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في هذا العدد

االجرامية  العصابات  الصهيوين واملتطرف، ويف تعقب  بوجهيه  االرهاب،  االمنية يف مواجهة  املؤسسات  به  تقوم  ما 
وتجار املخدرات ومروجيها، كلها امور تندرج ضمن الواجبات ووفاء للقسم وليس منة من احد. لكن مفهوم االمن 
الدول ومفهومها  مل يعد مجرد اجراءات عسكرية تقنية محضة. ذلك ان مفهوم االمن واالمان تحّول بفعل تطور 
العرصي، اىل قضية مجتمعية تتعلق بقدرة الدول عىل تنفيذ برامج تنموية تبدأ باالقتصاد واالجتامع والسياسة وال 
تنتهي فقط بالثقافة والرتبية. مبعنى ادق، فان االمن اىل كونه يشمل التقنيات واملعدات وانشطة ميدانية، فانه يعني 

التنمية بكل مظاهرها، التي من دونها ال ميكن االمن مبعناه املجرد ان يصمد طويال.
ترأس لبنان الشهر املايض القمة العربية االقتصادية التنموية وصدر عنها قرارات، يأمل اللبنانيون ان تصب يف خانة 
دعم  لبنان، عىل اعتبار ان االمن االقتصادي رضورة يجب التوقف عندها، كونها ال تحتمل ترف املراوغة او املداورة 
حول وضع اقتصادي داخيل، يجمع الخرباء انه يزداد تراجعا السباب عدة، لكن اهمها غياب املبادرات االقتصادية 
العمل. صار  العاطلني عن  واتساع رقعة  والتضخم،  البطالة  وارتفاع معدالت  االهرتاء،  القادرة عىل وقف  الداخلية 
توجيه السياسات واالسرتاتيجيات نحو معالجة التحديات االقتصادية حاجة اساسية تزداد املطالبة بها يوما بعد يوم، 
اذا ما اخذنا يف االعتبار مفهوم "االمن االنساين"، كام ورد يف تقرير التنمية االقتصادية الصادر عن االمم املتحدة عام 

1994، الذي اعترب ان "تأمني امن االنسان" يستلزم تحريره من الحاجة وتحريره من الخوف. 
هذان االمران )تحرير االنسان من الحاجة وتحريره من الخوف هام العنرصان االشد رضورة لتأمني االستقرار الداخيل، 
واالهتامم باالنسان كفرد فاعل ومؤثر يف املجتمع الذي ما عادت تكفيه االطالالت االعالمية لهذه الشخصية او تلك، 
يف ظل ارتفاع نسب الترّسب املدريس، وعدد املهمشني، وجيوش املتسكعني عند نوايص الشوارع ويف املقاهي. كام انه 
ما عاد يكفي هذا االستقرار التطمينات التي ُتبث من هنا وهناك عن وجود غطاء دويل الستقرار لبنان. فهذا االمر، 
وان صح، يعيب اللبنانيني ـ حكاما ومحكومني ـ اىل كونه يشكل ثغرة اضافية يف جسم االستقرار اللبناين، ويقطع بأن 

اللبنانيني ليسوا قادرين عىل ادارة شؤونهم من خارج وصاية عليهم.
االمن االقتصادي الذي يعني بوضوح شديد انه القدرة عىل توفري حاجات االنسان من مأكل ومرشب وطبابة وتعليم 
عرب دخل ينتجه من عمله، يبدو انه مشكلة جدية جدا، كام انه ال يقل خطورة عام يواجه لبنان من تحديات امنية 
محضة عند الحدود مع فلسطني املحتلة يف مواجهة الكيان الصهيوين، وعند الحدود الرشقية من "احتامالت" للهجامت 
االرهابية التي احبط االمن العام احد اهم خالياها اخريا، وكذلك يف الداخل يف مواجهة عصابات الرسقة والجرمية 

املنظمة يف مجال املخدرات رواجا وتعاطيا وعىل مستوى لبنان ككل.
كل هذا يحصل بينام التدفقات املالية يف حال تراجع، واالستثامرات االجنبية تكاد تكون مختفية، ورصاخ اصحاب 
املصانع يصم االذان بالدعوة اىل حامية هذا القطاع. االسوأ تدين الطلب عىل االيدي العاملة اللبنانية بسبب املنافسة 
غري املرشوعة التي سببتها االعداد الضخمة للنازحني السوريني والالجئني الفلسطينيني، وكالهام ضحايا عنف. لكن عدم 
التنبه الشديد اىل هذا االمر سيضع البلد عىل خط من التوترات التي ال تحمد عقباها، والتي قد تأيت عىل الجميع من 

دون استثناء. حينها لن يقوى االمن مبعناه املجرد عىل ضبط االمور.
يجب عدم التسرت عىل املعادلة الطبيعية بني االمن واالقتصاد، ال بل من الواجب البوح بها ومناقشتها بجدية 

ورصانة من جانب سائر املعنيني به، ومن دون مزايدات.

"االمن العام"

بني األمن واالقتصاد
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االفتتاحّية

املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

الربملانية  الجمهورية  السياسية  النظم  من  كغريه  لبنان،   
الدميوقراطية التي تحتاج الستمرارها، يف مسالك التقدم، اىل 
واملختلفة حتى. هذا  واملتنافسة  املتباينة  السياسية  الربامج 
ضمن  السيايس  النظام  لتطور  والرضوري  املطلوب  التباين 
اليه حال  آلت  ما  االطالق  يعني عىل  الدستورية، ال  ثوابته 
يحتاج  ما  اكرث  املستويات.  مختلف  عىل  ولبنان  اللبنانيني 
رجال  سنوات،  منذ  املرتاكمة  الظروف  ظل  يف  لبنان  اليه 
العقبات  ويتجاوزون  ثاقبة  بعني  املستقبل  يتبرصون  دولة 
اال  يرون  ال  سياسة  رجال  اىل  حاجته  من  اكرث  واملعوقات، 
املعوقات  امامه وتدفعهم  السيئ ويقفون عاجزين  الراهن 

اىل االرتداد اىل الوراء.

ووقائع  ظروف  من  فيها  ما  عىل  السياسية،  االوضاع  مآل 
الكثري منها خارج عن قدرات اللبنانيني، ال تسلب اللبنانيني 
البلد  عىل  الحفاظ  كيفية  عن  السؤال  يف  املستمر  حقهم 
واهله، وفيه ما فيه من اهوال االنقسام والفساد والسمرسة 

واالهرتاء االجتامعي واالقتصادي. 

السؤال هنا ال يقع يف خانة التربير او التفهم، بل يف باب 
املسؤولية الوطنية صونا للبنان واللبنانيني. ذلك ان عدم 
الطائفية،  البلد  ازمات  عىل  معطوفا  السيايس  االستقرار 
واعتامد منطق التكفري السيايس واالقتصادي واالجتامعي 
بأن  يحسم  ـ  الكل  وضد  الكل  من  ـ  الديني  واحيانا 
يفرتض  التي  الطأمنينة  من  يتفلت  مخيف،  املستقبل 
االستقرار  وهذا  الطأمنينة  هذه  كون  توفريها،  بالدولة 

وظيفتني من وظائف الدولة.

الذي  ذاك  ليس  واملطلوب  املنشود  السيايس  االستقرار 
االمنية  الدولة  واجهزة  السلطة  من  الخوف  عىل  يقوم 
املجتمع  انتظام  لتأمني  آليات  بوصفها  اال  والقضائية، 
بل  االجراء.  املرعية  والقوانني  الدستورية  للنصوص  وفقا 
االستقرار القادر عىل استثامر الظروف والوقائع، والتعامل 
والتي  املجتمعية  االنقسامات  ملنع  ومهارة  بحرفية  معها 
وميوله.  اهواءه  يعلن  ان  غري  من  الحرب  يروم  بعضها 
الذي يعطي االنطباع بتامسك وثبات  وهو ذاك االستقرار 
من  الوطني  االجتامع  يواجهه  ما  ظل  يف  السيايس  النسق 
ازمات وارتجاجات، تبدأ مع العدو االرسائييل عند الحدود 
االرهابيني،  مالحقة  عند  تنتهي  وال  املحتلة،  فلسطني  مع 
مرورا  الفردية،  والجرائم  املنظمة  الجرمية  ومكافحة 

باالوضاع االقتصادية واالجتامعية.

هو  عنه،  بنظرهم  ويشيحون  جميعا  اللبنانيون  يعرفه  ما 
لكن  باملحال.  اشبه  الحالية  العقليات  ظل  يف  االستمرار  ان 
املؤسف ان الغالبية ال تزال تردد اللغة السياسية عينها، عىل 

الرغم من كل ما حل بلبنان. 

تتكرر  تزال  ال  الراهنة  الحال  ان  السياق  هذا  يف  السيئ 
منذ قيام لبنان الحديث، خصوصا يف ما يتعلق بعدم ثبات 
االستقرار السيايس واالرصار عىل استجالب مشاكل الخارج اىل 
الداخل الهش، بفعل توزع الوالءات الطائفية والسياسية يف 
جهات االرض االربع، ورفعها وجعلها اولوية تتقدم الوحدة 
النظر عن  بغض  للجميع،  الضامنة  القوية  والدولة  الوطنية 

هوياتهم ومعتقداتهم الروحية والثقافية. 

باب  من  االستقرار  عدم  عوامل  بتحليل  االنشغال  صار 
اكرث  املؤسسايت،  والتدهور  االقتصادي  ـ  االجتامعي  الرتدي 
لتجاوز  عليها  والبناء  االستقرار  عنارص  بتعيني  االهتامم  من 
املعوقات والتقدم اىل االمام، سمة من سامت الوضع القائم. 
املتعصبون  به  يقوم  ما  مثال  عىل  صار  العمل  ان  مبعنى 
واجهتهم  متى  الذين  النصّيون"،  "العقائديون  او  الدينيون 
عن  للبحث  االوىل  النصوص  واىل  الوراء  اىل  عادوا  مشكلة 
الحل، يف حني ان العرصنة والحداثة والدولة املدنية تفرتض 

العمل لتجاوز العقبات يف اتجاه مسارات التطور. 

العطب السيايس ليس يف التعدد الديني واملذهبي والثقايف، 
من  التعددية  مع هذه  وتعامله  السيايس  االستغالل  امنا يف 
طريق استثارة الهويات والعصبيات الضيقة يف مقابل اآلخر، 
والتمرتس خلف خصوصيات الجامعات عىل حساب الدولة 
دون  ما  والءات  بل  لبنانية،  غري  والءات  ينتج  ما  والوطن، 
الوحدة  لصالح  الوطنية  الوحدة  ضعضعة  بالتايل  وطنية. 
العكس،  مؤمنا. عىل  يكون  ان  االنسان  يضري  فال  الطائفية. 
البلد هو االتجار بالهويات  بل ما يهلكه هو وغريه ومعهم 

الضيقة وجعلها اوال.

الهاوية"،  "حافة  سياسات  من  التحذير  يستدعي  الواقع  ان 
اًل" يف العامل. ذلك  وسياسات املغامرة يك ال يصبح اللبنانيون "ُرحَّ
ان تقارير معدالت طلبات الهجرة اىل ارتفاع خطري، وتوازيها 
عىل  بالخري  تبرش  ال  مرعبة  بطالة  معدالت  عليها  وتتفوق 
االطالق، يف حني ان املخدرات تنترش كالوباء. فقد صار لبنان 
مصّدراً للبرش وليس للسلع والخدمات فقط. يف مقابل النسبة 

املتزايدة للبطالة يرتفع عدد املهاجرين اللبنانيني وفقا للجنة 
االمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا )االسكوا(.

كون  للبطالة  ُموّلدا  صار  لبنان  فإن  كهذه،  حال  ظل  يف 
االقتصاد الوطني ترتاجع قدراته يف خلق الوظائف، وان حصل 
ففي االنشطة ذات االنتاجية واملهارات املنخفضة، واحيانا يف 
االجتامعية  الحامية  من  املحروم  الالنظامي  العمل  مجاالت 
العمالت  توفر  اللبنانيني  تحويالت  ان  قائل  رب  والقانونية. 
بتأٍن  عنده  الوقوف  ينبغي  ما  لكن  وهذا صحيح.  االجنبية، 
صحيح  والودائع  التحويالت  هذه  ان  هو  ادعاء  دون  ومن 
انها تؤدي دورا اساسيا ومحوريا يف توفري العمالت االجنبية 
وزيادة الودائع املرصفية، امنا تبقى من دون عمل او دور يف 
مببادرات  مرهونا  قيامه  يبقى  حقيقي،  محيل  اقتصاد  انتاج 
ممرات  ألن  واالقتصاديني،  واالعامل  املال  رجال  من  خالقة 
الهجرة راحت تضيق حتى االغالق يف ظل ما طرحته الحرب 

السورية عامليا عىل مستوى قضية الالجئني والنازحني. 

بعناية  اليها  النظر  يجب  تلك،  السوريني  النازحني  قضية 
شديدة، ليس من باب التحريض عىل هؤالء وهم ضحايا، كام 
ليس من باب املزايدة االنسانية بنية االستقواء بهم. عديد 
الالجئني شكل استنزافا فعليا لالقتصاد الوطني ومضاربة عىل 
اللبنانيني  اللبنانية. فإذا كان صحيحا ان غالبية من  العاملة 
يف  يعملون  ال  انهم  يعني  ال  فهذا  املهن،  بعض  عن  تعُف 
املهنية  والحرف  واالحذية  وااللبسة  واللحوم  الخرض  تجارة 
كرضورة  وضبطها  االسواق  مراقبة  لزاما  صار  والسياحة. 
قصوى ومهمة واولوية للحد من نسب البطالة، واعادة فتح 

املجال امام املبادرة الفردية لالنخراط يف االقتصاد الوطني.

الً" كي ال يصبح اللبنانيون "ُرحَّ
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الحدث

انهى لبنان معمودية استضافة اجتامعات القمة التنموية االقتصادية االجتامعية يف دورتها الرابعة تحت عنوان "االزدهار من 
عوامل السالم"، بنجاح عىل مستوى التنظيم واالدارة والسالسة يف ايصالها اىل خواتيمها املرجوة، السيام لجهة ما تضمنه البيان 

الصادر عن القادة يف خصوص ازمة النازحني والالجئني، رغم غياب التمثيل عىل مستوى الصف االول 

عون  ميشال  العامد  الجمهورية  رئيس  ارص 
اىل  النظر  دون  من  لبنان  بالتزام  االيفاء  عىل 
تأجيلها  اىل  دعوات  من  القمة  سبق  ما  كل 
الحكم  ان  من  وانطالقا  مختلفة،  العتبارات 
وعىل  اللبنانية،  الدولة  عىل  يسجل  ان  رفض 
خصوصا  عريب  بالتزام  االخالل  سابقة  عهده، 
عرّب  ما  وهذا  القمة.  استضافة  مستوى  عىل 
عنه يف خطابه من خالل اشارته اىل "ان لبنان 
قد دفع الثمن الغايل جراء الحروب واالرهاب، 
وهو يتحمل منذ سنوات العبء االكرب اقليميا 
اىل  مضافا  السوريني،  االشقاء  لنزوح  ودوليا، 
لجوء االخوة الفلسطينيني املستمر منذ سبعني 
عاما، بحيث اصبحت اعدادهم توازي نصف 

شقير: لبنان حصد مبادرتين رئاسية وأميرية
القّمة التنموية اإلقتصادية: أول بيان عربي عن النازحني

داود رمال
aborami20@hotmail.com

عدد الشعب اللبناين، وذلك عىل مساحة ضيقة 
ومع بنى تحتية غري مؤهلة وموارد محدودة 
"االحتالل  اىل  اضافة  مثقلة"،  عمل  وسوق 
االرسائييل املرتبص بنا، والذي ال ينفك يتامدى 
منذ سبعة عقود يف عدوانه واحتالله لالرايض 
الفلسطينية والعربية، وعدم احرتامه القرارات 
الدولية. ولفت اىل "ان اول تحد يواجهنا اليوم 
التي  املؤملة  االحداث  كل  من  نجعل  ان  هو 
من  الخروج  عىل  سويا  للعمل  حافزا  اصابتنا 
الدوامة املفرغة لسلسلة الحروب وتداعياتها، 
مستقبل  نحو  النهوض  مسرية  يف  وامليض 
جذور  معالجة  سبل  عارضا  لشعوبنا"،  افضل 
اىل  السعي  خالل  من  "داخليا  االزمات  هذه 

املساواة  عدم  يولد  الذي  الفقر  عىل  القضاء 
الفساد  محاربة  كذلك  واالرهاب،  والحروب 
والقيام باالصالحات الرضورية عىل كل الصعد 
وتامني استقرار الترشيع وعدالة القضاء لتوفري 
خالل  من  واقليميا  لالستثامرات،  الثقة  عامل 
العريب،  االنسان  بناء  عىل  يقوم  مشرتك  عمل 
وحفظ حقوق املرأة وابراز دورها االسايس يف 
مجتمعاتنا وحامية الطفولة، وتثقيف الشباب 
معرفة  عىل  والتشجيع  علميا،  وتحصينهم 

االخر". 
ترمي  مببادرة  الجمهورية  رئيس  تقدم  االهم 
اىل اعتامد "اسرتاتيجيا اعادة االعامر يف سبيل 
التنمية"، داعيا اىل "وضع آليات فعالة تتامىش 

اعادة  متطلبات  ومع  التحديات،  هذه  مع 
عريب  مرصف  تأسيس  مقدمها  ويف  االعامر 
العادة االعامر والتنمية يتوىل مساعدة جميع 
الدول والشعوب العربية املترضرة عىل تجاوز 
محنها، ويساهم يف منوها االقتصادي املستدام 
التنمية  اهداف  وتحقيق  شعوبها  ورفاه 

املستدامة". 
يف  "انها  عون  قال  القمة،  انعقاد  توصيفه  يف 
املنطقة،  تعيشها  التي  الدقيقة  املرحلة  هذه 
محيطه  يف  ورسالته  لبنان  دور  عىل  تأكيد 
لو كانت "مناسبة لجمع كل  والعامل"، متمنيا 
العرب، فال تكون هناك مقاعد شاغرة"، مؤكدا 
االسباب  ازالة  اجل  من  جهد  كل  بذلنا  "اننا 
العراقيل  ان  اال  الشغور،  هذا  اىل  ادت  التي 

كانت ويا لالسف اقوى".
العليا  اللجنة  رئيس  تحدث  السياق،  هذا  يف 
االقتصادية  التنموية  العربية  للقمة  املنظمة 
الدكتور  الجمهورية  لرئاسة  العام  املدير 
انطوان شقري لـ"االمن العام" عن النتائج التي 

خلصت اليها القمة.

■ بعد اختتام اعامل القمة العربية التنموية 
االقتصادية، ما اهمية انعقادها يف لبنان عىل 

الرغم من الظروف التي احاطت به؟
□ من دون شك ما حصل يف الداخل اّثر عىل 

خصوصا  الشارع،  يف  التحرك  السيام  القمة، 
لبنان  يف  احد  ال  السيايس  املستوى  عىل  وانه 
موىس  السيد  االمام  تغييب  قضية  عن  ينأى 
بعدالة  لبنانية  قناعة  مثة  ورفيقيه.  الصدر 
هذه القضية، وهي بند اساس يف كل البيانات 
الوزارية. من هنا االسف ملا حصل يف الشارع 
القمة،  عىل  سلبا  وانعكس  يضبط  مل  والذي 
بدليل ان هناك وفودا رسمية كانت موجودة 
يف بريوت وغادرت بعد الذي حصل. لكن ما 
االقتصادية  القمم  ان معظم  اليه  االشارة  اود 
مستوى  عىل  بالكامل  فيها  الحضور  يكون  ال 
القادة امنا عىل مستوى اقل، فكيف اذا جاءت 
والذي  فيه  الذي مررنا  الظرف  القمة يف ظل 
مهم  الحضور  ان  صحيح  الحضور.  عىل  اثر 
ولكنه ليس كل يشء، الن من تابع االجتامعات 
التمهيدية لكبار املوظفني واملندوبني والوزراء 

كان  القمة،  اىل  وصوال  االقتصادي  واملنتدى 
الحضور فيها مميزا لجهة تركيبة الوفود التي 
املهم  مجاالتها.  يف  بارزة  شخصيات  ضمت 
ليبيا لالسباب  باستثناء  الدول شاركت  ان كل 
املعروفة، وسوريا كون حضورها مرتبط بقرار 

تعليق العضوية.

التي  املقررات  لجهة  النتائج  تقرأ  كيف   ■
صدرت عن القمة؟

□ كانت القمة من ناحية املضمون مهمة جدا، 
التي صدرت وبلغت  املقررات  لناحية  السيام 
بالنازحني  يتعلق  املقررات  احد  قرارا.   29
والالجئني يف الدول العربية، اضافة اىل البنود 
املتصلة باالمن الغذايئ واملرأة والفقر والربط 
الدول  بني  املشرتكة  القضايا  وكل  الكهربايئ، 
العربية والتي يؤدي االتفاق حولها اىل التكامل 
ال اىل التنافس. النقطة املهمة ايضا هي املبادرة 
يف  انه  علام  الجمهورية،  رئيس  طرحها  التي 
القمم االقتصادية ليس الزاميا اطالق مبادرة. 
مبادرة،  الكويت  امري  اطلق  االوىل  الدورة  يف 
ويف الدورة الثانية مل يتم اطالق اي مبادرة. يف 
السعودي،  امللك  مبادرة  كانت  الثالثة  الدورة 
ويف الدورة الرابعة اطلق الرئيس عون مبادرة 
تتعلق بانشاء مرصف عريب العادة االعامر من 

جهة، وللتنمية من جهة اخرى. املستفيد 

جدد "اعالن بريوت" الذي صدر عن القمة العربية االقتصادية "االلتزام الكامل بتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها واملشاريع التي تبنتها القمم 
العربية التنموية السابقة، ونؤكد عىل اهمية ازالة الحواجز والعقبات التي تحول دون تنفيذها".

من ابرز النقاط التي وردت يف البيان الختامي:
- "الرتكيز عىل تحقيق اهداف التنمية املستدامة 2030 يف ضوء االحتياجات العربية.

- تأمني متويل تنفيذ مشاريع تنموية يف الدول العربية املستضيفة لالجئني والنازحني، من شأنها ان تدعم خطط التنمية الوطنية وتساهم يف 
الحد من االثار االقتصادية واالجتامعية املرتتبة عىل هذه االستضافة املؤقتة.

- توفري التمويل الالزم لتنفيذ املرشوعات الواردة يف الخطة االسرتاتيجية للتنمية القطاعية يف القدس الرشقية )2018 ـ 2022(.
لوكالة  املمنوح  الدويل  التفويض  عىل  والتأكيد  الدولية،  الرشعية  لقرارات  وفقا  وذريتهم  الفلسطينيني  لالجئني  والتعويض  العودة  حق    -
"االونروا"، ورفض اي قرار يهدف اىل انهاء او تقليص دورها. واذ ندعو جميع الدول اىل االلتزام بالقانون الدويل وقرارات الرشعية الدولية ذات 
الصلة باملكانة القانونية الخاصة مبدينة القدس الرشيف، وعدم االعرتاف بها عاصمة لالحتالل االرسائييل او نقل السفارات اليها، نؤكد عزمنا 

عىل اتخاذ اجراءات سياسية واقتصادية بازاء اي قرار يخل باملكانة القانونية مبدينة القدس الرشيف.
- رضورة تبني سياسات استباقية لبناء القدرات الالزمة لالستفادة من امكانات االقتصاد الرقمي وتقديم الدعم للمبادرات الخاصة.

-  مبادرة الكويت اىل انشاء صندوق لالستثامر يف مجاالت التكنولوجيا واالقتصاد الرقمي برأسامل 200 مليون دوالر امرييك مبشاركة القطاع الخاص.
-  اعتامد االسرتاتيجيا العربية للطاقة املستدامة 2030 بغية تحقيق التطور املستدام لنظام الطاقة العريب".

"اعالن بيروت"

القمة التنموية االقتصادية االجتامعية منعقدة يف بريوت.

تأسيس مصرف عربي 
العادة االعمار يساعد كل 
الدول والشعوب العربية
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من اعادة االعامر هي الدول التي تعرضت 
حاجة  يف  دول  اربع  هناك  ان  علام  للدمار، 
والعراق  االعامر، هي سوريا  اعادة  اىل  ماسة 
فيها  تزال  ال  لبنان  مثل  وليبيا، ودول  واليمن 
يف  ايضا.  اعامر  اعادة  اىل  حاجة  يف  مناطق 

املرصف عملية التنمية، عىل ان يستفيد لبنان 
من التنمية اكرث من اعادة االعامر.

■ كيف ستتبلور املبادرة الرئاسية؟
ثالثة  من  زمنيا  سقفا  عون  الرئيس  وضع   □
اشهر يحرص يف خالله اجتامع يف لبنان للبحث 
االمل  يبقى  وجدواه.  املرصف  انشاء  آلية  يف 
يف  املبادرة  لتحقيق  العربية  الدول  تعاون  يف 
الدول  لجامعة  تابعني  مرصفني  وجود  ظل 
النقد  وصندوق  العريب  البنك  هام  العربية 
العريب، يعمالن عىل متويل املشاريع املشرتكة. 
يف  متخصصة  الجمهورية  رئيس  مبادرة  لكن 
اعادة االعامر والتنمية، وسيعمل كذلك البنك 

االورويب عىل اعادة االعامر.

■ هل ملستم قبوال من الدول العربية للمبادرة 
الرئاسية؟

□ القت مبادرة الرئيس عون استحسانا لدى 
كل الدول ومل يعرتض عليها احد. هذه املبادرة 
الجهد  سينصب  لذلك  قرارا،  الحقا  ستصبح 
االشهر  يف  العرب  االشقاء  مع  بلورتها  عىل 

الثالثة املقبلة ومن ثم ترفع يف صيغة قرار.

ابرز ما ورد يف بيان قادة الدول العربية املجتمعني يف مؤمتر القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتامعية: 
• "ندعو املجتمع الدويل اىل تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء، ووضع كل االمكانات املتاحة اليجاد الحلول الجذرية والناجعة، 
ومضاعفة الجهود الدولية الجامعية لتعزيز الظروف املؤاتية لعودة النازحني والالجئني اىل اوطانهم، مبا ينسجم مع الرشعية الدولية ذات الصلة، 

ويكفل احرتام سيادة الدول املضيفة وقوانينها النافذة.
• نناشد الدول املانحة االضطالع بدورها يف تحمل اعباء ازمة النزوح واللجوء والتحديات االمنائية من خالل تنفيذ تعهداتها املالية، والعمل عىل تقديم 
التمويل املنشود للدول املضيفة لتلبية حاجات النازحني والالجئني ودعم البنى التحتية، وكذلك تقديم املساعدات للنازحني والالجئني يف اوطانهم تحفيزا 

لهم عىل العودة.
• نؤكد عىل كل قرارات القمم العربية واملجلس االقتصادي واالجتامعي واملجالس الوزارية الخاصة باالعباء االقتصادية واالجتامعية املرتتبة عىل استضافة 

النازحني السوريني واثرها عىل الدول العربية املستضيفة.
• ندعو املجتمع الدويل اىل دعم الدول العربية املستضيفة للنازحني والالجئني السوريني، واقامة املشاريع التنموية لديها للمساهمة يف الحد من االثار 
االقتصادية واالجتامعية املرتتبة عىل هذه االستضافة، ونكلف االمانة العامة الدعوة اىل عقد اجتامع يضم الجهات الدولية املانحة واملنظامت املتخصصة 

والصناديق العربية مبشاركة الدول العربية املستضيفة للنازحني والالجئني السوريني، لالتفاق عىل آلية واضحة ومحددة لتمويل هذه املشاريع.
• نؤكد عىل التفويض االممي املمنوح اىل وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )االونروا( وفق قرار انشائها الصادر من الجمعية العمومية 
لالمم املتحدة رقم 302 لعام 1949، وعدم املساس بواليتها او مسؤولياتها وعدم تغيري او نقل مسؤولياتها اىل جهة اخرى، والعمل عىل ان تبقى 
وكالة االونروا ومرجعيتها القانونية االمم املتحدة. كام نؤكد عىل رضورة االستمرار يف تأمني املوارد واملساهامت املالية الالزمة ملوازنتها وكل انشطتها 
عىل نحو كاف مستدام ميكنها من مواصلة القيام بدورها يف تقديم الخدمات االساسية لالجئني الفلسطينيني داخل املخيامت وخارجها يف مناطق 
عملياتها، مبا فيها القدس املحتلة، اىل ان يتم حل قضية الالجئني الفلسطينيني حال عادال وشامال وفق قرار الجمعية العامة لالمم املتحدة رقم 194 

لعام 1948، ومبادرة السالم العربية لعام 2002".

بيان قادة الدول العربية

■ ماذا حقق لبنان سياسيا؟
لبنان كان عىل صعيد ازمة  ابرز ما حققه   □
الفلسطينيني،  والالجئني  السوريني  النازحني 
وتحديدا وفقا للمرتكزات التي سبق وحددها 
والعودة  املؤقتة  االقامة  لجهة  عون  الرئيس 
يف  الشاسعة  املناطق  ظل  يف  خصوصا  االمنة 
سوريا، والتي صارت امنة وخارج دائرة النزاع. 
يف  للمساهمة  هي  النازحني  عودة  اهمية 
اعادة االعامر وتأمني حوافز للعودة والبقاء يف 
سوريا ال البقاء يف لبنان. بدوره يدعو لبنان اىل 
تقديم املساعدات للنازحني يف البلد االم وليس 
االمنة.  العودة  املستضيف، وهو مع  البلد  يف 
بيان يصدر  االوىل يف  للمرة  تكرس  االمر  هذا 
اعضائها،  جميع  مبوافقة  العربية  الدول  عن 

موضوع التنمية كام هو معلوم هناك اهداف 
التنمية املستدامة التي اطلقتها االمم املتحدة، 
لهذا  البعض  بعضها  مع  تتعاون  الدول  وكل 
لجنة وطنية تعمل عىل  لبنان  الهدف، ولدى 

موضوع اهداف التنمية املستدامة.

بني  عضوي  رابط  وجود  يعني  هذا  هل   ■
مبادرة الرئيس عون وتحقيق اهداف التنمية 

املستدامة؟
□ بالطبع، الن هذا املسار عاملي. اراد رئيس 
ميول  ان  مبادرته  اطالق  من  الجمهورية 

رئيس الجمهورية 
ميشال عون 
يلقي كلمته.

اطلقها  والتي  الكويت  دولة  مببادرة  ناهيك 
امري البالد الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح 
السيبرياين،  واالمن  الرقمي  االقتصاد  لدعم 
مليون   200 بقيمة  صندوق  انشاء  وسيتم 
مليونا،  بـ50  فيه  الكويت  ساهمت  دوالر 

وكذلك ساهمت قطر باملبلغ ذاته.

■ عمليا، ما ابرز ما انجز يف القمة؟
الجامعة  وبالتايل  القمة  حققته  ما  ابرز   □
الرئيس  اطلقها  التي  املبادرة  يف  متثل  العربية، 
السيايس  والبيان  الكويت،  امري  ومبادرة  عون، 
االوىل  للمرة  اذ  والالجئني.  النازحني  ازمة  حول 
يحصل توافق عريب عىل ازمة النازحني ويصدر 
هذا املوقف يف بيان رسمي. كام اضفنا اىل البيان 
يف  والالجئني  للنازحني  الحوافز  اعطاء  مسألة 
البلد االم وليس يف البلدان املضيفة. لقد اعطت 
انه  واظهرت  لبنان،  عن  جميلة  صورة  القمة 
موجود عىل الساحة االقليمية والعاملية، عدا عن 
االستفادة املبارشة من خالل ما يعرف باقتصاد 
القمم واملؤمترات، اذ تم تشغيل فنادق ورشكات 

ووسائل النقل ومؤسسات االعالم واالعالن.

■ هل من آلية ملتابعة مقررات القمة؟
املسؤولة  هي  العربية  الجامعة  بالتأكيد،   □
عن املتابعة، وكون لبنان يرتأس الدورة الرابعة 
خالل  من  للمقررات  متابعة  هناك  سيكون 
الخامسة  الدورة  ويف  التنفيذ.  عىل  التحفيز 
يف  التطور  سنلحظ   2023 عام  ستعقد  التي 
تلك  انجاز  عىل  وسنعمل  املقررات  موضوع 
التي صدرت. بالنسبة اىل مبادرة الرئيس عون، 
الحكومة  رئيس  عن  يصدر  ان  املرجح  من 
مذكرة او تعميم لتشكيل لجنة تعمل عىل هذا 
املوضوع. كام سنعمل عىل ترسيع مبادرة امري 
الكويت، علام ان وزارة الخارجية هي املسؤولة 
عمل  خلية  وستشكل  السيايس،  البيان  عن 
يسعني  ال  هنا  اكرب.  بشكل  وبلورته  لتفعيله 
لالجهزة  والكبري  الخاص  بالشكر  اتوجه  ان  اال 
داخيل  وامن  جيش  من  واالمنية  العسكرية 
وامن عام وامن دولة عىل الجهود الجبارة التي 
بذلوها يف حامية امن القمة والتي وضعت يف 
العميد  الجمهوري  الحرس  لواء  قائد  ترصف 
الحسن  البالء  ابىل  الذي  فغايل  سليم  الركن 

وادى املهمة بصفر خطأ. رئيس اللجنة العليا للقمة واملدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقري.

القمم االقتصادية  معظم 
ال يكون الحضور فيها 

على مستوى القادة
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استضافت بريوت للمرة االوىل القمة التنموية االقتصادية واالجتامعية العربية، بعدما كانت قد استضافت يف العام 2002 القمة 
العربية. كانت الختيارها ابعاد ايجابية كثرية، خصوصا وان القمة تزامنت مع العمل عىل اطالق مشاريع "سيدر 1". وهي تحمل 

هدفا غري معلن هو استعادة ثقة الدول العربية بعد مرحلة من شبه املقاطعة سواء السياحية ام االقتصادية

القمة  الرابعة من  الدورة  تم تدشني اعامل 
العربية  واالجتامعية  االقتصادية  التنموية 
بانعقاد منتدى القطاع الخاص العريب الذي 
بلدا   24 من  شخص   400 نحو  فيه  شارك 
كون  من  اهميته  واكتسب  واجنبيا،  عربيا 
دور  عىل  تعول  السابقة  القمم  قرارات 
الربامج  من  كثري  متويل  يف  الخاص  القطاع 
العرب  للمشاركني  فرصة  كانت  واملشاريع. 
التحتية،  البنى  مشاريع  عن  السؤال  يف 
نحو  ويبلغ  موجود  التمويل  وان  خصوصا 

11 مليار دوالر.
جلسات   5 املنتدى  اعامل  تضمنت 
دور  تناولت:  عمل،  ورقة   26 فيها  قدمت 
يف  التمويل  ومؤسسات  الخاص  القطاع 
اعادة  البينية،  التجارة  املستدامة،  التنمية 
واملرحلة  الرابعة  الصناعية  الثورة  االعامر، 
والتمكني  العربية  املرأة  املقبلة،  االقتصادية 
واملشاريع  االعامل  ريادة  االقتصادي، 
اىل  التحول  مفتاح  واملتوسطة:  الصغرية 
االقتصاد املعريف، لبنان والرشاكة بعد مؤمتر 

سيدر.
ميشال  العامد  الجمهورية  رئيس  واكد 
قمة  مقررات  تنفيذ  عىل  لبنان  سهر  عون 
االجتامعية  االقتصادية  التنموية  بريوت 
متكامل،  عريب  اقتصاد  "تأمني  اىل  سعيا 
نظرا اىل ما يشكله من فائدة اكيدة لدولنا 
سيتابع  لبنان  ان  اىل  ولفت  وشعوبنا". 
العامة  االمانة  مع  بالتعاون  القرارات  هذه 
ظروف  اىل  "وصوال  العربية  الدول  لجامعة 
لشعوبنا،  ارشاقا  اكرث  واقتصادية  اجتامعية 
واالزدهار،  النهوض  مسرية  قدما يف  وامليض 

فاالزدهار هو احد عوامل السالم".
لعل ابرز ما حملته القمة، هو املبادرة التي 
اطلقها الرئيس عون بدراسة اقرتاح تأسيس 

بيروت إستضافت القّمة التنموية اإلقتصادية العربية:
مصرف إلعادة اإلعمار وصندوق لإلقتصاد الرقمي

عصام شلهوب

الحدث

والتنمية  االعامر  العادة  عريب  مرصف 
االعامر  العادة  االورويب  البنك  يشبه  الذي 
الحرب  بعد  تأسس  الذي   EBRD والتنمية 
االوروبية  الدول  اقتصاد  لدعم  الباردة 

وتأمني التمويالت املشرتكة لالستثامرات. 
الكويت صباح  وكذلك اعالن وزير خارجية 
امري  مبادرة  عن  الصباح  الجابر  االحمد 
مجال  يف  لالستثامر  صندوق  النشاء  الدولة 
برأسامل  الرقمي  واالقتصاد  التكنولوجيا 
200 مليون دوالر مبشاركة القطاع الخاص. 
بـ50  الكويت  مساهمة  اعالن  فورا  والتزم 
مبساهمة  قطر  لتلحقه  دوالر،  مليون 

مامثلة.
فحسب،  املقررات  اىل  النظر  املهم   ليس 
عنارص  من  يخلو  ال  الختامي  فالبيان 
بريوت  قمة  للتطورات.  وفقا  متحركة 
مسؤولياته  تحمل  الدويل  املجتمع  ناشدت 
ودعم  واللجوء  النزوح  مأساة  من  للحد 
التنموية  املشاريع  واقامة  املضيفة،  الدول 
االقتصادية  االثار  من  الحد  يف  للمساهمة 
الجامعية  الجهود  ومضاعفة  واالجتامعية، 
لتعزيز الظروف املؤاتية لعودة النازحني مبا 
ينسجم مع الرشعية الدولية ويحرتم سيادة 
العامة  االمانة  وكلفت  املضيفة.  الدول 
الجهات  يضم  اجتامع  عقد  اىل  الدعوة 
الدول  مبشاركة  العربية  والصناديق  املانحة 
آلية  عىل  لالتفاق  املستضيفة،  العربية 

واضحة لتمويل هذه املشاريع.
الذين  االقتصاد  خرباء  من  عدد  واجمع 
عىل  واحدة،  اقتصادية  مدرسة  اىل  ينتمون 
ان لبنان كان  يعّول عىل هذه القمة بشكل 
بعد  العربية،  الدول  ثقة  الستعادة  كبري 
مرحلة من شبه املقاطعة سواء السياحية ام 
االقتصادية. اال ان الفراغ الحكومي والخالف 

ايجابيات  تراجع  اىل  اديا  القائم  السيايس 
االفادة  وان  جدا،  كبري  بشكل  القمة  هذه 
انعقادها يف بريوت كانت معنوية اكرث  من 

منها اقتصادية فعلية وملموسة.
مدرسة  من  الخرباء  من  آخر  عدد  اكد  كام 
اقتصادية اخرى ان انعقاد القمة يف بريوت، 
البلد، من  بهذا  اهتامم عريب  بوجود  اوحى 
ان يعطي جرعة دعم قوية لالقتصاد  شأنه 
العريب  التمثيل  مستوى  كان  وان  اللبناين، 
شكلت  القمة  كون  اىل  اضافة  ضعيفا. 
االقتصادية  العالقات  لتعزيز  مهام  عامال 
واملالية بني لبنان والدول العربية، خصوصا 
العالقات  هذه  تراجع  بعد  الخليجية، 
بشكل ملموس عىل صعيد التبادل التجاري 
وتراجع الحركة السياحية، واملرتبطة اىل حد 

كبري بالظروف السياسية.
السؤال  يبقى  الرمادية،  الصورة  وسط هذه 
املطروح: هل سيستفيد لبنان اقتصاديا من 
ان  ام  وملموس،  فعيل  بشكل  القمة  هذه 

اهميتها تبقى فقط معنوية؟
عىل  مشرتكة  اسئلة  طرحت  العام"  "االمن 
الوزراء  مجلس  رئيس  مستشاري  كبري 
اتحاد  ورئيس  املنال،  نديم  الدكتور 
والخبري  اللبنانيني جاك رصاف،  املستثمرين 
غربيل،  نسيب  الدكتور  واملايل  االقتصادي 
ستظهر  ايجابية  نتائج  عىل  اجمعوا  الذين 
الخاص  القطاع  اىل  بالنسبة  خصوصا  قريبا 
متويل  يف  ويشارك  سيساهم  الذي  العريب 
عىل  ويعمل  التحتية،  البنى  مشاريع  بعض 
عىل  والعمل  الداخل،  من  الثقة  اعادة 
املناخ  وتطوير  الشوائب،  من  تنظيفها 
االستثامري وبيئة االعامل يف لبنان، ويحقق 
قدرة  لرفع  القانونية  االصالحات  املزيد من 

لالعامل.  التنافسية 

املنال: احوال املنطقة
صعبة للغاية

صراف: مطلوب من السياسيني
الخروج من انانيتهم وطوائفهم

■ هل القمة التي عقدت يف لبنان متهيد العادة 
الثقة به؟ 

□ استضافة لبنان قمة عربية يف هذا الحجم هو 
اشارة ايجابية، خصوصا وان االحوال يف املنطقة 
التي تحوط بلبنان صعبة للغاية. لذلك ال ميكن 
ان ينتج منها توصيات لتحسني الوضع يف لبنان، 
علام ان لهذه القمة اهمية عىل املديني املتوسط 
جامعة  يف  فاعال  عضوا  لبنان  كون  والطويل، 

الدول العربية.

القمة  يف  املشاركة  حجم  اىل  تنظر  كيف   ■
الخاص  القطاع  منتدى  اجتامعات  يف  وخصوصا 
والبحث يف  االستثامر  واقع  تفعيل  تأثري عىل  له 

استثامرات جديدة يف لبنان؟ 
الوفود  مع  اللقاءات  خالل  التأكيد  جرى   □
واعادة  التحتية  البنى  نقطتني،  عىل  املشاركة 
القطاع  مشاركة  خالل  من  االقتصادي  النمو 
الخاص يف تنفيذها. لذلك ملسنا رغبة واهتامما 
قريبة  ايجابية  نتائج  واتوقع  الجميع،  من 

العربية  التنموية  القمة  اعادت  اىل اي حد   ■
الثقة بلبنان؟ 

والقطاع  الداخل،  لبنان مهدمة من  □ صورة 
هذه  يف  ليدقق  لبنان  اىل  اىت  العريب  الخاص 
العدد  هذا  وجود  من  الرغم  وعىل  الصورة. 
اعامل  املشاركني يف  االعامل  رجال  من  الكبري 
بعالقات  يرتبط  من  ومنهم  التنموية،  القمة 
وحتى  لبنانيني  مستثمرين  مع  خاصة  عمل 
التي  القامتة  الصورة  عائلية.  ارتباطات  هناك 
تظهر عن لبنان يف الخارج منها ما هو حقيقة، 
عىل  يرونها  املقيمون  امنا  واقعية،  غري  ومنها 
االعامل  رجال  استطاع  جيدة.  حقيقتها 
 ،1975 عام  منذ  االزمات  مواجهة  اللبنانيني 
ومتكنا من توحيد لبنان يف كل املجاالت عىل 

العريب  الخاص  القطاع  اىل  بالنسبة  خصوصا 
البنى  الذي سيساهم ويشارك يف متويل بعض 
رجال  من  واضحا  اهتامما  وملسنا  التحتية. 

االعامل وحتى من بعض الدول العربية. 

■ هل استطاعت القمة اعادة تحريك العالقات 
وخصوصا  العربية  والدول  لبنان  بني  الجيدة 

الخليجية؟ 
□ العالقة يف املرحلة االخرية كانت مقبولة جدا 
بني لبنان وتلك الدول. القمة جاءت مناسبة لرجال 
االعامل يف منطقة الخليج للعودة اىل االستثامر يف 
لبنان. للقمة ايجابيات كبرية جدا لن تظهر بصورة 

آلية ولكن نتائجها ستظهر عىل املدى القريب.

اي  اىل  لبنان  يعيشها  التي  الحكومية  االزمة   ■
التي  النتائج املستقبلية  حد ميكن ان تؤثر عىل 

ترتقبونها؟ 
خطوة  اي  بنجاح  املتعلقة  االساسية  النقطة   □
متعلقة مبندرجات مؤمتر سيدر يحتاج اىل قرارات 

املذهبية  الرغم من وجود كالم مستنكر عن 
والطائفية. يف لقاءاتنا مع املستثمرين العرب 
اجمل  من  لبنان  ان  منهم  سمعنا  واالجانب 
البلدان، وان بنية االستثامر فيه جيدة، ولكن 
ابتعدوا من الطائفية ومن الحديث عنها. من 
اليها،  ونتطلع  نريدها  كام  الثقة  عودة  اجل 
والعمل  ذاتها  اىل  الثقة  اعادة  الداخل  عىل 
ان  الشوائب، والتأكيد عىل  تنظيفها من  عىل 
هم  الواقع  هذا  يجسد  ما  تختلف.  الحقيقة 
رجال االعامل الذين يؤكدون ان مجتمعنا هو 
مناسبة  من  اكرث  يف  برهن  وقد  فقط.  لبناين 
بارتباطه  وليس  لبنانية،  هي  استقالليته  ان 
السياسية.  بالزعامات  بارتباطه  او  الطائفي 

انهم رجال اعامل لبنانيني فقط.

ايجابية قريبة  نتائج 
الى  خصوصا بالنسبة 

القطاع الخاص العربي

القاتمة  الصورة 
التي تظهر عن لبنان 

حقيقية غير 

كبري مستشاري رئيس مجلس الوزراء 
الدكتور نديم املنال.

رئيس اتحاد املستثمرين اللبنانيني جاك رصاف.

له  الحكومة  تشكيل  فان عدم  بالتايل  حكومية. 
يجب  وبالتايل  سلبي،  اثر  شك  ادىن  دون  من 

تشكيل الحكومة يف اقرب فرصة ممكنة.
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مع  عقدت  التي  اللقاءات  من خالل   ■
رغبة  ملستم  هل  العرب،  االعامل  رجال 

منهم يف العودة لالستثامر يف لبنان؟ 
استعدادنا  مدى  عىل  يرتكز  سمعناه  ما   □
وقد  املستويات،  مختلف  عىل  وجاهزيتنا 
بوضعنا  ثقة  وجود  عدم  من  نوعا  ملسنا 
اعامل  كرجال  نحن  نراه  ما  وفق  الداخيل 
الدولة  تكون  ان  املطلوب  لذا  لبنانيني. 
كامل  عىل  وطنا  الوطن  يكون  وان  دولة، 
الخروج  السياسيني  من  املطلوب  مساحته. 

وان  وطوائفهم  ومذاهبهم  انانيتهم  من 
لبنانيني.  يكونوا 

العالقات  لعودة  القمة  اسست  هل   ■
الدول  من  وعدد  لبنان  بني  الطبيعية 

العربية؟ 
□ ابدا، من الناحية العربية نقلت وسائل 
االعالم وقائع القمة التي عقدت يف لبنان. 
اما من الناحية الدولية فهناك صورة قامئة 
جيدة.  اخرى  صورة  ايضا  هناك  ولكن 

اننا  الخاص  القطاع  مع  اللقاءات  وبينت 
كليا  مختلفة  صورة  لدينا  اعامل  كرجال 
اظهاره.  السياسة  اهل  يحاول  ما   عن 
نحن  االتهام.  اصبع  اليهم  نوجه  نحن 
هناك  ولكن  االقتصادي،  الهم  نحمل 
لدينا  كان  اللبناين.  للمجتمع  تام  غياب 
نفوسنا  يف  زرعوا  ولكنهم  للتحرك،   الدافع 
مع  نتيجة،  اىل  سنصل  باننا  الثقة  قلة 
التأكيد عىل اننا ال نستطيع االستمرار عىل 

ما نحن عليه.

غبريل: انعقاد القمة
يعكس الثقة باالمن

هي  القمة،  اعتبار  ميكن  حد  اي  اىل   ■
قمة تنموية، اعادت الثقة بلبنان اقتصاديا 

واجتامعيا؟  وماليا 
□ االثار االيجابية للقمة اوال يف انعقادها يف 
لبنان، وهذا يعكس الثقة باالمن فيه الذي 
عودة  ثانيا  العربية.  الوفود  بوجود  سمح 
لبنان كواجهة للمؤمترات الخاصة، خصوصا 
بشكل  الوجهة  هذه  ميثل  كان  لبنان  ان 
فقد  اليوم  لكن  املاضية.  الفرتات  يف  جيد 
لبنان هذه امليزة بسبب االوضاع االقليمية، 
عربية  بلدان  اىل  الوجهة  هذه  وانتقال 
وتتمتع  الالزمة  التحتية  البنى  متلك  اخرى 
امني. لذلك يجب االستفادة من  باستقرار 
املسؤولني العادة  لبنان من  القمة يف  عقد 
لالعامل  التنافسية  الخريطة  اىل  بلدنا 
واملؤمترات واملعارض. ال شك يف ان النتائج 
الفندقي  القطاع  استفادة  اظهرت  االولية 
كان  جيد  بشكل  السياحي  ما  حد  واىل 
يفتقده منذ وقت طويل لجهة الحجوزات 

التي بلغت نسبتها %100.

منتدى  يف  املشاركني  رغبة  ملستم  هل   ■
القطاع الخاص يف االستثامر يف لبنان؟

لكنه  املنتدى،  هدف  ليس  االستثامر   □
االستثامري  املناخ  لتطوير  االوىل  الخطوة 

كانت  النها  لبنان،  يف  االعامل  وبيئة 
من  االستثامر  لجهة  ضعف  عوامل  ماضيا 
اللبنانيني  وخصوصا  العرب  املستثمرين 
من  مزيدا  ينتظرون  وهم  املغرتبني. 
التحتية  والبنى  القانونية  االصالحات 
والحكومة  لالعامل.  التنافسية  قدرة  لرفع 
لتسليط  مشكور  بجهد  قامت  اللبنانية 
الضوء عىل مشاريع البنى التحتية املتعلقة 
االجنبية  الرشكات  وجميع  سيدر،  مبؤمتر 
والعربية تنتظر بدء العمل بهذه املشاريع.

وخصوصا  العربية  العالقات  متتني  وعن   ■
دول الخليج مع لبنان؟

السعودية  العربية  اململكة  سفري  اكد   □
رفع   سيتم  الحكومة  تشكيل  بعد  انه  علنا 
اىل  السعوديني  املواطنني  سفر  عن  الحظر 
لبنان. مثة قرار مامثل لدولة االمارات برفع 
الحظر بعد تشكيل الحكومة، عىل ما نقله 
لبنان  دعم  االمارات.  دولة  يف  لبنان  سفري 
بعد  نشاطه  تفعيل  عليه  لكن  يتوقف،  مل 
من  واالستفادة  الحكومة  لتشكيل  القمة 
متوافرة  الفرص  االيجابية.  االجواء  هذه 
خصوصا وان هناك نحو 18 اتفاقية تجارية 
السعودية  العربية  واململكة  لبنان  بني 

لتوقيعها. الحكومة  تنتظر تشكيل 

18 اتفاقية تجارية 
بني لبنان والسعودية 

توقيعها تنتظر 

الخبري االقتصادي واملايل الدكتور نسيب غربيل.

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

70 فرعًا في لبنان
16 فرعًا في أستراليا

3 فروع في أوروبا
5 فروع في سلطنة عمان

3 مكاتب تمثيلية 

نذهب بعيداً لنوّفر لكم تجربة مصرفية فريدة 
بنك بيروت معكم إلى أبعد حدود.
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تصّدرت قضية النازحني السوريني اىل لبنان ودول الجوار اهتاممات القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتامعية التي عقدت 
يف بريوت ما بني 19 كانون الثاين املايض و20 منه، وخصصت لها اعالنا خاصا منفصال عن املقررات النهائية للقمة 

ازمة  بريوت  قمة  اعالن  وصف  بعدما 
منذ  انسانية  كارثة  "اسوأ  بأنها  النازحني 
اىل  بالنظر  الثانية"،  العاملية  الحرب  انتهاء 
الدول  اقتصاد  عىل  الخطرية  انعكاساتها 
فيها  النمو  معدالت  وانخفاض  املضيفة، 

في أحدث إحصاء لألمن العام:
145 ألفًا و245 سوريًا رجعوا

جورج شاهني

تحقيق

املجتمع  دعا  العامة،  املالية  عىل  وتأثريها 
من  للحد  مسؤولياته  تحمل  اىل  الدويل 
الجهود  ومضاعفة  واللجوء،  النزوح  مأساة 
املؤاتية  الظروف  لتعزيز  الجامعية  الدولية 
مع  ينسجم  مبا  اوطانهم،  اىل  للعودة 

سيادة  احرتام  ويكفل  الدولية،  الرشعية 
النافذة. وقوانينها  املضيفة  الدول 

القمة  ميزت  التي  الخطوة،  هذه  جاءت 
التنموية عن سابقاتها، يف وقت تقدمت فيه 
الخاصة  العام  لالمن  العامة  املديرية  برامج 

بلدهم  اىل  السوريني  النازحني  عودة  بقوافل 
لتسجل رقام قياسيا. 

"االمن  عليه  حصلت  رسمي  احصاء  سّجل 
سوريا  اىل  العائدين  عدد  بلوغ  العام" 
من  املمتدة  الفرتة  يف  نازحا   143025
ترجم  وهو   ،2019/1/24 اىل   2017/11/30
اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  توقعات 
مطلع  العائدين  عدد  بتجاوز  ابراهيم  عباس 

هذا العام اكرث من 120 الفا.
حتى نهاية العام املنرصم، كانت برامج العودة 
لالمن  العامة  املديرية  تنظمها  التي  الطوعية 
التي  العام ال تزال قامئة بشكل منتظم. فهي 
عىل  محافظة  اشهر،  سبعة  منذ  انطلقت 
قالت  ما  مع  املتطابق  ومضمونها  شكلها 

واملعايري  الدولية  واملواثيق  املعاهدات  به 
االنسانية، وخصوصا يف ما يتعلق بامن وسالمة 

النازحني العائدين اىل بالدهم وارضهم.
مشاريع  عن  املتنامي  الحديث  وقع  عىل 
النازحني  اعادة  عملية  تواجهها  التي  العرقلة 

واشكال  بوسائل  بالدهم  اىل  السوريني 
مختلفة، مل تتوقف برامج العودة، بل زادت 
زخام يف الفرتة االخرية حتى بلغت 145245 
او  املنظمة  العودة  برامج  عرب  سواء  نازحا 
السورية  العائالت  بها  تقوم  التي  التلقائية 
التي  التسهيالت  نتيجة  وذايت  منفرد  بقرار 
العام لناحية تسوية اوضاعهم  يقدمها االمن 

يف املراكز وعىل الحدود.   
من  اللبنانيون  يتلمسه  مام  الرغم  عىل 
تأجيلها،  اىل  يؤدي  ما  او  العرقلة،  مشاريع 
السياسية  باملحطات  ربطها  عند  تتوقف  مل 
النهايئ  الفصل  اىل  سعيا  سوريا،  يف  املتوقعة 
سيطول  رمبا  الذي  السيايس  والحل  بينها 
انتظاره. لعل ابرز ما دل عىل حجم املعوقات 
والواسعة،  الشاملة  العودة  دون  تحول  التي 
بالعودة،  الخاصة  الروسية  املبادرة  تعرث 
الفاتيكان  خارجية  وزير  عنه  كشف  وما 
املونسنيور بول ريتشارد غالغر من مخاوف. 
فهو حذر رصاحة امام وفد نيايب لبناين التقاه 
يف اطار زيارة االعتاب املقدسة اىل الفاتيكان 
الثاين املايض، من حجم املعوقات  يف ترشين 
السورية  الساحة  عىل  والخارجية  الداخلية 
لبنان، معرّبا عن  ومخاطرها عىل وضعهم يف 
داعيا  العودة،  حجم  عىل  القلق  من  الكثري 

املجتمع الدويل اىل تكثيفها.
امللف،  بهذا  الدويل  االهتامم  اطار  تزامنا، يف 
البلجييك  النواب  رئيس مجلس  زيارة  جاءت 
سيغريد براك اىل بريوت عىل مدى يومني، ما 
الثاين املايض و27 منه ومعه  بني 26 ترشين 
من  القضية  هذه  لطرح  مناسبة  نيايب،  وفد 
املسؤولني.  كبار  مع  بقوة  املختلفة  جوانبها 
وهو الذي وجه من بريوت يف اعقاب لقاءاته 
كبار املسؤولني، رسالة بالغة االهمية اكد فيها 
واالتحاد  خاص،  بشكل  البلجيكيني  "عىل  ان 
اكرب  مساعدة  تقديم  عام،  بشكل  االورويب 
عىل  والتأكيد  بالنازحني،  لالهتامم  للبنان 
عودتهم اىل بالدهم". ولفت اىل ان هذه هي 
التي سيحملها اىل بالده واىل رشكائه  الرسالة 

االوروبيني. 
واالقليمية  املحلية  التطورات  عىل وقع هذه 
لالمن  العامة  املديرية  واصلت  والدولية، 
تنظيم  التوايل،  عىل  السابع  للشهر  العام، 

من  النازحني  وجود  مناطق  من  القوافل 

صحت توقعات اللواء 
ابراهيم بتجاوز عدد 

العائدين مطلع هذا العام 
اكثر من 120 الفا

عرسال.

املصنع.

العبودية.

برج حمود.

املدينة الرياضية.

النبطية.
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جميع  يف  مركزا   17 وخصصت  لبنان،  كل 
العودة  يف  الراغبني  طلبات  الستقبال  االنحاء 
دوام  متديد  جرى  كام  اوضاعهم.  وتسوية 
تسجيل  لتسهيل  املراكز  يف  الشتوي  العمل 
بعد  الثانية  الساعة  من  العائدين  اسامء 

الظهر اىل الخامسة منه.
اوىل  انطلقت  املايض،  الثاين  كانون   24 يف 
متنوعة  مناطق  من  الجديد  العام  قوافل 
من  نازح  االلف  يقارب  ما  اعادة  تم  حيث 
مركزي  عرب  سوريا  اىل  لبنان  يف  عدة  مناطق 
تجمع  وقد  الحدوديني.  والعبودية  املصنع 
معرض  يف  محددة  مواقع  يف  النازحون 
طرابلس، مركز العبودية يف الشامل،  امللعب 
مركز  لبنان،  جبل  يف  حمود  برج  يف  البلدي 
صيدا  يف  البلدي  امللعب  النبطية،  يف  جابر 
معظم  وكان  املصنع.  يف  املغادرة  وساحة 
بلدة  من  املجموعة  هذه  يف  املغادرين 
عرسال يف اتجاه حاجز وادي حميد فالحدود 
السورية عند معرب الزمراين يف جرود عرسال. 
منهم عرب  العرشات  غادر  ومن ملعب صيدا 

مركز املصنع الحدودي. 
من  صدر  بيان  افاد  نفسه،  اليوم  مساء 
لالمن  العامة  املديرية  يف  االعالم  مكتب 
املعنية  الجهات  مع  بالتنسيق  انه  العام 
نازحني  لـ1103  االمنة  العودة  تأمني  جرى 

سوريني اىل بالدهم.
العام  قوافل  من  االخرية  القافلة  قبل 
املايض، كانت قافلة اخرى قد انطلقت يوم 
الخميس يف السادس من كانون االول املايض 
من مناطق مختلفة، ضمت الف نازح  عرب 
ومن  الحدوديني،  والعبودية  املصنع  مركزي 
الحدود  عىل  الزمراين  معرب  نحو  عرسال 

السورية.
القوافل  انطلقت  املايض  الثاين  ترشين  يف 
اعتمدت  التي  االلية  وفق  االول  اليوم  من 
عرب  نازحا   545 ونقلت  السابقة،  القوافل  يف 
ومن  الحدوديني  والعبودية  املصنع  مركزي 
الزمراين. وهي دفعة اعقبت اخرى سبقتها يف 
ترشين االول وتحديدا يف الخامس والعرشين  
منه، وضمت حواىل 890 نازحا معظمهم من 
النساء واالطفال من مختلف املناطق، واكربها 

كان من مخيامت عرسال ومحيطها.

شبعا.

صور.

صيدا.

طرابلس.

تجمع.

يف انتظار الحافالت

اطفال عائدون.

تحضري االمتعة.

تنظيم املغادرة.
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تحقيق

حفلت سنة 2018 مبحطات مختلفة، بعضها استمرار لسنة 2017. لكن من املؤكد 
ان بعضها االخر سيمتد اىل العام الجاري نظرا اىل ترابط امللفات وحجم االحداث 
السياسية  تنوعاتها  اللبنانية عىل  البيئة  نتيجة خصوبة  واملتوارث،  منها  املستولد 
مللفات  تراكام هائال  االخريين  العقدين  والتي سجلت يف  واالجتامعية،  والثقافية 

ظلت عصية عىل الحلول

من  املنرصم  العام  شهده  ملا  تسجيال 
من  بد  ال  مختلفة،  ومحطات  احداث 
االستمرارية  قاعدة  وفق  اليها  الدخول 
لتبيان كل الظروف املحيطة بها، وتكوين 
الجديد  العام  ينتظر  عام  واضحة  صورة 
تناول  من  بد  ال  لذلك،  استحقاقات.  من 
العهد  مسار  ابواب:  ثالثة  من  املوضوع 
الرئايس، وضعية خطاب القسم نسبة اىل ما 
تم تحقق منذ بداية العهد، ابرز ما تحقق 
استعادة  لحكومة  الوزاري  البيان  من 
الثقة، وصوال اىل تسجيل االقرتاحات التي 

يفرتض العمل عىل انجازها.

مسار العهد الرئايس
بعد فرتة من الشغور الرئايس امتدت من 
االول  ترشين   31 لغاية   2014 ايار   25

إنتخابات نيابية وإستعادة المؤسسات دورها وتثبيت اإلستقرار
2018: سنة التحّوالت واألحداث يصنعها العهد

داود رمال
aborami20@hotmail.com

رئيسا  العامد ميشال عون  انتخب   ،2016
برئاسة  حكومة  تشكيل  وتم  للجمهورية 
صعيد  عىل  سجل  وقد  الحريري.  سعد 

السياسة الخارجية واالغرتابية االيت:
واقليمية  عربية  مؤمترات  يف  املشاركة   •
دول  اىل  خارجية  بزيارات  القيام  ودولية، 
السفارة  نقل  االمرييك  القرار  رفض  عدة، 
اقليميا  مركزا  لبنان  اعتامد  القدس،  اىل 
القرار  رفض  الفرنكوفونية،  للمنظمة 
خص  ما  يف  بروكسل  مؤمتر  عن  الصادر 
املبادرة  يف  املشاركة  السوريني،  النازحني 
منفتحة  سياسة  النازحني،  لعودة  الروسية 
الجنسية  استعادة  انجزت  االغرتاب  عىل 

والحق يف االقرتاع.
اقرار  تم  النواب،  مجلس  صعيد  عىل   •
اىل  الوصول  يف  الحق  ابرزها:  قانونا   95

الحيوانات والرفق بها،  املعلومات، حامية 
لبنان،  جبل  يف  جديدة  محافظة  انشاء 
رضوب  من  وغريه  التعذيب  معاقبة 
املعاملة او العقوبة القاسية او الالانسانية 
حامية  وقانون  املياه  قانون  املهينة،  او 
ملشاريع  قروض  اتفاقات  الهواء،  نوعية 
للنفايات، حامية  املتكاملة  االدارة  امنائية، 
بني  الرشاكة  وتنظيم  الفساد،  كاشفي 

القطاعني العام والخاص.
متت  االمنائية  املشاريع  صعيد  عىل   •
الكلب  نهر  اوتوسرتاد  عىل:  املوافقة 
الديب،  جل  جرسي  تنفيذ  طربجا،   -
االعتامدات  تأمني  جونيه،  مرفأ  تنفيذ 
مرسوم  املنت،  مداخل  لتنفيذ  الالزمة 
انعقاد  العقيبة،   - الضبية  طريق  تخطيط 
حجم  بلغ  حيث  فرنسا  يف  سيدر  مؤمتر 
حواىل  للبنان  املقدمة  والهبات  القروض 
اىل  املؤمتر  استند  دوالر.  مليارات   10,5
الوطني  االستثامري  الربنامج  مرشوع 
الوزراء،  مجلس  اقره  الذي  التحتية  للبنى 
مرشوع قانون برنامج بقيمة 98,8 مليون 
تنفذ،  مل  التي  الطرقات  الستكامل  دوالر 
مليون   225 بقيمة  برنامج  قانون  مرشوع 
الهرمل  بعلبك  يف  امنائية  ملشاريع  دوالر 
والبرتون  الجنوبية  والضاحية  وعكار 
وراشيا والكورة وشبكات للرصف الصحي.
عىل:  املوافقة  متت  الكهرباء  ملف  يف   •
وتوقيع  الرياح  طاقة  من  الكهرباء  انتاج 
ملوضوع  حل  ايجاد  رشكات،   3 مع  عقود 
 J&P-AVAX رشكة  بني  املوقع  العقد 
باشغال معمل  واملتعلق  اللبنانية  والدولة 
الكهربائية مع  الطاقة  دير عامر 2 النتاج 
الطاقة  وزير  تكليف  امللتزمة،  الرشكة 
التمويل  مؤسسة  مع  عقد  توقيع  واملياه 
الالزمة  االعتامدات  ونقل   IFC الدولية 
عقد  متديد  تكليفه  العقد،  قيمة  لتغطية 
متديد  سنوات،  لثالث  الطاقة  استجرار 
مذكرة  وفق   NEUC رشكة  مع  العقد 

كهرباء  مؤسسة  مع  املوقعة  التفاهم 
لبنان.

االتية:  القوانني  يف  النظر  اعادة  طلب   •
الحقل  يف  الترشيع  حق  الحكومة  منح 
مقبولني  اشخاص  ترقية  الجمريك، 
حملة  من  العام  االمن  يف  ومفتشني 
االجازة يف الحقوق اىل رتبة مالزم، تسوية 
لالمن  العامة  املديرية  اوضاع مفتشني يف 
العام، ترقية رتباء يف قوى االمن الداخيل 

يف  التعيني  اصول  تعديل  مالزم،  رتبة  اىل 
املدارس  يف  ثانوي  تعليم  استاذ  وظيفة 

الرسمية.
قانون  صدر  الفساد:  مكافحة  ملف  يف   •
دعم  وقانون  الفساد  كاشفي  حامية 

الشفافية يف قطاع البرتول.
• يف التعيينات صدرت التعيينات الرقابية 
والديبلوماسية،  والقنصلية  والعسكرية 
الحكومية  املستشفيات  ادارة  مجالس 
االساسية واملجلس االقتصادي االجتامعي.

عىل  املوافقة  متت  النفايات  ملف  يف   •
الطلب  الحراري،  التفكك  رشوط  دفرت 
مكتب  تلزيم  واالعامر  االمناء  مجلس  من 
البيئي  االثر  تقييم  لدراسة  عاملي  هنديس 
لجهة  يلزم  مبا  القيام  الرشوط،  لدفرت 
الكوستا  مطمري  يف  االعامل  استكامل 
االدارة  قانون  صدور  حمود،  وبرج  برافا 

للنفايات. املتكاملة 
املالية واالقتصادية  الشؤون  • عىل صعيد 
تم اقرار قانون املوازنة العامة لعام 2017، 
واقرار قانون املوازنة العامة للعام 2018، 

وغريهام.
قانون  اقر  النيابية  االنتخابات  ملف  يف   •
النسبية،  القاعدة  عىل  لالنتخاب  جديد 

ومشاركة املغرتبني للمرة االوىل فيها.
فجر  عملية  انجزت  االمن  مجال  يف   •
الجرود التي دحرت االرهاب من الحدود 

الرشقية.

ما تم تحقيقه من خطاب القسم
ترؤسه  خالل  الجمهورية  رئيس  طلب   •
 2017 آب   24 يف  الوزراء  مجلس  جلسة 
اقرتاح  احياء  و/او  اعداد  عىل  العمل 
النيابة  فصل  لجهة  الدستوري  التعديل 

عن الوزارة. 
اللصيقة  الصالحيات  جميع  استعمل   •
النيايب  املجلس  لحض  الدستور  يف  به 
السياسيني عىل  واالفرقاء  الوزراء  ومجلس 
خالل  من  جديد  انتخابات  قانون  اصدار 
عىل  االرشاف  لجنة  بتعيني  السامح  عدم 
الجراء  االعتامدات  وتأمني  االنتخابات 

االنتخابات وفق قانون الستني. 

برملان جديد للمرة االوىل منذ تسع سنوات.الرئيس ميشال عون يخاطب العامل يف االمم املتحدة.

استضاف لبنان الدورة الرابعة للقمة التنموية االقتصادية العربية.

حضور لبناني الفت 
في الخارج وتحقيق 

قفزات نوعية في 
الخارجية السياسة 
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• عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. 
بحسب  النيايب  املجلس  انعقاد  تأجيل   •

املادة 59 من الدستور. 
استثنايئ  عقد  فتح  عىل  املوافقة  عدم   •
االتفاق  يتم  مل  طاملا  النيايب  للمجلس 
عىل  التوافق  وبعد  انتخاب.  قانون  عىل 
فتح  تم  النسبية  القاعدة  وفق  قانون 
عقد استثنايئ حيث صدر القانون رقم 44 
اعضاء  2017 النتخاب  17 حزيران  تاريخ 
مجلس النواب وفق نظام االقرتاع النسبي. 
مجلس  والية  متديد  تم  القانون  مبوجب 
 21 بتاريخ  انتهت  شهرا   11 ملدة  النواب 
الهيئات  دعوة  توقيع  وجرى   ،2018 ايار 
 2018 الثاين  كانون   22 بتاريخ  الناخبة 
ايار   6 يف  النيابية  االنتخابات  واجريت 

.2018
االرهاب،  خص  ما  يف  العهد  عنوان  اما   •
الجمهورية  لرئيس  الشاغل  الشغل  فكان 
املجلس  اجتامعات  ترؤسه  خالل  من 
املتواصلة  املواقف  اىل  للدفاع،  االعىل 
مكافحة  ورضورة  اهمية  عىل  املشددة 
والتصدي  االستباقية  باعتامد  االرهاب 

والردع.
• املحطة االصعب متثلت يف اعالن رئيس 
مجلس الوزراء استقالته من السعودية يف 

رئيس  يصدر  ومل   ،2017 الثاين  ترشين   4
الحكومة  من  الطلب  بيان  الجمهورية 
الرئيس عون حملة  ترصيف االعامل. قاد 
لتهدئة االجواء يف البلدن وعقد اجتامعات 
مكثفة مع كل االطراف والقوى السياسية 
ومع  واالمنية  واالقتصادية  واملالية 
املرجعيات الدينية، وكلف وزير الخارجية 
عاد  املعنية.  الدول  عىل  بجولة  القيام 
الحكومة عن استقالته بعدما متنى  رئيس 
ترشين   22 يف  الرتيث  عون  الرئيس  عليه 

الثاين 2017.
عىل  الفرنكوفونية  املنظمة  موافقة   •
بدءا من  االقليمي  مكتبها  لبنان  استضافة 
نائبا  عون  الرئيس  وانتخاب   .2020 العام 

الفرنكوفونية.  القمة  لرئيس 
التنموية  العربية  القمة  استضافة   •

الثاين  كانون  يف  االجتامعية  االقتصادية 
الفائت.

االرسائييل،  العدو  مع  الرصاع  قضية  يف   •
خص  ما  يف  الوزاري   البيان  يف  اعتمد 
املقاومة العبارة الواردة يف خطاب القسم. 
اىل  باستمرار  عون  الرئيس  طلب  كام 
الخطوات  جميع  اتخاذ  الخارجية  وزارة 
املتحدة  االمم  اىل  شكوى  لتقديم  الالزمة 
السيادة  االرسائييل  العدو  استباحة  ضد 

اللبنانية. 
النازحني تم تعيني وزير دولة  • يف قضية 
لجنة  تشكيل  واعيد  النازحني،  لشؤون 
لبحث  الحكومة  رئيس  برئاسة  وزارية 

مختلف اوجه هذه القضية.
• تم ايالء االهمية الالزمة لتعزيز قدرات 
وان  خصوصا  وعتادا،  عديدا  الجيش، 
اثبتت  املستمرة  العسكرية  االنجازات 

اهمية دعم الجيش واالجهزة االمنية.
االقتصادي  الوضع  عون  الرئيس  اوىل   •
خالل  من  خاصا،  اهتامما  واالجتامعي 
التخطيط  لشؤون  دولة  وزير  تعيني 
واالرصار  شاملة،  اقتصادية  خطة  ووضع 
العامة،  املوازنة  قوانني  اصدار  عىل 
ومتابعة  للرضائب،  جديد  قانون  واصدار 
ميدانية،  جوالت  عرب  االمنائية  املشاريع 

اللبنانية يف الخارج  وتفعيل دور البعثات 
 26 يف  قنصلية   45 استحداث  تم  حيث 
بلدا باالضافة اىل 52 قنصلية كانت اقرت 

يف وقت سابق. 
تم  االصالحية،  العملية  اىل  بالنسبة   •
تعيني وزير دولة لشؤون مكافحة الفساد، 
الرقابية،  والهيئات  االجهزة  عمل  وتفعيل 
وصوال اىل تعيني وزير دولة لشؤون املرأة 
االنسان  حقوق  لشؤون  دولة  ووزير 
وتعيني رئيسة واعضاء هيئة شؤون املرأة.

ما تم تحقيقه من البيان الوزاري 
انتهاء  مع  مستقيلة  الحكومة  اعتربت 
 2018 ايار   21 يف  النيايب  املجلس  والية 
وبدء والية املجلس النيايب الجديد، ومتت 
الدعوة اىل استشارات نيابية ملزمة، واعيد 
تكليف الرئيس سعد الحريري يف 24 ايار 
عىل  حاز  بعدما  الحكومة  تشكيل   2018

112 صوتا.
انها  الثقة  استعادة  لحكومة  يسجل 

حققت انجازات مهمة، كان ابرزها:
القاعدة  وفق  انتخاب  قانون  اقرار   •
بدأت  حيث  االنتخابات  واجراء  النسبية 
ايار   22 يف  الجديد  النيايب  املجلس  والية 

 .2018

و2018   2017 العامني  موازنتي  اقرت   •
وصدر يف عهدها 95 قانونا. 

سهلت  التي  التطبيقية  املراسيم  صدور   •
لالستكشاف  الرتاخيص  دورة  اطالق 
امريكية  محاولة  النفط.  عىل  والتنقيب 
الجنوبية،  البحرية  للحدود  حل  اليجاد 

واطلقت دورة الرتاخيص الثانية. 
خالل  من  االنرتنت  خدمة  تحسني   •
االنرتنت  خدمات  اطالق  مراسيم  صدور 
والرشكات  لالفراد  البرصية  االلياف  عرب 

واملؤسسات. 
الزمة  مستدامة  ملعالجة  االسس  وضع   •

الكهرباء. 
• استكامل خطة السدود. 

• اصدار قانون املياه. 
من  السري  الزمة  جدية  معالجة  بدء   •

خالل مشاريع جسور وطرقات جديدة.
• مبارشة جدية ملعالجة ازمة النفايات. 

تلوث  ملعالجة  القصوى  االهمية  ايالء   •
اضايف  قرض  خالل  من  القرعون  بحرية 
التلوث يف  واعداد خارطة طريق ملكافحة 

كل االحواض. 
• االستمرار يف برنامج مكافحة الفقر.

محافظا  واملايل  النقدي  الوضع  استمر   •
عىل استقراره عىل الرغم من اقرار سلسلة 
يف  الحكومة  ودخول  والرواتب  الرتب 
حكومة  تشكيل  وعدم  االعامل  ترصيف 

جديدة. 
اعلن  الوزاري  البيان  مع  انسجاما   •
االسرتاتيجيا  يف  البحث  الجمهورية  رئيس 
وتشكيل  االنتخابات  بعد  للدفاع  الوطنية 

الحكومة. 
الوطني  االجامع  للحكومة  يسجل   •
واملحافظة  التوطني  مبدأ  رفض  حول 
املخيامت  يف  مستقرة  شبه  االوضاع  عىل 
املناوشات  بعض  باستثناء  الفلسطينية، 
املية  مخيم  احداث  ابرزها  كان  والتي 
وعولجت   2018 الثاين  ترشين  يف  ومية 

رسيعا.

ما سيعمل عليه يف السنة الحالية
العهد  سيكب  التي  امللفات  تتنوع 
متابعتها  عىل  والحكومة  النواب  ومجلس 
استمرارا  تشكل  والتي  الحالية،  السنة  يف 

للعام املنرصم وابرزها: 
• وضع خطة تنفيذية ملكافحة الفساد. 

وسد  الطائف  اتفاق  تنفيذ  استكامل   •
الدستورية.  الثغر 

• متابعة ملف النازحني السوريني. 
والحكومة  االدارية  الالمركزية  اقرار   •

االلكرتونية. 
• تنفيذ الخطة االقتصادية. 

• ادخال اصالحات عىل قانون االنتخاب. 
•  تعيني املجلس الدستوري. 

• العمل عىل االسرتاتيجيا الوطنية للدفاع. 
• اصدار قانون الصندوق السيادي. 

• اقرار قانون ضامن الشيخوخة والبطاقة 
الصحية وغريها.

لالستقرار  االولوية 
االمني ودعم الجيش 

واالجهزة االمنية

ايالء ملف التنقيب عن 
النفط والغاز اولوية عبر 

صدور املراسيم

استأصل الجيش االرهابيني من كل الحدود الرشقية.

صدور املراسيم التطبيقية التي سهلت اطالق دورة الرتاخيص لالستكشاف والتنقيب عن النفط.
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تسعى اىل الوسطية عرب التزامها خط االعتدال والوسط. تؤمن بأن لبنان ال يبنى اال 
ابنائه، وبأن احدا ال ميكنه ان يلغي هذه املعادلة النها اساس  بالتوافق بني جميع 
للبنان ودوره ورسالته وملا ميثله من منصة للحوار والتالقي والتوافق. البعض يراها 
كذلك، والبعض االخر يرى انها ترتك احيانا مكانها لتسري يف اتجاه االطراف واملحاور 

اذا كانت جميع  الكتل النيابية قد دخلت 
اال   ،1992 العام  انتخابات  بعد  الربملان 
يرأسها  التي  املستقل  الوسط  كتلة  ان  
ميقايت  نجيب  للحكومة  السابق  الرئيس 
الربملاين.  العمل  تعترب جديدة نسبيا عىل 
فهي االحدث يف املجلس النيايب، مرتبطة 
الجغرايف  وباطارها  برئيسها،  مبارشة 
وان  الشامل طرابلس،  بعاصمة  املحصور 
املحيط.  هذا  تتجاوز  طموحاتها  كانت 
لكنها  تضم شخصيات سياسية مخرضمة، 
العنرص  واىل  الشباب  عنرص  اىل  تفتقد 

النسايئ.
الكتلة كانت قد اعلنت خالل االنتخابات 
شقني:  من  انتخايب  مرشوع  عن  النيابية 

وامنايئ.  ترشيعي 
نقوال  املستقل  الوسط  كتلة  يف  النائب 
نحاس تحدث اىل "االمن العام" عن هذا 

التنفيذ. املرشوع وسبل وضعه حيز 

اىل  الوصول  اىل  تطمحون  انكم  قلتم   ■
كتلة وسطية تغيريية. هل بدأتم التغيري؟

بل  امللموسة  باالمور  يبدأ  ال  التغيري   □
والنهج وطرح  التفكري  اي  امللموسة،  غري 
يف  املشاكل  اىل  والتطرق  جديدة،  افكار 
عمقها وتكوينها وتفسريها من اجل ولوج 
وضع  اىل  وصوال  املرجوة،  الحلول  باب 
تصور ملا نطمح ان يكون عليه لبنان. اذا 
مل يكن يف لبنان منو مستدام يدفع شبابه 

تحقيق

بل  اهميتها،  من  الرغم  عىل  بالنصوص 
ان  يجب  الفساد  محاربة  بالنفوس. 
تكون يف صلب النهج الترشيعي. جميعنا 
هذا  فعليا  لكن  مبحاربته.  يتغنى  اليوم 
اذ  مراجعة.  اىل  حاجة  يف  املوضوع 
عن  يغريوا  ان  املسؤولني  جميع  عىل 
وان  العام،  للشأن  ادارتهم  كيفية  اقتناع 
املطاف،  نهاية  اىل  وصلوا  انهم  يدركوا 
فوات  قبل  بذلك  يقوموا  ان  ويجب 
االوان. الفساد ليس شعرا وال عنوانا، بل 
مامرسة نختربها كل يوم وكل لحظة عىل 
الصعد. عندما يدرك املسؤولون  مختلف 
اهمية وضع حد لهذه االفة سيظهر ذلك 
عىل كل املستويات، من خالل مامرستهم 
للسلطة ويف االدارة والتعيينات وحتى يف 
تأليف الحكومة. مرجعية املوظف يجب 
ان تكون الدولة والقانون وليس الزعيم. 
مثة قوانني جاهزة، ونحن يف صدد اعداد 
بل  االساس،  ليس  القانون  لكن  اخرى، 
لبنان  القانون.  يطبق  الذي  الحاكم 
ذاهب اىل االنهيار اذا مل يغري املسؤولون 
نهجهم وطريقة تفكريهم. الدولة ليست 
بابا لتأمني مصالحنا الخاصة بل هي اوال 
ميتلك  ال  ومن  املواطنني،  لخدمة  واخريا 
عن  النظر  بغض  الناس  خدمة  ثقافة 
يتجه  رأيي  يف  فهو  الخاصة،  مصالحه 

الهاوية. نحو  بالبلد 

املديونية  ملعالجة  تصوركم  هو  ما   ■
العامة؟

□ حبذا لو كان لدينا تصور، الن املديونية 
النظام  هذا  اداء  من  نتجت  النتيجة  يف 
تظهر  االرقام  التسعينات.  منذ  القائم 

النتيجة  عىل  نحصل  اننا  وضوح  بكل 
اليوم،  لغاية   1992 العام  منذ  نفسها  
الجمهورية  رئيس  كان  ايا  تتغري  مل  وهي 
او رئيس الحكومة او العهد، ما يعني ان 
السيايس  النظام  باالداء.  مرتبطة  املسألة 
يف  االقتصادية  الطاقات  يخنق  القائم 
حجم  يف  ليس  لبنان  يف  االقتصاد  البلد. 
املحاصصة  القائم.  السيايس  النهج 
املوجودة هي اكرب من طاقة البلد، لذلك 
وضع  يتم  مل  اذا  مأزق  اىل  سنصل  فاننا 
لن  حلول  او  معالجة  اية  لذلك.  حد 
مهام  النتيجة  يف  النه  النجاح،  لها  يكتب 
املحاصصة  اكرب.  سيبقى مرصوفنا  حّصلنا 
السياسية ال تتطلع اىل حجم االقتصاد بل 
اىل مصالحها الشعبوية الخاصة، وهذا ال 
يساعد عىل قيام توازن، لذا فاننا نرى ان 
نحاول  كنا  سنة.  بعد  سنة  تتسع  الهوة 
وهو  اال  مستعار  بيشء  الهوة  هذه  ردم 
يعملون  الذين  واللبنانيني  املغرتبني  مال 
ذلك  ظهرت  توقف  وعندما  الخارج.  يف 
املشكلة بشكل واضح  ملن مل يكن يريد 
من  حذرنا  قد  كنا  املايض.  يف  يرى  ان 
اجرينا   .2002 العام   منذ   االمر  هذا 
االصالحات،  بعض  و2006   2002 بني 
االقتصاد  قدرة  بني  التوازن  عدم  لكن 

العام  الشأن  وادارة  الحكومية  واالدارة 
ان  يجب  االساسية  الخطة  مجددا.  عاد 
تنميق  وليس  االساس  اصالح  تشمل 
االمور فقط، كام حصل يف الفرتة املمتدة 
ارسيت  حني  و2010،   2007 عامي  بني 
جاء  اوسطية  رشق  سياسية  معادلة 
عبد  بن  عبدالله  السعودي  امللك  خاللها 
العزيز اىل لبنان واصطحب معه الرئيس 
بنتيجتها  فعاد  االسد،  بشار  السوري 

امواال فيه.  لبنان ورصفوا  الخليجيون اىل 
اال  االزمة،  تجاوزنا  اننا  اعتقدنا  عندها 
ان الواقع كان باننا غصنا اكرث فيها، الننا 
السياسية  الظاهرة  هذه  نتائج  انفقنا 

واملالية من دون ان نعالج االساس.

■ من اين يجب بدء معالجة االساس؟
الجميع  يقتنع  بأن  يتطلب  االمر   □
االستمرار  عىل  قادرين  يعودوا  مل  بانهم 
البلد.  ادارة  يف  نفسه  السيايس  النهج  يف 
منذ  موجودة  كثرية  دراسات  لدينا 
االن  نفسها.  تكرر  وكلها   2002 العام 
التقرير  لكن  ماكنزي،  عن  يتحدثون 
بوز  لتقرير  مطابقا  جاء  رفعه  الذي 
وضعتهام  اللذين  وللمرشوعني  الن، 
او  ست  هناك  ميقايت.  الرئيس  حكومة 
ملعالجة  حاليا  موجودة  دراسات  سبع 
حرف  منها  يطبق  ومل  بعمق،  االمر  هذا 
الدراسات  وضع  يف  ليست  العربة  واحد. 
بل يف رضورة تغيري نظرتنا اىل االمور. يف 
االمس قال احدهم انه سيحمي جامعته 
يف الدولة. هذا هراء وهو امر يصب ضد 
فصل  يحتم  القانون  الدولة.  قيام  مبدأ 

املوظف اذا كان لديه  انتامء  سيايس.

اىل  تطمحون  الذي  املرشوع  هو  ما   ■
تنفيذه؟

والهيئات  القضاء  استقاللية  ترسيخ   □
منح  عىل  نعمل  اولوياتنا.  من  الرقابية 
املؤسسات العامة التي ترعى مؤسسات 
اقتصادية املزيد من الحرية والصالحيات 
القيام  من  تاليا  وتتمكن  منتجة،  لتصبح 
بواجباتها والعمل كقطاع خاص، عىل ان 
عملها،  نتيجة  عىل  بعد  ما  يف  تحاسب 
تريد  قرش  كل  عىل  نحاسبها  ان  وليس 
رصفه قبل ان ترصفه، فاالقتصاد ال يدار 
املقبلة  الحكومة  عىل  الطريقة.  بهذه 
اساسية  اولويات  مرشوع  تلتزم  ان 
عن  كناية  سيدر  مؤمتر  النمو.  لكيفية 
هذا  ولكن  التحتية،  للبنى  مشاريع 
وحده ال ميكن ان يكون كافيا. يجب ان 

للرشاكة  االقتصاد  امام  الباب  نفتح 

عضو كتلة الوسط املستقل النائب نقوال نحاس.

راغدة صافي

جميعا  نكون  االرض،  هذه  يف  البقاء  اىل 
اىل  تصبو  كتلتنا  بعضا.  بعضنا  نخدع 
التي  الصحيحة  الرسالة  لديها  تكون  ان 
يف  وتساهم  االخطاء،  عىل  الضوء  تسلط 
الحلول. هذا ما  الوقت نفسه يف صياغة 
نعمل عليه حاليا لكن بروية، الن الفكرة 
اذا ما تم اطالقها قبل موعدها ال تكون 
اننا  اثبتنا خالل مامرستنا للحكم  منتجة. 
الدولة  مفهوم  اىل  حقيقية  نظرة  منلك 
الذي  والنمو  وحقوقه،  املواطن  ومفهوم 

يطمح اليه كل مواطن يف هذا البلد.

■ الواقع املايل وازمة املديونية ومحاربة 
تسعون  لديكم  هواجس  تشكل  الفساد 
اىل معالجتها. كيف ستقومون بذلك من 

خالل عملكم يف املجلس النيايب؟
االشهر  خالل  النيايب  املجلس  اقر   □
ملحاربة  عدة  قوانني  املاضية   السبعة 
مل  ذلك،  من  الرغم  عىل  لكن  الفساد. 
يتعلق  ال  املوضوع  الن  يتغري يشء،  ولن 

Raghida.ss@gmail.com

الكتل النيابية في برلمان 2018 ]7[
كتلة الوسط املستقل السابعة عددا:

محاربة الفساد يجب أن تكون في صلب 
النهج التشريعي

اذا لم يكن في لبنان 
نمو مستدام نكون جميعا 

نخدع بعضنا بعضا 

الفساد ال يتعلق بالنصوص 
رغم اهميتها بل بالنفوس

على الحكومة املقبلة 
التزام اولويات اساسية 

لكيفية النمو

نجيب ميقايت، عيل درويش، جان عبيد،  
نقوال نحاس.

 كتلة الوسط 
املستقل
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آليات  اطار   يف  الخاص  القطاع  مع 
هذه  لرعاية  ناظمة  وهيئات  محددة 
ترعى  موجودة  قوانني  مثة  الرشاكة. 
باملامرسة.  الغيناها  لكننا  املوضوع  هذا 
اليوم يجب اعادة تطبيقها ومنها قانون 
والكهرباء  لالتصاالت  الناظمة  الهيئات 
ميتلك  لبنان  ان  املدين.  والطريان  واملياه 
فالنا  الن  تختنق،  ولكنها  هائلة  طاقات 
يريد ان يكون نائبا واخر يريد ان يصبح 
يف  يعد  مل  للجمهورية،  رئيسا  او  وزيرا 
الطريقة.  بهذه  االستمرار  استطاعتهم 
معروفة  الخالص  اىل  الوصول  سبل 
لديهم  تكون  ان  املهم  لكن  ومدروسة، 
القناعة بأن الشأن العام خدمة وليست 

شخصية. مصلحة 

■ اال تعقد الكتلة اجتامعات دورية؟
□ نجتمع مرة يف الشهر لكننا عىل تواصل 
سنوات  اىل  يعود  معا  مسارنا  يومي. 
هو  جديد  وجه  معنا  مضت.  طويلة 
النائب عيل درويش، وهو شاب متحمس  
ومعطاء. بالتأكيد هناك ايضا النائب جان 
عبيد وهو من املعامل السياسية االساسية 

يف البلد وهو اساس  يف الكتلة. 

طرابلس  يف  محصور  عملكم  هل   ■
فقط؟

□ العمل الخدمايت نعم. نحن نهتم بكل 
حاليا  نعمل  والشامل.  طرابلس  يهم  ما 
للمنطقة  عدة  خدماتية  مشاريع  عىل 
الوضع  ينعش  ان  تنفيذها  شأن  من 

مثال  منها  للمدينة،  االقتصادي  االوضاع 
منحه  اىل  نسعى  الذي  طرابلس  مرفأ 
بشكل  يعمل  ليك  االستقاللية  من  نوعا 
الدويل  كرامي  رشيد  معرض  اما  افضل. 
فاننا نحاول ايجاد حل لوضعه الن ادارته 
يتطلب  مثال  فيه  حارس  تعيني  مشلولة. 
االداري،  الروتني  اشهر من  اكرث من ستة 
االقتصاد  وزيري  موافقة  عن  فضال 
واملال. هناك مرشوع اخر يتعلق باملعامل 
السياحية يف املدينة، وهي معامل اساسية 
حينها  ميكننا  اذ  بينها،  الربط  تم  ما  اذا 
الشامل  يف  السياحية  الطريق  انشاء 
اقدم  توجد  حيث  طرابلس،  يف  واساسها 
الثانية  وهي  العامل  يف  مملوكية  مدينة 
تطوير  عىل  نعمل  كذلك  القاهرة.  بعد 
طرابلس  وتوسعتها.  االقتصادية  املنطقة 
االنطالق   نقطة  تصبح  ان  امكانها  يف 
اطار  يف  معا.  وسوريا  الشامل  ملستقبل 
لبنان  عاصمة  طرابلس  جعل  اىل  سعينا 
االسكوا  منظمة  اىل  قدمنا  االقتصادية، 
التحتية  البنى  مشاريع  كل  يتضمن  كتابا 
هذا  اىل  طرابلس  تدخل  ليك  الالزمة 
يف  املسؤولني  مع  وسنناقشه  الحيز، 
توفري  عىل   حاليا  نعمل  كام  املنظمة. 
املهني،  والتدريب  للتأهيل  مؤسسات  
العمل والذين تركوا  بالعاطلني عن  تهتم 
العلمي،  تحصيلهم  انهاء  قبل  املدرسة 
وهم موجودون باعداد كبرية يف املدينة.

مشاريعكم  انتقال  اىل  تطمحون  هل   ■
اىل خارج الشامل؟

مرشوعا  ميلك  عندما  مسؤول  كل   □
يكون  ان  اىل  يطمح  به،  يؤمن  سياسيا 
بهذا  يؤمنون  لبنان اشخاص  لديه يف كل 
الطائفي  االصطفاف  خارج  املرشوع، 
امام  منيعا  وسدا  حاجزا  نعتربه  الذي 
الطائف  اتفاق  الدولة.  اىل   الوصول 
يكون  ان  وعىل  العلمنة  عن  تحدث 
الطائفي،  القيد  خارج  النيايب  املجلس 
ال  التي  العلمنة  امام  الباب  فتح  وبذلك 
الطائفي  االصطفاف  من  الخروج  من  بد 

اليها. للوصول 

انبثقت كتلة الوسط املستقل من تيار العزم الذي شارك يف االنتخابات النيابية عامي 2000 
واستطاع  السني،  املقعد  عن  طرابلس  دائرة  يف  ميقايت  نجيب  رئيسه  ترشيح  عرب  و2009، 
تحقيق الفوز يف املرتني، فيام مل يرتشح ميقايت النتخابات العام 2005 وكان رئيسا للحكومة 

انذاك وفّضل عدم الرتشح.
عاد التيار وشارك يف االنتخابات النيابية عام 2018  يف دائرة طرابلس - املنية - الضنية عرب 

الئحة العزم التي حلت يف املرتبة االوىل يف طرابلس. 

االولى في طرابلس

اجتامع كتلة الوسط املستقل. من اليمني النواب: جان عبيد، الرئيس نجيب ميقايت، عيل درويش، نقوال نحاس. 
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الحرب  اندالع رشارة  لحظة  اىل  قرسا  واملخفيني  املفقودين  اهايل  معاناة  تعود 
قانون  وصدور  الوطنية  املصالحة  تحقيق  مع   .1975 العام  ربيع  يف  اللبنانية 
العفو العام، كان يؤمل ان ترشع ابواب الحقيقة عىل مصاريعها، لكن تبني ان 
يريدون كشف  ال  الحرب  يف  املنخرطني  وان  امللف،  امام هذا  االقفال موصدة 

بشاعة ما اقرتفت ايديهم

مجلس  عقدها  التي  الترشيعية  الجلسة  يف 
النواب يف 13 ترشين الثاين 2018 اقر اقرتاح 
واصدر  قرسا،  واملخفيني  املفقودين  قانون 

تحقيق

قانون املفقودين واملخفّيني قسرا:
حقيقة تطوي آخر صفحات الحرب

داود رمال
aborami20@hotmail.com

حمل  الذي  القانون  هذا  الجمهورية  رئيس 
الرقم 105 يف 30 ترشين الثاين 2018، وصار 
عدد  الرسمية  الجريدة  يف  نرش  بعدما  نافذا 

لتنطلق   ،2018 االول  كانون   6 تاريخ   52
عجلة البحث عن الحقيقة مهام كانت قاسية 

ومرة. 
للحديث عن هذا القانون بابعاده املختلفة، 
حقوق  لجنة  رئيس  العام"  "االمن  حاورت 
االنسان النيابية الدكتور ميشال موىس وعضو 
املتضمنة  االنسان  لحقوق  الوطنية  الهيئة 
لجنة الوقاية من التعذيب بسام القنطار، من 

موقعيهام املتكاملني ترشيعيا واهليا.

موسى: القانون هدفه الحقيقة 
ال نكء جراح الحرب

القنطار: مسار طويل شاق
ينتظر الهيئة الوطنية للمفقودين

املفقودين  قانون  اقرار وصدور  ■ ما اهمية 
واملخفيني قرسا بعد هذه الفرتة الطويلة من 

االنتظار؟
الخواتيم  اىل  للوصول  طويلة  فرتة  مرت   □
االمنية  اللجان  من  عمل  تخللها  االيجابية 
والوزارية من اجل متابعة هذا امللف الحساس. 
لكن الظروف مل تسمح بتحقيق ايجابيات، اال 
للمفقودين  انه اعدت دراسة واحصاء جدي 
واملخفيني قرسا، ووضع كل امللفات يف عهدة 
املدعي العام التمييزي آنذاك، ولذلك كان ال 
هناك  ان  امللف. مبعنى  تحريك هذا  من  بد 
يعرفون مصريهم  ابناءهم وال  ينتظرون  اهال 
طي  اكتامل  من  جزء  قلوبهم.  تربيد  ويجب 
االمكانات  كل  اعطاء  هو  الحرب  صفحة 
وهذا  الرشعية،  بالطرق  هؤالء  مصري  ملعرفة 
امر انساين وعاطفي ووطني وواجب الجميع 
املطلب  كان  حله.  يف  واملساهمة  السعي 
حيادية  لجنة  مبوجبه  تعني  قانون  اصدار 
من  االهايل  فيها  ويشارك  اختصاصيني  تضم 
اجل جمع داتا شاملة، وجزء من هذا العمل 
انجز مع الصليب االحمر الدويل، ووفقا للداتا 
قد  مبا  االمكانات  بكل  تحري  يجري  الشاملة 
املفقودين واملخفيني.  اىل معرفة مصري  يؤول 
هذا االمر تم من خالل مجلس النواب، وكان 

املفقودين  قانون  اقرار  اىل  تنظر  كيف   ■
الوطنية  الهيئة  انشاء  وقبله  قرسا  واملخفيني 

لحقوق االنسان؟
□ يف 13 ترشين الثاين 2018، اقر مجلس النواب 
قرسيا،  واملخفيني  املفقودين  االشخاص  قانون 
الذي ينص عىل انشاء الهيئة الوطنية للمفقودين 
واملخفيني قرسا، بصالحيات للتحقيق يف حاالت 
املعلومات  عىل  الحصول  ويف  القرسي  االختفاء 
وتوثيقها، واالرشاف عىل عمليات تحديد اماكن 
عليها  والتعرف  واستخراجها  الرفات  دفن 
الحق يف  انه يكرس  االقارب، كام  اىل  وتسليمها 
معرفة الحقيقة لجميع اقارب الضحايا من دون 
قبل  سبقه  االهمية  البالغ  الترشيع  هذا  متييز. 
عامني اقرار قانون انشاء الهيئة الوطنية لحقوق 
االنسان املتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، ما 
اعترب امتثاال ايجابيا ولو متأخرا للبنان يف تطبيق 
مندرجات الربوتوكول االختياري امللحق باتفاق 
آلية  انشاء  الذي ينص عىل  التعذيب،  مناهضة 
التعذيب، تتضمن زيارات  وطنية مستقلة ملنع 
منتظمة ملراكز االعتقال يف البالد ملعاينة معاملة 
اماكن  تقترص  ال  القانون،  مبوجب  املحتجزين. 
امنا  الرشطة،  ومراكز  السجون  عىل  االحتجاز 
تشمل ايضا مواقع احتجاز املهاجرين يف اماكن 
مثل املوانئ واملطارات ومراكز الصحة العقلية. 
الوقاية  لجنة  يف  العاملون  يتمكن  ان  ويفرتض 
من التعذيب من مقابلة املعتقلني رسا ومن دون 
السلطات  عىل  القانون  يشرتط  حراس.  وجود 

اللبنانية التعاون مع اللجنة وتسهيل عملها.

الخصوص، عملت  اقرتاح قانون يف هذا  قدم 
لجنة حقوق االنسان النيابية عىل دمجهام يف 
اقرتاح واحد، وقدم اىل املجلس النيايب ودرس 

يف اللجان، واقر يف الهيئة العامة.

هذا  القرار  الوطنية  االهمية  عن  ماذا   ■
القانون وسحبه من البازار السيايس؟

وهناك  جدا،  مهم  امر  القانون  اقرار   □
قوانني اقرت يف السنتني االخريتني لها اهمية 
اىل  الوصول  حق  )قانون  خاصة  ومكانة 
االرسي  العنف  مواجهة  قانون  املعلومات، 
قانون  عليه،  اقرتحت  التي  والتعديالت 
االنسان،  لحقوق  الوطنية  الهيئة  انشاء 
هذا  اهمية  االغتصاب...(.  تجريم  قانون 
الشارع وسط  انه سحب امللف من  القانون 
يطمئنهم  مكان  اىل  لالهايل،  املالزم  القلق 
ابنائهم.  مصري  معرفة  اىل  السعي  ويؤكد 
الخاطئة يف  التفسريات  كل  الرغم من  وعىل 
املوضوع  مقاربة  عدم  اىل  والدعوة  السابق 
بذريعة عدم نكء جراح الحرب اللبنانية، اال 
ليس  انه  نصوصه  يف  القانون  يقوله  ما  ان 
انتهت  للجراح عىل االطالق بعد حرب  نكئا 
مبصالحة وبقانون عفو عام. استكامال لذلك، 
مصري  ملعرفة  الجميع  يتجند  ان  من  بد  ال 

■ هل انتم متفائلون بعد اقرار القانون وخصوصا 
انه يحتاج اىل تحديد آلية العمل؟

االشخاص  قانون  من  الثالث  الفصل  كرس   □
املفقودين واملخفيني قرسيا لتحديد آلية انشاء 
الهيئة الوطنية للمفقودين واملخفيني قرسا، التي 
لتسمية  الرتشيحات  من  طويل  مسار  ينتظرها 
مبرسوم  تصدر  ان  ويفرتض  العرشة،  اعضائها 
ترشيحات  قامئة  عىل  بناء  الوزراء  مجلس  عن 
العامة  االمانة  اىل  رفعها  العدل  وزير  يلتزم 
املعنية  الجهات  الوزراء كام وردت من  ملجلس 
ونقابتا  االعىل  القضاء  مجلس  وهي  بالرتشيح، 
االطباء  ونقابتا  وطرابلس،  بريوت  يف  املحامني 
ولجنة  اللبنانية  والجامعة  وطرابلس،  بريوت  يف 
نشطاء  تسمي  التي  النيابية  االنسان  حقوق 
املعنية  الجمعيات  ونشطاء  االنسان  حقوق 
بذوي املفقودين واملخفيني قرسا. بعدها يفرتض 
الداخيل  نظامها  وضع  عىل  الهيئة  تنكب  ان 
وانتخاب رئيسها وصوال اىل اقرار موزانة مستقلة 
واختيار مقر وغريها من االمور االدارية واملالية 
واللوجستية التي تكفل قيامها مبهامتها يف ارسع 
تسمية  قبل  طويل  وقت  مير  ان  يتوقع  وقت. 
واملخفيني  للمفقودين  الوطنية  الهيئة  اعضاء 
قرسا، نظرا اىل املسار البطيء الذي تسلكه عادة 

التسميات والرتشيحات من الجهات املعنية. 

ما  املدين،  املجتمع  يف  الناشط  موقعكم  من   ■
املسار الذي سبق اقرار القانون؟

□ كان لبنان قد قبل عددا من التوصيات التي 

اهمية القانون أنه 
سحب ملف املفقودين 

واملخفيني من الشارع

القانون ازال العقبات
امام االتفاق الدولي 
لحماية االشخاص من 

القسري االختفاء 

رئيس لجنة حقوق االنسان النيابية الدكتور ميشال موىس.

عضو الهيئة الوطنية لحقوق االنسان بسام القنطار.

■ هل من آلية تنفيذية لهذا القانون؟
الوطنية  الهيئة  تعيني  سيتم  طبعا،   □
ينص  والقانون  قرسا،  واملخفيني  للمفقودين 
صالحيات  ويعطيها  تعيينها  كيفية  عىل 
الهيئة  بالكامل.  ادارة امللف  كبرية من اجل 
واالستقالل  املعنوية  بالشخصية  تتمتع 
نظامها  واملايل، وعندما تعني يوضع  االداري 
اآللية  لها  وتوضع  مبرسوم،  ويقر  الداخيل 

املتعلقة  املواضيع  كل  متابعة  تستطيع  يك 
وتقنية  ادارية  من  واملخفيني  بالفقودين 
واملواضيع  النووي  الحمض  مثل  وطبية 
ملتابعة  اللبنانية  بالدولة  املتعلقة  القانونية 
يكون  وان  وغريها،  واملال  االرث  قضايا  كل 

هناك حامية العضائها.

الهيئة،  لعمل هذه  زمني  ■ هل من سقف 

من  االنتهاء  عن  االعالن  لها  يحق  ومتى 
مهامتها؟

يعّينون  اعضاء  عرشة  من  تشكل  الهيئة   □
الوزراء  مجلس  يف  يتخذ  مبرسوم  جميعا 
بغالبية الثلثني ملدة خمس سنوات غري قابلة 
للتجديد، بناء عىل اقرتاح وزير العدل، وبعد 
عىل  ويبنى  االمور  تقيم  املدة  هذه  انقضاء 

اليشء مقتضاه.

صدرت خالل االستعراض الدوري الشامل الذي 
جرى يف ترشين الثاين 2010 يف مجلس حقوق 
احدى  جنيف.  يف  املتحدة  االمم  يف  االنسان 
خرباء  زيارات  طلبات  قبول  التوصيات  هذه 
البالد. واعربت ما يزيد عن  االمم املتحدة اىل 
30 منظمة حقوقية يف العام املايض عن قلقها 
يف شأن تأخر الحكومات اللبنانية املتعاقبة عن 

الخاصني يف  املقررين  زيارة عدد من  قبول 

الحرب  اثناء  مختلفة  فرتات  يف  فقدوا  ابناء 
موىس  السيد  االمام  ومنها خطف  وخارجها، 
املخفيني  من  هم  الذين  ورفيقيه  الصدر 
وطنيا  صار  املوضوع  هذا  وبالتايل  قرسا، 

ويجب العمل عىل تبيان الحقائق.
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االمم املتحدة اىل 8 مقررين يعملون ضمن 
املتحدة،  لالمم  الخاصة  باالجراءات  يعرف  ما 
لكنها ال تزال رافضة دخول مثانية من املقررين 
ولجان وفرق الخرباء يف االمم املتحدة اىل االرايض 
اللبنانية. لعل الزيارة االبرز التي يتوجب التوقف 
عندها تلك املتعلقة بفريق االمم املتحدة املعني 
بحاالت االختفاء القرسي او غري الطوعي، والذي 
الثاين 2015.  لبنان يف 27 ترشين  زيارة  طلب 
وكان من املقرر ان يزور البالد يف النصف الثاين 
من العام 2016، لكن الحكومة اللبنانية مل تلب 
هذا الطلب، رغم ان لبنان ملزم استقبال هذا 
الوفد كونه وجه دعوة مفتوحة ودامئة لجميع 
الفرق االممية لزيارة البالد من دون رشوط. كرر 
االختفاء  بحاالت  املعني  املتحدة  االمم  فريق 
القرسي طلبه زيارة لبنان مرات عدة، آخرها يف 1 
حزيران 2018، ومل يتلق اي جواب من الحكومة 
اللبنانية. بحسب ما يشري تقرير الفريق الذي 
عرض امام مجلس حقوق االنسان يف دورته التي 
عقدت يف جنيف يف ايلول 2018، يضع لبنان يف 
موقع املرتاجع عن تعهدات سابقة امام مجلس 
حقوق االنسان، وتحديدا التعهدات التي قدمها 
خالل جلسة االستعراض الدوري الشامل. تتمثل 

املعني  املتحدة  االمم  فريق  مهامت  احدى 
عىل  االرس  مساعدة  القرسي  االختفاء  بحاالت 
الذين  افرادها  وجود  اماكن  او  مصري  معرفة 
قناة  بدور  الفريق  اختفائهم. ويقوم  يبلغ عن 
القرسي  االختفاء  ضحايا  ارس  افراد  بني  اتصال 
واملصادر االخرى التي تبلغ عن حاالت االختفاء، 
من جهة، والحكومات املعنية، من جهة اخرى. 
لهذا الغرض، يتلقى البالغات املقدمة عن حاالت 
االختفاء من اقارب االشخاص املختفني، او من 
منظامت حقوق االنسان العاملة بالنيابة عنهم، 
ويدرس هذه البالغات ويحيلها عىل الحكومات، 
ولقد تلقى هذا الفريق منذ تأسيسه 313 حالة 
املفقودين  قانون  اقرار  وملناسبة  لبنان.  من 
واملخفيني قرسا كرر هذا الفريق االممي  طلبه 
زيارة لبنان، مشريا اىل  ان اصدار هذا القانون 
ميثل خطوة مهمة ويجسد التزاما حقيقيا للدولة 
بالوفاء بالتزاماتها، وتسليط الضوء عىل املايض 
واقرباء  ارس  لفائدة  الحقيقة  عن  والكشف 
اضاف  القرسي.  االختفاء  وضحايا  املفقودين 
خرباء الفريق االممي: نحن مستعدون ملساعدة 
الحكومة يف التنفيذ الفعال للقانون مبايف ذلك 
عن  ايضا  الخرباء  وعرب  للبنان.   رسمية  زيارة 

مثابة  القانون  اعتامد هذا  يكون  ان  املهم يف 
الدويل  االتفاق  املصادقة عىل  اتجاه  خطوة يف 
القرسي  االختفاء  لحامية جميع االشخاص من 
مستقلة  كجرمية  القرسي  االختفاء  وادراج 
ان  ومعلوم  الجنائية.  الترشيعية  النصوص  يف 
توافقا  تنتظر  الدويل  االتفاق  عىل  املصادقة 
سياسيا كونها احيلت عىل املجلس النيايب ضمن 
االمانة  العام 2007 ورفضت  املراسيم يف  رزمة 
العامة ملجلس النواب تسجيلها لكونها صدرت 

عن حكومية غري ميثاقية. 

اخرى الستكامل  امور  لبنان  ■ هل ترتتب عىل 
انجاز اقرار القانون؟

الهيئة  تشكيل  مرسوم  اصدار  الخالصة  يف   □
الداخيل  نظامها  واقرار  للمفقودين  الوطنية 
وموازنتها، وقبول تعاونها مع فريق الخرباء االممي، 
بالتزامن مع جهود سياسية، تزيل العقبات امام 
لحامية  الدويل  االتفاق  عىل  الربملان  مصادقة 
جميع االشخاص من االختفاء القرسي الذي يعترب 
الوطني، جميعها مؤرشات ميكن  مكمال للقانون 
من خاللها قياس مدى سلوك هذا امللف الطريق 

الصحيح بعد اقرار القانون.
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تحقيق

اظهرت العواصف االخرية التي رضبت لبنان هزالة البنى التحتية، وعدم قدرتها عىل استيعاب ما ترتب عليها من فيضانات 
اغرقت مناطق سكنية وشوارع، والحقت االرضار مبؤسسات ومنازل. هذا االمر ادى اىل نقاش واسع عىل املستوى الوطني بعدما 

القى الضوء عىل حجم الفساد يف الكثري من مشاريع البنى التحتية، وقصورها عن مواجهة هذه الكوارث

حال  اعلنت  العواصف،  اليه  ادت  ما  ملواجهة 
املتخصصة  واملؤسسات  الوزارات  يف  االستنفار 
االتربة،  لرفع  واالمنية  العسكرية  والقوى 
االوتوسرتادات  فتح  واعادة  املياه،  وترصيف 
والطرق الفرعية، وانقاذ املحتجزين. اجرت الهيئة 
العليا لالغاثة كشوفاتها لتقدير التعويضات عىل 
املترضرين، وواكبت لجنة االشغال العامة والنقل 
ما  وهو  العمل،  ورشة  النيابية  واملياه  والطاقة 
توقف عنده رئيسها النائب نزيه نجم يف حواره 

مع "االمن العام".

املناطق من  ■ كيف تنظر اىل ما شهدته بعض 
رضبت  التي  االخرية  العواصف  نتيجة  كوارث 

لبنان؟
رضب  االهرتاء  ان  العواصف  هذه  اظهرت   □
مليارات  رصفت  وتحتها.  االرض  فوق  يش  كل 
من  العديد  ويف  التحتية  البنى  عىل  الدوالرات 
الفساد  سوى  ترى  ال  تطلعت  وكيفام  املشاريع، 
واالهرتاء. الدين العام يف لبنان ارتفع اىل 84 مليار 
التي رصفت  الثالثني   املليارات  دوالر، وباستثناء 
عىل قطاع الكهرباء ال نعرف اين رصفت املليارات 
الباقية. لذلك، ومن دون الكثري من النظريات التي 
اغرقنا البعض بها، ال ارى مخرجا لتجاوز النتائج 
التي جنيناها اىل اليوم سوى بقيام وزارة متخصصة 
ملكافحة الفساد تلحق بها كل املؤسسات والدوائر 
مليارات  استخدام  املكلفة حسن  وتلك  الرقابية، 
القطاعات  من  العديد  يف  ورصفها  العام  املال 
عىل   الضوء  والقاء  التحتية،  والبنى  الخدماتية 
الكثري  يف  التحقيق  واعادة  املرتكبة،  املخالفات 
املشاريع  ومتابعة  الحقائق  لتبيان  امللفات  من 
الجاري تنفيذها بوسائل اكرث رصامة ودقة تعزز 
الشفافية املطلوبة ملنع تكرار ما حصل يف االمس 
ان  ار  ما مل  ان ذلك ممكنا  ارى  املستقبل. ال  يف 
القضاء الذي وضع يده عىل فضيحة ما بات يعرف 
االيدن روك، وما نجم عنها من فيضانات  مبلف 

ما الذي يعيق إنشاء هيئة خاصة إلدارة الكوارث في لبنان؟
نجم: نحتاج إلى حكومة وموازنة كافية وعقلية جديدة

يف مناطق بريوت ان يحكم يف حقيقة ما حصل 
امر  وهو  قريب.  وقت  يف  املسؤوليات  وتحديد 
اليوم، وساالحق  بعد  اتفرج  ولن  اتابعه شخصيا 
التي اجريت مع من جرى االستامع  التحقيقات 
واملؤسسات  بريوت  بلدية  مسؤويل  من  اليهم 
املرتبطة بهذه الفضيحة، وتوقيف من اوقف من 
مهندسني وموظفني واصحاب املؤسسة السياحية. 
قايض  عن  القرارات  هذه  تصدر  بأن  ثقة  كيل 
التحقيق يف بريوت رشبل ابوسمرا يف وقت قريب، 
ملا عرف به من شفافية وصدقية ليقول كلمته يف 
كل ما حصل يف هذه القضية، وما ترتب عليها من 

نتائج من جوانبها املختلفة.

■ عند البحث يف ما حصل يف العواصف االخرية، 
اال تتوقف احيانا عند غضب الطبيعة وتفوقها عىل 
قدرات البرش وهو ما اعرتف به قادة دول كربى؟

الدول  من  اقوى  الطبيعة  ان  صحيحا  ليس   □
وقدراتها يف بعض الحاالت. ما جرى يف لبنان كان 
ميكن تحاشيه. العطيك مثال عىل ذلك. ما حصل 
يف انطلياس والضبية كان ميكن تحاشيه. امل يكن 
يف االمكان ان تكون مسارب مياه الشتاء اكرب من 
قنوات صغرية بعرض وعمق ال يتجاوز 60 سنتم 
اقفلت بالرتاب والحىص الذي جرفته السيول منذ 
اللحظات االوىل. لو كانت هذه املسارب كام يف 
بعض الدول بعلو وعرض 3 امتار، لكانت صالحة 
لتتجول فيها الشاحنات املخصصة لتنظيفها. مثة 
لحظنا  فهل  السكنية،  باملشاريع  ضاقت  مناطق 
يوما ما ميكن ان تنتجه هذه املشاريع السكنية 
الشتاء  يف مياه مبتذلة ميكن ان تضاف اىل مياه 
ان  هل  نسأل:  املالحظات  هذه  اىل  والسيول. 
لنقل  املعدة  والقساطل  املجارير  توصيل  عملية 
املياه املبتذلة اىل عمق البحر قد اعتمدت املعايري 
الدولية؟ الجميع يدرك ان من الواجب ان تصل 
بها  واذ  االقل،  عىل  كيلومرتات  ثالثة  عمق  اىل 
لدينا  نحن  قليلة.  بامتار  الشاطىء  قرب  تصب 

السلطة  لكن  خربة،  واكرثهم  املسؤولني  افضل 
هي االسوأ. هذا امر يقودنا اىل سؤال بديهي، اين 
ذهبت املليارات التي انفقت عىل املشاريع والبنى 
التحتية؟ من يوفر جوابا واضحا فليتفضل. اما انا 
واضحة:  معادلة  خالل  من  واضح  جواب  فلدي 

البلد  ليس }مكسورا{ امنا هو منهوب.

العامة  االشغال  للجنة  االخري  االجتامع  شكل   ■
والنقل والطاقة واملياه النيابية لجنة فرعية ملتابعة 
اثناء  يف  حصل  ما  تكرار  متنع  التي  االجراءات 
النتائج  هي  ما  املقرصين.  ومحاسبة  العاصفة 

املرتتبة عىل هذه الخطوة؟
التي شكلت اخريا، ويف  اللجنة  □ يف معزل عن 
ان  اىل  االشارة  من  بد  ال  عملها  تبدأ  ان  انتظار 
املطلوب، وقبل اي خطوة، توافق سيايس شامل 
بعيدا من النظريات والجدل العقيم الذي يقوم 
رؤية  بوضوح  املطلوب  اي حادث.  عند حصول 
عن  الشخصية  واملصالح  املواقف  تأثريات  تبعد 
عىل  القدرة  توفري  قاعدة  عىل  العامة  القضايا 
محاسبة اي مقرص ويف اي موقع كان، وقد ارتكب 
اليوم قبل كل يشء  خطأ مثبتا. كذلك املطلوب 
تشكيل حكومة تستطيع ان تتخذ املبادرة يف اي 
محاسبة  ميكن  ال  تشكيلها  وقبل  مقبلة،  خطوة 
بوزير  الثقة  نزع  نطلب  ان  ميكننا  وال  احد، 
مثال. اقىص ما ميكننا القيام به كلجنة نيابية ان 
نصدر توصية ال تتعدى مبفاعيلها مجرد التمني. 
كلنا يعرف اليوم ان هناك حلوال بسيطة للكثري 
منها.  نعاين  التي  واملشاكل  العالقة  امللفات  من 
النفايات  مللف  هناك حال  ان  ايضا  نعرف  نحن 
واحد. معمل  او  قرش  لرية  ربع  من دون دفع 
لستة  الفيول  بدال من  النفايات  استخدم  سبلني 
اشهر كاملة، ويف املانيا وفرنسا مثال يستخدمون 
بدرجة  تعمل  التي  الرتابة  معامل  يف  النفايات 
1453 حرارية. يف اوروبا يستخدمون ايضا اطارات 
السيارات املستعملة بدال من الفيول والديزل يف 

الكثري من مصانعهم. لذلك، ما الذي مينع اليوم 
القيام بعمل مامثل بدال من السعي اىل تركيب 
من  ذلك  يرافق  ما  مع  النفايات  لحرق  معامل 

ارضار بيئية وكلفة باهظة.

توصياتكم،  لتنفذ  فعله  يجب  الذي  ما   ■
التي  النيابية  الكتل  متثل  االخرية  فالحكومات 
تتكون منها لجنتكم النيابية، فام الذي يحول دون 

ذلك؟
الرقابة  مهمتنا  ترشيعية  كسلطة  نحن   □
نويص  لذلك  التنفيذية.  للسلطة  واملحاسبة 
برضورة القيام بهذه الخطوة او تلك ونشدد عىل 
الوزير  ان رفض هذا  العمل  ما  لكن  تنفيذها. 
او ذاك تنفيذ ما اوصينا به، والتجارب كثرية وال 
مجال للبوح بكل ما يجري. هناك وزراء يتبنون 
االدراج،  يف  يضعونها  اخرون  وهناك  توصياتنا، 
عام  الكثري  تعلم  فالناس  رسا  اكشف  ال  وهنا 

اتحدث عنه ولديكم عرشات االمثلة.

■ هل ان التنسيق منعدم اىل هذه الدرجة بينكم 
كلجنة نيابية والوزراء؟

تتزحزح  ثابتة ال  نظريات  لهم  □ هناك وزراء 
من  الكثري  اظهروا  وزراء  وهناك  بسهولة، 
الكثري  اىل  يحتاج  ال  واضح  امر  وهو  التجاوب 
من الرشح. الناس يعرفون ان هناك وزراء اقوى 
اعامل  ترصيف  حكومة  ووجود  االخرين،  من 
منذ االنتخابات النيابية االخرية يعيق الكثري مام 

نخطط له وما ميكن ان ينجز.  

■ ما الذي يحول اليوم دون احياء البحث يف ما 
بعده  ومن  الجميل  بيار  الراحل  الوزير  اقرتحه 
من  قباين  محمد  السابق  االشغال  لجنة  رئيس 

تشكيل هيئة الدارة الكوارث وتجنب مخاطرها؟
□ مل نتجاهل هذه املشاريع، وما استطيع قوله اننا 
سحبناها العادة البحث فيها. اقرتاح النائب السابق 
محمد قباين استنسخ اىل حد بعيد مرشوع الوزير 
واجرى  االساسية  بعناوينه  الجميل  بيار  الراحل 
بعض التعديالت عليه. نحن اليوم يف صدد اعادة 
لنا  ليكون  االسايس  الجميل  مرشوع  يف  البحث 
قريبا مرشوعا متكامال اثبتت التطورات اننا نحتاج 
اليه، ليكون لبنان قادرا عىل مواجهة الكوارث يف 
املستقبل. وسنضعه عىل الطاولة قريبا جدا، علام 
قانون  انني اسعى جديا اىل تحويله اىل مرشوع 

فيصبح امرا واقعا.

■ هل تؤمن بعمل اللجان التي يقال انها مقربة 
املشاريع؟

املطلق،  يف  اللجان  بعمل  كثريا  اؤمن  ال  انا   □

فكيف بالنسبة اىل لجان فرعية او ثانوية منبثقة 
من اللجنة االم. لدي آلية عمل خاصة يب. انا اتابع 
امللفات شخصيا واتناولها واحدة بعد اخرى وفق 
االولويات. طلبت منذ ان تسلمت اعامل رئاسة 
اللجنة اسرتداد جميع املشاريع والقضايا املحالة 
الفرعية العيد درسها والبحث فيها.  اللجان  عىل 
اللجنة االم هي يف معظمها  اللجان املنبثقة من 
مقربة للجميع، فكيف بالنسبة اىل مشاريع وقضايا 
ال تتضارب املواقف يف شأنها فحسب بل تتجاذبها 

املصالح الخاصة ايضا اىل بعيد ال ميكن اخفاؤه.  

■ هل من خريطة طريق واضحة ملواجهة كوارث 
مامثلة اذا حصلت مرة اخرى؟

اتخذت  التي  الجدية  الخطوات  بعض  هناك   □
املؤسسات  بعض  يف  االستنفار  حال  االرض.  عىل 
ما زالت قامئة ملواجهة اي طارىء. لكن اذا تكرر 
نحتاجه  ما  وكافية.  مجدية  تكون  لن  حصل  ما 
يتلخص يف حكومة جديدة تتحمل كل مسؤولياتها 
واصالح  التحتية  البنى  لرتميم  كافية  وموازنة 
التحتية  البنى  كل  املاضية.  السنوات  خربته  ما 
تحتاج اىل اعادة نظر، ورهاننا عىل املشاريع التي 
الكثري  لحظت  فقد   ."1 "سيدر  مؤمتر  يف  اقرت 
مام نطمح ونحلم به، وما نراهن عليه ان تطبق 
التي اقرت يف هذا املؤمتر. هنا يجدر  االجراءات 
بنا ان نتوقف عند اآللية التي تم التفاهم عليها 
يف  "سيدر 1". كل قرش سينفق سيكون مراقبا من 
ثالثة اطراف عىل االقل، من الجهة املانحة دولة 
كانت ام مؤسسة وصندوق النقد الدويل والدولة 
اللبنانية. ما اخشاه ان ينجح البعض يف لبنان يف 
اقناع املراقبني والخرباء الدوليني بأن يترصفوا عىل 

الطريقة اللبنانية، فكلهم برش.

املراحل  مستوى  عىل  تقرتحه  الذي  ما  اخريا،   ■
املقبلة املنتظرة ملنع تكرار ما حصل او التخفيف 

من نتائجه السلبية عىل االقل؟
□ عىل املستوى القريب هناك خطة اقرت وهي 
قيد التنفيذ، وال ندري ما ستكون عليه النتائج اذا 
تكرر ما حصل. اما عىل املديني املتوسط والبعيد، 
االوصاف  كاملة  حكومة  لنا  تكون  ان  فيجب 
الحاجات  تلحظ  واضحة  وبرامج  الدستورية، 
الحقيقية للبنان واللبنانيني، ورهاين عىل ان تدار 
متى  العقلية  هذه  جديدة.  بعقلية  املشاريع 

وجدت كافية حتام.

رئيس لجنة االشغال العامة والنقل والطاقة واملياه النائب نزيه نجم. 

جورج شاهني

مع وزارة ملكافحة الفساد 
تلحق بها كل املؤسسات 

الرقابية والدوائر 
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تحقيق

عكار  محافظتي  يف  االرضار  من  جملة  مرييام  وشقيقتها  نورما  العاصفة  خلفت 
اجتاحت مياهه  الذي  الكبري  النهر  اوتوسرتاد شكا ومحيط  والشامل، ال سيام عند 
اربع بلدات وغطت مساحاتها الزراعية. تشكلت غرفة طوارىء يف املحافظتني عملتا 
عىل مدار الساعة، ومل تقرصا يف مد يد العون اىل املواطنني والنازحني السوريني يف ان

ساهرة  عينا  لبيك  عامد  عكار  محافظ  كان 
هذه  اثار  مواجهة  سري  عملية  عىل 
من  بلدة   159 هددت  التي  العواصف 
الوسط  اىل  السهل  من  املحافظة،  مجموع 
حيث  اكروم،  وجبل  الجرد  اعايل  وصوال 
اليومية  حياتهم  تسيري  من  االهايل  متكن 
الظروف  رغم  حاجاتهم  عىل  والحصول 
الجميع  عمل  الصعبة.  واملناخية  الطبيعية 
عىل شكل خلية نحل امنية وطبية واغاثية، 
الصليب  مع  بالتعاون  لبيك  عليها  ارشف 
غمرت  دولية.  ومنظامت  الدويل  االحمر 

فيضانات نهرية وتساقط صخور وإغراق مزروعات باملياه 
محافظتا عكار والشمال في عني العاصفة

 رضوان عقيل

فيضان  جراء  عدة  بلدات  االمطار   مياه 
حكر  ابرزها:  واالسطوان  الكبري  نهري 
تلبرية،  العريضة،  السامقية،  الضاهري، 
مساحات  تحولت  حيث  وتلبيبة  الكنيسة 
مياهها  المست  متنقلة  بحريات  فيها  كبرية 
الطبقات الثانية يف عدد من املنازل. حصل 
كل ذلك يف بلدات تشهد هشاشة يف بنيتها 
الثلوج،  فغطتها  الجرود  يف  اما  التحتية. 

ومتكن املعنيون من فتح الطرق يف بلداته.
رمزي  القايض  الشامل  محافظ  قام  كذلك 
من  للتقليل  منه،  املطلوبة  باملهامت  نهرا 

حجم االرضار التي اصابت  اوتوسرتاد شكا، 
واالتربة  الصخور  من  كبرية  كميات  وانهيار 
االشارة  مع  والسيارات،  املواطنني  هددت 

اىل ان الطريق البحرية ليست امنة.
"االمن  عرب  الضوء   ونهرا  لبيك  يسلط 
ان  سبق  التي   االستعدادات  عىل  العام" 
تعليامت  وتنفيذ  املحافظتان،  اتخذتها 
املشنوق،  نهاد  والبلديات  الداخلية  وزير 
لجبه  البلديات  اتحاد  مع  القائم  والتعاون 
تلك العواصف التي خلفت ارضارا كبرية يف 
بلدات  يف  واملزروعات  البالستيكية  الخيم 
اصحابها  يطالب  التي  والضنية،  عكار 
انتظار  يف  مالية   تعويضات  عىل  بالحصول 
تنفيذ  بعد  لالغاثة  العليا  الهيئة  تبتها  ان 
فرقها الكشوفات واملسوحات املطلوبة عىل 

االرضار التي خلفتها السيول.

لبكي: تصدينا للعواصف 
وانقذنا النازحني من كارثة

ملواجهة  طوارىء  خطة  وضعتم   ■
عىل  عكار.  يف  واالرضار  الشتاء  عواصف 

ماذا قامت؟
خطة  وضعنا  سنتني  يقارب  ما  منذ   □
عىل  العمل  وبدأنا  عكار،  يف  طوارىء 
اىل  عمدنا  ثم  اوال،  الحرائق  مواجهة 
غرفة  جهزنا  اخرى.  ملهامت  تطويرها 
وقمنا  الشتاء،  فصل  بدء  قبيل  عمليات 
الجوية.  االرصاد  لتوجيهات  وفقا  بالعمل 
العاصفة  بقوة  فوجئنا  اننا  يف  شك  ال 
نصل  ان   نتوقع  نكن  ومل  نورما،  االخرية 
التي وقعت  النسبة من االرضار  اىل هذه 
ومتتد  بلدة   159 تضم  التي  املحافظة  يف 
اسوأ  لبنان.  يف  واسعة  مساحة  عىل 

اربع  يف  انحرصت  وقعت  التي  االرضار 
الضاهري،  حكر  السامقية،  هي:  بلدات 
والعريضة، حيث غزاها طوفان  العبودية 
الزراعية.  االرايض  االرضار  وشملت  كبري، 
يف  خسائر  اي  تقع  مل  الله  من  وبلطف 

االرواح وال جرحى يف كل بلدات عكار. 

السوريني  النازحني  مع  تعاطيتم  كيف   ■
يف خيمهم القريبة من النهر الكبري؟

فاض  عندما  نازح  الف  نحو  اخالء  تم   □
املحافظة  كانت  خيمهم.  عىل  النهر 
مستعدة مع الجيش وقوى االمن الداخيل 
عرب   االحمر  والصليب  املدين  والدفاع 
عىل  كانت  التي  الطوارىء  غرفة  خلية 

اخلينا الف نازح سوري 
من محيط النهر الكبير

محافظ عكار عامد لبيك.

الهندسية  للقواعد  وفقا  صالح  وغري 
كانت  مطر  هطول  كل  مع  املطلوبة. 
املرة  لكن هذه  تتدفق من خالله،  املياه 
لعاصفة  الثاين  اليوم  منذ  الساتر  تخطت 
نورما. بحسب االرصاد، فان االمطار التي 
تخطت  العاصفة  هذه  اثناء  يف  هطلت 
املخاتري  اكده  ما  وهذا  التوقعات،  كل 
انهم  قائلني  واالهايل  البلديات  ورؤساء 
من  الكميات  هذه  مثل  يشاهدوا  مل 
االخرية.  الثالثني  االعوام  طوال  االمطار 
اكرث،  البحر  امواج  ارتفعت  ذلك،  اىل 
وتدفقت الرمال بغزارة واحدثت بدورها 
ساترا جديدا. بهذا اصبحنا امام ساترين، 
جهة  من  والثاين  البحر،  جهة  من  االول 
اىل  املياه  ودخلت  السورية،  الحدود 
كبرية  مساحات  وغطت  اللبنانية  القرى 
السوريني  للنازحني  مخيامت  مثة  منها. 
تحسبا  العاصفة  قبل  اخالئها  عىل  عملنا 
النوع.  هذا  من  ازمة  اي  يف  للوقوع 
الخلية  عملت  التحديات  هذه  كل  رغم 
كبرية  جهودا  وبذلت  احرتافية  بطريقة 
العملية.  هذا  كل  وواكبت  االرض،  عىل 
من واجبنا ان نكون اىل جانب اهلنا، كام 
نورما  ملواجهة  النازحني   مبساعدة  نقوم 
االحمر  الصليب  مع  بالتعاون  وغريها، 

."UNHCR"الدويل و

■ ماذا حل باملزروعات التي ترضرت من 
جراء غرقها باملياه؟

□ ال بد اوال من التمييز والتأكيد ان اشجار 
الحمضيات هي التي اصيبت وترضرت يف 
املزروعة  املساحات  اما  االوىل،  الدرجة 
بداياتها.  يف  فكانت  الذرة  مثل  بالحبوب 
مفتوحة  مسابح  اىل  السهول  تحولت 
لذا  عليها.  التنقل  من  السيارات  منعت 
شاحنات  بواسطة  فيها  التنقل  يتم  كان 
وقد  الكبرية.  الزراعية  والجرارات  الجيش 
للصليب  تابعة  بجرافات  االستعانة  متت 
اماكن  من  الرمال  الزالة  الدويل  االحمر 

النازحني. مخيامت 

■ ماذا عن االرضار يف البيوت والطرق؟ 

الكهرباء  اعادة  متت  ايام  ثالثة  خالل   □
ان  علام  عنها،  انقطعت  التي  البيوت  اىل 
تترضر.  ومل  مقبولة  كانت  الطرق  حال 
غطتها  السهل  يف  بلدات  ان  صحيح 
متكنا  ذلك  ورغم  الغزيرة،  االمطار  مياه 
املحارصين  االهايل  جانب  اىل  البقاء  من 
ومدهم باملساعدات املطلوبة. اما اوضاع 
وجرى  جيدة  فكانت  الجرد  يف  البلدات 
اصدرتها  التي  التعاميم  مبضمون  العمل 
البلدية  االتحادات  وطبقتها  املحافظة 
وضع  اىل  اضافة  بدورها،  تقرص  مل  التي 
االشغال.  وزارة  مع  وتنسيقها  عمل  خطة 
الخصوص  هذا  يف  مشكلة  اي  نواجه  مل 
عن  ارتفاعها  يزيد  التي  املناطق  يف  حتى 
الف مرت. حصلت بعض االرضار  اكرث من 
من  عدد  يف  انهيارات  مثل  البسيطة 
تعامل  وكان  الطرق،  عىل  الدعم  جدران 
البلديات يتم بشكل مدروس وجيد. نحن 
متلكها  التي  املتواضعة  االمكانات  نعرف 
تنفيذ  يف  تقرص  مل  لكنها  البلديات،  هذه 
سبيل  عىل  منها.  املطلوبة  الواجبات 
والسهل  الجرد  بلديات  اتحاد  نفذ  املثال، 
وجه.  اكمل  وعىل  منه  املطلوبة  الخطة 
جبل  بلدات  عىل  نفسه  االمر  انسحب 
وتعاونت  الشاميل  عكار  واتحاد  اكروم 
اي  نتلق  ومل  االشغال.  وزارة  مع  جميعها 

شكاوى عن تقصري البلديات.

■ هل مثة مخالفات عىل النهر الكبري كام 
يحصل يف مناطق اخرى؟

□ ال توجد مخالفات. حصل فيضان عند 
نهر االسطوان ومثة مخالفات عىل ضفافه، 
وهو ال يحتاج اىل اي سواتر بل اىل املزيد 

التنظيف. من 

كيف  نورما،  العاصفة  درس  بعد   ■
ستواجهون االشهر املتبقية من الشتاء؟

□ نحن عىل استعداد تام ونعمل بالتنسيق 
مع اتحادات البلديات، وعىل جهوزية مع 

وزارة االشغال وبقية االدارات املعنية.

وكيف  التعويضات  موضوع  عن  ماذا   ■

سيام  ال  خطة  اي  ووفق  معها  ستتعاون 
هذه  من  عدة  شكاوى  تلقيت  انك 

البلدات؟
□  طلبنا من البلديات اجراء كشف عام 
التي وقعت، ووضعنا جملة  االرضار  عىل 
من الرشوط عىل هذه العملية. لكن ال بد 
من االشارة اىل ان الهيئة العليا لالغاثة ال 
تستند مئة يف املئة اىل  تقارير البلديات، 
لها  تعود   فرق  عرب  االرضار  تعاين  بل 
وترشف عىل االعامل. طالبنا بالتعويضات 
السيام  الزراعي،  القطاع  يف  وخصوصا 
للدولة  املادية  االمكانات  ان  نعرف  اننا 
اجتامعات  يف  ملسناه  ما  هذا  متواضعة. 
مل  املناسبة  يف  واملحافظني.  املسؤولني 
تهدم اي بيوت جراء العاصفة بل وقعت 
واملساحات  البالستيكية  الخيم  يف  ارضار 
يستحق  من  اول  فان  لذا  الزراعية. 
اصحاب  هم  تعويضات  عىل  الحصول 
اي  اطالق  هنا  نستطيع  ال  القطاع.  هذا 
وعود يف التعويضات فاالمر مرتوك للهيئة 
آلية  وضع  انتظار  يف  نحن  لالغاثة.  العليا 
التي  هي  والحكومة  الخصوص،  هذا  يف 
نستطيع  ما  ننفذ  ونحن  النهاية  يف  تقرر 

فعله رسيعا.

املطلوبة  للمهامت  تحسبا  عالية  جهوزية 
اىل  النازحني  هؤالء  بنقل  قمنا  منها. 
مناطق قريبة وامنة، ووضعناهم يف عدد 

من املدارس بالتنسيق مع وزارة الرتبية.

■ كيف واجهتم فيضان النهر الكبري؟
قبيل  االحتياطات  من  عددا  اتخذنا   □
امتدت  التي  وتدفقها  النهر  مياه  اشتداد 
فوجئنا  ذلك  رغم  اخرى.  اماكن  اىل 
تصب  كانت  التي  الكبرية  املياه  بكميات 
من  املوجود  الساتر  ان  علام  النهر،  يف 
بني  الحدود  ويفصل  اللبنانية  الجهة 
يقوم  وال   2003 سنة  بني  لبنان وسوريا، 
مزرية  حاله  الن  منه  املطلوب  بالدور 
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يف  وضعت  التي  الخطة  عنارص  هي  ما   ■
الشامل قبل العواصف، وعىل ماذا قامت؟

ادارة  هيئة  تعليامت  مبوجب  اوال  عملنا   □
الوزراء  مجلس  يف  املعنيني  وضعنا  الكوارث. 
ان  ميكن  التي  واملشكالت  املحافظة  واقع  يف 
تواجهها يف الشتاء. بالفعل اتخذنا االستعدادات 
املطلوبة ملواجهة تداعيات العواصف وتساقط 
والثلوج يف املناطق الجبلية. اىل ذلك طلبنا من 
املواطنني التقيد بتعليامت قوى االمن الداخيل 

والدفاع املدين.

■ شكلتم يف املحافظة خلية ازمة؟
□ طلبنا من الهيئة التي تتمثل فيها كل االدارات 
من وزاريت االشغال والصحة والدفاع املدين والقوى 
االمنية، وعملنا هنا مبوجب الخطة التي وضعتها 
 رئاسة الحكومة وتعليامتها يف هذا الخصوص. 
كام عملنا من جهتنا عىل التزامها وتطبيقها عىل 

االرض. يف الشامل مل تحصل ارضار كبرية.

االستعداد  كامل  عىل  كنتم  انكم  يعني   ■
املناخية  العواصف  جراء  طارئ  اي  ملواجهة 

االخرية؟
□ طبعا وهذا ما حصل. طلبنا يف البداية من 
البلديات التقيد بتوجيهات املحافظة. طبقنا ما 
ورد يف الكتاب الذي تلقيناه من وزير الداخلية، 
واقنيتها  االنهر  مجاري  تنظيف  عىل  وعملنا 
وغريها بقدر امكانات البلديات التي تجاوبت 

وعملت باكرث من طاقاتها.

■ اين كانت املشكلة االوىل يف محافظتك؟
□ تكمن املشكلة  يف مخيامت النازحني الذين 
االنهر.  من  قريبة  مسافات  عىل  يقطنون 
سبق ان تفقدنا نهر رشعني عىل سبيل املثال، 
وشاهدنا كيف يقدم النازحون يف هذه املحلة 
عىل رمي نفاياتهم يف االنهر من دون تقيدهم 
باي رادع. ال تتحمل الدولة وادارتها مسؤولية 
بعضها  ان  بل  حصلت،  التي  الفيضانات  كل 
والنازحون  اللبنانيون  املواطنون  به  يتسبب 
السوريون، خصوصا وان الوزارات املعنية قامت 

بالواجبات املطلوبة منها. مثة اناس يعتدون عىل 
مجاري املياه والطبيعة حيث يتم اقفال مجرى 

نهر مثال، وهذا ما حصل يف نهر رشعني. 

■ كيف كان الوضع يف طرابلس؟
□ مل تحصل اي مشكالت يف طرابلس. حصلت 
انزالقات يف بلدات الضنية ومل ترتق اىل مستوى 
امكاناتها  رغم  البلديات  متكنت  كربى.  ازمات 
واثارها.  العواصف  مواجهة  من  املتواضعة 
والتنسيق كان ممتازا بني مختلف االدارات املعنية 
يف الشامل. كانت خطوطنا مفتوحة مع الجميع 

وتلقينا الدعم املطلوب من وزارة الداخلية.

■ ماذا عن حقيقة نفق شكا والصخور واالتربة 
التي سقطت عىل االوتوسرتاد؟

□ الكارثة الوحيدة واالكرب يف الشامل متثلت يف 
انهيار نفق شكا، وسببها جدران الدعم القدمية 
الحديد  اىل نحو 50 سنة.  والتي يعود عمرها 
فيه  مبا  مقاوم  غري  الجدران  هذه  يف  املوجود 
الكفاية، اضافة اىل انها مصبوبة برمل من البحر. 

قبل  النفق  هذا  عىل  كشفا  تجروا  امل   ■
العواصف االخرية؟

الطريق  هذه  ان  اىل  االشارة  من  بد  ال   □
وزارة  عاتق  عىل  تقع  ومتابعتها  شكا  يف 
عىل  ترشف  التي  وهي  ومسؤوليتها  االشغال 
املياه  كميات  ان  حصل  ما  االوتوسرتادات. 
الكثرية وعدم ترصيفها بالشكل املطلوب سببا 
عاينت   ان  سبق  الجدران.  عىل  كبرية  اثقاال 
االجراءات من  واتخذنا جملة من  االوتوسرتاد 
الذين  للمواطنني  العامة  السالمة  تأمني  اجل 
يسريون عليه  ولو مل نقدم عىل قطعه لسقط 
ضحايا ال سمح الله. كلفنا عىل الفور رئيس اتحاد 
الطريق  لفصل  عوائق  وضع  البرتون  بلديات 
بغية ابعاد املواطنني والسيارات عن االنهيارات. 
تفقدت بالفعل واقع هذه الجدران قبل خمسة 
دراسة وعملنا  اىل  واستندنا  انهيارها،  ايام من 
بعدها عىل تحويل الطريق. ال شك يف ان التنبه 

املسبق الذي قمنا بها خدمنا كثريا.

■ ما هي االجراءات التي ستتخذونها ملنع تكرار 
مثل هذه االنهيارات؟

طالبت  لذا  امنة،  غري  البحرية  الطريق   □
االشغال  وزارة  رأسها  وعىل  املعنية  الجهات 
بالرسعة يف التحرك  لرفع االتربة من االوتوسرتاد 
اوال. مثة جبل كبري اسمه حامات مهدد باالنهيار، 
وال يعقل ترك الطريق الدولية عىل هذه الحال. 
ونحتاج   رسيعة،   طوارىء  خطة  املطلوب 
هذه  ملعالجة  وجرافات  هندسية  فرق  اىل 
يربط هذا  فيها.  التهاون  التي ال ميكن  االزمة 
يف  سيام  وال  عدة  لبنانية  مناطق  االوتوسرتاد 

محافظتي الشامل وعكار.

■ كيف ستتعاطون مع موضوع التعويضات يف 
الشامل؟

الهيئة  مسؤوليات  من  امللف  هذا  يبقى    □
العليا  لالغاثة، فهي التي تحدد حجم االرضار 
عندنا  تحصل  مل  املناسبة  يف  وقعت.  التي 
ارضار كبرية يف املزروعات عىل غرار ما حصل 
من  عدد  يف  االرضار  بعض  وقعت  عكار.  يف 

البلدات يف الضنية.

واجهنا العواصف بكل 
مسؤولية واالضرار كانت 

محدودة جدا

محافظ الشامل رمزي نهرا.

نهرا: كارثة الشمال
وقعت على شكا
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تنشغل االوساط السياسية باقرتاح عقد جلسة لحكومة ترصيف االعامل املستقيلة حكام بفعل االنتخابات النيابية القرار موازنة 
العام 2019، واحالتها اىل املجلس النيايب لبتها. يعتقد دعاة هذه الخطوة بأن املوازنة العامة امر ملح يقع انجازه تحت طائلة 

"ترصيف االعامل باملعنى الضيق لها"، طاملا ان كل املساعي مل تؤد اىل تشكيل حكومة جديدة 

يف ظل الجدل املتنامي الذي مل يصل بعد اىل 
السابق  الرئيس  تحدث  حاسمة،  نتيجة  اي 
هيئة  رئيس  وقبله  الدولة،  شورى  ملجلس 
الترشيع واالستشارات يف وزارة العدل، القايض 
العام"، فاسقط حق  "االمن  اىل  شكري صادر 
تتمتع  ال  مستقيلة  حكومة  عن  املوازنة  بت 
تخضع  وال  الدستورية،  املواصفات  بكامل 
للمحاسبة واملساءلة امام املجلس النيايب. كام 
العام 2019  موازنة  بت  القدرة عىل  استبعد 
 2018 العام  موازنة  حساب  قطع  اجراء  قبل 
رغم التعهد بذلك ضمن مهلة معينة عربت من 

دون انجازه.

■ ما هي حدود "ترصيف االعامل باملعنى الضيق 
لها" امام حكومة مستقيلة، وهل من اشارة اىل 

هذه الحالة يف دستور ما بعد الطائف؟
□ ترصيف االعامل مبدأ دستوري مستنبط من 
الدستور، فال وجود لنص دستوري يحدد سقفه. 
اجل  من  استنبط  امر  عينه  الوقت  يف  لكنه 
ضامن استمرار العمل يف ادارة املرافق العامة يف 
االمر ميكن  لهذا  املبديئ  التفسري  الدولة. وفق  
ان  املسموح  من  التي  االمور  بعض  اىل  االشارة 
لترصيف  الضيق  باملعنى  الحكومة  بها  تقوم 
النص الدستوري وفق املادة  االعامل كام عرفه 
64 من الدستور اللبناين املنقولة عن املادة 52 
تاريخ 1946.  يف  الصادر  الفرنيس  الدستور  من 
الضيق  باملفهوم  قيل   64 املادة  عمال مبضمون 
حال  يف  الحكومة  بأن  يفهم  االعامل  لترصيف 
استقالتها مل تعد تخضع للمساءلة امام مجلس 
لها  لذلك يسمح  به.  تقوم  اي عمل  النواب يف 
التقليدية  الروتينية  اليومية  باالعامل  القيام 
الشهر  نهاية  يف  املوظفني  رواتب  كدفع  حرصا، 
للمواطنني.  البسيطة  اليومية  االعامل  وتسيري 
لن يكون مسموحا لها القيام بأي عمل ترّصيف 
يؤدي اىل تورط الدولة يف مصاريف مالية او تلزم 

■ من هو املسؤول يف مثل هذه الحالة وما هو 
البديل الدستوري؟

شخصني  عاتق  عىل  ملقاة  مسؤولية  هناك   □
ال  لذلك  الجديدة.  الحكومة  تشكيل  اجل  من 
استطيع التملص من ان القي املسؤولية عىل من 
ال يتحملها، او اعزو السبب اىل امر اخر مع مربر 
او من دون مربر. االمر ال يقع عىل عاتق املجلس 
مسؤولية  هذه  املستقيلة،  الحكومة  وال  النيايب 

رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

اليوم هناك من يطالب بعقد جلسة وزارية   ■
 2019 العام  موازنة  لبت  املستقيلة  للحكومة 
واحالتها اىل مجلس النواب. هل ان املوازنة العامة 
املعنى  ضمن  ادراجها  ميكن  التي  القضايا  من 

الضيق لترصيف االعامل؟
□ الحكومة املستقيلة ال تستطيع تحضري املوازنة. 
الدستور الفرنيس الذي اعتمد كاساس لدستورنا 
يسمح بالتحضري للموازنة، لكنه ال يسمح باحالتها 
اىل املجلس النيايب الن مثل هذه االحالة تحتاج اىل 

حكومة كاملة االوصاف الدستورية.

هو  كام  الواقع  بني  مقارنة  اجراء  ميكن  هل   ■
انتخاب  الحتمية جراء  الحكومة  باستقالة  اليوم 
العام 1969 عندما  نيايب جديد وتجربة  مجلس 
اقرت حكومة الرئيس الراحل رشيد كرامي موازنة 

العام 1970 واحالتها اىل املجلس النيايب؟
وجد،  متى  النص  تطبيق  يف  دامئا  العربة   □
عن  النظر  بغض  استثناء  عىل  باالعتامد  وليس 
قانونيته. ما حصل يومها كان استثناء، فال عرف 
ميكن  ال  عليه  رصيح.  نص  بوجود  دستور  وال 
االعتداد باستثناء حصل قبل خمسني عاما، وقبل 
الذي  الجديد  الدستور  ووالدة  الطائف  اقرار 
بنصوص  املعضلة  املشرتع مثل هذه  فيه  عالج 
اليوم هي  املوازنة  واضحة ورصيحة.  دستورية 
من مسؤولية حكومة "شّغالة". كل ما يقال عن 

ما هي الحدود الدستورية لتصريف األعمال بالمعنى الضيق؟ 
شكري صادر: امُلشترع قصد اإلسراع في تأليف الحكومة

تصريف االعمال مبدأ 
دستوري مستنبط من 

الدستور وال نص دستوريا 
يحدد سقفه

الحكومة التي تشكل بعدها اعامال ال تريد القيام 
بها. اذ ال ميكن الزامها اي عمل يتقرر يف هذه 
الفرتة االنتقالية بني حكومة ال تتمتع باملواصفات 
الدستورية وتلك التي تتمتع بها. لذلك كله، ال 
عمل  بأي  القيام  املستقيلة  للحكومة  صالحية 
وال  مسؤولة  غري  النها  االعامل  ترصيف  خارج 
تخضع للمساءلة السياسية امام مجلس النواب. 
لذلك كله، جاء الدستور ليقول بترصيف االعامل 
عن  اعتمد  مكرر  تعبري  وهو  الضيق،  باملعنى 
قصد مسبق اللزام اللبنانيني هذا املعنى الضيق 
برصاحة ووضوح منعا للجوء اىل تفسريات تفرغ 

هذا النص من مضمونه. 

■ ملاذا شدد الدستور عىل هذه العبارة وما كانت 
نية املشرتع؟ 

□ من الواضح ان وراء ارصار املشرتع عىل هذا 
واالرساع  الحض  واضح  بشكل  قصد  انه  النص 
من  للخروج  الجديدة  الحكومة  تشكيل  يف 
هذا املأزق. تشكيل حكومة جديدة يعني انها 
عادت لتخضع للمساءلة واملحاسبة امام املجلس 
النيايب، وعندها يتوسع نطاق ترصيف االعامل 
الطبيعي. لكن بدل االرساع  املفهوم  اىل  ليعود 
يف تشكيل الحكومة نتلهى بالبحث عام يؤدي 
نطاق  توسيع  اىل  سعيا  بالدستور  التالعب  اىل 
تتوافر  ال  سوابق  بارتكاب  العامل  ترصيف 
رشوطها يف الوقت الحارض، واستحداث اعراف 
نص  من  البعد  كل  بعيدة  وعادات  جديدة 
هذه  كل  اىل  تنبه  املشرتع  وروحيته.  الدستور 
الحاالت املحتملة وحال دونها باجراءات بديلة. 
مثال عىل ذلك، بقي البلد بال موازنة عامة من 
البديل من  العام 2017، وكان  العام 2005 اىل 
املهل  ضمن  املوازنة  هذه  اصدار  اىل  السعي 
اىل  اللجوء  عنها،  املنصوص  القانونية  السنوية 
القاعدة  باعتامد  قال  الذي  الدستوري  البديل 

االثنتي عرشية لرصف االموال. 

تحقيق
جورج شاهني

النصوص  عىل  للتحايل  اخرتاع  الرضورة  حاالت 
الدستورية القامئة. الرضورة التي يتحدث عنها 
اعتداء  حصول  عند  اال  تقاس  ال  اليوم  البعض 
استثنائية  ظروف  فتتولد  بلد،  عىل  خارجي 
اشارة  اي  فليس هناك  اليوم  اما  غري محتسبة. 
اىل ظرف استثنايئ يف ظل وجود رئيس مكلف 
لتشكيل الحكومة، فلتشكل الحكومة الجديدة 
ومن  للثقة  طلبا  النيايب  املجلس  من  ولتتقدم 

بعدها تسري االمور كام يجب.

■ ما الذي يعنيه الكالم اليوم عن تعويم او احياء 
الحكومة املستقيلة؟

□ هو خروج صارخ عن الدستور بشكل ال يقبل 
اي جدل، وهي حكومة ترصف االعامل باملعنى 
الضيق للكلمة بشكل يسمح باستمرار العمل يف 
املرفق العام. الحديث عن تعويم او احياء  يعني 
عليه  نص  مام  اكرث  املستقيلة  الحكومة  اعطاء 
ميكن  فال  ونافلة،  شاذة  عبارة  وهي  الدستور. 
عىل  الدستور  ونص  استقالت  حكومة  تعويم 
قيامها بترصيف االعامل بشكل ضيق، وبالتايل ال 

يسمح لها بالقيام باالعامل العادية.

تعويم  تم  كرامي  رشيد  الرئيس  اغتيال  عند   ■
الحكومة وكلف وزير الرتبية انذاك الرئيس سليم 

الحص رئاستها؟
تعترب  الحكومة  رئيس  وفاة  او  اغتيال  عند   □

كرامي  الرئيس  اغتيال  لكن  مستقيلة.  الحكومة 
باللجوء اىل  استثنائيا سمح  يف حينه فرض ظرفا 
هذا الحل. االمور ال تتساوى مع وضع اليوم. كل 
مشاكلنا اليوم ناجمة عن عدم احرتامنا للنصوص 
الدستورية وابتكار سوابق واعراف مخالفة للنص 
والروح الدستورية، والسري بها يجعل من االعراف 

اقوى من النصوص الدستورية.   

الحكومة مستقيلة  فوارق بني كون  ■ هل من 
حكام بعد تسلم مجلس نيايب جديد مهامته واي 
استقالة يف ظروف مغايرة ام  تنحرص املقارنة بني 

ما كان عليه الوضع قبل الطائف وبعده؟
الطائف  قبل  ذاتها  الدستورية  الصيغة   □
املادة  تضمنته  ما  يف  يكمن  والفارق  وبعده، 
64 من الدستور التي قالت كام اسلفنا اكرث من 
الضيق  النطاق  االعامل ضمن  بـ"ترصيف  مرة 

وقصد  عمدا،  اضيفت  عبارة  وهي  لالعامل". 
منها املشرتع تحديد الضوابط التي تحول دون 
االحوال  من  حال  اي  يف  النص  عن  الخروج 
الغريب  استثنايئ.  حادث  اي  حصول  باستثناء 
ان هناك من يسعى اىل الخروج عن هذا النص 
الرصيح رغم الدقة التي يتمتع بها، والبحث يف 
اعراف توفر لهم الخروج عن النص الدستوري. 
العربة يف ما قصدته، انه ليس هناك اليوم من 
املفهوم يف  لهذا  القانوين  باملعنى  حالة رضورة 
حال التمنع عن تشكيل حكومة جديدة. ليس 
هناك حالة حرب، ومل يقع اي زلزال او كوارث 
طبيعية، وال حالة رضورة بكل املفاهيم، السيام 
اننا امضينا 12 سنة بال موازنة ومل يلجأ مجلس 
اليوم  الرضورة.  ترشيع  اىل  ملرة  ولو  النواب 
يبدو البعض مرسورا بجلسات ترشيع الرضورة 
املواصفات  بكامل  حكومة  وجود  دون  من 
الدستورية. لو احرتمنا املهل الدستورية وعملنا 
كل هذه  اىل  كنا يف حاجة  ملا  طبيعي،  بشكل 
عىل  صارخا  خروجا  تشكل  التي  االخرتاعات 

الدستور ونصوصه الرصيحة.

نالتها  التي  االستشارة  تفسري  ميكن  كيف   ■
من  العام 2011  ميقايت  نجيب  الرئيس  حكومة 

اجل اقرار قوانني النفط؟
□ مل يكن هناك اي استشارة سمحت مبثل هذه 
اليه  ارشت  ما  يومها  االستشارة  قالت  الترصف. 
سابقا، ان عدم وجود مساءلة لحكومة مستقيلة 
ترصيف  يف  صالحياتها  انحسار  اىل  حتام  يؤدي 
االعامل باملعنى الضيق لالعامل، وان تم الخروج 
نص  الي  تطبيقا  وليس  سيايس  بقرار  كان  عنها 

دستوري، وال ملضمون هذه االستشارة. 

العام 2019 تحت اي  ■ هل ميكن بت موازنة 
ظرف والي سبب قبل اجراء قطع حساب ملوازنة 
العام  التي اقرت قبل اجراء موازنة  العام 2018 

.2017
□ اعوذ بالله. اقرار اي موازنة ال تتضمن قطعا 
للحساب مخالفة دستورية فاضحة ال نقاش فيها. 
سبق للمجلس الدستوري ان قبل طعنا عىل هذا 
املرتكز. اال ان املجلس النيايب التف حينذاك عىل 
قانون  اصدار  وتعهد  الدستوري  املجلس  قرار 
ومل  معينة،  مهلة  ضمن  الحساب  قطع  يوجب 

تحرتم لغاية تاريخه.

الرئيس السابق ملجلس شورى الدولة القايض شكري صادر. 
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تتحرض الرئاسة االوىل يف سنة 2019 لورشة كربى عىل صعيد عمل الحكومة وامللفات التي ستطرح وتحتاج اىل لقاءات 
ومؤمترات متخصصة، كالتي سبق ان استضافها القرص الجمهوري يف السنتني املنرصمتني. الهدف هو الدفع الجدي نحو 

امتام االولويات التي تهم املواطن، ومعالجة الثغر التي تعرتي عمل مؤسسات الدولة والسلطات االساسية

تحقيق

قصر بعبدا خلّية نحل في انتظار الحكومة:
ورشة مشاريع تبصر النور تباعًا

داود رمال
aborami20@hotmail.com

اولوية هذا العام اقتصادية بامتياز. ستكون اكرث 
مجموعة  من خالل  االمنايئ  الجانب  عىل  تركيزا 
كبرية من املشاريع الكربى التي تبدأ بالطرقات وال 

تنتهي بالسدود واالستثامرات النفطية والغازية.
رئيس  مستشار  املسار  هذا  عن  يتحدث 
الجمهورية للشؤون الهندسية انطون سعيد عام 

هو منتظر من مشاريع.

■ ما هي الورشة التي ستعمل عليها الرئاسة هذه 
السنة؟

ميشال  العامد  الجمهورية  رئيس  اعتالء  منذ   □
عون سدة الرئاسة، اربعة انواع من املشاريع التي 
يتم متابعتها، البعض له مراسيم من دون دراسات، 
والبعض االخر وضعت له الدراسة والتمويل لكنه 
مل يوضع عىل سكة التنفيذ ومل تنجز املناقصات 
الخاصة به، والبعض يحتاج اىل مراسيم لينتقل اىل 
مرحلة الدراسات ومن ثم التمويل، فيام وضعت 

دراسات لبعض املشاريع لكن من دون متويل.

■ هل من امثلة عىل ذلك يعمل عىل معالجتها؟
اوتوسرتاد  هناك  الكبرية،  املشاريع  تناولنا  اذا   □
جونيه وتوسيعه الذي يعترب مرشوعا وطنيا مبا ان 
تنفيذه ال يعود بالفائدة عىل منطقة واحدة، بل 
عىل مناطق كثرية كونه يربط جبيل والشامل واملنت 
وبريوت، خصوصا وان عدد السيارات التي تدخل 
اىل بريوت من املدخل الشاميل يقارب 400 الف 
سيارة يوميا، لذا يعترب اكرث الخطوط التي متر عربه 
السيارات يف لبنان يوميا، ذهابا وايابا. هذا املرشوع 
كان مطلب الرئيس عون منذ كان نائبا عن كرسوان 
وصدر مرسومه ومن ثم تأمن التمويل، ومل ينفذ 
النه مل يكن هناك قرار، ورمبا جرى تقاعس عن بدء 
التوسيع. اطلقت اشاعات كثرية حول االستمالكات 
من انها تفوق املئة مليون دوالر والدولة عاجزة 

عن دفع هذا املبلغ. يف املقابل كان التمويل مؤمنا 
من البنك االورويب للتثمري بقيمة 75 مليون اورو 
للتنفيذ، لكن التنفيذ متوقف الن القرض يشرتط 
عىل الدولة تأمني االستمالكات. يومها كانت الدولة 
قد امنت حواىل 35 مليون دوالر، لكن االشاعات 
عن الحاجة اىل مبلغ اكرب، وغياب القرار، ومحاولة 
اىل  ادى  اخرى، كل ذلك  اىل مشاريع  املبلغ  اخذ 

الرئيس  عهد  يوم من  اول  ومن  املرشوع،  توقف 
عون عمد اىل الضغط النجاز االستمالكات، وتبني 
ان قيمة االستمالكات ضمن مبلغ 35 مليون دوالر. 
ثم انتقلنا اىل املرحلة الثانية وهي الدفع للمواطنني 
يف مقابل االستمالكات، بحيث بارش البنك االورويب 
وبعد  املناقصة،  اىل  توصل  التي  بالخطة  السري 
تقدمت  حيث  مرحلتني،  عىل  للرشكات  التأهيل 
التنفيذ  ملفي  انجاز  تم  وبعدها  نحو 18 رشكة، 
املقرضة  الجهة  املوافقة من  نيل  بعد  واملناقصة. 
االورويب  البنك  املايض.  ايلول  املناقصة يف  فتحت 
للتثمري يدقق يف ملف كل رشكة تأهلت يف امللفني 
لجهة  الجواب  يعطي  وقريبا  والتقني،  االداري 
الرشكات التي يوافق عليها، ومن ثم يفتح امللف 
املايل ليصبح عندنا متعهد للمرشوع. سيبدأ العمل 
اي  الديب،  جل  االعامل يف جرس  انتهاء  عند  به 

اواخر شباط.

الذي  الديب  جل  جرسي  مرشوع  عن  ماذا   ■
تطلب نقاشا طويال قبل اتخاذ القرار يف شأنه؟

□ بالنسبة اىل مرشوع جرسي جل الديب، كانت 
هناك مناقصة منجزة من دون قرار بالتنفيذ، ومن 
ثم صدر قرار بتغيري شكلهام. لكن يف اذار 2017 
اتخذ قرار يف مجلس الوزراء بانجاز هذا املرشوع 
املفرتض  من  املنت.  اخرى يف  مشاريع  اربعة  مع 
انتهاء االعامل يف الجرسين ويف الطريق الداخلية 
هي  للمتعهد  املهلة  ان  علام   ، شباط  اواخر  يف 
حتى آخر اذار. مع االشارة اىل ان هذين الجرسين 
متر من تحتهام اكرث من 300 الف سيارة يوميا، 
مام ادى اىل صعوبة يف االعامل. لو انجزا يف العام 
كل  ارسع.  واالعامل  اقل  االزدحام  لكان   2009
مرشوع يتأخر تنفيذه يزيد من صعوبة االعامل 
عىل  دامئا  الجمهورية  رئيس  يشدد  لذلك  فيه، 

الرسعة يف تنفيذ املشاريع.

■ جرى الحديث عن مشاريع طرقات من شأن 
تنفيذها الحد من االزدحام املروري. اين اصبحت 

عملية تلزميها؟
□ مثة مرشوع مهم جدا هو طريق الخط الساحيل 
الذي يبدأ من شارل حلو وصوال اىل الضبية ومير 
 40 بعرض  وهو  الحايل،  البحر  شط  عىل  تقريبا 
مرتا ويرتبط بوصلة من الضبية اىل العقيبة مرورا 
عن  قرار  وقد صدر  انفاق،  عرب  بجبال كرسوان 
املرسوم  صدر  كذلك  شأنه.  يف  الوزراء  مجلس 

لعرضه تحت  الخصخصة  ادارة  اىل  تحويله  وتم 
ادارة BOT، وبارشت اعداد الدراسات. يف املقابل 
هناك الشق الثاين وهو طريق شارل حلو وصوال 
مؤمتر سيدر ضمن  وهذا عرض يف  العقيبة،  اىل 
من  طريق  وهناك  الكبرية،  الوطنية  املشاريع 
خلدة اىل الحازمية وعرضت يف سيدر. هناك ايضا 
طريق بعبدات - بشالما التي توصل املنت الرسيع 
بخط ترشيش - زحلة، وهي ستذهب اىل املناقصة 
يف مطلع السنة علام ان متويلها مؤمن، والوصلة 
عىل  احيلت  زحلة   - ترشيش  بطريق  املعروفة 
الدراسة بحيث يتم وصل املنت الرسيع بزحلة ما 
يقرص املسافة ويخفف الضغط عىل طريق الشام. 
تتابع االعامل يف االوتوسرتاد العريب وينقصه املزيد 
من التمويل، علام انه عرض يف مؤمتر سيدر ويتم 
تحديث دراسة وصلة الجمهور، ناهيك بعرشات 

املشاريع يف الداخل ويف املناطق النائية.

■ اين اصبح مرشوع مرفأ جونيه السياحي؟
رئيس  سنة.  منذ  فيه  متواصلة  االعامل   □
الجمهورية كان وراء مبارشة تنفيذه ووضع الحجر 
االساس له. دخلت عملية التنفيذ املرحلة الثالثة، 
وهو مرشوع سياحي بامتياز وله مردود تجاري 
واقتصادي وسياحي عىل كل املنطقة وليس فقط 
االف   7 نحو  ويستقبل  كرسوان،  منطقة  عىل 
سائح يوميا ويتسع  لـ 500 يخت، كام هو مهيأ 

الستقبال اكرب باخرة سياحية يف العامل.

■ اين اصبح لبنان من التزاماته البيئية كاحدى 
دول حوض البحر االبيض املتوسط لجهة محطات 

التكرير؟
□ رئيس الجمهورية يتابع بشكل حثيث اعامل 
طول  عىل  التكرير  محطات  وتشغيل  تلزيم 
لذلك،  البحر.  تلوث  من  للحد  اللبناين  الساحل 
حولت محطة تكرير ادما يف كرسوان اىل املناقصة، 
وتم تلزيم محطة مريوبا والتنفيذ يبدأ مع السنة 
الدراسة  قيد  هي  الزوق  ومحطة  الجديدة، 
ومتويلها جاهز. ويف جبيل محطة التكرير موجودة 
يعمل عىل الشبكات وتوسيعها، واصبحت محطة 
وكذلك  افتتاحها  وتم  تعمل  البرتون  يف  التكرير 
االمر يف شكا، ويف طرابلس يعمل عىل تحديثها، 
يعمل  كذلك  العبدة.  تكرير  محطة  تلزيم  وتم 
تلزيم محطات وتحديث محطات جديدة  عىل 
التي ترد  الشكاوى  السيام يف صيدا وصور، وكل 
اىل الرئاسة او تصدر يف االعالم نتابعها ملنع الثغر.

السدود  خطة  موضوع  يف  جديد  من  هل   ■
املائية؟

سد  وشارف  التنفيذ،  قيد  جنة  سد  هناك   □
وايضا  فيه،  االعامل  من  االنتهاء  عىل  املسيلحة 
سد بقعاتا والعديد من السدود التي سيعلن عنها 
يلحظ عند  ان  ونتابعه هو  نركز عليه  ما  تباعا. 
االنتهاء من انجاز السد جر املياه عرب شبكة مياه.

■ ما هي اولويات السنة الجديدة؟
□ من اولويات السنة الحالية انجاز كل املراسيم 
للمشاريع املقرتحة واطالقها والضغط لالرساع يف 
تنفيذها، ان يف الدراسات او يف ملفات التلزيم. 
املشرتك.  النقل  االهم من كل ذلك هناك خطة 
وزارة  الوزراء  مجلس  كلف   2017 العام  يف 
االشغال اعداد دراسة محكمة للسكة الحديد يف 
لبنان. حاليا هناك دراسة اولية اعدت لسكة من 
الوزراء طلب  مجلس  لكن  طرابلس،  اىل  بريوت 
طرابلس،  اىل  بريوت  من  شاملة  دراسة  اعداد 
ومن طرابلس اىل الحدود السورية، ومن بريوت 
اىل  القاع، ومن بريوت  اىل  رياق  رياق، ومن  اىل 
قرار  سيتخذ  الجديدة  الحكومة  مع  الناقورة. 
وادارة  الدراسة  عىل  ستحال  ثم  ومن  شأنها  يف 
القطاع  مع  بالرشاكة  ستنفذ  وهي  الخصخصة، 
طلبت  اجنبية  رشكات  مثة  ان  علام  الخاص. 

الدخول فيها. 

رئيس الجمهورية 
يتابع اعمال تلزيم محطات 

التكرير على الساحل

مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية انطون سعيد.

من اولويات السنة انجاز مراسيم املشاريع املقرتحة.
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مقابلة
مارلني خليفة

@marlenekhalife

ستضطلع تونس بادوار ديبلوماسية اساسية منذ عام 2019، بدءا من استضافتها القمة العربية الشهر املقبل، اىل دخولها عضوا غري 
دائم يف مجلس االمن لعامني متتاليني، فضال عن وساطاتها االفريقية من مبادرتها يف ليبيا اىل افتتاحها سفارات جديدة يف القارة 

السوداء، مرورا باستضافتها القمة الفرنكوفونية

ترتبط تونس بلبنان بصالت تاريخية تعود اىل 
زمن قرطاجة الفينيقية، ويتباهى الديبلوماسيون 
التونسيون واللبنانيون عىل مر التاريخ بحركة 
التحرر التي قادها البلدان ضد الفرنسيني. يقول 
يف  لحود  نزيه  تونس  يف  االول  اللبناين  السفري 
اثناء تقدميه اوراق اعتامده عام 1958: "نحن يف 
مرحلة السيادة واالستقالل، يزداد التشابه بني 
مصريينا، واذا تونس ولبنان متامثالن بالعروبة 
والتضامن العريب اىل منتهى التضامن، واذا هام 
عىل  يحرصان  واحد،  سيايس  اتجاه  يف  يسريان 
صداقاتهام العربية، وعىل توثيق العالقة الطيبة 
بجميع الشعوب الصديقة، ويشرتكان بازدواج 
االمم  مبيثاق  تتعلق  السالم  وحب  الثقافة  يف 

املتحدة".
التونيس يف لبنان كريم بودايل  ال يشذ السفري 
عن هذا الخطاب اللبناين التونيس املشرتك، بل 
الديبلومايس  االرشيف  جمع  وقد  به،  ينادي 
للبلدين من مراسالت وصور، وعرض جزءا منها 

يف مكتبه.
يف حواره مع "االمن العام" يتطرق السفري بودايل 
القمة االقتصادية  الساعة وآخرها  اىل مواضيع 
التي استضافها لبنان، واىل القمة العربية التي 
ستستضيفها  تونس يف 31 آذار املقبل، والقضايا 
املطروحة ومنها امكان عودة سوريا اىل مقعدها 
يف الجامعة العربية، وتفعيل عمل سفارة تونس 
العليا  اللجنة  تفعيل  عىل  واملثابرة  سوريا،  يف 
املشرتكة اللبنانية - التونسية املجمدة منذ العام 
الثالثة:  فضاءاتها  يف  تونس  ادوار  اىل   ،2001
العربية واالفريقية واملتوسطية، وكيفية اسهام 
االغرتاب اللبناين يف افريقيا يف توطيد العمل مع 

القارة السوداء.
وزارة  مالك  اىل  ينتمي  ديبلومايس   بودايل  
تجارب  يف  مر  وهو  التونسية،  الخارجية 

يف  لبالده  متثيله  من  مختلفة  ديبلوماسية 
الربتغال ثم يف ليبيا وصوال اىل لبنان. 

■ ما هو انطباعك عن لبنان وقد عينت فيه 
عدة  ازمات  بعد  وخصوصا   ،2016 العام  منذ 

شهدتها يف ربوعه منذ ذلك الحني؟
يف  وثرية  جديدة  تجربة  لبنان  ان  اعترب   □
مساري املهني كسفري، وال ميكن اي ديبلومايس 
وبشعبه.  به  ويتعلق  يحبه  ان  اال  فيه  يعمل 
وبانفتاحه  قديم  حضاري  بتاريخ  لبنان  يتميز 
ازمات،  يف  متر  كلها  البلدان  بالتأكيد  وثقافته. 
لكن لبنان يبقى ذاك البلد املميز برثائه وتنوعه. 

التنموية  القمة  فاعليات  تونس  حرضت   ■
يف  انعقدت  التي  واالجتامعية  االقتصادية 
لبنان يف 20 كانون الثاين الفائت بشخص وزير 
خارجيتها خميس الجهيناوي. ما هو تقييمكم 

ملقررات هذه القمة؟
مبوضوعية.  اقوله  ما  وهذا  ايجايب،  التقييم   □
كان التنظيم االجرايئ والربوتوكويل مميزا بشهادة 
الفرصة  هذه  اغتنم  كلها.  املشاركة  الوفود 
يف  اسهم  من  ولكل  للبنان،  بالتهنئة  التقدم 
انجاح هذا املوعد العريب يف لبنان. يف املضمون، 
نجاحا  يعد  ما  العربية  الدول  غالبية  حرضت 
يف ذاته، كذلك تطرقت القمة اىل مواضيع تهم 
العامل العريب تنمويا واقتصاديا واجتامعيا. ونأمل 

يف ان يتم العمل مبا ورد يف "اعالن بريوت".

تونس  لها  اهتمت  التي  املواضيع  هي  ما   ■
بشكل خاص والتي سوقتها لدى املؤمترين؟

□ ليس هناك من مواضيع خاصة سعت تونس 
اىل تسويقها. نحن يف قمم مامثلة نشدد عىل 
العمل العريب املشرتك لدعم البعدين التنموي 

التنمية املستدامة  واالقتصادي وايضا موضوع 
مسارا  باعتباره  اجمعني،  العرب  بني  املشرتك 

دوليا وليس عربيا فحسب.

وزير  لقاءات  عنه  اسفرت  جديد  من  هل   ■
اللبنانيني عىل صعيد  املسؤولني  مع  الخارجية 

االتفاقات املشرتكة والتبادل الثنايئ؟
□ اود التذكري اوال بايجاز بالعالقات التاريخية 
بني بلدينا وبني شعبينا التي تعود اىل 3 آالف سنة 
خلت. اما  ديبلوماسيا، فقد احتفلنا عام 2017 
مبرور ستني عاما عىل بدء التبادل الديبلومايس 
جزء  وهي   ،1957 العام  يف  ولبنان  تونس  بني 
بسيط من العالقات التاريخية والحضارية بني 
بلدينا. منذ العام 1957، انطلق مسار التعاون 
اىل  نسعى  آليات  عرب  الشعبني  خري  فيه  مبا 
تفعيلها. شكل اللقاء بني وزير خارجيتنا ووزير 
الخارجية اللبناين جربان باسيل فرصة للتباحث 
تفعيل  بينها  للتعاون، ومن  املتاحة  الفرص  يف 
العام  تأسست يف  التي  املشرتكة  العليا  اللجنة 
2001 والتي مل تجتمع بعد، وتشجيع الزيارات 
الجاهزة  االتفاقات  من  عدد  وتوقيع  املتبادلة 
والصناعية  والرتبوية  السياحية  املجاالت  يف 

واالعالمية.

منذ  املشرتكة  العليا  اللجنة  تجتمع  ملاذا مل   ■
العام 2001؟

يف  االوضاع  تخص  رشحها  يطول  السباب   □
النصف  يف  تجتمع  ان  املتوقع  ومن  البلدين، 
االول من هذه السنة برئاسة رئييس الوزراء يف 
البلدين. نسعى االن اىل تفعيل هذه اللجنة بعد 
التونيس يوسف  دعوة وجهها رئيس الحكومة 
الشاهد اىل نظريه اللبناين سعد الحريري لزيارة 
لعقد  مناسبة  الزيارة  هذه  وستكون  تونس، 

سفير تونس: عودة سوريا قرار عربي مشترك
ال ندخل أية محاور وإستقرارنا وليبيا متالزم

السفري 
التونيس يف 
لبنان كريم 

بودايل.

الدورة االوىل للجنة املشرتكة، ومناسبة للتوقيع 
عىل االتفاقات التي ذكرتها.

والسياحية مع  الثقافية  العالقات  ماذا عن   ■
لبنان؟

تونس  بني  جدا  قوي  ثقايف  تبادل  هناك   □
اوال،  الخاصة  املبادرات  مستوى  عىل  ولبنان، 
عام  لبنان  كان  الفني.  التبادل  اىل  باالضافة 
الدويل  الكتاب  2017 ضيف رشف يف معرض 
يف تونس، وننتظر ان يكون لبنان هذه السنة 
مهرجان  يف  املقبلة  الدورة  عىل  رشف  ضيف 
قرطاج السيناميئ. مثة مشاريع تعاون عدة يف 
املجاالت الثقافية وخصوصا لجهة تنظيم ايام 
سينامئية يف لبنان قريبا. تجاريا، هنالك فرص 
حقيقية لكن املنجز منها يبقى دون املأمول، 

بربط  التعاون  هذا  تعزيز  اىل  نسعى  لذا 
الرشاكات وبالتعاون بني السفارتني يف البلدين. 
تطور مطرد ومستمر يف عدد  سياحيا هنالك 
الخطوط  رشكة  بفضل  الجهتني  يف  السياح 
ثالث  تؤمن  والتي  لبنان  يف  التونسية  الجوية 
رحالت اسبوعيا تصبح 4 صيفا وبفضل مكاتب 
ان  اىل  ونسعى  البلدين  بني  املوجودة  السفر 

يكون التبادل السياحي اكرب. 

■ تنعقد القمة العربية يف تونس يف 31 اذار 
وماذا  الجارية  التحضريات  عن  ماذا  املقبل. 

تتوسم تونس من هذه القمة؟
□ هي القمة العربية الثانية التي تستضيفها 
استقبال  يندرج   .2004 قمة  بعد  تونس 

اشعاعها  اىل  عودتها  سياق  يف  لها  تونس 

الفلسطينية  القضية 
لتونس مركزية 

نتعاون مع االمن العام 
امنيا اللبناني 

مكافحة االرهاب تحتاج 
تعاونا دوليا
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املستويني  عىل  وحضورها  الديبلومايس 
االقليمي والدويل. انطلقت هذه العودة منذ 
العام 2014، اثر وصول الحكومة الحالية، وقد 
نفسها  عىل  التونسية  الخارجية  وزارة  آلت 
تنتمي  الخارجية.  سياستنا  مرتكزات  اعادة 
تونس اىل فضاءات متعددة: العريب واالفريقي 
هذه  تفعيل  اىل  سعينا  لقد  واملتوسطي. 
االنتامءات الثالثة وتعزيز حضورنا فيها، وكانت 
النتيجة اعرتافا دوليا بعودة بلدنا اىل اشعاعه 
يف  دائم  غري  عضوا  سيكون  لذلك  الدويل. 
مجلس االمن عىل مدى عامي 2020 و2022، 
السلم  الدفاع عن قضايا  له دور يف  وسيكون 
علام  الخارجية.  سياستنا  منطلق  من  واالمن 
انه سيكون بطبيعة الحال صوتا للعرب ودول 
املنطقة يف الدفاع عن قضاياها ال سيام القضية 
اىل  اضافة  ثابت.  موقفنا  حيث  الفلسطينية 
هذا الحضور يف مجلس االمن، تحتضن تونس 
اشعاع  وهو  الفرنكوفونية  القمة   2020 عام 
وستكون  الفرنكوفوين.  مجالها  يف  لها  اضايف 
القمة العربية تأكيدا عىل حضورها يف فضائها 
العريب وهي مل ترتدد لحظة يف استضافة هذه 
القمة عندما عرض عليها االمر الميانها باهمية 
العمل العريب املشرتك، وهذا الخيار هو عنوان 
ثقة من االخوة العرب بتونس باعتبارها دولة 

جامعة لكل العرب.

■ تشخص االنظار اىل القمة العربية يف تونس 
اسرتاتيجية يف ظل طرح ملفات  التي ستكون 
وامكان عودة  السوري،  امللف  ابرزها  متفجرة 
سوريا اىل مقعدها يف جامعة الدول العربية. ما 

هو موقف تونس حيال هذا املوضوع؟
□ يعلم الجميع ان هذا املوضوع مطروح عىل 
الساحتني السياسية واالعالمية، وهنالك اهتامم 
عايل املستوى به يف اللقاءات والنقاشات. موقف 
تونس واضح من هذه املسألة، اذ تعتربها قضية 
مركزية، وتؤمن برضورة النظر يف هذا املوضوع 
وايجاد مخرج له يف اطار العمل العريب املشرتك، 
ورضورة التوافق اليجاد مخرج او صيغة لتجاوز 
هذا االشكال املتعلق بعودة سوريا اىل الحاضنة 
العربية. ال ميكن ان يكون هذا املوضوع مدعاة 
لتفرقة اخرى او تجاذبات، بل ينبغي ان يكون 
العربية اليجاد صيغة  الدول  موضع حوار بني 

توافقية بينها.

■ هل ستعيد تونس تفعيل عمل سفارتها يف 
دمشق؟

□ لدينا يف دمشق قنصلية وفيها قنصل يقوم 
نؤمن  نحن  السفارة،  اىل  بالنسبة  باعامله. 
عىل  جامعيا  املوضوع  هذا  معالجة  برضورة 
املستوى العريب. ويف اعتقادنا ان هذا االمر مل 
يتم حسمه بعد. لذا  سيكون موضوعا للحوار 

يف اطار جامعة الدول العربية.

قمة  عىل  املطروحة  امللفات  ابرز  هي  ما   ■
تونس؟

ستطرح  التي  امللفات  من  العديد  هنالك   □
ويف طليعتها القضية الفلسطينية، وهي قضية 

مركزية بالنسبة اىل العامل العريب. 

معنية  وهي  وليبيا،  الجزائر  جارة  تونس   ■
مبحاربة االرهاب وتهتم بالقضية الفلسطينية. 
هي  التشعبات  هذه  كل  مع  تتعامل  كيف 

املنتمية اىل فضاءات مختلفة؟
الفلسطينية هي رئيسية،  القضية  بالتأكيد   □
الفلسطيني السرتداده  الشعب  تدعم  وتونس 
وعاصمتها  دولته  وبناء  املرشوعة  حقوقه 
نكرره  ثابت  موقف  هذا  الرشقية.  القدس 
سياستنا  مرتكزات  واحد  كلها،  املناسبات  يف 
البلدان  يف  االستقرار  يهمها  تونس  الخارجية. 
اهتامما  الليبي  للملف  لكن  كلها،  العربية 
اىل  ونظرا  مجاورة  دولة  ليبيا  باعتبار  خاصا 
العالقات التاريخية واالجتامعية والعائلية بني 
ال  جدا.  القوية  االقتصادية  والروابط  البلدين 
جزء  يف  مرتبط  تونس  يف  االستقرار  ان  ننىس 
منه باالستقرار يف ليبيا عىل املستويني السيايس 
سابق  اىل  االقتصادية  الحياة  وعودة  واالمني 
االجتامعات  كل  تونس  تحرض  لذلك  عهدها. 
الجوار.  بليبيا ومنها اجتامعات دول  املتعلقة 
يف لقاء باريس اخريا الذي طرح االزمة الليبية، 
هناك مبادرة تونسية متواصلة تم طرحها مع 
ان  برضورة  تقول  ومرص،  الجزائر  يف  االخوة 
السياسية  املكونات  بني  داخليا  الحل  يكون 
ليبيا  وحدة  عىل  الحفاظ  ورضورة  الليبية، 
وقد  اعتبار.  اي  فوق  مصلحتها  تكون  وان 
الباجي قائد  اطلق املبادرة رئيس الجمهورية 
محافل  يف  إيجابية  اصداء  ووجدت  السبيس 

دولية عدة ونحن حريصون عىل تفعيلها.

سياسة  من  فاكرث  اكرث  تونس  تقرتب  هل   ■
املحاور العربية؟ 

□ ال ندخل يف اية محاور. من ثوابت السياسة 
الخارجية التونسية الدفاع عن الرشعية الدولية 
وعدم التدخل يف شؤون الدول وعدم السامح 
للدول االخرى بالتدخل يف شؤوننا. لذلك تحرص 
تونس عىل ان تكون عالقاتها متاميزة مع الدول 
سياستها  ثوابت  من  وهذا  جميعها،  العربية 

الخارجية منذ االستقالل لغاية اليوم.

ما  ضوء  يف  باالرهاب  تونس  تأثرت  كيف   ■
مع  تعاون  من  وهل  وليبيا،  سوريا  يف  يجري 
مؤمتر  يف  تونس  مشاركة  اثر  وخصوصا  لبنان 

االمن العام عن االرهاب املتسلل اىل افريقيا؟
اىل  التحية  لتوجيه  الفرصة  هذه  استغل   □
االجهزة االمنية اللبنانية للجهود التي تقوم بها 
والنجاحات التي حققتها عىل املستوى اللبناين. 
بالتأكيد ان مثة تعاونا بني تونس ولبنان ومع 
االمني  املجال  يف  تحديدا  اللبناين  العام  االمن 
وهو مستمر، ونحن نثمن هذا التعاون ونسعى 
اىل تفعيله اكرث. بالنسبة اىل موضوع االرهاب 

فقد عاشت تونس فرتة صعبة السيام بني عامي 
عدة.  اعتداءات  سجلت  حيث  و2012   2011
لكن االستقرار االمني عاد منذ العام 2015 وتم 
ضبط االمن والحدود مع ليبيا، اذ تسلل منها 
العديد من العنارص وقاموا بعمليات ارهابية يف 
تونس. متت استعادة املؤسسة االمنية عافيتها 
خطوة  حققنا  وقد  االمني،  التعاون  وتفعيل 
االمني  االستقرار  تثبيت  اتجاه  يف  جدا  مهمة 
الذي كانت له تداعيات ايجابية عىل مستوى 
هنا  اشري  السياحية.  الحركة  وعودة  االقتصاد 
مستوى  عىل  دويل  تعاون  حصول  اهمية  اىل 
مكافحة االرهاب الن هذه الظاهرة ال تتعلق 
بدولة معينة، لكنها ترضب الدول كلها، لذلك 
فان تونس حريصة جدا عىل التعاون مع جميع 

االشقاء واالصدقاء يف هذا املجال.

االفريقي  الفضاء  مع  تتعاونون  كيف   ■
وخصوصا مع افريقيا السوداء؟ 

ينتمي  التي  الفضاءات  احد  هي  افريقيا   □
وضعت  وقد  وقلت.  سبق  كام  بلدنا  اليها 
مع  وتعاونها  حضورها  لتعزيز  خطة  تونس 

بفتح  بدأتها  عدة  مستويات  عىل  افريقيا 
منها  افريقية،  بلدان  يف  جديدة  سفارات 
اخرى  سفارات  اىل  فاسو  وبوركينا  كينيا  يف 
الديبلومايس،  حضورنا  لتعزيز  الحقا  ستفتح 
دول   5 يف  تجارية  مكاتب  فتح  اىل  باالضافة 
تعزيز  اىل  توجه  وهنالك  السنة.  قرابة  منذ 
مع  التجاري  واالنتشار  الديبلومايس  الحضور 
فضاء  تظل  افريقيا  بأن  المياننا  البلدان  هذه 
للتعاون.  حقيقة  فرص  وبوجود  اليه،  ننتمي 
اشري يف هذا السياق، اىل وجود فرص للتعاون 
مع لبنان ايضا باعتبار ان له حضورا قويا جدا 
عالقات  له  وكذلك  افريقيا،  يف  مغرتبيه  عرب 
متطورة جدا مع افريقيا. لقد طرحنا ونطرح 
صياغة رؤية للتعاون الثاليث بني تونس ولبنان 
ايضا  ستتناوله  ما  وهذا  االفريقية،  والدول 
اللبنانية  املشرتكة  العليا  اللجنة  اجتامعات 

التونسية الحقا. 

الوحيدة  العربية  الدولة  تونس  تكون  قد   ■
مثارا  العريب"  "الربيع  سمي  ما  فيها  امثر  التي 

دميوقراطية. ما رس ذلك؟
االطار.  هذا  يف  تونسية  خصوصية  هناك   □
الثورة التي حصلت يف تونس عام 2011 اعادت 
الثامن  القرن  َنَفس اصالحي موجود منذ  احياء 
عرش، وهي وجدت مجتمعا متناسقا ومنسجام 
وامرأة تونسية تقوم بدور فعال جدا، وساهمت 
ووجدت  التجربة،  هذه  نجاح  يف  كبري  دور  يف 
طبقة سياسية تتميز ببعد النظر وبوضوح الرؤية 
ومؤمنة بالخيار الدميوقراطي. ووجدت مجتمعا 
املرحلة،  متطلبات  يعي  ومتحررا  قويا  مدنيا 
وكانت كلمتا الرس التوافق والحوار. لذلك نعترب 
اننا يف املسار الصحيح. ال نقول اننا نجحنا مئة 
يف املئة لكننا حققنا انجازات كربى، منها اصدار 
دستور جديد يعد من افضل الدساتري يف العامل 
حرة  انتخابات  واجرينا  املتخصصني،  بشهادة 
ونزيهة، وقمنا بتدعيم املكتسبات عىل مستوى 
مستقلة،  دستورية  مؤسسات  برتكيز  الحريات 
كل ذلك يشكل مسارا متواصال، علام ان تثبيت 
هذه التجربة هو خيار اسرتاتيجي ال رجوع عنه. 
اذكر ان 4 مكونات من املجتمع املدين التونيس 
ساهمت يف املسار الدميوقراطي والحوار السيايس، 
حازت يف العام 2018 جائزة نوبل للسالم، وشكل 

ذلك اعرتافا دوليا بتجربتنا املميزة.

اول سفري 
تونيس يف 

لبنان الحبيب 
الشطي يقّدم 

اوراق اعتامده 
اىل الرئيس 

كميل شمعون 
عام 1957.

نتطلع الى تعاون 
مع االغتراب اللبناني 

في افريقيا

طرحنا صياغة رؤية
للتعاون بني تونس 

وافريقيا ولبنان 
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مارلني خليفة

@marlenekhalife

يعترب منح جوازات السفر الصادرة عن وزارة الخارجية، وهي الديبلوماسية والخاصة وتلك املسامة للخدمة، حقا حرصيا 
لوزير الخارجية اللبناين بحسب القانون، وهي يف الوقت ذاته محددة بشخصيات معينة، تضطلع مبهامت تصب يف مصلحة 
هذه  "َملِك"  يعترب  الذي  الديبلومايس  الجواز  باستثناء  املهامت،  هذه  انتهاء  فور  صالحياتها  وتنتهي  اللبنانية،  الدولة 

الجوازات. بالتايل، ال ميكن منحها بطريقة عشوائية، نظرا اىل الحصانات واالمتيازات التي ترتبط بها.
التي تقدمها ومباذا تتميز؟ وهل  الجوازات؟ وما االمتيازات والحصانات  لها حيازة هذه  التي يحق  الشخصيات   من هي 

نصت عليها اتفاقية فيينا؟ 

اللبناين  السفري  عنها  يجيب  االسئلة  هذه 
مهامته  انهى  الذي  اسطفان  رشبل 
روما  يف  سفريا   2014 عام  الديبلوماسية 
املجر  يف  عدة  مناصب  شغل  بعدما 
واوتاوا،  ومونرتيال  وبريتوريا  والخرطوم 
مشريا اىل ان االمتيازات التي يحوز عليها 
تقع  الديبلومايس  الجواز  حامل  السفري 
وليس  لديه  املعتمد  البلد  نطاق  ضمن 
سبيل  عىل  اال  اللبنانية  االرايض  ضمن 
الجواز  هذا  حامل  ويلقى  املجاملة. 
الرشف،  فتح صالون  منها  معاملة خاصة 
مالحقته  وعدم  حقائبه،  تفتيش  وعدم 

قانونيا اال بإذن من دولته. 
للجواز  ان  اسطفان  السفري  يضيف 
الديبلومايس حسناته وسيئاته، فهو يسهل 
البلدان،  اىل  دخول  تأشرية  عىل  الحصول 
وامتيازات،  بحصانات  حامله  ويتمتع 
من  توصية  كتاب  استخدامه  ويتطلب 

وزارة الخارجية واملغرتبني. 
يحتاج حائز هذا الجواز اىل تاشرية دخول 
اىل جميع البلدان ما عدا تلك التي يرتبط 
بها لبنان باتفاقية اعفاء، وهي لليوم 52 
العادي ال  السفر  دولة، يف حني ان جواز 

يتمتع باعفاء اال من 38 دولة.
وحدها  هي  واملغرتبني  الخارجية  وزارة 
الديبلومايس،  الجواز  اصدار  املخولة 
 22 يف  البيومرتي  الجواز  اعتامد  ومنذ 
آب 2017، تقوم الوزارة باصداره بتعاون 
فيها  الدائم  العام  االمن  مركز  مع  تقني 

االمن  من  ضابط  برئاسة  يعمل  والذي 
الخارجية  ديبلومايس من  العام وبارشاف 
املولجة  االجانب  دائرة شؤون  رئيس  هو 
واالمن  جهة  من  الوزارة  بني  بالتواصل 
الخارجية  وزير  ثانية.  جهة  من  العام 
منح  املخول  وحده  هو  واملغرتبني 
التوقيع  يكلفه  من  او  الثالثة  الجوازات 
مدير  الغالب  يف  وهو  عنه،  بالنيابة 
الشؤون السياسية والقنصلية، عىل عكس 
العام  املدير  يوقعها  التي  الجوازات  بقية 
من  التوقيع  ويجري  اللبناين  العام  لالمن 
اللبنانية. كليهام باسم رئيس الجمهورية 

تجدر االشارة اىل ان السفراء املعينني من 
الخارجية  لوزارة  الرسمي  املالك  خارج 
يحظون ايضا بجواز سفر ديبلومايس اثناء 

الخدمة بالطبع وبعد تقاعدهم.
يقول  الخاص،  السفر  جواز  اىل  بالنسبة 
السفري اسطفان، ان اتفاقية فيينا ال تنص 
البلدان  بعض  يف  موجود  ولكنه  عليه 
االتفاقية عىل  تنص  لبنان، يف حني  ومنها 
املخصص  وذاك  الديبلومايس  الجوازين 
العضاء  الخاص  الجواز  مينح  للخدمة. 
مينح  كام  وللقضاة،  النيايب  املجلس 
الخارج  يف  املعتمدين  الفخريني  للقناصل 
االجنبية  للدول  الفخريني  وللقناصل 

العاملني يف لبنان رشط املعاملة باملثل.
بالنسبة اىل جواز سفر الخدمة، فهو مينح 
واصحاب  وتقنيني  وملوظفني  ملستشارين 
يف  رسمية  مبهامت  يكلفون  اختصاص 

الخارج، كام مينح ملوظفي وزارة الخارجية 
لهذا  وليس  الرابعة.  الفئة  من  واملغرتبني 
لكنه  امتيازات،  وال  حصانات  الجواز 
 11 بتاريخ  استحدث  تاشرية.  نيل  يسهل 
 38 رقم  القانون  مبوجب   1991 شباط 

ووضع موضع التنفيذ عام 2013.
الجوازات  هذه  منح  تنظم  عدة  مراسيم 
هذه  يف  اسطفان  السفري  يفندها  الثالثة، 
الصالحيات  عن  يتحدث  كام  القراءة، 
املعطاة للبعثات الديبلوماسية والقنصلية 
الجوازات  تجديد  لناحية  الخارج  يف 

العادية. والجوازات 
بتاريخ  الصادر  املرسوم رقم 4780  ينظم 
الجريدة  يف  املنشور   1960 متوز   22
 ،1960 متوز   27 يف   32 العدد  الرسمية 
السفر  جوازات  وتجديد  اعطاء  كيفية 
وجوازات  والخاصة  الديبلوماسية 

الخدمة.
اىل:  الديبلومايس  السفر  جواز  يعطى 
الجمهورية  رؤساء  الجمهورية،  رئيس 
رئيس  النواب،  مجلس  رئيس  السابقني، 
الرئيس  الحاليني،  والوزراء  الوزراء 
الطوائف  من  طائفة  لكل  االعىل  الديني 
السابقني  الرؤساء  لبنان،  يف  بها  املعرتف 
وزراء  الوزراء،  وملجلس  النواب  ملجلس 
رئيس  والسابقني،  االصيلني  الخارجية 
مجلس  يف  الخارجية  الشؤون  لجنة 
الديبلوماسية  الهيئتني  اعضاء  النواب، 
الديبلوماسية  الهيئة  اعضاء  والقنصلية، 

جوازات وزارة الخارجية ثالثة...
والديبلوماسي َمِلك اإلمتيازات والحصانات

الجيش،  قائد  االوىل،  الفئة  من  السابقني 
بالبعثات  امللحقني  الفنيني  امللحقني 
الديبلوماسية يف الخارج )كامللحق الثقايف 
االشخاص  زوجات  االقتصادي(،  وامللحق 
وبناتهم  القرص  واوالدهم  املذكورين 
مندويب  عيالتهم،  يف  كن  اذا  العازبات 
وزوجاتهم  الدولية  املؤمترات  يف  لبنان 
رئيس  ممثيل  لهم،  مرافقات  كن  اذا 
الفئة  من  الدولة  وموظفي  الجمهورية 
املوفدين مبهمة رسمية وزوجاتهم  االوىل 
اذا كن مرافقات لهم، املوظفني املختصني 

الديبلوماسية. الحقيبة  بنقل 
النواب،  اىل:  الخاص  السفر  يعطى جواز 
من  الدولة  موظفي  السابقني،  الوزراء 
البلدي  املجلس  رئيس  االوىل،  الفئة 
هيئة  رئيس  القضاة،  بريوت،  لبلدية 
رئاسة  يف  الفروع  رؤساء  الجيش،  اركان 
الجمهورية واملوظفني االداريني يف وزارة 
الثانية  الفئتني  من  واملغرتبني  الخارجية 
املذكورين  االشخاص  زوجات  والثالثة، 
واملغرتبني  الخارجية  وزارة  يف  االداريني 
زوجات  والثالثة،  الثانية  الفئتني  من 

واوالدهم  اعاله  املذكورين  االشخاص 
يف  كن  اذا  العازبات  وبناتهم  القرص 
اذا  الفخريني  لبنان  قناصل  عيالتهم، 
القناصل  اللبنانية،  الجنسية  من  كانوا 
يف  اجنبية  لدول  اللبنانيني  الفخريني 

الرؤساء  باملثل،  املعاملة  رشط  لبنان 
رتبة  تيل  التي  الرتبة  من  الروحيني 
يعهد  من  االعىل،  الروحي  الرئيس 
مبهمة  واملغرتبني  الخارجية  وزير  اليهم 
اليهم  يعهد  او  الخارج  رسمية مؤقتة يف 
وزير  موافقة  بعد  املختص  الوزير  بذلك 
تكون  اال  عىل  واملغرتبني  الخارجية 

الدراسة. او  للتخصص  املهمة 
بقرار  واملغرتبني  الخارجية  وزير  يحدد 
الديبلومايس  الجوازات  من  كل  شكل 
وتذكر  ولونه،  وقياسه  والخدمة  والخاص 
الجواز  يبطل  حامله.  صفة  الجواز  يف 
ويعاد اىل وزارة الخارجية واملغرتبني عند 
انتهاء املهمة او زوال الصفة التي اعطي 
من اجلها، وتقوم الوزارة يف مطلع كل عام 
السفر  ومنتصفه مبراجعة الئحة جوازات 
للتثبت  والخدمة  والخاصة  الديبلوماسية 
بشأنها.  الالزمة  التدابري  واتخاذ  ذلك  من 
الديبلوماسية  الجوازات  مفعول  يلغى 
خالفا  اعطيت  التي  والخدمة  والخاصة 
جميع  تلغى  كام  املرسوم،  هذا  الحكام 
السفر  جوازات  بشأن  السابقة  االحكام 

والخدمة.  والخاصة  الديبلوماسية 
تجدر االشارة اىل ان املرسوم رقم 17562 
واملنشور يف   ،1964 ايلول   18 الصادر يف 
 ،1964 ايلول   28 يف  الرسمية  الجريدة 
قىض بتعديل املرسوم رقم 4780 الصادر 
باعطاء  املتعلق   1960 متوز   22 يف 
الديبلوماسية  السفر  جوازات  وتجديد 
مرصف  "حاكم  اضافة  لجهة  والخاصة 
الشخصيات  الئحة  اىل  )وزوجته(  لبنان" 
التي متنح جوازات سفر ديبلوماسية، عىل 
ان مينح نائبا الحاكم عند سفرهام مبهمة 
رسمية )وزوجة كل منهام يف حال مرافقة 

زوجها(، جوازات سفر ديبلوماسية. 
يف  الصادر   5269 رقم  املرسوم  اضاف 
الجريدة  يف  املنشور   1982 حزيران   30
اىل   1982 ايلول   16 يف  الرسمية 
سفر  جوازات  متنح  التي  الشخصيات 
واملستشارين  السابقني  النواب  خاصة: 
الذين  الخارجي  السلك  يف  السابقني 

بلقب  ديبلوماسية  بعثة  رئاسة  تولوا 

السفري رشبل اسطفان.

الديبلوماسي  السفر  جواز 
يتطلب كتاب توصية 

الخارجية من 

لم تنص اتفاقية فيينا 
على الجواز الخاص لكنه 

موجود في لبنان

حاكم مصرف لبنان وقائد 
الجيش يحق لهما بجواز 

ديبلوماسي
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 2 املرسوم رقم 684 يف  سفري. واضاف 
الجريدة  يف  املنشور   1990 الثاين  ترشين 
اىل   1990 الثاين  ترشين   22 يف  الرسمية 
الئحة من يحق لهم حمل جوازات سفر 
االوىل  الفئة  من  الدولة  موظفي  خاصة، 
السابقني الذين انهيت خدماتهم السباب 

غري تاديبية.
يف 11 شباط 1991 صدر القانون رقم 38 
املنشور يف الجريدة الرسمية يف 14 شباط 
سفر  جوازات  بانشاء  املتعلق   1991
خدمة، والذي نص عىل تعديل املادة 17 
من القانون رقم 68/11 املتعلق بجوازات 
"تنظم  التايل:  الشكل  عىل  لتصبح  السفر 
السفر  جوازات  اعطاء  وحاالت  اصول 
الديبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة 

مبرسوم يتخذ يف مجلس الوزراء".
بالنسبة اىل منح جوازات السفر العادية، 
الثالثة  وهي مختلفة متاما عن الجوازات 
 68/11 رقم  القانون  خول  فقد  السابقة، 
الجمهورية  رئيس  من  عليه  املوقع 
واملنشور   ،1968 الثاين  كانون   8 بتاريخ 
يف الجريدة الرسمية العدد 37 يف 6 ايار 
السفر  جوازات  بتنظيم  واملتعلق   ،1968
مادته  يف  القانون  هذا  خّول  اللبنانية، 
الخارج  يف  اللبنانية  البعثات  الخامسة 
صالحية تجديد جوازات السفر )العادية، 
اىل  بيومرتية(  تكون  اال  رشط  استثنائيا 
اللبنانيني املقيمني ضمن نطاق اختصاص 
جنسيتهم  اثبتوا  اذا  البعثات  هذه 
مادته  يف  اعطى  كام  قانونية.  مبستندات 
السياسية  البعثات  رؤساء  عرشة  الحادية 
والقنصلية، وبعد موافقة وزارة الخارجية 
او  السفر  جواز  سحب  حق  واملغرتبني، 
عدم تجديده يف حال قيام حامله باعامل 
من شأنها تشويه سمعة لبنان، او الحاق 
سيايس  بنشاط  القيام  او  بامنه،  الرضر 
يتناىف مع املصلحة اللبنانية يف الخارج او 
االجنبي  البلد  من  فاعلها  اخراج  توجب 
تسليم  عدم  حال  ويف  فيه،  املوجود 
رئيس  اىل  سفره  لجواز  العالقة  صاحب 

االمن العام 
يشارك تقنيا 
باصدار 
الجوازات 
الصادرة عن 
وزارة الخارجية.

بالجواز  السفير يحتفظ 
الديبلوماسي مع عائلته 

مدى الحياة

ابالغه  تاريخ  من  اسبوع  خالل  البعثة 
ويبلغ  ملغى،  الجواز  يعترب  السحب  قرار 
ذلك اىل سلطات الدولة املوجود صاحب 

العالقة عىل اراضيها.
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تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

سباق في شرق الفرات
بني الحرب التركية والصفقة الروسية

قرار االنسحاب االمرييك من االرايض السورية الذي اعلنه الرئيس دونالد ترامب يف نهاية العام 2018، زاد يف تعقيدات الوضع 
يف سوريا واملنطقة، يف ظل الغموض املحيط بآليات تطبيق هذا االنسحاب، وعدم وجود جدول زمني له

يف  الفرات  منطقة رشق  ادخل  القرار  هذا 
والتسويات،  املعارك  بني  محموم  سباق 
للسيطرة  الرتيك  املرشوع  مرشوعني:  وبني 
عسكريا عىل هذه املنطقة واسقاط الكيان 
واملرشوع  اشكاله،  بكل  الحدودي  الكردي 
الرويس لتمكني النظام السوري من استعادة 
بني  وحوارات  تفاهامت  عرب  سوريا  رشق 
موسكو،  وتديرها  ترعاها  واالكراد  دمشق 

مع مراعاة املصالح الرتكية.
ترامب  دونالد  الرئيس  باغت  عندما 
"شامال  امريكيا  انسحابا  باعالنه  الجميع 
االعالن  هذا  احدث  سوريا،  من  ورسيعا" 
املتحدة  الواليات  داخل  واسعة  بلبلة 
يف  وخصومها  حلفائها  ولدى  وخارجها، 
البنتاغون  يف  املسؤولني  كبار  شعر  آن. 
عىل  املرتتبة  التداعيات  بحجم  والخارجية 
لروسيا  انتصارا  يعطي  الذي  القرار  هذا 
وايران والنظام السوري وداعش، وينعكس 
التي  املتحدة  الواليات  صدقية  عىل  سلبا 
حني  اىل  سوريا  يف  البقاء  التزمت  كانت 
اىل  والتوصل  داعش،  عىل  النهايئ  القضاء 
حل سيايس ينهي الحرب، وتعهدت حامية 
االمرييك  االنسحاب  فيام  االكراد،  حلفائها 
ضدهم.  تركية  هجامت  لخطر  يعرضهم 
ثقة  بفقدان  تخاطر  امريكا  االجامل،  يف 
الدرجة  يف  االكراد  املنطقة،  يف  حلفائها 
االوىل، والخليجيني يف الدرجة الثانية الذين 
يرون ان املجال صار مفتوحا اليران وتركيا 
واالوروبيني  سوريا،  يف  نفوذهام  لزيادة 
ايضا الذين ساءهم االنسحاب االمرييك غري 
رؤيتهم  مع  املنسجم  وغري  معهم  املنسق 
ملستقبل سوريا، واالرسائيليني كذلك الذين 
مع  يتعارض  االمرييك  االنسحاب  ان  راوا 
احتواء  اىل  الهادفة  وخططهم  مصالحهم 

االمريكية من  القوات  زمنيا لسحب  جدول 
املتحدة  الواليات  وان  سوريا،  رشق  شامل 
تترضر ارسائيل وسائر  ان ال  ستحرص عىل 
االكراد(  املسلحني  اىل  اشارة  )يف  حلفائها 
من  االمريكية  القوات  انسحاب  قرار  من 
الجيش  انسحاب  ان  موضحا  سوريا، 
مرشوط  سوريا  رشق  شامل  من  االمرييك 
تركيا  وضامن  داعش،  تنظيم  فلول  بهزمية 
مع  املتحالفني  االكراد  املقاتلني  سالمة 

الواليات املتحدة.
اجواء  يف  تركيا  اىل  بولتون  زيارة  جاءت 
يف  امريكية  ترصيحات  خلفية  عىل  متوترة، 
شأن رضورة تقديم انقرة ضامنات لحامية 
انقرة  وابدت  سوريا.  يف  االكراد  الحلفاء 
فيها  بولتون، ورهن  غضبها من ترصيحات 
بالتوصل  سوريا  من  االمرييك  االنسحاب 
وعدم  االكراد  لحامية  تركيا،  مع  اتفاق  اىل 
قيامها باي عملية عسكرية يف شامل سوريا 
من دون تنسيق مع الواليات املتحدة. كام 
بتدمري  االمرييك  الرئيس  تهديد  اغضبها 
اقتصادها اذا هاجمت الوحدات الكردية.

تعترب انقرة ان االنسحاب االمرييك ال يعني 
او  االنفصايل  للمرشوع  تلقائيا  تقويضا 
الفيديرايل يف الشامل السوري، فاالنسحاب 
عن  فضال  والتأثري،  الدور  انتفاء  يعني  ال 
املوجودة  الدويل  التحالف  قوات  دور 
النظام،  مع  التفاهم  وسيناريوهات 
اىل  امليليشيات  تلك  عودة  وامكانات 
حقيقية  تركية  مثة خشية  الرويس.  الحضن 
فراغ  ملء  وحلفاؤه  النظام  يحاول  ان  من 
واشنطن يف مناطق رشق الفرات مبفردهم 

وتركها خارج املعادلة. 
توحي  التي  واملؤرشات  املواقف  كل  رغم 
االمرييك  الفراغ  مللء  متحفزة  تركيا  بان 

ايران وانهاء وجودها العسكري يف سوريا.
دفع  واالعرتاض،  البلبلة  من  املناخ  هذا 
مطمئنة  مواقف  اصدار  اىل  ترامب  ادارة 
يف شأن قرار االنسحاب، واىل القيام بحركة 
الرشق  اتجاه  يف  مكثفة  ديبلوماسية 
ورشحه  القرار  هذا  لتسويق  االوسط 
وتضمينه التطمينات والتوضيحات الالزمة. 
يف هذا االطار جاءت جولة وزير الخارجية 
هدفت  والتي  املنطقة،  يف  بومبيو  مايك 
بانها  واشنطن  حلفاء  طأمنة  اىل  خصوصا 
التحالف  وبأن  منخرطة يف سوريا،  تزال  ال 
وسيستمر  فعاال  زال  ما  ايران  مواجهة  يف 
يف اطار اسرتاتيجيا امريكية تعطي االولوية 
ملواجهة مرشوع ايران االقليمي انطالقا من 

سوريا.
زيارة  جاءت  بومبيو،  جولة  موازاة  يف 
اىل  بولتون  جون  القومي  االمن  مستشار 
ارسائيل وتركيا، حيث حرص يف االوىل عىل 
ال  ان  اىل  االرسائيليني  املسؤولني  تطمني 

مع  التسوية  خيار  عليها  وغلبت  النرصة 
تركيا )اتفاق سوتيش(، هي يف صدد ايقاف 
العملية الرتكية ضد مناطق االكراد وتغلب 
النظام  ملصلحة  التسوية  خيار  عليها 
املصالح  االعتبار  يف  االخذ  مع  السوري، 

الرتكية. االمنية 
اما االسباب التي تدفع موسكو اىل تغليب 
"خيار  عىل  الصفقة"  ـ  "التسوية  مسار 

الحسم العسكري الرتيك"، فهي:
مصري  بني  موسكو  تقيمه  الذي  الربط   1-
رشق الفرات ومصري ادلب لدفع انقرة اىل 
تنفيذ تعهداتها يف اتفاق سوتيش، خصوصا 
باقامة املنطقة االمنة بعمق 15  ما يتعلق 
ـ 20 كلم، وعزل االرهابيني واعادة طريق 
حلب ـ الالذقية وحلب ـ حامه اىل دمشق.

غري  ودمشق،  طهران  ومعها  موسكو، 
مع  اردوغان  تعاطي  طريقة  عن  راضية 
االتفاق الخاص بادلب بكثري من املراوغة، 
الحرارة  عودة  بعد  املناورة  سقف  ورفع 
جهة  من  الرتكية.  ـ  االمريكية  العالقات  اىل 
للمناطق  احتالله  اطالة  اردوغان  يحاول 
عرب  سوريا  شامل  يف  عليها  يسيطر  التي 
اللغة  تعليم  فرض  مثل  اجراءات  جملة 
الرتكية.  باللرية  التداول  وفرض  الرتكية 
ومن جهة ثانية ال توجد رغبة فعلية لديه 
باستمرار  بدافع  وامنا  االتفاق  تنفيذ  يف 
املسلحة،  املجموعات  سيطرة  ابقاء  عن 
عىل  السيطرة  هذه  ترسخ  يف  ويساهم 
هناك  ثالثة  جهة  ومن  ادلب.  محافظة 
من  التحذير  يف  مربر  غري  تريك  متاد 
الرتيك  القومي  االمن  عىل  الكردي  الخطر 
الحزام  وتوسيع  العسكري  الدخول  لتربير 
استمرار  ان  تركيا  تبليغ  تم  ولذلك  االمني، 
ادلب  حول  االتفاق  تنفيذ  يف  مامطلتها 
سيضطر الجيش السوري اىل القيام بعملية 

عسكرية لتحرير ادلب. 
-2 سعي روسيا اىل ان تكون ضامنة للحل 
لعب  واىل  املستقبلية،  والرتتيبات  السوري 
مقبولة  ترتيبات  اىل  للوصول  الحكم  دور 
مصلحة  يف  وتصب  واالكراد  االتراك  من 
ترتيبات  خالل  من  وذلك  السوري،  النظام 
الحدود  تسليم  بينها  وادارية  عسكرية 

السورية اىل دمشق لقطع الطريق عىل 

عسكرية  لعملية  العدة  وُتعد  سوريا،  يف 
االنسحاب  امتام  فور  الفرات  رشق  واسعة 
لسيطرة  الخاضعة  املناطق  من  االمرييك 
الطريق  ان  يبدو  ال  الكردية.  الوحدات 
تركيا  وان  العملية،  مثل هذه  اىل  مفتوحة 
االنسحاب  من  االوىل  املستفيدة  ستكون 
تبديه  الذي  الرتيث  فان  ولذلك  االمرييك. 
والتوجس،  الرتقب  اىل  اقرب  هو  انقرة 
العملية  تأجيل  عن  الجاري  والحديث 
العملية  هذه  ان  واقع  يعكس  الرتكية 
التسوية  تقدم  موازاة  يف  عقبات،  دونها 
وتضع  تديرها  التي  السياسية  الصفقة  او 

روسيا. ترتيباتها 
يواجه  سوريا  يف  الطموح  الرتيك  املرشوع 

ضغوطا من دول عربية وغربية ال ترغب يف 
رؤية متدد وتعاظم النفوذ الرتيك يف سوريا، 
التي  املتحدة  الواليات  من  اعاقة  ويواجه 
عىل  بحصولها  انسحابها  قرار  تنفيذ  ترهن 
سالمة  شأن  يف  تركية  وتعهدات  ضامنات 
وحامية االكراد. لكن العقبة االساسية تأيت 
من جهة روسيا التي ال تعطي تركيا الضوء 
دون  ومن  الفرات.  ملهاجمة رشق  االخرض 
تشن  ان  لرتكيا  ميكن  ال  الروسية  املوافقة 
اىل  تحتاج  النها  العسكري  الحسم  عملية 
سالح الطريان، واىل ان تفتح روسيا املجال 
كام  روسيا،  لكن  امامها.  الجوي  السوري 
السوري  للجيش  عسكرية  عملية  اوقفت 
وجبهة  ادلب  ضد  ايران  من  مدعوما 

االكراد بني احضان االسد وانياب اردوغان.

تركيا يف حاجة اىل موافقة موسكو وفتح املجال الجوي السوري امامها.

الحركة االميركية نحو 
الشرق االوسط لتطمني 

الحلفاء وتفعيل 
املواجهة مع ايران

تركيا تخشى قيام
النظام السوري مدعوما

من روسيا بملء الفراغ 
االميركي
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رشيط  عىل  الحصول  تحاول  التي  تركيا 
امني حدودي بعمق 20 ـ 30 كيلومرتا، وال 
تريد عودة التعاون بني دمشق واالكراد اىل 
منتصف  اضنة  اتفاق  توقيع  قبل  كان  ما 
الروسية  الرتتيبات  تتضمن   .1998 العام 
عىل  تركيا  حصول  االمريكيني  مع  املنسقة 
رمزيا  ووجودا  حدودية،  امنية  ضامنات 
من  ونوعا  الحدود،  عىل  السورية  للدولة 
لالكراد،  املحلية  الذاتية  االدارة  انواع 
)نفط  الطبيعية  الرثوات  عىل  ومحاصصة 
امريكيا  وقبوال  وسدود(،  وزراعة  وغاز 
الدستورية  اللجنة  لرتكيبة  روسيا  لتصور 

وعملها ومرجعيتها لتنفيذ القرار 2254. 
بعدما  جديدة  بصدمة  االكراد  اصيب 
القوات  جانب  اىل  قتالهم  ان  اكتشفوا 
اوان  ان  عندما  لهم  يشفع  مل  االمريكية 
االستحقاقات الكربى بني الدول. اذ فضلت 
تحالفها  عىل  تركيا  مع  تحالفها  واشنطن 
مع االكراد. تاليا بدا العد العكيس لسقوط 
سوريا.  يف  الكردية  الفيديرالية  مرشوع 
تجربة  الخفاق  كان  املحلية،  الخيبات  اىل 
استقالل اقليم كردستان العراق تأثريه عىل 
املستقبل السيايس الكراد سوريا، اذ بدا ان 

املرشوع الكردي بكامله غري قابل للتحقيق 
عىل ارض الواقع يف املنطقة، نتيجة تشابك 
عن  فضال  واالقليمية.  الدولية  املصالح 
ذلك، بدا النظام السوري منذ ايلول 2015 
تلو  واحدة  خرسها  التي  املناطق  يستعيد 
مهمة  اجزاء  اىل  حلب  رشق  من  االخرى، 
الرشقية،  والغوطة  الزور  ودير  الرقة  من 
هذه  تضافرت  والرقة.  درعا  محافظتي  اىل 

ترجيح  مصلحة  يف  لتصب  كلها  التطورات 
النظام  مع  التفاوض  عملية  االكراد  دخول 
صدام  حالة  اىل  الوصول  تجنب  يف  امال 
عن  وبحثا  النظامي،  الجيش  مع  عسكري 
سوريا  يف  اوسع  دورا  لهم  تحفظ  صيغة 
يف  سيبدأ  البحث  ان  خصوصا  مستقبال، 
الجديد  الدستور  شأن  يف  العاجل  القريب 

يف رعاية روسية.

ان دمشق، من خالل محادثات جرت  بدا 
بني مسؤولني سوريني وقوى كردية برعاية 
هي:  حمر  خطوط  عن  تتحدث  روسية، 
مبا  الحدودية  املعابر  جميع  عىل  السيطرة 
سوريا  قوات  لسيطرة  الخاضعة  تلك  فيها 
الدميقراطية مع العراق وتركيا، ورفع العلم 
الحدودية  النقاط  جميع  عىل  الرسمي 
واملؤسسات العامة، وعدم قبول اي خطوة 

اىل  تستند  دمشق  ان  والواضح  انفصالية. 
والدعم  املحققة،  العسكرية  املكاسب 
واالنسحاب  برا،  وااليراين  جوا  الرويس 
عىل  القدرة  هو  خفي  رهان  مثة  االمرييك. 
نابعة  باخرتاقات  الرشقية  املنطقة  تطويع 
عربية  عشائر  مع  سابقة  تحالفات  من 
اقرتاح  جاء  هنا،  من  كردية.  تنظيامت  او 
التعاون  اخرتاق:  الحداث  جديد  كردي 

اي  وادلب،  عفرين  عىل  هجوم  لشن  معا 
اعادة عقارب الساعة اىل الوراء واستحضار 
التعاون السابق بني دمشق وحزب العامل 
ضد  اوجالن  الله  عبد  بزعامة  الكردستاين 

تركيا.
لرتكيا هاجس اسايس وهو االكراد. يف العام 
الكردية  القوات  بدات  وعندما   2015
املناطق  يف  بها  باقامة حزام سيطرة خاص 
الحدودية املالصقة لرتكيا، نفذت انقرة غزوا 
املناطق  تفكيك  بهدف  تركيا  من  الجزاء 
بني  تقاطع  مثة  االكراد.  لسيطرة  الخاضعة 
وال  يحجب  ال  االكراد  ضد  ودمشق  انقرة 
الذي  االرض  عىل  املصالح  اصطدام  يلغي 
والسوري  الرتيك  الجيشني  توجه  يف  يرتجم 
كل يف اتجاه: االتراك هدفهم رشق الفرات 
السوري  والنظام  االكراد،  يد  وانتزاعها من 
النرصة  يد  من  وانتزاعها  ادلب  هدفه 
عن  تركيا  تلكأت  مبا  والقيام  واالسالميني، 
نقطة  اىل  اردوغان  يصل  ورمبا  به.  القيام 
مناطق  عىل  دمشق  سيطرة  فيها  يفضل 
السيطرة عليها  ينجح هو يف  اذا مل  االكراد 
وتطويعها. يف وقت ترشح معلومات كثرية 
تتداولها اوساط املعارضة السورية تتحدث 
للتوسع  مثنا  روسية   - تركية  صفقة  عن 
وتتضمن  الفرات،  رشق  الجديد  الرتيك 
السامح للجيش السوري بالعودة اىل بعض 
املناطق التي ستتوسع فيها القوات الرتكية، 

عىل ان تكون القوات بقيادة روسية. 

عندما اعلنت القيادة الرتكية قرارها ونيتها شن عملية عسكرية واسعة يف منطقة رشق الفرات، 
حددت لها هذه االسباب واملربرات:

1- اخراج امليلشيات الكردية من رشق الفرات النها ذراع محلية لحزب العامل الكردستاين - 
الرتيك االرهايب، كام تشكل تهديدا جديا لالمن القومي الرتيك.

2- منع التمدد الكردي عىل طول الحدود الجنوبية الرتكية مع سوريا، والذي يستهدف الوصول 
اىل املتوسط، وخلق اتصال بري جغرايف بني جميع املناطق.

3- احباط الهدف النهايئ الرامي اىل تأسيس كيان كردي يف شامل سوريا، سيؤدي اىل تقسيمها، 
حتى وان بدأ بخطوة الحكم الذايت او الالمركزية او اي تسمية اخرى.

التي  اىل مدنهم وقراهم  مليون مواطن عريب سوري  لعودة 1,7  املالمئة  الظروف  توفري   -4
واسعة خالل  عرقي  تطهري  عملية  يف  ودمرتها  تركيا،  اىل  الكردية  امليليشيات  منها  هجرتهم 

االعوام السابقة.

من   %15 نحو  سوريا  شامل  يف  رئييس  بشكل  املوجودون  االكراد  يشكل 
مجموع السكان. معظمهم من املسلمني السّنة مع نسبة ضئيلة من غري 
املسلمني. عندما نشب النزاع يف سوريا عام 2011، اتخذ معظم االكراد موقفا 
انسحبت  النظام. يف عام 2012،  محايدا ومل يخوضوا صدامات مع قوات 
قوات النظام السوري تدريجا من املناطق ذات الغالبية الكردية يف شامل 

سوريا وشامل رشقها، ما مكن االكراد من تعزيز موقعهم. 
الدميوقراطي  االتحاد  حزب  رأسهم  وعىل  االكراد،  اعلن   ،2013 عام  يف 
الكردي الذي تعد وحدات حامية الشعب جناحه العسكري، اقامة ادارة 
املناطق،  هذه  يف  املؤسسات  وتسلموا  االكراد.  سيطرة  مناطق  يف  ذاتية 
واعادوا احياء لغتهم وتراثهم. منذ عام 2014، تحولت الوحدات الكردية 
اىل ابرز القوى املحاربة لتنظيم الدولة االسالمية )داعش(، وبدأت تلقي 

الثاين  ترشين  املتحدة.  يف  الواليات  بقيادة  الدويل  التحالف  من  الدعم 
2015، انضمت اىل تحالف فصائل كردية وعربية يدعمه التحالف الدويل 
اطلق عليه قوات سوريا الدميقراطية.  تعد وحدات حامية الشعب الكردية 
ضمن قوات سوريا الدميوقراطية )قسد( ثانية القوى املسيطرة عىل االرض 
بعد قوات النظام، وتشمل سيطرتها نحو 30% من مساحة البالد، تتضمن 

حقول غاز ونفط مهمة.  
التي  سيطرتهم  مناطق  يف  الفيديرايل  النظام  االكراد  اعلن   ،2016 اذار  يف 
قسموها ثالثة اقاليم هي الجزيرة )محافظة الحسكة يف شامل رشق سوريا( 
من  واخرى  حلب  محافظة  من  اجزاء  وتضم  الوسط  شامل  )يف  والفرات 
محافظة الرقة( وعفرين )يف الشامل الغريب وتقع يف محافظة حلب( التي 
خرسوها عام 2018 عىل وقع هجوم شنته تركيا وفصائل سورية موالية لها.

اكراد سوريااهداف العملية التركية

لرتكيا هم اسايس هو االكراد.ترامب اقرن قرار انسحاب الجيش االمرييك بتطمينات.
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مير السودان يف مرحلة استثنائية يف خطورتها. اذ ال تلوح بوادر تسوية تبعث عىل التفاؤل بانتهاء االزمة، مع استمرار الغليان 
السيايس واالجتامعي منذ اسابيع، كأن قدر السودانيني ان يحارصهم الترشذم واملعاناة. بات هناك قتىل وجرحى يف الشوارع، 

ما يؤجج املخاوف عىل مصري هذه الدولة العربية الكبرية 

تقرير

مل تبدأ ازمات السودان يف االمس القريب. بل 
ميكن القول انها ما انفكت تالزمه منذ ما قبل 
لكن   .1956 العام  يف  بريطانيا  عن  االستقالل 
ارتبط  السوداين  الشارع  يف  االخري  االنفجار 
الوطنية  العملة  قيمة  وتراجع  بالخبز،  مبارشة 
راحت  تدهور  وهو  السودانيني.  جيوب  يف 

تحت أعباء إنفصال الجنوب وعقوبات أميركا
السودان أمام امتحانات أخطرها... الخبز

خليل حرب
khalilharb66@gmail.com

تتفاقم معه معاناة السودانيني بشكل تدريجي 
منذ ما بعد انفصال جنوب السودان يف العام 
مردوده  ارباع  ثالثة  الشامل  وخسارة   ،2011
من املدخول النفطي، بعدما حكمت الجغرافيا 
والدسائس الدولية بأن تؤول غالبية آبار النفط 

اىل الدولة الوليدة يف الجنوب. 

النفطي.  الفتات  بعض  للسودان سوى  يبق  مل 
لكن املشكلة ان حكومة الخرطوم مل تنجح يف 
البقاء  اجل  من  اقتصادية  بدائل  عن  البحث 
حسن  يف  وال  سوداين،  مليون  اربعني  لنحو 
استغالل الرثوات الهائلة التي تتمتع بها البالد.

بذلك، وجد الرئيس السوداين عمر البشري نفسه 
مجددا امام احد اخطر التحديات التي تواجه 
اطاح  بعدما  ثالثة عقود،  منذ  املستمر  حكمه 
يف  املهدي  الصادق  حكومة  عسكري  بانقالب 

العام 1989. 
التاريخ  يف  وتتابعها  االحداث  تطور  مراقبة 
التي  الوجهة  لفهم  الحديث، رضورة  السوداين 
العربية.  البلدان  اكرب  احد  اليها  تذهب  قد 
انقالب البشري يف ذلك العام، بدعم وايعاز من 
انتج  الرتايب،  حسن  الشيخ  واملنظر  الحليف 
ثنائية حاكمة جمعت ما بني العسكر وجامعة 
ان  اىل  قامئة  استمرت  املسلمني.  االخوان 
اصطدم الرجالن، وحل البشري الربملان يف العام 
1999. لكن هذا التحالف االستثنايئ بني حزب 
القومية  الجبهة  وبني  )البشري(  الوطني  املؤمتر 
كسب  فرصة  للبشري  اتاح  )الرتايب(  االسالمية 
والءات جديدة من خارج املؤسسة العسكرية 
تعزيز  وبالتايل  السلطة،  اىل  منها  جاء  التي 
السياسية  اللعبة  بخيوط  االمساك  عىل  قدرته 

الداخلية. 
 - العسكر  تحالف  نتائج  ابرز  بني  من  لعل 
الذين  الجنوبيني  مع  الرصاع  ادلجة  االخوان، 
الخرطوم  مع  تفاهامت  اىل  توصلوا  قد  كانوا 
يف العام 1988 اللتزام ما عرف باسم معاهدة 
لكن  الذايت.  الحكم  منحتهم  التي  ابابا  اديس 
الجهاد  لواء  رفع  الخرطوم  يف  الجديد  الحكم 

لفرض سلطة الدولة عىل املناطق الجنوبية. 
املهم ان هذا الصدام انتهى ولعوامل كثرية مبا 
عرف باتفاق نيفاشا يف العام 2005 الذي منح 

الف كيلومرت مربع. وكانت التقديرات تشري اىل 
ان انتاج النفط يف السودان بلغ يف العام 1999 
نحو 450 الف برميل يوميا. مع استقالل الجنوب 

انخفض فورا اىل 110 االف برميل يوميا. 
يف  عامليا   20 املرتبة  يف  يرتبع  السودان  كان 
عىل  يراهن  يزال  ال  وهو  النفطية.  احتياطاته 
ان يصل اىل قدرة انتاجية بنحو 33 الف برميل 
ينتجه  كان  ما  اي نصف   ،2030 العام  يوميا يف 

قبل انفصال دولة الجنوب. 
اتهمت  السودانية،  الرتاجيديا  تكتمل  ليك 
املحكمة الجنائية الدولية البشري بارتكاب جرائم 
بعد  اي  اقليم دارفور،  العام 2008 يف  حرب يف 
ثالثة اعوام عىل ابرام اتفاق التسوية يف الجنوب. 
ليس يف االمكان تصور ماذا فعله تراجع مخزون 
االعوام  يف  النفطي  املردود  اموال  من  الدولة 
عام  الجنوب  استقالل  منذ  اي  االخرية،  الثامنية 
2011، وماذا فعلته العزلة السياسية واالقتصادية 
باقتصاد السودانيني، خصوصا  للخرطوم والبشري 

مع وجود عقوبات امريكية منذ العام 1997. 
الدولة التي كادت ان تتحول اىل منتج نفطي 

عىل  حاليا  مضطرة  باتت  افريقيا،  يف  مهم 

الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون 
قرنق حق تقرير املصري، وادى الحقا اىل استفتاء 
 %90 تخطت  بغالبية  قرر  الجنوب  يف  شعبي 

االنفصال الكامل عن الشامل يف العام 2011. 

للمفارقة، جاء انفصال الجنوب يف اللحظة التي 
كان السودانيون يستعدون للتنعم مبوارد النفط. 
خرست الخرطوم نحو 70% من عائداتها النفطية 
تبلغ مساحتها 620  التي  الوليدة  الدولة  لصالح 

السودان عىل الخريطة.

الرئيس السوداين عمر البشري.

تؤكد الخرطوم ان العقوبات االمريكية التي فرضت عليها منذ العام 
1997 سّببت خسائر القتصادها تعادل اكرث من 50 مليار دوالر. 

يف اآليت ابرز القرارات التي اتخذتها واشنطن ضد السودان:
1993، صنفت وزارة الخارجية االمريكية السودان ضمن  • يف العام 

الئحة الدول الراعية لالرهاب.
• يف العام 1997، اصدر الرئيس بيل كلينتون امرا تنفيذيا فرض مبوجبه 
عقوبات تجارية ومالية عىل السودان يف اطار اتهامه بدعم االرهاب.

لالدوية  الشفاء  مصنع  امريكية  طائرات  قصفت   ،1998 آب  يف   •
اسلحة  وينتج  الدن  بن  اسامة  القاعدة  لزعيم  تابع  انه  بذريعة 

كيميائية.
• يف العام 2002، اصدر الكونغرس االمرييك ما يسمى "قانون سالم 
مفاوضات  يف  تقدم  بتحقيق  العقوبات  رفع  ربط  الذي  السودان" 

الخرطوم مع املتمردين الجنوبيني.
لتشمل  العقوبات  بوش  جورج  الرئيس  وسع   ،2006 العام  يف   •
واالستمرار  دارفور،  حرب  يف  بالتورط  املتهمني  االفراد  عىل  الحظر 
مع  االمريكيني  معامالت  ومنع  السودانية،  الحكومة  اموال  حجز  يف 

الخرطوم يف ما يتعلق بالنفط والبرتوكيميائيات. 
• يف العام 2006 ايضا، بعد عام من اتفاق السالم مع الجنوب، اصدر 

الكونغرس "قانون سالم ومحاسبة دارفور"، ثم قانون املحاسبة ونزع 
االستثامر يف العام 2007 الذي فرض عقوبات عىل اشخاص تعتربهم 
واشنطن مسؤولني عن االبادة الجامعية وجرائم الحرب يف دارفور. 

لتتخذ   2015 العام  شباط  حتى  تنتظر  ان  الخرطوم  عىل  كان   •
السودان.  العقوبات عىل  بتخفيف  قرارا  اوباما  باراك  الرئيس  ادارة 
وبرمجيات  شخصية  اتصاالت  اجهزة  بتصدير  سمح  ذلك،  عىل  بناء 
االجتامعي.  التواصل  وشبكات  باالنرتنت  االتصال  للسودانيني  تتيح 
لكنها  عام،  ملدة  العقوبات   2016 العام  يف  اوباما  ادارة  مددت  ثم 
يف  تقدما  الخرطوم  حققت  حال  يف  رفعها  االمكان  يف  ان  اعتربت 

امللفات املتنازع عليها، وذلك مع انخراط البشري يف حرب اليمن.
االبيض  البيت  مغادرته  قبل  اوباما  اصدر   ،2017 الثاين  كانون  • يف 
السودان.  احرزه  الذي  التقدم  بسبب  للعقوبات  جزيئ  برفع  اوامر 
بالقيام  القرار  االرهاب. سمح هذا  الخرطوم عىل الئحة  ابقى  لكنه 
القيام  لالمريكيني  يتيح  مبا  محظورة،  كانت  التي  املالية  بالتعامالت 
االصول  حظر  وبرفع  سودانية،  وهيئات  افراد  مع  مالية  بتعامالت 

املجمدة. السودانية 
• يف العام 2017، اضاف  الرئيس دونالد ترامب السودان اىل الئحة 

الدول املتقاعسة عن وقف االتجار بالبرش. 

العقوبات االميركية



5657
عدد 65 - شباط 2019عدد 65 - شباط 2019

مليون  بـ80  الوقود  دعم  اىل  املثال  سبيل 
ان  تقول  كانت  املؤرشات  كل  شهريا.  دوالر 
انفجارا شعبيا كبريا سيحصل. اجراءات تقشف، 
غالء اسعار، انعدام سيولة يف املصارف، نقص يف 
السوداين  الجنيه  قيمة  تراجع  واالهم  الوقود، 
بحدة. كان قرار زيادة سعر الخبز ثالثة اضعاف 
املدن  من  عدد  يف  االحتجاجات  الشعال  كافيا 

السودانية. 
قرشا  خمسني  من  الخبز  رغيف  سعر  ازداد 
ثالثة وخمسة  ما بني  اىل  ثم  اىل جنيه سوداين، 

داخل السودان، فهو اغىل من ذلك باضعاف يف 
بعض دول الجوار، ما ادى اىل ازدهار عمليات 

التهريب اليها.
عىل  قادرة  قريب  وقت  حتى  الحكومة  كانت 
الشح  ان  اال  ناجع.  بشكل  للخبز  الدعم  توفري 
عملية  كثرية  احيانا  يعرقل  االجنبي  النقد  يف 
الناس  لحياة  الحيوية  السلعة  هذه  تغطية 
امام  لساعات  اصطفوا يف طوابري طويلة  الذين 
 االفران، للحصول عىل ما هو متاح لهم من خبز. 
مدن  شوارع  يف  االحتجاج  كان  اذا  مهام  ليس 

السودان. صالح  يف  واالمنية  السياسية  الساحة  عن  يبعد  ثم  يظهر 
السوداين  الوطني  املخابرات  الذي توىل مجددا جهاز  عبدالله قوش 
البشري،  عمر  الرئيس  مهمة يف حامية  ادوارا  يؤدي  العام 2018،  يف 
االنقالب  بتهمة محاولة  اعتقل وسجن  ان  انه سبق  الرغم من  عىل 

عىل النظام. 
مهندس تخرج يف جامعة الخرطوم يف العام 1982، وكان ناشطا طالبيا 
االمن  اىل جهاز  وانضم الحقا  املسلمني،  االخوان  يف صفوف جامعة 
مع  بالتحالف  السلطة  البشري  اعتالء  مع   ،1989 العام  يف  الداخيل 

املنظر االسالمي الشيخ الراحل حسن الرتايب. 
يروى عنه انه ساهم يف اعتقال شقيقه وسجنه ملدة عام بتهمة االنتامء 
اىل الحزب الشيوعي. كام يعتقد انه اتهم بالتورط مع ناشطني اسالميني 
من مرص حاولوا اغتيال الرئيس املرصي االسبق حسني مبارك يف اديس 

ابابا عام 1995، ما ادى اىل ابعاده من جهاز املخابرات عام 1996. 

العسكرية،  للصناعات  الريموك  ملصنع  مديرا  الحقا  عني  لكنه 
وساهم يف انشاء صناعات عسكرية، وعاد اىل جهاز االمن عام 
االمن  جهاز  ادارة  اىل  اعادته  التي  دارفور  اما يف حرب   .2002
"الجنجويد"  ميليشيا  تشكيل  يف  فيها  ساهم  فقد  واملخابرات، 

التي استخدمت يف مواجهة املتمردين. 
يقول موقع "يت ار يت" ان قوش ارتبك بعالقات قوية مع املخابرات 
واالمريكية عىل  الدولية  الضغوط  تخفيف  االمريكية، وساهم يف 
الخرطوم من خالل تعاونه مع واشنطن يف مكافحة االرهاب، ويف 
تسليم االمريكيني ملفات حول الجهاديني العرب الذين استقروا 

يف السودان خالل التسعينات، مبا يف ذلك اسامة بن الدن. 
البشري،  التآمر يف مخطط الطاحة  العام 2002 بتهمة  اعتقل يف 
اىل   2018 عام  وعاد  رئايس  عفو  بعد  بعام  بعدها  خرج  لكنه 

جهاز االمن. 

شندي  بريفي  بانقا  قرية حوش  يف  ولد 
البديرية  قبيلة  اىل  ينتمي   .1944 عام 
تخرج  امرأتني.  من  ومتزوج  الدهمشية 
ونال   1967 العام  الحربية يف  الكلية  يف 
ماجيستري العلوم العسكرية من ماليزيا. 
عمل فرتة من حياته يف االمارات، وعنّي 

قائدا للواء الثامن مشاة. 
الصادق  حكومة  ضد  االنقالب  قاد 
حسن  من  بدعم   1989 عام  املهدي 
قيادة  مجلس  زعامة  توىل  الرتايب. 
الرئيس  منصبي  جمع  ثم  االنقالب، 
 2017 العام  اذار  حتى  الوزراء  ورئيس 
العام  يف  املنصبني.   بني  فصل  حيث 
اول  يف  رئيسا  انتخابه  اعيد   ،2010
السلطة.  تسلمه  منذ  تعددية  انتخابات 
مبا  الدستور  لتعديل  محاوالت  وتجري 
يتيح له الرتشح مجددا للرئاسة يف العام 

 .2020
يف ايلول 2018، اجرى تعديال وزاريا من 
وعنّي  صالح،  بكري  حكومة  حل  خالل 
معتز موىس رئيسا للوزراء، وقلص عدد 
الوزراء من 31 اىل 21.  تعترب فرتة حكمه 

االطول يف تاريخ السودان الحديث.

الرجل القوي

عمر البشير
 550 من  الطحني  شوال  سعر  ارتفع  جنيهات. 
جنيها )حواىل 30 دوالرا( اىل 900 جنيه، علام ان 
6.9 جنيهات  ارتفعت رسميا من  الدوالر  قيمة 
 10 نحو  هناك  جنيها.   28 واىل  جنيها   18 اىل 
ماليني مواطن يف الخرطوم يستهلكون اكرث من 

30 مليون قطعة خبز يف اليوم.
مثة عامل آخر، اذ توفر الحكومة الدعم للقمح 
لكن  اشهر،  ثالثة  كل  دوالر  مليون   500 بنحو 
هذا الدعم، تستفيد منه دول الجوار. بينام يبلغ 
دوالرات   7.5 نحو  املدعوم  القمح  شوال  سعر 

السودان يسمى ربيعا عربيا ولو جاء متأخرا يف 
الحساسة  املسألة  محللون.  قال  كام  السودان، 
بسبب  املرتاكم،  السابق  الغضب  كل  ان  االن 
الناس،  لقمة  تحديدا يف  املعييش  التدهور  هذا 
ينصب عىل البشري الذي قد يناور مثلام يفعل 
منذ ثالثني عاما من اجل البقاء. اذ يتسلح هذه 
املخابرات  رئيس  وبورقة  الجيش،  بورقة  املرة 

صالح قوش. 
يف  عسكري  مهرجان  يف  كلمة  يف  قال  البشري 
)عسكري(  كايك  البس  واحد  جاء  "اذا  عطربة: 

ما  يتحرك  ملا  الجيش  الن  مانع  عندنا  ما  والله 
يتحرك  بل  العمالء،  ولدعم  فراغ  من  يتحرك 
املكتسبات  وحامية  الوطن  وحامية  للوطن 

الوطن". 
يف  مشاركة  غالبيتها  سودانيا  حزبا   22 واطلق 
للتغيري،  الوطنية  الجبهة  اسم  تحت  الحكومة، 
مبادرة اثارت الكثري من التساؤالت واالحتامالت. 
اذ وقعت عىل مذكرة رفعت اىل البشري تطالب 
بحل الحكومة والربملان، وتشكيل مجلس سيادي 
يقوم بتويل اعامل السيادة عرب تشكيل حكومة 

من 
االحتجاجات 
الشعبية.

رئيس املخابرات عبدالله قوش.

عرض شعبي من جنوب السودان.

انتقالية لوقف االنهيار االقتصادي، ويرشف عىل 
خارجيا  السودان  عزلة  وانهاء  انتخابات  تنظيم 

وانتشال العملة الوطنية.
باهامل  الحكومة  مذكرتها  يف  الجبهة  اتهمت 
تطوير القطاعات االنتاجية، وعىل رأسها الزراعة 
وانتهاج سياسات خاطئة ادت اىل تفيش البطالة 

وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.
االمة  حزب  مع  الجبهة  حذرت  املذكرة،  يف 
االنتقال  رفض  يف  "االستمرار  ان  من  املعارض 
عواقب  عليه  سترتتب  جديد  سيايس  نظام  اىل 
باالمن  تودي  وخيمة  وسياسية  اجتامعية 
االجتامعي، وتزيد املواطنني معاناة وتورد البالد 

مورد الهالك". 
من  تخرجهم  معجزة  اىل  تواقون  السودانيون 
فيام  استقاللهم  منذ  تحارصهم  التي  الحال 

بالدهم تتشظى وتحارص وتفقر.
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ال يخفى عىل احد يف لبنان ان معظم االدارات واملؤسسات الرسمية تعاين من بطء يف تطور قدراتها وخدماتها، او من تراجعها 
احيانا. يف املقابل، تشهد املديرية العامة لالمن العام تطورا نوعيا شامال ورسيعا، متثل باستحداثها عرشات املراكز، تطوير قدراتها، 

تحديث وتسهيل خدماتها، الخ. يف االستنتاج، مؤسسات تنجح واخرى تفشل تحت سقف دولة واحدة. ما السبب؟

تحت سقف دولة واحدة مؤسسات تنجح وأخرى تفشل:
اإلرادة الصادقة عمود فقري لتطور األمن العام

قضية
املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

يف وقت ال يزال  الكثري من ادارات الدولة 
مئات  سنة  كل  يدفع  اليوم  اللبنانية حتى 
اموال  من  الدوالرات  ماليني  او  االف 
الشعب اللبناين كبدل ايجارات ملبان قليلة 
قامت  تستخدمها،  ال  واحيانا  تستخدمها، 
منذ  العام،  لالمن  العامة  املديرية  وتقوم 
ما يقارب ست سنوات، عقب اطالق اللواء 
وتحديثها،  تطويرها  خطة  ابراهيم  عباس 
السابقة  االيجار  عقود  اكرثية  بانهاء  ليس 
 70 يقارب  ما  باستحداث  بل  فحسب، 
ضمن  حكام  يدخلون  لها،  جديد  مبنى 
اللبناين.  والشعب  اللبنانية  الدولة  ملكية 
يف  استحدثت  جديدة  ملراكز  منها   49
املناطق اللبنانية، و21 مبنى جديدا ملراكز 
اخالؤها  وتم  مستأجرة  اما  مبانيها  كانت 
ما  املساحة  ضيقة  واما  للنفقات،  توفريا 
حتم استبدالها باخرى اوسع تسمح بتأمني 

افضل خدمة عامة للمواطنني. 
فيض  من  غيضا  يشكل  الذي  املثل  هذا 
امثلة اخرى سنستعرضها بالتفصيل، يجعل 
بقوة:  نفسها  تفرض  محورية  عدة  اسئلة 
املديرية  خصت  اللبنانية  الدولة  ان  هل 
واعتامدات  باموال  العام  لالمن  العامة 
املديريات  من  سواها  مع  مقارنة  اضافية، 
انجازات  بتحقيق  لها  سمح  ما  العامة، 
كثرية؟ هل القوانني اللبنانية تعطي املدير 
من  اوسع  صالحيات  العام  لالمن  العام 
الدولة،  العامني يف  صالحيات باقي املدراء 
ما اتاح له النجاح يف تحقيق عدد كبري من 
االنجازات النوعية التي مل تشهد مثيال لها 

باقي االدارات؟ 
الجواب هو النفي بالنسبة اىل االحتاملني. 
اعتامدات  العام  االمن  منحت  الدولة  ال 

اكرث من سواه، ال بل تم تخفيضها مقارنة 
متنح  اللبنانية  القوانني  وال  السابق.  مع 
اوسع  العام صالحيات  لالمن  العام  املدير 
العامني  املدراء  لجميع  املمنوحة  تلك  من 

يف الدولة اللبنانية. 
تحقيق  كيفية  اىل  بالنسبة  الجواب  اما 
الكثرية،  النوعية  االنجازات  تلك  املديرية 
التوقف  بعد  تفاصيله،  ابرز  فسنعرض 
تتضح  يك  املحققة،  االنجازات  ابرز  عند 

الصورة.

ابرز االنجازات
منذ اطالق خطة تطوير املديرية قبل ست 

سنوات، تحقق حتى اليوم:
- اعادة تأهيل شاملة لكل مكاتب ودوائر 

ومراكز املديرية.
جديدا،   مبنى   70 يقارب  ما  استحداث   -
49 منها ملراكز جديدة، و21 مبنى ملراكز 
املباين  معظم  اساسا.  موجودة  كانت 
املستحدثة تتألف من طبقات عدة وليس 
سبيل  عىل  نذكر،  منها  واحدة.  طبقة 
املثال ال الحرص، مبنى مركز امن عام املنت 
فوق  طبقات  ست  من  املؤلف  االقليمي 
دائرة  مبنى  تحتها،  عدة  وطبقات  االرض 
امن عام بعلبك املؤلف من ثالث طبقات 
تحتها مساحة  االرض وطبقات عدة  فوق 
وسواهام.  مرت   800 تقارب  منها  كل 
مراكز  استحداث  ان  نوضح  استطرادا، 
التي  جديدة، السيام يف االقضية واملناطق 
العام،  لالمن  مراكز  اساسا  فيها  يكن  مل 
املواطنني  انتقال  مشقة  توفري  اىل  هدف 
الجل  اخرى  اقضية  اىل  طويلة  مسافات 
تأمني  اىل هدف  اضافة  معامالتهم.  انجاز 

اخطار  اي  ملواجهة  االمني  التحرك  رسعة 
تهددهم. بالتايل، استحداث املراكز يصب 
االوىل.  الدرجة  يف  املواطنني  مصلحة  يف 
اللواء  اطلقه  لنهج عمل  تطبيقا  يأيت ذلك 
املسؤولية  سدة  تسلمه  يوم  ابراهيم 
علينا  "يجب  انه  ومفاده  املديرية،   يف 
لخدمته  املواطن  اىل  نحن  نذهب  ان 
الينا  هو  يأيت  ان  ننتظر  ان  ال  وحاميته، 

طالبا ذلك".
- زيادة عدد ضباط ورتباء وعنارص االمن 
املتالحقة،  التطويع  دورات  بفعل  العام، 
يقارب  ما  اىل  تقريبا،  عسكري   3900 من 

8350 عسكريا. 
االمن  لنظارة  جديد  مبنى  استحداث   -
رسير   800 يحوي  العبد،  ساحة  يف  العام 
وتلفزيونات  مبكيفات  مجهزة  غرف  ضمن 
مطعم،  اىل  اضافة  الهواء،  لتنقية  واالت 
تجهيزات رياضية، مكتبة، اربعة متنزهات، 
تجهيزات  قدم،  وكرة  السلة  كرة  ملعبي 
اليدوية، هواتف  لالعامل  رياضية، مشغل 
مستوصف،  والدولية،  املحلية  لالتصاالت 
الخدمة  يف  اجتامعيات  ومرشدات  اطباء 
ترفيهية  نشاطات  اىل  اضافة  ونهارا،  ليال 

وفنية مرات عدة يف االسبوع، الخ...
ومراكز  ودوائر  مكاتب  جميع  تجهيز   -
وبرامج  اجهزة  باحدث  العام  االمن 
الكمبيوتر املعتمدة عامليا. مع بداية العام 
مرشوع  تنفيذ  وبدء  اطالق  تم  الحايل  
رشكة  مع  بالتعاون  ورق"  بال  عام  "امن 
الذي  املرشوع   هذا   ."  EVERTEAM"
جميع  سيجعل   ،2021 عام  سينتهي 
خدمات ومعامالت االمن العام تتم بشكل 
بذلك  الورق.  استخدام  دون  من  الكرتوين 

ستكون املديرية اول ادارة يف لبنان تطبق 
هذا املرشوع املتطور.

واملراكز  والدوائر  املكاتب  تزويد جميع   -
التحرك  رسعة  يسهل  مبا  حديثة،  مركبات 

االمني واالداري تنفيذا ملختلف املهامت.
- اطالق وتطبيق مرشوع الوثائق البيومرتية 
الخ..(.  املرور،  جوازات  السفر،  )جوازات 
املنظمة  ان  اىل  االشارة  تجدر  هنا 
تصنف   )ICAO( املدين  للطريان  الدولية 
بني  البيومرتية  للوثائق  االمنية  املواصفات 
يعترب  واالعىل  مقبوال،  يعترب  االدىن  حدين، 
اللواء  وبتوجيهات  العام،  االمن  ممتازا. 
الوثائق  اختيار  نحو  اتجه  ابراهيم،  عباس 

املصنفة امنيا من بني االعىل يف العامل. 
انظمة حامية  اهم  احد  اطالق وتطبيق   -
الحدود املعتمدة يف العامل، قصدنا "مرشوع 
نظام الحدود الجديد SBMS"، الذي شمل 
الحدودية  واملراكز  الدوائر  كل  تجهيز 
العام  االمن  يف  والجوية  والبحرية  الربية 
والتقنيات  االلكرتونية   املعدات  باحدث 
البيومرتية التي تتيح متييز مالمح الوجه يف 

جوازات السفر اإللكرتونية، واجراء عملية 
البيومرتية للتأكد من ان املسافر  املطابقة 
لتحديد  للوثيقة، كام  الرشعي  الحامل  هو 
االزدواجية  ملنع  املسافرين  هويات 
هذا  يؤمن  كام  الهويات.  انتحال  وحاالت 
املفاتيح  دليل  مع  والتكامل  الربط  النظام 
املدين  للطريان  الدولية  للمنظمة  العامة 
من  للتأكد  واستخدامه،   ،)ICAO PKD(

عىل  االلكرتونية  السفر  جوازات  صحة 
املديرية  اعتامد  اىل  اضافة  املراقبة.  نقاط 
متطورة،  اخرى  امنية  وتقنيات  برامج 
ابقاءها  العليا  الوطنية  املصلحة  تقتيض 

طي الكتامن.
االتصاالت  خدمة  قسم  استحداث   -
 .1717 الرقم  عرب   )CALL CENTER(
الذكور  العسكريني،  عرشات  يضم  وهو 
اتصاالت  يستقبلون  الذين  واالناث، 
عن  االستفسار  يف  الراغبني  املواطنني 
استشارة  العام،  االمن  معامالت  تفاصيل 
يتصل  خاص  وضع  اي  يف  العام  االمن 
كافة  معرفة  للمواطن  يتيح  مبا  بعمله 
اي  تسجيل  امامه،  املتاحة  االحتامالت 
7 صباحا  الساعة  )بني  او شكوى  مالحظة 
الثالث  الخدمات  اىل  بالنسبة  مساء  و7 
او  حدث  اي  عن  االبالغ  الذكر(،  االنفة 

خطر امني يك تعالجه املديرية )24/24(.
الرشطة  اسرتاتيجيا  وتطبيق  اطالق   -
املجتمعية التي تضمنت وضع اكرث من 20 
وسيلة اتصال وتواصل اجتامعي والكرتوين 
عن  لالستفسار  املواطنني  متناول  يف 
خطر  اي  عن  االبالغ  املعامالت،  تفاصيل 

امني، وسواها من الخدمات. 
- تجهيز كل مراكز املديرية تدريجا باالت 
رقام  مواطن  كل  منها  يقتطع  الكرتونية، 
تسلسليا فور دخوله املركز، ومن ثم ينجز 
يضمن  مبا  رقمه،  دور  بحسب  معاملته 
بحسب  كل  املعامالت  انجاز  يف  املساواة 

اسبقية دخوله اىل املركز.
الخدمات  مرشوع  وتطبيق  اطالق   -
يتيح   الذي   )E-SERVICES( االلكرتونية 
موقع  عرب  واالجانب،  اللبنانيني  للمواطنني 
WWW.DAWLATI.GOV.( دولتي 

معامالت  من  معاملة   12 انجازهم   ،)LB
ان  اىل  هنا  االشارة  تجدر  العام.  االمن 
فيها،  العام  لالمن  ال دخل  قانونية،  موانع 
معامالته  جميع  انجاز  امكان  دون  تحول 
لتذليلها  جار  العمل  اليوم.  حتى  الكرتونيا 
الترشيعية  السلطتني  مع  بالتعاون 

والتنفيذية. 
االنسان  حقوق  دائرة  استحداث   -

صالحيات املدراء العامني 
في الدولة واحدة

اللواء ابراهيم: علينا ان 
نذهب نحن الى املواطن 

وحمايته لخدمته 

االمن العام استحدث ما يقارب 70 مبنى جديدا.
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هي  املديرية.  يف  والهجرة  واملنظامت 
حقوق  ملفات  انواع  كل  مبعالجة  تعنى 
االنسان ومتابعتها. وقد بينت االحصاءات 
اكرث  وتعالج  وتتابع  تستقبل  اصبحت  انها 
بعملها  تتصل  انسانية  حالة   1500 من  

شهريا.
- استحداث مجلة "االمن العام".

- استحداث فرقة موسيقى االمن العام.
العام،  االمن  يف  الطبي  املخترب  تطوير   -
الطبية  املعدات  احدث  وتزويده 
فرنسا  مختربات  اهم  يف  حاليا  املستخدمة 

وبريطانيا.
والتدخل  الرصد  شعبة  استحداث   -
والعسكريني  الضباط  مئات  تضم  التي 
من  العسكرية  املعايري  بحسب  املصنفني 
خضعوا  والذين  الخاصة،  القوات  نخبة 
ويخضعون باستمرار للعديد من الدورات 
القوات  املتعمدة لدى  العسكرية واالمنية 
اىل  اضافة  اللبناين،  الجيش  يف  الخاصة 
حرب  يسمى  ما  يف  القتال  عىل  دورات 
الخاصة  العمليات  وتنفيذ  الشوارع، 
خلف خطوط العدو، وغريها من املهامت 

الخطرة.  
االقتصادي  االمن  شعبة  استحداث   -
مكافحة  يف  املتخصصة  واالجتامعي، 
للحدود  العابرة  املنظمة  الجرائم 
بالبرش،  االتجار  االموال،  كتبييض  الوطنية، 

املخدرات، الخ.
باالمن  متخصصة  شعبة  استحداث   -
املعلومات.  شؤون  مكتب  ضمن  السرباين، 

هي مثابة االمن العام االلكرتوين.
مكتب  مع  بالتعاون  املديرية،  وضع   -
يف  االنسان  لحقوق  السامي  املفوض 
السلوك  قواعد  مدونة  املتحدة،  االمم 
دستور  مثابة  تعترب  هي  بها.  الخاصة 
باملديرية،  خاص  اخالقي  قانوين-  انساين- 
واحدث  ارقى  يف  معتمد  هو  مبا  اسوة 
تحت  وذلك  العاملية،  االمنية  املؤسسات 
النافذة  والقوانني  اللبناين  الدستور  سقف 
عليها  وقع  التي  واملعاهدات  واالتفاقات 
خصوصيات  مع  ينسجم  ومبا  لبنان، 

اللبناين. املجتمع 

االخرى  االنجازات  من  الكثري  اىل  اضافة 
يتم  التي  وتلك  ايضا.  تحققت  التي 
والسنوات  االشهر  يف  الطالقها  التحضري 

القادمة. 
يبقى السؤال املحوري: كيف تحققت تلك 
الدولة  خزينة  تكبيد  دون  من  االنجازات 

اكالفها؟ اللبنانية 

مكتب تخطيط وتطوير
العامة  املديرية  تطوير  خطة  استهلت 
التخطيط  مكتب  باستحداث  العام  لالمن 
وضع  مهامته  ابرز  من  ضمنها.  والتطوير 
سنوات  لخمس  شاملة  اسرتاتيجية  خطة 
عادة، تهدف اىل تطوير قدرات وخدمات 
املديرية يف مجاالت عملها ومهامتها. بعد 
يبدأ  الخطة،  عىل  العام  املدير  موافقة 
لجميع  الالزم  التمويل  تأمني  عىل  العمل 
طرق،  عدة  عرب  فيها،  املحددة  املشاريع 

ابرزها اربع:
تخفيض  اىل  يؤدي  مبا  االنفاق  ترشيد  اوال: 
النفقات من دون مس حقوق العسكريني، ال 
بل مع العمل عىل  زيادتها. ومن ثم استخدام 
التطويرية  املشاريع  تنفيذ  يف  الفائض 

املطلوبة. من االمثلة عىل ذلك نذكر:

• وقف التلزميات: كانت املديرية العامة 
االدارات،  ككل  سابقا،  العام  لالمن 
العسكرية  غري  االعامل  بتنفيذ  تقوم 
اعامل  الحاجيات،  كرشاء  تحتاجها  التي 
الطبابة،  الهندسة،  الكهرباء،  الصيانة، 
البناء، وسواها، عرب تلزيم تلك االعامل او 
الخدمات اىل رشكات او مؤسسات خاصة 
او اختصاصيني  وفق آلية تقديم استدراج 
اللبنانية.  الدولة  يف  املعتمدة  العروض 
يف  الخدمات  اسعار  ان  املعلوم  ومن 
اللبنانية مرتفعة نوعا ما. بهدف  السوق 
تخفيض النفقات، قامت املديرية، ضمن 
بتطويع  املتالحقة،  التطويع  دورات 
تلك  يف  املتخصصني  االفراد  عرشات 
اليهم  واسند  صفوفها،  ضمن  املجاالت 
تنفيذ  التدريبية  الدورات  انهائهم  بعد 
التي  والخدمات  املشاريع  مثل  كل 
عدد  سوى  يبق  ومل  املديرية.  تحتاجها 
جدا،  التخصصية  التلزميات  من  قليل 
بالطريقة  عنها  لالستعاضة  جار  والعمل 
بشكل  الذايت  االكتفاء  اىل  نفسها، وصوال 
فعليا  وفر  ما  املجاالت.  كل  يف  كامل 
كانت  التي  االكالف  من   %89 من  اكرث 

تتكبدها املديرية يف السابق.

كانت  السابق  يف  العام":  "االمن  مجلة   •
املديرية العامة لالمن العام تنرش اخبارها 
املديرية  اىل  العائدة  االمن"  "مجلة  يف 

العامة لقوى االمن الداخيل. 
الهدف االسايس من استحداث مجلة "األمن 
الخاص  الكيان  بناء  استكامل  هو   العام" 
"االمن  واشرتاك  للمديرية،  واملستقل 
االمن" يف  "مجلة  زميلتها  اىل جانب  العام" 
واالخالقية  الوطنية  املبادئ  وتعزيز  نرش 
ضمن  والتوعية   والثقافة،  والقانونية 
نشاطات  االضاءة عىل  جانب  اىل  املجتمع، 
ونقل  مهامتها،  تفاصيل  ورشح  املديرية 

االخبار وتحليلها بشكل موضوعي وراقي.
الثاين  املصدر  هي  الدولية  الربامج  ثانيا: 
لتأمني االموال واملساعدات العينية الالزمة 
مئات  ان  معلوم  هو  فكام  للمشاريع. 
سنويا  تطلقها  التي  املساعدات  برامج 
دول ومؤسسات ومنظامت دولية عديدة، 
االورويب  واالتحاد  املتحدة  االمم  كمنظمة 
عينية  هبات  تقديم  اىل  تهدف  وغريهام، 
او مالية لدول ومؤسسات رسمية وخاصة 
لقضايا  خدمة  واشخاص  وجمعيات 
االنسان،  حقوق  كتعزيز  متنوعة،  انسانية 
للسالم  تعزيزا  االمنية  املؤسسات  دعم 

العالقة  االهداف.  من  وسواها  العاملي، 
مع  العام  لالمن  العامة  للمديرية  املمتازة 
اتاحت  الدولية،  واملنظامت  الدول  جميع 
التي  الهبات  من  الكثري  من  االستفادة  لها 
املشاريع  عرشات  تنفيذ  عىل  ساعدت 
كل  عىل  تطويرها،  خطة  تتضمنها  التي 

اللوجستية  او  االدارية  او  االمنية  الصعد 
تكبيد  دون  من  وسواها،  الحقوقية  او 

الخزينة اللبنانية اي مبالغ. 
لتأمني  الثالث  املصدر  البلديات هي  ثالثا: 
الالزمة  العينية  واملساعدات  االموال 
مشاريع  السيام  التطويرية،  للمشاريع 
منها  فالعديد  جديدة.  مراكز  استحداث 
او  ما،  مركز  لبناء  الالزمة  االرض  قدمت 
يف  او  تشييده،  يف  جزئيا  او  كليا  ساهمت 
تجهيزه. ما يستحق التوقف عنده يف هذا 
اتحادات  رؤساء  معظم  ان  هو  االطار،  
من  يبادرون  كانوا  والبلديات  البلديات 
ضباط  مع  التواصل  اىل  انفسهم  تلقاء 
عباس  اللواء  مع  مبارشة  او  املديرية،  يف 
مساعدة  اي  تقديم  عارضني  ابراهيم، 
قيمتها،  بلغت  مهام  العام  االمن  يريدها 
مؤكدين انهم يقومون بذلك النهم يحبون 
دعم كل مؤسسات الدولة لينهض الوطن. 
البلديات  دفعت  نفسها  االسباب  رابعا: 
من  العام  االمن  تطوير  خطة  دعم  اىل 
ومنظامت  وهيئات  جمعيات  تعاون  خالل 
قوى  من  فالكثري  معه.  املدين  املجتمع 
انجاز  دعم  يف  ساهمت  املدين  املجتمع 
التطويرية  العام  االمن  مشاريع  من  الكثري 
لها،  املتاحة  والوسائل  الطرق  مبختلف 
يتم  كان  مرشوع  كل  طبيعة  وبحسب 
كانت  مساعداتهم  بعض  لتنفيذه.  العمل 
االخر  وبعضها  عينية،  تقدميات  عن  عبارة 
متثل باشرتاك العديد منهم مع االمن العام 
 - حقوقي  طابع  ذات  مهامت  تنفيذ  يف 
عىل  لبنان  كاريتاس  رابطة  كحال  انساين، 
سبيل املثال، التي خصص لها مكتب ضمن 
نظارة االمن العام املركزية يف ساحة العبد، 
الذين  املمرضات  من  عددا  الرابطة  زودته 
الصحية  الحالة  عىل  ونهارا  ليال  يرشفون 
اجتامعيات  ومرشدات  موقتا،  للموقوفني 
موقوف  اي  ومعالجة  وضع  مبتابعة  يعنني 
حزن  او  نفيس  اضطراب  اي  من  يعاين 
االجتامعية  الحاالت  من  وسواها  شديد، 
ترشفن  تغذية  واختصاصيات  املشابهة، 
التي  الثالث  الغذائية  الوجبات  جودة  عىل 

تقدمها املديرية يوميا للموقوفني موقتا.

عديد االمن العام زاد من 3900 اىل 8350 عسكريا.

مطلع 2019 اطلق مرشوع "امن عام بال ورق"  وسينتهي يف 2021.

املجتمعني  ثقة 
املحلي والدولي باالمن 

العام واللواء ابراهيم 
اثمرت انجازات  

اطالق مشروع نظام 
SBMS الحدود الجديد

برامج املساعدات 
الدولية دعمت العديد 

من املشاريع
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mounirchidiac2014@gmail.com

استحداث  بنودها  ابرز  احد  كان  التي  العام  لالمن  العامة  املديرية  تحديث  خطة 
مراكز يف كل االقضية التي ليس فيها مراكز اساسا، توسعت لتشمل استحداث مركز 
اخريا  شهد  الذي  زحلة  قضاء  كحال  هائال،  عمل  ضغط  يشهد  قضاء  كل  يف  اضايف 

استحداث مركز امن عام بوارج االقليمي، اىل جانب مركز زحلة املوجود اساسا

األمن العام إستحدث مركز بوارج اإلقليمي:
حداثة املبنى وتقنياته تظللهما خدمة نموذجّية

مركز امن عام بوارج االقليمي املجهز باحدث 
االجهزة والربامج املتطورة واملعدات البيومرتية 
الحديثة، وسواها من التقنيات واملواصفات التي 
للمواطنني،  عامة  خدمة  افضل  بتأمني  تسمح 
بدأ استقبال معامالت املواطنني اعتبارا من 17 

كانون االول 2018.

برفقة  وارجائه  املركز  يف  جالت  العام"  "االمن 
رئيسه الرائد محمد عبد الفتاح، وكان لها معه 
يضم  الذي  زحلة  "قضاء  بالقول:  استهله  حوار، 
ما يقارب مئة وخمسني الف نسمة، اضافة اىل 
عرشات االالف من الوافدين السوريني، كان فيه 
مركز امن عام واحد يستقبل معامالت املواطنني، 
هو مركز امن عام زحلة االقليمي. عىل اعتبار ان 
زحلة،  ايضا يف  املوجودة  البقاع  عام  امن  دائرة 
مركزنا  منها  عدة  مراكز  اداريا  لها  تتبع  والتي 
املواطنني  معامالت  تستقبل  ال  زحلة،  ومركز 

املراكز  بادارة  مهامتها  تنحرص  وامنا  مبارشة، 
اليها،  املقدمة  املعامالت  وتسلم  لها،  التابعة 
اعادة  ثم  ومن  املديرية،  يف  وانجازها  تدقيقها، 
تسليمها اىل املراكز املعنية بها يك تقوم االخرية 
بتسليمها اىل املواطنني. كان مركز امن عام زحلة 
يستقبل مبفرده مئات او االف املعامالت يوميا 
يف بعض االحيان، ما كان يتسبب بضغط عمل 
كائن عند مدخل  بأن مقره  ناهيك  هائل جدا. 
شبه  الخانقة  السري  زحمة  حيث  زحلة،  مدينة 
دامئة ليال ونهارا يف محيط املركز وعىل كل الطرق 
الرئيسية والفرعية املؤدية اليه. اضف اىل ذلك، 
به  املحيطه  السيارات  ركن  مرائب  قدرة  عدم 
عىل استيعاب االعداد الكبرية لسيارات املواطنني 
الذين يقصدون االسواق التجارية، او مبنى مركز 
امن عام زحلة االقليمي النجاز معامالتهم. كل 
العام  باملدير  دفعت  مجتمعة،  الوقائع  تلك 
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم، بهدف تخفيف 

انجاز معامالتهم  االعباء عن املواطنني وتسهيل 
وترسيعها، اىل اتخاذ قرار باستحداث مركز اضايف 
ضمن نطاق قضاء زحلة. فكان استحداث مركز 
االن.  فيه  نحن  الذي  االقليمي  بوارج  عام  امن 
بالتايل اصبحنا ضمن قضاء زحلة نتقاسم االعباء 
االدارية واالمنية التي تدخل ضمن مهامت االمن 

العام مع مركز امن عام زحلة االقليمي.

■ هل يعني ذلك ان مهامت خدمة وحفظ امن 
بلدات قضاء زحلة وقراه قسمت بني املركزين؟

□ بالضبط كذلك. اصبحت 10 بلدات وقرى 
ضمن قضاء زحلة تدخل ضمن نطاق عمل 
مركزنا. اي ان كل ابناء تلك البلدات، واملقيمني 
فيها، ينجزون معامالتهم يف مركزنا، يف حني ان 
واملقيمني  وقراه،  القضاء  بلدات  بقية  ابناء 
عام  امن  مركز  يف  معامالتهم  ينجزون  فيها، 

زحلة االقليمي.

ضمن  تدخل  التي  والقرى  البلدات  هي  ما   ■
نطاق عمل مركزكم؟

□ عرش بلدات متتد عىل مساحة جغرافية شاسعة 
مجدل  وهي:  كبرية،  سكانية  كثافة  وتتضمن 
عنجر- عنجر- بر الياس- تعنايل- شتورا- جديتا- 
مكيس- قب الياس وادي الدمل- بوارج- املريجات. 
تحديدا، ميتد نطاق عمل مركز امن عام بوارج 
االقليمي من املصنع رشقا، حتى املريجات غربا. 

ومن تعلبايا شامال، حتى قب الياس جنوبا.

■ كيف كان وقع استحداث املركز بالنسبة اىل 
ابناء قضاء زحلة؟

□ اكرث من ممتاز عىل كل الصعد. من جهة اوىل 
ساهم استحداث مركزنا يف تخفيف االعباء االدارية 
واالمنية الهائلة التي كان يتحملها مركز امن عام 
زحلة االقليمي مبفرده، ما خفف زحمة املواطنني 
يف داخله، وزحمة السري يف محيطه اىل حد معني، 
كبريا  ارتياحا  تركت  التي  التفاصيل  وسواها من 
لدى جميع املواطنني. من جهة ثانية، شعر جميع 
ابناء البلدات والقرى الداخلة ضمن نطاق عمل 

استقبال اصحاب املعامالت.

من مكاتب املركز. رئيس مركز امن عام بوارج االقليمي الرائد محمد عبد الفتاح.

مركزنا، واملقيمني فيها، بارتياح كبري نتيجة سهولة 
الوصول اىل املركز من دون اي زحمة سري تذكر، 
ونظرا اىل سهولة ركن سياراتهم يف الباحة االمامية 
للمركز. اضف اىل ذلك رسعة انجاز معامالتهم. 
ال نبالغ اذا قلنا اننا شعرنا منذ اليوم االول لبدء 
باننا موجودون بني اهلنا، نظرا  عملنا يف املركز 
استقبلنا  اللذين  العارمني  والرتحيب  املحبة  اىل 
بهام ابناء املنطقة. زيارات التهنئة بافتتاح املركز 
من املواطنني والفعاليات االجتامعية والسياسية 
وشخصيات املجتمع وسواهم مل تتوقف لحظة 
وجود  اثناء  )يف  تشاهدون.  كام  اليوم  حتى 
"االمن العام" ضمن املركز صودف توافد العديد 
بافتتاح  املهنئني  واملخاتري  البلديات  رؤساء  من 
املركز كل  اىل  توافدوا  الذين  ابدى  املركز(. وقد 
حملونا  كام  نحتاجه،  امر  اي  يف  معنا  التعاون 
العام  املدير  سعادة  اىل  التحيات  واصدق  احر 
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم، بحيث يصفونه 

مستوى  ورفع  جهة،  من  املواطنني  معامالت 
التنظيم اىل اعىل مستوياته من جهة ثانية. كام 
اسلفت فان املركز مجهز باحدث اجهزة وبرامج 
الكومبيوتر واملعدات واللوازم اللوجستية الالزمة 
البيومرتية،  الوثائق  انواع  كل  وانجاز  للعمل 
وسواها،  واالقامات  اللبنانية  السفر  كجوازات 
خدمة  توفري  يف  تساهم  التي  االمور  اىل  اضافة 
عامة منوذجية للمواطنني. ما تجدر االشارة اليه 
كونتوارا  يتضمن 22  املركز  ان  السياق،  يف هذا 
مخصصة الستقبال معامالت املواطنني، ما يتيح 
دخول  لدى  انه  كام  املعامالت.  استقبال  رسعة 
عىل  عسكري  يستقبله  املركز  حرم  اىل  املواطن 
الباب ويدقق يف مستنداته للتأكد من اكتاملها 
ثم  ومن  االنتظار،  مشقة  يتكبد  ال  يك  قانونا، 
هذه  تقديم  عند  فيها  نقص  اي  يكتشف 
باستقبال  املختص  العسكري  امام  املستندات 
معاملته. كام اننا نويل اهتامما خاصا مبعامالت 
االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، سواء لناحية 
ام  املعامالت،  من  غريها  عىل  االولوية  اعطائها 
املركز لكل شخص  لناحية مرافقة عسكري من 
ثم  ومن  معاملته،  انجاز  يف  ومساعدته  منهم 
ايصاله اىل سيارته. علام ان دخول املركز متاح لهم 
بسهولة، كون املدخل املخصص لهم يف الطبقة 
االستنتاج،  يف  العامة.  للطريق  املوازية  االرضية 
معايري  بارقى  وتقنياته،  مبواصفاته  املركز  يتميز 

الخدمة العامة النموذجية واحدثها.

بدأ  التي  للمعامالت  االجاميل  العدد  هو  ما   ■
املركز استقبالها يف االيام االوىل الفتتاحه؟

□ عدد كبري نسبيا. استقبلنا يف االسبوع االول، 
اكرث  الفعيل،  العمل  من  ايام  خمسة  خالل  اي 
من الف معاملة. ستون يف املئة منها للبنانيني، 
الوافدين  لالجانب، وخصوصا  املئة  واربعون يف 
السوريني. ال شك يف ان العدد تضاعف تدريجا 
التالية. يف كل االحوال، مهام كانت  يف االسابيع 
اعداد معامالت املواطنني كثيفة، فان مبدأ اساسيا 
يحكم عالقتنا بكل فرد منهم، وهو ما يشدد عليه 
اللواء عباس ابراهيم خالل اجتامعاتنا الدورية به 
كام عرب توجيهاته العامة، ومفاده ان املواطن هو 
رب عملنا الذي يؤّمن رواتبنا من خالل الرضائب 
والرسوم التي يدفعها. لذا فان ابسط واجباتنا ان 
نكون، بكل ما اؤتينا من قوة وامكانات، يف خدمة 

رب عملنا، املواطن.

بالقامة الوطنية العابرة للطوائف ورجل املهامت 
عىل  اياه  شاكرين  الصعبة،  واالنسانية  الوطنية 
يف  حتام  يساهم  الذي  املركز  استحداث  قراره 
تسهيل معامالتهم وتخفيف االعباء عنهم بشكل 

كبري جدا.

■ اي نوع معامالت تنجز ضمن حرم املركز؟
□ يعنى املركز، اسوة بجميع مراكز االمن العام 
االقليمية، بانجاز كل االعامل واملهامت االدارية 
النافذة  واالنظمة  القوانني  توليها  التي  واالمنية 
للمديرية العامة لالمن العام. وهي معلومة من 
جميع املواطنني اللبنانيني واالجانب عىل السواء.

املركز،  مبنى  مواصفات  اىل  بالنسبة  ماذا   ■
وتقنيات العمل ضمنه؟

الساحات  اىل  باالضافة  الجديد  املركز  موقع   □
وترسيع  تسهيل  يف  يساهامن  به،  املحيطة 
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اسرتاتيجيا االمن االستباقي التي كانت املديرية العامة لالمن العام اول من اعتمدها 
وطبقها يف الرشق االوسط، ساهمت بشكل فعال جدا، اىل جانب جهود كل املؤسسات 
كالتفجريات  جرامئها  وقف  بالتايل  االرهابية.  للشبكات  التصدي  يف  االخرى،  االمنية 

واالغتياالت اىل حد مل تصل اليه معظم دول العامل. لكن هل هذا كاف؟

االجتامعية  العلمية،  الدراسات  كل  تؤكد 
الجرائم  ان  والنفسية،  واالمنية  واالقتصادية 
وظروف  السباب  نتائج  مجرد  هي  االرهابية 
النتائج  اليها. مكافحة  تدفع  و  تسبقها  كثرية 
السالم  لتحقيق  تكفي  ال  فقط  الجرمية 
معالجة  تجب  وامنا  الدامئني،  واالستقرار 
ارضية  تخلق  التي  والظروف  االسباب  كل 
ومتدده،  ومنوه  االرهايب  الفكر  لوالدة  خصبة 
املوجودة  شبكاته  مع  الرسيع  للتجاوب  او 

اساسا يف العامل.
دراسة  محور  كانت  واالسباب  الظروف  تلك 
املديرية  يف  االداري  الرائد  اعدها  معمقة 
العامة لالمن العام فادي االشقر تحت عنوان 
من  ترقيته  مناسبة  يف  لبنان"،  يف  "االرهاب 
انه مجاز يف  علام  رائد،  رتبة  اىل  نقيب  رتبة 

ادارة االعامل. 

■ بداية ما تعريف االرهاب؟
تعريف  اليوم  حتى  العامل  يف  يوجد  ال   □
منظمة  او  دولة  كل  لالرهاب.  موحد  قانوين 
االطار  هذا  يف  معني.  بشكل  عرفته  دولية 

ظهر جدل بني نظريتني:
ان  لناحية  تقنية  االسباب  ان  تعترب  اوىل 
وبواعثه  اشكاله  وتعدد  االرهاب  تشعب 
واساليبه واهدافه يجعل من الصعب وضعه 
منه يف  التفلت  يتم  قد  تعريف واحد  ضمن 
لناحية  االسباب سياسية  تعترب  ثانية  بعد.  ما 
يناسب  ال  العامل  عىل  املهيمنة  الدول  ان 
اىل  يؤدي  واضح  تعريف  وجود  مصالحها 
الواضح  النص  غياب  ان  اذ  حركتها.  تقييد 
مسبقة،  ضوابط  اي  من  التفلت  لها  يتيح 
ذرائع  تحت  الحاجة،  عند  مبكيالني  والكيل 
امنية او سياسية او قانونية تختلف باختالف 

األمن اللبناني فّكك معظم شبكاته وعّطل جرائمه... ولكن!
مكافحة أسباب نمو اإلرهاب وظروفه مسؤولية جماعية

أبحاث

الرائد االداري يف املديرية العامة لالمن العام فادي االشقر.

السياق،  هذا  واخرى. يف  حالة  بني  مصالحها 
اتفاقية  اعطته  الذي  التعريف  اىل  نشري 
 ،1937 عام  االرهاب  ومعاقبة  لقمع  جنيف 
حيث عرفت االعامل االرهابية بانها "االعامل 
وتستهدف،  ما  دولة  ضد  املوجهة  االجرامية 
يف  الرعب  من  حالة  خلق  بها،  يقصد  او 
من  مجموعة  او  معينني،  اشخاص  اذهان 

االشخاص، او عامة الجمهور".

■ ماذا بالنسبة اىل القانون اللبناين؟
اللبناين الصادر باملرسوم  □ قانون العقوبات 
 ،1943 اذار   1 تاريخ   340 رقم  االشرتاعي 
االرهابية  االعامل  منه   314 املادة  يف  عرف 
ايجاد  اىل  ترمي  التي  االفعال  "جميع  بانها: 
كاالدوات  بوسائل  وترتكب  ذعر  حالة 
السامة  واملنتجات  امللتهبة  واملواد  املتفجرة 
املكروبية  او  الوبائية  والعوامل  املحرقة  او 

التي من شأنها ان تحدث خطرا عاما".

■ كيف تصف واقع االرهاب يف لبنان اليوم؟
االمنية  املؤسسات  كل  جهود  بفضل   □
اللبنانية عموما، واسرتاتيجيا االمن االستباقي 
املديرية  تطبيقها  يف  ونجحت  اطلقتها  التي 
تم  انه  القول  ميكن  العام،  لالمن  العامة 
االرهابية  للشبكات  الكبرية  القدرات  تعطيل 

املنظمة بنسبة %98.  

■ ما ابرز االسباب او الظروف التي قد تهيئ 
االعامل  او  االفكار  نحو  لالنحراف  االنسان 

االرهابية؟ 
واالمن  والنفس  االجتامع  علامء  يجمع   □
او  منفردة  تساهم،  عدة  عوامل  هناك  بان 

مجتمعة، بذلك، من ابرزها:

يؤكد  والنفسية:  البيولوجية  العوامل   •
البيولوجي  التكوين  ان  العلامء  من  الكثري 
للعنف  مستعدين  يجعلهم  االشخاص  لبعض 
العوامل  سواهم.  من  اكرث  الجرائم  وارتكاب 
شخصية  تكوين  يف  تدخل  التي  النفسية 
فعله،  وردود  وقناعاته  وافكاره  االنسان 
او  الضاغطة  واالجتامعية  العائلية  كالتجارب 
خالل  يشهدها  التي  املؤذية  او  العادلة  غري 
مراحل منوه يف الطفولة واملراهقة والشباب، 
قد ترتك احيانا يف الالوعي عنده حاالت عدم 
توازن نفيس او اضطرابات او عقد او امراض 
يدري،  ال  حيث  ومن  الحقا،  تجعله  نفسية، 
يتلذذ او يجد الراحة النفسية عندما يرتكب 
جرائم تهز املجتمع، سواء عادية ام ارهابية. 
النفسية خلقية  العوامل  ان تكون  كام ميكن 
مولودة مع الفرد، وبالتايل يف استطاعة االهل 
ان يتنبهوا اليها باكرا، ويعملوا عىل معالجته 

تدريجا. منها 
كثرية  واالقتصادية:  االجتامعية  العوامل   •
من ابرزها نذكر عىل سبيل املثال ال الحرص، 
الفقر، البطالة، الفوارق االجتامعية بني فئات 
التوزيع غري العادل للرثوة الوطنية  املجتمع، 
الفرص  تكافؤ  انعدام  املناطق،  مختلف  بني 
الحصول  يف  او  الوظائف  اىل  الدخول  يف 
تلك  وسواها.  العامة،  الحقوق  مختلف  عىل 
والكراهية  االحباط  مشاعر  من  العوامل 
لدى الفئات املحرومة تجاه الطبقة الحاكمة 
العتامد  اياها  دافعة  املجتمع،  يف  واملسيطرة 
او  وجعها  عن  التعبري  يف  منحرفة  اساليب 
العام  الشعور  ذاك  بحقوقها.  املطالبة  يف 
بان  تتميز  اجتامعية  بيئة  يخلق  بالظلم 
منهم،  والشباب  املراهقني  السيام  افرادها، 
حالة  اي  مع  للتجاوب  مهيأين  يصبحون 
اعرتاضية او ارهابية قد تساهم يف انتشالهم 
قيام  عند  بخاصة  املأساوي،  وضعهم  من 
الشبكات االرهابية بدفع االموال لهم، او قد 
تساعدهم عىل االنتقام من السلطة مبختلف 

وجوهها يف املجتمع.
• العوامل السياسية: تعترب من اكرث االسباب 

الدول  او  الجامعات  من  الكثري  تدفع  التي 
اهدافها  تحقيق  محاولة  نحو  الضعيفة 
او  جهة  هيمنة  من  التخلص  او  السياسية 
بالطرق  اقتصاديا،  او  سياسيا  عليها  ما  دولة 
والقانونية مل  السلمية  الطرق  االرهابية كون 

تساعدها يف الوصول اىل اي نتيجة.
• العوامل الدينية: رغم ان كل االديان اتت 
مبفاهيم انسانية واخالقية سامية، فان الكثري 
املنظامت  او  املنحرفة  الدينية  الفئات  من 
االرهابية، او الدول التي لها مصلحة باختالق 
التي  االسلحة  لبيع كميات كبرية من  حروب 
تشكل محور اقتصادها. تعمل بشكل منظم 
بتحوير  تقوم  جامعات  ودعم  خلق  عىل 
ونرشالتعصب،  الدينية  التعاليم  من  الكثري 
الكثري  جهل  مستغلة   االرهاب،  ثم  ومن 
كل  الدينية.  التعاليم  لحقيقة  االفراد  من 
التعصبية  الحاالت  تلك  توجيه  بهدف  ذلك 
واالرهابية نحو اهداف تبدو يف الظاهر دينية 
بينام هي يف املضمون تهدف اىل  وعقائدية، 
تحقيق مصالح سياسية او اقتصادية اقليمية 

او دولية. 

اليها  التي ارشت  االرهاب  اسباب  ■ تشعب 
يدفع اىل السؤال عن كيفية مواجهتها؟

عىل  تقترص  ال  شاملة،  مسؤولية  هي   □
املؤسسات  بها  تقوم  التي  االمنية  الجهود 

االرهابية  الجرائم  وقوع  ملنع  االمنية 
فحسب.  وسواها  واالغتياالت  كالتفجريات 
الظروف  كل  مكافحة  رضورة  اىل  متتد  بل 
االرهاب  ثقافة  النتشار  املالمئة  واالسباب 
التعليم  كنرش  اليها،  وارشنا  سبق  التي 
حيث  والتخلف  الجهل  ملكافحة  والثقافة 
للمواطنني  االساسية  الخدمات  تأمني  وجدا، 
بخاصة يف املناطق الفقرية كالطبابة والتعليم 
تحقيقا  االساسية  االنسان  حقوق  وكل 
اي  مكافحة  وبهدف  االجتامعية  للعدالة 
املشاريع  انشاء  االجتامعي،  بالظلم  شعور 
بهدف  املتوازن  لالمناء  تحقيقا  االقتصادية 
تأمني فرص العمل للجميع وابعادهم عن اي 
التعاليم  تعميم  كان،  نوع  اي  من  انحراف 
اي  ملكافحة  ونرشها  الصحيحة  الدينية 
الكربى  الدول  وقف  تضليلية،  دينية  حركات 
الستعامرها املبارش وغري املبارش لدول صغرى 
او ضعيفة مبا يساهم يف تحقيق العدالة بني 
تحصن  التي  االمور  من  وسواها  الشعوب. 
االفكار  نحو  انحراف  اي  ضد  املجتمعات 
مسؤولية  هي  بالتايل  االرهابية.  االعامل  او 
جامعية تقع عىل عاتق كل فئات املجتمعني 
بداية،  البيت  يف  كاالهل  والدويل،  املحيل 
املرجعيات  الوزارات،  الجامعات،  املدارس، 
وهيئات  جمعيات  االعالم،  وسائل  الدينية، 
السلطات  خاص  وبشكل  املدين،  املجتمع 

السياسية املحلية والدولية التي متتلك سلطة 
القرار يف جميع املجاالت االمنية واالقتصادية 

واالجتامعية وسواها.
 

لالمن  العامة  املديرية  به  تقوم  دور  اي   ■
دورها  جانب  اىل  الصعد،  تلك  عىل  العام 

االمني؟
قامت  العام  لالمن  العامة  املديرية   □
التقليدي  االمني  دورها  جانب  اىل  وتقوم، 
اعتمدتها  التي  االستباقي  االمن  واسرتاتيجيا 
الكثري  لبنان  تجنيب  يف  عربها  وساهمت 
بادوار محورية عىل  من االعامل االرهابية، 
االرهاب  منو  اسباب  كل  مكافحة  صعد 
التي ارشنا اليها. يف هذا السياق نشري، عىل 
انها عىل الصعد  سبيل املثال ال الحرص، اىل 
باستحداث  قامت  االقتصادية   - االجتامعية 
من  التي  املدين  العسكري  التعاون  شعبة 
يف  امنائية  مشاريع  انجاز  مهامتها  ابرز  بني 
جميع املناطق اللبنانية بخاصة النائية منها، 
والعدالة  املتوازن  االمناء  تحقيق  بهدف 
محارضات  عقد  اىل  اضافة  االجتامعية. 
تثقيفية مكثفة يف املدارس والجامعات وكل 
االجيال  وتثقيف  توعية  بهدف  املناطق، 
املواضيع  جميع  حول  خصوصا  الطالعة 
واالفات، كاملخدرات، العاب القامر، الطرق 
التي تعتمدها الشبكات االرهابية الستغالل 
املديرية  ان  كام  وسواها.  االفراد،  وتجنيد 
قامت وتقوم عىل الصعيد السيايس، مبحاولة 
ودولية  واقليمية  محلية  خالفات  اي  حل 
يكون لها اثر سلبي لفئة معينة من الناس، 
الصدد نجاحات كثرية  وقد حققت يف هذا 
يشهد لها الجميع. ناهيك بانها عىل الصعيد 
املرجعيات  مع  بالتنسيق  تساهم،  الديني 
املختص،  القضاء  ارشاف  ويف  كافة  الدينية 
التعاليم  بتشويه  يقومون  من  كل  مبالحقة 
الدينية او االساءة اىل اديان اخرى الهداف 
طاقاته،  بكل  يعمل  العام  فاالمن  خبيثة. 
وبشكل استباقي، عىل مكافحة كل االسباب 
التي تدفع اىل منو االرهاب او اىل التجاوب 
فئات  جميع  عىل  ان  يبقى  شبكاته.  مع 
والدويل،  املحيل  املجتمعني  ومؤسسات 
عىل  بواجباتها  تقوم  ان  والخاصة،  الرسمية 

كل تلك الصعد.
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شارك مكتب شؤون العديد يف املديرية العامة لالمن العام يف معرض توجيه 
جامعي لتالمذة املراحل الثانوية اقامته مدرسة القلبني االقدسني يف كفرحباب. 
متثلت هذه املشاركة يف حضور النقيب جورج مفرج من مكتب شؤون العديد 

يف االمن العام، اىل مسؤولني عن جامعات لبنانية.
االقدسني يف  القلبني  مدارس  كل  باعتامده يف  السنوي  النشاط  اهمية هذا 

"االمن  تفتحها  صفحة  العام  االمن  يف  مواهب 
وجوه  البراز  الجديدة  السنة  مطلع  يف  العام" 
تختبىء وراء البزة العسكرية، بهدف الكشف عن 

مواهب فنية فيها الكثري من املشاعر االنسانية. 
اوىل الصفحات تروي قصة املؤهل اول يف االمن 
العام اييل جرجي مع الشعر منذ البدايات قبل 
وازمة  املعيشية  االجتامعية  املشكالت  عاما.   23
بطالة الشباب هي مواضيع ملهمة له. يستوحي 
االمن  يف  رفاقه  قصص  ومن  الحياة  قصص  من 
شخصيا  يعنيه  واقعا  خياله  فيجعلها  العام، 

لتصبح معاناة رفاقه معاناته.
"اول  كشاعر:  قصته  جرجي  اول  املؤهل  يروي 
 23 قبل  االنكليزية  باللغة  كانت  كتبتها  قصيدة 
عاما، حيث وجدت يف هذه اللغة سهولة يف التعبري. 
مل اكن، وقتذاك، ملام باصول اللغة العربية االدبية 
تحديا  اعتربته  ما  واجهت  ان  اىل  خاص،  بشكل 
احد  يل  وجهه  سؤال  بعد  املايض  العام  يل صيف 
العربية؟  باللغة  اكتب  ال  ملاذا  محوره،  اصدقايئ 
فكانت عوديت بعد انقطاع عن كتابة الشعر مدة 
عدت  مطلقة،  بتلقائية  لكنني،  سنوات،  خمس 
وكتبت اول قصيدة يل كام اعتدت منذ البداية باللغة 
االنكليزية. واصلت التحدي، فكانت القصيدة التي 
تلتها باللغة العربية املحكية. ما اكتبه هو خواطر 
افكاري يف صور شعرية عن  اسكب  ووجدانيات، 
الحب والوطن وقصص الحياة، خصوصا املشكالت 

االجتامعية التي يعاين منها االنسان".

■ هل من حادثة معينة كانت وراء كتابة اول 
قصيدة؟

□ كل مراهق مير يف حاالت عاطفية رومانسية. 

األمن العام في نشاط تربوي 
مع مدرسة القلبني األقدسني

مواهب في األمن العام
املؤهل أ. جرجي: حلمي أن ُتغّنى قصائدي

مواهبنشاطات

نحو  علميا صحيحا  توجيها  تالمذتها  توجيه  اىل  اداراتها  تسعى  التي  لبنان 
االختصاصات الجامعية التي تتالءم مع تطلعات جيل الشباب، ومن ضمن 

هذه التوجهات، التطوع يف االمن العام.
عن هذه املشاركة يقول النقيب مفرج: "هي كناية عن عرض منشورات عن 
االمن العام تخترص عمله، مهامته وانجازاته، خصوصا ـ وهذا بيت القصيد ـ 
تقديم رشوط التطوع يف هذا الجهاز االمني والشهادات املدرسية او الجامعية 
رتبة عسكرية من ضمن هيكليته  فيه بحسب كل  االنضواء  يتطلبها  التي 
العامة". الهدف من هذا النشاط، يضيف النقيب مفرج، "جذب جيل الشباب 
اىل التطوع يف االمن العام، من طريق رشح طبيعة عمله التي ينجذب اليها 
هذا الجيل، فلمسنا انطباعا جيدا منهم عام يعكسه هذا الجهاز من صور 
جيدة عند الناس". عن كيفية التواصل بعد اللقاء يف مدرسة القلبني االقدسني 
يف كفرحباب، يقول: "نحن نسعى يف الوقت الحارض اىل تأسيس لجنة لتنظيم 

هذا التواصل ليكون اكرث سهولة".
انه  عنه  فيقول  املعرض  من  معه  مفرج  النقيب  حمله  الذي  االنطباع  اما 
"خطوة مهمة لالمن العام من اجل اعادة الثقة بني الدولة واملواطن. فاملديرية 
العامة اتبعت منذ سنوات سياسة التطويع املحرتفة لتطوير نوعية العديد، 

الن موردها االسايس هو يف املوارد البرشية الكفية". النقيب جورج مفرج امام منصة االمن العام مع تالمذة يف املدرسة.

الحب والشوق والرغبة يف العيش مع من نحب 
كان وراء كتابتي الشعر يف سن املراهقة. ليس من 
الرضوري ان تكون املعاناة وراء هذا االسلوب يف 
التعبري، بل هناك شغف الحب الذي يحمل معه 

ملسة معاناة يكون دافعا اىل التعبري شعرا.

■ مبن من الشعراء تأثرت؟
□ ال استطيع القول انني تأثرت بأحد من الشعراء، 
وبوالدي  فرنسيس  نزار  بالشاعر  معجب  انا  بل 
وبالزجل الذي كان يقوله. علام انني مل اكن اعري 
لكنني  صغري.  يف  املسألة  لهذه  كبريا  اهتامما 
التي  عيل  البيئة  تأثري  مدى  بعد،  ما  يف  ادركت، 
تربيت فيها انا واخويت، يف ما يخص عشقنا للفن 
وكتابة الشعر. كان والدي يجيد قول الزجل، شعرا 
وغناء، ويستمع دوما اىل الشاعر خليل روكز واىل 
كتبت  يوم  هنا،  جيدا،  واذكر  غريه،  زجل  شعراء 
اول قصيدة باللغة العربية كانت باللغة املحكية 
عىل  والدي  يردده  كان  ملا  بصياغتها  الشبيهة 

مسامعنا ايام الطفولة. 

لك  الهاما  تشكل  اجتامعية  مشكالت  اي   ■
وتتناولها يف قصائدك؟

□ استوحي قصصا من الحياة واعيشها يف خيايل 
كأنها واقع يخصني، منها ما يطرحه عيل رفاقي 
احداث  او  ومواضيع  افكار  من  العام  االمن  يف 
يعيشونها هم واصدقاؤهم، ما شَكل دعام قويا 
يل يف الكتابة يف امور مل اعشها شخصيا، لكن خيايل 
متكن من جعلها امرا يعنيني. املواضيع االنسانية 
تهزين. مسألة هجرة الشباب عن الوطن، خصوصا 
واملهنية  العلمية  والخربات  الكفايات  اصحاب 

الخارج ال يف  النجاح يف  الذين يحصدون  العالية 
بلدهم. املشكالت املعيشية وازمة بطالة الشباب 

تحركان داخيل كشاعر. 

■ كيف طورت نفسك يف الكتابة الشعرية؟
□ كل قصيدة اكتبها اكتسب خربة من سابقاتها، 
شعرية  صورا  منها  استوحي  جديدة  فكرة  وكل 

جديدة. من هذا الرتاكم طورت نفيس.

■ ماذا يقول لك الغرق يف عامل الشعر؟
□ لو مل يكن هناك دموع اذرفها ملا عشت هذه 
القصائد وكتبتها.  يف كل قصيدة هناك مقطع اشعر 
اسكبها  كلامت،  يف  مشاعري  اعرص  كأنني  معه 
بقوة لتمهيد الطريق امام القارىء للوصول اليها 

واىل افكاري.

■ ما هي احالمك كشاعر؟
□  ان تكون قصائدي مغناة. حلم جميل امتنى ان 
يتحقق، خصوصا اذا احبت الناس هذه االغنيات 

والقت رواجا لديهم تكون رسالتي قد وصلت.
سامحوين ان يوم  زعلتكن
مع خوف ينذرين باالوهام

بليك الصبح ما شفتكن
غدرت يَف االحالم

والدي يا حبايب
شو بدي خربكن

انتو فرحة عمري
ما يف اغىل منكن

لريب انا بصيل
أَمن عيشة تفرحَكن
بطلب عمر يهديني

ابقى اكرت حدكن

يف ايام صعبة 
بتحرمنا نحمل منكن

شارككم بلعبة
بيعال صويت عليكن

بلحظة ندم رعبة 
بتقيَل اين ظلمتكن
برتتد عيَل الرهبة

مني نَزل دمعتكن

بيَطل علينا الليل
ما اصعب ها اللحظة
بعرف عالمتي بالويل
لكن لفتة برتد املغزى

ما بدي تنامو
عندكن شك يَف

او اسمع حدا مبنامو
زعالن وعتابو عيَل

بيخطر عندي بخلوة
قَلكن عن اليل بقلبي
ارسخ الصورة الحلوة
وامحي عني السلبي

بدي قَلكن اين بحبَكن
عا مدار االيام

املؤهل اول يف االمن العام الشاعر اييل جرجي.

والدي يا حبابي

نظمت شعبة التعاون العسكري - املدين يف املديرية العامة لالمن العام، 
بالتعاون مع جامعة AUST - االرشفية، ضمن حرم الجامعة، مسابقة حول 
وسائل الحامية املستقبلية لجواز السفر، شاركت فيها مجموعات طالبية 
من الجامعة ومدرسة القلعة - صيدا ومدرسة الليسيه ادونيس - كفرشيام 

ومدرسة عيل بن ايب طالب - املقاصد واملدرسة االمريكية ـ الجديدة. 
العام  لالمن  العام  املدير  ممثال  دمشقية  عامد  العقيد  املسابقة  حرض 
التعاون  شعبة  ورئيس  الجامعة  ادارة  ممثال  بربر  عزيز  والدكتور 
العسكري - املدين يف املديرية العامة لالمن العام الرائد انطوان الخوري، 
املجموعات  خالله  قدمت  والطالب،  والضباط  الدكاترة  من  حشد  اىل 
الطالبية املتبارية مشاريع علمية صغرية متحورت حول مميزات الحامية 
املستقبلية لجواز السفر وعنارصها، سواء يف ما خص بصمة العني، معامل 

الوجه، وسواهام. 
استهل االحتفال بكلامت لكل من العقيد دمشقية والدكتور بربر والرائد 
به  تقوم  الذي  التثقيفي  الدور  اهمية  عىل  مجملها  يف  شددت  الخوري، 
بالتعاون والتنسيق مع املدارس والجامعات،  العام  العامة لالمن  املديرية 
السيام جامعة AUST. كام تخلله عرض فيلم وثائقي عن الجامعة واهدافها. 

في إطار التعاون بين االمن العام وAUST األشرفية
مسابقة حول وسائل الحماية املستقبلية لجواز السفر

تعريف باحد املشاريع.

الذين  الفائزين  الطالب  اسامء  عن  االعالن  تم  املسابقة  انتهاء  بعد 
تضمنت مشاريعهم افكارا ابداعية الفتة. تال ذلك توزيع جوائز ودروع 

تقديرية عليهم.
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الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من  2018/12/15 لغاية 2019/01/15

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من 2018/12/15 لغاية 2019/01/15

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

101لبناني
256اثيوبي

1اريتري
3اردني
3ايران

4باكستاني
108بنغالدش

4تركي
1توغولي
2جزائر

28سوداني

109لبناني
288اثيوبي

4اريتري
3اردني
2ارمينيا

3اوكرانيا
2ايران

1باكستاني
130بنغالدش

2تركي
1تونسي
3جزائر
3روسي

1ساحل العاج

400سوري
21سري النكي

12عراقي
3غاني

1فلسطيني
16فلسطيني - سوري

1فلسطيني اردني
3فلسطيني من دون اوراق

53فلسطيني الجىء
1فلسطيني اميركي

1فلسطيني دانماركي

57سوداني
580سوري

1سيراليون
15سري النكي

1صومالي
26عراقي

1عرب رحل
1غامبي

6فلسطيني - سوري
1فلسطيني من دون اوراق

1فلسطيني سلطة
82فلسطيني الجىء

36فيليبيني
1قيد الدرس

1فيتنامية
39فيليبيني

1قيد الدرس
1كاميرون

3كيني
1مدغشقر
93مصري

11مكتوم القيد
1نيبالي
21هندي

1195المجموع

2كاميرون
4كيني

4مجهول الهوية
2مدغشقر
74مصري
2مغربي

13مكتوم القيد
2مولدافية

1نوري
2نيبالي

3نيجيري
15هندي
2يمني

1487المجموع

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من 2018/12/16 لغاية 2019/01/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2018/12/16 و2019/01/15

املجموعاجانبعربلبنانيونحركة تنقل

العددالعددالعدد
295اثيوبيا
1ارمينيا

7السنغال
2السويد
11المانيا

1النروج
143الهند

6الواليات المتحدة االميركية
5اوزباكستان

91اوكرانيا
1ايرلندا

1باكستان
8بريطانيا

3بلجيكا
446بنغالدش

33بنين

7الجزائر
6السودان
16العراق
8تونس

دخول

مغادرة

املجموع

302708

309256

611964

259473

282956

542429

109607

119004

228611

671788

711216

1383004

4بوركينا فاسو
28بيالروسيا

7تادسكا
2تايلندا
4تركيا
48توغو

4جزر الملغاش
2الدومينيك

44روسيا
3رومانيا
1سويسرا

48سري النكا
16غامبيا

346غانا
8غينيا بيساو

8فرنسا

1فنزويال
321الفيليبين

20كازاخستان
26الكاميرون
11كركستان

4كندا
101كينيا
2مالي

12مولدوف
8نيبال

42نيجيريا
1هنغاريا
4هولندا

2180المجموع

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
اعتبارا من 2018/12/15  لغاية  2019/01/15 ضمنا

1سوريا
332مصر

370المجموع

الدولة

الدولةالدولةالدولة

الدولة العددالعدد
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 الوثائق المزّورة
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املجموعمختلفهوياتاختامتأشرياتاقاماتجوازاتعام

1891129العراق
2121لبنان

93214سوريا

2810اليونان

4228املانيا

2226غينيا

44جورجيا

224النمسا

112غينيا بيسو

112ايطاليا

112اسبانيا

22قربص

22ماليزيا

22االمارات

11فرنسا

11اثيوبيا

11اململكة املتحدة العربية

11توفالوو

11اململكة املتحدة

11املغرب

11تركيا

11هندوراس

11فنزويال

11كوبا

11فيتنام

11الواليات املتحدة االمريكية

55كندا

5210133686125المجموع

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

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

عدد الوثائق املزّورة املضبوطة ونوعها: كانون االول 2018

نسب الوثائق املزورة بحسب الجنسيات: 
كانون االول 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          
كانون االول 2018

الدوائر واملراكز الحدودية 
كانون االول 2018

عدد الوثائق السورية املزّورة بحسب النوع واملركز الحدودي: كانون االول 2018

عدد املسافرين مقابل عدد حاميل وثائق مزّورة: كانون االول 2018

نسبة حاميل الوثائق املزّورة حاملو وثائق مزّورةعدد املسافريناملركز

0    280190م.البقيعة

0    911050د.العبودية

8741311.14/100000م.العريضة

2034714.9/100000م. القاع

400387143.5/100000م.املصنع

6761877410.9/100000م.املطار

9751102.5/100000م.بريوت

16630م.مرفأ طرابلس

1306096916.9/100000املجموع
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لغة
شرح الفّية ابن مالك في القواعد العربّية

نائب الفاعل

المدير العام السابق لالمن العام 
المتقاعد  الركن  العميد 

السفير انطوان دحداح
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أبولو كلمة فينيقية

صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

املركبات  اطلق عىل  الذي  ابولو  اسم  يعني  ماذا 
الطبيعة  االنسان يف خرق ارسار  استخدمها  التي 

واستكشاف مجاهل الفضاء ومخبآت الكون؟
ابولون،  كلمة  اختصار  هو  االسم  هذا  ان  نقول 
وهو اسم إله النور والفنون والعرافة عند الرومان 
االغريقية،  امليتولوجيا  بحسب  وهو،  واالغريق. 
واخو  التون،  وزوجته  الصواعق  إله  جوبيرت  ابن 
ديانا بالتوأمة. كان له يف هيكل دلف معبد خاص 
تخدمه عرافة مشهورة، وكان الناس يقيمون عىل 
رشفه احتفاالت رائعة ُتعرف باسم "االبولونيات"، 
وتتكلم االساطري عن مراحل حياته وما مر عليها 

من التحوالت والتغريات.
اذا بحثنا عن اصل هذا االسم )ابولون( نراه مشتقا 
من كلمة "اولن"، وهو االله الذي اخرتع صناعة 
الشعر بحسب االساطري. وهذا االسم يعني باللغة 
الفينيقية "الكائن الشامل العام". كلمة "ابولون" 
"أب-  وتتدرج هكذا:  "اولن"  من  تأخذ جذورها 
اولن"، "أب- هولون"، وهي كلمة تعني بالفينيقية 
الناس يعبدونه  كان  العام". قدمياً  الشامل  "االب 
تحت اسم "ألون" يف هيكل دلف، غري ان عبادة 
ابولون التي حمل عَلمها احد الكهنة املجددين، 
اكتسحت  الشمسية"،  "الكلمة  عقيدة  بتأثري 
الناس  واخذ  ومرص  الهند  يف  واملعابد  الهياكل 

يعبدون ابولون ويذيعون عبادته يف كل مكان.
لنستعيد  الرائدة  الفضائية  املركبات  مع  ونسري 
عملية  فيها  متت  التي  والظروف  املراحل  ذكرى 
االيام  القمر مع ذكر  انزال اول رجل عىل سطح 

دون الساعات وكسورها رغبة يف االختصار.
كان ذلك يف 16 متوز 1969 عندما انطلقت ابولو 
11 من كيب كينيدي يف اتجاه القمر وهي حاملة 
رجال الفضاء األَُول ارمسرتونغ، الدرن، وكولن. يف 
20 منه نزلت الكبسولة "النرس" عىل سطح القمر 
وحطت يف منطقة بحر الهدوء عىل مسافة 1400 
وضع  منه   21 ويف  لها.  املعّينة  النقطة  من  مرت 
رفيقه  وتبعه  القمر  اديم  عىل  قدمه  ارمسرتونغ 

الدرن وقرآ معاً مقطعاً من الكتاب املقدس.

له  وقدموا  التقديس،  ومذابح  الهياكل  له  وبنوا 
الضحايا، واطلقوا اسمه عىل بعض آلهتهم وملوكهم. 
فتبنيت بن اشمونعزر األول ملك صيدون هو "ابن 
"بنت  هي  القرطاجيني  إلهة  "تانيت"  و  القمر"، 
ناً به واظهارا ملا له من  القمر"، وقد فعلوا ذلك تيمُّ

علو املقام وسمو املنزلة عندهم.
وكانت عبادة القمر شائعة بنوع خاص يف سوريا. 
فان فرَقاً من النصرييني، مثل الكالزية او القمرية، 
كانوا يقّدسون القمر مع ان األَوىل هو تقديس 
الصمدانية  الوحدة  ان  هؤالء  يزعم  الشمس. 
حّلت يف القمر، وان قدسية اآللهة التي بوركت 
يف سَور كتاب "املجموع" تجلت يف القمر ال يف 
ان  بعد  القمر  عرَّج عىل   " "علّياً  الشمس، الن 
القسم  ن  وكوَّ فيه  وحل  االرض،  يف  مدة  لبث 
املطموس منه وهو اليوم غري مريئ. حينام ينحل 
السامء  يف  وينزلون  الجسمية  من  النصرييون 
بأجسامهم النورانية سيرتاءى لهم "عيّل" بأنواره 
الياقوتية الساموية. ولهم اشعار وترنيامت كثرية 
ه  يعدُّ الذي  النور"  بـ"عبد  املعروف  النبيذ  يف 
الكالزيون هبة القمر ويعتربه الشامليون عطية 
القسم  ـ  بريوت  "والية  كتاب  )عن  الشمس 
الشاميل"، الصفحة 115، لواضَعيه محمد بهجت 

ورفيق التميمي سنة 1917(.
من الذين تنبأوا بغزو القمر ابو العالء املعّري 
الفيلسوف  كان هذا  الف سنة.  من  اكرث  منذ 
قلبه  بعيَني  ينظر  كان  ولكنه  البرص  مكفوف 

مفتوحتني.  عينني  ذو  يبرصه  كان  مام  بأوضح 
لقد رأى بعني خياله النفاذ ان االنسان سيتطور 
ارسار  ويخرتق  املجهول،  ابواب  ويفتح  كثريا، 
الطبيعة، فتنبأ بكثري من فتوحاته ومخرتعاته، 
ومنها غزو السامء وقهر البحار. وقد انكر عىل 
االنسان شموخه واقالقه راحة الطيور والحيتان 

ره بأن مصريه املوت والفناء واالسامك، وذكَّ
الرشقي  الفيلسوف  هذا  االفغاين  الدين  وجامل 
العظيم تنبأ ايضاً بغزو االنسان للقمر. فقد جاء 
"ان  االفغاين":  الدين  جامل  "خاطرات  كتاب  يف 
الغريبة  القوى  من  عقله  ويف  االنسان  ُخُلق  يف 
العقل، ولقد صدق  العجيبة ما يدهش  واالرسار 

الشيخ االكرب بقوله:
أَتْحَسُب أنََّك ُجرٌْم صغريٌ 

وفيَك انطوى العالَُم األكرُب؟
الكون،  هذا  ارسار  اكرب  من  االنسان  ان  نعم 
ما غمض وخفي من  بعقله  يستجيل  ولسوف 
وباطالق  بالعلم  يصل  وسوف  الطبيعة،  ارسار 
ما  فريى  تصوراته،  تصديق  اىل  العقل  رساح 
ممكنا،  صار  قد  مستحيال  التصورات  من  كان 
بأنه  عنده  عقله  وتوقُّف  جموده  ره  صوَّ وما 
يقّلب  االنسان  لبث  حقيقة.  اصبح  قد  خيال 
طرْفه يف الفضاء وطبقات الهواء، يتجادل عقله 
ملجاراتها  ويهب  محّلقًة  والعقبان  النسور  مع 
ذلك  ويريه  الجمود  ُيقعده  ثم  بها،  واللحاق 
مستحيال فريجع اىل الوراء. والعقل هو معتقل 

اىل  ليسري  قيوده  فك  يحاول  الجمود،  بذاك 
مع  االنسان  عقل  موقف  كان  وهكذا  االمام. 
ويقول:  نفسه  يناجي  البحر،  واسامك  الحيتان 
يف  ليس  ما  االرسار  وفهم  القوى  من  "عندي 
واجري  فعلها  افعل  ال  فلَم  والعقبان،  الحيتان 
هذا  يف  العقل  ظفر  اذا  انه  وعندي  جريها؟. 
العراك والجدال، وتغلَّب اقدامه عىل االوهام، 
واستطاع فك قيوده ومىش مطلق الرساح فإنه 
من  بأرسع  طار  قد  ونراه  اال  طويال  يلبث  ال 
الحيتان،  يسابق  البحار  يف  وغاص  العقبان، 
ر الربق بال سلك لحمل اخباره، وتحادث  وسخَّ
ادىن،  او  قوسني  قاب  كأنه عىل  بعد شهر  عن 
فهل يبقى مستحيال ايجاد مطية له توصله اىل 
بعد  يدرينا  االخرى؟ وما  االجرام  اىل  او  القمر 
اذا  الزمان  مستقبل  يف  االنسان  يأتيه  ما  ذلك 
هو ثابر عىل هذا السري لكشف الرس بعد الرس 
من مجموع ارسار الطبيعة التي ما ُوجدت اال 

لالنسان وما ُوجد االنسان اال لها؟".
وقد صح حتى اليوم اكرث ما قاله جامل الدين 
االفغاين منذ عرشات السنني. فقد ابتدع العلامء 
االمريكيون مركبة فضائية وصلوا بها اىل القمر 
منذ  البرش  مخّيالت  راود  طاملا  حلاًم  محققني 

بدء التاريخ.
ونابليون ايضاً كانت تراود نفسه فكرة غزو القمر. 
ذات ليلة بينام كان يرقب النجوم ويتأمل الكواكب 
اقرتب منه احدهم وسأله: "مباذا تفّكر؟"، فأجابه: 
"بعد فتوحايت االرضية افّكر كيف افتتح السامء". 

وتناقلته  العامل  الكالم يف مسامع  دّوى هذا  وقد 
االلسن اىل ان بلغ مسامع شاعر القطرين خليل 

مطران فصاغه شعراً وهو:
قالوا لنابليوَن ذاَت عشية  

اذ كــــان َيرْقب فـي السامء االنجمـــا:
من بعِد َفْتِح األرِض ماذا تبتغي؟  

فأجاب: أَْفكر كيَف أَفتتح السام
ما عجز عنه الناس منذ بداية الكون، وقرصَّ عنه 
وهتلر،  ونابليون  وقيرص،  واالسكندر،  هانيبعل، 
الفضاء االمريكيني يف  اليوم ثالثة من رواد  حققه 
20 متوز سنة 1969، وسيبقى هذا التاريخ خالدا 

يف سجل االنسانية.
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كان كل من رجيَل الفضاء البسا طقام خاصا يزن 
ل.ل  مليون  ثلث  كلفته  بلغت  كيلوغراما   82
)حينذاك( وذلك لحاميته من االنفعاالت الفضائية 
والتقلبات الطقسية. يف 24 منه عادت ابولو 11 اىل 
االرض بعدما استغرقت رحلتها 195 ساعة وبعض 

الدقائق. 
واقلعت ابولو 12 من االرض يف 14 ترشين الثاين 
1969 حاملة ربابنتها كونراد، بني وغوردون، ويف 
19 منه حطت عىل سطح القمر. وبعدما قام رجال 
الفضاء مبا رُسم لهم عادوا اىل االرض مبركبتهم التي 
هبطت يف 24 منه يف املحيط الهادىء عىل مقربة 
استغرقت  وقد  "هورنت".  الطائرات  حاملة  من 
الرحلة عرشة ايام، وكلفت الحكومة االمريكية 350 

مليون دوالر.
وانطلقت ابولو 13 من االرض يف 11 نيسان 1970 
فريد وسويجرت. مل  لوفل،  الفضاء  وعليها رجال 
توفق كثرياً، لكنها بلغت سطح القمر وعادت اىل 

االرض بصعوبة. هل رقم 13 كان شؤماً عليها؟
ابولو 14 تركت االرض يف 31 كانون الثاين 1970 
يديرها شيربد وروزا وميتشيل، وحطت كبسولتهم 
عىل سطح القمر يف 5 شباط ومعهم عربة خاصة 
للسري عليه، وعادت املركبة اىل االرض يف 7 شباط.

متوز   27 يف  القمر  اتجاه  يف  انطلقت   15 ابولو 
1971 وعليها سكوت، وارفن ووردن، فمكثوا 64 

ساعة عىل سطح القمر.
ابولو 16 كانت رحلتها يف آذار 1972 وعليها يونغ، 

وديوك، وماتنغيل.
ثم توالت الرحالت الفضائية.

القمر  اىل  االوىل  بالرحلة  أُعجبوا  َمن  يف  كان 
وبشجاعة رجال ابولو 11 فتاة لبنانية هي اآلنسة 
دويل سمعان من بعبدا، فقد كتبت اليهم رسالة 
رقيقة تهنئهم فيها عىل نجاح رحلتهم، فأجابوها 

بالبطاقة اآلتية التي تحمل تواقيعهم: 
"اننا ممتنون وفخورون مبا ساهمنا به يف تحقيق 
القمر  عىل  الناجح  بالنزول  الوطني  هدفنا 

والعودة منه.

االستكشاف  يتطور  ما  بقدر  بأنه،  نؤمن  اننا 
نأمل  البرشي.  الجنس  عىل  بالخري  يعود  الكوين، 
يف ان يدخل انسان اآلن عرصا جديدا من السالم 

والتفاهم العامني.
واالمنيات  بالتشجيع  امدونا  منكم  الذين  فاىل 
لجعل  مساعداتهم  كرسوا  الذين  واىل  الصادقة، 
بصلواتهم  ساندونا  الذين  واىل  ممكنا،  برنامجنا 

الصادقة، اىل كل هؤالء نتوجه بشكرنا الخالص". 
الدرن  كولن  أرمسرتونغ

ألنه  وعبدوه،  به  وتغنوا  القمر،  االرضيون  احب 
اليهم، وابرزها وضوحا، واجملها  الكواكب  اقرب 
منظرا، واوفرها فائدة لهم يف تبديد غياهب الظالم 

واضاءة الليايل املدلهمة.
لكرثة شغفهم به فقد اكرموه اكراما فائقا، وبدأوا 
بالسنني  ال  القمرية  بحولياته  الزمان  حساب 
الشمسية كام هو معروف اليوم، ولطاملا حلَّقوا 
اليه ونزلوا عىل ادميه عىل منت سفن تصوراتهم 
وتخيالتهم. واتخذت بعض الشعوب القدمية هذا 
املعابد  له  فأقامت  لها،  معبودا  املنري  الكوكب 
آلهتهم  بعض  عىل  اسمه  وأطلقوا  والهياكل، 
وسّموا االماكن باسمه. وقد انترشت عبادة القمر 
انتشارا واسعا دفع السكان اىل  يف لبنان القديم 
ان يشيدوا له هياكل يف نواٍح كثرية منها: برّشي 
وبرسي ودرب السيم ودير القمر كام تدل عىل 

ذلك اسامء هذه االماكن. 
يقول احد العلامء: "... فبرّشي تدعى يف تواريخ 
هو  "بو"  ان  واملعروف  سهرو"،  "بو  الصليبيني 
اختصار "بيت"، وان "سهرو" كلمة رسيانية تعني 
"القمر". فبرّشي اذن تعني "دار القمر"، وكذلك 
برسي. وال يزال يف منطقة برسي بعض اعمدة قد 
تكون اثرا من هيكل قديم لعبادة القمر. ودرب 
والسني  السني"،  دار   " لكلمَتي  تحريف  السيم 
كلمة رسيانية تعني القمر ايضا. وال ُيستبعد ان 
يكون اسم "دير القمر" تعريبا ألحد هذه االلفاظ 

القدمية التي تعني اسام واحدا هو القمر".
فائقا،  اكراما  واكرموه  القمر  عبدوا  والفينيقيون 

االنسان من اكرب ارسار الكون، ولسوف يستجيل بعقله ما خفي من ارسار الطبيعة.
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بأقالمهم  

وداعًا حقول التوليب

بقلم
خلدون زين الدين*

لكل منا قصة يحب ان يرويها ولو لغريب عابر... ويل قصتي. اوىل 
اول خرب  و...  االوىل  املناداة  مع  االوىل،  النبضة  مع  ُدّونت  حروفها 

وصورة بعد ذلك.
االرسائييل  االجتياح  غمرة  يف  عاما.  وثالثني  خمسة  قبل  هذا  كان 
زمن الحرب، يوم تفتحت عيناي عىل هاتف اريض يرن، وعىل عاجل 
يحتاج املتابعة. محور القصة والدي، من اختار اسم خلدون لُيوّقع 
- مع والديت- ما يكتب يف صحيفة "السفري" مراسال صحافيا معَتمدا. 
الجبل. عن  يخربين عن يوميات كان فيها الخوف املواطن االول يف 
مغامرات وسيناريوهات اتبعها الجتياز الحواجز االرسائيلية اليصال 
دور  يلعب  كأن  التايل،  اليوم  صبيحة  فتنرش  الجريدة،  اىل  رسالته 
فالح مثال، يحمل سلة من القش يف قعرها حرب وورق وفيلم صور، 
الثلج  صحبة  مسافات  يقطع  ان  او  وُخرض.  فاكهة  وجهها  وعىل 
الساروال"  "نزلة  اىل  كتب  ما  تحمل  اجرة  ايجاد سيارة  ليتمكن من 

حيث "السفري".
تقدمت بنا السنون، فاختار يل الرجل كامريا تناسب عمري، ودفرتا 
صغريا وقلام. انطلقت معه لتغطية مهرجانات ونشاطات اجتامعية، 
اتجهت  كيفام  املعارف.  وارستني  الدور  استهواين  وسياسية.  ثقافية 
ايضا.  "الصحايف االب" مدير مدرسة رسمية  متابعا.  او  تجد صديقا 
حينام وجد امام معادلة: الوظيفة الرسمية ام العمل الصحايف؟ ابقى 
عىل االوىل ومتسكت انا بالثانية بشغف طفل وارصاره عىل التمسك 
فيها  الزمالء  اىل  وتعرفت  "السفري"  معا  قصدنا  الحياة.  باهداب 
لُيطلب مني اعداد ثالثة تحقيقات وقتها فيبنى عىل اليشء مقتضاه. 
اساتذة مخرضمني، وحزت  برهبة طالب يف حرضة  االختبار  اجتزت 
جامعية  سنة  اول  مع  عاما   17 عمر  يف  كمراسل  صحافية  بطاقة 
يف  وانغمس  أكرث  املهنة  مني  تتمكن  ان  قبل  السياسية،  العلوم  يف 

الدراسة والدورات التدريبية يف لبنان وخارجه. 
تحرير  رئيس  سلامن  طالل  االستاذ  منزلنا  يف  زارنا  يوم  جيدا  اذكر 
اآلن:  جلستي  من  اصلح  اكاد  حتى  يل  قاله  ما  اذكر  "السفري". 
"خلدون انت يف اوىل خطواتك يف االعالم، لكن اسمع مني وفّكر اكرث 
الصندوق  لغة هذا  تعلُّم  اتجاه  ان تذهب يف  الكمبيوتر. حاول  يف 

االلكرتوين الصغري... الزمن يذهب نحو هذا الفضاء الشاسع". 
اتحدث عن "االستاذ" بتلك الهيبة نفسها وذلك االنبهار االول. لكنه 
ايضا  اثنايئ عن االعالم، وعبثا سعى والدي اىل توجيهي  عبثا حاول 

نحو العلوم، مستندا اىل عالمات مدرسية مؤهلة لذلك.
وقتذاك مل تكن مواقع التواصل االجتامعي حارضة، وكانت للصحف 
ما  واملهنة  الوطن  يف  بعد  مثة  كان  وقتذاك  اليوم.  غريها  ازمات 
يستحق االناقة، بينام يأتينا االنحطاط راهنا كزمرة واحدة، وطبيعة 
ويغدو  املوهبة  فُتزدرى  النهضة،  فراغ  االنحطاط  ميأل  ان  االشياء 
الفكر مطاردا. وال تعود الناس تعرف الفارق، يف هذا الحي املنكوب 

من القرية الكونية.
يف الكفة املضيئة، نتابع عن قرب ونفخر بانجازات املديرية العامة 
لالمن العام. نرقب بحامسة التوجه نحو امن عام ممكنن بال ورقة 
وقلم، والتطّلع املحكم اىل ما يليق بلبنان الحلم، حتى يكاد فرحنا 
بامننا واالمان يوازي حرستنا عىل مهنة تستحق الطليعية والريادة. 
قواميس  التقاعد  اىل  احالت  املاضية  السنني  تطورات  بأن  لُنسلم 
وقواعد كان يعتقد انها راسخة ال تتزحزح، امنا مثة امل يف صحافة 
ال يزال بعضها يكافح يك ال يتحول الوحل سمة وطنية عامة. وهو 
البعض ذاته، ال يزال يرفض التحول هوامش فضائحية ومبتذالت ال 
تليق بصورة وطن االرز ورواده ومثقفيه. فهل علينا ان نقول وداعا 
للعصور الذهبية وحقول التوليب عىل رؤوس الجبال؟ هل علينا ان 

نودع االعالم الراقي ورمبا اىل االبد؟ 
ما  اىل  استمعت  انني  لو  يل  االنسب  كان  الواقع،  بقناعة  اخريا، 
ُنصحت به، بدل التمسك مبهنة باتت اشبه مبنزل تطايرت اعمدته. 
استفظاع الوصف هنا مردود، لكن - مجددا- مثة بعد امل. ليس من 
عادة الوقت توزيع الجوائز املجانية، وال جدوى من االنتظار تحت 
املستقبل  تقرأ  اعالمية  مقاربات  املطلوب  االكيد  االستسالم.  مظلة 
بحيث  ووسادته،  املايض  حرير  اىل  تسرتكن  وال  املستقبل،  بعيون 

ينجو من املوج من يتقن السباحة و... توليد افكار جديدة.

* اعالمي يف اذاعة "صوت لبنان" ـ الضبية

الدكتور بقلم 
د. ماشلني املر خيرالله* ضيف العدد

أزمة دستورية أم أزمة توافقية؟
 اسُتعِمل "ضامن العيش املشرتك" يف لبنان ماضيا وحارضا كدرع لدرء 
اي خطر داهم عىل النظام اللبناين. يف سبيل ضامن هذا العيش املشرتك، 
ُوِضعت توافقات ومواثيق كان آخرها التعديالت الدستورية لعام 1990. 
رغم ذلك، اعرتضت نظام الجمهورية الثانية ازمات حالت دون االستقرار 
االجتامعي واالمني واالقتصادي. عند كل استحقاق دستوري تأزم الوضع 
السيايس وادى اىل تعطيل مؤسسات الدولة. ملا  افسح النص الدستوري 
يف املجال امام التوافق، لضامن العيش املشرتك، اضحت التوافقية اداة 
تجاذب تتحصن وراءها مصالح االطراف. يف كل مرة، كانت تالقي االزمات 

السياسية يف الدستور ذرائع تغذيها او اعراف ُتبتكر لتغطيها.
يف ما خص االزمة االخرية لتشكيل الحكومة، يتضح من النص الدستوري 
ان هذا التشكيل يتم بناء عىل استشارات نيابية يجريها الرئيس املكلف، 
حيث  الوزارية،  التشكيلة  يف  عادلة  بصورة  الطوائف  متثل  ان  عىل 
الفقرة 2 عىل ان رئيس مجلس  اللبناين  نصت املادة 64 من الدستور 
الوزراء "يجري االستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس 
الجمهورية مرسوم تشكيلها". اما الفقرة 4 من املادة 53 فنصت عىل 
ان رئيس الجمهورية "يصدر باالتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم 
تشكيل الحكومة"، والفقرة "ا" من املادة 95 منه عىل ان"متثل الطوائف 

بصورة عادلة يف تشكيل الوزارة".
السياسيني  االطراف  تتشابك مصالح  لبنان،  السيايس يف  الواقع  يف ظل 
الوطنية  الحكومات  تشكيل  امد  فيطول  التوافق،  معها  ويستحيل 
االئتالفية وتتعطل الحياة السياسية. فيتمسك كل مبواقفه حتى مالمسة 
ليس يف  الداخيل  السيايس  الوضع  ان  املحظور. كام  السقوط يف  خطر 
والحليف  فالصديق  الدولية.  واالمالءات  االقليمية  االوضاع  عن  منأى 
يتنافس يف تقديم مساعيه ما يزيد من استفحال الرصاع الداخيل. فيصبح 
الحل رهينة عامل امرار الوقت يف انتظار الحلول والوساطات الخارجية 
املجريات  من  موقف  من  للحكومة  سيكون  ملا  االقليمية،  واالوضاع 

الخارجية والداخلية.
ويف ظل غياب مهلة دستورية لتأليف الحكومة، تكاثرت الطروحات من 
سياسيني ودستوريني للتوصل اىل حل لالزمة. منه من اعتمد عىل عدم 
صدور مرسوم موقع من رئيس الجمهورية بتسمية الرئيس املكلف، كام 
التكليف. كام وتقدم  الطائف، لطرح سحب  املعتمد منذ  العرف  هو 
مببدأ "موازاة الصيغ" مبيحا للجهة التي منحت التكليف اسرتداده. ومنه 

من ربط التكليف برضورة تأليف حكومة تنال ثقة الربملان، فاعطى لهذا 
االخري امكان سحب الثقة من الرئيس املكلف كتعبري عن فقدان الثقة 
يفرضها  واقع  امر  تأليف حكومة  اقرتح  من  ومنه  باكملها.  بالحكومة 
الجمهورية  رئاسة  لوحت  كام  املكلف.  والرئيس  الجمهورية   رئيس 
مبخاطبة الشعب اللبناين او بامكان استعامل صالحياتها بتوجيه رسالة اىل 
املجلس النيايب بناء عىل املادة 53 الفقرة 10 من الدستور عىل ان تأخذ 
مفاعيلها قانونيا. كل هذه الطروحات علقت الحل عند النص الدستوري 

او روحيته.
لكن، يبدو تطبيق اي من هذه الطروحات يف ظل الرتكيبة السياسية شبه 
مستحيل. فاالشكالية هي اشكالية نظام باكمله، اشكالية الصيغة اللبنانية 
التي اتاحت منذ انشاء الدولة اللبنانية، واحتفظت لنفسها بوضع وتعديل 
وتفسري النص الدستوري مبا يحلو الطرافها. اعتمدت التوافقية سبيال اىل 

تأمني العدالة بارشاك جميع الطوائف يف الحكم عىل قاعدة املساواة.
فاين نحن من العدالة املنشودة؟ اين نحن من انتظام املؤسسات؟ نحن 
مبا نحن عليه من فرتات تطول مشوبة بالتعطيل، نعمل بسوية الحد 
ترشيع  اعامل،  يتخطى حكومة ترصيف  ال  نبتغيه  ما  وسقف  االدىن، 
الرضورة يف الربملان، الرصف عىل القاعدة االثنتي عرشية يف غياب اقرار 
املوازنات، طاوالت ومؤمترات حوار خارج املؤسسات الدستورية... فاىل 
متى سيبقى الدستور طيعا يف خدمة االطراف السياسيني بدل ان يكون 

ضابط ادائهم يف التزام مسؤولياتهم الدستورية؟ 
عىل  الوطنية  املصلحة  اعالء  يف  تكمن  الحلول  بأن  بينة  عىل  الجميع 
الفئوية والشخصية. فلنبدأ بتشكيل حكومة تكنوقراط تتخذ  املصالح 
عنوانا لبيانها الوزاري مهمة تنفيذ ما اسُتبعد تطبيقه حتى اليوم من 
املادة 95 من الدستور لناحية وضع "خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية 
برئاسة رئيس الجمهورية..." مهمتها "دراسة واقرتاح الطرق الكفيلة بالغاء 
التمثيل الطائفي وُيعتمد  الطائفية...". عندها ميكن ان "تلغى قاعدة 
االختصاص والكفاءة يف الوظائف العامة والقضاء..."، وتبدأ دورة الحياة 
الوطنية الصحيحة، حيث ُيقطع دابر املحاصصة املسببة للفساد. عندها 
ال يبقى من مربر للتوافق للحفاظ عىل العيش املشرتك او لتأمني قاعدة 

التوازن. اذ يصبحان من البديهيات املعيوشة عفويا.

* استاذة يف الجامعة اللبنانية



7879
عدد 65 - شباط 2019عدد 65 - شباط 2019

شهدت نقابة محرري الصحافة اللبنانية نهاية العام املايض انتخابات مجلس جديد، جرت هذه املرة بني الئحتني قويتني لكل 
منهام برنامج عمل وعدت به املحررين، ويف اجواء منافسة راقية انتهت بفوز 12 عضوا من كلتا الالئحتني، وجرى تشكيل مجلس 

جديد بارش اعامله فورا 

 شارك يف االنتخابات 577 محررا من اصل 
النقايب  الجدول  يف  مسجلني   700 نحو 
االنتخابات  واسفرت  اشرتاكاتهم،  سددوا 
الوحدة  اعضاء من "الئحة  عن فوز تسعة 
نافذ  قصيفي،  جوزف  هم:  النقابية" 
شاهني،  جورج  عواضة،  واصف  قواص، 
جورج  غريب،  شكر  مينى  فليحان،  خليل 
يوسف.  عيل  حداد،  سكارليت  بكاسيني، 
القرار  "الئحة  املنافسة  الالئحة  من  وفاز 
وحبيب  قصاص  واندره  عون  الياس  الحر" 

شلوق.
املجلس  التأم  الداخيل  النظام  مبوجب 
النقابة  مجلس  هيئة  وانتخب  الجديد، 
النقيب،  مبنصب  قصيفي  جوزف  وفاز 
ونافذ قواص نائبا للنقيب، وجورج شاهني 
للصندوق،  امينا  يوسف  وعيل  للرس،  امينا 

وخليل فليحان مسؤوال للعالقات العامة.
الفائز من  باستقالة  كانت  املفاجأة  لكن    
بسبب  قصاص  اندره  املنافسة  الالئحة 
لعدم  امليثاقية"  تحقيق  "عدم  وصفه  ما 
انتخاب اي عضو درزي من بني املرشحني. 
النقابة مهمة  امام مجلس  استقالته  تركت 
انتخاب البديل خالل مهلة شهرين بحسب 

النظام الداخيل.
اعضائها  معظم  فاز  التي  الالئحة  حملت 
بتغيريات  تعهدات  تضمن  عمل  برنامج 
املهنة  شأن  من  ترفع  ومشاريع  وخطوات 
والعاملني فيها. وقد حاورت "االمن العام" 
قصيفي  جوزف  املحررين  نقيب  رئيسها 
املقبلة  والخطوات  العمل  برنامج  حول 

للنقابة.

مجلس  اعضاء  انتخاب  بعد  ماذا   ■
النقابة؟

مؤتمر وطني التخاذ تدابير إنقاذية 
نقابة محّرري الصحافة أمام وعود بمتغيرات جّدية

حلول  النقابة  انتخابات  موعد  صادف   □
من  والكثري  السنة  ورأس  امليالد  اعياد 
مرور  ننتظر  جعلنا  ما  الرسمية،  العطل 
االعياد التي نتمنى ان تكون فأل خري عىل 
الصحافة واالعالم بشكل عام، لنضع خطة 
واالعالميني  االعالم  اوضاع  ملعالجة  شاملة 
بشكل  املكتوبة  والصحافة  عام،  بشكل 
التي  الكبرية  املصاعب  ضوء  يف  خاص 
ما  ألن  مصريية،  مصاعب  وهي  تواجهها، 
حصل العام الفائت يف عدد من القطاعات 
يبني  عريقة،  وبخاصة يف صحف  االعالمية 
حجم املأساة. ليس قليال ان تقفل صحيفة 
كـ"دار  صحافية  ودار  "السفري"،  كصحيفة 
الصياد"، وما حصل لجريدة "صدى البلد"، 
للصحافيني  الكبري  "التشحيل"  اىل  اضافة 
مقدمها  ويف  الصحف  سائر  طاول  الذي 
عىل  نبيك  لن  لكننا  "النهار".  جريدة 
مهمتنا  االنتظار،  مهمتنا  وليست  االطالل، 

ان نتصدى لكل الرتاجع الخطري. 

■ كيف ستتصدون لهذا الواقع الخطري؟
خلوة  اىل  ندعو  ان  النقابة  يف  ارتأينا    □
خطة  ووضع  االولويات،  لتحديد  عاجلة 
بهدف  االتجاهات  جميع  يف  كاملة  تحرك 

الوصول اىل االمور االتية:
اوال، عقد مؤمتر وطني عام برعاية فخامة 
املجلس  رئييس  الجمهورية وحضور  رئيس 
والنواب  والوزراء  والحكومة  النيايب 
املعنية  النقابات  فيه  تشارك  املختصني، 
والقطاعان العام والخاص، التخاذ توصيات 
عىل  االعالمي،  القطاع  النقاذ  وتدابري 
ومشاريع  باقرتاحات  التدابري  تقونن  ان 
قوانني حسب طبيعة كل مرشوع ومقرتح، 
والضامنات  الحصانات  توفري  اجل  من 

غاصب مختار
jornalist.70@gmail.com

الفاقة  رش  تقيهم  للصحافيني،  واالمتيازات 
حاميات  لهم  توفر  االقل  عىل  او  والعوز 

واجتامعية. صحية 
ان  بعد  النقابية  بصفتي  سأقرتح  ثانيا، 
النيابية  الكتل  زيارة  لدينا،  الصورة  تتبلور 
لتشكيل  عهدتها  يف  املوضوع  هذا  ووضع 
تحقيق  عىل  يساعدنا  ترشيعي  "لويب" 

اهدافنا. 
الجسم  يعد  مل  وواقعيني،  رصيحني  لنكن 
وحده  قادرا  ساعده  اشتد  مهام  الصحايف 
اىل  اللجوء  دون  من  مشيئته  فرض  عىل 
حقوق  تكفل  وترشيعية  قانونية  وسائل 
اليه  سنسعى  هدف  وهذا  الصحافيني. 
مقومات  لتوفري  لكن  امكاناتنا.  بكل 
نجاحه يجب توافر مجموعة من الرشوط 
اهمية  الصحافيون  يعي  ان  واهمها  اولها 
ال  واحدة  وحزمة  واحدة  يدا  يكونوا  ان 
ألن  واحدا،  وقلبا  واحدا  وعقال  تنكرس 
ومستقبلهم  حارضهم  يطاول  املوضوع 
ان  ترف  منلك  نعد  مل  اوالدهم.  ومستقبل 
نغني  ان  بل  لياله،  كل صحايف عىل  يغني 
النقابة هي  واحد.  بلسان  املهنة  ليل  عىل 
ضابط ايقاع توجه وتقرتح وال تستطيع ان 
اذا كان الجسم الصحايف  تحقق املعجزات 

مشتتا.

صعيد  عىل  املقبلة  الخطوات  هي  ما   ■
عمل مجلس النقابة داخليا؟

نعتمد صيغة مبتكرة  املرة سوف  □ هذه 
يف  ننظر  سوف  اعني  القانون،  تخالف  ال 
انجازها  يشكل  ان  ميكن  التي  امللفات 
بكل  نعهد  وان  النقايب،  للعمل  رافعة 
ملف اىل لجنة من الزمالء، عىل ان تعطى 
هذا  إلنجاز  معينة  زمنية  مهلة  اللجنة 

تحقيق

ملف  وكل  صغر،  او  كرب  مهام  امللف، 
ُينجز ننتقل منه اىل ملف اخر، ولن يكون 
ألن  والتباهي  للوجاهة  مستشارون  هناك 
يجد  للتباهي"، ومن  "الوضع مش حرزان 

تصور  او  فكرة  لديه  او  الكفاية  نفسه  يف 
االبواب،  قبل  مفتوحة  بقلوب  نستقبله 
هذا  عىل  اعمل  فرصتك  هذه  له  ونقول 
نتائج  وحققت  نجحت  واذا  التصور، 

اجازك الله، واذا حاولت ومل تتمكن تكون 
قد اديت قسطك عىل طريقة حاولت.

استقالة  موضوع  ستعالجون  كيف   ■
وتحقيق  قصاص  اندره  الفائز  العضو 

امليثاقية؟  
آلية  ينص عىل  للنقابة  الداخيل  النظام   □
او  باالستقالة  الفراغ يف حال حصوله  ملء 
الشغور بالوفاة ال سمح الله. ميكن مجلس 
فرعية،  انتخابات  اىل  يدعو  ان  النقابة 
ال  ان  ميكن  انه  تعني  "ميكن"  وكلمة 
يدعو، لكننا نجري اتصاالت ونستمزج اراء 
االمور  ان  نجد  وعندما  امليثاقية،  لنعّوض 
ندعو  سوف  التعويض  هذا  ملثل  تسمح 
امليثاقية  تحفظ  بطريقة  االنتخابات  اىل 

املنشودة.

لتحقيق  عاجلة  خطوات  من  هل   ■
بالنقابة  النهوض  اجل  من  برنامجكم 

الصحايف؟ والجسم 
□ طبعا هناك خطوات عاجلة سنقوم بها، 
الوطني  الصندوق  سامح  موضوع  منها 
الصحافيني  بتنسيب  االجتامعي  للضامن 
غري  والصحافيني  الجدول  يف  املسجلني 
التقاعد  اىل  احيلوا  الذين  له  الخاضعني 
الضامن  خدمات  من  يفيدوا  ان  دون  من 
التي  الخدمات  تقديم  اجل  من  سابقا، 
يوفرها الضامن، وذلك عىل غرار ما حصل 
بدأنا  وقد  اخرى.  وقطاعات  للمعلمني 
املعنيني  املحامني  من  عدد  مع  الكالم 
قانون  اقرتاح  مسودة  لتحضري  باالمر 
تشكيل  ننتظر  كذلك  الشأن.  هذا  يف 
وزارة  مع  لنتفاوض  الجديدة  الحكومة 
يف  الصحافيون  يفيد  ان  اجل  من  الصحة 
سن الثامنني وما فوق من خدماتها كاملة. 
وهذا االمر ال يحتاج اىل اقرتاح قانون وال 
قبل  علينا  يبقى  لكن  قانون.  مرشوع  اىل 
قانون  مرشوع  موضوع  متابعة  يشء  اي 
املطبوعات  قانون  احكام  بعض  تعديل 
سبق  والذي  املحررين،  نقابة  انشاء  حول 
االعالم،  ان عملت عليه مع وزارة  للنقابة 
ويقيض بتوسيع اطار النقابة بحيث تشمل 

واملسموع  املريئ  االعالم  يف  العاملني 

نقيب املحررين جوزف قصيفي.

مشاريع وزير اإلعالم عالقة
اصدر وزير االعالم يف حكومة ترصيف االعامل ملحم الريايش كتيبا  بعنوان "وزارة االعالم - 16 
شهرا"، تبنّي من خالله ان كل املشاريع التي اعدها للنهوض بالقطاع االعالمي مل تتحّول انجازات 
فعلية، اما لعدم اقرارها يف مجلس الوزراء، واما لتحول الحكومة اىل ترصيف االعامل قبل درسها. 

وارفق هذه املشاريع بعبارة "عالق يف مجلس الوزراء". منها اآليت:
1- مرشوع قانون العادة تنظيم هيكلية وزارة اإلعالم لتصبح "وزارة االعالم والتواصل والحوار"، 

واستحداث دوائر جديدة فيها )عالق يف مجلس الوزراء(.
2- مرشوع قانون لتعديل الفصول 3 و4 و5 و6 من قانون املطبوعات ملصلحة تطوير نقابة 

املحررين )عالق يف مجلس الوزراء(.
جديد  ادارة  مجلس  رئيس  لتعيني  املدنية  الخدمة  مجلس  عرب  الكفاية  امتحانات  انجاز   -3

لـ"تلفزيون لبنان" )عالق يف مجلس الوزراء(.
4- مرشوع لتعديل مهامت املجلس الوطني لالعالم املريئ واملسموع )عالق يف مجلس الوزراء(.

5- مرشوع قانون ملنح الصحافة الورقية مساهمة مالية عن كل عدد يباع من هذه الصحف يوميا 
)عالق يف مجلس الوزراء(.

6- مرشوع قانون لتعديل احكام الفقرة 1 من املادة 73 من قانون الضامن االجتامعي ملصلحة 
وسائل االعالم املكتوبة )عالق يف مجلس الوزراء(.

7- مرشوع قانون الجراء تسوية مع املؤسسات االعالمية املرئية واملسموعة لجهة اعفائها من 
مستحقات )عالق يف مجلس الوزراء(.

8- توجيه كتاب اىل مجلس الوزراء النتخاب وتعيني اعضاء املجلس الوطني لإلعالم.
9- مرشوع قانون العفاء مؤسسات اعالمية من عدد من الرسوم )عالق يف مجلس الوزراء(.

10- اعداد مرشوع لخصخصة "تلفزيون لبنان" و"االذاعة اللبنانية".
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ينص  املرشوع  وهذا  وااللكرتوين، 
وتعاضد  تقاعد  صندوق  انشاء  عىل  ايضا 
ان  اوضح  ان  اريد  للمناسبة  للصحافيني. 
ان  ال ميكن  تعاضد  او  تقاعد  اي صندوق 

عدد  كان  اذا  النجاح  اسباب  له  تتوافر 
ان  يجب  بل  قليال،  النقابة  اىل  املنتسبني 
شباب  نجدد  وان  االنتساب  قاعدة  نوسع 
مثل  يف  التفكري  لنستطيع  النقايب  الجدول 

له  نوفر  ان  ينبغي  الذي  الصندوق،  هذا 
االفالس.  مآله  واال  كثرية،  متويل  مصادر 
عرشات  تضم  الناجحة  التقاعد  صناديق 
ان  حني  يف  اليها،  املنتسبني  من  االالف 
املنتسبني  عدد  يتجاوز  ال  املحررين  نقابة 

اليها االلف و300 محرر حاليا.  

الصحافيني  من  املطلوب  هو  وما   ■
انفسهم النجاح النقابة والنهوض بها؟

ان  ان يعتربوا  الصحافيني  املطلوب من   □
واالسايس،  االول  مرجعهم  هي  نقابتهم 
وال  لها،  ويتنكروا  عنها  ينرصفوا  ال  وان 
عىل  او  معينة  حاالت  يف  اال  يقصدوها 
يلتزموا  وان  االنتخايب.  االستحقاق  ابواب 
قوة  االلتزام  هذا  ألن  وقراراتها  ادبياتها 
لهم، فقد يأيت يوم يحتاجون فيه اىل دعم 
بهم  قوية  النقابة  تكون  عندما  نقابتهم. 
ان  الصحافيني  عىل  االقوياء.  هم  يكونون 
كلمة  يكونوا  وان  بوحدتهم،  يتحصنوا 
يجعلهم  ما  القوة  من  لديهم  ألن  واحدة 
ان  يحاول  من  كل  مواجهة  عىل  قادرين 
فيهم  ُيعمل  وان  حيطهم"  "يستوطي 

. تهميشا

■ ما هو املطلوب من الحكومة؟
□ مطلوب منها عمل متواز مع سعيها اىل 
املكتوبة  الصحافة  دعم  كيفية  يف  البحث 
تهدد  التي  املخاطر  وجه  يف  للوقوف 
ان  ذاته  الوقت  يف  عليها  عملها.  استمرار 
تلجأ اىل تدابري من اجل حامية الصحافيني 
من  مخاوفهم  وتبديد  حقوقهم،  وضامن 
الصحية  املجاالت  يف  خصوصا  املستقبل 
الصحايف  يعاملوا  وان  واالجتامعية، 
من  االفادة  يف  الحق  له  عادي  كمواطن 
كثريا  ليس  وتقدمياتها.  الدولة  خدمات 
الحكومة يف  اذا دعمته  عىل الصحايف مثال 
برنامج  عرب  الهاتفية  االتصاالت  موضوع 
ورشكات  االتصاالت  وزارة  من  دعم 
الكثري  الخزينة  يكبد  ال  امر  الخلوي، وهو 
من املال، بل يسند خابية الصحايف. هناك 
يف  احيانا  املجدي  غري  االنفاق  من  الكثري 
هذا  من  يسريا  جزءا  فليحولوا  الدولة، 

االنفاق لدعم الصحايف يف عمله.   

النقباء السابقون
تأسست نقابة محرري الصحافة اللبنانية سنة 1941 عرب لجنة متهيدية برئاسة املونسنيور لويس 

خليل، مهدت لتشكيل اول مجلس للنقابة يف ترشين االول عام 1941 برئاسة روبري ابيال.
- املجلس الثاين للنقابة انتخب يف ايلول 1942 برئاسة روبري ابيال ايضا.

- املجلس الثالث انتخب يف ترشين الثاين 1943 برئاسة روبريابيال.
- املجلس الرابع انتخب برئاسة نسيب املتني.

- املجلس الخامس انتخب يف ترشين الثاين 1945 برئاسة سليامن بوجمرة.
- املجلس السادس انتخب يف ترشين الثاين عام 1946 برئاسة ممتاز الخطيب.

- املجلس السابع انتخب يف ترشين الثاين 1947 برئاسة ممتاز الخطيب.
- املجلس الثامن انتخب يف ترشين الثاين 1948 برئاسة فريد الطيارة.

- املجلس التاسع انتخب يف ترشين الثاين برئاسة فريد الطيارة.
- تم الغاء نقابة املحررين عام 1950 وضمت اىل نقابة الصحافة، ثم عادت واستقلت عام 1953 

وتم انتخاب مجلسها العارش يف نيسان برئاسة جودت الهاشم.
- املجلس الحادي عرش انتخب يف ترشين الثاين 1954 برئاسة وفيق الطيبي.

- املجلس الثاين عرش انتخب يف كانون االول 1956 برئاسة وفيق الطيبي.
- املجلس الثالث عرش انتخب يف كانون اول 1958 برئاسة اسحق منصور.

- املجلس الرابع عرش انتخب يف كانون االول 1960 برئاسة ملحم كرم.
- منذ عام 1962 استمر النقيب ملحم كرم عىل رأس النقابة حتى وفاته عام 2010، وخلفه نائب 

النقيب سعيد نارص الدين حتى انتخاب مجلس النقابة الجديد برئاسة الياس عون عام 2012.
- انتخب مجلس جديد للنقابة عام 2015 برئاسة الياس عون.

- انتخب املجلس االخري يف كانون اول 2018 برئاسة جوزف قصيفي.

الجسم الصحايف يف حاجة اىل وسائل قانونية وترشيعية تحميه.
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صّنف لبنان يف املرتبة الثالثة عامليا يف ترتيب التلوث، بعد افغانستان وغانا. السبب االسايس يعود اىل تراكم اكرث من سبب 
عىل شواطئه وسواحله ووديانه وسهوله وجباله ومياهه. التلوث البيئي يتفاقم من سنة اىل اخرى، ما ادى اىل ظهور الكثري من 

االمراض املزمنة، منها الرسطانية والجلدية والصدرية

ناتج  التلوث  بأن  الخرباء  تقارير  تفيد 
والتلوث  املياه،  يف  الثقيلة  املعادن  من 
ترمى  التي  املصانع  مخلفات  من  الكيميايئ 
واالنهار،  واالحراج  العامة  املشاعات  يف 
املبتذلة  املياه  نتيجة  الجرثومي  والتلوث 
ومياه املجارير، وتلوث الهواء بسبب دخان 
الغازات  وانبعاث  والسيارات،  املصانع 
قلة  بسبب  االزمة  تفاقمت  كبرية.  بنسبة 
اىل  النبايت  الغطاء  نسبة  وتراجع  االمطار، 
العمران  تزايد  جراء  مخيفة  مستويات 
املناطق  يف  واملرامل  الكسارت  واقامة 
عىل  التعديات  نسبة  وارتفاع  الحرجية، 
واالحتباس  والنهرية،  البحرية  االمالك 

الحراري، ما ادى اىل تلوثها.
والينابيع،  واالنهر  البحر  التلوث  شمل 
ومجاري السواقي واالبار الجوفية ومساربها 

بيئة لبنان مزرية من ساحله إلى أعالي قممه
أبي راشد: الوضع كارثي ويستدعي حالة طوارىء

بيئة

واحواضها، عدا عن تخريب املرامل واملقالع 
للجبال.

لعل ابرز مصادر التلوث الربي والنهري كان 
مير  الذي  الليطاين  لنهر  الخطري  التلوث  يف 
وتستفيد  تقريبا،  لبنان  مساحة  نصف  عرب 
ازمة  ويف  القرى،  عرشات  مياهه  من 
البلد  غطت  التي  انواعها  بكل  النفايات 
البحر  اىل  ووصلت  تقريبا،  مساحته  بكامل 
عام  اىل   2014 العام  من   السنوات  خالل 

 .2018
خالل  البيئية  الجرائم  تفاقمت  كذلك 
من  الرغم  عىل  املاضية،  القليلة  السنوات 
يف  البيئة  لحامية   444 رقم  القانون  صدور 
العام 2002 يف عهد رئيس الجمهورية اميل 
الشهيد  الراحل  الحكومة  ورئيس  لحود 
وزارة  بانشاء  قىض  والذي  الحريري،  رفيق 

وتضمن  للبيئة،  وطني  وصندوق  للبيئة 
البيئة،  يهدد  ما  كل  حيال  تفصيلية  احكاما 
يف  والعقوبات  حاميتها،  الكفيلة  والسبل 
لكن معظم  املراقبة.  وآليات  املخالفني  حق 
نتيجة  ورق  عىل  حربا  بقيت  القانون  مواد 
 2018 انتهت سنة  والتطبيق.  املتابعة  عدم 
تفاقم  مع  البيئية  الكوارث  من  مزيد  اىل 

التلوث يف كل املجاالت. 
اين  من  نحتار  البيئية  لالزمة  مقاربتنا  يف 
والحل؟  العالج  تتطلب  اولوية  واي  نبدأ؟ 
من النفايات ام من طوفان املجاري، ام من 
تلوث االنهار واملياه الجوفية والهواء ام من 
املراقبة  وعدم  الفساد  نتيجة  الغذاء  تلوث 
االغذية؟  تنتج  التي  للمؤسسات  الجدية 
وال  مرخصة  غري  منها  الكثري  ان  ظهر  وقد 

السليمة. املعايري  تعتمد 
العام"  "االمن  استطلعت  املقاربة  هذه  يف 
رأي رئيس الحركة البيئية اللبنانية ومؤسس 
ايب  بول  البيئي  الخبري  لبنان  االرض  جمعية 
خالل  للوضع  تقييمه  عىل  للوقوف  راشد 

العام املنرصم. 

الصعيد  املاضية عىل  السنة  ■ كيف تصف 
البيئي؟

واملحلية  الدولية  التقارير  صدور  بعد   □
تلوث  نتيجة  لبنان  يف  الصحي  الوضع  عن 
ما  حول  السيام  كاريث،  الوضع  فان  البيئة 
تلوث  نسبة  عن  الدراسات  احدى  نرشته 
الزوق  معمل  يسببه  مام  جونيه  يف  الهواء 
فيها،  للنفايات  مكب  ال  ان  علام  للكهرباء، 
حاليا  وهو  الليطاين  نهر  تلوث  عن  عدا 
النفايات  عن  تكلمنا  اذا  احواله.  اسوأ  يف 
تاريخه  كل  يف  يعرف  مل  فلبنان  البحر،  يف 
نسبة التلوث الحالية بسبب جبال النفايات 

من  تردنا  التي  والصور  الشواطىء،  عند 
حجم  عن  عدة  مناطق  يف  الصيادين 
اال  تشكل  ال  والتي  الشواطىء  يف  النفايات 
رأس جبل الجليد. علام انها متثل ما نسبته 
اىل  يضاف  البحر.  قعر  يف  التلوث  من   %4
العشوائية  واملقالع  املرامل  انتشار  ذلك 
ما  كبرية.  كارثة  تشكل  التي  املرخصة  غري 
رادع  اي  وجود  عدم  هو  اطالقا  يطمنئ  ال 
او اي خطة جدية ال من الحكومة وال من 
من  متأكدين  غري  يجعلنا  مبا  البيئة،  وزارة 
وما  كنا  افضل.  مستقبل  اىل  متجهون  اننا 
حالة  باعالن   2016 العام  منذ  نطالب  زلنا 
املزري  البيئي  الوضع  الن  بيئية  طوارىء 
االقتصاد  وعىل  املجتمع،  كل  عىل  ينعكس 
يريد  السائح  الن  خاص،  بشكل  والسياحة 
املياه  لجهة  ونظيفة  صحية  ببيئة  التمتع 

غري  وبطبيعة  النظيف،  والهواء  والطعام 
مشوهة وغري مجروحة كام هي حاليا.

التي  الكربى  البيئية  امللفات  هي  ما   ■
لها؟ تصديتم 

حددت  الربي.  الصيد  مبوسم  لنبدأ   □
الوزارات املعنية مدة موسم الصيد، وكانت 
النية ان يكون املوسم مفتوحا من آب حتى 
شباط، بينام كلنا يعلم ان موسم الصيد كان 
منتصف  حتى  ايلول  منتصف  من  يفتتح 
بيئيني  كاطراف  تجمعنا  لكننا  االول.  كانون 
متديد  عن  للرتاجع  كبريا  ضغطا  ومارسنا 
مهل الصيد، ونحن مل نطلب منع الصيد بل 
عتبنا  اال.  ليس  تنظيمه  هو  نطلبه  ما  كل 
والداخلية  الزراعة  املعنية،  الوزارات  عىل 
والبيئة، كونها فتحت موسم الصيد من دون 
للحصول عىل رخص  كافية  تدقيق ومتابعة 
الطيور  حق  يف  مجازر  فارتكبت  الصيد، 
تجاوز  بسبب  الصغرية  والطيور  املحمية 
رفضنا  كام  بها.  املسموح  االعداد  الصيادين 
الطيور  من  االنواع  بعض  باصطياد  السامح 
مثل عصفور التيان، الن السامح بصيده كان 
الطيور  انواع  كل  الصطياد  املجال  سيفتح 
طري  حامية  بوجوب  رأينا  اعطينا  الصغرية. 
نتيجة  عامليا  تتناقص  اعداده  الن  الرتغل 
مواجهات  ايضا  لدينا  كانت  الجائر.  الصيد 
والحقنا  العشوايئ،  الصيد  موضوع  كبرية يف 
البيئية  العامة  النيابة  عرب  قضائيا  املوضوع 
لكل من يصطاد كمية اكرب من املسموح او 
النيابة  ان  الحقيقة  العشوايئ.  الصيد  ميارس 
واالماكن  املناطق  بعض  يف  تحركت  العامة 
بعض  ساعدنا  كذلك  فعالة.  بطريقة 
واتخذ  املوضوع  املحافظني يف مالحقة هذا 

بعضهم قرارات حاسمة لتنظيم الصيد.

■ ماذا عن ملف الكسارات واملرامل؟
مواجهات  فيه  خضنا  ايضا  امللف  هذا   □
تجاه  السيام  نجاحات،  وحققنا  كبرية 
املرامل واملقالع املخالفة للقانون والتي يتم 
استصالح  اسم  تحت  او  بذريعة  انشاؤها 
ارض زراعية. وجهنا شكوى اىل وزارة البيئة 
بلدة  يف  مرملة  لوقف  املايض  حزيران  يف 

اسمها  البرتون  قضاء  منتصف  يف  تقع 

غاصب مختار
jornalist.70@gmail.com

املقالع العشوائية يف لبنان تبلغ 56 مليون مرت مربع من االرايض.رئيس الحركة البيئية اللبنانية بول ايب راشد.

تلوث قعر البحر 
بالنفايات اكبر من تلوث 

الشاطىء 

يتم التحايل على 
القانون بمنح تراخيص 

واملرامل للمقالع 
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حيث  كفرحلدا،  قرب  بشتودرعورة 
الصخور  يقتلعون  املرشوع  اصحاب  كان 
بناء  يف  ظهرت  التي  الفجوات  لسد  الكبرية 
جواب  يصلنا  مل  االن  حتى  لكن  بلعة.  سد 
اشهر  سبعة  مرور  من  الرغم  عىل  الوزارة 
سياسية،  االسباب  ان  اعتقد  الشكوى.  عىل 
البيئة.  لتخريب  هنا  السياسة  دخلت  اذ 
ومقالع  كسارات  انشاء  يف  مخالفات  هناك 
يف جرود تنورين والعاقورة لخدمة مرشوع 
سد بلعة الذي يحتاج اىل مليون مرت مكعب 
االمر  لهذا  بالتصدي  قمنا  الصخور.  من 
كحركة بيئية بالتعاون مع السكان املحليني، 
خالل  من  الكسارات  هذه  انشاء  ومنعنا 
وقف  حيث  القمم،  حراس  اسمها  حملة 

االهايل بقوة واوقفوا املقالع هناك.

■ عىل ماذا تحتوي املخالفات؟
واملقالع  الكسارت  اصحاب  ان  املشكلة   □
املحافظة  من  رخصة  عىل  يستحصلون 
وتجليلها.  زراعية  ارض  استصالح  بحجة 
نقل  حق  يطلبون  الرخصة  هذه  مبوجب 
يقتلع  ما  اي  االرض،  من  الناتج  يسمى  ما 
اخرى،  اماكن  اىل  وصخور  اتربة  من  منها 
وهنا ال يتأكد بعض املحافظني بشكل دقيق 
مبوجب  انه  علام  الناتج،  نقل  موضوع  من 
نقل  كان  الي  يحق  ال  الغابات  قانون 
وهكذا  ارضه،  خارج  اىل  والرتبة  الصخور 
يتم تدمري غابات وجبال لبنان الجميلة من 

خالل التحايل عىل القانون.

■ وحول تلوث البحر؟
بردم  السنة  هذه  الوزراء  مجلس  سمح   □
البحر يف منطقتي الزوق والناعمة، وكاد يسمح 
بردم البحر يف مالحات دير الناطور يف شاطىء 
السياسيني  عىل  قويا  ضغطا  مارسنا  انفه. 
لوقف اصدار هذا القرار، ونجحنا يف ذلك الن 
هذا املوقع صنف اصال يف املخطط التوجيهي 
يجب  منطقة  بانه  اللبنانية  االرايض  لرتتيب 
النفايات  تسببه  ما  اىل  تطرقنا  وقد  حاميتها. 

من تلوث لشاطىء البحر وقعره.

انشاء  مشكالت  عن  ايضا  تحدثت   ■
السدود؟

كثرية  مواجهات  السنة  هذه  حصلت   □
سد  حول  وبخاصة  السدود،  انشاء  حول 
رفضنا  من  ناتج  باملوضوع  اهتاممنا  برسي. 
يلحقه  ان  ميكن  الذي  للتخريب  كبيئيني 
بعد  امامنا  واضحة  كانت  والتجربة  السد، 
تبني  حيث  الضنية،  يف  بريصة  سد  انتهاء 
فتنبهنا  فيه،  للمياه  تخزين  يحصل  مل  انه 
االرض  طبيعة  عن  ناجمة  املشكلة  ان  اىل 
الصخر  من  نوع  هو  الكارست  الكارستية. 
من   %70 نحو  ويشكل  املشقق  الكليس 
بترسب  يسمح  وهو  لبنان.  وجبال  ارايض 
املياه اىل باطن االرض، وهذا ما يصفه علامء 
الجيولوجيا بانه هبة من الله للبنان لتخزين 
املياه الجوفية النظيفة املكررة تحت االرض 
فوقها.  اآلسنة  املياه  تتجمع  ان  من  بدال 
املشكلة حول سد برسي انه يبنى يف اجمل 
واد يف لبنان، ويشكل اكرب مصدر المتصاص 
عدا  االوكسيجني،  وتوليد  السام  الكربون 
بتخزين  الكاليستية ال تسمح  ارضه  ان  عن 
املياه. املشكلة االكرب ان حائط السد سيتم 
بناؤه عىل فالق روم - شحيم الزلزايل، لذلك 
طوين  الدكتور  الجيولوجي  الخبري  حذر 
النه  املنطقة  تلك  يف  السد  بناء  من  منر 

بشكوى  تقدمنا  لبنان.  عىل  خطرا  يشكل 
السد  انشاء  ميول  الذي  الدويل  البنك  اىل 
ان  تبني  بعدما  الالزمة،  باملعلومات  مرفقة 
فالق  ان  عن  معلومات  له  قدموا  املعنيني 
من  ناشط.  فالق  هو  بينام  هامد  روم 
تنجح  ال  الخزانات  او  السدود  ان  املؤكد 
االرض  طبيعة  بسبب  املياه  تجميع  يف 
االبار  حفر  بتنظيم  يكون  الحل  الصخرية. 
عوض  واستخدامها  العشوائية  الجوفية 
تدمري الطبيعة التي تغذي تلك االبار وبدال 
دراسة  بحسب  الجوفية.  املياه  تلويث  من 
لالمم املتحدة اصدرتها سنة 2014، تبني ان 
لكل  كافية  لبنان  يف  الجوفية  املياه  كمية 
سنوات  من  الرغم  عىل  اللبنانيني.  حاجات 
الجفاف وشح االمطار سيكون لدينا فائض، 
فكيف اذا كان موسم املطر جيدا مثل هذه 
السنة؟ لكن العشوائية يف عملية فتح االبار 
مشكلة  انتجت  للمياه،  املفرط  واالستهالك 
التملح يف االبار. نحن يف لبنان نعاين مشكلة 
سوء ادارة قطاع املياه وليس يف كمية املياه.

اليومية  املشاكل  مشكلة  اىل  نصل   ■
معه  تعاطيتم  كيف  النفايات.  ملف  وهي 

بيئية؟ ما هي مالحظاتكم حول  كجمعيات 
معالجته؟ طريقة 

اىل  قدمنا  جدا.  متشعب  النفايات  ملف   □
مئة  كلفته  تبلغ  حال  املتعاقبة  الحكومات 
عىل  ويقوم  لبنان،  كل  يغطي  دوالر  مليون 
اربعة اقسام: 50% من كمية النفايات قابلة 
)البالستيك  للتدوير  قابلة  و%35  للتسبيخ، 
والكرتون(، و15% املتبقية منها 10% قابلة 
النفايات  فرم  عرب  بديل  وقود  اىل  للتحويل 
وتحويلها اىل فحم صغري يستخدم يف مصانع 
االسمنت، وهو اقل رضرا من الوقود العادي 
امللوث للبيئة، وهناك 5% مواد نفايات صلبة 
ال  النها  للطمر  قابلة  وهي  العوادم  تسمى 
تسبب تلوثا. لذا نحن نحتاج فقط اىل زيادة 
والتي  العضوية،  للنفايات  التسبيخ  معامل 
كسامد  املفيد  الكومبوست  يسمى  ما  تنتج 
معامل  ايجاد  يجب  كام  للزراعة.  عضوي 
انواع  وبعض  والكرتون  البالستيك  لتدوير 
املحارق  حل  طرح  ان  نعترب  نحن  الزجاج. 
فضالت  الن  لبنان،  يف  فعال  وغري  مجد  غري 
ما  كبرية،  مياه  كمية  عىل  تحتوي  الطعام 
الهواء،  تلوث  اىل  سيؤدي  حرقها  ان  يعني 
التدوير.  من  االستفادة  مينع  الحرق  والن 
الكامل والتدوير  الفرز  لذلك طالبنا باعتامد 
مجلس  ملنع  تحركاتنا  نظمنا  كام  والتسبيخ. 
املرفوضة  املحارق  انشاء  اقرار  من  النواب 
ايضا من اهايل املناطق املنوي انشاؤها فيها، 
جبيل   - وبالط  مري  وبيت  كفرشيام  مثل 
االهايل  مع  وقفنا  وقد  املنت.  يف  والجديدة 

لرفض انشاء هذه املحارق.

كل  مع  التعاطي  يف  الخلل  ترون  اين   ■
البيئي؟ امللف 

وانفصام  وتحايل  الخلل يف وجود خبث   □
يف ادارة شؤون البلد كلها. التزم لبنان عىل 
لحامية  برشلونة  اتفاق   1986 عام  الورق 
وهو  التلوث،  من  املتوسط  االبيض  البحر 
املستدامة  التنمية  لتحقيق  هدفا   17 يضم 
ان  التنفيذ  نتيجة  وكانت  البيئة.  لحامية 
املتوسط.  للبحر  ملوث  اكرب  بات  لبنان 
ستكون  املقبلة  املرحلة  ان  من  اخىش 
اصعب اذا استمرت االمور عىل ما هي عليه 

اللبنانية. من تدمري للبيئة 

براميل فرز النفايات.

ملصق 
املياه 
الجوفية 
ثروة 
لبنان.

ملصق 
تحذيري 
لحامية 
برسي.
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شكلت الجمعيات االهلية رافدا مهام من روافد مؤسسات الدولة التي تعنى بشؤون املواطنني االجتامعية والصحية والرتبوية، 
وحملت عنها اعباء كبرية متكلة يف معظم االحيان عىل متويل ذاتها، ويف احيان قليلة عىل مساعدات رسمية وان محدودة 

قدمت الجمعيات االهلية الخريية والتطوعية 
املواطنني  مساعدة  يف  كبرية  مساهامت 
املحتاجني، خصوصا املرىض وذوي االحتياجات 
مساعدة  عن  عدا  منهم،  والتالمذة  الخاصة 
مستواها  رفع  بهدف  والفقرية  املعوزة  االرس 
وقد  فيها.  املوجودة  واملجتمع  االجتامعي 
املناطق  معظم  يف  الجمعيات  هذه  انترشت 
اللبنانية السيام النائية منها، التي تغيب عنها 
املكثفة  املركزية  نتيجة  الدولة  مؤسسات 
التي تجمع غالبية املؤسسات املعنية بالشأن 
العاصمة  يف  والرتبوي  والصحي  االجتامعي 
او يف املدن الكربى، بينام االرياف هي االكرث 

حاجة واالكرث معاناة.
تعترب جمعية "الهدى" الخريية منوذجا ناجحا 
تهتم  التي  االهلية  الجمعيات  مناذج  من 
من  انطالقا  الجنوب،  يف  املواطنني  بشؤون 
بلدة انصارية. وتبدي اهتامما خاصا باالطفال 
الجمعية  قدمت  الرسطان.  مرىض  واالوالد 
امكاناتها  من  الرغم  عىل  كبرية  مساهامت 
املحدودة، وتوسعت خدماتها لتشمل حاالت 
مرضية يف الشامل والبقاع، عدا عن نشاطات 

اخرى متنوعة وطنية واجتامعية وتربوية.
ياسني اخترص يف هذا  الجمعية سامي  رئيس 
العام" مسريتها وتقدمياتها  "االمن  الحوار مع 

وانشطتها وحاجاتها.

او  هدف  وألي  الجمعية  تأسست  متى   ■
مرشوع؟

آب  يف  للجمعية  التأسيسية  الهيئة  شكلنا   □
يف  والخرب  العلم  او  الرتخيص  ونالت   ،2004
الهيئة  تشكيل  تم   .2005 الثاين  ترشين   15
الجمعيات  قانون  ينص  حسبام  االدارية 
الداخلية.  املختصة يف وزارة  السلطات  البالغ 
لهيئة  عامة  انتخابات   2006 العام  اجرينا يف 
ادارية جديدة، وانطلق العمل بشكل منتظم 

مساعدات رسمية محدودة تمّكنها من اإلستمرار
"الهدى" رافد دعم لألطفال مرضى السرطان

تربية

اىل  يهدف  كان  البداية  يف  سعينا  ورسمي. 
الرسطان،   مرىض  االطفال  معاناة  معالجة 
قضايا  ومواكبة  البيئة،  املشكالت  معالجة 
توجيه  اىل  وتربوية يف حاجة  ثقافية  معرفية 
ووسائل  الرتبوية  املناهج  لجهة  السيام  اكرث 
االعالم. ركزنا عىل تكوين ما يشبه حالة رأي 
عام حول هذه املواضيع، ونظمنا مؤمترا وطنيا 
اهدافها  الجمعية وعن  لالعالن عن  تأسيسيا 
وحضور  رسمية  مبشاركة   ،2006 اذار   24 يف 
شخصيات جنوبية واسعة من مختلف طبقات 
املؤمتر  يف  املشاركة  حجم  املجتمع.  ورشائح 
شكل حافزا لنا النه اعطانا الثقة، لكنه حّملنا 
يف الوقت ذاته مسؤولية كبرية الن الرأي العام 

سيسأل عام سنقوم به وما سننجزه.

■ ملاذا االهتامم مبرىض رسطان االطفال؟
االختالط  نتيجة  فوجئنا  االنطالقة  مع   □

الرسطان  مرىض  بحجم  الناس  مع  والتعاطي 
وخصوصا لدى االطفال، بعد تفيش هذا املرض 
بشكل واسع يف الجنوب وغري الجنوب. كنت 
اعمل منفردا قبل تأسيس الجمعية عىل هذا 
لكننا  عنه.  وافية  دراسة  واجريت  املوضوع، 
شعرنا  املوضوع  اىل  الجمعية  يف  ولجنا  حني 
كمن ميسك جمرة نظرا اىل خطورة االمر. اذ 
تبني لنا ان هناك نحو 250 اصابة بني االطفال 
سنويا من عمر 16 سنة وما دون. بينها %15 
بعدد  قياسا  عالية  نسبة  وهي  الجنوب  يف 
اطفال لبنان. عدا عن اصابة الطفل او الولد 
التعليم،  يعاين من مشكالت يف  باملرض، فهو 
حيث انه من سنه الخامسة اىل 15 سنة تكون 
هناك صعوبات تعليمية لدى مريض الرسطان 
وانعكاسات  والنفيس،  الصحي  وضعه  نتيجة 
العالج عليه. هذه املاسأة تنعكس ايضا عىل 
وتتحول  وضعها  فيختل  عام،  بشكل  العائلة 

غاصب مختار
jornalist.70@gmail.com

رئيس جمعية "الهدى" سامي ياسني.

ومرتبكة،  قلقة  حياة  اىل  مستقرة  حياة  من 
ضامن  االرسة  رب  لدى  يكن  مل  اذا  السيام 
العالج  صحي او جهة ضامنة، علام ان كلفة 

مرتفعة جدا.

للعائالت  االجتامعي  الوضع  تابعتم  هل   ■
وكيف تتم طريقة عملكم مع املرىض؟

□ الشق االول هو تكوين ملف طبي للطفل 
املريض. نحن نتابع حاليا ملفات بني 50 و60 
املريض عىل  تسهيل حصول  نتابع  كام  حالة، 
لرسطان  جود  سانت  مبركز  ونتصل  العالج، 
االطفال، والذي نوجه اليه شكرا وتحية كبريين 
مؤسسة  اول  وهو  املجال.  هذا  يف  لجهوده 
يف  متخصصة  مؤسسات  لغياب  معها  نتعامل 
نطالب  لذا  الحاالت.  بهذه  اللبنانية  الدولة 
دولتنا بانشاء ما يسمى السجل الوطني ملرىض 
رسطان االطفال لتمسك هذا امللف الكبري يف 
كل لبنان. اذا تغلغلنا يف عمق االرايض اللبنانية 
واسعا  انتشارا  وعكار  البقاع  مناطق  يف  نجد 
للمرض. رمبا يعاين الطفل من غياب السياسة 

الصحية اكرث مام يعاين من املرض.

■ ما هو حجم مساهامتكم؟
مراحل  اسبوعيا  او  يوميا  نتابع  نحن   □
الجانب  اىل  وندخل  املريض،  الطفل  عالج 
االجتامعي للطفل السيام اذا كان يف املدرسة، 
اىل  عنايتها  ونلفت  باالدارة  نتصل  حيث 
الدراسة،  خالل  به  االهتامم  وسبل  وضعه، 
وكيف تتم معاملته من االدارة وزمالئه ايضا. 
املريض كل حاجاته  للطفل  نؤّمن  ذلك،  عدا 
املدرسية من التسجيل اىل الكتب والقرطاسية، 
والشقائه يف البيت ايضا، نظرا اىل ان معالجة 
املريض تستنزف العائلة ماديا ونفسيا. االهم 
من ذلك متابعة املريض عىل الصعيد النفيس 
واملعنوي، حيث نؤّمن له يف مناسبات االعياد 
الحاجات الالزمة والزيارة املنزلية والرتفيه عرب 
بل الشقائه  فقط،  له  ليس  والهدايا  الرحالت 
انه يف حالة نفسية مريحة مع  ليشعر  ايضا، 
الطبي،  العالج  من  اسايس  جزء  هذا  عائلته. 
وهناك شواهد وادلة دامغة عىل صحة ذلك.

■ كيف تتولون الجانب املايل للجمعية؟
□ يف الجانب املايل نحن ال نطلب قرشا من 

االخرى،  الجمعيات  بعض  تفعل  كام  احد 
التي  النشاطات  بعض  مردود  عىل  نتكل  بل 
واصدار  السنوي  املاراتون  ومنها  نقيمها 
نشاطا  يشكل  املاراتون  سنوية.  مفكرات 
انسانيا واجتامعيا ووطنيا. يف الجانب الوطني 
نحن من ضمن دورنا نسعى اىل تعزيز روح 
املواطنة عند اللبناين ليك يشعر انه ينتمي اىل 

دولة.

■ ماذا عن النشاطات االخرى للجمعية؟
الذي  واالجتامعي  الثقايف  بالنشاط  نقوم   □
التعاطي  كيفية  اىل  الناس  اهتامم  يوجه 
العام  النظام  واحرتام  املجتمع  يف  السليم 
الشعور  تنمية  عىل  نعمل  كام  والقوانني. 
االنساين لدى املواطن ليك يتعاطى مع اخيه 
لدينا  ذلك،  اىل  انساين.  منطلق  من  املواطن 
اهتامم خاص بالبيئة والتوعية البيئية. فنحن 
نعيش يف بلد كانت ثرواته الطبيعية كالجنة، 
لكن اين هي االن؟ من هنا انطلقنا يف برنامج 
الرسطان،  جانب  اىل  بالبيئة  لالهتامم  منظم 

نظرا اىل ارتباط املرض بالتلوث.

■ ما ابرز انجاز حققتموه يف الجمعية؟
عىل  عام  رأي  حالة  خلقنا  اننا  يكفي   □
رسالة  مع  كليا  متعاطفة  لبنان،  مستوى 
موضوع  وباالخص  وقضاياها  الجمعية 
االطفال مرىض الرسطان. من خالل نشاطاتنا 
برامج يف محطات  ايجاد  استطعنا  واتصاالتنا 
التلفزة تحت مسمى نرشة انسانية، كام توجد 
االضاءة  بهدف  جوية،  ونرشة  اخبارية  نرشة 
والبيئية  والصحية  االنسانية  املشكالت  عىل 
التي يعانيها املواطنون نظرا اىل كرثة الحاالت 
ولو  بلدنا.  يف  املوجودة  الصعبة  االنسانية 
من  جانبا  اخذت  تلفزيونية  محطة  كل  ان 
نستطيع  عليه  واضاءت  االنسانية  املشكالت 
املحطات  تجاوبت  لقد  وعي.  حالة  خلق 
وبدأت محطة "ال يب يس" بربنامج انساين ثم 
و"ام  و"الجديد"  ان"  يب  "ان  تبعتها محطات 
يت يف". نحن نعتقد اننا اعطينا صورة ناصعة 
عن عمل الجمعيات االهلية االنسانية. لكننا 
للجمعيات  اتحاد  بانشاء  الدولة  نطالب 
ظاهرة  لتفيش  منعا  االنسانية  االهلية 

الجمعيات الوهمية.

■ هل انجزتم ملفات علمية او تقنية يف اطار 
عملكم ملكافحة الرسطان؟

□ اصدرنا عام 2010 كتّيبا خاصا عن مرض 
اىل  نظرا  البيئي،  والرتدي  االطفال  رسطان 
فالتحليل  البعض.  ببعضهام  ارتباطهام 
ارتباط  بعيد  حد  اىل  يؤكد  البيولوجي 
اىل  يشري  الطبي  الجيني  والتحليل  االمرين، 
االهم  الرسطان.  لتحفيز  مسببات  هناك  ان 
بيولوجية  دراسة  وضعنا  اننا  ايضا  عملنا  يف 
بالتعاون مع قيادة الجيش عن الرتبة واملياه 
مرض  بتفيش  عالقتهام  ملعرفة  لبنان  يف 
بالتعاون  ملرشوع  حاليا  نحرض  الرسطان. 
خاصة  صيدلية  النشاء  اليونيفيل  قوات  مع 
اطباء  ترصف  يف  نضعها  الرسطان  بامراض 
النور قريبا وتعتمد  املنطقة، نرجو ان يبرص 

الرسمية. الطبية  الوصفات 

■ هل يشمل عمل الجمعية منطقة الجنوب 
فقط ام ميتد اىل مناطق اخرى؟

يف  منطقتنا  عىل  الجمعية  عمل  يركز   □
الجنوب، لكننا نتواصل مع اشخاص من البقاع 
والشامل والضاحية الجنوبية، ونرتب ملفاتهم 
مع  املستطاع  قدر  لهم  ونسهل  ونساعدهم 
كل  يشمل  بات  حتى  جود،  سانت  جمعية 

لبنان تقريبا.

■ هل تقومون بنشاطات وطنية او اجتامعية 
اخرى؟

مهمة،  وطنية  مناسبات  الجمعية  تحيي   □
لكننا نركز عىل ثالث مناسبات: عيد االستقالل 
االبجدية.  وعيد  والتحرير  املقاومة  وعيد 
العيد االخري اقر رسميا، لكن احدا مل يهتم به 
بعد كام ينبغي. اىل جانب اعياد املرأة واالم 
والجيش.  العذراء  السيدة  وبشارة  والطفل 
لدينا حاليا مرشوع تعاون مع قيادة الجيش 
عرب مديرية التعاون العسكري املدين، لتقديم 
مواد والبسة مدرسية للتالمذة االطفال عموما 
خاص.  بشكل  منهم  واملتفوقني  واملستحقني 
كام سنتعاون مع املديرية العامة لالمن العام 
يف هذا املجال ايضا. ال يفوتني هنا ان اشكر 
اللواء عباس ابراهيم عىل اهتاممه بنشاطات 
بها  نقوم  التي  لالحتفاالت  ورعايته  الجمعية 

من ضمن معالجتنا لالطفال املرىض.
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خضع االقتصاد اللبناين ملحاوالت شتى للتشخيص، اولها وضع برنامج امنايئ من مؤسسة ايرفد هو االول من نوعه يف لبنان 
بهذا املستوى العلمي وهذه الشمولية، لكنه بقي حربا عىل ورق. هذه املحاولة الجدية مل تكن الوحيدة، بل تلتها دراسات 

اقتصادية وضعت يف االدراج ومل يعمل عىل تنفيذ اي منها

عصام شلهوب 

إقتصاد

الدراسات  هذه  اهامل  ان  فيه  شك  ال  مام 
قامت  فلو  وعقدها.  املشكلة  فاقم 
اي  بتبني  املتعاقبة  اللبنانية  الحكومات 
اليوم يف  لبنان  لكان  املدروسة،  الخطط  من 
اجواء التعايف  االقتصادي. لكن غياب الرؤية 
السياسية  الطبقة  تحمل  وعدم  الواضحة، 
اىل  ادى  للمستقبل،  التخطيط  مسؤولية 
بشكل  لالقتصاد  االنتاجية  القدرات  تراجع 

كبري يف كل القطاعات. 
للدين  مطرد  منو  ظل  يف  حدث  ذلك  كل 
الذي تخطى 85 مليار دوالر، مسجال  العام 
ما نسبته 152% من الناتج املحيل االجاميل، 
وهذا ما جعل لبنان يحتل املرتبة الثالثة عىل 
الئحة البلدان االكرث مديونية يف العامل. علام 
وصول  من  حذر  الدويل  النقد  صندوق  ان 
الدين العام اىل ما نسبته 180% خالل فرتة 

قصرية اذا استمر االرتفاع بالوترية الحالية.
كل هذا يف ظل استمرار االستنزاف يف املالية 
العام  واالنفاق  العجز  خالل  من  العامة 
سجل  الذي  االقتصادي  النمو  وبطء  الكبري، 

تراجعا نسبته 1% يف العام املنرصم.
رئيس لجنة االقتصاد النيابية نعمة افرام اكد 
املحظور  يف  دخل  لبنان  ان  العام"  لـ"االمن 
دين  ومنو  العامة،  املوازنة  عجز  خالل  من 
يف  وعجز  االقتصاد،  يف  منو  دون  من  عام 
امليزان التجاري. ودعا اىل الدخول يف التغيري 

الجذري. البنيوي 

االقتصادية  السنوية  االحصاءات  نتائج   ■
هل   .2018 عام  معظمها  يف  سلبية  جاءت 
بعضا  ان هناك  ام  املحظور  اىل  لبنان  وصل 

من امل؟

□ وصلنا اىل املحظور، لكن االمل موجود. ال 
نستطيع ان نستمر يف بلد دينه العام يصل 
يتجاوز  ال  االقتصادي  منوه  بينام   %80 اىل 
الـ1.5%. عجزه التجاري يصل اىل 15 مليار 
ونستورد  دوالر  مليارات  بـ3  نصدر  دوالر 
ظل  يف  نستمر  ان  ميكننا  وال  مليارا،  بـ18 
و7  و6   5 بني  يرتاوح  عامة  موازنة  عجز 
مليارات دوالر. هذه املبالغ ستتم استدانتها، 
وليس هناك بلد يف العامل تصل نسبة العجز 
ان يدخل يف  يف موازنته اىل 20% من دون 
لنا  تؤكد  عوامل  ثالثة  هناك  اذا  املحظور. 

ذلك هي:
• عجز يف املوازنة العامة.

• منو دين عام من دون منو يف االقتصاد. 
• عجز يف امليزان التجاري.

هذه  امام  الن  موجود؟  االمل  ملاذا 
الذي  الوجع  يدفعنا  واملعوقات  الصعوبات 
البنيوي  التغيري  يف  الدخول  اىل  منه  ننئ 
املعالجات  وان  خصوصا  لبنان،  يف  الجذري 
السابقة لالوضاع االقتصادية كانت موضعية 

وعابرة ومل تعد تنفع.

■ لكن هذا الحل يحتاج اىل قرارات جريئة؟
الجرأة،  اىل  فيه  نحتاج  ال  وضع  يف  نحن   □
عىل  الننا  االصالح  عملية  عىل  ومجربون 
اتخاذ  علينا  لذا  املوت.  من  جدا  مقربة 

القرار بعدم املوت.

■ عىل ماذا ميكن ان نستند يف اتخاذ القرار 
املناسب البعاد كأس املوت عن لبنان؟

استعداد  نحن عىل  املواطن. هل  □ وطنية 
واحد؟  لبنان  ويف  واحد  كمجتمع  للعيش 

عىل  االعتامد  علينا  نعم،  الجواب  كان  اذا 
ما اسميه االنتاجية. اجل لذلك وجب اعادة 
يف  القرارات  التخاذ  جديدة  آليات  خلق 
لبنان باسم االنتاجية. انا  ادعو، ونحن عىل 
الوطني  للعقد  االوىل  املئوية  نهاية  ابواب 
باسم  جديد  وطني  عقد  وضع  اىل  اللبناين، 

العيش الوطني املنتج.

ضمن  يدرج  ان  ميكن  الطرح  هذا  لكن   ■
اطار املثالية. ماذا عن الوضع اليوم؟

حكومة  تشكيل  اىل  يحتاج  اليوم  الوضع   □
يف ارسع وقت ممكن، تكون فعالة ومنتجة 
وتحارب الفساد عىل ان تشكل من اصحاب 
مهام  دورا  للسياسيني  الن  االختصاص، 
حلها  ميكن  ال  وجودية  مشكلة  امامنا  آخر. 
اعني   رضس.  وجع  كأنها  آثارها  ومعالجة 
باالنتاجية يف الدولة، ومعرفة كيفية تشكيل 
امتنى  لذلك  القرارات.  واتخاذ  الحكومات 
بصورة  االتفاق  اللبنانيني  السياسيني  عىل 
االنتاجية،  هو  واحد  شعار  عىل  موحدة 
عىل  تساعدنا  التي  االساسية  النقطة  وهي 
خلق ادارة رسمية واتخاذ القرارات املناسبة 
من  السيايس،  القرار  من  بعيدا  الصحيحة 
دون ان نغفل رضورة تقوية وتحصني اللعبة 
اباء  اىل  السياسيون  يتحول  حتى  السياسية 

الجديدة. للمئوية  مؤسسني 

■ هل هناك تجاوب سيايس مع هذا الطرح؟
االقتصاد  لجنة  اعضاء  من  كبري  التجاوب   □
التي تضم كل االفرقاء واالحزاب. انا عىل اقتناع 
تام بأن كلمة االنتاجية تجمع كل االفرقاء، عىل 
وهي  اشهر،  ستة  خالل  ملسته  ما  هذا  االقل 

تخرجنا من زواريب السياسة اليومية. علينا ان 
يتقاتلون  السياسيني  ولندع  بشكل جيد،  ننتج 

يف ما بينهم للسيطرة عىل الحصة.

■ كيف يتم الفصل بني االثنني؟
االفرقاء  □ من خالل قرار واحد من جميع 
ينبغي  عليه.  نعمل  ما  وهذا  السياسيني 
ادارات  كل  يف  لالنتاجية  حاضنة  بيئة  خلق 
الدولة. لنرتك الرصاع السيايس يف مكان آخر 
اذا اردنا للبنان ان يتعاىف، واال فهناك الحل 

الثاين وهو الوصاية الخارجية. 

لندن  يف  عقد  الذي  االستثامري  املنتدى   ■
شارك فيه نصف الدول املانحة التي اسست 
ملؤمتر سيدر وتوصياته االصالحية. هل خرس 
لبنان جرعات الدعم من هذا املنتدى ومن 

مؤمتر سيدر نهائيا؟
□ مل يخرس لبنان اهداف املنتدى االستثامري 
هام  بل  سيدر،  مؤمتر  نتائج  وال  لندن  يف 
القرارات  التخاذ  للمسؤولني  دافع  مثابة 
التي  الرشوط  بأن  يقني  عىل  انا  الصحيحة. 
االساس  هي  سيدر  اموال  ملنح  وضعت 

االنقاذ. لعملية 

واال  حكومة  اىل  يحتاج  االمر  هذا  لكن   ■
فكل املعالجات لن تنفع؟

االنتهاء  اىل  مدعو  الجميع  لذا  صحيح،   □
ايل  بالنسبة  واضح  االمر  الوضع.  هذا  من 
انقاذية غري  انه يجب تشكيل حكومة  وهو 
سياسية، وعىل فخامة الرئيس ودولة الرئيس 
تحمل املسؤولية. انا عىل معرفة اكيدة بأن 

فخامة الرئيس صاحب قرارات جريئة.

■ بعد التصنيفات التي اطلقتها املؤسسات 

لبنان  اعالن  امام  نحن  هل  الدولية،  املالية 
دولة فاشلة؟  

العام  بداية  ومع  الواقع،  هذا  امام   □
الوصول  تجنب  عىل  العمل  ارجو  الجديد، 
من  يخاف  من  مثة  الفاشلة.  الدولة  اىل 
املرحلة. تقف  اىل هذه  الوصول  املسؤولني 
لتتساءل  الوقائع  هذه  امام  وانت  متعجبا 
لبنان؟  النقاذ  الجريء  القرار  يتخذ  مل  ملاذا 
االبواب  من  سنوات  منذ  يعاين  بلدنا 
املشلعة واملفتوحة والتي حولته اىل ساحة 
الدول  اولويات  فيها  طغت  دولية  رصاع 
مفهوم  الوطن.  مصالح  اولويات  عىل 
كل  فوق  اللبنانية  والقومية  الوطنية 
ما  اىل حد  تجسدت  الفلسفة  اعتبار. هذه 
التي  النيابية  االنتخابات  يف  واضح  وبشكل 
جرت وفق النظام االنتخايب الجديد. كانت 
النتائج تبرش مستقبال بأن الشعب سيصبح 
ثورة  اىل  ادعو  انا  املحاسبة.  عن  مسؤوال 
قيم، الن ما وصلنا اليه ال يحل اال مبستوى 
التظاهرات  مبستوى  وليس  القيم  ثورات 
البنيوي  التغيري  هو  الهدف  واالرضابات. 
ان  اىل  للوصول  اللبناين  االنسان  قلب  يف 
يرفض انتخاب اي شخص اال بناء عىل رؤية 

واضحة يحاسب عليها.

لغاية  التي ظهرت  السلبية  االرقام  امام   ■
مرصف  حاكم  تطمينات  تكفي  هل  اليوم، 
يف  املوضوع  ان  ام  املجال  هذه  يف  لبنان 

حاجة اىل قراءة اخرى؟
فصل  املصارف  مع  باالتفاق  استطاع   □
لفرتة  اللبناين  االقتصاد  عن  اللرية  حامية 
الدخول  نستطيع  ال  اليوم  نحن  زمنية. 
القوة  لدعم  اللرية  انهيار  مدرسة  يف 
اللرية  ذلك.  عىل  تأخرنا  فقد  التنافسية 
الذي  هو  االقتصاد  لكن  لفرتة،  سليمة 
متسارع  بشكل  تنهار  العمل  فرص  يتأمل. 
االيداعات  عىل  الفوائد  ارتفاع  نتيجة 
نرى  لذلك  اللرية،  عىل  الحفاظ  بهدف 
تراجع االستثامرات يف لبنان. الوضع ميكن 
ميكنه  ال  ولكن  لفرتة،  هو  كام  يبقى  ان 

االستمرار اىل ما شاء الله.

كلفة هدر الوقت 
اكبر من كلفة الفساد

لن يقدم لنا احد دوالرا 
واحدا اذا لم نحارب الفساد 

الشفافية ونعتمد 

رئيس لجنة االقتصاد النائب نعمة افرام. 

العجز املالي يضع لبنان في املحظور 
إفرام: الخالص بحكومة إنقاذ وطني
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إقتصاد

امام  مسدودا  بات  االفق  ان  تعتقد  هل   ■
والعمل  االستثامر  يف  والصامدين  املؤمنني 

والبقاء يف لبنان؟
تشكيل  واحد.  اتجاه  يف  هو  االفق  فتح   □
واعتامد  الفساد  ملحاربة  بالثقة  توحي  حكومة 
الشفافية، وهام امران مهامن جدا النه مل يعد 
هناك من سيقدم لنا دوالرا واحدا اذا مل نعتمد 

هذا االسلوب.

وفق  االصالح  بعملية  يرتبط  االمر  لكن   ■
الرشوط التي وضعها مؤمتر سيدر؟

محاربة  اتجاه  يف  يصب  يحدث  ما  كل   □
واضحني  نكون  ان  يجب  والشفافية.  الفساد 
اذا  النه  الفساد،  محاربة  موضوع  يف  ووقحني 
مل نترصف عىل هذا االساس فاملعادلة ستنهار. 
بحكومة  متر  للخالص  واحدة  طريق  هناك 
تضم  صواعق"   "القطة  تسمى  وطني  انقاذ 
اشخاصا يؤكدون للمجتمع الدويل ان املوضوع 
باملراكز  بل  السياسية  باملراكز  يتعلق  ال 
الشفافية  لذلك:  رشوط  ثالثة  وهناك  املنتجة، 
ابعاد  اليها  يضاف  االنتاجية.  الخربة،  املطلقة، 
الوزراء  مجلس  داخل  السياسية  املامحكات 
واملياه  الكهرباء  ان  اي  تقنية.  قرارات  عرب 

ليست  والطرقات  والنفايات  واالتصاالت 
موضع  وتكون  السياسة  يف  الستعاملها  ادوات 
وممنوع  املحرمات  من  اصبحت  النها  خالف، 
التالعب بها سياسيا. إبعاد هذه القطاعات عن 
اللعبة السياسية يساعد عىل استقطاب رؤوس 
لتحقيق  التحتية  البنى  اىل  وادخالها  االموال 
النمو االقتصادي. اشري هنا اىل ان الوقت الذي 
القرارات  اتخاذ  اجل  من  للسياسيني  اعطي 
املرة االخرية  انها  ارى  الجريئة مل يعد متوافرا. 
التي يتم فيها رشاء الوقت قبل االنهيار. لذلك 
عليها  اطلق  ان  ميكن  حكومة  تشكيل  علينا 
يقول  كمن  ستكون  النها  الصواعق"  "القطة 
يف  ان  واالجانب  العرب  املستثمرين  لجميع 
البنى  يف  امن  وبشكل  التوظيف  استطاعتكم 
التحتية  البنى  يف  الذيك  والتوظيف  التحتية. 

ما  االقتصاد  له مردود مهم جدا عىل  اللبنانية 
 6 بنسبة  النمو  زيادة  قيمة مضافة عرب  يخلق 
عىل  سيساعدنا  متاح  امر  وهو  سنويا،  و%7 

اعادة خلق آلية فرص العمل.

رؤوس  يف  الفساد  وجود  عدم  يضمن  من   ■
امام  سالكة  الطريق  تكون  حتى  البعض 

الصحيح؟ االستثامر 
□ الشعب وقيام بنية قانونية وقضائية شفافة 

مئة يف املئة.

■ هل الرسقة والفساد وهدر املال العام هي 
اهم اسباب وصول لبنان اىل حافة الهاوية؟

الذي  الوقت  هدر  هو  اخر  عامل  هناك   □
استعداد  عىل  انا  الفساد.  من  اكرث  كلف 
الجراء دراسة لتبيان حجم الخسارة التي مني 
بها لبنان من جراء هدر الوقت منذ 15 سنة 
لغاية اليوم تؤكد عىل ان هدر الوقت كانت 
كلفته اكرب من الفساد. عندما ننتظر 8 اشهر 
عام  دين  ظل  يف  حكومة  تشكيل  دون  من 
يف حدود 85 مليار دوالر ترتتب عليه فائدة 
 قيمتها يف حدود 4 مليارات دوالر، ونحن ما زلنا 
الوقت  هناك  ذلك  عىل  قياسا  االنتظار.  يف 
الرئاسية،  االنتخابات  اجل  من  ضاع  الذي 
السابقة،  الحكومات  تشكيل  اجل  ومن 
الوقت  هذا  وكلفة  النواب،  مجلس  واقفال 
الضائع تظهر يف الدين العام. االرقام والعلم 
والحقيقة تؤكد ان للوقت مثنا، ونحن ندفع 
عام  دين  تحت  نقبع  الننا  باهظا  مثنا  اليوم 
انتظار  يف  نحن  كبرية.  فوائد  عليه  يرتتب 
الدين  عىل  الفوائد  زيادة  هي  اكرب  ازمة 
اول  موضوعني:  خالل  من  اللبناين  العام 
قرار  خالل  من  الدوالر  عىل  الفائدة  زيادة 
البنك املركزي االمرييك رفع الفائدة نحو  1.1 
 850 الدين  كلفة  ترفع حجم  والتي  و%1.5 
التي  الدولية  التصنيفات  ثاين  دوالر.  مليون 
ستؤثر بنحو نقطة او نقطتني. اي ان مجموع 
الفوائد االضافية سرتتفع اىل 1.5 مليار دوالر 
بصورة  يزداد  والذي  املوجود،  الدين  خدمة 
قرارات  اتخاذ  الواجب  من  لذلك  مستمرة. 

انقاذية رسيعة.

ادعو الى ثورة قيم 
الن ما وصلنا اليه ال يحل 

اال بثورات القيم

التوظيف الذيك يف البنى التحتية اللبنانية له مردود مهم جدا.
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هل للفن "رسالة"؟
انه نقاش عابر لتاريخ االدب والفن، ومالزم له. هل للفن وظيفة؟ وما هي وظيفة االبداع 
الفرنيس جان  الفيلسوف والكاتب  املسألة خصها  بشكل عام؟ ما هو دور االدب؟ هذه 
بول سارتر مبجموعة نصوص نظرية نرشت تباعا، اواسط الخمسينات، يف مجلته "االزمنة 
الحديثة"، قبل ان تجمع الحقا يف كتاب شهري ما يزال مرجعيا وراهنا، تحت عنوان "ما 

هو االدب؟". 
طبعا سارتر من انصار االدب امللتزم، اجاب عن اسئلة ثالثة: ما هي الكتابة؟ ملاذا نكتب؟ 
ملن تكتب؟ "ان تكتب معناه ان تكشف. ان تكشف العامل. ال يجوز لنا ان نجهل العامل، 
كام ال يجوز لنا ان نجهل القانون". واطلق الفيلسوف الوجودي مقولته الشهرية: "نكتب 

ليك نكون اساسيني بالنسبة اىل العامل".
مل  ان  له  قيمة  ال  الفن  بأن  آمنت  مختلفة  وتيارات  مدارس  الثقايف  التاريخ  عرف  طبعا 
يكن حامال قضية، او رسالة. يف االدب، من رواية وشعر وقصة، واملرسح والفن التشكييل 
والغناء والسينام طبعا. السينام منذ والدتها لعبت دورا يف تعبئة الجامهري وقولبة وعيهم. 
املرشوع  هذا  لخدمة  جامهرييا  سالحا  العرشين  القرن  مطلع  الكبار  القادة  فيها  ورأى 
االيديولوجي او ذاك. الحالة القصوى لهذا املنحى الذي يقول بالتزام املبدعني، جسدتها 
مدرسة "الواقعية االشرتاكية"، وكان وجهها السلبي "الجدانوفية" التي نعطيها اليوم كمثل 
كاريكاتوري، وقد وصلت اىل حد ادانة وتخوين كل فن يلهي الجامهري ، وال يحمل الوعي 
اىل الناس، وال يعكس "هموم الطبقة العاملة وقضاياها". هذا ال مينع ان املدرسة الواقعية 
انجبت، اىل جانب الربوباغاندا املوجهة، عباقرة مثل املعلم الرويس رسغاي ايزنشتاين احد 
اباء الفن السابع، واملرسحي االملاين برتولد بريخت. هذا االخري، نّظر للمرسح التعليمي 
التوعوي، االمر الذي مل مينعه من ترك اعامل خالدة ما زالت ُتَدرّس، وتقدم عىل مسارح 

العامل، اىل يومنا هذا.
يف املقابل، هناك املبدعون واملنظرون والنقاد الذين رفضوا توريط االبداع يف اي هم او 
قضية، خارجة عن قضيته الداخلية التي هي الرؤيا والوحي واالسلوب واملشاغل الجاملية. 
ذات يوم طرح احد الصحافيني سؤاال عىل السيناميئ الربيطاين العمالق الفرد هيتشكوك: 
بسخريته  "سايكو"  صاحب  فاجابه  الجديد؟  فيلمك  عليه  ينطوي  التي  الرسالة  هي  ما 
االنكليزية الباردة: "رسالة؟ انا ال احمل رسائل. اذا كنت تنتظر رسالة، عليك ان تتوجه اىل 

ساعي الربيد". 
 Parnasse وقد عرف تاريخ االدب مدرسة شهرية هي "الربناسية" )نسبة اىل جبل الربناس
يف اليونان وكان يف االسطورة جبل ابولون الذي ترتاده ملهامت الشعراء(. هذه الحركة، 
يف باريس النصف الثاين من القرن التاسع عرش، كانت تقول بـ"الفن للفن"، وكان روادها 
من الشعراء يؤمنون بـ"النحت الواعي"، اي االشتغال الدؤوب عىل هالم اللغة الستخراج 
املعنى يف قوالب متقنة. الجامل هدفها االول واالخري. وخرج من رحم هذه الحركة شعراء 

كبار مثل شارل بودلري وبول فرالن وحتى ارتور رامبو...
اليوم يف لبنان، والعامل العريب، يخيل الينا ان املسألة صارت من املايض، صالحة ملتاحف 
نراقب  ان  يكفي  تعيدا.  اكرث  باشكال  مستمر  النقاش  لكن  الجامعات.  ومناهج  الثقافة 
"مطلوبني"  الكوميدي  فيلمها  بسبب  نيبال عرقجي  لها  تعرضت  التي  االنتقادية  الحملة 
الذي يلفت نظر اىل موقع املسنني يف املجتمع، ورضورة اعطائهم الصدارة وايالئهم كل 
عن  املدافعني  رد  وكان  يستحقونها.  التي  واالحرتام  والتقدير  والعناية  االهتامم  اشكال 
الفيلم اننا لسنا يف مجتمعات متطورة مستقرة نامية غنية حققت كل اهدافها، لنتفرغ 
ملتعة الفن للفن، بل نعيش عىل حافة بركان دائم. ال يستطيع الفن، اخالقيا، ان يتعامى 

عن اوجاع الناس وهمومها وقضاياها.
يحق للفن ـ بل من واجبه احيانا ـ ان يكون هادفا، امنا برشط واحد: ان يبقى فنا.

نقطة على السطر "مطلوبني" كوميديا هادفة تحمل رسالة إنسانّية
نبال عرقجي: ويٌل ملجتمع جاحد ينسى كباره

على الشاشة

باريس ونالت  نبال عرقجي )1975( كاتبة ومخرجة وممثلة. امضت 25 عاما يف 
اجازة يف التواصل من جامعة السوربون، ثم املاجستري يف االعالن من جامعة ليل. 
اىل  انحازت  سابا(،  الرا  واخراج  كتابتها  ـ   2012( ثواين"  "قصة  االول  فيلمها  منذ 

القضايا واملواضيع االجتامعية والقصص الواقعية

هناك دوما رسالة ما بني طيات كل عمل تقّدمه 
املحظورات  تناول  ثواين"  "قصة  عرقجي.  نبال 
"يال  فيلم  ثم  الوجود.  وقساوة  االجتامعية 
عقبالكن" )2014 ـــ كتابتها واخراج اييل خليفة( 
الذي رصد يف قالب كوميدي معاناة رشيحة من 
النساء ينتمني اىل الطبقة الوسطى، ونظرة املجتمع 
اليهن بعدما تخّطني العمر املفرتض للزواج بحسب 
رؤية هذا املجتمع وتقاليده. اتبعت عرقجي هذا 
الرشيط بثان حمل عنوان "يال عقبالكن شباب" 
)2016 ـــ كتابتها واخراج شادي حنا( الذي اتجه 
اىل قضايا الرجال والقيود والتسويات التي يفرضها 

الزواج والعالقات العاطفية. 
ضمن املنطق نفسه الذي ينهل من قصص واقعية 
من املجتمع، عادت نبال عرقجي هذه املرة بفيلم 
الذي  "مطلوبني"  واخراجا.  كتابة  توقيعها  يحمل 
طرح يف الصاالت اللبنانية، يالمس معاناة صامتة 

رحل رشيكهم ووجدوا انفسهم وحيدين. اال ان 
االمور تنقلب حني تتلقى احدى املسنات )سهام 
حداد( رسالة بعيدة من القرية، مفادها ان رشكة 
عقارية ستنقل رفات زوجها من تحت الشجرة 
التي اوىص بدفنه تحتها، لتبني فوقه مرشوعها 
االستثامري. هنا، تقرر "عصابة االربعة" االنطالق 
يف مغامرة ملؤها الكوميديا واملواقف الطريفة، 
مبساعدة املمرض )بيار رباط(، يف محاولة ملنع 
الرشكة من االقدام عىل هذه الخطوة. يف رحلتهم 
االجتامعية  املواقف  مبختلف  سيمرون  تلك، 
ويصبحون  متنوعة،  انسانية  بنامذج  ويلتقون 

"مطلوبني" للعدالة. 
قدمه  الذي  والطبيعي  العفوي  االداء  جانب  اىل 
نجوما  عرقجي  ارشكت  الرئيسيون،  االبطال 
معروفني يف التمثيل واالعالم، فحّلوا ضيوف رشف 
عىل الفيلم: سيناريو نبال عرقجي، تصوير راشيل 
 Dream Box نوجا، مونتاج شريين دبس، انتاج

Productions ونبال عرقجي. 
التعاضد بني هؤالء املسنني، التفاوت املرعب بني 
زمنهم والزمن الحايل بثورته الرقمية والتكنولوجية، 
املعاملة السيئة التي يالقيها هؤالء يف ما يفرتض 
وليس  املسنني"،  "دار  او  الراحة"  "بيت  تسميته 
"مأوى العجزة" )!( تخيّل االبناء عن اهلهم حاملا 
يصبحون عاجزين، وانانية االوالد... كلها مواضيع 
يطرحها الفيلم لكن باسلوب كوميدي كام عودتنا 

نبال عرقجي. 
اللبنانية  واملمثلة  املخرجة  التقت  العام"  "االمن 

للحديث عن فيلمها الحايل ومشاريعها الجديدة.

■ من اين جاءتك فكرة فيلم "مطلوبني"؟
الشيخوخة،  عن  فيلم  انجاز  يف  رغبت  لطاملا   □
خصوصا وان ال اعامل فنية قاربت هذا املوضوع 
عىل  هؤالء  واقع  انقل  ان  ارتأيت  لذا،  سابقا. 
الشاشة الكبرية، ورمبا هذا عائد ايضا اىل انني اكرب 
بهذه  اشعر  رصت  لذا،  كذلك.  واهيل  السن،  يف 
القضية اكرث مبا انها صارت لصيقة بيوميايت وحيايت. 
فعال  رايت  لبنان،  يف  العجزة  دور  قصدت  حني 
كوراث، وكيف ان هؤالء الكبار مهملون وال احد 

يسأل عنهم، او يهتم بهم، خصوصا اوالدهم. لذا، 
ارتأيت ان من الرضوري فتح هذا امللف.

■ عىل اي اساس اخرتت ابطال الفيلم دعد رزق 
دياب،  وجورج  حداد  وسهام  بوخليل  وجورج 
طبعا  باستثناء  محرتفني  غري  وانهم  خصوصا 

جورج دياب؟
□ بالنسبة اىل اختيار املمثلني، ال بد من االخذ 
يف االعتبار ان ليس لدينا عدد كبري من املمثلني 
من  للعديد  اختبارات  اجرينا  السن.  هذه  يف 
الناس، وكان هؤالء االربعة االفضل. مع العلم 
ان دعد رزق ممثلة شاركت قبال يف فيلم "يال 
عقبالكن شباب"، وسهام حداد ايضا مّثلت يف 
فيلم "سكر بنات" )اخراج نادين لبيكـ  2007(. 
الوحيد التي مل ميّثل سابقا ومل يقف امام كامريا 
هو جورج بوخليل. واعتقد انه قّدم دورا ال يقل 

احرتافا عن زمالئه.

■ هل وجدت صعوبة يف ادارة ممثلني هواة اذا 
جاز التعبري؟ 

□ الصعوبة االكرب التي واجهتها هي  عمر هؤالء 
نحفظ  ان  نحن  عمرنا  يف  سهال  فليس  املمثلني. 
اليهم؟  بالنسبة  باالحرى  فكيف  والدور،  النص 
وقد اجرينا متارين طوال شهر ونصف شهر قبل 

التصوير يك يجيدوا النص والدور.

التمثيل  يف  نجوم  مشاركة  العمل  يف  امللفت   ■
وبديع  رباط  وبيار  صربا  كعايدة  والفن  واالعالم 
ابوشقرا وطوين بارود ومرييام كلينك ووسام صليبا 
وغريهم. ما الهدف من اختيار كل هذا العدد من 

الوجوه املعروفة؟
- كرثة النجوم والوجوه املعروفة يف الفيلم تعود 
وان  خصوصا  املشاهد،  استقطاب  يف  رغبتنا  اىل 
معروفني.  ليسوا  الفيلم  يف  الرئيسيني  املمثلني 
فحاولنا تعويض هذا االمر. باستثناء عايدة صربا 
يحّلون  الفيلم  النجوم يف  باقي  فان  رباط،  وبيار 

كضيوف رشف ال اكرث.

■ كيف تصف نبال فيلمها "مطلوبني" وما هي 
الرسالة التي تريد ايصالها اىل املشاهد؟

الدرجة  يف  انساين  فيلم  هو  "مطلوبني"   □
االوىل يحمل رسالة اساسية هي: ايها الشباب، 

اهتموا باهلكم النكم ستشيخون انتم ايضا 

دعد رزق وجورج بوخليل وسهام حداد وجورج دياب يف مشهد من "مطلوبني".

سمير مراد

انها  لبنان.  الكبرية يف  اليها الشاشة  قّلام تطرقت 
معاناة الكبار يف السن املرتوكني يف دور العجزة، 
كانوا  ان  املناسبات،  يف  اال  اوالدهم  يرون  ال 
بعدما  الباب،  هذا  عرقجي  طرقت  محظوظني. 
ومحيطها.  ذويها  من  الشيخوخة  بدنو  شعرت 
صحيح ان املوضوع مأساوي يف مكان معني، اال ان 
عرقجي تقدمه يف قالب كوميدي ظريف، وتحّمله 

رسالة ووصية: ايها الشباب اهتموا بكباركم. 
هادف.  واقعي  اجتامعي  فيلم  انه  اختصار  يف 
هكذا، ميكن اختصار معظم مسار عرقجي الفني. 
يرصد "مطلوبني" يوميات اربعة مسنني )متثيل 
دعد رزق وجورج بوخليل وسهام حداد وجورج 
دياب( يف دار للعجزة تديره امرأة قاسية )عايدة 
لكل  الكوميدية(.  ادوارها  اطرف  احد  يف  صربا 
واحد من هؤالء قصة حزينة كانت وراء ايداعه 
يف هذه الدار. بضعهم تخىل عنه اوالده، واخرون 
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يوما ما. اذا نحن مل نهتم باهلنا، فاالكيد ان 
اوالدنا لن يهتموا بنا. هذا الفيلم يتحدث عن 
افراد  الحب والتضامن والتعاضد والتكافل بني 
يف  الكبار  هؤالء  يصري  كيف  ويرصد  املجتمع، 
بسبب  بعضا  بعضهم  اىل  بالنسبة  عائلة  السن 

اهامل عائلتهم لهم. 

الرشيحة  تختلف ظروف هذه  رايك، هل  ■ يف 
العمرية يف لبنان عن حالها يف دول اخرى؟

□ معاناة هذه الفئة العمرية واحدة. يف النهاية 
انسان  وجود  اىل  فقط  يحتاجون  الكبار  هؤالء 
يحن عليهم. حتى لو اّمنت لهم كل وسائل الراحة 
والرفاه يف دار العجزة، اذا مل يكن هناك شخص 
يشعرون  سيظلون  بهم،  ويهتم  معهم  يحيك 
بالوحدة واملرارة. ليس املكان الذي يعيشون فيه 
ما يهم، بل واقع انهم ال يرون اوالدهم. وهذا اهم 
من  العديد  شاهدت  وقد  اليهم.  بالنسبة  يشء 
الريبورتاجات عن دور العجزة يف فرنسا، والحظت 
ان وضع هؤالء ليس احسن حاال من لبنان. اضف 
اىل ذلك ان املعاملة داخل الدار نفسها كانت سيئة 

لجهة االهتامم بنظافتهم وطعامهم.

ونبال  الكاتبة،  ونبال  املمثلة،  نبال  هناك   ■
املخرجة، اين تجدين نفسك اكرث؟ 

□ اذا كنت مجربة عىل االختيار، ساختار الكتابة، 
فانا اعشقها. يف خصوص التمثيل، انخرط فيه عندما 
ويتحداين،  يستفزين  انه  واشعر  الدور  يعجبني 
لكنني ال اعترب نفيس ممثلة. بالنسبة اىل االخراج، 
تلك  وكانت  مخرجته،  انا  اكون  فيلم  اول  فهذا 
تجربة جميلة، رغم انني واكبت عملية االخراج 
عن كثب يف افالمي السابقة، وكانت االمور تجري 

بتنسيق قريب بيني وبني املخرج.

التي  القاعدة  فيلمك يشّكل رمبا خروجا عن   ■
اذ  االخرية  العقود  يف  اللبنانية  االفالم  سادت 
خّيمت عليها تيمة الحرب. ملاذا مل تنجزي فيلام 

عن الحرب؟
□ الن هذا املوضوع اجهله فعال. عشت 25 عاما 
يف باريس، ومل اعايش الحرب ابدا. اشعر انني اذا 
اردت ان اكتب عن لبنان وبريوت خالل الحرب، او 
ان اروي ما الذي حدث، يجب ان اكون عايشت 
الناس ضجرت  ان  ذلك  اىل  اضف  املرحلة.  هذه 
نسيان  يف  ترغب  وهي  املوضوع،  هذا  من  فعال 

هذه الحقبة، وطي هذه الصفحة من تاريخنا.  

■ نظرة املجتمع اىل املرأة يف عمر معني يف فيلم 
"يال  يف  الشباب  مشكالت  ثم  عقبالكن"،  "يال 
عقبالكن شباب"، فهموم العجزة يف "مطلوبني"، 
منشغلة  عرقجي  نبال  ان  القول  ميكن  هل 

بقضايا مجتمعها تنقلها يف افالم هادفة؟
□ ال ننىس ايضا فيلم "قصة ثواين" الذي اعتربه 
يروي  فهو  االعامل.  هذه  كل  بني  عمل  اهم 
تتحدر من ثالث طبقات  قصة ثالث شخصيات 
اقدارها،  تتقاطع  لبنان،  يف  مختلفة  اجتامعية 
يف  تدري  ال  حيث  من  منها  كل  قرارات  فتؤثر 
القضايا  احب  اجل،  االخرى.  الشخصيات  حياة 
االجتامعية والقصص الحقيقية. احب مراقبة ما 

يجري من حويل ومناقشته. 

■ ما هي مشاريعك املقبلة؟
احداثه  املاين تدور  فيلم  □ شاركت اخريا يف 
بني لبنان واملانيا. واكب حاليا عىل كتابة فيلم 
يف  ايضا  وافّكر  يسرت"،  "الله  بعنوان  جديد 

كتابة مرسحية.

■ كيف تقّيمني الصناعة السينامئية يف لبنان؟
□ السينام اللبنانية تتطور وتتقدم بخطى 
يف  جميلة  اعامال  نشاهد  وبتنا  ثابتة، 
تنقصها  ال  عندنا  الصناعة  االخرية.  االونة 
املايل.  الدعم  ينقصها هو  ما  بل  املواهب، 
والكّتاب  املخرجني  من  العديد  هناك 
املوهوبني، لكن الفرصة ال تتاح لهم البراز 

ما عندهم. 
س. م

نبال عرقجي: معاناة املسنني املهملني يف دور العجزة.
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نمر فريحة يفّند الثغر في املنظومة التربوية:
تلك مأساة التعليم في لبنان والعالم العربي

كتاب الشهر

كثرية هي االعامل التي يصدرها اهل االختصاص كل سنة عن الفجوات الكثرية يف املنظومة الرتبوية والتعليمية يف لبنان، 
وتتقاطع يف ما بينها لجهة تشخيص العلل. آخرها "تعليم فاشل تربية فاشلةـ  مرثاة التعليم والرتبية يف لبنان والعامل العريب". 
كتاب يدق ناقوس الخطر، محذرا من االهامل الحاصل عىل هذا املستوى، ما ينعكس سلبا عىل بناء املواطن واالنسان، وتصل 

انعكاساته اىل اقتصاد البلد

ال رضورة للعودة اىل التاريخ ونظريات الفالسفة 
الرتبية  اهمية  البراز  الشهرية  العلامء  ومقوالت 
والتعليم يف بناء الفرد واملواطن، واملجتمع واالمة 
عىل حد سواء. يكفي ان نذكر بأن افالطون وصف 
الحياة  "يعرب  بأنه  التعليم  يهمل  الذي  االنسان 
االختصاصيون  برهن  طويل،  وقت  منذ  مرتنحا". 
ركن  التعليم  ان  االقتصاديون  والخرباء  والعلامء 
والبرشية.  االقتصادية  التنمية  عملية  يف  اسايس 
 )1979 )عام  لالقتصاد"  "نوبل  جائزة  فصاحب 
يف  االستثامر  ان  اعترب  شولرت  دبليو.  يت.  االمرييك 
استنبط  بينام  التنمية،  يشجع  والتعليم  الرتبية 
املال  "رأس  نظرية  بيكر  غاري  االمرييك  نظريه 
قسم  بحسب  االخرية  تعريف  ميكن  البرشي". 
االقتصاد يف جامعة شيكاغو بأنها "مجموعة من 
السامت واملواهب واملهارات والقدرات والخربات 
والتدريب والحكم، والحكمة التي ميتلكها بشكل 
فردي وجامعي االفراد يف عدد من السكان. هذه 
املوارد هي القدرة الكلية للشعب الذي ميثل شكال 
لتحقيق  توجيهها  ميكن  التي  الرثوة  اشكال  من 
اهداف االمة او الدولة او جزء من تلك االهداف". 
الثالث ما  العامل  التعليم يف دول  مع ذلك، واقع 
زال قارصا عىل مختلف املستويات، واملسؤولون 
عن  يشذ  ال  لبنان  النقطة.  هذه  عن  غافلون 
الكثرية  والدراسات  االبحاث  رغم  القاعدة،  هذه 
من  االختصاص  اهل  يصدرها  التي  والسنوية 
جامعيني واساتذة وتربويني، مفندين ثغر التعليم 
للنهوض  املقرتحة  الحلول  جانب  اىل  لبنان،  يف 

بالتلميذ واالستاذ واملؤسسات عىل حد سواء. 
آخر االصدارات يف هذا االطار كتاب بعنوان "تعليم 
يف  والرتبية  التعليم  مرثاة  ـ  فاشلة  تربية  فاشل 
لبنان والعامل العريب" )"دار الجديد"(. صاحب هذا 
الطويل  الباع  املؤلف هو منر منصور فريحة ذو 
نقرأ يف  املتشعبة.  والرتبية ومسالكها  التعليم  يف 

هناتها ونقاط ضعفها وتتيقظ اىل اهمية مجتمع 
املعرفة، ستسحق تحت قطار التطور الذي يسري 
برسعته القصوى. الطالب هم رأس املال الوحيد 
الذي يعول عليه يف بلد يعيش يف رمال متحركة 
والهزات  النزاعات  متزقها  خارطة  فوق  ويقع 
الريعي  واالقتصاد  الخدمات  فاقتصاد  املستمرة. 
ازمة،  بأي  ارتطامها  حال  تنفجر  بفقاعة  اشبه 
وبالتايل فاملطلوب هو املساهمة يف اقتصاد املعرفة 
وعامل املعارف والعلوم واالبتكارات، وهذه النقطة 
شبه غائبة يف الخطط املوضوعة للقطاع الرتبوي يف 

لبنان والعامل العريب عىل حد سواء. 
هذا ما يتعمق فيه الكتاب الذي تدرس فصوله: 
مخرجات  العريب،  العامل  يف  الرتبوية  االنظمة 
معظم  يف  الرتبية  وزارة  موقع  العربية،  املدرسة 
واقع  الخاص،  التعليمي  القطاع  العربية،  الدول 
الفاشلة،  املدرسة  مواصفات  واملعلمني،  الطلبة 
الرتبية  بعملية  املرتبطة  املحاور  من  وغريها 

والتعليم واكتساب املعرفة. 
التعليمي  الوضع  تردي  سبب  اختصار  اردنا  اذا 
السلطة  ان  القول  العريب، ميكن  لبنان والعامل  يف 
فاالنظمة  االول.  املقام  يف  العلة  هي  السياسية 
الرتبوية يف لبنان والعامل العريب تتأثر بشكل مبارش 
بالنظام السيايس القائم، و"تجد نفسها يف خدمة 
هذا النظام حتى لو كان سيئا وال يحظى بقبول 
النظام الرتبوية  معظم املواطنني. فالقيمون عىل 
هم جزء من االدارة العامة التي تقود البالد. لذلك، 
تخدم  انها  طاملا  القوانني  مع  يتفق  مبا  يقومون 

السلطة والوطن من وجهة نظر الحكومة". 
انطالقا من هذا الواقع، يرى الكاتب ان اقرتاحات 
خجولة  صارت  الرتبوي  النظام  عىل  القيمني 
اذ  جرأة.  او  تجديد  او  تحديث  اي  تتضمن  ال 
يستبعدون املواضيع الحديثة يف املناهج، او تلك 
التي تثري جدال واشكاليات خوفا من اثارة غضب 

فصل  مثل  حسناتها  واحيانا  ومشكالتها،  عالتها 
املدارس الخاصة. رغم انه اعترب ان بعضها تجاري 
بحت، وبعضها االخر ميرر ايديولوجيته الدينية او 
الطائفية او السياسية، اال ان تالميذ هذه املدارس 
املدارس  عكس  عىل  االجنبية،  اللغات  يف  برعوا 

الرسمية مثال. 
من الفصول البارزة يف الكتاب، واحد حمل عنوان 
بضعة  املؤلف  وضع  هنا،  الفاشلة".  "املدرسة 
معايري للحكم عىل املدرسة الفاشلة. عرّف هذه 
املدرسة بأنها تلك "التي تقيم اداء طلبتها بحسب 
ما  يفهموا  مل  ولو  معلومات  من  يستذكرونه  ما 
عدم  عىل  طلبتها  تنشئ  التي  وتلك  استظهروه، 
احرتام االخرين املختلفني عنهم يف اللون والجنسية 
والدين واملذهب. وايضا، تلك التي يتخرج طلبتها 
واضحة  فكرية  او  عملية  مهارات  لديهم  وليس 
عن  توقفوا  اذا  عمل  اليجاد  استخدامها  ميكنهم 
متابعة الدراسة". اذا اخذنا وحدة القياس هذه، 
كم  ترى  لبنان،  يف  العاملة  املدارس  بها  وقيمنا 
واحدة سرتسب يف هذا االمتحان؟ لعل يف تقرير 
املكتب الدويل للرتبية يف جنيف الصادر عام 2017 
ابلغ اجابة عن ذلك. اذ لحظ ان خريجي املدارس 
عن  "تغريب  من  يعانون  الثالث  العامل  دول  يف 
اللغة  التمكن من  الوطنية، وضعف يف  ثقافتهم 
االم، وامية وظيفية، وضعف يف املسؤولية املدنية، 
وضعف يف املهارات الرقمية التي يحتاجها سوق 

العمل، وازدياد نسبة الالتسامح والعنف". 
هنا، يخلص املؤلف اىل ان "توصيف واقع خريجي 
يقرع  الثالث  العامل  دول  من  كبري  عدد  مدارس 
الخريجني،  هؤالء  كفاءات  حول  الخطر  ناقوس 
للدولة  تنبيها  يعترب  وهذا  ومواقفهم.  وقدراتهم 
التي تستمر يف المباالتها يف اصالح نظامها الرتبوي 
بشكل حقيقي، وليس عىل الورق. لكننا حتى االن، 
الدولة  تبنتها هذه  التي  الخطط االصالحية  نقرأ 
واالهداف  الطموحة  بالغايات  فنعجب  تلك،  او 
التي اذا تحققت ستنقل البلد ليصبح يف مصاف 
الدول الخمس العظمى. متيض سنوات ونكتشف 
كيفية  عن  ونتساءل  مكانها،  تراوح  االمور  بأن 
القيم عىل  تبخر هذه الطموحات. عندما يكون 
تنفيذ خطة االصالح مدعيا، وليس عارفا او قادرا 
عىل ادارة العملية االصالحية، لن يتم تحقيق اي 
يشء، خصوصا يف ظل انظمة سياسية غري مهتمة 
بالرتبية، وال تسائل مسبب الفشل عن اعامله التي 

ارضت بالقطاع الرتبوي ككل". 

غالف الكتاب. 

املقدمة وصفا للكتاب بأنه "خالصة تجربة طويلة 
يف الحقل الرتبوي من طالب اىل معلم ابتدايئ ثم 
ثانوي ثم جامعي. تلميذ تعلم يف مدرسة الضيعة 
الحكومية مع عدد كبري من اترابه يف غرفة واحدة 
عىل الرغم من تفاوت االعامر والصفوف، وعاىن 
الضعف املتجذر فيها، خصوصا يف اللغة االجنبية. 
كان معلام للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة بعد 
تخرجه يف دار املعلمني، ثم طالبا يف كلية الرتبية، 
ومعلام يف املرحلة الثانوية قبل االلتحاق بجامعة 
من  منحة  بعد حصوله عىل  امريكا  ستانفورد يف 
بدأ  الوطن،  اىل  العودة  مع  اللبنانية.  الجامعة 
املشوار الرتبوي الذي كان مليئا باملطبات والخيبات 
اكرث من غناه بتحقيق االهداف واالحالم، يف حقل 
التطور  مفتاح  اجتامع  وعامل  مفكر  كل  يعتربه 

والتنمية والتغيري الي مجتمع". 
االعامل  من  العديد  فريحة  منصور  منر  اصدر 
الرتبوي،  الحقل  يف  كباحث  والدراسات  والكتب 
يف  واالمناء  للبحوث  الرتبوي  املركز  رئاسة  وتوىل 
وتأليف  وتطويرها  املناهج  وضع  املخول  لبنان 
التقييم  لنظام  اسس  ووضع  املدرسية،  الكتب 
واالحصاء  والتخطيط  االمتحانات،  ومناذج 
واالبحاث الرتبوية، وتدريب املعلمني واملديرين، 

واالرشاف عىل دورهم. 
الظهار  رضوري  باملؤلف  الطويل  التعريف  هذا 
لبنان،  يف  التعليم  واقع  يرشح  الجديد  كتابه  ان 
واخرى  بنفسه،  عايشها  امور  اىل  باالستناد 
استقصاها حول الواقع الرتبوي الذي يراوح مكانه 
منذ اكرث من نصف قرن. كيف لنظام تعليمي هرم 
عفا عليه الزمن ان يواكب التطورات والتحديات 
التكنولوجية واالتصالية، ويهيء الطالب ويزودهم 
املهارات واالسلحة العلمية والتكنولوجية لدخول 
سوق العمل بكل ثقة وقدرة تنافسية؟ اننا نعيش 
يف عرص طاحن ال يرحم، واالمم التي ال تستدرك 

البريوقراطية  ذلك  اىل  اضف  السياسية.  السلطة 
الفاسدين.  واالداريني  الرتبية  وزارات  يف  القاتلة 
اما الطامة الكربى، فهي عمل وزارات الرتبية وفق 
مبدأ "قياس واحد يناسب الجميع". وهذه النظرية 
الحديثة.  الرتبوية  السياسات  يف  خطأها  اثبتت 
انها نظرية تطبق يف البلدان التي ال تعري اهتامما 
للفرد كفرد يف ذاته، بل تتعاطى معه كعضو ضمن 
يضع  هكذا،  املؤلف.  تعبري  حد  عىل  مجموعة 
من  لتطبيقها برصامة  دراسية  مناهج  املسؤولون 
دون اخذ االختالفات بني التالمذة يف االعتبار. مثال، 
ال يعبأون بواقع ان كل تلميذ ذيك يف مجال معني. 
اذا كان هناك تلميذ يربع يف حفظ املعلومات، ال 
الطالب  يفوق ذكاء  بذكاء  يتمتع  انه  يعني ذلك 
الذي ال يتمتع بهذه امللكة. لكن ويالالسف، فاملبدأ 
العربية  الرتبية  وزارات  خالله  من  تقيس  الذي 
قدرات التلميذ وكفاءاته هو الحفظ وتخزين الكم 
اخرى  قياسية  وحدات  ال  املعلومات.  من  االكرب 
وحس  التحليلية،  والقدرة  النقدي،  الحس  مثل 
االبتكار، وحب العلوم التي تعد العنارص االساسية 
ذلك  اىل  اضف  الرتبوية.  العملية  يف  والرضورية 
العشوائية يف نظام تقييم الطالب. مثال يورد املؤلف 
ان "النموذج الطاغي هو ان صاحب املعدل االعىل 
ُيقبل يف الطب، تليه الهندسة وبالتدريج نصل اىل 
القبول يف كليات الرتبية، ثم يليها الحد االدىن الذي 
السنوات  متر  الرشيعة.  كلية  دخول  عىل  يشجع 
ويتخرج الجميع، لكن لخريج الرشيعة مكانة وقوة 
من حيث السلطة تفوق عرشات املرات تلك التي 
يتمتع بها الطبيب واملهندس واملعلم. فهو يصبح 
االنصياع  الجميع  وعىل  بيئته  يف  الفعيل  القائد 

لتوجيهاته".
اذا، يعترب املؤلف ان اصحاب القرار هم املصدر 
عمل  "اي  فـ  الحاصل،  الرتبوي  للضعف  االول 
تطويري يتطلب تغيريا ما يف معارف كل مسؤول 
وزارات  ان  اال  ترصفاته.  او  مهاراته  او  تربوي، 
من  اول  انهم  برهنوا  فيها  والعاملني  الرتبية 
يعارضون التغيري". ذلك يتطلب الخضوع لدورات 
واعادة  املعني،  عمل  اسلوب  وتعديل  تدريبية، 

تقييم انتاجيته، وتحسني قدراته. 
يضيف املؤلف ان مدراء املدارس ال يحبون التغيري 
كذلك  فيها.  يعدل  او  صالحياتهم  ميس  قد  النه 
االمر بالنسبة اىل وسائل تقييم اداء التالميذ، فقد 
تقييم  اساليب  مثال  الحديث  املنهاج  "يتطلب 
مختلفة ومتعددة ملا يقوم به الطلبة، وهذا يفرض 

التدرب  يرغبون يف  ال  كثرية  اشياء  املعلمني  عىل 
عليها". اىل جانب قرص السنة الدراسية يف العامل 
العريب )ال تزيد عن 120 يوما(، يتوقف الباحث 
عند نقطة بالغة االهمية هي غياب االسرتاتيجيا 
بأنها  االسرتاتيجيا  يعرّف  الرتبويني.  والتخطيط 
الخطوط  تتضمن  االمد،  طويلة  عمل  "خطة 
العريضة ملستقبل الرتبية يف البلد ودورها يف عملية 
االمناء والتطوير وبناء جيل من املواطنني". وترتبط 
الوطنية  باالسرتاتيجيا  الرتبوية  االسرتاتيجيا  هذه 
"التي تركز عىل االقتصاد بشكل اسايس  الشاملة 
النه العمود الفقري لكل تحسني وتطوير يف البلد". 
لكن حتى يف حال وضعت هذه االسرتاتيجيا كام 
يف لبنان عام 2000 ثم يف عام 2011، لن ينظر فيها 

احد من املسؤولني. 
من  عنرص  او  جهاز  كل  عند  طويال  يتوقف 
معددا  الرتبوية،  املنظومة  تشكل  التي  العنارص 

االنظمة التربوية في 
لبنان والعالم العربي تتأثر 

القائم السياسي  بالنظام 
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سايكس  اتفاق  صار  كيف  الكاتب  يظهر 
والخطيئة  التأسيسية  "الجرمية  بيكو 
يف  االستعامر  قوى  ارتكبتها  التي  االوىل" 
الالحق  للخراب  ممهدة  املنطقة،  تقسيم 
فلسطني.  نكبة  رأسه  عىل  املنطقة  عىل 
الخرائط  وراء  ما  يف  الدراسة  هذه  تنظر 
خاللها  تقرر  تاريخية  لحظة  و"تدرس 
مصري املرشق العريب يف غمرة الرصاع، عىل 
توازع  االوىل، عىل  العاملية  الحرب  خلفية 
بواسطة  عليه  سيطرتهام  بنتا  منترصتني  قوتني  بني  الحرب  مغانم 

منط جديد من النفوذ والسيطرة االستعامريني".

■ بعد سنوات من العمل عىل املرشوع، 
نرصي  اللبناين  والباحث  الكاتب  اصدر 
السياسية"  السرية  كتابه "محمد:  الصايغ 
يف  كتابا  ليس  العمل  الفارايب"(.  )"دار 
بل  عنه،  التعريف  يف  يرد  كام  الدين 
يف  قراءة  الباحث  يقدم  اذ  السياسة.  يف 
فـ"السرية  النبي،  اتبعها  التي  السياسة 
السياسية للرسول يف املدينة، تختلف عن 
سريته النبوية يف مكة، من دون ان يعني 
يف  وقائد،  نبي  املدينة  ويف  نبي،  مكة  يف  محمد  نبويا.  انقطاعا 
التاريخ".  يف  قائد  بها  يتمتع  مل  عبقرية  مبزايا  والقتال،  السياسة 
عبقريته  ابداع  هي  السياسية  الرسول  "سرية  ان  الصايغ  يرى 
جدا  غنية  ودعوته. وهي سرية  بربه  اميانه  وشدة  بصريته  وُبعد 

ومتنوعة كثريا".

■ الباحث واملرتجم والكاتب احمد بيضون 
والفكري  الثقايف  املشهد  يف  معروف 
يف  االجتامعية  العلوم  درّس  واالكادميي. 
يف  زائرا  استاذا  وكان  اللبنانية،  الجامعة 
الكثري من  فرنسية عدة، واصدر  جامعات 
لكن  والفكر.  والسياسة  اللغة  يف  الكتب 
)"دار  العربية"  صحبة  "يف  الجديد  كتابه 
اذ  نوعها.  من  فريدة  جوهرة  الجديد"(، 
انه يعيدنا اىل كنوز اللغة العربية ومحيطها الشاسع الذي ال يعرف 
نهاية.  صحيح ان الكتاب ضم مقاالت كتبت عىل مدى السنوات 
اللغوية. مام  العرش االخرية، لكنها تنضوي يف عوامل احمد بيضون 
املرء فليس  القول عصفور، متى اطلقه  ان  العمل: "وذاك  جاء يف 

له ان يسرتده".

واجهة املكتبات

■ هدية مثينة وعزيزة عىل اي قارئ مجتهد 
الرواية  عميد  الساقي".  "دار  تقّدمها 
 )2006 ـ   1911( محفوظ  نجيب  العربية 
مجموعة  الدار  اصدرت  اذ  املفاجأة.  هو 
بني  االوىل  للمرة  تنرش  جديدة  قصصية 
دفتي كتاب. وكان الصحايف املرصي محمد 
خالل  القصص  هذه  عىل  عرث  قد  شعري 
العمل عىل كتابه االستقصايئ "مخطوطات 
قصة   18 وجد  هكذا،  محفوظ".   نجيب 
"نبقة  بعنوان  االطالق  تنرش عىل  مل  يتيمة  بينها قصة  من  قصرية، 
يف الحصن القديم". اما مواضيع هذه القصص، فهي كالعادة تدور 
"الحرافيش"  صاحب  ادب  استوطنت  التي  املرصية  الحارات  يف 
وعوامله من منجمني واولياء وشيوخ يتدخلون يف حياة اهل الحارة 

واقنعة تخفي وراءها الكثري من الحقائق. 

رواية  يف  الحارقة  القضايا  كل  تحرض   ■
من  نوفل"(.  )"هاشيت  الخياطة"  "بنت 
متتد عىل  نساء  الربع  متخيلة  خالل سرية 
يف  وتنتهي   1915 بعام  تبدأ  زمنية  رقعة 
والصحافية  الشاعرة  تقدم   ،2015 عام 
العربية  املرأة  لواقع  مرآة  حداد  جامنة 

وماضيها عىل حد سواء. 
والفقر  والجوع  والهجرة  الحرب 
مواجع  يخترصن  اربع  نساء  واالغتصاب، 

القرن، مبكابداتهن وبطوالتهن الصغرية والكبرية عىل حد سواء.

اكادميي   )1972( غوتشل  جوناثان   ■
ونظرية  االدب  يف  متخصص  امرييك 
 )2005( الحكاء"  "الحيوان  كتابه  التطور. 
"الدار  عن  العربية  اىل  اخريا  انتقل  الذي 
بثينة  )ترجمة  نارشون"  للعلوم  العربية 
علم  بني  دقيقة  توليفة  االبراهيم(، 
يكشف  واالدب.   النفس  وعلم  االعصاب 
نسج  وراء  االنسانية  الدوافع  الكاتب  لنا 
مدهش  منطقي  رسد  وتوليف  الحكايا، 

وفاتن من خالل هذه العوامل.

)"دار  الخرائط"  وراء  ما  ـ  بلفور  بيكو  "سايكس  كتابه  يف   ■
اىل  عقدا  طرابليس  فواز  اللبناين  واملؤرخ  الكاتب  يعود  الريس"(، 
الوراء، واضعا خرائط العامل العريب، وخصوصا مرشقه تحت املجهر. 
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التغذية

تشري الدراسات واالبحاث املخربية اىل ان اللحوم املصنعة بشكل عام غري صحية، 
انها تحتوي عىل  اىل  القلب، نظرا  بامراض مثل الرسطان وامراض  وقد تم ربطها 

العديد من املواد الكيميائية الضارة التي ال توجد يف اللحوم الطازجة

ناتالي غّرة
دائرة الشؤون الصحية

مرّكباتها قد تزيد خطر اإلصابة بأمراض مزمنة
اللحوم املصّنعة صحّية أم ضارة؟

• يقلل خطر االصابة بامراض القلب:
 يحتوي الفول السوداين عىل مصادر جيدة للدهون غري املشبعة، التي تساهم يف 
خفض الكوليسرتول الضار يف الجسم. اشارت دراسة اجريت يف جامعة هارفرد 
االمريكية اىل ان تناول 5 حصص من  زبدة الفول السوداين يف االسبوع تقلل من 
السوداين  الفول  زبدة  تحتوي  كام   .%44 بنسبة  القلب  بامراض  االصابة  خطر 
 Resveratrol الريسفرياترول  مثل  بيولوجيا  النشطة  املواد  من  العديد  عىل 
لدى  اخرى  مزمنة  وامراض  القلب،  بامراض  االصابة  خطر  بخفض  يرتبط  الذي 
الحيوانات. كذلك ميتلك هذا املركب العديد من الفوائد التي ال تزال يف حاجة 

اىل املزيد من الدراسات واالبحاث. 

• يخفض خطر االصابة مبرض السكري:
وتساهم  الكربوهيدرات،  من  فقط   %20 عىل  السوداين  الفول  زبدة  تحتوي   
مناسبا  خيارا  يجعلها  ما  مفاجئ،  بشكل  الدم  يف  السكر  مستوى  رفع  عدم  يف 
يتبعها  التي  تلك  وخصوصا  الكربوهيدرات،  املنخفضة  الغذائية  االنظمة  يف 

االشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاين.
اظهرت احدى الدراسات ان النساء اللوايت تناولن زبدة الفول السوداين 5 مرات 
او اكرث خالل االسبوع، انخفضت لديهن نسبة خطر االصابة مبرض السكري من 

النوع الثاين بنسبة %21. 

• تحافظ عىل صحة البرشة والشعر:
من   واحدة  وهي   ،Biotin البيوتني  فيتامني  عىل  السوداين  الفول  يحتوي   
مجموعة فيتامينات )ب( التي تعد رضورية الطالة الشعر، ولصحة فروة الرأس، 
اضافة اىل احتوائه عىل فيتامني "هـ" الذي يغذي البرشة ويقيها من االشعة ما 

.UVفوق البنفسجية الضارة التي تعرف اختصارا بـ
من هنا ينصح بتجنب السكر املضاف، واختيار زبدة الفول السوداين الطبيعية 

التي تحتوي عىل الفول السوداين وامللح فقط .

فوائد زبدة الفول السوداني

ما هي اللحوم املصنعة؟
تشمل اللحوم املصنعة كل انواع اللحوم مبا فيها 
وغريها،  واملاعز  والضأن  والدواجن  الخنزير  لحم 
وقد متت معالجتها من خالل متليحها او تدخينها او 
تخمريها او للحفاظ عليها وتعزيز نكهتها. من هذه 
اللحوم: الهوت دوغ، لحم الخنزير، لحم الخنزير 
املقدد، الديك الرومي والبولوين املدخن، لحم البقر 
املقدد والبيربوين والسالمي، وغريها من الوجبات 
الغذائية، فضال عن اللحوم الباردة والنقانق ولحم 
البقري واللحم  اللحم  او  والبيلتونغ  املقدد  البقر 

املعلب واللحوم املحرضة والصلصات.  
بعض اللحم البقري الطبيعي او العضوي املشوي 
التي  املنتجات  من  وغريها  الرومي  الديك  او 
عصري  او  البحري  امللح  باستخدام  معالجتها  تتم 
قصب السكر املتبخر، او نشاء البطاطا والنكهات 
الطبيعية والتوابل، قد تحتوي عىل مستوى عال 

من النيرتيت مثل اللحوم مع نيرتيت الصوديوم.
هنا ميكن طرح السؤال التايل: هل تناول اللحوم 

الباردة، اي املصنعة يسء للغاية؟ 
للربوتينات  ممتازة  مصادر  والدواجن  اللحوم 
استهالك  لكن  املعادن.  وبعض  "ب"  والفيتامني 
من  يزيد  املصنعة  اللحوم  من  صغرية  كميات 
بنسبة %4  القولون  االصابة مبرض رسطان  خطر 
حتى عند استهالك 15 غراما يوميا، اي ما يعادل 
رشيحة واحدة من هذه اللحوم املصنعة. من شأن 
تناول حصة اكرب من 50 غراما يوميا، ان يزيد من 
خطر االصابة برسطان القولون بنسبة 18%. هذا 
 ،2011 العام  يف  اجريت  دراسة  اليه  توصلت  ما 
من  يزيد  ال  االحمر  اللحم  ان  اىل  ايضا  واشارت 
مخاطر االصابة بالرسطان اال مبقادير تفوق 100 
غرام يف اليوم. لذلك ينصح بالحد منها مع تجنب 

اللحوم املصنعة.
اللحوم  بني  ارتباط  وجود  اىل  االدلة  بعض  تشري 
حديثة  دراسة  وجدت  املعدة.  ورسطان  املصنعة 
زيادة  يف خطر االصابة برسطان الثدي بني النساء 

اللوايت يتناولن اللحوم املصنعة.
خالصة القول انه اذا كنت تحاول تجنب اللحوم 
املصنعة من اجل تقليل خطر االصابة بالرسطان، 

كانت  اذا  ما  معرفة  الصعب  من  يكون  فقد 
عضوية  او  طبيعية  عالمة  تحمل  التي  املنتجات 
وخالية من النيرتات والنيرتيت، تقع يف هذه الفئة 

ام ال؟ لذلك يفّضل عدم استهالكها اطالقا.
وتلفت الدراسات واالبحاث اىل ان تناول اللحوم 
املصنعة يرتبط بزيادة خطر االصابة بامراض مزمنة 

عدة، وتشمل:
- ارتفاع ضغط الدم.

- مرض القلب.
- مرض االنسداد الرئوي الزمن.

اللحوم  يتناولون  الذين  االشخاص  ان  ثبت  وقد 
املجهزة، هم اكرث عرضة لالصابة بهذه االمراض.

ايضا يحتوي اللحم املصنع عىل مركبات كيميائية 
مزمنة  بامراض  االصابة  تزيد من خطر  قد  ضارة 
وهي النيرتات والنرتيت. هذه املركبات هي مواد 
)نرتات  نرتيت  من  وتتشكل  للرسطان،  مسببة 
اللحوم  منتجات  اىل  يضاف  الذي  الصوديوم( 

املصنعة لثالثة اسباب:
- الحفاظ عىل اللون االحمر/الوردي من اللحوم.

- تحسني النكهة.
- منع منو البكترييا وتحسني النكهة وخفض خطر 

التسمم الغذايئ.
عىل الرغم من ذلك، ليس كل النرتيت هو نفسه، 
بل ميكن ان يتحول يف اللحم املصنع اىل مركبات 
N-nitroso الضارة، وهي النرتوزامني التي تعترب 
لها.  الرئييس  الغذايئ  املصدر  املصنعة  اللحوم 
امللوثة،  الرشب  مياه  االخرى  املصادر  تشمل  كام 
ودخان التبغ واالطعمة اململحة واملخللة. تتشكل 
النيرتوزامني اساسا عندما تتعرض منتجات اللحوم 
درجة   130 من  )اعىل  العالية  للحرارة  املصنعة 
او  املقدد  الخنزير  لحم  قيل  عند  مثل  مئوية(، 

نقانق الشوي.
تشري الدراسات التي اجريت عىل الحيوانات اىل ان 
مادة النيرتوزامني قد تلعب دورا رئيسيا يف تكوين 

رسطان القولون.
مركبات  عىل  املعالج  اللحم  يحتوي  الخالصة،  يف 
كيميائية مختلفة ال توجد بشكل طبيعي يف اللحوم 
الطازجة، وكثري من هذه املركبات ضارة بالصحة. 
لهذا السبب، فان تناول الكثري من منتجات اللحوم 
االصابة  يزيد من خطر  قد  لفرتة طويلة  املجهزة 
من  الرسطان.  مرض  وخصوصا  مزمنة،  بامراض 
هنا ينصح اختصاصيو التغذية بالحد من تناولها، 

واعتامد نظام غذايئ قائم عىل االطعمة الطازجة.
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رياضة

منذ موسم 2006ـ  2007، يغيب لقب الدوري عن خزائن نادي االنصار الذي تأسس سنة 1951. اكتسب النادي لقب زعيم الكرة 
اللبنانية بعد احرازه لقب الدوري 13 مرة )منها 11 مرة متتالية ما سمح له بدخول كتاب "غينيس" لالرقام القياسية(، ولقب 

مسابقة الكأس 14 مرة، ما يشكل ضغطا عىل االدارات التي تعاقبت 

الذي  بدر  نبيل  االنصار  نادي  رئيس  يدرك 
يتوىل منصب الرئاسة منذ عام 2012 صعوبة 
املهمة، خصوصا وان عودة الفريق اىل منصات 
الكأس  مسابقة  لقب  عىل  اقترص  التتويج 
من  الرغم  عىل   .2017  -  2016 موسم  يف 
الفني  الجهاز  التي شهدها  الكثرية  التغيريات 
وشملت  املاضية  السبع  السنوات  مدار  عىل 
مثانية مدربني، مل يتمكن الفريق من استعادة 

لقب الدوري مع كل الجهود التي بذلت.
واجرت  النادي  رئيس  التقت  العام"  "االمن 
ومستقبله  واقعه  حول  شامال  حوارا  معه 

واالهداف املنشودة.

■ كيف تقّيم مستوى الدوري لهذا العام؟
فريقا  بدأ  السابقة.  السنوات  من  اعىل   □
ارفع  مستوى  يف  يظهران  والعهد  النجمة 
كذلك  املعتاد.  الطبيعي  شكلهام  ويأخذان 
من  افضل  مستوى  يف  بدوره  االنصار  ظهر 
اعىل  قدم  كرة  ويلعب  املاضية  السنوات 
من السابق. ال شك يف ان مستوى الدوري 
وستشتد  االياب  مرحلة  يف  افضل  سيكون 
تعرقل  اذا  خصوصا  واملنافسة،  الحامسة 
فريق العهد يف واحدة من مبارياته الثالث 
االوىل. لكن علينا ان نقلق اذا صح ما قاله 
رئيس نادي النجمة اسعد صقال، ان بعض 
وان  خصوصا  معلبة  ستكون  املباريات 
هناك فرقا متعرثة ويف حاجة اىل دعم فرق 

اخرى، والتي من الطبيعي مداراتها.

يف  االنصار  فريق  اداء  اىل  تنظر  كيف   ■
مرحلة الذهاب بعد خسارتني امام النجمة 

4-2 وامام العهد 1-0؟

رئيس نادي االنصار نبيل بدر.

يف  حتى  اداء،  االفضل  كان  الفريق   □
االداء  كان  والعهد  النجمة  امام  مباراتيه 
امللعب  ارض  عىل  املنافسة  وكانت  جيدا 
املباراتني  رشيط  اىل  العودة  يف  تكتيكية. 
عىل  تكتيكيا  افضل  كان  االنصار  ان  نجد 
ارض امللعب، وقدم العبوه اداء جيدا، لكن 

ويا لالسف مل يرتجم اىل نتيجة جيدة.

فنية؟  مشكلة  من  االنصار  يعاين  هل   ■
او  غائب  الفني  الجهاز  يف  االستقرار  ملاذا 

غري ثابت؟
فنية  ال  مشكلة  اي  لدينا  يوجد  ال   □
طويلة  لفرتة  البناء  نحاول  ادارية.  وال 
قيادة  مهامت  يتوىل  مدرب  كل  مع  االمد 

مقال
خروج لبنان من آسيا

بني الواقع والحلم.. فجوة
مل تعد تنفع التربيرات. ما كان منتظرا حصل. خرج منتخب لبنان يف كرة القدم من نهائيات 

كأس االمم االسيوية الـ17 من الدور االول برصيد 3 نقاط من خسارتني وفوز يتيم. 
املنتخب  عن  صفراوين  بطاقتني  بفارق  خرج  ومريرة.  مؤملة  بطريقة  مظلوما  خرج 

الفييتنامي. خرج رمبا النه ليس مقدرا لنا ان نفرح. 
االوىل،  للمرة  التصفيات  باب  من  اسيا  كأس  اىل  للعودة  سنة   19 اللبنانيون  انتظر 
وبطموحات كبرية اقلها بلوغ الدور الثاين للمرة االوىل يف تاريخه بعد نسخة العام 2000 

التي استضافها عىل ارضه وخرج من منافساتها من الدور االول ايضا.
قد تكون حجج الخروج املحبط موجودة اوال يف الظلم التحكيمي يف املباراة االوىل امام 

قطر، والخسارة الواقعية امام السعودية، وطرد باسل جرادي. 
خرج املنتخب من دور املجموعات النه مل يكن مؤهال للعبور اىل الدور الثاين. مل يكن 
جاهزا. وجد نفسه قبل انطالق البطولة بايام يتمرن عىل ملعب فريق النجمة، النه مل 
يخصص له ملعب. اكتفى مبباراة ودية واحدة يف معسكر البحرين الذي سبق البطولة، يف 
حني كانت بقية املنتخبات تلعب مباراتني وثالثا، وعاد اىل لبنان بدال من االتجاه مبارشة 

اىل البلد املضيف. منتخب كانت اسامء العبيه تقع من عىل قمصانهم يف اثناء املباريات.
التأهل اىل الدور الثاين كان سيخفي العيوب واملشاكل، لكن مجرد الخروج من الدور 
االول باداء كالذي رايناه يف املباراتني امام قطر والسعودية، ويف حضور بدين وذهني 
االمس  حتى  كان  كالم  عن  النقاب  وتكشف  والشكاوى  االصوات  ارتفعت  ضعيف، 

القريب بعيدا من االعالم حفاظا عىل سمعة املنتخب. 
مثة من اهدر حلم اللبنانيني، واملسؤولية تقع عىل الجميع وتحديدا عىل االتحاد وليس 
عىل املدرب وحده. يجب استخالص العرب من طريقة الخروج واالسئلة التي تطرح نفسها 
كثرية. بدءا من طريقة اللعب واملبالغة املفرطة يف االداء الدفاعي والتفريط باالمكانات 

والقدرات الهجومية وصوال اىل "فضيحة" طرد الالعب باسل جرادي. 
انقسام االتحاد يف طريقة التعامل مع موضوع الالعب جرادي والتضارب يف املعلومات 
بني البيان الخجول لرئيس البعثة، واعالن املدرب استبعاده الصابته، اكدت وجود لغز 
ما. ما زاد الطني بلة، اجواء التشنج داخل املنتخب والضغط الكبري عىل الالعبني وحاالت 
الخروج مساء والسهر وتدخني الرنجيلة حتى ساعات متأخرة واستعامل حسابات وهمية 
عىل مواقع التواصل االجتامعي، كلها عوامل اشارت اىل نقص حاد يف الذهنية االحرتافية 
واملهنية والوطنية. بعد مباراة السعودية حصل انقسام، وخرج اىل العلن مطلب اقالة 
واملالعب  االمكانات  غياب  من  بدوره  شكا  الذي  رادولوفيتش  ميورداغ  الرصيب  املدرب 
والتحضري الجيد، وكان متوترا ومرتبكا وكثري االنفعال. االشكال الذي حصل بينه وبني الالعب 
محمد زين طحان يف نهاية املباراة وتبادلهام الرصاخ، كان منوذجا واقعيا وحيا عن االجواء 
التي كانت سائدة. رمبا افضل ما ظهر يف املنتخب خالل املباريات الثالث التي خاضها، اداء 
الالعبني جورج فيليكس مليك وشقيقه روبري الكسندر مليك املحرتفني يف الدوري الكروايت، 

اللذين كانا نجمني فوق العادة واظهرا انتامء واندفاعا افضل بكثري من بعض الالعبني. 
كثرية هي االمور التي ميكن التوقف عندها. لكن االهم هو ادراك املعنيني يف االتحاد ان 

املنتخب هو صورة طبق االصل عن كرة القدم اللبنانية وعن الدوري. 
صورة نحلم بأن تتبدل يوما ما وتصبح اكرث احرتافا وافضل تنظيام. صورة كرة قدم يديرها 

اتحاد متخصص موحد متضامن بعيدا من االنقسام واملناكفات والنكايات. 
لكن بني الواقع والحلم.. فجوة!

نمر جبر

املدربني  ان  الظاهر  لالنصار.  الفني  الجهاز 
وقدراتهم،  بشخصيتهم  مقتنعون  االردنيني 
املدرب  مع  والتعاون  التعاطي  ان  علام 
العوامل  ان  نؤمن  نحن  سهل.  االردين 
التفاهم.  سهولة  يف  هي  للنجاح  االساسية 
والتقييم  املدرب  عمل  يف  اتدخل  ال  انا 
يحصل مرة يف االسبوع. لديه حرية مطلقة 

ويتحمل مسؤولية عمله.

■ التغيري املتواصل يف منصب املدير الفني 
)8 مدربني يف سنتني( هل هو عامل صحي؟

نتجرع  كنا  صحيا.  عامال  ليس  طبعا   □
املر عند كل تغيري، الن هدفنا الوصول اىل 
او  ينجح  قد  املدرب  خيار  املثايل.  االداء 
التغيري  يصبح  الثانية  الحالة  ويف  يفشل، 
عاملية.  فرق  يف  يحصل  ما  وهذا  رضوريا، 
الفرق  االنصار طبيعته تختلف عن  فريق 
االخرى، ومن يلعب معه يجد صعوبة يف 
اللعب مع فرق اخرى. الالعبون يشعرون 
مرتاحني  ويكونون  عائلة  ضمن  انهم 
ويف  كاملة  حقوقهم  وتصلهم  ومدللني 
يف  مجموعات  تشكيل  ممنوع  وقتها. 
عندما  الجميع.  اىل  رسالة  وهذه  الفريق 
القبيل  هذا  من  يشء  بوجود  شعرت 
تردد،  اي  دون  من  البعض  عن  استغنينا 
الذي مل  املدربني  وكانوا وراء رحيل بعض 

يتمكنوا من منع هذه املجموعات.

 8 العهد  عن  الرتتيب  يف  بعيد  االنصار   ■
نقاط. هل ال يزال قادرا عىل احراز اللقب؟

□ ممكن جدا. االسامء املوجودة يف االنصار 
االياب  كاملة يف  تحقيق مسرية  قادرة عىل 
الذي  الذهاب  يف  العهد  مسرية  غرار  عىل 

نأمل يف ان يتعرث يف االياب.

مدافعه  عن  االنصار  سيستغني  هل   ■
الغيني ابو بكر كامارا؟

□ ابدا، كامارا اسايس يف التشكيلة واملدرب 
يريده ومتمسك به، خصوصا بعد املباريات 
اهدافا  شباكنا  وتلقت  فيها  يشارك  مل  التي 

nemer.jabre66@yahoo.comغري متوقعة.

رئيس نادي األنصار: نملك اإلمكانات 
للتعويض وإحراز لقب الدوري

ال مشكلة فنية 
في االنصار وال ادارية

تصرف سليم دياب 
بعد انتخابات النادي ال يليق 

بمكانة االنصار
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بوزمع  عبدالله  االردين  املدرب  هل   ■
باق مع االنصار يف املوسم املقبل؟

لسنة  للتجديد  قابل  سنوي  عقده   □
املقبل.  املوسم  باق معنا يف  اضافية، وهو 
نسعى اىل االستقرار يف الجهاز الفني لفرتة 
بدعوة  االردن  يف  دورة  يف  شاركنا  طويلة. 
عبداالله  امللك  ذكرى  يف  االمري حسن  من 
والوحدات،  الفيصيل  فريقي  مبشاركة 
مل  الذين  لالعبني  تحضري  مثابة  وكانت 
نهائيات  يف  الوطني  املنتخب  مع  يشاركوا 
عىل  نحرص  القدم.  لكرة  اسيا  بطولة 
املشاركة يف دورات عربية لتوطيد العالقة 

مع فرق شقيقة.

لبقاء  اسايس  رشط  اللقب  احراز  هل   ■
بوزمع موسام اضافيا يف منصبه؟

النتيجة.  كانت  مهام  باق  املدرب   □
تركيبة  به كبرية ونعول عليه اليجاد  الثقة 
نحن  مستقبال.  متجانس  وفريق  وتوليفة 
هذا  تحققت  التي  النتائج  عن  راضون 
الالزمة  االدوات  كل  ميلك  فهو  املوسم، 

وملسته اعطتنا القيمة االضافية.

■ راض عن خط هجوم االنصار الذي هو 
االفضل برصيد 26 اصابة؟

مستواه  اىل  عالء  عودة  وامتنى  طبعا،   □
اىل  احيانا  يفتقد  الفريق  صفوفه.  لتدعيم 
الالعب مثله لالخرتاق، علام ان اداءه خدم 
شعيتو  محمد  اداء  كذلك  كثريا.  الفريق 
ممتنني  من  اكرث  ونحن  جدا  جيد  )موين( 

لذلك.

مرمى  وتلقي  الدفاع  خط  عن  ماذا   ■
مقارنة  كبري  رقم  هذا  هدفا.   11 االنصار 
تتلق  مل  الذي  العهد  فريق  دفاع  بخط 

شباكه اكرث من 4 اهداف؟
يف  شباكنا  هزت  التي  االربع  االصابات   □
 11 الفارق.  وسعت  النجمة  امام  املباراة 
االسلوب  يف  مشكلة  وجود  يعني  هدفا 
كامارا  الغيني  وجود  ان  نعتقد  الدفاعي. 
عدد  تخفض  سوف  املدرب  وتعليامت 

االهداف التي ستتلقاها شباكنا اىل ما دون 
املدرب  االياب.  مرحلة  يف  اصابات  الست 
وجود  اىل  حاجة  يف  الدفاع  خط  ان  يرى 
وارفع  اعىل  مستوى  يف  ظهر  الذي  كامرا 

من االخرين.

اللوايت  الالعب حسام  ان  ■ هل صحيح 
نهاية  يف  ينتهي  الذي  عقده  يجدد  لن 
ان وجوده  الكالم عن  ما صحة  املوسم؟ 
طريق  من  حصل  اللبناين  الدوري  يف 

الخطأ؟
يأت  مل  وهو  اضافيا،  موسام  سيبقى   □
االطالع عىل  بعد  بل  بالصدفة  االنصار  اىل 
مل  انه  صحيح  مناسبة.  من  اكرث  يف  ادائه 
تونس،  يف  السابق  فريقه  يف  اساسيا  يكن 
شارك  الالعبني  احد  غاب  عندما  لكن 
واتفقنا  اداءه  اعجبنا  وقد  اسايس،  كالعب 
معه يف الوقت املناسب ولن نتخىل عنه يف 

املوسم املقبل.

نادي االنصار  ■ خمس سنوات عىل رأس 
ومل يحقق الفريق اال لقب مسابقة الكأس 
استغنيت  الذي  الشوم  سامي  املدرب  مع 
دفعتك  التي  االسباب  هي  ما  الحقا.  عنه 
اىل االستغناء عنه؟ هل تعتقد انك نجحت 

يف مهامتك يف رئاسة النادي؟
□ ال احد يستطيع ان يتنكر لالنجاز الذي 
ابرز  لكن  الخمس،  السنوات  يف  تحقق 
الذي  النادي  الحفاظ عىل  كان  تحقق  ما 
كان اشالء، ويعاين من مشاكل وصعوبات 
مالية وفنية. االنجاز يتلخص باملقارنة بني 
وحاله  سنوات  خمس  قبل  الفريق  وضع 
املسؤولية  لتويل  االوىل  السنة  منذ  اليوم. 
اعدنا الفريق اىل املنافسة وضممنا العبني 
رياضية  منشأة  لدينا  واصبح  مميزين، 
لديهم  ناىشء  وجيل  وطورناها،  جددناها 
الكأس  لقب  احراز  اما  واعد.  مستقبل 
مدربا،  كان  الشوم  ألن  ليس  تحقق  فقد 
الفريق  الن  بل  بصمته،  ننكر  ال  ونحن 
مع  ترافقت  الفوز  عىل  القدرة  له  كان 

توفيق من الله.

رياضة
يف  حاليا  االداري  الوضع  تصف  كيف   ■
تغيري  حصول  املمكن  من  هل  النادي؟ 
الحالية يف  اللجنة  والية  انتهاء  قبل  اداري 

ترشين الثاين املقبل تجنبا الي خضة؟
يحصل  قد  مستقر،  االداري  الوضع   □
تغيري يف الصيف املقبل قبل انطالق دوري 
غري  االمر  هذا  ان  علام  املقبل  املوسم 

مستبعد ومطروح عىل بساط البحث.

■ هل االتفاق الذي حصل بدخول خمسة 
املقربني  من  االدارية  اللجنة  اىل  اعضاء 
دياب  سليم  للنادي  السابق  الرئيس  من 

استكمل ام مثة امور عالقة؟
السابق  الرئيس  كلنا مقربون من  نحن   □
عىل  ونختلف  الرؤية  عىل  نتفق  دياب. 
االداء. يف االتفاق الذي حصل دخل خمسة 
الجميع،  ومن  االنصار  من  مقربني  اعضاء 
ابومرعي  ونجيب  الناطور  محمود  وهم 
وابراهيم  املال  وحميد  الوند  واحمد 

بكداش، واالمور تسري يف شكل طبيعي.

■ كيف تصف العالقة مع الرئيس السابق 
للنادي سليم دياب؟

السنوات  مدار  عىل  جيدة  كانت   □
السابقة، وكنت اعتربه اخا كبريا وابا روحيا، 
بالطريقة  االنتخابات  بعد  فوجئت  لكنني 
املنتخبة. كان  االدارة  بها مع  التي تعاطى 
يستطيع ان يتصل او يزورين او ازوره وان 
يرى  كان  اذا  االمور.  بعض  عىل  نتفاهم 
اقدمنا عىل  كنا  النادي  نرتك  ان  انه يجب 
ضامن  تأمني  رشط  سالسة  بكل  الخطوة 
لجنة  تشكيل  خالل  من  وليس  استمراره، 
انقاذ كأننا يف ثورة او انقالب يف دولة ما. 
يليق  ال  الذي  الترصف  هذا  اتوقع  اكن  مل 
اقولها  رسالة  وهذه  االنصار  نادي  مبكانة 

للمرة االوىل واالخرية.

من  جامهريي  استفتاء  باجراء  وعدت   ■
اصبح  اين  الدوري.  من  االنسحاب  اجل 

هذا االستفتاء وملاذا مل يحصل؟
لكن  الكرتونيا،  االستفتاء  اريد  كنت   □

ومطالبته  االرض  عىل  الجمهور  نزول 
باملواجهة وعدم االنسحاب كان واضحا. 
طرابلس  مع  مباراتنا  يف  حصل  ما 
القدم  كرة  حال  واقع  يعكس  الريايض 
صورة  يعكس  كام  هيبتها،  الفاقدة 
االتحاد واللعبة يف شكل عام. ان تتوقف 
اي  اتخاذ  دون  من  دقيقة   17 مباراة 
قرار او اجراء اداري، امر معيب. منطق 
نحن  زائفة.  قوة  كانت  ولو  سائد  القوة 
ومشكلتنا  قرار  اي  صدور  بعدم  سعداء 
ادارة  الطرابليس  الفريق  مع  ليست 
والعبني وجمهورا، ولكن هل يعقل عدم 
صدور اي قرار يف حالة نافرة كتلك التي 

حصلت يف طرابلس؟

النجمة  مع  التحالف  مفهوم  هو  ما   ■
صديقك  مع  عنه  اعلنت  ان  سبق  الذي 
رئيس النادي اسعد صقال؟ وما هي االمور 

التحالف؟ الجوهرية لهذا 
□ الرئيس صقال صديق، والتحالف مبني 
استهدف  اذا  االخر.  عن  الظلم  رفع  عىل 

االنصار اي ظلم يرفع النجمة الصوت لرفع 
تنافس  يف  نحن  صحيح.  والعكس  الظلم، 
اؤكد  االبدين.  ابد  اىل  النجمة  مع  رشيف 
مل  السابقة  او  الحالية  بادارته  النجمة  ان 

"يرّكبوا" اي مباراة ضد االنصار.

هل  التحكيم؟  مستوى  تقّيم  كيف   ■
االنصار مستهدف؟

ورفيع،  جيد  حكام  مستوى  هناك   □
متدن.  حكام  مستوى  هناك  املقابل  يف 
للحفاظ عىل املستوى العايل للحكام يجب 
عملهم  يف  التدخل  وعدم  يدهم  اطالق 
متساوية،  الفرق  بأن  يشعرون  وجعلهم 
وان تكون لديهم شخصية الدارة املباريات 
الكبرية. املؤسف ان هذا االمر ينطبق عىل 
عىل  العمل  يجب  فقط.  حكمني  او  حكم 
ترفيع حكام وتهيئتهم وتدريبهم وتأهيلهم 
هذا  حصول  حتى  لكن  املباريات.  الدارة 

االمر، يجب االستعانة بحكام اجانب.

الكأس  مسابقة  من  الـ16  الدور  يف   ■
واالخري  العريب،  الشباب  االنصار  سيلتقي 
سهلة  املباراة  ستكون  هل  لك،  تابع 

لالنصار؟
□ هناك تحد بني اداريت الناديني، واالنصار 
ليس يف حاجة اىل اي تساهل من الشباب 
مسابقة  يف  التقينا  سنتني  منذ  العريب. 

الكأس وكان خصام صعبا.
ن. ج

من يلعب 
مع االنصار 

يجد صعوبة 
يف اللعب مع 

فرق اخرى

نسعى الى االستقرار 
في الجهاز الفني لفترة 

طويلة

التحالف بني االنصار 
والنجمة مبني على رفع 

الظلم
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مل يخل العام 2018 من املفاجآت الرياضية غري املسبوقة، التي كانت سارة للبعض وغري سارة للبعض االخر. من ابرزها 
غياب منتخبات عريقة وقوية عن مسابقة كأس العامل يف كرة القدم مثل منتخب ايطاليا حامل اللقب 4 مرات، وهولندا 

3 مرات، والتشييل بطل "كوبا امريكا" مرتني، والكامريون بطل القارة االفريقية 5 مرات

املحطات  من  سلسلة  الفائتة  السنة  شهدت 
تقنية  اعتامد  من  بدءا  البارزة،  الرياضية 
الـ"فار" يف مباريات كرة القدم، مرورا بتتويج 
فرنسا بلقب بطولة العامل يف كرة القدم "روسيا 
االسباين  مدريد  ريال  فريق  واحراز   ،"2018
اوروبا  ابطال  دوري  يف  تواليا  القابه  ثالث 
الرصيب  عودة  اىل  وصوال  االندية،  ومونديال 
نوفاك ديوكوفيتش اىل صدارة الرتتيب العاملي 

يف كرة املرضب.
االبرز  العرشة  الرياضية  االحداث  ترتيب  جاء 

عامليا وعربيا يف الروزنامة الدولية وفق االيت: 

النجمة الثانية للمنتخب الفرنيس
لقب  القدم  كرة  يف  الفرنيس  املنتخب  احرز 
كأس العامل للمرة الثانية يف تاريخه، بفوزه عىل 
املنتخب الكروايت 4-2 يف 15 متوز املايض، عىل 
ملعب لوجنييك يف العاصمة الروسية موسكو. 
من  االكرث  هي  نهائية  مبباراة  املونديال  وتوج 
العام  انكلرتا  نهايئ  منذ  االهداف  عدد  حيث 
1966، يوم احرز منتخب "االسود الثالثة" لقبه 
بعد   2-4 الغربية  املانيا  عىل  بفوزه  الوحيد 

التمديد.
من  كل  الشاب  "الديوك"  صفوف  يف  وتألق 
غريزمان.  وانطوان  بوغبا  وبول  مبايب  كيليان 
عامه   2018 االول  كانون  يف  اتم  الذي  مبايب 
الـ20، مل يكن قد ولد يوم تتويج بالده بلقبها 
االول عىل ارضها عام 1998، شأنه شأن عرشات 
شوارع  مألوا  الذين  املشجعني  من  االالف 
تحقيق  ليلة  الكربى  الفرنسية  واملدن  باريس 
اللقب عىل حساب املنتخب الكروايت قاده لوكا 
االوىل  للمرة  النهائية  املباراة  وبلغ  مودريتش، 

يف تاريخ بالده.

نمر جبر

ثالثية ريال مدريد
عزز فريق ريال مدريد االسباين رقمه االورويب 
يف   1-3 االنكليزي  ليفربول  عىل  تغلبه  اثر 
بينهام يف مدينة  اجريت  التي  النهائية  املباراة 
ليحتفظ  املايض،  ايار   26 يف  االوكرانية  كييف 
كرة  يف  اوروبا  ابطال  دوري  مسابقة  بلقب 
مدربه  بقيادة  تواليا،  الثالث  للموسم  القدم 
رقمه  ريال  عزز  زيدان.  الدين  زين  الفرنيس 
القيايس بلقبه االورويب الـ13، قبل ان يودع بعد 
اصل  من  الفرنيس  املدرب  الفني  مديره  ايام 
جزائري زين الدين زيدان الذي اختار الرحيل 
بارز  اسم  وداع  من  اسابيع  قبل  النادي،  عن 
رونالدو،  كريستيانو  الربتغايل  النجم  هو  آخر 
افضل العب يف العامل خمس مرات الذي انتقل 
 100 نحو  مقابل  يف  االيطايل  جوفنتوس  اىل 

مليون اورو، لينهي العام بلقب ثالث تواليا يف 
مونديال االندية.

رحيل مورينيو 
بعد اكرث من موسمني عىل رأس االدارة الفنية 
لـ"الشياطني الحمر"، شكل خروج املدير الفني 
الباب  من  مورينيو  جوزيه  الربتغايل  املدرب 
الضيق مللعب اولد ترافورد يف مدينة مانشسرت 
يونايتد، احد ابرز االحداث الرياضية يف الشهر 
بعد  االقالة جاء  قرار  املايض.  العام  االخري من 
اعالن ادارة نادي مانشسرت يونايتد االنكليزي يف 
18 كانون االول املايض فسخ العقد مع املدرب 
الربتغايل عىل خلفية اسوأ بداية محلية للفريق 
منذ العام 1990، وبعيد الخسارة القاسية امام 

غرميه التقليدي ليفربول بنتيجة 1-3.

تونسية  انتهت  حامسية  مواجهة  يف  افريقيا، 
عىل ملعب رادس، بفوز الرتجي ايابا  3-0 بعد 

تأخره 3-1 ذهابا يف برج العرب.
البيضاوي  الرجاء  توج  نفسه،  املنوال  عىل 
للمرة  االفريقي  االتحاد  كأس  بلقب  املغريب 
فيتا  حساب  عىل  وذلك  تاريخه،  يف  الثانية 
كلوب الكونغويل، بفوزه ذهابا عىل ارضه 0-3 

وخسارته ايابا 1-3.
عىل الصعيد االسيوي، توج فريق القوة الجوية 
العراقي بلقب كأس االتحاد للمرة الثالثة تواليا، 
بينام فشل اخر ممثل للعرب يف دوري االبطال، 
بريسيبوليس  عتبة  تخطي  يف  القطري،  السد 

االيراين يف الدور النصف النهايئ.

مفاجأة العني االمارايت 
االمارايت  العني  فريق  حققها  الكربى  املفاجأة 
نهايئ كأس  بلغ  املايض، عندما  االول  كانون  يف 
العامل لالندية عىل ارضه، بعد تخطي عتبة فرق 
كبرية مثل الرتجي التونيس يف الدور ربع النهايئ، 
"كوبا  مسابقة  بطل  االرجنتيني  باليت  وريفر 
ليربتادوريس" يف الدور النصف النهايئ برضبات 
الرتجيح، قبل سقوطه امام فريق ريال مدريد 
الدور  يف  اوروبا  ابطال  دوري  بطل  االسباين 

النهايئ بنتيجة 1-4.

هيمنة مودريتش
العام 2018 تاريخيا بالنسبة اىل العب  سيظل 
لوكا مودريتش،  الكروايت  االسباين  ريال مدريد 
العمالقني  هيمنة  انهاء  يف  نجح  بعدما 
كريستيانو رونالدو وليونيل مييس عىل الجوائز 
الفردية عىل مدار 10 سنوات. حصد مودريتش 
بدأها  والتي  املايض  للعام  املهمة  الجوائز  كل 
حفل  خالل  اوروبا  يف  العب  افضل  بجائزة 
افضل  القدم، ثم جائزة  لكرة  االورويب  االتحاد 
العب يف العامل من االتحاد الدويل لكرة القدم، 
رونالدو  عىل  متفوقا  الذهبية،  الكرة  وجائزة 
اتلتيكو  مهاجم  غريزمان  انطوان  والفرنيس 

مدريد االسباين.

هاميلتون عادل فانجيو
عىل  هاميلتون  لويس  الربيطاين  سيطر 

عام األحداث الرياضية الكبرى واألرقام القياسية
2018: نجمة ثانية لفرنسا + فرعون مصري + الكوريتان

من  االخرية  االيام  حتى  الربتغايل  املدرب  عاند 
يونايتد  ادارة  تزال  ال  الذي  املنصب،  توليه 
تبحث عن مدرب جدير مللئه منذ اعتزال السري 
االسكتلندي اليكس فريغسون يف العام .2013 

الالعبني،  مع  خالفات  دفاعي،  تكتييك  اسلوب 
انتقادات لالدارة، توتر مع الصحافيني. مل يرتك 
اال  لالنتقادات  بابا  عاما   55 البالغ  الربتغايل 
وفتحه عىل نفسه، يف وقت كانت النتائج عىل 

ارض امللعب من يسء اىل اسوأ.
اتخذت ادارة الشياطني الحمر القرار، واوكلت 
املهمة اىل مهاجمها السابق الرنوجي اويل غونار 
سولسكاير يف شكل موقت حتى نهاية املوسم، 
مانحة نفسها اشهرا اضافية للبحث عن مدرب 
دائم قد يكون االرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
مدرب توتنهام كام يرتدد عىل نطاق واسع وفق 

التقارير الصحافية.

الفرعون املرصي 
يف  يكن  مل  ما  صالح  محمد  املرصي  حقق 
االيطايل  روما  فريق  انتقاله من  بعد  الحسبان 
العام  صيف  يف  االنكليزي  ليفربول  فريق  اىل 
االنكليزي.  النادي  االول مع  2017 يف موسمه 
ابدع املهاجم البالغ من العمر 26 عاما، واخرتق 
ان  قبل  وبالعرض،  بالطول  الخصوم  دفاعات 

يجد يف الشباك صديقة وفية حاضنة لكراته.
يصدح  اسمه  كان  فنية،  وملحة  اصابة  كل  مع 
بصوت اعىل يف ملعب انفيلد. لقد تفوق ابن 
يف  تدربوا  العبني  عىل  املرصية  نجريج  قرية 
املواهب  التي تخرج  العاملية  االكادمييات  ابرز 
الكروية، وهيمن عىل الجوائز الفردية يف ابرز 

دوريات اوروبا والعامل يف كرة القدم. 
وافضل  للموسم،  العب  افضل  صالح  اختري 
هداف يف الـ"برميري ليغ" برصيد 32 اصابة )رقم 
مرحلة(.    28 من  االنكليزي  للدوري  قيايس 
وقاد فريقه اىل نهايئ دوري ابطال اوروبا الذي 
خرسه امام فريق ريال مدريد االسباين يف مباراة 
تعرض  كييف،  االوملبي يف مدينة  امللعب  عىل 
اثر كرة مشرتكة  كتفه  بالغة يف  خاللها الصابة 
يف  اثرت  راموس،  االسباين سريجيو  املدافع  مع 
املرصي  املنتخب  مع  ادائه  عىل  مبارش  شكل 
"مونديال  العامل  كأس  نهائيات  يف  القدم  لكرة 

روسيا 2018".

منافسة عربية مستحقة
العام  يف  العربية  القدم  كرة  نوادي  اظهرت 
مسابقات  يف  املنافسة  عىل  قدرتها   2018
قارية ودولية، بدأت مع بلوغ الرتجي التونيس 
ابطال  دوري  مسابقة  نهايئ  املرصي  واالهيل 

املرصي محمد صالح هداف الـ"برميري ليغ" ملوسم 2017 ـ 2018.

الوفد املوحد للكوريتني الجنوبية والشاملية يف االلعاب االسيوية يف اندونيسيا.
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لسباقات  العامل  بطولة  مراحل  معظم 
الفورموال واحد، وفاز يف 11 سباقا من اصل 21، 
الخامس،  العاملي  بلقبه  متوجا  املوسم  لينهي 
معادال رقم االسطورة االرجنتيني خوان مانويل 

فانجيو. 
قاد السائق الربيطاين البالغ من العمر 33 سنة، 
ليحافظ  ايضا،  الصانعني  لقب  اىل  مرسيدس 
للعام  والصانعني  السائقني  ثنائية  عىل  الفريق 
الخامس تواليا. وتعهد هاميلتون ان يقدم اداء 
افضل يف املوسم املقبل، والذي يتوقع ان يكون 
االملاين  فرياري  سائق  ايضا  فيه  االبرز  منافسه 
العاملي  لقبه  عن  الباحث  فيتيل  سيباستيان 

الخامس، واالول منذ العام 2013.

ديوكوفيتش يعود من بعيد
العودة  يف  ديوكوفيتش  نوفاك  الرصيب  نجح 
التنس  لالعبي  العاملي  التصنيف  صدارة  اىل 
املحرتفني، بعد انجاز نوعي يف النصف الثاين من 
املوسم بالتقدم من املركز 22 اىل املركز االول. 

بدأ الالعب البالغ 31 عاما سنة 2018 بطريقة 
اوسرتاليا  بطولة  من  بالخروج  استهلها  متعرثة 
بسبب  اشهر  ستة  زهاء  وغاب  املفتوحة، 
بقوة  الرصيب  عاد  املرفق.  لجراحة يف  خضوعه 
وتوج  العام،  من  الثاين  النصف  يف  مذهلة 
ببطولتي وميبلدون االنكليزية وفالشينغ ميدوز 

االمريكية، ليستعيد الصدارة عن جدارة.
احراز  يف  فشلت  وليامس  سريينا  االمريكية 
رقم  ملعادلة  الكربى  البطوالت  يف  الـ24  لقبها 
خروجها  نتيجة  كورت،  مارغريت  االوسرتالية 
عن طورها يف املباراة النهائية لبطولة "فالشينغ 
ايلول   8 يف  املرضب  لكرة  االمريكية  ميدوز" 
فقد  اوساكا.  ناومي  اليابانية  امام   2018 عام 
الربتغايل  الرئييس  الحكم  مع  مرارا  تجادلت 
كارلوس راموس الذي ما لبث ان عاقبها. انتهى 
اللقاء لصالح اليابانية بنتيجة 2-0 لتحرز اوساكا 
"الغراند  بطوالت  يف  ولليابان  لها  االول  لقبها 

سالم".

مسرية فينغر
نادي  بداية فصل جديد يف  العام 2018  شهد 
االسباين  املدرب  بوصول  االنكليزي،  ارسنال 

تعاقد  جاء  االمارات.  ملعب  اىل  اميري  اوناي 
املدرب  رحيل  بعد  اميري،  مع  اللندين  النادي 
الفرنيس ارسني فينغر عن منصب املدير الفني 
بعد رحلة  االدارة،  باالتفاق مع  لـ"املدفعجية" 
دامت 22 سنة مل تخل من خيبات امل متعددة.

الرياضة تجمع الكوريتني 
التقارب بني كوريا  الرياضة احد اوجه  شكلت 
يزاالن يف  اللذين ال  الشاملية  الجنوبية وكوريا 
الجزيرة  النزاع يف شبه  انتهاء  منذ  حالة حرب 
دورة  شهدت  عندما   ،1953 عام  الكورية 
استضافتها  التي  الشتوية  االوملبية  االلعاب 
مدينة بيونغ تشانغ يف كوريا الجنوبية يف شباط 
اللدودين  الجارين  مشاركة  املايض،  العام  من 
الجنوبية بفريق نسايئ  كوريا الشاملية وكوريا 

موحد يف رياضة الهويك عىل الجليد. 
بني  قمة  لقاءات  اىل  ادى  الريايض  التقارب 
جونغ-اون  كيم  الشاميل  الكوري  الزعيم 
والرئيس الكوري الجنويب مون جاي-ان، فضال 
الشاميل  الكوري  الزعيم  بني  تاريخي  لقاء  عن 

والرئيس االمرييك دونالد ترامب يف سنغافورة.
االسيوية  االلعاب  دورة  يف  التجربة  تكررت 
مع  املايض،  آب  يف  اندونيسيا  يف  اقيمت  التي 
من  عدد  يف  موحد  بفريق  الكوريتني  مشاركة 
التقدم  عزمهام  البلدان  اعلن  كام  املنافسات، 
بطلب ترشيح مشرتك الستضافة دورة االلعاب 

االوملبية الصيفية عام 2032. 

فوز ايرلندي تاريخي
ليحقق  سنة   100 امتد  انتظارا  ايرلندا  انهت 
منتخب  عىل  تاريخيا  فوزا  الركبي  يف  منتخبها 
نيوزيلندا القوي بنتيجة 16-9 للمرة االوىل عىل 

ارضها يف 17 ترشين الثاين.

مئوية مانشسرت سيتي
االسباين  املدرب  بقيادة  سيتي  مانشسرت  نجح 
بيب غوارديوال يف احراز لقب الدوري االنكليزي 
املمتاز "برميري ليغ" ملوسم 2017-2018، بعدما 
حصد 100 نقطة يف مشواره نحو منصة التتويج 
انكلرتا،  بطولة  يف  جديدا  قياسيا  رقام  ليسجل 
حققه  الذي  السابق  القيايس  الرقم  محطام 
تشيليس يف موسم 2004 - 2005 بقيادة جوزيه 

مورينيو حينام توج باللقب برصيد 95 نقطة.

صفقة قياسية يف الكالتشيو
رونالدو  كريستيانو  الربتغايل  النجم  حقق 
من  انتقل  عندما  الثقيل  العيار  من  مفاجأة 
ريال مدريد االسباين اىل جوفنتوس االيطايل، 
ليضع حدا ملسرية دامت 9 سنوات مع فريق 
بلغت  قياسية  االسبانية، يف صفقة  العاصمة 
تاريخ  يف  االغىل  وهي  اورو.  مليون   112
الكالتشيو.  القدم  لكرة  االيطايل  الدوري 
هدافا  نفسه  رونالدو  فرض  ما  ورسعان 
باعتالئه صدارة الهدافني بتسجيل 11 اصابة 

خالل 17 مباراة.

ثالثية تاريخية لريال مدريد يف دوري اوروبا لالندية االبطال "شامبيونز ليغ".
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املتقاطعة الكلمات 
إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com
        الكلمات المتقاطعة 

 

 

 

 

 

 

                         

            
            
            

  

 

 
 

 

          
 

 افقٌا

 -2لب الثمرة  –حجر صلب  –لقب االمٌر اللبنانً بشٌر الثانً الشهابً  -1
وتحوٌلها من طاقة الى طاقة هزة لرفع الجهد الكهربائً اج –مدٌنة قبرصٌة 

 – "لبنان والبلدان المجاورةوسٌاسً لبنانً راحل من مؤلفاته "مؤرخ  -3
فنان لبنانً لعب  –هرب العبد من سٌده  -4عاصمة دولة فً امٌركا الشمالٌة 

من  –دور المٌكانٌكً نعمان فً مسرحٌة مٌس الرٌم لالخوٌن رحبانً 
 -6للتمنً  –حل المسألة  –مٌدالٌة او نٌشان  –اسم موصول  -5الفاكهة 

لقب  –مخترع عربً فً حقل الطٌران زمن الدولة االموٌة فً االندلس 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
               1 
               2 
               3 
               4 
               5 
               6 
               7 
               8 
               9 
               10 
               11 
               12 
               13 
               14 
               15 

عموديًاأفقيًا
-1 لقب االمري اللبناين بشري الثاين 

الشهايب – حجر صلب – لب الثمرة 
-2 مدينة قربصية – اجهزة لرفع الجهد 
الكهربايئ وتحويلها من طاقة اىل طاقة 

-3 مؤرخ وسيايس لبناين راحل من 
مؤلفاته "لبنان والبلدان املجاورة" 
– عاصمة دولة يف امريكا الشاملية 

-4 هرب العبد من سيده – فنان لبناين 
لعب دور امليكانييك نعامن يف مرسحية 

ميس الريم لالخوين رحباين – من 
الفاكهة -5 اسم موصول – ميدالية 
او نيشان – حل املسألة – للتمني 

-6 مخرتع عريب يف حقل الطريان زمن 
الدولة االموية يف االندلس – لقب تريك 

-7 اموايل املدفونة يف االرض – مخرج 
سيناميئ انكليزي اشتهر برباعته يف خلق 

املواقف املثرية يف افالمه -8 عندي – 
اكتشاف مجاهل الفضاء بواسطة االقامر 
الصناعية – صوريت الذهنية ألمر ما -9 
ماركة سيارات – ضمري متصل – قصة 
طويلة -10 ُعرف الديك – حية زعم 

العرب انها تطري – اماكن اللهو يف الليل 
– متشابهان -11 يبسطا ايديهام – من 

اسامء الندى – يخدع الشخص ويراوغه 
-12 رشط يف السباق – من مشتقات 
الحليب – راعي البقر باالجنبية -13 

امّرغ وجهي يف الرتاب – هر باالجنبية 
– من االنهار الرئيسية يف اوروبا -14 
من اسامء االبليس -15 رسام اسباين 
راحل اعتمد يف فنه اتجاهات عدة 

حديثة اهمها التكعيب – شوق – قنوط 
واستسالم 

-1  مؤسسة لها تأثري عميق يف املجتمع 
املرصي بناها جوهر الصقيل – احد الوالدين 

-2 من اضخم االشجار املعروفة يف العامل – 
صوت االنفجار – مذنب مشهور ظهر عام 
1986 -3 بائع الورق – من الفاكهة – ظن 

باالمر -4 صك يتضمن التزام دفع مبلغ 
من املال المر شخص معني – غفلة النوم – 

جمع منية -5 مادة من الشمع يستعملها 
النحل يف عمليات اللصق داخل خالياه 

– طائر يسكن الخراب ُيرضب فيه املثل يف 
الشؤم – حرف تحقيق – اندفع الهواء من 
انف الشخص وفمه بقوة من جراء عارض 

صحي -6 مؤرش اسهم امرييك مشهور – 
مدينة عراقية -7 مدينة سياحية امريكية 

يف والية نيفادا – عاصمة اوروبية -8 جهاز 
فوق صويت يستعمل لقياس اعامق املياه يف 

البحار – ولد نبيه حاذق – سعل -9 خالف 
غلط – مدينة مرصية – عملة انكليزية 

-10 اطول انهر فرنسا يغطي حوضه خمس 
مساحة البالد – للتفسري – صوت الطفل 

اذا بىك – نوع من التوابل تشتهر بها الهند 
-11 سطل ماء – معاهدة وضعت حدا 

لحرب الثالثني سنة 1648 بني االمرباطورية 
الجرمانية من جهة وفرنسا والسويد من 

جهة اخرى – فقد عقله -12 نهر ايراين – 
مخرج مرسحي لبناين بارز واستاذ جامعي 
-13 غبار الحرب االسود – آلة من خشب 

ُتلف عليها الخيطان – مدينة يف بنني 
االفريقية كانت العاصمة قدميا -14 عائلة 
العب كرة قدم انكليزي والعب سابق يف 
نادي ارسنال – فرن -15 آلة موسيقية – 

عاصمة افريقية – من الخرض   

مثل في الدائرة

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من كرة 

يف داخلها حروف مكررة 
واملطلوب شطب كل حرف 

مكرر ثالث مرات يف كل من 
الخانات ليتبقى لنا يف كل خانة 

أحرف غري مشطوبة تشكل 
الكلامت املطلوبة للوصول 
اىل املثل املأثور من األمثال 

اللبنانية الشعبية

  ثل في الدائرةم   
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اللعبة  شروط 
إبحث عن الكلامت املدّونة أدناه 

واشطبها يف كل اإلتجاهات. أما الحروف 
املتبقّية بانتظام دون تشطيب فسوف 

تشكل الكلمة الضائعة  

الكلمة الضائعة مكونة من 10 حروف: 

احدى مجرات الفضاء الالمتناهي                         

اندروميدا – السيجارة – الرشغوف 

– الدوامة – اهليلج – املذنب – اسد – 

باندورا – بوريج – بودي – تنني – جوزاء 

– حوت – دوالب الهواء – دلو – روبرت 

– زهرة الشمس – زحل – سومربيرو – 

سحابة – رسطان – صك – ظل – عجلة 

العربة – عذراء – عقرب – غبار – غاز 

– قنطورس – قوس – كواكب – ماجالن – 

ميزان – مايل – نجوم  

الضائعة الكلمة 
 اىنيمح اىضائعح

 
 

 ا ء د ج ب ض ً غ ه ا ج ز ھ ش
 ض ا ض ً ا و ا ي ء ز ا ش ا غ
 د ز ح ا ن ه د د ا ً ھ ق و ض
 ب ذ ا و د د ي و و ي ه ن ق خ
 ع ع ب د و ا ً ب ھ ش ي ا ن ز
 ض ج ج ه ز خ و ه ه ا ه ه ط ب
 ف و ه ا ا ن ز ب ا ن ج ج و و
 ج و ً ج خ ي د و ب ن ز ا ز ز
 ب و غ ب ا ن ن ز ا ا ا ً ض ب
 ع ك ش ز ز ه ا ي ه ط ب ب ن ً
 خ ق ا ا غ ي ع ج و ز غ ذ ا ً
 ا و ز و ء ه ز ز د ض ً ي و ه

 ظ ه ح ب ك ن ا و ب ه ه ج ح ص
 ا ه ض ي ج ا ز ج ا ج ن ش ك ج

 
 

                          احدي مجساخ اىفضاء اىالمتىاهي :حسوف 01اىنيمح اىضائعح منىوح مه 
 

 –تىدي  –تىزيج  –تاودوزا  –اظد  –اىمروة  –اهيييج  –اىدوامح  –اىشسغىف  –اىعيجازج  –اودزوميدا        
ظحاتح  –ظىمثسيسو  –شحو  –شهسج اىشمط  –زوتسخ  –دىى  –دوالب اىهىاء  –حىخ  –جىشاء  –تىيه 

مىامة  –قىض  –قىطىزض  –غاش  –غثاز  –عقسب  –عرزاء  –عجيح اىعستح  –ظو  –صل  –ظسطان  –
  وجىً  –مايو  –ميصان  –ماجالن  –
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متفرقات

ر ض ا س ي تد ل ج ل ن اھ ا غ ب يو ا م س ل ل

 26 =

ك و ھ وا ا ت ر وي ف ل ف ھ ا ول ح ر ل ا ا س

 42 =

خ و ا ت ر تز و ا رت ر و ت يح ب ا ر

38 =

غ و و د ا ا لب ل ط س ام ي س ي ا دا ز ت ب و

30 =

װװװװ
33342247

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

ارض واسعة

ظلمات الدهر 
ربة الشعر الغنائي عند اليونانيين يمثلونها حاملة قيثارة 

قبور محفورة تحت االرض في روما القديمة

              حروف مبعثرة                   

الصخر العظيم
مدينة حدودية صغيرة بين مصر وليبيا على ساحل البحر االبيض المتوسط

حظيرة الخيل ومأوى الدواب

جبل ضخم في تركيا في محافظة بورصة
من اشهر شبكات التواصل االجتماعي عبر االنترنت

من اسماء الذئب
شالل صيني في النهر االصفر يّزين العملة الصينية 

معرفة سطح االرض من انخفاض الى ارتفاع مع المنحدرات والهضاب والجبال والوديان 

معاهدة وقعها االطراف االوروبيون المتنازعون في اوائل القرن الثامن عشر إلنهاء حرب الخالفة االسبانية
من اسماء الجبان 

مدينة في المغرب تشتهر بغابات السنديان والصنوبر 

حجر نفيس يتكّون من االلومنيوم والسيليكون ُيعرف بالياقوت االصفر 

حروف مبعثرة

1- الصخر العظيم
مرص  بني  صغرية  حدودية  2-مدينة 
االبيض  البحر  ساحل  عىل  وليبيا 

املتوسط
3-حظرية الخيل ومأوى الدواب 

االطراف  وقعها  4-معاهدة 
اوائل  يف  املتنازعون  االوروبيون 
حرب  إلنهاء  عرش  الثامن  القرن 

الخالفة االسبانية
5-من اسامء الجبان 

6-حجر نفيس يتكّون من االلومنيوم 
والسيليكون ُيعرف بالياقوت االصفر 

7-ظلامت الدهر 
8- ربة الشعر الغنايئ عند اليونانيني 

ميثلونها حاملة قيثارة

يف  االرض  تحت  محفورة  9-قبور 
روما القدمية

10-مدينة يف املغرب تشتهر بغابات 
السنديان والصنوبر 

11-ارض واسعة
12-جبل ضخم يف تركيا يف محافظة 

بورصة 
التواصل  شبكات  اشهر  13-من 

االجتامعي عرب االنرتنت
14-من اسامء الذئب 

االصفر  النهر  يف  صيني  15-شالل 
يّزين العملة الصينية

من  االرض  سطح  16-معرفة 
املنحدرات  مع  ارتفاع  اىل  انخفاض 

والهضاب والجبال والوديان

أسماء من التاريخ
19 513 210 614 311 715 412 816

كاتب وجودي وفيلسوف اسكتلندي )1808-
1864( اول من استخدم كلمة االبستمولوجيا او 

نظرية املعرفة وطبيعتها. من مؤلفاته "معاهد علم 
املاورائيات".

 6+2+5+7+9+8+10 =  عائلة شاعر فرنيس راحل
1+14+13+16 =  شاعر اموي

11+12+15+5 =  اعمى
3+4+10+14 =  خالف مخرّي

حدث يف مثل هذا الشهر 
يف  دمشق  سقوط   :1260 شباط 
قادة  احد  كتبغا  بقيادة  التتار  يد 

هوالكو. 
الحرب  بداية   :1899 شباط 

الفيليبينية االمريكية.
شباط 1971: عودة مركبة الفضاء 
االمريكية ابولو 14 اىل االرض بعد 

هبوطها عىل سطح القمر.
نيلسون  اطالق   :1990 شباط 
مانديال من السجن.                         

             
معلومات عامة

اول من استخدم مصطلح العوملة 
الراحل  االمرييك  الربوفسور  هو 
تيودور ليفيت، استاذ التسويق يف 
كلية هارفرد لالعامل عام 1983. 

فام هي العوملة؟
توحيد  عملية  عن  يعرّب  مصطلح 
يف  واالمم  الشعوب  ودمج 
والسياسية  االقتصادية  االمور 
العوملة اساس تقريب  والثقافية. 
مر  عىل  بينها  ما  يف  الشعوب 
العصور بحيث الغت االبتكارات 
حواجز  الجديدة  التكنولوجية 
من  وعززت  واملسافة،  الوقت 
وعيا  وخلقت  املعلومات،  تدفق 
وجعلت  الناس،  بني  ومعرفة 

العامل اشبه بقرية صغرية.
 

طرائف
ُيروى عن النقيب والوزير الراحل 

ادمون كسبار هذه الطرفة. 
حرض مرة احد املوكلني اىل مكتبه، 
مهمة  قضية  له  ربح  قد  وكان 
جدا. قال له بتأثر: يا شيخ ادمون 
كيف  اعلم  وال  منك،  مخجول  انا 

اكافئك ألنك ربحت يل الدعوى. 
ضاحكا:  كسبار  املحامي  اجابه 
بعدما اخرتع الفينيقيون العملة مل 

يعد من داع للخجل يا صديقي.

اقوال مأثورة
 "كن نارا وال تكن حريقا".                                                                      
)عباس محمود العقاد(  

 SU DO KU SU DO KU

حلول العدد64 

عموديا
-1 كل عام وانتم بخري -2 اليونانيون – صل -3 يافوخ – رزم -4 مل 
– دا فريوز -5 نوم – ري – فو -6 مرحيل – حار -7 مهل – يال -8 

شادوك – والزي -9 منع – سكري -10 عتليت – اوب -11 يلو – لب 
– فل -12 نفك – رصير -13 الجو – وارسو -14 الفونس كار – شاه 

-15 جبيل – اشبيلية – يم 

افقيا
-1 كميل منر شمعون – حج -2 امور – انت – فا -3 عاف – محمد 
عيل كالي -4 الود – لهو – يل – جلل -5 ميخائيل كوتوزوف -6 و 

و – وا -7 ان – نش -8 نا – سب -9 تن – يك -10 مي – ال -11 
بورفرييوس الصوري -12 خنزير – الكوبرا -13 مر – حاليب – يرش 

-14 رص – وفا – زر – فرساي -15 الزوردي – بل – وهم 

حل كلمات متقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 باريني -2 كبوة -3 فلورا 

-4 الفرت -5 سايان -6 املتأهب 
-7 برونو -8 ارجوزة -9 غونبنار 

 -10 اربدت -11 مورفيوس 
-12 قوقأة -13 الطوز -14 

خميلة -15 ساميا -16 هيمن 

امييل داود نرصالله

كل ديك عا مزبلتو صياح

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
اوريليان

 SU DO KU SU DO KU

6 3 9
6

7 5
8

1 5 8 2
4 2 9 1

2 6 4 3
5 7

4 9

Sudoku مستوى صعب 

5 2 8
7 9 3 4 6
9 4 6 5

6 7 8 9 2
1 6 7 5

7 9 1
2 4 6

5 2 1 3
4 8 3 1 7

Sudoku مستوى سهل

4 6 9 5
9 2 3

5 8 4 9
7 9 4

2 4
2 8 1 7

4 1 7 3
4 9 8 1

7 9

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

6 8 3 4 2 1 9 7 5
1 9 5 6 8 7 2 3 4
2 7 4 3 9 5 6 1 8
7 1 9 8 5 6 3 4 2
3 2 8 1 7 4 5 9 6
5 4 6 2 3 9 7 8 1
8 5 2 7 1 3 4 6 9
9 6 7 5 4 8 1 2 3
4 3 1 9 6 2 8 5 7

Sudoku حل مستوى صعب 

1 3 8 5 6 7 9 4 2
7 9 2 3 8 4 5 1 6
4 5 6 2 9 1 8 7 3
3 7 1 9 2 8 6 5 4
5 2 9 7 4 6 3 8 1
8 6 4 1 5 3 2 9 7
6 1 7 8 3 9 4 2 5
2 8 3 4 7 5 1 6 9
9 4 5 6 1 2 7 3 8

Sudoku حل مستوى وسط

4 8 3 7 5 1 2 6 9
6 1 5 8 9 2 4 3 7
7 2 9 3 4 6 1 8 5
2 6 4 5 3 8 7 9 1
5 9 8 1 2 7 6 4 3
1 3 7 9 6 4 5 2 8
9 7 2 6 8 5 3 1 4
3 5 6 4 1 9 8 7 2
8 4 1 2 7 3 9 5 6

Sudoku حل مستوى سهل
 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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االجدر بغالبية اللبنانيني ان يجمعواـ  وان ملرة واحدةـ  عىل 
ان ما من يشء يشد بعضهم اىل بعض اكرث من الخالفات 
تناقضهم  االبدين  ابد  واىل  يجمعهم  ما  واالختالفات. 
االهلية  التواريخ  استدعاء  عن  يكف  ال  الذي  الجديل 
الذكاء  ذاتهم  االزمات  موردي  اعتامد  وكذلك  لجامعاتهم، 
حدة التناقضات الداخلية، والتي لوال العناية االلهية وعدم 
وجود قرار دويل لكان انفجر البلد مجددا كام هي حاله 
العناوين والشعارات  منذ عام 1958 حتى الساعة، وعىل 
يفاخرون، بعضهم  تبديال. فهم  فيها  بدلوا  ما  ذاتها والتي 
والضمري  االخالق  علينا وعىل  عار  بارتكابات هي  البعض، 

والهوية الوطنية، وعىل اي وجه من الوجوه قاربناها.
العرصنة  وسائل  احدث  وهي  االلكرتونية،  املنصات  حتى 
اجتامعي  تواصل  وسائل  لتكون  وجدت  التي  والحداثة، 
وفضاء لتبادل االفكار وقبول االخر، تحّولت عندنا للعودة 
دامت  ما  مييض،  ولن  مييض،  ال  ماض  واىل  بدائيات  اىل 
العقليات عىل تحّجرها وتقوقعها الذهني القائم حاليا. فام 
تقاطعا  او  اجامعا  والقى  لبنان  واجه  تحد  او  قضية  من 
من  العكس  عىل  بل  باملسؤولية.  الوطني  الشعور  يخلقه 
ذلك متاما، اذ نرى ان اللبنانيني ينتظرون بتعطش مخيف، 
بداية،  حولها  ينقسموا  حتى  قضية  اية  الصرب،  وبفارغ 
ابائهم  عن  ورثوه  ماض  عىل  يعطفوها  ان  يلبثون  ما  ثم 
التباسات ومآس. ال يتورعون  واجدادهم بكل ما فيه من 
التحدي  باب  من  والويالت  االهوال  استذكار  عن  حتى 
التجارب  من  العرب  اخذ  دون  ومن  املقابل،  والتحدي 
واملحطات التاريخية التي استسهل فيها اللبنانيون العداء 

بعضهم لبعض، فكان ما كان.
التي تسمي  الغالبية،  اريحية وببساطة، تحّول هذه  بكل 
االجتامعي  التواصل  وسائل  الكرتونية"،  "جيوشا  نفسها 
واالحقاد  الكراهيات،  بعث  وظيفتها  متقابلة  منصات  اىل 
آبهة   غري  "تواصل"،  ال  "تنافر"  وسائل  فتصبح  الدفينة، 
عىل  وينعكس  االلكرتوين،  الفضاء  يف  تطلقه  ما  بتبعات 
من  ومزيدا  توترا  الكبري،  قبل  الصغري  وعند  الواقع،  ارض 
عىل  له  طاقة  ال  مبا  البلد  تتخم  راحت  التي  االنقسامات 
احتاملها. ما حصل مع النائبة السيدة روال الطبش جارودي 
انه  فيها:  املخيف  وال تحىص.  تعد  ال  امثلة  من  مثل  خري 

باستثناء قلة متنورة استعىص عليها ضبط الفضاء االلكرتوين، 
فان جميع املتساجلني املتنافرين تحّولوا بني ليلة وضحاها 
اىل رجال دين، يلقون العظات مينة  ويرسة، وذلك بدال من 
ان يكون مثل حادث عابر كهذا محطة لتأكيد ما يزعم من 
"فرادة" لبنانية يف العيش املشرتك او حتى العيش الواحد، 

واملصري الواحد.
ما ال يريد فهمه "املتنافرون"، حملة االحقاد والكراهيات، 
ان لبنان لن يكون اال بكل مكوناته الروحية والثقافية. وان 
مستقبله هو يف رفع مناعته الوطنية بازاء ماض مل يجلب 
واملفقودين  واملعّوقني  املوت  اال  كلهم  واهله  البلد  اىل 
بني  رائدا  كان  الذي  لبنان  بأن  ناهيك  والتهجري،  والقتل 
الحداثة والعرصنة، سقط يف حضيض ال  ارتياد  اشقائه يف 
قعر مرئيا له اىل االن، جراء عقلية "ابريق الزيت". هذه 
املناعة لن تكون اال باالقرار باملامرسة وبنمط العيش بأن 
هذا البلد يحوي من الهويات الروحية والثقافية  ما هو 
النعمة  هذه  يحّول  املقابل  والشتم  الشتم  وان  له،  غنى 

اىل نقمة.
التي  االزمات  من  الرغم  عىل  انه،  هذا،  كل  يف  االنىك 
املغرّدون  يجد  اللبنانية،  املكونات  بكل  تعصف 
الكثري  واملوتورة(،  )الحاقدة  االلكرتونية"  و"جيوشهم 
قاعدة  عىل  واملهاترات  املشاحنات  اطالق  يف  لالندفاع 
تصنيفات مذهبية يقدمونها عىل معنى الوحدة الوطنية 
ال  التي  العقالنية  "القلة"  باستثناء  الرسالة.  ولبنان 
بـ"مناقرات"  ينغمسون  اآلخرين  فان  قوة،  وال  لها  حول 
او  طائفية"  "شهرة  منها  يريد  بعضهم  و"اتهامات"، 
"وجاهة مذهبية" ما يزيد من مساحة االختالف، وميعن 
يف تفتيت القيم املشرتكة التي، وان كان يجب ان تقوم 
عىل حرية الرأي، ال يعني ولوج الفوىض من دون متييز 
يصبح  االمرين  بني  و"الفوىض".  "الحرية"  االثنني  بني 

التمييز سهال بني "التنافر" و"التواصل".

منصات "تنافر" ال "تواصل"

رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل




