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املدير العاماالفتتاحّية
اللواء عباس ابراهيم

ابواب الغرب عىل  انها فتحت  الرقمية  الثورة  من ميزات 
الرشق، والعكس صحيح. كام انها ربطت بني الشامل وبني 
بعض.  عن  بعضهام  بعيدين  العاملان  عاد  وما  الجنوب، 
حتى.  يتخيلها  احد  يكن  مل  تسهيالت  االنرتنت  عامل  قدم 
متطورة  بربامج  حياتنا محصورة  اضحت  املقابل،  لكن يف 
لعامل محكوم بذكاء من ميلك مفاتيحه، وبراعة من ُيحسن 

إدارته، التحكم بكل التفاصيل وادقها.

االنرتنت غّي طرق عيشنا بشكل مذهل. رصنا جزءا  عامل 
التعارف واملصادقة وكربى  الحوسبة، حتى صار  من عتاد 
صفقات البيع والرشاء تتم عرب عامل االلياف هذا. واذا كان 
صحيحاـ  وهو كذلكـ  انه نقل وسائل الرفاهية نقلة نوعية 
الخاصة،  حياتنا  تفاصيل  كشف  ايضا  انه  اال  واستثنائية، 
تراجع  اىل  ادى  بيوتنا ومدارسنا وامكنة عملنا، ما  ودخل 

وتاليش القدرة عىل صون الخصوصية وحاميتها. 

ابرز ما احدثته الثورة الرقمية انها راحت تتحكم مبصائر 
واقدار الدول واالمم، وهذا ال يستدعي هلعا عىل االطالق، 
العامل  هذا  يدور يف  ملا  استثنائيا  تنبها  يستدعي  ما  بقدر 
بالتحريض  ناهيك  وفكرية،  واقتصادية  امنية  حروب  من 
عىل جرائم الكراهية والتمييز وتطويع انتحاريني، عدا عن 
التوسع يف تجارة الرقيق وتوريط كثيين يف دوائر االدمان.
العامل عىل  يتفق  التي  الرقمية واخطارها،  الثورة  سلبيات 
الكثي منها، دفع باملديرية العامة لالمن العام اىل اطالق 
مبادرة للتوعية من مخاطر الفضاء السيرباين، ليس بهدف 
القطيعة معه، ألن يف ذلك رضبا من الجنون، ومن يختار 
مثل وجهة كهذه يتخذ قرارا بالعيش يف الجانب املظلم، 
من  االخطبوط،  لهذا  والقوة  الضعف  مكامن  ابراز  امنا 
اجل تحقيق هدفني: توعوي ـ تربوي ، وامني نحمي من 

خاللهام لبنان ومؤسساته وشعبه من هذه املخاطر.

مختلف  عىل  وترحيب  اهتامم  من  الحملة  القته  ما 
ما  جراء  االهيل  املستويني  عىل  خصوصا  املستويات، 
املنازل  اىل  الكرتوين  تسلل  من  االرس  وتعانيه  عانته 

يجتمع  مبادرات  يستوجب  االطفال،  يطاول  صار 
املديرية  مع  املدين  واملجتمع  الرتبية  قطاع  فيها 
واالرشاد  التوعية  حملة  ملتابعة  العام   لالمن  العامة 
وخوادمها  االلكرتونية  االنظمة  حامية  كيفية  حول 
تستهدف  التي  املنظمة،  الهجامت  من  والشبكات 
يعرف  الذي  لبنان  واملؤسسات، ومن خاللهام  االفراد 
التجسس  لشبكات  االستهداف  دائرة  يف  انه  الجميع 

االرهابية.  الصهيونية واملنظامت 

دون  من  يشء  كل  لتطال  موجهة  السيربانية  التهديدات 
اىل  وصوال  اليومية،  الشخصية  الحياة  من  بدءا  استثناء، 
تجنيد عمالء وارهابيني، وكلها مخاطر تتطور بشكل خطي 
ورسيع. احبط االمن العام خالل السنوات املاضية عرشات 
لصالح  لبنانيني  تجنيد  اىل  تهدف  كانت  التي  العمليات 
الحرب  هذه  االرسائييل.  والعدو  االرهابية  الجامعات 

الصامتة بيننا وبني اعدائنا هي حرب مفروضة.

الحملة واهدافها سيرتكزان عىل حامية مواردنا  ان جهد 
االلكرتونية من الهجامت الرسية التي تنطوي عىل رسقة 
والجنيس،  املادي  االبتزاز  الشخصية،  التعريف  معلومات 
واملراسالت  االئتامن  بطاقات  املرصفية،  الحسابات 
االلكرتونية. اذ ال ميكننا ان نغفل ماهية االخطار املحدقة 
اىل  وصوال  العنف  من  بدءا  االنرتنت،  عامل  يف  باالطفال 
جميعها  االمنية  االجهزة  اوقفت  وقد  الجنيس.  االبتزاز 
عددا كبيا من مهددي امننا االجتامعي. كل شخص مهدد 
الذي  السيرباين،  االمني  االستهداف  دائرة  يف  بالوقوع 
اصبحت مخاطره متقدمة جدا يف ميادين تقنيات رسقة 
الوطني  االمن  مستهدفة  العالية،  القيمة  ذات  البيانات 
والتجارية  واالقتصادية  واملرصفية  املالية  والقطاعات 
الجميع   بني  الوطني  التعاون  فإن  هنا،  من  والتعليمية. 
صار ذا اهمية بالغة لتعزيز اطر التوعية من جهة، وبناء 

فضاء سيرباين آمن من جهة اخرى. 
ناصية  عىل  االنتظار  صالحنا  من  وليس  يسبقنا  العامل 

التطور.

الحرب املفروضة
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الفهرس

مواطنية صالحة وطن أفضل

رئيس التحرير املسؤول
العميد مني عقيقي

مجلة شهرية 
تصدر عن املديرية العامة لألمن العام

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

للمؤسسات 300،000 ل.ل. 

رئيس شعبة مجلة االمن العام
 املالزم اول اإلداري حسان بركات

majallasection@gmail.com الربيد االلكرتوين

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

هاتف: 01/382642  فاكس: 01/381629

االدارة
العنوان:املديرية العامة لالمن العام,

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

 01/425777 ext:1599 :فاكس

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

twitter@DGSG_Security

تنفيذ وإخراج
برنار كامل
عيل عوده

تصوير 
شعبة التصوير - مكتب شؤون االعالم

مجلة األمن العام
عيل فواز - عباس سلامن
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الملف

كيف تحمي نفسك من مخاطر الفضاء السيرباين؟ يف اطار جهد منظم لالجابة عن هذا السؤال، اطلقت املديرية العامة لالمن 
العام يف 3 ايار 2019 حملة توعية من مخاطر العامل االفرتايض، بعدما اصبحنا نعيش يف قرية كونية واحدة بسبب االنرتنت 

حملة  العام  لالمن  العامة  املديرية  اطلقت 
ما  "حتى  السيرباين  الفضاء  مخاطر  من  توعية 
كورال  فندق  يف  اقيم  حفل  يف  ضحية"،  تكون 
بيتش، يف رعاية وزيرة الداخلية والبلديات ريا 
اللواء  العام  لالمن  العام  واملدير  الحسن  حفار 

عباس ابراهيم وحضورهام. 
شقي  محمد  االتصاالت  وزير  الحفل  حرض 
باسل  والصيانة  لالستثامر  العام  باملدير  ممثال 
للدفاع  االعىل  للمجلس  العام  االمني  االيويب، 
االعىل  املجلس  رئيس  االسمر،  محمود  اللواء 
العام  املدير  الطفييل،  اسعد  العميد  للجامرك 
لوزارة االتصاالت ناجي اندراوس، ممثلون عن 
قادة االجهزة العسكرية واالمنية، واختصاصيون 
واكادمييون واعالميون وضباط من االمن العام.

عرض  ثم  العام،  االمن  ونشيد  الوطني  النشيد 
العامة  املديرية  يف  االتصاالت  دائرة  رئيس 
مخاطر  قشمر  جامل  العقيد  العام  لالمن 

الوزيرة الحسن واللواء إبراهيم أطلقا 
حملة "حتى ما تكون ضّحية"

إرهابيون وعمالء جّندوا عبر الفضاء السيبراني

االبتزاز االلكرتوين عرب قرصنة الحسابات ورسقة 
واستغالل  الشخصية  والبيانات  املعلومات 

الصور او مقاطع الفيديو الشخصية". 
وكيفية  املعلومات  امن  موضوع  وتناول 
الواجب  االجراءات  معددا  عليها،  املحافظة 
املعلومات  امن  عىل  للمحافظة  اتخاذها 

والبيانات الشخصية وعدم التعرض لالبتزاز.
"تطلق  فيها:  قال  كلمة  ابراهيم  اللواء  والقى 
املديرية العامة لالمن العام مبادرتها هذه عن 
الذي  السيرباين،  الفضاء  مخاطر  من  التوعية 
صار يختزن حياة البرش ومنط عيشهم ومناهج 
تفكيهم، وذلك لهدفني االول توعوي ـ تربوي، 
والثاين امني بحيث يتقاطع الهدفان عند ثالث 
لبنان مبؤسساته وشعبه من  رئييس هو حامية 

هذه املخاطر". 
سيليه  ما  هو  هذا،  اجتامعنا  يف  "االهم  وقال: 
من مبادرات يتالقى فيها قطاع الرتبية واملجتمع 

االحتفال.

مقدم الحضور.

حملة  ملتابعة  العام،  االمن  مؤسسة  مع  املدين 
االنظمة  حامية  كيفية  حول  واالرشاد  التوعية 
االلكرتونية وخوادمها والشبكات من الهجامت 
واملؤسسات،  االفراد  تستهدف  التي  املنظمة، 
عىل  منترصا  يقف  الذي  لبنان  خاللهام  ومن 
الوطنية  بوحدته  متامسكا  صامدا  االرهاب، 
امام هجمة تهويالت وضغوطات مل يشهد مبثل 

قسوتها حتى ايام الحرب املشؤومة". 
"التهديدات  ان  من  ابراهيم  اللواء  وحذر 
دون  من  يشء  كل  لتطاول  موجهة  السيربانية 
اليومية،  الشخصية  الحياة  من  بدءا  استثناء، 
وصوال اىل تجنيد عمالء وارهابيني، وكلها مخاطر 
صار رضوريا  لذا  ورسيع.  بشكل خطي  تتطور 
الفئات  مختلف  تطاول  توعوية  حملة  اطالق 
العمرية. كام ان الرأي العام يف حاجة اىل معرفة 
مفاهيم الجرمية االلكرتونية التي يقتيض وضع 
اسس قانونية لها وبلورة مفاهيمها. لذلك عملنا 
عىل اصدار كتيب "امن املعلومات والتوعية من 
املخاطر" ضمن خطة التوعية السيام يف املدارس 

والجامعات". 
العام  لالمن  العامة  املديرية  ان  اىل  واشار 
العرشات  املاضية  السنوات  خالل  "احبطت 
ممن تم تجنيدهم لصالح الجامعات االرهابية 
الفضاء  عرب  جندوا  هؤالء  االرسائييل،  والعدو 
الحرب  هذه  ان  وسائله.  مبختلف  السيرباين 

خليل حرب
khalilharb66@gmail.com

مستمرة  ستظل  اعدائنا  وبني  بيننا  الصامتة 
جزء  اال  الحملة  هذه  وما  مجتمعنا،  لحامية 
لبنان  لتحصني  العامة  املديرية  اسرتاتيجيا  من 
السيرباين. هذا باالضافة اىل  الفضاء  من اخطار 
حامية مواردنا االلكرتونية من الهجامت الرسية 
التعريف  معلومات  رسقة  عىل  تنطوي  التي 
الشخصية، االبتزاز املادي والجنيس، الحسابات 
واملراسالت  االئتامن  بطاقات  املرصفية، 

االنرتنت  شبكات  عىل  تباع  التي  االلكرتونية 
  ."Dark Web املظلمة املعروفة بـ

واعترب ان "يف ظل هذا العمل، املوجه اىل كافة 
رشائح الفئات العمرية، ال ميكننا ان نغفل ماهية 
االنرتنت،  عامل  يف  باالطفال  املحدقة  االخطار 
بدءا من العنف وصوال اىل االبتزاز الجنيس. وقد 
اوقفت االجهزة االمنية جميعها عددا كبيا من 

مهددي امننا االجتامعي". واشار اىل ان "من 

مثة طرق عدة متكن املخرتقني من الوصول اىل اجهزة 
الضحية، وجميعها تهدف اىل خرق البيانات الشخصية 

الرسية واالطالع عليها. 
يف ما ييل بعض الحلول الوقائية لتفادي الوقوع ضحية 

:)Hacker( املخرتق
• كلمة رس قوية لتشغيل الجهاز.

• عدم االتصال بشبكة "واي فاي" مفتوحة.
لكشف  للفريوسات  مضادة  برامج  استخدام   •

.)Antivirus( الفريوسات والقضاء عليها
دوريا   للجهاز  االلكرتوين  املسح  بعملية  القيام   •

)Scansystem(
دوريا  للفريوسات  املضادة  الربامج  تحديث   •

)Update(
• عدم االعتامد عىل برامج مضادة للفريوسات منتهية 

الصالحية.
• الحذر من االجهزة املشرتكة او العامة املستخدمة من 

جميع املواطنني. 

• تفعيل خاصية اغالق الهاتف اوتوماتيكيا بعد بضع 
دقائق.

• عدم ادخال اي حافظة Flash Memory  او كابل 
 USB

مجهول املصدر يف الجهاز.
• الحرص عىل ايقاف "واي فاي" يف حال عدم االتصال 

بشبكة موثوق بها. 
• تجنب االتصال بشبكات "واي فاي" عامة )الفنادق، 

 Public Wi-fi املطارات، املقاهي ..( اي
• عدم االتصال بجهاز بلوتوث غري موثوق. 

• الحرص عىل ايقاف البلوتوث يف حال عدم استخدامه.
• القيام باعادة ضبط املصنع Factory Reset  قبل بيع 
 Clear Data اي جهاز والتأكد من مسح جميع البيانات
املوقع  تحديد  خاصية  تشغيل  ايقاف  من  التأكد   •

Location/ GPS  يف حال عدم استخدامها. 
• تفعيل ميزة تحديد مكان الهاتف يف حال فقدانه 

او رسقته. 

حلول وقائية
خطر  مقدمها  يف  "يأيت  الذي  السيرباين  الفضاء 
والتجنيد  اإلرسائييل،  العدو  لصالح  التجنيد 
كاملخدرات  املخاطر  وباقي  االرهاب  لصالح 
اىل  اضافة  املخدرات،  وترويج  وتجارة  الرقمية 

الوزيرة الحسن: االنترنت 
السيبراني مسألة  والفضاء 

جدية وخطيرة

اللواء ابراهيم: االمن العام 
اوقف عشرات جندوا لصالح 
الجماعات االرهابية والعدو 

االسرائيلي
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الواضح يف عاملنا اليوم ان كل شخص مهدد 
يف الوقوع يف دائرة االستهداف االمني السيرباين، 
الذي اصبحت مخاطره متقدمة جدا يف ميادين 
العالية،  القيمة  ذات  البيانات  رسقة  تقنيات 
املالية  والقطاعات  الوطني  االمن  مستهدفة 
والتعليمية.  والتجارية  واالقتصادية  واملرصفية 
اكرب  اطالق  منثل،  ومبا  علينا،  لزاما  صار  لذا، 
عملية توعية لتشكل مرشوع اطار امان مستدام 
للمجتمع، وحامية لسيادتنا يف العامل االلكرتوين. 
وهنا الدور االهم واالكرب لالختصاصيني يف هذه 
الحقول للتعاون من اجل توعية اللبنانيني عىل 
واجراء  االحتيايل،  الربيد  من  الحامية  وسائل 
التي قد تكون رضورية ملا تحتويه  التحديثات 
الخلل  مهمة الصالح مشكالت  تصحيحات  من 
وال  رضوريتان،  واملعالجة  الحامية  املحتمل. 
يجب ان نكتفي بالتوعية التي تقف عند حدود 
التحذير الن االمن السيرباين وعملياته يتطوران 

باستمرار وبشكل مطرد". 
ما  لشعار "حتى  اختيارنا  كان  "من هنا  اضاف 
عملنا  من  انطالقا  نعلم،  الننا  ضحية"،  تكون 
اعامل جرمية  كانوا ضحية  كثيين  ان  اليومي، 
دورنا.  يكمن  وهنا  علمهم،  حتى  دون  من 

باتت  السيرباين  االمن  مخاطر  عىل  التوعية 
وميولنا  عيشنا  ووسائل  يومياتنا  الن  رضورية، 
هذا  يف  صارت  السياسية،  واتجاهاتنا  الفكرية 
مالزما  بات  الذي  والحساس،  الدقيق  الفضاء 
لنا يف كل يشء، ومن االستحالة القطع مع هذا 
العامل. والنه كذلك، فاين ادعو اىل وضِع معايي 
يف اطار تحديث املناهج الرتبوية بحيث ينخرط 
االول  امرين:  يحقق  مبا  جميعا  اللبنانيون  فيه 
مواردنا  لتعزيز  العامل  هذا  يف  علميا  الغوص 
وحضورنا يف هذا الفضاء، اما الثاين فهدفه توفي 
خصوصياتنا  استباحة  دون  والحيلولة  الحامية 
يف كل املجاالت وعىل مختلف املستويات. ومبا 
يؤدي اىل معرفة مكامن القوة ونقاط الضعف".
وقال اللواء ابراهيم: "هذان االمران يف حاجة اىل 
ورشة عمل علمية تنهض عىل عملية ترشيعية 
االمور  ترك  ينفع  يعد  مل  تعليمية.  تقنية 
االجدى  الن  انتقائية،  او  عشوائية  ملبادرات 
وطنية  مبادرة  اليوم  مبادرتنا  جعل  واالسلم 
شاملة. العرصنة والحداثة هام الفضاء السيرباين 
ايقاع  جعلت  متطورة،  متجددة  بنية  هو  مبا 
الحياة مييض عىل التحوالت الرقمية يف الهواتف 
الحروب صار  الذكية وااللواح االكرتونية. حتى 
الحال  الرقمي اساسها وعنوان فظاعاتها.  العامل 
يبقوا  ان  وطالبنا  ملجتمعنا  ميكن  كيف  هذه، 
باملخاطر  املحفوف  الواقِع  هذا  عن  منأى  يف 
والتي ترافقهم ليل نهار؟ كيف ميكن ملؤسساتنا 
الدفاع عن لبنان وتحميه  االمنية ان تنترص يف 

ال  التي  والصهيونية  االرهابية  االخرتاقات  من 
تتوقف يوميا، عىل مدار الساعة؟".

صار  "لذا  القول:  اىل  ابراهيم  اللواء  وخلص 
ذا  الجميع،  بني  بالتعاون  الوطني،  التشابك 
جهة،  من  التوعية  اطر  لتعزيز  بالغة  اهمية 
وبناء فضاء سيرباين امن من جهة اخرى، موضحا 
اكرث  االنخراط  تحدي  امام  الرتبوي  القطاع  ان 
يحمله  ملا  استدراكا  السيرباين،  الفضاء  يف  فاكرث 
متسارعة،  تكنولوجية  متغيات  من  املستقبل 
العمل،  سوق  يف  الفيصل  الحكم  هي  ستكون 
الن فرص العمل ستقوم عىل التقنيات الناشئة 
يف  املستدامة  والطاقة  املعرفة  واقتصاد  اليوم، 
كل القطاعات التي سيتم ربطها بالدرجة االوىل 

بالذكاء االصطناعي".
وختم: "العامل يسبقنا وليس من صالحنا االنتظار 

عىل ناصية التطور". 
فيها:  قالت  كلمة  الحسن  الوزيرة  القت  ثم 
عىل  اقف  شهر،  من  اقل  يف  الثانية  "للمرة 
ليك  رسمي،  امني  جهاز  ينظمه  حدث  منرب 
مضيفة  السيرباين،  االمن  موضوع  عن  اتحدث 
املوضوع،  بهذا  املتعلقة  املتزايدة  االنشطة  ان 
يف  ومطروحا  انيا،  اصبح  مدى  اي  اىل  تظهر 
يف  حارضا  االنرتنت  اصبح  ما  بقدر  يومياتنا، 
كان  واذا  وصغارا.  كبارا  منا،  واحد  كل  حياة 
العنوان التقني للموضوع هو الفضاء السيرباين، 
ونبحث  نناقشها،  التي  واملخاطر  املشاكل  فان 
ومخاطر  مشاكل  هي  ملواجهتها،  حلول  عن 

انها  الفضاء.  يف  وليس  االرض،  عىل  نلمسها 
مشاكل فعلية، عملية، قد يواجهها اي منا، يف 
اية لحظة، وقد يقع ضحيتها. لقد غيت شبكة 
وسهلت  املسافات،  والغت  العامل،  االنرتنت 
لكنها  بيت،  كل  ودخلت  واملعامالت،  االعامل 
من  جديدة  انواعا  ولدت  نفسه،  الوقت  يف 

الجرائم، واساليب هذه الجرائم تتطور برسعة 
وكوتية  التكنولوجي،  التقدم  كرسعة  كبية، 

تطور شبكة االنرتنت". 
الوزيرة الحسن ان الجميع، مؤسسات  واكدت 
وكذلك  امنية،  اجهزة  وحتى  حكومية  وجهات 
ملخاطر  "معرضون  االعامر،  كل  من  االفراد، 

االطفال  استخدام  من طريقة  التحقق   •
لالنرتنت وفق اعامرهم. 

بهدف  الحامية  برمجيات  استخدام   •
وحظر  بزيارتها  املسموح  املواقع  حرص 

املواقع الخطرة. 
الحوار ومناقشة  االطفال عىل  • تشجيع 
يف  يواجهونها  مشكلة  اية  حول  ذويهم 

اثناء استخدام االنرتنت. 
• توعية االطفال وتحذيرهم حول خطر 
لهم،  صور  مشاركة  محادثة،  التواصل، 
افشاء معلومات شخصية )عنوان السكن، 
اي شخص غريب  ولقاء  الهاتف...(  رقم 

او مجهول الهوية.
االطفال  مع  الثقة  بناء  عىل  العمل   •
للمحافظة عىل تواصل دائم يف ما بينهم. 
• مراقبة االطفال من حني اىل اخر ملحاولة 
او  يخفونها  مريبة  امور  اية  اكتشاف 

يتعاملون معها برسية. 

سلسلة  العام  لالمن  العامة  املديرية  نرشت  عدة،  عناوين  تحت 
فيديوهات تحت هاشتاغ "حتى ما تكون ضحية"، حظيت بعرشات 

االف املشاهدين واملشاركني لها عىل وسائل التواصل االجتامعي. 
اذىك منك... حافظ عىل  عنوان "عدوك مش  االول، تحت  الفيديو 
بلدك"، يصور شابا يف مقتبل العمر، منهمك يف الكتابة والتواصل عرب 
جهاز الكومبيوتر يف غرفته، وقد ظهر علم ارسائيل عىل شاشاته، ثم 

تدهمه قوة امنية وتعتقله. 
بتفوتك  ما  الكبسة  "هيدي  عنوان  تحت  وصادم،  ثان  فيديو  يف 
عالجنة"، يجلس االب وهو يستمتع مبتابعة ما يعرضه التلفزيون، 
بينام يجلس ابنه اىل جانبه وهو منهمك مبحادثة عرب االنرتنت. ثم 
وتعود  ثوان فقط من خلف جدار،  لثالث  بذكاء،  الكامريا  تستدير 
صورة االب واالبن اىل جوار بعضهام، لكن االبن يظهر بصورة مغايرة 
وميسك  مفخخة  سرتة  يرتدي  لكنه  امامه  الكومبيوتر  جهاز  متاما: 

جهاز التفجري بيده، وبدا خلفه عىل الجدار علم تنظيم ارهايب. 
عرب  تتحدث  فتاة  للخوف.  اثارة  االكرث  يكون  رمبا  الثالث،  الفيديو 
جهاز ايباد ويسألها شخص مجهول: "انت لوحدك؟ بعتييل صورتك". 
سعيدة  االم  وتتقدم  االخرى،  طفلته  يحضن  فجأة،  االب  يظهر 

الخلفية  يف  تسمع  ميالد.  بعيد  العائلة  افراد  مع  جميعا  ليحتفلوا 
صوت رنة "التشات" ما يعني ان الطفلة االوىل ال زالت يف املحادثة 
الفيديو  يف  تظهر  تعد  مل  الضحية  الطفلة  املجهول.  الشخص  مع 
مع العائلة املجتمعة. والعائلة ال تتنبه اىل عدم وجودها معهم يف 
ما  حتى  لعبة...  مش  "االنرتنت  يقول  صوت  يسمع  ثم  االحتفال. 

تكون ضحية". 
الفيديو الرابع، أم تقرأ يف كتاب، فيام يسمع رصاخ من داخل الغرفة: 
"ايه ايه اقتلوا اقتلوا قوصوا قوصوا". اصوات رصاص، وقطع منزلية 
تتساقط حول االم التي ال تعري انتباها ملا يجري. ثم يفتح باب الغرفة 
رسيره  عىل  يجلس  يزال  ال  وابنها  مستمرة،  الرصاص  اصوات  فيام 
ويلعب بكل شغف باحدى العاب العنف والقتل والدم عىل االنرتنت. 
ايب  رشا  السيدة  العام  لالمن  العامة  املديرية  يف  املستشارة  تقول 
حيدر: "هذه الفيديوهات كانت فقط للرتويج لحملة التوعية التي 
اطلقتها املديرية العامة لالمن العام حول االمن السيرباين. ليس لها 
وقتها محدد للمشاهدة، وهي صالحة للمشاهدة يف اي وقت، وقد 
عرضتها جميع محطات التلفزة اللبنانية. ستظهر الحقا فيديوهات 

اخرى تتضمن جوانب توعوية تقنية".

فيديوهات الحملةارشادات عامة 

عىل  قادرون  الجميع  لكن  السيرباين.  الفضاء 
الوقائية،  بالتدابي  او  بالوعي،  انفسهم،  حامية 
اال االطفال. هم الفئة االضعف، واالكرث هشاشة 

امام الشاشة". 
تكون  ما  "حتى  حملة  اهمية  ان  واوضحت 
ضحية" التي ينظمها االمن العام، تكمن يف انها 

 مشاركون.شعار الحملة.واللواء عباس ابراهيم.الوزيرة ريا الحسن تلقي كلمتها.
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لعبة،  مش  فـ"االنرتنت  الفئة.  بهذه  تتعلق 
اداة  يكون  قد  بل  الحملة،  هذه  تشدد  كام 
ووسيلة  ومشاعرهم،  اطفالنا  بعقول  للتالعب 
هذه  يف  واالهم  براءتهم.  واستغالل  البتزازهم 
الحملة انها تقوم عىل مقاربة انسانية، ال امنية، 
لحامية هؤالء االطفال. ان تحصني صغارنا من 
يشء،  كل  وقبل  اوال  يتطلب،  الشبكة،  مخاطر 
احاطتهم بشبكة توعية، وافضل وسيلة للتوعية 

هي بناء االهل صداقة مع ابنائهم". 
املجتمع  يف  التوعية  ثقافة  "نرش  ان  واعتربت 
حامية  وكيفية  السيربانية،  املخاطر  حول 
احد  هو  والبيانات،  الشخصية  املعلومات 
هذه  من  الحامية  توفي  يف  الرئيسية  العنارص 
تطوير  ورشة  لتكمل  تأيت  والتوعية  املخاطر، 
باحكامها  تشمل  بحيث  والقوانني،  الترشيعات 
االنواع املبتكرة والجديدة من الجرائم، وتفرض 
من  ان  اىل  مشية  مرتكبيها،  عىل  العقوبات 
قانون  صدور  االطار،  هذا  يف  تحقق  ما  ابرز 
ذات  البيانات  وحامية  االلكرتونية  املعامالت 
نصب  تضع  التي  حكومتنا  الشخيص.  الطابع 
االلكرتونية،  الحكومة  اىل عرص  االنتقال  عينيها 
مع  مطلقة  وبجدية  كبي  باهتامم  تتعاطى 
ضمن  ادرجته  وقد  السيرباين،  االمن  موضوع 
التدابي  تعزيز  عىل  ينص  الذي  الوزاري  بيانها 
الالزمة لحامية الفضاء السيرباين اللبناين والبنى 
التحتية املعلوماتية وحامية البيانات الشخصية 

لالفراد واملؤسسات". 
السيرباين  لالمن  الوطني  الفريق  ان  واوضحت 
لالمن  وطنية  اسرتاتيجيا  وضع  عىل  "يعمل 
تعنى  وطنية  هيئة  وانشاء  لبنان  يف  السيرباين 
بهذا االمر. وهذه االسرتاتيجيا تتضمن مجموعة 
االمنية  االجهزة  دور  تعزيز  ابرزها  من  بنود، 
ما  يف  التنسيق  نطاق  وتوسيع  واالستخباراتية، 
وامان  المن  المركزي  العمل  ومأسسة  بينها، 
المعلومات، من طريق استحداث مؤسسة عامة 

عىل مستوى عال".
هذه  اىل  "نعم،  الحسن:  الوزيرة  وختمت 
السيرباين  والفضاء  االنرتنت  ان  نعترب  الدرجة، 
ونعمل  لعبة،  ومش  وخطية  جدية  مسألة 
لحامية االفراد،  ولضامن امن  ادارتنا الحكومية، 
املدنية منها والعسكرية، او املؤسسات الخاصة، 
ال  وليك  اخرتاق،  الي  منها  اي  يتعرض  ال  ليك 

تكون الضحية، البلد واقتصاده ككل". 

ملصقات الحملة
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رئيس دائرة االتصاالت في األمن العام: تحصني اللبنانيني
ال ينفصل عن اإلستراتيجيا الوطنية لألمن السيبراني

يعمل االمن السيرباين عىل حفظ وحامية املعلومات املوجودة عىل الشبكة العاملية. له اهمية كربى يف الحرص عىل تقديم 
معلومات صحيحة ومن مصادر موثوق بها للمستخدمني، وهذا ما يبث االمن والطأمنينة يف املجتمع، كام يتيح للمستخدمني 

اضافة معلوماتهم الشخصية عىل الشبكة العاملية. بذلك يعمل االمن السيرباين عىل حامية االمن يف الدولة 

"االمن العام" حاورت رئيس دائرة االتصاالت 
يف املديرية العامة لالمن العام العقيد جامل 
السيرباين،  االمن  عمل  اهمية  حول  قشمر 
االمن  ودور  القومي،  االمن  بسالمة  وعالقته 
للتخفيف  وقائية  وسائل  ايجاد  يف  العام 
ينرشه  ان  يحاول  الذي  التخريب  اثار  ومنع 

القراصنة يف العامل. 

■ ما الذي دفعكم يف االمن العام اىل تعزيز 
من  العام  الوعي  تعزيز  اجل  من  تحرككم 

مخاطر العامل السيرباين؟
سلبيا  السيرباين  الفضاء  استعامل  انعكس   □
عىل سلوكيات البرش عىل الرغم من ايجابياته 
العديدة، وفضله يف التقدم وتسهيل التواصل 
يف ما بينهم بعدما جعل العامل قرية افرتاضية 
االخية  االونة  يف  تكررت  وقد  صغية. 
الحوادث الناجمة عن سوء استخدام االنرتنت، 
وتزايدت معها نسبة الجرائم االلكرتونية عىل 
معظم  كان  املواطنني.  من  العديد  مستوى 
واالطفال.  الشباب  من  الجرائم  هذه  ضحايا 
الناشئ  الجيل  توعية  انطلقت فكرة  من هنا 
بذل  من  بد  ال  وكان  العامل،  هذا  مخاطر  اىل 
والحد  الجرائم  لتخفيف  استثنائية  جهود 
من الوقوع ضحايا هذه الشبكات. يف 3 ايار 
العام  لالمن  العامة  املديرية  اطلقت   2019
السيرباين،  الفضاء  مخاطر  من  التوعية  حملة 
والبلديات  الداخلية  وزير  معايل  رعاية  يف 
وتوجيه  وبدعم  الحسن،  حفار  ريا  السيدة 
العام  لالمن  العام  املدير  سعادة  من  مبارش 

اللواء عباس ابراهيم.

خاصا  اهتامما  ابراهيم  اللواء  يويل  ملاذا   ■
باالمن السيرباين يف لبنان؟ 

الخامس  امليدان  السيرباين  الفضاء  يعترب   □

الحروب  احتلت  بعدما  الحديثة  للحروب 
املراكز  والفضائية  والبحرية  والجوية  الربية 
السيرباين  االمن  اصبح  لذلك  االوىل.  االربعة 
وذلك  السيربانية،  الحرب  مواجهة  يف  اساسيا 
املعلوماتية،  النظم  عمل  استمرارية  لضامن 
ورسيتها  الشخصية  البيانات  وحامية 
الشبكات  حامية  وتعزيز  وخصوصيتها، 
حامية  اىل  اضافة  املعلومات،  تقنية  وانظمة 
االنظمة من اي محاوالت اخرتاق. حرصا منه 
معالجة  وبعد  االجتامعي،  االمن  تعزيز  عىل 
العديد من الحاالت التي وقعت ضحية سوء 
من  العديد  تعرض  وبعد  االنرتنت،  استخدام 
من  الكرتونية  لهجامت  لبنان  يف  املؤسسات 
لسعادة  بد  ال  كان  االفرتاضيني،  القراصنة 
اللواء ابراهيم من الرتكيز عىل هذا النوع من 
االمن، وال بد من ايجاد وسائل حديثة وقائية 
التخريب  اثار  من  للتخفيف  حامية  ووسائل 
الذي يحاول ان يقوم به القراصنة من جهة، 
والتقليل من النتائج السلبية التي يتعرض لها 

ضحايا الجرائم االلكرتونية.

■ هل تتوافر احصاءات او تقديرات باالرقام 
يف  السيرباين  بالعامل  املرتبطة  الجرائم  لعدد 

لبنان؟ 
دقيقة  ارقام  او  احصاءات  ال  االن  حتى   □
يف  السيرباين  بالعامل  املرتبطة  الجرائم  عن 
يتم  ال  الجرائم  هذه  من  العديد  كون  لبنان 
يف  كرثت  لكنها  ضحاياها،  من  عنها  االعالن 
واختلفت  اشكالها  وتعددت  االخية  االونة 
العام،  لالمن  عامة  كمديرية  نحن  اهدافها. 
اكتشفنا العرشات من االشخاص الذين وقعوا 
االرسائييل  العدو  لصالح  التجنيد  ضحية 
صفحات  كانت  والتي  االرهابية  واملنظامت 
لعمليات  منطلقا  االجتامعي  التواصل  وسائل 

االطفال،  عىل  االنرتنت  مخاطر  اما  التجنيد. 
وتختلف  تقريبا،  منزل  كل  يف  موجودة  فهي 
االهل  سلوكيات  وفق  املخاطر  هذه  درجات 

وتعاطيهم مع اطفالهم ومواكبتهم لهم.

■ ما هي اخطر انواع الجرائم التي تواجهونها 
عىل االنرتنت؟ 

يواجهها  التي  االلكرتونية  الجرائم  انواع   □
وشبكات  االجتامعي  التواصل  وسائل  رواد 
لكن  تحىص،  او  تعد  ان  ميكن  ال  االنرتنت 
الفضاء  هذا  يف  اهمها  عن  الحديث  ميكن 
ارتفعت بشكل ملحوظ  السيرباين االفرتايض. 
نسبة تجنيد العمالء لصالح العدو االرسائييل، 
من  فئة  بتجنيد  معادية  جهة  تقوم  بحيث 
ينصاعون  لها  كعمالء  املحليني  السكان 
اهدافها.  تحقيق  عىل  ويعملون  الوامرها 
استغالل  عىل  املعادية  الفئة  تعمل  ما  غالبا 
نقاط الضعف لدى هؤالء السكان وتستعمل 
التحايل  والرتهيب،  الرتغيب  اساليب  معهم 
للجرائم  آخر  وجه  مثة  واالقناع.  واالبتزاز 
بحيث  االرهابيني،  تجنيد  هو  االلكرتونية 
التواصل  وسائل  عىل  الشباب  تجنيد  يتم 
تقوم  االرهابية  الجامعات  االجتامعي. 
دينية  رسائل  وتوجه  التكفيي  الفكر  بنرش 
واالنسالخ  العنف  عىل  فيها  تشجع  متطرفة 
االخية  االونة  يف  ايضا  كرثت  املجتمع.  عن 
عملية  وهي  االلكرتوين،  االبتزاز  ظاهرة 
او  صور  بنرش  للضحية  وترهيب  تهديد 
رسية  معلومات  ترسيب  او  تصويرية  مواد 
مبالغ  لدفع  ابتزازها  بهدف  الضحية،  تخص 
باعامل غي مرشوعة لصالح  القيام  او  مالية 
املبتزين. الجدير ذكره ان االنرتنت بات سوقا 
املخدرات  وتجارة  االسلحة  لتجارة  كبية 
املواقع  الن  ايضا،  الرقمية  واملخدرات 

رئيس دائرة االتصاالت يف املديرية العامة لالمن العام العقيد جامل قشمر.

الملف
خليل حرب

khalilharb66@gmail.com

من  اصبحت  التواصل  وشبكات  االلكرتونية 
الرتويج  ان  والرتويج.  التسويق  قنوات  اهم 
النواع املخدرات باعالنات خاصة بالعصابات 
كرس  االنرتنت  الن  قبل  من  اسهل  امىس 
حواجز الزمان واملكان امام عصابات االجرام. 
االطفال عىل شبكة  له  يتعرض  ما  ابرز  لعل 
االنرتنت هو املحتوى السيئ الذي يواجههم 
الرقمية  للصفحات  تصفحهم  اثناء  يف 
دون  من  اخرى،  اىل  صفحة  من  واالنتقال 
ادراك مخاطر هذه الصفحات التي ال ميكن 
التنبه لها اال من االهايل. يف احدى الحاالت 
من  مايل  مبلغ  بدفع  االطفال  احد  قام 
بطاقة ائتامن مرصفية بهدف تحميل احدى 
االلعاب، وبعد فرتة وجيزة قام بالدردشة مع 
شخص مجهول ال يعرفه واستدرجه بطريقة 
االحتيال عرب محادثته من خالل هذه اللعبة، 
البطاقة  برقم  بتزويده  الطفل  قام  ان  اىل 
ومن  بها،  املتعلقة  البيانات  وكل  املرصفية 
ثم قام هذا املجهول بسحب مبلغ مايل كبي 
الطفل مبا حصل ومن  ادراك  منها من دون 

دون اشتباه االهل بهذا املوضوع.

العام  لالمن  العامة  املديرية  تعتزم  ماذا   ■
التالية  الخطوات  هي  ما  او  االن،  به  القيام 

بعد اطالق الحملة االخية؟ 

معايل  برعاية  التوعية  حملة  اطالق  بعد   □
العمل  بدأ  والبلديات،  الداخلية  وزير 
مهندسني  من  املكون  العمل  لفريق  الجدي 
باعداد  املجال  هذا  يف  متخصصني  وتقنيني 
طالب  مع  تفاعلية  عمل  ورش  وتحضي 
وبعد  الغاية،  لهذه  واملدارس.  الجامعات 
التواصل  بدأ  واملدارس،  الجامعات  احصاء 
مع املسؤولني فيها من فريق العمل لتحديد 
العمل  ورش  الجراء  املناسبة  االوقات 
خالل  سيتم  والتوعوية.  االرشادية  والندوات 
قام  ارشادية  كتيبات  توزيع  الندوات  هذه 
الطالب،  كل  عىل  باعداده  املذكور  الفريق 
سهلة  بطريقة  الكتيب  هذا  انجاز  تم  وقد 
ناحية  من  يتصفحه.  ملن  وواضحة  ومبسطة 
العام  لالمن  العامة  املديرية  تقوم  اخرى، 
وتويرت(،  )فايسبوك  الرسمية  صفحاتها  وعرب 

ارشادات  تتضمن  توعوية  فيديوهات  بنرش 
مبسطة للحفاظ عىل امن املعلومات وتجنب 
من  اي  ضحيتها  يقع  ان  املمكن  الجرائم 
بالتواصل  العمل  فريق  بدأ  اخيا،  املواطنني. 
املناطق  مختلف  يف  البلديات  اتحادات  مع 
العمل  ورش  مواعيد  لتحديد  اللبنانية 
والندوات التوعوية لالهايل، بهدف التنبه اىل 
ان  ميكن  التي  االلكرتونية  الجرائم  مخاطر 
اىل  االنتباه  وخاصة  مواطن  اي  لها  يتعرض 

اوالدهم ومراقبة سلوكياتهم.

■ هل ميكن القول ان يف االمكان النجاح يف 
تحصني اللبنانيني من مخاطر جرائم االنرتنت 

من دون تعاون اقليمي ودويل؟ كيف؟ 
مخاطر  من  اللبنانيني  تحصني  موضوع   □
جرائم االنرتنت ال ميكن فصله عن االسرتاتيجيا 
يتجزأ  ال  جزء  وهو  السيرباين،  لالمن  الوطنية 
منها. وبالتايل مثة رضورة ملحة النشاء هيئة 
من  ويكون  السيرباين  باالمن  تعنى  وطنية 
كيفية  عىل  املؤسسات  بقية  توجيه  مهامتها 
السبل  وايجاد  املجال،  هذا  يف  التعاطي 
للحد من  االقليمي والدويل  للتعاون  املناسبة 
يقع  لبنان  ان  السيام  الجرائم،  هذه  مخاطر 
الدويل  التصنيف  يف  جدا  متأخرة  مراتب  يف 

لالمن السيرباين.

■ هل تعملون عىل تحقيق نوع من التكامل 
بني العمل االمني امليداين وبني العمل االمني 

يف الفضاء السيرباين؟ 
□ االمن السيرباين اصبح جزءا من اي سياسة 
السيرباين  االمن  تحقيق  يبدأ  وطنية.  امنية 
اسرتاتيجيا  وتطوير  الفرد  توعية  خالل  من 
السيرباين  االمن  حول  الوعي  لرفع  وطنية 
ان تحفيز  اتخاذها. كام  الواجب  واالجراءات 
يتطلب مخططا كاملخططات  السيرباين  االمن 
فتتم  امليداين،  االمن  لتحقيق  يتم وضها  التي 
وكيفية  واثارها،  التهديدات  مخاطر  دراسة 
الوقاية والحامية والتحضي والدفاع لالستجابة 
اصبح  حاليا  سيرباين.  حادث  اي  من  والتعايف 
الفضاء السيرباين ميدان الحروب الجديدة وال 
يقل اهمية عن االمن امليداين، وجميع اشكال 
العمل االمني تتضافر لتتكامل وتحقق سالمة 

االمن القومي.

السيبراني  الفضاء 
هو امليدان الخامس 

الحديثة للحروب 
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في عيد المقاومة والتحرير
اللواء إبراهيم: كونوا أوفياء لقسمكم
وال تألوا جهدا لصّد أي اعتداء على لبنان

اىل  باملعايدة  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  توّجه 
العسكريني يف عيد املقاومة والتحرير، يف 25 ايار، بالكلمة اآلتية:

التاسعة عرشة ليوم املقاومة والتحرير، نستذكر معا هذا  "يف الذكرى 
بفضل  اللبنانيون  فيه  متكن  الذي  اليوم  تاريخنا.  من  املجيد  اليوم 
ارضنا  من  االكرب  القسم  تحرير  من  وتضحياتهم  ونضالهم  وحدتهم 
عىل  سيادتها  الدولة  وبسطت  االرسائييل،  العدو  احتالل  من  الغالية 

الجزء املحرر بعد غياب طويل.

ايها العسكريون،
تزال  ال  الوطنية  وثرواتنا  ومياهنا  ارضنا  يف  االرسائييل  العدو  اطامع 
الدامئني  والسهر  اليقظة  علينا  يحتم  ما  لوطننا،  كبيا  تهديدا  تشكل 
زعزعة  اىل  الهادفة  مخططاته  وافشال  له،  للتصدي  الدؤوب  والعمل 

استقرارنا، كام فعلنا طيلة السنوات املاضية عندما نجحتم يف تفكيك 
عرشات شبكات التجسس التي تعمل لصالحه.

ايها العسكريون،
حولنا،  من  املنطقة  يف  تحصل  التي  واالمنية  السياسية  التطورات 
الحثيثة  املتابعة  منا  تتطلب  لها  ويروَّج  يخطط  التي  والصفقات 
وسيادته  لبنان  حساب  عىل  نتائجها  تأيت  ال  يك  الدامئة  والجهوزية 

ووحدته الوطنية.

ايها العسكريون،
اقسمنا اليمني عىل الحفاظ عىل وطننا ودرء االخطار عنه من اي جهة 
اي  لصد  جهدا  تألوا  او  تستكينوا  وال  لقسمكم  اوفياء  فكونوا  اتت، 
اعتداء عىل لبنان مهام بلغت التضحيات لنحافظ عىل انجاز التحرير".

 أســعار خاصة  لعسكرّيي األمن العام

Jdeideh: Main Branch - 01 875444

Hazmieh: City Center - 01 283851

Choueifat: The Spot - 05 815122

Dora: City Mall - 01 897848

www.rovina.com
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كنعان: لبنان ليس مفلسًا بل منهوب
موازنة 2020 يجب أن تكون واعدة

انتقل مرشوع قانون املوازنة العامة لسنة 2019 اىل مرشحة مجلس النواب الرقابية، متأخرا عن موعد وصوله اكرث من سبعة 
اشهر. بالتايل مع انقضاء نصف السنة املالية، فان عامل الوقت مل يعد ضاغطا كون العمل ينصب عىل موازنة خدمت نصف 

"عسكريتها"، مع اهمية الرتكيز عىل البعد االصالحي الذي ينتظره الداخل والخارج

ألن السنة عىل الباب، يفضل رئيس لجنة املال 
مع  كنعان يف حوار  ابراهيم  النيابية  واملوازنة 
"االمن العام"، الرتكيز عىل موازنة 2020، عىل 
مجلس  اىل  الدستوري  موعدها  يف  تصل  ان 
املوازنة  تأيت  اقتصادية  رؤية  متضمنة  النواب، 

لرتجمتها وليس العكس.

■ هل ميكن اعتبار اقرار مرشوع قانون املوازنة 
العامة للعام 2019 يف مجلس الوزراء تصحيحا 
ملسار املالية العامة؟ كيف تنظر اىل هذا االمر؟
النه  االمر،  هذا  عىل  الحكم  املبكر  من   □
تحزن".  جرب  تفرح  "اسمع  املثل  يقول  كام 
ليصبح  املثل  ينقلب  املرة  هذه  الله  شاء  ان 
"نسمع نحزن ونجرب نفرح"، الن ما نسمعه 
مل يتضح بعد، والحكم عىل املوازنة يكون بعد 
الهيئة  واقرارها يف  النواب  دراستها يف مجلس 
يصل  بري  نبيه  الرئيس  يقول  كام  العامة. 
وتخرج  "مدهنة"  وتكون  القوانني  من  كثي 
الصحيح.  هو  والعكس  "منتوفة"،  عندنا  من 
كل  انتهاء  قبل  انه  اقول  املتواضعة  بخربيت 
املسار الحكومي والنيايب ال ميكن اعالن موقف 
وتقييم نهايئ. ما استطيع قوله يف االمكان ان 
واحسن  افضل  املوازنة  قانون  مرشوع  يكون 
رؤية  اىل  تحتاج  املوازنة  الن  بكثي،  ذلك  من 
وتخفيض  النمو  تعزيز  كيفية  واىل  اقتصادية 
عرب  امنا  تشليح"  "عملية  عرب  ليس  العجز، 
سياسة  اىل  يحتاج  االمر  هذا  االيرادات.  تكبي 
منتجة  تعزيز قطاعات  واىل  معينة،  اقتصادية 
والتوظيف،  االستثامر  يف  معني  مسار  وانتهاج 
امكان  يف  للبحث  املصارف  مع  العمل  وعرب 
يكون  ذلك  كل  العام.  الدين  خدمة  تخفيض 
من خالل استعادة الثقة وليس بالقوة. هناك 
جملة عوامل يقول الجميع انها ليست متوافرة 

داود رمال
aborami20@hotmail.com

الربملانية  الرقابة  عملنا  اسس  ومن  برسعة، 
عىل قانون املوازنة وليس املصادقة عليها من 
لجنة  عىل  الرهان  ودراستها.  مراقبتها  دون 
املال وعىل شخيص وعىل املجلس النيايب ككل، 
الرقابة الرضورية الصارمة  هو ان يقوم بهذه 
عىل احرتام االصالحات املطلوبة من الحكومة، 
والتي فرضناها عىل انفسنا قبل مؤمتر سيدر، 
والتي هي اصالحات لجنة املال واملوازنة التي 
اصبحنا  الننا  العامة،  الهيئة  عليها  صادقت 
كمن يبحث عن حلول ونريد االتيان بايرادات 
وتخفيض االنفاق بوعاء "مفخوت". وهذا لن 
مهرتئ،  البنيان  اساس  الن  نتيجة  اىل  يوصل 
ويترسب منه كل يشء. علينا بناء قاعدة صلبة، 
وهذا هو االصالح املطلوب بنيويا، وذلك من 
عىل  املسبقة  والرقابة  الرقابة  اجهزة  خالل 
معني  بسقف  واستدانة  والهبات  القروض 
بالعجز املحقق  بالعجز املقدر، وليس  مرتبط 
والفعيل الذي قد يصل اىل االف املليارات. مثة 
حتى  موجودة  تكون  ان  يجب  بنيوية  امور 
هو  وهذا  عملنا،  انجزنا  اننا  القول  نستطيع 
ومجلس  وموازنة  مال  كلجنة  علينا  الرهان 
الوقت،  عىل  الرهان  من  اهم  وهذا  نيايب، 
اي  من  يجعل  انقىض  الذي  الوقت  مع  النه 
انني  املؤكد  من  كبية.  سلبية  له  ليس  تأخي 
جلسات  تعقد  بحيث  الكبي  بالجهد  ساقوم 
صباحية ومسائية يومية، وهذا يتطلب نصابا 
واملؤسسات  واالدارات  الوزارات  من  وتجاوبا 
االمور  النقاش منصبا عىل  يكون  العامة، وان 

الجوهرية.

■ غالبا ما يتم ادخال تعديالت عىل مرشوع 
قانون املوازنة املرسل من الحكومة، هل انتم 

يف هذا الوارد؟
□ وال مرة خرجت املوازنة من عندنا من دون 
ونضع  ونتابعه  نقرأه  راهنا  اراه  ما  تعديالت. 

املالحظات، وهذا امر صحي.

■ متى تتوقعون االقرار النهايئ لقانون املوازنة؟
ال  ان  لكن يجب  الوقت،  تحديد  □ ال ميكننا 

تطول اىل اكرث من متوز.

■ هل تعتربون مرشوع قانون املوازنة الحايل 
مرشوعا واعدا؟

االن ويف هذه املوازنة تحديدا، لكننا سنسعى 
اىل ان تكون موجودة. من هنا يأيت دورنا نحن 
كنواب. يف لجنة املال واملوازنة كان لنا صوالت 
وجوالت يف هذا املجال، واصدرنا 39 توصية يف 
عامي 2017 و2018 لتحقيق اصالحات بنيوية، 
الحكومة،  وهذا ما سرنى كم تم احرتامه من 
وكيف ستكون الرتجمة بعد صدور املوازنة من 

مجلس النواب.

مرشوع  النواب  مجلس  سيتلقف  كيف   ■
انقضاء  بعد  يصل  انه  السيام  املوازنة  قانون 

نصف السنة املالية؟
الن  سلبيا،  عامال  يشكل  موضوع  هذا   □
غي  يف  وصلت  اذا  موازنة  تبقى  ال  املوازنة 
اي  والواردات،  النفقات  هي  املوازنة  وقتها. 

املالية،  السنة  بدء  قبل  املايل  وضعنا  هو  ما 
اننا  يعني  املالية  السنة  نصف  انقىض  وطاملا 
القول  من  بد  ال  هنا  واقع.  امر  عن  نتحدث 
مل  الطائف  زمن  يف  املتعاقبة  الحكومات  ان 
ال  وكرث  للموازنة،  الدستوري  املوعد  تحرتم 
يعرفون معنى ذلك ويعتقدون انه امر شكيل، 
بينام هذا االمر هو الجوهر وهو الذي يجعل 

املوازنة ذات تأثي او عدمية التأثي.

■ مثة رهان عىل شخصكم كرئيس للجنة املال 
واملوازنة يف تكثيف االجتامعات متهيدا الحالة 
يف  العامة  الهيئة  اىل  املوازنة  قانون  مرشوع 

وقت قيايس. هل ستعمد اىل ذلك؟
الرهان هو مراقبة  □ هذا رهان خاطئ، الن 
اخراجها  وليس  وصولها  عند  بفاعلية  املوازنة 

مقابلة

رئيس لجنة املال واملوازنة النائب ابراهيم كنعان.

لبنان بلد ال تتوافر له 
ادارة مالية صحيحة وال 

تحترم فيه القوانني

اذا خفضنا نقطة من 
الفوائد على الدين العام 

نوفر الف مليار ليرة

واعدا  يكون  ان  يجب  الذي  املرشوع   □
من  الذي   ،2020 موازنة  قانون  هو مرشوع 
عدم  علينا  عمليا  االن.  يصلنا  ان  املفرتض 
وان   2019 موازنة  قانون  عىل  كثيا  الرهان 
نبدأ العمل ليك يكون مرشوع موازنة 2020 
قد  االول،  ترشين  يف  اقىص  وكحد  ايلول  يف 

وصل اىل مجلس النواب.

التي  االصالحات  عن  راضون  انتم  هل   ■
املطلوب  كان  ام  املوازنة  مرشوع  تضمنها 

اصالحات اكرب؟
باالكرث،  القيام  نستطيع  اننا  املؤكد  من   □
ولكن  جهد،  فيها  بذل  املوازنة  ان  علام 
فقط،  ورضائب  تخفيضات  ليس  االصالح 
هو  الفعيل  االصالح  بل  اصالحا،  ليس  وهذا 
تحدد  رؤية  عىل  القائم  البنيوي،  االصالح 
ماذا تريد من املوازنة لجهة تعزيز االقتصاد، 
اية  وفق  تحقيقه  وكيفية  النمو  وتحقيق 
قطاعات،  اية  يف  التوظيف  وعرب  آليات 
عن  نتحدث  كيف  الفساد.  مكافحة  وكيفية 
مكافحة الفساد وديوان املحاسبة يوجد فيه 
ستة قضاة من اصل ستني قاضيا، والحكومة 
يتم  ومل  حساب  قطع  هناك  ان  تعرف 
يكون  كيف  اليوم؟  اىل  الشغور  هذا  ملء 
يقودنا  اال  الطريقة؟  بهذه  الفساد  مكافحة 
االستمرار عىل  املطلوب  بأن  الشك  اىل  ذلك 
وانا  ذاته؟ من عرش سنوات  السابق  املنوال 
التزمت  والحكومة  الحسابات  بقطع  اطالب 
ديوان  تعط  مل  فلامذا  املطلوب،  كل  انجاز 

للقيام  والبرشية  املادية  االمكانات  املحاسبة 
بعمله؟ كيف تكون مكافحة فساد ويف هيئة 
التفتيش املركزي عرشة مفتشني ماليني لكل 
الخدمة  مجلس  من  االجهزة  هذه  لبنان؟ 
املدنية يف التوظيف اىل التفتيش املركزي يف 
له  الذي  املحاسبة  ديوان  اىل  القطاعات  كل 
يحكم  وقضائية  للرقابة،  ادارية  وظيفتان: 

باسم الشعب اللبناين وقراراته مربمة.

استجابت  الحكومة  ان  اعتبار  ميكن  هل   ■
التزاماتها يف مؤمتر سيدر؟

التزمت  كم  لرنى  املوازنة  سندرس   □
هو  مطلوبا  كان  ما  واهم  سيدر،  اصالحات 
االرقام  نحلل  ان  قبل  هذا  العجز.  خفض 
حتى  استندنا  اساس  اي  عىل  فعليا  ونرى 

نصل اىل نسبة العجز املقدرة اليوم.

■ ما مدى رضاكم عن تخفيض نسبة العجز 
يف املوازنة؟

الرقم  اىل  للوصول  وضع  مجهود  هناك   □
املقدر، وسرنى امكان ان يطبق او ال يطبق. 
للعجز  ارقام  وضعت  املاضية  السنوات  يف 
رقم،  وضع  مهام  ليس  اليوم  تجاوزها،  وتم 
هذا  تحقيق  امكان  يف  البحث  املهم  امنا 
الرقم، وهذا يتوقف عىل االيرادات امللحوظة 

كام يتوقف عىل النفقات امللحوظة.

العام  الدين  معالجة  خطة  عن  ماذا   ■
وخدمة الدين العام؟

يحتاج  االمر  الخطة؟ هذا  اين هي هذه   □
مل  انه  اليوم  املفقودة  االمور  من  رؤية.  اىل 
ينجز قبل اعداد املوازنة رؤية اقتصادية وتقر 
يف الحكومة وتكون هي خطتها. يف كل دول 
العامل تأيت املوازنة لترتجم خطة ورؤية معينة 
االرقام  نضع  بالعكس،  نقوم  نحن  باالرقام. 
االقتصادي،  وضعنا  كل  عليها  نسقط  ثم 

وهذا ما يؤدي اىل حالة انعدام الوزن.

وما  الحساب  قطع  حول  جديد  من  هل   ■
هو الحل؟

□ عندما نتحدث عن حل يعني نحتاج اىل 
الدستور،  باحرتام  اال  يوجد حل  وال  تسوية، 

اما ان نحرتم الدستور او ال نحرتمه. منذ 
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الدستور  عىل  االحتيال  يتم  التسعينات 
بالتايل هل  الذي يئس من هذه املامرسات، 
قطع  هو  واحد  حل  هناك  الدستور؟  ندفن 
عىل  املالية،  الحسابات  كل  يتضمن  حساب 
سنة  من  الحسابات  قطوعات  كل  تنجز  ان 
1993 اىل اليوم حسب االصول، واذا مل تنجز 
تغطية  فعله، وهو  ما ال يجب  نفعل  نكون 

تسوية عىل حساب املال العام.

■ هل ستضغطون عىل الحكومة ليك تلتزم 
مرشوع  الحالة  والقانونية  الدستورية  املهل 

قانون موازنة 2020 عىل مجلس النواب؟
لجنة  ومن  النواب  من  طلبته  ما  هذا   □
يف  اللجنة  يف  لزماليئ  قلت  واملوازنة.  املال 
تكونوا  ان  اردتم  اذا  انكم  االخي  االجتامع 
طروحاتكم  ومع  انفسكم  مع  صادقني 
عليكم  كلجنة،  عملنا  ومع  ومواقفكم 
للضغط  النيابية  للكتل  عابر  لويب  تشكيل 
التنفيذية لتحقيق االصالحات  السلطة  عىل 
املطلوبة، ولتقديم مرشوع موازنة يف املهلة 
واصالحات  اقتصادية  رؤية  مع  الدستورية 
بنيوية، مع تفعيل اجهزة الرقابة وحسابات 
اىل  يوصلنا  ذلك  كل  الن  شفافة،  مالية 

خفض العجز واىل اقتصاد فيه منو الن النمو 
من  ذلك  يشكل  ما  مع  الصفر،  اىل  سيصل 
ال  لذلك  والخاص.  العام  القطاع  عىل  خطر 
واقعنا  لتغيي  الرؤيوية  الحلول  من  بديل 
عىل  نبقي  ان  ميكن  وال  واالقتصادي،  املايل 
مرة  كل  ويف  الرؤية،  املنعدم  السقف  هذا 
ننزل تحته وهو ينخفض ايضا. فكيف نعالج 
الهدر؟ يف موازنة 2017 خفضنا 1200 مليار 
ان  بذريعة  العامة  الهيئة  يف  اعادوها  لية 
السنة انتهت، ومل يعد يف االمكان التخفيض، 
الحقا.  الخفض  بهذا  بااللتزام  وعد  وكان 
الجمعيات  اىل  بالنسبة  فعلوا؟  ماذا  لكن 
مببلغ  والتجهيزات  سنويا،  لية  مليار   750
حكومية  وابنية  السنة،  يف  لية  مليار   400
نعالج  كيف  سنويا.  لية  مليار   117 كلفتها 
ارقام  اىل  الفوائد  وصول  مع  الدين  خدمة 
الفوائد عىل  قياسية؟ اذا خفضنا نقطة من 
بالنسبة  لية.  مليار  الف  نوفر  العام  الدين 
معابر  نقفل  كيف  الرضيبي  التهرب  اىل 
التهريب ونفّعل الجباية وموضوع الجامرك 
مليار   4 بنحو  هدر  عن  تقارير  وجود  مع 
فيه،  مبالغ  الرقم  هذا  ان  قلنا  اذا  دوالر؟ 
مع  ذلك  كل  دوالر.  مليار  بتحقيق  نقبل 

الكهرباء التي عجزها يبلغ ملياري دوالر. اذا 
صلينا ومشينا بهذا املسار نوفر ثلث العجز 
اذا مل نصل اىل النصف، ومع االضافات التي 
ذكرتها نستطيع ان نقفل العجز. لبنان ليس 
مالية  ادارة  له  تتوافر  ال  لكن  مفلسا  بلدا 
بلد  انه  القوانني.  فيه  تحرتم  وال  صحيحة، 

منهوب.

التوظيف  املنتظر حول  التقرير  ماذا عن   ■
يف القطاع العام؟

سيشكل  لكنه  صادما،  تقريرا  سيكون   □
نقطة تحول كبية يف البلد، وسيكون تاريخيا 
وصلنا  التي  وبالخالصات  مبستنداته  وموثقا 
اليها، وبجميع الهيئات الرقابية التي شاركت 
فيه، ومن كل النواحي التي تدل عىل ان هذه 
الدولة اذا احرتمت القانون توفر 50 يف املئة 
مرجعية  سيشكل  التقرير  هذا  هدرها.  من 
بعدما حددنا  قادمة  ولسنوات  املستقبل  يف 
مستويات:  ثالثة  له  الذي  الخلل  مكامن 
كبية،  اخطاء  ارتكب  الذي  الوزراء  مجلس 
اخطاء،  ارتكبوا  كذلك  والوزراء  الوزارات 
التقرير  هذا  ومجالسها.  العامة  املؤسسات 

يجب ان يحرك الهيئات الرقابية والقضاء.

نريد ان 
تصل الينا 
موازنة 
 2020
يف املهلة 
الدستورية.
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تتابع وزارة الشؤون االجتامعية ملفات كثرية ومتشعبة، انسانيا واجتامعيا وصحيا وتقنيا، مبوارد مالية وبرشية محدودة. لكنها ترعى 
االف العائالت الفقرية واصحاب االحتياجات الخاصة واملسنني واملدمنني 

مقابلة

قيومجيان: نسعى مع الهيئات املدنية 
إلى استراتيجيا اجتماعية وطنية

بحسب  االجتامعية  الشؤون  وزارة  تتوىل 
قانونها وهيكليتها:

- وضع خطة امناء اجتامعي للبلد ومراقبة 
تطبيقها.

تتوالها  التي  االجتامعية  املشاريع  تنفيذ   -
الدولة مبفردها.

االجتامعية  للمشاريع  املساعدات  تقديم   -
القامئة، وتحقيق مشاريع اجتامعية جديدة، 
وفقا للمبادئ واالنظمة التي تضعها الوزارة.

بشؤون  واالهتامم  املعوقني  رعاية شؤون   -
املؤسسات املعنية بهم.

- معالجة النتائج االجتامعية للحرب مبا فيها 
الرعاية االجتامعية لذوي الضحايا والجرحى 

واملعوقني.
بشؤون  واالهتامم  االيتام  شؤون  رعاية   -

الدور التي تعنى بهم.
- االهتامم بشؤون االرسة.

املنحرفني  االحداث  بشؤون  االهتامم   -
خاصة  الحرفية  وبالنشاطات  واملساجني، 

الريفية منها، والعمل عىل تنميتها.
- رصد التحركات السكانية واسبابها، وتنظيم 
االهيل  القطاع  مع  والتنسيق  الدولة  جهود 

يف هذا املضامر.
- االهتامم بالحاالت الطارئة التي تستوجب 

االسعاف االجتامعي واالغاثة.
- وضع برامج التأهيل والتدريب االجتامعي 

واالرشاف عىل تنفيذها.
االجتامعية  املؤسسات  منح  اقرتاح   -
العامة  املنفعة  صفة  الخيية  والجمعيات 

والسهر عىل التزامها.
مكافحة  حمالت  تنظيم  يف  املشاركة   -

االدمان عىل جميع املستويات.
شهداء  الرس  االجتامعية  الرعاية  تقديم   -
االعتداءات االرسائيلية واملعتقلني يف سجون 

العدو.

وزير الشؤون االجتامعية ريشار قيومجيان.

وتراقب الوزارة املؤسسات االجتامعية التي 
تقوم بخدمات اجتامعية وال تتوخى الربح.
الشؤون  وزير  التقت  العام"  "االمن 
االجتامعية ريشار قيومجيان، واطلعت منه 
عىل بعض تفاصيل برامج الوزارة يف معالجة 

امللفات التي تتوالها.

مقاربة  يف  الوزارة  تنطلق  اين  من   ■
ملفاتها؟ 

وعمل  استمرارية،  الحكم  ان  يف  شك  ال   □
يكمل  ان  مفروض  واالدارات  الوزارات 
يطبع  شخص  كل  لكن  طبيعي،  بشكل 
الخاص  بطابعه  يتوالها  التي  املسؤولية 
ويرتك فيها بصمته. نتيجة االزمة االقتصادية 
لبنان،  يف  جميعا  نعيشها  التي  واملعيشية 
قائم  هو  ما  ابقاء  املستطاع  قدر  نحاول 
عىل ما هو عليه، بشكل نتمكن فيه من ان 
نتجاوز املرحلة الصعبة التي مير فيها لبنان. 
طبعا االمال والطموحات كبية وكثية، لكن 
يف الوضع الذي نحن عليه ال نريد ان نغش 
ال  ان  يجب  والتوقعات  اللبناين،  الشعب 
تكون مرتفعة كثيا. لدينا طموحات بخفض 
متطلبات  وتأمني  ومعالجة  الفقر،  مستوى 
ذوي االحتياجات الخاصة من عالج ومسكن 
اننا  الحقيقة  لكن  بهم.  كامل  واهتامم 
متوجبات  ندفع  ان  االن  حتى  نستطيع  ال 
من  والرابع  الثالث  الفصلني  عن  الوزارة 
العام 2018. اذا قلت ان لدي مرشوعا لبناء 
قادرا  لست  وانا  للمعوقني  منوذجي  مركز 
عىل تسديد رواتب املوظفني، فكيف ابنيه؟

التي  امللفات  ■ هل من تصور معني حول 
تتوالها الوزارة؟

مركز  اقامة  منها  كثية  طموحات  لدينا   □
لتأهيل االحداث املسجونني يف سجن روميه 

يتوىل تأهيلهم وتدريبهم ليخرجوا من املركز 
مهملون  ويالالسف،  لكنهم،  مهن.  اصحاب 
ان  نحميهم مام ميكن  ان  نستطيع  وبالكاد 
طموحنا  واجتامعيا.  جسديا  له  يتعرضوا 
لدى  واالدمان  الفقر  نسبة  نخفض  ان 
تطبيق  اىل  ونسعى  خاص،  بشكل  الشباب 
باملعوقني  الخاص   2000/220 القانون 
بشكل  له  تطبيقية  قوانني  وايجاد  وتطويره 
بكل  يفرتض  القانون  بحسب  وحازم.  فعال 
مسارا  او  ممرا  تؤمن  ان  الجديدة  االبنية 
الخاصة،  سياراتهم  لركن  ومكانا  للمعوقني 
كل  وهل  القانون،  هذا  تطبيق  يتم  فهل 
الرشوط؟  هذه  مستوفية  الجديدة  االبنية 
تجاه  البعض  من  الحاصل  التمييز  عن  عدا 
التمييز  محاربة  اىل  نسعى  لذلك  املعوقني. 
الحاصل يف حق املعوقني وذوي االحتياجات 
الخاصة، وتوفي ظروف عيش افضل وفرص 
بعض  يف  اولويات  ونعطيهم  تناسبهم  عمل 

الوظائف لدى الرشكات واملؤسسات.

■ ما هي العقبات التي تحول دون تحقيق 
الطموحات مادية او قانونية او اجتامعية؟

وسلطوية.  واجتامعية  وقانونية  مالية   □
االهم انعدام ثقافة عدم التمييز واملساهمة 
تختلف  ان  يجب  املجتمع.  يف  االنخراط  يف 
الناس اىل املعوق، بأن له حقا، فكلنا  نظرة 
حاجات  ولدينا  مختلفة  بنسب  معوقون 
خاصة يف حياتنا. مثة عناوين اساسية يجب 
ان نعمل عليها: االنخراط يف املجتمع، عدم 
للمعوقني وذوي  ايجاد فرص عمل  التمييز، 

الخاصة.   االحتياجات 

■ هل من ملفات جديدة تعملون عليها؟
□ نصبو اىل بناء مجتمع سليم معاىف يؤمن 
امللفات  عرب  الناس،  بني  ومساواة  عدالة 

غاصب مختار
jornalist.70@gmail.com

االساسية التي نعمل عليها. اي توفي العدالة 
للمعوقني  وبخاصة  للجميع،  االجتامعية 
ليس  والفقراء،  الخاصة  االحتياجات  وذوي 
الالئقة،  املعيشة  ظروف  توفي  حيث  من 
الفرص  تكافؤ  توفي  حيث  من  بل  فحسب 

ايضا.

املتطلبات  هذه  كل  ستنفذون  كيف   ■
باالمكانات املحدودة لديكم؟

وزارة  متلك  ال  الخدمات،  مستوى  عىل   □
الشؤون والدولة مؤسسات رعاية متخصصة 
مثل  تتوالها،  التي  االجتامعية  بالحاالت 
الخاصة  االحتياجات  وذوي  املعوقني 
واالطفال  املعنفات  والنساء  واملسنني 
حياة  ظروف  تتوافر  ال  الذين  او  املعنفني 
لذلك  واملدمنني.  لهم،  وطبيعية  سليمة 
مثل  الخاصة  املؤسسات  عىل  تعتمد 
والجمعيات  واملؤسسات  الرعاية  دور 
وهي  والخدماتية،  االجتامعية  االهلية 
كل  ولدى  املناطق  كل  يف  وموجودة  كثية 
الطوائف، وليس بالرضورة ان تكون دينية. 
تتعامل بعقود مع هذه املؤسسات  الوزارة 
تتواله  شخص  لكل  اليومية  الكلفة  لتؤمن 
محدد  عدد  ووفق  الجمعية  او  املؤسسة 
زلنا  ما  لكننا  تكلفة.  وسلم  الحاالت  من 

عىل تكلفة العام 2011 وبعضها عىل تكلفة 
غالء  مع  زادت  التكلفة  ان  مع   ،2007
لذلك  املستجدة.  واالحتياجات  املعيشة 
يراعي  جديد  كلفة  سعر  وضع  اىل  نسعى 
الغالء. لكن يف ظل التقشف وسياسة عرص 
النفقات، بالكاد نستطيع تأمني بقاء ميزانية 

الوزارة عىل ما هي عليه.

النفقات  خفض  سياسة  التزمت  هل   ■
بشكل تام وفق ما تقرر يف موازنة 2019؟

□ خفضت قدر االمكان النفقات التشغيلية 
القرطاسية واالستهالك  وغي الرضورية مثل 
اليومي، لكن هناك عقودا مع الجمعيات ال 

زيادتها  يجب  بل  منها  التخفيف  نستطيع 
خاصة  حاجات  ومع  برش  مع  نتعامل  الننا 
رئيس  ودولة  الرئيس  فخامة  نشكر  لهم. 
االبقاء  تفهمهم  عىل  املال  ووزير  الحكومة 
عىل هذه الخدمات للناس، وان كانت اصال 

دون املطلوب.

الوزارة  لدى  جديدة  برامج  من  هل   ■
بارشتها او تقوم بالتحضي لها؟

نحو  سنزيد  املعوقني  برنامج  يف  طبعا،   □
400 حالة ليستفيد عدد اكرب منهم، ونحاول 
مع  بالتعاون  الفقر  مكافحة  برنامج  تعزيز 
آمل  كنت  التقدميات.  لزيادة  الدويل  البنك 
يف ان يكون عدد الفقراء قد انخفض، لكن 
زيادة  اىل  يؤدي  ما  ازدياد  يف  انه  الحقيقة 
املستفيدين  عدد  ان  يقول  الواقع  االعباء. 
ونحن  سيزداد،  الفقر  مكافحة  برنامج  من 
تحصل  عائلة  الف   44 االن  حتى  لدينا 
سيتفع  كم  نعلم  وال  الدعم،  بطاقات  عىل 
عدد  زيادة  عن  الحديث  قبل  لكن  العدد. 
املستفيدين، من املفروض تطوير الخدمات 
نقدمها  التي  والخدمات  الربنامج.  هذه  يف 
والتعليم  بالتغذية  تتعلق  اسايس  بشكل 
مع  بالتعاون  نؤمنها  التغذية  واالستشفاء. 
عرب  تغطيته  سنتوىل  والباقي  الدويل،  البنك 
الرسمية،  املدارس  التالمذة يف  دفع تسجيل 
الفارق  من   %20 ندفع  الصحة  مجال  ويف 
تراكم  لكن  الصحة.  وزارة  تتواله  الذي 
ممتازة،  الخدمات  يجعل  ال  قد  االعباء 
بعد  حال  لنجد  الصحة  بوزير  اتصلت  وقد 
اقرار املوازنة. وسنحاول معه، وهو تجاوب 
يف  فقرا  االكرث  استشفاء  تسهيل  مشكورا، 
املستشفيات الحكومية والخاصة عىل نفقة 
املشكالت  من  الرغم  عىل  الصحة،  وزارة 
املحيطة بالقطاع الصحي الرسمي. لذلك ال 

نتمكن احيانا من توفي الطبابة للجميع. 

والطفل  االم  رعاية  برامج  عن  ماذا   ■
واملدمنني؟

تهتم  الوزارة  يف  متخصصة  مصالح  مثة   □
هيكليتها   ويف  االجتامعية،  الرشيحة  بهذه 
الكثي من املصالح التي توفر الخدمات لكل 

الهيئة  هناك  ان  كام  املحتاجة.  الفئات 

ال نستطيع دفع متوجبات 
الوزارة عن العام 2018

نسعى الى وضع 
سعر كلفة جديد 
الرعاية ملؤسسات 
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ستجري  التي  املعوقني  لشؤون  الوطنية 
انتخاباتها يف ترشين املقبل،  وسيتم ارشاك 
يف  الخاصة  االحتياجات  وذوي  املعوقني 
نخرج  حتى  االنتخابات،  هذه  عرب  القرار 
نحن واياهم بسياسة وطنية ترعى شؤونهم 
املدنية  الهيئات  تام. كام نحاول مع  بشكل 
لكن  وطنية،  اجتامعية  اسرتاتيجيا  وضع 
هناك  التوقعات.  سقف  رفع  دون  من 
وقد  للطفولة،  االعىل  املجلس  بتفعيل  قرار 
الغرض.  لهذا  عنه  املسؤولة  مع  اجتمعت 
املسنني  لشؤون  الوطنية  الهيئة  ايضا  هناك 
نسعى ايضا اىل تفعيلها واالهتامم بها اكرث. 

جدا  كبي  العمل  حجم  ان  واضح   ■
دويل  دعم  من  هل  قليلة.  واالمكانات 

لربامج ومشاريع الوزارة؟
اكرث ما يكون  الدولية تساهم  املنظامت   □
وبعض  االجتامعية  التنمية  مشاريع  يف 
اليونيسيف،  منظمة  فيها  وتعاوننا  الربامج، 
للتنمية االجتامعية،  املتحدة  االمم  وبرنامج 
كربنامج  املواضيع  بعض  يف  تساعدنا  وهي 
الوزارة، ونحن  املكننة يف  التطوع، وبرنامج 
يف بداية املرحلة االوىل منه، وهو غي برنامج 
الطموح  االدارية  التنمية  وزارة  مع  املكننة 
البنك  الربامج  بعض  يف  يدعمنا  كذلك  اكرث. 

الن  اكرث،  انفسنا  عىل  نتكل  لكننا  الدويل، 
هذا الدعم الدويل قد ال يستمر.

موضوع  يف  الشؤون  وزارة  دور  هو  ما   ■
تساهم  زالت  ما  وهل  السوريني،  النازحني 

يف مساعدتهم ويف اي مجاالت؟
□ تم تكليف وزارة الشؤون هذا امللف منذ 
بدء ازمة النزوح السوري كونه ملفا انسانيا 
الدولية  املنظامت  عرب  وذلك  واجتامعيا، 
الالجئني.  لشؤون  العليا  املفوضية  السيام 
بالنازحني ال  لالهتامم  برنامجني  وقد وضعنا 
االستجابة  برنامج  االن:  حتى  قامئني  يزاالن 
املجتمعات  دعم  وبرنامج  السورية،  للحالة 
الوصل  للنازحني. نحن نشكل صلة  املضيفة 
يف  النازحني  وبني  الدولية  املنظامت  بني 
مايل.  مبلغ  اي  ندفع  وال  اقاماتهم،  مناطق 
يف  ومنسقون  هيكلية  الربنامجني  لهذين 
مختلف املناطق، وهدفهام دعم املجتمعات 
التحتية  البنى  فيها  اسُتهلكت  التي  املضيفة 
صحي  ورصف  ومياه  وكهرباء  طرقات  من 
وطبابة ومدارس يصل فيها عدد الطالب اىل 

اكرث من 200 الف طالب سوري.

■ كيف يعمل الربنامجان عرب الوزارة؟
الطعام  بتوفي  تهتم  الدولية  املنظامت   □

لبعض  تدفع  واحيانا  والتعليم،  والطبابة 
دوالرا   150 )نحو  نقدية  امواال  العائالت 
وحاجات  واالغطية  الخيام  عدا  شهريا(، 
اخرى. اما نحن فمعنيون بادارة الربنامجني 
النازحني،  وجود  مناطق  يف  عمل  فرق  عرب 
والحاالت  االعداد  عن  االحصاءات  ووضع 
عمل  آليات  هناك  املطلوبة.  والخدمات 
يلزمهم  ما  تأمني  خاللها  من  يتم  معتمدة 

من خالل املنظامت الدولية.

■ هل تم تخفيض موازنة الوزارة ام بقيت 
كام هي؟

كانت  كام  املوازنة  ابقينا  السنة  هذه   □
االحتياجات  لذوي  قليال  وزادت  تقريبا، 
الناشطة والتي  الرعاية  الخاصة وبعض دور 
يعني  هذا  منها،  املستفيدين  اعداد  زادت 
الناس  اىل  املوازنة  يف  ستذهب  الزيادة  ان 
وليس الوزارة. هناك جمعيات خفضنا ارقام 
مساعداتها مع انها تعمل لكن ليس بالقدر 
املوازنة  ارقام  من  خفضنا  كام  الطلوب، 
واالدارية  التشغيلية  اللوازم  خص  ما  يف 
واالستهالكية نحو 20%. يهمني ان اوضح ان 
ال جمعيات وهمية لدينا تقبض مساعدات، 
النها  جمعيات  مع  عقودا  الغيت  لكنني 

اخلت بالعقود املوقعة مع الوزارة. 

كلفنا النزوح السوري منذ بدئه كونه ملفا انسانيا واجتامعيا.
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الحديث عن االصالح يف الوزارات واالدارات الرسمية ال يفارق ادبيات القوى السياسية والكتل النيابية، من باب رضورة 
الحفاظ عىل مالية الدولة وتقديم الخدمات املطلوبة للمواطنني، من دون املرور يف قنوات الفساد والرىش التي تستنزف 

املواطنني وتفرغ جيوبهم وتقيض عىل احالمهم

مقابلة

رزق: مشكلتنا في الفساد السياسي
تجربة اإلصالح إنتهت مع شهاب

رضوان عقيل

ويعمل  البلد  يف  العدل  ميزان  يستقيم  ال 
بالشفافية املطلوبة، اذا استمرت التدخالت 
تلك  واملذهبية من هنا وهناك.  السياسية  
يف  املؤسسات  هيكل  يعانيها  التي  املعضلة 
العام  يف  استقالله  عىل  حصوله  منذ  لبنان 
1943 اىل اليوم. ييضء وزير العدل االسبق 
الدكتور شارل رزق لـ"االمن العام" عىل هذا 
يوميات  يف  الدوام  عىل  الحارض  املوضوع  
الوزراء  مجليس  ومناقشات  املواطنني، 
االصالحات  من  سلسلة  الجراء  والنواب 
االخطبوط   املايل،  االنفاق  هدر  من  والحد 
عىل  الدولة  قدرة  يهدد  بات  الذي  الفاسد 
العام،  القطاع  يف  املوظفني  رواتب  تأمني 

وانتظام سيورة مؤسسات الدولة. 
االدارات  والدة   خرب  الذي  رزق  يزال  ال   
منذ   الرسمية  املؤسسات  وبناء  اللبنانية 
شهاب  فؤاد  الرئيس  اىل  يحن  عقود،  ستة 
صنعها   التي  االصالحية  بالتجربة  ويتباهى 
وان  معه.  انتهت  والتي  الراحل  وخلفها 
دامت  ما  تكرارها  االمكان  يف  زال  ما  كان 
من  اكرث  يف  االرض  عىل  وترجمت  تحققت 
رصح. يضع  كثيون تلك التجربة  يف مرتبة 
الحلم  يف حال اتباعها يف يومنا هذا. ال يؤمن 
رزق رئيس مؤسسة فؤاد شهاب بحكومات 

الوحدة الوطنية، ويصفها بـ"الهرطقات". 

ترى  كيف  سابقا.  العدل  وزارة  تسلمت   ■
القضاء  يف  االصالح  عملية  عن  الحديث 

والعدلية وبقية املؤسسات؟
سؤاال  اطرح  االصالح  عن  الحديث  عند   □
جسم  ان  السيام  بالقضاء،  االكتفاء  ملاذا 
الدولة كله يحتاج اىل اصالح. القضاء اىل حد 
السلطات  باقي  عن  مستقلة  سلطة  هو  ما 
والترشيعية.  التنفيذية  السلطتني  اىل  اضافة 

القضائية  السلطة  يف  محصور  الفساد  هل 
ملاذا  االخيتني؟  السلطتني  اىل  ميتد  انه  ام 
الهيئة  كانت  اذا  القضاء.  عىل  الرتكيز 
سيكون  كيف  يبدو  كام  فاسدة  التنفيذية  
اجزاء  يعم جميع  الفساد  او  القضاء صالحا 
والرتكيز  الهيجان  ملاذا  نسأل  ال؟  أم  الدولة 
عىل القضاء، وانا اعرفه جيدا. صحيح ان فيه 
عيوب  خطورة  تفوق  اراها  ال  لكنني  عيوبا 
السلطة التنفيذية من رأس الهرم اىل اسفله.

■  تقول كأن الفساد مسترش يف الحكومة؟
□ الجواب عند عامة الناس الذين يرددون 
الوزير.  يحاسب  وال  املوظف  يحاسب  ملاذا 
رواتب  خفض  عن  الحديث  اخيا  سمعنا 
املنطق  من  هل  واملتقاعدين.  املوظفني 

االقتطاع من راتب املوظف املحدود؟ يسأل 
املاليني.  رسق  الذي  املسؤول  عن  املواطن 
وماذا  الناس  اراء  عند  الوقوف  املطلوب 
اهم  املسؤولني  عن  البقال  جواب  يقولون. 

من جوايب. 

■ عاينت الجسم القضايئ عن قرب. ما هي 
نقاط الضعف التي ملستها يف هذا السلك؟

طرأت  للعدل  وزيرا  كنت  عندما   □
يقول  مباذا  عملت  القضائية.  التشكيالت 
للوزير يف هذه  القانون. تبني ان ال صالحية 
التشكيالت، بل يعود االمر اىل قرار املجلس 
اثناء  يف  رأسه  عىل  وكان  للقضاء،  االعىل 
النزيه  القايض  انذاك   الوزارة  هذه  تويل 
هذه  له:  وقلت  معه  جلست  خي.  انطوان 

املوضوع  هذا  يف  اتدخل  لن  وانا  صالحيتك 
ال من قريب وال من بعيد. تحمل صالحيتك 
من  اتصاال  بعدها  تلقيت  القانون.  وطبق 
اصبحت  اين  سألني:  الدولة  يف  كبي  مرجع 
املهمة  هذه  ان  اجبته  التشكيالت؟  يف 
من  جئت  انني  ظن  صالحيايت.  من  ليست 
هذا  القانون.  مراجعة  منه  وطلبت  املريخ 
استغرب  القضاء.  مشكلة  يختزل  السؤال 
اذا تدخلت يف  املرجع جوايب كوزير للعدل. 
وزير  سمع  اذا  القانون.  اخالف  التعيينات 
حيال  شخصية  او  مسؤول  اي  من  العدل 
يصلح  ال  املعني  الشخص  يكون  التعيينات 

ان يكون وزيرا للعدل.   

مسألة  اليوم  القانون  تطبيق  اصبح   ■
نادرة؟ 

□ الجواب ليس عندي.

■ مثة قضاة يرصفون من السلك ويعودون 
القايض  محاسبة  تؤيد  هل  منازلهم.  اىل 

املخالف اىل النهاية؟
الكبي  باملخالف  نبدأ  ان  رشط  طبعا   □

االول وبعده الثاين والثالث والرابع.

■ كيف ترى مسار العدلية بعد الطائف؟
لن  الدولة.  عن  مستقلة  ليست  العدلية   □
نشاهد القضاء نزيها يف ظل دولة تقوم عىل 
النحو.  قائم عىل هذا  فيها  والكبي  الفساد، 
باالصالح.  القيام  القايض   من  تطلب  ملاذا 
يرضب  ان  يجب  الفاسد  القايض  ان  مع 
ويحاسب لتحصني الجسم القضايئ والدولة. 
االستفهام  عالمات  القايض  يشاهد  عندما 
عىل الكبار يف الدولة ماذا سيفعل؟ الجواب 

هنا يعرفه املواطن العادي. 

■ كيف رأيت تعاطي الحكومة بعد اقرارها 
املوازنة العامة االخية؟

خفض  ميكن  كيف  مسألة  عند  اتوقف   □
الرواتب وماذا يعني ذوي الدخل املحدود. 
ماذا عن الذين رسقوا ماليني الدوالرات؟ ما 
العمل بكل هؤالء. من يحصل عىل رواتب 
يحصدون  بالذين  يفكر  لبنان  يف  عالية 

ارقاما مالية خيالية نهاية كل شهر. 

وزير العدل االسبق الدكتور شارل رزق.

عهد  منذ  لبنان  يف  االدارات  عايشت   ■
الرئيس الراحل فؤاد شهاب اىل اليوم. كيف 

ترى حالها بني االمس واليوم؟
البلد عىل اعىل مستوى  السابق كان  □ يف 
شهاب.  الرئيس  ايام  لبنان  به  يحلم 
مستوى  ابشع  يف  اليوم   االدارة  اصبحت 
عرفه البلد. يف كل مكان اكون فيه ال اسمع 
روح  عىل  الرحمة  طلب  اال  املواطنني  من 
عىل  هو  واليوم  االمس  بني  الفرق  شهاب. 
كان  والجحيم.  الجنة  بني  الفرق  مقدار 
رجل علم ومل يقدم عىل اي فعل او مرشوع 
باالستشارات  ويقوم  علميا  يدرسه  ان  قبل 
يأت  ومل  مؤسسات  الرجل  صنع  املطلوبة. 
مثال  اعطي  يخصونه.  او  يحبونه  باشخاص 
املدنية بعدما  الخدمة  بسيطا رأس مجلس 
الربيطاين  النظامني  من  شهاب  استوحاه  
خليطا  له  واعدوا  خرباء  سأل  والفرنيس. 
عىل  عني  لبنان.  يف  وطبقه  النموذجني  من 
رأس هذا الجهاز قاض مشهود له بالنزاهة 
هو فريد الدحداح ومل يكن يعرفه، مل يكن 
بناء  يتم  الطريقة  بهذه  الحد.  مستزملا 
االدارات وتحصينها وليس عىل قاعدة اقالة 

شخص وتعيني آخر النه يخصنا. 

االدارة  يف  التعيينات  عملية  ترى  كيف   ■
اليوم؟

□ عندما انشأ شهاب مجلس الخدمة املدنية 
كان  واملوظفني.  االدارة  بهدف ضبط  كانت 
فوق  وما  دائرة  رئيس  من  يبدأ  التعيني 
مباراة  اول  نظمت  ملباريات.  ويخضعون 
عىل  انذاك  مرشفا  وكنت  املجلس  هذا  يف 
هذا  يف  وانشأته  لالدارة  الوطني  املعهد 

يف  شخصا   30 تعيني  اىل  نحتاج  كنا  العهد. 
رئيس  ملوقع   1961 العام  يف  املباراة  هذه 
واخرى.  والداخلية  املال  وزارات  يف  دائرة  
تلك  يف  انذاك.  وضعها  تم  رشوط  مثة 
ومل  مسيحيا  و14  مسلام   16 نجح  املباراة 
انا  الطائفي.  الصعيد  اي صعوبة عىل  تكن 
صفوفها  يف  االفضل  الطوائف  اختيار  مع 
ينجح  من  مثالية.  االدارة  تكون  وعندها 
يخضع  بل  مبارشة  الوزارة  اىل  ندخله  ال 
عىل  ويتدرب  لالدارة  الوطني  املعهد  اىل 
وبعدها   الفرنيس  النظام  وفق  سنتني  مدار 
جرى  الوزارات.  يف  وظيفته  اىل  ارساله  يتم 
للتدريب،  خضوعهم  بعد  بسهولة  تعيينهم 
هذه  مهمتي  يف  النحو  هذا  عىل  وبقيت 
مسؤوليات  توليت  ان  اىل   1967 العام  اىل 
للقيام  باريس  من  شهاب  احرضين   اخرى. 

بهذه املهمة.

■ هذه التجربة الشفافة يف تعيني املوظفني 
بدء  مع  ام  الحرب  بدء  مع  انتهت  متى 

الطائف؟
عهد  انتهاء  مع  التجربة  هذ  انتهت   □
اللبنانيني.  شهاب، ويجب ان ال نضحك عىل 
كان الرجل يتميز بالنزاهة والجدية والعلم. 
التجربة  هذه  عن  خرج  حلو  شارل  الرئيس 
كانت  بالشهابية.  مؤمنا  يكن  مل  يطبقها،  ومل 
االدارة يف ايام شهاب تضم 17 الف موظف. 
درجة.  اخر  اىل  "معصورين"  انذاك  كانوا 
اعوام  ستة  مدار  عىل  شهاب  تجربة  طبقت 
ومل تكن حلام. عندما يكون عىل رأس الدولة 

من يريد ان يفعل تنتج. 

■ هل مثة قابلية لتجربة شهاب ان تعيش 
يف ايامنا هذه؟

التجربة.  اذا طبقت هذه  تتكرر  □ ملاذا ال 
فيه  تستقيم  ال  بلد  لبنان  ان  يقولون 
الدولة النه بلد طوائف، ويكون والء الفرد 
ال  ان  يرتدد  بالتايل  للدولة.  وليس  للطائفة 
انا لست مع  لبنان.  الدولة يف  قيام  أمل يف 
ايام شهاب  الدولة عىل  هذا الحكم. قامت 
غبي  كالم  مثة  احوالها.  احسن  عىل  وكانت 
شهاب  عهد  نجح  باالستسالم.  نسلم  عندما 

باعرتاف الجميع. جاء الرئيس جامل عبد 

القضائية  التشكيالت 
ال تعود الى وزير العدل

االدارة اليوم في ابشع 
مستوى عرفه البلد
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اللبنانية  الحدود  اىل  القاهرة  النارص من 
واجتمع به عند املصنع.  ليطبقوا اليوم مثل 
هذا الفعل. كان مجيء عبد النارص انتصارا 
له وشكل دليال عىل اهميته وفهمه لطبيعة 
اللبنانية  الحدود  بقدسية  واعرتافه  لبنان 
انفتاح  شهاب  واكد  اللبناين،  واالستقالل 
لبنان العريب لكن ضمن اطار ميثاق جامعة 
تطبيق  تم  لو  ومنطوقها.  العربية  الدول 
يف  االمور  الستقامت  اليوم  النموذج  هذا 

البلد. 

■ هذا النموذج ذهب مع شهاب؟
□ انت صحايف وتعرف. 

■ كيف ترى حال اداراتنا ووزاراتنا اليوم؟
ان  يعني  فاسدة  االدارة  تكون  عندما   □
مصابا  الجسم  كان  اذا  فاسدة.  السياسة 
بالفساد فحدث وال حرج. كان الوضع مثاليا 
ايام شهاب الن النظام الربملاين كان مستقيام 
من خالل وجود اكرثية تحكم واقلية، عىل 
كنا  االكرثية.  الطوائف يف  تتمثل جميع  ان 
كرامي  الجميل ورشيد  بيار  نرى من جهة: 

الجهة  ويف  جنبالط وصربي حامدة،  وكامل 
الثانية كميل شمعون ورميون اده وصائب 
سالم وكامل االسعد وغيهم. ميثل الطرفان 
ان  شهاب  استطاع  الطائفية.  الفسيفساء 
اساس  وهي  الربملانية  الثنائية  بني  يوفق 
التعددية  وبني  وقيامه  الربملاين  النظام 
اللبناين  التاريخ  من  املوروثة  الطائفية 
ثابتة  كانت مثة حكومة  يزال.  القديم  وال 
غرار  عىل  مؤسسات  تبني  ان  تستطيع 
ما  االجتامعي واىل  املركزي والضامن  البنك 
هناك. نريد اليوم مؤسسة واحدة من هذا 
وتبدأ  تراقب  معارضة  توجد  كانت  النوع. 

سياسيا وحكومة تحكم.

معبدة  تكن  مل  شهاب  الرئيس  رحلة   ■
بالورود؟

اده   كان رميون  واجهته معارضة رشسة.   □
يخيف عندما يتكلم يف الربملان. عىل الرغم 
وخدمه.  نفعه  لكنه  شهاب  ضد  كان  انه 
كان  يرسق  وزيرا  ان  اده  يسمع  عندما 
غسان  يساعده  وكان  الفاجر،  مثل  يتحدث 
تويني يف "النهار" التي كانت مكرب الصوت 

العهد  خدمت  الرشسة  املعارضة  هذه  له. 
املعارضة  لهذه  التحية  تسجل  الشهايب. 
واولهم اده وشمعون وغيهام من االسامء. 
املطلوب ان تصبح االقلية اكرثية عىل غرار 

ما حصل يف عهد شهاب. 

الوحدة  حكومات  مع  لست  انك  يفهم   ■
الوطنية؟

□  انها هرطقات. ال تتالقى والنظام الربملاين 
الحرب  يف  االستثنائية  الظروف  يف  اال 
العاملية االوىل، عندما اقدمت عليها فرنسا 
ويف  كليمنصو  عهد  يف  حكومة  والفت 
الحرب  يف  ترششل  ونستون  ايام  بريطانيا 
الوطنية  الوحدة  حكومة  الثانية.  العاملية 
للنظام  رضر  اكرب  تشكل  عندنا  املزعومة 
والرقابة  املعارضة  تلغي  وهي  السيايس. 
االطراف  كل  يوجد  عندما  الحكم.  عىل 
يف  مشكلتنا  املعارضة.  تكرس  الحكومة  يف 
الفساد  وال  االداري  الفساد  ليست  لبنان 
الفساد  مشكلتنا  بل  وجوده،  القضايئ عىل 
السيايس. اذا وجد يف القضاء واالدارة فهو 

نتيجة لفساد اكرب. 

اذا وجد 
يف القضاء 
واالدارة 
فساد فهو 
نتيجة 
لفساد اكرب.
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مقابلة

القضايا  الذي ما زالت فيه بعض  الوقت  الفساد عىل اكرث من صعيد. يف  انها ملكافحة  انطلقت حملة شاملة قيل  منذ فرتة 
وامللفات قيد املعالجة والتحقيق، انتهى بعضها اىل صدور االحكام يف حق عسكريني ومدنيني ومساعدين قضائيني وسامرسة. 

شهدنا عىل مرحلة تجميد عمل بعض القضاة يف مواقع وحساسة، واوقف ضباط وعسكريون رهن التحقيق 

نجار: لتطبيق الدستور بحسن نّية 
ال يسع السلطة السمو على سلطان القانون

ما يطرح من اسئلة وجيهة يختلف الناس 
تؤدي  ان  ميكن  ما  وحجم  جديتها،  حول 
يشكك  من  بني  اللبنانيون  فانقسم  اليه، 
يجري  ما  باهمية  ويؤمن  يصدق  ومن 

وحجمه.
سلسلة  العام"  "االمن  طرحت  لذا 
السابق  العدل  وزير  عىل  االسئلة  من 
انطالقا  ليقرأ  نجار  ابراهيم  الربوفسور 
والقانونية  واملهنية  الوزارية  تجربته  من 
السلطة،  الفساد واستغالل  اشكال  يف كل 
يجري ومدى جديته،  ما  وقائع  وليعاين  
ملواجهة هذه  به  القيام  ما ميكن  ويقرتح 
اللبنانيون  كان  اذا  عام  ويقدر  االفة، 
النظيف  البلد  مرحلة  بلوغ  يستطيعون 
فيه  العيش  يف  لبناين  كل  يأمل  الذي 

بحرية وامان. 

خلفية  عىل  امللفات  بعض  فتحت   ■
وجود ما يثبت فساد واستغالل للسلطة. 
هذه  بصدقية   تعرتف  انت  حد  اي  اىل 
البعض  يف  مبالغة  من  وهل  االتهامات؟ 

منها؟
□ قضايا الفساد يف لبنان مزمنة وتتجدد 
كل  مطلع  يف  العموم  وجه  عىل  اثارتها 
القدمية  امللفات  تلك  يف  ما  اخطر  عهد. 
السلطة،  استغالل  فقط  ليس  والجديدة 
ومخالفة  القانون  عىل  التحايل  مدى  بل 
حاالت  شخصيا  خربت  املالية.  االنظمة 
بدت  مختلفة،  صعد   وعىل  متعددة 
القوانني  تجاوز  ومحاوالت  الرشوة  فيها 
استبعد  ال  لذلك،  مخيفا.  حدا  االلزامية 
ان  السيام  االتهامات،  جدية  اطالقا 

نتيجة  دون  من  بقيت  شهية  مالحقات 
بعد مداخالت سياسية. 

ما  للعدل،  سابق  كوزير  خربتك  بعد   ■
وهل  الفاسد  ضبط  دون  يحول  الذي 

هناك قوى خارجية تحميه؟
يف  الفساد  مكافحة  جدا  الصعب  من   □
مجتمع  يف  الننا  واالمن  والقضاء  االدارة 
ثقافة  تفرتض  الفساد  مكافحة  موبوء. 
تبدأ  ومناقبية  عليا  ومثال  وتربية  معينة 
بعض  املدرسة.  وتنمو يف  العائلة  اطار  يف 
الكف  ونظافة  الصدق  عىل  القائم  لبنان 
قوى  حاولت  ان  منذ  خصوصا  مات،  قد 
رافعة  منه  االتخاذ  وسياسية  اقليمية 
ضد  حساباتها  تسديد  اجل  من  ومنطلقا 

البعض.  بعضها 

الحاالت  هذه  بعض  تفنيد  ميكن  هل   ■
وكيف  اليوم،  احداث  مع  تتامثل  التي 

معالجتها؟  انتهت 
□ بالطبع، هناك تجارب محلية وخارجية 
مكافحة  اجل  من  بها  التشبه  ميكن 
كهذه  مقاربة  يف  االهم  ان  اال  الفساد. 
من  يأيت  ان  يجب  االعىل  املثل  ان  يبقى 
قمة الهرم. الدستور يجب تطبيقه بحسن 
عىل  تسمو  ان  يسعها  ال  والسلطة  نية، 
التي  الكثية  والقوانني  القانون،  سلطان 

تم اعتامدها تبقى من دون تطبيق.

مواجهة  االمكان  ان يف  تؤمن  اي حد  اىل   ■
عن  معزل  يف  ومكافحته  الفساد  مظاهر 
السياسة؟ وهل من تجارب ميكن التشبه بها؟

ال  كبية  ورشة  تفرتض  الفساد  معركة   □
القضائية  املالحقات  بعض  عىل  تقترص 
يتم  ان  يجب  الفساد  كلمة  واالدارية. 
النيل من  معه  نستطيع  بشكل  تحديدها 
كل السمرسات التي ال تتناول مبارشة املال 
اال  واملوظف  القايض  عىل  انه  كام  العام. 
الحصول  اجل  من  رؤسائه  ارضاء  يتوسل 
اهم  لعل  حساسة.  مراكز  او  ترقية  عىل 
من كل يشء انه يتعني كف يد السياسيني 
يتعني  كام  متاما  االدارة،  يف  التدخل  عن 
االقالع عن الشعبوية والطائفية من اجل 

الظرفية.  تحقيق املكاسب 

■ هل تكفي االجراءات املتخذة وآلياتها 
ملكافحة مظاهر الفساد والقضاء عليها؟ 

□ ما تقدم يثبت ان االجراءات املتخذة 
الثقة  انعدام  كافية.  ليست  اليوم  حتى 
يف الحاكم، مهام كانت مراكزه السياسية 
القاعدة  يزال  ال  واملالية،  والطائفية 
جرى  التي  القضايا  هي  كثية  العامة. 
ان  بعد  التداول  عن  فخرجت  طمسها، 
كانت متأل الدنيا وتشغل الناس، واالمثلة 

عىل تلك القضايا تكاد ال تحىص. 

موحدة  السلطة  ان  ترى  حد  اي  اىل   ■
يف مواجهة الفساد؟ كيف يالقيها املجتمع 

لخوض هذه التجربة بنجاح؟ 
يف  نظر  فيها  مسألة  ذاته  يف  العقاب   □
بالعفو  السياسيون  يطالب  تارة  لبنان. 
توقيف  يتم  وطورا  ملتبسة،  جرائم  عن 
بل  فعيل،  تحقيق  دون  من  كبية  اعداد 
حتى  محاكمة.  او  ظني  قرار  دون  من 

لكن ذلك يفرتض حكام قادرا وعادال عابرا 
للطوائف.

■ هل ترى ان التنوع السيايس والطائفي 
يعيق املحاوالت الجارية ويضع حدا لها؟

□ يروي بيار روندو يف اطروحته بعنوان: 
املسألة  اي   La question du Liban
القرن  من  االخي  الربع  يف  انه  اللبنانية، 
ما  طرق  قاطع  توقيف  تم  عرش،  التاسع 
الدرزي،  املذهب  من  انه  تبني  ان  لبث 
قاطع  توقيف  تم  ثم  محاكمته.  فتمت 
انه  تبني  ان  لبث  ما  بعد شهر  اخر  طرق 
ماروين، فتمت محاكمته اصوال. بعد شهر، 
انه  فتبني  اخر،  توقيف قاطع طرق  جرى 
ثم  توقيفه.  وتم  السني،  املذهب  من 
الزمن،  من  ردح  وبعد  االسابيع،  توالت 
جهارا  تسأل  الشيعية  الطائفة  اخذت 
ام  لبنانية  ايضا  وتتساءل: هل هي  وعلنا 
ليست لبنانية، الن احدا من ابنائها مل يتم 

توقيفه كقاطع طرق؟ 

الرواية  هذه  بني  شبه  اوجه  ترى  هل   ■
وما يجري اليوم وباي شكل من االشكال؟ 
ان  علينا  يرتاجع،  ان  للفساد  اردنا  اذا   □
القانون  سيادة  من  تنطلق  ذهنية  نرجح 
الحقيقية  واملواطنة  الدستور  وسمو 
اخرى  مقاربة  اي  قبل  الحي،  والضمي 
من اي نوع كان. التبشي الحقيقي يكون 
اىل  االمتثال  عوض  اعىل  كمثل  بالترصف 
هي  الفساد  مسألة  الحقية.  الضامئر 
يكون  ان  فاما  بامتياز.  بنيوية  مسألة 

لبنان نظيفا واما ال يكون. 

ما  كل  خارج  اذن  تقرتحه  الذي  ما   ■
شكلها  يف  اجراءات  من  اليوم  نشهده 

ومضمونها؟
عىل  تركيزا  تفرتض  الفساد  مكافحة   □
التي  القانونية  واالجراءات  السبل  بعض 
امواال  مثة  ان  يفرتض  الفساد  منها.  بد  ال 
اطار  يف  توظيفها  او  وايداعها  قبضها،  تم 

قانوين معني، السيام: 
1ـ املصارف يف لبنان والخارج. 

تقصيها  تم  لبنان  يف  السجنية  السنة 
املمنوعات  وبدت  اشهر،  تسعة  اىل 
الكذب  مقولة  واصبحت  مباحة،  كأنها 
هنالك  ما  اىل  القاعدة  هي  الرجال  ملح 
ويندر  احصاؤها  يصعب  مامرسات  من 

 . مثيلها

املستحيل  من  ان  يعني  ذلك  هل   ■
فقدت  هل  النظيف؟  لبنان  مرحلة  بلوغ 

املبادرة الناجحة وملاذا هذا التشاؤم؟
التي  املعركة  بنجاح  متفائال  لست   □
بلوغ  الن  الفساد،  ضد  لبنان  يخوضها 
وجود  يفرتض  النظيف  لبنان  مرحلة 

عنارص ال تتحقق بسهولة، وهي: 
وعدم  القانون  تطبيق  ذهنية  ان  اوال: 
لزاما  تستتبع  العقاب  من  االفالت 
العديد يف  القضاة، وزيادة  مضاعفة عدد 
ومزيدا  العدلية  الضابطة  ويف  االمن  قوى 
واعادة  البلدية،  للرشطة  الفعالية  من 
التدقيق  اعامل  تأهيل كل وسائل مراقبة 

يف املال العام. 
القانون  وسلطان  االمن  فرض  ان  ثانيا: 
يحتاج اىل طاقات مالية كبية، تقوم عىل 

فعالية  تطوير  اجل  من  الرضائب  جباية 
التي عليها ان تكون هي  القوى املسلحة 

ضامنة االمن وهيبة الدولة. 
بل  الطائفي  االنتامء  احرتام  مع  ثالثا: 
ثورة  اىل  يحتاج  لبنان  ان  يبقى  املذهبي، 
اخالقية ومدنية يف ذهنيته وتربية نسيجه 
الجنوب،  اقىص  حتى  الشامل  اقىص  من 
والطائفي  السيايس  التنوع  يكون  بحيث 
الفسيفساء  اغناء  اىل  مدخال  واملذهبي 
للفساد.  مالذا  يكون  ان  عوض  اللبنانية 

وزير العدل االسبق الربوفسور ابراهيم نجار.

جورج شاهني

قضايا الفساد في لبنان 
اثارتها  مزمنة وتتجدد 

في مطلع كل عهد

الرشوة ومحاوالت 
تجاوز القوانني االلزامية 

بلغت حدا مخيفا
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يف  واملنقولة  العقارية  املمتلكات  2ـ 
لبنان والخارج. 

3ـ اطر اخرى معروفة يف امكنة اشتهرت 
الرتاست  منها:  الرضيبي،  بالتهرب 
 )Fondations( واملؤسسات    )Trust(
اما  والتابعة  املعروفة  الجزر  بعض  يف 
او  املتحدة  للواليات  او  املتحدة  للمملكة 

يف محيط الباسيفيك. 

■ ما هو مطلوب للمواجهة ليس موجودا 
يف لبنان؟ كيف ميكن توفيه؟ 

الرسمي  لبنان  ليس يف مقدور  بالطبع   □
والقضائية  القانونية  االنظمة  عىل  التأثي 
او  ثنائية  اتفاقات  االجنبية، اال من خالل 
االمر  االمن،  مجلس  من  ملزمة  مقررات 
ليلة وضحاها.  بني  تحقيقه  يصعب  الذي 

لكن لبنان يستطيع فرض ترشيع: 
رفع  حاالت  يف  القضاء  فيه  يتوسع   -1
انهم  يثبت  الذين  عن  املرصفية  الرسية 
التي  االموال  اثبات مصدر  يستطيعون  ال 
استعملوها البتياع سلعا معينة او االمالك 

الثمينة جدا. 
2- يفرض عىل الكاتب العدل االستامع اىل 

عقود البيع والرشاء قبل اللجوء اىل امانات 
العقاري، من جهة، والتحقق من  السجل 
)سبب  اكيدة  بصورة  االموال  مصادر 
الخ...(  وتاريخه،  ايداعها  محل  قبضها، 
كام هي الحالة عليه يف اململكة املتحدة. 

للفساد،  متعددة  ووجوه  انواع  هناك   ■
الذي  وما  عنده  التوقف  ميكن  الذي  فام 

يوفر الحامية للفاسد وعىل ما يستند؟ 
ميكن  وال  عدة،  اشكال  عىل  الفساد   □

ألن  املبارشة،  العام  املال  برسقة  حرصه 
االولية  املحاسبة  يف  ثغرا  تفرتض  الرسقة 
ميكن  الفساد  فورا.  مراقبتها  ميكن  التي 
عىل  متكئا  االحيان  غالب  يف  يكون  ان 
عال  مهام  عام،  مقام  او  عامة  وظيفة 
االرباح  جني  اجل  من  تستعمل  شأنه، 
الجنسية،  منح  الصفقات،  عقد  واالموال: 
حدود  خارج  النيابات  او  الوزارات  تولية 
متديد  قانونا،  عليه  املنصوص  االنفاق 
نصت  الرتاخيص...   تجديد  االذونات، 
حاالت  عىل  العقوبات  قانون  احكام 
الجرائم  تسمية  املشرتع  عليها  اطلق 
الواقعة عىل االدارة العامة، منها ما يخل 
رصف  )الرشوة،  الوظيفية  بالواجبات 
الوظيفة،  واستثامر  االختالس  النفوذ، 
استعامل  اساءة  الحرية،  عىل  التعدي 
الخ  الوظيفة،  بواجبات  واالخالل  السلطة 
ما  ومنها  عقوبات(،   377 اىل   350 املواد 
يستعمل الشخصيات املعنوية )الرشكات، 

املؤسسات...( من اجل التهريب. 

بعض  وقوف  عن  الحديث  ترى  هل   ■
منطقيا؟  السياسيني  اعتاب  عىل  القضاة 
اليها  سبقنا  واضحة  اسرتاتيجيا  من  وهل 

العامل وميكن تطبيقها يف لبنان؟
فقط  ليس  الفساد  مكافحة  تفرتض   □
يتلطون  بارزين  فاسدين  من  النيل 
املذهبية  واملزايدات  الشعبوية  وراء 
عامة،  اسرتاتيجيا  وضع  بل  والطائفية، 
مالية ونقدية وادارية وقانونية وقضائية، 
يف سعي جدي وتاريخي، يكون متفقا مع 
التهريب  املستعملة يف  الحديثة  التقنيات 
بالفساد  ناهيك  معروفة.  وهي  النقدي، 
التملق  وهو  قانونا،  املحدد  غي  االخر، 
والرتفيع  الرتقية  اىل  والسعي  واالنبطاح 
والوظيفية  االدارية  املراكز  يف  والتعيني 
االدارية.  بالفعالية  لها  عالقة  ال  السباب 
الدول  تتوسله  ما  مع  املقارنة  املفيد  من 
فرنسا  بينها  ومن  املقارن،  القانون  يف 
الن  الشاملية،  اوروبا  ودول  وبريطانيا 
عهدنا مع مكافحة الفساد ال يعدو كونه 

يف بدايته. الفساد يف غالب االحيان يتىكء عىل وظيفة عامة او مقام عام.

لست متفائال بنجاح 
التي يخوضها  املعركة 

لبنان ضد الفساد

لبنان يحتاج الى ثورة 
اخالقية ومدنية في 

ذهنيته وتربية نسيجه
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كرث الحديث يف اآلونة االخرية عن التدخل السيايس يف القضاء، مع اعالن الحرب عىل الفساد يف املؤسسات، ومحاسبة املوظفني 
الفاسدين واملرتشني، ليحصل املواطن عىل حقه من دون الدخول يف رشك الوساطات واملحسوبيات، تلك االفة التي يعانيها 

لبنان. ساهم تعطيل املؤسسات وعدم التزام املواعيد الدستورية يف اوقاتها يف تفاقم هذه املعضلة وتوليد ازمات شتى

مقابلة

درباس: اإلصالحات تأتي من فوق 
إستقالل القضاء وتحصينه من الفئوية

رضوان عقيل

ترتفع كل يوم وتية الحديث عن االصالح 
الهدر  ومنع  واملؤسسات،  االدارات  يف 
املواطنني  يستنزف قدرات  الذي  والفساد 
تؤمن  بالكاد  منهم  الغالبية  وجيوبهم. 
الحدود  وتوفي  الوالدها  العيش  لقمة 
وطبابة  معيشية  امور  من  لهم  الدنيا 
اصوات  تنفك  ال  وقت  يف  وتعليم، 
التحذير  عن  النيابية  والكتل  السياسيني 
كانت  واذا  االسوأ.  نحو  البلد  سي  من 
للدولة  الهرم  رأس  حفظ  تشكل  العدالة 
فإن  ادارتها،  يف  الفساد  تغلغل  ومنع 
تصدر  عندما  املوضوع  هذا  يف  الخطي 
اصوات من قلب العدلية تقول ان االمور 
منتظمة  غي  وانها  يرام،  ما  عىل  تسي  ال 
هنا  املواطن  سيزداد  الوراء،  اىل  وتعود 
يف  عائلته  ومستقبل  مستقبله  عىل  حية 
بالحد  ولو  املؤسسات  فيها  تسي  ال  دولة 
املطلوبة  والخدمات  الشفافية  من  االدىن 

بعيدا من الفوىض واملحسوبيات.
نقيب  امثال   من  صوت  هنا  يخرج   
السابق  الوزير  الشامل سابقا  املحامني يف 
يف  عمله  عىل  مىض  الذي  درباس  رشيد 
الصوت، ويدعو  ليفع  عاما   53 املحاماة  
وقف  اىل  العبارة  برصيح  السياسيني 
منعا  القضائية،  التشكيالت  يف  التدخل 

النهيار ما تبقى من الدولة. 
تحدث درباس اىل "االمن العام" من دون 
القضائية  التشكيالت  ان  ليقول  قفازات، 
املهني  تاريخه  يف  االسوأ  كانت  االخية 
عن  الكف  اىل  ودعا  املحاماة.  حقل  يف 
االصالح  وان  القضائية،  بالسلطة  العبث 

يف النهاية ال يأيت اال من فوق.

عن  الضجة  هذه  كل  تواكب  كيف   ■
اصالحات يف املؤسسات وجبه الفساد؟

عالج  اىل  تؤدي  لن  الضجة  هذه   □
الفساد، وهو ال يعالج بظواهره وال من 
غياب  الفساد  سبب  منه.  التأفف  خالل 
واحدة  تكون سلطاتها  ال  عندما  الدولة. 
ومختلفة  والتامسك  التناغم  عن  وغائبة 
وتتقوى كل جهة عىل االخرى، عندها ال 
واملواعيد  للدستور  احرتام   هناك  يصبح 
الدستورية واملرجعيات، يعني ان الفساد 
سيحل. عندما مير البلد يف سنتني ونصف 
للجمهورية، وميدد  سنة من دون رئيس 
ملجلس النواب ثالث مرات، والحكومات 
عام  من  يجب  كام  تعمل  وال  تحسم  ال 
2005 اىل اليوم، ومن اصل 13 سنة مثة 
اننا  يعني  هذا  تعطيل،  سنوات  ست 
وعندما  فسدت،  الدولة  معطل.  بلد  يف 
يصبح  والرقابة  القرار  عنها  يغيب 
ال  الحالة.  لهذه  طبيعيا  ناتجا  الفساد 
ارسال  تتم معالجة هذا االمر من خالل 
التفتيش  او  قاض  عىل  ليتنصت  دريك 
التعامل  ما.  قصة  عىل  ليعرث  املركزي 
يأيت عىل شكل  اليوم  الفساد  مع مسألة 
نرى  الكهرباء  ملف  اخذنا  لو  عراضات. 
يتحدث عن وجود فساد يف  الجميع  ان 
الليطاين  ملف  يف  ويتهم.  القطاع  هذا 
يف  موجودة  شخصيات  يتهم   من  مثة 
تعدياتهم  جراء  من  وحاميتهم  السلطة 
مستفيدون  يخرب  كام  النهر.  هذا  عىل 
بحصانات  هؤالء  ويحظى  عندنا.  البيئة 
وحاميات من سياسيني ولديهم رشكاء يف 

السلطة.

القضاة  من  عدد  محاكمة  ترى  كيف   ■
اضافة اىل املشهد العام يف العدلية؟

□ القضاء مثل اي جسم يوجد فيه فساد، 
لكنه يبقى الجسم االقل فسادا حتى االن. 
القضاة  بعض  يف  وليس  القضاء  يف  العلة 
العلة  تكمن  قالئل.  غي  وهم  الفاسدين 
وخصوصا  واالستقاللية  االنتاجية  يف  ايضا 
القضائية  التشكيالت  موعد  حلول  عند 
وتتالعب  السياسية،  االهواء  تحل  حيث 
مراكز  عىل  للحصول  املتلهفني  بالقضاة 
سينتهي  السياسية.  املراجع  من  معينة 
املتلهف هنا اىل ان يروي لهفته، وبالتايل 
وعّينه.  سامه  ملن  االمثان  يسدد  ان  عليه 
الجمهورية  رؤساء  احد  اختار  عندما 
الدستوري،  للمجلس  رئيسا  فرنسا  يف 
وقال  البالد  رئيس  امام  االخي  حرض 
واجب  لديك  انت  الرئيس  "سيدي  له: 
رغم  ساجحدك  انني  الجحود.  هو  عيل 
عليك".  ارد  ولن  عينتني،  من  انت  انك 
ان  القايض  عىل  الطريق.  هذه  عىل  سار 
له عالقة  الذي عّينه وان ال يكون  يجحد 
مثة  يشء.  اىل  يسعى  ال  ان  واملفرتض  به، 
اليوم،  القضاة  من  عدد  ضد  مالحقات 
الالزمة.  الجدية  عن  يعرب  ال  شكلها  لكن 
االجرائية،  االمور  يف  جوهري  خلل  يوجد 
امني  جهاز  يحقق  ان  املقبول  غي  ومن 
مع قاض ويتم يف النهاية تركيب ملف له.

مع  التحقيق  عملية  ان  ترى  انت   ■
ان تكون محصورة  باكملها يجب  القضاة 

التفتيش القضايئ؟ عند 
□ املطلوب من هيئة التفتيش القضايئ ان 

استقالليتها  تكون  وان  اكرث،  جدية  تكون 
عىل  امني  جهاز  اي  اقدام  ضد  انا  اكرب. 
وله  بقاض  تتعلق  صلة  اي  يف  التحقيق 
جهازه الذي يحقق معه فقط، فال يصبح 
من  ويخاف  ويسارا  ميينا  يتلفت  القايض 
ملف  تركيب  من  ويخىش  عليه  التنصت 

له، وهذه عملية سهلة.

القضايئ  الجسم  من  املطلوب  هو  ما   ■
ليحصن نفسه اكرث؟

يخرج من هذه  ان  اوال  منه  املطلوب   □
املعتكفني  بعض  عنها  يعرب  التي  الفئوية 
سلطة  هو  القايض  حصيفة.  غي  بطريقة 
قضاة  اقدام  املقبول  غي  من  مستقلة. 
عىل طلب الحصول عىل رخصة من وزارة 
تابعا  اصبح  لهم  ناد  النشاء  الداخلية 
بال  الوزارة.  يف  الرابعة  الفئة  من  ملوظف 
النادي  هذا  قيام  ضد  كنت  انا  شك  ادىن 
القانوين  والكيان  رخصة  عىل  وحصوله 
مختلفني  اعضاؤه  ظهر  اليه.  انتهى  الذي 
عن زمالء لهم ضمن السلطة، وكان يجب 
الداخلية  وزير  عىل  كان  يكون.  ال  ان 
مينح  ال  ان  املشنوق(  نهاد  )السابق 
النادي. ال يعقل قيام كيان  لهذا  الرخصة 

الوزير السابق رشيد درباس.

قانوين ضمن سلطة تستمد كل صالحياتها 
من القانون وهي السلطة القضائية.

■ هذا النادي سّبب رشخا بني القضاة؟
□ نعم احدث رشخا يف هذا الجسم.

■ تم الرتكيز يف االونة االخية عىل حصانة 
املحامني، كيف ترى التعاطي معهم؟

يف  بل  القانون  يف  ليست  املشكلة   □
اثناء  يف  املحامي  يحمي  القانون  تطبيقه. 

مامرسته مهنته ال غي. ال ينبغي هنا تسليط 
السيف عىل رأسه يهدده خشية ان يفقد 
الترصف  املحامي  ييسء  عندما  حريته. 
مجلس  وتأكد  مهنته  مامرسته  اثناء  يف 
يتم  االساءة،  هذه  من  والنقيب  نقابته 
العمل عىل مالحقته. اذا رآه غي ميسء ال 
يعطي االذن  مبالحقته. عندما كنت نقيبا 
يشارك  بأنه  محام  اتهام  جرى  للمحامني 
زج  وتم  التاكيس  سيارات  سائقي  قتل  يف 
العصابة،  هذه  مع  الشخص  هذا  اسم 
ومن دون وجود اي ادلة عىل هذا الفعل. 
واعطيت  عنه  الحصانة  رفع  مني  طلب 
االذن يف وقت قصي ملالحقته، وكتبت مع 
عدم اقتناعي بالجرم املوجه اليه، وكلفت 

النقابة بتكليف محام للدفاع عنه.

■ يف ظل كل هذا الضجيج حيال القضاة 
املواطن  يحصل  كيف  العدالة،  وتطبيق 

العادي عىل حقوقه؟
العدالة من خالل  اال  الناس  يحتاج  ال   □
اىل  وصل  الذي  القايض  عادل.  قضاء 
واقول  امتحانات،  اىل  اوال  خضع  موقعه 
ان حصانته تأيت اوال من خالل استقاللية 
يكون  ال  ان  وبالتايل  القضائية،  السلطة 
التنفيذية  السلطة  برىض  مرهونا  مركزه 
الجمهورية والحكومة. يجب  من رئييس  
وتقارير  انتاجيته  وفق  تعيينه  يأيت  ان 
يف  ايضا  والتدقيق  القضايئ،  التفتيش 
القايض  قدم  اذا  اما  وحيويته.  سلوكه 
او  سياسية  جهات  اىل  خدمات  الفالين 
مهم   مركز  عىل  ليحصل  منها  قريب 

فعندها ال تستقيم االمور.

املطلوب  ان  قال  سابق  عدل  وزير   ■
القضايئ  الجسم  من  قاضيا   50 تطيي 

النتظام سيورة عمله. ما رأيك؟
□ انا ال ادخل يف االرقام والعدد. من املؤكد 
ان مثة قضاة يجب ان يذهبوا اىل منازلهم. 
القايض الذي يرتك وظيفته بسبب مسليك 
يعني انه تعرض لالعدام. كذلك يجب ان 
وبعيدة  حرة  القضائية  التشكيالت  تكون 

من التدخل السيايس.

الفساد ال يعالج في 
ظواهره والسبب يكمن 

في غياب الدولة

الجسم القضائي هو االقل 
فسادا ويجب الكف عن 

القضائية بالسلطة  العبث 
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منذ  موجودة  التدخالت  هذه   ■
الطائف اىل اليوم؟

الطائف  قبل  اكرث  رصانة  هناك  كانت   □
تعيني  تم  عندما  الطائف.  بعد  وحتى 
االسبق  االعىل  القضاء  مجلس  رئيس 
من  االدىن  الحد  كان  النقيب،  عاطف 
تذكر  من  بد  وال  موجودا  االستقاللية 
مسعود  امثال  من  كبار  قضاة  اسامء 
املنال، ديب  حنني، يوسف جربان، شوكت 
ابوخي،  اميل  طعمة،  ميشال  درويش، 
السهل  من  يكن  مل  فرحات وغيهم.  الرب 

املزاح معهم يف امللف القضايئ.

■ مثة من يشكو ويتحدث عن محسوبيات 
مذهبية واخرى سياسية داخل القضاء؟

□ انا حقيقة ال اعرتض عىل هذا الكالم. نعم 
القضاء.  داخل  املحسوبيات  هذه  توجد 
القايض الذي يفصل بني الناس ال يجب اال 
يكون مجردا من الهوى فحسب، بل اقوى 

كل  من  الرغم  عىل  انه  اكرر  الهوى.  من 
يشء، فان القضاء هو االقل تعرضا للفساد 
االصالحية  العملية  ان  ايضا  اكرر  البلد.  يف 
خالل  من  فوق،  من  تأيت  الجسم  هذا  يف 

توفي االستقاللية واالختيار املناسب.

تدخال  تريد  ال  انك  كالمك  من  يفهم   ■
سياسيا يف التشكيالت القضائية املقبلة؟

كانت  االخية  القضائية  التشكيالت   □

من  العدلية  تاريخ  يف  التشكيالت  اسوأ 
املحاماة،  يف  سنة   53 منذ  خربيت  خالل 
يعمل  املسؤولية.  هذه  السلطة  وتتحمل 
وزير مثال عىل اخذ قاض اىل جهة ما بغية 
تزكيته ووضعه يف املحل الفالين. يف جلسة 
حكومية كنت فيها جرى تعيني شخص يف 
زملتك.  اعتربه  الجواب  جاءين  ما.  منصب 
وليس  زملته  اكون  ان  اريد  انا  ردي:  كان 
املناسبني  القضاة  وضع  يجب  العكس. 
ان االستخفاف يف  اىل  يف مراكزهم اضافة 
التوزيع  للقضاة يف املناطق والشامل خي 
جيد،  توزيع  هناك  يكن  مل  بحيث  شاهد 
االمر  تم  بل  الفراغات،  امالء  يحصل  ومل 

من طريق االنتداب. 

■ يف الختام ما هو املطلوب للخروج من 
هذه املعضلة؟   

□ يف الخالصة نقول انه يجب الكف عن 
القضائية. بالسلطة  العبث 

املطلوب من هيئة 
التفتيش القضائي ان 

تكون جدية اكثر 
اكبر واستقالليتها 

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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املطران بشارة يقرأ في فكر البطريرك صفير:
عالقاته العربية والدولية أعادت لبنان إلى الخريطة 

ترك رحيل البطريرك الكاردينال مار نرصالله بطرس صفري، يف 12 ايار 2019، اثرا بالغا لدى اللبنانيني والعرب واالجانب. ردود 
الفعل عىل غيابه استثنائية. منذ عقود مل يودع لبنان شخصية دينية او زمنية مبثل ما رافق وداعه

مل يكن البطريرك الراحل شخصا عاديا. امىض 61 
عاما من عمر مديد هو 99 عاما يف خدمة الرعية 
اىل  والكنيسة ولبنان. مذ سيم كاهنا عام 1950 
ان انتخب البطريرك الـ 76 يف 19 نيسان 1986. 
ان  اىل  الثاين 1994  كارديناال يف 26 ترشين  عنّي 
قدم استقالته مطلع العام 2011، طالبا من الكريس 
الرسويل اعفاءه من مهامته لالنرصاف اىل التأمل 
بشارة  املطران   77 الـ  خلفه  فانتخب  والصالة، 

الراعي يف 15 آذار 2011.  
حاورت "االمن العام" احد رفاق دربه، املطران 
بطريرك  يف  شهادته  يعطي  بشارة،  يوسف 

جورج شاهني

شهادة

استثنايئ اتم املهمة التي انتدبه فيها الله ونذر 
نفسه لها. 

■ كيف قرأت احداث االيام االخية التي رافقت 
رحيل البطريرك صفي؟

□ منذ ان ادخل البطريرك الراحل اىل املستشفى 
زيارة  انها  بداية  قيل  من مالحظة.  اكرث  سجلت 
روتينية للعالج، لكن التعقيدات الصحية رفعت 
من نسبة الخطورة عىل حياته وتعطلت وظائف 
زيارات  تعددت  ملا  جسده.  من  عدة  اعضاء 
والغى  اليه  الراعي  بطرس  بشارة  مار  البطريرك 

زيارة خارجية ارتفع منسوب القلق عىل حياته، 
وبدأت الوفود  تتقاطر عىل املستشفى لالطمئنان 
عىل وقع تقارير طبية دفعت اىل رفع الصلوات من 
اجله. عندما اعلن عن وفاته، فتحت بكريك ابوابها 
للمعزين وتلقى خاللها البطريرك الراعي واملطارنة 
تعازي مئات الشخصيات والوفود من كل لبنان 
واملذاهب املسيحية واالسالمية. يف اليومني اللذين 
خصصا اللقاء النظرة االخية عىل جثامنه، تحدثت 
الحشود التي رافقت نقل جثامنه من مستشفى 
اوتيل ديو اىل بكريك عن نفسها. كذلك بالنسبة اىل 
من حرض مراسم الدفن من رؤساء ووزراء ونواب 
الغربية  والحكومات  الرؤساء  وممثيل  واالسالك 
وامللوك والرؤساء العرب. كلها مؤرشات دلت عىل 
الثقة واالحرتام اللذين استحقهام. جاءت التغطية 
ابعادا  لتعطي  الحداد  برامج  والتزام  االعالمية 

وطنية لغيابه. 

■ اذا كان رد فعل البابا والفاتيكان متوقعا، هل 
فاجأتك ردود الفعل العربية والغربية االستثنائية 

ومستوى التمثيل يف وداعه؟
□ كانت لدى الراحل عالقات وطيدة مع الرؤساء 
والقادة العرب، ونال ثقتهم وتقديرهم. زار دوال 
وافارقة.  عربا  ورؤساء  وامراء  ملوكا  والتقى  عدة 
اوضاع  لتفقد  الرعوية  زياراته  بعض  كان  وان 
املسيحيني، فقد شكلت زيارات رسمية ساهمت 
املتحدة  الواليات  اىل  معهم.  العالقات  توثيق  يف 
ريغان  رونالد  رئيسيها  والتقى  توجه  االميكية 
وجورج بوش. كام زار فرنسا وبلدانا اوروبية حامال 
مأساة شعب لبنان بكامل اطيافه، ومل يحمل يوما 
هام مسيحيا. وهو ما قاد اىل بناء عالقات مميزة 
طبعت مواقفهم يف نرصة لبنان يف املحافل الدولية، 
من  فنارصوه  لديها،  مهم  موقع  للبنان  وبات 
دون تردد حفاظا عىل وحدته وسيادته وحريته 
واستقالله. لذلك مل استغرب للحظة واحدة ردود 

الفعل جميعها عند فقده.

الكنسية  مسيته  االوىل  اللحظة  منذ  رافقت   ■
والدينية، فام الذي سيم باسمه من انجازات؟

□ ارتىض الراحل طيلة حياته بساطة العيش. مل 
يهتم يوما اال مبا يخدم لبنان والرعية والكنيسة. 
الجامعة.  الوطنية  الثوابت  عىل  يوما  يساوم  مل 
ابرز ما كان يرفضه الحديث عن حلف االقليات 
الذي فرسه طلبا للحامية من فالن او فالن. وهو 
كان منطقا مرفوضا منه. ال معنى  لديه  ملا يقال 
عن حلف مع العلويني او السنة او الشيعة. كان 
الضعيف، يف  موقع  يضعك يف  موقف  انه  يقول 
ما يبدو له البعد الوطني مصدر قوة وشأنا كبيا 
البابا  يوايف  ان  لذلك رفض  التخيل عنه.  ال ميكن 
يوحنا بولس الثاين يف زيارته اىل سوريا. قال يومها: 
اليها  "انا ال اذهب اىل سوريا وحيدا، وال اذهب 
فائضا  العبارات  تحمل هذه  اال  انا وشعبي".  اال 
من الكرامة الشخصية والوطنية.  يف اليوم الذي 
والراحل  انا  عينت  بطريركا  الراحل  فيه  انتخب 
توىل  من  وهو  مطرانني،  نادر  ايب  خليل  املطران 
سيامتنا يف اول نشاط له. للحديث عن انجازاته 
الكنسية والدينية يقال الكثي. هو من بارش توسيع 
املطارنة.  من  عدد  الكرب  ليتسع  البطريريك  املقر 
املؤسسات  وجمع  بالرصح  امللحقة  املباين  بنى 
التابعة لها يف املجمع البطريريك يف زوق مكايل. 
املاروين  البطريريك  املجمع  كام ارشف عىل عمل 
)1982 - 1991(. والسينودوس الخاص من اجل 
لبنان الذي توج بزيارة قداسة البابا يوحنا بولس 
الثاين عام 1997 اىل لبنان. اعاد العمل ببناء الدوائر 
تحضيا للمجمع البطريريك )2003 ـ 2006(. منذ 
آخر املجامع الكربى يف اللويزة عام 1736، مل يعقد 

مجمع يف هذا الحجم. عقدت خلوات خصصت 
النصوص  واصدار  االبرشيات  عمل  لتنظيم 
واملقررات الخاصة باملجمع، والتي حددت عالقات 
لبنان بالعاملني العريب والغريب واكدنا عىل مواقف 

الكنيسة الشاملة والجامعة. 

■ رافقت مسيته يف املحطات االخطر والحساسة، 
فكيف تخترص مسيته السياسية والوطنية؟

كل  تابع  الراحل  البطريرك  ان  يدرك  الجميع   □
املراحل التي حرّضت للطائف. ملا تم التوصل اىل 
اتفاق، كان امام خيارين: اما القبول به او استمرار 
بارك  املوافقة.  اىل  الوطني  حسه  فقاده  الحرب. 
التوازن  استعادة  عىل  العمل  مشرتطا  االتفاق 
مل  لالسف  ويا  االتفاق  لكن  املفقود.  الوطني 
يطبق. قال بالالمركزية واالمناء املتوازن وامور مل 
تتحقق. كل االحداث يف ظل الوجود السوري مل 
تكن تسمح بذلك. كان يريد تطبيق الطائف نصا 
وروحا، وسعى من اجل ذلك مقتنعا بأنه رضورة 

قبل التفكي يف اي تعديل او اعادة النظر فيه.  
 

■ ما هي املفاهيم التي كرسها الراحل يف مسيته 
الوطنية بعد "نداء بكريك"؟ 

□ ابرز ما يروى يتصل بعد صدور نداء 20 ايلول 
مجموعة  تشكيل  فكرة  يومها  طرحت   .2000
تواكب موقف بكريك النه ال يجوز ان تأخذ السلطة 
السياسيون  املفكرون  ويبقى  موقفا  الكنسية 
التقت مجموعة من 30 شخصية  بعيدين منها. 
الخاضعني  غي  من  مواقفها  يتبنى  من  سمت 
قرنة  لـ"لقاء  نواة  فتأسست  السورية،  للوالية 

شهوان" من دون مسلمني. حال السوريون دون 
اسالمي،   - لقاء مسيحي  اي  لتشكيل  منعا  ذلك 
ولجأوا يف املقابل اىل تشكيل اللقاء التشاوري. لكن 
رسعان ما اكتشفنا ان كل ما بنوه يف وجهنا كان 
اصطناعيا. تبني  ان لقاءنا، وان كان مسيحيا رصفا، 
مواقفه  من  انطالقا  برسعة  الوطنية  ابعاده  نال 
التي توجت باللقاء الرسمي االول يف بكريك وصدر 
اجل  نعمل من  اننا  فيه  قلنا  اراده.  الذي  البيان 
ايصال موقف الكنيسة اىل كل املؤمنني اىل ان ولد 
جامعا  اللقاء  تحول  بعدها  شهوان".  "قرنة  لقاء 
شخصيات من كل لبنان وممن اعرتض عىل الوجود 
مع  تواصلنا  االرسائييل.  االنسحاب  بعد  السوري 
شخصيات واحزاب من خارج اللقاء، وكان اولهم 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كلف لتمثيل 
فليحان  املستقبل كال من غطاس خوري وباسل 
مبهمة التواصل معنا. عند عتبة االنتخابات النيابية 
استشهد  من  فاستشهد  استهدفنا،   2005 العام 
واعتقل من اعتقل. تجاوزنا ما منثله من نبض يف 
الشارع املسيحي اىل الشارع الوطني. امثر نشاطنا 
شخصيات  من  الكارلتون"  "لقاء  فكان  توسيعا 

واحزاب مسيحية واسالمية.

■ ربطته عالقة مميزة برئيس املجلس االسالمي 
الشيعي االعىل الراحل الشيخ محمد مهدي شمس 

الدين. كيف تلخصها؟ 
الكبي عالقات مميزة مع رؤساء  الراحل  بنى   □
شمس  مهدي  محمد  الراحل  ومنهم  الطوائف، 
املفاهيم  من  الكثي  عىل  واياه  فالتقى  الدين، 
الوطنية، وان مل تعلن يف حينه. بعد حوار معمق 
من  تضمنته  مبا  الشهية  وصاياه  اطلق  بينهام 

قواسم جامعة ومشرتكة.

■ قبل 30 عاما اغتيل املفتي الشيخ حسن خالد 
وما  املرحلة  تلك  تتذكر  فهل  آذار 1989،  يف 16 

رافق القرار بفتح ابواب بكريك لتقبل التعازي؟ 
رجال  خالد  الشيخ حسن  الراحل  املفتي  كان   □
وطنيا كبيا التقى والبطريرك صفي عىل الكثي من 
السوري  الجيش  انسحاب  منها رضورة  املواقف، 
من لبنان. وهو ما تكرس يف آخر لقاء بينهام قبل 
سببا يف  ذلك  كان  ولرمبا  اغتياله.  من  قليلة  ايام 
فتح ابواب بكريك لتقبل التعازي تعبيا عن رفضه 
املسلمني  مع  املسيحيني  تضامن  وعن  للجرمية 

وتقديرا ملواقفه الوطنية.

املطران يوسف بشارة.

الراحل البطريرك الكاردينال مار نرصالله بطرس صفري.
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تحقيق

"كلف مجلس الوزراء الهيئة العليا لالغاثة القيام مبا يلزم". ال مير اسبوع اال نسمع هذا الخرب يف وسائل االعالم، عىل الرغم 
من كرثة الهيئات املامثلة لها يف لبنان. اظهرت هذه الهيئة جدية وفاعلية يف عملها يف مواجهة االخطار والكوارث، علام ان 

عديد العاملني فيها ال يتجاوز اصابع اليد الواحدة

األمني العام للهيئة العليا لالغاثة: على املسؤولني 
أن يتوجهوا إلى هذه املناطق املحرومة

راغدة صافي

مجلس  لرئاسة  لالغاثة  العليا  الهيئة  تتبع 
استنادا  تعمل  متشعبة.  مهامتها  الوزراء. 
ادارة  يف  واملنهجية  العلمية  االسس  اىل 
السرتاتيجيا  وفقا  والكوارث،  االزمات 
تبدأ مبحاولة تاليف وقوع  واضحة وضعتها، 
والتعامل  معالجتها  اىل  وصوال  الكوارث، 
معها عند وقوعها. ميتد عملها عىل جميع 
االرايض اللبنانية، ولو ان لديها نظرة خاصة 
والفقية  املعوزة  املناطق  مع  التعامل  يف 

التي توليها اهمية خاصة يف عملها.
خي  محمد  اللواء  للهيئة  العام  االمني 
املهامت  عن  العام"  "االمن  اىل  تحدث 
املنوطة بعمل الهيئة، وعن ابرز التحديات 

تواجهها. التي 

■ ما هي انواع االخطار والكوارث التي ال 
يزال لبنان معرضا لها؟

من  مأمن  يف  العامل  يف  مكان  يوجد  ال   □
ومن  الطبيعية  وغي  الطبيعية  االخطار 
قد  االخطار  هذه  بها.  املرتبطة  الكوارث 
يسببها  قد  او  طبيعية،  او  امنية  تكون 
وقد  بها.  يقوم  افعال  خالل  من  االنسان 
الن  معينة،  فرتات  يف  بينها  ما  يف  تندرج 
امر  هذا  اجامال  بكارثة.  يستتبع  الخطر 
عىل  يقع  وهو  تجنبه،  عىل  العمل  يجب 
اتخاذ  عليها  يجب  التي  الوزارات  عاتق 
ذلك.  دون  للحؤول  الالزمة  االحتياطات 
او  بيئية  عوامل  من  تتأىت  قد  االخطار 
الطبيعي  الخطر  هناك  امنية.  او  طبيعية 
انجرافات  او  طوفان،  منه  ينتج  قد  الذي 
اقضية  تربط  طرقات  انهيار  او  الرتبة، 
من  العام  هذا  حصل  كام  ببعض،  بعضها 
اجتاحت  التي  املتكررة  العواصف  خالل 
لبنان، وادت اىل ما ادت اليه من انزالقات 

هناك  واملباين.  الطرق  وتشققات يف  للرتبة 
املواطنني  يهدد  بات  الذي  البيئي  الخطر 
يف صحتهم، كام هو حاصل اليوم من جراء 
االحداث  ايضا  هناك  الليطاين.  نهر  تلوث 
كبية  كوارث  عنها  ينجم  التي  االمنية 
وترشيد  برمتها  مناطق  تدمي  اىل  تؤدي 
وجرحى.  قتىل  سقوط  عن  فضال  اهلها، 
هذه  مختلف  واجهنا  الهيئة  يف  نحن 
الحاالت، وتعاملنا مع كل حادثة منها عىل 
الطرق  بافضل  تذليلها  عىل  وعملنا  حدة، 

لدينا. املتوافرة 

بعمل  املناطة  املهامت  ابرز  هي  ما   ■
الهيئة؟

ابرزها  عدة،  مهامت  الهيئة  تتوىل   □
الدولة  اىل  املقدمة  الهبات  وتوزيع  قبول 
الدول  من  انواعها  اختالف  عىل  اللبنانية 
واالقليمية،  الدولية  واملنظامت  والهيئات 
املعنويني  واالشخاص  املحلية  والجهات 
تتوىل  كام  املترضرين.  الغاثة  والطبيعيني 
االغاثة  طابع  لها  التي  االمور  جميع 
اىل  الوزراء،   مجلس  من  اليها  واملحالة 
الكوارث عىل مختلف  ادارة شؤون  جانب 
وجمع  معينة،  احصاءات  واجراء  انواعها، 
وتأمني  شأنها،  يف  املطلوبة  املعلومات 
االموال الالزمة لسي العمل. كام ان الهيئة 
سد  عىل  الوزارات  مع  بالتنسيق  تعمل 
بعض الثغر املتعلقة بعمل هذه الوزارات، 
بهدف تقديم املساعدة واالغاثة للمواطنني 
انطالقا  يحتاجونها،  التي  املجاالت  كل  يف 
الذي  الوزراء  مجلس  رئيس  توجيهات  من 
واملطلع  للهيئة،  التنفيذية  القوة  يشكل 
من  االمور.  هذه  كل  عىل  الحال  بطبيعة 
الوقوف  اىل  الهيئة  تسعى  عملها   خالل 

تمكنا من تطوير انفسنا 
وبرهنا عن مرونة وقدرة 

على املبادرة

كيف لنا ان نتحدث 
عن توازن في ظل الواقع 

الذي نعيشه؟

االمني العام للهيئة العليا لالغاثة اللواء محمد خري.

االرهاب  اىل  يلجأوا  ال  يك  والوطن  الدولة 
املسؤولني  جميع  يحّكم  مل  اذا  والتطرف؟ 
املناطق  هذه  اىل  ويتوجهوا  ضامئرهم 
كبيا  انفجارا  النهاية  املحرومة، سنشهد يف 
العمل  جميعا  علينا  معالجته.  ميكن  ال 
ليشعر  املحرومة  املناطق  هذه  الغاثة 
ابناؤها بأنهم متساوون مع غيهم يف باقي 

املناطق.

وتعويض  الزراعية  املحاصيل  رشاء  هل   ■
املزارعني يدخل يف اطار مهامتكم؟

مبجلس  يتعلق  امر  املحاصيل  رشاء   □
نحن  عملنا  اما  الوزارات.  وبعض  الوزراء 
ارضار  وقوع  ترافق  حال  يف  فينحرص 
يف  ارضار  وقوع  مع  والسكن  املباين  يف 
عليها  بالكشف  نقوم  عندها  املزروعات، 
ايواء ليك  اخالء وبدل  بدل  ونجري عملية 
ال يلقى املواطنون يف الشارع، ونساعدهم 
االجتامعية  اوضاعهم  تسوية  اعادة  عىل 
مزروعاتهم.  ترضر  جراء  ترضرت  التي 
تابعة  لجنة  مع  بها  نقوم  الكشف  عملية 
كبية  جهودا  تبذل  وهي  اللبناين،  للجيش 
بتوجيهات من قائد الجيش العامد جوزف 
وقعت،  التي  االرضار  معها  فنقّيم  عون، 
اىل  امللف  الجيش  قيادة  تحول  ثم  ومن 

بدورها  تحيله  التي  لالغاثة  العليا  الهيئة 
الوزراء الصدار مرسوم يتضمن  اىل مجلس 
املالية  االعتامدات  توفي  عىل  موافقته 
البعض يتطلعون  الالزمة لتعويض االرضار. 
الينا كأننا جمعية خيية يتم ايداع االموال 
لديها وهي تقوم مبا تريده، وهذا امر غي 
صحيح عىل االطالق. كل ما نقوم به يستند 

اىل قرارات مجلس الوزراء ووزارة املال.

■ اليست لديكم موازنة خاصة بكم؟
يوجد  ال  البعض،  يعتقد  ما  عكس  عىل   □

لدينا سوى موازنة مالية خاصة باملوظفني، 
الخمسة  تتعدى  ال  مساهامت  وموازنة 
ضئيل  مبلغ  وهو  امييك.  دوالر  ماليني 
املوكلة  املهامت  انجاز  من  ميّكننا  ال  جدا 
بتوافر  قرارا  دامئا  ننتظر  نحن  لذا  الينا. 

االعتامدات قبل مبارشة عملنا.

عىل  جزيئ  بشكل  ولو  تعتمدون  هل   ■
الهبات؟

كاالمارات  عدة  بلدان  من  تردنا   □
هبات  ومرص  والكويت  والسعودية 
مادية،  غي  جميعها  ومتنوعة،  مختلفة 
مخصصة   او  غذائية  معظمها  يف  وتكون 
لصالح جمعيات معينة، وعملنا هنا يقترص 
والتأكد  الجمعيات،  اىل هذه  تحويلها  عىل 
من انها ستستعمل يف مكانها الصحيح ولن 

يتم املتاجرة بها.

■ هل من رقابة عىل عمل الهيئة؟
خربيت  خالل  من  لكن  بالتأكيد،   □
عام  كامني  منصبي  خالل  ومن  العسكرية 
للهيئة حاليا، استطيع ان اؤكد ان من ليس 
ابدا. اهم واكرب  له ضمي ال ميكن مراقبته 
رقابة هي رقابة الضمي، ومن ال ميلك ذلك  

فميؤوس منه.

■ اال يتعارض عمل الهيئة مع عمل بعض 
الوزارات؟

اي  بيننا.  ما  يف  دائم  تنسيق  هناك   □
ان يكون مقرونا  الينا يجب  مرشوع يوكل 
والتي  عليه،  املعنية  الوزارات  مبوافقة 
به  نقوم  ما  عىل  مستمر  بشكل  نطلعها 
ودراسات  خربات  من  لديها  مبا  ونستعني 
مرتني.  بالعمل  نقوم  ال  ليك  موضوعة، 

بذلك نوفر جهدا وامواال ووقتا.

■ ما هي الخطة الوطنية ملواجهة االزمات 
والكوارث، وما عالقة الهيئة بعملها؟

□ عىل اثر االحداث التي تتالت عىل لبنان 
االثيوبية،  الطائرة  وسقوط  متوز،  كحرب 
واالحداث  واالنفجارات  االبنية  وانهيارات 
تشكيل  تم  املسلحة،  والنزاعات  االمنية 

طوارئ  خطة  لوضع  الوطنية  اللجنة 

املناطق  يف  وخاصة  املواطنني  جانب  اىل 
بات  مبا  تقوم   حيث  واملعوزة،  املحرومة 

متعارفا عىل تسميته باالغاثة االمنائية.

التعاطي مع كل  البعض بعدم  يتهمكم   ■
هذا  هل  منصفة،  عادلة  بنظرة  املناطق 

صحيح؟
بني  التوازن  مبنطق  نعمل  ال  نحن   □
املناطق، بل نتوجه اوال اىل املناطق الفقية 
هذه  تصل  عندما  توازن.  اىل  تحتاج  التي 
وصلت  الذي  نفسه  املستوى  اىل  املناطق 
حينها  يصبح   راقية،  اخرى  مناطق  عليه 
عملنا متوازنا. الواقع اليوم يشي اىل وجود 
تشهد  شعبية  بقعا  تشكل  باتت  مناطق 
حاالت  من  وتعاين  عالية  سكانية  كثافة 
العاطلني  نسبة  تتجاوز  حيث  مدقع،  فقر 
عن العمل فيها الخمسني والستني يف املئة، 
تشهد  راقية  مناطق  محاذاتها  يف  وتوجد 
اىل  غالبا  يؤدي  االمر  هذا  كبيا.  ازدهارا 
انهيار املجتمع وانقسامه بني طبقتني، واىل 
يف  معالجتها  ميكن  ال  كبية  مشاكل  قيام 
مناطق  هناك  تزال  ال  لبنان  يف  املستقبل. 
التبانة  تعاين من حاالت فقر كبية  كباب 
اشتباكات  شهدت  التي  واملناطق  وعكار 
بأم  معاناتها  جميعا  شاهدنا  وقد  متكررة، 
االخية.  النيابية  االنتخابات  خالل  العني 
ظل  يف  توازن  عن  نتحدث  ان  لنا  فكيف 
مثال   عكار  يف  مناطق  مثة  الواقع؟  هذا 
تضم اكرث من الفي مواطن ال مدارس فيها، 
مدارس  تشييد  عىل  نعمل  ان  يعقل  فهل 
اليها،  حاجة  يف  تكون  ال  اخرى  مناطق  يف 
التوازن ونحرم عكار منها؟ ام  تحت شعار 
املناطق  هذه  يف  املدارس  بناء  عىل  نعمل 
كنف  اىل  املواطنني  هؤالء  اعادة  بهدف 

Raghida.ss@gmail.com
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بقرار  انواعها  عىل  الكوارث  ملواجهة 
الرقم  حمل  الوزراء  مجلس  رئاسة  من 
2010/103. هذه الخطة وضعت منذ اكرث 
تعديالت  ادخال  ويتم  سنوات  خمس  من 
وهي  التطورات.  بحسب  عام  كل  عليها 
كل  تتضمن  خطط  مجموعة  عن  عبارة 
الوزارات  مختلف  به  تقوم  ان  يجب  ما 
عدة  مجاالت  وتشمل  الكوارث،  ملواجهة 
الرتبة،  وانهيارات  والحرائق،  كاالغاثة 
وقد  وغيها.  والزالزل  البيئي،  والتلوث 
بعض  لدى  موجودة  خربات  اليها  اضفنا 
دولة  نحن  النهاية  يف  االوروبية.  الدول 
واحتياجاتنا  ضئيلة  ومواردنا  صغية 
مبا  نقوم  ان  ميكن  فال  كبية،  ومتطلباتنا 
تقوم به الدول الكربى يف هذا املجال. عىل 
انفسنا  تطوير  من  متكنا  ذلك  من  الرغم 
املبادرة،  عىل  وقدرة  مرونة  عن  وبرهّنا 
املهامت  النجاز  الكفاية  عايل  واستعداد 

الينا. املوكلة 

التلوث  معالجة  يف  دوركم  هو  ما   ■
الحاصل يف مجرى نهر الليطاين؟

اليجاد  املؤلفة  اللجنة  يف  اعضاء  نحن   □
حلول لتلوث النهر، ويف خالل العام املايض 
الواقعة  التكرير  محطة  انشاء  يف  ساهمنا 

مهمة الهيئة العليا لالغاثة مواجهة الكوارث.

الهبات التي ترد تستخدم يف مكانها الصحيح.

القى  وقد  وزحلة،  سعدنايل  منطقتي  بني 
هذا االمر نجاحا كبيا. اال ان هذه املحطة 
معالجة  تتم  مل  اذا  كافية  ليست  وحدها 

هذا املوضوع برمته من كل جوانبه.

الذي  للتقشف  مستعدون  انتم  هل   ■
سيطاولكم يف موازنة هذا العام؟

كليا  التزاما  نلتزم  ان  علينا  يجب  □ طبعا، 
االدارات  كل  وكذلك  املوازنة،  يف  سيد  ما 
بكل  يتعلق  االمر  هذا  ألن  الرسمية 
املواطنني من دون استثناء. علينا جميعا ان 
بلدنا  النقاذ  ونتعاون  مسؤولياتنا  نتحمل 
وضامن بقائنا وبقاء شبابنا فيه، والحد من 

هجرتهم لتأمني لقمة العيش. 

مجلس  رئيس  الهيئة  يرأس 
عن  ممثلني  وتضم  الوزراء، 
والنقل،  العامة  االشغال  وزارات 
الرتبية  االعالم،  العامة،  الصحة 
الشؤون  العايل،  والتعليم 
البيئة،  االتصاالت،  االجتامعية، 
الطاقة واملياه، االقتصاد والتجارة، 
كل  من  واعضاء  والعدل،  املال 
الرسمية  واالدارات  الوزارات 
املعنية باالستجابة خالل الكوارث 
اللبناين،  الجيش  وهي  واالزمات، 
املديرية  الداخيل،  االمن  قوى 

العامة للدفاع املدين.

اعضاء الهيئة 
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مقابلة
مارلني خليفة

@marlenekhalife

تتوىل املانيا ادوارا اكرث عمقا يف منطقة الرشق االوسط، وخصوصا منذ اندالع االزمة السورية يف العام 2011، وتنشط يف لبنان 
يف ملفات حيوية ابرزها ما يتعلق بالالجئني السوريني والفلسطينيني وتطوير القدرات البحرية اللبنانية

الرشق  السياسة  صلب  اىل  املانيا  تدخل 
وخصوصا  واسعة،  ابواب  من  اوسطية 
االموال  قيمة  ان  معرفة  تكفي  التنمية. 
لبنان  يف  مختلفة  برامج  عىل  التي رصفتها 
دوالر،  مليار   1,7 بلغت   2012 عام  منذ 
الفائت.  العام  يف  دوالر  مليون   400 منها 
التحتية واملدارس، وكذلك  البنى  تركز عىل 
عىل اعادة بناء مخيم نهر البارد، ومساعدة 
االونروا، وكذلك  الفلسطينيني عرب  الالجئني 
بحيث  السوريني،  الالجئني  توطني  اعادة 
كشف سفي املانيا يف لبنان الدكتور جورج 
سيتم  لبنان  يف  سوري   1200 ان  بيغيلني 

توطينهم حاليا يف املانيا.
القدرات  تطوير  يف  دورا  املانيا  تلعب 
يف  مشاركتها  خالل  من  اللبنانية  البحرية 
بيغيلني  السفي  ويقول  اليونيفيل.  قوات 
وتساهم  املعدات  بتقديم  تقوم  بالده  ان 
التي  اللبنانية  البحرية  القوات  تدريب  يف 
من شأنها تويل مهامت اليونيفيل يف حفظ 
االمن البحري يف املستقبل. وكانت الخطوة 
من  لبنان  ميكن  رادار  نظام  بناء  االوىل 
مراقبة مياهه الساحلية. لذلك تم تحديث 

سفن الجيش اللبناين وتدريب طاقمها. 
السفراء  غالبية  كام  بيغيلني،  ان  اال 
عىل  استفهام  عالمات  يضعون  االوروبيني، 
سالمة عودة الالجئني السوريني اىل ديارهم، 
انطالقا من موقف سيايس اورويب معروف، 
ان عودة هؤالء رضورية،  اغفال  من دون 
مع  التعاون  رضورة  استبعاد  دون  ومن 

روسيا.
يرشح السفي بيغيلني حيثيات سياسة بالده 
الخارجية يف هذه املقابلة مع "االمن العام"، 
منصب  اول  لبنان  يف  يتوىل  انه  ان  علام 

ديبلومايس له يف بلد عريب، وذلك منذ ايلول 
2018. سبق له وعمل قنصال عاما يف اسطنبول 
ممثال  قبلها  وكان  و2018،   2015 عامي  بني 
لبالده يف موسكو، وتبوأ مراكز عدة يف  دامئا 
دامئا  ممثال  كان  االملانية.  الخارجية  وزارة 
وهو  وجاكرتا،  وبروكسل  اوتاوا  يف  لبالده 

يحمل دكتوراه يف ادارة االعامل.

السيايس  الوضع  عن  انطباعكم  هو  ما   ■
يف لبنان بعد مرور السنة االوىل يف بيوت؟

كنت  حيث  تركيا  من  قدومي  بعد   □
بني  اسطنبول  يف  االملاين  العام  القنصل 
لبنان  اىل  تعرفت  و2018،    2015 عامي 
وتنوعه  بتعدديته  اوال  يتميز  كبلد 
الديني، ما يشكل تحديا كبيا للمؤسسات 
املرحلة  اتسمت  البلد.  يف  الدميوقراطية 
املانيا  كسفي  املهامت  تسلمي  من  االوىل 
االمر  الحكومة.  تشكيل  بصعوبة  لبنان  يف 
الذي وضعني امام دورة مكثفة يف السياسة 
الداخلية اللبنانية. تكمن مصلحة املانيا يف 
بقاء البلد، عرب املحافظة عىل دميوقراطيته 
وامنه واستقراره، منوذجا للتعايش السلمي 
ان  ويف  املختلفة،  الدينية  الجامعات  بني 
ما  فكل  فيه.  الناس  احوال جميع  تتحسن 

نقوم به يندرج ضمن هذا السياق.

مجلس  يف  املانيا  عضوية  موضوع  يف   ■
 2019 عامي  بني  املتحدة  االمم  يف  االمن 
يف  االملاين  االعامل  جدول  هو  ما  و2020، 

الرشق االوسط؟
االمن  مجلس  يف  املانيا  عضوية  تتميز   □
 2019 عامي  بني  لفرتة  دائم  غي  كعضو 
تشكيل  يف  املساهمة  يف  بالرغبة  و2020 

االنظمة  عىل  قائم  عاملي  نظام  وتعزيز 
الدويل.  بالتعاون  ويتميز  والقوانني 
يتعني  التي  الحالية  املواضيع  اىل  باالضافة 
نعمل  معها،  التعامل  االمن  مجلس  عىل 
تحديات  ملواجهة  عدة  مجاالت  يف  حاليا 
عاملية شاملة: حامية البيئة واملناخ، تعزيز 
الوقائية،  واالمنية  الخارجية  السياسة 
دورها  وتعزيز  الرصاعات  يف  املرأة  حامية 
تسليط  اود  هنا  السالم.  مفاوضات  يف 
املانيا  بني  الوطيد  التعاون  عىل  الضوء 
 ،2019 ونيسان  آذار  يف  انه  علام  وفرنسا، 

توىل البلدان رئاسة مجلس االمن معا.

انجيال  انعكست زيارة املستشارة  ■ كيف 
الثنائية بني  العالقات  لبنان عىل  ميكل اىل 

البلدين؟
يف  االملانية  املستشارة  زيارة  عكست   □
الرئيس  زيارة  وكذلك   ،2018 حزيران 
الفيديرايل فرانك فالرت شتاينامير يف كانون 
الثاين 2018، الدعم السيايس االملاين للبنان. 
يستطيع البلد الحفاظ عىل استقراره يف بيئة 
بتحديات  يتعلق  ما  صعبة جدا، السيام يف 
الناتجة  الالجئني  وقضية  السورية  االزمة 
منها. تقدر املانيا االنجازات العظيمة التي 
نفسه،  الوقت  يف  ومواطنوه.  لبنان  حققها 
وبغض النظر عام سبق، تحتاج البالد بشكل 
املانيا  وتقف  اصالحات جذرية،  اىل  عاجل 
هي  املانيا  ايضا.  ذلك  يف  لبنان  جانب  اىل 
الذي  لبنان، االمر  ثاين اكرب جهة مانحة يف 
نستثمر  اننا  دعمنا.  مدى جدية  يدل عىل 
بذلك  ونساعد  اللبنانية،  التحتية  البنية  يف 
مستقبلية  افاق  خلق  يف  اللبنانية  الدولة 
املثال، متول  الناس. عىل سبيل  لكل  افضل 

سفير املانيا: حرب سوريا لم تنته
لبنان يحتاج إلى إصالحات جذرية عاجلة

□ تعترب اليونيفيل واحدة من اكرب املهامت 
التابعة لالمم املتحدة لحفظ السالم عامليا، 
فيها  املانيا  تساهم  بالنجاح.  تتسم  وهي 
البحرية.  اليونيفيل  لقوة  من خالل دعمها 
فالكورفيت )الفرقاطة( االملانية اولدنبورغ 
حواىل  من  املؤلف  طاقمها  مع  تساهم 
من  الساحلية  املياه  حامية  يف  جنديا   60
املانيا  تقوم  ذلك،  اىل  االسلحة.  تهريب 
تدريب  يف  وتساهم  املعدات  بتقديم 
شأنها  من  التي  اللبنانية  البحرية  القوات 
االمن  حفظ  يف  اليونيفيل  مهامت  تويل 
البحري يف املستقبل. كانت الخطوة االوىل 
مبراقبة  للبنان  يسمح  رادار  نظام  بناء 
سفن  تحديث  تم  لذلك  الساحلية،  مياهه 
الجيش اللبناين وتدريب طاقمها. اىل جانب 
التابع  االمن  مجلس  يف  الدامئني  االعضاء 
جامعة  االورويب،  االتحاد  املتحدة،  لالمم 

الدول العربية وايطاليا، فان املانيا ايضا 

شبكات  من  كيلومرت   100 من  اكرث  املانيا 
انحاء  جميع  يف  الجديدة  الصحي  الرصف 
االستثامر  فيستفيد من خالل هذا  بيوت، 
من  التخلص  من  شخص،  مليون  من  اكرث 
مياه الرصف الصحي ضمن معايي النظافة 
البحر  عن  العبء  تخفيف  ويتم  والصحة، 
ببناء  نقوم  ذلك،  اىل  اضافة  املتوسط. 
اعيد  واملهنية.  االبتدائية  املدارس  وتأهيل 
حكومية  مدرسة   150 من  اكرث  تأهيل 
حتى يتسنى للطالب الدراسة يف بيئة امنة 
تالئم االطفال. تهدف استثامراتنا يف البنية 
املجتمعات  اىل دعم  بشكل خاص  التحتية 
من  كبية  اعدادا  استقبلت  التي  املضيفة 
 150 من  اكرث  استفادت  وقد  الالجئني، 

بلدية لبنانية من هذا الدعم حتى االن.

■ ما هو دور املانيا يف اليونيفيل ومجموعة 
الدعم الدولية للبنان؟

تم بناء رادار يمّكن 
لبنان من مراقبة مياهه 

الساحلية

التغلب على التطرف 
املسلح لدى الشباب هّم 

املاني اساسي

قدمت املانيا
52 مليون دوالر العادة بناء 

مخيم نهر البارد

سفري املانيا يف لبنان الدكتور جورج بريغيلني.
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عضو ناشط يف مجموعة الدعم الدولية 
)ISG( القامئة منذ العام 2008.

■ ما هو دور املانيا يف الحرب الدولية ضد 
االرهاب؟

الهيئات االساسية  □ املانيا عضو يف جميع 
التي تعمل عىل مكافحة  الطرف  املتعددة 
تنظيم  مكافحة  مسألة  تعترب  ال  االرهاب. 
امنا  املقدمة،  يف  وحدها  االسالمية  الدولة 
التطرف  اشكال  كل  عىل  التغلب  ايضا 
يف  الشباب  بني  التطرف  نهج  املسلح. 
يشكل  اوروبا،  يف  ذلك  يف  مبا  بلداننا،  كل 
اجابات  عن  نبحث  نزال  ال  وسؤاال  تحديا 
بالتأكيد  مقنعة له. احد هذه االجوبة هو 
اىل  االجانب  املقاتلني  تدفق  لكن  التعليم، 
النكا  رسي  عىل  االخية  والهجامت  سوريا 
يف  مفصل  بشكل  التدقيق  علينا  ان  تثبت 
احضان  اىل  الشباب  تدفع  التي  العوامل 

االرهابية. االيديولوجيات 

العامة  املديرية  مع  التعاون  ماذا حول   ■
لالمن العام اللبناين؟

العام  لبنان منذ  □ تدعم الرشطة االملانية 
2006 من خالل تقديم مساعدات يف مجال 
التعاون  هذا  يتمثل  واملعدات.  التدريب 
دورية  تدريبية  دورات  خالل  من  الوطيد 
ورحالت دراسة واستطالع. اضافة اىل ذلك، 
رغبة  يوضح  والنشيط  املبارش  التبادل  فان 

توثيق هذا التعاون يف املستقبل.

تأهيل  اعادة  يف  مشاريعكم  عن  ماذا   ■
مخيم نهر البارد؟

حول  الرأي  واملانيا  لبنان  يتشارك   □
البارد  نهر  مخيم  اعامر  اعادة  اهمية 
الفلسطيني من اجل تحسني وضع الالجئني 
يف  االستقرار  يف  واالسهام  الفلسطينيني، 
شامل لبنان. لهذا السبب، تعهدت الحكومة 
مليون   52 مبلغ  دفع  االن  االتحادية حتى 
دوالر العادة االعامر، وال تستخدم االموال 
فقط العادة بناء املساكن الكرث من 5 االف 
تأهيل  اعادة  لتمويل  ايضا  ولكن  شخص، 
اقتصاد محيل  املخيم. من دون  املتاجر يف 

لبنان  خاصة  التوطني  اعادة  برامج  يف 
والبلدان املجاورة؟

مجال  يف  مشاركتها  يف  املانيا  تواظب   □
لبنان  عن  العبء  لتخفيف  التوطني  اعادة 
برنامج  اطار  يف  ايضا.  الطريقة  بهذه 
جديدة  مرحلة  ويف  االملاين  التوطني  اعادة 
 1200 حتى  استقبال  سيتم  حاليا،  تجري 
لبنان،  من  املستضعفة  الفئات  من  شخص 
الذين  السوريني  الالجئني  من  معظمهم 
يكونوا  ان  عليهم  لبنان.  يف  يعيشون 
املفوضية  لدى  الجئني  بصفة  مسجلني 
الالجئني.  لشؤون  املتحدة  لالمم  السامية 
االرسة  افراد  شمل  جمع  سيبقى  كذلك 
كالجئني  بهم  املعرتف  لالشخاص  املبارشين 

يف املانيا ممكنا.

وكذلك  ونهايئ،  صادق  بشكل  التعسفية 
امللكية  حق  مثل  القانوين،  اليقني  ضامن 
عىل  السكنية.  امللكية  وحق  عام  بشكل 
دمشق ايضا، منح املفوضية السامية لالمم 
الوصول  امكان  الالجئني  لشؤون  املتحدة 
جميع  اىل  والدائم  املقيد  غي  الفوري، 
للتأكد  الالجئون  اليها  يعود  التي  املناطق 
العائدين.  وحامية  الضامنات  التزام  من 
مع  بالتعاون  ذلك  عىل  العمل  يجب 
السوريني  الالجئني  عودة  لتأمني  روسيا 
عملنا  اثناء  يف  لبنان.  من  والكرمية  اآلمنة 
ستستمر  الهدف،  هذا  لتحقيق  املشرتك 
 .2012 عام  منذ  لبنان  دعم  يف  املانيا 
بقيمة  دعم  بربامج  لبنان  املانيا  ساندت 
دوالر  مليون   400 منها  دوالر،  مليار   1,7
جزء  يعود  وحده.  املايض  العام  يف  تقريبا 
البنى  عىل  باملنفعة  الدعم  هذا  من  كبي 
نساعد  اللبنانية، كام  للمجتمعات  التحتية 
سوريا.  داخل  املحتاج  الشعب  بالتوازي، 
حازم  بشكل  مساعداتنا  بتوجيه  نقوم 
مكان  عن  النظر  بغض  الحاجات،  بحسب 
يحدث  ال  ان  ونضمن  املستفيدين،  وجود 
غي  دفع  او  جذب  عوامل  الدويل  الدعم 

مرغوب فيها.

للرصاع  الحايل  الوضع  تقيمون  كيف   ■
السوري واين ترون الحل املستقبيل؟ 

جميعا  نتوق  دامية  سنوات  مثاين  بعد   □
انفسهم.  السوريني  وخصوصا  السالم،  اىل 
امرين:  حيال  بالصدق  التحيل  علينا  لكن 
الحرب مل تنته بعد، وحتى لو انتهت، فهذا 
نواصل  سوريا.  يف  عّم  السالم  ان  يعني  ال 
خاصة  للرصاع،  سيايس  حل  اليجاد  عملنا 
كجزء مام يسمى املجموعة املصغرة حول 
السبيل  ان  ترى  املانيا  تزال  ال  سوريا. 
عىل  والسالم  االستقرار  لتحقيق  الوحيد 
خالل  من  هو  سوريا،  يف  الطويل  املدى 
الرصاع.  النهاء  صادقة  سياسية  عملية 
ملستقبل  رؤية  تقدم  سياسية  تسوية  اي 
الخطوة  اما  السوريني.  لجميع  مشرتك 
االوىل يف هذا السياق، فيجب ان تكون من 

خالل تشكيل لجنة دستورية.

املانيا ثاين 
اكرب جهة 
مانحة يف لبنان.

نوجه مساعداتنا بحسب 
الحاجات بغض النظر عن 

مكان وجود املستفيدين

ستعيد املانيا حاليا توطني 
1200 الجئ من لبنان

1,7  مليار دوالر هي 
قيمة الدعم االملاني للبنان 

منذ عام 2012

الالجئني  مستقبل  اىل  تنظرون  كيف   ■
السوريني يف لبنان؟ وهل من اتفاق مشرتك 

مع فرنسا؟ 
انفسهم  السوريون  الالجئون  يريد  ال   □
وطنهم  اىل  العودة  من  اكرث  يشء  اي 
االمم  بالتعاون مع رشكاء  نعمل  اننا  االم. 
اجل خلق  من  االورويب  واالتحاد  املتحدة 
وفرنسا  واملانيا  لذلك،  املؤاتية  الظروف 
من  املسألة.  هذه  عىل  متاما  متفقتان 
العظمى من  الغالبية  املبدأ، ترغب  حيث 
الالجئني السوريني يف العودة، لكن الخوف 
معظمهم  مينع  والتعسف  االضطهاد  من 
حاليا من ذلك. لسوء الحظ، ما زلنا نتلقى 
وتعذيب  اعتقال  حمالت  عن  تقارير 
ال  القضاء.  نطاق  عن  خارجة  واعدامات 

التوصل اىل تحسن مستدام  قوي، ال ميكن 
يف الوضع املعييش.

■ ماذا عن دعمكم لالونروا؟
□ االونروا عامل استقرار اسايس للمنطقة وال 
غنى عنها، علام ان املانيا واحدة من اقدم 
الجهات املانحة لها واكربها. يف عام 2018، 
مليون   100 حواىل  لالونروا  املانيا  قدمت 
االستشارية  اللجنة  يف  عضوا  كونها  اورو. 
عىل  االخرين  املانحني  تشجع  لالونروا، 
تثبيت وتوسيع التزاماتهم النقدية، من اجل 

انشاء قاعدة مستدامة لعمل االونروا.

بازاء  االملانية  السياسة  عن  ماذا   ■
جديدكم  وما  املانيا؟  داخل  الالجئني 

يزال مصي ما ال يقل عن 70 الف شخص 
غي  واملفقودين  النظام  من  املعتقلني  بني 
العسكري  الهجوم  واضح. يضاف اىل ذلك 
الحايل وحملة القصف التي يشنها النظام 
يف شامل غرب سوريا، االمر الذي ادى اىل 
شخص  الف   300 عن   يقل  ال  ما  نزوح 

اضايف داخل سوريا.

■ هل تدعم املانيا املبادرة الروسية؟
وصادق  مشرتك  نقاش  اىل  نحتاج  هنا   □
واملانيا  للبنان  امليدانية.  الحقائق  حول 
يف  مشرتكة  مصلحة  الدويل  املجتمع  وكل 
ملموس،  تقدم  باحراز  املتحدة  املطالبة 
يف  الالجئني  جميع  حق  احرتام  يعني  ما 
واالضطهادات  االعتقاالت  وانهاء  العودة، 
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املواجهة األميركية ـ اإليرانية تدور بني حّدين:
الحرب املستبعدة واملفاوضات املؤجلة

تخوض ايران، للمرة االوىل، مواجهة فعلية مع الواليات املتحدة ال ميكن التكهن مبداها وتطورها. تقف منطقة الرشق االوسط 
عىل شفري مرحلة دقيقة، فيام تقف ايران امام خيارات صعبة. اذا كانت ال تريد التفاوض االن تحت الضغط، وال تريد الذهاب 

اىل الحرب، هل هي قادرة عىل سلوك طريق ثالث واتباع اسرتاتيجيا انتظار؟

يف  الجأش  رباطة  اظهار  عىل  ايران  تحرص 
االميكية،  والعقوبات  الضغوط  مواجهة 
وعىل عدم اظهار اي مؤرش ضعف او تراجع. 
املفاوضات  اىل  الذهاب  عدم  قررت  لذلك 
العقوبات  سيف  طاملا  املرحلة،  هذه  يف 
اي  ألن  رأسها،  فوق  مصلت  االميكية 
والتهديد ستكون  الضغط  مفاوضات تحت 
وملصلحتها،  اميكا  برشوط  مفاوضات 
جانب  من  استسالم  مثابة  االمر  وسيكون 
التي  االميكية  للرشوط  واذعانها  ايران 
الجمهورية  وجود  مربر  تلغي  طبقت  اذا 

انتظار  بالرضورة  وليس  انتظار،  اسرتاتيجيا 
عن  ترامب  دونالد  االمييك  الرئيس  رحيل 
البيت االبيض، خصوصا وان مؤرشات بقائه 
وان  قوي،  امييك  اقتصاد  ظل  يف  قوية 
وماليا  اقتصاديا  التحمل  عىل  ايران  قدرة 
والتكيف مع العقوبات لفرتة طويلة مل تعد 
السابقة،  السنوات  يف  كانت  كام  موجودة 
سنوات ما قبل الوصول اىل االتفاق النووي. 
انتظارا لظروف  رمبا يكون االنتظار االيراين 
ومن  تكافؤا  اكرث  املفاوضات  تجعل  افضل 

الند اىل الند.

االسالمية وقضيتها ومرشوعها.
تحرص ايران يف املقابل عىل الترصف بواقعية 
وبراغامتية، وعىل عدم الذهاب اىل الحرب، 
ينصب  الذي  الفخ  هذا  يف  الوقوع  وعدم 
نفوذها  اىل  موجعة  رضبة  لتوجيه  لها 
طاولة  اىل  وجلبها  املنطقة،  يف  ومرشوعها 
املفاوضات بالقوة. وبالتايل، فانها ستترصف 
خيط  عىل  وستبقي  شديدين،  وحذر  بدقة 
الحوار محدودا ولو تحت الطاولة، وكذلك 
حتى  للحرب  واستعدادها  تأهبها  عىل 
حاليا  تتبع  وهي  غرة.  حني  عىل  تؤخذ  ال 

امليدان،  اىل  التوتر  انتقال  املقاومة يف حال 
ضخمة  سفارة  لديها  اميكا  وان  خصوصا 
طول  عىل  منترشة  وقنصليات  بغداد،  يف 

االرايض العراقية.
االيراين، حصلت  ـ  االمييك  التوتر  يف خضم 
استهداف  حادثة  من  دراماتيكية،  تطورات 
الفجية يف  سفن وناقالت نفط قبالة ميناء 
االمارات باعامل تخريبية، اىل هجوم ارهايب 
يف السعودية بطائرات درون املفخخة عىل 
تابعتني  النفط  انابيب  لخط  ضخ  محطتي 
ان  خليجية  مصادر  وترى  ارامكو.  لرشكة 
االماراتية،  االقتصادية  املياه  امام  الهجومني 
ان  يثبتان  السعودية،  عمق  يف  واالخر 
سياسية  رسالة  ويحمالن  واحد  مرجعهام 
التأكيد  بهدف  االيرانيني،  من  واقتصادية 
التجارة  حركة  تهديد  عىل  قادرون  انهم 
امن  اخرتاق  وعىل  العاملية،  النفطية 
تهديد  بل  والخارج،  الداخل  يف  السعودية 
عرب  سواء  النفطية  السعودية  صادرات 

مضيق هرمز او عرب البحر االحمر.
الهجامت،  هذه  تتبنى  ال  التي  ايران  اما 
الهجوم  لدوافع  تفهام  تبدي  كانت  وان 
وغاراتها  دورها  عىل  ردا  السعودية  عىل 
من  تتفلت  ان  ميكن  ال  فانها  اليمن،  يف 
الهجامت  هذه  عن  السياسية  املسؤولية 
الخليج،  منطقة  يف  التوتر  الرتفاع  املسببة 
وتنطوي  االيرانيني  خدمة  يف  تصب  والتي 
عىل  ان  فحواها  جانبهم  من  رسائل  عىل 
يفهموا  ان  حلفائها،  مع  اميكا  الجميع، 
يف  بعيدا  الذهاب  ميكن  ال  انه  ويدركوا 
اقتصاديا  خنقهم  حد  اىل  الضغط  سياسة 
تستمر  ان  ميكنها  ال  ايران  وان  وماليا، 
ووكالءها  حلفاءها  وان  االيدي،  مكتوفة 
ضبط  سياسة  يف  يستمرون  ال  املنطقة  يف 
ان  ميكن  مام  عينة  هو  جرى  ما  النفس. 

يفعلوه وان يحصل.
لالحداث  التصاعدي  املسار  من  واضح 

امران:
املبارش  الرد  تتفادى  ايران  ان  االول:   -
واملواجهة العسكرية مع الواليات املتحدة. 
الثوري،  وحرسها  جيشها  تحرك  ال  ايران 
وامنا  اميكية،  قوات ومصالح  تستهدف  وال 

وحلفائها،  وكالئها  خالل  من  تستهدف 

التهديدات  شأن  من  تقلل  التي  ايران 
مجمل  عىل  تأخذها  ال  او  االميكية 
الرد  من  آخر  مستوى  اىل  تحولت  الجد، 
وزارة  اعالن  مع  السيايس،  املستوى  هو 
من  جزءا  ستوقف  انها  فيها  الخارجية 

االلتزامات يف االتفاق النووي. 
غي  االيرانية  الخطوة  انتقدوا  االوروبيون 
املرحب بها، واظهروا قلقهم من قرار ايران 
ولوحوا  النووي،  االتفاق  من  اجزاء  تجميد 
باعادة العقوبات. يبدو ان املوقف االورويب 
بات اقرب اىل اميكا، وان بريطانيا وفرنسا 
واملانيا متيل يف اتجاه املوقف االمييك تجاه 
ايران، والساعي اىل توسيع نطاق اي تعاون 
الصاروخي  الربنامج  ليشمل  مستقبيل 
اقليمية  رصاعات  يف  ومشاركتها  اليران 
ودعمها املزعوم لتنظيامت ارهابية. بالتايل، 
فان االوروبيني ابتعدوا عن احتامل مسايرة 
تلخيصها  ميكن  التي  رشوطها  وقبول  ايران 

يف خمس نقاط: 
الواليات  انتهاكات  يدين  بيان  اصدار   •

املتحدة لالتفاق النووي. 
واالنشطة  الصاروخي  امللف  اثارة  عدم   •

االيرانية.  االقليمية 
وحامية  االمريكية  العقوبات  مواجهة   •

النفط االيرانية.  مبيعات 
جراء  محتملة  خسائر  اي  تعويض   •

االميكية.  العقوبات 
االوروبية  البنوك  بني  العالقات  ضامن   •

وحامية املصارف االيرانية.
بني  االيقاع  يف  نجحت  واشنطن  كانت  اذا 
االورويب  الضعف  ابراز  ويف  واوروبا،  ايران 
يف  نجحت  طهران  فان  االيراين،  واالبتزاز 
ساحات  يف  املنترشين  االميكيني  تخويف 
ويف  العراق،  يف  وخصوصا  االوسط،  الرشق 
مايك  االمييك  الخارجية  وزير  استدراج 
حكومتها  لتحميل  بغداد  اىل  بومبيو 
مسؤولية حامية املصالح والقوات االميكية 
بعدم  ضامنات  عىل  والحصول  العراق،  يف 
مع  املواجهة  تطور  حال  يف  لها  التعرض 
املسؤولني  اعطى  بومبيو  وكان  ايران. 
تهديدات  عن  مفصلة  تقارير  العراقيني 
املقاومة  فصائل  رصد  وعن  للقلق،  مثية 
عن  واعرب  االمييك.  العسكري  للوجود 
فصائل  فعل  رد  من  وبرصاحة،  تخوفه،  االيرانيون قادرون عىل تهديد حركة التجارة النفطية العاملية.

خيار ايران التفاوض، لكن ليس االن وتحت الضغط.

اميركا وايران تلعبان على 
حافة الهاوية واملنطقة 

في دائرة الخطر



4849
عدد 69 - حزيران 2019عدد 69 - حزيران 2019

وخصوصا الحوثيني، وكالء وحلفاء اميكا 
يف املنطقة، وتحديدا السعودية واالمارات. 
والعقوبات  الضغوط  عىل  بالرد  وتقوم 
تخويف  وحملة  ضغوط  مبامرسة  االميكية 
وتهويل عىل السعودية واالمارات يك تقوما 
ومامرسة  املتحدة  الواليات  لدى  بالتدخل 
ايران،  عىل  حملتها  لوقف  عليها  ضغط 
ستظل  الحملة  هذه  كانت  اذا  خصوصا 
تتطور  ولن  العقوبات  نطاق  يف  محصورة 

اىل حرب وعمليات عسكرية.
مرحلة  دخل  التصعيد  ان  هو  الثاين:   -
من  ولكن  حمرا،  خطوطا  والمس  متطورة 
الحرب"،  "مرحلة  دخل  انه  يعني  ان  دون 
ال بل صدرت تأكيدات مبارشة عن الرئيس 
االيراين  القائد  ترامب وعن  االمييك دونالد 
يف  لديهام  رغبة  ال  ان  خامنئي  الله  آية 
اتجاهها، وال مصلحة  الحرب وال خطط يف 

يف وقوعها.
الطرفان االمييك وااليراين يلعبان عىل حافة 
ويبحثان  العالية،  الشجرة  وتسلقا  الهاوية 
كالهام  عنها.  للنزول  وسلم  طريقة  عن 
يبقى  لكن  وحرجا.  صعبا  وضعا  يواجهان 
وتواجه  االصعب  الوضع  يف  هي  ايران  ان 
خيارات  امام  وتقف  اسرتاتيجيا  مأزقا 

واسرتاتيجيات محددة وهي:
والتفاوض،  الحوار  اىل  الذهاب  خيار   1-
هذه  ويف  االن  ايران  من  مرفوض  وهذا 
تفاوض  اىل  الذهاب  يعني  النه  املرحلة، 
االميكية  وبالرشوط  امييك  توقيت  يف 
اذعان  مثابة  سيكون  وبالتايل  رشطا(،   12(

وخضوع واستسالم من جانبها.
بتخطي  الحرب  اىل  الذهاب  خيار   2-
وشن  مواجهات  وخوض  الحمر  الخطوط 
واملصالح  القوات  ضد  مبارشة  هجامت 
االميكية. وهذا خيار مكلف جدا وينطوي 
قوى  موازين  ظل  يف  كربى،  مجازفة  عىل 
اقتصادية  واوضاع  متكافئة،  غي  عسكرية 
االيرانية  القيادة  كانت  اذا  دقيقة.  ومالية 
عقائدية، فانها ايضا واقعية وبراغامتية غي 

متهورة، كام يقول االوروبيون.
والتأقلم  واالنتظار  الصمود  اسرتاتيجيا   3-
وخربة  تجربة  اىل  استنادا  العقوبات  مع 
واالنتظار  الصمود  اسرتاتيجيا  لكن  سابقة. 

 تتفادي ايران الرد املبارش واملواجهة العسكرية مع الواليات املتحدة وال تحرك جيشها وحرسها الثوري.

البيت  عن  ترامب  الرئيس  رحيل  حتى 
مضمونة  وغي  معقدة  تبدو صعبة  االبيض 
النتائج السباب شتى، منها ما يتصل باوضاع 
يتصل  ما  ومنها  واملالية،  االقتصادية  ايران 
بضعف رهان ايران عىل الحلفاء واالصدقاء 
والدول املوقعة عىل االتفاق النووي، ومنها 
الرئاسية  ترامب  وحظوظ  بفرص  يتصل  ما 
التي تبدو قوية يف ظل اقتصاد امييك قوي 

وعدم وجود منافس قوي يف وجهه.
ويندرج  موجود  رابع  واحتامل  خيار  مثة 
انتظار  ليس  لكن  االنتظار،  خانة  يف  ايضا 
االميكية،  الرئاسية  االنتخابات  نتائج 
فيها  يصبح  واوضاع  ظروف  انتظار  وامنا 
نتيجة  تكافؤا،  واكرث  ممكنا  التفاوض 
والعقوبات  الضغوط  تجميد  او  انكفاء 
االميكية، وعندما يصبح التفاوض خيارات 
تتحني  بالتايل،  االميكيني.  عند  وحاجة 
طاولة  اىل  للعودة  املناسبة  اللحظة  ايران 
االنتظار  سياسة  تصبح  حيث  املفاوضات، 
وكسب الوقت اسهل واجدى تحت سقف 

التفاوض. 
االتفاق  بأن  اقتناع  اىل  ايران  تصل  فهل 
الواليات  انسحاب  مع  فعال  سقط  النووي 
املتحدة منه؟ وان املطلوب منها واملعروض 

عليها هو اتفاق جديد؟ هل خيار ايران يف 
االن  ليس  لكن  التفاوض  خيار  هو  العمق 
االميكيون  كان  اذا  الضغط؟  تحت  وليس 
يريدون تفاوضا عىل اساس رشوطهم الـ12، 
للمفاوضات  مستعدة  بأنها  ايران  ترد  هل 

لكن من دون رشوط مسبقة؟
يلعبان  وااليراين  االمييك  الطرفان  كان  اذا 
حاليا عند حافة الهاوية، فان خطر السقوط 
يف الهاوية نتيجة خطأ او عمل غي مقصود 
كل  يختزن  الوضع  ألن  موجود،  خطر  هو 
لالشتعال  وقابل  واالنفجار،  التوتر  عوامل 
الخطر  عند اول رشارة، والوجه اآلخر لهذا 
انه اقام حالة من التوازن السلبي او "توازن 
االستمرار  ان  مبعنى  املنطقة،  يف  الرعب" 
يؤدي  ان  ميكن  الخطرة  اللعبة  هذه  يف 
ترضر  اقلها  دراماتيكية،  واوضاع  نتائج  اىل 
النفط  اسواق  يف  والبلبلة  العاملي  االقتصاد 
حرب  يف  املنطقة  دخول  واقصاها  واملايل، 
اىل  يتحول  بدأ  الذي  الشعور  هذا  واسعة. 
اللعبة  تهدئة  اىل  يقود  رمبا  راسخ،  اقتناع 
والحوار،  التفاوض  خيار  اىل  االعتبار  ورد 
بعد  واملواجهة  التوتي  خيار  عىل  وتغليبه 
اقرتاب الوضع من النقطة الحمراء ودخوله 

الخطر. مرحلة 
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ال تلّبي المطالب الفلسطينية والموقف العربي يرفضها

هذه بنود صفقة القرن إذا أُعلنت...
االعالن عن الخطة االمريكية للسالم يف الرشق االوسط الجديد، او ما سمي صفقة القرن، صار وشيكا ومرتقبا حصوله بعد 
تشكيل الحكومة االرسائيلية الجديدة برئاسة بنيامني نتنياهو. استبقت ادارة الرئيس دونالد ترامب هذا االعالن بترسيبات 

هدفها جس نبض االطراف املعنيني واختبار مواقفهم واستعداداتهم

الرئيس  خطة  او  القرن،  صفقة  واجهت 
الرشق  يف  للسالم  ترامب  دونالد  االمييك 
االشهر  يف  وقطوعني  تهديدين  االوسط، 
يتعلق بوضع ترامب وبقائه  املاضية: االول 
التحقيقات  البيت االبيض يف ضوء نتائج  يف 
االنتخابات  يف  الرويس  بالتدخل  الخاصة 
رئيس  مبصي  يتعلق  والثاين  الرئاسية، 
وبقائه  نتنياهو  بنيامني  االرسائييل  الوزراء 
وقد  االنتخابات.  نتائج  ضوء  يف  منصبه  يف 
االستحقاقني  هذين  القرن  صفقة  اجتازت 
تخرج  ان  االمكان  يف  وصار  القطوعني،  او 
والتكتم  الرسية  طوق  يفك  وان  الضوء  اىل 

املرضوب حولها.
نجا نتنياهو من قطوع االنتخابات بصعوبة 
عىل رغم الهدايا الهائلة التي اغدقتها عليه 
مسار  ان  يف  شك  ال  وموسكو.  واشنطن 
كون  االهم  املحطة  شكل  الحكومة  تأليف 
تكون  ان  الحكومة  اهداف هذه  اهم  احد 
امرار  حيال  االمييك  الطرح  مع  متجاوبة 
لتسوية  ترامب  ومرشوع  القرن،  صفقة 

النزاع االرسائييل ـ الفلسطيني نهائيا. 
طبيعة  تنتظر  واشنطن  ان  يف  شك  ال 
واالئتالفات  لنتنياهو،  الحكومية  الرتكيبة 
مسبقة  صورة  وتعطي  ستحصل،  التي 
صفوف  اىل  يضم  فان  الفعلية.  نياته  عن 
الحكومة احزابا ميينية متطرفة، فهذا يعني 
صفقة  والدة  درب  امام  االلغام  يزرع  انه 
القرن. وافادت مصادر سياسية يف تل ابيب 
لتسوية  خطته  سينرش  االمييك  الرئيس  بأن 
ينهي  ان  بعد  العريب،  ـ  االرسائييل  الرصاع 

الجديدة. نتنياهو تشكيل حكومته 
اوساط  اىل  واشنطن  من  ترسيبات  وفق 
خطة  فان  ارسائيل،  يف  ميينية  سياسية 

يف االعتبار قبل صياغتها النهائية. لكن النص 
الدقيق لها ما زال رسيا، ال يعرفه اال الرئيس 
وجييس  كوشني  جاريد  ومستشاراه  نفسه، 
غرينبالت، والسفي االمييك يف ارسائيل ديفيد 
بيكوفتش.  ايف  كوشني  ومستشار  فريدمان، 

وستسلم  متكامل،  بشكل  ستطرح  ترمب 
آٍن واحد.  العريب واالرسائييل يف  الطرفني  اىل 
نتنياهو وعددا  اطلعت  ان واشنطن  وقالت 
اتجاهاتها،  بعض  عىل  العرب  القادة  من 
واصغت اىل ردود فعلهم، واخذت كثيا منها 

- توسيع مساحة غزة اىل 7 االف كلم مربع 
الفلسطيني من سيناء اىل غزة،  الجزء  تضم 

وفق خريطة االنتداب الربيطاين.
مطار  واقامة  السمك،  لصيد  مرفأين  بناء   -

دويل قرب العريش.
العراق  يف  الفلسطينيني  من  عدد  توطني   -
الذي لديه مساحة جغرافية واسعة وكثافة 

وامكانات. سكانية 
بنود  نرشت  قد  ارسائيل  صحف  وكانت 
بنود  عنوان: هذه هي  تحت  القرن  صفقة 
صفقة العرص املقرتحة من االدارة االميكية.
- االتفاق: يتم توقيع اتفاق ثاليث بني ارسائيل 
دولة  وتقام  وحامس  التحرير  ومنظمة 
الجديدة  فلسطني  عليها  يطلق  فلسطينية 
عىل ارايض الضفة الغربية وقطاع غزة، من 

دون املستوطنات اليهودية القامئة.
كام  االستيطانية  الكتل  االرض:  اخالء   -
اليها  وتنضم  ارسائيل  يد  يف  تبقى  هي 
الكتل  املعزولة، ومتتد مساحة  املستوطنات 
االستيطانية لتصل اىل املستوطنات املعزولة.

بني  وتقاسمها  تقسيمها  يتم  لن  القدس:   -
وستكون  الجديدة،  وفلسطني  ارسائيل 
الجديدة،  وفلسطني  ارسائيل  عاصمة 
مواطني  العرب  السكان  وسيكون 
القدس  بلدية  وستكون  الجديدة.  فلسطني 
مناطق  جميع  عن  مسؤولة  )االرسائيلية( 
ستتعامل  الذي  التعليم،  باستثناء  القدس 
الجديدة،  الفلسطينية  الحكومة  معه 
الجديدة  الفلسطينية  السلطة  وستدفع 

لبلدية القدس الرضائب واملياه.
املنازل  برشاء  لليهود  يسمح  لن  انه  كام 
املنازل  برشاء  للعرب  يسمح  ولن  العربية، 
اىل  اضافية  مناطق  ضم  يتم  لن  اليهودية. 
هي  كام  املقدسة  االماكن  ستبقى  القدس. 

اليوم.
جديدة  اراض  مبنح  مرص  ستقوم  غزة:   -
ومصانع  مطار  اقامة  لغرض  لفلسطني 
دون  من  والزراعة،  التجاري  وللتبادل 

فيها. بالسكن  للفلسطينيني  السامح 
عليه  متفقا  يكون  ومثنها  االرايض  حجم 
ويأيت  املؤيدة،  الدول  بواسطة  االطراف  بني 
تعريف الدول املؤيدة الحقا، ويشق طريق 

الغربية  والضفة  غزة  بني  اوتوسرتاد  خطة الرئيس االمرييك تبقي القدس عاصمة الرسائيل.

الرشقية  القدس  احياء  وستكون  الجبال. 
باستثناء  الفلسطينية،  للدولة  عاصمة 
ستبقى  التي  القدس،  من  القدمية  البلدة 
خاضعة امنيا للسيادة االرسائيلية، مع ادارة 
املقدسة  لالماكن  فلسطينية مشرتكة  اردنية 
لدى املسلمني. يف اطار هذه الخطة، ستضم 
البؤر  الرسمية وبعض  املستوطنات  ارسائيل 
االخرى،  البؤر  اخالء  وسيتم  االستيطانية، 

وضمها اىل مستوطنات قامئة.
بحق  االعرتاف  يرفض  بندا  الخطة  تتضمن 
حل  ويتيح  الفلسطينيني،  لالجئني  العودة 
الدول  يف  وجودهم  تثبيت  يف  قضيتهم 
ويعرض  فيها،  يقيمون  التي  العربية 
بعض  اىل  االنتقال  يقبل  من  التعويض عىل 
منح  يتم  املثال،  الغربية. عىل سبيل  الدول 
مبليون  عددهم  ويقدر  االردن،  يف  الالجئني 
االردن  وسيتلقى  االردنية.  الجنسية  نسمة، 
دوالر،  مليار   40 من  ميزانية  ذلك  لقاء 

ملنحهم االرض واملسكن.
شأن  يف  مثية  وتفاصيل  معلومات  مثة 
كشفها  املصدر جرى  مجهولة  القرن  صفقة 

قبل ايام، وتتضمن اعرتافا اميكيا:
- بالقدس عاصمة الرسائيل وسحبها من اي 

مفاوضات.
عدد  ورفع  الضفة  يف  باملستوطنات   -
الفا اىل مليون  اليهود من 650  املستوطنني 

ونصف مليون. 
- بالدستور الجديد الذي ينص عىل ارسائيل 
اليهودي  الشعب  يهودية، وان  دولة قومية 
هو صاحب االرض وال يحق للفلسطينيني يف 

حق املواطنة.
تتضمن الخطة او الصفقة ايضا:

ماليني   3 بتوطني  واالردن  مرص  اقناع   -
فلسطيني.

مثل  اساسية  سياسية  قضايا  الخطة  وتتناول 
اىل  آخر  جانب  من  وتهدف  القدس،  وضع 
مساعدة الفلسطينيني عىل تعزيز اقتصادهم. 
اذا  ما  الرسية  تطوقها  التي  الجوانب  من 
كانت الخطة ستقرتح انشاء دولة فلسطينية 

مبا يلبي مطلب الفلسطينيني االسايس.
وجهها  التي  االسئلة  ان  املصادر  اضافت 
ارسائيل  املسؤولني يف  اىل  ترامب  مستشارو 
والعامل العريب دلت عىل بعض جوانب هذه 
الخطة، ويتضح منها انها تتحدث عن دولة 
يف   90 عىل  السيادة،  محدودة  فلسطينية 
املئة من الضفة الغربية ورشق القدس، ميكن 
 ،1948 ارسائيل  من  اراض  اليها  تضاف  ان 
ونرش قوات ارسائيلية يف مواقع حساسة من 
ورؤوس  االردن  غور  مثل  الغربية،  الضفة 

االعالن عن صفقة القرن 
ينتظر تشكيل حكومة 

نتنياهو
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املعالجة  للمياه  ناقل  باقامة  ويسمح 
تحت اراض بني غزة وبني الضفة.

- الدول املؤيدة: الدول التي وافقت عىل ان 
تساعد يف تنفيذ االتفاق ورعايته اقتصاديا، 
االورويب  واالتحاد  املتحدة  الواليات  وهي 
الغاية  لهذه  للنفط.  املنتجة  الخليج  ودول 
مدى  عىل  دوالر  مليار   30 مبلغ  رصد  يتم 
فلسطني  تخص  ملشاريع  سنوات  خمس 
الرسائيل  املستوطنات  ضم  )مثن  الجديدة 
بها  تتكفل  املعزولة  املستوطنات  وبينها 

ارسائيل(.
الداعمة:  الدول  بني  املساهامت  توزيع   -
املئة،  يف   20 االميكية  املتحدة  الواليات 
الخليج  دول  املئة،  يف   10 االورويب  االتحاد 
املنتجة للنفط 70 يف املئة، وتتوزع النسب 
امكاناتها  بحسب  العربية  الدول  بني 
النفطية، وتفسي تحميل دول النفط غالبية 
من  االكرب  الرابح  هي  انها  املرشوع  تكلفة 

االتفاق.
الجديدة  لفلسطني  يكون  لن  الجيش:   -
جيش. السالح الوحيد هو االسلحة الخفيفة 

التي تحتفظ بها الرشطة.
وفلسطني  ارسائيل  بني  اتفاق  توقيع  سيتم 
الجديدة عىل ان تتوىل ارسائيل الدفاع عن 

خارجي،  عدوان  اي  من  الجديدة  فلسطني 
الرسائيل  الجديدة  فلسطني  تدفع  ان  رشط 
التفاوض  ويتم  الحامية،  هذه  دفاع  مثن 
قيمة  عىل  العربية  والدول  ارسائيل  بني 
مثنا  االرسائييل  للجيش  العرب  سيدفعه  ما 

للحامية.
- غور االردن: سيظل وادي االردن يف ايدي 
الطريق  وسيتحول  اليوم،  هو  كام  ارسائيل 
90 اىل طريق من اربعة مسارات، وارسائيل 
يكونان  مسلكان  منها  شقه،  عىل  ترشف 
الجديدة  فلسطني  ويربطان  للفلسطينيني 

مع االردن ويكون الطريق تحت ارشافهم.
كل ما فعله ترامب يف املنطقة والعامل منذ 
امنا هدف  االبيض  البيت  اىل  لحظة وصوله 

اىل امر اسايس هو  فتح الطريق امام صفقة 
وتهيئة  نجاحها  ظروف  وتوفي  القرن، 

املرسح الدويل ـ االقليمي لها.
شاملة  تسوية  او  صفقة  عن  البحث  لكن 
صعبة  ووقائع  ظروف  ظل  يف  يجري 
رغم  عىل  بأنه  اعتقاد  وهناك  ومعقدة، 
خطتها  ان  القول  االميكية  االدارة  تكرار 
للسالم، او ما يعرف بـصفقة القرن ستعلن 
قريبا، فان الشكوك ما تزال تعرتي امكانات 
نرشها، وذلك بسبب تضاؤل فرص نجاحها 
فاملوقف  الحايل،  الوضع  يف  اطلقت  ما  اذا 
التعاطي  يرفض  والفلسطيني  العريب 
املطالب  اساسيات  تلبي  ال  النها  معها، 
فلسطينية  دولة  اقامة  خاصة  الفلسطينية، 
وعاصمتها القدس الرشقية. بسبب غموض 
فان  االساسيات،  من هذه  االمييك  املوقف 
الخطة  نرش  يف  ترغب  ال  العربية  الدول 
االميكية، ألن ذلك قد يضطرها اىل الدخول 
املتحدة.  الواليات  يف صدام ديبلومايس مع 
الخطة  عرض  يف  ترغب  ال  ارسائيل  ان  كام 
اوروبا  )خاصة  الدويل  واملجتمع  االن، 
املرحلة  هذه  يف  متحمس  غي  وروسيا( 
توتر  بسبب  اميكية  خطة  اي  لدعم 

العالقات االميكية ـ الدولية.

الصفقة تطرح 
في ظروف اقليمية 

معقدة وتوتر العالقات 
ـ الدولية االميركية 

الخطة ترمي 
اىل اقناع 
مرص واالردن 
بتوطني 
3 ماليني 
فلسطيني
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تزايدت يف الفرتة االخرية التحذيرات واملقارنات بني لبنان واليونان، وتحديدا حول احتامل ذهاب اللبنانيني اىل الحال الذي 
وصل اليه اليونانيون قبلهم بنحو عرش سنوات، عندما وصلوا اىل شفري االفالس، واغراق االتحاد االورويب معهم. لكن السؤال 

االكرث اهمية هو : هل تجوز املقارنة بني طبيعة ازمة البلدين واوجه الشبه واالختالف بينهام؟ 

تقرير

الحكومة  رئيس  قال   ،2019 نيسان   10 يف 
االطراف  معظم  مع  "اعمل  الحريري  سعد 
اجامع  هناك  يكون  ان  اجل  من  السياسيني 
هنا  يحصل  ان  املوازنة، الن خويف  كامل عىل 
ان  يجب  ال  ما  وهذا  اليونان،  يف  حصل  كام 
يحصل، فال يخف احد الننا سنقوم باجراءات 
مشيا  اقتصادي"،  مشكل  اي  من  البلد  تنقذ 

"تراجيديا اقتصادية" تجّسدت أمام اللبنانيين قبل 10 سنوات
لبنان واليونان .. هل من مقارنة؟

خليل حرب
khalilharb66@gmail.com

قليال،  "قاسية  اجراءات  اتخاذ  رضورة  اىل 
كام  االمور  تعود  ثم  سنتني  او  سنة  نتحملها 

كانت". 
جربان  الخارجية  وزير  قال  بايام،  بعدها 
اليوم  الناس  ينبه  باسيل "هناك من يجب ان 
فلن  يحصل  مل  اذا  املوقت  التخفيض  ان  اىل 

يبقى معاش الحد". 

الجدل  من  الكثي  الترصيحات  هذه  اثارت 
اللبنانيون  استذكر  ايضا.  واملخاوف  والنقاش، 
امامهم  تجسدت  التي  اليونانية"  "الرتاجيديا 
عىل مدى سنوات، وحفرت يف ذاكرتهم وهم 
اليونانيني وهم يصطفون يف  يتابعون مشاهد 
طوابي طويلة امام البنوك التي اغلقت ابوابها 
السحب  عمليات  من  للحد  وجوههم،  يف 

من  االوروبية  االستثامرات  انسحاب   -4
اليونان. 

خارجية  كانت  الديون  ثلثي  من  اكرث   -5
املخيف  الفائدة  ارتفاع  واثر  داخلية،  وليست 
السيطرة  املركزي  املرصف  يستطع  مل  الذي 
فيام  معظمها،  يف  خارجية  الديون  الن  عليه 
التقدميات  كل  الدويل  البنك  رشوط  انهكت 

االجتامعية. 

تظاهرة يف اليونان.

يونانيون امام البنوك.

باليورو من حساباتهم املرصفية. 
كان ذلك مجرد جزء ضئيل من مشهد االزمة 
يوناين،  ماليني  عرشة  من  باكرث  عصفت  التي 
عن  عجز  امام  نفسها  دولتهم  وجدت  عندما 
وعدم  العام،  الدين  وتصاعد  ديونها  سداد 
القطاع  يف  املوظفني  رواتب  دفع  عىل  قدرتها 
واجرب  االفالس،  شفي  عىل  جعلها  ما  العام، 
االتحاد االورويب عىل التحرك العاجل النتشالها 
واجربها  الضخمة،  املساعدات  من  حزمة  عرب 
تقشفية  اجراءات  تطبيق  عىل  املقابل  يف 
الرضائب، وخفض  زيادة  قاسية، خصوصا عرب 
املكافآت  وتقليص  العام،  القطاع  رواتب 

الحكوميني.  للموظفني  واملنح 
زياد  االقتصادي  والباحث  الكاتب  بحسب 
طلب  التي  الحلول  بني  من  فان  نارصالدين، 
مئة  من  اكرث  اقالة  تطبيقها:  اليونانيني  من 
تخفيض  العام،  القطاع  يف  موظف  الف 
الرواتب االساسية والتقاعدية، زيادة الرضائب 
بني  االندماج  عىل  االعتامد  املواطنني،  عىل 

الحكومية.  املؤسسات 
يف مقابل ذلك، قدمت اىل اليونان سلسلة من 
اليوروهات،  مليارات  بعرشات  االنقاذ  حزم 
 ،2015 آب  حزمة  اىل  وصوال   2010 ايار  منذ 
التقشف  حزم  من  مجموعة  ايضا  تتضمن 
القاسية. كان عىل اليونانيني ان ينتظروا حتى 
عن  االستغناء  مرحلة  ليبلغوا   ،2018 آب 
العام  منذ  االوىل  للمرة  االجنبية  املساعدات 

  .2010
لكن كيف بدأت االزمة اليونانية؟ 

العام  يف  العاملية  االقتصادية  االزمة  انفجرت 
بنكا كبيا   20 افالس  2008، وتسببت مثال يف 
يف الواليات املتحدة وانهيار مايل واسع وصلت 
تداعياته اىل دول رشق اسيا والخليج واوروبا، 
املترضرين  اشد  بني  من  اليونان  وكانت 
النفط  برميل  سعر  ارتفاع  ظل  يف  خصوصا 
اىل  ووصوله  وقتها  ايران  عىل  الحصار  جراء 

مستوى قيايس بلغ 140 دوالرا للربميل. 
اليونانية  املصانع  ارباح  ان  نارصالدين  يقول 
ترضرت بهذا االرتفاع الكبي يف اسعار الوقود، 
املواد  اسعار  ارتفاع  اىل  ايضا  ادى  والذي 
داخيل.  اقتصادي  وكسل  كساد  واىل  االولية، 
السياحي  القطاع  تراجع  مع  ذلك  تزامن  كام 
العملة  توحيد  تأثيات  بفعل  اليونان  يف 

من  اليونانيني  وتخلص  )اليورو(  االوروبية 
اليورو  اثر  اذ  )الدراخام(،  التقليدية  عملتهم 
بشكل كبي عىل الكلفة السياحية التي كانت 
وتتيح  الدراخام،  زمن  يف  اليونان  فيها  تتميز 
العامل  حول  من  السياح  ماليني  استقطاب  لها 

ما كان يدعم الناتج املحيل بقوة. 
االقتصادية  االزمة  نتائج  من  العديد  ظهر 
العاملية عىل اليونان، ومنها بحسب نارصالدين: 
صارت  اذ  الخاص،  القطاع  عىل  التأثي   -1
يف  العمل  من  تخوفا  تبدي  الرشكات  غالبية 

اليونانية.  السوق 
2- ارتفاع االسعار بشكل كبي. 

املوظفني  رواتب  رصف  عىل  القدرة  عدم   -3
والعاملني يف القطاعات التي تتبع الحكومة.

معها  ترافق  والدالئل،  املؤرشات  هذه  كل 
الذي وصل اىل 339 مليار  العام  الدين  حجم 
 15.6 اىل  وصل  الذي  املوازنة  وعجز  دوالر، 
املئة،  يف   1.3 بلغ  تضخم  ومعدل  املئة،  يف 
ونسبة  املئة،  يف   3.3 بلغ  سلبي  منو  ومعدل 
بطالة مرتفعة طالت 46.6 يف املئة من القوى 
الناتج  عام من  املنتجة، ونسبة دين  الشبابية 

املحيل تخطت الـ200 يف املئة. 
بوهوسالفسيك  بابلو  االممي  الخبي  عن  ينقل 
ادت  اليونان  ازمة  ان   ،2015 العام  يف  قوله 
من  شخص  مليون   2.5 حواىل  حرمان  اىل 
والضامن  العمل  حقوق  وان  الصحي،  التأمني 
الفوىض، وبطالة  االجتامعي هي يف حالة من 

وال  املئة،  يف   47.9 اىل  وصلت  الشباب 

اليونانيون استغنى 
عام 2018 عن املساعدات 

الخارجية
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 70 اىل  اليونانية  للدولة  العام  الدين  ارتفع 
العجز  نسبة  ارتفاع  اىل  باالضافة  يورو،  مليار 
واالنفاق العام، خالل فرتة حكم رئيس الوزراء 
لخمسة  استمرت  التي  كرامنليس  كوستاس 

اعوام من العام 2004 اىل العام 2009.
يف  الهيلينية  االشرتاكية  الحركة  فوز  بعد 
املالية  وزارة  كشفت   ،2009 العام  انتخابات 
بلغ  اذ  مقدرا،  كان  مام  اكرب  املوازنة  عجز  ان 
تفاقم  ثم  االجاميل،  املحيل  الناتج  من   %12.5
قياسيا  رقام  ليسجل  نفسه،  العام  يف  العجز 

وصل اىل %15.5. 
اكرث  اىل  اليونان  ديون  2010، وصلت  العام  يف 
اثينا قادرة عىل  من 355 مليار يورو، ومل تعد 

سداد فوائد ديونها. 
اضطرت الحكومة اليونانية عندها اىل االستعانة 
االورويب  واالتحاد  الدويل  النقد  بصندوق 
عليها  ففرض  املالية،  كارثتها  من  النتشالها 
بالطبقة  هائال  رضرا  الحقت  تقشف  اجراءات 

املتوسطة والعامل واملزارعني. 
البطالة  نسبة  كانت  عندما   2011 العام  ومن 
 ،%27 اىل   2013 العام  يف  ارتفعت   ،%16.6

من االزمة 
اليونانية

كاريكاتور يريث الحال.الخبري االقتصادي زياد نارصالدين.

شخص  سوى  البطالة  اعانات  من  يستفيد 
عن  العاطلني  من  اشخاص   10 كل  من  واحد 

املسجلني. العمل 
املتحكمة  املؤسسات  ان  فعليا،  جرى  ما 
الدويل  النقد  صندوق  وابرزها  باالزمة، 

واملفوضية االوروبية والبنك املركزي االورويب، 
وقراراتها  الدولة  عىل  ايديها  فعليا  وضعت 
بعدما غرقت يف الديون وعجزت عن السداد. 
يقول "مركز اوروبا – العامل الثالث" يف تقرير 
اليونان دولة  النية تجىل يف جعل  له ان سوء 
الحقوق  متس  تدابي  وفرضوا  ماليا  تابعة 
االساسية للشعب اليوناين، وان الهدف النهايئ 
املواطنني،  عىل  االعباء  تخفيف  يكن  مل  لها 
عامة،  ديون  اىل  الخاص  الدين  تحويل  وامنا 

وانقاذ املصارف الخاصة الكربى. 
التي  القاسية  االجراءات  من  الرغم  وعىل 
زالت  ما  البالد  فان  اليونانيني،  عىل  فرضت 
زالت  وما  االنفس،  بشق  مستمرة  االن  حتى 
حتى  اليها  تقدم  االوروبية  املساعدات  حزم 
الهوة  من  خروجها  استكامل  انتظار  يف  االن 

التي سقطت فيها.  
االشارة  الحريري  جدد  املايض،  ايار  بداية  يف 
مل  "نحن  قال  عندما  اليوناين،  النموذج  اىل 
رأينا  نحن  امنا  االفالس،  وبعيدون عن  نفلس، 
ما حصل يف اليونان وما يحصل يف فنزويال ويف 
ملنع  استباقية  بعملية  القيام  فقررنا  ايسلندا، 

البلد اقتصاديا".  انهيار 
فامذا عن لبنان مقارنة باالزمة اليونانية؟ 

يقول نارصالدين، الكاتب والباحث االقتصادي، 
ولديه  باالرقام،  مختلف  اللبناين  الوضع  ان 
السياسية  املوانع  لكن  الحلول،  عىل  القدرة 

تعرقل هذه الحلول االنقاذية املتاحة. 
وتشي االرقام اللبنانية اىل ما ييل:

1- حجم الدين العام 90.6 مليار دوالر.
2- عجز املوازنة 11 يف املئة.
3- معدل النمو 1 يف املئة. 

4- نسبة البطالة 35 يف املئة.
املحيل  الناتج  من  الدين  حجم  نسبة   -5

وصلت اىل 154 يف املئة.
يشي  املحبطة،  االرقام  هذه  مقابل  يف 
انقاذية  فرصة  ميتلك  لبنان  ان  اىل  نارصالدين 
)النفط  الطاقة  مصادر  يف  مبارش  بشكل 
والغاز(. يذكر ايضا بان لبنان كان من بني اقل 
تسببت  التي  العاملية  باالزمة  ترضرا  الدول 
فيها وول سرتيت قبل عرشة اعوام، اذ تدفقت 
اللبنانية هربا  البنوك  النقدية عىل  االيداعات 

من بعض مناطق االزمات. 

كام ان الوضع املرصيف يف لبنان ميتلك امكانات 
اليونان،  بها  تتمتع  كانت  التي  تلك  من  اكرب 
وذلك يف ظل وجود 185 مليار دوالر كايداعات 
 39 املركزي  لبنان  وامتالك مرصف  البنوك،  يف 
االجنبية  العمالت  من  احتياطي  دوالر  مليار 
والذي يعترب اكرب من االحتياطي املوجود لدى 
تركيا مثال. كام ان لبنان ميتلك احتياطي ذهب 

بقيمة 11 مليار دوالر. 
ان  نارصالدين،  بحسب  اهمية،  االكرث  لكن 
ثلثي الدين العام داخيل وليس خارجيا مثلام 
ميتلك  لبنان  مرصف  وان  اليوناين،  الحال  كان 

40 يف املئة من هذا الدين العام. 
االيجابية،  االرقام  هذه  من  الرغم  وعىل 
املستوى  عىل  سليام  يعترب  ال  الوضع  فان 
نارصالدين،  بحسب  يحتاج  وهو  االقتصادي، 

اىل قرارات مفيدة ونوعية ملعالجة العجز. 
واضاف نارصالدين: "منتلك القدرة عىل معالجة 
حد  وضع  تم  اذا  فائض  اىل  وتحويله  العجز 
مقدرات  عىل  السياسية  والهيمنة  لالستفادة 
واالقتصادية  املالية  الخيارات  وتغيي  الدولة 
التى تم اتباعها منذ العام 1992 اىل العام 2018 

واعتامد خيارات نقيضة ومفيدة لالنقاذ". 

بطبيعة   .%20 بنحو   2017 العام  يف  وقدرت 
الحال، كان السخط واالحتجاجات تعم شوارع 
املساعدات  حزمة  تفلح  مل  وعندما  اليونان. 
 28 بقيمة  اثينا  اىل  قدمت  التي  االوىل  املالية 
ازمتها،  من  اليونان  اخراج  يف  دوالر،  مليار 
املساعدات،  من  ثانية  حزمة  الدائنون  عرض 
)من  تسيرباس  اليكسيس  الحكومة  رئيس  لكن 
حزب سرييزا اليساري( دعا يف العام 2015 اىل 
استفتاء شعبي حول قبول املساعدات الخارجة 
فربغم  مفاجئة.  النتيجة  وكانت  رفضها،  او 
اال  اليونانيني،  ملاليني  املعييش  الوضع  قساوة 
انهم رفضوا بنسبة 61% القبول باية مساعدات 

اضافية. 
اىل  مرتاحني  االورويب  االتحاد  قادة  يكن  مل 
مع  املفاوضات  وخالل  اليونانيني.  تصويت 
بالغاء  بديلة تقيض  اثينا، طرح تسيرباس خطة 
30% من ديون اليونان التي بلغت وقتها 323 
 20 ملدة  اثينا  اعفاء  اىل  باالضافة  يورو،  مليار 
ان  الواضح  من  كان  الديون.  تسديد  من  سنة 
ال  االوروبيني  ان  بفكرة  يتسلحون  اليونانيني 
يستطيعون التعايش مع احتامل خروج اليونان 

تداعيات  له  سيكون  مبا  اليورو،  منطقة  من 
مبن  الكبار،  الدائنني  وخسارة  كربى،  اقتصادية 
اليونان  اىل  قدموها  التي  لالموال  املانيا،  فيهم 

يف حال اعلنت افالسها وخرجت من اليورو. 
اليونان يف  اعلن عن نجاح  20 اب 2018،  يف 
املالية  املساعدات  من  الثالث  الربنامج  انجاز 
العامة، وخروجها من تحت االدارة  الخارجية 
التي  االجانب  والدائنني  للمقرضني  الخارجية 
العام 2010. وجاء يف  لها منذ  كانت خاضعة 
اليورو  بيان عن صندوق االستقرار يف منطقة 
للمساعدة  برنامجها  رسميا  اليونان  "اكملت 
املقدم  سنوات،  ثالث  ملدة  الشاملة  املالية 
بذلك خروجها  وانجزت   ،ESM  من صندوق
اليونان  ان  اىل  مشريا  الربنامج"،  من  الناجح 
اضافية  انقاذ  برامج  اطالق  اىل  تحتاج  تعد  مل 
الوقوف  عىل  قادرة  اصبحت  وانها  جديدة، 
العام  اوائل  منذ  االوىل  للمرة  قدميها  عىل 

.2010
وصندوق  االورويب  االتحاد  قدم  باالجامل، 
منذ  يورو  مليار   250 من  اكرث  الدويل  النقد 

العام 2010. 

اكثر من ثلثي ديون 
اليونان خارجية

ديون اليونان بلغت
355 مليار يورو

ثلثا الدين العام 
خارجي اللبناني 
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من املعلوم ان كل اجهزة االستخبارات يف العامل تجمع املعلومات بهدف تحقيق االمن االستباقي والالحق لوقوع الجرائم، 
ترتكب عمليات  العدو االرسائييل  استخبارات  اجهزة  ان  الوقائع  تؤكد  املقابل،  الناس وامالكهم وكراماتهم. يف  لحياة  حامية 
كخداعهم  وجواسيس  عمالء  لتجنيدهم  االشخاص  حقوق  تنتهك  افعاال  تعتمد  كام  وسواها.  االنسانية  ضد  وجرائم  اغتيال 

وابتزازهم واستغالل نقاط ضعفهم 

تعتمد الخداع واستغالل نقاط الضعف للتجنيد
إستخبارات إسرائيل ترتكب جرائم وتنتهك حقوق اإلنسان

قضية
املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

العدو  احتقار  مدى  عن  االوضح  املثل 
اخالقيته  وال  وجواسيسه،  لعمالئه  االرسائييل 
ترصفه  طريقة  يف  تجىل  معهم،  التعاطي  يف 
عنارصه  من  ومئات  لحد  انطوان  العميل  مع 
العدو  جيش  انسحب  حيث   ،2000 العام  يف 
مفاجئ  بشكل  لبنان  جنوب  من  االرسائييل 
من دون اعالمهم مسبقا بذلك، تاركا اياهم يف 
مهب الريح، بعدما خدموه وحاربوا اىل جانبه 

سنوات طويلة. 
تعتمدها  التي  والوسائل  الطرق  ابرز  ما 
يف  االرسائييل  العدو  استخبارات  اجهزة 
تجنيد العمالء والجواسيس؟ ما رأي القانون 
اللبناين يف افعال العاملة والتجسس لصالح 
املديرية  تتصدى  كيف  االرسائييل؟  العدو 

العامة لالمن العام لتلك الجرائم؟

اجهزة استخباراته
اجهزة  من  العديد  االرسائييل  العدو  لدى 

االستخبارات، ابرزها ثالثة:
املخابرات  جهاز  اي  الشاباك،  جهاز  اوال: 
كيان  داخل  عمله  نطاق  ويقترص  الداخلية، 

العدو االرسائييل.
االستخبارات  جهاز  اي  امان،  جهاز  ثانيا: 
العسكرية التابع لجيش العدو االرسائييل. نطاق 
عمله يقترص ايضا داخل كيان العدو االرسائييل.
مؤسسة  تعني  تسميته  املوساد:  جهاز  ثالثا: 
مهامت  يتوىل  الخاصة.  واملهامت  املعلومات 
والجواسيس،  العمالء  تجنيد  املعلومات،  جمع 
كيان  حدود  خارج  الرسية  العمليات  تنفيذ 
العدو االرسائييل، اي يف كل دول العامل. ما تجدر 
االشارة اليه، ان احد ابرز االقسام التي يضمها 
تنص  الذي  العمليات  قسم  هو  املوساد  جهاز 
هيكليته التنظيمية والقوانني التي تحكم عمله، 

السياسية  السلطة  من  قانونا  عليهام  املصادق 
خطط  بوضع  االرسائييل،  العدو  كيان  لدى 
والخطف  التخريب  باعامل  الخاصة  العمليات 
الرصيحة  النصوص  تلك  مثل  بالتايل  والقتل. 
التي ترشع  القتل والخطف والتخريب، تشكل 
الدولية ورشائع  القوانني  انتهاكا صارخا لجميع 

حقوق االنسان يف العامل. 

قرار سيايس يغطي
االمنية  االجهزة  جميع  ان  قانونا  املعلوم  من 
يف دول العامل ال تقوم بأي ترصف من اي نوع 
السلطة  قرار  يصدر عن  اىل  استنادا  اال  كان، 
السياسية فيها. بناء عليه، من خالل مراجعتنا 
نجد،  االرسائييل  العدو  لكيان  الذاتية  السية 
الضغوط  من  الرغم  عىل  انه  عام،  بشكل 
هذا  ميارسها  التي  الهائلة  الدولية  السياسية 
اي  صدور  ملنع  بالواسطة،  او  مبارشة  الكيان، 
فداحة  فان  الجرمية،  افعاله  يدين  دويل  قرار 
واالغتياالت  واالبادات،  ارتكبها،  التي  الجرائم 
يف  املتحدة  االمم  وسيط  حتى  )كاغتياله 
ضد  وجرامئه  مثال(،  برنادوت  فولك  فلسطني 
االنسان،  حقوق  رشائع  وانتهاكاته  االنسانية، 
ومسه املقدسات املسيحية واالسالمية، وسواها 
مام ارتكبه، دفعت مجلس االمن التابع ملنظمة 
اىل    - الهائلة  الضغوط  رغم   - املتحدة  االمم 
الدولية  القرارات  بعرشات  الرصيحة  ادانته 
الصادرة عنه، التي نذكر منها عىل سبيل املثال 

ال الحرص: 
قرار رقم 2334 عام 2016،  رقم 1860 / 2009،  
رقم 799 / 1992، رقم 726 / 1992، رقم 694/ 
1991، قرارات رقم 681 و673 و672 / 1990،  
رقم 641 و636 / 1989، رقم 611 و608 و607 
/ 1988، رقم 605/ 1987، رقم 592/ 1986، 

رقم 573/ 1985، رقم 497/ 1981، رقم 468 
 378 رقم   ،1978  /425 رقم   ،1980 و469/ 

و369/ 1975... 
يف هذا االطار، ال بد من االشارة اىل ان صحيفة 
عرضت  الربيطانية  صنداي"  اون  "اندبندنت 
للكاتب  اوال"  واقتل  "انهض  كتاب  مدة  منذ 
املخابرات  مراسل  بيغامن،  رونني  االرسائييل 
االرسائيلية،  احرنوت"  "يديعوت  صحيفة  يف 
ال  ما  نفذت  ارسائيل  ان  فيه رصاحة  يكشف 
يقل عن 2700 عملية اغتيال يف خالل 70 عاما 

من وجودها.

ضابط ارسائييل يشهد
يقول  فكتور اوسرتوفسيك، وهو ضابط رفيع 
ضمن  االرسائييل،  املوساد  جهاز  يف  سابق 
كتابه "عن طريق الخداع" املرتجم اىل العربية 
العربية  "املؤسسة  عرب  لبنان  يف  واملنشور 

للدراسات والنرش"، ما ييل: 
املوساد،  للعمل يف  االختيار عيل  وقع  "عندما 
شعرت بالفخر وانني منحت امتيازا بانضاممي 
الجهاز. لكن ما  النخبة يف هذا  اىل ما اعتربته 
هذا  يف  املذكورة  الحوادث  نرش  اىل  دفعني 
عمليات  مئات  تفاصيل  رسد  اي   - الكتاب 
الخطف والقتل وتزوير جوازات سفر ملختلف 
نفذها  التي  االنسان  حقوق  وانتهاك  الدول، 
العربية واالوروبية  الدول  املوساد يف مختلف 
واالميكية واالفريقية - هو ما رأيته هناك من 
مثل منحرفة، وبرغامتية ذاتية مقرونة بالجشع، 
والشهوة، واالحتقار الشامل للحياة البرشية". 

املكان االفضل للتجنيد
ال بد من التوقف عند مفهومني امنيني اساسيني 
االرسائيلية،  االستخبارات  اجهزة  تعتمدهام 

السيام جهاز املوساد املتخصص مبختلف انواع 
العدو  كيان  حدود  خارج  االمنية  املهامت 

االرسائييل، وهام:

االرض اآلمنة
االرسائيلية  االستخبارات  اجهزة  ان  املؤكد  من 
البلدان  التحرك بسهولة يف  تعاين من صعوبة 
لها يف معظمها. الجل  العربية، كونها معادية 
عمالء  تجنيد  محاوالتهم  موازاة  ويف  ذلك، 
وجواسيس لهم يف البلدان العربية، منها لبنان، 
بحذر شديد جدا، نجدهم ينشطون بحرية يف 
يسمونه  ما  ضمن  املحاوالت  تلك  مثل  امتام 
االرض اآلمنة للتجنيد. املقصود باالرض اآلمنة:

العرب،  العمالء والجواسيس  - محاولة تجنيد 
مختلفة،  اجنبية  دول  ارايض  عىل  وسواهم، 
كدول اوروبية او اميكية او افريقية وسواها، 
سواء كان اولئك االشخاص املستهدفني للتجنيد 
دائم  بشكل  البلدان  تلك  من  اي  يف  يقيمون 
لها بشكل ظريف  زيارتهم  او خالل  او موقت، 

بهدف العمل او السياحة.
انواع  مختلف  عرب  التجنيد  امتام  محاولة   -
وسائل  كونها  االجتامعي،  التواصل  وسائل 
امنة تجنبهم مخاطر التوقيف والسجن فيام 

لو اكتشف امرهم او هوياتهم الحقيقية.
يف الحالني، يعمدون بعد نجاحهم اىل تجنيد اي 
من اولئك االشخاص اىل ارسالهم اىل الدول التي 
ينوون تنفيذ مهامت استخبارية او اغتياالت او 
اعامل تخريب فيها. بالتايل، فان خطر اكتشاف 
اي من تلك الشبكات، من اي اجهزة امنية يف 
العمالء  الكارثية  نتائجه  يتحمل  الدول،  تلك 
اجهزة  من  املجندون  االجانب  او  العرب 
استخبارات العدو االرسائييل، ويبقى عسكريو 
بحياة  يتاجرون  انهم  اي  تام.  امان  يف  العدو 
يعرضوا  ان  دون  من  ومستقبلهم  عمالئهم 

انفسهم الي خطر.

طرق التجنيد 
املناسبني  االشخاص  اختيار  طرق  كل  تتميز 

وسائل  كذلك  وجواسيس،  كعمالء  لتجنيدهم 
واستغالل  وخداعهم  وابتزازهم  استدراجهم 
العاملة،  فخ  ايقاعهم يف  نقاط ضعفهم الجل 
العدو  استخبارات  اجهزة  تعتمدها  التي 
املوساد  جهاز  السيام  عموما،  االرسائييل 
الدولية وانتهاكها  القوانني  خصوصا، مبخالفتها 
تلك  ابرز  من  وكراماتهم.  الناس  لحقوق 

الوسائل، نذكر عىل سبيل املثال ال الحرص:
ا- استغالل نقاط الضعف:

من املؤكد ان اي شخص وطني، ناضج عقليا، 
مستقيم يف حياته االجتامعية غي وارد عنده 
جسدية  عالقات  اي  مع  التجاوب  او  السعي 
عادية او مثلية، او محاولة سعيه اىل الحصول 
عىل االموال باي طريقة ملتوية كانت او رسقة 
املال العام، او اعتامد اي طرق ملتوية للوصول 
اىل منصب ما، وال يتعاطى املخدرات او القامر 
او سواها من االفات، وال يعاين من ضيق مايل 
خانق مينعه مثال من تأمني العالج الطبي له او 
اي من افراد ارسته، وليس عنده ارسار سود قد 
تعرضه للمهالك فيام لو كشفت، يكون هدف 
تجنيده بشكل مبارش من اجهزة االستخبارات 
االرسائيلية امرا شبه مستحيل. بالتايل، فان تلك 

االجهزة تبحث عمن ال تتوافر فيه معظم 

القتل والخطف والتخريب 
احدى مهمات املوساد 

بحسب نصوص انشائه

يجهدون لتجنيد العمالء يف اراض غري معادية لهم وعرب وسائل التواصل االجتامعي.
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او بعض او احدى تلك املعطيات. اي عمن 
يكون مثال غي وطني، من ميتلكون ملفات 
عن قيامه برسقة املال العام او ارتكاب جرائم 
قابال  اخالقيا  يكون  من  ذلك،  اىل  وما  خطرة 
املال،  عىل  حصوله  مقابل  يف  يشء  اي  لفعل 
الالزم  املال  املخدرات وال ميلك دامئا  يتعاطى 
ضمن  ما  لجهة  الرشس  العداء  يكن  لرشائها، 
وسواها  مثن،  باي  منها  االنتقام  ويريد  دولته 
مثابة  االوضاع  تلك  تعترب  بحيث  االمثلة،  من 
استغاللها  ميكن  الشخص  يف  ضعف  نقاط 
وابتزازه من خاللها، بهدف  الستدراجه عربها 
ايقاعه من حيث ال يدري يف فخ العاملة.  عىل 
سبيل املثال، وبهدف توضيح الصورة اكرث، اذا 
والذي  الهدف،  الشخص  ضعف  نقطة  كانت 
مركز  صاحب  او  عائلة  رب  مثال  يكون  قد 
علموها عرب مختلف  التي  مرموق،  اجتامعي 
التجسس  عرب  او  عنه  املعلومات  جمع  طرق 
عىل هاتفه او حاسوبه وسواها، هي مثال حبه 
القامة عالقات جنسية عادية او مثلية، فانهم 
شاب،  او  اليه،  جميلة  فتاة  بارسال  يقومون 
اي منهام من  ان شكل ومواصفات  يرجحون 
ينسجوا معه عالقة  الذي يفضله، يك  الصنف 
تحت  عليه  البذخ  وسائل  معتمدين  صداقة، 
ستار الصداقة. بعد توطد العالقة معه وارتفاع 
يستدرجونه  اليهم،  وارتياحه  ثقته  منسوب 
ثم  ومن  تصويرها  يتم  جنسية  عالقات  اىل 
االعالم  وسائل  عىل  بتعميمها  تهديده  يجري 
معلومات  لهم  يقدم  او  معهم  يتعامل  مل  اذا 
معينة. استطرادا، فانهم عند بداية تهديدهم 
وابتزازهم له، يؤكدون ان املطلوب منه مجرد 
ال  اي  كرث،  يعرفها  قد  سطحية  معلومات 
يؤكدون  نفسه،  الوقت  تعرضه الي خطر. يف 
له انهم سيعطونه مبالغ مالية كبية يف مقابل 
البسيطة املطلوبة  تنفيذه كل امر من االمور 
نفسيا  ارتياحا  له  يوفرون  انهم  اي  منه، 
ومصلحة مالية كبية يف ان واحد. بعد ان يبدأ 
يبارشون  متورطا،  ويصبح  معهم  بالتجاوب 
رفع منسوب االمور الخطرة املطلوبة منه النه 
تلك  يف  انهم  خاصة  الجو،  عىل  نفسيا  اعتاد 
املرحلة يبدأون باطالعه عىل امتالكهم تقنيات 
حديثة جدا يكون، بحسب تأكيدهم له، من 
جهاز  اي  من  امره  كشف  معها  املستحيل 
استخبارات اخر. كل ذلك بهدف اراحته نفسيا 

تدريجي.  بشكل  فاكرث،  اكرث  معهم  وتوريطه 
هكذا دواليك بالنسبة اىل استغالل كل نقاط 

الضعف االخرى التي ارشنا اليها. 
ب - تسلق الدرج:

عندما يكون من الصعب، او من املستحيل، 
من  الي  املبارش  التجنيد  املوساد  جهاز  عىل 
شخصية  اىل  مثال  جدا  املقربني  االشخاص 
سياسية او امنية او دينية معينة تكون هي 
عمليات  يسمونه  ما  اىل  يلجأون  هدفهم، 
تسلق الدرج نحو الهدف. مفاد هذا املفهوم 
عائلة  افراد  من  اي  تجنيد  مبحاولة  قيامهم 
او  الشخصية،  تلك  من  جدا  مقرب  شخص 
احد اصدقائه الحميمني، او حبيبته او زوجته 
الحصول  اما  منهم  اي  عرب  يحاولوا  مثال، يك 
منه، بشكل غي مبارش ومن دون ان يدري، 
الشخصية  تلك  عن  دقيقة  معلومات  عىل 
الهدف، او بهدف السعي اىل تجنيد الشخص 
اي  عرب  الهدف  الشخصية  تلك  من  املقرب 
من اولئك االشخاص، كون مثل تلك العالقات 
ترفع من منسوب امكان نجاح العملية من 
تحد  ثانية،  جهة  من  انها  كام  اوىل.  جهة 
االمنية عنها فيام  االجهزة  ابالغه  امكان  من 
القرىب  عالقة  اىل  نظرا  التعامل،  رفض  لو 
حاول  مبن  تربطه  التي  املتينة  الصداقة  او 

تشغيله لصالح العدو االرسائييل.

رأي القانون اللبناين
تطرق العديد من القوانني اللبنانية اىل جرائم 
العدو  مع  االشكال،  من  شكل  بأي  التعامل، 
الصادر  العقوبات  قانون  ابرزها  االرسائييل. 
من  االول  يف   340 رقم  االشرتاعي  باملرسوم 
الصادر  العسكري  القضاء  قانون   ،1943 آذار 
قانون   ،1968 نيسان   13 يف   24 الرقـم  تحت 
مقاطعة ارسائيل الصادر يف 23 حزيران 1955، 
قانون تنظيم مكتب مقاطعة ارسائيل الصادر 
باملرسوم 12562 يف 19 نيسان 1963، وسواها. 
كام ان ابرز االفعال التي تعترب جرائم تعامل 
مع العدو االرسائييل بحسب تلك القوانني هي 
التواصل معه، التجسس لصالحه، خيانة لبنان 
لصالحه، الدخول اىل االرايض الفلسطينية التي 
يحتلها، تأمني اي مساعدة او مأكل او مرشب 
او مأوى الي جاسوس يعمل لصالحه، التعامل 
وسواها.  مواطنيه،  من  اي  مع  االقتصادي 
وحددت تلك القوانني مقدار عقوبة كل جرمية 
من تلك الجرائم، التي يصل معظمها اىل حد 

االعدام.  

االمن العام يتصدى
العدو  استخبارات  اجهزة  محاولة  واقع  امام 
الوطن  استهداف  دائم  بشكل  االرسائييل 
عرب  اما  وخارجه،  لبنان  داخل  واللبنانيني، 

ما فعلوه مع العميل انطوان لحد وعنارصه يثبت مدى احتقارهم لعمالئهم.

عرشات القرارات 
الصادرة عن االمم 

املتحدة دانت 
جرائم العدو 

االرسائييل.

القانون اللبناني يعاقب
على التعامل بعقوبات 

تصل حد االعدام

االمن العام يتصدى 
امنيا ويصدر تعاميم لتنبيه 

املواطنني

االستدراج  بطرق  منهم  اي  تجنيد  محاولة 
بهم  االرضار  عرب  واما  االبتزاز،  او  الخداع  او 
عرب  واما  وسواها،  االقتصادية  ومبصالحهم 
املجتمع  قطاعات  مختلف  رضب  محاولة 
اللبناين عموما، فان املديرية العامة لالمن العام 
تتصدى لكل تلك املحاوالت واالفعال الجرمية 
االجراءات  من  العديد  اتخاذها  عرب  الخبيثة 
التي تنسجم مع روحية ونصوص كل القوانني 

الدولية ورشائع حقوق االنسان. من ابرزها:
التي  والتحديث  التطوير  اطار خطة  - ضمن 
منذ  العام  لالمن  العامة  املديرية  تشهدها 
مكتب  قدرات  كل  تطوير  تم  عدة،  سنوات 
مبا  وامكاناته،  املديرية  يف  املعلومات  شؤون 
عمالء  وتوقيف  رصد  عىل  فاكرث  اكرث  يساعد 
لكل  والتصدي  االرسائييل،  العدو  وجواسيس 
من  ارتكابها.  يحاولون  التي  الجرائم  انواع 
العليا  الوطنية  املصلحة  ان  القول  البديهي 
والخطط  القدرات  تلك  تفاصيل  ابقاء  توجب 
طي الكتامن، الن الكشف عن اي منها يفقدها 

فعاليتها االمنية. 
املواقع  وتعقب جميع  برصد  املديرية  قيام   -
التي  االجتامعي  التواصل  ومواقع  االلكرتونية 
االرسائيلية  االستخبارات  اجهزة  تستخدمها 
لتجنيد العمالء والجواسيس او الرتكاب افعال 
القضاء  ابالغ  ثم  ومن  عربها،  مختلفة  جرمية 

املختص عنها بهدف حجبها عن التداول ضمن 
نطاق السيادة اللبنانية. 

- استحداث املديرية لشعب امنية متخصصة 
ميارسها  التي  الجرائم  انواع  اخطر  مبكافحة 
االرهاب  كمكافحة  وسواه،  االرسائييل  العدو 
بالبرش،  االتجار  االموال،  تبييض  والتجسس، 

الجرائم السيربانية، وسواها.
عرب  تبث  لتعاميم،  دوريا  املديرية  اصدار   -
مختلف وسائل االعالم مبختلف انواعها، تنبه 
اللبنانيني ضمنها من مختلف وسائل الخداع 
العدو  استخبارات  اجهزة  تعتمدها  التي 
آخرها  وابتزازهم.  بهم  لالرضار  االرسائييل 

وسائل  مستخدمي  ينبه  تعميم  صدور  كان 
املشبوهة  االفعال  من  االجتامعي  التواصل 
التي تقوم بها مواقع الكرتونية خاصة بالعدو 
املواطنني  ينبه  آخر  تعميم  كذلك  االرسائييل. 
والسفر من عدم  السياحة  واصحاب مكاتب 
يدعون  رشكات  او  اشخاص  ضحية  الوقوع 
لبنان،  اىل  مختلفة  سياحية  رحالت  تنظيم 
االلكرتونية،  الرسائل  خالل  من  لها  والرتويج 
دون  االجتامعي، من  التواصل  مواقع  او عرب 
وكالء  او  رسمية  مكاتب  لهؤالء  يكون  ان 
العدو  معتمدين، وذلك بعدما تبني ان كيان 
لبنان من طريق  النفاذ اىل  االرسائييل يحاول 
غطاء  تحت  وفود  ضمن  له  عمالء  تجنيد 
رحالت سياحية، من اجل استخدامهم لغايات 
امنية. تجدر االشارة هنا اىل ان عمالء العدو 
بناء  الوسائل  تلك  عرب  يحاولون  االرسائييل 
اللبنانيني  واملواطنني  السياح  مع  صداقات 
الجل محاولة ايقاعهم الحقا يف افعال مشينة 
او  عاملة  قضايا  يف  عربها  ابتزازهم  لبغية 

تجسس وما اىل هنالك. 
تنسق  املديرية  ان  اىل  الصدد،  هذا  يف  نشي 
وتتعاون منذ سنوات عدة مع مختلف رشكات 
ومصالح  امن  حامية  بهدف  السفر  ومكاتب 
اللبنانيني  والسياح  واملسافرين  املكاتب  تلك 

واالجانب عىل السواء.
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تعاون

خطوة تلو خطوة، تنتقل املديرية العامة لالمن العام نحو خطة تحديثها وتطويرها 
االسرتاتيجية  الخطط  تنفيذ  اطار  يف  الخطوات  هذه  تأيت  املستويات.  كل  عىل 
صلب  يف  تدخل  التي  النموذجية  الخدمات  افضل  تقديم  بهدف  العام،  لالمن 

مهامته، وتطوير طرق تنفيذ املعامالت وتسهيلها 

اتفاق تعاون بين األمن العام والمعهد المالي واالقتصادي
اللواء إبراهيم: نسعى إلى بناء الوطن القوي 

وّقع املدير العام لالمن العام اللواء عباس 
فليحان  باسل  معهد  ورئيسة  ابراهيم 
املبيض  ملياء  السيدة  واالقتصادي  املايل 
املديرية  بني  تعاون  بروتوكول  بساط 
تدريب  روزنامة  اعداد  بهدف  واملعهد 
االمن  لضباط  متخصصة  ودورات  دورية 
وفد  االحتفال  حرض  وعسكرييه.  العام 
من ادارة املعهد ومدربيه ورئيس واعضاء 
من  وضباط  بالربوتوكول  املعنية  اللجنة 

املديرية.
ثم  العام،  االمن  ونشيد  الوطني  النشيد 

جنان  املعهد  يف  التدريب  مديرة  عرضت 
يونس  هادي  والنقيب  الدويهي  غانم 
ملحة عن مسية املعهد ومهامته، والتعاون 
لالمن  العامة  املديرية  وبني  بينه  القائم 

العام.
اكدت  كلمة  بساط  السيدة  القت  بعدها 
اللواء  مع  انتقل  العام  االمن  ان  فيها 
حالة  اىل  التأسيس  "حالة  من  ابراهيم 
حالة  اىل  النظام  حالة  ومن  املؤسسة، 

االنتظام".
بني  توائم  التعاون  اتفاق  ان  واعتربت 
واجب  "كالهام  العام  واالمن  العام  املال 
الينا صونه يف ظرف صعب".  وطني موكل 
بآثار  "ادرى  العام  االمن  ان  اىل  واشارت 
يرتتب  وما  والرصاعات،  املسلحة  النزاعات 
عنها من هجرة ونزوح ولجوء وهي ازمات 

استفحلت وتحولت من خطر حدودي اىل 
خطر وجودي".

ثم القى اللواء ابراهيم كلمة اعترب فيها "ان 
االتفاق من ضمن اتفاقات التعاون املميزة 
التي وقعناها مع جامعات ومعاهد عدة، 
العام  يف سبيل تطوير قدرات عديد االمن 
عرب  االداء  مستوى  لرفع  الرتب  كل  من 
تكثيف التدريب واستمراريته. كام ان هذا 
الخمسية  الخطط  بنود  من  جزء  االتفاق 
تطبيقا   2012 العام  منذ  وضعناها  التي 
لربنامج اسرتاتيجي يرمي اىل جعل املديرية 
وذلك  االدارات،  ارقى  مصاف  يف  العامة 
الخربات  واكتساب  التعاون  تعزيز  عرب 
ميّكن  مبا  واملالية،  االقتصادية  واملعارف 
عسكريينا من مقاربة املواضيع االقتصادية 
فيه  وملا  متطور  علمي  منظار  من  واملالية 

لبنان واللبنانيني واملقيمني". مصلحة 
تشاركنا  هو  بيننا  االتفاق  مييز  "ما  وقال: 
مبفهوم  تتعلق  التي  والقيم  املبادىء 
الخدمة العامة، والتي تسعى ايضا اىل بناء 
واملميزة،  العرصية  باداراته  القوي  الوطن 
وكذلك حرصنا املشرتك عىل العمل النوعي 
وجوهره التعلم والتدريب لقيام مؤسسات 
ايضا  وتعزز  بدولته،  املواطن  ثقة  تعمق 

ثقة املجتمع الدويل بالدولة اللبنانية".
املديرية  "ان  اىل  ابراهيم  اللواء  ولفت 
خالل  من  تتطلع  العام  لالمن  العامة 
ونوعي  مميز  تعاون  اىل  هذا،  اتفاقها 
ليرتجم بشكل عمالين عىل اكرث من صعيد، 
يواجهها  التي  التحديات  ظل  يف  السيام 
واالمن  العامة،  االدارة  يف  العاملون 
متواصل  بشكل  يعمل  الذي  منها  العام 
الصدقية ومعايي  للمحافظة عىل  ومستمر 
وعىل  عمله،  ميادين  شتى  يف  الشفافية 
استثناء، خصوصا  دون  من  املستويات  كل 
انواع  افضل  قيام  اىل  تهدف  خطتنا  وان 
التكامل املطلوب واملفيد من خالل ازدياد 
الحكومي،  العمل  التنسيق يف  اطر وجهود 
فليحان  باسل  معهد  يف  يتوفر  هذا  وجل 
املال،  لوزارة  تابع  وتوثيق  تدريب  كمركز 
ما يساعد عىل تطوير القدرات الوطنية يف 
الدولة،  وتحديث  العام  املال  ادارة  مجال 
والتعاون  التدريب  خدمات  وتقديم 

التحديات  "تعاظم  عىل  وشدد  التقني". 
االدارية يف شتى املجاالت، ومع وجود نحو 
وفلسطيني،  سوري  والجىء  نازح  مليوين 
االمن  عىل  وجودهم  تنظيم  عاتق  يقع 
يتالءم  مبا  قدراتنا  تنمية  اىل  يدعونا  العام، 
وهذا  عاتقنا.  عىل  امللقى  الدور  وحجم 
نتمكن  نوعيا ومتواصال حتى  ِعلام  يستلزم 
عهده  ما  وتحقيق  مهامتنا  انجاز  من 
اللبنانيون يف االمن العام يف مجايل الخدمة 
العامة  املديرية  شعار  وهام  والتضحية، 
الذي  التعاون  اتفاق  فان  لذا  العام.  لالمن 

نحن يف صدده االن سيتمحور حول تعزيز 
واملعرفة  الخربات  تبادل  التواصل،  آليات 
دامئة  رشاكة  تأسيس  كلها،  املجاالت  يف 
املشرتك،  الدور  ذات  العلمية  املسائل  يف 
وتنمية القدرات واالرتقاء مبستوى املعرفة 
الفنية  املشورة  تقديم  عن  فضال  واالداء، 
والتقنية املتخصصة، وكذلك تنظيم دورات 
ابحاث  ومشاريع  عمل  وورش  تدريبية 

علمية".
والسيدة  ابراهيم  اللواء  تبادل  الختام،  يف 

بساط الدروع التذكارية، ثم كوكتيل.
من 
االحتفال.

توقيع بروتوكول التعاون.

والسيدة ملياء املبيض بساط.اللواء عباس ابراهيم متكلام.

اللواء ابراهيم: 
لجعل االمن العام في 

مصاف ارقى االدارات

اللواء ابراهيم: اتفاق 
التعاون يعزز آليات التواصل 

وتبادل الخبرات واملعرفة 
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نشاطات

اكد املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ان "حقيقة االوضاع يف لبنان ما عادت تكفيها مبادرات فردية وموسمية، ألن 
ما يحتاجه البلد يف ظروفه الراهنة اعمق بكثري من انتظار مبادرة من هنا أو مساعدة عينية من هناك"

رعى إفطار "رابطة النهضة االجتماعية"
اللواء إبراهيم: ما يحتاجه البلد أعمق من انتظار مبادرة 

والتآخي  باملحبة  مفعمة  رمضانية  اجواء  يف 
االجتامعية"  النهضة  "رابطة  اقامت  والعطاء، 
افطارها السنوي برعاية اللواء عباس ابراهيم يف 
صالة السفراء يف فندق "شياتون كورال بيتش"، 
النائب  للمقاومة  الوفاء  كتلة  رئيس  حضور  يف 
وديبلوماسية  سياسية  وشخصيات  رعد  محمد 
واعالمية.  واقتصادية  واجتامعية  وعلامئية 
فيه  عرضت  اول  قسمني:  اىل  الصالة  انقسمت 
االشغال التي ينتجها من ترعاهم الرابطة وهي 
منتجات يدوية غاية يف االتقان والحرفية، وثان 

شهد االفطار الرمضاين. 
فرقة  قدمت  األذان،  ورفع  قرآنية  تالوة  بعد 
انشادية تواشيح رمضانية، اعقبها اناشيد الطفال 
ترعاهم الرابطة. ثم عرض فيلم من انتاج الرابطة 
املستويني  عىل  به  تقوم  وما  مسارها  لخص 

االجتامعي واالنساين من خدمات ورعاية.
وكانت كلمة لعريفة الحفل االعالمية بثينة عليق 
توجهت فيها اىل اللواء ابراهيم قائلة: "انه حاجة 
ويف  بينهم  ما  يف  عالقاتهم  يف  واللبنانيني  للبنان 
عالقتهم مع الخارج، وهو رضورة ال غنى عنها يف 
الكثي من امللفات الشائكة والعقد املستعصية، 
والخصوم.  االصدقاء  اليه  يلجأ  وسيط  وهو 
العالقات  نسج  عىل  فائقة  قدرة  صاحب 
اىل  الثقة  موضع  يكون  وان  الفعال،  والتواصل 
الحدود القصوى من كثيين حتى ولو كانوا عىل 
الطرف النقيض، وهو قناة حوار وجرس تفاوض. 
واالهم انه يتعاطى مع الناس كل الناس باحرتام 

وتقدير نادرين".
اضافت: "هو كذلك ليس فقط الن كرثا يحتاجونه، 
وليس فقط النه املدير العام لالمن العام وقبلها 
اللبناين.  الجيش  يف  مخابرات  مدير  مساعد 
هذه املواقع ال متنح وحدها هذه القدرة عىل 
االنجاز بدليل ان كرثا غيه تولوها ومل يفعلوا. 
مع  تراكمت  التي  تجربته  ان  ببساطة  القضية 
 الزمن ونجاحه الذي حققه مع كل انجاز جعلوا 
منه رجل دولة ورجل ادارة اهل للثقة يف زمن 

الثقة". اهل  اللبنانيون هو  فيه  يفتقد  ما   اكرث 
فقالت:  الزيات  الهام  الرابطة  رئيسة  وتحدثت 
"كلنا نؤمن بأن القيام بالعمل الصالح ال ينجح 
دولة  من  املعنيني  االطراف  بني  بالرشاكة  اال 
ومؤسسات  خاص  وقطاع  خيية  وجمعيات 
الوصول  بهدف  ذلك  كل  واقتصادية.  تربوية 
اىل االمن االجتامعي الذي يؤسس بدوره لالمن 

السيايس واالقتصادي والوطني".
واضافت: "امياننا بامكان التغيي واالنجاز يتعزز 
لدينا اليوم يف حضور راعي افطارنا سيادة املدير 
وهو  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام 
بني  االصالح  يف  الدائم  سعيه  عنه  عرف  الذي 
املستعصية،  العقد  حل  يف  ومساعدتهم  الناس 
مؤسسة  ادارة  يف  املتميز  اداؤه  عنه  واملعروف 

عامة لها موقع خاص يف الدولة اللبنانية".
اال  تتحقق  ال  استمراريتنا  "ان  التأكيد  وجددت 
دوما  الساعون  الرابطة،  اصدقاء  انتم  بدعمكم 
يف طريق الخي، تشاركوننا الهم والبذل والعطاء 
دمعة  نبلسم  واحدة  ارسة  واياكم  نحن  لنكون 

او وجع مسن، ونيضء شمعة  ام  قلق  او  طفل 
عليهم  وقست  الحياة  عاندتهم  ملن  الظالم  يف 

ظروفها".
وقالت "رجاؤنا ان يلهم الله املسؤولني والقيمني 
يف هذا البلد ويهديهم اىل افضل السبل الكفيلة 
املستوى  عىل  سواء  وطننا  وتحصني  بحامية 
تحقق  سياسات  اعتامد  خالل  من  الداخيل 
العدالة االجتامعية بني مختلف مكوناته، وعىل 
املستوى الخارجي وخاصة امام العدو االرسائييل 
واملقاومة  والشعب  الجيش  معادلة  خالل  من 
العام  يف  االيام  هذه  مثل  يف  استطاعت  التي 
فرصة  وهذه  العزيز،  جنوبنا  تحرير  من   2000
اللبناين والقوى  الجيش  ابطال  لتوجيه تحية اىل 
االمنية اللبنانية واملقاومني الساهرين عىل امننا 

ومستقبلنا".
كلمة الختام لراعي الحفل اللواء ابراهيم الذي قال: 
"يرسين جدا ان اكون معكم وبينكم يف افطار الخي 
الذي تقيمه رابطة النهضة االجتامعية، من ضمن 
انشطة عدة متيز الرابطة وعملها يف هذا الشهر 

الفضيل الذي يختزن يف دالالته الكثي من االميان 
ومن معاين الصرب والثبات. ما مييز افطارنا هو كونه 
االجتامعية  النهضة  رابطة  دأبت  سنوية،  محطة 
غايات  يف  ويصب  هادفا،  ليكون  تنظيمه  عىل 
القيمني عىل  وان  االنسان، خصوصا  نبيلة تخدم 
الرابطة نذروا انفسهم لبناء مجتمع افضل، ينعم 
اطفاله بالحد االدىن من التعليم والطبابة واملأكل 
واملسكن، ومُيّكن املرأة من تحّمل مسؤوليتها يف 
تربية االوالد، او اعالة االهل ومساعدة الزوج، من 
خالل تنمية قدراتها لالنخراط يف املجتمع لتتمكن 

من اداء دورها بكرامة واحرتام".

ومرشوعاتكم  النبيلة،  اهدافكم  "ان  ورأى 
الطموحة، تتلخص يف دفع املجتمع نحو التطور، 
والنهوض  اإلجتامعي،  التكافل  روح  وتعزيز 
بالعائالت التي تعيش تحت خط الفقر والجهل 
معاناة  لألسف،  تخترص،  عناوين  انها  واملرض. 
اىل  بنا  حاجة  وال  الحارض،  عاملنا  يف  االنسانية 
التفتيش عن اسباب تدهور املجتمع، ألن االمور 
ال  ان  علينا  ولكن  الجميع  من  معروفة  باتت 
نستسلم كليا، بل ان نبني معا، وبرعاية الدولة، 
خي  سبيل  يف  العمل  عنوانه  مختلفا  مجتمعا 

البرشية جمعاء".

 واعترب "ان ما تقوم به رابطة النهضة االجتامعية 
عىل مدار العام - ومع مثيالتها من الجمعيات- 
االجتامعي،  االمن  تدعيم  سياق  يف  يقع  امنا 
والحد نوعا ما من االستنزافات الكثية والحادة 
االزمات  تراكم  جراء  مجتمعنا  منها  يعاين  التي 

وتعددها اقتصاديا وماليا واجتامعيا".
"حقيقة  ان  مؤكدا  الراهنة،  االوضاع  وتناول 
مبادرات  تكفيها  عادت  ما  لبنان  يف  االوضاع 
فردية وموسمية، ألن ما يحتاجه البلد يف ظروفه 
الراهنة اعمق بكثي من انتظار مبادرة من هنا 
ليس  الكالم  هذا  هناك.  من  عينية  مساعدة  او 
انتقاصا من جهد احد، بقدر ما هو رضورة لتعيني 
االرهاب  حروب  انهكته  الذي  البلد  حاجات 
املتعددة  واطامعه  االرسائييل  العدو  ومؤامرات 
اكرث  لبنان،  تحّمل  اىل  باالضافة  ومياهنا،  بارضنا 
واقتصادية  بيئية  اعباء  العامل،  يف  بلد  اي  من 
وامنية ناتجة من وجود اكرث من مليون ونصف 
بالبطالة  ناهيك  ارضه،  نازح والجئ عىل  مليون 

املتزايدة وانكامش النمو االقتصادي". 
اىل  ماسة  حاجة  يف  "لبنان  ان  عىل  وشدد   
سياسات اجتامعية مستدامة، تعالج ما هو قائم، 
السياسات  هذه  آت.  هو  ملا  الحلول  وتستدرك 
املجتمع  بني  املشرتك  الجهد  تضافر  تستلزم 
االهيل ومؤسسات الدولة لتحقيق املرتجى. من 
يف  نهضوية  اجتامعية  كرابطة  دوركم  يبدأ  هنا 
مالقاة كل املجتمع املدين وبكل الوانه ومواقعه، 
لتساهموا معا يف تثبيت االمان االجتامعي عىل 

مساحة كل الوطن". فرقة انشادية. اللواء عباس ابراهيم مع النائب محمد رعد.

بثينة عليق.الهام الزيات.اللواء ابراهيم متكلام.
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للعائالت  طعام  وجبات  اعداد  يف  متثلت  سيدات،  مجموعة  من  شخصية  مببادرة  
الفقرية ويف الحصول عىل اموال من االغنياء لتعليم الفقراء، انطلق العمل االجتامعي 
ـ االنساين يف رابطة النهضة االجتامعية. مع تفاقم االزمات الحياتية تعددت مشاريع 
الرابطة، فانتقلت من العمل الفردي اىل العمل الجامعي التطوعي البعاد املحتاجني 

عن التسول وجعلهم منتجني

مشاريع رابطة النهضة االجتماعية
تحّول األسر املحتاجة إلى أسر منتجة

تحقيق 

معها  تتعاطف  التي  العائالت  تعاين 
مثلث  من  االجتامعية  النهضة  رابطة 
هذا  ضوء  عىل  واملرض.  والفقر  الجهل 
لدعم  برامج عدة  الرابطة  الواقع، وضعت 
العلم  تأمني  عرب  لها،  معيل  ال  التي  املرأة 
الوالدها، ومتكني ارستها اقتصاديا ومعنويا، 
وترميم منزلها ليكون بيئة مؤاتية الوالدها 

من اجل اكتساب العلم. 
تحدثت  العام"  "االمن  مع  حوار  يف 
ومنسقة  االجتامع  علم  يف  االختصاصية 
االعالم واملشاريع يف الرابطة  فاطمة حامدة 
عن اهداف هذا العمل االجتامعي ـ االنساين.

■ متى تأسست رابطة النهضة االجتامعية، 
ومن اجل اي هدف؟

متواضعة  بطريقة   1969 عام  تأسست   □
مجموعة  من  شخصية  ومببادرة  جدا 
الفقية  االرس  مساعدة  اجل  من  سيدات 
املتوافرة  غي  الحياتية  حاجاتها  تأمني  عىل 
لها. فبارشنا اعداد وجبات طعام يف منازلهن 
مبادرة  مع  العائالت،  هذه  عىل  لتوزيعها 
اخرى متثلت يف جمع املال من اصدقائهن 
عاملة  ظاهرة  من  الحد  بهدف  االغنياء 
درايس  مقعد  تأمني  عرب  وذلك  االطفال، 
لكل طفل محتاج بدفع االقساط املدرسية 
عنهم. مع الوقت توسعت هذه املجموعة، 
فازداد عدد النسوة فيها وتكثف نشاطهن، 
قبل  من  اكرث  بانتظام  العمل  بدأن  ان  اىل 
وبشكل مدروس حتى اصبح لرابطة النهضة 
متكاملة،  ومنظومة  كينونة  االجتامعية 
بعد وضع نظام خاص بها نص عىل توزيع 
ذلك  تزامن  متخصصة.  لجان  عىل  العمل 
يف  ارض  بقطعة  السيدات  احدى  تربع  مع 
يك  املتويف  ابنها  باسم  حريك  حارة  منطقة 
من  اميانا  بها،  خاصا  مركزا  الرابطة  تنىشء 
الرابطة  به  تقوم  ما  باهمية  السيدة  هذه 
مع  واالجتامعي.  االنساين  املجالني  يف 
برنامج  يف  االولوية  باتت  الجديد،  نظامها 
الرابطة تأمني مقعد درايس لطفل محتاج.

■ كيف يتم اختيار هؤالء االوالد؟
اخرى،  مبسائل  مرتبطة  املسألة  هذه   □
مشاريع  لتنفيذ  امامنا  املجال  فتحت  وقد 
الصالحة  البيئة  بتوفي  مرتبطة  اخرى 
العلم.  الكتساب  الطفل  لهذا  واملؤاتية 
بداية، تقدم العائلة املحتاجة اىل املساعدة 
طلبا يف مركز الرابطة يف حارة حريك، عىل 
وضعها  عن  املعلومات  كل  يتضمن  ان 
االجتامعي واملعييش بدقة متناهية، وذلك 
عندها  الغاية.  لهذه  استامرة  تعبئة  عرب 
بقيام  اي  االوىل،  العملية  بالخطوة  نبدأ 
ميدانية  بزيارة  االجتامعيات  املرشدات 
الواقع  ملعاينة  العائلة،  لهذه  مفاجئة 

وردت  التي  املعلومات  صحة  من  والتأكد 
ان  عىل  منها.  لدينا  املقدمة  االستامرة  يف 
عائلة  كل  وضع  عن  شامال  تقريرا  يضعن 
بعيدة  خطة  اعداد  بهدف  بها  اجتمعن 
اصبحت  التي  خصوصا  عائلة،  لكل  املدى 
وزوجها  الوالدها  املعيل  هي  االم  فيها 

بسبب اصابته باعاقة او مبرض مزمن.

■ من مشاريع الرابطة دعم املرأة التي ال 
معيل لها، علام ان تقريرا صدر عن مكتب 
االمم املتحدة االمنايئ عام 2009 كشف عن 
فقرا  االكرث  االرس  اجاميل  من   31,6% ان 

نساء؟ تعيلها 
الثانية من  □ يأيت هذا املرشوع يف املرتبة 
لتأمني  عندنا هي  االولوية  اهتامماتنا، الن 
من  ليأيت  محتاج  لطفل  درايس  مقعد 
معيل  ال  التي  املرأة  دعم  مرشوع  بعدها 
لها. فاذا كشفنا عن هذا الواقع، سرنى ان 
اغلبية العائالت التي نتعاطف معها والتي  
نسميها عائالتنا  تعاين وبنسبة 99 يف املئة 
علام  واملرض،  والفقر  الجهل  مثلث  من 
اىل   تصل  االرس  هذه  يف  االميات  نسبة  ان 
42.2 يف املئة، االمر الذي اقتىض البدء من 
يكون  ان  وهو  واحد  برشط  لكن  الصفر، 
هذا  الدعم  برنامج  يشملها  التي  للمرأة 
اوالد يف عمر الدراسة، من عمر 4 سنوات 
عىل  الربنامج  هذا  ينص  سنة.   16 حتى 
قراءة  وعىل  االمية  محو  لدروس  الخضوع 
الخياطة  مهنة  املرأة  تعليم  وعىل  القرآن، 
للخياطة  مشغال  انشأنا  كام  الطهو.  فن  او 
الغاية،  لهذه  الرابطة  مركز  يف  والتطريز 
وقد وصل عدد هؤالء النساء اىل 80 امرأة، 
بيوتهن.  يف  املهنة  هذه  يزاولن  منهن   20
برنامج  ايضا ضمن  املوضوعة  الخطط  من 
دعم املرأة التي ال معيل لها، تأمني قروض 
مرشوع  تحقيق  تريد  امرأة  لكل  صغية 
وارستها.  نفسها  اعالة  من  ميكنها  بسيط 
علام ان هذه املشاريع تقترص عىل مجالني: 
متكني املرأة من رشاء ماكينة خياطة للعمل 
حال  يف  الطهو  فن  واحرتاف  منزلها،  يف 
يف  او  واملقاهي  املطاعم  يف  العمل  ارادت 
العامالت،  للسيدات  انتاجها  وبيع  منزلها 

خصوصا املعلامت. اضافة اىل ما ذكرت، 

االختصاصية يف علم االجتامع ومنسقة االعالم واملشاريع يف رابطة النهضة االجتامعية فاطمة حامدة.

املقال

الحس االنساين هو الفتيل الذي يشعل كل مبادرة فردية تسعى اىل انقاذ انسان 
بعض  اثبتت  وقد  واملرض.  كالعوز  تغيريه،  عىل  لديه  قدرة  ال  مؤمل  واقع  من 
بلده،  يف  املأزوم  االنسان  انقاذ  يف  جدارتها  كلها،  ال  املدين،  املجتمع  منظامت 
بتحويل املبادرة الفردية اىل عمل مؤسسايت، منظم ومدروس يضم اختصاصيني يف 
املجاالت املطلوبة النجاز مهامتهم االنسانية التي اوكلوها اىل انفسهم عىل اكمل 
وجه، اىل درجة قامت معها بعض هذه املنظامت بتحويل عدد من املواطنني اىل 
مخربين مهمتهم التبليغ عن اوضاع مزرية يعاين منها االنسان، خصوصا االطفال،  

يف غياب مرجعية تحميهم من اذى قد يطاولهم.
املتمسك  االناين  املفقودة يف مجتمعنا  الرحمة  من  الكثري  فيها  مبادراتهم هذه 
باالنا اىل حد ال يوصف. اهمية ما تقوم به بعض منظامت املجتمع املدين مع 
املعيشية  ازماته  املواطن يف  تجاه  بدورها  القيام  الرسمية من  الجهات  استقالة 
اىل ضفة يشعر معها  املواطن  ايصال  تكمن يف  منذ سنوات،  العالقة  والحياتية 
اليقظة  فقريا. هذه  ولد  انه  فيه سوى  يد  ال  مرتوكا ملصري  وحيدا،  يعد  مل  بانه 
يف  املأزوم  االنسان  تجاه  الجمعيات  او  املنظامت  هذه  بعض  لدى  االنسانية 
مسائله الحياتية، تعطي امال يف مواصلة العطاء املجاين يك يستعيد لبنان وجهه 

الحضاري املفقود حاليا.
ال يجوز بعد اليوم ترك املواطن اللبناين وحيدا. فاملنظامت املجتمع املدين باتت 
متلك قدرة محدودة وسط هذا الكم الهائل من املشكالت االجتامعية املتفاقمة 
يوما بعد يوم، اىل حد باتت الحلول معها مستحيلة من شدة تجذرها يف الواقع 

سنة بعد سنة.
نأسف لكالم سنقوله، وهو الرتحم عىل سنوات الحرب اللعينة من ناحية واحدة 
فقط ال غري، تخترص ما عاشه جزء كبري من اللبنانيني من تكاتف وتآلف يف ظروف 
صعبة، عىل الرغم من اختالفهم عىل اسباب اندالع الحرب، الن الخوف من املوت 
وّحدهم فالغوا املسافات يف ما بينهم باعتبار ان عدوهم واحد، هو املوت. فمن 
نلتفت  الذي نعيشه ليك  الحارض  ان نسأل، هل هناك اسوأ من هذا  الطبيعي 
انفسنا،  عىل  الثقيل  الواقع  وطأة  من  التخفيف  بهدف  البعض  بعضنا  اىل  كلنا 
خصوصا بعد ارتفاع معدل الفقر يف لبنان، بحيث مل يعد هّم العائالت محصورا يف 
تأمني املستوى العلمي املتفوق الوالدهم كام كان قبل سنوات الحرب، الن لقمة 
العيش باتت حاجة ملحة جدا يف هذا الزمن، يف وقت اصبحت معه الحاجات 

االخرى امللحة ايضا من الكامليات.
لبنان وتعليم  ايادي بيضا لكنها ال تكفي الطعام كل فقراء  لبنان  نعرف ان يف 
ابنائه. من هذه الزاوية بالذات، نقدر عمل منظامت املجتمع املدين املوجه نحو 
انقاذ العائالت من حاالت العوز، بضم االيادي البيض اىل اياديهم ليجسدوا معا 

الرحمة املفقودة يف زمن االنا الذي ال ينحني امام وجع االخر...

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

في زمن األنا

االولوية لدينا تأمني مقعد 
دراسي لطفل محتاج

99% من عائالتنا تعاني من 
الجهل والفقر واملرض

رسالتنا تقضي بتأهيل 
االسر الفقيرة لالعتماد 

على قدراتها الذاتية
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التجارية  السوق  يف  مندوبات  لدينا 
لنا،  التابع  الخياطة  انتاج مشغل  لترصيف 
وتأمني  عمولة  عىل  حصولهن  مقابل  يف 

املبلغ الباقي لنا.

■ مرشوع متكني االرسة ماذا يتضمن، واي 
جوانب من حياة االرس الفقية يطاول؟

وراءه  الرابطة  اطلقته  برنامج  كل   □
ان  لدينا  املهم  مبارشة.  معنوية غي  رسالة 
تستفيد العائالت الفقية من هذه الربامج 
ابعاد  الينا،  بالنسبة  االهم  ومعنويا.  ماديا 
حاجاتهم  لتوفي  التسول  عن  الناس  هؤالء 
االرسة  متكني  مرشوع  خالل  من  املعيشية. 
خصوصا  الفرادها،  عمل  ايجاد  اىل  نسعى 
بسب  عائلته  عىل  عبئا  اصبح  الذي  الزوج 
الطبابة  له  فنؤمن  مرضه.  او  اعاقته 
له  ايجاد عمل  اىل  ايضا  واالدوية، ونسعى 
عربة  كرشاء  الخاص،  وضعه  مع  يتناسب 
خرضوات له، او توفي عمل له يف مؤسسة 
حال  يف  جسدية  حركات  منه  يتطلب  ال 
كان معاقا. رسالتنا من خالل هذا املرشوع 
لالعتامد  الفقية  االرس  افراد  تأهيل  هي 
تتحول  ان  اجل  من  الذاتية  قدراتهم  عىل 
االرس املحتاجة اىل ارس منتجة. يف املقابل، 

بتوزيع  االجتامعية  النهضة  رابطة  تقوم 
حسب  اسبوعيا  او  شهريا  غذائية  حصص 
املرشوع  هذا  ضمن  عائلة.  كل  حاجة 
داىفء  لشتاء  عنوان،  تحت  حملتني  اطلقنا 
بزيارات ميدانية  نبدأهام  الصيف.  وحملة 
الرابطة  يف  االجتامعية  املرشدات  تتوالها 
ملعرفة الحاجات املنقوصة لدى كل عائلة، 
من ثياب واجهزة تدفئة او تكييف وتأمني 
فصل  كل  يف  املطلوبة  املنزلية  االدوات 
منهام، كالثالجة مثال. مرشوع متكني االرسة 
املادية،  املشكالت  حل  فقط  يتضمن  ال 
وتوجيهية  تقافية  برامج  ايضا  يشمل  بل 
لربة العائلة وللفتاة ايضا، من خالل اقامة 
توعية  اىل  تهدف  وندوات  عمل  ورش 
كرسطان  الصحية،  املشكالت  حول  املرأة 

يف  به  االصابة  تكاثرت  الذي  مثال،  الثدي 
توجيهها  اىل  اضافة  االخية.  السنوات 
االوالد.  وتربية  الزوج  معاملة  كيفية  نحو 
املرتبة  يحتل  املرأة  مبشكالت  اهتاممنا 
االنساين،  ـ  االجتامعي  عملنا  يف  االوىل 
يف  املراهقات  الفتيات  مشكالت  خصوصا 
الفتيات  نادي  انشأنا  لذا،  الحارض.  الوقت 
التي  املخاطر  من  التنبيه  عىل  منا  حرصا 
"خطيفة"  كالزواج  مجتمعنا،  يشهدها  بدا 
عاطفيا  االرتباط  او  مبكرة،  سن  يف 
هذا  نشاط  املخدرات.  يتعاطون  بشباب 
للفتيات  تثقيفية  دورات  يتضمن  النادي 
اماكن  اىل  ورحالت  ترفيهية  ونشاطات 
اثرية ونزهات يف الطبيعة، اضافة اىل تأمني 
اثناء  يف  دروسهن  ملتابعة  دراسية  حصص 
ارشاف  يف  الرسمية  لالمتحانات  التحضي 

معلامت.

هال  ايضا،  بيتي  بيتك  مرشوع  هناك   ■
حدثتنا عنه؟

مؤملة  واقعة  بعد  املرشوع  هذا  انشأنا   □
وصول  يف  متثلت  الرابطة،  يف  عشناها 
يف  تعيش  عائلة  عن  تفيد  الينا  معلومات 
 )CONTAINER ( مستوعب من حديد

وال  شتاء  ال  تحتمل،  ال  فيه  الحياة  حيث 
ما  كل  يطاق.  ال  وحر  قارس  برد  صيفا، 
تضم  التي  العائلة  لهذه  فعله  استطعنا 
تلميذا هو وضع مواد عازلة عىل جوانب 
العيش  يكون  ليك  وسقفه  املستوعب 
البداية  هذه  من  عليهم.  وطأة  اقل  فيه 
من  كربنامج  بيتي  بيتك  مرشوع  انطلق 
املرشوع  هذا  ان  علام  املتعددة،  برامجنا 
تأمني مقعد درايس لطفل  مرتبط مبرشوع 
محتاج عرب سعينا اىل توفي البيئة السليمة 
متابعة  عن  يعيقه  ال  بشكل  الطفل  لهذا 
املنازل  ترميم  مرشوعنا  يتضمن  دراسته. 
بنائها.  اعادة  عىل  ال  يلزم،  مبا  وتجهيزها 
من اهم انجازاتنا يف مرشوع  بيتك بيتي، 
العباسية  يف  عليان  رياض  منزل  ترميم 
ارملة  يضم  الذي  البيت  هذا  الجنوب.  ـ 
مرض  من  منهم  اربعة  يعاين  اوالد  وستة 
ليمتد  الطفولة،  مرحلة  يف  يصيبهم  نادر 
يصبحوا  حتى  اجسامهم  يف  فشيئا  شيئا 
االرملة  هذه  كانت  بعد.  ما  يف  معوقني 
بينهم  من  املعاقني،  اوالدها  تحمل  املسنة 
شاب يبلغ من العمر 30 عاما. ذهبنا اليهم 
مواطن  من  الينا  معلومات  وصول  بعد 
جنويب، فرممنا منزلها وجهزناه بسالمل من 

حديد تساعد اوالدها املعاقني عىل التنقل 
يف بيتهم مبفردهم.

هذه  ايرادات  عىل  تحصلون  اين  من   ■
املشاريع، ومن يدعمكم ماديا يف اعاملكم؟

□  اصحاب االيادي البيض كرث. يف االسالم 
الرشعية، وهناك  االموال  ما يسمى  هناك 
االموال.  هذه  تقدم  عدة  مكاتب  ايضا 
ذمة  براءة   عىل  املجال  هذا  يف  حصلنا 
االمر  لبنان،  يف  الرشعية  املكاتب  كل  من 
الذي سمح بدفع الصدقة يف شهر رمضان 
عديدة  تربعات  اىل  اضافة  مكاتبنا،  يف 
االسالم،  يف  دقيقة  ودالالت   عناوين  لها 
ال  الذي  الشخص  اىل  ترمز  التي  ارة  كالكفَّ
يصوم يف شهر رمضان، فمن يفطر يف هذا 

تكفيا  املال  من  مبلغ  دفع  عليه  الشهر 
عن  ذلك. اضافة اىل ما يسمى الكفاالت، 
اوالد  رعاية  يتكفلون  الذين  االشخاص  اي 
الدرجة  يف  تعليمهم  الياء،  اىل  االلف  من 
عنهم  املدرسية  االقساط  بدفع  االوىل 
الشخيص  ومرصوفهم  لباسهم  وبتأمني 
بالتنسيق معنا.  العلمي  تقدمهم  ومواكبة 
يف  مركزيا  افطارا  نقيم  ثانية،  جهة  من 
له قبل  شهر رمضان من كل سنة نتحرض 
للمساهمني  الدعوات  بارسال  شهرين 
االنساين،  ـ  االجتامعي  عملنا  يف  معنا 
الصدقة  لدفع  لهم  مناسبة  لتكون 
من  تربعات  اىل  اضافة  عليهم،  املتوجبة 
اشخاص يشاركوننا يف هذا االفطار هم من 
املساهمني يف مرشوعنا اميانا منهم باهمية 
ما نقوم به. يف مجال اخر، نقيم مناسبات 
للسيدات  متنوعة كالرتويقة والعرصونية  
تتخللها  فندق  يف  او  مقهى  يف  العامالت 
الخياطة  مشغل  ملنتجات  معارض  اقامة 
الدعوة ومنتجاتنا،  بطاقات  بيع  يف مقابل 
املناسبات  هذه  من  مناسبة  كل  لتحمل 
اسم احد مشاريعنا، فهذه السنة مثال هي 

لدعم مرشوع بيتك بيتي.
د. م

نسبة االميات 
في االسر الفقيرة بلغت 

اكثر من %42

برنامج دعم املرأة 
يتضمن دروسا ملحو االمية 

وتعليمها مهنة
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نهج اعتامد اعىل املعايري الدولية لحقوق االنسان الذي تطبقه املديرية العامة لالمن العام يف كل مجاالت عملها، ترجمته 
عمالنيا يف اجراءات ابرزها استحداث دائرة حقوق االنسان واملنظامت والهجرة التي تتعاون بشكل دائم مع اكرث من 350 
منظمة وهيئة وجمعية محلية ودولية، تعنى  بتعزيز وحامية كل انواع حقوق االنسان. منها منظمة "كفى عنف واستغالل" 

ضمن حدود صالحيات كل منهما
األمن العام و"كفى" يتشاركان مكافحة العنف واإلستغالل

رئيس دائرة حقوق اإلنسان في األمن العام:
نطّبق إستراتيجيا حقوق اإلنسان لعام 2019

تحقيق
املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

"كفى" منظمة مدنية لبنانية غي حكومية 
العام  يف  تأسيسها  منذ  تسعى  ربحية.  غي 
2005 اىل القضاء عىل جميع اشكال العنف 
االجتامعي،  النوع  املبنيني عىل  واالستغالل 
واحقاق املساواة الفعلية بني الجنسني، عرب 
النساء واالطفال  ابرزها متكني  وسائل عدة 
النفيس  الدعم  وتقديم  العنف،  ضحايا 
واالجتامعي والقانوين اليهم، اىل سواها من 

االجراءات واالهداف. 
"كفى  منظمة  من  وفد  زار   2011 عام 
لالمن  العام  املدير  واستغالل"  عنف 
عليه  مقرتحا  ابراهيم،  عباس  اللواء  العام 
امكان التنسيق يف كل امللفات ذات الصلة 
تتابعها  التي  واالستغالل  العنف  بحاالت 
فكان  مهامتها.  اطار  ضمن  املديرية 
نوافق  ال  "نحن  ابراهيم:  اللواء  جواب 
كل  نضع  اننا  بل  فحسب،  التنسيق  عىل 
حدود  ضمن  وامكاناتها  املديرية  قدرات 
قضاياكم  خدمة  يف  القانونية،  صالحياتنا 

االنسانية".  
"االمن العام" التقت محامية قسم االتجار 
بالبرش يف املنظمة واملدربة يف كل اقسامها 

موهانا اسحق، وكان معها الحوار اآليت: 

"كفى  منظمة  عمل  مجاالت  هي  ما   ■
عنف واستغالل"؟

□ ترتكز جهود املنظمة بشكل اسايس حول 
اربعة اقسام حقوقية: 

بحيث  بالنساء،  واالتجار  االستغالل  اولها: 
واالستغالل  االتجار  مكافحة  وحدة  تعمل 
لالتجار،  مناهض  رأي  بناء  عىل  "كفى"  يف 
عرضة  النساء  من  مجموعتني  واستغالل 
العامالت  هام:  العنف  من  االشكال  لهذه 
اللوايت  والنساء  املهاجرات،  املنزليات 

اىل  الوحدة  تدعو  كام  الدعارة.  ميارسن 
افضل  واجتامعية  قانونية  حامية  توفي 
املعرضات  والفتيات  والنساء  للضحايا 
املناهج  من  العديد  استخدام  يتم  للخطر. 
اعامل  مثل:  االهداف،  هذه  اىل  للوصول 
التوعوية،  االنشطة  االبحاث،  املنارصة، 
وتقديم  املجتمعي،  والدعم  القدرات  بناء 

للضحايا.  الخدمات 
تعمل  بحيث  االرسي،  العنف  ثانيها: 
عىل  االرسي  بالعنف  الخاصة  الوحدة 

مستويني، االول قانوين والثاين توعوي. 
ثالثها: حامية االطفال، بحيث يعمل برنامج 
محاربة  عىل  املنظمة  يف  االطفال  حامية 
حد  ووضع  االطفال  ضد  والعنف  االساءة 
اىل  الربنامج  يهدف  تجاههم.  للتمييز 
لالطفال  والحامية  الوقاية  تدابي  تحسني 
واملراهقني من اجل خلق بيئات آمنة لهم، 
مع  وثيق  بشكل  العمل  خالل  من  وذلك 
الخدمة  ومقدمي  الرعاية  ومقدمي  االهل 

واالطفال واملراهقني.  
"كفى"  تركز  بحيث  الدعم،  مركز  رابعها: 
النفيس  والدعم  التمكني  عىل  عملها  يف 
االطفال،  للنساء،  والقانوين  واالجتامعي 
الدعم.  مركز  خالل  من  العنف،  ضحايا 
امنة  تأمني مساحة  املركز عىل  يعمل هذا 
طفال/ة،  او  امرأة  اكانت  العنف،  لضحية 
معزل  يف  لها،  الالزمة  املساندة  وتقديم 
خطة  بناء  بهدف  والطائفة،  الجنسية  عن 
خالل  من  وذلك  العنف،  ملواجهة  عمل 
وضمن  االختصاصات،  متعدد  عمل  فريق 
والخصوصية  املهنية،  الرسية  احرتام  اطار 
الذاتية  االستقاللية  وتشجيع  الفردية، 
يقدمها  التي  الخدمات  جميع  والتمكني. 
بحمالت  نقوم  استطرادا،  مجانية.   املركز 

خالل  ومن  االعالم  وسائل  عرب  توعية 
واملدارس  الجامعات  يف  املحارضات 
منظامت  مع  والتنسيق  وبالتعاون 
واملؤسسات  املدين  املجتمع  وجمعيات 
كاملديرية  والعسكرية،  املدنية  الرسمية 
عرب  كام  وسواها،  العام  لالمن  العامة 
عامالت  حقوق  تبني  منشورات  توزيع 
العنف  االرسي،  العنف  وضحايا  املنازل 
االفعال  من  وسواها  والدعارة  الجنيس، 
تلك  تبني  االنسان. كام  كرامة  تنتهك  التي 
القضاء  وابالغ  ابالغنا  وسائل  الحمالت 
حالة  بكل  املعنية   االمنية  واملؤسسات 
االفعال  او سواهام من  استغالل  او  عنف 

املشابهة. 

كل  مع  تتعاونون  انكم  يعني  هذا   ■
واملؤسسات  املدين  املجتمع  جمعيات 
تلك  لتحقيق  والعسكرية  املدنية  الرسمية 

االهداف؟
□ بكل تأكيد. واستطرادا ال بد من االشارة 
والنواب  الوزراء  كل  مع  نتواصل  اننا  اىل 
بهدف السعي عربهم اىل تقديم اقرتاحات 
يف  فاكرث  اكرث  تساهم  قوانني  ومشاريع 
مجاالت  جميع  يف  االنسان  حقوق  تعزيز 
اللبنانية  القوانني  تحديث  وبالتايل  عملنا، 
ذات الصلة يك تصبح متطابقة بالكامل مع 

احدث الرشائع الدولية النافذة. 

■ ما هي اطر تعاونكم مع املديرية العامة 
لالمن العام تحديدا؟

لقائنا  عقب   2011 العام  من  اعتبارا   □
عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  باملدير 
املديرية  امكانات  كل  ووضعه  ابراهيم 
وقدراتها، ضمن حدود صالحياتها القانونية 

محامية قسم االتجار بالبرش يف منظمة "كفى" موهانا اسحق.

التعاون  بدأ  االنسانية،  قضايانا  ترصف  يف 
والتنسيق يف ما بيننا لناحية متابعتنا لكل 
بناء عىل  توقيفها موقتا،  يتم  ملف ضحية 
االمن  نظارة  يف  املختص،  القضاء  اشارة 
ونقدم  ملفها  عىل  نطلع  بحيث  العام، 
والقانونية،  االنسانية  املساعدات  اليها كل 
كل  "كفى"  من  مندوبة  اىل حضور  اضافة 

يف  استحدثت   2016 الثاين  ترشين  من  االول  يف 
واالجانب  والجوازات  الجنسية  شؤون  مكتب 
حقوق  دائرة  العام  لالمن  العامة  املديرية  يف 
االنسان واملنظامت والهجرة. تعنى هذه الدائرة 
مبعالجة ومتابعة ملفات حقوق االنسان، الهجرة 
بالبرش،  االتجار  مكافحة  واللجوء،  الرشعية  غي 
عاملة االطفال االجانب غي القانونية، التعامل مع 
التقارير الدولية الخاصة بحقوق االنسان، التنسيق 

مع املنظامت الدولية ذات الصلة، وغيها. 
حول موضوع عالقة املديرية العامة لالمن العام 
حاورت  واستغالل"،  عنف  "كفى  منظمة  مع 
"االمن العام" رئيس الدائرة الرائد طالل يوسف. 

قبل  من  معها  تجرى  التي  التحقيقات 
االمن  استحداث  ومع  الحقا،  العام.  االمن 
واملنظامت  االنسان  حقوق  لدائرة  العام 
والهجرة  تطور التعاون يف ما بيننا ليشمل 
مختلف  يف  دورات  اجراء  دائم  بشكل 
بها  نعنى  التي  االنسان  حقوق  مجاالت 
اىل  اضافة  وعسكرييها،  املديرية  لضباط 
حالة  كل  عن  املديرية  ابالغنا  اطر  تفعيل 
تقوم  يك  بهام،  نعلم  استغالل  او  عنف 
القضاء  ارشاف  يف  الالزمة  باملتابعة  هي 
واملديرية  نتكامل  اصبحنا  تاليا،  املختص. 
انواع  كل  مكافحة  يف  العام  لالمن  العامة 
ايا  التي تطاول  العنف واالستغالل  حاالت 
كان يف املجتمع اللبناين. كذلك نحن نعمل 
عىل تطوير هذا التعاون وتوسيع مجاالته 

يف املستقبل. 

واالستغالل  العنف  ضحية  ميكن  كيف   ■
ان  الحاالت  تلك  بوجود مثل  يعلم  او من 

يتواصل معكم؟
مركزنا  اىل  شخصيا  الحضور  له  ميكن   □
بناية  بدارو،  شارع  بيوت،  يف  الكائن 
معنا  التواصل  او  الثالثة،  الطبقة  بيضون، 
عرب رقم الهاتف والفاكس 392220-01، او 
         kafa@kafa.org.lb عرب الربيد االلكرتوين

اللواء ابراهيم وضع كل 
قدرات االمن العام في خدمة 

قضايانا االنسانية

ومنظمة  تعاونكم  يدخل  اطار  اي  ضمن   ■
"كفى" يف مجال مكافحة العنف واالستغالل؟

بكل  تعنى  هي  دائرتنا،  تسمية  تدل  كام   □
بطبيعة  ضمنها  ومن  االنسان،  حقوق  ملفات 
العنف  حاالت  اشكال  كل  مكافحة  الحال 
االنسانية  الكرامة  تنتهك  التي  واالستغالل 
وحقوق االنسان. عىل هذا االساس، نتعاون مع 
ونضع  ومستمر،  دائم  بشكل  "كفى"  منظمة 
سنويا برامج تدريب مشرتكة يف ما بيننا تشمل 
مكاتب  جميع  من  وعنارص  ضباط  تدريب 
اولئك  خصوصا  العام،  لالمن  العامة  املديرية 
املعنيني بشكل مبارش مبهامت ذات صلة بقضايا 

الخربات  تبادل  اىل  اضافة  واالستغالل.  العنف 
يف ما بيننا والتعاون والتنسيق يف كل ما يخدم 
حامية اللبنانيني واالجانب املقيمني يف لبنان من 
عليها  يعاقب  جرائم  تشكل  التي  االفعال  تلك 
اننا  اىل  االشارة  اود  السياق،  هذا  يف  القانون. 
نتعاون ايضا مع عرشات املنظامت االخرى التي 
مئات  مع  كام  امللفات،  تلك  مبثل  ايضا  تعنى 
التي تعنى مبختلف  من املنظامت والجمعيات 
قضايا حقوق االنسان. ال بد من االشارة اىل اننا 
مع  اطالقنا، كدائرة حقوق االنسان واملنظامت 
والهجرة، اسرتاتيجيا حقوق االنسان لعام 2019 

وسعنا افاق تعاوننا مع كل منظامت حقوق 
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ومن  وجمعياتها،  والدولية  املحلية  االنسان 
ضمنها منظمة "كفى" بطبيعة الحال. 

■ ما هي العناوين العريضة السرتاتيجيا حقوق 
االنسان التي اطلقتموها مطلع العام 2019؟

الخطط  من  العديد  االسرتاتيجيا  تتضمن   □
املديرية  اداء  تطوير  اىل  تهدف  التي  والربامج 
حقوق  مجاالت  كل  يف  العام  لالمن  العامة 
االنسان، وذلك من اجل جعلها اكرث فاكرث ادارة 
ملتزمة حقوق االنسان يف كل املهامت واالعامل 
التي تقوم بها ضمن حدود صالحياتها القانونية، 
مراعية  الحقوق،  الصحاب  وحامية  حافظة 
ومناهضة  للبيئة،  صديقة  االجتامعي  للتنوع 

التعذيب ومكافحة االتجار بالبرش.

■ ما هو تقييمكم لتلك االسرتاتيجيا بعد اشهر 
عدة من اطالقها؟

االول  النصف  خالل  انجزنا  ممتاز.  التقييم   □
املنظامت  عرشات  مع  بالتعاون  السنة،  من 
والدولية،  املحلية  املدين  املجتمع  وجمعيات 
يف  تصب  التي  التدريب  برامج  من  كبيا  عددا 
اليها،  ارشت  التي  االهداف  تلك  كل  تطبيق 
والتي شملت مئات الضباط والعسكريني ضمن 
املديرية. كام نستعد الطالق مشاريع نوعية يف 
الثاين من  النصف  عدة مجاالت حقوقية خالل 
السنة، سيكون لها اثر ايجايب كبي عىل املجتمع 
اللبناين ككل، خاصة ان بعضها سيعتمد ويطبق 
علام  امنية.  لبنان من مؤسسة  االوىل يف  للمرة 
اننا سنكشف عن تفاصيل كل مرشوع عند بدء 

تطبيقه عمالنيا. 

■ ما هي ابرز الجمعيات املحلية والدولية التي 
تتعاونون او تنسقون معها؟

املدين  املجتمع  منظامت  عدد  يتجاوز   □
التي  والدولية،  املحلية  وجمعياته،  وهيئاته 
تتعاون وتنسق مع املديرية العامة لالمن العام 
مجاالت  مختلف  يف  ومتواصل،  دائم  بشكل 
وجمعية.  وهيئة  منظمة   350 االنسان،  حقوق 
انسانية   - حقوقية  مواضيع  يشمل  التعاون 
االتجار  املخدرات،  جرائم  كمكافحة  متنوعة، 
انتهاك  الطرقات،  عىل  االطفال  تسّول  بالبرش، 
الهجرة  الطفل،  حقوق  انتهاك  املراة،  حقوق 

املرشدين،  امليرس، مساعدة  لعب  الرشعية،  غي 
املعاملة النموذجية للموقوفني موقتا وللسجناء، 
مساعدة ضحايا االتجار بالبرش، مساعدة ضحايا 
التدخني،  ادمان  اخطار  من  الحد  املخدرات، 
التي  االجتامعية  واالخطار  االفات  من  وسواها 
تعرض االنسان للخطر او تنتهك بعض حقوقه. 
والجمعيات  والهيئات  املنظامت  تلك  ابرز  من 
نذكر عىل سبيل املثال: املفوضية العليا لشؤون 
للهجرة،  الدولية  العمل   منظمة  الالجئني، 
املفوضية السامية لحقوق االنسان، مكتب االمم 
املتحدة للمخدرات والجرمية، منظمة كاريتاس، 
ابعاد،  منظمة "كفى عنف واستغالل"، جمعية 
املجلس  املخدرات،  ضد  شبيبة   - جاد  جمعية 
االعىل للطفولة، الصليب االحمر اللبناين، اللجنة 
الدولية للصليب االحمر الدويل، مؤسسة عامل 

االغاثة  للهجرة،  الكاثوليكية  الهيئة  الدولية، 
والتنمية،  للتعاون  االورويب  املعهد  االسالمية، 
العودة  مسية   ،S O S االطفال   قرى  جمعية 
اىل فلسطني، اطباء بال حدود - بلجيكا، وسواها. 
وكذلك هناك تنسيق دائم مع كل السفارات يف 
واالتجار  واللجوء  الرشعية  غي  الهجرة  ملفات 

بالبرش، كل يف ما خص الرعايا التابعني له. 

■ ماذا عن سائر املنظامت او الجمعيات التي 
مل يجر تعاون معها؟ 

زيارة  اما  امكانها  يف  جدا.  بسيطة  اآللية   □
مقابل  يف  العدلية،  محلة  يف  املتمركزة  دائرتنا 
رقم  العام  لالمن  املركزي  املبنى  العدل،  قرص 
الرقم  عرب  معنا  التواصل  او  االوىل،  الطبقة   ،1
424638-01 للتنسيق يف كل ما يلزم. فاملديرية، 
كام يؤكد دامئا اللواء ابراهيم، تضع كل امكاناتها 
حدود  ضمن  االنسانية،  القضايا  خدمة  يف 
قناعتنا  بحسب  القانونية.  وصالحياتها  مهامتها 
كمديرية عامة لالمن العام، ان القيمة الحضارية 
او  امنية  او  االنسانية الي مؤسسة عسكرية  و 
حتى مدنية، ال تقاس اال مبدى احرتامها حقوق 
االنسان وتوفيها الضامنات العمالنية لها. وهذا 
املادية  وطاقاتنا  قدراتنا  بكل  الجله  نعمل  ما 

والبرشية، تحت سقف القوانني اللبنانية.

رئيس دائرة حقوق االنسان واملنظامت والهجرة يف االمن العام الرائد طالل يوسف.

نتعاون مع اكثر من
350 منظمة وجمعية 

في املجتمع املدني
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 )SSR( االورويب  املساعدات  مرشوع  اطار  يف 
لصالح  ينفذ  الذي  لبنان  االمن يف  الصالح قطاع 
وميوله  والجيش  العام  لالمن  العامة  املديرية 
بعنوان  تدريبية  دورة  اجريت  االورويب،  االتحاد 
"التوعية يف مجال االدارة" خضع لها مجموعة من 
الضباط ملساعدتهم يف تخطي التحديات االدارية 

يف عملهم يف كادر ضباط القادة.
رئيس شعبة امانة الرس يف دائرة العديد النقيب 
جورج مفرج تحدث اىل "االمن العام" عن برنامج 

الدورة واهدافها.

ميكن  اطار  اي  ويف  اليوم  الدورة  هذه  ملاذا   ■
وضعها؟ ما هو هدفها ومن مولها؟

□ ال بد من التوضيح ان هذه الدورة املخصصة 
للتوعية يف مجال االدارة ليست االوىل من نوعها، 
العام 2018. وهو  منذ  بل سبقتها دورات عدة 
الربامج املقررة  اعتبارها من ضمن  ما يؤدي اىل 
لتعزيز القدرات البرشية يف املديرية العامة لالمن 
وتتناسب  تتالقى  ومضمونها  شكلها  يف  العام. 
مع االسرتاتيجيا املعتمدة وفق الربنامج السنوي 
واملدنيني  العسكريني  قدرات  لتعزيز  الهادف 
توصال اىل افضل الخدمات التي تقدمها مبختلف 
مؤسسة  العام  لالمن  العامة  املديرية  وجوهها. 
االسرتاتيجيات  وفق  التطور  اىل  تسعى  كربى، 
الوطني  مسارها  وتحفظ  تعزز  التي  املوضوعة 
املبني عىل التضحية والخدمة. الهدف من هذه 
الدورات التي تجري يف املركز الوطني للتدريب 
التابع للمديرية يف مبنى مركز امن عام الجديدة، 
واملدنيني  للعسكريني  البرشية  القدرات  تعزيز 
عينها  املهمة  سيتولون  مدربني  انتاج  اىل  توصال 
يف املستقبل، من اجل تعميم فائدتها عىل بقية 
املراكز. طاملا انها من الدورات املتخصصة الهادفة 
الضباط  البرشية لدى فئة من  املوارد  اىل تنمية 
االداريني، فقد شارك فيها عدد منهم من رتبة رائد  

ونقيب يستعد للرتقية اىل هذه الرتبة. 

■ اىل اي برنامج  استندت هذه الدورة، وهل هي 
نظرية ام تطبيقية؟

□ انها دورة متخصصة تهدف اىل تطوير االداء 

وضعته  الذي  السنوي  الربنامج  به  قال  مبا  عمال 
املركز  يف  اجريت  العام،  لالمن  العامة  املديرية 
الوطني للتدريب التابع للمديرية دورة خصصت 
مكتب  يف  واالحصاء  التحليل  دائرة  لعسكريي 
قدراتهم   تعزيز  اجل  من  والتطوير،  التخطيط 
وتقديم افضل النامذج التي تنرش يف مجلة "االمن 
العام"، وتنويعها لتطاول مجاالت اقتصادية وامنية 
واجتامعية وادارية، سعيا اىل استخدام نتائجها يف 

بناء القرارات.
رئيس دائرة التحليل واالحصاء يف مكتب التخطيط 
اىل  تحدث  صقر  مازن  البحري  الرائد  والتطوير 

"االمن العام" عن الدورة وبرنامجها واهدافها.

 ■ يف اي اطار ميكن وضع هذه الدورة؟ هل هي 
االمن  يف  السنوية  التدريبية  الربامج  ضمن  من 

العام؟
□ الدورة تقع يف اطار مرشوع املساعدات االورويب 
)SSR( الصالح قطاع االمن يف لبنان، وهو مرشوع 
العام  لالمن  العامة  املديرية  لصالح  ينفذ  واسع 
والجيش وميوله االتحاد االورويب. بدأ تنفيذه منذ 
عامني وجرى متديده ستة اشهر اضافية تنتهي يف 
متوز املقبل. وهو يركز عىل ثالثة مجاالت اساسية 
بناء  والتدريب،  االدارة  هيكلية  تطوير  هي: 
القدرات الفردية لالشخاص، كيفية التواصل وآليات 
الحوار. يف هذا االطار، ومن ضمن الربامج السنوية 
املقررة لربامج التدريب يف املديرية، نظمت هذه 

دورة تدريبية على "التوعية في مجال اإلدارة"
الرائد مفّرج: أصول قيادة فريق عمل

دورة حول اإلحصاء ملجموعة من ضباط األمن العام
الرائد صقر: بدأنا إحصاءات اقتصادية للمّرة األولى

نشاطات

تفعيل  ناحية  من  وباالخص  االدارة،  مجال  يف 
تحت  جامعيا  تعمل  التي  العمل  فرق  اداء 
ارشاف الضباط. لذلك ركز  مضمون الدورة عىل 
تاسيسا  آن  تطبيقي يف  نظري وما هو  ما هو 
عىل مناذج معتمدة يف دول ومؤسسات اخرى 
جرى استعراضها بدقة وتم اختيار ما يتناسب 
العمل  فورش  اللبنانية.  والخصوصيات  منها 
والحصص التدريبية ركزت عىل توعية الضباط 
االداريني عىل السبل املثىل الصول قيادة فريق 
عمل وآلية ادارته ملامرسة املهمة املوكلة اليه. 
لتفعيل  الفريق  اىل تحفيز هذا  يقود  ما  وهو 
واملتناسبة  املرجوة  النتائج  اىل  توصال   ادائه 
يقول  فاملنطق  ومهامتهم.  اختصاصاتهم  مع 

رئيس شعبة امانة الرس يف دائرة العديد النقيب جورج مفرج.

من دورة اإلحصاء.

رئيس دائرة التحليل واالحصاء يف مكتب التخطيط والتطوير 
الرائد البحري مازن صقر.

من اعامل الدورة.

افراد  مع  التواصل  من خالل  يأيت  التحفيز  ان 
الفريق بطريقة ناجحة ال تكتمل ما مل يتفهم 
بناء  وكيفية  اعضائه  احتياجات  الرفيق  رئيس 
عالقة من الثقة املتبادلة دون التخيل عن دور 
الضابط كرئيس للفريق ومحاب له عند اللزوم 
مع احرتام خصوصية االعضاء وما هو مطلوب 

من كل منهم.

يتولون  ومدربني  خرباء  الدورة  ستنتج  هل   ■
املهمة الحقا؟

املحرتفني  املدربني  من  فريق  نحن  لدينا   □
االورويب  املرشوع  خرباء  جانب  اىل  ووجودهم 
املتخصصني باملهمة عينها  زاد من خرباتهم عىل 
اكرث من مستوى، وهو ما يساعد عىل االستفادة 
منها الحقا يف اعداد برامج مامثلة لهذا النوع من 

الدورات يف اي وقت.

■ ما الذي سيتغي يف النتيجة، وكيف ستنعكس 
نتائج هذه الدورة عىل اداء الضباط والعسكريني؟ 
املوارد  اداء  تنمية  يف  يكمن  اليه  نهدف  ما   □
وهو  العام.  لالمن  العامة  املديرية  يف  البرشية 
يقود اىل تفعيل االدارة ككل، وينعكس ايجابا عىل 
االنتاجية االمنية والخدماتية. ال ميكن قياس نتيجة 
هذه الدورات اال من خالل قياس ثقة املواطنني 
بخدمات االمن العام، التي سرتتفع بنجاحها، فهم 

املراقبون وهم املحاسبون.

الدورة يف مجال االحصاء يف ارشاف الخبي الفرنيس 
Jean Louis Martin وذلك بهدف تطوير القرار 

االسرتاتيجي واملساعدة يف اتخاذه.

الهدف  وما  دامئة،  ام  ■ هل هي دورة مرحلية 
منها؟

□ الربنامج املعتمد مرحيل وينتهي بانتهاء الدورة 
وليس له اي محطات الحقة. وقد اعد له املدرب 
لالحصاء  الوطنية  املدرسة  خريج  وهو  الفرنيس، 
واالدارة االقتصادية يف فرنسا، سلفا بايفاده بعثة 
العام  االمن  يف  الوضع  استطلعت  متخصصة 
والجيش، ودرست الحاجات امللحة لهام قبل وضع 

برامج الدورة ومناهجها.

ومن  الدورة؟  هذه  اجريت  مستوى  اي  عىل   ■
شملت؟

لدائرة  كرئيس  انا  مشاركتي  اىل  باالضافة   □
من  مجموعة  فيها  شارك  واالحصاء،  التحليل 
املركزية  االدارة  مكاتب  من  كل  يف  الضباط 
املكلفني وضع االحصاءات.  شاركت فيها خمس 
والتطوير  التخطيط  مكتب  يف  املفتشات  من 
لتعزيز قدراتهن. اعتمدت الدورة برامج تطبيقية 
ونظرية للتدريب عىل تنظيم االحصاءات االمنية 
واالدارية ومهامت املديرية. وهي تناولت حركة 
الدخول والخروج عىل املعابر، وبطاقات االقامة 
السفر  جوازات  واصدار  واملقيمني،  لالجانب 
الجرائم، واملخالفات املرتكبة، وجداول  واحصاء 
املجاالت  يف  االحصاءات  عن  عدا  املوقوفني. 
وضعه.  بارشنا  جديد  نوع  وهي  االقتصادية، 
االحصاءات ميكن تحليلها الستثامر النتائج التي 
قرارات  لتكوين  الحاجة  عند  االرقام  اليها  تقود 

استباقية او لتقييم اثر اي منها.

■ ما هي الربامج املعتمدة، نظرية ام تطبيقية؟
□ الربامج املعتمدة واسعة وتشمل:

• املبادىء االساسية النتاج االحصاءات ومكوناتها 
والبيانات  والخرائط  واملخططات  كالجداول 

الوصفية، ومتى وكيفية استخدامها.
القرارات  اىل  تقود  التي  االستباقية  الخطوات   •
االسرتاتيجية وسبل االفادة منها والرتويج لنتائجها.

القرارات  صنع  يف  ودوره  السابق  االثر  تقييم   •
تقييم  يف  االحصاءات  ودور  االسرتاتيجية، 

"النمذجة" واملراقبة الالحقة.
يف  املنشور  االحصايئ  للعرض  النقدي  التحليل   •
مجلة "االمن العام"، وتقديم االقرتاحات لتطويره.

• استخراج االحصاءات املفيدة من خالل القرارات 
االسرتاتيجية املرتبطة مبهامت املديرية وتصنيفها 

وفق االستخدامات املمكنة.
• تأمني الجودة يف االحصاءات ومالءمتها وتوقيتها 
وتقدميها  واملكاين  الزمني  االطارين  ووضوحها يف 

بافضل صورة والتعليق عليها.
• حسن استخدام الربامج وفق النامذج املتطورة 

املعتمدة عامليا.
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يف اطار سلسلة النشاطات االجتامعية الثقافية التي تنجزها دوريا بالتعاون 
شاركت  عدة،  مجاالت  يف  املدين  املجتمع  قوى  مختلف  مع  والتنسيق 
املديرية العامة لالمن العام من خالل شعبة التعاون العسكري - املدين يف 
معرضني جامعيني متخصصني بالتوظيف. االول ضمن حرم الجامعة اللبنانية 
- الكندية LUC، والثاين ضمن حرم جامعة البلمند. كذلك شاركت يف معرض 

يف جامعة الروح القدس يف الكسليك. 
مشاركة املديرية متثلت بوضع "ستاند" خاص بها توىل ضمنه رئيس شعبة 
التعاون العسكري - املدين الرائد انطوان الخوري، مبعاونة عسكريني من 
الشعبة، تعريف الطالب الجامعيني املشاركني عىل مهامت املديرية العامة 
لالمن العام، حدود صالحياتها القانونية، رشوط التطوع فيها برتبة مأمور 
متمرن او مفتش متمرن او ضابط، مقدار رواتب العسكريني بشكل عام 
والتقدميات املادية والطبية واالجتامعية التي يحظون بها هم وعائالتهم، 
مبهامت  يقومون  الذين  العسكريني  اىل  بالنسبة  املعتمد  العمل  دوام 

السويرسي  الدعم  انشطة مرشوع  تنفيذ  اطار  يف 
لالدارة املتكاملة للحدود يف لبنان)املرحلة الثانية(، 
نّظم مكتب املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة 
لالمن  العامة  املديرية  مع  بالتنسيق   ICMPD
 ،Mike Bisi الربيطاين  الخبي  ارشاف  ويف  العام 
االنسان عىل  "حقوق  تدريبيتني يف مجال  دورتني 
املايض،  ايار  خالل  "الهجرة"  و  الدولية"  الحدود 
املكاتب  مختلف  من  عنرصا  عرش  اربعة  تابعها 

والدوائر واملراكز.
عزار  الرائد  من  كل  التدريبية  االعامل  يف  شارك 
الحواط  نانيس  االداري  اول  واملالزم  الشامي 

واملؤهل اول ماريبيل رشفان.

يف  املدين  ـ  العسكري  التعاون  شعبة  نظمت 
مكتب التخطيط والتطوير يف املديرية العامة 
بها حوايل 80  قام  ميدانية  زيارة  العام  لالمن 
طالبا من مدرسة سيدة اللويزة ـ زوق مصبح 
ارشف  االقليمي.  كرسوان  عام  امن  مركز  اىل 
رئيس  املركز  اقسام  التي شملت  الزيارة  عىل 
رشح  وتوىل  الخوري،  انطوان  الرائد  الشعبة 
نوعية الخدمات واملهامت  التي يقوم بها كل 
التي  واملراحل  واختصاصه  املركز  اقسام  من 

تسلكها اي معاملة. 
والطالب  الخوري  بني  حوار  الجولة  اعقب 
بعمل  تتصل  التي  القضايا  مختلف  تناول 

ودوراملديرية. 

شارك في معارض جامعية شارحًا دوره
األمن العام: لتوضيح آفاق العمل لألجيال الطالعة

"حقوق اإلنسان على الحدود الدولية" و"الهجرة"
في دورتني تدريبيتني

مركز أمن عام كسروان
 إستقبل طالبًا من مدرسة سيدة اللويزة

جواب عن استفسار.

حوار.

من املعرض.
من الدورة التدريبية.

طالب اللويزة يف مبنى امن عام كرسوان.

نشاطات

عسكرية او ادارية، وسواها من التفاصيل. كام وزعت الشعبة عىل الطالب 
مجانا، كتيبات تتضمن التعريف مبهامت االمن العام وصالحياته و رشوط 
تحوي صورا  اقراص مدمجة  لديه ومستنداتها،  تنجز  التي  املعامالت  كل 
يف  املديرية  بها  قامت  ثقافية   - اجتامعية  نشاطات  عن  وثائقية  وافالما 
مختلف املناطق اللبنانية، بالتعاون مع جهات رسمية وجمعيات مجتمع 

مدين ومدارس وجامعات، وسواها. 
الخوري عن جميع اسئلة واستفسارات الطالب ذات  الرائد  كذلك اجاب 
الصلة باملديرية العامة لالمن العام. يف هذا الصدد اوضح لـ"االمن العام"، 
خالل زيارتها املعرضني، ان اكرث االسئلة التي طرحها الطالب متحورت حول 
االستفسار عام اذا كانت هناك دورات تطويع قريبة يف املديرية. كام حول 
مدى امكان متابعة تحصيلهم العلمي، الجامعي ويف مجال الدراسات العليا 
والدكتوراه، فيام لو تطوعوا يف االمن العام. وعرّبوا عن اعجابهم وتقديرهم 
الكبي لدى اعالمه اياهم بأن املديرية مل تكتف فقط بتسهيل وتكييف خدمة 
عسكرييها الذي يتابعون تحصيلهم العلمي مع متطلبات ذاك التحصيل، 
بل انها وقعت خالل السنوات االخية، بتوجيهات من مديرها العام اللواء 
عباس ابراهيم، اتفاقات تعاون مع عدد من اهم الجامعات يف لبنان، اخرها 
اللبنانية االميكية )LAU(، يستفيد مبوجبها ضباط املديرية  مع الجامعة 
وعنارصها من حسومات عىل االقساط الجامعية السنوية تقارب الـ 50%. 

الرائد الخوري اكد ان املديرية ستشارك ايضا خالل االشهر املقبلة يف عدد من 
معارض التوظيف التي تجريها الجامعات اللبنانية واملؤسسات املتخصصة 
يف  املعنية  الرسمية  املؤسسات  كل  عىل  يجب  بانه  قناعتها  من  "انطالقا 
الدولة ان تساهم عىل قدر امكاناتها يف توضيح افاق العمل املتوافرة امام 
االجيال الطالعة يف لبنان، واالكرث طلبا يف العامل حاليا ومستقبال، يك يتمكنوا 
من اختيار مستقبلهم العميل بشكل مدروس، مبا يتناسب مع طموحاتهم 
اخرى.  افضل من جهة  الوطن مستقبل  لهم والقتصاد  من جهة، ويؤمن 

فنجاحهم يساهم يف نجاح كل الوطن".



إحصاءات الشهر
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الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من 2019/04/16 لغاية 2019/05/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2019/04/16 و2019/05/15

املجموعاجانبعربلبنانيونحركة تنقل

العددالعددالعدد
1702اثيوبية

1اذربيجانية
4ارمينية
5المانية

9اميركية
13اوزباكستان

121اوكرانية
3ايطالية

3باكستانية
1برازيلية
4بريطانية
1بلجيكية

456بنغالدشية
62بنينية

12بوركينابية
2بيرو

47بيالروسيا

1اردنية
8تونسية

1جزائرية
28سودانية

دخول

مغادرة

املجموع

370310

376087

746397

264092

277405

541497

114816

124459

239275

749218

777951

1527169

1تركمانستان
74توغولية

2دانماركية
1دومينيكية

47روسية
10سنغالية
7سويدية

294سيراليونية
46سري النكية

3صربيا
27غامبية
1214غانية

6غينيا بيساو
1غينية

2فرنسية
5فنزويلية
422فيليبينية

13كازاخستان
44كاميرون

1كوبية
2كونغو ديموقراطية

6كيرغيزية
74كينية
1مالية

4ملغاشية
16مولدوفية
2نمساوية

4نيبالية
310نيجيرية

60هندية
2هولندية
5147المجموع

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
اعتبارا من 2019/04/15  لغاية  2019/05/15 ضمنا

3سورية
124مصرية
165المجموع

الدولة

الدولةالدولةالدولة

الدولة العددالعدد

الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من  2019/04/15 لغاية 2019/05/15

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من 2019/04/15 لغاية 2019/05/15

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

110 لبناني
173اثيوبي
3اردني
12ايران

1باكستاني
1برازيلي
1بلغارية

110بنغالدش
1بوركينا فاسو

3تركي
1تشادي

1توغولي
3ساحل العاج

106 لبناني
198اثيوبي
4اردني
7ايران

1بلغارية
128بنغالدش

1بوركينا فاسو
2تركي

1تشادي
1توغولي
2تونسي

1ساحل العاج
32سوداني

25سوداني
483سوري

1سيراليون
11سري النكي

1صومالي
8عراقي
1غاني

2فلسطيني
9فلسطيني - سوري
1فلسطيني - الماني

1فلسطيني - غزاوي
7فلسطيني من دون اوراق

1فلسطيني سلطة

442سوري
11سري النكي

1صومالي
8عراقي

1فلسطيني
9فلسطيني - سوري
1فلسطيني - الماني

1فلسطيني - غزاوي
7فلسطيني من دون اوراق

1فلسطيني سلطة
1فلسطيني عراقي
74فلسطيني الجىء

1فنزويلي

1فلسطيني عراقي
75فلسطيني الجىء

1فنزويلي
20فيليبيني

3قيد الدرس
3كاميرون

1كويتي
3كيني

81مصري
12مكتوم القيد

12هندي
1يوناني

1184المجموع

29فيليبيني
3قيد الدرس
5كاميرون

1كويتي
3كيني

1مجهول الهوية
75مصري
1مغربي

14مكتوم القيد
3نيبالي

1نيجيري
10هندي

1188المجموع
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 الوثائق المزّورة
8081

املجموعمختلفهوياتاختامتأشرياتاقاماتجوازاتعام

69596116سوريا
71614العراق

268تركيا
77لبنان

325اليونان
44الربازيل
44برازيل
33اسبانيا

213غواتيامال
112عاملي 
22الرنوج
22املانيا

112فنزويال
112ايطاليا

11اململكة العربية السعودية
11الدومينيكان

11نيجرييا
11سيرياليون

11جنوب افريقيا
11غانا

11اثيوبيا
11الكامريون
3337281596182املجموع

جدول اجاميل مفّصل بالوثائق املزّورة املضبوطة يف الدوائر واملراكز الحدودية: نيسان 2019

رسامن بيانيان بالوثائق املزّورة بحسب جنسية حاملها ونوعها:
الدوائر واملراكز الحدودية: نيسان 2019

عدد الوثائق املزّورة املضبوطة ونوعها: نيسان 2019

نسب الوثائق املزورة بحسب الجنسيات: 
نيسان 2019

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          
نيسان 2019

الدوائر واملراكز الحدودية 
نيسان 2019

عدد الوثائق السورية املزّورة بحسب النوع واملركز الحدودي: نيسان 2019

عدد املسافرين مقابل عدد حاميل وثائق مزّورة: نيسان 2019

نسبة حاميل الوثائق املزّورة حاملو وثائق مزّورةعدد املسافريناملركز

2148800م.البقيعة

7692300د.العبودية

7523500م.العريضة

1660700م. القاع

403020102.4/100000م.املصنع

59661813823.1/100000م.املطار

8571116.6/100000م.بريوت

125900م.مرفأ طرابلس

119200714912.4/100000املجموع
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لغة
شرح الفّية ابن مالك في القواعد العربّية

اإلضافة

المدير العام السابق لالمن العام 
المتقاعد  الركن  العميد 
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بأقالمهم  

عن الثقافة كضرورة وطنّية

بقلم
بيار أبي صعب*

التي  املصيية  والتحديات  واالقتصادية،  السياسية  ازماتنا  غمرة  يف 
بنا  يحدق  آخر،  نوع  من  خطر  هناك  العربية،  املنطقة  تشهدها 
ومبجتمعنا، لكننا ال نتعامل معه غالبا بالجدية الالزمة. خطر التصّحر 
الثقايف. لقد انحرس عدد القراء بشكل مقلق، وعدد مستهليك االبداع 
والفكر والفنون الجادة بشكل عام. هناك عرشات املرسحيات الجيدة 
من  مئات  بضعة  عىل  يقترص  جمهورها  لكن  بيوت،  يف  موسم  كل 
كان  فيام  واملناسبات.  العروض  كل  يف  انفسهم  نلتقيهم  املشاهدين، 
كل  من  وغزيرا،  متنوعا  السبعينات  بيوت  يف  الجاد  املرسح  جمهور 

الفئات والطبقات.
وماذا نقول عن القراءة؟ يكفي ان نستمع اىل ما يقوله اصحاب دور 
النرش اللبنانية العريقة يف توصيف االزمة، وتراجع عدد القراء. نحن 
نتحدث عن بيوت التي طاملا كانت عاصمة للكتاب العريب، واملركز 
الذي تنرش فيه اهم املؤلفات االدبية والفكرية العربية. االمر نفسه 
ينطبق عىل املوسيقى الجادة، واالغنية الجادة، والفنون التشكيلية. اذ 
يقترص ارتياد الغاليهات عىل مدراء املهرجانات واملؤسسات الفنية، 
املجموعات.  واصحاب  واملقتنني  الفن  هواة  االثرياء  من  وخفنة 
السينام الجادة بدورها تكاد ال تجد لها مساحة يف املدينة، وال بد من 
االجنبية ملشاهدة اعامل ذات قيمة  او  الوطنية  املهرجانات  انتظار 

فنية وفكرية.
الضخمة،  الهوليودية  االنتاجات  اجتاحتها  لبنان  يف  السينام  صاالت 
االخالقية  السياسية  واالمثولة  التسطيحي  البعد  ذات  املتشابهة، 
العنف واالنفجارات والخوارق. فيام املوسيقى  املوجهة، مع جرعات 
توجهنا،  كيفام  وتطاردنا  باغنيات سطحية،  اذواقنا  تشّوه  االستهالكية 
من االذاعة والتلفزيون اىل الحفالت العامة وشبكات التوزيع املهيمنة. 
يف  الحق  لها  "سلع"  كلها  حرج.  وال  فحّدث  االستهاليك،  املرسح  اما 
الوجود طبعا، رشط ان ال تحتكر السوق، وتطبع بطابعها املشهد العام، 

وتصبح املرجع االوحد للذوق، و"الثقافة" الوحيدة املتاحة للناس.
عاتق  عىل  الزاحفة  االمية  هذا  مسؤولية  وضع  اىل  كثيون  يذهب 
فهم  من  للتهرّب  كسولة  محاولة  هذه  طبعا  الرقمي".  "العرص 
واملعرفة.  والفكر  الذوق  خدمة  يف  ووضعها  التكنولوجيا،  تحديات 

الجدران،  عىل  او  الكتب  يف  الوسائط:  مختلف  عرب  تكون  القراءة 
ان  املهم  الربدي!  اوراق  عىل  ماض سحيق،  يف  كام  او  الشاشة  عىل 
تبقى القراءة حاجة حيوية لتنمية انسانيتنا، وبناء املجتمع، واالنتامء 
ابوابا جديدة،  لنا  فتح  التقني  التطور  ان  بل  البرشية.  الحضارة  اىل 
والكتب  واملقاالت  النصوص  تقنية  عرب  سمعيا،  املحتوى  تلقي  مثل 
لن  املعرفة  طالب  ان  اي  "بودكاست".  بالـ  يسمى  ما  او  املقروءة، 

يعدم اليها سبيال مهام تغي الزمن.
ما يشجع عىل االمية، واالستغناء عن املعرفة والتفكي والتذوق، هو 
واملاكينات  للتقنيات  استعامل سطحي  القائم عىل  االستهاليك  النمط 
من حولنا، بصفتها معيار التطور، وعىل متحور اهتاممنا ومشاغلنا حول 
املادة واملظاهر الخارجية، بصفتها املعايي الحرصية للنجاح والسعادة. 
"ماذا نستطيع ان نفعل يف مواجهة العرص؟"، قد يقول بعضهم بنربة 
انهزامية. نستطيع الكثي. فالعرص ليس قامئا عىل االمية، بل عىل تطوير 
املعارف. اما الرتاجع، فهو مسؤولية االنظمة الرتبوية، والثقافة املهيمنة 
يف املدرسة والجامعة، ويف البيت والشارع، ويف مختلف وسائل االعالم.
النظام الرتبوي زيارة املتاحف واملسارح يف صلب املنهج  حني ُيدخل 
التالمذة.  تكوين شخصية  الثقافة جزءا من عنارص  الدرايس، ستصبح 
حني يعاد النظر يف املناهج وتقنيات التعليم لتصبح عرصية ومشوقة، 
ال صعبة ومضجرة، سيستمتع التالمذة بقصيدة لسعيد عقل او محمود 
سنت".  "فيفتي  او  لـ"امينيم"  راب  باغنية  يستمتعون  كام  درويش، 
حني يكرّس التلفزيون برامج عرصية وذكية ومسلية لبث حب الثقافة 
والتعريف بها، وتقديم االحداث الثقافية، سيذهب الناس اىل املرسح 

كام يذهبون اىل املطاعم والنوادي الليلية.
جوهر  انها  الخالص.  خشبة  هي  الثقافة  الوجودية،  ازماتنا  قلب  يف 
والقبول  الحوار  وفضاء  االهيل،  االستقرار  وصامم  الوطنية،  الهوية 
يكتفي  مجتمعا  ان  مستقبل.  بال  امة  هي  ثقافة  بال  امة  ان  باآلخر. 
بالرثاء املادي هو جسد بال روح. ان شعبا بال ثقافة ُيلَفظ عىل قارعة 

الحضارة وال يجد له مكانا بني سائر الشعوب.  

* نائب رئيس تحرير جريدة "االخبار"

الدكتور بقلم 
بوغنطوس* نبيل  ضيف العدد

اإليمان بالوطن وحده ينقذنا
العارفون،  يصورها  كام  معظمها  يف  حالكة  حولنا،  من  الغيوم  تتلبد 
يصبون الزيت عىل النار، ما بالهم بال. كأين بهم وكلام اوغلوا يف اطالق 
النظريات التشاؤمية، يثبتون للناس انهم ومن موقع العارف بخفايا 
االمور، جهابذة يف التحليل والنقد واالنتقاد، وانهم وحدهم ميلكون 

الحلول السحرية يف ما لو اتيحت لهم الفرصة وتسلموا زمام االمور.
ما هكذا يتوجه املسؤولون اىل الرأي العام، وليس بهذه الطرق تتم 
سائرون،  الهاوية  اىل  كأننا  فيظّهرونها  االمور،  بواقع  الناس  مكاشفة 

وكأن ليس من سبيل اىل الخالص.
صحيح ان الوضع صعب، وانه عىل درجة عالية من الخطورة، اقتصاديا 
االنقاذ مستحيل. قد يكون  ان  لكم  قال  وماليا واجتامعيا. لكن من 
اماكن معينة، نعم.  صعبا، نعم، وقد يتطلب قرارات غي شعبية يف 
لكن، شعبنا الذي ضحى ما ضحاه وعاىن ما عاناه، طوال سني الحرب 
شتى  ويف  واملذاهب  الطوائف  مختلف  ومن  املناطق،  مختلف  يف 
املجاالت، مل ولن يسمح لالنهيار بأن يقع، رشط ان يالقيه املسؤولون 

بشفافية قراراتهم، وصدقية مواقفهم، وصمود ارادتهم بالنهوض.
الشعب مدرك متاما، مثلكم ال بل اكرث منكم، ما هو الوضع عليه. كرثة 
تدفق االخبار من منصات االخبار ووسائل التواصل االجتامعي وبرامج 

"التوك شو"، جعلته يكّون فكرة جلية وواضحة عن مسار االمور.
يا ايها الذين يف يدكم اتخاذ القرار، تأملوا الناس، جولوا يف الشوارع، 
العامة يفكرون يف مجالسهم بصوت مسموع وعال، ال  استمعوا اىل 

يطلبون سوى الحياة الكرمية، الحياة الالئقة باالنسان اللبناين.
ما،  مكان  من  والبدء  صعبا،  ليس  للنهوض  مدروسة  خطط  وضع 
يف  ثابتة  بخطى  واالنطالق  املايض،  يف  الخلل  مكامن  عىل  واالضاءة 
وفتح  واالنتقام  التشفي  روح  من  بعيدا  املايض،  هذا  عيوب  اصالح 
السجالت والسجاالت، ليس مستحيال. مل يعد هناك الكثي من الوقت 
ترقب  حولنا  من  العامل  وعيون  ويرسة،  مينة  االتهامات  يف  الضاعته 
لبنان،  اصدقاء  بني  من  يكون  قد  االمور.  بنا  اين ستصل  واىل  حالنا، 
من يغار عليه وعىل مصالحه اكرث مام نغار عليه نحن، وهذا معيب.

وبدوره  االبدية  بدميومته  واخيا،  اوال  بلبنان  ينقذنا،  االميان  وحده 

الذي ينهار فيه كل  الوقت  العامل. ففي  الذي يلعبه بني اشقائه ويف 
يشء من حولنا، االنظار شاخصة الينا. شعوب عانت وشعوب ما زالت 
تعاين، وهي غي بعيدة منا، تأمل يف ان يأيت وقت وتنتهي املآيس التي 
تحوط بها، فتسعى اىل التمثل بالنهوض اللبناين يف مطلع التسعينات 
بالنا  فام  تحتذى ملن هم حولنا،  امثلة  اعطينا  املدمرة.  الحرب  بعد 

اليوم نسمح بتسلل اليأس اىل النفوس والعقول.
يف  لبنان  موقع  لتحصني  جاهدين  يعملون  كرث  لدينا  السياسة  يف 
ابعاد الكؤوس املرة  وجه كل ما يعصف من حولنا، وهم نجحوا يف 
لهم صوالت  كانت  من  هناك  االقتصاد،  يف  االمر  كذلك  الوطن.  عن 
وجوالت يف جهات العامل االربع، ومنهم من متت االستعانة بهم النقاذ 

اقتصاديات دول كثية من حولنا.
باالقتصاد  النهوض  مسية  قيادة  يف  هؤالء  ملثل  املجال  يف  افسحوا 
بوحي  واعملوا  وارشاداتهم،  نصائحهم  اىل  استمعوا  اقله  او  مجددا، 
منها. ال تسارعوا اىل السبل السهلة التي ال توفر سوى املسكنات للوضع 
التي منر فيها تحتاج اىل اعادة هيكلة لالقتصاد  الحال  ال اكرث، بينام 
الوطني، واىل جعله بابا للعبور نحو غد تختلف فيه معطيات الحياة 

متاما عام عرفناه عىل مر العقود املاضية.
لبنان مل يسقط ولن يسقط. فكام انتعش يف بداية التسعينات ونفض 
سيعود  جيانه،  بني  دوره  ولعب  التألق  اىل  وعاد  الحرب،  غبار  عنه 
هذه املرة ايضا، وبقوة اكرب. الغبار الذي تثيه زوابع التهليل باقرتاب 
الدائر حاليا ال  السيايس  تنجيل، والرصاع  ان  لها من  بد  السقوط، ال 
بد له من نهاية قريبة. الدور اآليت يف القريب العاجل هو دور رجال 
االقتصاد، الذين ال بد لنا من ان نستمع اليهم وحدهم، ملالحظاتهم 
سبل  افكارهم  ويف  هؤالء،  يد  يف  الحلول  وتوجيهاتهم.  وافكارهم 
السبل  ومهدوا  اليهم  فاستمعوا  الوطن،  ملعاناة  الرتياق  هم  النجاة. 
لنهضة اقتصادية يف الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة وكل اوجه 

الحياة. آمنوا بهم اميانكم بالوطن.

* قاض يف املحكمة الدولية لتسوية النزاعات - لندن
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تحقيق

ليس يسريا عىل اي انسان ان يحّول امتحان العمر القايس، حيث يحجم االخرون ويفشل كثريون، اىل مدرسة حياة يتطلع اليها من 
دخلوا يف التجارب املؤملة. انهم ذوو االحتياجات الخاصة. املثل الساطع عىل ارادة الحياة التي يكللها الفرح وتغمرها االنسانية

أول مستشار وزاري في لبنان على كرسي متحّرك
جو رّحال... إرادة صلبة هزمت املستحيل

وازاح  الصعوبات،  امام  االنهزام  رفض  النه 
سكون  وكرس  امامه،  من  الكثية  العوائق 
جو  متكن  جرأة،  بكل  الصوت  رافعا  الصمت 
من  يحتذى  امثولة  اىل  تحّول  الذي  رحال 
اىل  الخاصة  االحتياجات  ذوي  مفهوم  تحويل 
مستشار  اول  ليصبح  الصلبة،  االرادة  ذوي 
الدولة  تاريخ  يف  متحرك  كريس  عىل  وزاري 

اللبنانية.
يف  خطته  لها  فرشح  التقته،  العام"  "االمن 
موقعه  ويف  اسمه  حملت  التي  الجمعية 

االستشاري.

التي  والصعوبات  الظروف  ابرز  هي  ما   ■
رافقت مسيتك العلمية والحياتية؟

لكن  كثية.  والرتبوية  الحياتية  الصعوبات   □
التي  هي  االنسان  تعرتض  التي  الصعوبات 
التي  الصعوبات  ناجحا.  انسانا  منه  تجعل 
الصحي  رافقت مسييت كثية، السيام وضعي 
ال  جراحية  عمليات  لسلسلة  خضعت  اذ 
املدارس  رفضت  ذلك،  بازاء  تحىص.  وال  تعد 
استقبايل، وكانوا يعتربون انني شخص ال ميكنه 
ان يحقق شيئا، وال قدرة له عىل التكيف مع 
كل  لكن  عادية.  مدرسة  ويف  عادي  مجتمع 
هذه الصعوبات مل تثنني عن متابعة مسييت، 
جديد  تحد  اىل  حولته  اعرتضني  حاجز  وكل 

جعلني اكرث صالبة.

"جو  جمعية  تأسيس  اىل  دفعك  الذي  ما   ■
بذوي  مبارشة  تعنى  التي  فاونديشن"  رحال 

االرادة الصلبة كام تفضلون تسميتهم؟
□ منذ العام 2001 بدأت مسييت النضالية يف 
الرصخة  اطلقت  عندما  اللبناين،  االعالم  نظر 
وقلت  التلفزيونية،  الربامج  احد  يف  املدوية 
بينام  متخصصة  مدرسة  يف  انا  ملاذا  يومها: 
ممتازة  املدرسية  وعالمايت  العلمي  تحصييل 

والفرق الوحيد انني اكتب ببطء، وال استطيع 
ان اميش؟ استمرت املعاناة مع رفض املدارس 
استقبايل، لكني ارصرت عىل التحدي وانهيت 
تعليمي  انهيت  ثم  ومن  الثانوية،  دراستي 
السياسية  العلوم  يف  اجازة  وحزت  الجامعي 
يف  املاجستي  وانهيت  الدولية،  والعالقات 
والديبلوماسية  االسرتاتيجية  املفاوضات 
اطروحة  عىل  اعمل  حاليا  بتفوق.  الدولية 
موضوع  يف  اللبنانية  الجامعة  يف  دكتوراه 
"انخراط ذوي االحتياجات الخاصة يف الحياة 
اىل  وصلت  لبنان".  يف  واملدنية  السياسية 
والنجاح  الوجع  هذا  تحويل  بوجوب  قناعة 
الشخيص لخدمة االخرين من رشيحة االرادة 
الصلبة حتى ال يدخلوا يف املعاناة ذاتها. لذلك 
رحال  "جو  جمعية  بانشاء  القرار  اتخذت 
حتى  اسمي  الجمعية  حملت  فاونديشن". 
اتحمل كامل املسؤولية لسببني: االول ايجايب 
وهو انني اذا استطعت تحقيق نجاح تكون 
الرسالة انني خرجت من الشخيص اىل العام، 
والثاين سلبي ال سمح الله اذا حصل اي فشل 
اكون شخصيا اتحمل الخسارة وليس القضية. 
نحن مجموعة اشخاص اتخذنا قرارا يف العام 
2017  بانشاء الجمعية، وحصلنا عىل العلم 
والخرب يف االول من شباط 2017، وما نسعى 
اليه يف املجتمع اللبناين تثبيت اننا ذوو ارادة 
بشكل  املجتمع  يف  االنخراط  وحقنا  صلبة 

الئق وكريم.

■ ملاذا اخرتتم شعار "الكريس مش كارثة"؟
مش  "الكريس  ان  عىل  يربهن  نضايل  الن   □
تسهل  وسيلة  امنا  عائقا  ليست  كارثة"، وهي 
طريقة عييش. بينام تفكيي وانجازايت ال تتم 
من خالل كريس بل من خالل اراديت الصلبة. 
وسعادة  فرح  عقد  وقعت  انا  اقول  ببساطة 
النني متصالح مع نفيس. البعض يسألني هل 

افكر يف ان اميش يوما ما؟ جوايب لهم ال، الن 
االمر ال يعنيني.

■ ما هي ابرز االنشطة التي تقومون بها يف 
هذا االتجاه؟

□ هدفنا االسايس انخراط اكرب عدد من ذوي 
االرادة الصلبة يف املجتمع بشكل يكونون فيه 
منتجني، ليس فقط ماديا، بل فكريا ورياضيا 
وموسيقيا وثقافيا، وان تكون ثقتهم بانفسهم 
كبية جدا. نحن نستهدف يف انشطتنا مشاريع 
خدماتية وامنائية، ونعمل عىل اعادة تكريس 
بطولة لبنان يف كرة السلة لذوي االحتياجات 
انتشار  ولدينا  املتحركة،  الكرايس  او  الخاصة 
والجامعات  املدارس  يف  للتوعية  واسع 
والكنائس واملساجد ويف كل مكان عام يفيد 
املجتمع. االمر االسايس الذي نعمل عليه اننا 
ليس  املادي  والعنرص  لالهل،  الدعم  نقدم 
االهل  يتوجه  وعندما  االشخاص،  يفيد  دامئا 
اىل اي عضو من اعضاء الجمعية، اول كلمة 
نقمة،  وليسوا  نعمة  اوالدكم  ان  لهم  نقولها 
نفع  ما  اقول:  هنا  بهم.  االفتخار  فعليكم 
كانت  اذا  تساعدنا  التي  والقوانني  املراسيم 
ثقافتنا املجتمعية ما زالت ضعيفة يف النظرة 
مجتمعنا  يزال  وال  الصلبة،  االرادة  ذوي  اىل 
لذلك  وننجزه.  ونفعله  نعانيه  مبا  ملم  غي 
كان  اذا  التايل:  بالسؤال  مجتمعنا  اىل  اتوجه 
عىل  ويسي  صحته  بكامل  شخص  هناك 
قدميه، وتقدم به العمر، واضطر اىل الجلوس 
اىل كريس متحركة ما هي نظرتكم اليه؟ هل 
بساطتها.  عىل  االمور  اخذ  علينا  ستتغي؟ 
عندما نجلس اىل بعضنا البعض نتعادل النني 
وانت  مكتبي  يف  مدولبة  كريس  اىل  اجلس 
ال  دواليب،  لها  مكتبك  يف  كريس  اىل  تجلس 
ضابط  من  كم  اسأل:  ايضا  يختلف.  يشء 
وفرد يف االمن العام تعرض الصابة واليزال يف 

اداريا وهو منتج ويرتقى يف  السلك، ويعمل 
وظيفته طبيعيا؟ كونه داخل مؤسسة تحمي 
الوطن يقوم بحامية الوطن اداريا، وقد يكون 
تعرض لالصابة قبال وهو يؤدي مهامته عىل 
الجبهة، فهل هذا الضابط او الفرد تتخىل عنه 
مؤسسته او تتعاطى معه بتفرقة عن غيه؟ 
ابدا هذا ال يحصل، الن هذا الشخص ايا تكن 
رتبته ووظيفته يخضع للثواب والعقاب كاي 

شخص آخر، اذا التفرقة يف عقولنا.

■ ما هي امللفات التي تعملون عىل انجازها؟
□ نعمل عىل خطة عمل شاملة تغطي معظم 
القطاعات، ويف مقدمها الدمج الرتبوي، تحسني 
االقتصادي  والوضع  الصحي  الوضع  وتحصني 
لهؤالء االشخاص ليك يصبحوا منتجني، ودعمهم 
عرب   2000/220 القانون  وتفعيل  رياضيا، 
الالزمة،  االجرائية  واآلليات  التطبيقية  املراسيم 
لالشخاص  الدولية  االتفاقية  ابرام  اىل  والسعي 
ذوي االعاقة التي وقعها لبنان من دون ابرامها 
اذ   .2007 العام  يف  الحكومي  الوضع  بسبب 
ذلك  منذ  االدراج  يف  زالت  ما  قرارا   70 يوجد 
العريب  البلد  لبنان  ان  يحز يف نفيس  ما  الحني. 
الدولية  املعاهدة  بعد  يربم  مل  الذي  الوحيد 
تغنينا  والتي  االعاقة  ذوي  االشخاص  لحقوق 
السيام  والترشيعات،  القوانني  من  الكثي  عن 

يف القانون 220 وهذا معيب. نحن البلد الذي 
عرب  االنسان  كتابة رشعة حقوق  يف  الفضل  له 
شارل مالك، واملؤسف ان مرافق عامة يف الدولة 
اللبنانية ال تعلم بقوانني صادرة تعنى بشؤوننا، 
ال  واحدة  يد  امنا  ومتشعبة.  عدة  ملفات  اىل 
اىل  يحتاج  والنظيف  الصحيح  والعمل  تصفق، 
اكون تحت  بأن  اطالب  انسان  اول  وانا  وقت، 
املراقبة وسقف القانون عىل ان تساعدين الدولة 
ان  الذي يجب  العمل. االهم  يف تحقيق خطة 
الراقية  الدول  يف  االنسان  ان  الجميع  يعرفه 
يقاس مبدى راحته وحصول ذوي االرادة الصلبة 
عىل حقوقهم. لذا ادعو الجمعيات واالشخاص 
اقول  هنا  سويا.  العمل  اىل  والدولة  املعنيني 
مرفوض رفضا قاطعا ان يعمل صاحب اختصاص 

مع  تتالءم  ال  بوظيفة  او  اختصاصه  خارج 
شهادته العلمية، واسأل: اين املؤسسة الوطنية 
الوظائف لذوي  تأمني  التي مهمتها  لالستخدام 
الجمعيات؟  عىل  الرقابة  اين  الصلبة؟،  االرادة 
الشفافية  تعتمد  لبنان  يف  جمعية  اول  نحن 
التامة، وكل يشء مباح امام الجميع من خالل 
املايل،  املوضوع  السيام  االنرتنت،  عىل  موقعنا 
وانا جاهز يف اي لحظة للمحاسبة ولرفع الرسية 

املرصفية عن حسايب الشخيص.

■ عندما اختارك الوزير جربان باسيل مستشارا 
له، كيف كان وقع ذلك عليك؟

□ عينت مستشارا للوزير باسيل يف 11 شباط 
وهي  لدي،  فرح  محل  ذلك  وكان   ،2019
مسؤولية كبية جدا وصعبة النني اصبحت امثل 
رشيحة عىل امتداد الوطن. امثل وزير خارجية 
محل  واصبحت  العامل،  اقطار  كل  يف  لبنان 
محاسبة تجاه نفيس قبل االخرين، لجهة النجاح 
او الفشل يف هذه املهمة. الحكم مرتوك للناس، 
ساضع مداميك ليتم املراكمة عليها، ووفق خطة 
عمل طويلة املدة استنادا اىل اولويات، الن من 
يعمل عىل املدى القصي ينجح وفق هذا املدى، 

ولكنه يفشل عىل املدى البعيد. 

بصفتك  به  تقوم  الذي  الدور  هو  ما   ■
وعىل  االنتشار،  واسع  لرئيس حزب  مستشارا 

ماذا كان اتفاقكام؟
□ اتفقنا عىل امور اساسية ابرزها ثالثة: 

• ان هذا امللف انساين مينع دخول السياسة 
والطائفية اليه، ونعمل لكل لبنان. كمستشار 
للوزير باسيل ال انتسب اىل اي حزب سيايس، 
عىل  يعمل  الذي  الوطن  لبنان  اىل  وانتمي 

تطوير االنسان وتأمني حياة كرمية له. 
• كون الوزير يرغب يف الخوض يف هذا امللف 
وفق  والدعم  والصالحية  الثقة  كل  اعطاين 
اصبحت رشيكا يف  خطة عمل، ومن موقعي 

صناعة القرار.      
• االهم انني ساكون صلة الوصل بني الجمعيات 
السلطات  وبني  وحاجاتها  وجعها  اعرف  التي 
تقارير  خالل  من  باسيل  الوزير  عرب  الرسمية 
ارفعها  ومراسيم  قوانني  ومشاريع  واقرتاحات 
اللبنانية  الدولة  تاريخ  مرة يف  اول  اليه. هذه 

يعني مستشار وزاري عىل كريس متحرك.

مستشار وزير الخارجية واملغرتبني لذوي االرادة الصلبة جو رحال.

وصلت الى قناعة بوجوب 
تحويل الوجع والنجاح 

الشخصي الى خدمة شريحة 
االرادة الصلبة

داود رمال
aborami20@hotmail.com
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ال تزال مسألة غسل االموال ومتويل االرهاب مصدر قلق محليا وعامليا، رغم القوانني الدولية واالقليمية والوطنية والتي تضم 
العديد من االتفاقات التي وضعت اطارا لتنسيق جهود الدول واملنظامت عامليا واقليميا. لبنان يشارك بفعالية يف الجهود 

الدولية، والقوانني اللبنانية تعاقب مرتكبي اي نشاطات مامثلة جزائيا وماليا 

إقتصاد

لبنان يؤكد مكافحة تمويل اإلرهاب وتبييض األموال
250 حالة مشبوهة أُحيلت على السلطات القضائية

ودقة  بحزم  القوانني  هذه  تطبيق  يتم 
وينفذ  الدولية،  املالية  املؤسسات  بشهادة 
ملواكبة  املطلوبة  الترشيعية  االجراءات  لبنان 
االرهاب  مبكافحة  املتعلقة  الدولية  القوانني 

وتبييض االموال.
يختلف  فهو  االرهاب،  متويل  اىل  بالنسبة  اما 
كون  الهدف،  حيث  من  االموال  غسل  عن 
الجامعات التي تقوم بغسل االموال تسعى اىل 
الكسب املايل يف املقام االول، بينام الجامعات 
املتطرفة تسعى اىل تحقيق اهداف غي مالية، 
العمليات  ومتويل  االرهابيني  تجنيد  مثل 

مقال
حماية املستهلك... مزحة

املترسعة  بالطريقة  واملتقاعدين،  العام  القطاع  ملوظفي  والرواتب  الرتب  سلسلة  اقرار 
التي اقرت بها تحت ضغط االنتخابات النيابية والتي اعتربها الكثريون مثابة رشوة، ومن 
دون اعداد مخطط اصالحي لتحسني انتاجية موظفي الدولة من جهة، ومن دون وضع 
خطة لالنعاش والتوازن االجتامعي بني موظفي القطاع العام والعاملني يف القطاع الخاص، 
تركت االبواب مفتوحة عىل مرصاعيها امام سلسلة من املشكالت واالزمات االجتامعية 
واملعيشية واالنسانية. ظهرت اعراضها عىل مالية الدولة العامة، وعىل االوضاع املعيشية 
للمواطنني، ودفعت باالسعار اىل االرتفاع بنسبة تخطت الخمسني يف املئة، عىل ما يؤكده 

الخرباء وربات املنازل.
موظفو  يومها  واطلق  الرواتب،  عىل  طرأت  التي  الزيادات  معظم  التهم  االسعار  ارتفاع  
القطاع الخاص رصخة مدوية، تحت ضغط االعباء التي فرضتها عليهم السلسلة الجديدة، 
بشكل غري مبارش. اول هذه االعباء، ولعله االكرث وجعا، هو الزيادات عىل االقساط املدرسية 

التي ارتفعت يف بعض املدارس اىل %35.
الخاص،  القطاع  موظفي  من  منها  بها  بأس  ال  حصة  املضافة  القيمة  عىل  الزيادة  اخذت 
كذلك من فوائد الرواتب الجديدة ملوظفي القطاع العام، السيام بعد ارتفاع اسعار الحاجات 
براثن  تحت  مرة،  كل  يف  كام  املواطن،  ووقع  عشوايئ.  بشكل  الغذائية  واملواد  الرضورية 

التجار، وخصوصا تجار املواد الغذائية السيام منهم السوبرماركات. 
الودائع  فوائد  عىل   %2 باضافة  سواء  السلسلة،  اعباء  من  نصيبهم  املتقاعدون  وتحمل 

واملدخرات يف املصارف، لتأتيهم فوائد جديدة وبنسبة اكرب.
الحكومة اليوم تريد تصحيح الخطأ الذي ارتكب طوال السنوات املاضية النقاذ املالية العامة 
من االنهيار، عرب اللجوء اىل اسهل الطرق وهي حسم املعاشات بنسب معينة للقطاع العام 
والغاء التقدميات االجتامعية بصورة او باخرى. مع اغفالها عن قصد او عن غري قصد، ارتفاع 

االسعار الذي استفاد منه التجار بحجة السلسلة. 
السؤال الذي يطرحه املواطن: من يعيد االسعار اىل ما كانت عليه قبل اقرار السلسلة، او يف 

اسوأ االحوال خفضها بالنسبة نفسها التي ستخفضها الحكومة؟
مثة من يقول ان املديرية العامة لحامية املستهلك هي التي ستقوم باملهمة. مالحظة وحيدة 
نسوقها هنا للمسؤولني يف تلك املديرية يف وزارة االقتصاد والتجارة. مالحظة وحيدة نقولها 

بكل صدق "عيب"، انها مزحة بال ادىن شك.
وتهديد  الرسمية  البيانات  توزيع  عن  املديرية  هذه  تكف  ان  هو  اليه  نطمح  ما  اقىص 

املحتكرين واملستفيدين. اقىص ما نطمح اليه هو ان تقول لنفسها كفى.
ال نريدها ان تراقب وان تسهر، وان تزرع االحياء واملحال والسوبرماركات مبفتشيها، خصوصا 
انها ال متلك سيارات حديثة لعمل مفتشيها. ال نريدها ان تكافح الغالء، وال ان متنع الغش. 

ال نريدها ايضا ان تضبط بالجرم املشهود تجارا تجاوزوا االسعار الرسمية يف بيع سلعهم. 
ال نريدها ان ترسع يف بت شكاوى املواطنني املستهلكني حول ارتكابات عدة. وال نريدها 
ان تساهم يف اخراج لبنان من الفوىض االقتصادية التي اوقعته فيها الحرب. نريدها فقط 

ان تقول لنفسها "عيب".
املستهلكون املغلوبون عىل امرهم الذين دفعوا ويدفعون اسعارا مضاعفة مثنا لسلعهم 
الرئيسية بسبب قرارات غري مدروسة، يعتربون غيابها املقصود تشفيا واهانة وتضليال. 
وهم، رمبا يقولون لكل من يتجاوز، توقف عن املخالفة واال... لكن هؤالء املفتشني فقدوا 

الهيبة والصدقية.
انها مزحة. لكن  اساسا  كلنا يعرف حجم مديرية حامية املستهلك واطار تحركها، ونعرف 

املواطن يفتش عمن يحمي حقوقه ويدافع عنها يف ظل هذه السياط التي متزق جسده. 
فهل من مجيب؟

عصام شلهوب

وعقائدها.  الفكارها  الدعاية  ونرش  االرهابية، 
حيث  الحالتني،  بني  وثيقة  عالقة  هناك  امنا 
التي  فاالموال  املستخدمة.  االساليب  تتشابه 
تستخدمها الجامعات املتطرفة ميكن ان يكون 
كليهام،  او  مرشوع  غي  او  مرشوعا  مصدرها 
بضامن  التمويل  مصدر  اخفاء  محاولة  مع 
استمرار املزيد منه لدعم انشطتها االرهابية. 
وغسل  االرهاب  متويل  بني  العالقة  يؤكد  ما 
االموال هو اخضاع مواجهتها لقواعد قانونية 

خاصة وموحدة.
اىل  والنتائج  واالبحاث  الدراسات  توصلت 

تحديد بعض النقاط املهمة التي ساهمت يف 
انتشار اساليب هذه العمليات، اهمها: 
ـ البحث عن االمان واكتساب الرشعية.

- سعي الدول اىل جذب االستثامرات االجنبية 
مع ضعف يف الرقابة املرصفية. 

- تباين الترشيعات وقواعد االرشاف والرقابة 
بني الدول املختلفة، ما يفتح املجال لوجود ثغر 
تنفذ من خاللها االموال القذرة، ويتم تنفيذها 

من طريق خرباء متخصصني ومحرتفني. 
- انتشار الفساد السيايس واالداري يف العديد 

من الدول النامية واملتقدمة. 

- يهدف تردد بعض الدول يف وضع ترشيعات 
جذب  اىل  االموال  غسل  ملواجهة  وضوابط 

املزيد من االموال لتحركات رأس املال.
مجال  يف  واملعلوماتية  التكنولوجية  الثورة   -
والتحويل  الدفع،  ونظم  االلكرتونية  التجارة 

االلكرتوين الرسيع.
يف  كبية  اشواطا  شك  بال  قطع  لبنان  ان  غي 
اقرار  خالل  من  واملكافحة  املواجهة  اطار 
القوانني، واصدار التعاميم، وتنظيم املؤمترات 
ان  اال  التطبيق.  للتدريب عىل  العمل  وورش 
وهي  تتواىل،  تزال  ال  والصعوبات  التحديات 
لذلك  ملقاربتها،  مستمرة  جهودا  تتطلب 
املعنية  الجهات  بني  والتكاتف  التعاون  فان 
االمنية  واالجهزة  املايل  االخبار  ووحدات 
والقضاء مع القطاع الخاص، رضوريان للتعامل 
مع هذه التحديات وتجاوزها بنجاح، عىل ما 
الدكتور  لبنان  مصارف  جمعية  رئيس  يقوله 

جوزف طربيه.
التحقيق  لهيئة  العام  االمني  اكد  جهته،  من 
عبد  لبنان  يف  املايل  االخبار  وحدة   - الخاصة 
هي  تزال  ال  االولويات  "ان  منصور  الحفيظ 
االرهاب،  متويل  رأسها:  عىل  ويأيت  عينها، 
والتهرب  والفساد  االلكرتونية  الجرائم 
هو  ومتويله  االرهاب  موضوع  الرضيبي. 
اولوية  يحتل  يزال  وال  كان  الساعة.  موضوع 
االهتامم يف السنوات االخية نظرا اىل خطورته. 
وهو يحوز اهتامم الدول واملنظامت الدولية 

املعنية التي تبذل ما بوسعها ملكافحته".
حثيثة  جهودا  الخاصة  التحقيق  هيئة  وتبذل 
والنيابة  املعنية  االمنية  االجهزة  مع  بالتعاون 
البراز  العسكرية  واملحكمة  التمييزية  العامة 
لذلك صدرت  ونتيجة  اللبناين،  النظام  فاعلية 
املادة  احكام  اىل  سندا  باالدانة،  عدة  احكام 

316 مكرر من قانون العقوبات.
الوطنية ملكافحة متويل  التنسيق  وكان للجنة 
االرهاب التي يرتأسها املدير العام لقوى االمن 
الداخيل دور مهم حيث قدمت اقرتاحات عدة 
مكافحة  يف  دوليا  املعتمدة  باملعايي  التزاما 
متويل االرهاب، وساعدت يف وضع  تعديالت 
املصادقة  حيال  كذلك   ،318 رقم  للقانون 

اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة متويل  عىل 
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شكل اختالس االموال الخاصة نسبة 32% من مجموع الحاالت.
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إقتصاد
عملية  ينظم  قانون  وصدور  االرهاب، 
فضال   ،2015 عام  الحدود  عرب  االموال  نقل 
الخاص  القطاع  مع  والتنسيق  التكامل  عن 
املصارف  واتحاد  لبنان  مصارف  كجمعية 
يف  اساسيا  خطا  تعترب  االمور  هذه  العربية. 
سبيل سد الثغر القانونية والترشيعية. ويعترب 
تعمل  التي  للمنظومة  انعكاسا  اللجنة  عمل 
اعتامد  الترشيعية، وتم  السلطة  تحت سقف 
آلية اصدار لوائح وطنية لالشخاص املتورطني 
هيئة  مع  والتنسيق  بالتكامل  االرهاب،  يف 
املركزي،  لبنان  مرصف  يف  الخاصة  التحقيق 
العامة  واملديرية  التمييزية  العامة  والنيابة 

لقوى االمن الداخيل.
انطالقا من التعاون الوثيق بني هذه االجهزة، 
خالل   من  الخاصة   التحقيق  هيئة  اضاءت 
ان  انتظار  لعام  -2017 يف  السنوي  تقريرها 
خالل   2018 لعام  السنوي  تقريرها  يصدر 
الفرتة القصية املقبلة – عىل تفاصيل تحديد 
االنشطة  من  الناتجة  املرشوعة  غي  االموال 
الهيئة  ان  اىل  التقرير  واشار  القانونية.  غي 
تلقت 597 ابالغا عن عملية مشبوهة يف العام 
2017. و479 ابالغا او 80.2% من املجموع، 
 ،%19.8 او  حالة،  و118  محلية،  جهات  من 
التحقيق  هيئة  واحالت  من جهات خارجية. 
السلطات  اىل  مشبوهة  حالة   250 الخاصة 
قيد  زالت  ما  ان 83 حالة  القضائية، يف حني 
التحقيق، وان الحاالت الـ264 املتبقية مل تتم 
رقم  القانون  اطار  يف  ادراجها  لعدم  احالتها 
44. عالوة عىل ذلك، رفعت السلطات الرسية 
حاالت  ست  منها  حالة،   48 عن  املرصفية 
اجنبية،  ومنظامت  حكومات  من  تلقيها  تم 
اما  تلقيها من مصادر محلية.  تم  و42 حالة 
202حالة،  عددها   البالغ  املتبقية  الحاالت 
تلك  فيها  مبا  معلومات  تزويد  فيها  فتم 
الخاضعة للرسية املرصفية. بلغ عدد الحاالت 
التي جرى التحقيق فيها 514 من اصل 597 
حالة او 86.1% من املجموع يف العام 2017، 
مقارنة بنسبة 84.9% من الحاالت املشبوهة 
يف  الحاالت  من  و%77.5   ،2016 العام  يف 
العام  الحاالت يف  العام 2015، و73.6% من 
العام يف  الحاالت  من  و%84.7    ،2014 

 2013 و67.3% من الحاالت يف العام 2012.
 %32 نسبة  الخاصة  االموال  اختالس  وشكل 
يف  الهيئة  تلقتها  التي  الحاالت  مجموع  من 
بنسبة  التزوير  عمليات  تلتها   .2017 العام 
17.6%، وعمليات االرهاب او متويل االرهاب 
بنسبة 8.2%، وتجارة املخدرات بنسبة %4.6، 
والتهرب   ،%4.4 بنسبة  االحتيال  وعمليات 
الرضيبي بنسبة 2.7%، والفساد بنسبة %2.4، 
 ،%1 بنسبة  املميزة  املعلومات  واستغالل 
بنسبة 0.7%، واالستغالل  التهريب  وعمليات 
منهام،  لكل   %0.3 بنسبة  والقتل  الجنيس 
املرشوع  غي  واالتجار  املنظمة،  والجرائم 
 %0.2 بنسبة  والخطف  واالبتزاز  باالسلحة، 
املتبقية من  الـ%25.1  ان  منها، يف حني  لكل 

الحاالت مل تندرج تحت فئة محددة.
متويل  او  باالرهاب  املتعلقة  الحاالت  يف 
االرهاب، تلقت الهيئة 171 اسام يرتبط بـ28 
يرتبط  اسام  و69  خارجية،  جهات  من  حالة 
حيث  ومن  محلية.  جهات  من  حالة  بـ20 
االخبار  وحدات  ابلغت  الخارجية،  الجهات 
املايل عن 123 اسام مرتبطا بـ24 حالة، يليها 
مجلس االمن التابع لالمم املتحدة بـ36 اسام 
قانون  انفاذ  وسلطات  واحدة،  بحالة  ترتبط 
واحدة،  بحالة  ترتبط  اسامء  بستة  اجنبية 
اسامء  بخمسة  االجنبية  القضائية  والسلطات 
اجنبية  ووزارات  واحدة،  بحالة  مرتبطة 
وسفارات باسم واحد مرتبط بحالة واحدة. اما 

الرشطة 60  املحلية، قدمت  الجهات  بني  من 
اسام ترتبط بـ12 حالة، تليها املصارف بخمسة 
اسامء متعلقة باربع حاالت، ورشكات تحويل 
ورشكات  بحالتني،  مرتبطني  باسمني  االموال 
منهام  لكل  واحدا  باسام  والوزارات  التامني 

)حالة واحدة لكل منهام(.
اىل ذلك، تلقت الهيئة 457 بالغا عن عمليات 
مشبوهة، و245 طلبات مساعدة، و8 حاالت 
كام   .2017 العام  يف  تصنيفها  يتم  مل  اخرى 
من جهات  للمساعدة  طلبا   127 لبنان  تلقى 
اجنبية، منها 39.4% من اوروبا، و18.9% من 
الرشق االوسط والخليج العريب، و14.2% من 
اميكا الشاملية، و9.4% من آسيا، و7.1% من 
كل من افريقيا واوسرتاليا، و2.3% من اميكا 

الجنوبية و1.6% من االمم املتحدة.
يف موازاة ذلك، دققت وحدة االمتثال التابعة 
لهيئة التحقيق الخاصة يف عدد من املؤسسات 
االخية  هذه  امتثال  عىل  التأكيد  اجل  من 
 .44 رقم  القانون  تحت  املطلوبة  لالجراءات 
االمتثال  من  للتثبت  امليداين  التدقيق  شمل 
اقراض  مؤسسة   20 املطلوبة  لالجراءات 
يعادل  ما  تسليف،  كونتوار  او  متخصصة، 
95% من كونتوارات التسليف يف لبنان، وسبع 
رشكة  و28   ،)%64( االموال  تحويل  رشكات 
و18   ،)%43( مصارف  و28   ،)%55( تأمني 
رصافة  مؤسسة  و83   ،)%35( مالية  مؤسسة 
)26%(، ومؤسسة وساطة مالية واحدة )%7(.

ومتويل  االموال  تبييض  مكافحة  صعيد  عىل 
ترشين   24 يف  النيايب  املجلس  اقر  االرهاب، 
القانون رقم 44، والذي استبدل  الثاين 2015 
القانون رقم 318 الذي اقر يف 20 نيسان 2001 
حول مكافحة عمليات تبييض االموال ومتويل 
االرهاب. يشمل القانون الجديد مصادر اضافية 
القانون  حددها  التي  املرشوعة  غي  لالموال 
اي  باالموال غي املرشوعة  رقم 318. ويقصد 
من االصول املادية او غي املادية الناتجة من 
او  تصنيع  او  زراعة  يف  املشاركة  او  مامرسة، 
واملؤثرات  باملخدرات  املرشوع  غي  االتجار 
الحكام  وفقا  االرهاب  وعمليات  العقلية، 
القوانني اللبنانية، ومتويل االرهاب او االعامل 
متويل  او  بها  املرتبطة  واالعامل  االرهابية 

تمويل االرهاب يختلف
عن غسل االموال من حيث 

الهدف

ينفذ لبنان االجراءات 
ملواكبة  التشريعية 

الدولية ملكافحة  القوانني 
االرهاب وتبييض االموال

غي  واالتجار  االرهابية،  املنظامت  او  االفراد 
املرشوع باالسلحة. كام يعرف القانون االموال 
غي املرشوعة بأنها اي من االصول الناتجة من 
خطف االشخاص، واستغالل املعلومات املميزة 
الرشوة،  وافشاء االرسار، والفساد، مبا يف ذلك 
والرسقة، واالختالس، واساءة استعامل السلطة 
واالثراء غي املرشوع، واالحتيال، مبا فيها جرائم 
االفالس االحتيايل، وتزوير املستندات واالسناد 
وبطاقات  الشيكات  فيها  مبا  والخاصة  العامة 
االئتامن عىل انواعها وتزييف العملة، وتهريب 
البضائع؛ واالستغالل الجنيس، واالتجار بالبرش 
وتزوير  القتل،  وجرائم  املهاجرين،  وتهريب 
والجرائم  االئتامن،  واساءة  والبضائع،  السلع 
البيئية، والقرصنة الواقعة عىل املالحة الجوية 

والبحرية، واالبتزاز، والتهرب الرضيبي.
تبييض  انشطة  الجديد تعريف  القانون  وسع 

اخفاء  منه  يقصد  فعل  كل  لتشمل  االموال، 
او  املرشوعة  غي  لالموال  الحقيقي  املصدر 
ان  علام  املصدر،  لهذا  كاذب  تربير  اعطاء 
كام  مرشوعة.  غي  الفعل  موضوع  االموال 
او نقلها،  تضم هذه االنشطة تحويل االموال 
او استبدالها او توظيفها لرشاء اموال منقولة 
او غي منقولة او للقيام بعمليات مالية بغرض 
اخفاء او متويه مصدرها غي املرشوع او بقصد 
مساعدة اي شخص متورط يف ارتكاب اي من 
االفالت  عىل  سابقا،  عليها  املنصوص  الجرائم 
القانون  ينص  ذلك،  اىل  اضافة  املالحقة.  من 
او  عىل  اقدم  من  كل  معاقبة  عىل   44 رقم 
اموال  تبييض  عمليات  يف  اشرتك  او  حرض 
بالحبس من ثالث اىل سبع سنوات، وبغرامة ال 
تزيد عن مثيل املبلغ موضوع عملية التبييض.
كام اشار القانون اىل ان املصارف، واملؤسسات 

املالية، ورشكات االيجار التموييل، واملؤسسات 
التي تصدر وتروج بطاقات االيفاء او االئتامن، 
النقدية  التحاويل  تتعاطى  التي  واملؤسسات 
الكرتونيا، ومؤسسات الرصافة والرشكات التي 
تتعاطى الوساطة املالية، واية مؤسسة تخضع 
ان  يجب  لبنان،  مرصف  لرقابة  او  لرتخيص 
التي  التنظيمية  وبالنصوص  باملوجبات  تتقيد 
تصدر عن مرصف لبنان لغايات تطبيق احكام 
بذل  املؤسسات  هذه  وعىل  القانون.  هذا 
اجراءات العناية الواجبة عىل العمالء الدامئني 
لجهة التحقق من هويتهم استنادا اىل وثائق 
عىل  كذلك  موثوقة.  بيانات  او  معلومات  او 
تدل  التي  املؤرشات  مراقبة  املؤسسات  هذه 
عىل احتامل وجود عمليات تبييض لالموال او 

متويل لالرهاب.
ع. ش

عقوبة عمليات تبييض االموال هي الحبس من ثالث اىل سبع سنوات.
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الوطني للضامن االجتامعي والحكومة تفتح يف كل مرة  املواجهة بني الصندوق 
تم  الذي  الوحيد  السالح  كان  االرضاب  للدولة.  العامة  املوازنة  درس  فيها  يبدأ 

اللجوء اليه، عندما متس بنود املوازنة مالية الصندوق وحقوق املوظفني

عصام شلهوب 

إقتصاد

تطاول  موادا عدة  موازنة 2019  تضمن مرشوع 
الوضع  بذريعة  االجتامعي،  الضامن  اموال 
مالية،  باصالحات  القيام  ورضورة  االقتصادي 
الضامن  خصوصية  االعتبار  يف  االخذ  دون  من 
االجتامعي، وحقوق االجراء، والتقدميات الصحية 
يقوله  ما  عىل  واملتقاعدين  باملضمونني  املتعلقة 

اصحاب العالقة.
تحت ذريعة العجز املايل، اعفت الدولة نفسها، 
مبوجب املادة 43 من مرشوع موازنة 2019، من 
سداد فوائد الديون املرتتبة عليها لصالح الضامن 
لية، هي  مليار  نحو 476   وقيمتها  االجتامعي، 

فوائد عىل مجمل الديون البالغة نحو 3226 مليار 
لية.

الحكومة  عىل  تفرض  التي  املادة  تعديل  تم 
 10 عىل  للصندوق  املرتتبة  الديون  "تقسيط 
العام  قبل  االول  القسط  يسدد  ان  اقساط، عىل 
2017. وترتتب عىل الديون املقسطة فائدة سنوية 
توازي معدل الفائدة عىل سندات الخزينة ملدة 

سنة". 
تحاول الدولة اعفاء نفسها من سداد الفوائد يف 
موضوع مساهمتها البالغة نسبة واحد يف املئة من 
االشرتاكات املخصصة لتمويل ضامن املتقاعدين. 

اضافة اىل الغاء الرواتب االضافية وبحسم %15 
من تقدميات منح التعليم، ما دفع املستخدمني اىل 

اعالن االرضاب والتوقف عن العمل. 
املدير العام للصندوق الوطني للضامن االجتامعي 
الدكتور محمد كريك اكد لـ "االمن العام" ان املادة 
املتعلقة بالفوائد حذفت واستبدلت مبادة تجيز 
تقسيط ديون الضامن لغاية 2008، مع فائدة تعادل 
استمرارية  عىل  مشددا  الخزينة،  سندات  فائدة 
عمل فرع ضامن املتقاعدين عرب االستدامة املالية. 
الوطني  الصندوق  مستخدمي  نقابة  رئيس  اما 
للضامن االجتامعي حسن حوماين فرفض املساس 
بحقوق الضامن ومستخدميه، مؤكدا العمل عىل  
حامية املؤسسة واموال املضمونني واملستخدمني 
يف صندوق الضامن، وان اي تخفيض عىل الراتب 

ستكون له انعكاسات سلبية.

مواجهة بني الحكومة والصندوق من خالل املوازنة
إدارة الضمان حاولت املعالجة واملستخدمون أضربوا

كركي: االتفاق على تقسيط
ديون الدولة للصندوق

حوماني: الدولة تلجأ الى اموال
الضمان للسيطرة عليها

■ عندما يطرح مرشوع قانون املوازنة العامة 
للدرس من الحكومة يكون للصندوق الوطني 
تتناول  بنودها  االجتامعي حصة من  للضامن 

امواله. ما هو الهدف من ذلك وملاذا؟
الواقع. خالل موازنة  □  مع االسف هذا هو 
براءة  موضوع  عىل  البحث  تركز   2018 عام 
لتمويل  اساسيا  مصدرا  تعترب  التي  الذمة 
التي  التحركات  بعد  لكن  الضامن.  صندوق 
املوازنة. غي  تم سحبها من مرشوع  بها  قمنا 
انه كان للضامن يف مرشوع موازنة عام 2019 
املتعلقة  تلك  املواد،  اهم  من  دسمة.  مواد 
بفائدة الديون املتوجبة عىل الدولة لصندوق 
الضامن االجتامعي، وقيمة هذه الديون 2800 
مليار لية مع نهاية 2017، وقد ارتفعت لغاية 
فوائد  منها  لية،  مليار   3226 نحو  اىل  اليوم 
مستحقة قيمتها 476 مليار لية. لذلك وضعت 

■ ملاذا يتم االرصار دامئا عىل التطرق عرب 
املوازنات العامة اىل واقع موظفي الضامن 

ومستخدميه؟
الوطني  الصندوق  معروف،  هو  كام   □
امان  صامم  هو  االجتامعي  للضامن 
مالية  استقاللية  ميلك  وهو  املجتمع، 
تصاب  عندما  الحكومة  فان  لذلك،  مهمة. 

الدولة نصا يف املوازنة خالفا للنصوص القانونية 
السابقة يعفي الدولة من الفوائد عىل الديون 
املرتتبة عليها للضامن وهي مبالغ كبية، علام 
ان املوازنات السابقة كانت تقر بدفع الفوائد 
مقسطة وتضع فائدة عىل الفائدة بقيمة %5. 
اجتمعنا مع وزير املال يف حضور وزير العمل، 
املادة  حذفت  بحيث  مثمرا  االجتامع  وكان 
تقسيط  تجيز  مبادة  واستبدلت  به  املتعلقة 
تعادل  فائدة  مع   2008 لغاية  الضامن  ديون 

فائدة سندات الخزينة.

الصحي  الصندوق  متويل  عن  ماذا   ■
للمتقاعدين، هل تم االخذ به؟

اهم  من  للمتقاعدين  الصحي  الصندوق    □
 2017 العام  يف  متت  التي  املهمة  االنجازات 
ويتعلق بالواقع االجتامعي. بدأ هذا الصندوق 

الضامن يف محاولة  اموال  اىل  تلجأ  بالعجز 
تحمل  من  للهرب  او  عليها،  للسيطرة 
وان  خصوصا  الصندوق.  تجاه  مسؤولياتها 
عليها مستحقات تفوق الـ3000 مليار لية 
ان  علام  عليها.  املرتتبة  الفوائد  اىل  اضافة 
الدولة  مستخدمي  اىل  تعود  االموال  هذه 
للتهرب  الضامن.  صندوق  اىل  املنتسبني 

هو  يهمنا  ما  بينهام.  االشرتاكات  تقسيم  عرب 
االستدامة  عرب  الفرع  هذا  عمل  استمرارية 
املالية خصوصا انه سيشمل جميع املتقاعدين 

املنتسبني اىل الضامن.

■ يف كل موازنة ايضا الصحاب العمل دور فيها 
وخصوصا لجهة دفع االشرتاكات، فامذا عن هذا 

القسم وكيف ستتم املعالجة؟
□ تضمنت املوازنة التي تدرس حاليا كام موازنة 
 %85 بنسبة  اعفاءات  اعطاء  املاضية  السنة 
عىل الغرامات وتقسيط االشرتاكات. ميز النص 
االخي بني ديون االشرتاكات ما قبل عام 2000 
التي اعفيت بشكل تام من الغرامات وزيادات 
التأخي نظرا اىل مرور الزمن. بعد العام 2000 
بقي النص كام هو، اي التقسيط ملدة خمس 
سنوات مع االعفاء بنسبة 85% من الغرامات 
وزيادات التأخي. يبدو ان قوانني االعفاء تساعد 

عىل تحسني الجباية.

عىل  بالحض  املتعلقة  املادة  عن  ماذا   ■
استخدام الشباب العاطلني عن العمل؟

□  تضمن مرشوع املوازنة نصا يتعلق بالحض 
عىل استخدام العاطلني عن العمل من الشباب 
للمرة  سنتني  خالل  استخدامهم  يتم  الذين 
االوىل، والذين يتم استخدامهم بعد انقطاعهم 
تتحمل  وهؤالء  اشهر،  ستة  ملدة  العمل  عن 
اشرتاكاتهم الدولة عىل ان تعفى املؤسسات من 
الدفع. لكن التجربة مع الدولة لناحية الدفع 

الدولة مل تدفع متوجباتها للصندوق  معروفة 
تحمل  ميكنها  فكيف  سنوات،  خمس  منذ 
اعباء جديدة. الخوف كبي من هذا املوضوع، 
والتكاليف  االعداد غي معروفة  وان  خصوصا 
غي محددة، اضافة اىل ان  الدولة ليس لديها 
آلية للدفع. صدرت حتى االن ثالثة قوانني يتم 
اليوم  ولغاية  الدولة،  ديون  تقسيط  مبوجبها 
وهي  ومستحقاتها،  ديونها  دفع  اىل  تبادر  مل 
تحاول الخروج من متويل صندوق املتقاعدين. 
انطالقا من هذه املواقع وعىل الرغم من اهمية 
وال  نعارضها  فنحن  االقتصادية،  املادة  هذه 
نوافق عليها ونعترب انها سترض مبالية الضامن 

االجتامعي واستدامته.

■ املادة 61 من قانون املوازنة نصت عىل الغاء 
تقدميات  االضافية وحسم 15% من  الرواتب 
باملستخدمني اىل اعالن  التعليم، ما دفع  منح 
انعكس  كيف  العمل،  عن  والتوقف  االرضاب 

ذلك عىل عمل الصندوق؟
□  نص املادة 61 قىض بالغاء الرواتب االضافية 
اعالن  اىل  الصندوق  مستخدمي  دفع  ما 
يتم  املستخدمني  معاشات  ان  علام  االرضاب، 
تقسيطها عىل 15 شهرا اي عىل 15 دفعة. ونظرا 
اىل الوضع الخاص ملستخدمي الصندوق، فان 
هذا االجراء ال ينطبق عليهم كام بقية االدارات، 
خصوصا ان مستخدم الصندوق مل يستفد من 
سلسلة الرتب والرواتب باعتباره مؤسسة عامة 
املال  وزيري  مناشدة  متت  لذلك  مستقلة. 

هذه  من  الضامن  صندوق  استثناء  والعمل 
املادة كام جرى مع مستخدمي مرصف لبنان. 
علام ان الصندوق مر مبعاناة كبية خالل الفرتة 
االخية مام انعكس سلبا عىل املضمونني وادى 
اىل تأخي املعامالت وتراكمها وبالتايل انجازها، 
خصوصا واننا نعمل تحت وضع شغور تخطى 
 1050 هناك  شخصا   2150 اصل  فمن   ،%53
مستخدما يقومون بانجاز معامالت نحو مليون 

و500 الف مواطن مضمون. 

من  مهمة  رشيحة  منه  واستفادت  عمله 
الصندوق  املنتسبني لهذا  املجتمع، وبلغ عدد 
نحو 8 االف منتسب. من اجل دميومة عمل 
بالتساوي:  االشرتاكات  قسمت  النظام،  هذا 
نقطة عىل الدولة ونقطة عىل رب العمل ونقطة 
عىل االجي. لكن يف موازنة العام 2019 مل ترصد 
قيمة  تبلغ  حني  يف  الفرع.  لهذا  االعتامدات 
 2017-12-16 منذ  الدولة  عىل  املستحقات 
ولغاية 31-12-2018 ما مجموعه 130 مليار 
لية كاشرتاكات الضامن الصحي للمتقاعدين، 
وبالتايل مل ترصد الدولة هذا املبلغ يف موازنة 
2019. علام ان الصندوق الصحي يعمل ويقوم 
بواجبه تجاه املضمونني املتقاعدين. لقد سعينا 
بالتعاون مع وزير العمل لرصد املبلغ املطلوب، 
غي ان الدولة تحاول ان تتهرب من هذا االلتزام 
عرب تحميل املتوجبات عىل االجي ورب العمل 

ايجاد  الدولة  تحاول  الواجب،  هذا  من 
وتسديد  بواجباتها  القيام  لعدم  الذرائع 

مستحقاتها.

رواتب  من  االقتطاع  محاولة  عن  ماذا   ■
موظفي الضامن؟

وضع  ولتوضيح  لغط  الي  تصويبا   □

ديون الدولة ارتفعت 
لغاية اليوم الى نحو 

3226 مليار ليرة

املدير العام للصندوق الوطني للضامن االجتامعي
 الدكتور محمد كريك. 
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للضامن،  الوطني  الصندوق  مستخدمي 
ان  املالحظات:  هذه  ابراز  من  بد  ال 
للضامن  الوطني  الصندوق  مستخدمي 
بعقود  مبؤسستهم  يرتبطون  االجتامعي 
وفقا  تعيينهم  وقرارات  فردية  عمل 
االنظمة  هذه  وتنص  املرعية،  لالنظمة 
يعني  ما  مشاهرة  تدفع  الرواتب  ان  عىل 
وامنا  شهرا   15 رواتب  يتقاضون  ال  انهم 
يتقاضون دخال سنويا محددا مقسوما عىل 
شهرا،  بـ15  مجازا  عرفت  وقد  دفعة.   15
الدخل  هو  الفعيل  الدخل  او  فالراتب 
بد  ال  شهرا.   12 عىل  مقسوما  السنوي 
مستخدمي  رواتب  ان  اىل  االشارة  من  يل 
لتصل   1,200,000 بني  ترتاوح  الصندوق 
مل  انه  علام  عام.  كمعدل   3,750,000 اىل 
من  االجتامعي  الضامن  مستخدمو  يستفد 
يطبق  ومل  والرواتب  الرتب  سلسلة  قانون 
عليهم مطلقا. الدولة ال تساهم يف املوازنة 
نفقاته  وان  مطلقا،  للصندوق  االدارية 
وال  الدولة  موازنة  يف  مدرجة  غي  االدارية 
يؤثر عليها سلبا وال ايجابا وال يحمل الدولة 
اي لية، وان اي تخفيض يف هذه النفقات 
لن يظهر يف موازنة الدولة العامة اطالقا. ال 
يستفيد مستخدمو الضامن من اية انظمة 
تقاعدي،  نظام  الي  يخضعون  وال  تقاعد 
تقدميات  اي   من  تاليا  يستفيدون  وال 
موظفي  تعاونية  عن  تفوق  لالستشفاء 
تقدمياتهم  بل  تقاربها  حتى  وال  الدولة 
الضامن  مستخدمو  يستفيد  ال  منها.  ادىن 
تقدميات  من  التقاعد  بعد  االجتامعي 
عليها  املنصوص  التقدميات  من  اال  صحية 
وامنا  املتقاعدين(  )ضامن   27 القانون  يف 
بعد  وبالتايل  املضمونني،  ببقية  اسوة 
عىل  االمر  هذا  وفر   27 القانون  تطبيق 
املوازنة االدارية املليارات، وانتقلت الكلفة 
املضمونني  ببقية  اسوة  العام  النظام  اىل 
حيث يدفع املستخدم ما يدفعه املضمون 

املتقاعد ويستفيد مثله.

مرشوع  من   61 املادة  تأثي  هو  ما   ■
املوازنة عىل صندوق الضامن؟

يف  يشرتك  ال  االجتامعي  الضامن   □
مواصفات طبيعته القانونية مع اي مؤسسة 
ان للضامن  او مصلحة مستقلة، كام  عامة 
مييزه  الذي  الخاص  قانونه  االجتامعي 
واملصالح  العامة  املؤسسات  جميع  عن 
العام  للنظام  يخضع  ال  وهو  املستقلة. 
استثناءه  يتطلب  ما  العامة  للمؤسسات 
من املادة 61 من مرشوع املوازنة، ومن اي 
بينه  العالقة  ترتب  التي  بانظمته  مساس 

وبني مستخدميه.

■ االرضاب عطل مصالح املضمونني وراكم 
السلبية  االنعكاسات  هي  ما  املعامالت. 

لالرضاب عىل املضمون؟
عملهم  يف  االمرين  املستخدمون  يعاين   □
بسبب الضغط الكبي يف العمل ضمن بيئة 
واملعامالت.  االستامرات  االف  بني  مضنية 
فال املضمون راض عن الخدمة بسبب تأخر 
معامالته الذي يعود سببه اىل تراكم العمل 
الناتج من النقص االداري الفادح الذي يصل 
اىل 53%، وال املستخدم راض بسبب ضغط 
ناهيك  التقدميات،  وضعف  عليه  العمل 
االدارية  املوازنة  يف  املستمر  بالتقشف 
مريحة  تجهيزات  تقديم  معه  يتعذر  الذي 
جاء  االرضاب  املضمونني.  او  للمستخدمني 
حقوقنا،  عن  ودفاعا  معينة  الوضاع  نتيجة 
املسبقة  املوافقات  حاالت  معالجة  ومتت 
املريض  املضمون  يتأثر  ومل  طبيعي  بشكل 

اال بنسبة طفيفة.

تتمتع  الضامن  مؤسسة  ان  تقول   ■
عىل  تؤثر  وال  ومالية  ادارية  باستقاللية 
من  شكل  باي  للدولة  العامة  املوازنة 
ادخال  عىل  دامئا  االرصار  ملاذا  االشكال. 

الصندوق يف بنود املوازنة؟
اموال  هو  املوضوع  كل  من  الهدف   □
الصندوق والغاء مستحقات الدولة املرتتبة 
اصحاب  مستحقات  اىل  اضافة  للصندوق، 
لية.  مليار  الفي  بنحو  تقدر  التي  العمل 
ضد  يعمل  العمل  اصحاب  نفوذ  ان  يبدو 

صندوق الضامن.

اىل  للجوء  مبارشة  اسباب  هي  هل   ■
االرضاب؟

□ هذا املوضوع من االسباب التي دفعتنا 
الهدف االول هو حامية  اىل االرضاب، الن 
املضمونني،  اموال  والثاين حامية  املؤسسة، 
صندوق  يف  املستخدمني  حامية  والثالث 
الراتب  عىل  تخفيض  اي  الن  الضامن، 

ستكون له انعكاسات سلبية.

من  الحاالت  بعض  استثناء  تم  هل   ■
التعامل  تم  وكيف  االرضاب،  موضوع 

معها؟
يتعرض  املضمون  بأن  قناعة  عىل  نحن   □
والننا  وطارئة.  استثنائية  مرض  لحاالت 
العام  املدير  اصدر  املضمون،  مع  نشعر 
من  مبوجبها  طلب  مذكرة  للصندوق 
ان  عىل  املضمونني  استقبال  املستشفيات 
انتهاء االرضاب.  املوافقات بعد  يتم اعطاء 
خصوصا وان الضامن االجتامعي هو االمن 
التالعب  ميكن  وال  لبنان،  لكل  االجتامعي 
به يف كل مرة. علام ان ال عالقة لنا باملوازنة 

ال من قريب وال من بعيد.

الدولة ال تساهم
ابدا في املوازنة االدارية 

للصندوق

رئيس نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضامن 
االجتامعي حسن حوماين.

إقتصاد
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ختام اللّحام: ال أمان في الفّن
معه نعيش في خوف دائٍم

فنون

ختام  املمثلة  شعرت  البدايات  منذ 
اعتربت  هكذا  محرتفة.  بأنها  اللحام 
الذي  الرعب  من  الرغم  عىل  نفسها، 
انتابها لحظة وقوفها امام الكامريا للمرة 
الشعور  هذا  تخطت  لكنها  االوىل. 
مهنة  تخوض  ان  وقررت  املخيف، 

التمثيل مهام كلف االمر

تكون  ان  اللحام  ختام  بال  يف  يخطر  مل 
امام  تقف  وان  االيام،  من  يوم  يف  ممثلة 
الكواليس،  وراء  دامئا  كانت  بل  الكاميا. 
تلفزيون  يف  تجميل  كخبية  مهنتها  متارس 
الفن  املايض. هذا  القرن  مثانينات  لبنان يف 
قراءة  معرفة  اكسبها  فيه،  تخصصت  الذي 
الوجه  تعابي  عىل  الرتكيز  واهمية  الوجوه، 

البرازها يف املشهد التمثييل.
عاما،   33 مدى  عىل  عاشتها  تجربة  بعد 
معه  الفن.  يف  امان  ال  ان  اللحام  تعترب 
الغد. يف  من  دائم  املمثل يف خوف  يعيش 
تؤمن  ال  يأكل.  لن  العمل  توقف عن  حال 
عىل  قصي.  عمرها  ألن  البطولة  بادوار 
الثانوية  االدوار  نجمة  اعتبارها  من  الرغم 
بدور  تقم  مل  يقدم،  جديد  عمل  كل  يف 
ثانوي يف حياتها، كام تقول، ألن االحرتافية، 
التمكن من تجسيد كل  نظرها، هي يف  يف 
الشخصيات من دون العودة اىل احد، عىل 
الرغم من اقتناعها بأن هناك مرآة تراقبها.

يف حوار مع "االمن العام"، تسرتجع املمثلة 
البدايات  منذ  الفنية  مسيتها  اللحام  ختام 

حتى اليوم.

البدايات  كانت  التمثيل،  احرتافك  قبل   ■
كخبية  لبنان  تلفزيون  يف  الكواليس  وراء 
قراءة  يعتمد عىل  الذي  الفن  هذا  تجميل. 
الوجوه وما يجب ابرازه فيها او اخفاؤه. اىل 
اي مدى ساعدك هذا الفن عىل الرتكيز عىل 
تعابي الوجه يف التمثيل كميزة تتمتعني بها؟

■ دخولك عامل التمثيل اىت مصادفة النقاذ 
حلقة تلفزيونية كممثلة بديلة. هال حدثتنا 

عن تفاصيل ما جرى معك عام 1986؟
ممثلة،  اكون  ان  يوما  بايل  يف  يخطر  مل   □
وساقف امام الكاميا ال وراء الكواليس. يف 
اثناء عميل كخبية تجميل يف تلفزيون لبنان، 
املخرج  واجه  املايض،  القرن  مثانينات  يف 
تصويره  مرحلة  يف  مشكلة  درويش  سمي 
مسلسل "وقالت العرب" بعد اعتذار البطلة 
عن اداء دورها يف احدى حلقات املسلسل. 
طلب مني املخرج درويش الحلول مكانها، 

املمثلة ختام اللحام.

□ يف اثناء عميل يف فن املاكياج يف تلفزيون 
املايض،  القرن  مثانينات  اوائل  يف  لبنان 
قراءة  خالل  من  شخصية  كل  ادرس  كنت 
شخصية  كل  اىل  اتعرف  يك  بكامله  النص 
هذا  ساعدين  العمل.  يف  موقعها  العرف 
وعىل  الشخصيات،  يف  الدخول  عىل  االمر 
كوميدية  اكانت   مسبقا،  ورؤيتها  تصورها 
معها  التعامل  يختلف  حيث  تراجيدية،  او 
من ناحية االعداد لها. اتقان فن التجميل له 
تأثيه الكبي عىل افساح املجال لتعابي الوجه 

واعطائها مساحة كبية يف املشهد التمثييل.

دنيز مشنتف

مل  التي  املوهبة  املك  رأيه،  ألنني، بحسب 
هذا  الداء  داخيل  يف  بوجودها  اعلم  اكن 
التي يتطلبها،  الدور، اضافة اىل املواصفات 
رشقية.  ومالمح  طويلة  بقامة  كالتمتع 
وشقيقي  زوجي  لكن  ذلك،  رفضت  طبعا، 
انقاذا  عيّل  عرض  مبا  القبول  عىل  شجعاين 
املنتج يف خسارة  يقع  ال  ككل، ويك  للعمل 
مالية كبية يف حال تم الغاء تصوير الحلقة 
التصوير  معدات  ألن  يومذاك،  التلفزيونية 
كاليوم  ال  باهظة،  بكلفة  تستأجر  كانت 
اكون  ان  عىل  وافقت  املنتج.  ميلكها  حيث 
تلفزيونية  لحلقة  انقاذا  البديلة  املمثلة 
واحدة. لكن السبحة كرت بعد هذا الدور 
حيث  واسع،  باب  اىل  مدخال  كان  الذي 
عدة.  مخرجني  من  العروض  عيّل  انهالت 
يف  املهم  املفصل  هذا  قبل  ما  الواقع،  يف 
حيايت، مل اكن اعلم بوجود هذه الطاقة يف 
ذايت، ألن االنسان ال يكتشف مواهبه اال يف 
حال صادفته فرصة الخراج ما يف داخله يف 

الصحيح. املكان 

■ كيف اجتزت االمتحان الصعب بوقوفك 
امام الكاميا للمرة االوىل؟

متلكني  الكاميا  امام  وقويف  لحظة  يف   □
حفظ  من  متمكنة  كنت  لكنني  الرعب، 
دوري. هذا ما اتكلت عليه، فتجاوزت هذا 
امام  وقفت  االوىل  اطاللتي  يف  الشعور. 
كرم  ليىل  التلفزيونية:  الحلقة  تلك  ابطال 
وماجد افيوين ونقيب املمثلني الحايل نعمة 
بدوي. مع هؤالء املخرضمني كانت البداية، 
فرتبيت عىل ايديهم وتعلمت منهم الكثي.

■ ماذا تعلمت تحديدا؟
□ االلتزام والجدية يف العمل. من ميِش يف 
هذا الخط يصل اىل النتيجة الصحيحة. لذا، 
بالجدية  املمثلني  من  الجديد  الجيل  انصح 
يف العمل، وااللتزام مهام كان الدور صغيا 
ام كبيا، الن املمثل ال يقاس بحجم االدوار 
الشخصية  تأدية  بكيفية  بل  يلعبها،  التي 

يقدمها. التي 

املخرج  مع  كانت  االحرتافية  خطوتك   ■
عام  الرماد"  "تل  مسلسل  يف  انزور  نجدت 

هنا،  املهم  زياد.  فاجأ  الذي  االمر  ساعة، 
ليس الغناء الذي اديته، بل الشخصية التي 
لعبتها بشكل ارتجايل، ال بطلب من الفنان 

زياد الرحباين.

باحساسك.  التمثيلية  االدوار  تؤدين   ■
هذه القدرة تكتسب عادة برتاكم الخربات، 
اين  من  البدايات،  منذ  بها  متيزت  لكنك 

استمديت هذه القدرة؟
اعرف  ال  استثنائية.  حالة  انها  اعتقد   □
هذا  يف  وجودي  هو  اعرفه  ما  كل  كيف. 
املكان مصادفة، فمشيت فيه كام انا. عميل 
"ليه  كليب  يف  الرحباين  زياد  الفنان  مع  
لكنني  فقط،  للغناء  كان  هيك"  تعمل  عم 
بالشخصية  شعرت  االغنية  تسجيل  اثناء  يف 
هو  آخر  مثال  بها.  زياد  فاعجب  فقدمتها، 
برنامج  يف  قدمتها  التي  "درة"  شخصية 
ستار اكادميي، يف البداية كانت مجرد فكرة 
التي  مرشليان  كلوديا  والكاتبة  املمثلة  لدى 
لخلق  املجال  هذا  يف  املكه  عام  سألتني 
فرأيت  االكادميية،  تالمذة  نفوس  يف  الرعب 
مالمح هذه الشخصية يف الحال. كنت حينها 
اقرأ النص الذي كان يكتبه رشبل طايع مرة 
واحدة الدخل بعدها يف شخصية "درة" التي 

ارهبت، بالفعل، تالمذة ستار اكادميي.

الحقيقي  املمثل  ان  تقول  تجربتك   ■
يك  الفن  هذا  يف  التخصص  اىل  يحتاج  ال 
الصعبة  االدوار  اداء  بارعا يف  يكون ممثال  

واملركبة. ماذا تقولني يف هذا املجال؟
وليس  املعلومات  الكتساب  مهم  العلم   □
احد  ال  االحساس.  او  املوهبة  الكتساب 
لدور  تحضيي  عند  تدريسهام.  يستطيع 
سيكون.  كيف  مسبقا  اعرف  ال  ما  متثييل 
الن  الوقت،  ذلك  يف  يقرر  من  انا  لست 
تفكيي كله يكون منصبا عىل حفظ الدور 
وقويف  لحظة  الداخيل.  استعدادي  وعىل 
امام الكاميا لبدء العمل ال اعلم يف اعامقي 
التعبي ستخرج مني، فاؤدي  اي طريقة يف 

الشخصية ارتجاليا وكام اشعر بها.

اعامل  يف  العريب  الجمهور  اليك  تعرّف   ■
لبنانية غابت عن اللبنانيني. ما السبب؟

املخرج  هذا  من  اكتسبته  الذي  ما   .1996
بالذات، بالوقوف امام كامياته؟

محرتفة،  بأنني  شعرت  البدايات  من   □
نفيس  اسأل  اكن  مل  نفيس.  اعتربت  هكذا 
عند تقديم دور يل ان كنت قادرة فعال عىل 
كل  مضمونه.  اختلف  مهام  ال،  ام  تأديته 
ما كنت افعله هو قراءة النص، فادخل يف 
االحرتافية،  هي  هذه  واعيشها.  الشخصية 
الشخصيات  تسجيد  نستطيع  ان  اي 
يدلنا  او  يعلمنا  من  ننتظر  ان  ال  مبفردنا، 
اىل الطريق. هذه هي حقيقتي التي مل اكن 
كل  يف  التمثيل.  يف  بدايايت  قبل  ما  اعرفها 
فاملمثل  الناس.  فعل  ردود  انتظر  ادواري 
لتحدد  تراقبه  مرآة  هناك  بارعا  كان  مهام 
موقعه ومدى نجاحه، بدءا باملخرج وصوال 

اىل الناس.

خالل  من  اللبناين  الجمهور  عرفك   ■
اطاللتك مع الفنان الراحل جوزف صقر يف 
كليب "ليه عم تعمل هيك" لزياد الرحباين. 
هل تعتربين نجاحك يف هذا العمل هو ما 

لفت نظر الكّتاب واملخرجني اليك؟
التمثيل  يف  بدايايت  من  عاما   13 بعد   □
كانت هذه االطاللة تحديدا، يف اثناء عميل 
للفنان  بطريقي"  "ومشيت  مرسحية  يف 
املرسحية  عرض  انتهاء  بعد  بركات.  ملحم 
جمعتنا سهرة بزياد الرحباين الذي تربطني 
فاعطاين  باملزاح،  بدأنا  قدمية.  صداقة  به 
زياد حينها نص اغنية "ليه عم تعمل هيك" 
وافقت  غنائها.  يف  صقر  جوزف  الشارك 
ونصف  ساعة  مدة  يف  وسجلتها  طبعا، 

لم يخطر في بالي يوما
ان اكون ممثلة

لم اقم يوما بدور ثانوي 
النني اعتبر نفسي نجمة 

في كل ادواري
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□ يف تلك البدايات كان يف لبنان محطتا 
يب.  و"ال.  لبنان  تلفزيون  فقط،  تلفزيون 
اللبنانية  الربامج  تتابع  تكن  مل  الناس  يس". 
الكهربايئ  التيار  انقطاع  بسبب  بانتظام 
يف  فاشتهرت  تقريبا،  متواصل  بشكل 
وذلك  باسف،  اقولها  لبنان.  من  اكرث  ديب 
عالمة  رشيد  املمثل  مع  اعاميل  خالل  من 
ويف  العربية  اللغة  يف  استاذا  اعتربه  الذي 
كان  حني  يف  والتاريخية،  الدينية   الربامج 
عرضت  مهمة  اعامال  قدم  ايضا.  منتجا 
للبنانيني  يتسن  مل  العربية  الشاشات  عىل 

انذاك. مشاهدتها 

لكنك  متنوعة،  املرسحية  تجربتك   ■
تتوقفني عند محطة مهمة فيها هي العمل 
سليم"(  )"ابو  تيزاين  صالح  املمثل  مع 

وفرقته. مباذا امتاز العمل معه؟
"ابو  فرقة  قدمتها  التي  الشخصيات   □
يف  موجودة  مناذج  النها  تتكرر،  ال  سليم" 

واقعنا،  من  مستوحاة  وهي  مجتمعنا 
شكري  شخصية  اىل  فهامن  شخصية  من 
كانت  لو  الفنية  الفرقة  هذه  وابوسليم. 
لكانت  لبنان،  غي  آخر  بلد   يف  موجودة 
من  مكنتها  لها  حدود  ال  شهرة  اكتسبت 

االستمرار.

■ البطولة ال تعني لك شيئا فعمرها قصي، 
عمل  كل  يف  الثانوية  االدوار  نجمة  لكنك 
جديد يقدم. ملاذا اخرتت هذا املوقع، هل 

من اجل االستمرار؟

او  ثانوي  بدور  البدايات  منذ  اقم  مل  ـ 
امتكن من  يطلق عليهام. عندما  صغي كام 
دوري،  يف  نجمة  اكون  وامتلكها  الشخصية 
ويف  الناس  يف  اثرا  تركت  قد  اكون  النني 

املجموعة التي من حويل.

يف  اللبنانية  الدراما  انقذ  الذي  ما   ■
املشرتكة  االعامل  هل  االخية،  السنوات 
لتقديم  اللبنانيني  للممثلني  تحديا  شكلت 

افضل ما لديهم؟
ممثلني  من  مهمة،  فنية  كوادر  لدينا   □
هو  ينقصنا  كان  ما  ومنتجني.  ومخرجني 
السنوات  يف  توافر  الذي  املادي  الدعم 
املشرتكة  االعامل  ان  ليس صحيحا  االخية. 
عدة  مسلسالت  مثة  النهضة.  هذه  وراء 
ابطالها  بفضل  كبية  نجاحات  حققت 

اللبنانيني، من ممثلني ومخرجني ومنتجني.

■ كرّمِت اخيا بنيلك جائزة "موريكس دور" 
الفنان  تكريم  هل  مسيتك.  مجمل  عىل 
الشعور  اىل  ام  االستمرار  اىل  دافعا  يشكل 

باالكتفاء؟
من  املمثل  يزيد  ليك  معنوي  دعم  هو   □
اىل  للوصول  ذاته  عىل  العمل  ومن  قدراته، 
باالكتفاء.  الحقيقي ال يشعر  الفنان  االفضل. 

عندما يقول وصلت، تكون نهايته.

■ تقولني ان الفن غدار، عىل ضوء ذلك اي 
واقع يعيشه املمثل اللبناين حاليا؟

□ هذا صحيح، ال امان معه. الفنان يعيش يف 
خوف دائم من الغد، وال ضامن لشيخوخته. 
سيتوقف  صحية  مشكلة  يف  وقوعه  حال  يف 
عن العمل، وعندما ال يعمل لن يأكل. ارجو، 
القانون املهني  الحياة، ان يقر  وانا عىل قيد 
فمن  اللبنانيني،  الفنانني  شيخوخة  لضامن 

حقهم ان ميوتوا بكرامة.

■ ما هي اعاملك الجديدة؟
برامج  ضمن  قدمتها  االعامل  هذه  آخر   □
الحصاد"  ـ  "الهيبة  مسلسل  املايض،  رمضان 
الجزء الثالث و"آخر الليل". اما الجديد الذي 
احرّض له حاليا، فهو العمل يف مسلسل لنادين 

مهنا، لكنني ما زلت يف مرحلة قراءة النص.
 يف احد 
ادوارها.

العلم مهم لكن 
املوهبة واالحساس 

ال يدّرسان
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بدالً من الوقوف على األطالل...
يحظى،  الذي  السهل،  االستهاليك  الفن  من  نوع  العريب  والعامل  لبنان  يف  يحارصنا 
عىل الرغم من مضمونه السطحي وركاكته الفنية، بشعبية وانتشار واسعني. ذلك 
ان آلة التسويق الضخمة يف العاملني الرقمي والواقعي يف االعالم وعرب كل االسواق 
والفضاءات العامة والحميمة، تعمل عىل ضخ تلك السلع اىل كل بيت وكل اذن. 
هذه ظاهرة عاملية طبعا، ومنطق السوق يحكم اليوم الثقافة واالبداع. كلام كانت 
املقابل،  يف  الكوين.  انتشارها  ازداد  االثارة،  عىل  وقادرة  وسطحية  منمطة  السلعة 
وجمهور  ارتكاز  نقاط  عن  لنفسها  وتبحث  الراقي،  والفن  الجادة،  الثقافة  تقاوم 
عرب االعالم البديل واملهرجانات الرصينة واالسواق املوازية. وبدعم من املؤسسات 
املجتمعات  يف  العامة،  املؤسسة  من  وبحامية  والثقافية،  واالكادميية  الرتبوية 

املتقدمة، اي برعاية الدولة والقطاع العام.
هذا ال يعني ان كل فن شعبي هو فن هابط بالرضورة، او ان االنتشار هو تهمة عىل 
الفنان ان يخجل بها. فريوز فنها منترش عامليا، ومثلها سيد درويش وام كلثوم ووديع 
الصايف وصباح... هؤالء كلهم من العظامء. ان كل فن يصبو اىل االنتشار، والوصول اىل 
اوسع دائرة ممكنة من الجمهور يف العامل. املزاج الشعبي قد يكون كسوال، ويختار 
السهولة، ويتأثر باملوضة، ويخضع اىل تشويه ممنهج لذائقته، عرب تكييفها وقولبتها 
تبعا ملعايري مشوهة. لكن هذا املزاج الشعبي نفسه هو اصيل يف صميمه، ويسعى 
اىل الجامل ويتذوقه، ويتأثر بالبالغة واالتقان ويرفدهام مبخزونه العفوي. تلك هي 
القاعدة، وال يجب ان نخطئ يف التقويم. لو درسنا تاريخ الفنون يف العامل، سنجد ان 
الفن الشعبي الراقي والعميق كان مادة وحي العامل خالدة، واملنهل الذي غرف منه 

واستوحاه مؤلفون كبار يف املوسيقى واالدب والفن التشكييل، الخ...
االعالم  بعض  اهتامم  هو  لبنان  يف  نشهدها  مفرحة  ظاهرة  الحديث،  هذا  مناسبة 
واملؤسسات الثقافية، من مسارح وغريها واملهرجانات الصيفية خصوصا، بتلك الفنون 
العربية الكالسيكية، الراقية واالصيلة، الشعبية الجذور، وهي من النوع الذي تهمله 
او تحتقره او تطمسه وسائل االعالم والرتويج التقايدية املهيمنة. من النوع الذي بتنا 
نخىش عليه من الوصول اىل حد قطيعة مع الناس، ناس كل يوم وكل حارة وكل شارع.
بيت  اىل  بعلبك  من  لبنان،  يف  االندليس  الرتاث  انبعاث  مثال  سنشهد  الصيف  هذا 
فنانني آتني من خلفيات مختلفة. جاهدة وهبه  باشكال متعددة، وعىل يد  الدين، 
الفنانة املميزة وصاحبة الصوت القوي واملثقف ستتوىل احياء الرتاث االندليس العريب 
عىل طريقتها، من خالل اداء كالسيكيات نعرفها ونرددها جميعا، لكنها ستضعها يف 
مواجهة شقها اآلخر االسباين، من خالل ملحنني وشعراء كبار ليس اخرهم فدريكو 
العراقي  املعلم  ابن  بشري،  العود عمر  عازف  املغامرة  يرافقها يف هذه  لوركا.  غارثيا 
الراحل منري بشري وفرقته. نعرف منذ االن ان الجمهور سيذهب اىل  اللبناين الهوى 
معبد باخوس ليعيش تلك اللحظة التاريخية. يف املقابل، للمرة االوىل، سيلتقي فنانان 
آتيان من افقني مختلفني، يف قرص االمري بشري الثاين الكبري يف بيت الدين: عازف العود 
املجدد رشبل روحانا وصاحب الصوت الرخيم ملحم زين، لينفحا روحهام املشرتكة يف 

الرتاث االندليس العريق.
هذا هو الدفاع الحقيقي عن الفن االصيل. وتلك هي املقاومة الراقية للزمن االستهاليك 
الذي ال نستطيع ان مننعه من الوجود. بدال من البكاء عىل اطالل املايض الجميل، 

علينا ان نواصل االبداع واعادة اكتشاف الرتاث بقوالب وادوات تنتمي اىل زماننا.

نقطة على السطر جاهدة وهبه تحمل األندلس 
إلى أعمدة بعلبك هذا الصيف

موسيقى

اآلخر"،  "لقاء  وهبه.  جاهدة  مع  الجلوس  عند  اساسية  عبارات  تتكرر  ما  دامئا 
الطرب  رسولة  تفارق  ال  مفردات  كلها  الثقايف"...  والتالقح  "الحوار  "التسامح"، 
العريب االصيل، وشاعرة الصوت بال منازع. بعد سرية خصبة متشعبة يف نبش كنوز 
الطرب والشعر العربيني، وايضا غناء قصائد لشعراء عرب واجانب معارصين يف 
البومات عدة من بينها "كتبتني" و"شهد"، ذهبت جاهدة وهبه اىل النهاية يف 

زمن اغرب حيث االقصاء والنبذ سيدا الساحة

البومها "مزامي" )2014( اعترب رسالة ضد 
لالنسان  وانتصارا  والتعصب،  الظالمية 
بغض النظر عن انتامئه الديني او العرقي 
الطبقي. حفلتها االخية يف مدينة رين  او 
ضمن  ايضا  كانت  اشهر،  قبل  الفرنسية 
املختلف.  اآلخر  وعناق  الحوار  مناخ 
الصيف،  هذا  املقبلة  امسيتها  تكون  ولن 
مساء الثاين من آب، يف مهرجانات بعلبك 
عمر  العراقي  العود  عازف  مع  الدولية 
االطار.  هذا  عن  خارجة  وفرقته،  بشي 
امسية فريدة تحمل عنوان "عبق االندلس 
وقد  الفالمنكو"،  اىل  املوشحات  من  ـ 

عرص  اىل  تحية  اللبنانية  املطربة  ارادتها 
وحقبة  زمن  العربية.  الحضارة  يف  ذهبي 
منه  نتج  عظيام،  حضاريا  تالقحا  شهدا 
غنى ثقايف وفني، وصل وهجه اىل مختلف 

انحاء املعمورة. 
واملطربة  الفنانة  العام"  "االمن  التقت 
االمسية  عن  للحديث  اللبنانية  وامللحنة 
الغجر"،  "ارض  الجديد  والبومها  املرتقبة، 
الذي  شهرزاد"  "اوبرا  الطموح  ومرشوعها 
العام املقبل، فكان هذا  سيعرض يف لبنان 

الحوار:

بعلبك  يف  وهبه  جاهدة  اطاللة  بني   ■
العام املايض واطاللة هذه السنة، اما زال 
لوقوفك عىل خشبة بعلبك الرهبة نفسها؟
اكرث.  رمبا  بل  نفسه،  الرهبة هو  □ شعور 
عىل  التوايل  عىل  الثانية  للمرة  الوقوف 
مضاعفة  مسؤولية  يعد  باخوس  مدرجات 
لجنة  من  بها  اعتز  ثقة  ايل. هذه  بالنسبة 
املهرجان التي ارتأت مشاركتي هذه السنة 
عن  مختلفا  سيكون  الربنامج  طبعا،  ايضا. 
العام املايض. لهذا السبب اشعر مبسؤولية 
الفرح  لحظات  استعادة  لجهة  مضاعفة 
مع  املاضية  السنة  عشناها  التي  والسحر 
السبب  كانت  بانها  واعتقد  الجمهور، 
وراء دعويت هذا العام ايضا. يبقى السحر 
الذي يجنح  والفرح نفسهام، هذا الشعور 
بالقلب نحو الجامل املطلق يف هذا املكان 
مختلف  من  الغناء  عاملقة  احتضن  الذي 
انفاسهم  تركوا  الذين  هؤالء  العامل،  بقاع 
املكان  هذا  يف  ايضا  باخوس.  جدران  عىل 
بهواء  الخاصة  انفايس  فيه  امتزجت  الذي 
بعلبك، وعشت فرح واختالجات الجمهور 
اشعر  املايض،  العام  االمسية  حرض  الذي 
العدة  ستكون  العنارص  هذه  كل  ان 
نفيس  واتخطى  اتجىل  ستجعلني  التي 
هذه  سنقدمه.  الذي  العرض  هذا  يف 

العامل.  خشبات  كل  عىل  اجدها  ال  حالة 
سافرت كثيا عرب العامل وقدمت الكثي من 
ينتابني يف  الذي  الحفالت، لكن االحساس 
بعلبك ال يشبه احساسا آخر، كأنني شجرة 
وطن.  حجم  يف  لتصبح  اغصانها  تفّرعت 
وتزيد  مشاعري،  تغمر  املكان  عظمة 
يك  داخيل  يف  الرهيف  واالحساس  فخري 
اىل منطقة  الجمهور معي  اخذ  امتكن من 
هذا  فخامة  توازي  والحلم  السحر  من 

املكان وسحره. 

قدرة  اكرث  "املوسيقى  ان  مرة  قلت    ■
والثقافات،  الحضارات  بني  التقريب  عىل 
والحوار  التسامح  روح  فينا  تبث  وهي 
فيه  حاجة  يف  عرص  يف  ونحن  اآلخر.  مع 
آفاقنا  يوّسع  ما  االخرين  مع  التواصل  اىل 
ويبعدنا عن العنف والعنرصية والتعصب 
هل  الحروب".  اىل  يؤدي  الذي  والجهل 
حفلتك "عبق االندلس" تندرج ضمن هذا 
هذه  يف  ترجمتها  متت  وكيف  الشعار؟ 

االمسية؟
من  تعترب  الفنون،  كبقية  املوسيقى   □
االدوات املهمة التي تستعني بها الحضارات 
ان  بل  املستقبل.  يف  وتدوم  تستمر  يك 
املوسيقى هي من اهم الوسائل التي تبنّي 
املستوى الذي بلغته املجتمعات من تطور 
النهاية  يف  املوسيقى  وثقافة.  وفكر  ومنو 
ومتد  كلها،  العامل  امم  مع  وتتوالد  تندمج 
صلة الوصل مع الحضارات املختلفة. وألن 
اللغة  حواجز  تتخطى  تحديدا  املوسيقى 
بني  التفاهم  تعزز  فهي  السائدة،  واالمناط 
الشعوب. حتى لو كانت الفنون نابعة من 
خصوصيتها  تتخطى  انها  اال  ما،  خصوصية 
الناس،  يجمع  الذي  املكان  اىل  تذهب  يك 
كام  اآلخر.  رأي  احرتام  رسالة  عىل  ويؤكد 
تجسد الرحابة يف النظر اىل اآلخر، بعيدا من 
والتشدد.  واالستعامر  واالرهاب  العنرصية 
يف النهاية، هذه الفنون هي التي تبقى من 
حضارات الناس، وتتخطى حواجز التاريخ. 
واالستبداد  الحروب  مآثر  ان  مثال  نالحظ 
فيه  بقيت  الذي  الوقت  يف  اندثرت،  كلها 
املجتمعات  خصوصيات  لتخرب  الفنون 

الرتاث  هذا  هو  الفن  وحضاراتها. 

املطربة وامللحنة جاهدة وهبه.

سمير مراد

امسية بعلبك ترتكز 
على الشعر االندلسي 

وتجمع بني الحضارتني 
واالسبانية العربية 
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جزء  هي  واملوسيقى  الكبي،  االنساين 
نستطيع  التي  العاملية  اللغة  وهي  منه، 
وحساسية  ارقى  بشكل  عربها  التواصل 
سالحا  تستحيل  التي  وهي  اكرب،  وتأثي 
النبذ  اشكال  كل  املرء  فيه  يواجه  ثقافيا 
الجرس  هذا  تخلق  التي  وهي  والعنف، 
بالنسبة  عال.  برقي  اآلخرين  مع  للتواصل 
اىل االمسية التي سنقدمها يف بعلبك، فهي 
االندليس  الشعر  عىل  كبي  بشكل  ترتكز 
العظيمة  الحضارة  هذه  من  نبع  الذي 
العامل.  والكبية، التي عربت مآثرها اىل كل 
كام نعرف، فإن هذا الشعر الذي كان عند 
قاسام مشرتكا  كان  العرص،  ذلك  العرب يف 
يف ما بينهم ومع العامل ايضا. التنوع الذي 
وغي  عرب  بني  االندليس  املجتمع  عاشه 
تجىل  ومسيحيني،  ويهود  ومسلمني  عرب، 
من خالل الشعر واملوسيقى. وألن االندلس 
الشاعر  سامها  كام  الشعر  ارض  هي 
وهي  السا"،  "مجنون  يف  اراغون  الفرنيس 
كالم العرب االول الذي انصهر يف املجتمع 
الحياة،  وتركيبة  نسغ  يف  ودخل  االندليس، 
الجامل  من  املنطقة  هذه  نقصد  ان  قررنا 
تتضمن  التي  بطريقتنا  ونقدمها  نغنيها  يك 
مآثر كبار الشعراء الذين طبعوا ذلك العرص 
املوشحات  موسيقات  سنتناول  بشعرهم. 
االستاذ  مع  ذاكرتنا،  تسكن  زالت  ما  التي 
عمر بشي وفرقته بتوزيع مختلف وجديد. 
التي تطورت وذهبت الحقا  املنطقة  هذه 
عرب  ايضا  اليها  سنذهب  الفالمنكو،  نحو 
العربية. وسيكون  باللغة  الفالمنكو  تقديم 
والفالمنكو  املوشحات  بني  اندماج  هناك 
كامبوس  ملكيور  الفالمنكو  مغني  مع 

وراقصة الفالمنكو ليا لينارس.

بعلبك  يف  برنامجك  عن  قليال  اخربينا   ■
هذا الصيف؟

□ كام تعرف، فإن النهضة التي حدثت يف 
االندلس منذ عام 713 مع الفورة االبداعية 
الفنون  ادخلت  التي  والشعر  املغنى  يف 
ثقافيا  اشعاعا  شكلت  ذهبي،  عرص  يف 
الرفيع  االنساين  للرتاث  واغناء  وحضاريا 
يف  بزهو  وانترش  اوروبا  اىل  وهجه  وصل 
هذه  اخذنا  ذلك،  من  انطالقا  العامل.  كل 

االثار العظيمة من والدة بنت املستكفي 
عريب،  بن  الدين  ومحيي  زيدون،  وابن 
بن  الدين  ولسان  االشبييل،  زهر  وابن 
وهذه  البغدادي،  زريق  وابن  الخطيب، 
املوشحات الجميلة مثل "ملا بدى يتثنى"، 
املحبوب"،  و"زارين  االلحان"،  شادي  و"يا 
وحاولنا  املشتىك"...  اليك  الساقي  و"ايها 
التنقل برهافة رقراقة بني القوايف، واحيانا 
نحاول  املوسيقية حتى  السالمل  بقوة عىل 
بانوراما  وتقديم  واالرتجال  النغم  تعزيز 
وتجسيد  الفانتازي  والبهاء  للدهشة 
توارثه  تم  الذي  الحضارة  هذه  عبق 
رحاله  سيحط  العبق  هذا  القرون.  عرب 
االجمل.  الحضارات  مدينة  يف  بعلبك  يف 
ملكيور  الفالمنكو  مغني  خصوص  يف 
من  املختارات  بعض  سيقدم  كامبوس، 
باكو  اغنيات  مثل  الفالمنكو  اغنيات 
باللغة  مقتطفات  وسيغني  لوتشيا،  دي 
االسبانية، وانا ساشارك معه ايضا يف غناء 
واحيانا  بالعربية،  املختارات  هذه  بعض 
قصائد  من  مقتطفات  باالسبانية  ساغني 
غارثيا  فدريكو  الكبي  االسباين  الشاعر 
الشهية  سوسا  مارسيدس  واغنية  لوركا، 
واالسبانية…  بالعربية  للحياة"  "شكرا 
يف  عمر  االستاذ  مع  ساشارك  وايضا 
الجميل.  الفالمنكو  ارتجاالت عىل طريقة 
وحتى ملكيور كامبوس سيشارك معي يف 
متض  "ال  اغنيتي  مثل  املقتطفات  بعض 
الكاتب  اشعار  من  هي  التي  الغابة"  اىل 
الشاعرة  وترجمة  غراس،  غونرت  االملاين 
مقتطفات  سيغني  والحاين.  جبوري،  امل 
سيتواكب  وبالتأكيد  باالسبانية،  منها 
راقصة  تقدمها  راقصة  لوحات  مع  الغناء 
سيكون  الرقص  لينارس.  ليا  الفالمنكو 
الفالمنكو  احيانا  وسيتخطى  جدا،  معربا 
فلينارس  الرقص،  من  اخرى  انواع  اىل 
ايضا  الربنامج  وسيضم  فيها.  جدا  ضليعة 
بشي،  مني  العازف  تأليف  من  مقطوعة 
كان  والذي  بشي،  عمر  االستاذ  والد 
مر  عّواد  اهم  ورمبا  العود  عمالق  يعترب 
قصيدة  لحن  الذي  وهو  التاريخ،  عرب 
زيدون.  البن  وّدعك"  محّب  الصرب  "وّدع 
سيكون هناك خليط يضم هذه القصيدة 

عن  تفّرعت  اخرى  موسيقية  مناذج  مع 
االقتباس  جانب  اىل  الفالمنكو،  موسيقى 
والتي  ذكرتها،  التي  املوشحات  من 
جانب  اىل  جديد،  بشكل  موزعة  ستكون 
بشي.  عمر  لالستاذ  موسيقية  مقطوعات 
وهناك موشح جديد ساقدمه، اىل جانب 

تحية خاصة اىل بعلبك.

بعنوان  الجديد  الذي  البومك  ماذا عن   ■
"ارض الغجر"، وتؤدين فيه قصائد لشعراء 

من لبنان والعامل العريب؟
□ غالبية القصائد التي يضمها االلبوم هي 
امثال  لبنانيني  شعراء  بتوقيع  باملحكية، 
وجرمانوس  داغر  وماجدة  حيدر،  طالل 
كسعاد  بالفصحى  اخرى  اىل  جرمانوس 
واغنية  الشايب  القاسم  وابو  الصباح 
هناك  بياف.  اديت  اعامل  من  معّربة 
لحنان يف االلبوم من توقيع ميشال فاضل 
كام  الحاين.  من  والباقي  روحانا  ورشبل 
براغ  انتاجي. سجلناه بني  االلبوم من  ان 
مع  باالشرتاك  وكييف  وبيوت  وبلجيكا 
واعضاء  الفيلهارمونية  كييف  اوركسرتا 
الفيلهارمونية.  براغ  مدينة  اوركسرتا  من 
احببت ان اضّمن االلبوم هديتني: االوىل 
الثورة"  "تانغو  فيلم  موسيقى  تراك  هي 
وقد  كامل  اييل  الصديق  اخرجه  الذي 
عربية  مهرجانات  يف  عدة  جوائز  حاز 
الصويف  البومي  هي  والثانية  وعاملية، 
"ترجامن االشواق" كامال بعدما كان صدر 
واملواقع  التطبيقات  عىل  املايض  العام 

االلكرتونية. 

■ اخربينا عن "اوبرا شهرزاد" التي قدمتها 
قبل فرتة يف تونس. هل ستقدم يف لبنان؟

□ ينطلق عرض "اوبرا شهرزاد" من فكرة 
هذه  تقديم  اردت  اذ  طويال،  راودتني 
االوبرا يف حلة جديدة بحيث تكون عابرة 
النسائية  الشخصيات  وتتقمص  للزمن 
تطورت  العريب.  تاريخنا  يف  الخالدة 
املوسيقار  مع  بالتعاون  الحقا  الفكرة 
التونيس سمي الفرجاين واالديبة التونسية 
آمنة رمييل التي برعت يف استعادة النص 
العمل  معارص.  اديب  باسلوب  التاريخي 

عىل املرسح.

دور  اجسد  حيث  درامي،  موسيقي 
خالدات  نساء  عن  تحيك  التي  شهرزاد 
الحب  مجال  يف  اكان  العريب  تاريخنا  يف 
العرض عىل  يقوم  السياسة.  او  الشعر  او 
حيث  وليلة"  ليلة  لـ"الف  معارصة  قراءة 
غّيته  ملَ  بسؤال:  نفسه  شهريار  يواجه 
النساء  شهرزاد  تستعيد  هنا،  شهرزاد؟ 
يف  االنساين  التاريخ  وجه  غّين  اللوايت 
عّليسة  مثل  والشعر  والحب  السياسة 
واليسار  والخنساء  وزنوبيا  وكليوبرتا 
العدوية  ورابعة  املستكفي  بنت  ووالدة 
االوبرايل  والغناء  املوسيقى  خالل  من 
الذي كان ركيزة هذا العمل او من خالل 
يف  ايضا  العمل  هذا  سنقدم  االرتجاالت. 
جانب  اىل  عدة،  وعربية  عاملية  عواصم 

لبنان العام املقبل. 

مع  التعاون  يف  نية  هناك  ان  سمعنا   ■
مرسيل خليفة؟

□ النية موجودة منذ زمن، لكن الفرصة مل 
تتح لذلك بعد، عىل امل يف ان نرى ذلك 
اىل  االشارة  اود  هنا  القريب.  املستقبل  يف 
االستاذين  تعاونا سيجمعني مع  ان هناك 
االستاذ  اخ  ولدي  خليفة،  وعياد  ساري 
مرسيل خليفة. سيشاركان معي يف امسية 
يف  جرش"  "مهرجانات  ضمن  "وصال" 
ستشارك  ايضا  املقبل.  متوز   20 يف  تونس 
واالعالمية  الصديقة  االمسية  يف  معي 
والشاعرة ماجدة داغر. كام انني تعاونت 
بات  البوم  يف  خليفة  وعياد  ساري  مع 
جاهزا وقد سجل يف فرنسا وسيصدر العام 

املقبل.
س. م

املوسيقى هي 
السد االخير في وجه

والهمجية  العنف 
والتطرف
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مرتفعة من الربوتني، علام ان الحصة اليومية 
املناسبة منها هي 30 غراما.

يحتوي كل نوع من انواع املكرسات عىل مزيج 
فريد من العنارص الغذائية، وهو غني عموما 

ببعض العنارص الغذائية املتنوعة مثل:
.E اللوز: الربوتني والكالسيوم وفيتامني  •

•  الكاجو: الحديد  ومؤرش غليسيمي منخفض.
• الكستناء: مؤرش غليسيمي منخفض ويحتوي 

.C عىل االلياف والفيتامني
وحمض  والبوتاسيوم  االلياف  البندق:   •

. Eالفوليك وفيتامني
• الجوز: االلياف واملواد املضادة لالكسدة.

.E الصنوبر: فيتامني •
ومضادات  البوتاسيوم  الربوتني،  الفستق:   •

لالكسدة.
نسبة الصوديوم يف املكرسات منخفضة بشكل 
ومعظمها  البوتاسيوم،  عىل  وتحتوي  طبيعي، 
شكل  يف  الكربوهيدرات  بعض  عىل  يحتوي 

السكريات الطبيعية. 

هل مثة فرق غذايئ بني املكرسات النيئة 
واملحمصة؟

املواد  محتوى  يف  بسيطة  اختالفات  هناك 
واملحمصة.  النيئة  املكرسات  من  الغذائية 
املكرسات كثيفة جدا اىل درجة انها غي قادرة 
عىل امتصاص الكثي من الزيت )حواىل %5-2 

من الزيت املطبوخ فيها(. 
املاء  محتوى  من  يقلل  التحميص  فان  تاليا، 
فيتامينات  من  العديد  ويخفض  املكرسات  يف 
رشاء  املمكن  من  ان  حني  يف   .B املجموعة 
الجافة،  اململحة  غي  املحمصة  املكرسات 
هي  املحمصة  الجوز  اصناف  من  العديد  لكن 
مملحة، وتاليا لديها محتوى صوديوم اعىل من 

املكرسات النيئة.

التغذية

اكرث ما يتم تناوله يف لبنان عىل الطاولة قبل كل وجبة طعام، او بني الوجبات، هو املكرسات. متوافرة ويتم انتاجها 
والربوتني  الدهون  من  عالية  نسبة  تحتوي عىل  كونها  نباتيا صحيا  غذاء  وتشكل  عاليتني،  وجودة  بنوعية  لبنان  يف 

الصحية وااللياف 

ناتالي غّرة
دائرة الشؤون الصحية

دراسات طّبية حديثة تقلب كل المقاييس
املكّسرات تفيد القلب وتحمي من السكري والسرطان 

الكمية الصحية املسموح بها من املكرسات 
هي 30 غراما يوميا، او تناول:

20 حبة لوز.
15 حبة كاجو.
20 حبة بندق.

ملعقتان كبريتان من الصنوبر. 
30 حبة فستق.

الحصة اليومية

ما هي املكرسات؟
املكرسات  الغذائية،  التوجيهية  للمبادئ  وفقا 
مثل:  بسيطتان  جافتان  مثرتان  هام  والبذور 
الكاجو،  الربازيلية،  املكرسات  الجوز،  اللوز، 

الكستناء، البندق، الصنوبر والفستق.
من  العديد  عىل  املكرسات  مصطلح  يطبق 
الحقيقية  املكرسات  من  تعترب  ال  التي  البذور 
بذور  الشيا،  بذور  مثل  النباتية،  الناحية  من 

الكتان، وبذور اليقطني والسمسم.
من  هو  السوداين  الفول  ان  من  الرغم  عىل 
تركيبته  فان  البقوليات،  من  الفنية  الناحية 

الغذائية قريبة من تركيبة املكرسات.

ما هي العنارص الغذائية التي توفرها؟
توفر  االخرى،  النباتية  االطعمة  بقية  مثل 
الغذائية،  العنارص  من  مجموعة  املكرسات 
الدهون  من  كبية  كميات  ذلك  يف  مبا 
الصحية غي املشبعة )49-74%( من اجاميل 
الربوتني  من  معتدلة  وكميات  الدهون، 
هي  التي  الكستناء  باستثناء   ،)%20-9(

منخفضة الدهون.
لاللياف  جيد  مصدر  ايضا  هي  املكرسات 
املواد  من  واسعة  مجموعة  وتوفر  الغذائية، 
فيتامينات  من  العديد  ذلك  يف  مبا  الغذائية، 
وفيتامني  الفوليك،  وحمض   )B( املجموعة 
)E(، واملعادن مثل الكالسيوم والحديد والزنك 
املضادة  واملعادن  واملغنيزيوم  والبوتاسيوم 
والنحاس(،  واملنغنيز  )السيلينيوم  لالكسدة 
االخرى  النباتية  الكيميائية  املواد  اىل  باالضافة 

مثل مضادات االكسدة )الفالفونويد(.
لعام  الغذائية  التوجيهية  املبادئ  تشمل 
الغذائية  املجموعة  يف  املكرسات    2013
والبيض  والدواجن  واالسامك  للحوم  نفسها 
والبقوليات، وذلك بسبب احتوائها عىل كمية 

مهمة اجريت حديثا، ان النساء اللوايت يتناولن 
نحو 30 غراما من املكرسات يوميا تعرضن اقل 
لالصابة بالنوع الثاين من مرض السكري بنسبة 
من  قليال  عددا  تناولن  باللوايت  مقارنة   ،%30
جزئيا  التأثي  اىل  االمر  هذا  يعود  املكرسات. 
املرتفعة  املشبعة  الدهون غي  عىل مستويات 
اىل  )اضافة  والتي  املكرسات  يف  واملوجودة 
الدم(  يف  الكوليسرتول  عىل  االيجابية  اثارها 

تساعد عىل تعزيز حساسية االنسولني. 
من جهة اخرى، وجد تحليل يف جامعة هارفارد 
االميكية قام بجمع عدد من الدراسات الطبية، 
النوع  من  السكري  بداء  االصابة  مخاطر  ان 
 30 تناول  يتم  عندما   %13 بنسبة  تقل  الثاين 

غراما من املكرسات يوميا. 
االشخاص  املكرسات  تفيد  ان  ميكن  كذلك 
حيث   ،2 النوع  من  السكري  بداء  املصابني 
الدم  يف  السكر  نسبة  مؤرش  تقليل  يف  تساعد 
الوجبات  الغذايئ. عندما تضاف اىل  النظام  يف 
الغنية بالكربوهيدرات، تبطئ املكرسات مرور 
الوجبة عرب االمعاء وتقلل مستويات الغلوكوز 

يف الدم بعد الوجبة.  

هل تؤدي املكرسات اىل زيادة الوزن؟
 50-30( املكرسات  من  صغية  كمية  تناول 

هل املكرسات جيدة لصحة القلب؟
  30 حواىل  استهالك  ان  اىل  الدراسات  تشي 
غراما من املكرسات يوميا قد يقلل من خطر 
االصابة بامراض القلب بنسبة  30-50% ومن 
 .%20 بنحو  القلب  امراض  من  الوفاة  خطر 
الدهون  من  عالية  نسبة  عىل  يعتمد  هذا 
الصحية  املشبعة  وغي  االحادية  املشبعة  غي 
الدهون  من  منخفضة  ونسبة  املكرسات،  يف 

املشبعة.
للقلب  صحية  غذائية  عنارص  ان  يبدو  كام 
موجودة يف املكرسات تعمل معا لتحقيق هذا 

التأثي الوقايئ للقلب.
وتشمل:

تساعد  التي  املشبعة  غي  االحادية  الدهون   -
عىل تنظيم نسبة الكوليسرتول يف الدم.

التي تساعد  النباتية وااللياف  الستيويدات   -
من  الكوليسرتول  امتصاص  اعادة  خفض  عىل 

االمعاء.
لالكسدة،  املضادة  واملعادن  الفيتامينات   -
عىل سبيل املثال فيتامني E، النحاس، املنغنيز، 
املركبات  من  وغيها  والزنك،  السيلينيوم 
تقلل  التي  الفالفونويد  مثل  لالكسدة  املضادة 

من االكسدة وااللتهابات.
وارتفاع  الصوديوم  مستويات  انخفاض   -
يف  يساعد  ما  طبيعي،  بشكل  البوتاسيوم 

الحفاظ عىل ضغط دم صحي.
من  غراما   67 تناول  ان  اىل  االشارة  من  بد  ال 
يف  ايضا  يساهم  ان  ميكن  يوميا  املكرسات 

تحسني مستوى الكوليسرتول.

االصابة  خطر  عىل  املكرسات  تؤثر  هل 
بالنوع الثاين من مرض السكري؟

االصابة  منع  يف  ايضا  املكرسات  تساعد  قد 
بالنوع الثاين من مرض السكري. وجدت دراسة 

الوزن،  بزيادة  غراما( يوميا لن تكون مرتبطة 
وقد تساعد ايضا يف خفض خطر السمنة. كام 
ميكن ان تساعد الدهون الصحية يف املكرسات 
التحكم  عىل  يساعد  ما  بالشبع،  الشعور  عىل 

بالجوع.
كام ميكن ان تكون املكرسات جزءا من نظام 
حتى  او  الوزن  عىل  للحفاظ  صحي  غذايئ 
السعرات  كمية  اجاميل  ان  طاملا  انقاصه، 
وينصح  يرتفع.  ال  الشخص  لدى  الحرارية 
من  كبديل  املكرسات  من  غراما   30 بتناول 
االطعمة غي الصحية، مثل الكعك والبسكويت 

ورقائق الشوكوال.

هل ميكن تناول املكرسات يف حمية البحر 
االبيض املتوسط؟

تناول 30 غراما من املكرسات يوميا يف النظام 
الغذايئ املتوسطي، او استخدام زيت الزيتون 
البكر املمتاز، يؤديان اىل فوائد صحية اكرث من 

اتباع نظام غذايئ منخفض الدهون. 
ينتج من تناول حفنة من املكرسات )30 غراما( 

اكرث من ثالث مرات يف االسبوع االيت:
- 39% من انخفاض معدل الوفيات االجاميل لدى 
لخطر  املعرضني  املسنني  املتوسط  البحر  سكان 
كبي من االصابة بامراض القلب واالوعية الدموية.

- انخفاض مؤرش كتلة الجسم ومحيط الخرص.
- انخفاض 50% يف معدل االصابة مبرض السكري، 
مقارنة باتباع نظام غذايئ منخفض الدهون عىل 

مدى اربع سنوات.

فوائد اخرى  
عىل الرغم من الحاجة اىل مزيد من الدراسات، 
قد  املكرسات  ان  اىل  االولية  الدراسات  اشارت 

تلعب دورا مهام يف:
• الحد من مخاطر الحىص يف املرارة.

• الحفاظ عىل صحة العظام.
• ابطاء شيخوخة الدماغ. 

• الحد من مخاطر الرسطان. 
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رياضة

تسعى ادارة نادي املتحد طرابلس يف كرة السلة برئاسة احمد الصفدي اىل الحفاظ عىل موقع النادي يف دوري الدرجة االوىل 
للرجال، وتؤمن ان مهمته ليست فقط تحقيق االنتصارات واحراز االلقاب، بل هي اكرث من رسالة والتزام 

عىل الرغم من تخفيض موازنته يف املوسم املايض 
ظهر  االقتصادية،  االزمة  ابرزها  كثية،  السباب 
نادي املتحد بشكل الئق يف البطولة، وخالف كل 
التوقعات ونافس الكبار، وسبب االحراج ملنافسه 
البطولة  ان يخرج من  االدوار االقصائية، قبل  يف 

بنتيجة مرشفة. 
"االمن العام" التقت رئيس النادي احمد الصفدي، 
وكان حوار حول واقع كرة السلة وحارض النادي 

ومستقبله.

ملوسم  الفا"  "دوري  مستوى  تقّيم  كيف   ■
2018 - 2019؟

□ ال ميكن اجراء تقييم عادل ومنصف ملستوى 
الدوري ملوسم 2018 - 2019 يف شكل عام قبل 
االضاءة قليال عىل مرحلة ما قبله، والحالة الصعبة 
التي وصلت اليها لعبة كرة السلة يف لبنان، بدءا 
من عدم تطبيق القوانني الراعية للفرق واملالعب 
عىل حد سواء، وصوال اىل وضع االتحاد اللبناين يف 
كرة السلة واملشاكل التي مر فيها، والتي انعكست 
والبطولة  االندية  وعىل  ككل  اللعبة  عىل  سلبا 
الوضع  ايضا  ننىس  ان  ميكن  ال  خاص.  شكل  يف 
االقتصادي السيىء يف لبنان الذي اثر بشكل كبي 
عىل اوضاع االندية سواء لجهة تخفيض ميزانياتها 
غياب  ظل  يف  الدوري،  من  بعضها  انسحاب  ام 
الدعم من الدولة والوزارة، اللهم اال النزر القليل، 
وكذلك االتحاد الذي غرق يف ديون كبية كادت 
الشامل  االنهيار  اىل  اللبنانية  السلة  كرة  توصل 
البطوالت  يف  نهائيا  التوقيف  لشبح  والتعرض 

الدولية.
اما وقد انتهت البطولة وسط اجواء رياضية بحتة، 
ويف حضور جامهي الفرق النهائية، فهذا يعني ان 
الجهود التي بذلت كانت كبية ومن اللحم الحي 
سواء  اللعبة،  هذه  استمرارية  ضامن  اجل  من 

رئيس نادي املتحد طرابلس احمد الصفدي.

الصديق اكرم حلبي الذي بذل جهودا استثنائية 
جعلته  الدوري،  وبالتايل  اللعبة  انقاذ  يف  وكبية 
وتأمني  التلفزيون،  مع  العقد  استمرارية  يضمن 
"الفا"  مع رشكة  الرشاكة  خالل  من  املايل  الدعم 
العوامل  هذه  كل  جهودها.  عىل  نشكرها  التي 

ادت اىل انجاح الدوري لهذا املوسم.

■ هل هو يف تراجع ام يف تقدم وملاذا؟
□ لنكن رصيحني. مام ذكرت سابقا، فان االتحاد 
انقاذ  يف  ساهم  والداعمني  االندية  مع  بالتعاون 
ارض  وعىل  طبيعيا  انتهى  الذي  املوسم  هذا 
بامكان  التفاؤل  اىل  يدعو  الذي  االمر  امللعب، 
التطوير والتحسني، الن النيات صادقة من الجميع 
استمراريتها.  وضامن  اللعبة  عىل  الحفاظ  يف 
انطالقا من طبعي االيجايب، ال بد يل من التنويه، 

مقال

كرة القدم اللبنانية في أزمة حقيقية
فضائح التالعب يف الرياضة اللبنانية الوان واشكال. وهي ال تزال تتواىل يف الكثري من املجاالت. 
آخر فصولها وليس اخرها ما حصل يف دوري الدرجة الرابعة لكرة القدم، وهذه املرة من بوابة 

دورة التصفية النهائية املؤهلة اىل الدرجة الثالثة. 
لبطولة دوري  النهائية  التصفية  التفاصيل، ضمن منافسات املجموعة االوىل من دورة  يف 
الدرجة الرابعة يف كرة القدم، واملؤهلة اىل الدرجة الثالثة، فاز فريق الراية عىل فريق شباب 
برالياس بنتيجة ساحقة 16 ـ 0. لريفع رصيده اىل 7 نقاط يف املركز الثاين، ويتأهل اىل الدرجة 
الثالثة، عىل اعتبار ان نظام البطولة يف االتحاد اللبناين لكرة القدم يعتمد يف الرتتيب النهايئ 
للفرق عىل فارق االصابات. هذه النتيجة غري املتوقعة دفعت بفريق الراية اىل التقدم عىل 
فريق املودة بفارق ثالث اصابات، علام ان الفريقني يتساويان يف النقاط )7 نقاط لكل منهام(. 
من الواضح ان نتيجة مباراة الراية وشباب برالياس جاء ردا عىل نتيجة مباراة املودة وشعلة 
االصالح التي انتهت بدورها بنتيجة كبرية 13ـ  1. علام ان الشوط االول كان انتهى بنتيجة 2 
ـ 1، ليتم تسجيل 11 اصابة يف شوط واحد، اي خالل 45 دقيقة ومبعدل اصابة كل 4 دقائق.

ال شك يف ان ما حصل غري قانوين، وال ميت اىل الرياضة وكرة القدم بصلة. كام ميكن اعتبار 
والتحليل  التفكري  الكثري من  اىل  تحتاج  املباراتني فضيحة ال  املسجلة يف  االصابات  عدد 
لالستنتاج، وان نتائجهام معلبة ومفربكة، وان تالعبا ما حصل. هاتان النتيجتان وما يحصل 
يف دوري الدرجة الرابعة، وما حصل يف دوري الدرجة الثالثة، ثم امللف الذي فتح من احد 
االجهزة االمنية بناء عىل اخبار من رئيس نادي النجمة اسعد صقال، وتهديده باللجوء اىل 
االتحاد الدويل لكرة القدم "فيفا" يف حال مل يتجاوب االتحاد املحيل مع طلبه تجميد نتائج 
الدوري بناء عىل معطيات ميلكها عن وجود تالعب، كام قال يف اكرث من مناسبة، يضع لعبة 

كرة القدم اللبنانية وكيانها ومستقبلها عىل املحك. 
عندما فتحت اللجنة التنفيذية لالتحاد اللبناين لكرة القدم تحقيقا يف شأن التالعب الذي 
حصل يف مباريات الدورة السداسية لنوادي الدرجة الثالثة، استبرش كثريون خريا واعتربوا 
ان االتحاد عازم عىل الرضب بيد من حديد للحد من هذه االفة التي تلحق رضرا فادحا 
بالكرة اللبنانية. لكن، بسحر ساحر من دون اي مربر، تراجع االتحاد عن القرارات واوقف 
التحقيق يف قضية التالعب وطوى امللف؟ املؤسف ان بعض املصادر عزا الرتاجع املفاجئ 

اىل تدخالت سياسية من اكرث من طرف يف البالد، من اجل اقفال امللف.
ما حصل ليس اال نتيجة حتمية لعدم تطبيق القانون وغياب الرقابة واملحاسبة يف معظم 
االحيان. فالتدخالت السياسية يف اللعبة ارتدت سلبا، ونتائجها السلبية مستمرة. علام 
ان املشاكل الداخلية يف االتحاد متواصلة وترتجم بغياب الجلسات واالجتامعات نتيجة 
الرصاع عىل النفوذ وتضارب الصالحيات، وانعدام مركزية القرار. نتيجة هذا االمر، مل يعد 
ينفع العالج املوضعي، واملطلوب عملية جراحية الستئصال الورم يف شكل نهايئ. فلو ان 
االتحاد تعامل يف الشكل املطلوب مع قضايا املراهنات التي يجري الحديث دامئا عنها، 
ومتت مالحقتها واتخاذ االجراءات املناسبة يف شأنها، ملا وصلت االمور اىل ما هي عليه 

اليوم من فلتان يف مختلف الفئات والدرجات.
االزمة التي تعيشها الكرة اللبنانية حقيقية، وهي بال ادىن شك تنعكس سلبا عىل صورتها يف 
املنطقة وآسيا. فالثقة باتحاد كرة القدم باتت شبه معدومة حتى ال نقول مفقودة متاما، فيام 

تعيث التدخالت السياسية يف اللعبة خرابا ودمارا. 
اذا مل تتخذ اجراءات عاجلة لوقف االنهيار املتواصل، كرة القدم اللبنانية ذاهبة حتام 

اىل االسوأ.

نمر جبر

التكاليف  تخفيض  سياسة  ظل  ويف  االندية  بأن 
واالعباء، اتجهت اىل التعاقد مع مدرب لبناين، ما 
ساهم يف اعطاء كرة السلة هوية لبنانية. اعترب ان 
هذا االمر فرصة للمدرب اللبناين الثبات قدراته يف 
سبيل تطوير اللعبة، وافساح املجال امام املدربني 
الشباب الخرتاق ساحة التدريب يف دوري االضواء. 
يف نهاية البطولة، ال بد لنا من ان نسجل مستوى 

جيدا لدى املدربني اللبنانيني.

التي  الخطوات  هي  وما  الخلل؟  يكمن  اين   ■
يجب اعتامدها لتطوير الدوري وتحسينه؟

لنا  بد  ال  الخلل،  مكامن  عن  الحديث  قبل   □
جميعا، وزارة واتحادا واندية والعبني وحكاما، من 
اللبنانية  السلة  لكرة  تقييم موسعة  اجراء ورشة 
املتاحة.  االمكانات  ظل  يف  وتطلعاتها  وواقعها 
سياسة الرتقيع مل تعد تجدي نفعا، متاما كام هي 
الحال يف الوضع االقتصادي يف لبنان ككل والذي 
اىل  باملسؤولني  حدا  ما  االنهيار،  حافة  اىل  وصل 
اطالق ورشة انقاذ حقيقية قبل االنهيار التام. حال 
كرة السلة اللبنانية ليست بعيدة من هذا االمر. 
اللعبة يف حاجة اىل ورشة انقاذ حقيقية، ومبشاركة 
الجميع، ورشة تعيد الثقة بلبنان خارجيا، وتساهم 
يف استمرارية وتطوير اللعبة والحفاظ عىل انديتها 
من  بد  ال  هنا  العريضة.  وجامهيها  وابطالها 
االعرتاف بأن القرار الذي اتخذه االتحاد يف املوسم 
الحايل لجهة اعادة تنظيم دوري الفئات العمرية 
سبيل  يف  ومهمة  اوىل  خطوة  واالناث  للذكور 
اطالق العبني جدد، ورفد كرة السلة اللبنانية بهم 
اهميته  عىل  امر  وهو  قدراتهم،  من  واالستفادة 
السنوات  انه كان مغيبا يف  اال  اللعبة،  يف تطوير 

السابقة.

■ هل يشكل تغيي نظام الدوري يف شكل مستمر 
وعدم اعتامد نظام واحد الكرث من موسم عامال 

سلبيا ام ايجابيا؟ وملاذا؟
النظام  تغيي  اىل  اللجوء  ان  عام،  بشكل   □
طريق  اىل  الوصول  خلفية  من  يأيت  املعتمد 
مسدود. االنظمة والقوانني يف حاجة اىل تطوير 
واللعبة  االندية  تطوير  مع  بالتوازي  وتحديث 
ومبا يتالءم مع الظروف واالمكانات. بعد اجراء 

املناسب  القرار  اتخاذ  يتم  التقييم  nemer.jabre66@yahoo.comعملية 

رئيس نادي املتحد: ال خوف على السلة 
واللعبة تخطت مرحلة الخطر الحتمّي 

والقانونية  االدارية  املالية  السياسات  خالل  من 
التي اتخذها االتحاد، ام لجهة السياسات املالية 
امكاناته  االندية كل وفق  اتخذتها  التي  الخاصة 
املتاحة ومبا يضمن استمراريته يف الدرجة االوىل 
وجه  عىل  جامهيه  تجاه  التزامه  عىل  والحفاظ 
الخصوص. التغيي الذي حصل يف االتحاد برئاسة 

لعبة كرة السلة تحتاج 
الى ورشة انقاذ حقيقية 

الجميع بمشاركة 
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ام  املعتمد  النظام  االستمرار يف  لجهة  سواء 
تعديله او تغييه يف شكل جذري.

■ هل حلول املتحد يف املركز السابع يف الرتتيب 
 5 من  نقطة  برصيد 21  املنتظم  للدوري  النهايئ 
االدارة  طموحات  يريض  خسارة،  و11  انتصارات 

والجمهور؟
□ برصاحة، طموحات نادي املتحد، ادارة وجمهورا، 
ال حدود لها. ما حققه الفريق لهذا املوسم ميكن 
اعتباره اكرث من مقبول. لقد اتخذنا كمجلس امناء 
الحايل مراهنني  املوسم  باملشاركة يف  قرارا جريئا 
عىل امكانات العبينا املحليني من طرابلس ولبنان. 
كان رهانا كبيا وكسبناه حيث انطلقنا بتشكيلة 
شبابية يف غالبيتها محلية لكنها مقاتلة. باعرتاف 
للبطولة.  االسود  الحصان  فريقنا  شكل  الجميع، 
اسايس  وبشكل  الفوز،  تحقيق  قبل  هدفنا  كان 
النهاية،  املنافسة وتقديم االفضل واملقاتلة حتى 
بفريق متامسك ميثل طرابلس والشامل بني الكبار 
يف دوري االضواء، وفاء منا لجمهورنا العريض الذي 
التف حول النادي بكل فخر واعتزاز. هنا ال بد من 
االشارة اىل ان املباريات التي خرسها املتحد امام 
الفرق القوية كانت اما يف اللحظات االخية من 
املباراة وبفارق بسيط، او يف الوقت االضايف، وهو 
امر يحسب لفريقنا لجهة املستوى القوي واالداء 

املتميز.

مرحلتي  بني  املتحد  فريق  يف  تغي  الذي  ما   ■
الذهاب واالياب والدور الربع النهايئ "فاينال 8"؟

□ يف االساس كانت انطالقة الفريق متأخرة لجهة 
للتحضي  الوقت  له  يتسن  مل  وبالتايل  تركيبته، 
ما  الدوري،  بداية  تسبق  التي  الفرتة  يف  الكايف 
مرحلة  يف  الالعبني  بني  االنسجام  عنرص  افقده 
الذهاب. لكن بفضل قدرات الجهاز الفني، عىل 
بفضل  الذي  مروان خليل  الوطني  املدرب  رأسه 
استطاع  املوسم،  لهذا  وخطته  وارشاداته  ادارته 
املتحد تظهي الصورة التي اردناها جميعا ضمن 
االمكانات املتاحة، ما خوله منافسة فريق بيوت 
فرست كلوب يف الدور االقصايئ "فاينال 8"، وفرض 
مباراة خامسة حاسمة لتنتهي املواجهة بنتيجة 3 
- 2، بينام حسم فريق الريايض بيوت بطل لبنان 

مواجهاته بنتيجة 3 - 0.

■ هل قرار تخفيض موازنة الفريق التي اعتمدتها 
االدارة هذا املوسم كان صائبا؟

□ يف ظل الوضع االقتصادي يف شكل عام، اعتربه 
قرارا صائبا. بقدر ما يهمنا ان نحقق االنتصارات 
االستمرارية  ضامن  اعيننا  نصب  وضعنا  الكبية، 
باالمكانات  اللبنانية  السلة  كرة  لعبة  يف  والبقاء 
املتاحة. كان خيارنا االسايس تعزيز اللعبة بابطال 
شباب من طرابلس والشامل ولبنان، واعطاءهم 
مستعينني  الذات،  واثبات  للمشاركة  الفرصة 
بالعبني اجانب لضامن بعض التوازن املمكن مع 
الكبية  امليزانيات  رصدت  التي  االخرى  الفرق 
كانوا  الذين  االجانب  بالالعبني  فرقها  واغنت 
االساس يف وصولها اىل النهائيات. هنا اود ان اتوجه 
بالشكر والتقدير لداعمي املتحد ومموليه الذين، 
مل  الصعبة،  االقتصادية  الظروف  من  الرغم  عىل 
يتوقفوا عن الدعم النهم ابوا اال ان تكون طرابلس 
خالل  ومن  االبطال  دوري  يف  ممثلني  والشامل 

نادي املتحد.

■ هل سيحصل تغيي يف تشكيلة املوسم املقبل؟ 
من هم الالعبون املرشحون لالنضامم اىل الفريق، 
خليل  مروان  املدرب  عىل  االدارة  عرضت  وهل 

البقاء يف منصبه؟
□ قدم فريق املتحد اداء متميزا وصورة مرشفة 
اعتز بهام. حققنا مجتمعني افضل متثيل وقاتلنا 
امليزانية  من  الرغم  عىل  االخي  الرمق  حتى 
قبل  التسميات  يف  االن  ادخل  لن  املحدودة. 
االنتهاء من مرحلة التقييم واملشاورات التي تقوم 
والالعبني.  واملدرب  الفني  الجهاز  مع  االدارة  بها 
ويف  املقبل،  املوسم  ميزانية  درس  نحن يف صدد 
الصعيد  عىل  مقتضاه.  اليشء  عىل  يبنى  ضوئها 
مروان  املدرب  مع  بالتعامل  سعدت  الشخيص، 
خليل، واتوقع ان نحقق معه املزيد من االنجازات 

للموسم املقبل ان شاء الله.

■ كيف ترى مستوى التحكيم بشكل عام واداء 
الحكام يف شكل خاص؟

□ يف كل لعبة يتشارك الجميع يف املسؤولية. لنكن 
اعتباره  التحكيم عموما ميكن  رصيحني. مستوى 
فصلها  ميكن  ال  الحكام  اوضاع  املعقول.  ضمن 
عن اوضاع اللعبة واالندية كونها حلقة متواصلة، 

رياضة
تطويرية  وقوانني  ومتابعة  اجراءات  تستدعي 
ترتقي بالحكام واللعبة عىل حد سواء. كام ال بد 
من اجراء دورات تدريبية للحكام لرفع عددهم 
وتقديم  تطويرهم  عىل  اكرث  االتحاد  يعمل  وان 
حق  يف  العقوبات  وتطبيق  للناجحني  الحوافز 

املقرصين منهم.

الحكم  عىل  االعتامد  مع  املتحد  ادارة  هل   ■
االجنبي يف املراحل االقصائية؟ وملاذا؟

املراحل  عىل  يطبق  ما  ان  نرى  نحن  كال.   □
الدوري  مراحل  كل  يشمل  ان  يجب  االقصائية 
من دون استثناء. لكن يف حال تم تطوير وتعزيز 
حضور الحكم اللبناين مستقبال، فان وجود املحيل 

سيفي بالغرض.

■ كيف تنظر اىل عمل االتحاد؟
□ يف ظل الرتكة الثقيلة التي تسلمها االتحاد الحايل 
من ديون ومشاكل خارجية وداخلية، ال بد لنا من 
وتحديدا  بها  قام  التي  الجبارة  بالجهود  التنويه 
رئيسه الصديق اكرم حلبي، سواء لجهة العمل عىل 
تسديد ديون االتحاد من خالل اعتامد سياسة مالية 
قوانني  واتخاذ  البطولة،  اجراء  تقشفية مبا يضمن 
صارمة يف املالعب ساهمت اىل حد كبي يف العودة 
النديتها.  دعام  املالعب  اىل  للجامهي  الطبيعية 
كام ال بد من التنويه بالخطوات التصحيحية التي 
قام بها االتحاد لجهة قرار تفعيل بطوالت الفئات 
العمرية والديناميكية التي اظهرها رئيس االتحاد 
يف العالقة مع االندية، وكذلك التعاون امللموس بني 
كلها  وهي  الواحدة.  اليد  وروحية  االتحاد  اعضاء 
عوامل تدعونا اىل التفاؤل مبستقبل اللعبة ونهضتها.

■ هل كرة السلة يف خطر؟ وهل انت خائف عىل 
مستقبلها ؟

□ بعد انطالقة املوسم ونجاحه استطيع القول ان 
اللعبة تخطت مرحلة الخطر الحتمي الذي كانت 
واقعة فيه. بفضل املزيد من التعاون والرشاكة بني 
انقاذ حقيقية،  االتحاد واالندية من خالل ورشة 
رشكة  غرار  عىل  الداعمني  عدد  زيادة  وسياسة 
"الفا" وغيها، ال خوف عىل اللعبة الشعبية االوىل 

يف لبنان التي اوصلت لبنان اىل العاملية. 
ن. ج

أمنك بأمان
بالتعاون مع المديرية العامة لألمن العام،  

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

ا  المديرية العامة لألمن العاميوم إثنين عند الساعة 11.20 صباحً
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رياضة

من اقدم الرياضات يف العامل واهمها. يعود تاريخها اىل الحضارة اليونانية القدمية، اي اىل زهاء اربعة االف سنة خلت. اذ كان 
اليونانيون القدامى اول من اكتشف هذه اللعبة. تم تطويرها والنهوض بها عىل يد االملاين جون فريدريك سيمون عام 1776، 

قبل ان يتم ادراجها يف االلعاب االوملبية الحديثة عام 1896

اليونانية  اللغة  من  جمباز  كلمة  جاءت 
تعني  العربية  اللغة  يف  عاريا.  تدرب  وتعني 
اي  االنسان  زاف  يقال:  زوف.  من  الزوافة 
اسرتخى يف مشيته، وزاف الطائر يف الهواء اي 
اليونان  يف  الجمباز  رياضة  تطوير  تم  حلق. 
واثينا، وكانت تستخدم  اسبارطة  القدمية، يف 

كوسيلة العداد الرجال للحرب. 
باالنكليزية،   )Gymnastics( او  الجمباز 
الحركات  من  مجموعة  اداء  تتضمن  رياضة 
سلسلة  جهاز  كل  ويف  مختلفة،  اجهزة  عىل 
رياضة  انها  علام  املتنوعة.  الحركات  من 
والرباعة.  والرسعة  واملرونة  القوة  بني  تجمع 
للرجال من  الفني  الجمباز  تتكون مسابقات 
6 اجهزة، هي البساط االريض، حصان الحلق، 
الحلق، حصان القفز الذي بات يسمى حاليا 
بطاولة القفز املتوازي، جهاز العقلة يف مجال 
السيدات  مسابقات  اما  الفني.  الجمباز 

فتكون يف مجايل الجمباز الفني وااليقاعي.
مستوحى  الجمباز  ان  املؤرخني  بعض  يذكر 
يف  بالبهلوانيات  يقومون  كانوا  الذين  من 
ويتشقلبون  يقفزون  كانوا  اذ  القدمية،  مرص 
بدنية  لياقة  اىل  تحتاج  بحركات  ويقومون 
والنقوش  الرسوم  بعض  توضح  كام  كبية، 
واملقابر  االهرامات  جدران  عىل  املوجودة 
منذ  القدامى  اجدادنا  عرفها  املكتشفة. 
اظهرته  ما  وهذا  امليالد،  قبل  سنة  االف   4
يف  مياروكا  مقربة  يف  املوجودة  النقوش 
سقارة ومقربة بني حسن ومقربة بتاح حتب، 
بهلوانية  لحركات  نقوش  وجدت  حيث 
فردية وجامعية، ومتارين مشرتكة بني النساء 
والرجال متثل ادق الحركات التي متارس حاليا 

نمر جبر

القدماء  ان  يدل عىل  االمر  الجمباز. هذا  يف 
املرصيني هم اول من مارس رياضة الجمباز. 
حينه  يف  املتسابقني  جميع  ان  ذكره  الجدير 
مامرستهم  يف  واعتمدوا  الرجال،  من  كانوا 

هذه اللعبة عىل تسلق الجبال واالعمدة.
االنسان  عرفها  الرياضة  هذه  ان  ايضا  يقال 
امليالد،  قبل   2600 سنة  يف  كالصينيني  قدميا، 
تشبه  التي  االنشطة  بعض  بتطوير  وقاموا 
بالشكل  تتصل  التي  تلك  وخاصة  الجمباز 
الغرض.  لهذا  واستخدموها  الطبي  العالجي 
بالجمباز  شديدا  اهتامما  االغريق  اوىل  كام 
السامت  من  الرياضة  هذه  اصبحت  حتى 
كذلك  العرص.  ذلك  يف  للرتبية  الرئيسية 
الرفيعة  الفنون  مستوى  اىل  الجمباز  ارتفع 
مارس  وقد  الفنية،  واالعامل  املوسيقى  مثل 
الرياضة  االغريق،  لدى  والسيدات  الرجال 
اصبح  الذي  الجمباز  بينها  ومن  انواعها  عىل 
اهتم  بدورهم،  االوملبية.  العابهم  من  جزءا 
اجل  من  البدين  التدريب  بربامج  الرومان 
من  اول  كانوا  وقد  العسكرية،  اهدافهم 
عىل  التدريب  يف  الخشبي  الحصان  استخدم 
والذي  الجهاز،  عىل  والهبوط  القفز  كيفية 

كان يشبه الحصان الحقيقي. 

االوروبية  الدول  اهتمت  النهضة  عرص  يف 
حركات  واصبحت  املنظم،  البدين  بالنشاط 
قبل.  من  عليه  كانت  مام  فنا  اكرث  الجمباز 
يوهان  االملاين  اىل  ذلك  يف  الفضل  يعود 
موتس  غوتس  ثم   ،)1790 ـ   1723( باسيدو 
)1759 ـ 1893( الذي لقب بـ"جد" الجمباز 
العظيم، اضافة اىل فريدريك يان الذي يعترب 
االب الحقيقي لرياضة الجمباز، حيث كانت 
التدريبات ترتكز يف عهده عىل خدمة القوة 
استخدامها  اىل  اضافة  وتنميتهام،  واملهارة 
وطنية  تربية  االملان  الشباب  لرتبية  كوسيلة 

للدفاع عن املانيا.
من  العديد  الحديث،  العرص  يف  ظهر  كام 
هذه  تطور  عىل  القامئني  واملدربني  العلامء 
اجرى  الذي  اوكران  الرويس  مثل  الرياضة، 
الفنية  الطرق  عىل  دقيقة  علمية  ابحاثا 

التدريب. والتعليم ومشكالت 
يف   1812 سنة  للجمباز  ساحة  اول  ظهرت 
لودفيج  فريدريك  يد  عىل  االملانية  برلني 
االنشطة  من  كبية  مجموعة  وشملت  يان، 
البحث  من  مركز  جهد  بعد  الرياضية. 
االملان،  املفكرين  من  عدد  تواله  والتنقيب 
الجمباز تحت عنوان فن  ظهر اول كتاب يف 

الجمباز االملاين.
وفقا  الجمباز  تدريس  يان  لودفيج  توىل 
ملراحل العمر املتنوعة، ومل يكن هناك سوى 
املتوازي وحصان  )العقلة،  ثالثة اجهزة فقط 
تكفل  كام  عليها،  التدريبات  لتنفيذ  القفز( 
التاريخ  يف  قفز  حصان  جهاز  اول  بصناعة 
حيث  من  الحقيقي  الحصان  يشبه  وكان 
الشكل وتطور تدريجا حتى وصل اىل شكله 

الجمباز  ان تقدم  فيها 11 العبا. ثم ما لبث 
وتثقيفه  الرويس  الشعب  لخدمة  وتطور 
املدربني  عدد  ارتفع  صحته.  عىل  والحفاظ 
تحولت  بعدما  الجمباز  مجال  يف  واملدرسني 
الربامج  ضمن  وادرجت  شعبية  لعبة  اىل 
البطوالت  املدارس، كام نظمت  التعليمية يف 

عىل مستوى االتحاد السوفيايت .
لعبة  انترشت  العرشين،  القرن  مطلع  يف 
لها  واصبحت  العامل،  دول  الجمباز يف جميع 
الضخمة  االمكانات  وكرثت  خاصة،  مدارس 
شتى  يف  الجمباز  اجهزة  صناعة  حيث  من 
بالد العامل. كذلك انترشت البطوالت املختلفة 
القارية،  املحلية،  سواء  العامل  مستوى  عىل 

واالوملبية. العاملية، 
متارين  تقسيم  للجمباز  العاملي  االتحاد  توىل 
الجمباز اىل 6 انواع: الجمباز الفني، الجمباز 
النط،  جمباز  االيروبيكس،  جمباز  البلهواين، 
من  الخمسة  االنواع  هذه  االريض.  الجمباز 
الجمباز ميارسها الذكور واالناث. اما الجمباز 

االيقاعي فتقترص مزاولته عىل االناث فقط.
واالتزان  املرونة  عىل  الجمباز  رياضة  تعتمد 
تكون  ان  يجب  الجمباز  فالعب  والقوة. 
االفضل  لالداء  والرشاقة  التوازن  قوة  لديه 
التي  الرياضة  لهذه  املخصصة  االجهزة  عىل 
الذكور  بني  ومواصفاتها  نوعيتها  تختلف 

واالناث.
يف  للجمباز  اللبناين  االتحاد  تأسس  محليا، 
الدويل  االتحاد  اىل  وانضم   ،1961 آذار   29
يف  اللبناين  االتحاد  نشط   .1969 العام  يف 
امينه  عرب  العريب  االتحاد  تأسيس  مفاوضات 
السابق  والرئيس  ميك  محمد  السابق  العام 
اللذين  الجداوي  احمد  املرصي  لالتحاد 

ساهام يف والدة االتحاد يف العام 1974. 
تتوىل ادارة اللعبة حاليا لجنة ادارية انتخبت 
وتضم   ،2016 العام  من  االول  ترشين  يف 
محمد  فواز،  نادرة  االتحاد  رئيسة  من  كال 
للرس،  امينا  ماجد  غسان  للرئيس،  نائبا  ميك 
دعبول  ربيع  للصندوق،  امينا  رشف  محمد 
محاسبا، رنده الشدياق وروجيه عاد عضوين 
جمعيته  يف  االتحاد  يضم  مستشارين. 

هوبس،  سال،  ال  مون  نوادي  العمومية 

الجمباز رياضة عريقة عمرها أربعة آالف سنة
تجمع القوة واملرونة بالسرعة والبراعة

االنواع املعتمدة

تستحق املشاهدة

6 انواع للجمباز معتمدة من االتحاد الدويل للعبة هي: الجمباز االيقاعي، الجمباز الفني، 
الجمباز البلهواين، جمباز االيروبيكس، جمباز النط، الجمباز االريض.

اول  ببناء  الحديثة،  الجمباز  مدارس  احدى  يف  مدرس  وهو  جان،  فريدريك  االملاين  قام 
معدات الجمباز يف مطلع القرن التاسع عرش. اصبح الجمباز جزءا من االلعاب االوملبية 
يف العام 1896. يف سبعينات القرن العرشين، ادت التغطية التلفزيونية الواسعة لاللعاب 

االوملبية اىل جعل الجمباز رياضة تستحق املشاهدة.

محاسب االتحاد اللبناين للجمباز ربيع دعبول.

للمرة االوىل يف بطولة  الحايل. تم استخدامه 
العامل سنة 2001.

اىل  ثم  السويد،  اىل  بعد ذلك  الجمباز  انتقل 
)االتحاد  وروسيا  االميكية  املتحدة  الواليات 

منظمة  اول  ونشأت  حينه(،  يف  السوفيايت 
واطلق   1883 ايار   3 يف  موسكو  يف  للجمباز 
اول  اقيمت  للجمباز.  الروسية  الهيئة  عليها 
بطولة للجمباز يف موسكو عام 1885 واشرتك 

ظهرت اول ساحة 
للجمباز سنة 1812 في 

مدينة برلني

مسابقات الجمباز
تتكون منافسات الجمباز للرجال من ست مسابقات: الحركات االرضية، جهاز حصان الحلق، جهاز 
التوازن. يدعى الالعب الذي  العقلة وعارضة  القفز، جهاز املتوازي، جهاز  الحلق، جهاز حصان 
يشارك يف املسابقات الست العب جمباز عاما. اما الالعب الذي يشارك يف مسابقة او مسابقتني 
فيسمى العب جمباز متخصصا. تتكون مسابقات الجمباز للسيدات من اربع مسابقات: جهاز 

حصان القفز، الجهاز املتوازي ملختلف االرتفاعات، جهاز عارضة التوازن والحركات االرضية.
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اقيمت اول بطولة للجمباز يف موسكو عام 1885 واشرتك فيها 11 العبا.

رياضة رياضة

      

بيوت،  الريايض  قصي،  بودا،  الجمهور، 
جيمبو،  الحريري،  ثانوية  الحريري،  مجمع 
هناك  وشمران.  طرابلس  الجمباز  نجوم 
عىل  مسجلني  والعبة  العب   1200 من  اكرث 

الرسمية. الكشوفات 
دعبول  ربيع  االتحاد  محاسب  يعرتف 
منها  يعاين  التي  الكبية  املالية  بالصعوبات 
زهاء  السنوية  ميزانيته  تبلغ  الذي  االتحاد 
هذا  يف  يقول  امييك.  دوالر  الف   100
لسد  تكفي  ال  االتحاد  "مداخيل  السياق: 
التي  الصاالت  ايجار  وبدل  الحكام  نفقات 
حصول  عن  يكشف  بطوالته".  فيها  ينظم 
40 مليون لية  بقيمة  االتحاد عىل مساعدة 
االوىل  للمرة  والرياضة  الشباب  وزارة  من 

منذ سنوات. 
تدريب  قاعة  وجود  عدم  من  يشكو  لكنه 
املنتخبات  وتحضي  الالعبني  العداد  لالتحاد 
حيث  الخارجية،  مشاركاتها  قبيل  الوطنية 
الخاصة  بالصاالت  االستعانة  اىل  "نضطر 
نادي  بقاعة  نستعني  ما  وغالبا  بالنوادي 
العربية  البطولة  يف  حصل  كام  جيمبو 
فيها  لبنان، وحصد  استضافها  التي  املدرسية 

)نجوم طرابلس(، ولالناث مثل لني دمياطي 
)الجمهور(.  كرم  ايب  واميانويل  )جيمبو( 
التي  )جيمبو(  صادق  اليسا  اىل  اضافة 
يف  العامل  بطولة  يف  للمشاركة  تستعد 
االوملبية،  االلعاب  اىل  املؤهلة  اذربيجيان 
بوخالد  وميشال  )جيمبو(  بوزيدان  وصوفيا 
اللوايت  )جيمبو(  بونصار  واليسا  )جيمبو( 
بطولة  يف  الجاري  الشهر  خالل  سيشاركن 
العامل املقررة يف موسكو. من دون ان ينىس 
كارين دعبول، لني رشف، اية جابر، ياسمينا 
يف  غورناليان  ونارود  عبود  اندريا  غطمي، 

االيقاعي. الجمباز 
للمشاركات  التمويل  تأمني  صعوبة  ينفي  ال 
اىل متويل خاص غي  "تحتاج  التي  الخارجية 
متوافر يف جميع الظروف، فنختار ما يناسب 
خزينة االتحاد وما ميكن تأمني تغطية مادية 
يستعد  التي  االستحقاقات  ابرز  من  له". 
تونس  بطولة  فيها،  للمشاركة  االتحاد 
الفني،  الجمباز  يف  املتوسط  البحر  لدول 
هنغاريا،  يف  االيقاعي  للجمباز  العامل  بطولة 
االوملبياد االسيوي، الجائزة الكربى يف روسيا، 

الجائزة الكربى يف مدينة ماربيا يف اسبانيا.

استخدم الجمباز في اسبارطة 
واثينا العداد الرجال للحرب

املصريون هم اول من مارس 
رياضة الجمباز

امليداليات  من  العديد  اللبناين  املنتخب 
نتيجة التحضي الجيد الذي استمر اشهرا".

ينظم االتحاد سنويا بطولة لبنان العامة لكل 
بالجمباز  تتمثل  التي  والدرجات،  الفئات 
االيقاعي  والجمباز  واالناث،  للذكور  الفني 
يف  االكادمييات  بطولة  اىل  اضافة  لالناث، 

الفني وااليقاعي.  الجمباز 
االبطال  الالعبني  مبستوى  دعبول  يفاخر 
الرسمية  لبنان  بطولة  يف  برزوا  الذي 
للجمباز الفني للذكور مثل الكسندر فخري 
)بودا( وجاد خي  وانطوين عواد  )الجمهور( 

املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم يتوسط فريق االمن العام لاللعاب القتالية 
واعضاء االتحاد.

العميد الركن جورج صقر والنقيب دميرتي صقر يتوسطان العبي الفريقني. 

استقبل املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم فريق املديرية العامة 
لالمن العام لاللعاب القتالية "مواي تاي" برئاسة رئيس الفريق النقيب دميرتي 
صقر وحضور رئيس االتحاد اللبناين سامي قبالوي واالمني العام قاسم النونو 
دائرة  ورئيس  نخله  مهدي  والعضو  موىس  داين  املحامي  الصندوق  وامني 

التدريب يف املديرية الرائد طارق الشويف.
خالل اللقاء نوه اللواء ابراهيم بانجازات الفريق يف بطولة العامل التي جرت 
يف تايالند، ومكنت املنتخب اللبناين من تحقيق املركز الثاين يف البطولة التي 
لاللعاب  العام  االمن  فريق  احرز  دولة.  عامليون من 40  ابطال  فيها  شارك 
القتالية 4 ميداليات )ذهبية، فضيتان وبرونزية( من خالل املفتش اول محمد 
ثالث محمد  واملفتش  كيلوغراما،  دون 86  وزن  ذهبية  احرز  الذي  حمود 
ملحم فضية الوزن املفتوح، واملفتش ثاين شادي نرصالله فضية وزن دون 91 

كيلوغراما، واملفتش ممتاز خليل مراد برونزية وزن دون 81 كيلوغراما.
لقي الفريق اثر عودته من تايالند استقباال رسميا يف صالون الرشف يف مطار 
الشباب  وزارة  يف  الرياضة  دائرة  رئيس  حضور  يف  الدويل،  الحريري  رفيق 
والرياضة محمد عويدات ممثال الوزير محمد فنيش، عضوي لجنة الشباب 

لبى فريق االمن العام يف كرة القدم دعوة فوج التدخل االول يف الجيش اللبناين 
لخوض مباراة ودية يف كرة القدم املصغرة "ميني فوتبول"، يف مناسبة افتتاح 
استعدادات  تأيت ضمن  والتي  امليناء يف طرابلس،  منطقة  الفوج يف  ملعب 
وتحضيات الفريقني الستحقاقات مقبلة، ابرزها مشاركة فريق االمن العام يف 
بطولة كرة القدم للصاالت "فوتسال" للدرجة الثانية، بهدف التأهل اىل مصاف 
قائد  بدايتها  اعطى رضبة  التي  املباراة  جاءت  فنيا،  االوىل.  الدرجة  نوادي 

اللواء عّباس إبراهيم نّوه 
بإنجازات فريق األلعاب القتالية

فوز وّدي لألمن العام على الجيش

والرياضة النائبني انور جمعة وفادي عالمة، الرائد طارق الشويف من املديرية 
التاي  اتحاد  رئيس  اللبنانية،  االوملبية  اللجنة  من  وفد  العام،  لالمن  العامة 

بوكسينغ سامي قبالوي، وعدد من الشخصيات الرياضية واهايل الالعبني.

فوج التدخل االول العميد الركن جورج صقر ورئيس دائرة التدريب وشعبة 
النقيب دميرتي صقر، مثية وندية وحامسية ومتقاربة. مل  الرياضة والرمي 
تحسم نتيجتها اال يف الدقائق االخية لصالح الفريق الضيف بنتيجة 3 ـ 2، 
سجل لالمن العام املفتش اول ممتاز احمد حويال )2(، واملفتش ثالث حسني 

عطوي، وللجيش النقيب يعقوب عطية، والعريف طه حموضه.
وكان سبق املباراة كلمة لقائد الفوج العميد الركن صقر اثنى فيها عىل الروح 
الرياضية والتعاون بني االمن العام والجيش اللبناين، واكد عىل اهمية الرياضة 
الجسم  السليم يف  "العقل  انطالقا من  االمنية  العسكرية واالجهزة  يف االسالك 
السليم". وشدد عىل استمرار التعاون بني الجيش واالمن العام يف مختلف املجاالت 
وخصوصا يف القطاع الريايض.  وهنأ القيمني عىل الرياضة يف مؤسسة االمن العام 

عىل الجهود التي تبذل والنتائج التي تحققها فرقه يف مختلف الرياضات. 
بعد املباراة اومل العميد الركن صقر لضيوفه. وحرض غالبية اعضاء الفريق 
تقدمهم املدرب املؤهل اول رميون نجم، واملراقب التقني املفتش اول ممتاز 
زياد عيىس. مثل فريق االمن العام يف املباراة كل من الالعبني املفتش اول 
ممتاز محمد حسن دهيني، املفتش اول ممتاز احمد حويال، املفتش ثاين 
حمزة زيات، املفتش ثاين حسني فحص، املفتش ثاين جيسكار عون، املفتش 
اول  املفتش  والحارسني  قادري،  ثالث محمد  املفتش  ثالث حسني عطوي، 

محمد عيتاين واملفتش ثالث رشيف حسني.
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املتقاطعة الكلمات 
إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com
                                         الكلمات المتقاطعة                    

 

 

 

 

 

 

                         

            
            
            

  

 

 
 

 

          
 

 افقٌا

ٌُظهر بعض عالمات ظاهرة نفسٌة تصٌب الفرد عندما ٌ -1 تعاون مع عدوه او 
زوال  –احدى القارات  -2الوالء له مثل تعاطف المخطوف مع المختطف 

 –كارولٌنا الشمالٌة والٌة عاصمة  -3الغم او التخلص من الضائقة 
تعٌش فً امعاء االنسان  طفٌلٌات –حدٌقة حٌوانات باالجنبٌة  –لالستدراك 

 -5سقطة وخطٌئة  –فً افغانستان مدٌنة  –عكسها رخو باالجنبٌة  -4
ٌّن  –قرٌبات فً االسرة الواحدة  شارع فً  -6اب فً لغة االطفال  –نقش وز

نسبة الى مواطنٌن من  -7متحرك بعنف ومزلزل  –من الحشرات  –بٌروت 

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 ظاهرة نفسية تصيب الفرد 

عندما يتعاون مع عدوه او ُيظهر 
بعض عالمات الوالء له مثل تعاطف 

املخطوف مع املختطف -2 احدى 
القارات – زوال الغم او التخلص من 

الضائقة -3 عاصمة والية كارولينا 
الشاملية – لالستدراك – حديقة 
حيوانات باالجنبية – طفيليات 

تعيش يف امعاء االنسان -4 عكسها 
رخو باالجنبية – مدينة يف افغانستان 

– سقطة وخطيئة -5 قريبات يف 
االرسة الواحدة – نقش وزّين – اب 
يف لغة االطفال -6 شارع يف بريوت 

– من الحرشات – متحرك بعنف 
ومزلزل -7 نسبة اىل مواطنني من بلد 
افريقي – من االلوان – شق يف البدن 

-8 يجري يف العروق – مدينة فرنسية 
عىل بحرية ليامن تشتهر باملياه 

املعدنية – آخر ملوك ليديا اشتهر 
برثوة اسطورية قىض عليه قورش 

ملك الفرس -9 حرف نصب – توضيح 
معاين الكتاب – دولة افريقية -10 

طائرة مسرية من دون طيار – يجربه 
ويخضعه -11 خالف عرس – معرب 
– الرشب التام او حرف القافية يف 
الشعر -12 اكليل امللك – املصائب 

واملحن -13 قبل اليوم – شاعر اموي 
من العشاق عند العرب -14 ما 

ُيركب من الحيوانات او ُيحمل عليه 
– شتم ولعن -15 شاعر وفيلسوف 

واديب من عرص الدولة العباسية له 
"رسالة الغفران"

-1 مخرج سيناميئ لبناين راحل نال 
جائزة يف مهرجان كان عام 1991 – 

ضمري منفصل -2 رئيس حكومة لبناين 
– قائد فاريس هزمه سعد بن ايب وقاص 

يف معركة القادسية -3 مدينة فرنسية 
– يسد القارورة – جزيرة يف البحر 

الكاريبي تتبع ململكة هولندا -4 اتحقق 
من سري االعامل عن بعد – خالف 

الرأي – للنفي -5 ملحن ومطرب لبناين 
راحل من الرعيل االول – ربط وشد – 
نقاش عقيم -6 اسم موصول – مدينة 

امريكية يف والية ميشيغان – العدد 
العام للسكان -7 بواسطته – جزيرة 

سعودية يف البحر االحمر – ماركة 
غاالت عاملية -8 نهر يف االرجنتني يصب 

يف املحيط االطليس – رمز جيش روما 

القدمية – جزيرة ايطالية يف البحر 
االبيض املتوسط -9 مرتفع من االرض 

– من مشاهري املغنني يف العهد العبايس 
– ُينازع الشخص ويقاهره -10 نهر يف 

فرنسا من روافد السني – نجود عىل 
الضيف – اذاعوا الخرب واشاعوه -11 
جواهر مدفونة تحت االرض – طعام 

– مذنب مشهور ظهر عام 1986 -12 
هب الهواء – استجابت دعوة الزفاف 
– من اسامء البحر – بداية مقطع من 
اغنية "بعيد عنك" للسيدة ام كلثوم 
-13 مطربة عربية راحلة عاشت يف 

مرص -14 نوع من الصواريخ الحربية – 
نفط – للندبة – امر خفي -15 عازف 
اورغ مرصي شهري – احدى االمارات 

العربية املتحدة 

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 غي 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 8 حروف: 
طبيب وعامل املاين راحل مؤسس علم 

الجراثيم

ادوارد تاتوم – اعتالل – اصابة – اعاقة 
– بول ارليخ – بيرت مدور – بول مولر – 
بالء – تيودور كوخر – ترياق – جورج 

كوهلر – جول بورده – رونالد روس 
– سقم – شكوى – صح – عاهة – علة 

– فيرش – كريك – ليبامن – ماكس 
دلربوك – ماكس تيلر – متوعك – مريض 

– نيلس فينسن – هوغنس – هزال – 
وليم موريف – ويلكنز – وجع 

الضائعة  اىنيَح اىضائعحالكلمة 
 
 

 ُ ر و ً و خ ا خ د ر ا و د ا
 ً ي ر ه ج و ر ج ك و ھ ه ر و
 ا خ ه خ ي ر ه و ً ه و ب ظ ج

 ك ك ي ش و ً خ ر ي ا ق ك ق ف
 ش ع ش ه ف ك ً ع ج و و ا ي ك
 خ و ق ب ر ي ر و ر ى ع ظ ج و
 ي خ ً ع ش ا ُ و ر ا ر ھ و ر
 ه ً ا ُ ا ُ ه ش د ف خ ز ه ب
 ر ھ غ ص ا ص ح و ُ و ي ا ب ه
 ج و ا ً ك ي ر ك ب ك ي ه و د
 ھ ب ب و ي ه ك ُ ز ً ب خ ر ش
 ج ي و ه ا ه خ ع ا ر ه ج د ك
 ه ب ي خ ر ً د و ر ي ا ه ٓ ا
 ر و ُ ا ه د ر و ش ض ء ع خ ً

 
 

         طثية وعاىٌ اىَاّي رادو ٍؤضص عيٌ اىجراثيٌ :دروف 8اىنيَح اىضائعح ٍنوّح ٍِ 
 

 –تيودور موخر  –تالء  –توه ٍوىر  –تيتر ٍدور  –توه ارىيخ  –اعاقح  –اصاتح  –اعتاله  –ادوارد تاتوً        
 –فيشر  –عيح  –عاهح  –صخ  –شنوى  –ضقٌ  –روّاىد روش  –جوه توردٓ  –جورج موهير  –ترياق 
 –هساه  –ص هوغْ – ِّييص فيْط –ٍريض  –ٍتوعل  –ٍامص تيير  –ٍامص دىثروك  –ىيثَاُ  –مريل 

 وجع  –ويينْس  –وىيٌ ٍورفي 
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متفرقات

ر ض ج يك ك ا ب ب ل ن ي ط ا سد ر ا ج ن

28 =

س خ د ي ر نو ا ن ط سغ ھ ا و ل د يط س ل ب ا ن

 35 =

ك ر ز ب نا د ل مح ا ص ر وا م و س ب

33 =

د ة ا ط و رب ا ا سة ا ج ب ن ل ار ص م ح

40 =
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كساء اخضر يلبسه الخواص من المشايخ والعلماء وهو من لباس العجم

الذكاء وقوة المالحظة
من المدن التاريخية المهمة في اليمن

آلة في الساعة تحرك دواليبها ُتعرف ايضا بالنابض

                   69              حروف مبعثرة 

حرس االمير
والية مكسيكية غنية بالذهب والفضة والنحاس والرصاص والزئبق

كثير من الجموع او غليظ من الرجال

نهر لبناني على سفح جبال القموعة في عكار
ريق ُيغص به

قصة حصان خشبي عبر التاريخ استخدم في سقوط مدينة اسبرطة على يد االغريق 
ثمر العنب قبل ان ينضج

بحر داخلي بين تركيا وجورجيا وروسيا واوكرانيا ورومانيا ُيعرف بالبحر االْسود

اصغر جزيرة في مجموعة جزر االنتيل الهولندية
خمر قديمة

جزيرة اماراتية

جزيرة اندونيسية هي واحدة من جزر سوندا الصغرى

حروف مبعثرة

1-حرس االمري
بالذهب  غنية  مكسيكية  2-والية 
والفضة والنحاس والرصاص والزئبق
3-كثري من الجموع او غليظ من الرجال

جزر  مجموعة  يف  جزيرة  4-اصغر 
االنتيل الهولندية

5-خمر قدمية
6-جزيرة اندونيسية هي واحدة من 

جزر سوندا الصغرى 
7-الذكاء وقوة املالحظة

يف  املهمة  التاريخية  املدن  8-من 
اليمن

دواليبها  تحرك  الساعة  يف  9-آلة 
ُتعرف ايضا بالنابض

10-جزيرة اماراتية
11-كساء اخرض يلبسه الخواص من 
لباس  من  وهو  والعلامء  املشايخ 

العجم
جبال  سفح  عىل  لبناين  12-نهر 

القموعة يف عكار
13-ريق ُيغص به

14-قصة حصان خشبي عرب التاريخ 
اسربطة  مدينة  سقوط  يف  استخدم 

عىل يد االغريق
15-مثر العنب قبل ان ينضج

وجورجيا  تركيا  بني  داخيل  16-بحر 
ُيعرف  ورومانيا  واوكرانيا  وروسيا 

بالبحر االْسود

أسماء من التاريخ
19 513 210 614 311 715 412 816

 مهندس معامري ونحات ايطايل 
 )1533-1602( احد مصصمي املباين املهمة 

يف روما مبا فيها كاتدرائية القديس بطرس يف 
الفاتيكان

 12+10+1+9+4+3 =  دولة اوروبية
15+13+10+2+8+5 =  مدينة اميكية يف اوهايو

14+5+6+2+7 =  عاشق تاريخي
11+8+16 =  نهر ايطايل من روافد بو

حدث يف مثل هذا الشهر 
الصديق  ابوبكر   :632 حزيران 
وفاة  بعد  املسلمني  خليفة  يصبح 

النبي محمد. 
حزيران 1098: الصليبيون يحتلون 
الحملة  اثناء  يف  انطاكيا  مدينة 

الصليبية االوىل.
تتنازل  تركيا   :1878 حزيران 

لربيطانيا عن ادارة جزيرة قربص.
الحرب  نهاية   :1982 حزيران 
جزر  حول  واالرجنتني  انكلرتا  بني 

الفوكالند.
 

معلومات عامة
نقطة  العقرب  عىل  وضعنا  اذا 
كحويل،  مرشوب  من  واحدة 
وسيلدغ  غضب،  بنوبة  سيصاب 

ذاته حتى املوت.
 

طرائف
اليانور  االوىل  امريكا  سيدة  كانت 
الوجه.  قبيحة  دميمة  روزفلت 
خالل  بريطانيا  اىل  جاءت 
لزيارة  الثانية  العاملية  الحرب 
عن  لالستفسار  االمريكيني  الجنود 
امسية  ذات  خرجت  اوضاعهم. 
فسمعت  املالهي،  منطقة  اىل 
فم  من  صادرا  بذيئا  وكالما  لغطا 
جندي سكران. كان وجهه مغطى 

باالوساخ والوحل. 
قالت له بعدما اضاءت مصباحها 
التجول:  حظر  بسبب  وجهه  يف 
الذي  الجميل  الوجه  هو  اهذا 

تعطيه للناس عن امريكا؟ 
يف  مصباحه  اضاء  بعدما  اجابها 
سأغسل  غدا  سيديت،  وجهها: 
وجهي واظهر للناس بأبهى صورة، 
ان  انت  ميكنك  الذي  ما  لكن 

تفعليه لوجهك؟ 

اقوال مأثورة
"عندما نفكر كثريا وبذكاء ال يتغري 
الوجه فقط، بل ان الجسد بكامله 

يلبس الذكاء"
)فريدريك نيتشه(.

 SU DO KU SU DO KU

حلول العدد68 

عموديا
-1 بريم التونيس – يلب -2 اوتاوا – احريام -3 رس – رز – احس – 
سنجار -4 افك – بتلة – ام – درس -5 براكني – الهم – وا -6 بك 

– نرسين – شالل -7 ركالت الرتجيح – دب -8 ورط – ان – ننتهره 
-9 كميون – معاهدة – نت -10 فر – مهم – ام – ايا -11 لب – 

يشري – تداعب -12 اسد البحر – نورمي -13 نرج – او – ركن – دير 
-14 هاميوين – يوح – سحق -15 جان كلود فاندام  

افقيا
-1 بارا – بروكسل – نهج -2 يوسف بك كرم – بارما -3 رت – كر – 
لطيف – سجان -4 مار – انا – وريد – يك -5 اوزبكستان – شاوول 

-6 ال – تريان – ميالنو -7 النيل – مهرب – يد -8 واحة – نتنعم 
– حر -9 نحس – رنا – تركيا -10 يس – االجتهاد – نون -11 يرسمه 
– يهدمان – حد -12 ان – مشحرة – عود -13 ميجد – ابريسم -14 

ارواد – ين – مرح -15 بطرس البستاين – قس 

حل كلمات متقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 طابور -2 طاليس -3 االحوس 

-4 نورفولك -5 برفري -6 زنزانة 
-7 العروض -8 غربال -9 اللوتس 

-10 انييس -11 قرصان -12 
مورانو -13 عباس -14 الُحَمر 
-15 قسطاس -16 فيالسكس 

منصور حنا الرحباين 

البطن بستان بيجيب اشكال والوان

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
رهف عبدالله

 SU DO KU SU DO KU

8 6 3 5
6 4
9

7 9
8 1 2 4

5 3
1 2 6 8

4 8 2 9
1 4

Sudoku مستوى صعب 

9 7 4 3 2
3 5 8 6

7 2 5
5 8 6 4

6 9 2 1 7 3
4 8

1 7 2 8
6 1 9
2 4 3 5 1

Sudoku مستوى سهل

9 6 2 8
6 2

8 9
5 9
8 6 5 3

9 4 1 6
4 2 3 5

9 5 1 2
1 6 4 9

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

5 3 4 2 1 6 8 7 9
7 9 2 8 5 4 1 6 3
6 8 1 3 9 7 2 5 4
8 2 7 9 6 1 3 4 5
9 4 5 7 3 8 6 2 1
3 1 6 4 2 5 7 9 8
2 6 9 1 4 3 5 8 7
1 5 8 6 7 9 4 3 2
4 7 3 5 8 2 9 1 6

Sudoku حل مستوى صعب 
6 4 5 7 1 8 3 2 9
9 7 1 2 4 3 6 8 5
2 8 3 5 9 6 4 7 1
8 3 7 1 2 5 9 6 4
5 1 2 4 6 9 8 3 7
4 6 9 3 8 7 1 5 2
7 5 4 8 3 1 2 9 6
1 9 8 6 7 2 5 4 3
3 2 6 9 5 4 7 1 8

Sudoku حل مستوى وسط
1 8 5 4 6 7 9 3 2
6 7 4 2 9 3 5 8 1
9 3 2 5 8 1 7 4 6
4 6 7 3 1 5 2 9 8
3 2 9 8 7 4 1 6 5
5 1 8 9 2 6 4 7 3
8 4 3 1 5 9 6 2 7
2 5 6 7 4 8 3 1 9
7 9 1 6 3 2 8 5 4

Sudoku حل مستوى سهل
 SU DO KU حل

مستوى سهلمستوى وسطمستوى صعب

مستوى سهل

اللعبة  شروط 
هذه الشبكة أو الشبكات مكّونة من 9 مربعات كبية 

وكل مربع كبي مقّسم اىل 9 خانات صغية. 
ضمن   9 اىل   1 من  األرقام  وضع  اللعبة  رشوط  من 
الرقم يف كل مربع كبي 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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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل

هذا  عىل  وجعلها  اللبنانية  باالدارة  فتك  يشء  من  ما 
القدر من الرتهل والتأخر عن متابعة مستويات االدارة 
كان  الذي  والتحاصيص  السيايس  التوظيف  اال  الحديثة 
انعدام  وكذلك  والكفاية،  الجدارة  معايي  عىل  يلتف 
يكون  وقد  املثىل.  لالدارة  واملسؤولية  الجدية  الرؤية 
السيايس  النظام  حلقات  سلسلة  يف  حلقة  كله  هذا 
الهواجس  تبديد  الذي يعتمد املحاصصة، حينا بدعوى 
املفتعلة، واحيانا بسبب تحكم بعض السلطة بكل يشء 

حتى صارت كلامت هؤالء اقوى من القوانني واملعايي.
الحكم  هي  واملحسوبيات  الوساطات  كانت  لطاملا 
والفيصل يف االدارة اللبنانية حتى تفىش الفساد وصارت 
قوى  عند  االولوية  صارت  لذا  اآلن.  عليه  هي  ما  عىل 
التي تقدمها عرب االدارة،  الخدمات  السلطة هي حجم 
االستقطاب  عامل  هي  الخدمات  هذه  ان  اعتبار  عىل 
يف  يحصل  هذا  وكل  السلطة،  يف  للبقاء  واالبرز  االهم 
قوانني  الشفافية وتطبيق  انظمة  تغييب  او  غياب  ظل 

الرقابة االدارية.
مستعصيا،  واقعا  صار  الوظيفي  االداء  من  النمط  هذا 
وسوء  بالسلطة  التعسف  عن  كامل  بوضوح  ويعرّب 
واجهزتها.  بالدولة  الثقة  فقدان  اىل  وافىض  استعاملها، 
ادائهم  يف  ينطلقون  لالسف،  املوظفني،  معظم  ان  ذلك 
التمييز  قوامها  ومناطقية،  وحزبية  طائفية  وقائع  من 
عىل  الحصول  حقوقهم  من صلب  الذين  املواطنني  بني 
عنهم  ُتحجب  او  ُتعرقل  ان  ال  احرتام،  بكل  معامالتهم 
بتقديم  تلك  او  الجهة  هذه  استئثار  بسبب  معامالتهم 
وليس  الحزيب  الوالء  مبعايي  هذه  وربط  الخدمات، 
باملواطنة التي هي االساس لبناء الدولة الحديثة. فاالصل 

يف االنظمة والقوانني انها وضعت لخدمة املواطنني.
معظم التقارير تشي اىل ان اكرث امناط الفساد االداري 
الوظيفي،  بالتسيب  تتمثل  لبنان  يف  وشيوعا  انتشارا 
سلطاته،  املوظف  استخدام  سوء  الرشوة،  الواسطة، 
والقوانني،  االنظمة  عىل  والتحايل  باالبتزاز  ناهيك 
اذ  الفساد  من  معاناة  اينام  يعاين  لبنان  جعل  ما 
الفساد من بني  املرتبة 143 يف مؤرش مدركات  احتل 

يف  لبنان  بقاء  استهجان  مربرا  يعد  مل  لذا  دولة.   180
ان  يعرف  الجميع  ان  طاملا  الفاشلة،  الدول  دائرة 
الدول  وان  دولة،  اي  تقدم  امام  امُلعوق  هو  الفساد 
املتقدمة امنا صارت ما صارت عليه الحرتامها القوانني 
عداه.  ما  عىل  والجودة  الكفاية  معايي  وتقدميها 
الرئاسة  اىل  السباق  يشهد  الدميوقراطية  الدول  ففي 
والشيوخ(  النواب  )مجلسا  التمثيلية  املجالس  اىل  او 
منافسات محمومة، لكن مل ُيسجل مرة ان حزبا وصل 
الواجب  وجعل  الوظيفي  بالهرم  وتحكم  السلطة  اىل 
الوظيفي سطوة يتمتع بها هذا الشخص او ذاك ليحرم 

منها هذه الجهة او تلك.
ان السكوت، يف اي دولة، عن الفساد الوظيفي الناتج من 
اإلداري، والتحايل عىل  التسيب  اىل  السيايس،  التوظيف 
القوانني والتعسف باستعامل السلطة، يفىض اىل انتهاك 
حقوق املواطنة والقيم االخالقية وتقويض الدميوقراطية، 
ناهيك باعاقة التقدم والنمو االقتصاديني وزعزعة اسس 
مبا  الجميع  عىل  القانون  وسيادة  املستدامة  التنمية 

يضمن حسن سي العمل االداري وتطور الدولة.
اعتبار  دولة  اي  يف  الوظيفي  الفساد  مشاكل  ابرز  من 
بعض املوظفني ان الوظيفة، مبجرد وصولهم اليها، باتت 
ملكا شخصيا لهم او للجهة التي ساهمت يف توظيفهم 
فيها. لذا يستحيل الحديث عن دولة متطورة وحديثة 
اذا مل تعالج فيها كل اآلفات التي تنخر االدارة، ألن ثبات 
االنظمة السياسية يف الدول الدميوقراطية مرتبط بقدرة 

املؤسسات عىل متتني التامسك القانوين. 
كل اللبنانيني يراهنون عىل عملية االصالح الجارية، يك 
ال يبقى اسم لبنان مقرتنا بالفساد الوظيفي الذي ادى 
امام معضلة حول كيفية  اىل تضخم االدارات، ووضعنا 

ترشيق القطاع العام ومنع حدوث انفجار اجتامعي؟ 

الفساد الوظيفي والتوظيف السياسي




