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املدير العاماالفتتاحّية
اللواء عباس ابراهيم

ايام قليلة تفصلنا عن سنة جديدة يف مسار تطبيق الخطة 
الخمسية الثانية لتطوير املديرية العامة لالمن العام. صحيح 
مع  باملقارنة  تتزايد  املديرية  عاتق  عىل  امللقاة  املهامت  ان 
اىل  باالضافة  اذ،  اكرث من مستوى،  املتعاقبة وعىل  السنوات 
الدور االداري - الخدمايت املنوط بها، رفعت املديرية من حجم 
ومنها  املتعاقبة  امللفات  ملواجهة  املطلوبة  الجسام  املهامت 
ترددات النزوح السوري عىل اكرث من صعيد، هاجس االرهاب 
الذي يبقى من اخطرها، اىل جانب شبكات تهريب الـمخدرات 
واالتجار باالشخاص وتزوير العمالت وتبييض االموال، عدا عن 

التهديد الدائم واالهم الذي يجسده العدو االرسائييل.

االنجازات  من  املزيد  تحقيق  املديرية  تواصل  اآلن  اىل 
واالدارية  البرشية  العسكريني  قدرات  تطوير  مستوى  عىل 
الـمطلوبة  الـخدمات  مستوى  رفع  اىل  ادى  ما  والتنظيمية، 
يف املراكز التابعة لها. هناك سلسلة الربوتوكوالت واالتفاقات 
التـي ُعِقدت مع الجامعات اللبنانية والخاصة، ومع املؤسسات 
ما  كل  واالدارية.  واالجتامعية  والثقافية  واالنسانية  النقابية 
يتحقق عىل مستوى الخطة الخمسية )2018ـ  2022( امنا يتم 
عىل ايقاع روزنامة العمل التي تهدف اىل رفع املستوى الثقايف 

والعلمي واالداري لدى العسكريني.
متيزت الخطة الخمسية االوىل )2012ـ  2017( باالهداف اآلتية: 
مساحة  عىل  جديدة  ومراكز  دوائر  بناء  او  تحديث   •

الجغرافيا اللبنانية.
واطالق  واالختصاصات،  الرتب  كل  من  عسكريني  تطويع   •

برامج التدريب. 
• مواجهة اآلثار السلبية الناتجة من ملفات طارئة مثل موجة 

النزوح السوري، وايجاد الحلول املناسبة لها.
• املبادرة اىل احتواء االرهاب ومكافحته.

• تطوير عمل املديرية وتحديثها عىل مختلف املستويات، وما 
ترتب عىل ذلك من خطط وتعديالت جوهرية يف هيكلية االمن 
العام وتنظيمه ومهامته، لبناء القدرات عىل املواجهة والتعامل 

مع امللفات الجديدة الطارئة حفاظا عىل االمن واالستقرار.
الطويلة  االسرتاتيجية  الخطط  فكرة  اطالق  كان رضوريا  لذا 
االمد ملواجهة االزمات الكبرية، ودرء انعكاساتها عىل الوضعني 

السيايس واالمني، وقد نجحنا يف احتوائها، ولعب االمن العام 
يف  املعنية  واملؤسسات  الوزارات  مع  بالتعاون  محوريا  دورا 

الحد من تداعياتها السلبية.

تأيت الخطة الخمسية الحالية استكامال ملا تم تنفيذه من الخطة 
االوىل، والهدف هو البناء عىل تراكم االنجازات التي حققها االمن 
العام يف الكثري من امللفات، ومنها مكافحة االرهاب، ضامن افضل 
الظروف الخدماتية واالدارية للمواطنني واملقيمني عىل االرايض 
اللبنانية استنادا اىل مبدأ سيادة القانون. بنيت هذه الخطة عىل 
دراسة معمقة للقدرات املتوافرة والحاجات املطلوبة واملهامت 
املفرتضة خالل الفرتة املقبلة، بناء عىل مراجعة دقيقة ملا تحقق 
سابقا من نجاحات وما تحتاجه من تعديالت للوصول اىل افضل 
النتائج. فاالساس يف عمل االمن العام السعي اىل تحقيق االمن 

مع الحفاظ عىل االسس املهنية والكفاية واحرتام القوانني.

يف هذا السياق، كان ال بد من تطوير املوارد البرشية واعتامد 
التقنيات الحديثة لضبط الحدود ومكافحة الجرمية واالرهاب. 
تحقيقا لذلك كان افتتاح دوائر ومراكز اقليمية عدة للمديرية 
يف املحافظات واالقضية لتفعيل الخدمات، فضال عن تخصيص 
منعا  فقط  السوريني  النازحني  حاجات  لتلبية  املراكز  بعض 
بعض  مع  بالرشاكة  وذلك  االقليمية  املراكز  داخل  للزحمة 

املؤسسات العامة والبلديات التي تعنى بهذه املواضيع. 

يف مجال التطوير والتحديث، ساهمت دول صديقة يف تقديم 
املساعدات اللوجستية، من بينها معدات متطورة لبناء مختربات 
عىل املعابر الحدودية تعنى بكشف الوثائق املزورة، عدا عن 
اجل حسن  والخارج، من  لبنان  املختلفة يف  التدريب  برامج 

استعامل واستثامر وصيانة املعدات واملختربات الجديدة.

حق  من  فهو  نوعيا،  هذا  يومنا  إىل  اليه  وصلنا  ما  كان  اذا 
يجب  الذي  الكثري  يبقى  لكن  مؤسساتهم.  عىل  اللبنانيني 
تحقيقه من اجل الحفاظ عىل ادارة نظيفة، تعتمد اعىل معايري  
املهنية والشفافية والنوعية يف تقديم الخدمة املميزة للمواطن 

واملقيم، ويف تأدية الواجب للوطن بكل اخالص وامان.

ما وصلنا إليه
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الفهرس

مواطنية صالحة وطن أفضل

رئيس التحرير املسؤول
العميد منري عقيقي

مجلة شهرية 
تصدر عن املديرية العامة لألمن العام

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

للمؤسسات 300،000 ل.ل. 

رئيس شعبة مجلة االمن العام
 املالزم اول اإلداري حسان بركات

majallasection@gmail.com الربيد االلكرتوين

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

هاتف: 01/382642  فاكس: 01/381629

االدارة
العنوان:املديرية العامة لالمن العام,

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

 01/425777 ext:1599 :فاكس

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

twitter@DGSG_Security

تنفيذ وإخراج
برنار كامل
عيل عوده

تصوير 
عباس سلامن - عيل فواز 

شعبة التصوير - مكتب شؤون االعالم
مجلة األمن العام
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الحدث

التي  االستثنائية  الظروف  فرضت 
االستقبال  حفل  الغاء  البالد  تعيشها 
بعبدا  يف  الجمهوري  القرص  يف  السنوي 
والعرض العسكري التقليدي يف الذكرى 
الجيش  انتشار  بسبب  لالستقالل،   76
واستعيض  اللبنانية،  االرايض  كل  عىل 
عنه بعرض عسكري رمزي يف مقر وزارة 
الدفاع برئاسة رئيس الجمهورية ميشال 
عون، ومشاركة وحدات راجلة يف الجيش 

والقوى االمنية والقوات الدولية 

العرض  حرض  الجمهورية،  رئيس  اىل 
بري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  العسكري 
سعد  االعامل  ترصيف  حكومة  ورئيس 
الياس  الوطني  الدفاع  ووزير  الحريري 
بوصعب ووزيرة الداخلية ريا الحسن وقائد 
العام  واملدير  عون  جوزف  العامد  الجيش 
ورئيس  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن 
االجهزة،  وقادة  العرم  امني  اللواء  االركان 
وقائد قوات اليونيفيل الجرنال ستيفانو دل 

كول وكبار الضباط.
عون  الرئيس  توجه  االستقالل،  ذكرى  عشية 
فيها:  قال  اللبنانيني،  اىل  التقليدية  برسالته 
"حكومة جديدة ينتظرها لبنان وتعقد عليها 
االمال، كان من املفرتض ان تكون قد ولدت 
التي  التناقضات  ان  اال  عملها.  وبارشت 
التأين  فرضت  اللبنانية  بالسياسة  تتحكم 
حكومة  اىل  للتوصل  وايضا  االخطر،  لتاليف 
وتطلعاتكم،  طموحاتكم  من  امكن  ما  تلبي 
تكون عىل قدر كبري من الفعالية واالنتاجية 
تنتظرها  التي  التحديات  الن  واالنتظام، 
كل  فمع  داهمة.  واالستحقاقات  ضخمة، 

غاب اإلحتفال التقليدي في اإلستقالل واستبدل بعرض رمزي
الرئيس عون: التناقضات السياسية فرضت التأني 

محنة نزداد يقينا ان املحافظة عىل االستقالل 
اصعب من الحصول عليه".

التي  والتسويات  "الصفقات  ان  اضاف 
تهدد  فرضها،  ومحاوالت  ملنطقتنا،  تعد 
ليس فقط استقالل الدول املعنية بل ايضا 
تأكيدنا  فان  هنا،  من  ووجودها.  كيانها 

مع  خصومة  يعني  ال  لبنان  استقالل  عىل 
اي دولة او استعداء الحد، امنا نحن نسعى 
مع  بايجابية  والتعاطي  صادقة  صداقة  اىل 
من يصادقنا، ولكن، انطالقا من قرارنا الحر 
وطننا  يالئم  ما  وقبول  للند،  الند  وعالقة 
له.  رضرا  يشكل  ما  ورفض  مقرتحات،  من 
ما  وحدها  الدولية  التسويات  فليست 
اللبناين  الداخل  الدول، ففي  استقرار  يهدد 
ومؤسساتنا  مجتمعنا  يتهدد  محدق  خطر 

واقتصادنا هو الفساد".  
الفساد  "مكافحة  ان  الرئيس  والحظ 
كلام  يستحرض  استهالكيا  شعارا  اضحت 
فيه.  الغارقني  من  السيام  الحاجة،  دعت 
تبدأ  التنفيذ،  اجراءات  ابسط  عند  لكن، 
والطائفية  املذهبية  الحمر  الخطوط 
من  بل  ال  قاسية،  هنا  فاملعركة  بالظهور. 
اليكم،  توجهت  لذلك  املعارك،  اقىس 
احد  فال  املساعدة،  طالبا  اللبنانيون،  ايها 
تنفيذ  اجل  من  الضغط  عىل  قادر  غريكم 
من  يلزم  ما  وترشيع  املوجودة،  القوانني 
ومالحقة  املنهوبة  االموال  استعادة  اجل 

الفاسدين. واكرر هنا ندايئ اىل املتظاهرين 
الفعلية  املطالب  عىل  كثب  عن  لالطالع 
وحده  الحوار  ألن  تنفيذها،  وسبل  لهم 
لقد  االزمات.  لحل  الصحيح  الطريق  هو 
املحرمات  الشعبية بعض  التحركات  كرست 
املحميات،  ما،  حد  اىل  واسقطت،  السابقة 
وحفزت  التحرك،  اىل  بالقضاء  ودفعت 
االولوية  اعطاء  عىل  الترشيعية  السلطة 
الخاصة  القوانني  اقرتاحات  من  لعدد 

الفساد". مبكافحة 
مكامن  عىل  الضوء  "تسليط  ان  واعترب 
صحي  الساحات،  ويف  االعالم  عرب  الفساد 
املعلومات  تقديم  وكذلك  ومساعد، 
ان  ولكن،  القضاء.  اىل  املتوافرة  والوثائق 
السيايس  والجدل  والشارع  االعالم  يتحول 
يف  وسجان  وقاض،  عام،  ومدٍع  مدٍع،  اىل 
آن، فهذا اكرث ما ييسء اىل مسرية مكافحة 
العشوائية  االتهامات  اطالق  ألن  الفساد، 
قد  والتعميم،  املربمة،  االحكام  واصدار 
تجرّم بريئا، ولكنها بالتأكيد تجهل املرتكب 
وايضا  باالفالت،  له  وتسمح  الحقيقي 
اعطيتم  لقد  الفساد.  يف  نشاطه  مبتابعة 
وهنا  بواجبه،  يقوم  فدعوه  للقضاء،  دفعا 
يايت دوركم، ايها القضاة، ان املطلوب منكم 
اليوم ان تلتزموا قسمكم فتقوموا بواجبكم 
الرشيف  القايض  تكونوا  وان  بامانة، 
بدأت،  اينام  الفساد،  فمكافحة  الصادق، 
فيها  واالنتصار  عندكم،  ختامها  حسن  فان 

رهن شجاعتكم ونزاهتكم".
عىل  تباعا  احلت   2017 العام  "منذ  وقال: 
القضاء ما يزيد عن 18 ملفا تتعلق بقضايا 
واىل  الدولة،  ادارات  يف  ورشاوى  فساد 
واذا  منها.  بأي  حكم  اي  يصدر  مل  اليوم 
فان  بعدالة،  ليست  املتأخرة  العدالة  كانت 
تشجيع  هو  الفساد  قضايا  بت  يف  التأخر 
غري مقصود للفساد، ونحن نعول اليوم عىل 
التعيينات القضائية االخرية من اجل تفعيل 
دور القضاء وتحصني استقالليته للوصول اىل 

سلطة قضائية مستقلة وشجاعة ومنزهة".
العسكريني  الجمهورية  رئيس  وخاطب 
من  مير  ان  لالستقالل  ميكن  "ال  قائال: 
الوطن،  درع  فانتم  اليكم،  التوجه  دون 
ان  وحدته.  وسياج  استقالله  وحامة 

عسكريا  تواجه  قد  التي  املهامت  اصعب 
حاصل  هو  كام  الداخلية  املهامت  هي 
معكم، اذ عليكم ان تحموا حرية املواطن 
بالتظاهر  رأيه  عن  التعبري  يريد  الذي 
التنقل  ايضا حرية  واالعتصام، وان تحموا 
الذي يريد ان يذهب اىل عمله  للمواطن 
املهمة  هذه  يف  ونجاحكم  منزله.  اىل  او 
بكم،  املواطنني  ثقة  ميزان  هو  الدقيقة 

والثقة غالية ال تعوض".

الرئيس عون: خطر 
محدق يتهدد مجتمعنا 

واقتصادنا  ومؤسساتنا 
هو الفساد

الرئيس عون: مكافحة 
الفساد اضحت شعارا 

استهالكيا يستحضر كلما 
دعت الحاجة

الرئيس عون: ال يمكن 
لالستقالل ان يمر من دون 

الى العسكريني  التوجه 
فهم درع الوطن 

استقالله وحماة 

يضع اكليال من الزهر.وصول رئيس الجمهورية ميشال عون اىل باحة االحتفال يف وزارة الدفاع.

يتفقد الوحدات الرمزية املشاركة يف العرض.
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عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  اكد 
ابراهيم ان عيون اللبنانيني شاخصة اىل "الدولة 
للسلم  االمثل  الضامن  انها  عىل  ومؤسساتها 
امان".  يف  للعيش  الوحيد  والخيار  واالستقرار 
ودعا عسكريي االمن العام اىل ان يقوموا بتأدية 

واجبهم الوطني بكل اخالص وامانة وحزم.
قال اللواء ابراهيم يف "امر اليوم"  الذي وجهه 
عشية عيد االستقالل الـ76 اىل عسكريي االمن 
العام: "يف مناسبة عيد االستقالل العام املايض، 
توجهت اليكم بالقول ان التحدي يبقى يف وضع 
االستقالل موضع التنفيذ الحقيقي تحت عنوان 
وحيد هو بناء دولة قوية، قادرة وعادلة. لذلك، 
اللبنانيني  بارادة  اال  التحدي  هذا  يتحقق  لن 
وعىل  لقسمكم،  اوفياء  كونوا  انتم.  وارادتكم 

قدر االمانة التي اودعكم اياها مواطنوكم.
اعيد عىل مسامعكم هذا الكالم، فيام يحتفل 
اللبنانيون بعيد االستقالل السادس والسبعني، 
ومؤسساتها  الدولة  اىل  شاخصة  وعيونهم 

انها  عىل  واالمنية  والعسكرية  الدستورية 
والخيار  واالستقرار،  للسلم  االمثل  الضامن 
آمنا  لبنان  يكون  لن  امان.  للعيش يف  الوحيد 
اال بدولة عادلة متحرضة، تعتمد اعىل معايري 
واملالية،  االدارية  شؤونها  ادارة  يف  الشفافية 
تطبق القوانني، تعمل عىل ان يتمسك مواطنوها 
بالهوية الوطنية وجعلها اوال عىل ما عداها من 

هويات ضيقة .
ايها العسكريون،

تاريخه  يف  االدق  هي  مرحلة  يف  لبنان  مير 
الحديث، كام هي االكرث حساسية جراء تشابك 
القوى  سائر  بني  الداخلية  والتطلعات  الرؤى 
يريده  الذي  االمن  لبنان  بناء  كيفية  حول 
فاالستقالل  مستقال.  حرا  سيدا  وطنا  الجميع 
ملراجعة  محطة  هو  كام  لالحتفال  مناسبة 
مستويات تقدم الدولة يف سائر امليادين وعىل 
الحقيقي  النهوض  رشط  الدرجات.  مختلف 
بثاليث السيادة والحرية واالستقالل يرتكز اوال 

وثانيا  الدستورية،  باملؤسسات  التمسك  عىل 
السلمي  العمل  تضمن  التي  باآلليات  التقيد 
دميوقراطي  برملاين  نظام  ظل  يف  والقانوين 
صحيح، ويف دولة تتمتع باقتصاد قوي، يحضنها 
تؤّمن ملواطنيها مستويات رفيعة  نزيه،  قضاء 
يف الطبابة والتعليم، وتضمن لشاباتها وشبابها 

فرص العمل وخفض مستويات البطالة.
ايها العسكريون، 

يف مناسبة عيد االستقالل هذا العام، املطلوب 
املنترشة  مراكز عملكم  كنتم يف  اينام  منكم، 
حيث  الساحات  يف  او  الوطن،  مساحة  عىل 
تشاركون يف عمليات حفظ االمن، ان تقوموا 
وامانة  اخالص  بكل  الوطني  واجبكم  بتأدية 
الذي  تؤدون عهدكم  فقط  بذلك  وحزم، ألن 
وخدمة  لبنان  عىل  للحفاظ  عليه  اقسمتم 
والصالحيات  للقوانني  وفقا  وحاميته،  شعبه 

واملهامت املناطة بكم.
عشتم وعاش لبنان".

املنصة الرسمية يتصدرها الرؤساء الثالثة.

وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن لدى وصولها.

حملة األعالم والبيارق.

... واملدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم.

اللواء إبراهيم في "أمر اليوم":
النهوض الحقيقي بثالثي السيادة والحرية واإلستقالل

األمن العام
مشاركًا
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وضع مجلس النواب قطار االصالحات االدارية واالقتصادية واملالية عىل سكة التنفيذ عرب عرضها عىل جلسة ترشيعية واحالة 
غري املنجز منها عىل اللجان النيابية املشرتكة، يف اشارة موجهة اىل الحراك الشعبي واملجتمع الدويل، تنم عن جدية الدولة يف 

تحقيق االصالحات. لكن تعطيل اقرارها جاء من الحراك نفسه مبنع انعقاد الجلسة الترشيعية مرتني

مشاريع اإلصالح بين اإلرادة والتعطيل
فرزلي: ضرورية ومن مطالب الحراك الشعبي

ميشال  العامد  الجمهورية  لرئيس  سبق 
انتهاء  مناسبة  يف  كلمته  يف  اعلن  ان  عون 
الحرب  يف  امليض  واليته،  من  الثالثة  السنة 
شاقة.  الطريق  كانت  مهام  الفساد  عىل 
رسالته  يف  نفسه  املوقف  تأكيد  اعاد  ثم 
اىل  دعا  االستقالل.  ذكرى  يف  اللبنانيني  اىل 
الضغط عىل النواب القرار القوانني التالية: 
انشاء محكمة خاصة بالجرائم الواقعة عىل 
ملكافحة  الوطنية  الهيئة  انشاء  العام،  املال 
رفع  املنهوبة،  االموال  اسرتداد  الفساد، 
الحصانات والرسية املرصفية عن املسؤولني 
املال  يتعاطى  من  وكل  والسابقني  الحاليني 
قضائية  سلطة  قيام  مع  بالتزامن  العام، 

مستقلة وشجاعة ومنزهة.
استقالة  قبل  اقر  الوزراء  مجلس  ان  كام 
الحكومة يف جلسة 21 ترشين االول، ورقة 
من  ومالية  واقتصادية  ادارية  اصالحات 
السلطتني  عمل  تكامل  بحيث  بندا،   24
ملفات  مقاربة  يف  والتنفيذية  الترشيعية 

االصالح بشكل شامل.
حالت  قد  الحكومة  استقالة  كانت  واذا 
دون امليض يف تنفيذ بنود الورقة االصالحية، 
الكرة،  تلقف  النواب  مجلس   فان 
ثورة  الربملان  اوساط  وصفته  ما  وبارش 
جلسات  عقد  اىل  الدعوة  عرب  ترشيعية، 
ترشيعية وجلسات للجان النيابية املشرتكة 
االصالحية،  البنود  كل  اقرار  اجل  من 
فصل  عىل  يقوم  دستوري  مبدأ  عىل  بناء 
ان  عىل  وتوازنها.  وتعاونها  السلطات 
التي  او  املوجودة  املوازية  القوانني  تكون 
تحتاج اىل تعديل مثل االثراء غري املرشوع 
لقوانني  القضاء واستقالليته رديفا  واصالح 

االصالح املطروحة.

االصالحية  واالقرتاحات  املشاريع  اما 
التي  العامة  الجلسة  عىل  املطروحة 
اىل  الرامي  القانون  اعادة  فكانت:  تأجلت 
انشاء  العام،  القطاع  يف  الفساد  مكافحة 
اقرتاح  الفساد،  ملكافحة  الوطنية  الهيئة 
قانون معجل مكرر النشاء محكمة خاصة 
للجرائم املالية، مرشوع قانون العفو العام، 

وقانون ضامن الشيخوخة. 
نبيه  النواب  مجلس  رئيس  استعمل  وقد 
وتجاوز  الداخيل  النظام  يف  صالحياته  بري 
اللجان املختصة ليحيل عددا من اقرتاحات 
اللجان  تدرسها  مل  التي  القوانني  ومشاريع 
املشرتكة  اللجان  عىل  مبارشة  املختصة 
املرصفية،  الرسية  رفع  وهي  برسعة،  لبتها 
االموال  اسرتداد  االموال،  تبييض  مكافحة 

املنهوبة.
من جهة اخرى، طرح عدد من النواب من 
الجهات  من  وعدد  مختلفة،  سياسية  قوى 
الحقوقية يف الحراك املدين، مالحظات حول 
والهدف  العام  العفو  قانون  طرح  توقيت 
اعتبار  عىل  بنوده،  من  عدد  وحول  منه 

حاجته اىل مزيد من الدراسة او التعديل.
القانون  القرتاح  املوجبة  االسباب  يف  جاء 
الصفح  "مبدأ  ان  للعفو  املكرر  املعجل 
االهيل  السلم  لتعزيز  وسيلة  يشكل 
ويساهم يف اعادة اللحمة بني ابناء الوطن 
من  اما  الناتجة،  االثار  وتجاوز  الواحد، 
رصاعات سياسية او من ازمات ذات طابع 

اجتامعي او اقتصادي".
وزعت  التي  االولية  املسودة  وبحسب 
عىل النواب، مينح هذا القانون العفو عن 
عىل   ،2019/10/3 قبل  املرتكبة  الجرائم 

ان يشمل:

1- املخالفات عىل انواعها.
هذا  مبوجب  املستثناة  غري  الجنح   -2

القانون، رشط اسقاط الحق الشخيص.
3- الجنايات غري املستثناة.

تعاطي  تسهيل  او  تعاطي  جرائم   -4
او  عليها  الحصول  تسهيل  او  املخدرات 
اي  دون  ومن  عوض  دون  من  ترويجها 
النباتات  زراعة  جرمية  وكذلك  ربحية،  نية 

املمنوعة.
بينام ال يستفيد من العفو:

او عسكريني  املتورطون يف قتل مدنيني   -1
حجز  او  خطفهم  او  عمدا  ايذائهم  او 

حريتهم.
2- من استخدم او صنع او اقتنى او حاز او 

نقل مواد متفجرة او ملتهبة.
3- من قام بتدريب اشخاص للقيام باعامل 

ارهابية.
اشخاص  اعداد  او  تدريب  او  تجنيد   -4

للقيام باعامل ارهابية.
-5 جرائم ال يشملها العفو: من ابرز الجرائم 
عىل  املحالة  تلك  العفو  يشملها  ال  التي 
االموال،  تبييض  وجرائم  العديل،  املجلس 
ومتويل االرهاب، والجرائم املتعلقة باالثار، 
واالمالك  االموال  عىل  التعدي  وجرائم 
العمومية او الخصوصية العائدة اىل الدولة 
املتعلق  القانون  اىل  اضافة  البلديات.  او 

مبقاطعة ارسائيل والصادر عام 1955.
"االمن العام" حملت اسئلة اىل نائب رئيس 
رئيس  كونه  فرزيل  اييل  النواب  مجلس 

النيابية املشرتكة.  اللجان 

الجلسات  الشعبي  الحراك  عطل  ملاذا   ■
لديه  او  مسار  لتصحيح  هل  الترشيعية، 

نائب رئيس مجلس النواب اييل فرزيل.

اولويات اخرى، او النعدام الثقة، او ملجرد 
التعطيل؟

اذا  ألنه  مسار،  لتصحيح  ليس  طبعا  ال   □
تتضح  النيات  وبدأت  الجلسة  عقدت 
للرأي العام اللبناين ان املجلس النيايب يريد 
ستسقط  بالجدية،  واخذها  املطالب  تنفيذ 
لغايات اخرى غري  الحراك  حجة مستثمري 

املطالب.

■ غايات اخرى سياسية؟
□ طبعا، طبعا. 

مع  الناس  ملصالحة  الطريقة  هي  ما   ■
الدولة او الستعادة ثقتهم؟

□ مصالحة الناس مع الدولة او الدولة مع 
الشكل.  بهذا  مطروحا  ليس  االمر  الناس، 
سيايس  وفاق  حكومة  تتألف  ان  يجب 
يتمثل الحراك الشعبي فيها، وتأخذ االمور 
املسرية.  ومتيش  املطلوبة  االصالحات  اىل 
متكاملة  مسرية  مسألة  هي  الثقة  مسألة 
تبنى  ال  الثقة  االصالحات.  طريق  عىل 

كيفام كان.

يف  االصالح  ملفات  مقاربة  ستتم  كيف   ■
ظل مناخ الرفض والتعطيل؟ 

يف  نستمر  ان  قرارا  اتخذنا  نحن  طبعا،   □
ما  النيابية  اللجان  يف  ننهي  وان  العمل 
برصف  الترشيع،  يف  به  نبدأ  ان  نريد  كنا 
النظر عن موقف هذا او ذاك من االطراف. 
بحنو  الحراك  مع  يتعاطى  النيايب  املجلس 
التعاطي  يف  اوالده  عىل  يحنو  الذي  كاألب 
تعطيل  من  الرغم  عىل  وشبابنا،  اهلنا  مع 
الجلسات الذي تم، والذي استند اىل حسن 
ومر،  وقع  الذي جرى  ان  نرى  نحن  النية. 
طياته  يحمل يف  الذي  الغد  التفكري هو يف 
بصورة جدية ما يتعلق مبشاريع واقرتاحات 
مبطالب  الصلة  وذات  املعيشية  القوانني 
مطالب  بتنفيذ  متسك  هناك  الحراك. 
اللبناين  الشعب  مطالب  هي  التي  الحراك 
برمته، سواء شارك يف الحراك ام مل يشارك، 
سواء  النواب  الزمالء  رغبة  ايضا  وهي 

شاركوا ام مل يشاركوا يف الجلسة.

واالقرتاحات  املشاريع  اهمية  هي  ما   ■
باالصالحات؟ املتعلقة 

به  طالب  ما  كل  تجمع  انها  اهميتها   □
الحراك الشعبي عىل املستويات االقتصادية 
والحياتية واملعيشية والشفافية، وايضا عىل 
املستوى السيايس املتعلق بقانون االنتخاب 
الذي سيطرح الحقا للبحث، وهو امر بالغ 
االصالحات،  قوانني  اىل  بالنسبة  االهمية. 
بتعديل  املتعلقة  القوانني  اقرتاحات  مثة 
املادة 16 من قانون تبييض االموال، ورسية 
واستحداث  املنهوبة،  واالموال  املصارف، 
عدد  وتعديل  القانونية،  االحكام  من  عدد 
من القوانني التي ترمي اىل االلتزام الرضيبي، 
والرشاء العام او قانون املناقصات،  واعادة 
القطاع  الفساد يف  ملكافحة  الرامي  القانون 
ملكافحة  الوطنية  الهيئة  وانشاء  العام، 
الفساد، واقرتاح قانون معجل مكرر النشاء 
ومرشوع  املالية،  للجرائم  خاصة  محكمة 
التقاعد  نظام  وقانون  العام،  العفو  قانون 
من  الحصانة  ورفع  الشيخوخة،  ضامن  او 
املوظفني.  عن  املسؤولني  استئذان  دون 
االمر االهم ان عددا كبريا من هذه القوانني 
كانت محالة عىل اللجان املعنية منذ مدة، 
واللجنة  املال  ولجنة  االختصاص  لجنة  اي 
باالقرتاح  عالقة  لها  تكون  ان  ميكن  التي 
تاريخ  يف  االوىل  للمرة  لكن،  املرشوع.  او 
بري  الرئيس  استعمل  النيايب،  املجلس 
صالحيته االستثنائية للمطالبة بسحب هذه 
اللجان  من  القوانني  ومشاريع  االقرتاحات 
املختصة. علام انه عادة مل يكن يتخذ قرارا 
اللجان  عرب  اي  الطبيعي،  للمسلك  خالفا 
االقرتاحات  هذه  كل  احال  لكنه  املختصة. 
اجل  من  املشرتكة  اللجان  عىل  واملشاريع 
بري  الرئيس  عرّب  وقد  انجازها.  ترسيع 
صحايف  مؤمتر  يف  التوجه  هذا  عن  شخصيا 
يف  وجديته  املوضوع  اهمية  عىل  للداللة 

اقرار هذه االقرتاحات واملشاريع.  

عالمات  قوانني  اقرتاحات  حول   دارت   ■
العفو  قانون  مثل  ومالحظات،  استفهام 
انها تحتاج  وقانون الشيخوخة، عىل اعتبار 

اىل مزيد من الدرس؟
□ اقرتاح او مرشوع القانون يطرح عىل 

للتسريع ترتيبات  اجرينا 
في اقرار املشاريع املحالة 

اللجان املشتركة على 

مقابلة
غاصب مختار

jornalist.70@gmail.com
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النواب، وكل قانون تكون حوله  مجلس 
نظرت  اذا  مالحظات  او  استفهام  عالمات 
اليه من مصلحة شخصية. مثال عىل ذلك، 
قانون االيجارات الذي الحق بالناس ارضارا 
يف  لكن  املالك.  او  باملستأجر  سواء  هائلة 
عند  يسقط  يطرح  قانون  اي  االمر،  نهاية 
ادراج املجلس اذا مل يرتسمل مبنطق قانوين 
الرأي  وجدان  اىل  ويتسلل  قوية  وبحجة 
حول  التساؤل  يف  الحق  له  الذي  العام 
العامل  دول  كل  يف  طرح  لذا  قانون.  اي 
لرشح  بالتسويق  يسمى  ما  الدميوقراطية 
او  املادة  هذه  يف  املطروحة  النظر  وجهة 
يف  ليحصل  عليها،  املآخذ  هي  وما  تلك، 
كل  وتدرس  تعميمه  يتم  نقاش  بعد  ما 
فيها  النظر  يعاد  ان  عىل  اللجان  يف  االمور 
تحال  ثم  الخرباء،  رأي  عىل  الوقوف  ويتم 
القوانني عىل الهيئة العامة. لكن عىل هذه 
جدية.  وقائع  عىل  مبنية  تكون  ان  املآخذ 
انه  كثريا  سمعنا  العام،  العفو  قانون  مثال 
وهذا  الحريري،  رفيق  الرئيس  قتلة  يشمل 
يتناول  انه  ايضا  سمعنا  صحيح.  غري  االمر 

صحيح.  غري  ايضا  وهذا  العسكريني  قتلة 
سمعنا كذلك انه يتعلق بالعفو عن التهرب 
او  العامة  االمالك  عىل  والتعدي  الرضيبي 
صحيح.  غري  كله  وهذا  العام،  املال  رسقة 
القانون  اسقاط  بهدف  ضوضاء  هناك 
وعدم انعقاد الجلسة الترشيعية. مثة اناس 
ان  يجب  لذا  سليمة،  ونياتهم  موضوعيون 
اتخذ  ذلك،  اجل  من  معهم.  نقاش  يحصل 
املوقع  عىل  القوانني  هذه  كل  بوضع  قرار 
للمواطنني  ليتسنى  للمجلس  االلكرتوين 
مكاتبنا  كنواب  اننا  علام  عليها،  االطالع 

مفتوحة ايضا للنقاش يف اي مادة.

■ من هي الجهات التي ستطبق القوانني، 
حسن  يضمن  ومن  معينة  آليات  من  هل 

التطبيق؟
□ مسؤولية الحكومات ان تطبق القوانني. 
عن  لها  تطبيقية  مراسيم  تصدر  فهي 
صالحيات  له  النيايب  واملجلس  الحكومة، 
لها  الحكومة  ان  علام  واملراقبة،  الترشيع 
صالحيات  مثة  كذلك  التنفيذ.  صالحيات 

ونرشه  القانون  بتوقيع  الجمهورية  لرئيس 
يف الجريدة الرسمية ليصبح نافذا، هذا اذا 
هي  الحكومة  لكن  املجلس.  اىل  يرده  مل 
املسؤولة دستوريا عن القوانني التي تصدر.

التي قد يستغرقها درس  ■ ماذا عن املدة 
االقرتاحات واملشاريع املحالة عىل اللجان؟

بعقد  يقيض  للترسيع  تدبريا  اتخذنا   □
ثالث  ونهارا،  ليال  املشرتكة  للجان  جلسات 
اسبوعيا، النجازها يف ارسع  مرات  اربع  او 
هناك  يكون  ان  دون  من  ممكن  وقت 

ترسع عىل حساب املضمون.

اعامل  جدول  يف  املدرجة  القوانني  هل   ■
كافية  اللجان  عىل  املحالة  او  الجلسات 

لتحقيق االصالح املنشود؟
□ رضورية لكنها ليست كافية. هي مدخل 
والشفافية،  االصالح  لبلوغ  ووجويب  اسايس 
من  وااللتزام  الحكومات  تطبقها  ان  يبقى 
املسؤول ومن املواطن بتنفيذها، اضافة اىل 

عمل املؤسسات يف املساءلة واملحاسبة.

عّطل الحراك 
الشعبي 
جلستني عىل 
التوايل ملجلس 
النواب.
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مل يكن الحديث عن االتيان بوزراء تكنوقراط اىل الحكومات وليد الساعة. فقد 
عرف لبنان هذه التسمية يف عهدي الرئيسني كميل شمعون وفؤاد شهاب حيث 
تم توزير اختصاصيني ترك بعضهم بصامت يف وزاراتهم. عمل رؤساء جمهورية 
وحكومات عىل توزير شخصيات من هذه القامشة، سعيا منهم اىل الهروب من 

رشوط الزعامات السياسية 

يف  املمثلة  الكربى  االحزاب  رؤساء  ينشط  
عىل  وبعده،  الطائف  قبل  النواب  مجلس 
ليك  السياسية  حلقاتهم  من   بوزراء  متثيلهم 
يطمئنوا عىل مسار مشاريع سياساتهم يف البلد. 
مل يقفل هؤالء ابواب الحكومة امام  شخصيات 
كانت  الذين  الطائف  بعد  التكنوقراط  من 
تطّعم بهم اكرث من تشكيلة وزارية. كان رؤساء 
رؤساء  مع  بالتنسيق  الطائف،  قبل  حكومات 
االوىل  الكلمة  لهم  كانت  الذين  الجمهورية 
التكنوقراط  توزير  عىل  يعملون  التسمية،  يف 

تعيينهم لإلستفادة من خبراتهم أم لإلقتصاص من األحزاب؟
وزراء التكنوقراط يغزون الحكومات منذ اإلستقالل

رضوان عقيل

ليس لالستفادة من خرباتهم فحسب، بل من 
زعامء  مع  السياسية  حساباتهم  تصفية  اجل 
وحزبيني كبار، بغية االقتصاص منهم جراء عدم 
تحمل وجود هؤالء عىل طاولة مجلس الوزراء.
عرفتهم  التكنوقراط  الوزراء  من  نوعان  مثة 
علمية وصلت  الحكومات من خالل شخصية 
اىل جنة الحكومة من خالل خرباتها االكادميية 
يف حقل علمي معني، مثل العلوم املالية عىل 
وزارة  تسلم  الذي  سابا  الياس  الوزير  غرار 
املال يف حكومة الرئيس صائب سالم االوىل يف 

عهد الرئيس سليامن فرنجيه عام 1970. وعاد 
نفسها،  الحقيبة  يف  الوزارة  طعم  تذوق  اىل 
 .2004 عام  كرامي  عمر  الرئيس  حكومة  يف 
يف  انغامسها  خالل  من  توزرت  شخصية  ومثة 
تربة  من   منابتها  كانت  وان  السيايس  العمل 
الذي  نعامن  عصام  الوزير  مثل  التكنوقراط 
الرئيس  حكومة  يف  االتصاالت  حقيبة  تسلم 
ان  له  وسبق   ،1998 العام  يف  الحص  سليم 
اول  يف   ،1992 دورة  يف  بريوت  عن  نائبا  حل 

انتخابات بعد الطائف.
ونعامن  سابا  السابقان  الوزيران  يسلط 
تجربة  عىل  العام"  "االمن  خالل  من  الضوء 
تنفع يف حكومات  اذا كانت  التكنوقراط، وما 
تولد يف ظروف  ان  العادة  التي درجت  لبنان 
معقدة نتيجة الخالفات والحساسيات التي ال 

تغيب عن املشهد اللبناين.

سابا: على وزير التكنوقراط
امتالك "ركب" قوية

■ منذ متى سمعت بتوزير شخصيات من 
التكنوقراط يف الحكومات؟

سياسيني  من  مختلطة  الحكومات  تأيت   □
تكنوقراط  كلمة  اختصاصيني.  وتكنواقرط 
حقل  يف  خبري  املقصود  الشخص  ان  تعني 
علمي معني، لكن متتعه بهذه الصفة ال يعني 
تكنوقراط  كل  ناجحا.  وزيرا  سيكون  انه 
التالية:  الصفات  امتالك  اىل  يحتاج  ناجح 
ان يكون قديرا وملام يف علم الحقيبة التي 
سيتسلمها يف الدفاع او الداخلية او املال او 
ان  يجب  بحيث  املثال،  سبيل  عىل  الصحة 
يسمح  ال  وان  شخصية  باستقاللية  يحظى 
ايا  بالبلد،  يرض  قرارا  يتخذ  بأن  لنفسه 
يكن من طلب منه ذلك. هذه االستقاللية 
سمته  التي  الجهات  من  تنبع  ال  ان  يجب 
املال  بعيدا من شهوة  يكون  ان  بل  وزيرا، 

الوزير االسبق الياس سابا.

تمتع الوزير بصفة 
التكنوقراط ال يعني انه 

ناجحا سيكون 

تحقيق

اخالقية،  باستقاللية  يتمتع  وان  والسلطة 
اذا طلب  بلده.  انه جاء لخدمة  اي مبعنى 
ترض  مهمة  تنفيذ  وزيرا  عينه  من  منه 
اجباره  تم  واذا  يلبيها.  ان  يجب  ال  بالبلد، 
يستقيل  ان  عليه  مخالف،  امر  فعل  عىل 
من الحكومة. ال يعقل ان يخرج وزير بعد 
ثالثة اعوام عىل وجوده يف الحكومة ويقول 
ان هذه الجهة منعتني من تحقيق مرشوع 
ما. الصفة االخرية التي يجب ان تكون عند 
رؤساء  مثة  القوية.  "الركب"  هي  الوزير 
عدة،  صفات  امتلكوا  ووزراء  حكومات 

لكنهم مل يتمتعوا بهذه الصفة.  

قابلة  تزال  ال  التكنوقراط  تجربة  هل   ■
الحراك  موجة  بعد  السيام  للتطبيق، 

الشعبي؟

□ بعد ان عاينت هذا الحراك ميكن االتيان 
االختصاصيني وحمل هذه  من  بشخصيات 
التشكيلة اىل مجلس النواب. الوزير هو يف 
بك  صائب  الله  رحم  سيايس.  االمر  نهاية 
يقول  كان  معه  نختلف  كنا  عندما  سالم، 
يا شباب )وزراء( ال تشتغلون يف  انتم  لنا: 
بحقائبكم.  االهتامم  هو  عملكم  السياسة. 
كوزير  سيايس  رجل  انا  عليه:  ارد  وكنت 
النواب  مجلس  يطرح  ان  املمكن  ومن 

الثقة يب شخصيا، فكيف ال اعمل سياسة.

بني  الوزراء  اختيار  مقارنة  يتم  كيف   ■
االمس واليوم؟

اربعة  لكل  يحق  انه  هي  بدعة  آخر   □
نواب تسمية وزير. هذا ما مل اسمعه يف اي 
بلد يف العامل! نحن نعيش يف نظام برملاين، 

الحكومة،  يحاسب  النواب  مجلس  ان  اي 
الحكومة  يف  الربملان  يكون  عندما  لكن 
الدستوري  النص  يقول  سيحاسبها؟  فكيف 
ان النائب ميكنه ان يكون وزيرا، اي الجمع 

بني الوزارة والنيابة وهي ليست االساس.

■ هل انت مع فصل النيابة عن الوزارة؟
الفصل  هذا  عىل  لبنان  يف  اقدمت  اذا   □
ويعينه  بزملته  يأيت  ان  الزعيم  يستطيع 
اذكر  اليوم.  يحصل  ما  غرار  عىل  وزيرا، 
وكميل  سالم  وصائب  جنبالط  كامل  ان 
شمعون وشارل حلو كانوا وزراء. االقطاب 
بل  التوزير،  يقبلون  ال  هذه  ايامنا  يف 
االخرية  الحكومات  يف  بازالمهم.  يأتون 
بالتصويت  وليس  بالتوافق  االمور  تسري 
من  وبالتايل  تتخذ،  التي  القرارات  عىل 
الصعب الوصول اىل اي قرار مهم قبل ان 
يقوم كل وزير وهو يف جلسة وزارية، ليك 
يطلبه  ما  تنفيذ  اجل  من  مبعلمه  يتصل 
منه. اذا كان القرار له عالقة بارتباط لبنان 
مبعلمه  باالتصال  الوزير  يقوم  بالخارج، 
ويستمهله الثاين ليخرب معلمه املوجود يف 
يف  تتخذ  قرارات  ال  ان  يعني  ما  الخارج، 

البلد. 

تكون  بأن  الحراك  طرح  ان  ترى  هل   ■
مثايل  طرح  هو  التكنوقراط  من  الحكومة 
للقوى  الظلم  من  يشء  فيه  ام  وواقعي، 

السياسية؟
من  الوزراء  يكون  ان  يهمني  ال   □
مواصفات  هو  يهمني  ما  التكنوقراط. 
الوزراء وان يكونوا من االشخاص النظيفني 
واالقوياء، وان ال يؤثر احد عىل قراراتهم اذا 
اوافق  ال  البلد.  ملصلحة  ليست  انها  ملسوا 
ان مثة  يعني كلن"، علام  "كلن  عىل شعار 
املطلوب  املستوى  عىل  يكونوا  مل  وزراء 

ومن حق الناس االعرتاض هنا.

الطبقة  اليوم عىل هذه  الهجوم  ■ ينصب 
عنوان  تحت  سنوات  منذ  التقت  التي 

حكومات الوحدة الوطنية؟
هناك  تكن  مل  التسعينات  اوائل  يف   □

حكومات وحدة وطنية، وقد ظهرت هذه 
يأيت  عندما   .2008 العام  بعد  الحكومات 
افرقاء باشخاص من غري النظيفني، ال يحق 
تضم  التي  الحكومة  ان  بهم.  الزامي  لهم  
املصريية  الحاالت  يف  عادة  تشكل  الجميع 

والخطرية.

تقابلها  موالية  حكومة  وجود  مع  انت   ■
معارضة  حقيقية؟

يف  يحصل  ما  ومواالة.  معارضة  مع  انا   □
حكم  فريق  وجود  االخرية  الحكومات 
من  نفسها.  الحكومة  يف  معارض  وآخر 
الحكومة  اىل  املعارضة  ضم  عىل  يعمل 
اخفاء  عىل  يعملون  اصحابها  ان  يعني 
تجمع  التي  الطوارىء  حالة  اال يف  ما،  امر 

غرار  عىل  الخطرية  االحداث  عند  الجميع 
ما حصل عام 1958. نحن اليوم نحتاج اىل 
الوضع  تهدئة  اجل  من  انتقالية  حكومة 
اشخاصا  تضم  ان  عىل  واالقتصادي،  املايل 
من االوادم الحقيقيني. كيف يقبل وزير ان 
ورقة  عىل  تعيينه  عند  كتلته  لرئيس  يوقع 
هو  الوزير  ان  يقول  والطائف  استقالته 

رأس يف السلطة؟  

■ نسمع اليوم ان وزيرا رسق واستوىل عىل 
يوجد وزراء من هذا  امل يكن  العام.  املال 

النوع يف املايض؟
ولكن  يرسقون  وزراء  يوجد  كان  طبعا،   □
اسباب  تعود  املستوى.  هذا  عىل  ليس 
ان  اىل  الحاكمة  الطبقة  عند  اليوم  الرسقة 
ليس  البلد  وكأن  ويرسق  ينهب  من  مثة 

لهم، يف غياب اي شعور باملسؤولية. 

■ هل يكون املخرج من هذه االزمة اجراء 
نيابية مبكرة؟ انتخابات 

الوصول  يجب  املبكرة  االنتخابات  قبل   □
انتخاب واالتفاق عليه. ال ميكن  اىل قانون 
عىل  والبلد  مبكرة  نيابية  انتخابات  اجراء 

كف عفريت اقتصادي.
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نعمان: تتم االستعانة بالتكنوقراط
للخروج من معضلة حكومية

■ كيف تصف وزير التكنوقراط؟
من  مؤلفة  حكومة  موضوع  مقاربة  يجب   □
تكنوقراط  يف ضوء االجابة عن سؤال اول من هو 
التكنوقراط، وعن سؤال ثان من هو السيايس. ثم 
ماذا تعني مسألة االتيان بحكومة من التكنوقراط 
يف هذه الظروف بالذات. التكنوقراط هو شخص 
الزراعة،  القانون، االقتصاد،  صاحب اختصاص يف 
يف  وتجربة  خربة  له  تكون  قد  وغريها.  الصناعة 
من  توظيفهام  املمكن  من  وبالتايل  املجال،  هذا 
اجل تحقيق فاعلية معينة. اما السيايس فهو من 
اىل  الوصول  لجهة  السيام  العام،  الشأن  يتعاطى 
الرئيس  تعريف  املجال  استعري يف هذا  السلطة. 
سليم الحص للسيايس: هو الشخص الذي يسعى 
اىل الوصول اىل السلطة حتى اذا وصل اليها يسعى 
اىل البقاء فيها. اذا اضطر اىل الخروج منها يسعى 
اىل العودة اليها. اما معنى حكومة تكنوقراط يف 
هذا الوقت بالذات، فاعتقد انها تعني يف الدرجة 
السياسيني  بعض  استبعاد  رئيسيا هو  امرا  االوىل 
املحرتفني او املشكو منهم من هذه الجهة او تلك 
عن الحكومة، بحجة ان الحكومة لن تأيت بوزراء 
تبقى  التكنوقراطيني.  من  بل  السياسة  اهل  من 
هذه هي الغاية االن من مسألة توزير اشخاص 

من التكنوقراط. 

■ هل انت مع وجود تكنوقراط يف كل حكومة؟
□ هذا بحث آخر. اقرتح البعض ان تكون حكومة 
تكنوقراطية - سياسية. من املمكن ان يكون هذا 
الحل واردا كمخرج لتعنت بعض الالعبني الكبار 

ازاء مسألة االتيان ببعض الوزراء السياسيني.

■ عملت باكرا يف السياسة، من اوصلك اىل الوزارة: 
السياسة ام التكنوقراط؟

□ اوصلتني السياسة او باالحرى العمل السيايس 
اىل النيابة والوزارة، وليس التكنوقراط.

■ اليس من حق الكتل النيابية والحزبية تسمية 
وزير التكنوقراط التي ميثلها يف الحكومة؟

□ مثة رؤساء حكومات يكلفون تشكيل الحكومات  
ويعملون عىل عدم متثيل وجوه حزبية، ويتذرعون 
استبعاد  اجل  من  تكنوقراط  بحكومة  باالتيان 

هؤالء. ترفض االحزاب عادة هذا الطرح وترص عىل 
متثيلها يف الحكومة وتقف يف وجه من يعمل عىل 
التمسك بتوزير التكنوقراط فقط. مثة من يطرح 
مخرجا وهو ان تكون الحكومة من التكنوقراط، 
ويكون من حق التكتالت الربملانية تسمية حصتها 
السياسيني.  من  بقسم  واستكاملها  الحكومة  يف 
عند التضييق عىل االحزاب وعدم متثيلها بوجوه 
بوزراء  االكتفاء  هنا  ميكن  صفوفها،  من  قيادية 
تكنوقراط عىل اساس ان تنبع تسميتهم من فلك 
هذه االحزاب، عىل ان تكون مطمئنة اىل اداء من 
يتم تعيينهم. لقد سلكت جهات عدة هذا الخيار 

يف اكرث من حكومة. 

■ كيف تقّيم تجربة وزراء التكنوقراط من حقبة 
ما قبل الطائف اىل اليوم؟

□ نجح كثريون من التكنوقراط يف وزاراتهم وتركوا 
مرشفية،  وحسن  بيطار  اميل  امثال  ايجابيا  ارثا 
وقد كانا من املسّيسني. مثة وزراء تكنوقراط قبل 
الطائف قدموا استقاالتهم من الحكومة اعرتاضا 
عىل سياساتها. كان االتيان بوزراء من التكنوقراط 
يحصل للخروج من معضلة ما. عندما يعني وزير 
التكنوقراط الذي ال يتعاطى السياسة يصبح وزيرا 
الوزير محمد شقري يف  سياسيا. اعطي مثال هنا، 

الحكومة املستقيلة ال ميكن توصيفه بالتكنوقراط 
النه يشغل منصب رئيس الهيئات االقتصادية يف 
بريوت وجبل لبنان ويحتل موقعا سياسيا. ال اعتقد 
ان يف مقدور الوزير التكنوقراطي الرصف، حتى 
لو كان محدود الكفاية، ان يخرّب. درجت العادة 
عىل االستعانة بالتكنوقراط للخروج من معضالت 
سياسية ظرفية ال اكرث وال اقل. وزير التكنوقراط 
يتحول  ابدا  السيايس  الشأن  يتعاطى  ال  الذي 
عندما  العام  الرأي  عند  متابعة  ومحل  سياسيا 
يصبح وزيرا. ال ميكن عزل مسألة توزير هؤالء عن 
املناخ السيايس. انا لست ضد التكنوقراط ويتوقف 
معرفة  اوال  علينا  السيايس.  الظرف  عىل  االمر 
مضمون البيان الوزاري للحكومة، وهل ستتصدى 

فعال لتحديات املرحلة؟

■ اين تكمن نقاط ضعف وزير التكنوقراط؟
يف  نفوذ  اي  ميلك  ال  انه  نقاط ضعفه  من   □
يف  ككل،  السيايس  واملجتمع  النواب  مجلس 
ضد  لست  انا  سمته.  التي  الجهة  عن  معزل 
متثيل هؤالء، بل مع معالجة املوضوع يف اطار 
الظرف السيايس الراهن مبا يحتويه من ازمات، 
وخصوصا من رشوط قد يرفضها رئيس الوزراء 

املكلف او املنوي تكليفه.

الوزير االسبق عصام نعامن.
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مثة 21 حقيبة وزارية ثابتة يف مجلس الوزراء يتم ملؤها مهام كان عدد اعضائه. 
نتيجة   30 بلغ  العدد  لكن  وزيرا،   14 من  باقل  الطائف  بعد  تشكل حكومة  ال 
اضافة وزراء دولة الرضاء االحزاب وبهدف االستفادة من مكاسب السلطة، علام 

ان ال هيكلية لوزارة الدولة ويف االمكان االستغناء عنها

يعود التنظيم االول للوزارات يف لبنان وتعيني 
اختصاصاتها - وفق دراسة اعدها املدير العام 
 31 اىل   - معوض  سيمون  النواب  مجلس  يف 
سبع  انشاء  انذاك  جرى  حيث   ،1926 ايار 
استحداث  يتم  كان  العام  ذلك  منذ  وزارات. 
وزارات ويتم تبديلها او القيام بالغائها مبوجب 
املرسوم  صدور  حني  اىل  عادية،  مراسيم 
 ،1955 الثاين  كانون   5 يف   12 رقم  االشرتاعي 
الذي نص يف املادة الرابعة منه عىل ان تحّدث 
الوزارات واملديريات العامة واملصالح والدوائر 

وتلغى بقانون خاص. 
يف  عدة  اشرتاعية  ومراسيم  قوانني  صدرت 
وجاءت   ،1955 العام  بعد  الوزارات  موضوع 

عىل الشكل االيت:
ايار(،   23( الدستور  اقرار  بعد   1926 عام 

تحقيق
21 حقيبة في الحكومات وكبار حّلوا في صفوفها

وزارة الدولة تكملة عدد وإثبات حضور  

رضوان عقيل

اصدرت الحكومة مرسوما قىض بتنظيم وزارات 
بلغ  اختصاصاتها.  وتعيني  اللبنانية  الجمهورية 
الداخلية،  العدلية،  وزارات:   7 انذاك  عددها 
املالية، االشغال العامة، املعارف العامة والفنون 

الجميلة، الزراعة، الصحة واالسعاف العام.
 ،1945 عام  الوطني  الدفاع  وزارة  استحدثت 
عام  االجتامعية  الشؤون   ،1949 عام  االنباء 
جديدة  وزارات  اربع  استحداث  تم   .1951
الشؤون  واملغرتبني،  الخارجية   :1953 عام 
والربيد  الربق  الوطني،  االقتصاد  االجتامعية، 
عام  التصميم  وزارة  وانشئت  والهاتف، 
الحق  للحكومة  النواب  مجلس  اجاز   .1954
صالحياتها  وتحديد  الوزارة،  هذه  تنظيم  يف 
وزارتا  انشئت   .1966 عام  ومالكاتها مبراسيم 
عام  والسياحة  والكهربائية  املائية  املوارد 

1966 ووزارتا االسكان والتعاونيات والصناعة 
االسكان  وزارة  الغيت   .1973 عام  والنفط 
مالكاتها  والحقت   2000 عام  والتعاونيات 

واجهزتها بوزارة الزراعة.
شؤون  االتية:  الوزارات  انشئت   1993 عام 
)الغيت  والقروية  البلدية  الشؤون  املهجرين، 
والتقني،  املهني  التعليم  وزارة   ،)2000 عام 
العايل،  والتعليم  الثقافة  النقل،  املغرتبني، 
عام  للصناعة  مستقلة  وزارة  انشئت  البيئة. 

1997 ووزارة الشباب والرياضة عام 2000.
نتيجة  حالها  عىل  الوزارات  اسامء  تبق  مل 
تسمية  وتعديل  اثنتني،  اىل  وزارات  تحويل 
اخرى مبوجب املرسوم االشرتاعي رقم 111 يف 

  :1959/6/12
العدلية  العدل: عدلت تسمية وزارة  • وزارة 

فاصبحت  وزارة العدل عام 1959.
• وزارة الخارجية واملغرتبني: عدلت تسميتها 
وزارة  احداث  بعد  الخارجية  فاصبحت 
املغرتبني عام 1993 اعيدت تسمية الخارجية 

واملغرتبني عام 2000.
تسمية  عدلت  والبلديات:  الداخلية  وزارة   •
وزارة الداخلية فاصبحت الداخلية والبلديات 

عام 2000.
• وزارة املالية: مل يطرأ اي تعديل عىل تسمية 

وزارة املالية منذ انشائها عام 1926. 
• وزارة االشغال العامة والنقل: عدلت تسمية 
االشغال  فاصبحت  العامة  االشغال  وزارة 
تسميتها  وابدلت   ،1959 عام  والنقل  العامة 
بعد احداث وزارة النقل عام 1993، واعيدت 

تسمية االشغال العامة والنقل عام 2000.
• وزارة الدفاع الوطني: مل يطرأ اي تعديل عىل 

تسمية وزارة الدفاع الوطني منذ عام 1945.
• وزارة الرتبية والتعليم العايل: عدلت تسمية 
وزارة املعارف العامة والفنون الجميلة بحيث 
اصبحت الرتبية الوطنية والفنون الجميلة عام 
الوطنية والشباب  الرتبية  1955. ثم اصبحت 
التسمية لتصبح  والرياضة عام 1993. عدلت 

الرتبية والتعليم العايل عام 2000.  

وزارة  تسمية  عدلت  العامة:  الصحة  وزارة   •
الصحة  واصبحت   العام  واالسعاف  الصحة 
العامة عام 1955، واصبحت الصحة والشؤون 
االجتامعية عام 1983. اعيدت تسمية الصحة 
وزارة  استحداث  بعد   1993 عام  العامة 

مستقلة للشؤون االجتامعية. 
وزارتا  ادمجت  والتجارة:  االقتصاد  وزارة   •
بوزارة  التموين  ووزارة  والصناعة  التجارة 
واحدة باسم  االقتصاد الوطني عام 1945 ثم 
تكرست عام 1953. وجرى تعديل التسمية 
بحيث اصبحت االقتصاد الوطني والسياحة 
من  السياحة  كلمة  حذفت   .1955 عام 
وزارة االقتصاد، فاصبحت االقتصاد الوطني 
والتجارة  باالقتصاد  واستبدلت   ،1961 عام 

عام 1973.
عىل  تعديل  اي  يطرأ  مل  الزراعة:  وزارة   •
الغاء  تم  انشائها.  منذ  الزراعة  وزارة  تسمية 
وزارة االسكان والتعاونيات املحدثة بالقانون 
 ،1973 الثاين  كانون   31 تاريخ   73/9 الرقم 
التابعة  للتعاونيات  العامة  املديرية  والحقت 
ومالكاتها  اجهزتها  بجميع  امللغاة  للوزارة 

بوزارة الزراعة.
وزارة  تسمية  ابدلت  االتصاالت:  وزارة   •
بالربيد   1953 عام  والهاتف  والربيد  الربق 
عام  والالسلكية  السلكية  واملواصالت 
بالربيد  التسمية  هذه  استبدلت  ثم   .1980
تسميتها  استقرت   .1983 عام  واملواصالت 

فاصبحت االتصاالت عام 2000.
العمل  وزارة  كانت  ان  بعد  العمل:  وزارة   •
تشكل وزارة واحدة مع الشؤون االجتامعية عام 

1959، عدلت التسمية لتصبح وزارة العمل. 
االنباء  وزارة  تسمية  عدلت  االعالم:  وزارة   •
واالنباء  االرشاد  لتصبح   1949 عام  املنشأة 
التسمية  استبدلت  ثم   ،1961 عام  والسياحة 

واستعيض عنها بتسمية  االعالم عام 1971.
املوارد  وزارة  الغيت  واملياه:  الطاقة  وزارة   •
 .1966 عام  املنشأة   والكهربائية  املائية 
استعيض عن عبارة  املوارد املائية والكهربائية 

بعبارة الطاقة واملياه عام 2000.
• وزارة السياحة: بعد ان كانت السياحة جزءا 
من وزارة االرشاد واالنباء والسياحة عام 1961 

اصبحت وزارة مستقلة عام 1966.
الثقافة  الثقافة: عدلت تسمية وزارة  • وزارة 

فاصبحت  عام 1993  املنشأة  العايل  والتعليم 
الثقافة عام 2000.

• وزارة البيئة: مل يطرأ اي تعديل عىل تسميتها 
منذ انشائها عام 1993.

• وزارة املهجرين عدلت تسمية وزارة شؤون 
املهجرين عام 1993 فاصبحت وزارة املهجرين 

عام 2000.
• وزارة الشباب والرياضة: مل يطرأ اي تعديل 
منذ  والرياضة  الشباب  وزارة  تسمية  عىل 

انشائها عام 2000.
تسمية  عدلت  االجتامعية:  الشؤون  وزارة   •
عام  املنشأة  االجتامعية  الشؤون  وزارة 

العمل   1959 العام  يف  فاصبحت   1953
التسمية  عدلت  ثم  االجتامعية.  والشؤون 
مجددا فاصبحت العمل عام 1983. يف العام 
1994عدل بعض احكام قانون احداث وزارة 
عن  استعيض  بحيث  االجتامعية،  الشؤون 
بعبارة  االجتامعية  والشؤون  الصحة  عبارة 

الشؤون االجتامعية. 
• وزارة الصناعة: بعد ان ادمجت وزارتا التجارة 
والصناعة ووزارة التموين بوزارة واحدة تحت 
اسم االقتصاد عام 1945، تم استحداث وزارة 

مستقلة لوزارة الصناعة عام 1997.
* الغيت وزارات التصميم عام 1977، االسكان 
املهني  التعليم    ،1973 عام  والتعاونيات  
والتقني املحدثة عام 1993، والحقت املديرية 
العامة للتعليم املهني والتقني التابعة للوزارة 
بالرتبية  ومالكاتها  اجهزتها  بجميع  امللغاة 

والتعليم العايل.
 133 املتعاقبة  اللبنانية  الحكومات  عرفت 
اده  اميل  الرئيس  حكومة  من  دولة  وزير 
)املرسوم رقم 5742( عام  1929 اىل حكومة 
الرئيس سعد الحريري )املرسوم رقم 4340( يف 
الثاين 2019. مثة رؤساء جمهورية  كانون   31
بارشوا  كبار  وزعامء  واحزاب  وحكومة 
هذا  يف  السلطة  يف  السياسية  معموديتهم 
يكونوا  ان  اجل  من  حقيبة،  دون  من  املوقع 
وموقع  التنفيذية  السلطة  طاولة  عداد  يف 

املشاركة يف صنع القرار. 
الذي  حلو  شارل  الرئيس  ان  املفارقات  من 
وزير  مبنصب  قبل   ،1970 عام  واليته  انتهت 

الحص  سليم  الرئيس  حكومة  يف  دولة 

من  املركزي  الدولة  جهاز  يتألف 
املديريات العامة لرئاسة الجمهورية 
التالية:  والوزارات  الحكومة  ورئاسة 
واملغرتبني،  الخارجية  العدل، 
الداخلية والبلديات، املالية، االشغال 
الوطني،  الدفاع  والنقل،  العامة 
الصحة  العايل،  والتعليم  الرتبية 
الزراعة،  والتجارة،  االقتصاد  العامة، 
الطاقة  االعالم،  العمل،  االتصاالت، 
البيئة،  الثقافة،  السياحة،  واملياه، 
والرياضة،  الشباب  املهجرين، 

الشؤون االجتامعية  والصناعة.

  21 وزارة

املدير العام يف مجلس النواب سيمون معوض. 

حكومة الرئيس رشيد كرامي يف عهد الرئيس سليامن فرنجيه )1975(.
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)من 16 متوز 1979 اىل 25 ترشين االول 
.)1980

دولة:  وزارة  تسلمت  التي  الوجوه  ابرز  من 
الرئيس صائب سالم )حكومة عبد الله اليايف 
1956(، كامل جنبالط وبيار الجميل )حكومة 
رشيد كرامي 1961(، موريس الجميل ومجيد 
وعيل  شادر  وجوزف  مخيرب  والرب  ارسالن 
 ،)1974 الصلح  الدين  تقي  )حكومة  الخليل 
منري ابوفاضل )حكومة شفيق الوزان 1980(.
يف  االوىل  للمرة  بري  نبيه  الرئيس  ُوّزر 
نيسان    30 كرامي يف  الرئيس رشيد  حكومة 
دولة  وزير  منصب  انذاك  وتسلم   ،1984
دولة  وزير  عني  واالعامر.  الجنوب  لشؤون 
عمر  الرئيس  حكومة  يف  الثانية  للمرة 
كرامي )1990( اىل جانب 12 وزير دولة يف 
جنبالط،  وليد  منهم:  كان  نفسها  الحكومة 
اسعد حردان، سمري جعجع )استبدل بروجيه 

ديب(، الياس حبيقة وسليامن فرنجيه.
من االسامء التي شاركت يف الحكومات ايضا 
عبيد،  جان  اده،  ميشال  حقيبة:  دون  من 
بهيج  حلو،  بيار  ارسالن،  افرام، طالل  جورج 
الرب  فرعون،  ميشال  لحود،  نسيب  طبارة، 

منصور ومحمد فنيش. 
دولة:  وزيرات  تسلمن  اللوايت  السيدات  من 
منى  حمزة،  الضيقة  وفاء  عزالدين،  عناية 
وتم  الصفدي،  فيوليت  شدياق،  مي  عفيش، 
وزير  مثل  معينة  ملفات  بادارة  تكليفهن 
دولة لشؤون مجلس النواب، التنمية االدارية،  

شؤون التمكني االقتصادي للنساء والشباب.

ان  ميكنه  ال  الدولة  وزير  ان  معوض  يوضح 
تفتقد  الدولة  اي مرسوم "الن وزارات  يوقع 
تكون  ان  الرضورة  من  وليس  الهيكلية 
موجودة عند تأليف الحكومات املجربة عىل 
ملء الوزارات الـ21 املعروفة. مثة من ينتقص 
يف لبنان من موقع وزير الدولة مقارنة بزمالء 
له يتولون حقائب، لكنه يناقش ويديل بصوته 
الدولة  وزير  عىل  تطلق  الوزراء.  سائر  مثل 
تسميات عدة يف اكرث من بلد: وزير منتدب، 
وزير دولة، سكرتري دولة، وزير مفوض، وزير 
يف  عليه  متعارف  حكومي  لقب  وهو  مقيم 

بلدان عدة". 
"مينح  اللقب  هذا  ان  اىل  معوض  يشري 
الحكومة  يف  بروتوكولية  اسبقية  حامله 
الربتغال،  فرنسا،  امريكا،  يف  الحال  هي  كام 
العاج وغريها. مينح امللك يف بلجيكا  ساحل 
سياسية  اىل شخصيات  الوزاري  اللقب  هذا 
انها تستحقه بالفعل. عرف نظام  يرى فيها 
القرن  تعيني وزير دولة بال  حقيبة  مطلع 
امللكية  عودة  مع  فرنسا  يف  عرش  التاسع 

يف  الوزراء  ويعترب   .1815 عام  البوربونية 
مثابة  حقائب  يتسلمون  ال  الذين  بريطانيا 
الترشيعية  السلطتني  بني  منسقني  وزراء 
والتنفيذية، ويتمتعون ايضا بدور اجتامعي  

واداري وسيايس".
وزارة  وكيل  عبارة  ذكر  ان  معوض  يفيد 
يف   1929 عام  لبنان  يف  االوىل  للمرة  "وردت 
الرئيس  الرئيس شارل دباس يف حكومة  عهد 
اميل اده، حيث جرى تعيني املحامي جربائيل 
يف  االقتصادية  للشؤون  وزارة  وكيل  منىس 
لقب  تهكام  عليه  اطلق  وقد  املالية.  وزارة 
صائب  الرئيس  تعيني  تم  عندما  وزير.  فرخ 
اليايف،  عبدالله  حكومة  يف  دولة  وزير  سالم 
عدة  نيابية  وتساؤالت   اعرتاضات  حصلت 
اىل  نظرا  الوزير،  هذا  مهمة  تناولت  انذاك 
كان  صالحياته.  يحدد  مرسوم  ورود  عدم 
هذا  يف  سالم  تناوله  الذي  االهم  امللف 
الوزارية  للجنة  رئاسته   متابعة  هو  املوقع، 

لشؤون البرتول". 
التسعينات  يف  الدولة  وزراء  عدد  زاد 
الراحل رفيق  الرئيس  وخصوصا يف حكومات 
وزراء  تسلمت  التي  االسامء  من  الحريري. 
دولة اكرث من مرة: الرئيس نبيه بري، الرئيس 
فؤاد السنيورة، طالل ارسالن، ميشال فرعون، 
محمد فنيش، عيل قانصو وجان اوغاسبيان. 
لبنان  بني  الدولة  وزراء  اىل  النظرة  تختلف 
والغرب حيث يتم االتيان بهؤالء يف حكومات 
ينظر  بحيث  اخرى،  اوروبية  وبلدان  فرنسا 
اليهم عىل اساس انهم  سوبر وزراء النهم من 
السياسة  يف  والتجربة  الطويل  الباع  اصحاب 
وهم  اخرى.  علمية  وميادين  واالقتصاد 
وزارية  اسامء  عىل  الربوتوكول  يف  يتقدمون 
حقائب  آخرون  تسلم  لو  حتى  جديدة 

سيادية من وزن الخارجية والدفاع.
من جهة اخرى، عند صدور مرسوم تأليف 
الجمهورية  رئيس  يوقعه  الذي  الحكومة 
عشوائية،  بطريقة  االسامء  ترتيب  يتم  ال 
رئيس  اسم  ذكر  بعد  التوقف،  يتم  بل 
الحكومة ونائبه، عند اسم الوزير السابق 
اذا  ما  التنبه  مع  الجديد  ترتيب  ليسبق 
تعيني  يتم  كان  اذا  اما  نائبا.  الوزير  كان 
ادراج  فيجري  االوىل،  للمرة  الوزراء 

اسامئهم وفقا العامرهم.

ان تكون  الطائف  درجت حكومات بعد 
ثالثينية، ما عدا اثنتني ضمت كل واحدة 
الرئيسني  حكومتي  يف  وزيرا،   24 منها 
سليم الحص )1998( ومتام سالم )2014(.

حكومات ثالثينية

حكومة الرئيس سليم الحص يف عهد الرئيس الياس رسكيس )1979(.

 أســعار خاصة  لعسكرّيي األمن العام

Jdeideh: Main Branch - 01 875444
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يتم  ان  العادة  جرت  خليفتها،  تأليف  يف  تأخري  وحصول  الحكومة  استقالة  عند 
التطرق اىل دور الربملان وما اذا كان يحق له الترشيع يف مثل هذه الحالة. يبقى 
الترشيع  اعامل  يف  االستمرار  النيابية  اللجان  امكان  يف  انه  هو  السائد  االجتهاد 
التنفيذية ال  يرسي عىل  السلطة  تعطيل يف  الرضورة، وان حصول  تحت عنوان 

الترشيعية السلطة 

التمديد للجان محل قبول الستمرار المرفق العام
ال اعتراض على التشريع في ظّل حكومة مستقيلة

يف  االنعقاد  من  النواب  مجلس  يتمكن  مل 
محارصة  بسبب  الفائت  االول  ترشين   19
من  النواب  متكن  وعدم  مبناه،  املتظاهرين 
الوصول اىل ساحة النجمة واملشاركة يف جلسة 
انتخاب اللجان النيابية والتئام جلسة ترشيعية. 
تجنبا لحصول اي شلل يف الندوة الربملانية، لجأت 

تحقيق
رضوان عقيل

غانم: ال مانع 
من التشريع

■ ملاذا يدور جدل عند استقالة الحكومة 
التوقف  او  الترشيع  للربملان  يحق  كان  اذا 

عنه؟
□ يجب ان ننطلق بال ادىن شك من املادة 
باستقالة  تتعلق  التي  الدستور  يف   69
استقالة  عند  انه  وتقول  الحكومة، 
يف  حكميا  النواب  مجلس  يصبح  الحكومة 
دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة 
انه   67 املادة  تقول  الثقة.  ونيلها  جديدة 
اذا  املجلس  اىل  يحرضوا  ان  الوزراء  عىل 
الكالم  يطلبون  عندما  يسمعوا  وان  شاؤوا، 
عامل  من  يرون  مبن  يستعينوا  ان  ولهم 
مقاربة  املادتني  هاتني  من  تنبع  ادارتهم. 

لالمور من اربع زوايا:
استقالة  بعد  انه  تقول  التي   69 املادة   -1
الحكومة ينعقد الربملان حكميا  واملقصود 
اي  او  الحكومة  تأليف  ملناسبة  ينعقد  انه 
غرض اخر. ويبقى  املجلس املحور االسايس 

يف النظام الدميوقراطي.
2-  مثة مبدأ عام هو سيادة الترشيع، علام 
من  تفويض  عىل  الحاصل  هو  الربملان  ان 
الشعب. لذلك ال احد يستطيع ان يقول له 
التفويض وفق  بأن ال ينعقد نظرا اىل هذا 

آليات الدستور. 
يف  املوجودة  الثالثة  الزاوية  تبقى   -3
الدستور نصا وروحا وخصوصا يف املقدمة، 
بني  والتكامل  التعاون  عىل  تشدد  وهي 
مستقلة  االخرية  كانت  وان  السلطات، 
يف  الربملان  كان  اذا  االخرى.  عن  الواحدة 
وضع قوي النه منعقد واذا كانت الحكومة 
يف وضع اضعف النها مستقيلة، كيف سيتم 

هذا التكامل والتعاون بحسب االصول.
االزمات  موضوع  اىل  ننظر  ان  علينا   -4
السياسية وتاليا اىل االعراف. اعتاد لبنان عىل 
االزمات،  هذه  يف  طويلة.  حكومية  ازمات 
اجتمع مجلس النواب اكرث من مرة  يف ظل 
حكومات مستقيلة. نحن نعرف ان قوانني 
مستقيلة.  الحكومة  وكانت  صدرت  عفو 
نلمس  الزوايا،  اىل هذه  التطرق  من خالل 

وضعيتني  ظل  يف  والترشيعية  التنفيذية 
القوة  وضعية  اي  متساويتني،  قانونيتني 
ميارس  برملان  ووجود  الحكومة  تشكيل  يف 

صالحياته.

حالتنا  مثل  يف  االمثل  السبيل  هو  ما   ■
الراهنة؟

املديدة  الحكومية  االزمات  ظل  يف   □
االطالق  ارى عىل  ال  االستثنائية،  واالوضاع 
يصبح  بالترشيع.  الربملان  قيام  من  مانعا 
القول  وان  الحاالت،  رضوريا يف مثل هذه 
عكس ذلك يؤدي اىل شل العمل يف مرفق 

اسايس يف مؤسسات الدولة.

موضوع  مع  املجلس  سيتعاطى  كيف   ■
املوازنة بعد التمديد للجان؟

ان  كام  املوازنة،  تتأخر  ال   ان  يجب  اوال   □
عندما  الربملان  به  يقوم  ان  يجب  عمل  اول 
تصله املوازنة هو اقرارها. بالنسبة اىل اللجان 
النيابية والتمديد لها، تم االستناد اىل استشارة 

قدمية للدكتور ادمون رباط  وهي نابعة 

الرئيس السابق ملجلس القضاء االعىل القايض غالب غانم.

عندما يشكو الربملان من الفراغ.

اذا استمرت االزمة اشهرا 
ال يمكن منع البرملان من 

صالحياته ممارسة 

هيئة مكتب املجلس اىل التمديد  للجان استنادا 
الدستوري  العالمة  اعدها  قد  كان  دراسة  اىل 
الراحل الدكتور ادمون رباط  من اجل االستمرار 
ومنع الفراغ الذي ترفضه الطبيعة وفق الكثري من 
الدستوريني. اطلقت عىل هذا املخرج،  الخرباء 
بحسب الوزير السابق الربوفسور ابراهيم نجار، 

نظرية املسؤول الواقعي لرضورة استمرار املرفق 
العام. سبق للربملان يف عامي 1976 و1989 ان 
العمل املؤسسايت  اعتمد هذا االجراء الستمرار 
والترشيعي. وكان تكتل لبنان القوي الذي ايد 
انتخاب  اىل  الوقت نفسه  التمديد، قد دعا يف 
اللجان واحرتام امليثاقية عىل قاعدة ان التمديد 
للجان يجب ان يكون فقط المرار هذه املرحلة. 
"االمن العام" سلطت الضوء عىل هذا املوضوع، 
السابق  االعىل  القضاء  مجلس  رئيس  فالتقت 
القانون  يف  واالستاذ  غانم  غالب  القايض 
واالسالمية  اللبنانية  الجامعتني  يف  الدستوري 

الدكتور محمد عيىس عبدالله.

بازاء  ينقسم  لبنان  الدستوري يف  الفقه  ان 
ان  البعض  يعترب  حادا.  انقساما  املوضوع 
ظل  يف  بالترشيع  وقيامه  الربملان  اجتامع 
ان  علام  يصلح.  ال  امر  مستقيلة  حكومة 
رأيي  الرأي. يف  يؤيد هذا  ال  االخر  البعض 
يف  عادية  اوضاع  يف  منر  كنا  اذا  الشخيص، 
الحكومة،  استقالت  اذا  هادئة  اجواء  ظل 
وبارش رئيس الجمهورية اجراء االستشارات 
النيابية امللزمة وتم تكليف شخص لتأليف 
هنا  الربملان  يتوقف  ان  مع  انا  الحكومة، 
عن اعامل الترشيع اىل حني والدة الحكومة 
عىل اعتبار ان االمور تسري يف شكل صحيح، 
السلطتني  بني  التعاون  مبدأ  من  انطالقا 



2425
عدد 75 - كانون األول 2019عدد 75 - كانون األول 2019

وعدم  العام  املرفق  استمرار  مبدأ  من 
حصول فراغ فيها، وان التمديد لهذا املجلس 
املوازنة  ومتابعة  عمله  مواصلة  اجل  من  تم 

وغريها اىل حني انتخاب  لجان جديدة.

املجلس  اىل  النزول  يؤيد  ال  فريق  مثة   ■
والترشيع مع وجود حكومة مستقيلة؟

املحاسبة  اطار  يف  االمر  هذا  يدخل   □
النيايب  الفريق  اي  االفرقاء،  بني  السياسية 
بالواجبات  يقوم  ال  الذي  الحكومي  او 

املطلوبة منه.

هل  الحكومة  تأليف  فرتة  طالت  اذا   ■
عليها  واملصادقة  املوازنة  اقرار  تستطيع 

بعد االنتهاء من مناقشتها؟
اشهرا  االزمة  هذه  مثل  استمرت  اذا   □
الربملان  منع  ميكن  ال  انه  املؤكد  من  عدة، 
املوازنة  وصالحياته.  سيادته  مامرسة  من 
هي من االمور امللحة واالستثنائية، علام ان 
اصدارها يف ظل  تقع عند عدم  مثة ارضارا 
حكومة مستقيلة. عندما نوازن بني رضرين 
اصدار  عدم  عن  الناجم  الرضر  اىل  ونصل 
الرضر  من   بكثري  اكرب  انه  يتبني  املوازنة، 

حكومة  ظل  يف  اصدارها  عدم  عن  الناجم 
مستقيلة. يف مثل هذه االزمات يجب العمل 
السلطات.  بني  والفصل  املداورة  مبدأ  عىل 
يف الدول الدميوقراطية، عند حصول فراغات 
اللبناين،  النظام  تشبه  التي  االنظمة  يف 
تفرض املسؤولية والفكر السيايس املسارعة 
املسؤولية  ومامرسة  الفراغ  هذا  سد  اىل 
من اجل ان ال تحصل ازمات اخرى يصبح 
تاليا  تنعكس  فال  معالجتها،  الصعب  من 
عىل  بل  فحسب،  السياسية  االوضاع  عىل 

االوضاع االقتصادية واالمنية ايضا.

عبدالله: التمديد للجان
ال يستند الى نص دستوري

ظل  يف  الترشيع  للمجلس  يحق  هل   ■
وجود حكومة مستقيلة؟

□ ال بد من االشارة اىل  كل حالة يف هذا 
النواب،  مجلس  وضع  بحسب  الخصوص 
الربملان  نتكلم. هل جلسات  اي فرتة  وعن 
قانونية يف حالة استقالة الحكومة يف شكل 
عام من جهة، ام عن حالة انعقاد املجلس 
يرفض  اخرى.  جهة  من  الثاين  العقد  يف 
الفقه الفرنيس رفضا قاطعا اجتامع مجلس 
مستقيلة  الحكومة  تكون  عندما  النواب 
الثقة  اعطاء  اجل  من  يجتمع  عندما  اال 
قبل  كان  االمر  هذا  الجديدة.  للحكومة 
بعد  الحكومة  استقالة  عند  لكن  الطائف، 
استثنايئ،  انعقاد  الطائف يعترب املجلس يف 
ويف  اجباريا  اي  حكميا  اجتامعه  ويكون 
مناقشة  غري:  ال  ومحددة  واحدة  مهمة 
للحكومة  الثقة  واعطاء  الوزاري  البيان 
آخر،  السطر. مبعنى  ونقطة عىل  الجديدة 
بأي  بالترشيع وال  القيام  للمجلس  ال يحق 
للحكومة.  الثقة   العطاء  اال  محدد  امر 
اثري  املعقولة.  املهلة  نسميه ضمن  ما  هذا 
حكومة  تكليف  فرتة  عند  مثال  النقاش 
والتي  االخرية  ميقايت  نجيب  الرئيس 
املعنى  بهذا  لتأليفها.  اشهر  تسعة  امتدت 

طالت  اذا   انه  اي  نفسه،  سيد  الربملان 
القيام  له  يحق  املعقول،  الحد  عن  االزمة 
ذلك  ويحصل  الترشيعية،  فيها  مبا  باعامله 
عن  النص  يتحدث  املعقولة.  املهلة  خارج 
اعطاء  حني  اىل  حكميا  املجلس  انعقاد 

الجديدة. الثقة للحكومة 

الدكتور محمد عيىس عبدالله.

اذا طالت فترة التأليف 
التشريع للبرملان  يحق 

يحق  التأليف  فرتة  طالت  اذا  يعني   ■
مهامت  يف  املبادرة  اخذ  للمجلس 

الترشيع؟
طويلة،  املهلة  اصبحت  اذا  نعم،   □
مل  الدستوري  النص  لها.  تربير  وهناك 
القاطع  النص  الن  االمر،  هذا  عن  يحك 
امام  نصبح  هنا  الحكومة.  لتأليف  هو 
تكون  عندما  اي  الدستوري،  االجتهاد 
االمر  هذا  ينسحب  وان  معطلة  الحكومة 
السلطات  تعطيل  يعني  ما  الربملان،  عىل 
التنفيذية والترشيعية، وهذا ال يعقل. لذا، 
انعقاد  هو  الفقه  لدى  العام  االتجاه  ان 

الربملان ومامرسة  اعامله.

اللجان  ■ ما رأيك يف االبقاء عىل استمرار 
لجان  انتخاب  اليها وعدم  اللجوء  تم  التي 

جديدة؟
□ يف املبدأ ال يجوز ذلك، اذ عىل املجلس 
الربملان  قرر  اللجان.  وينتخب  يجتمع  ان 
ان تبقى لجانه عىل حالها، وهذا االجتهاد 
كان  اذا  دستوري.  نص  اي  اىل  مسند  غري 
ظروف  هناك  وكانت  معطال  املجلس 
طويلة  لفرتة  انعقاده  دون  تحول  قاهرة 
منطقيا،  )التمديد(  االجراء  هذا  يصبح 
هذه  دون  من  املجلس  ترك  ميكن  ال  اي 
املجلس  يجتمع  ان  املمكن  من  اللجان. 

بعد اسبوع او اكرث.

مناقشة  مع  املجلس  سيتعاطى  كيف   ■
املوازنة العامة يف هذه الحالة؟

عىل  االبقاء  يحق  ال  نظري  وجهة  من   □
يتم  ان  االفضل  من  وكان  ذاتها،  اللجان 
الثاين  الدور  يف  اليوم  نحن  انتخابها. 
الذي  للمجلس  االول(  ترشين  )منتصف 
ووظيفته  الثاين  الترشيعي  العقد  يسمى 
ومناقشتها  املوازنة  دراسة  هي  االساسية 
اجتهاد  بحسب  اخر.  عمل  اي  قبل 
دستوري، عندما تحال املوازنة عىل اللجان 
وجود  دون  من  درسها  تبدأ  ان  النيابية 
وهي  يوم  كل  تنعقد  ان  امكانها  يف  نص. 
وعندها  محدد،  وقت  يف  مربوطة  غري 

يجوز للمجلس النيايب الترشيع.

درس  من  النيابية  اللجان  تنتهي  عندما   ■
الحكومة  متثل  ان  ميكن  هل  املوازنة 
عىل  ليصادق  املجلس  امام  املستقيلة 

املوازنة؟
□ هناك مأزق يف هذا الخصوص. ال مانع 
املوازنة  لهذه  اللجان  دراسة  من  هنا 
من  جديدة.  حكومة  تشكل  ان  امل  عىل 
املفرتض ان تحرض الحكومة حتى لو كانت 
دراسة  من  اللجان  انتهاء  عند  مستقيلة 
وظيفة  اقرارها.  عىل  والعمل  املوازنة 
يف  االعامل  ترصيف  املستقيلة  الحكومة 
وال  ضيق،  نطاق  وعىل  الحدود  اضيق 
الكربى.  القرارات  اتخاذ  اساسا  تستطيع 
تعطيل  يجوز  ال  االزمة  تطول  عندما 
املؤسسات، ويف االستمرار لدينا اجتهادات. 
عىل الربملان ان يعمل ويقوم بوظيفته ولو 
يف وجود حكومة مستقيلة استنادا اىل مبدأ 

انه ال يجوز تعطيل كل املؤسسات. 

بعدم  نيابية  كتل  موقف  تؤيد  هل   ■
اعامل  يف  واملشاركة  الربملان  اىل  الحضور 
ومل  مستقيلة  الحكومة  دامت  ما  املجلس 

يتم االتيان بحكومة جديدة؟
□ يقول النص ان ينعقد املجلس يف شكل 

ان يحرضوا ويقولوا  النواب  حكمي، وعىل 
اعطاء  هي  وظيفتهم  الترشيع.  ضد  نحن 
كانت  اذا  اما  الجديدة.  للحكومة  الثقة 
سبعة  او  ستة  اىل  وامتدت  طويلة  املهلة 
عندها  ميكن  الحكومة،  تتشكل  ومل  اشهر 
ان يرشع املجلس ويضغط النواب لتأليف 
اىل  املعنيني  بدعوة  فيقومون  الحكومة، 
االستشارات  واجراء  الدستور  تطبيق 
ومتثل  تحرض  ان  الحكومة  عىل  النيابية. 
دستوريا،  مكتملة  تكون  وان  الربملان  امام 
الوزاري  بيانها  عىل  التصويت  يتم  وان 
لبنان  ان  اقول  هنا  الثقة.  عىل  لتحصل 
ولدينا  العامل  بلدان  معظم  عن  مختلف 
او  باملواثيق  يعرف  وما  جهة  من  دستور 
عند  يحصل  ما  اخرى.  جهة  من  امليثاق 
القوى السياسية مستغرب، اذ يقولون عند 
حالة معينة:  انظروا اىل الدستور والكتاب 
اذا  نفسها  الجهة  لكن  ينصان؟  ماذا  عىل 
رأت النص ال يتناسب مع موقفها العام او 
العيش  عن  الحديث  اىل  تنتقل  السيايس، 
يحصل  مهرب  هناك  واملواثيق.  املشرتك 
مرة  نفسها  السياسية  القوة  تستنجد  هنا. 
تحت  اخرى  مرة  له  وتتنكر  بالدستور، 

عنوان املواثيق.
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مقابلة

عىل هامش الحديث املتنامي عن قوانني مكافحة الفساد وكيفية استعادة االموال املنهوبة واالثراء غري املرشوع، طرحت قضية 
الحصانة التي يتمتع بها البعض كمسألة اساسية تعيق تطبيقها. فهي التي تحول دون مالحقة املسؤولني الفاسدين يف مواقع 

مختلفة، ويف العديد من الحاالت 

لبنان  بها  يتفرد  التي  الحصانة  تحولت 
املتقدمة  البلدان  من  الكثري  دون  من 
للمخالفني،  آمن  ومالذ  للبعض  ضامن  اىل 
منهم  اي  استدعاء  عند  خلفها  يتسلحون 
غريه  او  املايل  العام  املدعي  امام  للمثول 
احدث جداال واسعا  ما  االجهزة. وهو  من 
تسبب بالعديد من الروايات التي تتحدث 
القانون  استخدام  عىل  البعض  قدرة  عن 
املتهمني  لحامية  تسخريه  حتى  وتفسريه 

بالفساد والحؤول دون مالحقتهم.
العام"  "االمن  وجهت  القاعدة،  هذه  عىل 
العام  النائب  اىل  االسئلة  من  مجموعة 
اللقاء  مايض  حاتم  الدكتور  التمييزي رشفا 
استخدام  يف  املعتمدة  اآللية  عىل  الضوء 
متهيدا  رفعها  وكيفية  وضامناتها،  الحصانة 

ملالحقة من يتمتعون بها. 

■ يف اي حالة يستدعى املسؤولون من كل 
املواقع اىل التحقيق؟

□ القانون مل يحدد الحاالت التي يستدعى 
فيها املسؤولون من رؤساء ووزراء ونواب 
"كل  يقول  وهو  التحقيق،  امام  وموظفني 
املالحقة"،  يستحق  جرما  يرتكب  من 
بداية،  وقاعدة.  مبدأ  املالحقة  فتجري 
املرتكب ألي جرم  الشخص  اىل  نتطلع  كنا 
 - السياسة  عن  النظر  -برصف  يكون  من 
يتمتعون  الذين  االشخاص  من  هو  هل 
بالحصانة القانونية ام ال؟ اذا كان ال يتمتع 
بأي حصانة يالحق كأي مواطن، واذا كان 
يتمتع بها ما علينا سوى البحث عن صفة 
ارتكبه.  الذي  الجرم  ونوع  الشخص  هذا 
من  عدة  انواع  بني  التمييز  اىل  نصل  هنا 
ما،  بحصانة  يتمتع  من  فكل  الحصانات. 

القاضي ماضي: أخطر ما في الحصانة 
أنها مالذ آمن للفاسدين

عند محاكمة اي نائب او محام. من يحدد 
هذه  من  كان  اذا  املرتكب  الجرم  طبيعة 
يده  الواضع  القضاء  هو  تلك،  او  الفئة 
عىل الدعوى. فاذا تبني للمحكمة انها من 
ويف  يدها،  ترفع  االعىل  املجلس  صالحية 
حال العكس تتابع النظر فيها. اما بالنسبة 
الحصانة:  من  نوعان  فلديه  النائب،  اىل 
دستورية واجرائية. الدستورية هي عندما 
يف  كنائب  التمثييل  عمله  مبامرسة  يقوم 
انتخبه.  الذي  الشعب  مصالح  عن  الدفاع 
ال  املهمة،  عن  يشذ  مل  النائب  ان  طاملا 
كنائب.  بعمله  يقوم  النه  مالحقته  تجوز 
لكن عليه ان يقوم بعمله يف لجان مجلس 
الدورتني  يف  ترشيعية  ادوار  ويف  النواب 
الحصانة  اما  االستثنائية.  او  العادية 
يرتكبها  التي  بالجرائم  فتتصل  االجرائية، 
يعطي  كأن  التمثييل،  عمله  خارج  النائب 
شيكا بال رصيد، فيعترب جرم خارج مهامته 
الجرائم ال يحتاج  النوع من  النيابية. هذا 
اىل طلب رفع الحصانة مبدئيا، لكن بعض 
السوابق انهت مثل هذه الحاالت، علام ان 
الحصانة تسقط تلقائيا يف حال كان ارتكاب 
الفئات  مستوى  عىل  مشهودا.  الجرم 
بالحصانة  تتمتع  التي  الحاالت  االخرى، 
املحامون،  االيت:  يف  تحديدها  ميكن 
الجيش  ضباط  االداريون،  املوظفون 
العسكرية واالمنية املختلفة من  واالجهزة 
الدولة  وامن  داخيل  امن  وقوى  عام  امن 
التحقيق  هيئة  واعضاء  رؤساء  والجامرك، 
كتاب  املركزي،  البنك  حاكمية  يف  الخاصة 
البلدية،  املجالس  واعضاء  رؤساء  العدل، 
اىل  بالنسبة  املالحقة  تتوقف  واملختارون. 
هؤالء بحسب طبيعة الجرم املرتكب، واذا 

وتبدأ  االخر  عن  تختلف  لرشوط  يخضع 
الذي  الجمهورية  الهرم، وهو رئيس  برأس 
لديه حصانة وال ميكن مالحقته اال يف حالتي 
اذا  الدستور.  وخرق  العظمى  الخيانة 
املجلس  امام  يحاكم  الجرمني  احد  ارتكب 
وفقا  والوزراء  الرؤساء  ملحاكمة  االعىل 
محاكمة  وقانون  الدستور  حددها  آللية 
الرؤساء، بحيث ان اتهام الرئيس بالجرائم 
مجلس  عن  يصدر  ان  يجب  املرتكبة 
ان  عىل  الثلثني،  اكرثية  ونتيجة  النواب 
يكون التحقيق عرب لجنة برملانية واالدعاء 
امام  واملحاكمة  النواب،  جانب  من  العام 
املجلس االعىل الذي يتألف من 15 عضوا 
7 قضاة و7 نواب ينتخبون ويعينون، عىل 
االول  الرئيس  االعىل  املجلس  يرتأس  ان 
رتبة يف  االعىل  القايض  او  التمييز  ملحكمة 
والوزراء  الحكومة  رئيس  اما  غيابه.  حال 
عندما  وهي  واحدة،  ملرة  حصانة  فلديهم 
واالخالل  العظمى  الخيانة  جرم  يرتكب 
الجرائم  امام  الدستورية.  بواجباته 
الجرمني،  هذين  عدا  ما  ويف  العادية، 
امام  والوزير  الحكومة  رئيس  يحاكم 
تحتاج  وال  مواطن،  كأي  العدلية  املحاكم 
اجراء  اي  اىل  عليهم  واالدعاء  مالحقتهم 
واذا  اذن.  اخذ  او  الحصانة  لرفع  مسبق 
الحكومة  رئيس  ارتكبه  الذي  الجرم  كان 
االخالل  او  العظمى  الخيانة  الوزير  او 
تتم  فمالحقته  الدستورية،  بالواجبات 
باالصول ذاتها املتعلقة برئيس الجمهورية 
امام املجلس االعىل. عىل سبيل االحتياط، 
قد يكون رئيس الحكومة نائبا او محاميا، 
الحصانة  رفع  اىل  محاكمته  تحتاج  عندئذ 
املعتمدة  لالجراءات  ووفقا  مسبقا  عنه 

جورج شاهني
الضغوط  عن  الحديث  عن  معزل  يف   □
مفعولها،  لها  يكون  ان  ميكن  التي  السياسية 
شخص  اي  ميكن  العادية  الحاالت  يف 
ويتمتع  القضاء  امام  مثوله  مطلوبا  كان 
عنه.  رفعها  قبل  ذلك  يرفض  ان  بالحصانة، 
التخيل تلقائيا  الوقت عينه ال ميكنه  وهو يف 
عنها، كونها ليست ملكا شخصيا له. لكن يف 
ال  االصول،  وفق  عنه  الحصانة  رفعت  حال 
وفق  ويحاسب  الحضور،  من  التهرب  ميكنه 
الحالة التي هو فيها وكأي مواطن عادي اذا 
املواقع.  بعض  متيز  التي  الخصوصية  افتقد 
اذا مل يحرض ميكن ان يسطر القايض يف حقه 
مذكرة احضار او جلب بالقوة، وميكن بعدها 
غيابية.  تحقيق  مذكرة  حقه  يف  تصدر  ان 
مبعنى آخر، تطبق يف حق املالحق االجراءات 

القانونية كأي مواطن عادي.  

■ هل يحول الضغط السيايس دون ذلك؟
ميكن  سيايس،  تأثري  اي  حصل  حال  يف   □
عىل  لكن  امللف.  او  الدعوى  حفظ  القايض 
الشجاعة  بالحد االدىن من  يتمتع  ان  القايض 
يكن  ايا  الضغوط،  كل  تجاوز  من  ليتمكن 

مصدرها، ويتابع عمله وفقا للقانون. 

الحصانة  ان  القول  املفيد ميكن  باملخترص   ■
كان  اذا  خلفها  يتلطى  ان  للمرتكب  تسمح 
حال  ويف  ذلك،  يعنيه  الذي  فام  بها،  يتمتع 

املعالجة ما هو املقرتح؟
□ صحيح ميكن القول ان الحصانات القضائية 
ملن  الحامية  اشكال  من  شكال  فعال  تشكل 
نص  ما  الواقع  هذا  من  يغري  وال  بها،  يتمتع 
عليه الدستور او القانون من اجراءات لرفعها. 
وغري  كثريا  معقدة  االجراءات  هذه  ان  ذلك 
اكرث  يف  املطلوبة  االكرثيات  لجهة  خاصة  مرنة 
من مرحلة. بعد العنرص السيايس ميكن االشارة 
وما  ومضمونه  االدعاء  شكل  عليه  نص  ما  اىل 
املعالجة  القضائية. يف حال  املحطات  يليه من 
تسمح  التي  الضامنات  هذه  من  للتخفيف 
بالتهرب من املحاسبة، ميكن القول ان الحاجة 
ملحة اليوم اكرث من اي وقت مىض اىل الغاء هذه 
الديبلوماسية  عدا  ما  انواعها،  عىل  الحصانات 
منها ليك ال تصبح مالذا آمنا للفاسدين يف كل 

القطاعات بغطاء من القانون.

كان ناشئا عن الوظيفة او املهنة او يف حال 
وقوع الجرمية خارج هذا االطار. فاذا نشأ 
اذن  اىل  مالحقته  تحتاج  الوظيفة  اثناء  يف 
حال  ويف  التسلسيل،  الرئيس  من  مسبق 
دونه.  من  ويالحق  اليه  حاجة  ال  العكس 
يستثنى من هذا التدبري املحامون وضباط 
فاملحامون   العسكرية.  واالجهزة  الجيش 
فيام  نقابتهم،  مجلس  من  باذن  يالحقون 
تتم مالحقة االخرين باذن مسبق من قائد 
الجيش واملدراء العامني يف االجهزة االمنية 
من  اي  محاكمة  ميكن  ال  لذلك،  االخرى. 
هؤالء املوظفني اال بعد رفع الحصانة عنه، 
اال يف حالة واحدة، اي يف حال ارصت سلطة 
املالحقة عىل محاكمة اي شخص باستثناء 
يف  واملحامني.  والنواب  والوزراء  الرؤساء 
حال رفض الرئيس التسلسيل رفع الحصانة 
التمييز  عام  مدعي  اىل  النزاع  يرفع  عنه، 
الحق يف حسم املوضوع سلبا  له  فهو من 
لجنة  اعضاء  اىل  بالنسبة  اما  ايجابا.  او 
تبييض  جرمية  مبكافحة  الخاصة  التحقيق 
اذ  شاملة  بحصانة  يتمتعون  فهم  االموال، 
ال يجوز مالحقتهم ال جزائيا وال مدنيا عام 
الجرائم  ومنها  مهامت،  من  به  يقومون 
املنوه عنها يف قانون رسية املصارف، اال يف 

حالة افشاء الرسية املرصفية.

شكال  الديبلوماسية  الحصانة  عن  ماذا   ■
ومضمونا، وما الذي مييزها؟

الحصانات  من  الديبلوماسية  الحصانة   □
من  انها  قاعدة  عىل  لبنان  يف  بها  املعرتف 
مبقاييس  الدول  بني  املتبادلة  الضامنات 
توصيفها،  املطلق، وعند  ومعايري موحدة. يف 
انضم  التي  فيينا  اتفاق  اىل  العودة  يجب 
اليه لبنان يف العام 1970، وهو يوفر ملمثيل 
الدول املعتمدين يف لبنان ويف العامل ظروف 
مالحقة  كل  من  بعيدا  بوظائفهم  القيام 
او  جرما  الديبلومايس  ارتكب  اذا  جزائية. 
اليه  الطلب  اكرث من  ما، ال ميكن عمل  خطأ 
باعتباره  فيها  املوجود  الدولة  ارايض  مغادرة 

شخصا غري مرغوب فيه.

■ ما هي اشكالية املثول او عدمه امام قايض 
التحقيق؟ 

النائب العام التمييزي رشفا الدكتور حاتم مايض.  

التمييز واجب بني 
انواع عدة من الحصانات 

لكل منها شروطه
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اقل من  بعد  االول،  29 ترشين  الحريري يف  الرئيس سعد  استقالة  اعقاب  انفراج حكومي يف  الحديث عن  كثريا  يدم  مل 
باقي  عىل  وانعكست  الخيم  بعض  يف  النريان  مهاجمون  اشعل  عندما  بريوت  وسط  شهدها  شغب  اعامل  عىل  ساعتني 

ساحات اإلعتصام يف مناطق مختلفة رفضا ملا حصل

تراجعت حركة االحتجاج يف الشارع عىل نحو 
ترشين   30 يف  الطرق  فتح  بدء  مع  محدود 
االول 2019، تزامنا مع اعالن رئيس الجمهورية 
املستقيلة  الحكومة  تكليف  ميشال عون عن 
ترصيف االعامل من دون الوصول اىل تحديد 

موعد الجراء االستشارات النيابية امللزمة. 
مل متر االستقالة وما سبقها او تالها من تشنج 
االضطرابات  من  ليلة  اعقبتها  فقد  سيايس. 
بريوت  وسط  يف  اللبنانيني  آالف  جمعت 
والنبطية  صور  من  اإلعتصامات  ومناطق 

الملف

أمهات "خطوط التماس" نثرن الورود في ساحات المواجهات
التحركات اإلحتجاجية عبرت أربعينها 

جورج شاهني

وكفررمان وصيدا جنوبا، اىل زحلة وسعدنايل 
وراشيا وبعلبك – الهرمل بقاعا، وجل الديب 
ملا  رفضا  وعكار،  وطرابلس  والبرتون  وجبيل 
شهده وسط بريوت وترحيبا مبا سمته الحركة 
اإلحتجاجية "انجازا" تجىل باستقالة الحكومة 

كام جاء يف بيان لها. 
وعىل عكس ما كان متوقعا، مرت االيام االوىل 
بعد االستقالة عىل وقع ردود فعل سلبية عرب 
التيار  ووزراء  الجمهورية  رئيس  زوار  عنها 
الوطني الحر وحزب الله الذين وصفوا الخطوة 

بـ"املستغربة" من دون التشاور مسبقا. 
مل يطل االمر ليبدأ البحث عن آلية تقود اىل 
تسمية من يكلف تشكيل الحكومة من دون 
الجمهورية سلسلة من  رئيس  وبارش  جدوى، 
املشاورات مع قيادات سياسية وحزبية ونواب 
ووزراء سابقني للتشاور يف ما ميكن القيام به 
وشكلها  الحكومة  يشكل  من  عىل  لالتفاق 

وتركيبتها. 
سفراء  خالل  من  الديبلوماسية  ايضا  تحركت 
لبنان  اجل  من  الدولية  الدعم  مجموعة 

واالتحاد االورويب واملجموعة العربية واملنسق 
الخاص لالمم املتحدة يف لبنان يان كوبيتش ما 
بني بيت الوسط والقرص الجمهوري )10 و11 
ترشين الثاين(. يف هذه األثناء وصل اىل بريوت 
الرشق  دائرة  مدير  الفرنيس  الرئيس  موفد 
فارنو  كريستوف  افريقيا  وشامل  االوسط 
)11 - 12 ترشين الثاين( ناقال رسالة قلق من 
باريس اىل املسؤولني اللبنانيني، داعيا اىل تحرك 
اىل تسوية  للوصول  التشاور  رسيع من خالل 
تسحب غضب الشارع بتشكيل حكومة تضم 
سيايس  فريق  اي  تقيص  وال  وطنية  كفايات 
عن الواجهة. توىل فارنو نقل هذه الرسالة اىل 

القيادات الرسمية والحزبية اللبنانية. 
كانت  املتشنجة  السياسية  االجواء  مقابل  يف 
االزمة النقدية بلغت الذروة، فاقفلت املصارف 
اىل  الجمهورية  رئيس  ودعا  ليومني،  ابوابها 
اجتامع مايل يف بعبدا )9 ترشين الثاين( ترجمه 
مؤمتر  يف  سالمة  رياض  لبنان  مرصف  حاكم 
صحايف )11 ترشين الثاين( بأن طأمن اللبنانيني 
اىل ودائعهم مؤكدا ان اموالهم مضمونة  وانه 
اتخذ التدابري يك ال يحصل يشء كاريث. وقال ان 
مرصف لبنان يحاول ان يحمي لبنان يف ظروف 
صعبة يف املنطقة وهي خارجة عن سيطرته، 

وان "القدرة النقدية" يف مرصف لبنان متوافرة 
يف حدود الـ 30 مليار دوالر.  

تزامن الحراك الديبلومايس العريب والغريب مع 
عنها رسميا  يعلن  االجتامعات مل  سلسلة من 
ووزير  باسيل  جربان  والوزير  الحريري  بني 
السيايس  واملعاون  خليل  حسن  عيل  املال 
لالمني العام لحزب الله حسني خليل ووسطاء 
الواجب  الخطوات  وتحديد  الوضع  ملعالجة 
حول  ورد  اخذ  بعد  انتهت  والتي  اتخاذها، 
مجموعة من املقرتحات حول البدائل، بعدما 
التكنوقراط  من  حكومة  عىل  الحريري  ارص 
والباقون عىل حكومة تكنو - سياسية فانتهت 
 15  –  14( الجمعة    - الخميس  ليل  قبيل 

ترشين الثاين( باالعالن عن اتفاق غري رسمي 
الصفدي  محمد  االسبق  الوزير  تسمية  عىل 
مع  بالتفاهم  انه  وقيل  الحكومة،  لتأليف 

الحريري. 
الحركة  التفاهم  عن  االعالن  يرض  مل 
االحتجاجية، فانطلقت التظاهرات منتصف 
وقصد  وبريوت،  طرابلس  يف  ذاتها،  الليلة 
املتظاهرون منزل الصفدي ومؤسساته رفضا 
للتفاهم الذي مل يتبنه احد، تزامنا مع حملة 
ذروتها  الرفض  اجواء  بلغت  عليه.  اعالمية 
السابقني  الحكومات  رؤساء  اصدر  عندما 
سالم  ومتام  ميقايت  ونجيب  السنيورة  فؤاد 
فيه  اكدوا  الثاين(  )17 ترشين  مقتضبا  بيانا 
ان مرشحهم للتكليف هو الحريري، مطالبني 
االستشارات  موعد  تحديد  يف  باالرساع 

النيابية امللزمة.
مع  واسعة  مشاورات  جولة  الصفدي  اجرى 
لقائه  بعد  باالعالن  انتهت  كثريين  اطراف 
لتشكيل  كمرشح  اسمه  سحب  عن  باسيل 
الحكومة الجديدة )16 ترشين الثاين 2019(. 
ما قاد اىل حمالت اعالمية متبادلة بني الحريري 
والتيار الوطني الحر والصفدي واصدر مكتب 
الحريري بيانا عنيفا )17 ترشين الثاين( رفض 
مسؤولية  و"تحميله  التيار  بيان  مضمون  فيه 
وعود  عن  "تراجعه  بحجة  االنسحاب"،  هذا 

مقطوعة للوزير الصفدي".
الجمهورية ميشال عون يف حوار  اطل رئيس 
اىل  فيه  تحدث  الثاين(  ترشين   12( تلفزيوين 
معتربا  مطالبهم  مؤيدا  واملحتجني  اللبنانيني 
انها "شخصية". مذكرا بدعوتهم اىل الحوار من 
دون ان يلقى جوابا. ورفض شعار "كلكن يعني 
كلكن" النه خاطىء ملجرد انه يطاول الجميع. 
وهو اذ ال "يربىء نفسه من املسؤولية" طاملا 
عىل  قادرا  ليس  لكنه  للجمهورية،  رئيس  انه 

فرض االمور نسبة اىل صالحياته. 
اقفال  اسبوع عىل  بعد  القلق  منسوب  ارتفع 
املصارف )من 12 اىل 19 ترشين الثاين( نتيجة 
موظفيها  بعض  عىل  واالعتداءات  التهديدات 
ونقدية،  امنية  خطتني  اقرار  بعد  وفروعها. 
للامل  طلبا  ارتاال،  عليها  املواطنون  تدفق 
بالعمالت  محدودة  سقوف  سوى  يجدوا  فلم 
ايا  اسبوعيا  دوالر  الف  تتعدى  ال  االجنبية 

كانت قيمة حساباتهم اىل ان تراجعت اىل 

ثالثة مرشحني لرئاسة 
الحكومة طرحوا تباعا، 
محمد الصفدي وبهيج 

طبارة وسمير الخطيب



3031
عدد 75 - كانون األول 2019عدد 75 - كانون األول 2019

اعامل  توقفت  دوالر.   300 او   200 حدود 
للحد  محدودة  اللرية ووضعت سقوف  دولرة 
الخارج وسط  اىل  الصعبة  من تهريب االموال 
تدابري امنية مشددة نفذتها وحدات من قوى 
الخطوة  تزامنت  املصارف.  ابواب  عىل  االمن 
عون  جوزف  العامد  الجيش  لقائد  جولة  مع 
استثنائيا  اجتامعا  اعقبت  الثاين(  ترشين   19(
لقادة املؤسسات العسكرية واالمنية عىل الوية 
الساحلية  املناطق  وبعض  بريوت  يف  الجيش 
اىل  االشارة  بعد  مؤكدا  االعتصامات،  ومحيط 
جهود الجيش لضبط الوضع االمني ان "التاريخ 

سيشهد أن الجيش اللبناين انقذ لبنان".
انعكست األجواء املتشنجة منذ مقتل الشاب 
ابو فخر تحت جرس خلدة )12 ترشين  عالء 
الثاين( فرفعت ساحات االعتصام صوره ونعته 
ترددات  تنتهي  ان  وقبل  للثورة.  "شهيدا" 
ووسط  "الرينغ"  احداث  جاءت  الحادث 
بريوت )ليل 24 - 25 ترشين الثاين( وما رافقها 
من توتر يف احياء بريوت املجاورة وصوال اىل 

الجديدة  والطريق  شاتيال   – قصقص  مناطق 
الثاين(  ترشين   26( التايل  اليوم  يف  انطلقت 
الشالوحي  مرينا  سنرت  من  سيارة  مسريات 
انطلياس  اىل  الشاميل  املنت  ساحل  وجابت 
سوقها  مدخل  اىل  بوصولها  بكفيا.  اىل  ومنها 
البلدة  اهايل  مع  صدامات  وقعت  الرئييس 
ساعتني  بعد  دخولها.  من  مبنعهم  انتهت 
انتهت بتدخل وحدات الجيش غريت املسرية 
طريقها اىل بعبدات. واعلن الحقا عن اصابة 4 

عسكريني و11 مدنيا من الطرفني. 

تزامنا شهدت منطقة  الشياح – عني الرمانة 
يف  واسعة  بلبلة  الثاين(  ترشين   26( عرص  
اعقاب ترسيب فيلم فيديو قديم عن تظاهرة 
يف عني الرمانة ترفع شعارات ضد حزب الله. 
قوافل  دخلت  صدقيته،  من  التثبت  قبل 
الدراجات من الشياح اىل عني الرمانة فوقعت 
والفصل  الجيش  بتدخل  انتهت  مواجهات 
بينهام وابعاد املتسللني عن املنطقة. وهو ما 
السابقة"  التامس  شهداء  "امهات  عليه  ردت 
وسط  التظاهر  اىل  بالدعوة  التايل  اليوم  يف 
 27( االمن  وقوى  للجيش  امنية  اجراءات 
عني  يف  صنني  محمصة  امام  الثاين(  ترشين 
رفضا  االسعد  اسعد  شارع  مقابل  يف  الرمانة 
واعادة  الشارع  شهدها  التي  املظاهر  "لكل 
لغة املحاور والحرب". حملت النسوة االعالم 
ان  بعد  البيض.  والورود  والالفتات  اللبنانية 
شعارات  اطلقن  الوطني  النشيد  انشدن 
من  اقل  بعد  تكررت  تجربة  وهي  وطنية. 
والخندق  والتباريس  مونو  مناطق  يف  اسبوع 

تعذر اجراء استشارات
نيابية ملزمة جراء تعذر 

االتفاق على تكليف 
التأليف يسبق 

الحكومة  تأليف 
معلق واملشاورات دائرة 

على مواصفات الوزراء 
اكثر منها رئيسها

الغميق ومحيطها )30 ترشين الثاين( رفضا ملا 
شهدته املنطقة من مواجهات االحد الفائت، 
وجالت وفود نسائية يف احياء املنطقتني تحت 
"زخات" االرز املنثور وسط صيحات تدعو اىل 

الوحدة الوطنية والتالحم بني اللبنانيني.  
السوداء  والسوق  الرصافة  كانت سوق  توازيا 
تشهد اسوأ مظاهر الهلع نتيجة ارتفاع اسعار 
مدخرات  مصري  عىل  وخوفا  تدريجا  الدوالر 
اعادة  عن  اشاعات  رست  بعدما  اللبنانيني 
النظر يف قيمتها الفعلية ووقف اعامل الدولرة 
املراجع  نفته  الذي  االمر  الدوالر،  ولبننة 
املرصفية والنقدية. وهو امر انعكس عىل باقي 
دوالرين  وجود  ملجرد  اليومية  الحياة  وجوه 
الرسمي  بالسعر  ومربوط  مفقود  واحد 
بـ1515 لرية، وآخر متوفر ومتحرر بلغ حدود 
لتجارة  املقرتحة  املخارج  تعقدت  لرية.   2250
املحروقات  بعد  الطبية  واملستلزمات  االدوية 
والخبز وتالحقت االرضابات واالعتصامات اىل 
ان شملت اصحاب املحطات ليومني )28 و29 
الثاين( والرصافني )يف 29 منه( بعدما  ترشين 
الغت الهيئات وغرف التجارة والصناعة ارضابا 
كانت  دعت اليه لثالثة ايام )من 28 اىل 30 
الرتفاع  رفضا  املواطنني  رصخات  علت  منه(. 

 %60 حدود  اىل  عشوايئ  بشكل  االسعار 
وتوقف بيع بعض االصناف.  

قبل ان يختم الشهر املايض احداثه الحكومية 
والنقدية واالمنية زار بريوت بعد ساعات عىل 
االمني  مساعد  العربية  الجامعة  موفد  وصول 
العام حسام زيك  يف جولة استطالعية )24 - 25 
ترشين الثاين(، موفد بريطاين هو املدير العام 
للشؤون السياسية يف وزارة الخارجية الربيطانية 
السفري ريتشارد مور الذي كان قد شارك يف لقاء 
والربيطاين  الفرنيس   – األمرييك  الثاليث  باريس 
)17 ترشين الثاين( قبل ان يعود للمشاركة يف 
لقاء ثاليث آخر يعقد مطلع كانون االول الجاري 

الستكامل البحث يف الوضع اللبناين. 

 26( االمن  ملجلس  مغلق  اجتامع  مع  تزامنا 
جدد   1701 للقرار  املخصص  الثاين(  ترشين 
اىل   السابق  ندائه  عىل  ايام   6 بعد  الدعوة 
تطلعات  "تلبي  جديدة  حكومة  تشكيل 
السلمي  الطابع  عىل  والحفاظ  الشعب"، 

لإلحتجاجات "عرب تجنب العنف". 
التقى القادة العسكريون )26 ترشين الثاين( 
يف اجتامع استثنايئ قرروا خالله سلسلة تدابري 
اهمها منع اقفال الطرق نهائيا وتأمني حامية 
املتظاهرين يف الساحات ومنع اي من املظاهر 
املتظاهرين،  عىل  اإلعتداء  رافقت  التي 
فتجاوب مختلف االطراف وقادة الحراك مع 
ترشين   29( الجيش  قائد  وجال  االجراءات، 
الثاين( عىل كبار املسؤولني السياسيني وحاكم 
مرصف لبنان مشددا عىل االرساع يف القرارات 
السياسية التي تعزز جهود القوى العسكرية 
الوضع االمني السيام اطالق مسرية  يف ضبط 
اقرب  الحكومة يف  تأليف  اجل  التكليف من 

وقت ممكن. 
بعد طرح اسم الصفدي ثم اعتذاره، طرح اسم 
الحكومة،  السابق بهيج طبارة لرتؤس  الوزير 
اال انه اعتذر. فطرح اسم ثالث اليزال قامئا هو 

املهندس سمري الخطيب.
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الملف

يتم االحتفال سنويا بتأسيس االعالن العاملي لحقوق االنسان الذي اعتمدته الجمعية العمومية لالمم املتحدة يف 10 كانون 
االول 1948 يف قرص شايو يف باريس، ويعترب لبنان رشيكا اساسيا فيه خصوصا وانه ضّمنه يف ديباجة دستوره. يستضيف لبنان 

مكتب املفوض السامي لحقوق االنسان منذ 2002 حيث له انشطة مختلفة محليا واقليميا

دورا  االنسان  لحقوق  السامية  املفوضية  تلعب 
لالمم  العمومية  الجمعية  قرار  مبوجب  رياديا 
املتحدة الصادر يف كانون االول عام 1993 مبوجب 
الرقم 141/43. وهو قرار يعطي االولوية ملكتب 
بصالحيتها  االمانة  مبشاركة  السامي  املفوض 
يوجد  االنسان.  حقوق  ثقافة  ونرش  حامية  يف 
فارق بني عمل هذا املكتب االقليمي وبني عمل 
الوكاالت املتخصصة بحقوق االنسان كل عىل حدة 
)حقوق الالجئني، حقوق املرأة، حقوق املعوقني، 
حقوق الطفل...وسواها( فهو يتدخل يف الحفاظ 
للتجزئة  القابلة  غري  الحقوق  هذه  تطبيق  عىل 
وللترصف لكن من دون ان يكون متخصصا بكل 

شأن عىل حدة. 
السامي  املفوض  عّينت   ،2018 االول  كانون  يف 
لحقوق االنسان ميشال باشليه ممثلة اقليمية لها 
هي اللبنانية رويدا الحاج التي تشغل حاليا منصب 
افريقيا  وشامل  االوسط  للرشق  االقليمي  املمثل 
الذي يركز عىل الرصد والتوثيق، وهو يغطي لبنان 
)انشئ فيه املكتب عام 2002( والجزائر واملغرب 
واالردن ودول مجلس التعاون الخليجي، وسوف 
يحظى هذا املكتب قريبا بتوقيع اتفاقية مقر مع 
وزارة الخارجية واملغرتبني وسيمنح والية منصوص 
عليها يف قرار الجمعية العمومية املؤسس لتوطيد 
بها مبوجب  يتمتع  التي  الدبلوماسية  الحصانات 
تحت  حاليا  يعمل  حني  يف  الدولية،  االتفاقيات 
مظلة "االسكوا". علام بأن املكتب الخاص بسوريا 
واملرتبط بجنيف مبارشة والذي تأسس بني عامي 
2013 و2014 هو فريق منتدب يعمل ايضا من 

العاصمة اللبنانية. 
"االمن العام" حاورت رويدا الحاج يف مهمتها. 

لحقوق  العاملي  باالعالن  االحتفال  اهمية  ما   ■
االنسان يف العارش من كانون االول من كل عام؟

االعالن  العمومية  الجمعية  اعتمدت  عندما   □

يخضع لقيود القانون الدولي لحقوق اإلنسان
رويدا الحاج: حّق التظاهر السلمي ليس مطلقًا

■ يشمل نطاق عملكم كمفوضية سامية لحقوق 
واتفاقيات  لبنان  يف  واسعة  قطاعات  اإلنسان 
مختلفة ما هي تحديدا؟ كيف  تقومون بعملكم 
يف  تقاريركم  تقديم  اىل  وصوال  لبنان  من  بدءا 

جنيف ومتابعتها؟
لحقوق  السامية  املتحدة  االمم  مفوضية   □
لالمم  التابعة  الرئيسة  الهيئة  هي  االنسان 
اسندت  وقد  االنسان.  بحقوق  املعنية  املتحدة 
السامي  املفوض  العمومية اىل كل من  الجمعية 
حقوق  بتعزيز  تقيض  فريدة  والية  ومفوضيته 
االنسان وحاميتها للجميع. ويهدف برنامج االمم 
حامية  تكون  ان  اىل  االنسان  لحقوق  املتحدة 
حقوق االنسان والتمتع بها حقيقة ثابتة يف حياة 
دورا حاسام يف  املفوضية  تلعب  كام  البرش.  كل 
الحفاظ عىل سالمة الركائز االساسية الثالث لالمم 
االنسان  وحقوق  واالمن  السالم  وهي  املّتحدة، 

العاملي لحقوق االنسان يف عام 1948، اعلنت انه 
االمم".  الشعوب وجميع  لجميع  "معيار مشرتك 
ومع ان االعالن، مبا يتضمنه من مجموعة كبرية 
واالجتامعية  واملدنية  السياسية  الحقوق  من 
فإنه  ملزمة،  وثيقة  ليس  واالقتصادية،  والثقافية 
شّكل مصدر إلهام العداد اكرث من 60 صكا من 
صكوك حقوق االنسان والتي تشكل معا معيارا 
املوافقة  تحقق  اليوم،  االنسان.  لحقوق  دوليا 
املتحدة  االمم  يف  االعضاء  الدول  لجميع  العامة 
عليها  املنصوص  االساسية  االنسان  حقوق  عىل 
ايضا  القوة  االعالن مزيدا من  اَكسَب  االعالن  يف 
و ابرز اهمية حقوق االنسان يف حياتنا اليومية. 
وقد التزم العديد من الدول العربية ومن ضمنها 
لبنان االعالن العاملي لحقوق االنسان يف ديباجة 
الدستورية  الصفة  يعطي  ما  العربية،  الدساتري 

لاللتزام بالحقوق الواردة يف االعالن العاملي.

املؤسسات  يف  االنسان  حقوق  تراقبون   ■
العسكرية واالجهزة االمنية اللبنانية، ما تقييمكم 
العام لها؟ ما هي االنجازات لبنانيا وما هي الثغر؟
االنسان  حقوق  اوضاع  عام  بشكل  نراقب   □
مبا  مكتبنا  والية  تحت  تقع  التي  البلدان  يف 
اللبنانية. ايضا عىل سبيل  يف ذالك الجمهورية 
املثال التظاهرات يف الجزائر.  يف خالل االحداث 
االول،  ترشين   17 منذ  لبنان  يشهدها  التي 
اطار  االمنية يكون يف  االجهزة  اداء  ان  نالحظ 
اجهزة  اداء  جوهر  وهام  والتناسب،  الرضورة 

انفاذ القانون.

واصدرتم  اللبناين  العام  االمن  مع  تعاونتم   ■
"مدونة قواعد السلوك" يف نهاية عام 2016. كيف 

نشأ هذا التعاون؟ ما اهمية هذه املدونة؟
□ تعاوننا مع االمن العام اللبناين يعود اىل ما قبل 
العام 2019 من خالل دورات التكوين والتدريب 
عىل حقوق االنسان وانفاذ القانون. اجرى املكتب 
الدورات  من  العديد  العام  االمن  مع  بالتعاون 
التدريبية ودورات تدريب املدربني من اجل رفع 
قدرات عنارص قوى االمن العام يف مجال تطبيق 
القانون.  وانفاذ  االنسان  حقوق  معايري  احرتام 
باالضافة لذلك، مدونة لقواعد السلوك الخاصة يف 
نفاذ القانون يف نهاية عام 2016. اىل جانب ذالك، 
ومنظمة  العام  االمن  مع  بالتعاون  املكتب  عقد 
التدريبية  الدورات  من  العديد  الدولية  الهجرة 
املطار  يف  العاملني  العام  االمن  وافراد  لضباط 
واالدارات االخرى حول املبادئ التوجيهية يف شأن 
حامية حقوق االنسان للمهاجرين وضحايا االتجار 
بالبرش وادارة املرافق الحدودية. عمل املكتب مع 
املدين  واملجتمع  العام  واالمن  االممية  املنظامت 
الصلة  العملياتية ذات  التعليامت  اللبناين لوضع 
بضحايا االتجار بالبرش. ونحن مستعدون الستمرار 

التعاون وتطويره ومأسسته.   

■ هل من تعاون مقبل مع املديرية العامة لالمن 
العام اللبناين؟

□ يوجد تعاون مستمر مع اآللية الدولية العداد 
االمن  يعترب  والتي  التوصيات  ومتابعة  التقارير 
اللجنة،  تلك  يف  وجوهريا  اساسيا  عضوا  العام 
وسنستمر يف تقديم الدعم الفني والتقني لهذه 
اللجنة الوطنية ونتطلع ايضا للعمل بشكل ثنايئ 

لتطوير ومأسسة التعاون القائم مع االمن العام.

السامية  املتحدة  االمم  مفوضية  تقّدم  والتنمية. 
لحقوق االنسان املساعدة عرب توفري الخربة التقنية 
وتنمية القدرات بهدف دعم تنفيذ املعايري الدولّية 
تساند  كام  الواقع.  ارض  عىل  االنسان  لحقوق 
يف  الرئيسية  املسؤولية  تتحمل  التي  الحكومات 
حامية حقوق االنسان يك تفي بالتزاماتها وتدعم 
تتحدث  ذلك،  اىل  باالضافة  حقوقهم.  يف  االفراد 
تقود  االنسان.  حقوق  انتهاكات  عن  مبوضوعية 
املفوضية الجهود العاملية يف مجال حقوق االنسان 
مواجهة  يف  مرتفع  بصوت  آرائها  عن  وتعرب 
العامل.  اصقاع  االنسان يف شتى  انتهاكات حقوق 
الراهنة  التحديات  لتحديد  محفال  نوفر  ونحن 
عليها  الضوء  وتسليط  االنسان  حقوق  مجال  يف 
بصفتنا  ونعمل  ملواجهتها  استجابات  واستنباط 
بأنشطة  يتعلق  ما  يف  الرئيسية  التنسيق  جهة 
مجال  يف  والدعوة  واالعالم  والتثقيف  البحث 
حقوق االنسان يف منظومة االمم املتحدة. بالنظر 
اىل ان الحكومات تتحمل املسؤولية الرئيسية عن 
حامية حقوق االنسان، تقدم املفوضية ما يلزم من 
والتدريب  الخربة  مثل  الحكومات،  اىل  مساعدة 
الفني يف مجاالت اقامة العدل واالصالح الترشيعي 
والعملية االنتخابية، للمساعدة يف تنفيذ املعايري 
الدولية لحقوق االنسان عىل ارض الواقع. ونحن 
نساعد ايضا الكيانات االخرى ذات املسؤولية عن 
حامية حقوق االنسان عىل الوفاء بالتزاماتها، كام 

نساعد االفراد عىل تفعيل حقوقهم.

الخارجية  التعاون مع وزارة  ■ ما هي اوجه 
تقريره  لبنان  تقديم  قبيل  خصوصا  اللبنانية 
اىل الدورة الثالثة لالستعراض الدوري الشامل 

سنة 2020؟
□ تتمتع املفّوضية بعالقة جيدة وتعاون مستمر 
واسايس مع وزارة الخارجية اللبنانية. كون الوزارة 
التقارير  العداد  الوطنية  لآللية  السكرتارية  هي 
من  العديد  املكتب  فلدى  التوصيات،  ومتابعة 
حلقات  هذا  يشمل  املجال.  هذا  يف  النشاطات 
الوطنية  اآللية  وتوفري  القدرات  وبناء  تدريب 
التوجيهية  املبادئ  احدث  مع  واملتابعة  لالبالغ 
تنظيم  يف  املامرسات  اىل  اضافة  االبالغ  شأن  يف 
املشاورات الوطنية حول قضايا حقوق االنسان مع 
اصحاب املصلحة السيام مؤسسات املجتمع املدين.  

■ ما هو دوركم ابان التظاهرات االخرية يف لبنان؟

وتوثيق  رصد  يف  هنا  املفوضية  دور  يكمن   □
واسداء املشورة يف معطيات معينة  لضامن احرتام 
قوات  ان  عىل  وللتأكيد  السلمي  االحتجاج  حق 
املتعلقة  الدولية  للمعايري  وفقا  تترصف  االمن 
املواطنني  السلميني وحقوق  املتظاهرين  بحامية 
بشكل عام يف هكذا ظروف مبا فيها عىل الصعيد 

االقتصادي واالجتامعي واملدين.

■ ساد جدل واسع حول حق املتظاهرين وانتم 
تتابعونه عن كثب. ماذا عن هذا الحق وماذا عن 
حقوق املواطنني غري املتظاهرين وخصوصا حق 

التنقل والعمل؟ هل تشملونهم بتقاريركم أم ال؟
□ يقع عىل عاتق الدول امللتزمة العهد الدويل 
 )ICCPR( الخاص بالحقوق املدنية والسياسية
تعزيز التجمعات وضامنها وتسهيلها وحاميتها. 
ليس  السلمي  التظاهر  حرية  يف  الحق  لكن 
مطلقا وقد يخضع لقيود مبوجب القانون الدويل 
حواجز  تأثري  تقييم  اثناء  يف  االنسان.  لحقوق 
الطرق، من املهم النظر اىل تواترها، فقد يشكل 
تأثريها الرتاكمي سببا رشعيا لتقييدها من اجل 
الدولة  فإن  ذلك   مع  اآلخرين.  حقوق  حامية 
يكون  أن  يجب  التناسب.  مبدأ  تطبيق  ملزمة 
تقييد  عند  ومتوازنة  متناسبة  اجراءات  هناك 
وقت ومكان التجمع. اخريا، يف تفريق التجمعات 
ان  يجب  العنيفة،   غري  ولكن  القانونية  غري 
وحيثام  القوة  استخدام  االمن  قوات  تتجنب 
يكون ذلك غري عميل يجب تقيد هذه القوة اىل 

الحد االدىن الرضوري.

■ مع اية منظامت وجمعيات دولية تتعاونون؟
□ بدورنا الرائد يف مجال حقوق االنسان واملهمة 
الخاصة بتعميم مراعاة حقوق اإلنسان يف منظومة 
واملجتمع  الحكومات  مع  نعمل  املتحدة،  االمم 
االنسان  لحقوق  الوطنية  واملؤسسات  املدين 
والكيانات االخرى التابعة لالمم املتحدة واملنظامت 
واملفوضية  الدولية  العمل  منظمة  مثل  الدولية، 
السامية لشؤون الالجئني ومنظمة االمم املتحدة 
والعلم  للرتبية  املتحدة  االمم  ومنظمة  للطفولة 
واملحاكم  الدولية،  الجنائية  واملحكمة  والثقافة، 
الجنائيتني  املحكمتني  مثل  املتخصصة،  الجنائية 
ليوغوسالفيا السابقة ولرواندا، املنشأة من مجلس 
االمن والبنك الدويل يف جهودها الرامية إىل تعزيز 

حقوق االنسان وحاميتها.

املمثلة االقليمية للمفوضية السامية لحقوق االنسان رويدا الحاج.

مارلني خليفة
@marlenekhalife
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الملف

لعبت وسائل االعالم مبختلف تصنيفاتها املكتوبة واملرئية واملسموعة وااللكرتونية - وبنسب متفاوتة - دورا بارزا يف اذكاء 
الحراك الشعبي واحيانا يف توجيهه او دعمه او تصنيفه بني محق ومبالغ فيه ومسيس، تبعا لتوجهات الوسيلة االعالمية. كثريا 

ما كانت عامال مساعدا يف توسيع مشاركة املحتجني والتعبري عن مواقفهم 

تفاوت كيفية  املتابعون لوسائل االعالم  الحظ 
خالل  السيام  واوقاته،  الشعبي  الحراك  نقل 
مرحلة قطع الطرقات والتصعيد عىل االرض، اىل 
درجة بلغت بالبعض حد اقامة جدران عازلة 
مع  االعالمية  الوسائل  فتعاملت  املناطق.  بني 
الحدث  طبيعة  نقل  او  رفض  او  بحذر  االمر 
فقط، من دون االضاءة عىل خلفياته واهدافه 
اجنداتهم  هي  وما  به،  القامئون  هم  ومن 

السياسية او املطلبية.
او  املحرض  دور  احيانا  اعالمية  وسائل  لعبت 
الحراك  املشجع بشكل غري مبارش عىل مواصلة 
واخذت  التصعيدية،  خطواته  يف  حتى  الشعبي 
جانب املحتجني حتى حني توقيفهم من القوى 
االمنية عند قيامهم باعامل شغب او اخالل باالمن. 
ادت وسائل اخرى دور الناقد لبعض املامرسات، 
افكار  ايصال  عىل  واملساعد  املحاور  دور  او 
الحراك ومطالبه عرب حلقات حوارية مطولة، فيام 

المراسلون على األرض تطّبعوا بالشعارات
أي أداء لإلعالم خالل الحراك الشعبي؟

التواصل االجتامعي، فكانت  اما وسائل  الحراك. 
هي ايضا عىل درجة من الخطورة رمبا اكرث من 
االعالم املريئ او االلكرتوين، كونها مجهولة املصدر 
كالوسائل  للمحاسبة  وغري خاضعة  مراقبة  وغري 
التفلت  من  حالة  اىل  ادى  االمر  هذا  االخرى. 
الكاذبة  واالخبار  املعلومات  تداول  يف  الواسع 
عدا  املشبوهة،  الفيديوهات  او  املركبة  والصور 
عن بث االشاعات الخطرية التي ترض بوضع البلد 

سياسيا وامنيا واقتصاديا وماليا.
لكلية  السابق  العميد  حاورت  العام"  "االمن 
ومدير  كالس  جورج  الدكتور  والتوثيق  االعالم 
قسطنطني  سمري  لالستشارات  وزنات  مؤسسة 
حول رؤيتهام لتعامل وسائل االعالم مع الحراك 
الشعبي. اين اخطأ واين اصاب، وما هو املطلوب 
نظام  يف  الدولة  دور  واين  االنفالت،  لضبط 
والرأي  االعالم  حرية  ويصون  يحرتم  دميوقراطي 

والتعبري ضمن االطر القانونية؟

مطالب  معرفة  منصبا عىل  االكرب  االهتامم  كان 
املحتجني ومن يستهدفون بتحركهم والهدف الذي 
يريدون الوصول اليه. وهو الهدف الذي تفاوت 
فئة وفئة حتى يف  ايضا بني تحرك وتحرك وبني 
الشارع الواحد. لدى بعض وسائل االعالم كانت 
مثابة  الرسمية  املؤسسات  او  الدولة  او  السلطة 
طرح  دون  من  ولو  اليه،  الوصول  املراد  الهدف 
الشعارات  تغب  مل  فيام  ومقنعة،  جدية  بدائل 
الهتافات والجدران، وكان  النابية عن  والعبارات 
بالصورة  سواء  ينقلها  االعالم  وسائل  من  عدد 

الفوتوغرافية او بواسطة الصورة والصوت.
مثل  يف  الخطرية  الوسيلة  املريئ  االعالم  شكل 
هذه التحركات الشعبية. فهو فتح الهواء ملواكبة 
تعبرياتهم  بكل  نهار،  ليل  الشوارع،  املحتجني يف 
املنضبطة وغري املنضبطة احيانا، وامتنع عن بث 
الربامج العادية الرتفيهية او الفنية او التسلوية، 
من  يوما  عرشين  طيلة  االعالنات  بث  وعن 

غاصب مختار
jornalist.70@gmail.com

كالس: الهواء املفتوح
اساء الى رسالة االعالم

املرئية  وبخاصة  االعالم  لوسائل  كان   ■
الشعبي  الحراك  ملتابعة  واسع  منها حضور 
للتغطية.  طويلة  ساعات  الهواء  وفتحت 

كيف تصف اداءها يف تغطية الحدث؟ 
االعالم  عىل  حكام  نطلق  ان  ميكننا  ال   □
الفكر  بعث  يف  رائدا  كان  الذي  اللبناين، 
الفكري  التحرر  حركات  ورعاية  النهضوي 
مشهديات  قراءة  خالل  من  واالجتامعي 
بعض  من  الحراك  ساحات  تغطيات 
مهنية الفتة  فروقات  التلفزيونات، الن مثة 
حيث   من  املطبوعة،  الصحافة  بها  متتاز 

البلد  كأن  االعالمية.  للعملية  الضابط 
تنقل  اعالمية  ومقاطعات  اقطاعات  صار 
وتحرض وال تبايل بالشأن الوطني ومصلحة 
ضحايا  انفسهم  وجدوا  الذين  الناس، 
خارج  انه  اظهر  الذي  التلفزيوين  السالح 
اي انتامء وبعيدا من اي التزام. ما زاد من 
حدة االزمة، عدم وجود ناطق رسمي باسم 
والتوضيح  االخبار  عملية  يتوىل  الدولة 
والطأمنة، االمر الذي ترك الساحة مفتوحة 

عىل تضليل اعالمي وتشويه للحقائق.

يف  التواصل  مواقع  تأثري  كان  كيف   ■
تحريك الشارع السيام ضخ االخبار الكاذبة 

واالشاعات؟ 
□ وسائل التواصل الشعبي ساهمت ايضا يف 
الدولة.  ضد  مناخات  وخلق  الوضع  تأجيج 
االليمة.  االحداث  منذ  نشهده  مل  امر  هذا 
واالتهامات  التخويني  الكالم  اىل  اضافة 
والنمطية  املعلبة  والعبارات  العشوائية 

التي كان يرددها بعض رواد الساحات. 

االنفالت  هذا  ضبط  ميكن  كيف   ■
والفوىض؟

املشهديات  رصد  يتم  ان  املطلوب   □
والشعبية  الرسمية  والترصيحات 

العميد السابق لكلية االعالم والتوثيق الدكتور جورج كالس. 

ساهمت املحطات بقصد
او من دون قصد 

في تحريف وجهة االرادة 
الصحيحة الشعبية 

سلبية  اثارا  سيرتك  وهذا  مكشوفة،  باتت 
اظهرت  التي  باملحطات،  الناس  ثقة  عىل 
ما  تجاه  وموضوعيتها  حياديتها  عدم 
عرب  مشوبة  تغطيات  من  به  تقوم  كانت 
والقيادات،  والنظام  الدولة  عىل  التحريض 
الكامريا، بحيث تحولت  من خالل مشاعية 
والنيل  للشتم  منابر  اىل  املحطات  بعض 
وسيلة  تكون  ان  بدل  الناس  كرامات  من 

لالستعالم واالعالم.

■ هل الحظت تدخال من الدولة او القوى 
السياسية يف توجيه االعالم؟

□ الالفت غياب املجلس الوطني لالعالم يف 
امليداين،  باملشهد  التلفزيونات  تحكم  ظل 
واملحررين،  الصحافة  نقابتي  غياب  كذلك 
واالخالقي  الوطني  بواجبهم  قيامهم  عن 

الرصانة التحليلية الهادئة، ومن حيث عدم 
ارتهان الصحافة النفعالية اللحظة والتفاعل 
بعض  طبع  الذي  االمر  بخالف  امليداين، 
االنضباطية.  غري  باللحظوية  التلفزيونات 
التلفزيونات  الرهان عىل ان تستعيد  يبقى 
التغطيات  اصول  يف  االخباري  دورها 
وان  واملفيدة،  الرصينة  امليدانية  االعالمية 
والحاملة  وضامئرهم  الناس  عيون  تكون 
جازما  اقول  لكني  وانتظاراتهم.  لتطلعاتهم 
الحراك  محرك  هي  التلفزيونات  بعض  ان 
الشعبي. كمتابع وخبري يف االعالم وسياساته 

وادائه، اعترب ان هذه املحطات، من خالل 
اساءت  املفتوح،  الهواء  اسلوب  اعتامدها 
االخبار  يف  ووظيفته  االعالم  رسالة  اىل 
تبني  حد  اىل  ذلك  وتجاوزت  والتغطية، 
فوىض  من  اكرث  رأيي  يف  ه و  الذي  الحراك 
املحطات  ساهمت  كام  ثورة.  من  واقل 
تحريف وجهة  او من غري قصد، يف  بقصد 
االرادة الشعبية الصحيحة واملحقة واخذها 
العداءات  فيها  تداخلت  اخرى  امكنة  اىل 
واملصالح  الحزبية  والخصومات  السياسية 
لعمليات  املتابع  ان  حد  اىل  الخارجية، 

مسبقا  يعرف  صار  املبارش  امليداين  النقل 
امليداين  الشاهد  املراسل  يختار  كيف 
ويديل  يقول  ان  ميكن  وماذا  السترصاحه، 
شوهت  وشتائم  واتهامات  هموم  من  به 
وظيفة  وقتلت  الحضارية  لبنان  صورة 
اجندة  لها  كانت  التي  التلفزيونات،  بعض 
عملت  خاصة  وتجارية  ومصلحية  سياسية 
عىل استثامر الحراك واوجاع الناس وحادت 

به عن اهدافه الصادقة.

مع  التامهي  االعالمي  واجب  من  هل    ■
الحدث وتأييده او رفضه ام يكتفي بنقل ال
معلومات؟                                                        

مع  تعاملت  التلفزيونات  ان  اعترب   □
الربنامج  مواسم  من  كموسم  الحراك 
مهني  التزام  كل  واسقطت  امليدانية، 
التلفزيوين  العمل  اداء  يحكم  واخالقي 
لنقل  موزعة  الكامريات  كانت  االحرتايف. 
وساحات  مناطق  من  املبارشة  التغطية 
املراسلني هم من  اكرثية  ان  املالحظ  عدة. 
الوجوه الجديدة غري االحرتافية، وال ميلكون 
االزمات  زمن  يف  للعمل  املطلوبة  الخربة 
تحريك  املطلوب  كان  الداخلية.  واالحداث 
الساحات اكرث من القيام باعامل التغطية.

■ ملاذا تم التعرض لعدد من املندوبني عىل 
الطرقات، وهل اثر ذلك عىل ادائهم؟                                                                 
انهم هم  يعتربون  كانوا  املراسلني  □ بعض 
الثورة، اىل حد انه متاهى كثريا مع حامسة 
يف  مشاركة  الشاشات  وصارت  الساحات، 
الناس  جعل  ما  هذا  له.  ومتبنية  الحراك 
اساءت  املحطات  ان  يعتربون  واملراقبني 
الناس  اىل  اساءت  ما  مبثل  الثورة،  اىل 
ودور  الوطن  وصورة  املرجعيات  وكرامات 
بديال.  مرشوعا  تقدم  ان  دون  من  االعالم، 
معينة،  منظومة  اسقاط  هو  املطلوب  كان 

واقتصاديا. سياسيا 

عىل  الحاصل  االعالمي  االداء  يؤثر  هل   ■
مصداقية وسائل االعالم وكيف؟                                                                                     
امليدانية  التغطيات  اسلوب  ترك   □
اشبه بعرض متواصل  كانت  والتي  املبارشة 
املحطات  صدقية  ان  عىل  داال  انطباعا 
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قسطنطني: التغطية لم تكن منحازة
بل متعاطفة مع الحراك

االعالمية  املؤسسات  اداء  تصف  كيف   ■
الحراك  تغطية  يف  منها  التلفزيونية  السيام 

الشعبي؟ 
□ وسائل االعالم املرئية مشكورة عىل الجهد 
االحداث.  لتغطية  بذلته  الذي  االستثنايئ 
واملراسالت  للمراسلني  هو  الحقيقي  الشكر 
والزمالء خلف الكامريات الذين جازفوا لنقل 
كانت  عندما  االمسيات  احدى  يف  الصورة. 
يف  قلت  العاصمة،  يف  محتدمة  املناوشات 
نفيس "شو الله جابرهن ينزلوا عالساحة". انا 
شخصيا ال اعتقد ان التغطية كانت منحازة 
بقدر ما كانت متعاطفة مع الحراك الشعبي. 
التلفزيونية  املحطات  بعض  ان  واضحا  كان 
و"ام.يت.يف"  لالرسال"  اللبنانية  )"املؤسسة 
الحراك  مع  تعاطفت  "الجديد"(  وتلفزيون 
مبعنى  منحازة  تكن  مل  لكنها  واضح،  بشكل 
انها مل متتنع عن تغطية الطرف االخر. مثال، 
مبارشة  الهواء  عىل  املحطات  هذه  نقلت 
زحمة  يف  علقوا  الذين  الناس  انتقادات 
نقلته  وقد  الحراك  قالوه يف  ما  قالوا  السري. 
املقابل  يف  تحفظ.  دون  من  الوسائل  هذه 
كانت محطات اخرى )"او.يت.يف"( متعاطفة 
مع كل ما هو معاكس للحراك. هذه االمور 
االمرييك  االعالم  ان  يقولون  الجميع  تحصل. 
موضوعي وغري منحاز. هذا صحيح يف كثري 
"يس. محطة  اخذنا  اذا  لكن  االحيان.  من 
ان.ان" مثال، تجد انها تشن هجامت متتالية 
ال تتوقف وال ليوم واحد ضد الرئيس دونالد 
املحطات  ان  اعتقد  يحصل.  هذا  ترامب. 
تعاطيها  يف  موضوعية  اكرث  كانت  اللبنانية 

مع الحدث من "يس.ان.ان".   

املدرسة  رمبا.  البسيط  التحليل  مع يشء من 
الثانية تقول باعالم ملتزم قضية ما. اذا ايدنا 
لغزو  بالدك  وتعرضت  مثال  االوىل  املدرسة 
تجعل  ام  فقط  الخرب  تنقل  هل  خارجي، 
الدفاع عن الوطن قضيتك؟ اذا اعتمدنا  من 
وجهة  ستنقل  فهل  لالعالم،  الثانية  املدرسة 
نظر الخصم، ام انك ستمتنع عن فعل ذلك؟ 
اذا امتنعت، كيف ميكن ان تعرف الناس كل 

الحقيقة؟

الطرقات  عىل  املندوبني  من  عدد  تعرض   ■
ذلك  اثر  هل  العتداءات،  واحيانا  للمضايقات 

عىل ادائهم؟  

مدير مؤسسة وزنات لالستشارات سمري قسطنطني.

التعدي على االعالميني 
غير مقبول وغير مبرر

يف  االعالمي  اداء  يكون  ان  يفرتض  كيف   ■
الحدث  مع  التامهي  الحدث.  مع  التعاطي 

وتأييده او رفضه ام يكتفي بنقل املعلومات؟  
املجال.  هذا  يف  للتفكري  مدرستان  هناك   □
الخرب  نقل  برضورة  تقول  االوىل  املدرسة 

النفعاالت  نتيجة  جاء  لالعالميني  التعرض   □
او  السيايس  الفريق  هذا  اىل  املنتمني  الناس 
الصعب  من  مثال،  االعالم.  وسيلة  تجاه  ذاك 
محطة  يفضلوا  ان  امل  حركة  مراسيل  عىل 
تلفزيون "الجديد". من الصعب عىل منارصي 
"او.يت.يف"،  محطة  مع  يتعاطفوا  ان  الحراك 
الوطني  التيار  منارصي  عىل  الصعب  ومن 
الحر ان يتعاطفوا مع "ام.يت.يف". لكن هذا ال 
يربر االعتداء عىل اي مراسل او مراسلة من اي 
اعتداء وترهيب ال ميكن  كانت. هذا  محطة 

القبول به، ونقطة عىل السطر. 

■ اذن كيف يحمي االعالم نفسه من التعديات، 
وكيف يحمي املواطن نفسه من شطط االعالم؟

انفسهم من  □ ال يستطيع االعالميون حامية 
مسؤولية  هذه  تطاولهم،  التي  االعتداءات 
ان  لالعالميني  يجوز  ال  لكن  االمنية.  االجهزة 
سالح  غري  سالحا  مزودين  امليدان  اىل  يذهبوا 
بالنسبة  والورقة.  والقلم  الكامريا وامليكروفون 

ان  اعتقد  ال  االعالم،  من  املواطن  حامية  اىل 
الضخ  من  نفسه  يحمي  ان  يستطيع  احدا 
اكانت صحيحة  االخبار،  انواع  كل  من  الهائل 
لكن  سليمة.  غري  ام  سليمة  صحيحة،  غري  ام 
يتوقف االمر عىل نوع شخصية االنسان، فاذا 
كان انفعاليا ومنحازا وشديد االنحياز اىل طرف 
ما، يصعب عليه ان ال يصدق كل ما يقوله هذا 
الطرف، كام يصعب عليه ان يصدق اي كلمة 
بثقافة  يتعلق  املوضوع  االخر.  الطرف  يقولها 

ذاتية لالنسان.  

تأثري  له  كان  االعالمي  االداء  ان  ترى  هل   ■
كبري عىل مصداقية وسائل االعالم ومن ثم عىل 

الجمهور؟
الهدف  كان  اذا  يؤثر.  هو  الحال  بطبيعة   □
بشكل  يحصل  ما  صورة  ونقل  الخرب  نقل 
لكن  للمحطة.  مصداقية  يعطي  فهو  شامل، 
من  يقلل  فهو  مجتزأ،  الخرب  نقل  كان  اذا 

مصداقية املحطة.  

القوى  او  الدولة  من  تدخال  الحظت  هل   ■
السياسية يف توجيه االعالم؟

□ بشكل عام ال، مل االحظ ذلك. رمبا الحظته 
قليال حني كان متظاهر مثال يقول كالما قارصا 
يف حق رئيس الجمهورية مثال، او كالما جارحا 
يف املطلق، كان املراسل يقول له فورا ان يتوقف. 
باب  من  االمر  هذا  يف  تدخلت  الدولة  لعل 

الحفاظ عىل السلم االهيل ليس اال.

تحريك  يف  التواصل  مواقع  تأثري  كان  كيف   ■
الشارع السيام ضخ االخبار الكاذبة واالشاعات؟ 

وكيف ميكن ضبط هذا االنفالت والفوىض؟
□ وسائل التواصل االجتامعي موجودة، بعضها 
ينقل صورة  االخر  والبعض  كاذبة  اخبارا  يضخ 
الكم من وسائل  حقيقية. ال ميكن ضبط هذا 
التواصل. كام انني ال اريد ان اسميه انفالتا الين 
ساعتئذ ساشعر برضورة ضبطه. االعالم يجب ان 
يبقى حرا ضمن السياق العام. هو ينقي نفسه 

مع الوقت، لكن حاليا ال ميكن فعل اي يشء.

واملقدمات الخربية للنرشات التلفزيونية، 
قامئة  ووضع  االذاعات،  وتعليقات 
عمل  تنظيم  سبيل  يف  واقرتاحات  افكار 
التلفزيونات ووسائل التواصل يف ظل غياب 
عىل  الرتكيز  املفيد  من  لها.  ناظم  قانون 

التطورات  ملواكبة  ازمة  ايجاد خلية  رضورة 
اخضاع  اىل  اضافة  وتفاعالتها،  امليدانية 
وعدم  رصينة،  رقابة  اىل  االعالم  وسائل 
املطلقة،  االعالمية  الحرية  مببدأ  التسليم 
حصانة  الوسائل  منحنا  قد  نكون  ال  وان 

ومكناها  واسعة،  سلطة  واعطيناها  صلبة 
املواطنني  معنويات  عىل  التسلط  من 
ومقررات الوطن. نحن يف بلد  يضم الكثري 
الوسائل  من  كبري  وعدد  االعالميني  من 

االعالمية والقليل من االعالم.
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يوميات  تفاصيل  عىل  متاما  ينطبق  ما 
رؤية  اخريا،  لبنان  ساحات  يف  املتظاهرين 
الربوفسور االمرييك جني شارب حول الثورات 
معتربا  لها،  عمل  دليل  وضع  الذي  امللونة 
وضعه  الذي  االسلوب  وقودها.  الشباب  ان 
يعتمد عىل شق القوى االمنية باعتامد سالح 
السخرية، وتوزيع الورد عىل الجنود، وعزف 
الطرقات، ودفع  والرقص، واغالق  املوسيقى 
الحسناوات واالطفال والعجائز واملتقاعدين 
العسكريني اىل امليادين العامة، والطرق عىل 

الطناجر.
صنعوا  الذين  املحتجني  سلوك  لتفسري 
مطالبهم،  عن  تعبريا  االخري  اللبناين  املشهد 
علم  يف  الباحثة  العام"  "االمن  حاورت 

االجتامع السيايس الدكتورة هدى رزق.

لسلوك  علمي  تفسري  عن  بحثنا  اذا   ■
املحتجني باعتامدهم اساليب العنف وقطع 
يف  والتدقيق  االطارات  وحرق  الطرقات 
عىل  والقرع  النقالة  الحواجز  عىل  الهويات 
تقولني  ماذا  مطالبهم،  عن  للتعبري  الطناجر 
هذه  ستأخذنا  اين  واىل  املجال،  هذا  يف 

السلوكيات؟
□ بعد عرشة ايام من انطالقة الحراك الذي 
شهدته الساحات يف لبنان يف االونة االخرية، 
خرقت قوى ميليشيوية وحزبية جسمه من 
مطالبه،  عن  الحراك  حرف  محاولتها  خالل 
واالصالحية  االقتصادية  املطالب  فضاعت 
بسبب عدم فصلها عن تلك السياسية، وساد 
العدمية  وسادت  الطرقات،  وقطع  الشغب 
منهم  قسم  وانفصل  االوائل،  الحراكيني  من 
الذي يفرتض متابعته  الربنامج  لعدم صياغة 
بسبب الفوىض التي كانت سائدة. لكن اذا 
اردنا تفسري هذه السلوكيات التي اعتمدها 

هدى رزق: ضرب للمحرَّمات اإلجتماعية
تفسير سلوك املحتجني في ساحات لبنان

تعم  كانت  التي  التظاهرات  عز  اللبنانيون حتى يف  يألفها  مل  اعتمدوا سلوكيات  الساحات  يف  االخري مبحتجني  املشهد  متيز 
الشوارع، من دون انقطاع قبل اندالع الحرب عام 1975. املفارقة بني االمس واليوم هي يف االسلوب االحتجاجي الذي متيز 

بالرقي ما قبل الحرب، فيام بات السلوك العنفي حاليا مالزما للبنانيني حتى يف قضاياهم املحقة

دنيز مشنتف
هناك  كان  اذا  فكيف  اليهم،  بالنسبة  قمع 
الشارع  اىل  يخرجون  وقضية  معلنة  ازمة 
الرائجة  الصورة  ثقافة  ان  كام  اجلها؟  من 
استقطاب  عىل  املحموم  االعالمي  والسباق 
تعرض  بدأت  التي  والجامهري  الخرب 
التلفزيون،  شاشات  عىل  الخاصة  مشكالتها 
فالظهور  املشاركة.  من  املزيد  اىل  ادت 
فكيف  الناس،  معلم  هو  الشاشة  عىل 
ارائه  عن  التعبري  اىل  يحتاج  الذي  بالشباب 
والفضائيات تعمل عىل نرشها، عدا االهتامم 
عىل  انترشت  التي  السيلفي  صور  بالتقاط 
بد  ال  فكان  االجتامعي.  التواصل  صفحات 
لبعض الفتيات من اظهار اناقتهن، والبعض 
هو  ملا  ورفضهن  ثقافتهن  اظهار  من  االخر 
املدين  املجتمع  منظامت  انتشار  مع  قائم، 
اللبنانية  املرأة  بحق  طالبت  التي  النسوية 
سوقا  رأينا  الوالدها.  جنسيتها  اعطاء  يف 
والشعارات  واملبادىء  االفكار  من  كبرية 
والعالقات الخاصة والعامة. كذلك استعامل 
االمر  والعصيان،  النابية  والكلامت  الشتائم 
الذي احال الحراك بعد تخطيه يومه العارش 
فوضوية  قوى  من  اخرتاقه  تم  حراك  اىل 
تناوله  بعد  عصيانا  تصويره  يف  ساهمت 
مبارشة  نقلت  بالسباب،  سياسية  قيادات 

عىل شاشات التلفزيون.

كانت  التي  الشعارات  تتكون  كيف   ■
ساحات  كل  البعض يف  بعضها  مع  متطابقة 
لحظة  يف  الساعة،  وليدة  هي  هل  لبنان؟ 
زعيم  هناك  ام  نفسه،  املكان  ويف  التظاهر 
عناوين  تحت  املحتجني  يدير  تظاهرة  لكل 

يريدها؟
خلف  يقف  من  مثة  ان  يف  شك  ال   □
املجموعات  بني  توافق  وهناك  الكواليس، 
املعتمدة  والسياسات  الشعارات  عىل 
االخرتاق.  من  خوفا  قائد  وجود  نفي  وعىل 
والساحات  والغناء  الرقص  مشهد  ننىس  ال 
امللتهبة، الشبيه اىل حد ما بالثورات امللونة 
االنظمة سلميا من دون عنف  التي تسقط 
عنفها  لكن  سالح،  دون  من  اي  ظاهر، 
بأن  الناس  هؤالء  شعر  فكلام  تدريجا.  يتم 
اىل  لجأوا  مطالبهم  مع  تتجاوب  ال  السلطة 
الرمزي  العنف  وهو  السباب،  استعامل 

الباحثة يف علم االجتامع السيايس الدكتورة هدى رزق. احتجاج بالطناجر.

من  كائنا  االخر  الرأي  اىل  االستامع  عدم  يف 
بالتعامل  مسبقا  جاهزة  اتهامات  مع  يكون، 
مع اي معرتض عىل سلوكهم. فال مكان لديهم 
بل  الدميوقراطية،  ادعاء  رغم  االخر  للرأي 
كان هناك محاولة الجبار االخرين عىل سامع 
الخسارة  مخافة  الحوار  ورفض  فقط  ارائهم 
استعامل  هو  الالفت  التسوية.  اىل  واالنجرار 
كلامت نابية من البعض الذين اتهموا بأنهم 

قام  ما  تسمية  رفض  الذي  الحرايك  الشباب 
به بالحراك فاعتربها ثورة، علينا تجزئتها اىل 

قسمني:
• رأى هؤالء الشباب عرب شاشات التلفزيون 
الثورات  تكونت  كيف  االنرتنت  وبواسطة 
العريب  الربيع  احداث  وشاهدوا  امللونة، 
التي  االنتفاضة  يف  خريا  واملوا  وشعاراته 
قامت يف السودان، فاعتربوا انهم يستطيعون 
الشعبان  فعله  ما  بعنادهم وارصارهم فعل 
املرصي والتونيس. ال ننىس ان هذا الجيل هو 
معلوماته  يستقي  التكنولوجية  الثورة  جيل 
كبرية  ادوارا  لعبت  التي  الوسائل  هذه  من 
سمعنا  لذلك  العريب،  الربيع  انتفاضات  يف 
سلوكيات  ورأينا  جهة  من  مشابهة  شعارات 
وحرق  كالشتائم  ثانية،  جهة  من  نألفها  مل 
تشجيعا  البداية  يف  القوا  حيث  االطارات 

الذين يعتربون ان وطنهم يضيع  الناس  من 
بسبب الهدر والفساد والرسقة. 

يف  التظاهرات  عىل  تدرب  الشباب  بعض   •
اليها،  ينتمي  التي  املدين  املجتمع  منظامت 
االجتامعي  التواصل  وسائل  استعامل  وعىل 
للرد عىل املنتقدين. ومثة تنسيقيات حاولت 
الحراك  فن  وتلقينهم  سلوكهم  توجيه 
املجاورة،  البلدان  يف  سوابق  من  مستفيدة 
الثامنة  الساعة  يف  الطناجر  عىل  القرع  منها 
وجه  يف  الطرقات  وقطع  والفر  والكر  مساء 
املواطنني، كأنهم يريدون بذلك تعطيل دورة 
الحياة اليومية ما مل تتحقق مطالبهم، كذلك 
رفضوا محاورة السلطة التي يدعون الوقوف 
الالفت  كان  تعميم.  من  ناتج  وهذا  ضدها، 
السلطة  محاورة  مطلقا  رفضا  الحراك  رفض 
وانتقاء اي قيادة له. اما السلوك االسوأ فكان 

دخالء عىل الحراك. هذه السلوكيات جعلت 
قطع  باعتبار  الحراكيني  من  ينفرون  الناس 

الطرقات هو قطع لقمة عيشهم.

■ ماذا يريدون القول من خالل اعتامد هذه 
السلوكيات من دون غريها من التعابري؟

وتحدي  االعرتاض  يريدون  انهم  اعتقد   □
هم  االجتامعية.  املحرمات  ورضب  السلطة 
يثورون عىل ما هو قائم ويتحدون العادات 
بالية  يعتربونها  التي  السائدة  والتقاليد 
القامة مفاهيم اخرى ترضب السلطة القامئة 

التي يعتربونها فاسدة.

اعتامد هذه  من  سينتج  واقع جديد  اي   ■
التلفزيون  شاشات  امام  علنا  السلوكيات 

بعد تعميمها عىل كل الساحات يف لبنان؟

شبان تدربوا على 
التظاهرات في منظمات 

املجتمع املدني

التلفزيون  شاشات  عرب  اللبنانيون  شاهد   □
الدول  بعض  يف  الحراك  هذا  عن  مناذج 
هم  لذلك  االخرية،  السنوات  يف  العربية 
تلك  عاشتها  التي  النتائج  بسبب  حذرون 
الدول. وال ننىس ان املتابعة االعالمية لعبت 
نقل  عرب  الحراك  هذا  تعميم  يف  كبريا  دورا 
الحراك  بدا  البداية،  يف  مبارشة.  الصورة 
سلميا وساد الرقص والغناء والهرج ما شجع 
الساحات،  اىل  النزول  عىل  الشبان  بعض 
علام ان معدل اعامرهم يرتاوح بني 15 و30 
هذه  تفوق  اعامرها  كانت  قلة  عدا  عاما، 
املراهقني  ان  بالنا  عن  يغيب  ال  املعدالت. 
وترداد  بالجموع  تأثرا  االكرث  هم  والشباب 
الشعارات والحامسة التي تتقد اكرث بوجود 
الهائجة والتي تشجع عىل الخروج  الجموع 
عن النظام القمعي واالبوي، فكل نظام هو 

الملف
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لقطع  الشارع  يف  االعرتاض  حركة  لتصاعد 
اىل  االشارة  الرضوري  من  عليهم.  االعرتاض 
من  امللونة  الثورات  وقود  هم  الشباب  ان 
هذا  عاما.  و30   15 بني  ما  ترتاوح  اعامر 
االزمة  دم  عىل  يقوم  الثورات  من  النوع 
تغيري  تحديدا  سيايس،  بهدف  االقتصادية 
ويف  ورصبيا  اوكرانيا  يف  حصل  كام  النظام 
ايران يف محاولة فاشلة عام 2009 حيث مل 
تحقق مآربها. تتخذ هذه التظاهرات ظاهرا 
والالفت  قواعد،  ولها  منظمة  لكنها  عفويا 
التظاهرات  كل  بني  الشعارات  توحيد  هو 
التي عمت الساحات يف لبنان، وذلك بفضل 
التواصل  وسائل  عىل  تعمل  التي  القيادات 
مهامت  هناك  شك،  دون  من  االجتامعي. 
التي  املتدرجة  القيادات  عىل  فقط  وزعت 
بعضها  مع  وتتفق  البعض  بعضها  تعرف 
البعض ايضا، وليس من الرضوري ان تكون 
اىت  كيف  شاهدنا  لكننا  معروفة.  االسامء 
امام  الصمود  كيفية  يف  وحارضوا  مدربون 

رفض السلطة ملطلب اسقاط العهد.

■ اي دور لعبته وسائل التواصل االجتامعي 
يف تأجيج نفوس املحتجني، وكيف تم ذلك؟

السياسية  السلطة  مسار  انتقدنا  كلنا   □
اعتقد  الحياتية.  املشكالت  معالجة  يف 
فقدوا  قد  كانوا  اللبنانيني  جميع  ان 
كانوا  لذا  السياسية،  باملرجعيات  الثقة 
التواصل  وسائل  عرب  غضبهم  عن  يعرّبون 
غضب  احتوت  الوسائل  هذه  االجتامعي. 
املستقبل.  من  وخوفهم  وحنقهم  الناس 
والتنسيق  االجتامع  اىل  تداعوا  انهم  اعتقد 
بوتقة  يف  املطالب  هذه  جمع  اجل  من 
الناس  قرر  االزمة  اشتداد  وعند  واحدة، 

وموحد   منظم  بشكل  الشارع  اىل  النزول 
السلطة. للمطالبة باستقالة هذه 

■ ما خطورة ما حصل؟
اىل  تنبيه  بل  خطورة،  هناك  ليس  رمبا   □
مؤهلة  تعد  مل  والسلطة  طفح  قد  الكيل  ان 
يف  الدنيا.  الحدود  يف  فشلت  وهي  للحكم، 
اعتامد  مخاطر  الوضع  عكس  نفسه،  الوقت 
املعرتض  الشارع  واخرتاق  العنفية  الوسائل 
من االحزاب السياسية التي نزلت اىل الشارع 
بعضها  مع  مزمنة  سياسية  حسابات  لتصفية 
ادى  ما  املطلبي،  الشارع  مستغلة  البعض 
واستعامل  الطرقات  وقطع  العنف  بداية  اىل 
لعزل  محاوالت  واىل  والشتائم  السباب 
السالح  حمل  بدأ  مثال،  البقاع  يف  املناطق. 
ان  بالنا  عن  يغيب  ال  املسلح.  واالستعراض 

تزال  ال  البالد  يف  النامئة  والخاليا  التكفرييني 
موجودة وهناك من يرتبص بنا، علام ان هناك 
الجىء  مليون  ونصف  مليون  من  اكرث  ايضا 
وقد  منهم.  البعض  استعامل  ميكن  سوري 
املشاركة  اىل  السوريني  املعارضني  بعض  عمد 
يف الحراك لكنهم كانوا قلة يف املدينة، اضافة 
مع  دولية  قوى  وضعتها  التي  الرشوط  اىل 

تدخلها السافر يف شكل تأليف الحكومة.

اليها املحتجون يف  ■ اي اساليب تعبري لجأ 
هؤالء  فقد  وملاذا  كثريا،  ازعجتك  الساحات 

القدرة عىل االصغاء؟
توحيد  ازعجني هو عدم  ما  الحقيقة  □ يف 
السلطة  تنازل  لحظة  واستغالل  املطالب، 
مع  االفضل  عىل  للحصول  للمفاوضة 
الشارع.   يف  والضغط  بالحراك  االحتفاظ 

املحاسبة  من  كثرية  فرصا  فّوتوا  انهم  اعتقد 
بدخولهم  مطلبية  مكتسبات  عىل  للحصول 
كقطع  الحسابات  وتصفية  التطرف  معرتك 
الناس، وهذا  ارزاق  الطرقات والتعدي عىل 
املشبوه  االقفال  اىل  اضافة  الحراك.  مقتل 
اصبح  الذي  الحراك  تالقي  التي  للمصارف 

مخرتقا من القوى السياسية.

اللبناين  للمشهد  الواقعي  تحليلك  ما   ■
االخري؟

مبا  ما  حد  اىل  شبيه  رأيناه  الذي  املشهد   □
ومبا  العربية،  الدول  معظم  يف  شاهدناه 
االحتجاجات  ارضية  له  العريب.  الربيع  سمي 
الربوفسور  برؤية  يذكرنا  لكنه  املرشوعة، 
 90( املايض  العام  تويف  الذي  شارب  االمرييك 
عاما( يف بيته املتواضع يف بوسطن. هذا الرجل 
الذي وضع دليل عمل الثورات امللونة واسقاط 
الحكومات التي تستهدف من خالل االنشطة 
وليس  الكلامت  خالل  من  املنظمة  الالعنفية 
عرب  االمنية  القوى  شق  هو  اسلوبه  السالح. 
الضغوط االجتامعية والالعنفية، عرب استخدام 
السخرية كسالح، وتوجيه الغضب عرب الرتكيز 
االواين يف وقت  الطاغية، وطرق  السلطة  عىل 
اذاعة نرشة االخبار الرئيسية، ودفع الحسناوات 
واالطفال والعجائز واملتقاعدين العسكريني اىل 
مقدمة التظاهرات يف امليادين العامة، واغالق 
ازمات  لخلق  ببطء شديد  والقيادة  الطرقات، 
سري خانقة، وتوزيع الورد عىل الجنود، وعزف 
املوسيقى والرقص املاجن واالغاين البذيئة، اىل 
مع  التامثيل،  واسقاط  الرمزية  املباين  اقتحام 
العاملية  التلفزة  ملحطات  مبارش  نقل  توفري 
مام  ذلك  اىل  وما  للثورات،  بدعمها  املعروفة 

ورد يف وصفات شارب.

علم لبناين مع نرش املالبس.بالهتافات.

وجهي... علمي.

الرصاخ للتعبري.

هناك تنسيقيات حاولت 
توجيه سلوك الشباب 
الحراك وتلقينهم فن 

الثورات امللونة 
وقودها الشباب من عمر  

15 حتى 30 سنة

مبكرب الصوت.
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مارلني خليفة
@marlenekhalife

برز استخدام الغرافيتي او فن الكتابة عىل الجدران بشكل واسع يف الحراك الشعبي الذي انطلق يف بريوت واملناطق يف 17 
ترشين االول الفائت. ازدانت جدران العاصمة وشوارعها ومحالها ومبانيها بشعارات مل تكن كلها عفوية او مدونة باقالم 

مواطنني ساخطني، بل كانت من صنع فنانني منضوين يف الحراك

التي  الوحيدة  العربية  املدينة  بريوت  تكن  مل 
او  االنتفاضات  ابان  الغرافيتي  فن  فيها  نشط 
الحراكات الشعبية التي تتولد من غضب ينصب 
عىل وضع ال يعجب املواطنني. واذا كان حراك 
االقتصادية  االوضاع  من  وتذمرهم  اللبنانيني 
بلدهم  تقدم  تعّوق  فساد  وقضايا  واملعيشية 
انظمة  تطيح  التي  الثورة  مستوى  اىل  ترق  مل 
ومنظومات برمتها، فان عدوى الغرافيتي طاولت 
العاصمة اللبنانية منتقلة اليها من مدن عربية 
عصفت بها ثورات حقيقية. مل يأت االمر عفويا، 
اجانب،  واخرين  لبنانيني  فنانني  عرب  جاء  بل 
عملوا ليل نهار عىل تلوين الشوارع والساحات 
بشعارات ورسوم تحايك غضب الشارع اللبناين 
وترصخ بصوت الشباب الوانا عىل الجدران يف 
فن يعترب من املحرمات يف ظروف مامثلة. لكن 
هذا الفن وجد يف لبنان مساحة ثقافية وسياسية 
غري مألوفة عرب افساح حرية التعبري، ما جعل 

هؤالء الفنانني الذين يربو عددهم عىل الثالثني، 
ميارسون هذا الفن املحرم من السلطات يف بلدان 
وتونس،  والقاهرة  دمشق  مثل  كثرية  عربية 
عالنية ويف وضح النهار، ويرسمون الشعارات ثم 
ميحونها بعد ايام ليك يحدثوها مجددا من دون 

ان يدنو منهم احد او يتعرضوا ألي مشكلة.
يف املقابل، سجل اصحاب املكتبات حركة كثيفة 
بخاخات  بيع  يف  الشعبي  الحراك  بدء  منذ 
املكتبات يف منطقة  االلوان. قال احد اصحاب 
املتحف لـ"االمن العام" ان مكتبته شهدت تهافتا 
التي  البويا  بخاخات  رشاء  عىل  مسبوق  غري 
تستخدم يف فن الغرافيتي، واشار اىل ان معظم 
من يبتاعونها هم من الفنانني، لكنهم يختارون 
الـ3500  يتجاوز سعره  الذي ال  النوع االرخص 
لرية وهو مخلوط بالتيرن ويصلح للشوارع، بينام 
البخاخ الذي يحظى بنوعية جيدة  يصل سعر 

اىل 20 الفا.

استثنائيا.  امرا  بريوت  يف  يحصل  ما  ليس 
احد  الجدارن هي  عىل  الكتابة  او  فالغرافيتي 
ادوات االنتفاضات والثورات، مينح ملسة شبابية 
غري رسمية تخرق منظومات اجتامعية وسياسية 
املهمشني  غضب  عن  بوضوح  وتعرّب  قامئة 
والفقراء وفئات واسعة يف املجتمع، تعترب نفسها 
السياسية  القرارات  يف  املشاركة  من  بعيدة 

واالقتصادية. 
الغرافيتي الربيطاين جايسون كامب  كان رسام 
باللون  اللعازارية  بناية  قبالة  الجدار  يطيل 
الشعارات  كل  مغطيا  له،  مساعد  مع  االسود 
التي مألت الحائط. وقد شارك كامب مع فريق 
من الرسامني اللبنانيني يتجاوز عددهم الثالثني 
رساما يف خلق جدران للثورة يف مدينة بريوت، 
ابرزها يف االسكوا، جرس الرينغ وساحة الشهداء. 
يش  لصالح  الثورة  قبل  كتبناه  ما  منحو  "اليوم 
انه يعد  الذي اخربنا  اكرب نعده"، يقول كامب 
ان  واعترب  سيدونها.  جديدة  لشعارات  العدة 
"فن الشوارع ينشط يف الثورات النه ميثل الناس 
الذين ال صوت لهم وغري املمثلني ومن يعانون 
من الحكومات، فيتجهون اىل الشوارع ليسمعوا 
اصواتهم ويبعثوا برسائلهم. يف الثورات غالبا ما 
ليخلقوا  البعض  بعضهم  مع  الفنانون  يجتمع 
ما يشبه الشهادة الحية عن كل ما يحصل يف 

امليدان وللناس".
املميز يف حراك 17 ترشين االول، وفق كامب، 
وليعرّبوا  اصواتا  الناس  ملنح  فرصة  "خلق  انه 
عام يؤمنون به، اذ ان االمر يتعلق بالتعبري عن 
اوجاعهم اكرث مام يشكل ثورة باملعنى الفعيل 

للكلمة". 
ليست كل الشعارات املوجودة يف شوارع بريوت 
وعىل جدران مبانيها مكتوبة بخطوط املواطنني، 
فكتابات هؤالء يسهل رصدها وهي باقالم ملونة 
وشعارات  واضحا  بدائيا  اسلوبا  تعتمد  عادية 

"الغرافيتي" يغزو بيروت...
أفكار ساخطة تنقشها بّخاخات شباب ثائر

عفوية، منها عىل سبيل املثال ال الحرص "شالح 
العام"  بالعفو  نطالب  جعفر  "آل  طايفتك"، 
وسواها، باالضافة اىل شعارات مطعمة بشتائم 
شعارات  اىل  اخرى،  ثورات  من  بعضها  اقتبس 
املصارف"  "اّمم  الغني"،  "إلتهم  مثل  مطلبية 

وسواها.
 لكن معظم الشعارات التي زنرت جدران املدينة 
مل تكن وليدة اللحظة، بل اعدتها مجموعة من 
ويربو  االنتفاضة  هذه  يف  املنضوين  الفنانني 
يعمل  بعضهم  ان  علام  الثالثني،  عىل  عددهم 
بشكل فردي. يف هذا السياق يقول كامب: "لقد 
وفرنا ادوات الرسم الالزمة والبخاخات لهم ليك 
يعرّبوا عام يجول يف خواطرهم، ويف اذهان الكثري 
من الناس الذين ليست لهم اصوات مسموعة. 
لبنانيون يف غالبيتهم، لكن قلة منهم من  هم 
فرنسا وبريطانيا، علام ان معظمهم متخصصون 

يف فن الشوارع".
الفنانون  هؤالء  كتبها  التي  الشعارات  ابرز 
اللبنانية: "بريوت  املدن والشوارع  عىل جدران 
االسكوا  تكلمت، Beirut Spoke"، عىل جدار 
نساء يحملن اعالما لبنانية وبورتريه مع اقنعة، 
ونقرأ الشعارات االتية: "جلسة معالجة نفسية 
هيي  شطبها  دينك  مش  "الطائفية  جامعية"، 
خوفنا"،  عىل  "ثورة  ودينك"،  ديني  حرقت 

"ثورة... ارضاب عام"، "ليسقط النظام"...

يعمل كامب وفريقه يف لبنان للمرة االوىل خالل 
حراك شعبي، اال انه يعمل مع مجموعة فنانني 
عىل مشاريع غرافيتي متنوعة يف مؤسسته يف 
بريوت ويف بلدان مجاورة منها سوريا، عاكسني 

جامل املدن بااللوان.
يف حالة بريوت تحديدا، استعاد الغرافيتي النقاش 
العام،  النقاش  اىل  الخاص  الحيز  من  السيايس 
وهو هدف سيايس بامتياز، اذ تحولت الشوارع 
او  بالغرافيتي  سواء  للتعبري  منابر  اىل  واالزقة 
منها عىل  نقاش،  حلقات  تستقبل   بتجمعات 

سبيل املثال ال الحرص حول كيفية رصد الفساد 
ومحاسبة السياسيني.

لكن الشعارات املدونة وخصوصا تلك العفوية 
منها، تعرّب عن هواجس وهموم وغضب رشيحة 
من الناس تعترب نفسها مقموعة وتختلف من 

بلد اىل آخر.
درعا من خالل  الحراك يف  بدأ  مثال،  يف سوريا 
غرافيتي طاله تالمذة عىل جدران بعض املدارس. 
يف تونس اشتهر ما يعرف بجدار القصبة الذي 
التي  التونسية  للثورة  مشرتكا  فضاء  شكل 
اطاحت الرئيس التونيس الراحل زين العابدين 
بن عيل، حيث اختلطت عىل هذا الجدار تعابري 
السياسة والدين والشعر والجنس والحب وكل 
الكاتب سليامن  السكوت عنه، بحسب  ما تم 
ان  الذي يروي يف حوار صحايف "كيف  الكامل 
صامتة  كانت  وقراها  تونس  مدن  يف  الجدران 
تكلمت  عندها  الثورة.  اندالع  حتى  وفارغة 
الدينية  املكرهات  عىل  ثائرة  بطالقة،  الجدران 
وال  مؤدبة  تكن  ومل  واالجتامعية  والسياسية 
مهذبة وشتمت ونهرت وكفرت من دون حياء". 
عند رفع االعتصام يف القصبة، برز مطلب متثل 
من  جزء  عىل  االقل  عىل  املحافظة  تتم  ان  يف 
لهذه  مكتوبا  اثرا  اعتربت  التي  الكتابات  هذه 
الصفحة من التاريخ، فانشئت صفحة فايسبوك 

بعنوان: ال ملس كتابات القصبة.
هذا التعبري الثوري يف الشارع يستجلب القمع 
لهذه  مناوئني  من  او  السلطات،  من  سواء 
او  معانيها  بتشويه  احيانا  يقومون  الشعارات 
بطالئها بالوان قامتة او يرمى الطالء عليها عىل 
عجل، ويستخدم احيانا القانون ملنع الكتابة عىل 

املمتلكات العامة او الخاصة. 
املرصي  الغرافيتي  رسام  يروي  القاهرة  يف 
املعروف بـ"جنزير" كيف ازالت جهات معينة 
جدارية لشهداء سقطوا، ويقول يف حوار صحايف: 
"للموىت وجوه، واسامء، وتاريخ، وازالة نصبهم 
التاريخية تعترب وجها آخر للعنف والسيطرة"، 
حزيران   23 عدد  الشعب"  "صوت  )جريدة 

 .)2011
جدار  هو  عامليا  للغرافيتي  معلم   اشهر  لعل 
املانيا  بني شطري  الفصل  جدار  السابق،  برلني 
الرشقي والغريب الذي بني عام 1961 وتم فتحه 

بعد انتهاء الحرب الباردة عام 1989. 
السياسة عىل كتابات  البداية سيطرت  منذ 

املحلل النفساين الدكتور شوقي عازوري.

ينشط  الغرافيتي 
في املدن الثائرة

الغرافيتي  عازوري: 
الداخلية الرقابة  يسقط 

فسحة الحرية التي 
وفرها لبنان للرسامني

غير مألوفة

رسام الغرافيتي الربيطاين جايسون كامب.

الملف
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عام  الطالبية  الحركة  اندالع  ومع  الجدار، 
1968 اضحى جدار برلني مثل حائط مبىك يفرغ 
غضبهم  شحنة  واملحتجون  املعارضون  عليه 
الشعارات  ابرز  اما  والسلطة.  املجتمع  تجاه 
التي خلدتها الكتب عن هذا الجدار: "لتسقط 
رسمتي مع الجدار"، "املانيا الرشقية = معسكر 
"اللعنة  النازية"،  املتحدة =  الواليات  اعتقال... 
"ما  نقودا سائلة!"،  يريد  "الرب  الرشطة"،  عىل 

نريده، ال ميكن رشاؤه". 
املتحدة  الواليات  يف  الغرافيتي  فن  تطور 
االمريكية عموما ويف نيويورك تحديدا، قبل ان 
ينترش يف واليات عدة مثل فيالدلفيا وشيكاغو. 
التي  الشوارع  عصابات  عند  اوال  ظهر  وقد 
عصابة.  كل  سيطرة  نطاق  لتحديد  استخدمته 
لكن الغرافيتي الذي يرسمه الناس العاديون ال 
يزال بدائيا، اال ان له بعدا نفسانيا اكيدا سواء 
ممن يرسم الغرافيتي او ممن يراه ويتأمله، وهو 

بالتأكيد نوع من النشاط السيايس.
يف هذا السياق، يقول املحلل النفساين الدكتور 
شوقي عازوري لـ"االمن العام" ان "من يكتب 
بالرقابة  يعرف  ما  اسقط  يكون  الجدران  عىل 
عند  داخلية  رقابة  مثة  املوجودة.  الداخلية 
االنسان غالبا ما تتظهر من خالل السخرية او 
الفيديوهات  الثورات  تكرث يف  هنا  النكتة. من 
عن  تعرّب  وهي  والنكات،  الطابع  الفكاهية 
مكبوتات تتظهر عالنية عرب اساليب عدة منها 

الغرافيتي والكتابة عىل الجدران". 
ويرشح قائال: "من يلجأ اىل التعبري بهذا الفن، 
الغرافيتي اي الرسم عىل الجدران، ال ميكن ان 
يقوم بذلك اال وسط ظروف استثنائية تسقط 

خاللها الرقابة الذاتية".
لكن كيف يؤثر تلقي املواطن للغرافيتي املرسوم 
سلوكه  يوجهون  ومتخصصني  رسامني  من 

وافكاره؟
بعد  لها  نكتة  االمر  "يشبه  عازوري:  يجيب   
جنيس، فهي تضحك بقالبها كنكتة، لكن التعبري 
عنها برسد جدي وعادي يثري الغضب والتململ 
يف  سيان  االمر  االشخاص.  بعض  يجرح  وقد 
مضمون الغرافيتي الذي يسقط الرقابة الداخلية 
عند املتلقي، فيحصل تواصل بني الرسام واملواطن 
ويتشاركان سويا يف االفكار من دون ان يعرف 
عىل  حتام  يساعد  الفن  هذا  البعض.  بعضهام 

اسقاط الرقابة الداخلية لدى املواطنني". 

"ثورة" عىل جدران بريوت.

رصخة اخرى.



4647
عدد 75 - كانون األول 2019عدد 75 - كانون األول 2019

الخارج  يف  اللبنانية  الجاليات  تعكس 
اليها  وتنتقل  لبنان،  عن  مصغرة  صورة 
السياسية  واالنقسامات  الداخلية  التحركات 
اللبنانيني  السفراء  كالرشارة، ما يوجب عىل 
اتخاذ  اللبنانية  البعثات  يف  والديبلوماسيني 
االوضاع  لضبط  الحكمة  درجات  اقىص 
عىل  واالبقاء  السيطرة،  عن  خروجها  وعدم 

صورة لبنان الدولة املوحدة. 

الديبلوماسية اللبنانية في األزمات:
اإلنقسام ممنوع واألولوية لتحييد الجاليات

الظروف  يف  لبنان  سفراء  ترصف  وكيفية  الديبلومايس  الجسم  اىل  لبنان  تاريخ  يف  حساسة  محطة  كل  عند  االنظار  تتجه 
االستثنائية، سواء حراك شعبي او انقسام حكومي او فراغ رئايس، خصوصا وان الجاليات اللبنانية حول العامل تنضم بشكل 

طبيعي اىل فريقني متناقضني

تقرير
مارلني خليفة

@marlenekhalife

وزارة  تنقسم  بأن  نسمح  ومل  االحتواء،  اىل 
الخارجية يف اصعب الظروف".

الوزير  اعتمده  ذاته  االحتوايئ  االسلوب 
منصور حني كان قنصال عاما يف االسكندرية. 
ارائهم  عن  التعبري  اللبنانيون  "اراد  يروي: 
مواقفهم.  بحسب  متناقضة  برقيات  وارسال 
متكنت حينها من التواصل مع ابناء الجاليات، 
باالمتناع عن  مهذب  باسلوب  اقناعهم  ومن 
ارسال برقيات تتضمن اساءات وشتائم. كان 
الجالية  وبقيت  الجميع،  من  الفتا  التجاوب 

اللبنانية متامسكة بكل فئاتها".  
الفراغ  ابان  ديبلومايس  ارتياح  عدم  حصل 
ممثلون  دوما  هم  السفراء  الن  الرئايس 
الدولة ما يسبب احراجا لهم، وهنا  لرئيس 
وحكمته  لخربته  السفري  استخدام  اهمية 

الديبلوماسية. 
وعليه  الظروف،  كل  يف  لبنان  السفري  ميثل 
وليس  داخلية  السياسية  اللعبة  اعتبار 
اكرث  بحسب  وذلك  فيها،  التدخل  حق  له 
السفري  ينخرط  ال  اليهم.  تحدثنا  سفري  من 
ميثل  الديبلومايس  ألن  الداخيل،  الرصاع  يف 
الدولة اللبنانية ايا يكن املسؤول او الحاكم، 
اال يف عمل سفارته  يتدخل  السبب ال  لهذا 
وال  للداخل  مرتوك  الداخل  يف  يحصل  وما 

عالقة له به.  تنتقل االنقسامات اللبنانية اىل الجاليات كالرشارة.

الوزير السابق للخارجية عدنان منصور.

رأي  يكون  ان  يجب  القاعدة،  بحسب 
لديهم  السفراء  واكرثية  جامعا،  السفري 
الخربة الكافية لذلك، وهم غالبا ما يذكرون 
بوحدة الوطن والشعب وبالتاريخ الطويل، 
وال يعرجون كثريا عىل فرتات االضطرابات. 

من  اللبناين  الديبلومايس  الجسم  متكن 
الحفاظ عىل وحدته طيلة  الحرب اللبنانية 
عام  ابرزها  كان  انقسام  محطات  ووسط 
1989 حني انقسم لبنان اىل حكومتني: اوىل 
ميشال  العامد  انذاك  الجيش  قائد  برئاسة 
الحص.  سليم  الدكتور  برئاسة  وثانية  عون، 
يف  انطلق  الذي  الشعبي  الحراك  حقبة  يف 
17 ترشين االول الفائت، يجوز السؤال عن 
سلوك الديبلوماسيني والسفراء يف حقبة غري 
مسبوقة يف تاريخ لبنان الحديث، حيث قرر 
الشعب اللبناين ان يعرّب عن رأيه معرتضا يف 

الشوارع الساحات.
من  كبري  عدد  اىل  تحدثت  العام"  "االمن 
الجسم  ان  عىل  برمتهم  اجمعوا  السفراء، 
الديبلومايس بقي موحدا يف اقىس الظروف 

ومل يدخل اليه اي رشخ. فام رس ذلك؟ 
عدنان  السابق  الخارجية  وزير  يقول 
الديبلومايس  منصور ان "الرس يكمن يف ان 
الرتفع  هي  مميزة  بخاصية  يتمتع  اللبناين 
وهو  الداخل،  يف  املوجودة  التجاذبات  عن 
يف  تشويش  واي  بلده،  ميثل  انه  يعرف 
سمعة  وعىل  مبارشة  عليه  سيؤثر  عمله 
ايا تكن وجهة  بلده وجاليته. لهذا السبب، 
نظره وعاطفته، فانه يف نهاية االمر يترصف 
عىل  الدولة  يف  املسؤول  ترصف  الخارج  يف 
انه سفري لبنان الواحد وال يدخل يف دهاليز 
والتجاذبات  ومتاهاتها  اللبنانية  السياسة 

الحاصلة عىل االرض". 
اثناء  يف  انه  نالحظ  "اننا  اىل  منصور  يشري 
يف  انقسامات  حصلت  اللبنانية  الحرب 
فروع مرصفية ويف وزارات ومؤسسات عدة، 
بينام بقيت وزارة الخارجية بكيانها املوحد، 
املؤسسة  هذه  الديبلوماسيني  التزام  وبقي 

الديبلوماسية". الوطنية، وهي املؤسسة 
التظاهرات   ذكر  ميكن  السياق،  هذا  يف 
فرتة  يف  كندا  يف  اللبنانية  السفارة  امام 
السفري  بذل  حينها  الحكومي.  االنقسام 
مجلة  تحرير  ورئيس  املتقاعد  اللبناين 

انحياز السفري او القنصل اىل فريق دون آخر 
يؤدي حتام اىل انقسام بني الجاليات ويرضم 
بينها املشاكل، ألن اللبنانيني يف الخارج غالبا 

ما ينتمون اىل تيارات واحزاب متناقضة. 
للديبلوماسيني  حرجا  املوضوع  هذا  يسبب 
يتعاطى  ما  غالبا  لكن  الخارج،  يف  العاملني 
فهم  والهدوء.  الحكمة  من  بكثري  السفراء 
تردهم  التي  التعليامت  بتقييم  يقومون 

املصلحة  يف  صبت  حال  يف  ويعتمدونها 
العامة، اما اذا وجدوا انها تسبب حساسيات 
من  ملزيد  وقتا  ويأخذون  فيرتيثون  معينة 

التقييم.
كالتي  الشعبية  االحتجاجات  ظل  يف 
تحصل منذ 17 ترشين االول الفائت، هل 
موقف  عن  التعبري  يف  حرجا  السفري  يجد 

اللبنانية؟  الدولة 

ال   يك  جهده  جابر  عاصم  "الديبلوماسية" 
الجالية  ابناء  بني  الكندية  الرشطة  تتدخل 
جابر  السفري  اعطى  املتظاهرين.  اللبنانية 
اللبناين  الوطني  النشيد  لوضع  توجيهاته 
لبنانية  لجهة  املسيئة  الهتافات  صدور  عند 
دون اخرى. حني جاء عيد االستقالل طلب 
من ابناء الجالية التظاهر بطريقة حضارية 
دعا  التظاهرة  انتهاء  وبعد  السفارة،  امام 
املمثلني االساسيني يف التظاهرة اىل املشاركة 
االستقالل  بعيد  السفارة  احتفاالت  يف 
لجميع  ملك  "السفارة  قائال:  وخاطبهم 
يوما  الحكم  تتسلموا  ان  وميكن  اللبنانيني، 
السفارة  عن  دفاع  موقع  يف  وتكونوا  ما 
وغريكم سيكون يف موقع املعارضة"، بحسب 

ما يروي لـ"االمن العام". 
بل  قطعا  املجابهة  اىل  نعمد  "مل  اضاف: 

ال ينفذ السفراء التعليمات 
عشوائيا بل وفق املصلحة 

الوطنية



4849
عدد 75 - كانون األول 2019عدد 75 - كانون األول 2019

يستطيع  "ال  منصور:  الوزير  يقول 
لبنان،  اال اىل  الديبلومايس ان يكون منحازا 
الجاليات.  تتدمر  ال  يك  فئة  اية  اىل  وليس 
للدولة  واخريا  اوال  هو  السفري  انتامء  ان 
وليس لتيار او لحزب او لتنظيم، وال ميكنه 
واال  اخرى،  دون  جهة  مع  طرفا  الدخول 
يتمزق كيان الدولة من خالل السفارة التي 
يرتأسها فتتحول اىل جهة منحازة. هذا طبعا 
اللبنانية  الدولة  ميثل  السفري  الن  جائز  غري 
اتخاذ  تاليا  ميكنه  وال  املطاف،  نهاية  يف 

اجراءات تخالف موقفها". 
من  الديبلوماسية  السفري  براعة  تظهر 
خالل قدرته عىل تجميد االنقسام يف داخل 
بني  الحدة  طابع  االمور  تتخذ  فال  الجالية، 

افرادها.         
يقرب  الذي  الجامع  دور  السفري  "يلعب 
التشنجات  من  ويخفف  النظر  وجهات 
جاليته  يحيد  ان  املفرتض  ومن  الحاصلة. 
الخالفات  تعميق  لعدم  لبنان  مشاكل  عن 

واالحقاد"، بحسب منصور. 
ليس بالرضورة ان ترسل الخارجية  تعليامت 
اىل سفرائها يف ظروف مامثلة، فاالمر يعتمد 
نظر  وجهات  ظهور  بسبب  السفري  عىل 
خالل  اللبنانية  الجالية  داخل  يف  مختلفة 

ان  من  السفري  مينع  ال  ذلك  لكن  االزمات. 
يجمع كل اطياف الجالية اللبنانية املوجودة 
بني  واملختلفة  املتناقضة  الحزبية  بتياراتها 

بعضها البعض يف لبنان. 
ماذا عن الحراك الحايل؟ 

ينخرط  ان  يجب  "ال  منصور:  الوزير  يقول 
او  شعبية  حراكات  يف  الديبلومايس 
مجريات  يشاهد  ان  عليه  بل  انتفاضات 
نفسه  عن  يعرّب  اللبناين  فالشعب  االمور. 
الجالية  ابناء  ألن  موقف  اتخاذ  ميكنه  وال 
غرار  عىل  منقسمني  سيكونون  اللبنانية 
لبنان، وبالتايل اي موقف متخذ سيحوله اىل 

طرف". 
بني  اللبنانية  الحكومة  انقسمت   1976 عام 
السفري  يروي  ما  بحسب  خارجية،  وزيري 
الخارجية  وزير  "استقال  جابر:  عاصم 

رشيد  الرئيس  حكومة  من  تقال  فيليب 
شمعون  كميل  الرئيس  تعيني  وتم  كرامي، 
للداخلية،  وزيرا  ايضا  وكان  بديال  وزيرا 
ابان حوادث  وبقي كرامي رئيسا للحكومة. 
لبنان،  اىل  السورية  القوات  ودخول   1976
الخارجية  وزارة  يف  شمعون  الرئيس  كان 
يف  كرامي  الرئيس  بينام  بسرتس  قرص  يف 
ارسال  اىل  االخري  فعمد  الحكومة،  رئاسة 
لتعليامت  مناقضة  السفارات  اىل  تعليامت 
صالحيات  بذلك  مامرسا  شمعون،  الوزير 
السيايس  االنقسام  بسبب  الخارجية  وزير 
يقرأون  السفراء  فكان  انذاك،  حصل  الذي 
معا  وشمعون  كرامي  الرئيسني  تعليامت 
فيها  يرون  التي  التعليامت  ويطبقون 

لبنان". مصلحة 
النافر  الحدث  ان  اىل  السفراء   احد  يشري 
االبرز الذي واجهه سفراء لبنان، كان وجود 
وسليم  عون  ميشال  الرئيسني  حكومتي 
الحص. يف تلك املرحلة، وقع بعض السفراء 
سيادة  مع  وهي  عاطفتهم  بني  رصاع  يف 
مغايرة  توجيهات  وبني  واستقالله،  لبنان 
برقيات  تصلنا  "كانت  السفري:  يروي  لذلك. 
لوزارة  العام  االمني  من  بسرتس  قرص  من 
ومن  اللمع  ايب  فاروق  االمري  الخارجية 
الرئيس سليم الحص. عمد بعض السفراء اىل 
التي تردهم واضعني  الربقيات  االنتقائية يف 
سيادة لبنان واستقالله اساسا لتوجهاتهم".

اللبناين  الديبلومايس  السلك  ينقسم  مل 
يف  االنحياز  عدم  مؤمتر  انعقاد  عند  يوما. 
بلغراد، وقف املندوب اللبناين يف اثناء تالوة 
متحفظا  الكالم  وطلب  النهائية  املقررات 
عن البند اللبناين، ومطالبا بانسحاب الجيش 
السوري من لبنان خالفا لتعليامت اخرى. مل 
يتم تغيري القرار برمته، لكن السفري املذكور 
طالب بأن يذكر يف هامش القرار اشارة اىل 

ذلك، وهذا ما حصل. 
الشخصية،  السفراء  عواطف  تضاربت  مهام 
الديبلومايس  الجسم  عىل  هؤالء  حافظ 
التقييم  هامش  من  مستفيدين  موحدا، 
املرتوك لهم، معتربين ان وظيفتهم الرئيسية 
هي الدفاع عن مصالح لبنان، ومترصفني مبا 
ميليه حسهم الوطني مهام كانت التعليامت.

السفري عاصم جابر.

الخارجية  حافظت 
اللبنانية على وحدتها 

في اقسى الظروف
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تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

إنتفاضة العراق على صفيح إقليمي ساخن
بغداد بني إرضاء إيران وتحاشي إغضاب واشنطن

مير العراق يف منعطف خطري يضع استقراره عىل املحك ويفتح باب الجدل واسعا حول مصري النظام فيه. يزداد الوضع تعقيدا 
وخطورة بسبب املتغريات يف املنطقة، السيام يف ضوء التصعيد االمرييك ـ االيراين، وصلة العراق بهذا التصعيد ومجرياته بسبب 

تداخل الخنادق واملواقف. تجد بغداد نفسها محارصة بني كيفية ارضاء ايران وتحايش اغضاب واشنطن

ليست املرة االوىل التي يشهد فيها العراق 
اىل  تعيد  شعبية  واحتجاجات  تظاهرات 
ظهر  الذي  العريب  الربيع  مشاهد  االذهان 
مجددا هذا العام يف السودان والجزائر. يف 
العام 2011 حصلت تظاهرات وقف وراءها 
الحراك املدين ومل تسفر عن سقوط حكومة 
نور املاليك انذاك، لكنها دفعتها اىل مراجعة 
جرت  و2018،   2015 عامي  بني  ادائها. 
تظاهرات حاشدة كان ابرز من قام بها تيار 
مقتدى الصدر الذي متكن من حشد مئات 
االالف من انصاره ومعه تيار عامر الحكيم. 
هذه الحركة االعرتاضية ساهمت يف اقصاء 
السيايس  باملفكر  واالتيان  العبادي  حيدر 
لرئاسة  عبداملهدي  عادل  االقتصادي 
الحكومة كبديل من االقطاب والصقور عند 
الصدر وهادي  مقتدى  مثل  العراق،  شيعة 
ما  املاليك.  ونوري  فياض  وفالح  العامري 
انهت  التي  االحتجاجية  التظاهرات  مييز 

الثاين: شهرها 
املناطق  يف  الشعبية  االحتجاجات  تركز   -1
واملدن الجنوبية ذات الغالبية الشيعية، مثل 
البرصة وكربالء والنجف والديوانية وميسان 
بغداد  العاصمة  يف  ومتركزها  واملثنى، 
وضعها  عىل  مهمة  تغيريات  طرأت  التي 
الدميوغرايف منذ العام 2003 وشهدت اعنف 
العراق  شامل  محافظات  يف  اما  املواجهات. 
امتدادا  ونينوى  الدين  وصالح  االنبار  مثل 
ظلت  فانها  وديايل،  واملوصل  كركوك  حتى 

خارج دائرة التظاهرات.
التحركات  هذه  طبع  الذي  العنف   -2
ومواجهات  صدامات  اىل  وحولها  الشعبية 
بني املتظاهرين والقوى االمنية، ما ادى اىل 
بينام  الجرحى.  واالف  القتىل  مئات  سقوط 

تساهم  والتي  معاقبته،  صدد  يف  هي  التي 
يف  لالستثامر  تنتظر  او  الشارع  تحريك  يف 
الفوىض، يف وقت تتجه االنظار اىل االمريكيني 
وما اذا كان لديهم مالحظات كبرية عىل عبد 
الصني  الذي خرج عن طاعتهم وزار  املهدي 
واستثامرية،  اقتصادية  اتفاقات  لتوقيع 
دفاع  منظومات  لرشاء  روسيا  اىل  وتوجه 
جوي ومنها S 400، ووافق عىل افتتاح معرب 
بذلك  لتفتح  سوريا  مع  الحدودي  القائم 
بدمشق،  مرورا  بريوت  حتى  طهران  طريق 
بالوقوف  ارسائيل  اتهام  يف  يرتدد  مل  والذي 
العراق،  يف  الشعبي  الحشد  استهداف  وراء 
وبتحريك  امرييك  صنع  من  االحداث  فتكون 
استقرار  لزعزعة  والرياض  واشنطن  من 
الرتكيبة  ورضب  العراق  يف  االيراين  الوجود 
ما  يكون  بالتايل  اليها.  يستند  التي  الحاكمة 
عىل  سعودي  ـ  امرييك  رد  من  جزءا  يحدث 
اىل  وصلت  التي  الخليج  يف  ايران  اندفاعة 

ذروتها مع هجوم ارامكو.
العراق،  يف  الشعبي  الغضب  تفجر  ملاذا  اما 
ويف اوساط الشيعة، وتحديدا مناطق الوسط 
وسيناريوهات  اسبابا  لذلك  فان  والجنوب، 
ابناء  من  الجديد  الجيل  ان  منها  مختلفة، 
هذه املناطق، وان كان ال يختلف عن سواه 
والكرد(،  )السنة  االخرى  املكونات  ابناء  من 
تصدرت  التي  الطبقة  ان  اىل  ينظر  بات 
مل  االول،  املقام  يف  شيعية  وهي  السلطة، 
يتمتع  وطن  من  ينتظره  كان  ما  له  تحقق 
كريم  عيش  من  االوطان  به  تتمتع  ما  بكل 
اجتامعية  وعدالة  متساوية  عمل  وفرص 
غني  بلد  العراق  ان  علام  رشيد.  وحكم 

مبوارده وثرواته.
انطلق  التي  الحسابات  بدت  ثم،  من 

استخدام  عن  بغداد  يف  البعض  يتحدث 
مفرط للقوة من جانب القوات االمنية ضد 
سخطهم  مفاقمة  اىل  ادى  ما  املتظاهرين 
وغضبهم، يتحدث اخرون عن جهات خفية 
اعامل  اىل  بهم  وتدفع  املتظاهرين  تحرك 
حكومية  ملقار  والتخريب  والعنف  الفوىض 
االجهزة  استفزاز  واىل  عامة،  ومنشآت 
مبارشة،  مواجهات  اىل  واستدراجها  االمنية 
مع مالحظة ان وسائل التواصل االجتامعي 
االحتجاجات  اذكاء  يف  دورا  تلعب 

عليها. والتحريض 
التحرك،  لهذا  سياسية  قيادة  عدم وجود   -3
اي  ان  حيث  مربمجا،  ام  عفويا  كان  سواء 
او  تبني  اىل  تبادر  مل  بارزة  قيادة  او  جهة 
وان  خصوصا  الشارع،  يف  يحدث  ما  تغطية 
الشعارات املرفوعة ذهب بعضها اىل الدعوة 
مراجع  وترحيل  العراق  من  ايران  طرد  اىل 
النجف االربعة )بوصفهم اجانب(. الحديث 
من  خليط  وعن  محركة  جهات  عن  جار 
وبقايا  السفارات  من  مدعوم  مدين  مجتمع 
السلطة  من  مترضرة  واحزاب  البعث  حزب 
اىل  اضافة  الحالية.  الحكم  وتركيبة  القامئة 
املهمشني  الناس  من  واسعة  مجموعات 
االوضاع  تردي  عىل  واملحتجني  والفقراء 

واالجتامعية. االقتصادية 
لهذه  واضح  سيايس  افق  وجود  عدم   -4
الفوىض غري املنظمة، بحيث يصعب تحديد 
حدود  عند  تقف  هل  ومداها:  وجهتها 
تغيري حكومي ام تصل اىل انتخابات جديدة 
السيايس  النظام  يف  تغيري  اىل  ام  مبكرة، 
كان  اذا  رئايس؟  اىل  برملاين  من  وتحويله 
عادل  وهو  السيايس  الهدف  تحديد  يسهل 
الجهة  تحديد  يصعب  فانه  املهدي،  عبد 

خارج  يعيشون  كانوا  ممن  قليلة  قلة  يد 
االمرييك  االحتالل  مع  اليه  وجاؤوا  العراق 

عام 2003. 
مناطقية  شيعية  التظاهرات  بدأت  وبينام 

الشيعية(  الغالبية  ذات  بغداد  )احياء 

الحراك العراقي 
من دون قيادة 

وافق سيايس 
واضح.

 16 اىل  وتعود  مؤجلة،  الجيل  هذا  منها 
الذي  الحكم  لطبيعة  وطبقا  مضت.  سنة 
رئاسة  لهم  الذين   - الشيعة  يد  يف  يرتكز 
 - الصالحيات  كل  تتضمن  التي  الوزراء 
كان ينبغي ان يكون حال العراق يف وضع 

افضل بكثري مام هو عليه اليوم، السيام ان 
منازل  يف  يقطنون  الفقراء  الشيعة  معظم 
بائسة ومدن صفيح. كذلك، فان فقراءهم 
السلطة  تكون  ان  من  باملفارقة  يشعرون 
يف  والرثوات  الغنى  يرتكز  وان  يدهم،  يف 

 
العراق هو الدولة االقرب اىل ايران لعدد من االسباب املعروفة. اولها، الرشيط الحدودي الطويل بني 
البلدين بطول يبلغ 1425 كيلومرتا، وهو االطول بني جريان ايران الـ15 مجتمعني. والعراق هو موطن 
ثالث اكرب تجمع للشيعة يف العامل بعد ايران والهند. كام ان اكراد العراق، الذين ميثلون نسبة %20 
من تعداد سكان العراق، كانوا عىل الدوام يعتربون من االهل واالصدقاء واالقارب يف نظر الجمهورية 
العربية  القبائل  كل  ان  عن  فضال  كردي.  مواطن  ماليني   5 قرابة  اراضيها  عىل  تضم  التي  االسالمية 
املتناثرة عرب جنوب غرب ايران لها فروع واذرع وبطون عىل الجانب االخر من الحدود يف العراق. 
كام ان وجود اكرث من مليوين عراقي يف ايران، يعني ان العديد من العراقيني، مبن فيهم بعض الذين 
االيرانية  الجنسيتني  يحملون  بغداد،  العاصمة  الحساسة يف  والعسكرية  السياسية  املناصب  يشغلون 
والعراقية.  خالل العامني املاضيني، ارتفعت االهمية العراقية بالنسبة اىل الجمهورية االسالمية لسبب 
مهم آخر: اعادة فرض الرئيس االمرييك دونالد ترامب لحزمة العقوبات االقتصادية، حيث ميثل العراق 
السبيل الوحيد امام ايران لعمليات خرق العقوبات االقتصادية. بالتايل، فان فقدان العراق يلوح يف 

افق االحداث عىل اعتباره اكرب بواعث القلق بالنسبة اىل ايران.

اهمية 
العراق بالنسبة 

الى ايران
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ذات  والجنوب  الوسط  ومحافظات 
وطنية  اىل  تحولت  فانها  الشيعية،  الغالبية 
عامة تقريبا بعدما انضمت اليها احياء ذات 
غالبية سنية من العاصمة بغداد. يف الوقت 
املحافظات  يف  تظاهرات  تخرج  مل  الذي 
ان  خشية  السنية  الغالبية  ذات  الغربية 
تظاهرات  يف  حصل  كام  اختطافها،  يجري 

تنظيم  لعودة  مهدت  التي   2013 عام 
تلك  بعض  من  مساهامت  سجلت  داعش، 
اىل  وطبية  غذائية  مواد  بارسال  املحافظات 

املتظاهرين يف ساحة التحرير.
التظاهرات  هذه  فان  تقدم،  ما  كل  مع 
مع  العراقية  السلطات  تعاطي  بدلت 
كجزء  تراها  وباتت  املتظاهرين.  مطالب 
من الحلول الرضورية املمهدة للحل النهايئ 
وهذا،  البالد.  يف  السيايس  النظام  ملشكلة 
رغم عدم وجود اهداف موحدة للتظاهرات 
لها، ما يجعل  فضال عن عدم بروز قيادات 
سقوفها مرتفعة مرة ومتناقضة مرة اخرى. 
اصالحات  يرفضون  املتظاهرين  ان  غري 
يريدون  الحكومة، مهام بدت جادة، النهم 
فهم  وعليه،  اوال.  النظام  باصالح  البدء 
الغاء  او  الحكومة،  اقالة  عىل  مرة  يرصون 
وجود  دون  من  اخرى،  مرة  كله  النظام 
تتحقق من خاللها  ان  خارطة طريق ميكن 

مثل هذه اآللية.
يف  الالفتة  املفارقات  اكرث  كانت  رمبا 
التظاهرات العراقية املطالبة بتغيري الدستور 
من  الحكم  نظام  وتغيري  االوىل،  الدرجة  يف 
انتخاب  قانون  وكتابة  رئايس،  اىل  برملاين 
جديد، هي انها انطلقت من اوساط الشباب 
الغالبية  ذات  واالحياء  املناطق  ويف  حرصا، 

الواليات املتحدة تعاقب حكومة عبداملهدي عىل موقفها من العقوبات عىل ايران.

االعوام  خالل  فاستطاعت  جدا،  كبري  بشكل 
االخرية  التظاهرات  موجة  سبقت  التي 
معظم  اجتاحت  التي  االول(،  ترشين   1(
املحافظات الجنوبية ذات الغالبية الشيعية، 
ان تبسط نفوذها الهائل عىل معظم مفاصل 
املشهدين االمني والسيايس يف بالد الرافدين. 
الشارع  دعم  اىل  استند  ما  دامئا  نفوذ  وهو 
الشيعي، سواء يف التصدي للتمرد واالرهاب 
يف  او  السنية،  املحافظات  رضب  الذي 
يف  واالستقالل  االنفصال  لدعوات  التصدي 

املحافظات الكردية الثالث.
لكن يف املقابل، بدا واضحا ان جهل االحزاب 
باتا  وفسادها،  الشيعية  السياسية  والقوى 
كل  تحطيم  خالله  من  ميكن  الذي  املعول 
العراق.  يف  االيرانية  االسرتاتيجية  االهداف 
الوجه  متثل  باتت  والقوى  االحزاب  هذه 
نظر  وجهة  من  اليران  والفاسد  القبيح 
بني  الهوة  من  زاد  وما  الشيعي.  الشارع 
يف  القايس  املنهج  هو  وطهران،  الشارع  هذا 
بابسط  املطالبني  املتظاهرين  مع  التعامل 
والذي  الخدمية،   - املعيشية  حقوقهم 
االعالم  ماكينات  من  مكثفة  تغطية  واكبته 
وسائل  منصات وشبكات  )اىل جانب  الغريب 
تؤثر  ان  استطاعت  االجتامعي(،  التواصل 
حولت  انها  درجة  اىل  الشعبي،  املزاج  يف 
اىل  واحزابه  الشيعي  الشارع  بني  املواجهة 

مواجهة بني الشيعة وايران.
املحللون واملراقبون يف العراق يتحدثون عن 
فشل الطبقة السياسية الحاكمة التي حكمت 
العراق منذ العام 2003، النها مل تقرأ الواقع 
جيدا ومل تدرك ان جيال جديدا اصبح القوة 
عىل  نفسه  يفرض  وبدأ  العراق  يف  الرابعة 
الواقع السيايس. فالطبقة السياسية تعاملت 
وايران  امريكا  هي  قوى  ثالث  مع  دوما 
اخريا  فوجئت  لكنها  الدينية،  واملرجعية 
بجيل الشباب الذي ميثل ما نسبته اكرث من 
60% من مجموع سكان العراق. هذا الجيل 
كل  سياق  خارج  وطنا  يريد  لبنان(  يف  )كام 
الحسابات واالجندات واملصالح الخاصة، ومل 
يشارك يف كل االنتخابات املاضية وال صلة له 
يبحث عن مستقبل مرشق  باملايض وعقده، 

ووطن بال محاصصة وتدخالت خارجية.

يف بريوت ساحة الشهداء. يف بغداد ساحة التحرير. املتظاهرون يف لبنان يطالبون بحكومة 
تفلح  مل  ايضا.  العراق  يف  املتظاهرون  يردده  ما  هذا  النظام.  اسقاط  ويريدون  تكنوقراط 
االجراءات والخطوات التي تقوم بها السلطات العراقية يف امتصاص الغضب الجامهريي، مثلام 
البلدين  السلطات يف  الحراك.  الشارع واحتواء  اللبنانيني يف تهدئة  مل تفلح وعود املسؤولني 
تراهن عىل عامل الوقت لتجاوز مشكلة االحتجاجات الكبرية، حيث تأمل يف ان يترسب امللل 
مع مرور الوقت اىل املواطنني ومينعهم من التواصل والحضور املنتظم اىل الساحات العامة. 
وفتح  جديدة  طرق  وابتكار  االحتجاجات  توسيع  يف  رغبة  لديهم  البلدين  يف  واملتظاهرون 
جبهات اخرى، مثل العصيان املدين ومحارصة مؤسسات الدولة واعالن االرضاب العام، بعدما 

نجحت عملية قطع الطرق وشل حركة السكان بشكل عام وارباك الدولة ومؤسساتها.
يف العراق كام يف لبنان، دعوات اىل مكافحة الفساد الذي ينخر جسم الدولة، ودعوات اىل 
مستقلني  قيام حكومة  واىل  مبكرة،  نيابية  انتخابات  اجراء  واىل  انتخاب جديد  قانون  وضع 
واختصاصيني الدارة مرحلة انتقالية. وعىل الرغم من البداية ذات الطابع املطلبي الخدمايت 
للمتظاهرين يف العراق ولبنان، اال انها رسعان ما جنحت اىل الفوىض وتحولت اىل اكرث القضايا 

السياسية سخونة. 

خرس العراق منذ العام 2003 نحو 450 مليار دوالر بسبب الفساد. وتسجل البطالة مستويات 
اعلن  23%، يف حني  بنحو  العام  هذا  بغداد  يف  لالحصاء  املركزي  الجهاز  وقدرها  متفاقمة، 
صندوق النقد الدويل منتصف العام املايض ان معدل بطالة الشباب قد بلغ اكرث من %40.

ومع ان املوارد النفطية للعراق تشكل 89% من موازنته، ومتثل 99% من صادراته، لكنها 
احتياطات  ان حجم  الرغم من  الوطنية. عىل  العاملة  الوظائف يف  اال 1% من  ال تؤمن 
النفط يف العراق تصل اىل نحو 112 مليار برميل، يطارد الفقر نحو ربع العراقيني، اذ تزيد 
نسبته عىل 22%، وتصل يف بعض محافظات الجنوب اىل اكرث من 31%. وقد ادت النفقات 
املتضخمة اىل اكرب عجز يف املوازنة، اذ بلغت هذا العام 23 مليار دوالر، ويتوقع ان تزيد 
عىل 30 مليار دوالر بحلول عام 2020، بحسب اللجنة املالية يف مجلس النواب العراقي.

ووفق تقرير مطول لـمعهد واشنطن لدراسات الرشق االدىن نرش قبل اشهر، قدرت دراسة 
عراقية ان الفساد املايل يستنزف نحو 25% من املال العام. يف العام املايض، افادت وسائل 

االعالم العراقية ان مثة 800 ملف من الفساد قيد التحقيق.
تتفق هيئات دولية عىل ان سجل الفساد يف العراق قد ازداد سوءا يف العقود املاضية، اذ 
صنفت منظمة الشفافية الدولية العراق يف املرتبة 117 من 133 دولة عام 2003، قبل ان 

يرتاجع الحقا اىل املرتبة 169 من بني 180 دولة. 

اوجه شبه بني 
انتفاضتي العراق 

ولبنان

ازمة فساد وفقر وبطالة 

الشيعية من بغداد وبقية محافظات الوسط 
والجنوب ذات الغالبية الشيعية.

يف  يحصل  ملا  السياسية  الرواية  او  القراءة 
اليران،  موالية  عراقية  اوساط  من  العراق 

تخترص عىل الشكل التايل:
تشكيل  عبداملهدي  عادل  تكليف  منذ 
تحالف  ثم حصول  ومن  العراقية،  الحكومة 
بدأ  فيها،  االسد  سائرون عىل حصة  ـ  الفتح 
العمل عىل تهيئة االرضية املناسبة الطاحتها. 
السعي  صورة  االعالم  وسائل  يف  اتخذ  عمل 
اىل تصوير تلك الحكومة عىل انها االكرث فشال 
حتى قبل ان تنطلق عجلة عملها، وتحميلها 
من  املتقادمة  البالد  ازمات  كل  مسؤولية 
معيشية.  خدمات  وسوء  ومحاصصة  فساد 
اما عىل االرض، فقد بدأ مبكرا ايضا االشتغال 
عىل اسقاط عبد املهدي يف ارشاف الواليات 

املتحدة.
اىل  املتحدة  الواليات  دفعت  كثرية  اسباب 
اتخاذ قرار معاقبة حكومة عبداملهدي، عىل 
رأسها موقف االخرية من العقوبات االمريكية 
عىل ايران، حيث ابدت - عىل عكس حكومة 
العبادي - تعاطفا كامال مع طهران، وعملت 
اىل  التنسيق معها. يضاف  عىل رفع مستوى 
داخل  الشعبي  الحشد  قوى  متدد  تقدم  ما 

يسلم  ال  والذي  العراقية،  الدولة  مؤسسات 
من بعض االصوات الناقدة له حتى يف اوساط 
ان  اىل  اخرون  يذهب  فيام  الفتح،  تحالف 
للتيارات  الساحة  سيخيل  املؤسسات  ترك 
افتتاح  فهو  الثالث  السبب  اما  االمريكية. 
معرب القائم ـ البوكامل الحدودي بني العراق 
وسوريا، والذي مثل وفق مصدر امني مطلع 
سفر  بعيد  لواشنطن  جدا  قاسية  صفعة 
عبداملهدي اىل الصني، وقرئ امريكيا عىل انه 
القايض  االيراين  املرشوع  يف  واضح  انخراط 
ـ  ـ دمشق  بغداد  ـ  العواصم )طهران  بربط 

بريوت( وصوال اىل البحر املتوسط.
لكن يف العراق قراءة ورواية ثانية لالحداث 

وموقع ايران فيها، وهذا ملخص لها:
والدميوقراطي  الجديد  العراقي  النظام 
عجز   ،2005 العام  يف  دستوره  وضع  الذي 
روح  مع  تنسجم  سياسية  عقلية  انتاج  عن 
السيايس  املسار  اتجه  لذلك،  الدميوقراطية. 
اسفر  ما  والقومي،  الطائفي  التخندق  نحو 
عن تكريس نظام سيايس بغالبية مجتمعية، 
هي اقرب اىل طهران منها اىل واشنطن التي 
االمور  بزمام  املمسكة  بانها  طويال  اعتقدت 

يف هذا البلد.
ايران  استثمرتها  العظيمة  الفرصة  هذه 

يعاقبون  االميركيون 
حكومة عبداملهدي بسبب 

انحيازها الى ايران



5455
عدد 75 - كانون األول 2019عدد 75 - كانون األول 2019
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خليل حرب
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مع  والرصاع  السورية  الحرب  سنوات  يف 
شديدة  منطقة  هناك  تكن  مل  االرهاب، 
الحال يف منطقة  التعقيد مثلام كانت عليه 
رشق الفرات. كل العنارص املحلية واالقليمية 
ال  وهي  هناك،  وتتداخل  تتشابك  والدولية 
االمرييك  الدخول  يبدو.  ما  عىل  كذلك  تزال 
الكردية  الورقة  عىل  والرهان  الساحة  عىل 
واملخاطر،  الحسابات  ارتباك  من  عزز 
دونالد  االمرييك  الرئيس  قرار  بعد  خصوصا 
له  عسكرية  بقوات  االحتفاظ  ترامب 
التي متّول  النفط  آبار  تحت مسمى حامية 
الفصائل الكردية يف جهودها ملواجهة بقايا 

خطر تنظيم داعش. 
الجامعي  االستاذ  حاورت  العام"  "االمن 
السوري الدكتور عقيل محفوض، وهو ايضا 
والعلمية  البحثية  اهتامماته  تركز  كاتب 
والكرد،  وايران  العربية وتركيا  املنطقة  عىل 
الفرات  رشق  ملشهد  صورة  رسم  ملحاولة 

والتفاهامت الروسية - الرتكية. 

لتنظيم  تابع  جيب  آخر  سقط  ان  منذ   ■
داعش يف سوريا يف قرية الباغوز تحديدا، يف 
يد قوات سوريا الدميوقراطية يف آذار 2019 
املشهد  انقلب  الخالفة،  دولة  نهاية  لتعلن 

يف منطقة رشق الفرات يف سوريا، ملاذا؟ 
يف  هو  املشهد  انقالب  عن  الحديث   □
الواقع  امنا  واالعالمي،  السيايس  الخطاب 
الحديث  ان  ذلك  كبري،  حد  اىل  مختلف 
تزامن مع حديث  داعش  تنظيم  نهاية  عن 
متواتر تقريبا عن بقاء التنظيم يف غري مكان 
وغري منطقة من رشق سوريا وبعض مناطق 
احتامل عودة  العراق، وتحذير مستمر من 
االنسحاب  ان  كام  النشاط.  اىل  التنظيم 

قراءة هادئة من عقيل محفوض حول سوريا 
ماذا يجري في شرق الفرات وإلى أين؟

االمرييك كان يف الترصيحات والصور وامليديا 
عن  االمريكيون  اعلن  اذ  الواقع،  يف  وليس 
يغادروه.  ان  قبل  الفرات  اىل رشق  العودة 
ملا  مديد  بقاء  عن  ترامب  تحدث  كذلك 
قال انه حامية حقوق النفط ودعم حلفائه 
املشهد،  ان  يعني  هذا  اخرى.  وامور  الكرد 
تتغري  مل  الفرات  رشق  يف  الرهانات،  قل 
كثريا، حتى مع بروز مؤرشات جديدة مثل 
االعتداء الرتيك، وانتشار الجيش السوري يف 
وخاصة  املنطقة،  تلك  من  واسعة  مناطق 

عىل الحدود مع تركيا. 

دمشق  بني  اتفاق  عن  الحديث  جرى   ■
رشق  وعودة  وكردية،  سورية  وقيادات 
الفرات اىل سيادة الدولة السورية. هل امثر 

هذا االتفاق؟ 
اتفاق  هو  وكردها  دمشق  بني  االتفاق   □
االعتداء  او  التدخل  واكراهات  الرضورة 

الكردية  الفاعليات  ان  يبدو  ال  لكن  الرتيك. 
عىل قناعة تامة باالتفاق مع الدولة املركزية 
يف دمشق، وقد ظهرت مؤرشات عديدة من 
حدوث  احتامل  عىل  قسد  قوات  او  الكرد 
االعالن  االتفاق، وتعزز ذلك مع  نكوص يف 
املنطقة.  تلك  يف  مديد  بقاء  عن  االمرييك 
املقام  يف  امني  اتفاق  عن  الكرد  يتحدث 
اخرى  بنقاط  مرشوط  اتفاق  وهو  االول، 
وغريها،  الذاتية  االدارة  بنى  مبصري  تتعلق 
وعىل الرغم من الصعوبات هنا وهناك، اال 
ان االتفاق صامد، وقد عززه االتفاق الرويس 
الرئيس  تحدث  لقد  سوتيش.  يف  الرتيك   -
عن   )2019 االول  ترشين   31( االسد  بشار 
بكل  تتعاطى  سوف  السورية  الحكومة  ان 
جدية وعمق وهدوء مع هواجس ومطالب 
التي  الوقائع  الكرد، مبا يف ذلك  الكرد وغري 
دون  من  لكن  الجزيرة،  منطقة  يف  حصلت 
الدولة  عىل  تداعيات  اي  لذلك  يكون  ان 

السورية ووحدتها ومتاسكها. 

الكردية  االحزاب  اعالن  ان  تعتقد  هل   ■
اقامة نظام فيديرايل يشمل املناطق العربية 
والرتكامنية التي متت استعادتها من داعش 
يف  كخيار  مطروحا  يزال  ال   2016 آذار  يف 

اوساط السياسيني االكراد، ملاذا؟ 
وبنى  كيانية  بنى  اقامة  من  الرغم  عىل   □
يف  قاربت  الفرات،  رشق  يف  بديلة  سلطة 
بعض جوانبها مبنى الدولة ومعناها، اال ان 
كل ذلك كان متوقفا عىل تفاهامت الحرب 
السورية واكراهاتها. عندما مكنت واشنطن 
انقرة من االعتداء عىل رشق الفرات، تعرض 
مرشوع الكيانية اىل ما يشبه االجهاض، وقد 
واملقيمة  العميقة  املخاوف  بذلك  تحققت 

الظروف  ان  من  الكيانية  الفاعليات  لدى 
االقليمية والدولية متثل عامل اعاقة رئيسيا 
من  منط  اي  او  الذاتية  االدارة  قيام  امام 
ثم  ومن  سوريا،  يف  للكرد  الكيانية  امناط 
ال  لديهم:  االثرية  العبارة  الكرد  استعاد 
االمرييك  االعالن  لكن  الجبال.  اال  اصدقاء 
عن البقاء يف رشق الفرات، رمبا يجدد االمل 
املحافظة عىل وجود  الكيانية يف  اهل  لدى 
خاص يف تلك املنطقة، ذلك ان الرهان عىل 

االمرييك واالرتهان له ال يزال قويا.

االستاذ الجامعي السوري الدكتور عقيل محفوض.

تسارعت االحداث يف منطقة رشق الفرات يف سوريا خالل االسابيع املاضية، لتزيد تعقيدات املشهد غموضا، يف منطقة بالغة 
الحساسية ال لسوريا وحدها وامنا للمحيط االقليمي برمته، حيث تتقاطع املصالح والرصاعات وتتداخل القوى يف وقت تسعى 

فيه دمشق اىل استكامل سيادة الدولة عىل اراضيها

■ اعالن الرئيس االمرييك ترامب االبقاء عىل 
قوات امريكية يف مناطق آبار النفط يف رشق 

الفرات، اىل اين سيؤدي؟ 
وحلفاءهم  الكرد  ان  اىل  االشارة  سبقت   □
يراهنون  الفرات  رشق  يف  وغريهم  العرب 
حيال  تحفظات  لدي  كانت  االمرييك.  عىل 
التقديرات املترسعة يف شأن االعالن االمرييك 
عن االنسحاب من رشق الفرات، وقد كتبت 
عن  ينسحب  مل  او  لن  االمرييك  ذلك.  عن 
طيب خاطر من اي منطقة دخلها. كام ان 

الفرات،  رشق  يف  االمرييك  التدخل  اسباب 
فقد  ثم  تتحقق، ومن  مل  واملضمرة،  املعلنة 
ينسحب  لن  االمرييك  بأن  التقديرات  كانت 
او  به  مرتبطة  محلية  بنى  يهيء  ان  قبل 
يزال  ال  بقاءه  ان  يعني  وهذا  له،  موالية 
قامئا ورمبا ملدة طويلة. مثة عامل حاسم او 
مقرر يف هذا الباب، هو وجود قابلية محلية 
لوجود االمرييك، وال بد من تغري االحوال مبا 
ثم  لالمرييك،  رافضة  بيئة  نشوء  من  ميكن 
هذا  هناك.  من  اخراجه  عىل  تعمل  بيئة 
الدولة  قبل  من  قوية  جهودا  يتطلب  االمر 
السورية، كام يتطلب توافر ظروف اقليمية 

ودولية مساعدة. 

■ بخالف التربير االمرييك بأن اموال النفط 
بقايا خطر  ملواجهة  قسد  قوات  متّول  هذه 
داعش، ما الهدف من هذا املوقف االمرييك 
بابقاء قوات، والذي جاء بعد ايام عىل قرار 

ترامب االنسحاب من سوريا؟ 
□ قال االمريكيون مرارا وتكرارا ان بقاءهم 
يف رشق الفرات هو جزء من سياساتهم حيال 
من  جزء  انه  كام  ككل،  السوري  الحدث 
سياساتهم يف االقليم. لقد تحدثوا عن انهم 
لن يغادروا سوريا قبل ضامن امن حلفائهم، 

اىل  سوريا  تتحول  ان  دون  والحيلولة 

كاتب واستاذ جامعي، تركز اهتامماته 
البحثية والعلمية عىل املنطقة العربية 
كبري  عدد  له  والكرد.  وايران  وتركيا 
سوريا  منها:  والدراسات  الكتب  من 
واحتامالت  الراهن  الواقع  وتركيا: 
الرتكية:  الخارجية  السياسة  املستقبل، 
جدليات  والتغيري،  االستمرارية 
املؤسسة  تركيا:  يف  والدولة  املجتمع 
خط  العامة،  والسياسة  العسكرية 
االزمة  وسياسات  مدارك  يف  الصدع؟ 
السورية، كورد نامه: يف اسئلة الثقافة 

والسياسة والدولة لدى الكرد. 

عقيل محفوض

تركيا، وشامل رشق سوريا،  املنطقة هي يف جنوب رشق  التجمعات االساسية لالكراد يف 
وشامل العراق، وشامل غرب ايران، وجنوب غرب ارمينيا. 

ميثل االكراد نحو 15 اىل 20% من سكان تركيا، وما بني 7 و10% من تعداد السكان يف 
سوريا، وتقيم غالبيتهم يف محافظتي الحسكة وحلب اىل جانب العاصمة دمشق ومدينة 
حلب. اما يف العراق فهم يشكلون نحو 15 اىل 20% من العراقيني. وهم موجودون ايضا 

ضمن تجمعات كبرية ايضا يف ارمينيا واملانيا ولبنان واذربيجان. 
يف ظل عدم وجود مصادر رسمية، فان عدد االكراد يف املنطقة يرتاوح بني 25 و35 مليون 
نسمة. الغالبية منهم من املسلمني السّنة، لكن بينهم ايضا شيعة واقليات غري مسلمة. 
عىل الرغم من ان قوميتهم هي التي تجمعهم عىل حساب انتامءاتهم الدينية او املذهبية، 
يف  سواء  ايضا،  موحدة  ليست  السياسية  والءاتهم  ان  كام  لهم،  موحدة  لهجة  ال  ان  اال 

املنطقة عموما او داخل كل دولة ينتمون اليها. 

عن االكراد
االميركيون  اعلن 

العودة الى شرق الفرات 
قبل ان يغادروه

من املرجح بقاء 
عدد كبير من مقاتلي 

داعش تحت حراسة 
اميركية مشددة
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قاعدة للتأثري االيراين يف املنطقة، وخاصة 
حيال ارسائيل. من هذا املنظور، ان الوجود 
االمرييك مينع الوصل الجغرايف واالسرتاتيجي 
الخط  يقطع  وبالطبع  والعراق،  سوريا  بني 
 - بغداد   - طهران  واالسرتاتيجي  الجغرايف 

دمشق - بريوت. 

حول  الرتيك   - الرويس  التفاهم  تقرأ  كيف   ■
دائم  االتفاق  هل  االمنة؟  املنطقة  يسمى  ما 
وقابل لالستمرار، ما اهميته واين تكمن ثغره؟ 
من  جزء  هو  الرتيك   - الرويس  التفاهم   □

قوة تركية
 يف سوريا.

الوجود االمرييك مينع الوصل الجغرايف بني سوريا والعراق.

روسيا لن تكون جزءا من اي تفاهامت قد تلحق الرضر بسوريا.

يف منتصف العام 2012، انسحب الجيش السوري من مناطق شامل رشق سوريا من اجل الرتكيز 
عىل قتال الفصائل املسلحة يف مناطق اخرى، فبسط املسلحون االكراد سيطرتهم عىل املنطقة حيث 
انشأ حزب االتحاد الدميوقراطي ما يسمى ادارات ذاتية يف كل من القامشيل وعني العرب وعفرين 
يف العام 2014. يف اذار 2016 اعلنت احزاب كردية اقامة نظام فيديرايل يشمل املناطق العربية 

والرتكامنية التي متت استعادتها من داعش.
يف 9 ترشين االول 2019، نفذت تركيا عدوانا جديدا ضد املسلحني االكراد يف شامل رشق سوريا، 
بعد عمليتني عسكريتني يف العام 2016 ومطلع عام 2018، تحت شعار طرد مسلحي تنظيم داعش 

ومقاتيل وحدات حامية الشعب وابعادهم عن حدودها.
تعترب الحكومة الرتكية ان وحدات حامية الشعب والحزب االتحاد الدميوقراطي هي امتداد لحزب 

العامل الكردستاين الذي تتهمه باالرهاب.

شرق الفرات

املنطقة اآلمنة يختلف عن منظور االطراف 
االخرين، مبا فيهم حلفاء تركيا مثل الواليات 
نفوذ  منطقة  اقامة  الرتك  ويريد  املتحدة، 
توطني الجئني  ويهيئون العادة  بهم،  خاصة 
القيام  يعني  وهذا  لهم،  موالني  سوريني 

تهيئة  وكذلك  واثني،  دميوغرايف  بتغيري 
خاص،  نوع  من  كيانية  القامة  الظروف 
ويف  السوري  الحدث  يف  للتأثري  ومنطقة 
طبيعة سوريا ما بعد الحرب. هذا امر دونه 

صعوبات كثرية. 

دينامية سوتيش. صحيح  او  استانة  دينامية 
ان لكل طرف رسديته ورهاناته التي قد ال 
السوري،  الحدث  يف  تتطابق  ال  او  تتوافق 
كبرية  املشرتكة  واملصالح  التقاطعات  ان  اال 
الطرفني  يجعل  الذي  االمر  ايضا،  وعميقة 
منهام  كل  حرص  مع  تفاهامتهام،  يواصالن 
اتفقا  ما  ملراجعة  الظروف  يهيء  ان  عىل 
من  املداولة  او  التفاوض  واعادة  عليه 
تقرأ  قد  جديدة.  صيغ  اىل  التوصل  اجل 
ايجايب،  منظور  من  التفاهم  ذلك  دمشق 
باعتبار ان ثقتها كبرية بروسيا وايران، وهام 

حليف  هي  روسيا  وألن  استانة،  ضامنا 
 - انها  يعني  لسوريا، وهذا  االوصاف  كامل 
اي  من  جزءا  تكون  لن  املنظور-  هذا  من 

تفاهامت قد تلحق الرضر بها. 

الرتيك العادة توطني مئات  ■ هل املرشوع 
السوري  الشامل  مناطق  يف  الالجئني  االف 

قابل للتنفيذ، وما هي خطورته؟ 
تحول  كبرية  واكراهات  صعوبات  مثة   □
دون تنفيذ ذلك املرشوع. هنا من املناسب 
التدقيق يف االمر. ان املنظور الرتيك ملرشوع 

عىل  سورية  كردية  قوى  من  رهانات  مثة   ■
الدعم االمرييك من اجل تحقيق غايات كيانية. 

اين ترى مصري هذه الرهانات؟ 
املوضوع،  من  جانب  عىل  االشارة  سبقت   □
الكرد  فيها  يأمل  او  يراها  التي  الكيانية  لكن 
تبدو بعيدة جدا، وان قراءة عقالنية لالمور ال 
بد من ان ترجح استحالة او شبه استحالة ان 
الكردي  املأمول  او  التقدير  وفق  كيانية  تقوم 
الفرات. لكن من املحتمل ان يواصل  يف رشق 
الكرد رهانهم عىل االمرييك كونه قد ميثل عامل 
من  ادىن  حد  عىل  املحافظة  اجل  من  ضغط 
الخصوصية املناطقية واالثنية والسياسية للكرد 
وحلفائهم يف رشق الفرات، علام ان ذلك دونه 

صعوبات كبرية. 

الحكومة  مع  للحوار  استعدادا  االكرث  من   ■
ان  ام  احمد  الهام  او  عبدي  مظلوم  السورية، 
الكردية  القوى  داخل  اخرى  شخصيات  هناك 
والتفاوض  الحوار  عىل  اكرث  منفتحة  السورية 

والتسويات الوطنية؟ 
دمشق  بني  عدة  ومداوالت  حوارات  جرت   □
وكردها او بني دمشق وفاعليات االدارة الذاتية 
تصطدم  كانت  االمور  ان  اال  قسد،  وقوات 
هو  دمشق  منظور  من  اهمها  كثرية،  بجدران 
الرهان عىل االمرييك واالرتهان له، وان املحاورين 
الكرد ال ميلكون من امرهم شيئا تقريبا. االمرييك 
هو العائق الرئيس امام امكان التوصل اىل اتفاق 
او  قوات  قيادات  بني  الفوارق  اما  مع دمشق. 
ميليشيات قسد فليست من النوع الذي ميكن 
التعويل عليه، ولو ان مظلوم عبدي كان االكرث 
تذمرا  واالكرث  دمشق،  مع  االتفاق  عن  تحفظا 

من االتفاق الرويس - الرتيك. 

■ االالف من مقاتيل داعش كانوا يف السجون 
التابعة لقوات قسد، ماذا حل بهم وما مصريهم؟ 
السياسية  واملتابعات  االعالم  يف  ظهرت   □
تقديرات كثرية، اال ان املرجح هو بقاء جانب 
او  تنظيم داعش تحت رعاية  نخبة  كبري من 
من  املقاتلون  اما  مشددة.  امريكية  حراسة 
الصفوف االخرى، فمن املمكن اعادة ادراجهم 
او عمليات اخرى، داخل سوريا  يف تنظيامت 

او خارجها.
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الصدقية والثقافة واإلعتراف بالخطأ ركائز اإلعالم المسؤول:
بعض اإلتهامات تسيئ إلى مطلقها وتؤلف جرائم

قضية

مل  او  ان سافروا  اللبنانيني، سواء ممن سبق 
يسافروا، يعلمون بشكل بديهي ان املديرية 
املؤسسة  هي  ليست  العام  لالمن  العامة 
البضائع  بتفتيش  قانونا  املعنية  االمنية 
الحدودية  املعابر  عند  املسافرين  وحقائب 
قريب  من  ال  الجوية،  او  البحرية  او  الربية 
او من بعيد. واستطرادا، هي ال متلك اساسا 
البضائع  لتفتيش  املخصصة  السكانر  االت 
اساسا  يدخل  ال  املوضوع  كون  والحقائب 
يف  املهم  القانونية.  صالحياتها  نطاق  ضمن 
اىل  الحقا  تنبه  االعالمي  ذاك  ان  املوضوع 
هذا هذا الخطأ الفادح الذي ارتكبه واصدر 
العامة  املديرية  ومن  الجمهور  من  اعتذارا 
مديرية  ان  ضمنه  موضحا  العام  لالمن 
موضوع  يف  اساسا  لها  دخل  ال  العام  االمن 
املعابر  عند  والحقائب  البضائع  تفتيش 
الحدودية. املديرية العامة لالمن العام، رغم 
زورا،  طاولتها  التي  الباطلة  االتهامات  تلك 
توقفت عند ذاك التوضيح بكثري من االحرتام 
ذاك  متتع  مدى  عن  يكشف  كونه  والتقدير 
واملهنية  الوطنية  املسؤولية  بحس  االعالمي 
الرجوع  اىل  دفعاه  اللذين  االدبية  وبالجرأة 
فضيلة  الخطأ  عن  فالرجوع  الخطأ.  عن 

التنويه. تستحق 

منع بث فيلم سيناميئ؟
من االمثلة االخرى عن بعض االخطاء التي 
وقع فيها بعض الصحافيني واالعالميني خالل 
صالحيات  خص  ما  يف  االخرية،  السنوات 
عىل  نذكر  العام،  لالمن  العامة  املديرية 
عىل  املديرية  رقابة  موضوع  املثال  سبيل 
نرشوا  منهم  فالعديد  السينامئية.  االرشطة 
مقاالت او بثوا اخباراً تفيد بان االمن العام 
الحقيقة  معني.  سيناميئ  فيلم  عرض  منع 

االمن  ان  تؤكد  املجال  هذا  يف  القانونية 
عرض  منع  صالحية  اساسا  ميلك  ال  العام 
يقترص  القانوين  دوره  وامنا  سيناميئ،  فيلم 
الفيلم  كان  اذا  ما  يف  التدقيق  عىل  فقط 
القانونية  النصوص  يخالف  ما  يتضمن 
ضباط  ان  مثال  افرتضنا  لو  ال.  ام  النافذة 
عن  امتنعوا  املعنيني  العام  االمن  وعنارص 
هم،  يتعرضون  انذاك  التدقيق  بهذا  القيام 
عقوبات  اىل  النافذة،  القوانني  بحسب 
فيلم  عرض  منع  ان  واستطرادا،  متعددة. 
اخرى  سيناميئ معني هو من صالحية جهة 
نورد  ذلك  توضيح  بهدف  العام.  االمن  غري 

االتية:  القانونية  التفاصيل 
جميع  اخضاع  قانون  من   4 املادة  ان 
يف  الصادر  للمراقبة  السينامئية  االرشطة 
االمن  اوجبت عىل   1947 الثاين  27 ترشين 
من  التأكد  لناحية  االفالم  يف  التدقيق  العام 
النافذة.  اللبنانية  للقوانني  مخالفتها  عدم 
فان  ما،  قانونية  مخالفة  الفيلم  تضمن  اذا 
الدائرة املختصة يف االمن العام تقوم بابالغ 
يتضمن  كذا  املشهد  بأن  العالقة  صاحب 
كذا  رقم  القانونية  للامدة  رصيحة  مخالفة 
القانونية  املادة  او كذا )اي يتم اعطاء نص 
وبالتايل  املعني(،  للشخص  الصلة  ذات 
العالقة  صاحب  عىل  العام  االمن  يقرتح 
تصويب االمر يك يصبح الفيلم مطابقا لنص 
عدم  حال  يف  والرصيح.  الواضح  القانون 
القانون  فان  بذلك،  العالقة  صاحب  اقتناع 
يوجب عىل االمن العام يف مثل هذه الحالة 
مالحظاته  مع  فيه،  املدقق  الرشيط  احالة 
ارشطة  مراقبة  لجنة  اىل  عليه،  القانونية 
رسمية  لجنة  وهي  للعرض،  املعدة  االفالم 
منشأة  ومحايدة،  ومستقلة  متخصصة 
مبوجب قرار رئيس الحكومة رقم 2010/85 

اوال: القدح
القدح هو كل لفظة ازدراء او سباب، وكل 
مل  اذا  التحقري  عن  يشفان  رسم  او  تعبري 
محتال.  فالن  مثال:  معني.  امر  عىل  ينطو 
تختلف عقوبة جرمية القدح بحسب صفة 
الذي طاولته. فمثال، يعاقب عىل  الشخص 
اسبوع  من  بالحبس  الناس  احد  يف  القدح 
خمسني  من  بالغرامة  او  اشهر،  ثالثة  اىل 
ويقيض  لرية.  الف  اربعمئة  اىل  الف 
القدح  يقرتف  مل  اذا  وحدها  بالغرامة 
او  املحاكم  اىل  القدح  اذا وجه  اما  عالنية. 
االدارات  او  الجيش  او  املنظمة  الهيئات 
ميارسون  ممن  اىل موظف  وجه  او  العامة 
السلطة العامة من اجل وظيفته او صفته، 
اشهر  ستة  بالحبس  الفاعل  عىل  فيحكم 
عىل االكرث. اذا وقع القدح عىل اي موظف 
يحكم  صفته  او  وظيفته  اجل  من  اخر 
مئة  اىل  الفاً  عرشين  من  بالغرامة  الفاعل 
الف لرية او بالتوقيف التكديري )بني يوم 
رئيس  عىل  القدح  وقع  اذا  ايام(.  وعرشة 
الدولة يحكم الفاعل بالحبس من شهر اىل 

سنة، الخ... 

ثانيا: الذم
الذم هو نسبة امر اىل شخص، ولو يف معرض 
الشك او االستفهام، ينال من رشفه وكرامته. 
التي  مثاًل: فالن رسق مال االدارة او الرشكة 
الذم  جرمية  عقوبة  تختلف  فيها.  يعمل 
فمثال،  طاولته.  الذي  الشخص  بحسب صفة 
يعاقب عىل الذم باحد الناس بالحبس حتى 
ثالثة اشهر، وبالغرامة حتى املئتي الف لرية، 
بالغرامة  العقوبتني. يقيض  بإحدى هاتني  او 
اذا  اما  عالنية.  الذم  يقع  مل  اذا  وحدها 
املنظمة  الهيئات  او  املحاكم  اىل  الذم  وجه 
إىل  وجه  او  العامة،  االدارات  او  الجيش  او 
من  العامة  السلطة  ميارسون  ممن  موظف 
العقوبة  فتكون  صفته،  او  وظيفته  اجل 
الحبس سنة عىل االكرث. واذا وقع عىل رئيس 
شهرين  من  الحبس  العقوبة  تكون  الدولة 
اذا  انه  اىل  االشارة،  وتجدر  الخ.  سنتني.  اىل 
القربائه  جاز  ميت  اىل  الذم  او  القدح  وجه 
الرابعة دون سواهم استعامل  الدرجة  حتى 

حق املالحقة. 

يف 30 ايلول 2010 ويرئسها ممثل عن وزارة 
الخارجية  وزارات  من  اعضاء  وتضم  االعالم 
االجتامعية  والشؤون  واالقتصاد  والرتبية 
التدقيق  فيتم  العام،  االمن  مديرية  ومن 
بالرشيط مجددا من تلك اللجنة التي تبدي 
اجازة عرض  االصوات يف شأن  باكرثية  رأيها 
اقسامه.  بعض  اقتطاع  او  رفضه  او  الفيلم 
هذه  ضمن  العام  االمن  رأي  ان  بالتايل 
اراء  ستة  اصل  من  واحد  رأي  هو  اللجنة 
القرار.  اللجنة، اي ليس هو صاحب  تضمها 
الرشيط  عرض  رفض  اللجنة  قررت  اذا 
يصدر وزير الداخلية والبلديات قرارا بذلك 
والخ...  واستطرادا، نشري اىل انه يف حال كان 
الداخلية  وزير  قرار  ثم  ومن  اللجنة،  قرار 
او  كليا  الرشيط  عرض  رفض  والبلديات، 
مل  حال  ويف  العالقة  صاحب  فان  جزئيا، 
يقتنع  باالسباب القانونية التي يستند اليها 
قرار الرفض، يكون له كل الحق يف مراجعته 
الدولة،  شورى  مجلس  اي  االداري،  القضاء 
القرار  يكون  وبالتايل  القرار،  بذاك  للطعن 
الشعب  باسم  يحكم  الذي  للقضاء  النهايئ 

اللبناين. 
يف االستنتاج، ليس االمن العام من يقرر منع 
السياق،  فيلم سيناميئ معني. يف هذا  عرض 
العام  االمن  قدمه  ما  ان  اىل  االشارة  تجدر 

هذا  حول  عدة  اعالمية  توضيحات  من 
اىل  ادى  السابقة  السنوات  خالل  املوضوع 
االتهامات  تلك  مثل  حصول  انعدام  شبه 
الناس واالعالميني  كافة  بحقه، كون  الباطلة 
وضوح  واضحة  حقيقة  يعلمون  اصبحوا 
من  العام  االمن  ليس  انه  مفادها  الشمس 

يقرر منع عرض فيلم معني.

رأي القانون
االتهامات  تلك  مثل  توجيه  افعال  ان 
الباطلة تجاه اي شخص طبيعي او معنوي، 
مع ما يرافقها يف غالب االحيان من تعابري 
اوصافا جرمية  غري الئقة، تحمل يف طياتها 
ابرز  من  واخرى.  حالة  بني  تختلف  عدة 
ال  املثال  سبيل  عىل  نذكر  الجرائم  تلك 

الحرص، االيت: 

املحامي منير الشدياق
mounirchidiac2014@gmail.com

القانون يؤكد ان القدح والذم واختالق االخبار  القانون.  الرأي قوال وكتابة تحت سقف  ابداء  اللبناين يكفل حرية  الدستور 
الكاذبة تؤلف جرائم، سواء صدرت عن اشخاص عاديني او اعالميني او الخ... واقعيا، االخبار الكاذبة ميكن للمترضر منها دحضها 

فورا. اما ما تتسبب به من رضر عىل صدقية االعالمي الذي اطلقها فهو افدح بكثري، كونها تكشف ضعف ثقافته ومهنيته 

االعالمي،  العمل  تنظم  التي  القوانني  كل 
رصاحة  تنص  لبنان،   يف  وسائله  مبختلف 
او  قدح  اي  نقل  او  بث  عدم  الزامية  عىل 
ذم او تحقري او تشهري او كالم كاذب يف حق 
االشخاص الطبيعيني او املعنويني، حرصا عىل 
مستوى  وعىل  االوىل،  الدرجة  يف  كراماتهم 
الثانية،  الدرجة  يف  لالعالم   الراقي  االداء 
وعىل واجب احرتام القوانني يف كل االحوال.

االسامك  مئات  تسبب يف غرق  العام  االمن 
اساسا  لكن  اللبنانية.  االقليمية  املياه  يف 
املثل املجازي عن  السمك يغرق؟ هذا  هل 
يف  له  مثيال  نرى  قائله،  خفة  يكشف  اتهام 
التي يوجهها  الواقعية  الكثري من االتهامات 
االعالم،  وسائل  من  العديد  عرب  البعض، 
او رسمية  او مؤسسة خاصة  ما  اىل شخص 

وغريها. 
تلك  مثل  عن  الواقعية  االمثلة  ابرز  ما 
العام يف هذا  االمن  التي طاولت  االتهامات 
السياق؟ ما رأي القانون فيها؟ كيف تتعامل 

املديرية العامة لالمن العام معها؟ الخ...

الحقائب؟ تفتيش 
احد  اطل  اسابيع  الثالثة  يقارب  ما  منذ 
االذاعية   املحطات  احدى  اثري  االعالميني عرب 
املحطات  اهم  من  تعد  التي  اللبنانية 
واالحرتام،  التقدير  كل  وتستحق  االعالمية 
يف  مفاده،  خرب  كبري  بهامش  مستعرضا 
اختصار، ان اجهزة السكانر التي يستخدمها 
تفتيش  يف  اللبنانية  والجامرك  العام  االمن 
رفيق  مطار   من  كل  يف  والحقائب  البضائع 
تتعطل  بريوت  ومرفأ  الدويل  الحريري 
بتمرير  يتسبب  تعطلها  وبأن  باستمرار، 

بضائع واسلحة بطرق غري رشعية. 
ان  القول  البديهي  من  كهذا  خرب  امام 

اللواء ابرهيم: نتعاطى 
كاالب الصالح مع اي مواطن 

قد يسيئ الينا

وضع اكرث من 22 وسيلة اتصال وتواصل يف خدمة املواطنني واالعالميني.
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ثالثا: االخبار الكاذبة
النقاط  توضيح  من  بد  ال  السياق  هذا  يف 

االتية: القانونية 
- ان قانون العقوبات اللبناين مل يتطرق بشكل 
رصيح ومستقل اىل جرم نرش االخبار الكاذبة، 
وامنا مثل هذا الفعل يعاقب عليه جزائيا اذا 
ما انطوى عىل ما من شأنه ان يشكل افعاال 
او  ذما  او  قدحا  يتضمن  كأن  اخرى،  جرمية 
طبيعيني  االشخاص،  باحد  غريها،  او  تحقريا 
السلطة  اشخاص  وحتى  معنويني،  او  كانوا 
جرم  الكاذب  الخرب  يتضمن  مل  واذا  الرسمية. 
اقامة دعوى  للمترضر منه حق  يبقى  جزايئ، 
بالتعويض عن الرضر  الفاعل   مدنية ملطالبة 

الذي لحق به جراء نرش الخرب الكاذب.
مختلف،  االمر  املطبوعات  اىل  بالنسبة   -
بحيث نصت املادة 3 من املرسوم االشرتاعي 
رقم 104/ 77 عىل ان نرش خرب كاذب عرب او 
وقد  جرما.  يعد  املطبوعات  من   اي  ضمن 

ميزت بني نوعني منه:
تعكري  شأنه  من  الذي  الكاذب  الخرب  االول: 

السالم العام.
الثاين: الخرب الكاذب املتعلق باالفراد )اشخاصا 
طبيعيني كانوا او معنويني( من دون ان يكون 

من شأنه تعكري السالم العام.
نوع  لكل  عقوبات  املادة  تلك  حددت  وقد 

من تلك االفعال الجرمية، ترتاوح بني الغرامة 
والحبس وتعطيل املطبوعة ملدة معينة.

حصل  اذا  والتلفزيون:  االذاعة  اىل  بالنسبة 
ما  فان  منهام  اي  عرب  كاذب  خرب  بث  جرم 
يطبق يف شأنهام هو ما ورد يف هذا الخصوص 
و1994/382.   1994/353 رقم  القانونني  يف 
نوع  لكل  يحدد  القانون  ان  القول  وبديهي 

جرم عقوبات معينة.   

نتعاطى "كاألب الصالح"
هذا  يف  الكثريون  يطرحه  قد  جوهري  سؤال 
السياق مفاده: كيف تتعاطى املديرية العامة 
االتهامات  تلك  مثل  مع  عادة  العام  لالمن 
التي تتضمن افرتاءات يف حقها؟ الجواب هو 
اي  هناك  يكون  ان  وقبل  املديرية،  ان  االيت: 

اتهام اساسا،  قامت:
اتصال  وسيلة   22 من  اكرث  بوضع  اوال: 
هاتفي وتواصل الكرتوين يف خدمة املواطنني 
اي  عن  االستفسار  عربها  يستطيعوا  يك 
من  شكل  باي  بها  يتصالن  معلومة  او  خرب 
االشكال، كام بهدف متكينهم من االستفسار 
عن آلية ورشوط ومستندات كل املعامالت 
التي تنجز امامها، او االبالغ عن اي خطر او 
تتحرك  يك  منهام  الي  يتعرضون  قد  جرمية 

املديرية فورا لحاميتهم.

محارضات  برامج  تطبيق  باعتامدها  ثانيا: 
دامئة، بحيث يقوم ضباط وعنارص من االمن 
املدارس  مختلف  يف  محارضات  بالقاء  العام 
التعريف  اىل  تهدف  وغريها،  والجامعات 
توعية  اىل  اضافة  ومهامتها  بصالحياتها 
االجيال الصاعدة عىل مخاطر انواع الجرائم، 
االتجار  السيربانية،  الجرائم  كاملخدرات، 

بالبرش، الخ...
العام"،  "االمن  مجلة  باستحداثها  ثالثا: 
عرب  يبث  الذي  بامان"  "امنك  وبرنامج 
اذاعة صوت لبنان - ضبيه، اللذين من ابرز 
بصالحياتها  يتصل  ما  كل  تعميم  مهامتهام 
عىل  الرد  اىل  اضافة  العامة،  وبالثقافة 

املواطنني. استفسارات 
تعاميم  دوري  بشكل  باصدارها  رابعا: 
توضيحية تعمم عرب مختلف وسائل االعالم، 
االلكرتونية  واملواقع  االعالمية  الوسائل  وعرب 

الخاصة بها، وسواها.
طريقة  االحيان،  معظم  باعتامدها  خامسا: 
يبث  او  ينرش  من  كل  مع  املبارش  التواصل 
رأي  توضيح  بهدف  بها،  يتصل  كاذبا  خربا 
الذي  باملوضوع  يتصل  ما  يف  له  القانون 

تطرق اليه. 
تحرص  العام  لالمن  العامة  املديرية  بالتايل، 
اىل حد بعيد جدا عىل عدم الوصول اىل حالة 

اذا  اال  اليها  يسيئ  قد  مواطن  اي  مقاضاة 
تجاوزت افعاله الجرمية حدا معينا ال يجوز 
وكرامة  كرامتها  عىل  حرصا  عنه  السكوت 
ضباطها وعنارصها، وحرصا عىل عدم تضليل 
يؤدي  مبا  االفعال  تلك  جراء  املواطنني  سائر 
اىل االرضار بهم ومبصالحهم و باملجتمع ككل. 
كل ذلك تطبيقا لنهج عمل اكد ويؤكد عليه 

ابراهيم، يف  اللواء عباس  العام  دامئا مديرها 
ميكن  والعسكريني،  االعالميني  مع  لقاءاته 
اختصاره مبا رصح به يف احد اللقاءات، حيث 
حتى  املواطنني،  مع  نتعاطى  ال  "نحن  قال: 
كان،  سبب  ألي  منهم  الينا  يسيئون  الذين 
اال باعىل درجات االحرتام واملسؤولية ووفق 

قواعد ما يعرف مبفهوم االب الصالح". 

االمن العام ليس هو من يفتش البضائع والحقائب عند املعابر الحدودية.

االمن العام 
ليس هو من 

يقرر منع 
بث فيلم 
سيناميئ.

وضعت املديرية العامة لالمن العام يف ترصف املواطنني واالعالميني اكرث 
من 22 وسيلة اتصال هاتفي وتواصل الكرتوين، مبا يتيح لهم االستفسار 
عن اي خرب او موضوع يتصل بها، او عن تفاصيل انواع املعامالت التي 
تنجز امامها، او عن اي خطر او جرمية يك تتحرك ملساعدتهم. من ابرز تلك 

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

التواصل مع شعبة الشكاوى عرب وسائل التواصل الست االتية :
الهاتف :  01/398116 ـ 01/389117 .

الفاكس : 01/388555 .
املوقع االلكرتوين لالمن العام :

 WWW.GENERAL-SECURITY.GOV.LB 
COMPLAINTS@GENERAL-SECURITY.GOV.LB. :االنرتنت

صندوق الشكاوى املوجود يف املبنى رقم )1( يف مقابل قرص العدل يف بريوت.
الحضور الشخيص اىل امانة الرس العامة يف املبنى رقم )1(  .

تطبيق الهواتف الذكية: الذي يحمل اسم "االمن العام اللبناين" او باالجنبية 

الذكية  الهواتف  جميع  عىل  استخدامه  ميكن   ."  General security"
اي  تنزيله عليها عرب  او IOS من خالل   Android نظامي تعتمد  التي 
العربية  باللغتني  متوفر   .»Playstore« او   ،»Appstore« برنامجي  من 

واالنكليزية .
www.dawlati.( عرب موقع دولتي :) E-Services( الخدمات االلكرتونية

gov.lb( عىل شبكة االنرتنت. 
 .) general-security.gov.lb( املوقع االلكرتوين: وهو

حساب Twitter: الذي يحمل اسم DGSG_Security( @ االمن العام 
اللبناين( . 

 )Lebanese General Security( الذي يحمل اسم :Facebook حساب
او ) املديرية العامة لالمن العام اللبناين(. 

برنامج "امنك بامان" االذاعي: اطلقه االمن العام بالتعاون مع اذاعة صوت 
لبنان )93.3( ، و يبث عرب اثريها كل يوم اثنني الساعة 11.20 ظهرا. 

صناديق الشكاوى واالقرتاحات: املوجودة عند مداخل دوائر ومراكز االمن 
العام، مبا يتيح للمواطنني االبالغ خطيا عربها عن اي شكوى او مالحظة او 

استفسار او اقرتاح يتصل بعمل االمن العام.

قنوات التواصل

بعض االتهامات تشبه 
االتهام باغراق سمكة، 

فهل السمكة تغرق اساسا؟
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بعد مركزي شبعا والطيبة ضمن النطاق الجغرافي
مبنى نموذجي لدائرة أمن عام النبطية

تحقيق

كانت  اين  املقر،  هذا  استحداث  قبل   ■
وكيف  والشعبة،  واملركز  الدائرة  مقار 

مواصفاتها؟ كانت 
رسايا  ضمن  املقار  كانت  السابق  يف   □
التي  الدائرة  مساحة  الحكومية.  النبطية 
مل  القومي،  االمن  شعبة  ايضا  تضم  كانت 
ان  حني  يف  مربع.  مرت   200 تتجاوز  تكن 
مساحة املركز كانت تقارب 120 مرتا فقط. 
نظرا  منها  اي  توسيع  االمكان  يف  يكن  مل 
الحكومية  الرسايا  مبنى  مساحة  ضيق  اىل 
االدارات  من  للعديد  مبراكز  واكتظاظها 
التي  واملهامت  املعامالت  كثافة  الرسمية. 
توافد  بعد  خاصة  ضمنها،  تنجز  كانت 
السوريني  الوافدين  من  االالف  عرشات 
االحداث  بدء  عقب  النبطية  محافظة  اىل 
يف  تتسبب  كانت  سوريا،  يف  املؤسفة 
مبنى  يف  كام  مقارنا  يف  خانقة  زحمة 
انزعاج  اىل  يؤدي  كان  ما  عموما،  الرسايا 
موظفي  وسائر  والعسكريني  املواطنني 
ضمن  االخرى  الرسمية  االدارات  مراكز 
مل  بأنه  ناهيك  سواء.   حد  عىل  الرسايا 
تكن توجد مرائب لركن اآلليات يف محيط 
عىل  الصعب  الواقع  هذا  بازاء  الرسايا. 
لالمن  العام  املدير  قرار  كان  الصعد،  كل 
يشدد  الذي  ابراهيم  عباس  اللواء  العام 
دامئا عىل رضورة تأمني افضل خدمة عامة 
استحداث  اىل  السعي  برضورة  للمواطنني، 
 21 يف  العام.  لالمن  مستقل  جديد  مقر 
ابراهيم  اللواء  جهود  توجت   2019 آذار 
النموذجي  الجديد  املقر  بافتتاح  وجهودنا 

الذي نحن فيه اليوم.

عموما،  الجديد  املبنى  مواصفات  ما   ■

لالمن  عسكرية  قطع  من  يتضمن  وماذا 
العام؟

رسمه  وضع  تم  الذي  الجديد  املبنى   □
الدائرة  يف  الهندسة  شعبة  من  الهنديس 
االدارية  الشؤون  ملكتب  التابعة  الفنية 
والتي  العام،  لالمن  العامة  املديرية  يف 
ارقى  تراعي  تقسيامت  وفق  صممته 
عقار  عىل  قائم  العامة،  الخدمة  معايري 
ويتألف  مربع،  مرت  االف  ثالثة  مساحته 
منها  كل  مساحة  تبلغ  طبقات  ثالث  من 
700 مرت مربع. تحوط به من كل الجوانب 
 2300 االجاملية  مساحتها  مسّورة  باحات 
اآلليات  لركن  كمرائب  مخصصة  مرت، 
علام  العسكريني.  وسيارات  العسكرية 
لركن  مجانية  مبرائب  محاط  العقار  ان 
التي  االرضية  الطبقة  املواطنني.  سيارات 
تتألف من 22 غرفة كبرية ومنتفعاتها مع 
ثالث صاالت انتظار، تضم مقر مركز امن 
ايضا  له  يتبع  الذي  االقليمي  النبطية  عام 
الوافدين  مبعامالت  خاص  مستقل  مقر 
للموقوفني  نظارة  كافيرتيا،  السوريني، 
موقتا تراعي ارقى معايري حقوق االنسان. 
مخصصة  كونتوارا   43 املركز  يتضمن 
وتسليمها.  املواطنني  معامالت  الستقبال 
ذوي  لالشخاص  خاصا  مدخال  يضم  كام 
املؤلفة من  الطبقة االوىل  الصلبة.  االرادة 
غرف وصاالت انتظار مامثلة تتضمن مقر 
النبطية، نظارة للموقوفني  دائرة امن عام 
االمن  شعبة  الثانية  الطبقة  تضم  موقتا. 
االمن  لدائرة  التابعة  النبطية  يف  القومي 
باحدث  مجهزة  عيادات  ثالث  القومي، 
من  اطباء  يستخدمها  الطبية  املعدات 
االختصاصات  مختلف  من  العام  االمن 

مبصعدين  مجهز  انه  اىل  اضافة  طبقاته، 
التنقل  تسهيل  منهام  الهدف  كهربائيني 
االرادة  ذوي  لالشخاص  السيام  ضمنه 
باحدث  مجهزة  كلها  مكاتبه  الصلبة. 
يف  تساهم  التي  اللوجستية  املعدات 
وبرامج  باجهزة  وترسيعه،  العمل  تسهيل 
وتربيد،  تدفئة  وسائل  حديثة،  كومبيوتر 
 .24/24 ضمنه  مؤمنة  الكهرباء  ان  علام 
امن  مركز  ان  اىل  االشارة  تجدر  كذلك 
معامالت  يستقبل  الذي  النبطية  عام 
املواطنني، مجهز مبعدات بيومرتية عددها 
االلكرتوين.  للدفع  االت  اىل  اضافة   ،12
املبنى مجهز ايضا بشبكة كامريات حديثة 
السيارات  ومرائب  اقسامه  كل  تغطي 
تعزيز  يف  يساهم  مبا  الجغرايف،  ومحيطه 
عىل  وآلياتهم  والعسكريني  املواطنني  امن 
السواء. وهو مجهز ايضا بشبكة اتصاالت 
باالدارة  مبارشة  الدائرة  تربط  متطورة 
االمن  مكاتب  وبجميع  للمديرية  املركزية 
كل  عىل  املنترشة  ومراكزه  ودوائره  العام 
املبنى،  يعد  بالتايل،  اللبنانية.  االرايض 
منوذجيا  وتقنياته،  ومساحته  بهندسته 
الخدمة  معايري  ارقى  مراعاته  لناحية 

العامة.

■ كيف كان وقع استحداث املقر الجديد 
النبطية  محافظة  ابناء  اىل  بالنسبة 

وفعالياته؟
املركز  الستحداث  تحضرياتنا  رافق   □
عارمان  ودعم  ترحيب  افتتاحه،  يوم  ويف 
فالثقة  اليوم.  حتى  مستمرين  يزاالن  ال 
بصدق  والفعاليات  للمواطنني  الكبرية 
وشفافيتها  العام  لالمن  العامة  املديرية 
اللواء  العام  مديرها  وبشخص  عموما، 
بلدية  دفعت  خصوصا،  ابراهيم  عباس 
ومجلس  االرض،  تقديم  اىل  النبطية 
املقر،  تشييد  يف  املساهمة  اىل  الجنوب 
اىل  املدين  املجتمع  قوى  من  كبري  وعدد 
جميعا.  مشكورين  تجهيزه،  يف  املساهمة 
للمقر،  االساس  الحجر  وضع  يوم  انه  كام 
كانت  قياسية،  برسعة  تشييده  تم  الذي 

ابراهيم  للواء  استقباالت شعبية  هناك 

الخاصة  الطبية  الحاالت  معالجة  يف 
املقيمني  عائالتهم  وافراد  بالعسكريني 
النبطية،  ملحافظة  الجغرايف  النطاق  ضمن 
ونفقاته  االنتقال  مشقة  عليهم  يوفر  مبا 
الشؤون  مكتب  مقر  حيث  بريوت  اىل 
املبنى  للعالج.  العام،  االمن  يف  الصحية 
كل  بني  يجمع  داخيل  درج  عىل  يحتوي 

الشدياق منير 
mounirchidiac2014@gmail.com

خطة التطوير التي اطلقتها املديرية العامة لالمن العام مل تتوقف يف ما خص مبانيها عند حدود اعادة تأهيل وتطوير تجهيزات 
كل مكاتبها ودوائرها ومراكزها املوجودة اساسا، وال عند استحداث دوائر ومراكز يف االقضية التي مل تكن فيها اساسا، بل شملت 

وستشمل الحقا استحداث مبان لكل الدوائر واملراكز 

عام  امن  دائرة  من  لكل  الجديد  املقر 
النبطية االقليمي  النبطية ومركز امن عام 
التابعة  النبطية  يف  القومي  االمن  وشعبة 
من  مؤلف  القومي،  االمن  لدائرة 
اللوازم  باحدث  ومجهز  طبقات،  ثالث 
كومبيوتر  وبرامج  واجهزة  اللوجستية 
وصاالت  بيومرتية  ومعدات  متطورة 
ومرائب  كهربائية،  ومصاعد  انتظار، 
وسواها.  املواطنني  سيارات  لركن  مجانية 
احتفال  يف   2019 آذار   21 يف  دشن  وقد 
لالمن  العام  املدير  اىل  حرضته،  رسمي 
شخصيات  ابراهيم،  عباس  اللواء  العام 

سياسية واجتامعية وروحية. 
يف  وجالت  املقر  زارت  العام"  "االمن 
النبطية  عام  امن  دائرة  رئيس  مع  ارجائه 

الرائد عيل حالوي.

لدائرة  والجغرايف  االداري  النطاق  ما   ■
امن عام النبطية؟

□ يشمل نطاق عمل الدائرة جميع بلدات 
بلدة  من  ميتد  وقراها.  النبطية  محافظة 
ومن  غربا،  انصار  بلدة  حتى  رشقا  شبعا 
وعيتا  رميش  بلديت  بلدة رصبا شامال حتى 
مثانية  للدائرة  تتبع  اداريا،  جنوبا.  الشعب 
جباع،  النبطية،  مراكز  هي  اقليمية  مراكز 
بنت  شبعا،  حاصبيا،  الطيبة،  مرجعيون، 
تم  انه  اىل  االشارة  تجدر  وتبنني.  جبيل، 
االقليمي  شبعا  عام  امن  مركز  استحداث 
عام 2016، ومركز امن عام الطيبة االقليمي 
مشقة  توفري  بهدف  ذلك  كل   .2017 عام 
املحيطة  والقرى  البلدات  تلك  ابناء  انتقال 
اىل  طويلة  مسافات  فيها  واملقيمني  بها 

اقرب مركز عام النجاز معامالتهم. 

رئيس دائرة امن عام النبطية الرائد عيل حالوي.

التقدم بطلبات.

يشدد اللواء ابراهيم دائما 
على ضرورة توفير افضل 

خدمة عامة للمواطن
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النبطية وقراها  بلدات محافظة  يف كل 
استقبله  حيث  موكبه،  فيها  مر  التي 
ونرثوا  الرتحيب  بالفتات  فيها  الناس 
امام  الخراف  ونحروا  عليه  والورود  االرز 
ملديرية  محبتهم  مدى  يعكس  ما  موكبه، 
عىل  العام  مديرها  ولشخص  العام  االمن 
اننا  حد سواء. استطرادا، ال نبالغ اذا قلنا 
منذ افتتاح املقر وبدء العمل فيه، ونحن 
من  للكلمة  ما  بكل  اهلنا  بني  اننا  نشعر 
من  نلقاه  الذي  االهتامم  اىل  نظرا  معنى، 
الذين  والفعاليات  والبلديات  املواطنني 
اللواء  اىل  السالمات  احر  دامئا  يحملوننا 
الدولة  برجل  يصفونه  الذي  ابراهيم 
االنجازات  وصاحب  للطوائف،  العابر 
كل  بها  يفخر  التي  واالنسانية  الوطنية 
يف  التاريخ  سيذكرها  والتي  الوطن، 

البيض.   صفحاته 

انجازات  التحديث، هل من  ■ يف موازاة 
امنية متكنتم من تحقيقها خالل السنوات 

االخرية؟
كثرية  امنية  انجازات  مثة  بالتاكيد،   □
عىل  نذكر  ابرزها  من  تحققت.  ونوعية 

سبيل املثال ال الحرص:

شؤون  مكتب  مع  بالتعاون  متكنا   •
العديد  توقيف  من  العام  االمن  معلومات 
مع  املتعاملني  والشبكات  االشخاص  من 
شبكة  ضمنهم  من  االرسائييل.  العدو 
اشخاص  ثالثة  تضم   ،2015 عام  اوقفت 
املدير  اغتيال  ملحاولة  يحرضون  كانوا 

ابراهيم،  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام 
بريوت  بني  تحركاتهم  كل  رصد  بعد  وذلك 
وقد  عدة.  اشهر  مدى  عىل  والجنوب 
اخبار  انذاك  االعالم  وسائل  كل  تداولت 

ذاك االنجاز النوعي. 
تعمل  كانت  ارهابية  شبكات  توقيف   •
صفوفها  يف  وسوريني  لبنانيني  تجنيد  عىل 
يف  للمشاركة  سوريا  اىل  لنقلهم  متهيدا 
اعامل  وتنفيذ  هناك،  الدائرة  الحرب 
ارهابية، واغتياالت عىل االرايض اللبنانية.

الشبكات  من  كبري  عدد  توقيف   •
يف  املتخصصني  واالشخاص  االجرامية 
السيام  الرسمية،  املستندات  تزوير  جرائم 
بطاقات الهوية واخراجات القيد السورية 

ومستندات الدخول اىل لبنان وسواها.
• توقيف عدد كبري من االجانب الداخلني 
واقفال  اللبنانية،  االرايض  اىل  خلسة 
العديد من املحالت واملؤسسات التجارية 
كل  للقانون.  خالفا  اجانب  افتتحها  التي 
ذلك تطبيقا للقانون وحامية لليد العاملة 

اللبنانية. 
االشخاص  من  الكثري  توقيف  كذلك 
قضائية  مذكرات  مبوجب  املطلوبني 
تجارة  كالقتل،  مختلفة  جرائم  الرتكابهم 
الدعارة،  الرسقة،  املخدرات،  تعاطي  او 

االحتيال، وسواها. 

اخرى  تحديثية  مشاريع  من  هل   ■
تسعون اىل تحقيقها يف املستقبل؟

□ نستكمل حاليا تجهيز املقر الجديد بكل 
ما ينقصه من تقنيات واعامل اضافية. كام 
مقار جديدة  استحداث  محاولة  اىل  نسعى 
املقبلة.  املرحلة  يف  االخرى  مراكزنا  لبعض 
عامة  خدمة  افضل  توفري  بهدف  ذلك  كل 
البلدات  جميع  يف  املواطنني  لكل  ممكنة 
العام،  لالمن  العامة  فاملديرية  والقرى. 
عباس  اللواء  العام  مديرها  دامئا  يؤكد  كام 
ابراهيم، هي يف خدمة االنسان. هذا االمر 
ادائنا  خالل  من  افعاال  ترجمه  عىل  نعمل 
اليومي، وعرب ما حققناه وسنحققه مستقبال 
يف  تصب  وتطويرية  تحديثية  مشاريع  من 

مصلحة الوطن واملواطنني عىل السواء.

انجاز املعامالت.

نجح املركز في تحقيق 
انجازات امنية نوعية في 
موازاة التحديث والتطوير

يضم املركز 43 كونتوارا 
لخدمة املواطنني 

و3 عيادات طبية حديثة

لدينا مدخل خاص 
لذوي االرادة الصلبة ومرائب 

مجانية لركن السيارات

الخطرية  والتطورات  الحساسة  السوداوية  االجواء  من  الرغم  عىل 
التي تعصف بلبنان يف هذه املرحلة، واميانا منها بأن الوطن سيتغلب 
عىل كل املصاعب التي تواجهه مهام كانت الظروف، نظمت شعبة 
التعاون العسكري املدين يف املديرية العامة لالمن العام يف 23 ترشين 
لعسكريي  ترفيهيا  يوما  االستقالل،  عيد  مناسبة  يف   ،2019 الثاين 
االمن العام وعائالتهم وعائالت الشهداء، بالتعاون مع ادارة الرشكة 

السياحة والتلفريك. اللبنانية المناء 
جونيه  بني  بالتلفريك  االنتقال  هواية  مامرسة  النشاط  تضمن   
من  اكرث  تقديم  منها  اخرى  ترفيهية  نشاطات  جانب  اىل  وحريصا، 
400 وجبة طعام اىل االطفال املشاركني. وصودف وجود احد محرتيف 
رياضة الطريان باملظالت هناك، حيث عرّب عن مدى تقديره لتضحيات 
املدير العام لالمن العام وعسكريي املديرية الجل الوطن، عرب قيامه 
بالطريان من جبل حريصا اىل خليج جونيه، وهو يرفع علم املديرية 

العامة لالمن العام. 
وابدى معظم الحارضين رسورهم بهذا النشاط الذي يعزز التواصل 

االجتامعي بني عائالت العسكريني. 
عام  انىشء  الذي  حريصا،   - جونيه  تلفريك  ان  اىل  االشارة  تجدر 
يربط بني خليج  اذ  لبنان،  السياحية يف  املعامل  اهم  يعد من   ،1965
كيلومرت   1.5 مسافة  متتد  جوية  رحلة  عرب  حريصا،  ومنطقة  جونيه 
يستغرق اجتيازها تسع دقائق فوق مناظر خالبة للمناطق السكنية 

واحراج الصنوبر وخليج جونيه الرائع. 

يوم ترفيهي للعسكريني وعائالت الشهداء
في ذكرى اإلستقالل

علم االمن العام عىل حجرة التلفريك.

تلوين الوجه. ابناء العسكريني يلهون.

نشاطات



إحصاءات الشهر
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الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من 2019/10/16 لغاية 2019/11/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2019/10/16 و2019/11/15

املجموعاجانبعربلبنانيونحركة تنقل

العددالعددالعدد
1239اثيوبية

1اريتيرية
1ارمينية

5اكوادورية
1اندونيسية

11اوزباكستان
95اوكرانية

1ايرانية
3ايطالية

1برازيلية
2بريطانية

395بنغالدشية
49بنينية

9بوركينابية
6بيرو

2اردنية
1تونسية

7جزائرية
1سودانية

1عراقية

دخول

مغادرة

املجموع

245605

246838

492443

147768

189272

337040

77294

102150

179444

470667

538260

1008927

31بيالروسيا
1تايالندية

1تركمانستان
37توغولية

2دومينيكية
31روسية
2زامبية

4سنغالية
84سيراليونية

38سري النكية
3صينية
5غامبية
506غانية

1غينيا بيساو
24فرنسية

1فنزويلية
268فيليبينية
1فييتنامية

13كازاخستان
16كاميرون

3كيرغيزية
46كينية

10مولدوفية
2نمساوية

1نيبالية
417نيجيرية

26هندية
1يابانية

3394المجموع

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
اعتبارا من 2019/10/15  لغاية  2019/11/15 ضمنا

6فلسطينية 48 
3فلسطينية
143مصرية
3مغربية

167المجموع

الدولة

الدولةالدولةالدولة

الدولة العددالعدد

الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من  2019/10/15 لغاية 2019/11/15

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من 2019/10/15 لغاية 2019/11/15

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

125اثيوبية 
2اردنية 
2المانية 

1اوكرانية 
15ايرانية 

1برازيلية 
2بريطانية 
1بلجيكية 

60بنغالدشية 
1بوركينا فاسو 

1بولندية 
4تركية 

1توغولية 

141اثيوبية 
1اريتيرية 

4اردنية 
2المانية 

1اورغواية 
1اوكرانية 

5ايرانية 
1برازيلية 
3بريطانية 
1بلجيكية 

90بنغالدشية 
1بوركينا فاسو 

1بولندية 
4تركية 

1تونسية 
1جزائرية 
19سودانية 
455سورية 

1سورية مكتوم القيد
1سيراليونية 

12سري النكية 
6عراقية 
4غانية 

2فلسطينية 
1فلسطينية من دون اوراق

1فلسطينية سلطة
8فلسطينية سورية

1توغولية 
1زامبية 

31سودانية 
468سورية 

1سورية مكتوم القيد
1سيراليونية 

13سري النكية 
1صومالية 

15عراقية 
8غانية 

2فلسطينية 
2فلسطينية اردني

3فلسطينية من دون اوراق
1فلسطينية سلطة

40فلسطينية الجئة
1فنزويلية 
59فيليبينية 

2قيد الدرس 
2كزاخستانية 

6كينية 
82لبنانية 

44مصرية 
1مغربية 

10مكتوم القيد 
6نيجيرية 

28هندية 
1009المجموع

10فلسطينية سورية
38فلسطينية الجئة

64فيليبينية 
2قيد الدرس 

2كزاخستانية 
12كينية 

88لبنانية 
1مدغشقرية 

81مصرية 
1مغربية 

13مكتوم القيد 
11نيجيرية 

23هندية 
1150المجموع
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 الوثائق المزّورة
6869

املجموعمختلفهوياتاختامتأشرياتاقاماتجوازاتعام

5151مرص
28129املغرب
1919تونس
1096530سوريا
45716فرنسا
1515لبنان

55العراق
415تركيا

33الصني
22اليونان
22بلجيكا
22النمسا

22ايران
112ليبيا

112ماليزيا
11غانا

11رومانيا
11فيتنام

11اإلمارات العربية املتحدة
11ايطاليا

11جنوب افريقيا
11اندونيسيا
11السودان
11بنغالدش
780178766194املجموع

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

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

عدد الوثائق املزّورة املضبوطة ونوعها: ايلول 2019

نسب الوثائق املزورة بحسب الجنسيات: 
ترشين االول 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          
ترشين االول 2019

الدوائر واملراكز الحدودية 
ترشين االول 2019

عدد الوثائق السورية املزّورة بحسب النوع واملركز الحدودي: ترشين االول 2019

عدد املسافرين مقابل عدد حاميل وثائق مزّورة: ترشين االول 2019

نسبة حاميل الوثائق املزّورة حاملو وثائق مزّورةعدد املسافريناملركز

2419500مركز البقيعة

8949700مركز العبودية

7053400مركز العريضة

2391800مركز القاع

397775123.01/100000مركز املصنع

6598299614.54/100000دائرة املطار

0    11780دائرة مرفأ بريوت

11443262.23/100000مركز مرفأ طرابلس

12680701118.75/100000مجموع
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لغة
شرح الفّية ابن مالك في القواعد العربّية

عطف البيان

المدير العام السابق لالمن العام 
المتقاعد  الركن  العميد 

السفير انطوان دحداح
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بأقالمهم  

قبل فوات األوان...

بقلم
طوني أبي نجم*

الحديث.  تاريخه  يف  دون شك  من  االخطر  مرحلة هي  لبنان  يعيش 
يعاين ازمات متعددة، يبقى اخطرها الكارثة املالية - االقتصادية بعد 
االنهيار الشامل الذي رضب كل القطاعات املعنية، ووصل اىل القطاع 
املرصيف الذي بقي حتى االمس القريب الحصن املنيع والسند االساس 

لالقتصاد الوطني وللبنان الدولة ككل.
ثار اللبنانيون يف 17 ترشين االول اقتناعا منهم بأن الطبقة السياسية 
بسبب  سواء  واالقتصادي،  املايل  الخراب  اىل  البلد  اوصلت  لبنان  يف 
فسادها وتواطئها او بسبب عجزها عن حل االزمات املرتاكمة، وكان 
اخرها العجز عن اجراء اي من االصالحات التي اشرتطها مؤمتر سيدر 
يف نيسان 2018 من اجل رصف االموال التي تم رصدها لالستثامرات 
الطبقة  هذه  تخبط  بسبب  ذلك  كل  لبنان.  يف  التحتية  البنى  يف 
املصلحة  اىل  االلتفات  من  بعيدا  اركانها،  مصالح  وتضارب  السياسية 

الوطنية العليا، فكان االنهيار الكبري.
ثار اللبنانيون بشعارات وطنية رصف. حملوا االعالم اللبنانية من دون 
واملذاهب  الطوائف  كل  من  وكانوا  اللبنانية،  املناطق  كل  يف  سواها 
واالنتامءات. مل يحركهم حزب وال طائفة وال مذهب، وال عالقة لهم بأي 

سفارة حتام رغم كل االشاعات املغرضة.
ثار اللبنانيون ضد الفساد واسقطوا كل الشعارات السياسية. ما يعنيهم 
هو محاولة انقاذ بلدهم وانفسهم ومستقبل اوالدهم من اتون الكارثة 
املالية واالقتصادية التي صادرت مدخراتهم املرصفية، وحرمت اوالدهم 
روتينيا  والرشكات  املؤسسات  اقفال  خرب  صار  بعدما  العمل  فرص  من 

ويوميا، بالكاد يجد مكانا يف نرشات االخبار. 
ان  املستحيل  من  انها  ظنوا  مشاهد  استعادوا  بعدما  اللبنانيون  ثار 
تتكرر بعد 29 عاما عىل انتهاء الحرب: اصطفوا من جديد يف طوابري 
من  خوفا  الخبز  تخزين  اىل  عادوا  الوقود.  محطات  امام  السيارات 
لرية.  الـ2000  ليتخطى  الواحد  الدوالر  رصف  سعر  ارتفع  انقطاعه. 
جنوين،  بشكل  السوبرماركت  يف  االستهالكية  السلع  اسعار  ارتفعت 
ووصل القلق اىل قطاع الدواء واالستشفاء. بعض هذه املشاهد ومصادر 

القلق مل يعرفه اللبنانيون حتى خالل الحرب االهلية املشؤومة.

اىل  البعض  لجأ  حتى  سبق،  ما  كل  اللبنانيني  يكفي  يكن  مل  كأنه 
بالحرب املشؤومة وباملعنى املبارش. توترات عىل  محاولة تذكريهم 
خطوط التامس السابق بني الشياح وعني الرمانة. مواجهات بالجملة 
يف عدد من املناطق من املنت مرورا بطرابلس وصوال اىل بعلبك، من 

دون ان ننىس صور.
بربكم اال يكفينا كل ما مررنا فيه؟

هل من العدل ان يعيش ابناؤنا ما عشناه نحن من ويالت الحروب 
وشقائها؟

سيناريوهاتها  نعيش  ان  الحرب  جيل  نحن  الينا  بالنسبة  مقبول  هل 
املفجعة مرة ثانية يف حياة واحدة؟

اذا كان املقصود من كل ما يجري التهويل عىل اللبنانيني لقمع الثورة، 
داخلية  الثورة  اشتعال  عنارص  الن  تنجح  لن  املحاوالت  هذه  فان 
من  اللبنانيني  ينتظر  ما  فان  اليام،  الثورة  خبت  وان  خارجية.  وليست 
املالية واالقتصادية، ونتيجة  نتيجة االوضاع  فظائع اجتامعية ومعيشية 
عدم متكن اكرث الرشكات واملؤسسات من دفع الرواتب، او دفع نصف 
راتب، وعجز الدولة خالل شهرين حدا اقىص عن دفع الرواتب واالجور 
واساتذة وقضاة،  العام من موظفني وعسكريني  الحقل  العاملني يف  اىل 

سيدفع الجميع من دون استثناء اىل النزول اىل الشارع.
لكن، بناء عىل كل تجاربنا السابقة، ال حل اال بالدولة ومؤسساتها، ويف 
طليعتها الجيش اللبناين واملؤسسات االمنية الرشعية. ال حل اال باملحاسبة 
السياسية والشعبية لكل من تسبب يف انهيار البلد ماليا واقتصاديا، وال 
ميكن الحد ان يقنع اللبنانيني ان ما حصل هو نتيجة قضاء وقدر، الن 
اغتنت عىل  نتيجة حتمية ملامرسات طبقة سياسية  اليه هو  ما وصلنا 
تتفق  سياسية  طبقة  اللبنانيني.  جيوب  ومن  اللبنانية  الخزينة  حساب 

فتتقاسم املغانم، وتختلف فتمعن بالبلد شلال وتخريبا وتعطيال.
االمل الوحيد يبقى يف ان نتعظ كلبنانيني قبل فوات االوان، وعىل امل 

ان ال يكون قد فات االوان!

IMLebanon.com رئيس تحرير موقع *

الدكتورة بقلم 
سابني الكك*  ضيف العدد

القطاع املصرفي من سويسرا الشرق 
إلى الكيان املتعثر

"سويرسا الرشق"، لقب اطلق عىل منظومة املصارف اللبنانية منذ فرتة 
بعيدة. منظومة عرفت نجاحات وانتصارات ابهرت الجميع، وهي مبنية 
يف معظمها عىل التكامل والتآلف بني االسواق املالية والنقدية كمعقل 
استطاع  آمن.  ترشيعي  كمالذ  املرصفية  الرسية  وقانون  حر،  اقتصادي 
بحيث  الوطني  االقتصاد  يتغلغل يف جذور  ان  اللبناين  املرصيف  القطاع 

اصبح جرس العبور االلزامي لكل السياسات املالية يف لبنان. 
باهرة وتجارب  بنجاحات  للعمل املرصيف  اللبناين  املفهوم  ارتبط  لطاملا 
استثنائية، رددت عىل مسامعنا مرارا وتكرارا، اىل درجة سلمنا معها بأن 
املقدسات  احد  بل  الوطني ال  الكيان  اعمدة  احد  القطاع املرصيف هو 
الوطنية غري القابلة للنقد او املس. سجلت التجربة املرصفية اللبنانية 
اهم محطات يف تاريخ لبنان الحديث، محطات رسمتها احيانا مصارف 
اعتربت اسطورة يف حجمها، واحيانا اخرى رجاالت اخترصوها بعبقريتهم.

نتائجها  تؤدي  بقوة كبرية قد  نقدية تعصف  ازمة  نحن يف خضم 
اىل ما ال تحمد عقباه. ال بد هنا من التذكري مببادئ قانونية راسخة 
العمل  ان  وهي  اهامال،  او  عمدا  اما  كثريون،  تناساها  قد  كان 
املرصيف هو عمل تجاري بطبيعته، وفقا الحكام املادة 6 من قانون 
لناحية  التجارية  االعامل  ملفهوم  يخضع  هو  وبالتايل،  التجارة، 
االرباح مع ما يرتافق من طمع  اكرب نسبة من  املنافسة وتحقيق 
يقوم  التجاري  العمل املرصيف  ان  ليس خافيا  ومجازفة ومخاطرة. 
النقود واالموال كاداة رئيسية يف استثامراته،  يف اساسه عىل لعبة 
وان املصارف تستعمل يف تجارتها مدخرات الشعب اللبناين املقيم 
واملهاجر، وهي تحتكر لصالحها صالحية استقبال الودائع حيث لها 
املادة  نص  بحسب  الجمهور،  من  االموال  تلقي  يف  الحق  وحدها 
الخاص يف  لحسابها  لتستعملها  والتسليف،  النقد  قانون  121 من 
عمليات التسليف. لذلك فرض املرّشع اللبناين نظاما مرصفيا يرعى 
القانونية  القواعد  من  مجموعة  وفرض  املودعني،  حقوق  مبوجبه 
التنظيمية  عىل القطاع املرصيف، واعطى ملرصف لبنان الصالحيات 
ايضا  منحه  كام  للبنوك،  االئتامنية  القدرة  عىل  للحفاظ  والرقابية 

خلق  مع  يتالءم  مبا  والنقدية  املرصفية  العمليات  ضبط  صالحية 
قطاع آمن ومستقر يضمن اموال الناس ومدخراتهم.

ان االزمة النقدية الحالية هي يف اساسها ازمة تعرث مايل ادى اىل زعزعة 
الثقة بالقدرة االئتامنية للمصارف. تلك الثقة التي طاملا اوالها املواطن 
اللبناين لعباقرة االساطري املرصفية من دون محاسبة او مساءلة، انسجاما 
باب  من  ولو  واالعامل،  املال  ملنظومة  التعرض  جواز  عدم  ثقافة  مع 
اللبنانية  املرصفية  االزمات  خلفيات  الغوص يف  لكن  والقضاء.  القانون 
وكواليسها بحثا عن االسباب الكامنة وراءها، يقودنا يف اتجاهني: االتجاه 
يف  واملسؤولني  الداخلية  االجهزة  مخالفات  فيه  تتدرج  داخيل  االول 
االختالس  اىل  وصوال  التقصري،  اىل  واالهامل  االدارة  سوء  من  املرصف، 
واالعامل املشبوهة التي تؤدي يف النتيجة اىل خلل يف السيولة وضعف يف 
املحفظة االئتامنية. االتجاه الثاين، خارجي، تتنوع فيه مخالفات اجهزة 
من  املصارف،  عىل  الرقابة  ولجنة  واالدارية  القانونية  املركزي  املرصف 
اعتامد اسرتاتيجيات مالية خاطئة اىل احجام عن تطبيق رقابة فاعلة، 
املرصفية  التسليفات  حجم  يف  الخطري  الخلل  عن  التغايض  اىل  وصوال 
والتي  التواطؤ،  حد  اىل  احيانا  تصل  قد  خاطئة  باستثامرات  والسامح 
نسبة  يف  وضآلة خطرية  السيولة  مستوى  يف  حادا  نقصا  دامئا  تنعكس 
املالءة. هذه املخالفات القانونية وسواها، من شأنها ان تصيب الكيان 
املرصيف بتداعيات خطرية وبفقدان عامل الثقة يف اجهزة كيان البنوك 

ورضب مصداقية اجهزة الرقابة املرصفية.
مع اعالء راية املواطنة حلام عابقا بالدميوقراطية وشعار دولة القانون 
امرباطورية  بأن  ندرك  ان  من  بد  ال  للفساد،  قامعا  نهجا  واملؤسسات 
املصارف قصة خرافية سقطت من دون عودة، وان تعزيز الكيان املرصيف 
يبدأ بدمج القدرات التنافسية واالدارية والتنظيمية واملالية للبنوك، وان 

تنقية القطاع املرصيف هو املمر االجباري لالصالح.  

* استاذة محارضة ورئيسة قسم القانون الخاص

 يف كلية الحقوق - الجامعة اللبنانية
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إّبان جولة األسطول البريطاني في المتوسط

"فكتوريا" تغرق في طرابلس

صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

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

ونقل املسافرين اىل سائر انحاء املعمورة.
اللبنانية  وشواطئنا  مرافئنا  عرفت  وقد 
والحربية  التجارية  سفنها  بعض  زيارات 

الكربى.
اللبنانية،  يف 12 آذار 1965 رست يف املياه 
مار  خليج  اتجاه  يف  بريوت  مرفأ  خارج 
وسياحية  تجارية  باخرة  اعظم  جرجس، 
اليزابيت"،  "كوين  هي  العامل  يف  بريطانية 
التي تحمل هذا االسم تيمنا مبلكة االنكليز.
البحر  الجهة من  وَمن رسح برصه يف هذه 
رآها وكأنها جبل عائم. وكانت تحمل عىل 
متنها 685 مسافرا معظمهم من االمريكيني، 
غادرت بهم نيويورك يف 21 شباط  وستعود 

بهم اىل منطلقهم يف 30 آذار.
وقد  طنا،   83673 الباخرة  هذه  حمولة 
اسكتلندا  يف  بانك  كاليد  احواض  يف  ُبنيت 
لحساب رشكة كونارد للمالحة. يبلغ طولها 
مرتا   36 وعرضها  مرتا،   317 زهاء  االجاميل 
قوته  ما  تولد  طوربينات  لها  املرت.  ونصف 
168,000 حصان، واقىص ما تستطيع حمله 
الباخرة  اال  طوال  يزيدها  ال  راكبا.   2316

)ترجامن  فارس  جوزف  ريكورد،  ف.هـ.ج. 
الكابنت  طومكنس،  شارل  موران  لبناين(، 
فيتلس،  جيمس  فورتليل،  سبريو  كوك، 
وهذه اللوحات مركزة عىل الحائط اىل ميني 

املدخل.
كانت  التي  االخرى  الجثث  معظم  اما 
او  التقطت  فقد  الباخرة  اعامق  يف  عالقة 
انتشلت يف االيام التي تلت الكارثة ودفنت 
يف قطعة ارض تبعد ميلني عن املقربة االوىل 
انابيب  منشآت  قرب  طرابلس،  شامل  اىل 
رشكة البرتول اي.يب.يس، وهي ال تزال باقية 

اىل اليوم.
نصبا  الربيطانية  االمريالية  اقامت  وقد 
امليناء  مقربة  يف  الفاجعة  لهذه  تذكاريا 

تخليدا لذكر غرقى "فكتوريا".
اما الباخرة "كمربدون" فقد اصيبت بارضار 

بل  تتوقف،  ومل  تغرق  مل  ولكنها  جسيمة، 
متنها  حاملة عىل  مالطة  اىل  تابعت سريها 

الناجني من الغرق.
امام  الحادث  عن  املسؤولون  وأحيل 
الصحف  ونرشت  العسكرية،  املحكمة 
الربيطانية تفاصيل املأساة كام يرى الباحث 

"التاميز"  جريدة  من  الصادر  العدد  يف 
اللندنية يف 28 حزيران 1893.

عن  اكرث  تفاصيل  عىل  االطالع  يريد  َمن 
الكتاب  مطالعة  اال  عليه  ما  الكارثة  هذه 
وعنوانه  ريتشارد هوف  الرس  الذي وضعه 
فهو   ،ADMIRALS COLLISION
يشتمل عىل االدق واالكمل من املعلومات 
باالسطول  لحقت  التي  الخسارة  عن 

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

جوزف الفاخوري )"النهار"، 1977/8/3(.

تفوقها  هي  بينام  "فرانس"،  الفرنسية 
الباقية. بأقيستها 

ُأنزلت اىل البحر يف 27 أيلول 1938، وُنقلت 
من حوضها يف انكلرتا، إلبعادها عن الخطر 
فبقيت   ،1940 سنة  نيويورك  اىل  النازي، 
السنة  من  الثاين  ترشين  شهر  حتى  هناك 
ذاتها، ثم ُسرّيت اىل سنغافورة المتام بنائها. 
املحيطني  يف  االمر  بادئ  اشتغلت  وقد 
فيهام  العمل  غدا  اللذين  والهادئ  الهندي 
فُنقلت  الحرب.  اليابان  دخول  بعد  خطرا 
يبنى  لن  انه  ويقال  االطليس،  املحيط  اىل 

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

اىل جانب وصفها الدقيق للفاجعة.
كيف وقعت الحادثة؟

بريوت  مياه  يف  رسا   1893 حزيران   22 يف 
يف  املتجول  الربيطاين  االسطول  من  قسم 
البحر املتوسط، وذلك قياما بزيارة مجاملة 
لهذه البالد، وكان مؤلفا من السفن اآلتية: 
دريدنوت،  نيل،  كمربدون،  فكتوريا، 

انفلكسيبل وسبع سفن أخرى، وقد تابعت 
هذه السفن سفرها اىل طرابلس يف الساعة 

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

من املياه وهم عىل آخر رمق.
عاينت هذا املشهد املؤثر جموع كثرية من 
طرابلس وجوارها، ومئات االشخاص الذين 
باملدينة  املحيطة  والهضاب  التالل  اعتلوا 
وكانوا قد أتوا ملشاهدة مناورات االسطول، 
العظيمة  السفينة  مرأى  فيهم  فأحدث 

املرشفة عىل الغرق الذعر والخوف.
مل تطُف عىل وجه املياه، فور وقوع الحادثة، 
الُتقطت  الغرقى  من  جثث  ست  سوى 
وُدفنت يف مقربة بريطانية صغرية يف محلة 
ست  اليوم  اىل  الزائر  يشاهد  حيث  امليناء، 
وهم:  امليت  اسم  منها  كل  يحمل  لوحات 

مرفأ بريوت 
قدمياً.
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600 شخص انحدرت 
بهم الباخرة الى قاع البحر 

على عمق 380 قدما 
في خالل 13 دقيقة
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ارتفاع  للجم  بالتدخل  والتجارة  االقتصاد  وزارة  مطالبة  االخرية  اآلونة  يف  جرت 
اىل  وصلت  بنسبة  ارتفعت  التي  الغذائية  واملواد  االستهالكية  السلع  اسعار 
16.5%، ومتت دعوتها اىل مراقبة االسواق، فيام ارتفعت اسعار السلع املستوردة 
الفوىض يف سوق الرصف  استحكام  نتيجة  الصنع. هذا ما يحصل حاليا  واملحلية 

وكل ما ينجم عنها من تعامالت

مقالإقتصاد

َمن يتحّمل املسؤولية؟
نزول الناس اىل الشارع ليس هو الذي وّلد االزمة االقتصادية. السبب هو االستمرار 
يف وضع رضائب ورسوم عىل املواطنني لسد عحز الخزانة، ما اربك املواطن وهدد 
الوحيدة  الفرصة  هو  املسؤولني  عىل  الضغط  ان  البعض  اعترب  فقد  عيشه.  لقمة 
العادة القطار اىل السكة السليمة. ما زاد الطني بلة، هو ازمة السيولة التي رضبت 
التي تداخل بعضها ببعضها  كل القطاعات من دون الوقوف عند مجمل اسبابها 

االخر، محليا واقليميا ودوليا.
لقمة العيش ال تفصل بني املواطنني بل توحدهم، لذا نرى ان الحراك طاول جميع 
االقتصادي  النظام  واقعية  ان  علام  طوائفه،  بجميع  الشعب  فئات  وكل  املناطق 
التي  الفرصة  يشكل  الشارع  يف  الحراك  بعض  التام.  االنهيار  اىل  اوصلت  القائم 

ميكن ان تنقذ الوطن، عىل ما يقوله املشاركون فيه.
االقتصاد  تحفز  سياسة  ايجاد  عىل  العمل  من  بد  ال  الواقع،  هذا  من  انطالقا 
واالنتاج، ألن ما يصنع قيمة النقد هو الناتج القومي، وهو بشكل اسايس القدرة 

عىل التصدير الذي يصنع االقتصاد ويؤّمن العملة القوية.
اسعار  رفعت  معنية  نقدية  سياسة  انتهاج  والقريب  املتوسط  املايض  يف  شهدنا 
الفوائد عىل االيداعات، ما اوقعنا يف اقتصاد ريعي كانت كلفته غالية. كانت لها 
االقتصاد  انها خنقت  لكن سلبيتها  النقد،  تثبيت سعر  واحدة هي  ايجابية  نقطة 
خصوصا  اليوم،  مناسبة  تعد  مل  السياسة  هذه  بأن  االعرتاف  من  بد  ال  واالنتاج. 
الدولة  املدفوعات، وعجز يف خزانة  ميزان  اىل عجز يف  مردها  السيولة  ازمة  وان 
وقد  االستدانة.  اىل  ولجأت  التحمل  عىل  اقتصادها  قدرة  من  اكرث  انفقت   التي 
وادارة  العام  والقطاع  الدولة  اركان  ان  هو  اسايس  سبب  عن  ايضا  العجز  نجم 
املالية العام، ساهموا يف خروج الدوالر من السوق اللبنانية بشكل كبري من خالل 
دوالر  مليارات   5 الدين  وخدمة  دوالر،   مليار   2 بقيمة  الكهرباء  عجز  تسديد 
بسبب اسعار الفائدة العالية، فيام الدولة مستمرة يف االنفاق. هنا، لن ننىس كلفة 
العجز، وسياسة  اضافية عىل  مليار دوالر   2 بلغت  التي  والرواتب  الرتب  سلسلة 

"مرقيل مترقلك"، من دون ان ترافقها االصالحات الرضورية. 
االنطالق  عىل  التحدي  يرتكز   فيام  القضايا،  هذه  مثل  عىل  اضاء  اليوم  الحراك 

بوضع سياسة جديدة قوامها الشفافية والصدق.
ال بد من تحميل الجزء املهم من مسؤولية العجز الذي وصلنا اليه ملرصف لبنان 
الدولة من دون درس  الدين عىل  اللبنانية كونها اقدمت عىل مراكمة  واملصارف 
كل املخاطر، وهي تعرف حق املعرفة وضع الدولة ومكامن الفساد فيها ومزاريب 
من  الرغم  عىل  االصالحات.  غياب  يف  وساق  قدم  عىل  قامئة  كانت  التي  الهدر 
فوائد  باسعار  والسهل،  الرسيع  بالربح  طمعا  بالسيولة  متدها  كانت  ذلك،  كل 
مرتفعة. لكن كان ينبغي عىل املصارف بدل النظر اىل منفعتها الخاصة، اتخاذ قرار 
الفساد يعشش  بأن  تقر  الدولة، خصوصا وانها كانت  باالمتناع عن متويل  جريء 

يف داخلها.
اركان  اي  االقتصادية،  السياسات  يصنع  من  يتحملها  االكرب  املسؤولية  ان  غري 
التي  واملصارف  املركزي  املرصف  كذلك  العام،  املال  تحاصصوا  الذي  املحاصصة 
منذ  يتحملون جميعا،  الحكم  اركان  الفساد.  اي متويل  الدولة،  شاركت يف متويل 

سنوات، مسؤولية دخول البالد يف هذا االهرتاء الذي مل يعد يطاق.

عصام شلهوب
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نصرالدين: ال يمكن مواجهة إرتفاع األسعار بقرار
تسعير السلع نقاش اقتصادي وليس قانونيًا

شددت املطالبات عىل ان تتوىل وزارة االقتصاد 
قائم،  هو  مام  اوسع  بصورة  التسعري  عملية 
فيام دعاها البعض اىل ان تقوم مبهمة تسعري 

كل املواد تقريبا.
لكن هل يف امكان الوزارة القيام بهذا العمل؟ 
اشكال  من  شكل  التسعري  وان  خصوصا 
علام  السوق،  يف  الحكومي  والتدخل  التنظيم 
يف  قانونيا.  وليس  اقتصادي  هنا  النقاش  ان 
النقاش االقتصادي، هناك نوعان من التسعري: 
لالسعار  اعىل  حد  وضع  اي  سقفي  تسعري 
لالسعار،  ادىن  حد  وضع  اي  ادىن،  وتسعري 
واشهر مثال هو وضع حد ادىن لالجور. يفهم 

السلع  تسعري  تعني  عامة  كلمة  التسعري  ان 
واسعار الخدمات، وتسعري اجور اليد العاملة، 
بصورة  التسعري  يف  تتدخل  الحكومات  لكن 
يكون  املستمر  التدخل  موقتة.  او  مستمرة 

عادة يف حالتني: 
اساسية  منتجات  سلع  اسعار  خفض  اوىل، 
عرب  املتوازن   السعر  او  الكلفة  اسعار  عن 
تقديم الدعم مبارشة للقمح مثال، او عرب دعم 

املنتجني وغالبا املزارعني. 
حالة  يف  عادة  السوق  تنظيم  عرب  ثانية، 

االحتكار للحد من رفع االسعار. 
هو  التنظيمي  التسعري  عىل  االمثلة  اشهر 

وفواتري  النفطية،  املشتقات  الدواء،  تسعري 
مولدات الكهرباء.

من  عدد  يف  املحارض  االقتصادي  الخبري 
اكد  نارصالدين  زياد  الخاصة  الجامعات 
نسب  يحدد  "ال  القانون  ان  العام"  لـ"االمن 
التسعري خصوصا واننا ضمن اقتصاد حر، لكنه 
يحدد نسب االرباح". وشدد عىل ان االقتصاد 
اللبناين "يصنف حرا، اال انه يف الحقيقة اقتصاد 

احتكاري يتحكم باالسعار". 

■ ارتفعت اسعار املواد الغذائية واالستهالكية 
اىل اكرث من 16%، كيف تقرأ هذا االرتفاع يف 
التسعرية من دون مسوغ قانوين يسمح للتجار 

الترصف بهذا الشكل؟
التسعرية خصوصا  القانون ال يحدد نسب   □
تعود  املشكلة  لكن  حر،  اقتصاد  ضمن  واننا 
اليوم اىل سياسة ضبط سعر الرصف بشكل ال 
للدوالر  لرية   1500 ويستقر عىل سعر  يرتفع 
الواحد. كان يشكل نوعا من تحديد ملعدالت 
االرباح، لكن عند تغيري سعر الرصف من جراء 
االزمة التي منر فيها اليوم لها تأثري مبارش عىل 
سعر الرصف، ومن الطبيعي ان يستغل التجار 
والطلب.  العرض  من  انطالقا  املوضوع  هذا 
االقتصاد اللبناين يصنف حرا ولكنه يف الحقيقة 
لدينا  باالسعار.  يتحكم  احتكاري  اقتصاد 
اليوم  ولغاية   1992 العام  من  قامئة  منظومة 
ال متلك رؤية اقتصادية. فهي تغّيب االقتصاد 
تبلغ  الذي  االسترياد  عىل   وتعتمد  االنتاجي 
قيمته 20 مليار دوالر يف مقابل حجم تصدير 
نالحظ  لذلك،  دوالر.  مليار   2,5 يتجاوز  ال 
عىل  بدوره  يؤثر  الذي  الدوالر  اىل  حاجتنا 
السيولة  ازمة  التسعري. اضف اىل ذلك  عملية 
التي تعانيها املصارف، حتى انه ميكننا القول 
االمر  السيولة.  يف  الجفاف  من  نوعا  مثة  ان 
االسعار،  موضوع  يف  الفتا  دورا  لعب  الذي 
وشكل عامال سلبيا يدفع وسيدفع مثنه لالسف 

قبل  بدأ  االسعار  ارتفاع  ان  علام  املواطن. 
اشتداد االزمة، والخوف هو يف ان ترتفع اكرث.

■ من املالحظ ان اصحاب الشأن يقولون ان 
يف  النقص  لتدارك  موقت  هو  االسعار  ارتفاع 
املواد  استرياد  يف  االستمرار  وميكننا  السيولة 
املطلوبة. لكن عند انتهاء االزمة تبقى االسعار 

عىل ارتفاعها؟
□ مع كل ارتفاع لالسعار ال عودة اىل ما كانت 
العام  منذ  بدأ  النمط  هذا  االسف.  مع  عليه 
1991 واستمر لغاية اليوم. من اسبابه النظام 
املايل االحتكاري الريعي الذي نعيش يف ظله، 
عىل  يعتمد  الريعي  االقتصاد  فان  وبالتايل 
وال  االنتاج  عىل  يعتمد  وال  الرسيعة  االرباح 
السلع  اىل  محليا  فنتجه  منافسة،  سلع  توجد 
ضمن  ندخل  لذلك  الخارج.  من  املستوردة 
اطار ازمة تسمى ازمة اسعار يف لبنان، مل ولن 

تتغري، وهي تؤثر سلبا عىل كل القطاعات.

عىل  تؤثر  املتباينة  االسعار  ان  تعتقد  اال   ■
كل  يف  املواطن  فيدفع  السوق،  اسرتاتيجيا 

االحوال مثن هذا التغيري املفاجئ؟
بتوسيع مهامت  االسعار  اسرتاتيجيا  ترتبط   □
حامية  جمعية  منح  عرب  االقتصاد،  وزارة 
تحرص  النها  اوسع،  صالحيات  املستهلك 
االهتامم حاليا بعدد قليل جدا من السلع رمبا 
باالمن  تتعلق  سلع  السبع  عددها  يتجاوز  ال 
الغذايئ. اسرتاتيجيا التسعري يف لبنان، وتحديد 
بهيئة  ترتبط  ان  يجب  ودرسها،  االسعار 
ممثلني  وتضم  االقتصاد  وزارة  داخل  تشكل 
الوزارة وجمعية حامية املستهلك ولجان  عن 
مهامت  الهيئة  هذه  تعطى  ان  عىل  الرقابة. 
اوسع تدرس فعليا جميع الفواتري التي تدخل 
الفعلية،  االسعار  ملعرفة  الجامرك  بوابة  عرب 
وملاذا هذا الهامش الكبري باالسعار. هذا االمر 
يرتبط  ان  رشط  متكامل  مرشوع  اىل  يحتاج 
بعمل وزارة االقتصاد. مع التأكيد عىل رضورة 
وجود عالقة مبارشة بني وزارة االقتصاد وادارة 
التي تتعلق  الحقيقية  الكلفة  الجامرك لدرس 
التخطيط  اىل  باالضافة  والتصدير،  باالسترياد 

ان  يجب  الداخيل.  االنتاج  لتشجيع  الحقا 
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7879
عدد 75 - كانون األول 2019عدد 75 - كانون األول 2019

إقتصاد
انتاجية. مبعنى  لدينا سياسة حامية  تكون 
ان هناك عددا من السلع التي نستوردها من 
الخارج، يف استطاعتنا انتاجها محليا، علام ان 
ما ننتجه يف لبنان ونستورده من الخارج يؤذي 
املنتج املحيل. لهذا السبب نحتاج اىل سياسة 
واالجبان  االلبان  مثال  يستورد  لبنان  الحامية. 
من الخارج بقيمة 256 مليون دوالر، وبالتايل 
فانه ينتج مثل هذه االصناف، فهل يستمر يف 
اىل سياسة حامية  يلجأ  ام  باستريادها،  القيام 
للصناعات  الحوافز  اعطاء  طريق  من  لالنتاج 
من  اعفاءات  عىل  مثال  ترتكز  محليا،  املنشأة 
ومن  الرواتب  رضيبة  ومن  الدخل  رضيبة 
رضيبة الضامن االجتامعي، ومن املواد االولية 
يعتمد  ان  رشط  الخارج  من  يستوردها  التي 
هو  التوجه  هذا  اللبنانية.  العاملة  اليد  عىل 
مالية  ايداعات  لبنان  يتلقى  ان  من  افضل 
اصحابها  اىل  وتعود  املصارف  يف  توضع 

بعائدات مهمة من الفوائد.

■ من املالحظ ان اسعار السلع املنتجة محليا 
ترتفع بشكل اكرب من تلك املستوردة. ما هي 

اسباب ذلك؟
□ ألن كلفة االنتاج يف لبنان هي اكرب من تلك 

الكهرباء  سعر  وابرزها  الخارج،  يف  املوجودة 
تؤثر  التي  املبارشة  وغري  املبارشة  والرضائب 
بشكل سيىء عىل املصانع. لذا نحن يف حاجة 
الرضائب عىل  فرض  كيفية  نظر يف  اعادة  اىل 
حامية  سياسة  اىل  تحتاج  التي  املصانع  هذه 
بشكل  الكهرباء  ملف  حل  واىل  وتحفيز 
اقتصاد  من  االنتاج  نستطيع  ال  الننا  جذري، 
ريعي اىل اقتصاد انتاجي من دون ايجاد حل 
الصناعي  االنتاج  عملية  يف  االساسية  للامدة 

وهي الكهرباء.

التي  املراقبة  فعالية  عدم  املالحظ  من   ■
تتوالها مديرية حامية املستهلك يف لجم ارتفاع 

الحقيقية وراء ذلك،  االسباب  االسعار. ما هي 
وهل هناك تواطؤ معني بني التاجر والوزارة؟

املستهلك  حامية  مديرية  تحميل  ميكن  ال   □
محصور  عملها  ففريق  املسؤولية.  كامل 
يجب  املراقبة  فعالية  اجل  من  وبالتايل  جدا، 
العودة اىل الخطوة االوىل اي اىل مرفأ بريوت، 
واالطالع عىل  جميع الفواتري ودرسها يف ارشاف 
املال واالقتصاد وادارة  هيئة رقابة من وزاريت 
بشكل  الحقيقية  الكلفة  ملعرفة  الجامرك، 
دقيق. فاذا كانت االرباح مرتفعة ميكن ضبطها 
من خالل الرضائب التي تفرض بشكل صحيح، 
مديرية  عىل  االسعار.  لجم  يف  تساهم  النها 
حامية املستهلك ان تتطور عرب تحديث قوانينها 
حامية  عىل  ترتكز  اوسع  متنح صالحيات  وان 
التي  هي  الحامية  وسياسة  املحيل،  االنتاج 
يتمتع  لبنان  الداخيل.  االنتاج  تؤدي اىل نجاح 
والزراعة،  املياه  ابرزها  سياسية  اولية  مبوارد 
املواد  مصانع  عىل  الرتكيز  الرضوري  من  لذا 
الغذائية التي تلعب دورا اساسيا يف الصناعة. 
خيار  موضوع  اىل  ايضا  العودة  الرضوري  من 
الرشق. فعندما اختار لبنان خيار الغرب جعله 
بلدا استهالكيا، اي انه يستورد اكرث مام ينتج. 
اما السياسة املتبعة يف خيار الرشق، فهي تقوم 
طاملا  الذايت.  واالكتفاء  الداخيل  االنتاج  عىل 
ميتلك  انه  يعني  فهذا  املياه  ميتلك  لبنان  ان 
غذائية  صناعة  ميتلك  فهو  وبالتايل  الزراعة، 
العروض  وتفعيلها.  تنميتها  يجب  متطورة 
الصينية التي قدمت اىل لبنان النتاج الكهرباء 
ومعالجة  ممكنة،  كلفة  وباقل  رسيعة  بطرق 
التلوث البيئي يف نهر الليطاين وبحرية القرعون 
لسكك  متطورة  شبكة  اقامة  اىل  باالضافة 
جراء  من  يخرس  لبنان  وان  خصوصا  الحديد، 
كلفة النقل داخليا وخارجيا نحو مليون دوالر 
صيني.  مايل  مركز  اىل  تحويله  واالهم  يوميا، 
هذا التوجه يدعم عملية التنويع يف الخيارات 
نحن  اذن،  االنتاجية.  العملية  بالتايل  ويساعد 
وليس  انتاجية  اقتصادية  رؤية  اىل  حاجة  يف 
ال  اذ  االستدانة،  خالل  من  العجز  تثبيت  اىل 
ميكن مواجهة االسعار بقرار بل برؤية وخطة 

اقتصادية متكاملة.
ع. ش اسرتاتيجيا االسعار ترتبط بتوسيع مهامت وزارة االقتصاد عرب صالحيات اوسع لجمعية حامية املستهلك. 

علينا اعطاء حوافز 
للصناعات املنشأة محليا

يجب ان تكون لدينا سياسة 
انتاجية تحفيز وحماية 
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ظاهرة الفساد االداري واملايل من الظواهر الخطرية التي تواجه لبنان يف كل املجاالت. الفساد بحسب منظمة الشفافية الدولية 
هو اساءة استعامل السلطة لتحقيق مكاسب خاصة، وهو موجود يف اي مؤسسة او قطاع تكون فيه للشخص قوة مسيطرة او قوة 

احتكار عىل سلعة او خدمة او صاحب قرار 

عصام شلهوب 

إقتصاد

ملصطلح الفساد محاور عدة، ابرزها عىل االطالق 
املرشوع  غري  االثراء  منبع  املرشوع.  غري  االثراء 
هو الفساد املايل، اي اكتساب اموال بطريقة غري 
مرشوعة، اي هدر املال العام: ايجارات مضخمة، 
تلزميات مشبوهة، رواتب املستشارين الوهميني، 
عدم الجباية الرضيبية. مبعنى آخر، هو االنحرافات 
يف  املعتمدة  والقواعد  االحكام  ومخالفة  املالية 
ضوابط  مخالفة  مع  ومؤسساتها،  الدولة  ادارات 

الرقابة املالية وتعليامتها.
الذي  السيايس  الفساد  من  محمي  املايل  الفساد 
يعرّف باستغالل السياسات واملؤسسات والقواعد 
االجرائية لتخصيص املوارد والتمويل من واضعي 
القرار السيايس الذين يستغلون مناصبهم من اجل 

تحصيل السلطة او املكانة او الرثوة.
العميد  الذي كان وراءه  الرسية املرصفية  قانون 
رميون اده، ادى خدمات كبرية للبنان واقتصاده، 
تلته سنوات من االزدهار والبحبوحة. لكن القانون 
وسوء  املالية  الجرائم  من  لبنان  يحم  مل  نفسه 
االئتامن، وسهل تجاوزات كثرية النه ال يتيح معرفة 
اصحاب الحسابات الدائنة والودائع. فساهم الرثاء 
الفاحش غري مرشوع والفقر املدقع يف سوء توزيع 
الرثوة والتفاوت االجتامعي، ونجا جميع املرتكبني 

بفعلتهم من دون احكام قضائية وعقاب. 
باتت الرسية املرصفية ثقافة متأصلة يف منطقة 
ساهمت  وقد  السياسية،  باملخاطر  حافلة  باتت 
وجرت  ومصارفه.  لبنان  عىل  الضوء  تسليط  يف 
الرسية  تبعات  من  للهرب  اساسية  خطوات 
غري  االثراء  قانون  مقتضيات  العامل  املرصفية 
املرشوع، بيد ان القانون املذكور ويف حاله الراهنة، 
تم  لو  واملهمة  الرصيحة  املواد  من  عددا  يضم 
تطبيقها لساهمت يف تضييق الخناق عىل الفساد 
يف القطاع العام والوظيفة العامة، من دون تعديل 

الفساد المالي منبع اإلثراء غير المشروع
رفع السّرية املصرفية ال يعطي القرينة الكافية

جوهري يف قانون الرسية املرصفية ميس خصوصية 
يقوله  ما  املشتبهة، عىل  النظيفة غري  الحسابات 

الخرباء.
الجامعة  يف  والدستوري  االداري  القانون  استاذ 
"االمن  لـ  اكد  اسامعيل  عصام  الدكتور  اللبنانية 
العام" ان قانون رفع الرسية املرصفية مل يطبق، ومل 
تؤمن الحامية الالزمة ألي موظف تقدم بشكوى 

عن وجود فساد يف ادارة ما. 

■ ملاذا يبدو القانون املقرتح لرفع الرسية املرصفية 
موضع جدل، وهل يتضمن ثغرا مبهمة؟ 

القانون  هذا  فعالية  حول  هو  املثار  الجدل   □
تحديدا، اذ نالحظ تراكم النصوص القانونية من 
دون ان توضع موضع التطبيق، وهي قانون اصول 
الرؤساء  ملحاكمة  االعىل  املجلس  امام  املحاكمة 
وقانون   ،1990/8/18 تاريخ   13 رقم  والوزراء 
االثراء غري املرشوع يف صيغته القدمية لعام 1953 
 ،1999/11/27 تاريخ   154 رقم  االجراء  واملرعي 
املتحدة  االمم  اتفاق  اىل  االنضامم  وقانون 
 ،2008/10/16 تاريخ   33 رقم  الفساد  ملكافحة 
تاريخ   83 رقم  الفساد  كاشفي  حامية  وقانون 
2018/10/10، وقانون حق الوصول اىل املعلومات 
رقم 28 تاريخ 2017/2/10، وغريها من القوانني 
النافذة ذات الصلة. لكن هذه القوانني مل تدخل 
عدم  عىل  قرينة  يعطي  ما  وهذا  التنفيذ،  حيز 
الزينة  رشاء  وضع  كونه  القانون  مرشوع  فعالية 

قبل البيت. 

■ هل يستطيع مرشوع القانون التصدي ملوضوع 
الفساد؟  

□ مرشوع القانون الرامي اىل رفع الرسية املرصفية 
اىل  موجبا  فرض  العامة،  بالخدمة  القامئني  عن 

جانب املوجبات االخرى التي يقدمها عن توليه 
وظيفته، ومنها الترصيح عن االموال املنقولة وغري 
املنقولة التي ميلكها هو وزوجته واوالده القارصون 
يف لبنان والخارج. اال ان هذه التصاريح مل تثبت 
فعاليتها يف الحد من الفساد، ومل يتم التأكد من 
انها كانت قرينة مستعملة الدانة موظف او قائم 
ال  السابقة  التجربة  فان  لذلك،  العامة.  بالخدمة 
الحد  يف  مبهرة  نتائج  عىل  سنحصل  باننا  توحي 
من الفساد، اذ ميكن ببساطة ان يسجل املرتكب 
فيها  اسهام  ميلك  خاصة  رشكات  باسم  امواله 
او  له  تابعة  جمعيات  باسم  او  اخوته  باسم  او 
باسم معاونيه. الرسية املرصفية، بحسب مرشوع 
القانون، مرفوعة عن الشخص الطبيعي الذي توىل 
وظيفة عامة وليس عن الرشكات او الجمعيات او 
ذمته  تدخل يف  التي  االخرى  املعنوية  االشخاص 
املالية. يضاف اىل ذلك، ان هذا التدبري ال يكفي 
يف ذاته لتحقيق الغاية املثىل الواردة يف االسباب 
املوجبة واملتمثلة مبكافحة الفساد. السبب ان رفع 
الرسية املرصفية هي يف طبيعتها تدبري ثانوي او 
عمل يدعم يف كشف الفساد، وهو كحالة حامية 
كاشفي الفساد، فهذا القانون مل يطبق ومل تؤمن 
عن  بشكوى  تقدم  موظف  ألي  الالزمة  الحامية 

وجود فساد يف ادارة ما.

■ هل يجب ربط رفع الرسية املرصفية بقانون 
االثراء غري املرشوع لتحقيق الغاية املرجوة؟ 

□ مرشوع القانون يربط بطريقة ما بني رفع الرسية 
املرصفية وبني تطبيق قانون االثراء غري املرشوع. 
لكن هذا الربط يجعل من هذا القانون من باب 
لزوم ما ال يلزم، ذلك ان املادة 13 من هذا القانون 
تنص عىل ان قايض التحقيق او املحكمة املختصة 
رسية  قانون  من  السابعة  املادة  احكام  يطبقان 

املادة  هذه   .1956 ايلول   3 يف  الصادر  املصارف 
متنع عىل املصارف ان تتذرع برس املهنة املنصوص 
عليه يف هذا القانون يف شأن الطلبات التي توجهها 
السلطات القضائية يف دعاوى االثراء غري املرشوع. 
لذلك مل يكن الربط موفقا بني الرسية املرصفية 
مرشوع  فعل  حسنا  لكن  املرشوع.  غري  واالثراء 
القضائية  الجهات  مجال  وسع  عندما  القانون 
التي تالحق يف قضايا الرشوة والفساد وهدر املال 
مرفوعة  املرصفية  الرسية  ان هذه  واعترب  العام، 
حتى بناء عىل طلب لجان ذات صفة قضائية من 
دون ان يحدد هذه اللجان التي قد تدخل ضمنها 
هيئة التفتيش املركزي وديوان املحاسبة والهيئة 
العليا للتأديب. اال انه كام ذكرنا، فان رفع الرسية 
حقيقة  عىل  الكافية  القرينة  يعطي  ال  املرصفية 

الحسابات املالية ملتويل الخدمة العامة.

■ هل تعترب ان ابرز معوقات تطبيق قانون االثراء 
غري املرشوع هي الرسية املرصفية؟ 

تتمتع  ال  العامة  الخدمة  متويل  ان  واضح   □
الرس  بحصانة  او  بالحامية  املرصفية  حساباته 
املرصيف. لهذا، فان هذه الرسية مل تكن يوما عائقا 
امام مالحقة املرتكبني او املخالفني. وعىل الرغم 
ان  وميكن  عائقا  الرسية  هذه  اعتبار  عدم  من 
ترفع بناء عىل طلب القضاء، اال ان ذلك مل يؤد 
اىل تحقيق اي نتيجة مرجوة. كذلك مل نصل اىل 
مساءلة فاعلة الي جهاز اداري اثريت شبهة حول 
نالحظ  كام  مالية.   جرائم  او  مخالفات  ارتكابه 
االثراء غري  قانون  انه حتى خارج نطاق تطبيق 

االنضامم  للحكومة  االجازة  قانون  فان  املرشوع، 
رقم  الفساد  ملكافحة  املتحدة  االمم  اتفاق  اىل 
او  رصاحة  الغى  قد    2008/10/16 تاريخ   33
ضمنا النصوص املتصلة بالرسية املرصفية، وذلك 
مبوجب الفقرة 7 من املادة 31 التي تنص عىل ان 
عىل الدولة ان تتيح ملحاكمها او سلطاتها املختصة 
او  املرصفية  السجالت  باتاحة  تأمر  ان  االخرى 
املالية او التجارية او بحجزها. وال يجوز للدولة 
الفقرة  هذه  الحكام  االمتثال  ترفض  ان  الطرف 
بحجة الرسية املرصفية. يف املادة 40 جاء النص 
القيام  الدولة يف حال  الزام  لناحية  اكرث وضوحا 
بتحقيقات جنائية داخلية يف افعال مجرمة وفقا 
نظامها  يف  مناسبة  آليات  ايجاد  االتفاق،  لهذا 
القانوين الداخيل لتذليل العقبات التي قد تنشأ 
لهذا ميكن  الرسية املرصفية.  قوانني  عن تطبيق 
االتفاق  نصوص  اىل  االستناد  القضائية  االجهزة 
الدويل الذي له االولوية يف التطبيق عىل القانون 
العادي، والتمسك بالنص عىل اعتبار ان الشخص 

املتهم ال تتمتع حساباته املرصفية بالرسية.

املرشوع  االثراء غري  قانون  بني  الرابط  ما هو   ■
ورفع الرسية املرصفية؟ 

الرابط موجودا، ألن  □ ال يفرتض ان يكون هذا 
االثراء  قانون  يف  موجودة  غري  املرصفية  الرسية 
الريبة، ألن  يثري  الربط  ان هذا  اال  غري املرشوع. 
آليات تطبيق قانون االثراء غري املرشوع معقدة 
موضع  القانون  هذا  يوضع  ان  املستحيل  ومن 
التطبيق كونه يحتاج اىل تعديل كامل واىل تفعيل 
قانون  ان  ذلك  والوزراء.  الرؤساء  مساءلة  نظام 
يجعل  االعىل  املجلس  امام  املحاكامت  اصول 
من املستحيل ان نحاكم يوما اي وزير او رئيس، 
النه بحسب هذا القانون فان االدعاء عىل الوزير 
الوزير  واتهام  نائبا(   26( النواب  ِخمس  يتطلب 
فام  نائبا(،   86( النواب  مجلس  ثلثي  يتطلب 
الجدوى من رفع الرسية عن حسابات شخص لن 
يكون يوما محل اتهام او ادعاء. االمر ذاته بالنسبة 
اىل النائب الذي يتمتع بالحصانة النيابية، والقضاة 
الذين يحاكمون امام جهات قضائية خاصة؟ هذه 
الحصانات قد تحول دون مساءلة اي من هؤالء 
االشخاص، لذا ما النفع من رفع الرسية املرصفية 

عن شخص لن يكون يوما محل مساءلة؟

■ باتت الرسية املرصفية متآكلة يف العامل وحتى 
يف لبنان، فمتى سيتم الغاؤها؟ 

الدول،  دساتري  كل  بخالف  اللبناين،  الدستور   □
الخاصة  وامللكية  االقتصادية  الحرية  نظام  كرس 
واملبادرة الفردية. هذا التبني لهذا النظام امنا كان 
ليك يبقى القطاع الخاص الركن االسايس لالقتصاد 
الدولة يقيض  واجبا عىل  ثم فرض  اللبناين، ومن 
بدعم القطاع الخاص واعطائه االولوية واملبادرة. 
ولهذا فان الغاء هذه الرسية ال ميكن الرشوع يف 
تنفيذها اال بناء عىل طلب املصارف والرأسامليني. 
اهل  ان  ذلك  الترشيع،  يف  عيبا  ليس  االمر  هذا 
القطاع املايل واملرصيف هم ادرى بحاجة ميدانهم 
اىل ترشيعات جديدة او تغيري يف الترشيع املعتمد. 
لذا ال ميكن تبعا لذلك ان يقر مجلس النواب اي 
املرصيف  النظام  يف  جوهرية  قاعدة  يغري  ترشيع 
عمرها من عمر لبنان بطريقة مفاجئة، بل يجب 
ان يتخذ القرار برتو وبالتنسيق مع القطاع املايل 
واملرصيف يف حال رأى هذا القطاع ان من املناسب 

اتخاذ هذه الخطوة. 

استاذ القانون االداري والدستوري يف الجامعة اللبنانية الدكتور عصام اسامعيل.

السرية املصرفية لم 
تكن عائقا امام مالحقة 

املرتكبني او املخالفني
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إعادة اإلعتبار إلى الفنان الشعبي
هناك ميل مؤسف لدى جزء من النخب الثقافية واالجتامعية واالكادميية عندنا، اىل 
التعامل الفوقي مع كل ما ميكن تصنيفه يف خانة "الفن الشعبي". انها يف الحقيقة نظرة 
تعال، قامئة عىل سوء تفاهم فكري، قد تصل لدى بعضهم اىل االزدراء واالقصاء. كان هذا 
الفن ال يليق باملتعلمني، وال ميتلك قدرا كافيا من الرقي يك يخاطب الذائقة النخبوية، ويك 
يحوز رضاها ويفوز باعرتافها واحرتامها… هل الفن الشعبي اذا مجرد "تهريج" )باملعنى 
السلبي املتداول، وفيه ظلم ايضا لفن املهرج(، يتوجه حرصيا اىل الحثالة؟ هل هو محض 

تسطيح واسفاف يعتدي عىل الذوق ويلوث الخيال؟
هذه النظرة امنا تعرب عن وعي البورجوازية القدمية التي مل تأخذ من الرتكة االستعامرية 
اال الواجهة الرباقة للحضارة الغربية. يف حني ان الغرب الحقيقي، مبا هو منظومة قيم 
البحوث  معاهد  لها  ويخصص  الشعبية  الثقافة  ميجد  مهيمنة،  وقوة  معريف  ومرجع 
واملتاحف، ويدرسها يف اكادميياته، ويعتربها مرجعا حضاريا. الثقافة الشعبية تتعامل 
معها املجتمعات والدول املتحرضة بصفتها تعبريا عن العبقرية القومية التي تفتقت عنها 
مختلف انواع املعارف والفنون واالداب: بدءا بالفنون الشفوية التي قام عليها االدب 
العظيم، كام قامت املوسيقى الكالسيكية عىل الغناء الشعبي والتقاليد الفولكلورية التي 

انتجتها العامة، وتناقلتها االجيال. 
اين املشكلة اذا؟ 

يف الفوقية الثقافية لبعض النخب كام ذكرنا؟ يف انقطاع املؤسسات واالفراد عندنا عن 
الواقع الشعبي الحي الذي يختزن وجدان الجامعة؟ يف التامهي مع مناذج سطحية ووعي 
واولها  الجامهريي،  التواصل  وسائل  هيمنة  اكرث: يف  ورمبا  والتقدم؟  للحضارة  مغلوط 
التلفزيون، التي تسطح البداع، وتنمط الخيال… رمبا كان اصل املشكلة هو الخلط بني 
نخلط بني الثقافة االستهالكية والثقافة الشعبية! االوىل مفتعلة وغري متأصلة، اقرب اىل 
ظواهر املوضة، تقوم عىل تحريك الغرائز واالهواء واللعب عىل العصبيات واملكبوتات 
الستقطاب الجامهري، لكنها ال تنتج اال "سلعا" رخيصة يف الشكل، وسطحية يف املضون. 
الفقر الفني اذا، واالسفاف االخالقي. اما الثانية، اي الثقافة الشعبية، فتعرب عن املخيلة 
الجامهية، وتعكس روح الجامعة، وثقافتها املتجذرة يف املكان والزمان… وتنتج عنها 
لغات وفنون راقية، صادقة، عفوية، جميلة، ذكية، ناضجة عىل بساطتها، وقادرة عىل 

مخاطبة وعي الجامعة.
الثقافة  تجربة "ابوسليم" وفرقته، بني املرسح والكوميديا، هي خري تجسيد لعبقرية 
الشعبية. هذه العفوية التي خاطبت االجيال املتالحقة، مل تكن مجرد مسخرة سطحية وال 
تفريغ، بل تعبري عن الواقع، ونقده، وتجسيد للشخصيات واالطباع والعيوب االجتامعية، 
ومشاغل الناس وثقافاتها. صالح تيزاين واملجموعة الخالدة يف ذاكرتنا الجامعية امتداد 
لفن الكوميديا ديالريت العريق الذي انحدر منه املرسح الكوميدي الحديث. حتى يف 
والبخيل  )املحتال  محددة  امناط وشخصيات  من  انطالقا  والعفوية،  االرتجال  تقنيات 
والساذج…(. نعم، قلة تعرف ان الحلقات االوىل لهذه املجموعة االسطورية اليوم، يف 
التلفزيون الوطني، كانت تقدم عىل شكل بث مبارش. تتدرب الفرقة، ثم تقف امام 
الكامريا ومتثل. ال امكان لتجريب املشهد مرارا، وال مونتاج، وال تسجيل حتى، لقد ضاعت 

تلك الحلقات التاريخية التي تبخرت مع االثري… 
تحية اىل "ابوسليم". عىس طلته العابقة بعطر الزمن السعيد تذكرنا برضورة احياء الفن 

الشعبي، وحفظه، وتعليمه، واحتضان طاقاته، وتشجيع مواهبه الجديدة.

نقطة على السطر جلسة خاصة مع الفنان الشعبي الذي أضحك األجيال
صالح تيزاني: أطالب بلقب "مهّرج الجمهورية"

تحت الضوء

يف مكتبه يف نقابة ممثيل املرسح والسينام واالذاعة والتلفزيون يف لبنان يف منطقة 
التقيناه صباحا. حيوية وطاقة ووجه بشوش وخفة مل تعكرها سنواته التي  بدارو، 
تربو عىل التسعني. اكرث من ذلك، ما زالت ذاكرة صالح تيزاين متقدة، يستعيد كل 
تفاصيل مسريته الفنية بحذافريها والجوالت الطويلة التي كانوا يقطعونها من شامل 
لبنان اىل جنوبه من اجل احياء حفلة ببضع لريات... يتذكر ألنها كانت بكل بساطة 

"اجمل سنوات العمر رغم كل الشقاء الذي صادفناه يف عامل الفن" وفق ما يقول

رفاق الدرب الطويل الذي يزيد عن نصف قرن، 
تيزاين  صالح  يستعيد  آخر.  تلو  واحدا  تساقطوا 
الله  عبد  الدور  )لعب  النسيان  الدائم  "اسعد" 
مبسوط(،  )محمود  النّصاب  و"فهامن"  حميص(، 
و"شكري" النويت البخيل )صالح صبح( و"جميل" 
فرقته  افراد  من  وغريهم  و"كوستي"  و"امني" 
الذين رافقوه نصف قرن... وبعد ان يذكرهم فردا 
يقفل  والطرائف،  النهفات  بعض  ويستعيد  فردا 
الحديث بأن "الدنيا هيك"، راضيا بكل ما قدمته 

له الحياة. 
هكذا ميكن اختصار شخصية صالح تيزاين الذي ما 
زال يقبل عىل الحياة كشاب يف العرشين. "االمن 

العام" التقته يف هذا الحوار املتشعب.
■ كيف بدأ حبك للفن، وانت الذي عشت يف 

وكنت افرح بأنني قادر عىل اضحاكهم والسيطرة 
عليهم. كنت احب ان اقود واتزّعم مجموعة يف 
املناخ  ويلعب  وموهبة.  غريزة  وهذه  املدرسة، 
العائيل دورا، فايب كان ضابطا يف الجيش العثامين، 
وقد فرض علينا نظاما صارما ومنضبطا. هذا ما 
انني كنت  القيادة. ومبا  اّثر عيل، ورصت احب 
العب  كنت  والحيك،  الوطنية  االناشيد  بارعا يف 
ادوارا يف التمثيليات التي نقدمها يف نهاية العام 
الدرايس. ويف الحارة خالل العطالت، كنت اجمع 
االطفال واعّلمهم متثيليات لتأديتها. وكنت ازور 
تعرض  كانت  التي  السينامئية  الصاالت  كثريا 
يومها االفالم الصامتة حيث كنت اشاهد "زورو" 
ما  الحارة  اطفال  اعّلم  ثم  وغريهام،  و"طرزان" 
حني  التمثيلية.  او  العرض  معا  وننجز  شاهدته 
كربت، وانتقلت اىل املدرسة االهلية، كان كشاف 
النجادة قد اسسوا فرقة مرسحية واقاموا حفالت 
السمر، وكنت انا نجم هذه الحفالت والتمثيليات 
اىل  ذهبت   ،1952 عام  ويف  الخمسينيات.  يف 
مّثلنا  حيث  مهرجان  يف  للمشاركة  بوخارست 
كان  اذ  يومها.  محدودا  كان  االمر  لكن  لبنان، 
املجتمع ينظر اىل مهنة التمثيل كأنها عيب، ثم 
اسست فرقة "كوميديا لبنان" تيمنا بـ"الكوميديا 

الفرنسية" عام 1957.

■ هذا ما اردت سؤالك اياه، هل شجعك اهلك 
عىل مهنة التمثيل؟

وقد  قاطعا،  رفضا  ذلك  يرفضون  اهيل  كان   □
رضبني والدي مرارا بسبب التمثيل، وكان اوالد 
عّمي يتهمونني بأنني اشّوه سمعة العائلة. حتى 
بالنسبة اىل املونولوج، فانا بدأت املونولوج قبل 
التمثيل. يف حفالت طرابلس، كان املونولوجيست 
اشتهر  الوقت،  ذلك  ويف  املطرب.  دوما  يرافق 
كمونولوجيست كل من عبد الله املدرّس ورفيق 
كان  الزعني.  وعمر  حسني  ويوسف  االفيوين 
هؤالء يقيمون حفالت خاصة كام يشاركون يف 
حفالت مطربني. وكنت انا اشارك كمونولوجيست 
دوما  القي  كنت  طرابلس.  يف  تقام  حفالت  يف 
عم  الناس  ليش  اتعجب  "وعم  املونولوج:  هذا 
تهرب مني/ الحبايب مع القرايب ابتعدوا عني/ 

الين مجرم وال رّساق/ اذن ليش مكروه/ عرفت 
السبب تاري ذنبي مبّثل وبغني".

■ طيب، يف عام 1957 اسست فرقة "كوميديا 
لبنان" التي تألفت من؟

)غازي  وامني  الضابط(  )احمد  كوستي  من   □
رشمند( وجميل )زكريا عردايت( واسعد )عبد الله 
حميص( الذين جاؤوا معي وبقيوا حتى وفاتهم. 
بقي اسعد وهو مريض اليوم. ستون عاما اشتغلنا 
نقيم  رصنا  الفرقة،  هذه  اسسنا  بعدما  معا. 
حفالت يف طرابلس. كنا نستأجر مرسح "مدرسة 
الفرير" مببلغ 200 لرية. نسدد مئة، ونروح نجول 
عىل اهل طرابلس لبيع البطاقات وتحصيل املبلغ 
يشتموننا،  ممن  كثريين  نصادف  كنا  املتبقي. 
واخرين ينصحوننا بالتفتيش عن مهنة نسرتزق 
منها. كنا نقطع الطريق من اول طرابلس حتى 
نهايتها لبيع 25 بطاقة بـ25 لرية. ثم كنا نقصد 
دولة الرئيس رشيد كرامي الذي كان يعطينا مئة 
لرية ملساعدتنا وكان يحبني جدا، ويقّدر املوهبة 

التي كان املجتمع يحاربها.

■ لكن العروض التي قدمتموها اثارت اعجاب 
الناس.

□ طبعا، فانا اتيت بهذه العروض اىل تلفزيون 
لبنان. 

الطرابلسية وتفاعل  العروض  اوال عن  ■ اخربنا 
الناس معها؟

□ انا كنت نجارا املك محل نجارة. كنت اتوىل 
الباب  عىل  اقف  وانا  بنفيس،  العرض  ديكور 
الدخال الناس، ونجلسهم يف مقاعدهم، ثم نعتيل 
الخشبة لنمثل. واذا وقعت مشادة يف املرسح، كنا 
ننزل عن الخشبة لفضها. وكانت تقع املشادات 

دوما ونوقف العرض لفض الخالف. 

■ ماذا عن مواضيع هذه العروض؟
مثال،  اجتامعية.  مواضيع  دوما  اختار  كنت   □
املرسحية التي دخلت بها اىل تلفزيون لبنان كانت 
بعنوان "املسافر" عن شخص يريد ان يسافر اىل 
كراكاساو. وشيئا فشيئا، عرف الجريان بأمر سفره، 
وصار كل جار مير عليه حامال حاجيات لقريبه 
او شقيقه او ابنه املغرتب. مرة شنكليش، ومرة 

املسافر  يضيق  ان  اىل  الخ...  وكشك  كبيس، 
سمير مراد

مناخ عائيل ليس فيه فنانون؟
مسبقا،  مكتوب  االنسان  قدر  بأن  اؤمن  انا   □

والفن عندي كان موهبة ال اكرث. 

■ لكن اىل اي مدى ساهم مناخ طرابلس يف ذلك 
الوقت من حفالت وسهرات االراجوز يف تكوين 

ذائقتك؟
مدارس  عن  مختلفة  كانت  االمس  مدارس   □
اتعلم  وكنت  التبانة،  باب  يف  ولدت  انا  اليوم. 
عام  كل  نهاية  يف  هناك.  الفاروق  مدرسة  يف 
الحفالت، حيث يتم اختيار  درايس، كانت تقام 
وغريهام.  والغناء  الشعر،  يف  املوهوبني  التالميذ 
كانوا ينتبهون اىل املواهب ويغذونها. وانا كنت 
الصف،  يف  واساتذيت  زماليئ  اضحاك  جدا  احب 

الفنان الكبري صالح تيزاين.
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ذرعا وميزق تذكرة الطائرة ويقرر عدم السفر 
بسبب ذلك. كانت مواضيع وقضايا تهم املجتمع 
وتنتقده. ولهذا السبب كانت العروض ناجحة. 
مثال، ملاذا ال تحقق الدراما اللبنانية نجاحا اليوم؟ 
ومشكالته.  املجتمع  قضايا  عن  بعيدة  ألنها 
يجب تصوير املجتمع مبختلف رشائحه العمرية 

وهمومه وقضاياه.

■ امللفت ان جيلكم املؤسس للدراما التلفزيونية 
خريجي  عكس  عىل  االداء  يف  بعفوية  يتمتع 

املعاهد؟
□ دامئا ما كنا نقول لهم: املمثل ال يجب ان ميّثل. 

يجب ان يكون طبيعيا. 

■ انت كنت تكتب نصوص اعاملك كلها؟
□ كلها كتبتها انا. حوايل 2500 نص، اىل جانب 

الحلقات االذاعية وغريها.

■ كيف مل تنضب افكارك؟ كام ان تقنية كتابة 
النص تتطلب املاما يف وقت مل تكن تتوافر فيه 

اي معاهد يف هذا املضامر؟
□ ال تنس انني لست متعلام ايضا. لكن الحاجة 
كنت  طبعا.  دورا  تلعب  واملوهبة  االخرتاع،  ام 
اؤمن بأن الكوميدي يجب ان تكون لديه موهبة 
يعيد  ان  يجب  ال  الكوميدي  املمثل  االرتجال. 
املشهد مرتني. لذلك، كنت اعطي النص واالدوار 
العضاء الفرقة، واتركهم يترّصفون عىل سجيتهم 
ووفق الشخصية التي رسمتها لكل واحد منهم. 

ثم جاء التلفزيون الذي كان الكل يجهله. املخرج 
وكل العاملني يف التلفزيون مل يكونوا يعرفون شيئا 
عنه. لقد تعّلمنا ببعضنا. مرة طلبنا بطيخة ألن 
ان  بحجة  رفضوا  لكنهم  ذلك،  يتطلب  العرض 

امليزانية ال تحتمل. كنا نحن نتوىل كل يشء.

■ هل تتذكر حلقتكم االوىل املبارشة عىل هواء 
تلفزيون لبنان؟

□ كانت الحلقة االوىل التي قّدمتها بعنوان 
الذي  الوحيد  ابوسليم يكون  الضيعة".  "مدرسة 
مكتوب الحد سكان  يأيت  القراءة. وحني  يعرف 
الضيعة، يهرول اىل ابوسليم ليتلوه له. لذا، يقرر 
هكذا  القراءة.  كلها  الضيعة  يعّلم  ان  ابوسليم 
وكان  الضيعة.  اهل  جهل  من  املفارقات  تولد 

فهامن يقوم مبقالب باالستاذ.

■ وكيف كان التفاعل معها؟
□ اول حلقة يف كانون االول 1959. قدمنا العرض 
التلفزيون للمغادرة،  وانتهينا. وحني فتحنا باب 
كأننا  بنا  يبحلقون  الناس  من  حشدا  وجدنا 
كائنات فضائية. وصاروا يسألوننا من اين اتينا، 
ومن نحن، ومل نكن يومها نتحدث اللهجة التي 
نتحدث بها اليوم. كنا نتحدث اللهجة الشاملية 
القح والقوية. لذا، وجدوا انها لهجة غريبة، وانا مل 
اكن اعرف ان الهل بريوت والجنوب وكل لبنان 
جورج  كتب  التايل،  اليوم  يف  مختلفة.  لهجات 
ابراهيم الخوري يف مجلة "الصياد": ابرّشكم بأنه 
يف طرابلس سبعة نجارين يغزون تلفزيون لبنان 

وسيكون لهم مستقبل باهر ألنهم قدموا عرضا 
يأيت بفرق مل تحرز  التلفزيون  بينام كان  ناجحا 
انهم  ميّثلون،  بأنهم  تشعر  ال  هؤالء  نجاح.  اي 

طبيعيون جدا.

■ هل كنت تؤطر فرقتك؟ هل علمتها التمثيل؟
□ اجل، كنت اوّجهها.

■ هل ورث احد اوالدك شغف الفن عنك؟
□ ابدا، مع انني ارشكتهم وهم صغار يف بعض 
املهنة  ان هذه  يحبوا ووجدوا  االسكتشات، ومل 
نأخذ مئتي لرية وكنا عرشة  كنا  ال تطعم خبزا. 
اشخاص يف الفرقة. مل يكن التلفزيون يدفع. بقينا 
منذ عام 1960 حتى عام 1970 نأخذ مبلغ 200 
لرية. عدت بعدها وافتتحت غالريي وكنت اديرها 

يف موازاة عميل الفني.
 

■ هل تعاونت مع شوشو؟
□ مرة، جاء به املخرج الراحل محمد شامل ايّل. 
ادخله يف  ان  مني  اليه وطلب  يعرفني  ان  اراد 
الباب.  طرق  شوشو  اىت  وحني  وافقت،  الفرقة. 
هاربا.  وهرول  الفرقة، خاف  ورأى  فتحه  وحني 
له اسكتشا حيث  ان يكتب  يومها، طلبت منه 
املصاصة يف فمه. عرض  فتى يضع  يعطيه دور 
االسكتش عىل التلفزيون يومها، واحبه االطفال 

وصاروا يقّلدونه. 
 

■ هل كنت تقرأ كثريا الستلهام املواضيع؟

اقرا كثريا. قرأت "عنرتة وعبلة"، وايضا  □ كنت 
"االمرية ذات الهمة" املفعمة بالخيال وهي اطول 
سرية عربية يف التاريخ، و"عيل الزيبق"، و"امللك 
سيف". القراءة توّسع ملكة الخيال عند االنسان.

■  كيف متيض نهاراتك اليوم؟
بعض  ازور  او  الصباح،  يف  النقابة  اىل  آيت   □
اىل  اعود  ثم  الروشة،  عىل  اجلس  او  االصدقاء، 

بيتي يف الكوال حيث اقرأ واطالع.

هو  تيزاين  صالح  ان  يقال  حني  شعورك  ما   ■
مؤسس الكوميديا الشعبية يف لبنان؟

□ اجل، انا اسست شيئا وطورته، لكن احدا مل 
يساعدنا. كنا ننجز مرسحا يخرسنا املال رغم انه 
كان مرسحا مشهورا. ولذلك، كنت ادفع من جيبي 
الخاص احيانا. لكننا كنا نحب ما نفعله. كنا نجول 
لبنان من شامله اىل جنوبه لتقديم العروض لقاء 

بضع لريات لكنها كانت احىل سنوات العمر.

■ كيف تعرّف الكوميديا؟
□ الكوميديا هي كل يشء يثري الضحك وخارج 
"الفارس"  نوع  نوعان،  هناك  املنطق.  عن 
اعظم  هو  التهريج  ان  وارى  "الكالون".  وهناك 
يف  سلبي  بيشء  موسوم  انه  رغم  كوميديا  نوع 
املجتمع. املهّرج الذي يرتدي بنطاال واسعا ويضع 
انفا احمر وينتعل بوطا عريضا يستطيع القيام 
صغري،  صندوق  يف  يجلس  ان  ميكن  يشء.  بأي 
ومييش  ويغني  املوسيقية،  االالت  عىل  ويعزف 
عىل الحبل، يقوم بكل يشء مضحك، وهذا النوع 
من الكوميديني هم قلة. ويا ليتهم يطلقون عيّل 
لقب مهّرج، ال استأهل هذا الرشف العظيم الذي 
يعتربه الناس مسخرة. هذا نابع من الجهل لدور 

املهرج. وانا امتنى ان اكون مهّرجا.

■ ما رأيك يف الكوميديا اللبنانية اليوم؟
□ هذه ليست كوميديا. من يضحك عىل عاهات 
الناس واوضاعهم، ليس فنانا كوميديا. يف مسرييت 
لعرويض  مادة  عاهة  اي  من  اتخذ  مل  كلها، 
الكوميدية. مل استخدم بتاتا املجنون، او االطرش، 
املمثلون  الكوميدية.  اعاميل  يف  يتاتئ  الذي  او 
املوجودون اليوم يتمتعون مبواهب، لكن املادة 
التي يشتغلون عليها، ليست كوميدية وال تضحك.  
س.م.

افيشات افالم
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نقيب الممثلين يتقّصى الظاهرة الفنية األشهر في لبنان
صالح تيزاني… أيقونة الكوميديا الشعبية

كتاب الشهر

بلغ صالح تيزاين التسعني من عمره هذا العام. مع ذلك، كل الوسط الفني يعرف انه ما زال شابا، يروح ويجيء، يهتم برفاق 
دربه. تارة يخّلص معاملة الحدهم، وطورا يقبع بجانب رسير احدهم يف املستشفى. اعتاد "ابوسليم" ان يهتم بفرقته، هو الذي 
ادارها طوال نصف قرن، ليستحق لقبه سيدا من اسياد املرسح الكوميدي بال منازع. نقيب املمثلني اللبنانيني جان قسيس يوّجه 

تحية اليه من خالل كتاب جديد يحمل عنوان  "صالح تيزاين )ابوسليم( ديلالرتيه لبنان"

بـ"الكوميديا  الطبل  ابوسليم  يجمع  الذي  ما 
ديلالرتيه"؟ 

راسخة  مكانة  يحتل  الذي   )1929( تيزاين  صالح 
ما  اللبناين،  املشهدي  للفن  الجمعية  الذاكرة  يف 
الذي قد يربطه بفن ايطايل عريق  يعود عمره 
اىل اكرث من خمسمئة عام ونيف، وهو الذي خال 
يف البدء ان ديلالرتيه هو اسم رجل عىل ما يقول 
املخرج  جاءه  يومها،  معه؟  املقابالت  احدى  يف 
املرسحي املعروف الراحل جالل خوري قائال له: 
"انت وفرقتك يا ابوسليم كوميديا ديلالرتيه لبنان". 
انطالقا من هذه العبارة، يأيت كتاب "صالح تيزاين 
)ابوسليم( ديلالرتيه لبنان" )"دار املؤلف"ـ  2019( 
ليفّند بشكل علمي وفني نقاط التالقي والتشابه 
بني فنني شعبيني ولدا من رحم الحواري واالزقة 
بصدق  الناس  نبض  لينقال  واالسواق،  والساحات 

وعفوية وظرافة. 
فهو  العامل.  هذا  عن  غريبا  ليس  الكتاب  مؤّلف 
اللبنانيني. عرب هذا  جان قسيس، نقيب املمثلني 
العمل يحاول قسيس التوقف عند ظاهرة ابوسليم 
مع  وصالت  وخيوطا  جسورا  ومّدها  الكوميدية 
الكوميديا ديلالرتيه، اكان لجهة الكتابة واالسلوب 
ميكن  وعليه،  واالداء.  والسينوغرافيا  واملشهدية 
قسمني:  اىل  كتابه  يقسم  قسيس  ان  القول 
ونشأتها  ديلالرتيه"  لـ"الكوميديا  مخصص  االول 
لصالح  مخصص  والثاين  وميزاتها،  وخصوصيتها 
اللبناين،  الشامل  عاصمة  يف  والدته  منذ  تيزاين 
الشعبية  الكوميديا  عرش  عىل  ترّبعه  اىل  وصوال 

متسلحا بالفطرة والعفوية ليس اال. 
البساطة  "حتى  املقدمة:  يف  قسيس  جان  يقول 
التي اتسم بها فنه، وحقق نجوميته من خاللها، 
الكوميديا  غرار  عىل  متاما  ظاهرة،  ذاتها  يف  هي 
الفقري"  "املرسح  خانة  اىل  تنتمي  التي  ديلالرتيه 
التي  السينوغرافية  البهرجات  عن  متاما  البعيد 
غالبا ما تعتمدها انواع املرسح االخرى. ابوسليم 

عىل مرسح ابوسليم او صالح تيزاين الذي "اسس 
مع مجموعة من الهواة )غالبيتهم نجارون( فرقة 
مرسحية سحرت اعاملها اللبنانيني يف الوطن كام يف 
بالد االغرتاب، حتى متى اضاءت شاشة التلفزيون 
اللبنانية شباكها مطلع الستينات، حمل ابوسليم 
فرقته ناقال مرسحه كام هو، رغم اختالف التقنيات 
التصويرية يف التلفزيون، وغدا يف ارسع من الربق 

نجم الكوميديا االول بال منازع". 
يكتب  كان  بل  فحسب،  ممثال  تيزاين  يكن  مل 
ويخرج وميثل ويدير فرقته ويهتم بافرادها عىل 

مدى اكرث من نصف قرن. 
صالح  ولد  طرابلس،  يف  القبة  احياء  احد  يف 
تقاعده  بعد  الخرض  تجارة  يعمل يف  تيزاين ألب 
االوىل، مدرسة  العثامين. يف مدرسته  الجيش  من 
"الفاروق"، تفتحت مواهبه الفنية وملا يتجاوز بعد 
الخامسة عرش من عمره. صحيح انه كان ذكيا، اال 
انه كان ايضا كسوال يرصف طاقاته عىل املشاغبة 
ورفاقه.  معلميه  اضحاك  ومحاولة  والشقاوة 
بعدما قدم لوحات استعراضية يف حفالت نهاية 
لعب  حيث  "الطليان"  مدرسة  إىل  انتقل  العام، 
ميقايت  نزار  الراحل  استاذه  كان  اذ  لعبته.  القدر 
املرسح  مخرجي  كبار  احد  الحقا  سيصبح  الذي 
املواهب  تشجع  املدرسة  هذه  كانت  لبنان.  يف 
الشابة تحت ادارة سنيور ليوين اإليطايل الذي كان 
يجلب اعامال مرسحية من ارشيف املرسح االيطايل 
و"الكوميديا ديلالرتيه" ويرتجمها، ليقدمها طالبه 
من دون معرفة مصدرها. بعدها، انتقل تيزاين اىل 
العاملية  الحرب  اندالع  االهلية" بسبب  "املدرسة 
اىل  وانضم  "الطليانية"،  املدرسة  واقفال  الثانية 
اعامال مرسحية يف  قدم  النجادة" حيث  "كشافة 
املخيامت حازت حفاوة جامهريية. عىل اثر وفاة 
والده عام 1946، اضطر تيزاين املراهق اىل ان يرتك 
الدراسة للعمل واعالة والدته واخوته. عمل اوال يف 
الحياكة، قبل ان ينتقل اىل نجارة املوبيليا ثم يفتح 

االحجام  متفاوتة  قامش  قطع  من  مصنوعة 
وااللوان مخاطة إىل بعضها بعضا مع ربطة عنق 
مبهدلة وطربوش تريك. يوضح قسيس أن هذه 
الشخصية هي االقرب اىل شخصيات الكوميديا 
ثياب  تشبه  التي  بثيابها  خصوصا  ديلالرتيه، 
الكوميديا ديلالرتيه.  اىل  تنتمي  التي  "ارالكينو" 
اضف شخصيات اخرى مثل "ابوالشباب" )عصام 
كشتان( ودرباس )احمد دنش( و"امني" )غازي 
و"جميل"  الضابط(  )احمد  و"كوستي"  رشمند( 

)زكريا عردايت(... 
امللفت ان هؤالء املمثلني كانوا هواة، لكنهم كانوا 
مسكونني بالشغف، واالهم بحسب قسيس انهم 
العفوي  التعبري  اشكال  لكل  حاضنة  بيئة  "ابناء 
 )...( البرشية  والنامذج  املتنوعة  واالنفعاالت 
لتنطبع يف  يراقبوا من حولهم  ان  يكفيهم  فكان 
االشكال  لكل  الصور  ماليني  وذاكرتهم  وجدانهم 
الترصف  وطرق  السلوكية  واالمناط  البرشية 
)...( ويستحرضون من  والسري والجلوس والكالم 
معينها ما يروي حاجتهم يف لحظات العرض". كل 
التي تقّمصوها هي مناذج تصادفها  الشخصيات 
اليومية،  والحياة  والشوارع  والحواري  السوق  يف 
اخذها  وفطريته  وعفويته  بعبقريته  تيزاين  لكن 
اىل منحى كاريكاتوري كفيل بزرع االبتسامة عىل 

شفاه املشاهدين. 
يخلص قسيس اىل انه من خالل "املامرسة وتراكم 
اللعبة  مندرجات  عىل  اكرث  والتفتح  التجربة 
املرسحية، اصبحت نصوصه تاليا تنتظم يف هيكلية 
ومنطقيته  املوضوع  وحدة  تراعي  متناقسة 
وضبط الشخصيات ورصد ايقاعها، تاركا دامئا يف 
واالرتجال  املشهدي  للتطريز  فسحة  نصه  خضم 
انطالقا من  يكتب  تيزاين  كان  اذ  حوارا وحركة". 
مشاهداته اليومية. مثال، يف اول دخول الثالجات 
اىل لبنان ومل يكن الكل قادرا عىل اقتنائها، استنبط 
ثالجة  الجريان عىل جار ميلك  تهافت  لوحة عن 
مواقف  يف  يتسبب  ما  عنده،  طعامهم  إليداع 

طريفة ومضحكة. 
مرة كتب املخرج االذاعي واملرسحي اللبناين محمد 
كريم مقاال بعنوان "ابوسليم الذي رفضته النخبة 
تعرّض  ايضا  شوشو  ان  الالفت  الشعب".  واحبه 
ومرسح  مرسحه  ان  اال  النخبوية.  الفوقية  لهذه 
الوجدان  الالئقة يف  مكانتهام  احتال  تيزاين  صالح 
الجمعي، ألنهام ببساطة عكسا روح شعب بفنهام 

الذي خلدته االجيال، وعىص عىل الزمن.

غالف الكتاب. 

بدوره ينتمي اىل "املرسح الفقري"، حتى حني انتقل 
يف  الفخمة  الديكورات  يعتمد  مل  التلفزيون،  اىل 
حلقات برنامجه. هذا اىل كونه مل يتلق اي تنشئة 
مرسحية او فنية. ورغم ذلك، استطاع ان يؤسس 
لنهج فني فريد ومميز، قائم عىل االرتجال الذي 
يعترب من ثوابت الكوميديا ديلالرتيه وخصائصها". 
تيزاين الذي اشتغل يف املوبيليا والنجارة، مل يتسّلح 
سوى باملوهبة والشغف، وكان ذلك اكرث من كاف.

نشأت  ظروف  اىل  قسيس  جان  يأخذنا  بداية، 
القرن  من  بدءا  ايطاليا  يف  ديلالرتيه  الكوميديا 
مساحة  لالرتجال  "كان  واذا  عرش.  السادس 
انها كانت تقوم عىل نص  كبرية واسعة فيها، اال 
مكتوب ذي موضوع محدد تنسج حوله املواقف 
والحوارات والتعابري". جمعت هذه الكوميديا بني 
املرسح الشعبي ومرسح النخبة، وتنوع جمهورها 
ما بني عامة وخاصة، فكانت تقدم عروضها تارة 
يف القصور امام امللوك، وطورا يف الشوارع واالزقة 
والساحات. وكان افراد الفرقة الذين هم ممثلون 
هواة موهوبني بالفطرة، مولجني بكتابة نصوص 
"مناذج  تعد  شخصيات  احتلتها  التي  اعاملهم 
كاريكاتورية من صلب املجتمع او ذاكرته، ويغلب 
عليها طابع االحتيال والخفة والبهلوانية والتهريج، 
االيطالية".  املناطق  معظم  إىل  اصولها  وتنتمي 
اىل  لتصل  الكوميديا  ستمتد هذه  الربق،  برسعة 
فرنسا بدءا من العام 1548 لتنترش يف كامل اوروبا 
الحقا، مرسية تقليدا شعبيا عريقا يف فنون الفرجة، 

وخاضعة لتطورات اسلوبية متنوعة.
واالحياء  الشارع  ابنة  هي  الكوميديا  هذه  اذا 
حيث  واالسواق  العامة  والساحات  الشعبية 
يحتشد الناس الباحثون عن الرتفيه، وكان املمثل 
الكثري من  الكوميديا، يحفظ  الذي يحرتف هذه 
والتعابري  واملفردات  املأثورة  واالقوال  االشعار 
واالمثال الشعبية الستخدامها يف العروض... هذا 
بالكامل  ينطبق  ديلالرتيه  للكوميديا  التعريف 

معمله الخاص. خالل عمله يف النجارة، كان يدرب 
العامل عىل التمثيل الذي "منا معه بالفطرة" عىل 

حد تعبريه. 
يتوقف قسيس عند نقطة مهمة يف مرسح تيزاين. 
ومناذجه  الطرابليس  املجتمع  من  "حمل  فهو 
وتقاليده  وعاداته  الطقوسية  واجوائه  البرشية 
مخزونا كبريا. كام اكتسب من القرى والبلدات التي 
جال عليها باعامله الفنية الكثري من املشاهدات 
فاللهجة  تباعا.  تجاربه  افادت  التي  واملسائل 
تكن  مل  التلفزيون  عامل  دخل  يوم  اعتمدها  كام 
طرابلسية، بل عكارية جردية قلام يفهمها حتى 
انفسهم. ذلك ألنه وجد  اهل طرابلس والشامل 
فيها لهجة اقرب اىل الكوميديا من لهجته ولهجة 
طرابلس  يف  طربلس".  من  وكلهم  فرقته،  افراد 
ايضا، كان هناك مناخ فني غّذى موهبة تيزاين. اذ 
كانت عاصمة الشامل ذات طقوس خاصة. هناك 
الفنانون يف مقاه شعبية،  التي يقدمها  الحفالت 
وكان للمونولوج حصة فيها مع رفقي االفيوين وعبد 
الله املدرس الذي كان له الفضل الحقا عىل تيزاين. 
كذلك، عرفت طرابلس "خيمة كراكوز" التي كانت 
بإقبال  تحظى  وكانت  الظل،  تقدم مرسح خيال 
كثيف، من الصغار واملراهقني، من بينهم تيزاين. 
وقد استقى االخري الكثري من شخصيات فرقته من 
هذه الخيمة. اضف ان السينام دخلت طرابلس 
باكرا، فشاهد تيزاين االفالم الكوميدية عىل وجه 
الخصوص مثل افالم شاريل شابلن ولوريل وهاردي 
شّكل  املخزون  هذا  كل  وفرنانديل...  وكاستيللو 

وعيه وذائقته الفنية. 
التي  املرسحية  العروض  عاما من  عىل مدى 15 
انحرصت يف طرابلس والجوار، جاء انشاء تلفزيون 
لبنان عام 1959 ليشّكل النقلة النوعية يف مسرية 
"فرقة  مع  مجده  سيصنع  هنا،  تيزاين.  صالح 
ابوسليم" بعدما كان يكتب نصوصه الخاصة منذ 
1967 التي تشبه نصوص الكوميديا ديلالرتيه. عىل 
مبارشة  كوميدية  حلقة  اول  بثت  الشاشة،  هذه 
اىل  كبرية،  واحدث ضجة   1960 عام  الهواء  عىل 
درجة ان الصحايف الراحل جورج ابراهيم الخوري 
طرابلس...  من  "نجارون  بعنوان  مقالة  كتب 
نجوم تلفزيون يف بريوت". عىل مدى نصف قرن، 
سيتحول ابوسليم )شخصيته التي جسدها طوال 
اّثرت يف اجيال  الفنية( ظاهرة كوميدية  مسريته 
متالحقة من اللبنانيني، ورسعان ما اخذته شهرته 
اىل األخوين رحباين، فشارك يف مرسحيتيهام "فخر 

"سفر  فيلميهام  ويف  ورق"،  من  و"ناس  الدين"، 
اكرث  كتابته  اىل  إضافة  الحارس"،  و"بنت  برلك" 
من الفي نص تلفزيوين، و900 حلقة إذاعية، و17 

مرسحية، و4 افالم مع "فرقة ابوسليم الطبل".
لكن ماذا عن شخصيات فرقة ابوسليم؟ ما هي 
خصوصيتها التي جعلت اللبنانيني، جيال تلو جيل، 
ومواقفها  وقفشاتها  مقالبها  ملشاهدة  يتسمرون 

املضحكة؟ 
يقول جان قسيس ان ما من شخصية عادية يف 
فرقة ابوسليم الطبل. فاالخري الذي جّسده تيزاين 
بنفسه، كان يلقب بـ"شيخ قبضايات الضيعة". 
السطوة  الشهم والطيب وصاحب  الرجل  وهو 
الذي يحل النزاعات بني املتخاصمني. متيزت هذه 
الشخصية بالرشوال والقميص املزركش والسرتة 
املطرزة والشاربني املعقوفني. اما شخصية اسعد 
)عبد الله حميص، صهر تيزاين(، فقد كان يرتدي 
الرشوال والطربوش املغريب وهو بسيط وانفعايل 
وذو ذاكرة ضعيفة. اما "فهامن" )الراحل محمود 
وهو  االول،  الكوميدي  املحور  فكان  مبسوط( 
وصاحب  الحركة  والخفيف  والذيك  الحربوق 
اللسان السليط، هو ابن ازقة طرابلس ومحالها 
يضع  وكان  واسواقها،  تجارها  وربيب  الشعبية 
)صالح  "شكري"  يأيت  اخريا  املضحكة.  القبعات 
بذلة  يرتدي  الذي  البخيل  "النويت"  صبح( 
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غرفة اعتقال 
الرئيس بشارة 

الخوري.

راشيا من 
القلعة.

غرفة اعتقال 
الرئيس رياض 
الصلح.

الرئيس شهاب مكث فيها 6 سنوات وشكا من بردها القارس
قلعة راشيا: شاهدة على إستقالل اللبنانيني

تحقيق

تكتسب قلعة راشيا الصامدة عىل ارتفاع 1350 مرتا يف البقاع الغريب رمزية مهمة 
مبوقعها وزمانها واحداثها. فهي تنهض شاهدة عىل مراحل نضال متعددة، وبخاصة 
عىل حقبة العبور اىل االستقالل اللبناين بشكله النهايئ، وتطّل بتباه عىل شيخ الجبال 
وقمته املقدسة حرمون حيث يستعيد ابناؤها السري اليها عىل خطى املسيح تجليا 

وتعظيام للسالم واملحبة 

قلعة  كانت   ،1943 الثاين  ترشين   22 قبل 
عىل  معلام  اللبنانيني  اىل  بالنسبة  راشيا 
رئيس  اعتقال  لكن  االثرية.  املواقع  خريطة 
الجمهورية بشارة الخوري ورئيس الحكومة 
كميل  الوطنيني  والزعامء  الصلح  رياض 
الحميد  وعبد  عسريان  وعادل  شمعون 
اقبيتها  كرامي وسليم تقال وحجزهم داخل 
بامتياز،  وطني  رصح  اىل  حّولها  يوما،   11
عرف بقلعة االستقالل او حصن 22 ترشين 
عّم  الذي  العام  االرضاب  بعد  وبات  الثاين، 
مختلف املناطق لالفراج عن املعتقلني سمة 
بصيغة  اللبنانيني  جميع  متسك  عن  تعرّب 
العيش املشرتك، وداللة عىل اهمية ارادتهم 
 76 قبل  كانت  التي  ووحدتهم  الجامعة 

قلعة راشيا: قلعة االستقالل او حصن 22 ترشين.

ميشال كرم 
Michelkaram2@hotmail.com

هّدارة... االرض  ع  قدمهم  "خبطة  عاما 
ومسموعة". 

القلعة  هذه  حكاية  الرحباين  منصور  صاغ 
والعنفوان،  للعزة  رمزا  بها  غدت  اغنية 
واملقاومني  الصامدين  عزائم  يف  نفخ  بعدما 
ان  من  بد  ال  التي  الحرية  بلمعة  الرجاء 

حبسنا  "قالوا  مشوارها:  طال  مهام  تنترص 
الحرية بقلعة راشيا، لكن نحن ما انحبسنا، 
رصنا الدولة نحن، والدولة بدها تقاوم، ترند 
العدوان ونحرر ارادتنا وكل شرب من لبنان".
صارت القلعة يف الذاكرة الوطنية بعد هذه 
الحقبة املفصلية من تاريخ لبنان الحديث، 
معاملها  عىل  للتعرف  بالزوار  سنويا  وتغص 
الجيش  فيها  سجن  التي  الغرف  وبخاصة 
قد  كانت  الذين  الوطنيني  القادة  الفرنيس 
تبلورت لديهم فكرة االستقالل وتحولت اىل 
ودرجت  اللبناين.  الوطني  امليثاق  سمي  ما 
وفق  الثاين  22 ترشين  يؤمها يف  ان  العادة 
تقليد سنوي ممثلون عن رئيس الجمهورية 
ورئييس مجليس النواب والوزراء ويتفقدون 
مواقع االعتقال، ويدونون كلامت يف سجلها 
الذهبي، كام خّصها كل من الرئيسني شارل 
حلو عام 1966 وميشال سليامن عام 2011 
هذا  عىل  الضوء  لتسليط  رسمية،  بزيارة 
عليه  ينطوي  وما  التاريخي  الوطني  املعلم 
محصن  استقالل  حول  مهمة  مدلوالت  من 

الوطنية.  بالوحدة 
الرئيس الخوري يف مذكراته عن هذه  وعرّب 
اللبنانيني احتفلوا  الوحدة حني اشار اىل ان 
وراحوا  طريقتهم  عىل  الجلل  الحدث  بهذا 
الوحدة  ينشدون  والبلدات  املدن  كل  يف 
الوطنية، وما ان "اطّلت سيارتنا عىل ساحة 
الهتاف  وعال  االجراس  قرعت  حتى  راشيا 
الجو  يف  "املعّدل"  بنادق  صوت  ولعلع 
وهجم االهايل دروزا ومسيحيني بكوفياتهم 
للتحية"،  الطريق  علينا  يسدون  البيض 
بعدما كانت فرتة االعتقال قد جعلت لبنان 
تصدت  التي  الشعبية  بالتظاهرات  يغيل 

لقوات االنتداب الفرنيس. 
الطوابع  من  مجموعة  اصدار  عكس 
الحدث  هذا  اهمية  وامليداليات  والعمالت 
مجموعة  وصدرت  الوطنية،  الحياة  يف 
 1944 العام  يف  االوىل  االستقالل  طوابع 
وحملت رسام للقلعة، وتوشحت املجموعة 

بشارة  الجمهورية  رئيس  بخط  الثانية 
الخوري بعبارة 22 ترشين الثاين 1943. كام 
اول وسام فخري يحتفي  نقشت عىل وجه 
باالستقالل شارة االرزة والقلعة، وهو عبارة 
عن ميدالية فضية استحدثت بقانون صدر 

باسم  وعرفت   ،1945 الثاين  ترشين   21 يف 
الرئيس  وحرص  الوطني"،  الجهاد  "ميدالية 
عىل  شخصيا  تعليقها  عىل  سنتذاك  خوري 
مل  الوطنية.  الشخصيات  من  عدد  صدور 
الطوابع  عىل  القلعة  اسم  تخليد  يقترص 

وامليداليات، فاصدر مرصف لبنان اول ورقة 
نقدية لبنانية تذكارية من فئة 50000 لرية، 
رسمه  الذي  والعلم  للقلعة  صورة  عليها 
يف  وذلك   ،1943 العام  يف  بايديهم  النواب 

مناسبة مرور 70 سنة عىل استقالل لبنان.
االكرث  كان  الذي  شهاب  فؤاد  الرئيس  لكن 
اصدارا لطوابع االستقالل التي عكست اشياء 
من طابعه، هو من املسؤولني االكرث التصاقا 
يف  لثكنتها  قائدا  عني  إذ  وتاريخها.  بالقلعة 
لغاية  فيها  ومكث   1930 الثاين  ترشين   7
ويذكر  سنوات.  ست  اي   1936 شباط   5
"جمهورية  كتابه  يف  ناصيف  نقوال  الزميل 
تسلم  شهاب  فؤاد  اللواء  ان  شهاب"  فؤاد 
برتبة  كان  عندما  الوادي  راشيا  مركز  قيادة 
لبنانيون  جنود  حينها  بامرته  وكان  نقيب، 
وفرنسيون، لكنه شكا كثريا من الربد القارس 
يف  وحفرت  االثرية،  القلعة  يف  كابده  الذي 
موقع  يف  انه  منها  حوادث  بضع  ذاكرته 
يف  دفعته  برفيق  عالقته  توطدت  راشيا 

املدرسة الحربية حسني الزعيم. 
راشيا  ملوقع  قائدا  غورو  الجرنال  كان  كام 
املنزل  يف  البلدة  يف  وقد سكن   ،1919 عام 
سيور.  فايز  املهندس  اليوم  ميلكه  الذي 
يف   1964 عام  منذ  يزال  ال  املوقع  وهذا 
باستثناء  اليوم  لغاية  اللبناين  الجيش  عهدة 
ان  بعد  القلعة  من  السياحي  القسم 
الجيش  جالء  اثر  للدرك  مركزا  سابقا  كان 

الفرنيس سنة 1946. 
تاريخ  التي شهدت محطات تشبه  فالقلعة 
اسرتاتيجيتها  يف  اللبنانية  القالع  معظم 
العسكرية وتعاقب الحضارات عليها، تنفرد 
اضحت  حتى  االستقالل  رجاالت  باحتضانها 
النضاليني.  اللبنانيني  بذاكرة  مرتبطا  معلام 
القسم  فالجزء املسمى بجناح االستقالل يف 
عام  بنيت  التي  الغرف  يتضمن  العلوي 
1914 والتي تحولت ابان االنتداب الفرنيس 
مستطيلة  وقاعة  للتوقيف،  زنزانات  اىل 
العسكرية،  العمليات  لقيادة  مخصصة 
كنيسة  معامل  تحمل  داخلية  وباحة 
مكشوفة عىل الخارج عرب قناطر نقش عىل 
رشفة  اىل  وتؤدي  الصليب،  اشارة  احداها 
تطل عىل معظم بلدات قضاء راشيا وقسم 

الفرنسيون  بنى  كام  الغريب.  البقاع  من 

صاغ منصور الرحباني 
حكايتها اغنية غدت بها 

للعنفوان رمزا 
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السور الرشقي للقلعة بعد دخولهم اليها 
مستخدمني حجارة املنازل املحيطة بها التي 
ال تزال شاهدا عىل ذلك حيث اسامء بعض 
اصحاب املنازل موجودة عىل مدخل القسم 

الشاميل من القلعة.  
بناه  فسيح  بهو  فوق  القلعة  ترتفع 
من  عرش  الحادي  القرن  يف  الصليبيون 
قناطر  شكل  عىل  مرصوفة  حجرية  عقود 
ومخزن  كبرية  قاعة  من  ويتألف  واقواس، 
برج  مع  الرشقية،  الشاملية  الجهة  من 
يعّد  وهو  الغربية،  الجنوبية  الجهة  يف 
مراقبة  منه  وميكن  القلعة،  يف  نقطة  اعىل 
فلسطني  القادمني من  التجار  قوافل  طريق 
الحجاج  مواكب  وحامية  الشام،  بالد  نحو 
واملسافرين عرب وادي التيم من دمشق اىل 
القدس، اضافة اىل حفر آبار صخرية ال يزال 
واحد منها صالحا لالستعامل، ونحت اربعة 
مرت،   1500 مبسافة  احدها  كان  رساديب 
ويستعمل لتأمني التموين يف حالة الحصار، 

ومل يتم الكشف سوى عن ثالثة منها.
تعود  شهابية  وآثارا  ابنية  القلعة  وتتضمن 
ابوبكر  االمري  توىل  حني   ،1370 عام  اىل 
شهاب والية حاصبيا، فبنى له منزال مجاورا 
السرتاحته  مقرا  جعله  الصليبي  للربج 
من  قّدت  بحجارة  شيده  وقد  الصيفية، 
وازدان  "املنشار"،  محلة  يف  البلدة  مقلع 
ذات  واملقرنصات  بالقناطر  العلوي  طابقه 
تؤرخ  لوحة  مدخله  ويعلو  العريب،  الطابع 
السفىل  اقبيته  فيام  بنائه،  لتاريخ  شعرا 
اال  يفتح  ال  عسكري  متحف  اىل  تحولت 
حربية  اسلحة  ويحوي  املناسبات،  بعض  يف 
والحربني  والفرنسيني  العثامنيني  ايام  من 
الفرتة  تلك  يف  والثانية.  االوىل  العامليتني 
مدخلها  وبنوا  بالقلعة  الشهابيون  اهتم 
الجنوبية  الجهة  من  وقناطرها  وسورها 

الغربية.
ومتتد عىل  الربج  من  بالقرب  القلعة  ترتفع 
تحيط  موقع  يف  مربع،  مرت   8500 مساحة 
وتشبه  الثالث،  جهاته  من  املنحدرات  به 
ودهاليزها  واقبيتها  السميكة  بجدرانها 
ويتامثل  الصليبية،  الشقيف  قلعة  املتعددة 
مع  الجنوبية  جهتها  يف  قناطرها  ايوان 
قناطر قرص بيت الدين، وال تزال عىل حالها 

من  عانت  التي  جدرانها  لكن  الخارج.  من 
ترميمها  جرى  قد  الداخل  من  تصدعات 

وابراز احجارها وتكحيلها.
ويعتقد ان القلعة اتخذت اسمها من لفظة 
العذبة  املياه  إله  هو  و"أيا"  أيا"،   - "راش 
منطق  اىل  باالستناد  القدماء.  عند  الجوفية 
للمجموعات  الحضاري  التعاقب  تاريخ 
البرشية، فمن املرجح ان يكون هذا املعبد 
حيث  القلعة  يف  الصليبي  الربج  محيط  يف 
االستنتاج  وهذا  رومانية،  آبار  وجود  تكرث 

يحتم استكامل املسوحات االثرية.  
ابرزها  مهمة  احداثا  القلعة  وشهدت 
ترشين   22 يف  جرت  التي  الشهرية  املعركة 
يف  املقاتلون  اقتحم  حني   1925 الثاين 
الثورة السورية الكربى بقيادة سلطان باشا 
االطرش اسوار القلعة لتحريرها من الحامية 
ان  من  ايام  ثالثة  بعد  ومتكنوا  الفرنسية، 
االوىل  الرشارة  وكانت  منها،  قسام  يحتلوا 
للثورة قد انطلقت من جبل الدروز ملقاومة 
االنتداب ومل تهدأ اال يف سنة 1927، وادت 
براشيا  حلت  كربى  نكبة  اىل  املعركة  تلك 
من  كبري  عدد  وترشد  بيوتها  احرقت  التي 
العقبة املجاورة  بلدة  اهاليها، كام تعرضت 
لوحتان  وتؤرخ  كامل،  شبه  تدمري  اىل 
العامة  الساحة  يف  تنتصبان  رخاميتان 
النضايل.  التاريخي  الحدث  لذلك  للقلعة 
من  شهيد  مئة  اسامء  احداها  فحملت 
الثوار، والثانية 159 من الفرنسيني. وتشكل 
حيث  من  نادرة  ظاهرة  الجداريتان  هاتان 
الفرنسيني  اذ ان  وجودهام يف مكان واحد. 

قبل  التذكاري  النصب  اقاموا هذا  قد  كانوا 
جالء قواتهم عام 1946، ومل يزله اللبنانيون 
بل عمدوا اىل رفع نصب لشهدائهم يف تلك 
الحقبة، فتجاور اعداء االمس بعد مامتهم. 
االستقالل صور  جناح  وعلقت عىل جدران 
الفرنسيني  فعل  رد  عن  واالبيض  باالسود 
باحراق  الوادي  راشيا  اهايل  من  وانتقامهم 
بيوتهم ومزروعاتهم والقضاء عىل ماشيتهم 
بعض  عن  صور  جانب  اىل  وابقارهم، 
ملناسبة  احياء  تقام  كانت  التي  االحتفاالت 
مهنا  ابراهيم  الدكتور  وخّص  االستقالل. 
العام  يف  التقطت  بصورة  العام"  "االمن 
وتظهر  فوقا،  وحارة  امليدان  لحّي   1925
البلدة  بها  منيت  التي  النكبة  آثار  فيها 
السيدة  كنيسة  اال  منها  يسلم  مل  والتي 
وكنيسة  امليدان،  حّي  يف  الكاثوليك  للروم 

مار نقوال للروم االرثوذكس يف حارة فوقا. 
الئحة  عىل   1997 عام  القلعة  وادرجت 
وزارة  وانارتها  لبنان  يف  السياحية  االماكن 
بن طالل  الوليد  مؤسسة  وقامت  السياحة، 
الصلح  ليىل  السابقة  الوزيرة  ارشاف  يف 
خطوة  يف  االستقالل  جناح  برتميم  حامده 
كان  الذي  الصلح  رياض  لوالدها  تكرميية 

مسجونا يف احدى غرفه. 
مرسحا  تكون  ان  التاريخ  شاء  التي  راشيا 
الحرية،  املهمة والنضال من اجل  لالحداث 
والبلدات  املدن  من  غريها  مع  الحقت 
غورو  الجرنال  اعلنه  الذي  الكبري  بلبنان 
املؤرخ  ويشري   .1920 ايلول  من  االول  يف 
لبنان" اىل ان  فيليب حتي يف كتابه "تاريخ 
البقاع  مثل  الداخلية  واملقاطعات  املدن 
كانت  ومرجعيون  وراشيا  وبعلبك وحاصبيا 
وجغرافيا،  تاريخيا  لبنان  من  جزءا  سابقا 
اخرى  وتارة  املعنيون  احيانا  يحكمها  وكان 
الشهايب  بشري  االمري  بينهم  من  الشهابيون. 
 1697 عام  انتخب  الذي  راشيا  بلدة  من 

باالجامع حاكام عىل لبنان. 
جيوش  عليها  تنافست  التي  القلعة  هذه 
اال  زيارتها  عىل  يتنافس  ال  متعددة، 
رغم  االستقالل،  ذكرى  يف  املدارس  طالب 
االثرية  االماكن  اهم  من  واحدة  انها 
اجل  من  ناضل  تروي حكاية شعب  التي 

الحرية واالستقالل.

الباحة الداخلية التي تحولت اىل كنيسة يف عهد الفرنسيني.

القلعة كام بدت من باحتها الخارجية.

حي امليدان يف راشيا مدمر سنة 1925.

قرص األمري ابوبكر شهاب يف قلعة راشيا.

األقبية الصليبية السفىل.

التقاط صور تذكارية داخل القلعة.

برج القلعة.

عقود صليبية.

منزل االمير ابوبكر 
شهاب املجاور للبرج يزدان 

واملقرنصات بالقناطر 

مجموعة طوابع وعمالت 
وميداليات عكست اهمية 

هذا الحدث الوطني
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من الواقع السيىء للسجون يف لبنان عدم وجود قوانني تلحظ واقع السجينات الحوامل، وظروف والدتهن، ومصري اطفالهن 
سوى العودة مع امهاتهن اىل السجن. هذا الواقع يحمل معنى واحدا، هو التشدد يف عقاب املرأة عىل جرمية ارتكبتها لتدفع 

الثمن مضاعفا، برؤية طفلها يطل عىل الحياة من وراء القضبان

ما مصير أطفال يولدون في السجون؟
مخيبر: يعيشون وراء القضبان مع أمهاتهم

السجن  يف  وان  امه  مع  الرضيع  الطفل  ابقاء 
علامء  يراه  ما  هذا  معا.  لالثنني  انسانية  حاجة 
مجال  يف  والناشطون  النفس  وعلامء  االجتامع 
حقوق االنسان يف هذه القضية االنسانية. حتى 
املعنيون  للطفل ال يعتربه  البديلة  العائلة  خيار 
قرارا صائبا اال يف حال تأّمن لهذا الطفل العيش 
يف بيئة غري سجنية، مع جده او خالته مثال. اما 
وضع  نحو  به  نتجه  الذي  الوحيد  االخر  الخيار 
الطفل يف مؤسسة انسانية تتوىل رعايته وتربيته، 
فلن يكون حال مالمئا له اال اذا كان معرضا اىل 

الخطر.
الترشيعات  تزال  ال  الواقع،  هذا  قساوة  مع 
القانونية مغيبة نفسها عن رؤية هذه الحقيقة 
حياة  ينظم  قانون  سّن  بعدم  بها،  واالعرتاف 

االطفال بعد والدتهم يف السجن.
يف  الناشط  يتناول  العام"  "االمن  مع  حوار  يف 
السابق  واملقرر  السابق  النائب  االنسان  حقوق 
يف لجنة حقوق االنسان النيابية املحامي غسان 
يف  النساء  سجون  يف  يحصل  ما  تفاصيل  مخيرب 

لبنان.

لبنان وجود سجينات  السجون يف  واقع  ■ من 
وراء  ما  يعشنها  التي  الفرتة  يف  يلدن  حوامل 
القضبان لتنفيذ احكام قضائية صدرت يف حقهن. 
هذه  يف  يولدون  الذين  االطفال  مصري  هو  ما 

االمكنة؟
□ مل يلحظ القانون اللبناين وال االحكام القانونية 
املنظمة للسجون حاالت الوالدات يف السجن وال 
حتى حال السجينات الحوامل، باستثناء االهتامم 
احكام  املجال هناك  الصحي. يف هذا  بوضعهن 
خاصة تقيض بتأمني الغذاء والرعاية الرضوريتني 
االحكام  تتضمن  ال  لكن  السجن،  يف  للحوامل 
او محددة  اللبنانية اي رشوط خاصة  القانونية 
لكيفية التعامل مع الوالدة يف اثناء تنفيذ املرأة 
االطفال  مع  او  حقها،  يف  صدر  قضائيا  حكام 

شخصيا  فانا  االمكنة.  هذه  يف  الوالدة  بعد  ما 
السجون،  زيارايت  من خالل  الواقع  هذا  عاينت 
وما شاهدته يف سجن زحلة للنساء غري املكتظ 
يف  كأنه  يلعب  طفل  وجود  هو  بالسجينات 
بيته. هذا واقع، وعىل الرغم من ذلك مل تلحظه 

العديد من القوانني يف العامل. فحمل املرأة ليس 
سببا لعدم ابقائها يف السجن.

■ ما يزيد من شدة هذه املأساة هو التوقيف 
مراعاة  مثة  اليس  الحوامل.  للنساء  االحتياطي 

لهذا الوضع؟
لكن  ذاتها،  يف  مشكلة  االحتياطي  التوقيف   □
حمل املرأة ليس سببا يقيض بايقاف هذا املجرى 
القانوين، امنا يفرتض يف هذه الحال ان توفر لها 
اىل  فالحوامل يف حاجة  الالزمة،  الطبية  املتابعة 

عناية خاصة.

■ هل هذه العناية متوافرة يف السجون اللبنانية 
يف واقعها الحايل؟

السجون  يف  االكتظاظ  الن  صعب  امر  هذا   □
خاصة  عناية  بتأمني  يسمح  ال  اللبنانية 
تدخني  كرثة  مع  الحوامل، خصوصا  بالسجينات 

السجائر يف غرف ضيقة، ما يسبب رضرا مبارشا 
ناحية  من  ايضا.  والجنني  الحامل  املرأة  عىل 
اخرى، مسألة الطبابة يف السجون سيئة اىل حد 
تتفاوت  املتوافرة  الطبية  الخدمات  ألن  كبري 
احيانا.  سيئة  تكون  حد  اىل  فيها  الجودة  نسبة 
علام ان الحالة الصحية واالجتامعية للسجينات 
الشؤون  تقدمها وزارة  التي  بالخدمات  مرهونة 
االجتامعية كجهة رسمية، وبالجمعيات االهلية 
التي تعنى بالسجون والسجينات. بالتايل، بقدر 
ما تكون هذه الخدمات متطورة يتحسن وضع 
سيتدهور  سيئة  تكون  ما  وبقدر  السجينات، 
هناك  ليس  التنظيمية  الناحية  من  وضعهن. 
تحديد قانوين خاص لواقع االطفال بعد والدتهم 
يف السجن، مبعنى مل يلحظ القانون مسألة الوالدة 
انهاء  يف السجن يك تكون سببا الخالء سبيل او 
محكومية املرأة. لذا، يستمر التوقيف االحتياطي 
يف حقها عىل ان تنقل اىل مستشفى طيلة الفرتة 
التي تتطلبها عملية الوالدة، لتتم اعادتها مجددا 
معها يف  ليعيش  الرضيع  مع طفلها  السجن  اىل 

غرفة مكتظة بالسجينات.

■ هل ابقاء الطفل الرضيع يف السجن مع امه 
امر صحي؟

□ طبعا، ألن اكرث ما يحتاج اليه الطفل الرضيع 
هو امه وال احد يحل مكانها، خصوصا يف مسألة 
اليهام.  النفسية  وحاجته  والرعاية  الرضاعة 
وبالتايل، يبقى هذا الطفل يف السجن مع والدته 
مشيئة  اىل  يخضع  محدد  غري  معني  عمر  اىل 
يكونا  مل  اذا  واالم،  االب  الزوجني،  او  الوالدة 
منفصلني. هذا القرار هو من القرارات املرتبطة 
بقانون االحوال الشخصية كونه متعلقا بالوصاية 
عىل االوالد، والويص، عادة، هو من يقرر هذه 
املسألة. فاذا مل تحرم االم من الوصاية الجربية 
باعتبارها من االوصياء الجربيني مع الوالد تتخذ 
السجن  يف  معها  الطفل  ابقاء  قرار  زوجها  مع 
ام ال. هذا االمر ليس خارجا عن املألوف، الن 
من املمكن ان تكون االم مالحقة بجرائم مالية 
ال بجرائم شائنة. اما اذا كانت مالحقة بقضية 
دعارة، فاالمر سيختلف الن االمهات العازبات 
لبنان ال وجود ألب يف هذه  كواقع موجود يف 
الطفل  ابقاء  قرار  سيعود  وبالتايل  القضية، 
كانت  مهام  وحدها.  لها  امه  مع  السجن  يف 

املرأة،  حق  يف  القانونية  املالحقة  نوعية 

النائب السابق املحامي غسان مخيرب.

تربية

املقال

اىل  العودة  علينا  االنسان ملعرفة حقيقته كام هي،  اعامق  اىل  الوصول  اردنا  اذا 
طفولته واالحداث التي عاشها يف تلك املرحلة وما الذي ميزها ايجابا وسلبا، خصوصا 
معرفة البيئة التي ترىب فيها، مبن تأثر واي جهة فيها أثرت فيه داخليا، من هم 
رفاقه واي نوع من االصدقاء اختار معارشتهم. كل ذلك من اجل معرفة تركيبته 
الشخصية، اهتامماته، احالمه، اهدافه يف الحياة، ماذا يحب وما ال يحبه. واالهم، 

عقده املخفية التي يتجنب التحدث عنها بوصوله اىل مرحلة النضوج.
يجمع االختصاصيون يف علم النفس عىل ان املرحلة االهم يف عمر االنسان هي 
سنوات الطفولة التي عىل االهل الرتكيز عليها مليا، من عمر السنة حتى السبع 
االنسان  عمر  من  االخرى  باملراحل  مقارنة  القصرية  املدة  هذه  باعتبار  سنوات، 
هي مرحلة البنيان االسايس له. فلدى التعرف اىل طفولته سنعرفه، او عىل االقل 

سنتلمس مالمح من شخصيته الحقيقية.
عىل ضوء هذه الحقيقة العلمية التي اكدتها تجارب الحياة، اي وصف يف اللغة 
سنجده معرّبا بصدقـ  طبق االصلـ  عن طفولة يعيشها رضيع افقها االوسع جدران 
سجن. اي نور سينجيل امام عيون تحدق ليل نهار يف ظالم االقبية، اقبية السجون يف 
لبنان بواقعها املأسوي املستمر عىل حاله منذ نصف قرن تقريبا. اي وعد مستقبيل 
سيطرح عىل هذا الطفل؟ وعده االقىص الوحيد الذي سيقدم اليه يوما ليكون فرحه 
االكرب هو خروجه من السجن، لكن اىل اي حياة، واىل اي رفاق طفولة بعد العيش 
مع امه وراء القضبان ليتحمل ذنب ما ارتكبته من جرم؟ ال يهم نوع هذا الجرم، 
الن االهم يف االمر هو عدم توقف املرأة دقيقة واحدة مع نفسها قبل اقدامها عىل 
هذا الفعل لرتى بوضوح تبعاته املؤذية واملؤملة جدا عىل مستقبل الجنني الذي 
تحمله يف احشائها، والتي من املفرتض بها كأم حامية طفلها ما قبل الوالدة وما 
بعدها. لكن الحق يجب ان يقال، فلو عاشت هذه املرأة ضمن عائلة حاضنة لها، 
ملا اقدمت عىل ارتكاب جرمية. يصح يف هذه الحال املثل القائل: "اآلباء يأكلون 

الحرصم واالبناء يرضسون".
رغم سوادوية هذا الواقع يف سجون لبنان، ال يزال رجال القانون يتجنبون الغوص 
فيه باالبتعاد حتى االن من سّن قانون ينظم حياة االطفال بعد والدتهم يف السجن، 
وال نعرف حتى اليوم سبب التنصل من هذه املسؤولية واالبتعاد من تحمل وزرها.

عىل من نلقي اللوم هنا؟ 
الحوامل  السجينات  السجناء، خصوصا  طبعا عىل كل املسؤولني املعنيني بقضايا 
والجمعيات االهلية التي مل تطرح هذه القضية بصوت عال عىل املنابر باعتبارها 
القضية الرقم واحد يف لبنان. واقع السجون يف لبنان مل يعد ينفع معه التجميل 
الخارجي وال الرتقيع، النه يف العمق يطرح مسألة احرتام االنسان ام ال. من هذه 

الزواية ينظر اىل االمر، ال من غريها.
يف  النساء  سجون  يف  التي متت  الوالدات  نسبة  معرفة  املجال  هذا  يف  نود  كنا 
عنا  فغابت  االجابة  هذه  عن  غاب  املختص  املرجع  لكن  االخرية،  السنوات 

الحقيقة، ويالالسف الشديد.

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

إنها القضية الرقم واحد

واقع السجون يتأرجح 
بني سيىء وسيىء جدا

وال انساني

الطبابة في السجون 
سيئة إلى حد كبير
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اخالقية،  او  بجرائم دعارة  كانت متهمة  ان 
باعتبار  رعاية طفلها  عنها حقها يف  يحجب  ال 
هذه املسألة من حقوقها الطبيعية. فالطفل يف 
هذه الحال ليس موضوعا لتربير قضايئ، انه حر 
امه السباب  مع  السجن  يف  يوجد  لكنه  طليق 
والعناية  له  الرضاعة  تأمني  اجل  من  طبيعية 
الخاصة به ضمن رشوط يجب ان تتوافر. وزارة 
الشؤون االجتامعية والجمعيات الخريية تؤمنان 
اىل  اضافة  االمهات  لهؤالء  الرضورية  الحاجات 
تكون  رمبا  باطفالهن.  العناية  مستلزمات  كل 
لكنها  كافية،  غري  او  كافية  الخدمات  هذه 
اسوة بغريها هي من الخدمات التي يجب ان 
تتوافر يف السجون. لكن وبسبب واقع السجون 
السيىء يف لبنان يتوقع ان ال تكون هذه العناية 

يف املستوى املطلوب.

■ اال ترى البديل من هذا الواقع املأسوي اختيار 
عائلة بديلة للطفل او وضعه يف مؤسسة انسانية؟

اذا كان  البديلة. لكن  العائلة  □ كال، لست مع 
معرضني  السجون  يف  يولدون  الذين  االطفال 
الخطر بسبب وجودهم يف هذه  او  العنف  اىل 
الذي  االحداث  قايض  االمر عىل  يعرض  االمكنة 
مكان  او يف  انسانية  مؤسسة  بوضعهم يف  يأمر 
االحداث  من  هو  الطفل  الن  لحاميتهم  رعاية 
لقايض  يحق  الوضع  هذا  يف  للخطر.  املعرضني 
املناسبة  التدابري  اتخاذ  القانون  وفق  االحداث 
لحاميته من اي خطر. رغم ذلك، انا شخصيا ارى 
ان العائلة هي املكان االفضل لرعاية الطفل يف 
حال كانت موجودة، واالهم ان تكون متامسكة، 
عىل ان يقوم بزيارة والدته يف السجن من وقت 
فيها  تنظر  الزيارات  هذه  ان  علام  اخر،  اىل 

النيابات العامة.

■ من حيث الواقع، هل الرعاية الطبية للسجينة 
الحامل مؤّمنة لها كام يجب ان تكون يف الوقت 

الحارض؟
وقد  جدا،  سيىء  لبنان  يف  السجون  واقع   □
انواع،  ثالثة  بني  بتأرجحه  الوضع  هذا  وصفت 
واقع  ان  علام  انساين،  وال  جدا  وسيىء  سيىء 
هذا  عن  يخرج  ال  لبنان  يف  النساء  سجون 
التوصيف السيىء. كل من توىل  ادارة السجون 
انه  عىل  فيه  هو  الذي  الواقع  اىل  ينظر  كان 
وقد  يتأمن  مل  عالج  عالج.  اىل  ويحتاج  مأسوي 

تأخر كثريا، ولن اقول من سنة اىل سنة، بل من 
عرش سنوات اىل عرش سنوات اخرى.

■ من موقعك كناشط يف حقوق االنسان وكمقرر 
سابق يف لجنة حقوق االنسان النيابية مدة 16 
عاما، ملاذا مل تتمكن من احراز اي تغيري يف واقع 
السجون يف لبنان، ومن هي الجهة املسؤولة عن 

تأخري هذا الحل؟
السياسية  االرادة  تتوافر  مل  الحظ  لسوء   □
االرادة  ان  علام  الوضع،  هذا  ملتابعة  الجدية 
يرتك  ان  مثال،  يعقل،  ال  باالدارة.  تبدأ  الجدية 
العمل  يف  نيته  كانت  مهام  الداخلية،  لوزير 
عاتقه  امللقاة عىل  املسؤوليات  كل  مع  صافية 
واملشكالت التي تعرتضه يف عمل البلديات ويف 
االمني  املجال  ويف  النيابية  االنتخابات  اجراء 
وسائر املواضيع االخرى، ال ميكن ان يتوىل مع 
تحسني  مسؤولية  ذكرتها  التي  املصائب  كل 
واقع السجون. ادارة السجون يجب ان تتوالها 
وقد  العدل  وزارة  ارشاف  يف  مستقلة  مؤسسة 
عامة  مديرية  حاليا  هناك  لذلك.  التحضري  بدأ 
جاهزة لتتوىل ادارة السجون ويجب ان تنتقل 
هذه املسؤولية اىل وزارة العدل كام هو مقرتح.

■ يف اثناء عملك كمقرر يف لجنة حقوق االنسان 
لتحسني  طرحت  حلول  اقرتاحات  اي  النيابية 

واقع السجون يف لبنان؟
توصية   60 من  اكرث  تضمن  تقريرا  قدمت   □

اخترصها يف ابرز ثالث منها:
• بناء سجون جديدة عرصية.

ادارة  لتكون  الحالية  السجون  ادارة  تغيري   •
متخصصة برعاية وزارة العدل وارشافها مبشاركة 

وزارات اخرى.
وما  السجون  واقع  يرعى  جديد  قانون  سّن   •
تحتاج اليه من اصالح، خصوصا االكتظاظ. يف اثناء 
عميل كمقرر يف لجنة حقوق االنسان النيابية كنا 

ندفع يف اتجاه تحويل السجون من مكان محض 
للعقاب اىل مكان للتأهيل االجتامعي،  فالسجون 

يف لبنان غري مؤهلة ملا ذكرته.

■ اىل اي مدى ساهم عمل الجمعيات االهلية 
املعنية بقضايا السجينات يف التخفيف من حدة 

هذا الواقع؟
سوى  احد  ال  اقول،  وبرصاحة  كثريا،  ساهم   □
الجمعيات االهلية يويل قضية السجون اهتامما، 
منهن  الحوامل  السيام  النساء  سجون  خصوصا 
والرضع والوالدات التي تتم يف تلك املرحلة. مثة 
راهبة من راهبات القلبني االقدسني كرست نفسها 
للعمل يف سجن مستشفى ضهر الباشق الحكومي 
عازبات  امهات  بينهن  من  بالقارصات،  الخاص 
يلدن يف فرتة السجن فريفضن مع االب االحتفاظ 

بالطفل، فتتوىل مؤسسة انسانية رعايته.

وقضايا  االنسان  حقوق  مجال  يف  كناشط   ■
السجناء، كيف تنظر اىل والدة طفل يف السجن، 

وماذا يقول لك هذا الواقع؟
□ وجود اي شخص يف السجن هو حال مؤسفة، 
حال  فهو  السجن  يف  امه  مع  طفل  وجود  اما 
جدا.  صعب  واقع  انه  االوىل،  من  قساوة  اكرث 
الطفل  ابقاء  االفضل  من  ذلك  من  الرغم  عىل 
لهذه  كان  اذا  معينة  لفرتة  والدته  مع  الرضيع 
هذه  لتأمني  املناسبة.  السجنية  الظروف  املرأة 
الحاجة، من املفرتض ان تكون السجون واسعة 
غري مكتظة فيها جناح خاص للسيدات الحوامل 
او املرضعات تتوافر فيها كل سبل الراحة ملعالجة 
بهم.  خاصة  حضانة  تتضمن  ان  عىل  االطفال 
من املمكن تحقيق ذلك يف سجون منوذجية ال 
يف سجون سيئة كسجون لبنان الحالية. فرضورة 
رعايته  بهدف  والدته  مع  الرضيع  الطفل  ابقاء 
حال  يف  لكن  معا.  والطفل  لالم  انسانية  حاجة 
ن لهذا الطفل العيش مع احد افراد عائلته،  تأمَّ
كجده مثال او خالته، ليكون يف بيئة غري سجنية 
السجن  يف  ابقائه  من  افضل  الوضع  يكون  قد 
مع والدته، عىل ان يزورها بشكل دائم. علامء 
االجتامع وعلامء النفس يقولون يف هذه القضية 
الطفل  لبقاء  نفسية  ان هناك حاجة  االنسانية، 
مع امه ومع والده طبعا، لكن يف حال كان االب 

غائبا عنه سيكون ذلك خطأ ايضا.
د. م

عودة القاصرين الى 
الينا  عائالتهم هو بالنسبة 

خيار شخصي
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تحقيق

مسألة منح املرأة اللبنانية الجنسية الوالدها التي طرحتها جمعيات نسائية قبل 
سنوات، هي ملف جديل بامتياز بسبب ما يحمله هذا الطرح من انعكاسات عىل 
املشكلة يف هذه  ان  النساء. علام  توافق حوله حتى بني  اللبناين، حيث ال  الواقع 

املسألة هي يف طرحها خارج مكانها الصحيح، اي قاعة مجلس النواب

خارج  من  يكون  ال  اللبناين  الواقع  تغيري 
علت  مهام  داخلها.  من  بل  املؤسسات، 
يف  اللبنانية  املرأة  بحق  املطالبة  االصوات 
منح جنسيتها الوالدها، سيبقى صداها  اما 
عىل املنابر او يف الشارع، ألن عمق القضية 
عام  الصادر  الجنسية  قانون  يف  هو  هذه 
فيها  تأسس  التي  الفرتة  يف  اي   ،1925
تركيبته  تحمي  مبادىء محددة  لبنان عىل 
اساسها  عىل  التقى  التي  االجتامعية 

اللبنانيون. 
السنوات  اثارته يف  امللف وسبب  عن هذا 
االخرية، حاورت "االمن العام" نائبة رئيسة 

املجلس النسايئ العاملي جامل غربيل.

تسهياًل لواقع إختارته المرأة اللبنانية
األمن العام يمنح إقامات مجاملة 

اللبنانية  املرأة  ملاذا طرح موضوع حق   ■
يف منح الجنسية الوالدها يف الفرتة االخرية 
لبنانيات  وجود  من  الرغم  عىل  قبلها  ال 
من  تحديدا  لبنانيني،  غري  من  متزوجات 

فلسطينيني منذ سنوات طويلة؟
الجمعيات  طرحتها  القضية  هذه   □
عاما،   25 نحو  قبل  لبنان  يف  النسائية 
الحق  بهذا  للمطالبة  تظاهرات  بتنظيم 
واقامة ندوات للتوعية حول هذا املوضوع، 
برنامج  يف  االول  املطلب  انها  اعتبار  عىل 
لن ننىس  املرأة.  بقضايا  املعنية  الجمعيات 
عىل  وقعت  التي  الدول  بني  هو  لبنان  ان 
املرأة.  ضد  التمييز  عىل  للقضاء  االتفاق 
عىل الرغم من اهمية هذه الخطوة تحّفظ 
عن  سيداو  اتفاق  عىل  توقيعه  يف  لبنان 
اعطاء  تنص عىل  االوىل  فيه،  مادتني وردتا 
تضمنت  فيام  الوالدها،  جنسيتها  املرأة 
لالحوال  مدين  قانون  اقرار  الثانية  املادة 
املايض،  القرن  تسعينات  منذ  الشخصية. 
من  املادتني  هاتني  الغاء  عىل  نعمل  نحن 
املجال.  هذا  يف  نتيجة  اي  احراز  دون 
تنل  مل  املتواصل،  عملنا  من  الرغم  وعىل 
هذه القضية الحيز االعالمي الذي حصلت 
السنوات االخرية، متاما كام حصل  عليه يف 
التي مل تسلط  املرأة  العنف ضد  يف قضية 
وقوع  بعد  اال  عليها  الضوء  االعالم  وسائل 
جرائم، ألن االعالم ال يتحرك اال بعد سقوط 
االعالمي  الرتكيز  هذا  االرض.  عىل  دماء 
الذي تم بعد وقوع ضحايا نساء قتلن عىل 
اىل  لبنان  يف  املسؤولني  دفع  ازواجهن،  يد 
رّسع  مبعنى  االرسي،  العنف  قانون  اقرار 

التحرك االعالمي عجلة هذا القانون.

اعرتضتكم  املشكالت  من  نوع  اي   ■
للمرأة  الحق  بهذا  مطالبتكم  بداية  منذ 

اللبنانية؟
عدد  رفض  يف  هي  االساس  يف  املشكلة   □

الحقوق  يف  الكاملة  املساواة  تحقيق  حتى 
اسباب ارصارنا عىل  والفرص. ساوضح هنا 
هذا املوضوع الذي تحول منذ مدة بعيدة، 
اىل  اللبنانيات،  النساء  من  كبري  عدد  عند 
من  متكنهن  عدم  بسبب  جدا  قاس  واقع 
تأمني مستقبل اوالدهن. ابناء املرأة اللبنانية 
الذي  البلد  عادات  اكتسبوا  لبنانيون  هم 
طباعهم  يف  لبنانيني  فاصبحوا  فيه،  تربوا 
االجتامعية  وعالقاتهم  ومأكلهم  ولهجتهم 
وصداقاتهم. ما تواجهه املرأة اللبنانية من 
صعوبات بعد زواجها من رجل غري لبناين، 
اوالدها ومستقبلهم  القلق عىل حارض  هو 
الطبابة،  التعليم،  اهمها  عدة،  نواحي  من 
تأمني فرص عمل لهم. فابن املرأة اللبنانية 
او  طبيبا  او  محاميا  يكون  ان  يستطيع  ال 
تقبل  ال  لبنان  يف  النقابات  ألن  مهندسا، 
نعرف  لبنانيني.  غري  اشخاصا  اعضائها  بني 
متاما ان الطفل يكتسب العادات واسلوب 
الحياة من والدته، فابن اللبنانية هو لبناين 
فلسطيني  هو  الفلسطينية  املرأة  وابن 
السورية هو سوري. هذه املسألة ال  وابن 

اثنان.  يختلف عليها 

الشعبي  الحراك  سيرّسع  مدى  اي  اىل   ■
هذه  يف  عميل  حل  اىل  الوصول  يف  االخري 

املسألة، او اىل انضاجها  عىل االقل؟
قدرته  يف  هي  الشعبي  الحراك  مشكلة   □
ستكون  نجح  فاذا  مطالبه.  تحقيق  عىل 
الجنسية  اللبنانية  املرأة  منح  قضية 
نراهن  ال  لكننا  مطالبه.  اول  من  الوالدها 
من  او  االطار،  هذا  خارج  انضاجه  عىل 
خارج نشاطنا الفعيل وجهدنا الخاص، ألن 
تدخل  دون  من  لبنان  يف  ينضج  يشء  ال 
اقولها بكل رصاحة ومن تجربتي  خارجي. 
ما  يف  تحديدا  املجال،  هذا  يف  الشخصية 
ملأساة  حدا  الذي وضع   522 قانون  يخص 
الزواج  عىل  الرجل  باجبار  تخترص  كانت 
من فتاة اغتصبها للهرب من العقوبة عىل 
لوال  لبنان  يقر يف  مل  القانون  جرميته. هذا 
تدخل دول خارجية. االمر نفسه حدث يف 
قضية اقرار قانون العنف االرسي الذي اقر 

بضغط خارجي ايضا. 

هذه  طرح  اللبنانيات  النساء  من  كبري 
دميوغرايف  خلل  احداث  من  خوفا  القضية 
امرأة  فلكل  تحققت.  حال  يف  البلد،  يف 
االجتامعية  ومعتقداتها  السياسية  ميولها 
الطائفية.  الذهنية  معها  تشمل  التي 
امرأة  مع  حصلت  بحادثة  هنا  ساستشهد 
مسلم  شاب  من  تزوجت  مسيحية  لبنانية 
من  فرتة  بعد  اوالدها  مع  تركها  لبناين  غري 
تتمكن  ومل  يعد،  ومل  سافر  فقد  الزواج. 
العثور عىل عنوان لزوجها  املرأة من  هذه 
اثر  عىل  به.  اتصال  وسيلة  عىل  حتى  وال 
هذه املأساة التي عانت منها هذه السيدة 
فيها  اقامت دعوى قضائية طالبت  طويال، 
فحصلت  اللبنانية،  جنسيتها  اوالدها  مبنح 
عىل حكم لصالحها من القايض جوين قزي. 
قاضية  قامت  االستئناف  مرحلة  يف  لكن 

بنقض هذا الحكم.

والتجنيس  التوطني  من  الخوف  مسألة   ■
امللف،  تتزامن مع هذا  التي  املشكلة  هي 
لبنان  اىل  السوري  النزوح  بعد  خصوصا 
بهذا  للمطالبة  بعده  ما  االصوات  وارتفاع 

الحق، ما ردك؟
منع  عىل  ينص  اللبناين  الدستور  اوال،   □
من  خوف  هناك  كان  اذا  ثانيا،  التوطني. 
يسبب  الذي  هو  فالرجل  املسألة  هذه 
خطرا يف هذا املجال ال املرأة بسبب تعدد 
زيجاته وكرثة االنجاب من كل امرأة، وهو 
يف  دميوغرايف  خلل  اي  وراء  سيكون  بذلك 
لكل  جنسيته  منح  يف  الحق  له  ألن  لبنان، 
منها. يف  ينجبه  يتزوجها ولكل طفل  امرأة 
املقابل، ال تتزوج املرأة يف معظم الحاالت 
وبنسبة 90 يف املئة، اال مرة واحدة بانجاب 
3 او 4 اوالد. ارصارنا عىل هذه القضية هو 
لذلك  الرجل،  مع  التامة  املساواة  لتحقيق 
الحقوق  اللبنانية  املرأة  باعطاء  نطالب 
منحه  يخص  ما  يف  للرجل  املعطاة  نفسها 
الجنسية لزوجته واوالده. علام ان زيجات 
زيجات  بكثري  تفوق  اجنبيات  من  الرجال 
لبنانيني.  غري  اشخاص  من  اللبنانية  املرأة 
نحن كنساء لسنا اقل اهلية من الرجال وال 
اقل مواطنية منهم، لذا سنواصل ما بدأناه 

نائبة رئيسة املجلس النسايئ العاملي جامل غربيل.

نصر على تحقيق 
املساواة الكاملة مع الرجل 

في الحقوق والفرص

قانون 522 
والعنف االسري اقرا 

بضغط من الخارج

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

دور األمن العام
قدم  سليامن،  ميشال  الرئيس  عهد  يف 
بارود  زياد  والبلديات  الداخلية  وزير 
اقرتاحا يقيض بتعديل القانون الصادر يف  
1962/7/10الذي ينظم الدخول اىل لبنان 
واالقامة فيه والخروج منه، بعد استشارة 
مجلس  وموافقة  الدولة  شورى  مجلس 

الوزراء يف 2010/4/21، رسم ما ييل:
من  الثالثة  الفقرة  اىل  يضاف   :1 املادة 
املادة 21 من املرسوم رقم 10188 تاريخ  
من  االوىل  مبوجب  املعدلة   1962/7/28
املرسوم رقم 10955 تاريخ 2003/9/17  
اللبنانية  لزوج  اقامة  اعطاء  التايل:  البند 
عىل  سنة  مدة  انقضاء  بعد  االجنبي 
زوج  من  اللبنانية  والوالد  منها  زواجه 
قارصين  او  راشدين  كانوا  سواء  اجنبي 
من  يعملون  ال  او  يعملون  جهة،  من 
جهة اخرى، ويلغى كل نص يتعارض مع 

احكام هذا البند.
ميشال  السابق  الجمهورية  رئيس  وّقع 
 .2010 ايار   31 يف  املرسوم  هذا  سليامن 
للتعليامت  وانفاذا  املرسوم  لهذا  تنفيذا 
رقم 5 تاريخ  2017/12/14، متنح املديرية 
العامة لالمن العام اقامات مجاملة لزوج 
عىل  حيازتهم  رشط  واوالدها  اللبنانية 
جوازات سفر صالحة الكرث من سنة. مينح 
اقامات  ايضا  االطار  هذا  يف  السوريون 
بيان  مبوجب  واحدة  سنة  ملدة  مجاملة 
وتتم  يعمل(،  ال  او  )يعمل  افرادي  قيد 
املتوجبة  الرسوم  اىل  بالنسبة  مساعدتهم 
االقامات  تجديد  يف  التأخري  عن  عليهم 
العام  املدير  من  صادر  قرار  عىل  بناء 
يشار  ابراهيم.  عباس  اللواء  العام  لالمن 
هي  العام  لالمن  العامة  املديرية  ان  اىل 
ترشيعيا،  جهازا  وليس  تنفيذي  جهاز 
يقترص دوره عىل السهر عىل حسن تنفيذ 
التطبيق.  آلية  يف  الرأي  وابداء  القوانني، 
الجنسية  قانون  يف  تاليا  املشكلة  تكمن 
 ،1925 عام  صدر  الذي  النافذ  اللبنانية 
منح  حق  اللبنانية  املرأة  مينح  مل  والذي 

زوجها واوالدها الجنسية اللبنانية.
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رسطانية،  بأمراض  االصابة  خطر  زيادة 
والقولون  البنكرياس  رسطان  خصوصا 

والربوستات.

ال دخان من دون... خطر
متعلقة  وابحاث  طبية  تقارير  خلصت 
درجة  اىل  املشوية  واللحوم  بالرسطان 
 ،2010 العام  يف  باحثون  اجراها  الحرق، 
تناول  ان  اظهرت  الدراسات  غالبية  ان  اىل 
جيدا  املشوية  اللحوم  من  كبرية  كميات 
والتعرض الشديد ملرسطنات اللحوم، السيام 
)HCAs(  اي االمينات غري املتجانسة، قد 
الرسطان.  االصابة مبرض  يزيدان من خطر 

تغذية

من اشهى املأكوالت التي ميكن ان 
عطلة  ايام  يف  اللبنانيون  يتناولها 
الحمراء  اللحوم  االسبوع  نهاية 
يتناولها  شخص  كل  املشوية. 
فمنهم  يفضلها،  التي  بالطريقة 
من يتناولونها شبه مشوية ومنهم 
من يحبونها محروقة، لكن يف كال 
الحالني هناك رضر يصيب جسم 
االنسان ويؤدي اىل امراض خطرية 

جدا مع الوقت

ناتالي عقيقي غّرة
دائرة الشؤون الصحية

تناولوها باعتدال وفي فترات متباعدة
"حرق" اللحوم املشوية قد يؤدي إلى السرطان

الذين  تصيب  قد  التي  االرضار  هذه 
الرسطان،  مرض  حول  تتمحور  يتناولونها 
اللحوم  تناول  الذين يفرطون يف  وخصوصا 
املشوية واملطهوة جيدا اىل حد الحرق، لذا 
يجب التنبه جيدا ألن املواد التي تنتج من 
خلل  اىل  وتؤدي  كثريا  ترض  اللحوم  حرق 
لكن  الوفاة.  حد  اىل  يصل  قد  كبري  صحي 
هذه  تفادي  ميكن  ذلك،  من  الرغم  عىل 
ويف  باعتدال  نحبه  ما  تناول  عرب  االمور 

فرتات متباعدة.
العقدين  خالل  نرشت  دراسات  توصلت 
املاضيني اىل ادلة تشري اىل ان تناول اللحوم 
اىل  تؤدي  قد  الحرق،  درجة  اىل  املشوية 

 )HCAs( املتجانسة  غري  االمينات  هذه 
باسم  ايضا  الخرباء  بعض  اليها  يشري  التي 
الكيميائية  املواد  من  فئة  هي   ،)HAAs(
التي تتشكل يف اللحوم الحمراء املطبوخة، 
واالسامك،  الدواجن  يف  اقل  وبدرجة 
البحوث  مجلة  اجرتها  لدراسة  وفقا  وذلك 

الكيميائية يف علم السموم عام 2011.
مثة فئة اخرى من املواد الكيميائية تسمى 
)PAHs(، مرتبطة ايضا بالرسطان. تتشكل 
الـ PAHs عندما يتم ترك الشحم والدهون 
سطح  عىل  مبارشة  اللحم  من  والعصائر 
لهيبا  مسببة  النار،  جراء  من  او  ساخن 
مادة  عىل  الدخان  هذا  يحتوي  ودخانا. 

بسطح  ذلك  بعد  تلتصق  التي    PAHs
او  اللحم  تفحم  يتم  مل  لو  فحتى  اللحم. 
ان  طهوه عىل درجات حرارة عالية، ميكن 
اللحوم اىل  الناتج من حرق  الدخان  يؤدي 

.PAHs زيادة مستويات الـ
PAHs و   HAAs من  كل  هضم  يتم 
بواسطة االنزميات يف الجسم. وتشري بعض 
االونة  يف  باحثون  اجراها  التي  الدراسات 
الثانوية  املنتجات  بعض  ان  اىل  االخرية، 
تلف  يف  تتسبب  ان  ميكن  العملية  لهذه 
تطور  يف  يسهم  قد  الذي  النووي  الحمض 

الرسطان.

تفاوت يف االرضار
مثة فارق كبري يف كيفية تأثري قطعة معينة 
ان  ميكن  فرد.  اي  عىل  املشوي  اللحم  من 
تتكون  التي    HAAالـ عنارص  تتفاوت 
اللحوم  يف  واملركزة  املطبوخة  اللحوم  يف 
نوعها  اعتامدا عىل  100 ضعف،  باكرث من 
ومدة  الحرارة  ودرجة  الشوي  وطريقة 
مرتفعة  نسبة  عام، مثة  ففي شكل  الطهو. 
لعنارص من الـ HAA يف اللحوم املطبوخة 
خالل  من  املحرتقة  اللحوم  ويف  جيدا، 

الشوي مثال.

الورايث  الرتكيب  ان  اىل  ايضا  االبحاث  تشري 
استجابته  كيفية  عىل  يؤثر  قد  للشخص 
خطر  فان  وبالتايل  الكيميائية،  املواد 
االفراد  اىل  بالنسبة  بالرسطان  االصابة 
اللحوم املحروقة جيدا قد  يتناولون  الذين 
يختلف من فرد اىل آخر بشكل كبري. لكن 
زيادة  عىل  ادلة  وجدت  الدراسات  بعض 
االشخاص  بني  بالرسطان  االصابة  خطر 
الذين يتناولون الكثري من اللحوم املشوية، 
عالقة  اي  تجد  مل  اخرى  دراسات  ان  اال 

مهمة من جراء ذلك.
من جهة اخرى، هناك ادلة متزايدة تربط 
الهوت  مثل   - املصنعة  اللحوم  استهالك 
 - والسالمي  املقدد  الخنزير  ولحم  دوغ 
التي  نفسها  الرسطانية  باالنواع  باالصابة 

تسببها اللحوم املشوية او املحروقة. 
تؤسس  مل  للرسطان،  القومي  املعهد  ووفق 
التعرض  بني  جازمة  صلة  السكانية  الدراسات 
املطبوخة  اللحوم  من    PAH و    HCA لـ 
الدراسات  تشري  بينام  البرش.  عند  والرسطان 
هذه  ان  اىل  الفرئان،  عىل  اجريت  التي 
االصابة  اىل  تؤدي  ان  ميكن  الكيميائية  املواد 
 PAHs و HCAs بالرسطان، علام ان جرعات
عالية  كانت  الدراسات  هذه  يف  املستخدمة 

الجرعات  من  املرات  االف  يعادل  ما  اي  جدا، 
التي يستهلكها الشخص يف نظام غذايئ طبيعي.

تجّنبوا الصودا والحلوى
اللحوم  من  الكثري  تناول  ان  املقابل،  يف 
اىل  اثنني  من  املثال،  سبيل  عىل  املتفحمة 
عدة،  ولسنوات  االسبوع  يف  وجبات  ثالث 
الخاليا،  يف  التلف  من  نوعا  ينتج  ان  ميكن 
ما يزيد من خطر االصابة بالرسطان. لكن 
تناول  يف  يكمن  ذلك،  من  اخطر  هو  ما 
كميات الصودا والتحلية مع الوجبات التي 

تتضمن هذه اللحوم وبعدها.
من  يكون  رمبا  املتفحم  اللحم  تناول  ان 
متذوقي  اىل  بالنسبة  الوجبات  افضل 
الطعام، لكنه قد يؤدي اىل االصابة بامراض 
االشارة  من  بد  ال  هنا،  نتجنبها.  ان  ميكن 
اىل ان تغليف اللحوم بااللومينيوم وتتبيلها 
يقلل  قد  املتنوعة،  والتوابل  االعشاب  مع 
من تطور املواد املسببة للرسطان. كذلك ال 
بد من االشارة اىل ان السكر قد يساهم مع 
نتناولها  التي  واملرشوبات  االطعمة  هذه 
تشكل  التي  السمنة  زيادة  اللحوم، يف  مع 

عامال خطريا لالصابة بالرسطان.

خطرها اقل من التدخني والكحول
اللحوم  تناول  خطر  ان  ايضا  الواضح  من 
التدخني  خطر  من  بكثري  اقل  املتفحمة 
اليوم  يف  سجائر  علبة  يدخن  شخص  عىل 
الكثري  لكن  الكحول.  تناول  يدمن  او 
اللحوم  يتناولون  الذين  االشخاص  من 
هذه  من  عالية  مستويات  يستهلكون 
مسببة  تكون  ان  يحتمل  التي  املركبات 
لهذا  التعرض  يزداد  وقد  يوميا،  للرسطان 
الخطر مع مرور الوقت. لذا، ينصح بتناول 
تناولها  يف  االفراط  وبعدم  باعتدال  اللحوم 

مشوية اىل درجة حرقها مثال.
يف املحصلة، قد ال يكون تناول رشائح اللحم 
املحروقة او well done كل ليلة عىل العشاء 
االصابة  شأن  يف  قلقا  كنت  اذا  منطقيا،  امرا 
مبرض الرسطان. كام ان تناول الربغر املحروق 
او الستايك املشوي جيدا مينحك القدرة عىل 
االستمتاع مبذاق شهي، لكن ال يجب االفراط 

يف ذلك وينبغي تناولهام ايضا باعتدال.
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رياضة

مل تكن امليدالية الذهبية التي احرزتها الرامية االوملبية راي باسيل يف بطولة آسيا التي استضافتها مدينة الدوحة القطرية، 
واملؤهلة اىل االلعاب االوملبية يف اليابان "طوكيو 2020"، االوىل ولن تكون االخرية يف مسريتها الرياضية الزاخرة باالنتصارات 

وااللقاب وامليداليات التي بدأتها عام 2003، يف البطولة العربية يف الجزائر التي شهدت باكورة ميدالياتها الذهبية

النحس  الرامية راي باسيل عىل كرس  تعّول 
واحراز ميدالية اوملبية يف االلعاب االوملبية 
يف  املقبل  العام  صيف  املقررة  اليابانية 
يف  سابقتني  تجربتني  بعد  طوكيو،  العاصمة 
اوملبياد لندن 2012 واوملبياد ريو 2018 مل 

يحالفها فيهام الحظ.
"االمن العام" التقت الرامية االوملبية باسيل 
لاللعاب  التحضري  آلية  حول  افق  جولة  يف 
املشاركات  وبرنامج  الصيفية  االوملبية 
ثابتة  الثالثة  تكون  ان  واحتامل  الخارجية، 

لجهة احراز ميدالية اوملبية.

لبنان  يف  الرماية  مستوى  تقّيمني  كيف   ■
عموما؟

□ يف تحسن دائم ولكن بطيء، عىل الرغم 
ضمن  االتحاد  يبذلها  التي  الجهود  من 
هناك  لديه.  املتوافرة  املتواضعة  االمكانات 
موىس  آالن  مثل  والالعبات  الالعبني  بعض 
وغسان بعقليني )14 سنة( وليا قربان )20 
قدما  للميض  والكفاية  القدرة  لديهم  سنة( 
من  ليس  ان  يعني  ال  هذا  لكن  اللعبة.  يف 
ليس  يحصل  ما  ألن  الصوت  رفع  واجبنا 
كافيا، والرماية يف حاجة اىل اكرث حتى تصل 
اىل مستوى اعىل. كام ان االتحاد يحتاج اىل 

موازنة اكرب حتى يتمكن من تقديم اكرث.

لبنان،  يف  الوحيدة  الرامية  انت  هل   ■
اللوايت يشاركن يف  الراميات  وكم يبلغ عدد 

الرسمية؟ البطوالت 
□ االمر يقترص حاليا عىل ليا قربان الرامية 
اكامل  عىل  القدرة  لديها  التي  الواعدة 
وخربة  رعاية  اىل  حاجة  يف  ولكنها  املسرية، 

الرامية االوملبية راي باسيل.

اكشف  لن  الوقت.  مرور  مع  ستكتسبهام 
راي  مواصفات  تحمل  ليا  ان  قلت  اذا  رسا 
الصغرية  براي  مناداتها  احب  وانا  باسيل، 
اىل  دامئا  سابقى  ببدايايت.  تذكرين  النها 
يك  واساعدها  النصائح  لها  القدم  جانبها 
تتخطى الصعوبات التي قد تواجهها، وحتى 

ال تتأثر باالمور السلبية التي قد تعرتضها.

■ كيف احبت باسيل الرماية، وكيف حافظت 
عىل هذا الشغف طوال هذه السنوات؟

مقال
أكثر من لقب... حلم تحقق

العهد بطل كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم. تحقق الحلم، العهد بطل آسيا، لبنان 
بطل آسيا. ما كان حلام امس بات حقيقة اليوم. اهدى العهد لبنان اول لقب كروي 

آسيوي. اهدى الكرة اللبنانية لقبا لطاملا انتظرته. 
العهد وضع الكرة اللبنانية عىل الخارطة اآلسيوية، كاتبا اسم لبنان باحرف من ذهب 
يف سجالت القارة الصفراء. ما انتظره اللبنانيون سنوات طويلة تحقق يف عز ازمة غري 

عادية، واثبت اللبناين ان ال يشء مستحيال. 
الدقيقة 74 كانت نقطة التحول يف مباراة العهد وفريق 25 ابريل الكوري الشاميل، يف 
نهايئ كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، التي جرت يف العاصمة املاليزية كواالملبور. 
عندما سجل الغاين عيىس يعقوبو اصابة املباراة بكرة من زميله حسني دقيق، كانت 
اكرث من متريرة واصابة. هي لحظة تاريخية وضعت لبنان والعهد والكرة اللبنانية عىل 

منصة التتويج.
انها املرة االوىل التي يقف فيها فريق لبناين عىل منصة التتويج يف آسيا. فريق توج 
انه يغرد خارج رسب  مرحلة طويلة من العمل والجهد والصرب والدعم املايل. اثبت 

املنظومة الكروية اللبنانية. 
ال ميكن اعتبار انجاز العهد حصيلة فوز مبباراة نهائية، بل هو نتيجة مسرية طويلة 
من البناء عىل جميع الصعد، اداريا فنيا وجامهرييا. هو املثلث الذهبي املؤلف من 
ادارة والعبني وجمهور يف اي انجاز كروي. قد يكون الضلع االول لهذا املثلث واالهم 
هو الضلع االداري. فهو الركيزة االساسية لبناء اي فريق يكون مؤهال الحراز االلقاب. 
صحيح ان املال هو عصب اي انجاز، لكن املوضوع ابعد من ذلك عىل الصعيد االداري. 
نجاح ادارة نادي العهد برئاسة متيم سليامن يف احراز لقب كأس االتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم، مل يعتمد فقط عىل توفري كل االمكانات املادية التي تخطت قيمتها 10 ماليني 
االدارة  التفاصيل. كانت  بأدق  اليومية واالهتامم  املتابعة  اىل  ايضا  استند  دوالر، بل 
تعلم ان املال ليس كل يشء. لذا تعاملت مع الالعبني كأنهم افراد ضمن عائلة واحدة، 
اليومية وحل مشاكلهم انطالقا من قناعة بأن الراحة  وحرصت عىل متابعة حياتهم 
النفسية تنعكس تألقا فنيا. وضعت االدارة كل امكاناتها، مؤمنة بأن ال يشء مستحيال. 
اليومي  العمل  فتوزع  االدارة بشخص واحد "وان مان شو"،  نجحت النها مل تحرص 
واملسؤول  عايص  محمد  الرس  وامني  ميك  موىس  مثل  اداريني  عىل  واملضني  الشاق 
االعالمي يوسف يونس واملديرين احمد حيدر ومحمد رشي، وصوال اىل اصغر عامل 

يف نادي العهد. كل هؤالء كان لهم الفضل يف تحقيق االنجاز.
وألنها ادارة ناجحة، فقد انتجت جهازا فنيا قديرا بقيادة املدرب الخلوق باسم مرمر 
فيهم  زرع  الذي  الالعبني  مع  نفسيا،  واالهم  وبدنيا،  فنيا  يتعامل  كيف  الذي عرف 

القدرة عىل صنع االنتصار عىل ارض امللعب. 
العبون تعبوا وآمنوا بانفسهم قبل اي يشء آخر، فخاضوا البطولة وهم واثقون مباراة 

تلو اخرى بأن اللقب اآلسيوي من نصيبهم.
يقف خلف االدارة والالعبني جمهور، كان قبل سنتني يعد بالعرشات، فتحول اىل حالة 
استثنائية يف املالعب. لعب الدور الرئييس يف مشوار العهد اآلسيوي وتحديدا يف اياب 
نهايئ غرب آسيا امام الجزيرة االردين. حرض باالالف وآزر فريقه حتى بلغ نهايئ القارة، 

ولواله ملا كان العهد بطل كأس االتحاد اآلسيوي. 
ما حصل اكرث من لقب... حلم تحقق.

نمر جبر

مرافقتي  من خالل  منذ صغري  احببتها   □
بها  تعلقت  الصيد.  رحالت  يف  لوالدي 
تدريجا  االمر  تطور  ثم  كهواية  البداية  يف 
مرتبط  الشغف  االحرتاف.  اىل  وصوال 
يخلقان  اللذين  واالنتصار  بالفوز  بالشعور 
يدفعه  ما  االخر،  تلو  حافزا  الريايض  لدى 
اىل املزيد من التحدي. كام ان الشغف هو 
وارصار  وثقة  وقدرات  امكانات  من  مزيج 
ال  حتى  الجهد  ومواصلة  لالستمرار  وعزمية 

يشعر بالتعب او اليأس.

الحراز  واجهتك  التي  الصعوبة  هي  ما   ■
الذهبية االسيوية؟ امليدالية 

فنية.  منها  اكرث  نفسية  كانت  الصعوبة   □
مع  وتزامن  ضاغطا  كان  لبنان  يف  الوضع 
الناس  غضب  مواكبة  برضورة  شعوري 
عىل  اللبناين  قدرة  يؤكد  بانجاز  وانتفاضتهم 
رفع اسم بلده يف املحافل الدولية. الحمدلله 
ان امليدالية الذهبية جاءت لتؤكد هذا االمر.

الذهبية  امليدالية  بني  الفارق  هو  ما   ■
متكنت  التي  السابقة  وامليداليات  االخرية 
من احرازها يف مسابقات وبطوالت سابقة؟
طوكيو  اوملبياد  اىل  مؤهلة  انها  اهميتها   □
الذهبية  امليدالية  احراز  هديف  كان   .2020
ومؤرش  كدليل  االول  املركز  يف  والحلول 
يف  ايجابية  نتيجة  تحقيق  عىل  قدريت  عىل 
بلدان  ثالثة  هناك  وان  خصوصا  االوملبياد، 
التي  الوحيدة  املرأة  وانا  تأهلها،  ضمنت 
رياضة  يف  االوملبية  االلعاب  اىل  تأهلت 

الرماية للمرة الثالثة تواليا.

يف  واجهتك  التي  الصعوبة  هي  ما   ■
 2012 انكلرتا  اوملبياد  يف  لك  مشاركة  اول 

ومنعتك من احراز ميدالية؟
ذهنيا  مستعدة  اكن  مل  الخربة.  قلة   □
عىل  اكرث  اركز  تجعلني  بطريقة  ونفسيا 
جيدة.  نتيجة  لتحقيق  الفني  املستوى 
الحامسة الزائدة وصغر سني جعالين اعيش 
الرتكيز  دون  من  ريايض  كاحتفال  الحدث 

nemer.jabre66@yahoo.comعىل االمور الفنية.

الرامية الذهبية راي باسيل إلى "طوكيو 2020"
هل تكون الثالثة ثابتة في أوملبياد اليابان الصيفي؟

ساقوم بكل ما يلزم 
نتيجة جيدة  لتحقيق 

في طوكيو 2020
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كنت   2016 ريو  الربازيل  اوملبياد  يف   ■
قريبة من احراز ميدالية، ما الذي حصل؟

افضل،  والخربة  اكرب  النضوج  اصبح   □
خصوصا وان مشاركايت الدولية التي سبقت 
عن  اسفرت  الربازيل  يف  االوملبية  االلعاب 
طريقة  ان  كام  عاملية.  كؤوس   4 احرازي 
اعتمدتها  التي  تلك  عن  اختلفت  التحضري 
يف اوملبياد انكلرتا، بدليل انني مل اكن بعيدة 
من  تعلمت  صحنني.  بفارق  اال  النهايئ  من 
هذه التجربة ان اتجنب الكثري من االشياء، 

مثل الضغط االعالمي.

■ ماذا تتوقعني من اوملبياد اليابان طوكيو 
2020، وهل ميكن ان تكون الثالثة ثابتة؟

ما  ذلك، وهذا  يتحقق  ان  املفروض  □ من 
يجب  جيدة،  نتيجة  لتحقيق  لكن  امتناه. 
تقرتن  النتائج  ألن  جيدة  بطريقة  التحضري 
لتحقيق  يلزم  ما  بكل  ساقوم  بالتحضري. 
نتيجة جيدة واحراز ميدالية ذهبية، ويبقى 

التوفيق من عند الله.

■ بعد تجربتني اوملبيتني ما هو السبيل اىل 
احراز ميدالية اوملبية؟

برنامج مكثف وواضح  الجيد عرب  التحضري   □
واملشاركات  واملادية  الفنية  الصعد،  كل  عىل 
كنا  السابق  يف  الدولية.  والدورات  الخارجية 
اننا تأهلنا عرب وايلد كارد، من دون ان  نقول 
يتوافر الدعم الالزم. هذه املرة االمور اختلفت، 
االول  املركز  يف  حلويل  اثر  جاء  التأهل  ألن 
آسيوية  بطولة  يف  الذهبية  امليدالية  واحراز 
احراز  من  يتمكن  مل  احدا  ان  علام  مؤهلة، 
ميداليات اكرث مني عربيا، آسيويا ودوليا. لست 
قادرة عىل تحقيق كل يشء مبفردي، خصوصا 
وزارة  دعم  اىل  احتاج  لذا  االوملبية،  امليدالية 
للجنة  التنفيذية  واللجنة  والرياضة  الشباب 
يقوم  الذي  اللعبة  واتحاد  اللبنانية  االوملبية 

بواجبه وفق امكاناته.

من  وتحديدا  الدولة،  من  تطلبني  ماذا   ■
االوملبية  واللجنة  والرياضة  الشباب  وزارة 

الرماية؟ واتحاد 

بينها  ما  يف  تواصل  هناك  يكون  ان   □
لتتحمل مسؤولياتها، اذ مل يعد هناك مجال 
تحسن  ان  املعنية  الجهات  عىل  للتهرب. 
فرصة  اضاعة  وعدم  اولوياتها  يف  الخيار 
احراز ميدالية اوملبية، خصوصا وان الوقت 
داهم والتحضري اللعاب طوكيو 2020 يجب 

ان يبدأ امس قبل اليوم واليوم قبل الغد.

ومن  التدريبية  الحصة  كلفة  هي  ما   ■
يتحملها، وهل تتلقني دعام من اي جهة؟

اليومية  التدريبية  الحصة  كلفة  ترتاوح   □
بني 200 و250 دوالرا امريكيا، اتحملها من 
جيبي الخاص مع بنك املوارد كونه الراعي 
وتحديدا  الدولة،  عىل  لكن  الرسمي. 
االوملبية  واللجنة  والرياضة  الشباب  وزارة 
السنوية  املوازنة  ألن  والدعم  املشاركة 
تجعلني  امكانات  لدي  وليس  كبرية 
الخارج  يف  اشارك  انا  مبفردي.  اتحملها 
برفع  واالعتزاز  الفخر  ولدي  بلدي،  باسم 
امتنى  الدولية.  املحافل  يف  اللبناين  العلم 
الريايض االلتفات اىل  عىل املعنيني بامللف 

الناحية. هذه 

■ ما هو برنامج التحضري الوملبياد اليابان؟ 
هل اصبح جاهزا ومتى ستبارشين تطبيقه؟
البداية  منه.  كبري  جزء  يف  جاهزا  اصبح   □
بطولة  يف  املشاركة  عرب  الجاري  الشهر  يف 
االمارات  يف  فاطمة  الشيخة  بري  غران 
ظبي،  ابو  يف  وتحديدا  املتحدة  العربية 
 15 اىل  الجاري  االول  كانون   12 املقرر من 
منه. يف كانون الثاين سأشارك يف كأس االمري 
تدريبي  انخرط يف معسكر  ثم  الكويت،  يف 

رياضة
اذار يف  اشارك يف  ان  قبل   ،2020 يف شباط 
يف  املشاركة  قربص.  يف  العامل  كأس  بطولة 
نيسان ستكون يف بطولة تجمع املؤهلني اىل 
االوملبية.  االلعاب  وتسبق  اليابان  اوملبياد 
العامل  بطولة  يف  لبنان  سأمثل  حزيران  يف 
اىل  وصوال  االذربيجانية،  باكو  مدينة  يف 
اىل  متوز   24 من  املقررة  االوملبية  االلعاب 
9 آب 2020. هذا جزء من برنامج التحضري 
الذي يتطلب موازنة مالية مرتفعة، وامتنى 
واللجنة  والرياضة  الشباب  وزارة  عىل 
ألن  برسعة  التحرك  واالتحاد  االوملبية 

يداهمنا. الوقت 

مدرب  لديك  ام  مبفردك  تتدربني  هل   ■
خاص؟

□ والدي جاك هو مدريب يف الرماية، ويتوىل 
الذهنية  بالناحيتني  االهتامم  رزق  انطوين 
واملعنوية، وطوين خوري بالتامرين البدنية، 
جميعهم  الفيزيايئ.  بالعالج  خالط  ودانا 
باستثناء  الخارجية  رحاليت  يف  سريافقونني 

والدي.

لراي  االخري  اليابان  اوملبياد  ■ هل سيكون 
باسيل؟

□ االمر يتوقف عىل النتائج التي ساحققها. 
توافرت  اذا  اللعب  مواصلة  الرغبة يف  لدي 
االستمرار  تؤمن  التي  واالمكانات  الظروف 

بنجاح.

■ اىل متى ستستمرين يف مزاولة الرماية وقد 
بلغت من العمر 31 سنة؟

□ ال عمر محددا ملزاولة هذه اللعبة. طاملا ان 
لدي القدرة عىل مامرسة هذه الهواية وهذه 

الرياضة، فلن اتوقف.

وهل  اكرب،  استقرار  يف  الزواج  ساهم  هل   ■
تحظني بدعم من زوجك؟

لدي  االستقرار  حالة  ضاعف  الزواج   □
بدعم  احظى  اكرث.  الرتكيز  عىل  وساعدين 
معنوي مطلق من زوجي الذي يعترب املشجع 
االول. يؤازرين ويشجعني عىل تقديم االفضل 

التدريبية ومشاركايت  ارتباطايت  من  يتذمر  وال 
الخارجية. 

وتتقدم  تتطور  ليك  الرماية  تحتاج  ماذا   ■
اكرث؟

انشاء  املطلوب  افضل.  وتنظيم  اكرب  توعية   □
من  الالعبني  من  جديد  جيل  لتخريج  اكادمييا 
مختلف الفئات العمرية الذين يشكلون مستقبل 
ليا  ناشئون سوى  يوجد العبون  ال  حاليا  اللعبة. 
وغسان، فيام الباقون يتجاوزون سن الـ30 سنة. 

اللعبة تفتقر اىل الالعبني الشباب والناشئني.

■ هل تطمحني يف املستقبل اىل تويل منصب 
اداري او فني؟

□ لدي رغبة يف نقل خربيت وشغفي يف امليدان 
املساهمة  اىل  اطمح  كام  االداري.  العمل  اىل 
شفاف  مسامل  منفتح  ريايض  جيل  دعم  يف 
ووطني، علام ان الرياضة هي الوسيلة االفضل 

واالحسن واالرسع لبناء املستقبل.

يطورن  ليك  الراميات  تنصحني  ماذا   ■
مستواهن واحراز القاب محلية وخارجية؟

االعتامد  واليأس،  االستسالم  املثابرة وعدم   □
عن  دامئا  البحث  الذاتية،  القرارات  عىل 
الصعوبات  تخطي  الرتاجع،  عدم  االفضل، 
الوقوف  والحواجز، االرصار عىل امليض قدما، 

والسري مجددا بعد كل سقطة.

■ خائفة عىل مستقبل اللعبة؟
بطريقة  العمل  يتم  مل  اذا  كبري  حد  اىل   □
تراجع.  يف  املستوى  سيبقى  واحرتافية  جدية 
لدينا  وليس  السن  يف  يتقدم  الحايل  الجيل 
بالعمل  مطالب  اللعبة  اتحاد  صاعد.  جيل 
ال  املستقبل  ألن  االمر  معالجة  عىل  رسيعا 

يطمنئ.

يف  الرماة  مع  بواجباته  االتحاد  يقوم  هل   ■
شكل عام، ومعك يف شكل خاص؟

االتحاد  امكانات  ان  من  الرغم  عىل   □

بواجباته  يقوم  انه  اال  ومتواضعة،  محدودة 
يف  جانبي  اىل  يقف  فهو  املستطاع.  قدر 
معظم رحاليت الخارجية للمشاركة يف بطوالت 
اىل  دامئا  يسعى  كام  ومعسكرات،  ودورات 
تأمني تقدميات اكرث لكنه يصطدم بعقبة عدم 

وجود التمويل الكايف.

الذين  للرياضيات والرياضيني  ■ ماذا تقولني 
يعتربونك مثلهم االعىل؟

او  وجهكم  يف  تقف  السلبيات  تدعوا  ال   □
بظروف  منر  احيانا  طموحاتكم.  من  تحد 
وحواجز.  وصعوبات  عراقيل  ونواجه  قاسية 
الذي يطمح اىل الوصول، عليه ان يضع نصب 
يتعرث  قد  عليه.  ويسري  محددا  خطا  عينيه 
احيانا ويقع يف احيان اخرى، فكام ان الوقوع 
عدم  كذلك  الوقوف،  منه  لنتعلم  رضوري 
االنهزام والوقوف مجددا رضوري ايضا لبلوغ 

الهدف وتحقيق االحالم.
ن. ج 

طاملا لدي القدرة 
على ممارسة هذه الهواية 

لن اتوقف

تذرف دموع 
الفرح بعد 

احرازها 
امليدالية 
الذهبية 
وتأهلها 

اىل اوملبياد 
طوكيو 2020.
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رياضة

تقوم لعبة الكرة الحديدية او املطثة عىل رمي كرات حديدية لوضعها يف مسافة اقرب ما ميكن اىل جانب كرة اخرى خشبية 
بيضاء تسمى العدنة. اشتهرت هذه اللعبة الحقا باسم بيتانك، كام عرفت ايضا باسم ال بول. هي لعبة كرة تنافسية، ابتكرت 

يف شكلها الحايل يف منطقة بروفانس الفرنسية عام 1907 

ابرصت لعبة الكرات الصلبة Pétanques النور 
البداية  الكرات يف  الغال حيث صنعت  يف بالد 
واخريا  فالخشب،  الحجر،  من  ثم  الطني  من 
القرون  يف  الكرة  العبي  بروز  بعد  الفوالذ.  من 
الذهبي  العرص  النهضة  عرص  شكل  الوسطى، 
للعبة مع استخدام كرات من كل االنواع، حيث 
اللعبة  النبيلة يدها عىل هذه  الطبقة  وضعت 
ولعبة  والكرة(  )الكأس  البيبلوكيه  لعبة  ومعها 
كرة  لعبة  اىل  الحقا  تحولت  التي  اليد  كف 

املرضب او التنس. 
شهد عام  1629حظرا عىل مامرسة اللعبة من 
ان  اال  غامضة،  بقيت  السباب  الشعب  عامة 
هذا الحظر مل يتم التشدد يف تطبيقه ورسعان 
اللعبة شعبية  تم رفعه الحقا. وقد حققت  ما 
جارفة يف القرن الثامن عرش اىل درجة ادراجها 
يف موسوعتي ديديرو واالمبري. لكن حني بدأت 
الثورة الفرنسية، ابطلت امتيازات الطبقة النبيلة 

لتعيد ترشيع مامرسة اللعبة للجميع.
لعبة  انترشت  عرش،  التاسع  القرن  بداية  يف 
الكرات الفوالذية من شامل فرنسا اىل جنوبها. 
ورسد الروايئ الفرنيس اونوريه دو بلزاك يف كتابه 
املطل  الفناء  ذاك  "اما  االيت:   )1833( فرياغوس 
الكرة،  لالعبي  مرسحا  بات  فقد  باريس،  عىل 
بوجوههم التي خط عليها الزمن الوانه الرمادية، 
مسرية  يتابعون  طيبون  اناس  بالطيبة.  واملليئة 
اجدادنا، والذين ال تختلف اطاللتهم عن اطاللة 
جمهورهم. وكان ذلك الرجل املقيم منذ بضعة 
ايام يف ذلك الحي املهجور يتابع مباريات الكرة 
بانتظام. كانت الطابة الصغرية املركزية يف اللعبة، 
انظار  تخطف  التصويب،  نقطة  تعترب  والتي 
اىل  يتىكء  فكان  وانتباهه؛  الجديد  الوافد  هذا 
شجرة حني تتوقف الكرة الصغرية؛ ثم يستنفر 
كامل تركيزه ملراقبة الكرات املتطايرة يف الهواء 

نمر جبر

او املتدحرجة يف االرض، حتى يكاد املرء يحسبه 
الفوالذية. ما  الكرات  عاملا عبقريا متخصصا يف 
كان ليتفوه ببنت شفة، ويف املقابل، العبو الكرة، 
وهم رجال يفوقون بشغفهم وتعصبهم حامسة 
اتباع اي ديانة، ما كانوا ليطرحوا يوما تساؤال عن 

صمته املطبق".   
يف العام 1850، تم تأسيس اول جمعية متخصصة 
يف هذه اللعبة يف منطقة ليون الفرنسية تحت 
اسم "le Clos Jouve". ثم مهد االتحاد االقليمي 
تأسيس  امام  الطريق  الفرنسية  ليون  ملنطقة 
االتحاد الوطني اللعاب الكرات يف العام 1933 
والتي ما لبثت ان ادرجت يف العام 1942 تحت 
وعىل  الكرات.  اللعاب  الفرنيس  االتحاد  لواء 
من  يضم مجموعة  االتحاد  ان هذا  الرغم من 
 boule enو  boule des berges العاب الكرات
bois وJeux en provencal، اال انه اعتمد لعبة 
الكرات وفق نظام منطقة ليون حتى بداية القرن 

العرشين )128 الف العب يف العام 1945(.
يف القرن التاسع عرش، كانت كل منطقة تقريبا 
استعامل  تنويعات جديدة عىل طريقة  تدخل 
اللعبة. فابناء الجنوب مثال كانوا يصبون شغفهم 
عىل اللعبة الطويلة املعروفة باسم بروفنسال مع 
قواعد مبسطة واالختيار الحر للميدان، بحيث 
لتأمني  مرسعة  خطوات  ثالث  الرماة  يجري 
االديب  وصفها  التي  اللعبة  وهي  انطالقتهم. 
طفولته  مذكرات  يف  بانيول  مارسيل  الفرنيس 
"قرص  فيلم  اىل  ضمها  وجرى  الحب"(  )"ازمنة 

امي".
يف العام 1904، بادر القبطان البحري فيليكس 
اىل  االلزاس،  منطقة  ابناء  من  وهو  روفريتش، 
تصنيع اول كرة مسمرة من الخشب مع غطاء 
من الحديد يضم مسامري، وذلك ضمن مشغله يف 

شارع فابر يف مرسيليا، تحت اسم الكرة الزرقاء.

اىل   1907 العام  يف  بروفنسال  لعبة  ساهمت 
والدة لعبة البيتانك Pétanque، يف خالل املباراة 
احد  واجه  حيث  السيوتا،  مركز  يف  التاريخية 
ابطال لعبة بروفنسال جول هيوغ املعروف باسم 
لونوار، مشكلة عجزه عن مامرسة لعبته املفضلة 
بفعل الروماتيزم الذي كان يعاين منه. فعمل عىل 
رسم دائرة، ثم التصويب عىل الهدف عىل بعد 5 
 Pieds( او 6 امتار، مع ضغط القدمني عىل االرض
tanqués(، واخذ يالعب كراته وصوال اىل الكرة 
ميدان  عىل  ذلك  جرى  وقد  الصغرى.  املركزية 
اللعب بالكرات يف مقهى الكرة املنجمة )ميدان 
الكرات  اىل  اشارة  االسم  بهذا  تسميته  متت 
ملكيتها  كانت  والتي  الفرتة(  تلك  يف  املسمرة 
تعود اىل ارنست وجوزف بيتيو. ورسعان ما فهم 
الشقيقان رونق هذه الرياضة، وخصوصا ارنست 

الذي وضع اللمسات النهائية عىل قواعدها.   
انتظر حتى  اال ان اطالق االسم الرسمي للعبة 
تنظيم اول مسابقة رسمية يف مركز السيوتا يف 
كلمتني  من  التسمية  جاءت  وقد   .1910 العام 
يف لغة االوكيتان الريفية يب "قدم" وتانكا "وتد"، 
لتعطي باللغة الفرنسية االقليمية عبارة اللعب 
عىل  راسختني  القدمان  تكون  ان  اي  بالبيتانك 
االرض، مقارنة بلعبة الربوفنسال حيث يستطيع 

الالعب التحرك من مكانه. 
محليا، تأسس االتحاد اللبناين للبيتانك يف كانون 
ناد  )كل  ناديا  يضم 14  وهو  عام 2016  االول 
لديه ما ال يقل عن 8 مالعب و5 فرق(. تتوزع 
هذه االندية بني مختلف املحافظات، بدءا من 
الجنوب الذي يضم 4 اندية هي جبال البطم، 
تجمع حاروف  الريايض،  العباسية  الجليل،  قانا 
دير  نادي  وتحديدا  بالشوف  مرورا  للرياضة، 
بول  نادي  ثم  الدامور،  كلوب  وكاونرتي  القمر 
الصحراء  نجمة  الشاميل  املنت  يف  بريوت.  دو 

املجلس البلدي لبلدية سن الفيل ورئيسه نبيل 
من  اكرث  مبشاركة  ايام  ثالثة  مدار  عىل  كحالة، 
200 العب والعبة توزعوا عىل 68 فريقا قدموا 
السنغال،  تونس،  املغرب،  موناكو،  باريس،  من 
وساحل العاج، اضافة اىل لبنان. تألف كل فريق 
من 3 العبني تباروا عىل 44 ملعبا يف منطقة سن 

الفيل ضمن اجواء رياضية حامسية. 
واعلن فرحات ان رئيس االتحاد الفرنيس للبيتانك 
كلود ازميا "حرض شخصيا، يف مبادرة منه لدعم 
االتحاد اللبناين الناشئ والحديث الوالدة، ولعب 
ضمن الفريق الوطني الفرنيس، اضافة اىل اثنني 
وفيليب  سوشو  فيليب  هام  العامل  ابطال  من 
كانتي )اسطورة لعبة بيتانك يف العامل(، وقد لعب 

كل منهام مع فريق لبناين".
سبق للبنان ان شارك يف بطولة آسيا 2017 للمرة 
دولة،   14 بني  الخامس  املركز  يف  وحل  االوىل 
التي  العامل  بطولة  اىل   2018 ايلول  يف  وتأهل 
جرت يف كندا مبشاركة 48 دولة. وقد لقي ترحيبا 
كبريا وبلغ الدور 16 لكنه انسحب بعدما اوقعته 

القرعة يف مواجهة الفريق االرسائييل.
ثالثة  النجاز  املقبلة  املرحلة  يف  االتحاد  يستعد 
التدريبية  الدورة  استكامل  "ابرزها  مشاريع 
لتخريج حكام  العام 2018  يف  بدأها  كان  التي 
اتحاديني يف ارشاف رئيس لجنة الحكام الدوليني 
لبنانيا  حكام   12 فيها  ونجح  غرينيون،  باتريك 
قادوا مباريات الدورة الدولية بنجاح الفت مع 
غرينيون وسيخضعون الختبار جديد لنيل شهادة 

حكم دويل".
كذلك قام بتنظيم دورة العداد مدربني يف ارشاف 
رئيس لجنة املدربني يف االتحاد الدويل برونو لو 
بورسيكو "بهدف ادخال اللعبة اىل املدارس عرب 
والرياضية  البدنية  الرتبية  مادة  اساتذة  تأهيل 
اىل  اضافة  الطالب.  بني  اللعبة  نرش  يتولوا  ليك 
استضافة بطولة آسيا يف لبنان عام 2021 مبشاركة 
االتحاد  رئيس  من  وعد  اثر  آسيوية  دولة   12
االتحاد  رئيسة  لدى  طلبنا  بدعم  ازميا  الفرنيس 
اثر  نونغ،  الملريت  سيفونار  التايالندية  الدويل 
والطلبات  الدولية  الدورة  الذي حققته  النجاح 
التي تلقاها االتحاد من دول مثل املانيا، اسبانيا، 
يف  رغبتها  عن  فيها  تعرب  وبريطانيا  ايطاليا 

املشاركة يف نسخة العام املقبل".

رياضة الكرة الحديدية "بيتانك" تعود إلى القرون الوسطى
لبنان يستضيف بطولة آسيا 2021 

رئيس االتحاد اللبناين للكرة الحديدية "بيتانك" زخيا فرحات.

رسميا(،  مركزا  االتحاد  )يعتمده  الفيل  سن 
النهضة بيت شباب، عينطورة املنت، قرنة شهوان 
يف  ناديني  اىل  اضافة  ضبيه،  وجوراش  الريايض، 
وساتيليتي   1 الريايض  ساتيليتي  هام  كرسوان 
الريايض 2 يف فيطرون. يضم االتحاد حاليا نحو 
تخولهم  اتحادية  بطاقة  يحملون  العب   500
املشاركة يف املسابقات والبطوالت التي ينظمها 
االتحاد، اضافة اىل عدد كبري من الالعبني الهواة 

غري املسجلني عىل الكشوفات الرسمية.
ينظم االتحاد الذي يرتأسه زخيا فرحات، ويشغل 
املبنى  يف  الفيل  سن  بلدية  قدمته  الذي  املركز 
املعتمدة  الصحراء  نجمة  مالعب  عىل  القائم 
يف البطوالت الرسمية، كأس االتحاد بني ترشين 
الثاين وكانون االول. كام يلزم كل ناد بتنظيم دورة 

سنوية تشارك فيها فرق اتحادية يرتاوح عددها 
من 32 اىل 56 فريقا، عىل ان يضم كل فريق ثالثة 

العبني من الذكور واالناث من مختلف االعامر.
يعمل عىل تحضري  االتحاد  ان  وكشف فرحات 
واالياب  الذهاب  مرحلتي  من  بطولة  نظام 
العام 2020،  سيدرج ضمن روزنامة نشاطه يف 
عىل ان يشارك كل ناد بفريق مؤلف من ثالثة 
وايابا.  ذهابا  الـ13  الفرق  مع  ويتبارى  العبني 
للنادي  السنوي  بالرسم  االتحاد  موازنة  وربط 

الذي ال يتجاوز 500 الف لرية لبنانية.
سلط رئيس االتحاد الضوء عىل البطولة الدولية 
التي نظمت يف ترشين االول املايض، يف رعاية 
ممثال  فنيش  محمد  والرياضة  الشباب  وزير 
ودعم  عويدات  محمد  الشباب  دائرة  برئيس 

مواصفات اللعبة
• الكرة يجب ان تكون مصنوعة من املعدن 

وتتمتع باملواصفات التالية: 
اسم  اىل  تشري  التي  النقوش  تحمل  ان   -

الرشكة املصنعة ووزن الكرة. 
- ان يبلغ قطرها بني 70.5 و80 سنتيمرتا. 

- ان يبلغ وزنها بني 650 و800 غرام. 
او  الرصاص،  او  بالرمل  - ان ال تكون معبأة 

يتم العبث بها بأي شكل من االشكال. 
او  االول  االسم  نقش  تحمل  ان  ميكن   -

االحرف االوىل من اسم الالعب.

فيها  يتقابل  رياضة  الحديدية  الكرة   •
او  )ثالثية(،  ثالثة العبني  ثالثة العبني ضد 
او العب ضد  )ثنائية(،  العبان ضد العبني 
كرتني،  العب  كل  يتخذ  الثالثية  يف  العب. 
كل  يأخذ  الفردية  واملقابالت  الثنائية  ويف 

العب ثالث كرات.

يف  امتار   4 بني  امللعب  مساحة  ترتاوح   •
يف  امتار   5 او  الطول،  يف  مرتا  و12  العرض 

العرض و15 مرتا يف الطول.
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املتقاطعة الكلمات 
إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com

عموديًاأفقيًا
-1 رئيس حكومة لبناين راحل – من 
الحيوانات -2 شاعر سوري – مدينة 

ايطالية – وعاء الخمر -3 جزيرة 
ايطالية يف البحر الترياين – ذهايب 

او سفري -4 عائلة رئيسة فيليبينية 
راحلة – ثقل ُيلقى يف املاء فيمسك 

السفينة – ضد آمن -5 هواء منعش 
– من بحار العامل -6 مصورون بالقلم 

او الريشة – من اسامء البحر – مدينة 
باكستانية عاصمة اقليم البنجاب -7 

سحب القاطرة من وسط الشارع – من 
االدوات الزراعية – سقي النبات -8 نهر 

يف سيبرييا من روافد لينا – الخصومة 
الشديدة مع امليل عن الحق -9 يعرب 

من ضفة اىل اخرى – مدينة ايطالية 
شامل البالد – جحر العنكبوت -10 
احد اآللهة يف امليثولوجيا الكنعانية 
القدمية – من الحبوب – مرشوب 

مسكر -11 حرف جزم – للنفي – يبنّي 
العلة ويثبتها بالدليل – جزيرة يونانية 

يف بحر ايجه اشتهرت بتمثال فينوس 
الذي اكتشف عام 1820 -12 من قبائل 
الرببر القدمية يف املغرب – حكوميا -13 
ضمري منفصل – يشك بترصفاته – ضد 

يئس -14 سعل – رسب من الطيور 
– نهر وسهل ايطايل – لحم وشحم -15 

شاعر مرصي راحل لقب بشاعر النيل 
له "ديوان" – من اسامء االسد 

-1  اكتشفه فاسكو دي غاما عام 1497 
-2 يبلغ سن الرشد – من االشجار – 
يعد ويحسب ما يفعله ويقدمه من 
عطايا لغريه -3 مرفأ يف اوكرانيا من 
اهم مرافئ البحر االسود – مدينة 
فرنسية – الصوت العايل -4 شديد 

البخل – من العمالت العربية – نوتة 
موسيقية – نصيب وبخت -5 عائلة 

رئيس جمهورية تريك راحل – سوطي 
الذي ارضب به -6 عكسها ينتزع اليشء 

برفق – حدبة الجمل – حرف جر -7 
غري متعلم – مخترب باالجنبية – يهرب 

من املعتقل -8 قلب الثمرة – عظام 
بالية – قبول الولد املوعظة بعد 

ارشاده اىل الطريق املستقيم -9 من 
يقوم مبراقبة السجناء – انسجة من 

قطن او حرير ميسح بها العرق او 
املاء – فطن وذيك -10 اراض وساحات 

واسعة – لقب ُعرف به املغني الفرنيس 
الراحل كلود فرنسوا – نعم باالجنبية 
-11 ممثلة مرصية من افالمها "وكالة 
البلح" – يف القميص -12 حصل عىل 

جائزة قيمة – فنان سعودي يعترب من 
اشهر مطريب الخليج العريب -13 ُيدرك 

الحقيقة – بركان مشتعل يف كوستاريكا 
-14 امر فظيع – سكون بعد حدة – 
خاصتي – طعم الحنظل -15 عاصمة 

سلطنة بروناي 

مثل في الدائرة

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من كرة 

يف داخلها حروف مكررة 
واملطلوب شطب كل حرف 

مكرر ثالث مرات يف كل من 
الخانات ليتبقى لنا يف كل خانة 

أحرف غري مشطوبة تشكل 
الكلامت املطلوبة للوصول 
اىل املثل املأثور من األمثال 

اللبنانية الشعبية

  ثل في الدائرةم   
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اللعبة  شروط 
إبحث عن الكلامت املدّونة أدناه 

واشطبها يف كل اإلتجاهات. أما الحروف 
املتبقّية بانتظام دون تشطيب فسوف 

تشكل الكلمة الضائعة  

الكلمة الضائعة مكونة من 9 حروف: 

االعالن عن مقاومة حكم قائم والوقوف 

ضده وعدم تنفيذ اوامره

اصطالحات – انتخابات – استغاثة – 
الرضوخ – اختالف – ارضاب – الغضب 

– بلية – بطل – تقاتل – تعذيب – 
ثورة – جمح – جهل – جرم – حقوق 

االنسان – حظر التجول – حروب – حكم 
– خضوع – خرق – دساتري – رصاص – 
رمز – ساحة الشهداء – رشعية – شغب 

– ضد – ظل – عقاب – عز – فلول – 
لوحة الحرية – معارك – مواطن – نداء 

– نرصة – هجوم 

الضائعة  انكهًة انضائعةالكلمة 
 
 

 ا ع ت ا ب ا ر ت ٌ ا ر ض و ع
 ط ح ق و ق ا ل ا ٌ ط ا ٌ ٌ ا

 ت ض ل و ج ت ل ا س ظ ح ط ل ص
 غ د س س ة ي ع س ش ي ا غ ف ء
 ا ت و ي ج ع ق ا ب و ض ل ل ا
 ث ا ص ت ھ ا ث ا و ب و ل و د
 ة ح ٌ ا ل ت ر و ب ل ط ب ح ھ
 ر ا و ط ك ت ق و س ب ح ي ة ش
 و ل س د ل س س ا س ة ك ر ا ل
 ض ط ج ا و ح ا ب ت ص و ع ل ا
 س ص ف ء ھ ة ب ع ا ل ا ت ح ة
 ل ا ا ح ج س ل د و س ل ص س ح
 ا د ٌ و و ص ي ب غ ش ض ظ ي ا

 ٌ ع ص ج و ٌ ة ر س ق ي ا ة ط
 

 
االعالٌ عٍ يقاوية دكى قائى وانىقىف ضذِ وعذو         :دشوف 9انكهًة انضائعة يكىَة يٍ 

تُفيز اوايشِ                                                                                                                  
                                                  

                  
 –تقاتم  –تطم  –تهية  –غضة ان –اضشاب  –اختالف  –انشضىر  –استغاثة  –اَتخاتات  –اصطالدات        

 –خضىع  –دكى  –دشوب  –دظش انتجىل  –دقىق االَساٌ  –جشو  –جهم  –جًخ  –ثىسة  –تعزية 
 –عض  –عقاب  –ظم  –ضذ  –شغة  –ششعية  –سادة انشهذاء  –سيض  –سصاص  –دساتيش  –خشق 
 هجىو  –َصشة  –َذاء  –يىاطٍ  –يعاسك  –نىدة انذشية  –فهىل 

                                         كلمات متقاطعة                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فقٌاا

مدٌنة  –شاعر سوري  -2من الحٌوانات  –رئٌس حكومة لبنانً راحل  -1
ذهابً او  –لبحر التٌرانً جزٌرة اٌطالٌة فً ا -3وعاء الخمر  –اٌطالٌة 
ٌُلقى فً الماء فٌمسك السفٌنة  –عائلة رئٌسة فٌلٌبٌنٌة راحلة  -4سفري   –ثقل 

 –مصورون بالقلم او الرٌشة  -6من بحار العالم  –هواء منعش  -5ضد آمن 
سحب القاطرة  -7مدٌنة باكستانٌة عاصمة اقلٌم البنجاب  –من اسماء البحر 
نهر فً سٌبٌرٌا  -8سقً النبات  –ات الزراعٌة من االدو –من وسط الشارع 

ٌعبر من ضفة الى  -9الخصومة الشدٌدة مع المٌل عن الحق  –من روافد لٌنا 

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 
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متفرقات

م د ا جا ن ج ل يخ ا ر ي ت مد ھ ف و ر

22 =

ج ض ھ اب ك ك و ا ر ات و ل اص ل ي ف

 46 =

ف ف ا ع ل او ط و ن لا ة و ح فھ ن ا ر و

41 =

و ي ا ع ه دن ك و ا ب ير ي ن قي د ا س ل ر

27 =

װװװװ
35314228

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

مدٌنة فرنسٌة من اهم معالمها السٌاحٌة سوق السمك الذي ٌعود تارٌخه الى القرن السادس عشر

مدٌنة جزائرٌة تلقب بالباهٌة
طهارة النفس

مرفأ فً تشٌلً

              حروف مبعثرة                   

اقلٌم فً تٌران جنوب بحر قزوٌن ُتعرف مناطقه الجبلٌة بإسم الدٌلم
ٌجمع بٌن القول والفعل

قصر للنعمان فً الحٌرة

ولد الوعل او الشاة
سٌف قاطع

مدٌنة تركٌة تعتبر مركزا لصهر الصلب
اظهار الفرح واكرام الضٌف 

سلسلة تالل غرب المجر تكسوها االحراج وتشرف على بحٌرة باالتون

قسم من اقسام الكائنات ال ٌنمو وال حٌاة له خالفا لالنسان والحٌوان والنبات
عالم ارمنً قدٌم له مؤلفات مهمة فً تارٌخ القانون فً ارمٌنٌا

ابعد العمل ومنعه

ٌعاهده على ان ٌوافٌه فً موضع او وقت معٌن

حروف مبعثرة

1-اقليم يف تريان جنوب بحر قزوين 
ُتعرف مناطقه الجبلية بإسم الديلم 

2-يجمع بني القول والفعل
3-قرص للنعامن يف الحرية

4-قسم من اقسام الكائنات ال ينمو 
وال حياة له خالفا لالنسان والحيوان 

والنبات  
5-عامل ارمني قديم له مؤلفات مهمة 

يف تاريخ القانون يف ارمينيا
6-يعاهده عىل ان يوافيه يف موضع 

او وقت معني
7-مدينة جزائرية تلقب بالباهية

8-طهارة النفس

9-مرفأ يف تشييل
10-ابعد العمل ومنعه 

معاملها  اهم  فرنسية من  11-مدينة 
يعود  الذي  السمك  السياحية سوق 

تاريخه اىل القرن السادس عرش
12-ولد الوعل او الشاة 

13-سيف قاطع
لصهر  مركزا  تعترب  تركية  14-مدينة 

الصلب
15-اظهار الفرح واكرام الضيف 

املجر  غرب  تالل  16-سلسلة 
تكسوها االحراج وترشف عىل بحرية 

باالتون

أسماء من التاريخ
19 513 210 614 311 715 412 816

سيايس وقائد عسكري فرنيس )1754-1838(. ملع 
اسمه خالل الثورة الفرنسية. ما زالت شخصيته 

تستقطب اهتامم املؤرخني وتثري الجدل يف 
اوساطهم.

 2+4+5+11+16+8+15 =  دولة اوروبية
10+1+3+13+16 = صحيفة سورية

9+7+6+14 =  فرح بهجة وحبور
11+12+9+5 =  املادة القاتلة

حدث يف مثل هذا الشهر 
بريطانيا   :1917 االول  كانون 
الحرب  خالل  القدس  تحتل 

العاملية االوىل. 
كانون االول 1920: عصبة االمم 
تعلن عن تأسيس محكمة العدل 
حول  النزاعات  لتسوية  الدولية 

العامل.
الكويت   :1934 االول  كانون 
غزيرة  امطار  لهطول  تتعرض 

ادت اىل ارضار جسيمة.   
امرباطور   :1942 االول  كانون 
عىل  يوقع  هريوهيتو  اليابان 
قرار اعالن الحرب عىل الواليات 
املتحدة االمريكية.                         

معلومات عامة
تبييض االموال اصطالح عرصي ملا 
ُيعرف بكسب االموال من مصادر 
يتم خلطها  غري مرشوعة، حيث 
واستثامرها  حالل  اخرى  باموال 
الخفاء  قانونا  مباحة  انشطة  يف 
من  والخروج  الحرام  مصدرها 
تضليل  بعد  القانونية  املساءلة 
قّدر  والرقابية.  االمنية  الجهات 
خرباء االقتصاد املبالغ املالية التي 
يتم غسلها سنويا برتليون دوالر، 
اجاميل  من   %15 يعادل  ما  اي 
تحتل  العاملية.  التجارة  قيمة 
سويرسا قامئة الدول التي تستقبل 

االموال املغسولة. 

طرائف
االملاين  الفيلسوف  كتب  عندما 
"العامل  الشهري  كتابه  شوبنهاور 
ارادة وفكرة" تلقفه القراء بفتور 
يوما  شوبنهاور  سمع  وازدراء. 
الكتاب  يف  يطعن  النقاد  احد 
"هذه  بحدة:  فاجابه  امامه، 
االنسان  صورة  تعكس  الكتب 
كام املرآة، اذا نظر فيها حامر فال 

يتوقع ان يرى وجه مالك". 

اقوال مأثورة
"الثورات يدبرها الدهاة، وينفذها 

الشجعان، ويكسبها الجبناء".  
)نجيب محفوظ(

 SU DO KU SU DO KU

حلول العدد74 

عموديا
-1 فادي ابراهيم – وعد -2 رسم – السكو – سامبا -3 يت – فار 

– بددهام -4 اوالن باتور – يس -5 لنا – تني – نوك – ميت -6 
كريكه – طر – سوبارو -7 رانيا شوقي – املام -8 زين – اجل – وفا 

-9 مكاريوس الثالث -10 ع ع ع -11 ارامي – افراح – قرأ -12 ري 
– اوردو – نون – بل -13 متة – مرسني -14 حفيف – ايراوادي -15 

الشيخ بشري الجميل 

افقيا
-1 فريال كريم – اريحا -2 استونيا – كاري – فل -3 دم – الرنكا – 
كيش -4 فا – يك – روما – يف -5 االنتهازي – يوم -6 باريب – شيوع 

– رتيب -7 رس – انطون سعادة -8 اكبت – رق – اعفو – اي 
-9 هودون – يال – دير -10 دروس – جثامن – را -11 مسه – كواال 

– حومال -12 امس – بل – مل – نروج -13 وما – ماموث – سام -14 
عب – سرياف – جربيدي -15 داين توماس – النيل 

حل كلمات متقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 شيهم -2 روتشدال -3 الضنق 
-4 ريفيريا -5 الدرص -6 جريزي 

-7 رصود -8 جوروا -9 باجح 
-10 درْيد -11 كومو -12 حرفيات 
-13 اكسيوم -14 الوعر -15 شليا 

-16 الهشيمة 

يعقوب روفائيل صنوع

ما يف عداوة بال سبب

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
انطاليا

 SU DO KU SU DO KU

8 6 5 2 1

2 4 1 5
1 4 2

7 3 5 4
9

8 6 4
2

1 9 3

Sudoku مستوى صعب 

9 1 7 4
1 9 2

7 6 8 4 3
3 1 6 2

1 8 7
8 2 5 6 9
7 8 9 6

6 3 4 5
2 9 5 4

Sudoku مستوى سهل

8 1 4
2 5 1

6 5 9
7 9 1

1 9 3 8
8 6 3

3 6
9 2 8

6 8 1 5 4

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

3 2 1 4 7 5 8 6 9
5 4 7 6 9 8 2 3 1
9 6 8 3 1 2 7 5 4
8 7 5 1 2 3 9 4 6
6 1 4 7 8 9 5 2 3
2 3 9 5 4 6 1 8 7
1 5 6 2 3 7 4 9 8
7 9 2 8 6 4 3 1 5
4 8 3 9 5 1 6 7 2

Sudoku حل مستوى صعب 
3 7 2 4 8 6 5 9 1
9 4 6 5 3 1 2 8 7
1 5 8 9 7 2 4 3 6
8 2 9 6 5 7 1 4 3
5 1 7 3 4 9 8 6 2
4 6 3 2 1 8 9 7 5
7 8 5 1 9 3 6 2 4
6 3 1 8 2 4 7 5 9
2 9 4 7 6 5 3 1 8

Sudoku حل مستوى وسط
9 5 4 8 7 2 3 6 1
3 7 6 1 4 9 2 8 5
8 2 1 5 3 6 4 7 9
1 3 2 6 9 8 7 5 4
5 4 8 7 2 1 6 9 3
6 9 7 3 5 4 8 1 2
2 1 5 4 6 7 9 3 8
7 8 9 2 1 3 5 4 6
4 6 3 9 8 5 1 2 7

Sudoku حل مستوى سهل  SU DO KU حل

مستوى سهلمستوى وسطمستوى صعب

مستوى سهل

اللعبة  شروط 
هذه الشبكة أو الشبكات مكّونة من 9 مربعات كبرية 

وكل مربع كبري مقّسم اىل 9 خانات صغرية. 
ضمن   9 اىل   1 من  األرقام  وضع  اللعبة  رشوط  من 
الرقم يف كل مربع كبري ويف  الخانات بحيث ال يتكرر 

كل خط أفقي أو عمودي.  

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من 16 

مستطيالً. 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

مع البناء ضّد الخراب
ان  االول صار مستحيال  17 ترشين  قبل  لبنان  كانه  ما 
الشفافية  واعتامد  وتطبيقها،  القوانني  فالتزام  يعود. 
االدارات  عمل  يف  واملسؤولني  املوظفني  من  املطلقة 
العامة والخاصة، وتسهيل شؤون املواطنني ومعامالتهم 
امور  كلها  انواعها،  عىل  الرسمية  الدوائر  يف  االدارية 
اىل  واالقتصادي  االجتامعي  االستقرار  باعادة  كفيلة 
لبنانية  رضورة  هو  مبا  االصالح  مسار  واطالق  البلد، 
بحتة. هذا هو الجانب االيجايب الذي ساهم فيه الحراك 

الشعبي االحتجاجي عىل مساحة لبنان كله. 
اسست االحتجاجات لوعي جديد، حمله جيل يبقى ان 
له دينا علينا لتسليمه دولة تلتزم معايري الشفافية بازاء 
الطائفية، واستثمر املحاصصة والواسطة،  فساد استغل 
العامد  الجمهورية  رئيس  فخامة  عنها  يتحدث  برح  ما 
تناولها  كام  للجيش،  قائدا  كان  ان  ومنذ  عون،  ميشال 
ساهموا  الذين  البيض  االيادي  اصحاب  من  غريه  ايضا 
من  الكثري  يشوبه  محيط  يف  ولو  نظيفة  ادارة  بناء  يف 

االستغالل الوظيفي والفساد املسترشي. 
من حق هذا الجيل علينا ان يعيش يف كنف ادارة يعي 
وليس  اللبنانيني  امام  مسؤولون  انهم  عليها  القامئون 
للمواطنني  الخدمات  بتقديم  محكومون  وانهم  عنهم، 
كحق مكتسب لهم من مواطنيتهم وليس مّنة من هذا 
او ذاك. فقد استطال زمن املحسوبيات يف عامل تغريت 
تعّري  فيه  الرقمية  التكنولوجيا  وباتت  مالمحه جذريا، 

التخلف وُتحفز عىل التغيري.
معييش  واقع  عىل  والدميوقراطي  السلمي  االحتجاج 
اّيده، ومل  مرير امر طبيعي، ومل يبق احد يف لبنان اال 
الشارع  الشباب منهم اىل   الناس ال سيام  يكن خروج 
يف  البطالة  معدالت  ارتفاع  عىل  مدوية  رصخة  سوى 
خروجا  كان  كام  االنكامش،  حتى  النمو  تباطؤ  مقابل 
حتى  االدارات  من  املتنقلة  ورشورها  الطائفية  عىل 
املالعب الرياضية. لكن االكيد ان هذا الخروج مل يكن 
العدالة  قواعد  عىل  قيامها  اجل  من  بل  الدولة،  عىل 
مستقل،  قضاء  وقيام  القانون  وسيادة  االجتامعية 

عادل، نزيه وشفاف.
اجتامعية  من  املختلفة  انواعها  عىل  املطالب  شّكلت 

نزلوا  الذين  اللبنانيون  رفعها  التي  وبيئية،  واقتصادية 
وحارضا  ماضيا  بها  نادوا  الذين  اولئك  او  الشارع،  اىل 
املسؤولني  كل  عند  مساعدا  حافزا  متعددة،  باساليب 
املسار  لتصحيح  والخاص  العام  القطاعني  يف  والعاملني 
الوظيفي العميل والشخيص. واسسوا من خالل طرحها 
من  انطالقا  مواطنيتهم  تعيني  يف  جديدة  ملقاربة 
انتامءاتهم  عىل  االولوية  اعطوها  حقوق  مجموعة 
الحالية  املرحلة  جعل  ما  وهذا  والثقافية،  الروحية 
ملرحلة  هؤالء  اسس  كام  اللبناين.  التاريخ  يف  استثنائية 
جديدة اذ تحولوا اىل قوة ضغط ينبغي ان تحافظ عىل 
تصحيح،  قوة  لتبقى  والدميوقراطية  السلمية  طبيعتها 
تلتزم  التي  الرقابية  االجهزة  اداء  مستوى  من  وترفع 
التي  الطائفية  الوالءات  الشفافية والنزاهة عىل  معايري 
مبخالبها  وترضب  الثقيل،  بقيدها  لبنان  تخنق  تكاد 
العالقة  اىل  سبيال  مبواطنيته  يتمسك  من  كل  الوحشية 

مع الدولة واداراتها. 
وانجاز  للمتظاهرين  هو حق  تقدم  ما  كل  كان  واذا 
املحافظة  املقابل  يف  واجبهم  من  فإن  لبنان،  لكل 
دون  والحيلولة  ملطالبهم،  الحقوقية  الطبيعة  عىل 
للتالعب  اللبناين  الداخل  يف  ُتستغل  مطية  تصبح  ان 
لبنان  مصالح  تخدم  ال  اجندات  لفرض  او  مبكوناته، 

واالمنية. االقتصادية 
برمتها  القرار  دول  تصبح  ان  عابرا  وال  عاديا  ليس 
مسؤولية  يبقى  املطلوب  التنبه  لكن  بلبنان.  مهمومة 
التنبه  هذا  ومعارضني.  موالني  الجميع،  عىل  جامعية 
اللبناين املقطوع الصلة بأي اجندة خارجية اذا ما نجح 
يف االستمرار عىل ما اسسه من وطنية عامة تتقدم عىل 
البّناء  الحراك  مع  جميعا  اللبنانيني  سيجعل  الطائفية، 
نقيضا للخراب الذي اذا حل بنا، حينها لن يكون هناك 

قعر مريئ اىل حيث سيسقط الجميع. 
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AVAILABLE ON:

MEA MOBILE APP
A great app for your travels

Book a trip with only 4 steps

 Choose your seat & check in

View your trips & check your miles

Check your flight status

Check your baggage allowance

Login to passenger profile
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