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املياه: الى التصّحر... ُدرميشال إده للمرة االولى منذ 1982 غير مرشح

اللواء عباس ابراهيم
يروي الساعات االخيرة 

من اطالق راهبات دير معلوال
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الرئيس تّمام سالم 

لـ"االمن العام": 
نتمنى الرئيس املقبل 

صناعة وطنية
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يحتفل العامل هذا الشهر بالقيامة املجيدة، رمز التجيل والرجاء. ككّل عام يأمل اللبنانيون يف ان يكون العيد مناسبة 
قيامة وطنهم وارتفاعه فوق جلجلة ازمات ومصاعب ينوؤن تحتها لعقود خلت، فاضحت درب اآلمهم املستمرة.

هذه السنة ال بد من ان يتذكر املسيحيون، يف لبنان والعامل العريب، ان كنيسة القيامة واالماكن املقدسة االخرى 
ال تزال ترزح تحت االحتالل االرسائييل الذي مينع عن املؤمنني بالسيد املسيح والسيدة العذراء الحج اىل اقدس 
مقدسات املسيحية يف العامل، كام كان يحصل قبل عام 1967. نعني زيارة القدس التي تقبع وحيدة مزنرة بالنار 
والخوف والحقد والبغض، بدال من ان تكون مزهوة بفرح القيامة املتجددة وسجود املؤمنني، يشع منها نور املحبة 

والرحمة واالخاء.
مناسبة يك نتذكر القدس ونذّكر بها. هل ترانا نطلب ما مل يعد ممكنا ومباحا؟

يكمن الجواب يف ان ما نراه ونقرأه ونلمسه عام تتعرض له القضية الفلسطينية. وقد يكون من املفيد ايراد وقائع 
قريبة.

مساء الثلثاء الواقع يف الرابع من اذار، أمر جنود االحتالل االرسائييل احدى وعرشين عائلة يف منطقة وادي ابزيق 
يف السهول الشاملية من الضفة الغربية املحتلة باملغادرة بسبب "مناورات عسكرية بالذخرية الحية". ووفق املركز 
العاملي لالعالم يف الرشق االوسط، تم تسليم العائالت االحدى وعرشين االوامر العسكرية وُطلب منها البقاء بعيدا 
من قريتها اليوم التايل االربعاء، الن "الجنود سيستخدمون الذخرية الحية يف مناوراتهم". وذكر املركز "ان الجنود 
االرسائيليني يقومون بتهجري الفلسطينيني عىل نحو متكرر بعمليات  تشبه الترشيد الهادئ كام يحصل منذ عامي 

2012 و2013".
يقول مسؤولون فلسطينيون ان هذا الترشيد يحصل بالتذرع بتدريبات ومناورات منذ اندالع موجة ما ُسمي 
"الربيع العريب" متاشيا مع الخطط االرسائيلية لضم اكرث من 90 يف املئة من الضفة الغربية الفلسطينية بشكل دائم 
مع الجوالن السوري وأجزاء من جنوب لبنان. ُتحّض هذه التدريبات للتهجري والتطهري العرقي للفلسطينيني، قرية 

تلو اخرى.
قانون ضم غور  االرسائيلية عىل مرشوع  الوزارية  اللجنة  وافقت  االول 2013،  كانون  يوم 29  ان يف  اىل  يشار 
االردن من الضفة الغربية املحتلة يف فلسطني. الراعي الرسمي ملرشوع القانون هي مريي ريجيف، العميد السابق 
الداخلية جدعون ساعر قوله: "ال فرق بني  واملتحدثة السابقة باسم الجيش. ونقلت وكاالت االنباء عن وزير 
االستيطان واالمن. وادي االردن موضع اجامع ملواطني ارسائيل. فليعلموا ان وادي االردن سيكون ارسائيليا تحت 

اي اتفاق نهايئ".
ارغام الناس عىل النزوح من القرى، املناورات بالذخرية الحية، منع حركة املرور من القرى التي يقتحمها جنود 
االحتالل االرسائييل واليها، تفتيش منازل العائالت وتخويف االطفال... يحدث ذلك كله بوترية متزايدة، بينام يناقش 
املجتمع الدويل والواليات املتحدة والسلطة الفلسطينية احتامل نرش قوات حلف شامل االطليس يف وادي االردن.

هل نستسلم لليأس واالىس، وال نقول يف القيامة اننا نحتاج اليها يف كل آن، ويف كل مكان؟

"االمن العام"

في الفصح املجيد... نتذكر

في هذا العدد
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االفتتاحّية
بقلم املدير العام

اللواء عباس ابراهيم

"لبنان اكثر من وطن. انه رسالة"
 )"االرشاد الرسولي: رجاء جديد للبنان"
الطوباوي يوحنا بولس الثاني 10 ايار 1997(

مل يأت الدور الذي تضطلع به املديرية العامة لالمن 
العام يف اكرث من ملف وطني وانساين، واخرها املساهمة 
بعد  معلوال  دير  راهبات  اطالق  يف  واملبارشة  الفاعلة 
ثالثة اشهر من اختطافهن، بدعم من اركان الدولة ويف 
مقدمهم رئيس الجمهورية العامد ميشال سليامن، من 
عدم. بل هو التزام الرسالة االنسانية للبنان، والحرص 
فلسفة  يف  عميقا  الضارب  امليثاقي  وجهه  اظهار  عىل 
عىل  تتفاعل  التي  الساموية  لالديان  كحاضن  وجوده 
ارضه، وتتواصل عرب جدلية الحوار الدائم الذي يناقض 

رصاع الحضارات والثقافات.

واالنسانية  الحضارية  الصورة  تشويه  البعض  يحاول  قد 
ملؤسسة االمن العام الهداف باتت ال تخفى عىل احد، 
امللف  هذا  يف  التعاطي  علينا  كان  انه  مثال  والقول 
وترك  مغايرة،  بطريقة  ـ  سوري  ملف  رأيهم  يف  وهو  ـ 
معالجته يف يد السوريني حرصا. لكننا، يف غمرة االحداث 
تعيش  التي  سوريا  سيام  وال  بأرسها  املنطقة  تهز  التي 
مذبحة مستدامة تقضم ركائز الدولة، نقول انه ال ميكن 
حّد  لوضع  يتحرك  واال  االيدي،  مكتوف  البقاء  لبنان 
ملأساة انسانية بغض النظر عام اذا كانت، بني الراهبات 
املختطفات، لبنانيات ام ال، الن عقيدتنا العسكرية وقيمنا 
عرق  بني  مييز  ال  االنساين  التعاطي  ان  عّلامنا  االخالقية 
وعرق او جنس وجنس. عىل نقيض اولئك الذين يدعون 
عكس ما يضمرون، وال يفقهون ما تنص عليه االنظمة 
امام  الصورة  تشويه  يحاولون  بها.  املعمول  والقوانني 

الرأي العام الذي نؤكد له التزامنا الحقيقة والشفافية.

يأىب لبنان التعرض الي بريء، او اعتامد سياسة الدروع 
فكيف  بلد.  اي  ويف  حرب  اي  يف  والرهائن  البرشية 
حدود  بعضا  بعضنا  تربط  التي  سوريا  او  لبنان  يف 
مشرتكة، وعالقات انسانية متداخلة، واوارص متشابكة 
الذي  الطائفي  النسيج  ان  عدا  وتاريخية.  تقليدية 
يتكون منه لبنان، يكاد يكون مشابها لذلك القائم يف 
البلد الشقيق مع تفاوت يف النسب. ثم ان الراهبات 
املختطفات ينتمني اىل الطائفة االرثوذكسية، وتحديداً 
اىل بطريركية انطاكيا وسائر املرشق، ولبنان يف نطاقها 
مثابة البؤبؤ يف العني. وقد اعطت هذه الطائفة ـ كام 
رجاالت  الوطن  ـ  االخرى  االساسية  الروحية  العائالت 
الفكرية،  الفلسفية،  السياسية،  الحقول  يف  كباراً 
ندير  ان  يجوز  هل  واالقتصادية.  االدبية،  العلمية، 
الظهر ملعاناتها، ونتنكر لها عندما يكون يف استطاعتنا 
املختطفات  الراهبات  بني  ان  ثم  واملؤازرة؟  املساعدة 
وواجبنا  والهرب،  عبده  كرميتني،  عائلتني  من  لبنانيتني 
بالوسائل  تحريرهام  اىل  السعي  علينا  يحتم  الوطني 

املتاحة كلها.

املطرانني  عىل  وال  الراهبات،  عىل  االمر  يقترص  ال 
بولس اليازجي ويوحنا إبراهيم واملصور سمري كساب، 
واملواطنني املختطفني يف نيجرييا فحسب. بل ينسحب 

عىل كل لبناين يتعرض اىل ما تعرض له هؤالء. 

امللفات، كام اسلفنا، من زاوية  تنطلق مقاربتنا هذه 
عملنا  ما  هذا  آخر.  اعتبار  اي  قبل  وانسانية  وطنية 

له يف السابق يف ملف انساين يتعلق باستعادة جثث 
قتىل لبنانيني قضوا يف منطقة تلكلخ، او استعادة احد 
املوقوفني من آل رسور اىل والدته وعائلته. مهام قيل، 
القيام مبا يفرضه علينا ضمرينا  لن يثنينا اي احد عن 

وواجبنا الوطني.

العامة  املديرية  مهامت  يدخل يف صلب  به  نقوم  ما 
السلم  دعائم  تثبيت  اىل  ابدا  الساعية  العام،  لالمن 
يف  قضوا  الذين  مواطنينا  جثث  اسرتجاع  وما  االهيل. 
اللبنانيني  كام  معلوال،  دير  راهبات  وتحرير  تلكلخ، 
املقبل  يف  هو  وما  السورية،  اعزاز   يف  الذين خطفوا 
من االيام، عوامل تعزز هذا السلم وتوّطده، وتشكل 
اهتزاز  اي  من  له  وحامية  الداخيل  الوضع  حصانة 
محتمل، يف وقت بلغ التوتر املذهبي مستويات مقلقة. 
َمن مل يتعرف عىل صالحيات االمن العام ومهامته، او 
يريد ان يحّدد لهذه املؤسسة خريطة طريق مفخخة 
لالمن  العامة  املديرية  به  تقوم  ما  ان  نقول  لعملها، 
السلطة  من  بدعم   القوانني  صلب  من  ينبثق  العام 

الرسمية وتوجيهها.

فتحت مبادرات االمن العام وجهوده الباب امام صوغ 
دور متجدد للبنان ينسجم مع رسالته االنسانية. دور 
التجارب  تراكم  بفعل  مستقبال  عليه  التأسيس  ميكن 
استطاعة هذا  ان يف  للتأكيد  منه  واالنطالق  الناجحة، 
الوطن ان يكون حاجة، وقادرا عىل تقديم العون البنائه 

واصدقائه يف االوقات الصعبة واالستحقاقات املعّقدة.

النهاء  املبذولة  املساعي  الله  باذن  تكللت  اذا 
كساب،  واملصور  وابراهيم  اليازجي  املطرانني  محنة 
من  بالنجاح،  نيجرييا  يف  املصري  املجهويل  واملختطفني 
امل  نافذة  وفتح  لبنان،  يف  االمن  تعزيز  ذلك  شأن 
وطننا  يف  مستوى  غري  عىل  ايجابا  عدواها  تنسحب 

وجواره من البلدان الغارقة يف لّجة املعاناة.

لن يتخىل االمن العام، املعني بشكل مبارش بامن لبنان 
املبادرات  باعتامد  تحصينه  عىل  ويعمل  لبناين،  وكل 
نهايات  اىل  الوصول  يف  رسالته  عن  كلها،  والوسائل 
سعيدة للمسائل املستعصية برمتها. لن يخرج عىل ما 
ائتمن عليه منذ نشأته كيانا ثابتا ورئيسا من كيانات 
الدولة املولجة بحراستها، ودرء ما يتهددها من اخطار 

وضامن استمرارها.

عىل  العام  االمن  يثابر  الصعبة،  الظروف  هذه  يف 
الالزمة  الخدمات  لتأمني  العمل بكل تفان ومسؤولية 
للمواطنني والرعايا العرب واالجانب، اميانا منه بان ما 
بناء  اىل  يتوقون  الذين  وطنه  ابناء  يستحقه  به  يقوم 
للبنانيني  مفخرة  تشكل  حضارية،  رسمية  مؤسسات 
الننا  عليه  سنعمل  ما  وهذا  ارضه.  عىل  واملقيمني 
والشعب.  لالرض  والوالء  للوطن،  الوالء  ميني  اقسمنا 
ترجمة الوالء والقسم ال تتم اال من خالل رؤية ثاقبة، 

وعقل راجح، وساعد قوي. 
ونذود  وطننا  بناء  نساهم يف  فقط،  املواصفات  بهذه 

عن حياضه ونسرتد االجزاء املحتلة من ترابه كلها.

لبنان: الوطن الرسالة
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رئيس التحرير املسؤول 

العميد االداري منري عقيقي

مجلة شهرية 

تصدر عن املديرية العامة لألمن العام

مثن النسخة  3000 ل. ل.

االشرتاك السنوي 

لألفراد  50،000 ل.ل.

للمؤسسات 150،000 ل.ل. )ثالث نسخ شهرياً(

مسؤولة العالقات العامة واإلشرتاكات

املالزم اإلداري نانيس الحواط

الربيد االلكرتوين:
gsmagazine@general-security.gov.lb

االدارة والتحرير

العنوان: املديرية العامة لألمن العام، 

املبنى رقم 1، قبالة قرص العدل، بريوت

هاتف: 425704/-01  01/429074

فاكس:  01/429074

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

تنفيذ وإخراج

 برنار كامل

الطباعة: مطبعة زيدان – املنصورية 
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جودة السلع والخدمات

مركز الرعاية الدائمة: 
العيد العشرون
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للتعليم العالي احمد الجّمال
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التشريعات: تفاعل الدولة 
واملواطن لجبه االرهاب والجريمة

AUSTيوم األمن العام" في الـ"

اوكرانيا: ازمة القرن 21

ضيف العدد: حنني السّيد

مكتب الشؤون القانونية 
واالنضباط: عني ساهرة  

على التحديث

مركز االمن العام في املصنع: 
مظلة مراقبة وامان

احصاءات الشهر
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الحدث
حاوره: العميد منير عقيقي، جورج شاهني

الرئيس تّمام سالم لـ »األمن العام«:
أتمنى الرئيس املقبل، 

كحكومتنا، صناعة لبنانية

رئيس الحكومة متام سالم يتحّدث اىل »األمن العام«.   

الرئيس، مثة َمن حسدك عىل صربك  دولة   ■
رغم  والتأليف  التكليف  مرحلة  وتجاوزك 
تسجيلك السابقة االطول. اي خالصة خرجت 

بها من هذا االمتحان؟
□ ال شك يف ان املرحلة الطويلة من التأليف 
اكرث  تحمل  خاللها،  واجهتنا  التي  واملصاعب 
الخالصات  هذه  اوىل  وخالصة.  عربة  من 
بني  الهوة  حجم  ـ  لالسف  ويا  مؤملة  وهي  ـ 
التي  البالد  يف  االساسيني  السياسيني  الفريقني 
الثقة  عدم  من  كبريا  مقدارا  نلمس  جعلتنا 
واالرتياب املتبادل بني هذين الجانبني. ال تعود 
هذه الهوة اىل مواقف او خالفات آنية ميكن 
يعرفه  ما  وهو  الحقيقة،  بسهولة.  معالجتها 
يف  حادا  افرتاقا  هناك  ان  جميعا،  اللبنانيون 
املواقف من قضايا وطنية اساسية ال ميكن أن 
برعاية فخامة  الحوار  بتفعيل طاولة  اال  تحل 
ان  هي  الثانية  الخالصة  الجمهورية.  رئيس 
االحداث الكثرية التي وقعت منذ عام 2005، 
انتجت مامرسات  بها،  التي عولجت  والطرق 
واحيانا  الحكومات،  تأليف  يف  مألوفة  غري 
خارجة كليا عىل الدستور، وال بد من االقالع 

عنها والعودة اىل اصول املامرسة الدميوقراطية 
الدستورية.  النصوص  يف  بوضوح  املحددة 
هذه  بعض  الغاء  يف  حكومتنا  يف  نجحنا  وقد 
الثلث  يسمى  ما  الغاء  خالل  من  املامرسات 
يف  املداورة  مبدأ  واعتامد  املعطل  او  الضامن 

توزيع الحقائب.

بانك اضعت فرصا ذهبية كان  هل تعتقد   ■
ميكن فيها تشكيل حكومة حيادية او مستقلة؟ 
تريدها  كنت  التي  الحكومة  هي  هذه  وهل 
مع رئيس الجمهورية، رغم ان االفرقاء كانوا 

كام منذ عام 2008 رشكاء يف التأليف؟

لفرصة  اضاعة  هناك  ان  اعترب  ال  كال،   □
فيها  بدا  لحظة  هناك  كانت  نعم،  ذهبية. 
اذا  راجحا.  حيادية  حكومة  تشكيل  احتامل 
كانت حكومة من هذا النوع تلقى هوى يف 
نفيس السباب كثرية منها انها قادرة عىل أن 
تكون فريق عمل فاعال وبعيدا عن املناكفات 
السياسية، اال ان التبرص يف نتائج هذا الخيار 
النوع  اىل حكومة من هذا  اللجوء  ان  اظهر 
كان  انه  اىل  نظرا  صائبا  قرارا  يكون  لن 
تسهيلها.  من  بدال  االمور  تعقيد  من  سيزيد 
بعبدا  قرص  يف  القيتها  التي  الكلمة  يف  قلت 
دامئا  هو  هديف  ان  الحكومة  تشكيل  بعد 
اىل  سيؤدي  كان  خيار  اي  الفرقة.  ال  الجمع 
فخامة  مع  بالتفاهم  استبعده  كنت  الفرقة 
االفرقاء  ان  القول  اما  الجمهورية.  رئيس 
امتنى  انني  فجوايب  التأليف،  يف  كانوا رشكاء 
اي  يف  التأليف.  بعد  فعال  يكونوا رشكاء  ان 
الدستور يحدد بوضوح آليات تشكيل  حال، 
الجمهورية  رئيس  من  كل  ودور  الحكومة 
والرئيس املكلف يف ذلك، ومن االسلم التزام 

هذه اآلليات دامئا.

نتطلع الى االستحقاق، 
وال نريد فراغا في رئاسة 

الجمهورية

يف 21 ترشين االول 1974 اعتذر الرئيس صائب سالم عن عدم 
التالية  السنة  االخرية.  للمرة  الرسايا  وغادر  الحكومة،  تأليف 
فوتح بتكليفه، فرّد انه طلّق الرئاسة الثالثة ثالثا، ولن يعود اليها. 
بعد اربعة عقود، يعود نجله متام سالم اىل املكان نفسه، ويُعيد 
يكن  مل  الحكومية.  الرسايا  العثامنية«:  »القشلة  اىل  املصيطبة 
التكليف االخري لسالم االب يف وطأة التكليف االول لسالم االبن، 
ومل تكن وطأة ضغوط 1974 ورشوطها حينذاك قليلة بدورها. 
اال ان الرئيس الجديد للحكومة الذي حمل صرب والده مل يعتذر، 
ومل يُدَع اىل االعتذار عىل مّر 11 شهرا وتسعة ايام. انتظر فريقي 
8 و14 آذار حتى انهك احدهام اآلخر، وقررا الجلوس اىل طاولة 
حكومة واحدة. ورغم ان والية الحكومة ال تتعدى شهرين حتى 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ما مل يطرأ ما هو يف الواقع يف 
الحسبان وهو تعّذر امرار االستحقاق، فان يف اشهر التكليف ما 

يستحق ان يروى.
غداة نيل حكومته الثقة يف مجلس النواب، استقبل الرئيس سالم 
املقبلة  االستحقاقات  يف  السئلتها  صدره  وفتح  العام«،  »األمن 
املقبل  الرئيس  يكون  ان  يف  اوال  امل  تنتظرها.  التي  واملهامت 
املصلحة  حكومة  كانت  كام  بحتة  لبنانية  »صناعة  للجمهورية 
الوطنية«، ولفت اىل ان »مواقف القوى االقليمية والدولية التي 
تؤثر يف الشأن اللبناين مؤيدة النتخاب الرئيس«، وقال: »مل املس 
حتى اآلن سوى تأكيد عىل الرغبة يف رؤية لبنان وقد انجز هذا 
االستحقاق الكبري الذي يشكل العالمة االبرز من عالمات االستقرار 

الحكومة  ان  واكد  املؤسسات«.  عمل  انتظام  وحسن  السيايس 
»ستعمل كل ما يف وسعها من اجل تهيئة االجواء املناسبة الجراء 
االنتخابات الرئاسية يف موعدها، ونحن نتطلع اىل هذا االستحقاق 
الرئاسة االوىل«. وشدد عىل دور حكومته يف  وال نريد فراغا يف 

»تهيئة املناخات التي تؤمن اجراء االستحقاق يف موعده«. 
»الغاء بعض  الحكومة وهو  تأليف  اليه  انتهى  مبا  فاخر  انه  اال 
املامرسات غري الدستورية من خالل الغاء ما يسمى الثلث الضامن 
وقارن  الحقائب«،  توزيع  يف  املداورة  مبدأ  واعتامد  املعطل  او 
مشريا  السابقة،  والحكومات  حكومته  تأليف  بني  سالم  الرئيس 
اىل ان »اللبنانيني متكنوا بانفسهم من تأليفها من دون مؤمترات 
خارجية او موفدين او رسائل حملها سفراء او لقاءات جرت هنا 
وهناك«، وقال: »انها صناعة لبنانية، لكن املهم ان تكون عالية 

الجودة ومتينة ومنيعة وقادرة عىل التحّمل«.
واذ ابدى اعتقاده بان ال حل لالزمة السورية يف القريب العاجل، 
شدد الرئيس سالم عىل ان »ال حل عسكريا يف سوريا. الحل الحقيقي 
لن يكون اال سياسيا عىل رغم تعرث مفاوضات جنيف. ونحن يف 
لبنان سنكون أول املرحبني بالحل الذي يختاره الشعب السوري«. 
واشاد باملؤسسات االمنية و«دورها وقدراتها وجهوزيتها العالية 
والتي تتصدى بكفاية كبرية جدا لكثري من االوضاع االمنية. لكنها 
يف حاجة اىل غطاء سيايس لتقوم مبهمتها بقوة اكرث، وبغطاء قادر 
عىل ان ميتص االرتدادات االمنية عىل مستوى املواطنني واملجتمع 

ويستوعبها«. 



1011
عدد 7 - نيسان 2014عدد 7 - نيسان 2014

النجاحات الباهرة يف عملها يف القطاع الخاص 
يف لبنان واملنطقة العربية والعامل.

رئيس  قال  للحكومة  اجتامع  اول  يف   ■
كيف  لبنان«.  يف  »صنعت  انها  الجمهورية 
انتظارك عرشة  القراءة وقد طال  تفرس هذه 

اشهر للتوافق االقليمي عىل تشكيلها؟
□ نعم الحكومة صناعة لبنانية بكل تأكيد. لقد 
متكن اللبنانيون بانفسهم من تشكيلها من دون 
مؤمترات خارجية او موفدين او رسائل حملها 
سفراء او لقاءات جرت هنا وهناك، كام حصل 
الحقيقة  نجانب  لكننا  املايض.  يف  عدة  مرات 
اقليمي عىل  انه مل يكن هناك توافق  اذا قلنا 
القوى  االقليمي  التوافق  تشكيلها. ساعد هذا 
اىل  ادى  الذي  االمر  التقارب،  عىل  السياسية 
تحريك آلية تشكيل الحكومة بعد طول جمود 
معجزة  انها  لو  كام  النور  لتبرص  مراوحة،  او 
الوزراء.  ملجلس  األوىل  الجلسة  يف  قلت  كام 
املهم يف االمر ان تكون الصناعة اللبنانية عالية 

الجودة ومتينة ومنيعة وقادرة عىل التحّمل.

النازحني  ملف  الحكومة  ستحمل  كيف   ■
واالخطار  الصعوبات  وفرة  عىل  السوريني 
التي تحيق به، واالعباء التي يتحمها لبنان من 
جرائه؟ هل ان الخيار نفسه ملا فعلته الحكومة 
النازحني  بانتشار  سمحت  عندما  السابقة 
اىل  اللجوء  من  بدال  لبنان  كل  يف  السوريني 

تجربة املخيامت التي اقامتها تركيا واالردن؟
الذي  االصعب  شك  بال  امللف  هذا  ان   □
تواجهه الحكومة اىل جانب امللف االمني. لقد 
الخطورة  شديد  مبلغا  النازحني  مأساة  بلغت 
اللبنانية  الدولة  تعد  مل  مدى  اىل  ووصلت 
قادرة عىل تحمل اعبائه وحدها. لذلك ال بد 
مع  للتعامل  الوطني  االستنفار  من  نوع  من 
هذه املسألة، وعدم توفري اي جهد الستجالب 
تحمل  لبنان عىل  ملؤازرة  الدولية  املساعدات 
باريس  مؤمتر  كان  وقد  الهائل.  العبء  هذا 
اىل  يحتاج  ممتازا  سياسيا  دوليا  مدخال  اخريا 
ترجمة عملية يف خطوات الحقة. ال شك يف ان 
الحكومة السابقة انجزت الكثري وتعاملت مع 
املسألة من ضمن االمكانات املتاحة. لكن كام 
نريد  وال  قدراتنا،  من  اكرب  امللف  صار  قلت، 
قادرين  غري  فيها  نصبح  مرحلة  اىل  نصل  أن 

االنسانية  تبعاته  وعىل  عليه،  السيطرة  عىل 
اريد  ال  واالمنية.  واالقتصادية  واالجتامعية 
السابقة  الحكومة  خيار  عىل  حكم  اصدار 
بدال  لبنان  كل  يف  النازحني  بانتشار  السامح 
من اقامة مخيامت لهم. هذه املسألة تخطاها 
الزمن، واقامة مخيامت للنازحني عىل االرايض 
اللبنانية اآلن ليست امرا سهال. املسألة تحتاج، 
عىل كل حال، اىل خطة او برنامج عمل طويل 
الشقيقة  والدول  لبنان  بني  بالتعاون  االمد 

والصديقة والهيئات الدولية املانحة. 

■ استقرار لبنان كيف يف ظل انتقال تداعيات 
االزمة السورية اليه، وتورط االفرقاء املحليني 
فيها. اىل طاولة مجلس الوزراء الذي ترئسون، 
معارضيه.  مع  هم  وَمن  النظام  مع  هم  َمن 

كيف ستحرك مطرقة االنتظام بني هؤالء؟
لبنان  يف  االستقرار  لتثبيت  االول  الرشط   □
االمر،  هذا  عىل  سيايس  اجامع  وجود  هو 
السورية  االزمة  تداعيات  نقل  عدم  وعىل 
املواقف  رغم  عىل  اننا،  الحقيقة  الداخل.  اىل 
ومشاركة  سوريا  يف  االحداث  من  املتعارضة 
بعض االفرقاء املحليني فيها، نلمس من جميع 

القوى السياسية املحلية رغبة يف النأي بالوضع 
مل  سوريا.  يف  االزمة  عن  الداخيل  اللبناين 
يحصل ذلك، ويا لالسف يف الفرتة املاضية، ما 
جعلنا اليوم نحصد ارتدادات الوضع السوري 
علينا. املطلوب بالحاح اآلن ان تراجع القوى 
السياسية حساباتها لنتمكن من تحصني الوضع 
االرتدادات، وال سيام من  تفاقم  الداخيل من 
العمليات االرهابية التي تطاول مناطقنا. اعلم 
ان االمر ليس بسيطا يف ظل االنشداد اللبناين 
سوريا،  يف  يحدث  ما  اىل  االشكال  املختلف 
لكنني اراهن عىل ارادة القوى السياسية. واىل 
االجامع السيايس الداخيل املطلوب، ال بد من 
ودويل عىل  اقليمي  آخر  اجامع  عند  التوقف 
كانت  وقد  استقراره.  وتثبيت  لبنان  تحصني 

باريس  مؤمتر  يف  املوقف  هذا  تجليات  آخر 
الذي كانت مقرراته واضحة يف هذا الخصوص. 
اما الرشط الثاين لالستقرار فهو االلتفاف حول 
الجيش والقوى االمنية وتأمني الغطاء السيايس 
ما  وهذا  كامال،  بواجبها  تقوم  يك  لها  الكامل 
يحصل اآلن رغم بعض الثغر يف هذه املسألة 
او تلك. هنا ال بد يل من االشادة بالجهود التي 
وبينها  كافة،  الرشعية  املسلحة  القوى  تبذلها 
بكفاية  واجبه  يؤدي  الذي  العام  االمن  جهاز 
عالية ودينامية ملحوظة. اما يف شأن االنتظام 
داخل مجلس الوزراء، فاقول انني عىل مسافة 
واحدة من القوى السياسية من دون ان يعني 
يف  الحزم  عدم  او  موقف  وجود  عدم  ذلك 
املرحلة. ساظل  تفرضها  التي  القرارات  اتخاذ 
طاولة  حول  القوى  بني  التقريب  عىل  اعمل 
مجلس الوزراء، لكنني لن العب االدوار التي 
يفرتض ان تلعبها هذه القوى. ما ارجوه هو ان 
ننجح يف اعتامد خطاب سيايس وطني جامع، 
وان نتمكن من تغليب مصالح املواطنني عىل 

اي اعتبار آخر.

استحقاق  الجمهورية  رئاسة  انتخابات   ■
مجلس النواب. لكن ماذا يسع حكومتك، دولة 
لرعاية  االستقرار  ادارة  يف  به  القيام  الرئيس، 

االستحقاق وانجازه يف موعده الدستوري؟
مجلس  اختصاص  من  الرئاسة  انتخابات   □
النواب، ودورنا يف الحكومة يقترص عىل تهيئة 
املناخات التي تؤمن اجراء هذا االستحقاق يف 
موعده. ان القرار بالذهاب اىل جلسة االنتخاب 
تقررهام  امران  نفسها  االنتخابات  واجراء 
وحسابات  العتبارات  تبعا  السياسية  القوى 
مساحة  باعتبارها  الحكومة  لكن  بها.  خاصة 
املختلفة  القوى  هذه  ممثيل  بني  وحوار  لقاء 
اجواء  خلق  يف  تساهم  ان  ميكن  االتجاهات، 
الرئاسية،  االنتخابات  الجراء  مؤاتية  ايجابية 
للدميوقراطية  وتعزيزا  للدستور  احرتاما 

والتزام مبدأ تداول السلطة.

وكذلك  سيايس،  وزعيم  مسؤول  كل  شأن   ■
يف  تريدها  مواصفات  اي  للحكومة،  كرئيس 

الرئيس املقبل؟
ووضع  املسألة  هذه  يف  الخوض  احبذ  ال   □

مواصفات للرئيس املقبل. كل ما اقوله هو 

سالم: 
أنا على ثقة بنجاحكم

ارسة  سالم  متام  الحكومة  رئيس  خاطب 
ان  علينا   »يعز  بالقول:  العام«  »االمن 
موقعها  اخذت  املجلة  هذه  ان  نقول 
يف  معينا  فراغا  وسدت  قياسية،  برسعة 
اعطت  انها  القول  يهمني  معني.  مكان 
يك  العام  االمن  مؤسسة  عن  جلية  صورة 
وليست  والناس،  للوطن  مؤسسة  تكون 
هناك  الناس.  وعىل  الوطن  عىل  مؤسسة 
احيانا  االنطباع  تعطي  املامرسات  بعض 
بان مؤسسات الدولة هي لالخذ من الناس 
وهذا  قرارهم،  وعىل  عليهم  الهيمنة  او 
شعور موجود وال نستطيع نفيه. مبقدار ما 
اوال، ومن خالل  باملامرسة  تبديده  يجري 
ثانيا،  مختلفة  لصورة  والرتويج  االعالم 
نظرة  لتغيري  وناجحا  مفيدا  االمر  يكون 
ثقة  عىل  انا  مؤسساتهم.  اىل  اللبنانيني 

بنجاحكم يف مهامتكم«.

نتطلع الى االستحقاق، 
وال نريد فراغا في رئاسة 

الجمهورية

ملف النازحني هو االصعب، وال نريد بلوغ مرحلة نفقد فيها قدرتنا عىل السيطرة عليه.

الحكومة  ملهمة  تعطيه  وصف  أي   ■
ام  انتقالية  حكومة  ودورها؟  الجديدة 
استدراك فراغ محتمل يف حال تعذر انتخاب 

رئيس جديد للجمهورية؟
الحيوية  املسائل  معالجة  الحكومة  مهمة   □
التي تهم اللبنانيني خالل مدة عملها. ستعمل 
تهيئة  اجل  من  وسعها  يف  ما  كل  الحكومة 
االجواء املناسبة الجراء االنتخابات الرئاسية يف 
وال  االستحقاق  هذا  اىل  نتطلع  اننا  موعدها. 

نريد حصول فراغ يف سدة الرئاسة االوىل.

اولويات  لها  لكن  االستحقاق.  حكومة   ■
واالقتصاد  واالستقرار  كاالمن  اخرى  مهمة 
والعالقات الخارجية واملصالحة الوطنية وكف 
الفوىض الداخلية. هل سيكون مثة متسع من 

الوقت للخوض فيها؟
□ هذا سؤال جوهري. نعرف ان مدة العمل 
من  طلبت  لذلك  قصرية،  للحكومة  املتاحة 
يف  عقدت  التي  االوىل  الجلسة  يف  الوزراء 
ميشال  الرئيس  برئاسة  الجمهوري  القرص 
سليامن ان يكونوا انتقائيني يف عملهم. مبعنى 
امللفات  بني  من  يختار  ان  الوزير  عىل  ان 
طابع  يرتدي  ما  كل  امامه  املطروحة  الكثرية 
االولوية القصوى والذي ميكن انجازه يف هذه 
للتغلب عىل  الوحيد  السبيل  هو  الفرتة. هذا 
اليه  يحتاج  ما  بعض  وتحقيق  الوقت  عائق 

اللبنانيون.
الحكومة  ان  الرئيس،  دولة  تعتقد،  هل   ■
وتشبه  آذار  و14   8 قوى  تضم  التي  الجامعة 
فؤاد  للرئيسني  الوطنية  الوحدة  حكومتي 
السنيورة وسعد الحريري، لن تقع يف تجربتي 
عمل  تعرث  اىل  يؤدي  ما  الحكومتني  هاتني 

مجلس الوزراء ورمبا تعطيله؟
التي  الوحيدة  الجهة  ان  اقول  برصاحة   □
القوى  هي  التجربة  تكرار  عدم  تضمن 
انا اعتقد ان  الحكومة.  السياسية املشاركة يف 
حكومة  انتج  الذي  االيجايب  السيايس  املناخ 
املصلحة الوطنية سينعكس عىل عمل مجلس 
من  التقليل  ذلك  يعني  ان  دون  من  الوزراء، 
اهمية الخالفات يف القضايا الرئيسية املعروفة. 
البيان  تابعتم جميعا ما حصل يف لجنة صوغ 
حول  الخالفات  احتدمت  حيث  الوزاري 
مسائل جوهرية، لكن النقاش بقي ضمن الجو 

االيجايب العام الذي انتج حوارا راقيا وبناء.
التي  الذاتية  السري  مجموعة  اصبحت  اين   ■
اصحاب  اىل  نداء  اطلقت  عندما  جمعتها 

الكفايات يك يرتشحوا للتشكيلة الحكومية؟
احد.  اىل  الدعوة  اوجه  ومل  نداء،  اطلق  مل   □
لكن ليس رسا انني حصلت عىل عدد كبري من 
الحكومة  موضوع  كان  عندما  الذاتية  السري 
املطروحة  الخيارات  بني  من  السياسية  غري 
بلدنا  ان  اسجل  ان  بد يل هنا من  للنقاش. ال 
التي  الرفيع  املستوى  ذات  بالكفايات  ميلء 
ترّشف لبنان ويليق بها العمل يف الحقل العام 
التاريخية  االمانة  سياسية.  مسؤوليات  وتويل 
املرحوم  بان  التذكري  هنا  يقتضيان  واالنصاف 
الرئيس صائب سالم كان اول من ادخل مبدأ 
التي  الشباب  بالكفايات يف حكومة  االستعانة 
ان  قلبي  كل  من  وامتنى   .1970 عام  الفها 
الحياة  فيه  تنفتح  يوم  يأيت  وان  نحذو حذوه 
من  اوسع  مساحات  عىل  لبنان  يف  السياسية 
مكان يف  يكون هناك  بحيث  الراهن،  وضعها 
الخدمة العامة للكفايات اللبنانية التي تسجل 
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قرار  يحمل  أن  قلبي  كل  من  امتنى  انني 
للبنان  الخري  النواب  مجلس  يف  االمة  ممثيل 

واللبنانيني.

الظروف  ان  الرئيس،  دولة  تعتقد،  هل   ■
انتخاب  لضامن  مؤاتية  والدولية  االقليمية 
الفراغ،  رئيس جديد للجمهورية؟ هل تخىش 

وكيف تعتقد بان يف االمكان تجنبه؟
املقبل  الرئيس  يكون  ان  بداية  امتنى   □
كانت  كام  بحتة  لبنانية  صناعة  للجمهورية 
حكومة املصلحة الوطنية. اذا كان املقصود ما 
والدولية،  االقليمية  القوى  مواقف  كانت  اذا 
النتخاب  مؤيدة  اللبناين،  الشأن  يف  تؤثر  التي 
سوى  اآلن  حتى  املس  مل  فانا  جديد،  رئيس 
تأكيد عىل الرغبة يف رؤية لبنان وقد انجز هذا 
االبرز  العالمة  الذي يشكل  الكبري  االستحقاق 
من عالمات االستقرار السيايس وحسن انتظام 
باالطراف  يتعلق  ما  يف  اما  املؤسسات.  عمل 
تأكيدات منهم جميعا  فاننا نسمع  الداخليني، 
نأمل  الرئايس.  انجاز االستحقاق  النية يف  عىل 
الحامسة، وان ال يتخلف احد  يف ان ال تخف 
االهمية يف  البالغ  الدستوري  املوعد  عن هذا 

حياتنا السياسية الذي يؤدي انجازه اىل اشاعة 
ايجابية  الداخل وبث رسالة  اجواء مريحة يف 

اىل الخارج.

■ ترئس حكومة يف مرحلة تعيش فيها املنطقة 
السورية  االزمة  بسبب  مسبوق  غري  غليانا 
اي  العربية،   - العربية  النزاعات  وتداعيات 

موقع للبنان حيالها؟
□ كان لبنان وال يزال يرفع راية االجامع العريب 
العربية.  االمة  تواجه  التي  القضايا  كل  حيال 

وليس للبنان، يف عهد حكومتنا، اي مصلحة يف 
بني  الخالفات  او  النزاعات  يكون طرفا يف  ان 
هذه الدولة وتلك، او بني هذا املحور او ذاك. 
وسياسيا  جغرافيا  للبنان،  الدقيق  الوضع  ان 
واقتصاديا، وعالقاته املتينة يف كل اتجاه، فضال 
العامل  خارطة  امتداد  عىل  ابنائه  انتشار  عن 
باالنحياز يف هذا  له  تسمح  العريب، عوامل ال 
مؤكدة  خسارة  ذلك  يف  الن  ذاك،  او  االتجاه 
تقتيض  ابنائه.  ومصلحة  مصلحته  يف  ليست 
ما  لبنان  لتحييد  الجهود  اقىص  بذل  الحكمة 
امكن عن الحريق السوري والنزاعات العربية 
العمل، من  املتأتية عنه، كام تحتم  العربية   -
للبنان،  املتوافرة  واالمكانات  الحدود  ضمن 

عىل جمع الكلمة ووحدة الصف العريب. 

السوري  النزاع  تطورات  اىل  تنظر  كيف   ■
بان  القائلني  تشارك  هل  سوريا؟  ومستقبل 
حلول  وال  سيستمر  والعنف  طويلة  االزمة 
 1 جنيف  مؤمتري  فشل  بعد  وشيكة  سياسية 

وجنيف 2؟
ويا  لدينا،  املتوافرة  املعطيات  تنبىء  ال   □
يف  حال  ستجد  السورية  االزمة  بان  لالسف، 

القريب العاجل. اقول هذا وانا اشعر بأمل كبري 
البلد  هذا  يف  االحوال  اليه  وصلت  ما  بازاء 
العريب الشقيق الذي تربطه بلبنان واللبنانيني 
مشاهد  ان  املشرتكة.  الجوامع  من  الكثري 
الدمار والدماء التي تسيل عىل مساحة االرض 
والشيوخ  والنساء  االطفال  وصور  السورية، 
ال  والعنف،  والربد  الجوع  يواجهون  الذين 
ميكن ان ترتكنا غري مبالني حيال هذه املأساة 
التي مل يعد من الجائز، باي معيار من املعايري، 
استمرارها. اننا نتطلع اىل اليوم الذي تتضافر 
وارادات  واالقليمية،  الدولية  االرادات  فيه 
العنف  لوقف  طبعا،  السوريني  االطراف 
املفاوضات.  عرب  سيايس  حل  وايجاد  العبثي 
وانا اعتقد بان ال حل عسكريا يف سوريا. الحل 
الحقيقي لن يكون اال سياسيا، عىل رغم تعرث 
مفاوضات جنيف. ونحن يف لبنان سنكون اول 
املرحبني بالحل الذي يختاره الشعب السوري، 
الذي  الكبري  العبء  والذي سريفع عن كاهلنا 
نتحمله حاليا، وسيدخل منطقتنا يف مرحلة من 

االستقرار والنمو.
■ اي سياسة خارجية ستحملها معك يف جولتك 
العربية ثم الغربية املرتقبة، ولبنان عىل ابواب 

استحقاقات محلية واقليمية داهمة؟
التزام كل ما يجمع، واالبتعاد عن  □ سياسة 
كل ما يفّرق. سياسة االستقرار واالبتعاد عن 

االنخراط يف املحاور. 
العربية.  املصلحة  مبقتضيات  التقّيد  سياسة 
العرب  االشقاء  مع  االيجايب  التفاعل  سياسة 
العريب.  والعامل  لبنان  خري  فيه  ما  كل  يف 
سياسة التعاون مع االصدقاء لتحقيق املصالح 
املشرتكة عىل قاعدة االحرتام املتبادل واحرتام 
مقررات  التزام  سياسة  الوطنية.  السيادة 
مع  البّناء  التعامل  سياسة  الدولية.  االرسة 
مصلحة  لتحقيق  الفاعلة  الدولية  الهيئات 
مع  الكامل  التضامن  سياسة  وبالتأكيد  لبنان. 
العدو  ضد  نضاله  يف  الفلسطيني  الشعب 
االرسائييل السرتجاع حقوقه املرشوعة. هذه 
نريدها  التي  الخارجية  السياسة  عناوين  هي 
الصغري،  بلدنا  ان  اقول  ان  اود  هنا  للبنان. 
مبوقعه املتمّيز، والكفايات الكبرية يف صفوف 
التي  واملكانة  واملنترشين،  املقيمني  ابنائه 
بإذن  قادر  العرب،  أخوانه  قلوب  يف  يحتلها 
الله عىل استعادة القه واشعاعه ليعود اىل اداء 

دوره الرائد والبّناء يف محيطه والعامل.

■ دولة الرئيس، بعد نيل الحكومة الثقة، من 
املقبلة وهي  املرحلة  يف  تنطلق  ان  تريد  اين 

قصرية؟ ما هي اولوياتكم؟
الحكومة  ان  عدة  مناسبات  يف  اعلنت   □
جاءت لتؤدي مهمة معينة، وعمرها ميكن ان 
الذي  التاخري  ال يتجاوز ثالثة اشهر. ويف ضوء 
حصل يف موضوع البيان الوزاري بالكاد امامنا 
بعدما نلنا الثقة شهرين وخمسة ايام. انها مهلة 

قصرية جدا. منذ بداية الطريق مل نعد احدا، ال 
بل تجنبنا اطالق الوعود الكبرية. قلنا يف بداية 
عليه،  قادرون  نحن  مبا  سنقوم  اننا  الطريق 
وحرصنا مهمة هذه الحكومة مبواجهة الوضع 
جميعا،  اللبنانيني  هاجس  وهو  اوال،  االمني 
ومبقدار ما تتوافر لنا امكانات من خالل دور 
املؤسسات االمنية وقدراتها وجهوزيتها العالية 
من  لكثري  جدا  كبرية  بكفاية  تتصدى  والتي 
االوضاع االمنية. لكنها ايضا يف حاجة اىل غطاء 
سيايس لتقوم مبهمتها بقوة اكرث، وبغطاء قادر 
عىل ان ميتص االرتدادات االمنية عىل مستوى 
لدينا  كذلك  ويستوعبها.  واملجتمع  املواطنيني 
النازحني  موضوع  معالجة  هو  كبري  تحد 
واعداد  باحجام  يتفاقم  بدأ  الذي  السوريني 
غري مسبوقة مل تشهدها دولة يف العامل. بالتايل 
نحن يف حاجة اىل التصدي النشيط الستيعاب 
الوطن  النزوح عىل  السلبية لهذا  االنعكاسات 
وعىل الناس وكل االوضاع يف البلد. ايضا هناك 
يتأثر شئنا  والذي  واملايل  االقتصادي  املوضوع 
والثقة  ايجابا.  الحكومة  بتشكيل  ابينا،  ام 
وعىل  ومتطلباته،  وزنه  ايضا  املوضوع  لهذا 

املجال. نحن  تتصدى يف هذا  ان  الحكومة 

املؤسسات االمنية تتصدى بكفاية كبرية جدا لالوضاع االمنية. لكنها يف حاجة اىل غطاء سيايس لتقوم مبهمتها بقوة اكرث. يقتيض تحصني الوضع الداخيل من تفاقم ارتدادات االزمة السورية لتفادي العمليات االرهابية التي تطاول مناطقنا.

تألفت الحكومة من دون 
مؤتمرات خارجية 

او موفدين او رسائل 
حملها سفراء او لقاءات 

جرت هنا وهناك

الحكومة مساحة حوار بني 
ممثلي القوى، يمكنها خلق 
اجواء ايجابية احتراما للدستور 

وتعزيزا للديموقراطية 
والتزام مبدأ تداول السلطة
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استحقاق  عىل  املقبلة  الفرتة  يف  مقبلون 
موازنة  اطار  يف  جديد  خزينة  سندات  اصدار 
ان  علينا  الحال.  تدهور  ووقف  العام،  الدين 
واملؤسسات،  بالدولة  الثقة  اعادة  اىل  نسعى 
لتعود  االستثامرات  تشجيع  امام  الباب  وفتح 
وهو  الطاقة  ملف  هناك  طبعا  لبنان.  اىل 
وخطوات  اجراءآت  يتطلب  ضاغط  ملف 
ملقاربته بشكل ناجح. بالتأكيد هذه عينة من 

امللفات االساسية، وقد تطرأ ملفات اخرى يف 
حاجة اىل معالجة. منها مثال موضوع سلسلة 
الرتب والرواتب، وهو موضوع يشكل تحديا 
اىل وضع مرشوع  بالنسبة  كام  كبريا وخطريا، 
انه  املال  وزير  ويقول  العامة،  املوازنة  قانون 
سينجزها يف ارسع وقت ممكن وهذا ما نتمناه. 
ان هناك ملفني دستوريني  انىس  انىس ال  وان 
اروقة  اليوم يف  االنتخاب املوجود  هام قانون 
ان  مالحقة،  وامتنى  ويتطلب  النواب  مجلس 
نتمكن من مقاربته يف الفرتة القصرية املقبلة. 
الجمهورية،  رئاسة  انتخابات  لدينا  واخريا 
امام  ليس  واالهم.  االخطر  االستحقاق  وهو 
الوطن.  مستوى  عىل  امنا  فحسب،  الحكومة 
كنت اقول قبل تأليف الحكومة كان البلد يف 
وضع يسء جدا، وبعد تشكيلها صار اقل سوءا، 
وبعد نيلها الثقة اصبح اقل اقل سوءا، واعتقد 
انه لن يشهد نقلة نوعية وفتح صفحة جديدة 
اال بعد اجراء االنتخابات الرئاسية. هنا اعتقد 
الدميوقراطي  لنظامنا  تدعيام  انجازها  ان يف 
بالبلد  وثقتنا  الدميوقراطية  ومامرستنا  اوال، 
ثانيا. بها نفتح صفحة جديدة بالتأكيد عىل ان 
هذا البلد قوي وصامد وقادر عىل مواجهة كل 

االستحقاقات ايا بلغت خطورتها واهميتها.

■ انت اول رئيس حكومة مل تأتك عىل طبق 
التأليف  استغرقه  الذي  الوقت  ذهب.  من 
كان مضنيا، واظهرَت صربا كبريا لتخطي هذه 

املرحلة، مبا تختلف تجربتك عن اآلخرين؟
اقيس االمور عىل مستوى شخص، وال  □ ال 
امنا  منصب،  او  مركز  مستوى  عىل  حتى 
املكانة  يف  جميعنا  الوطن.  مستوى  عىل  
واملسؤولية نفسها. بالتايل عىل كل واحد ان 
ينري الزاوية التي هو فيها. صحيح ان الظالم 
اىل  انارة  السعي  سوى  علينا  وليس  كبري، 
عىل  لكن  حولنا.  من  عام  نحو  عىل  الوضع 
موقعه  من  كل  جهده،  يبذل  ان  انسان  كل 
عىل  ودور  وامانة  مسؤولية  وقدراته. انها 
مل  بوضوح  قلت  اويت.  مبا  يلعبه  ان  منا  كل 
ان  ندعي  ولن  البري،  من  الزير  لنشيل  نأت 
عىل  لدينا  لكن  الواقع.  تغري  امكانات  لدينا 
االقل النية، والنية مهمة يك نستطيع يف ظل 
ائتالفية استيعاب كل ما يجري من  حكومة 

حولنا ملصلحة البلد. قّدرنا الله عىل ذلك.
قبل تأليف الحكومة كان البلد يف وضع يسء جدا، وبعد تشكيلها صار اقل سوءا، وبعد نيلها الثقة اصبح اقل اقل سوءا، 
ولن يشهد نقلة نوعية اال بعد االنتخابات الرئاسية.          )تصوير املفتش املؤهل ريشار عامد(.

صححت حكومتنا املمارسات 
غير الدستورية بالغاء الثلث 
املعطل واعتماد املداورة

INDEVCO AD
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منذ عام 1943 كانت 
خواتيم االستحقاقات 
الرئاسية تقررها ارادة 

"الروح القدس"

للمرة األولى منذ عام 1982 على شرفة االستحقاق وغير مرشح له 

ميشال إده لـ"األمن العام": نحن اآلن بال أوصياء ووالة
الرئيس املقبل توافقي، ولن ُينتَخب ضد إرادة طائفة

ـ قبل  القول  للرئيس فؤاد شهاب  يحلو  كان 
الشرفة   على  يقف  انه  ـ  وبعدها  الرئاسة 
يتفّرج على الحياة السياسية تمر من تحتها. 
يكتفي باملراقبة واملراجعة عن بعد ملتزما 
الوزير  مماثلة  حال  في  اال.  ليس  الصمت 

السابق ميشال اده. 
يتصّدر  ال  رئاسي  استحقاق  اول  ابواب  على 
عام  منذ  االساسيني  املرشحني  الئحة  اسمه 
التالية.  االستحقاقات  سلسلة  ثم   ،1982
متجاوزا منتصف العقد الثامن )87 عاما(، ال 
تصح السّن عائقا في طريق الترشح وال يراها 
كان  طويلة  سنوات  من  ارتوى  لكنه  كذلك. 
يرى انتخاب الرئيس يمر من قربه وال يتوقف 
يفاخر  اقليمية.  دائما  كانت  لدوافع  عنده 
الرجل بوصفة نادرة تمّيزه عن اجيال تعاقبت 
االعداء  يأتي  الفوز:  على  وربما  الترشح  على 

من الخارج، ال من الداخل.
ايضا  وآخرها   1982 عام  اسرائيل  اولها 
آخر  اقليمي  فريق  بينهما   .2007 عام 
و1998   1989 استحقاقي  في  سوريا  هو 
ملبررات يحرص ميشال اده على كتم جانبها. 
لكنه بالتأكيد جانب رئيسي كان يوجد تناقضا 
في  النظر  ووجهة  املوقف  في  معها 
انتخابات  النفوذ االوسع في  مرحلة كان لها 

الرئاسة اللبنانية. 
على  بالوقوف  يرتضي   2014 انتخابات  في 
الشرفة يتفّرج على اكثر من استحقاق. على 
تداخل  على  ومآزقها،  السياسية  الطبقة 
التنافس  الداخل وقد خبره، على  الخارج في 
على الترشح ال على املواصفات والدور، على 
ما  لديه  لكن  واملذاهب.  الطوائف  انشطار 
العام" عن تجربته  "االمن  الى  يتحدث  يقوله. 
مع الرئاسة طوال عقود ثالثة، ثم يالحظ ان 
ايدي  بني  املرة  هذه  الجديد  الرئيس  انتخاب 
مع  ووالة.  اوصياء  بال  وحدهم،  اللبنانيني 
قرارهم  حرية  ادارة  في  يفلحون  ال  قد  ذلك 
وارادتهم. يتخّوف ميشال اده من الفراغ، وال 
رئيس توافقي  ابحثوا عن  يستبعده. يقول: 

تؤيده كل الطوائف من اجل ان ينتخب.

مقابلة
رئاسة  انتخابات  مع  لتجربتك  اي خالصة   ■
الجمهورية، وكنت من املرشحني الجديني عىل 
مر استحقاقات 1982 و1989 و1998 و2007؟

□ رغم انني مل اقّدم نفيس مرة واحدة مرشحا 
ملوقع رئاسة الجمهورية، ومع انني مل اسَع مرة 
واحدة اىل ذلك، كان اسمي ُيطرح يف التداول 
لالستحقاق  املتتالية  الدورات  من  كل  يف 
واملعطيات  الظروف  كانت  اذا  الرئايس. 
والعوامل امللموسة هي التي تتوىل يف كل مرة 
امر ترشيحي او ورود اسمي، فانا ارد ذلك اىل 
واالفرقاء  القوى  من  اي  اىل  منحاز  غري  كوين 
والتكتالت السياسية يف لبنان. كنت، وال ازال، 
متمسكا عىل الدوام بان لبنان هو بالتعريف 
املشرتك  عيشه  اساس  عىل  وتوازن  اعتدال 
نظام  الثقايف، يف ظل  وتعدده  الديني  بتنوعه 
الحقيقي  الدميوقراطي  طابعه  يتجىل  برملاين 
بحرصه عىل التمثيل السيايس املنصف لجميع 
العائالت الروحية للبنان. اما من جهة اخرى، 
كانت  الرئاسية  االستحقاقات  ان  فمعلوم 
ترتافق مع تأثريات وضغوط خارجية لها دورها 
النافذ يف ترجيح كفة مرشح معني. عىل سبيل 
املثال، يف انتخابات الرئاسة عام 1982، ملست 
املرشحني،  جوا مؤاتيا مؤيدا يل من عدد من 
وال سيام الرئيس الشهيد بشري الجميل وسواه. 
جميعا  استبقهم  الياس رسكيس  الرئيس  كان 
بالقول يل انني صاحب الحظ االوفر، وطلب 
مني عدم مغادرة البالد يك اظل قريبا منه ومن 
ايضا  االستحقاق، وابلغ ايل ان بشري يدعمني 
بعدما تحقق من ان ال حظ له وهو يفضلني 
عىل املرشحني اآلخرين، قبل ان يؤكد يل بشري 
ذلك يف ما بعد. تبلغت ايضا تأييد اوساط غري 
لبنانية، فظهر آنذاك جو من التأييد الجامعي 
داخليا وخارجيا. يف هذه االثناء كنت قد قمت 
بزيارة للواليات املتحدة، ثم لالتحاد السوڤيايت 
يف  وجودي  خالل  رسمي.  وفد  ضمن  من 
لندن  يف  االرسائييل  السفري  اغتيل  موسكو 
اىل  الرئيس رسكيس  فسارع  آرغوف.  شلومو 
االتصال يب طالبا مني العودة فورا اىل بريوت. 
بوصويل اىل لبنان، كانت ارسائيل قد اجتاحت 
الجنوب وتوسعت، وكانت تخطط للوصول اىل 
يعد  ومل  الوضع جذريا،  تبدل  عندئذ  بريوت. 
قرص  اىل  للفور  توجهت  انتخايب.  االمكان  يف 
سولداتوف  السوفيايت  السفري  ومعي  بعبدا 

يف  التقينا  عندما  ـ  الرأي  وافقني  كان  الذي 
بريوت.  ابواب  سيدق  االجتياح  ان  ـ  املطار 
التقينا بشري عند مدخل قرص بعبدا بعدما دعا 
الرئيس رسكيس القيادات اىل اجتامع للتشاور 
وسبل  املدمرة  ونتائجه  االجتياح  خطورة  يف 
مدخل  عند  هناك،  اللبناين.  املوقف  توحيد 
اقرتب مني بشري وقال: آسف ميشال  القرص 
سأكون انا. بالفعل انتخب رئيسا للجمهورية. 

لكنه رسعان ما استشهد اغتياال.

ومتطابق مع طروحاته يف قضايا اخرى ومنها 
تعامل سوريا مع لبنان. اال ان عالقتي بنائب 
الحليم  عبد  السيد  آنذاك  السوري  الرئيس 
اتصفت  ما  وقليالً  بالحذر،  اتسمت  خدام 
ابديا  ونائبه  السوري  الرئيس  لكن  باالرتياح. 
دامئا االحرتام لشخيص ومواقفي. غري ان القرار 
الذي كان يتخذ عمليا يف اللحظة الحاسمة كان 
يدعم املقربني من املسؤولني السوريني الكبار 
شخصيا، ومن سياسة النظام وشعاراته. طرح 
ان  دون  من   1989 متوز  يف  مجددا  ترشحي 
اكون انا َمن طرحه، بل جاء َمن يقول يل ان 
االجتامع يب،  يرغبون يف  السوريني  املسؤولني 
واستطالع وجهة نظري يف اكرث من قضية مهمة 
متسكت  الرسائيل.  عدايئ  اطروا  وقد  آنذاك، 
والحكم  الدولة  اىل  نظريت  واخصها  مبواقفي 
والجيش واالزمة الحادة الناشبة حينذاك بني 
سوريا والعامد ميشال عون. فلم ترق للمعنيني. 
طلب مني مجددا التخيل عن تلك االقتناعات 
يف ايلول 1989، بعد شهرين فقط من مفاتحتي 
االوىل يف االمر، فكررت االقتناعات نفسها. يف 
ترشين االول اقر اتفاق الطائف وانتخب رينه 
معوض صديقي ووزمييل يف كلية الحقوق يف 
جامعة القديس يوسف رئيسا للجمهورية يف 
ترشين الثاين، ثم اغتيل بعد ايام. قبيل انتخاب 
رينه معوض كان هناك تجاذب لدى اكرث من 
فريق يف االختيار بينه والنائب الياس هراوي، 
يف  عقدت  اجتامعات  يف  مداوالت  ودارت 
البقاع بحثت يف املفاضلة بينهام. حينذاك اقرتح 
وليد جنبالط اسمي للرئاسة، فرد عبدالحليم 
بعد  متجولة.  كنيسة  انه  دخيلك...  خدام: 
اغتيال الرئيس معوض انتخب الرئيس هراوي. 

■ ماذا عن االستحقاق االخري؟
 ،1998 عام  ايضا  ترشحي  طرح  ذلك  قبل   □
 ،2007 استحقاق  يف  االخرية  املرة  اىل  وصوال 
السفري  وكان  االفرقاء،  معظم  بتأييد  وحظي 
االمرييك جيفري فيلتامن طلب مني تخفيف 
بينام  لها،  ومهاجمتي  ارسائيل  حيال  لهجتي 
واملسيحيني  للعرب  االول  العدو  اعتربها 
وشك  عىل  اننا  ايضا  يل  قال  اوال.  واملوارنة 
االقرتاب من انتخابات الرئاسة، وان حظوظي 
ارسائيل  فشنت  آبه،  مل  انتخايب.  يف  مرتفعة 

حينذاك حملة منظمة شعواء ضد وصويل 

 ■ واملرة الثانية؟
□ كانت مثة استحقاقات تالية اخرى يف ما بعد، 
لبعض التأثريات العربية دورها غري املؤايت يل 
كالتأثري  رئيسا،  النتخايب  الحاسمة  اللحظة  يف 
السوري يف عهد الرئيس الراحل حافظ األسد. 
مل تكن يل عالقات خاصة، وال معرفة مبارشة 
عن قرب بهذا الرئيس، وإن كنت متوافقا يف 
العام مع سياسته التي كان يعلنها يف مواجهة 
تام  انسجام  اكون عىل  ان  ارسائيل، من دون  الوزير السابق ميشال اده يتحّدث اىل "االمن العام".
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الرئيس املقبل توافقي، ومن غري املمكن انتخاب رئيس ضد ارادة طائفة.

الرئاسة، ونجحت يف ذلك. مثة مذكرة  اىل 
ترشين   23 يف  االرسائيلية  الحكومة  ارسلتها 
الثاين 2007 اىل البيت االبيض يف واشنطن تحذر 
اللبناين  الوزير  وصول  "خطر  سمته  مام  فيها 
والرئيس االسبق للرابطة املارونية يف لبنان اىل 
سدة الرئاسة". مل اسَع مرة اىل الرئاسة، اال ان 
كثريين سعوا وراء ترشيحي، وكانت الظروف 

االقليمية تحول دونه. 

■ يف استحقاق 2014 تبدو خارج السباق. كيف 
تنظر اليه؟ هل يقتيض دامئا انتظار "كلمة الرس" 

مرة و"الوحي" مرة اخرى لتسمية الرئيس؟
أقدم شخصيا عىل دخول  انني مل  اكدت   □
هذا السباق البدو اليوم خارجه. اما ما اراه 
مختلفا يف استحقاق 2014 عن استحقاقات 
عدم  من  جدية  فخشية  املاضية،  العقود 
موعدها  يف  الرئاسية  االنتخابات  حصول 
الدستوري. ملاذا؟ قد ال اكون اقول جديدا اذا 
ذكرت اننا مل منارس مرة استقاللنا الوطني ويا 

لالسف. يف االستحقاقات الرئاسية السابقة مبا 
عام  االستقالل  دولة  استحقاق يف  اول  فيها 
1943، كانت خواتيمها تتقرر بحسب ارادة 
"الروح القدس". انا هنا استعري هذا التعبري 
من الرئيس الراحل الياس هراوي الذي بدأ 
يدِرجه عىل لسانه يف سنوات التمديد الثالث 
"االرواح  كل  اآلن  به  اعني  لكنني  لواليته. 
القدس" التي تعاقبت عىل لعب هذا الدور. 
من  بدءا  الخارج  من  دامئا  يأيت  القرار  كان 

بالفرنسيني  مرورا  ووالتهم،  العثامنيني  ايام 
االنكليز  ثم  وسواه،  كدومارتل  ومندوبيهم 
مع سبريز، ثم يف ما بعد الرئيس عبدالنارص 
بيارس  مرورا  غالب،  عبدالحميد  سفريه  مع 
عرفات يف بعض الحقب، وصوال اىل الرئيس 
وغازي  خدام  عبدالحليم  مع  االسد  حافظ 
رستم  مع  االسد  بشار  الرئيس  ثم  كنعان، 
غزايل. ال ننىس ايضا نفوذ الواليات املتحدة. 
اللبنانية،  الرئاسة  يف  يتدخلون  هؤالء  كان 
ويتكرر ذلك دامئا. كانت نتائج االستحقاقات 
الرئاسية يف لبنان تتأثر بهذا الحد او ذاك من 
املحض،  اللبنانية  االرادة  خارج  من  الحسم 
بل من مصادر النفوذ يف الخارج. فاالرادات 
والخيارات  واالصطفافات  واالعتبارات 
ان  ويبدو  ثانوية جدا.  فاعلية  ذات  املحلية 
البيئة السياسية اللبنانية اعتادت هذا االمر 
مرة  الول  املرة،  هذه  الشديد.  االسف  مع 
عىل مر هذا التاريخ، ليس هناك احد خارجي 
اصحاب  وحدنا  نحن  بل  التدخل.  يستطيع 

القرار. انا مّيال اىل القول ان اجراء االستحقاق 
الرئايس يف موعده الدستوري يبدو امرا صعبا 
التأثري الخارجي الذي  بل متعرثا. ملاذا؟ الن 
د، يبدو يف الرشوط واملعطيات  كان هو املحدِّ
التأثري.  جزيئ  رمبا  بل  محدد،  غري  الحارضة 
يا لها من مفارقة. عندما كان االمر خاضعا 
للتأثريات الخارجية، كان اللبنانيون ينجزون 
االستحقاق يف موعده الدستوري. اما عندما 
باتت هذه التأثريات اضعف، اي حينام صار 
انفسهم،  باللبنانيني  منوطا  االسايس  الدور 
يتعرث انجاز االستحقاق يف موعده. التجارب 
كثرية يف الكثري من املحطات التي ال مجال 
بان  معرفتنا  رغم  ذلك،  مع  اآلن.  لذكرها 
بسبب  تاريخيا  يتفقون  ال  املوارنة  القادة 
عبارة  ان مثة  نعرف  الرؤوس، ونحن  تعدد 
ان  تقول  بالرسيانية  ومشهورة  شائعة 
املوارنة ال ميشون بالصف، اي ال يتفقون، اال 
اتفاق  يحتم  للجمهورية  رئيس  انتخاب  ان 
اللبنانيني املنتمني اىل الطوائف  كل االفرقاء 
جميعا، الذين ميثلهم الرئيس سعد الحريري 
ووليد  الشيعة،  يف  الله  وحزب  السّنة،  يف 
جنبالط يف الدروز. من دون الدروز ال يتم 
االتفاق، النهم يف اساس لبنان وقد حكموه 
الكرث من 200 سنة، ثم يأيت بعدهم املوارنة.

انتخاب  نصاب  بان  القائلني  تجاري  هل   ■
الرئيس هو ثلثا اعضاء مجلس النواب؟

□  كام قلت قبل قليل، يحتاج انتخاب الرئيس 
اىل توافق بني االفرقاء والطوائف جميعا. اذا 
مل يحصل، فال رئيس حتام. لكن ـ ويا لالسف 
ـ هناك صعوبة كبرية اآلن النتخاب الرئيس. 
الدستور وليس اي فريق  النصاب ينص عليه 
لبناين. ليست مسألة رأي خاص يقول به هذا 
الفرد او ذاك، وال مسألة اجتهاد تأخذ به هذه 
املجموعة او تلك. بل مسألة دستورية بامتياز. 
وقد حددها دستورنا اللبناين يف الفقرة الثانية 
من املادة 49 التي تنص حرفيا: "ينتخب رئيس 
الثلثني  بغالبية  الرسي  باالقرتاع  الجمهورية 
ان  كام  االوىل".  الدورة  يف  النواب  مجلس  يف 
النصاب يجب أن يبقى هو هو، اي الثلثيـن. 
اما يف دورات االقرتاع التالية بحسب الدستور 

املطلقة.  بالغالبية  َفيكتفى  نفسها،  واملادة 
يقتيض ان يكون النصاب دامئا نصاب الثلثيـن. 
الثلثني  نصاب  توفري  مسألة  ترتدي  لذلك 
ال  النصاب  يتأمن هذا  مل  اذا  اهمية مصريية. 
انتخابات عام 1970  انتخاب رئيس. يف  ميكن 
كان النصاب الحارض يف الجلسة مئة يف املئة، 
كل اعضاء مجلس النواب الـ99، لكن الرئيس 
سليامن فرنجيه فاز بفارق صوت واحد فقط.

ظنك،  يف  الجمهورية،  رئيس  يزال  ال  هل   ■
فعال ضامن املؤسسات الدستورية والدولة، ام 
بات بعد تقليص صالحياته يف مهب نزاعات 

االفرقاء اللبنانيني والخارجيني؟
صالحيات  من  الحد  جرى  انه  صحيح   □
رئيس الجمهورية. مع ذلك، فان موقع رئاسة 
الجمهورية يف ذاته ليس مسألة بسيطة ابدا. 
اذا مل يوقع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيل 
الحكومة، عىل سبيل املثال، فلن تقوم حكومة 
ويتعطل كل عمل الدولة. بذلك يبقى رئيس 
للمؤسسات  الفعيل  الضامن  الجمهورية 
 49 للامدة  وفقاً  وهذا  والدولة،  الدستورية 
من الدستور. انا اؤكد جازما انه ليس من شأن 
نزاعات االفرقاء اللبنانيني والخارجيني ان تعطل 

او ان تلغي دور رئيس الجمهورية وموقعه 

2007: مذكرة إسرائيلية إلى واشنطن:
حذار انتخاب ميشال إده 

استنادا اىل ما كشفه مصدر قريب من املدير العام لوزارة الخارجية 
االرسائيلية اهارون ابراموفيتش، ارسلت الحكومة االرسائيلية يف شهر 
االبيض حذرت فيها من مغبة  البيت  اىل  الثاين 2007 مذكرة  ترشين 
للرابطة  االسبق  والرئيس  الوزير  اده،  املرشح ميشال  بوصول  القبول 
املارونية يف لبنان، اىل سدة الرئاسة. وساوت بينه وبني سالح حزب الله 
مارونية من حسن نرصالله  "نسخة  واعتربته  ارسائيل،  امن  تهديد  يف 

الشيعي".
قال املصدر ان املذكرة التي اعدتها شعبة الدراسات واالبحاث يف جهاز 
ڤيديو(  )ارشطة  مرئية  وثيقة  خمسني  من  اكرث  تضّمنت  "املوساد"، 
صحافية  مقابالت  من  ومقتطفات  اذاعية(  )تسجيالت  ومسموعة 
وكتابات نرشها خالل سنوات طويلة من نشاطه العام، تظهر "عداءه 
بها  ينظر  التي  الطريقة  ان  بينت  املذكرة  وان  والسامية"،  الرسائيل 
ميشال اده اىل ارسائيل ومستقبلها ودورها يف املنطقة "ال تقل خطرا 
عن سالح حزب الله ومرشوعه السيايس". فهو يعترب ارسائيل "خطرا 

عىل املنطقة والعرب يف حالة السالم اكرث منها يف حالة الحرب".
اضاف ان احدى الوثائق تبني ان ميشال اده شّبه امكان عيش العرب 
تحت  افعى  او  عقرب  بوضع  يقوم شخص  بان  ارسائيل  مع  يف سالم 
وسادته ثم يحاول النوم بعمق. واملذكرة التي ارسلت نسخ منها اىل 
واشنطن وباريس ولندن، وصفت ميشال اده بانه "املرجعية الفكرية 
والسياسية اللبنانية االوىل، واحد املرجعيات العربية القليلة، يف تاريخ 
رؤيته  وتطرفا يف  عداء  واالكرث  وفلسفتها،  وفكرها  الصهيونية  الحركة 
الرسائيل حتى بالقياس اىل بعض املتطرفني الشيعة والسّنة )…( ورمبا 
كان اكرث تطرفا يف رؤيته من حسن نرصالله نفسه وحركة حامس ذاتها". 
اده  ميشال  عالقة  حول  استخباريا  ملفا  كذلك،  املذكرة،  وتضمنت 
كان  التي  والحظوة  االسد،  حافظ  الراحل  ورئيسه  السوري  بالنظام 
يخصه بها االخري عىل امتداد الحرب االهلية اللبنانية والوصاية السورية 
عىل لبنان، مشريا اىل ان الخالصة التي وصلت اليها املذكرة تشري اىل 
"استحالة تطبيق القرار 1559 اذا وصل ميشال اده اىل سدة الرئاسة".

املؤسف بعدما صار الدور 
االساسي منوطا باللبنانيني 

انفسهم، يتعثر انجاز 
االستحقاق في موعده 

الدستوري

انا مّيال الى القول ان إجراء 
االستحقاق في موعده 

يبدو امرا صعبا
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الجمهورية  شؤون  يف  املحدد  االساس 
االساس،  دوره  عىل  الساطع  الدليل  قاطبة. 
والحيوي جدا، هو هذا الجمود والشلل الذي 
يطول كل االوضاع يف انتظار انتخابات رئاسة 
الجمهورية. ناهيك بكل هذا االهتامم املحيل 
يسبق  مل  الذي  العارم  والدويل  واالقليمي 
له مثيل يف مسألة انتخاب الرئيس. ملاذا كل 
هذا االنتظار، وكل هذا االهتامم؟ الن رئيس 
الجمهورية هو الركن االساس للدولة. وقائع 
هذا الجمود والشلل انـام تدل يف ذاتها عىل ان 
رئيس الجمهورية باٍق هو رأس الدولة، ودوره 
حيوي فائق الضورة لبقاء لبنان واستمراره، 
دولة وكيانا وصيغة مجتمعية فريدة، قدوة يف 

العيش املشرتك.

تكرار  دون  الحؤول  اىل  اذا  السبيل  كيف   ■
تجربة الفراغ الرئايس؟

□ الجواب بسيط. الحؤول دون تكرار تجربة 
الفراغ يف املوقع االول يف الدولة اللبنانية هو 
النتخاب  الرشعي  الدستوري  النصاب  تأمني 
رئيس جديد، اي نصاب الثلثني. اذا مل يتأمن 
مل  اذا  رئيس.  انتخاب  يستحيل  النصاب  هذا 
يحَظ املرشح بتأييد السّنة والشيعة والدروز، 

لن يصبح رئيسا.

■ ترى الرئيس املقبل توافقيا؟
□  ال ميكن انتخاب اال الرئيس التوافقي. من 

غري املمكن انتخاب رئيس ضد ارادة طائفة. 

■ هل تخىش الفراغ؟
السيناريوهات  أسوأ  الفراغ  يكون  قد   □
ما  اكرر هنا  امرا مزعجا.  املحتملة، وان كان 
قلته سابقا، انه علينا ان نعرتف باننا مل نكن 
دامئا  كنا  الناجز.  االستقالل  يوما يف حال من 
تحت الوصاية. هذه هي املرة االوىل يغيب عنا 
كل االوصياء الذين كانوا يقررون، ونحن اليوم 
وجها لوجه من دون وسيط، او وال خارجي، 
هذه  كلمة  اي  هناك  تكون  لن  انه  واعتقد 
ايران  او  امريكا  او  او فرنسا  للسعودية  املرة 
الدول وسواها  او سوريا، الن لكل من هذه 
من التي تريد االضطالع بدور يف االنتخابات 
املتاعب  من  يكفي  ما  اللبنانية  الرئاسية 
االقليمية  او  الداخلية  والهموم  واالزمات 

التي ترصفها عنا. لذلك ما علينا سوى االتفاق 
بعضنا مع بعض، بني املوارنة والشيعة والسّنة 
والدروز والكاثوليك واالرثوذكس، يك يكون لنا 
رئيس ميثل الجميع. ال اعتقد ان احدا يستطيع 
بعض  عرب  وان  اآلخرين،  عن  نيابة  يقرر  ان 
االمر رهن قوة خارجية  كان  فقد  املراحل،  
هنا  استذكر  اآلخر.  عىل  الفريق  هذا  غّلبت 
النداء الذي وجهه البطريرك املاروين مار بشارة 
بطرس الراعي اىل النواب املوارنة للنزول اىل 
ساحة النجمة يوم االنتخاب، واالقرتاع ملن يتم 
انتخابه وفق االصول الدستورية بنصاب قانوين 
ودستوري. وها هو الرئيس سعد الحريري كام 
روما:  يف  معه  لقائه  يف  للبطريرك  قال  رأينا، 
ينزلوا  املوارنة ان  للنواب  تفضل سيدنا وقل 
واياهم  نحنا  نكمل  يك  االنتخاب،  جلسة  اىل 
النواب  لينزل  اضيف:  انا  القانوين.  النصاب 
املوارنة والسّنة والشيعة والدروز والكاثوليك 
واالرثوذكس اىل الجلسة. كيف يسعنا مطالبة 
مل  اذا  النواب  مجلس  اىل  بالتوجه  اآلخرين 

يفعل ذلك النواب املوارنة؟

من  تخرج  طويلة  تجربة  عصارة  باي   ■
باتت  مواصفات  واي  املتتالية،  االستحقاقات 
وطأة  تحت  املقبل  الرئيس  يف  رضورية 
السياسية  واالنقسامات  الداخلية  النزاعات 

واملذهبية؟ 
الحياة  يف  امللموسة  التجربة  ضوء  يف    □
الربملانية اللبنانية والوقائع التاريخية للبنان 
اقول  املختلفة،  باوجهها  العامة  حياته  يف 
ان  مبعنى  حيادي،  رئيس  اختيار  بضورة 
من  آخر  دون  فريق  اىل  منحازا  يكون  ال 
االفرقاء اللبنانيني الذين يفرتض ان تهمهم 
اما من  آخر.  اقنوم  اي  قبل  قضايا وطنهم 
جهة اخرى، فالنصاب الدستوري ذاته الذي 
يفرض الثلثني من شأنه ان يستبعد عمليا اي 
رئيس يكون منحازا او صداميا. يصعب جدا 
ان يتأمن النصاب املطلوب دستوريا لصالح 
من  مفر  ال  ان  ارى  لذلك  صدامي.  رئيس 
توافق الجميع عىل رئيس ال يكون طرفا، وال 
منحازا اىل طرف يف مقابل طرف آخر. هل 
ان هذا امر عجب؟ رمبا. لكن هذا هو لبنان.

وايضا  مجددا  مرشح  بانك  تعتقد  هل   ■
الستحقاق 2014؟

افضل مام كنت  ازال  ال  □ صحيا وذهنيا 
من قبل، والحمد لله. لكن االمر غري وارد. 
وهو ليس مطروحا عندي، وال عند غريي 
ليست  الرئاسة  ان  ثم  صادقا.  اعتقد  كام 

لقمة سائغة.

نصاب الثلثني من شأنه ان 
يستبعد عمليا اي رئيس 
يكون منحازا او صداميا 

كان اسمي يطرح يف كل مرة بسبب عدم انحيازي اىل اي من االفرقاء والتكتالت السياسية.    )تصوير املفتش املؤهل اول قاسم حسني(.
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الحدث

املرتني  في  الحرية.  استعادة  طريق  على  اشهر  بضعة   ،2014 آذار  و10   2013 االول  تشرين   19 بني 
شاقة  مفاوضات  في  الخوض  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  الى  ُعهد  التوالي  على 
نظام  مع  نزاعها  دمجت  سوريا،  في  تقاتل  متطرفة  تنظيمات  الى  ينتمون  وارهابيني  خاطفني  مع 
الرئيس بشار االسد باالعتداء على افراد، لبنانيني وسوريني، لم يكونوا جزءا من تلك الحرب. اال ان الخاطفني 

ارادوهم جزءا من تسويات مع النظام. 
اللبنانيني في اعزاز 522 يوما، واطالق راهبات دير معلوال 97 يوما، من  تطّلب اطالق املخطوفني 

املفاوضات واالتصاالت غير املباشرة، كان لوساطة قطر دور رئيسي فيها. 
هكذا عبرت راهبات دير معلوال طريقهن الى الحرية من يبرود الى عرسال الى جديدة يابوس، في موازاة 
تماس  بخطوط  ناهيك  ودمشق،  وبيروت  والدوحة،  بيروت  بني  والتنقل  االسفار  من  طويلة  ساعات 
محدثة بني يبرود وعرسال، الى لوائح شروط متبادلة في الذهاب واالياب، يروي وقائعها لـ"االمن العام" 

املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم

"جبهة  اىل  ينتمون  مسلحني  اثر خطف  عىل 
للروم  معلوال  دير  من  راهبة   16 النرصة" 
االرثوذكس يف ريف دمشق، 11 راهبة سورية 
خدمتهن  يف  عامالت  ثالث  اىل  ولبنانيتني 
االول  كانون   2 مامثلة،  اثوابا  يرتدين  كن 
اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  تلقى   ،2013
اتصاالت من عدد من رجال  ابراهيم  عباس 
البطريرك املاروين  الدين املسيحيني، اخصهم 
الكنيسة  الراعي واساقفة  بشارة بطرس  مار 
االرثوذكسية، حضوه عىل بذل جهود الطالق 
برئيس  الدوري  اجتامعه  يف  الراهبات. 
الجمهورية ميشال سليامن، ناقش االمر ما دام 
ال يسعه مبارشة اي تحرك من دون موافقة 
السلطة السياسية وتكليفها. بدا الرئيس اكرث 
من مشجع، ورأى رضورة املبادرة مبا يقتيض 
القيام به عىل غرار تحرير املخطوفني اللبنانيني 
بني  امللف  ووضع  اعزاز يف شامل سوريا،  يف 

يدي املدير العام لالمن العام.
ابراهيم  اللواء  اجراء  االوىل  الخطوة  كانت 
معهم  تعاون  قطريني  مبسؤولني  اتصاالت 
بنجاح يف ملف اعزاز الشهر خلت، واخصهم 
جهاز  ورئيس  العطية  خالد  الخارجية  وزير 
امن الدولة غانم الكبييس. سألهام عن امكان 

فاستمهاله  الجديد،  امللف  يف  معا  الخوض 
من  هاتفية  مكاملة  يتلقى  ان  قبل  يومني، 
الدوحة ابدت استعدادهام للتعاون ومبارشة 

العمل فورا. 
العام رئيس  العام لالمن  املدير  عندما رافق 
الحكومة نجيب ميقايت عىل رأس وفد وزاري 
ترشين   27 لقطر،  رسمية  زيارة  يف  وامني 
الثاين 2013، مل تكن الراهبات قد خطفن. اال 
ان االحاديث دارت مع االمري متيم بن حمد 
عىل  القطرية  املساعدة  شكر  عىل  ثاين  آل 
اعزاز، وسبل  اللبنانيني يف  املخطوفني  اطالق 
بولس  املطرانني  الطالق  الجهود  معاودة 
الصحايف  واملصور  ابراهيم  ويوحنا  اليازجي 

عربية سمري  ـ  نيوز  سكاي  شبكة  اللبناين يف 
كساب الذي فقد يف ظروف غامضة يف اثناء 

تغطيته الحرب السورية. 
اللواء  دام  "ما  ميقايت:  للرئيس  االمري  قال 
سيشق  الكبييس،  غانم  مع  ينسق  ابراهيم 

امللف طريقه اىل خامتته". 
وجدد تأكيد اهتامم قطر وتعاونها فيه. 

الوجود  اهمية  اىل  ايضا  الحديث  تطرق 
املسيحي يف الرشق، يف هذه اللحظة املضطربة 
اي  شأن  "من  ابراهيم:  اللواء  قال  بالذات. 
جهد الطالق املطرانني توجيه اكرث من مؤرش 
اسايس واضايف اىل تثبيت الوجود املسيحي يف 
هذه املنطقة، وتشجيع املسيحيني عىل البقاء 
يف ارضهم كاصحاب حق ووجود، وان مكانهم 
ابدا.  طارئا  وليس  صلبه،  يف  الرشق  هذا  يف 
هذا  مثل  اىل  دامئة  حاجة  يف  لبنان  يف  نحن 
التنوع. اثبتت تجربتنا ان لبنان ال يسعه ان 
يكون ما هو من دون املسيحيني، وايضا من 
دون الشيعة والسّنة والدروز وسائر مكوناته 
الدينية التي تجعله بالفعل وطن الجميع، فال 

يفقد صورته". 
اطلق امري قطر الضوء االخض لوزير الخارجية 
هذا  عىل  للعمل  الدولة  امن  جهاز  ورئيس 
عباس  اللواء  مع  املبارش  والتنسيق  امللف، 
ابراهيم. واكد لهام ان يف امكانهام استخدام 
وعالقات  قدرات  من  االمارة  لدى  ما  كل 
املخطوفني  الطالق  وصداقات  واتصاالت 

جميعا.
 16 خطف  عن  اعلن  حتى  ايام  تنقِض  مل 
راهبة يف دير معلوال، حينام هاجمت "جبهة 
النرصة" البلدة واقتادتهن اىل مكان مجهول. 
بارش اللواء ابراهيم عىل اثر مفاتحته االهتامم 
مبا حدث، اتصاالته باملسؤولني القطريني، وقد 
طرأ تطور مهم عىل خطف املطرانني ضاعف 
الراهبات  بانضامم خطف  املهمة  وطأة  من 

اليها. 
القطري،  بنظريه  الهاتفية  مكاملاته  ضوء  يف 
عزم عىل زيارة دمشق للمرة االوىل للخوض 
معها يف هذا امللف، وكان بات متشعبا، وكان 

الخاطفون قد افصحوا عن هويتهم. 
يروي: "كان من الحتمي زيارة دمشق، الطرف 
االسايس اآلخر املعني بهذا امللف. وقد تكون 

لقاء  تسديدها  يقتيض  امثان  امام  املهمة 

اللواء عباس ابراهيم يروي خفايا 
مفاوضات الساعات األخيرة

من يبرود إلى عرسال إلى جديدة يابوس 
اجتازت راهبات دير معلوال طريقهن إلى الحرية

ُنّظف امللف من تدخالت 
خارجية، ورفضت قطر 

مقايضة اطالق الراهبات 
باي فدية مالية
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املطلوب  يكون  وقد  املخطوفني.  اطالق 
غرار  عىل  االمثان  هذه  بالذات  سوريا  من 
رمت  اعزاز.  مخطويف  اطالق  عند  ما حصل 
املسؤولني  نبض  جس  اىل  بداية،  الزيارة، 
االمنيني السوريني. لقيت تشجيعهم السباب 
املخطوفات  الراهبات  معظم  ان  منها  شتى، 
ان  ومنها  لبنانيتني.  اثنتني  خال  ما  سوريات 
بالغ االهمية عىل  الطالقهن مردودا سياسيا 
الدويل  املجتمع  بازاء  السورية  الحكومة 
ناهيك  خاص،  انساين  بعد  ذات  قضية  يف 
واملطرانني  الراهبات  الطالق  املهم  باملغزى 
ببقاء  التمسك  تأكيد  عىل  االيجايب  واالثر 
املسيحيني عىل اراضهم يف الرشق. من دون 
السوري  الرتحيب  تلقفت  مسبقة  رشوط 
الرسمي ومّد يد املساعدة. قال يل املسؤولون 
السوريون: "احطنا علام بكل مراحل املهمة". 
يضيف اللواء ابراهيم: "كنا قد عرفنا الجهة 
ابرز  واحد  النرصة  جبهة  وهي  الخاطفة، 
ممثليها يف يربود ابوعزام الكويتي، نائب امري 
امليداين  وقائدها  القلمون  يف  النرصة  جبهة 
خط  عىل  الدخول  عن  امتنع  الذي  ابومالك 
ابوعزام.  بتوجيه  واكتفى  معنا  التفاوض 
كانت الراهبات مختطفات حينذاك يف منزل 
اندلعت  ان  اىل  يربود،  يف  حصواين  جورج 
حرب القلمون واقرتبت حرائقها يف االسابيع 
الجيش  حارصها  التي  البلدة  من  االخرية 
السوري. اذ ذاك عمل الخاطفون عىل نقلهن 
مجموعة  ثالث  وتوزيعهن  آمنة،  امكنة  اىل 
يف ثالثة امكنة مختلفة حرصا عىل سالمتهن. 
الواضح ان تدهور الوضع يف يربود استعجل 
يف  اصبحنا  قد  وكنا  التفاوض،  عىل  املوافقة 
ظروف مطابقة للمرحلة االخرية التي سبقت 
وضع  وطأة  تحت  اعزاز،  مخطويف  اطالق 
امني وعسكري طارىء. قرر الجيش السوري 
فبات  عليها،  والسيطرة  يربود  مهاجمة 
مامثل  نحو  عىل  حرجة،  حال  يف  الخاطفون 
داعش  قررت  عندما  اعزاز  مخطويف  لحال 
فخيش  عليها،  والسيطرة  املنطقة  مهاجمة 
لواء عاصفة الشامل ـ الجهة الخاطفة ـ عىل 
مصريه واستعجل اطالق املخطوفني اللبنانيني 
والتوجه اىل الحدود الرتكية يك يلوذ بنفسه". 
انقسمت مراحل اطالق راهبات دير معلوال 

اىل ست:

اوىل: من 27 كانون االول 2013 اىل 30 منه.
ثانية: من 2 كانون الثاين 2014 اىل 18 منه.

ثالثة: من 2 شباط اىل 7 منه.
رابعة: من 8 شباط اىل 15 منه.

خامسة: من 17 شباط اىل 22 منه.
سادسة: من 7 آذار اىل 10 منه.

"تنظيف" امللف من الوسطاء

يف شهرين ونصف شهر من خطف الراهبات، 
اتسم التفاوض بتباطؤ سادته مطالب ورشوط 
ثالثة  بني  تقدم  احراز  دون  من  وايابا،  ذهابا 

العبني رئيسيني يف ملعب التفاوض: 
ـ لبنان من خالل املدير العام لالمن العام الذي 
وخالد  صوايا  منح  العميدين  من  لجنة  الف 
يف  والتواصل  امللف  يديها  بني  وضع  موىس 

سبيل اطالق الراهبات.

ـ قطر من خالل فريق ضم ضابطي استخبارات 
كلفهام رئيس جهاز امن الدولة غانم الكبييس 
بني  ووضع  اللبناين،  للفريق  مامثلة  مهمة 

يديهام االمكانات املتاحة كلها.
• وسيط هو شخصية سورية معارضة، تقيم 
يف الدوحة وتدير اعاملها من هناك، معارضة 
لنظام الرئيس بشار االسد وداعمة للمعارضة، 
وعىل صلة وثيقة بـ"جبهة النرصة" يف يربود، 
السوري  الوسيط  توىل  الخاطفة.  الجهة 
تنقالت مكوكية بني الدوحة وبريوت ويربود 
واقرتاحات  افكارا  حامال  املرات،  عرشات 
وعائدا باخرى، موثوقا به من االطراف الثالثة 
مهم  بدور  اضطلع  وقد  بالتفاوض.  املعنيني 
يف تسهيل التواصل مع الخاطفني، احجم عنه 

الفريق اللبناين متاما.
اطالق  وساطة  يف  االنخراط  قررت  مذ 
عريضا  عنوانا  قطر  حددت  الـ16،  الراهبات 
واخريا،  اوال  االنسانية  الدوافع  هو  ملهمتها 
مل  مقايضة.  مثن  فدية  اي  يف  البحث  ورفض 
ترتدد يف اوقات مختلفة، كسواها من الدول، 
يف  السوريني  للنازحني  مساعدات  تقديم  يف 
دول انتشارهم ولجوئهم مبا يف لبنان. وضعت 
رفضها  هو  اهميته،  يف  مامثال  آخر  عنوانا 
"جبهة  مع  ـ  كحكومة  ـ  املبارش  التفاوض 
النرصة" املدرجة يف الئحة االرهاب الدويل او 
التحدث معها. اذ ذاك كانت فكرة االستعانة 
بالوسيط السوري. كرر املسؤولون والضباط 

اللبنانيني  لنظرائهم  املوقف  هذا  القطريون 
منذ مطلع املسعى. 

بذلك، كان عىل الوسيط السوري املعارض ان 
يكون حلقة تواصل غري مبارش بني الخاطفني 

وكل من لبنان وقطر.
اللبناين  املفاوضان  عليه  الح  ما  مثة  كان 
مع  املطالب  تبادل  قبل  ايضا  والقطري 
السوري  الوسيط  حّضهام  هو  الخاطفني، 
عىل "تنظيف" امللف من مجموعة تدخالت 
توخت االضطالع بادوار يف اطالق الراهبات، 
بينها دول عربية كانت  به.  الوساطة  وحرص 
قطف  من  ميكنها  دور  يف  مضيها  يف  تأمل 
وحضورها  السياسية  مبصالحها  مرتبطة  مثار 
كذلك  وساطة  محاولة  مثة  كانت  االقليمي. 
لجورج حصواين الذي استضاف الراهبات يف 
كاثوليكية متمولة،  منزله يف يربود. شخصية 
جنى ثروته من روسيا التي تربطه بها عالقات 
مع  متوازنة  مامثلة  بعالقات  ناهيك  وثيقة، 
بلغت  السورية  واملعارضة  النظام  رجاالت 
مع  صداقة  اىل  فيهام،  عالية  مستويات 
ما  يربود  مسقطه  االرثوذكسية.  البطريركية 
لدور  يؤهله  مهام  تقاطعا  ميثل  ان  له  اتاح 
رسعان ما انسحب منه. فاستقرت املهمة عند 

الوسيط السوري.
كان املدير العام لالمن العام ابلغ اىل الوسيط 
الراهبات  اطالق  الوحيد  هدفه  ان  السوري 
تتوالها، وهو  التي  والجهة  الوسيلة  تكن  ايا 
اخطره  انه  اال  تحقيقه.  يسعه  َمن  يدعم 
لوساطات  عدة  خطوط  وجود  برفضه  ايضا 
وتتناقض  املصالح  فيها  تتضارب  متشابكة 

الحسابات واالهداف.
قال له: "لسنا يف صدد بازار، بل نريد تحرير 

الراهبات فحسب. هذا كل ما نتوخاه".
تبلغ  الخاطفني،  لدى  تحركه  مبارشته  قبل 

موقفا  اللبناين  الفريق  من  السوري  الوسيط 
الحسبان،  يف  اخذه  يقتيض  االهمية  بالغ 
واخطار الخاطفني به نظرا اىل جدواه وتأثريه 
يتطلبها  التي  السعيدة  الخامتة  بلوغ  يف 
املعنيون بالتفاوض جميعا. شكل هذا املوقف 
اللبناين  املفاوض  دور  ثقل  نفسه  الوقت  يف 
توقع  الصعب  من  اآليت:  وهو  وفاعليته. 
الخاطفون  يطلبه  قد  ملا  حل  اىل  التوصل 
هناك  يكون  لن  ابراهيم.  اللواء  عند  سوى 
التقليدي  املطلب  الراهبات.  ملقايضة  مال 
رافق  ما  نحو  عىل  النظام،  من  للخاطفني 
اعزاز، اطالق  اللبنانيني يف  اطالق املخطوفني 
وحده  السورية.  السجون  يف  لهم  معتقلني 
واحضار  تنفيذه،  عىل  قادر  ابراهيم  اللواء 

هؤالء مبوافقة السلطات االمنية السورية.
قّدر املفاوض اللبناين سلفا موقع قوته، وتوقع 
القلمون  يف  وامريها  النرصة"  "جبهة  تسليم 

ابومالك به.  
ما  والثانية  االوىل  املرحلتان  بدأت  ذاك  مذ 
بني 27 كانون االول 2013 و18 كانون الثاين 

 .2014
يربود  من  الوسيط  عودة  فور  الباب  فتح 

باستعداد الخاطفني للتفاوض.

مذ بدأ التفاوض، امتنع لبنان 
وقطر عن التواصل املباشر 

مع "جبهة النصرة" وعهدا 
في املهمة الى وسيط 

سوري معارض

اللواء ابراهيم للوسيط 
السوري: هدفي الوحيد 

اطالق الراهبات ايا تكن 
الوسيلة والجهة التي 

تتوالها. لسنا في صدد بازار، 
بل نريد تحرير الراهبات فحسب.
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ال بازار يف رومية
اشارات  بدء،  بادىء  اللبناين،  الفريق  طلب 
فيه،  وامليض  التفاوض  جدية  اىل  نية  حسن 
املخطوفات  من  اللبنانيتني  الراهبتني  باطالق 

الـ16 ايذانا بانطالق التواصل غري املبارش. 
يسعه  ال  انه  اللبناين  املفاوض  حجة  كان 
عىل  املساعدة  لطلب  دمشق  اىل  الذهاب 
من  السورية،  السجون  يف  معتقلني  اطالق 
دون تزويده "ورقة حسن نية" تظهر صدقية 
عىل  السوريني  املسؤولني  وتحمل  الخاطفني 
اليه،  ينضموا  يك  التفاوض  مبسار  الوثوق 
من  املعتقلني  سُيطلقون  َمن  هم  داموا  ما 
يساعد  اللبنانيتني  الراهبتني  اطالق  سجونهم: 

عىل اقناع السلطات السورية باملساعدة.
تقسيط  النرصة"  "جبهة  برفض  الوسيط  عاد 

اطالق الراهبات.
قال له الوفد اللبناين: اذهب اذا وُعد بالئحة. 

ذهب اىل يربود وعاد مبطلب اول: اطالق عدد 
من املعتقلني يف السجون السورية.

كان الرد كاآليت: ضع الرقم الذي يريدونه من 
واحد اىل الف.

معتقلني  اطالق  ثان:  مبطلب  وعاد  ذهب 
مطلب  كان  ثم  خمسة.  عن  عددهم  يزد  مل 
مكمل له رفع العدد اىل 50 معتقال. ثم كان 
من  اوىل  منفصلتان.  الئحتان  الرابع:  الطلب 
900 معتقل يف السجون السورية ذكورا واناثا، 
وثانية من 150 اسالميا موقوفا يف سجن رومية 
متهمني بجرائم ارهابية بينهم 35 موقوفا من 
جامعة احمد االسري متورطني يف احداث عربا.

 900 الئحة  تسلم  عىل  ابراهيم  اللواء  وافق 
معتقل، واوعز اىل الفريق اللبناين برفض تسلم 

الئحة 150. 
عىل  ردا  الوسيط  عرب  الخاطفني  جواب  اىت 
رفض اللواء ابراهيم، االرصار عىل الئحة 150 

معتقال يف سجن رومية. 
رد بدوره: "يف وسعكم التخلص من الراهبات 
اذا شئتم. يقتيض ان تنسوا متاما سجناء رومية. 
ال اسم واحدا عىل االطالق مطروحا للتفاوض". 
من  مسبقا  موقفا  اتخذ  ال  "انا  ايضا:  قال 
املوضوع، بل الن الوضع يف لبنان يختلف متاما 
عن سوريا. سوريا اآلن يف حال حرب. الخطف 
عىل اراضيها. املخطوفات غالبيتهن سوريات. 

لسوريا اسبابها يف انهاء امللف". 

هذا  يف  وعد  اي  تقديم  يسعني  "ال  اضاف: 
انا  وليس  يقرر  الذي  القضاء هو  الشأن، الن 
لدى  جهود  بذل  وسعي  يف  آخر.  احد  اي  او 
القضاء بعد اطالع رئيس الجمهورية عىل االمر 
بغية استعجال النظر يف ملفاتهم ومحاكامتهم، 
بالتأكيد ليس اطالقهم. ليسوا جزءا من  لكن 
البازار. ليس هناك بازار، ولن يكون. ال ميكن 
القبول باي مساومة، وال مجال للتفاوض عىل 
رومية.  سجن  اسالميي  من  احد  اي  اطالق 

انسوا االمر متاما". 
آخر  مهم  شخيص  سبب  كله،  ذلك  "اىل  قال: 
ابواب  بفتح  اقبل  لن  انني  هو  ايّل  بالنسبة 
جديدة عىل الخطف لكل َمن يريد اطالق احد 

ما من سجن رومية، فيخطف اناسا للمقايضة 
بهم. اىل تلك االسباب، مثة آخر جوهري هو 
انني لن اوافق عىل اطالق 16 راهبة يف مقابل 
اعدام الشعب اللبناين، الن اطالق 150 ارهابيا 
من سجن رومية يعني تدمري املجتمع اللبناين 

برمته اذا افلتوا يف البالد".
عندما ابرص العميد صوايا اسم املتهم الرئييس 
يتصدر الئحة 150 سجينا،  بانفجار عني علق 
وكان الوسيط السوري يقّلبها بني يديه، رّجح 
مطابق:  نحو  عىل  الباقية  االسامء  تكون  ان 
الئحة تجمع ارهابيي "فتح االسالم" يف مخيم 
نهر البارد الذين تسببوا باستشهاد ما يزيد عىل 
وكذلك   ،2007 عام  الجيش  يف  عسكريا   160
عرشات  اوقعوا  الذين  االسري  احمد  مسلحي 

الضحايا يف عربا.
عىل  والقطري  اللبناين  الفريقان  اطلع  عندما 
الئحة 150 اسالميا يف سجن رومية، واخطرا 
اللواء ابراهيم مبحتواها، اوعز اىل العميد صوايا 
واستنساخها  الوقت  بعض  يديه  بني  ابقاءها 
للتعّرف اىل اولئك املرتبطني بـ"جبهة النرصة" 
يف سجن رومية، ويحظون باهتامم الخاطفني، 
املدير  ان  بذريعة  الوسيط  اىل  اعادتها  قبل 
العام لالمن العام يرفض تسلمها. مل يكن قد 
اىل  التعّرف  يف  رغب  وال  الالئحة،  عىل  اطلع 

االسامء. 
سجن  اسالميي  الئحة  ونبذ  املطالب  بتجزئة 

تالية  مرحلة  اىل  التفاوض  انتقل   ، رومية 
ومحطات اخرى تركزت عىل بت الئحة 900 

معتقل يف السجون السورية. 
يك  دمشق  اىل  الالئحة  ابراهيم  اللواء  حمل 
يبارش تفاوضا مشابها ملا رافق مخطويف اعزاز 
السلطات  هام  معنيني،  رئيسيني  طرفني  بني 
جاري  عىل  والخاطفون.  السورية  الرسمية 
السورية  االمنية  السلطات  استمهلت  العادة 
بضعة ايام للتحقق من االسامء. يف وقت الحق 
تيقنت من وجود عدد منها يف سجونها، وبعض 
باخطاء  مشوبة  اسامء  ثالث  وبعض  ال،  آخر 
وتكرار، وبعض رابع قيد املحاكمة املدنية او 
انهائها، وبعض  يتعذر اطالقه قبل  العسكرية 
وبعض  اطالقه،  طريق  يف  عقبات  ال  خامس 
مثة  كانت  جرمية.  افعاال  يرتكب  مل  سادس 
اسامء اخرى من غري املتوقع اطالق اصحابها 
ارهابية  اعامل  عن  املبارشة  ملسؤوليتهم 

وجرائم ال يتسامح فيها النظام. 
املعلومات،  وجمع  االستقصاء  حصيلة  يف 
جلها  اسام   141 اىل  اسم   900 الئحة  هبطت 

من النساء. 
يروي اللواء ابراهيم: "بعد تفاوض مل يكن سهال 
يف دمشق، وافق املسؤولون عىل اطالق 141 
معتقال ومعتقلة من الئحة 900 معتقل ممن 
ـ بعد العودة اىل ملفاتهم االمنية والقضائية ـ 
مل يتهموا بارتكاب جرائم. اال ان التهم املساقة 

اليهم تتمحور حول عالقة مبارشة بتنظيامت 
هؤالء  تنقل  وتسهيلهم  ارهابيني،  او  ارهابية 
والفرار  واالختباء  التسلح  عىل  ومساعدتهم 
وكتم معلومات عنهم، لكن من غري ارتكابهم 
الخاطفني،  اىل  العرض  نقل  جرمية.  افعاال 
فوافقوا عىل الرقم الجديد من غري ان يطلعوا 
االفراج  الذين يشملهم  عىل اسامء االشخاص 
عنهم. سألوا، فلم يحصلوا عىل جواب. ارسلت 

اليهم رقام بال اسامء، فارتضوا بالرقم".

رّس سجى خلف

ضابطا  بريوت  اىل  حض   2014 شباط   17 يف 
غانم  من  موفدين  القطرية  االستخبارات 
مقر  "فينيسيا"  فندق  من  واتخذا  الكبييس، 

اقامتهام. حض ايضا الوسيط السوري.
بعدما ملس يف ضوء املعطيات املتوافرة لديه 
مع  التبادل  صفقة  ابرام  نحو  جديا  تقّدما 
الخاطفني، تحتاج اىل تعزيز الجهود عن قرب، 
الدولة  امن  ابراهيم رئيس جهاز  اللواء  خابر 
القطري وطلب منه الحضور اىل بريوت، لوضع 
والئحة  الراهبات  بني  التبادل  تنفيذ  خطة 
املعتقالت واملعتقلني 141، وقد استقر االتفاق 
عىل هذين البندين. بيد ان غانم الكبييس ارتأى 
واالنتظار  تركيا  اىل  اوىل،  مرحلة  يف  التوجه، 
هناك ريثام تنضج الصفقة نهائيا، فيحض اىل 
العاصمة اللبنانية. يف الساعات التالية حّط يف 
مكاملة  يرتقب  فنادقها،  احد  ولزم  اسطنبول 
نظريه اللبناين يف امللف يك يحض. اال انه اوعز 

اىل ضابطي الجهاز الذهاب فورا اىل بريوت. 
آنذاك كان ايذاٌن مبرحلة اخرية من التفاوض 
ُظّن انها ستكون كذلك. رسعان ما تبني ان االمر 
يحتاج اىل مزيد من الوقت وتبادل الرشوط، 
والسادسة.  الخامسة  املرحلتان  عكستهام 

وكانتا االهم لولوج الخامتة. 
بعد  شباط،   18 يف  الخامسة  املرحلة  بدأت 
اكتامل عقد املفاوضني جميعا يف بريوت. عقد 
والقطريني  اللبنانيني  الضباط  ضم  اجتامع 
التوجه، يف  اىل  ُدعي  الذي  السوري  والوسيط 
الغداة 19 شباط، اىل عرسال، ومنها اىل يربود 
الالئحة.  عىل  واطالعه  بابومالك  لالجتامع 
طلب منه الوفد القطري الضغط عىل ابومالك 
معتقيل  اطالق  مقابل  يف  الراهبات  الطالق 

عن  والكف  امللف،  وانهاء  السورية  السجون 
اهدار الوقت. 

اليوم، حمل  ذلك  مهمته يف  من  عودته  لدى 
الوسيط اىل املفاوضني اللبناين والقطري اقرتاح 
"جبهة النرصة" اجراء التبادل خالل اربعة ايام، 
بحيث يكون 23 شباط حدا اقىص للمدة. قىض 
االتفاق بتسليم الراهبات يف عرسال بالتزامن 
ضمن  من  السوريات  املوقوفات  وصول  مع 
الئحة 141 اىل املصنع داخل االرايض اللبنانية. 
رفض اللواء ابراهيم االتفاق املقرتح، وعرض 
باطالق  يقيض  للتفاوض  قابل  غري  منه  بديال 
وتسليمهن  عرسال،  اىل  ونقلهن  الراهبات 
متهيدا  مطلقة  برسية  هناك  العام  االمن  اىل 
لنقلهن اىل بريوت، بالتزامن مع اجراء اتصال 
السجينات  الطالق  السورية  بالسلطات 

السوريات 141 تبعا لالئحة املتفق عليها.
اىل  البديل  االقرتاح  السوري  الوسيط  نقل 
اقرتاحات  بثالثة  وتقدم  فرفضه  ابومالك، 
نفسه  البند  مع  بالتزامن  احدها  العتامد 
املتعلق باطالق الراهبات: اما نقل السجينات 
من  السوري  الوسيط  وتأكد  املصنع  اىل 
هوياتهن وترك الحرية لهن يف البقاء يف سوريا 
آخر،  بلد  اي  اىل  ومنه  لبنان  اىل  االنتقال  او 
بني  السورية  الوساطة  لجنة  اىل  تسليمهن  او 
امنية  هدنة  وتنفيذ  النرصة"  و"جبهة  النظام 
او  التسليم،  النجاز  القلمون  يف  الطرفني  بني 
اىل  السجينات  السورية  االمنية  االجهزة  نقل 

يربود وتسليمهن اىل "جبهة النرصة".
يومذاك ضّمن ابومالك رشوطه مطلبا جديدا 
انه  اال  والقطري،  اللبناين  املفاوضني  فاجأ 
اضحى حجر عرثة يف طريق التفاوض واستمرار 
يطيحها:  وكاد  التبادل،  صفقة  عىل  التعويل 
ترد  السورية  السجون  يف  موقوفا   12 اطالق 

اسامؤهم للمرة االوىل. 
السادسة  املرحلة  اىل  التفاوض  انتقل  عندئذ 

واالخرية منذ مطلع آذار. 
كان عىل املدير العام لالمن العام تعديل بعض 
مناقشات  ضوء  يف  اقرتاحه،  عىل  التفاصيل 
االبواب  ايصاد  بغية  دمشق،  يف  اجراها 
قىض  التبادل،  بتعطيل  الخاطفني  تذرع  امام 
السوريات  السجينات  نقل  عىل  باملوافقة 
لهن  وترك  السورية،  ـ  اللبنانية  الحدود  اىل 

بالتزامن مع اطالق  حرية خيار مصريهن 

طلب الخاطفون اطالق 150 
موقوفا في سجن رومية، 

فرد اللواء ابراهيم: لن 
اوافق على اطالق 13 راهبة 

في مقابل اعدام الشعب 
اللبناني. 150 ارهابيا من 

سجن رومية يعني تدمير 
املجتمع اللبناني
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االمن  اىل  وتسليمهن  عرسال  الراهبات يف 
العام رسا. 

يف 6 آذار ابلغ التعديل اىل الوفد القطري الذي 
انقطاع حلقات  الدوحة حينذاك، مع  كان يف 
آخذا  بريوت  يف  حط  التايل  اليوم  التفاوض. 
االنجاز،  اوشكت عىل  الصفقة  ان  االعتبار  يف 
فيام ينتظر غانم الكبييس يف اسطنبول تحديد 
الساعة الصفر يك يحض اىل العاصمة اللبنانية. 
بني  اجتامعات  سلسلة  ُعقدت  آذار   8 يف 
والوسيط  والقطري  اللبناين  التفاوض  فريقي 
السوري ناقشوا ترتيبات التبادل، وتوقفوا مليا 
مجددا امام الئحة االسامء الـ12 بعدما ارصت 
 141 الئحة  اىل  ضمها  عىل  النرصة"  "جبهة 
معتقال ومعتقلة. ارتفع الرقم اىل 153 يقتيض 
اطالقهم وتسليمهم اىل "جبهة النرصة"، تحت 

وطأة التهديد بالغاء الصفقة.
اىل  الخاطفني  سعي  الجديد  املطلب  عكس 
مرحلة  يف  اضافية  مكاسب  عىل  الحصول 
ساعاته  من  يقرتب  تبادل  انجاز  استعجال 

االخرية.

اياه،  تبلغه  لدى  ابراهيم،  اللواء  رد فعل  كان 
السلطات  حيال  الحراجه  ومحاولة  استياء 
االمنية السورية التي وافقت عىل اطالق 141 
عىل  الرقم.  هذا  عند  امللف  واقفلت  معتقال، 
يف  الخوض  اعادة  تعني  جديدة  الئحة  اي  ان 
التفاوض مع دمشق والتدقيق يف اسامئها، شأنه 
واماكن  اصحابها  وجود  من  للتحقق  مرة  كل 
االمنية  السلطات  استعداد  ومدى  اعتقالهم 
للتهم  تبعا  اطالقهم  عىل  للموافقة  السورية 
املساقة اليهم. يعني ذلك ايضا اضاعة مزيد من 

الوقت وافتعال عراقيل يف تطبيق االتفاق. 
كان قد تبلغ من "جبهة النرصة"، عرب الوسيط، 
موقفا ادهى: املعتقلون الـ12 اهم من اولئك 

الـ141. 
ارص الخاطفون عىل التأكد من وجود االسامء 
واخصها  السجون،  يف  الالئحة  يف  الواردة 
الحاحهم عىل االفراد االربعة من عائلة خلف 

الذين يتصّدرون الالئحة.
سابقة.  لوائح  يف  هؤالء  من  اي  اسم  يرد  مل 
لدى  مألوفا  كذلك  خلف  اسم سجى  يكن  مل 
للفريقني  الكثري  يعن  ومل  السوري،  الوسيط 
انها معتقلة كسواها.  اللبناين والقطري سوى 
ابراهيم  حميد  "سجى  انها  عىل  اسمها  ورد 

خلف"، مع زوجها وطفليها وشقيقتها.
آذار،   8 "فينيسيا"،  فندق  يف  لييل  اجتامع  بعد 
استمر اىل ما بعد منتصف الليل شارك فيه اللواء 
لتوه  وصل  كان  الذي  الكبييس  وغانم  ابراهيم 
اعضاء  اليهام  وانضم  الفندق،  ولزم  بريوت  اىل 
فريقي العمل، تقّرر ان يحمل املدير العام لالمن 
اليه  ابلغ  بعدما  دمشق،  اىل  الـ12  الئحة  العام 

غانم الكبييس ان "جبهة النرصة" ترّص عليها.
رد يف حضور الوسيط السوري انه سيبذل جهده 
الطالق االسامء، من غري ان يعد بذلك فعال ما 
دام القرار يعود يف نهاية املطاف اىل السلطات 

االمنية السورية.
الفجر،  من  االوىل  الساعات  يف  مغادرته  حدد 

رسعان ما أرجأها اىل الصباح.

اىل جديدة يابوس

الـ12 وسط  يف دمشق بدأ الخوض يف االسامء 
غري  من  الجديد،  الرشط  من  سوري  امتعاض 
يف  االستمرار  عن  السورية  العاصمة  تخيل 
ابراهيم يسأل عن  اللواء  بينام كان  املساعدة. 
"سجى خلف"، كان املحاور السوري قد اكتشف 
يف  معتقلة  الدليمي"  "سجى  انها  آذار   9 ظهر 
جمعية  يف  طفالها  اودع  فيام  السجون،  احد 
ذات  االصل،  عراقية  االطفال.  لرعاية  خريية 
وتحظى  النرصة"،  "جبهة  لدى  عالية  مكانة 
يف  انضوائها  اىل  نظرا  لديها  باهتاممها  عائلتها 
هذا التنظيم التكفريي: والدها من ابرز قياديي 
يف  قتلت  شقيقاتها  واحدى  "القاعدة"،  تنظيم 
ثانية  وشقيقة  انتحاريا،  هجوما  تنفيذها  اثناء 
ناسف  بحزام  انتحاري  هجوم  تنفيذ  حاولت 
اال انه مل ينفجر. بضعة معطيات كهذه ابرزت 
من  باستعادتها  النرصة"  "جبهة  تعلق  اهمية 
بانها  توحي  ال  مثن.  باي  دمشق  يف  السجن 

مقاتلة. يف منتصف العقد الثاين من العمر.
ابراهيم  اللواء  بني  الالئحة  مناقشة  ابان 
واملسؤولني االمنيني السوريني، تبني ورود اخطاء 
يف تدوين االسامء بعضها بدا انه تعمد التضليل: 
الدليمي  آل  من  اطالقها  املطلوب  العائلة  ـ 

وليس خلف، وافرادها اربعة ميكن اطالقهم.
بسبب  اطالقهام  النظام  يرفض  آخران  اثنان  ـ 
ارتكابهام جرائم قتل قيد املحاكمة هام احمد 

خميس ويحيي الخطيب.
ـ الستة اآلخرون ليسوا يف سجون النظام.

بعد التحقق من عائلة الدليمي، وموافقة السلطات 
العام  املدير  تعهد  اطالقها،  السورية عىل  االمنية 

لالمن العام نقل افرادها يف موكبه الشخيص. 
اقتادها معه اىل جديدة يابوس، حيث اتخذ مقرا 
من  مقربة  عىل  وبريوت،  دمشق  بني  لتحركه 
عرسال التي ستشهد جرودها فصول تبادل راهبات 

مخطوفات مبعتقالت يف السجون السورية.

اىل عائلة سجى الدليمي، قىض االتفاق باطالق 
اوىل  مرحلة  يف   141 الئحة  من  معتقلة   27
بعد اخضاعهن لالجراءات الرسمية الطالقهن، 
آلته  عىل  ثابر  الذي  السوري  القضاء  مبواقفة 
وخطواتها البطيئة والصارمة واملتشددة كام لو 
ان البالد ليست يف حرب. كان عىل السلطات 
االمنية البحث عن املعتقالت الـ27 يف سجون 
دمشق والالذقية وحلب ودرعا، ما يحتاج اىل 

مزيد من الوقت يف التدقيق.
االحد،  لدمشق،  الصباحية  زيارته  حصيلة  يف 
تفّهم اللواء ابراهيم تردد املسؤولني السوريني 
يف استجابة طلب اطالقه الئحة الـ12 واخصها 
سجى الدليمي. تطلب بلوغ هذا القرار اتصاالت 

رسيعة رفيعة املستوى.
من جديدة يابوس ابلغ اىل غانم الكبييس جوابا 
الثانية  قرابة  الدليمي  سجى  باطالق  ايجابيا 
عرشة ظهرا، وكان اصطحب العائلة بعدما جيء 
بالطفلني من مقر الجمعية الخريية يف دمشق. 
السوري  الوسيط  اىل  القطري  املفاوض  نقل 
الجواب، فعاد االخري من الخاطفني برد مفاده 
انهم ال يريدون من الالئحة سوى املرأة تلك مع 

االبنني وشقيقتها. 
بدأ مذ ذاك العّد العكيس للتبادل. 

توجهت  آذار   9 ظهر  بعد  والنصف  الثانية 
الفريق  يرافقها  العام  االمن  من  امنية  قوة 
القطري اىل وادي عطا عقبة الجرد يف عرسال، 
اللبنانية  الحدود  عىل مسافة 15 كيلومرتا من 
املكان  بلغت  الراهبات.  لتسلم  السورية،  ـ 
ساحة  اىل  القوة  بوصول  والربع.  الخامسة  يف 
اللبوة تبلغ الفريق القطري اتصاال هاتفيا من 
الدليمي  عائلة  اصطحاب  يطلبون  الخاطفني 
علام  ابراهيم  اللواء  احيط  التبادل.  نقطة  اىل 
بالطلب فوافق، واكد ان دورية من االمن العام 

ستتوىل نقلها من املصنع اىل عرسال. 
ميكث  ان  العام  لالمن  العام  املدير  عىل  كان 
اليوم  ذلك  بعد ظهر  الثانية دمشق  زيارته  يف 
التبادل،  اتفاق  املراحل االوىل من  تنفيذ  لتتبع 
قبل توجهه اىل جديدة يابوس. كان عليه ايضا 
يتلقفه  مل  مختلفة  وجهة  يف  جهدا  يبذل  ان 
ثم  بدء.  بادىء  بارتياح  السوريون  املسؤولون 
استجابوه: وقف للنار يف يربود فاجأ املسؤولني 
السوريني، يخرج عن نطاق التفاوض والصفقة. 
ان  مفادها  بحجة  طلبه  ابراهيم  اللواء  اقرن 

الخاطفني قد يتذرعون باالشتباكات الدائرة يف 
عىل  الوزر  ويلقون  الراهبات  فيقتلون  يربود، 
الجيش السوري، وانهن قتلن بنريانه، ما يطيح 

كل ما كان بذل طوال االشهر الثالثة املنرصمة.
تجميد  يتطلب  كونه  التعقيد  بالغ  الطلب  بدا 
غارات الطائرات والقاء الرباميل املتفجرة واطالق 
الدبابات يف حرب مل يكن قد  املدافع وفوهات 
اندالعها عام 2011 وقف واحد  اعلن فيها منذ 
للنار. اتصل املحاور السوري بوزير الدفاع العامد 
جاسم فهد الفريج واطلعه عىل الطلب. فوافق. 

وقف للنار يف يربود
قبل مغادرته دمشق اتصل اللواء ابراهيم بغانم 
"فينيسيا"،  يلزم فندق  يزال  الكبييس، وكان ال 
وابلغ اليه قرار وقف النار ساعتني، وطلب منه 
السوري  الوسيط  من  والطلب  منه،  التحقق 
املعارض اطالع الخاطفني عىل الخطوة والتحقق 
اىل  تسليمهن  طريق  يف  الراهبات،  سالمة  من 
يربود.  طريق  من  املفاوض  اللبناين  الجانب 
رسعان ما تبلغ رئيس جهاز امن الدولة القطري 
ان وقف النار رسى هناك، وان الجيش السوري 
بعد  الثانية  يف  تنتهيان  الساعتني  هدنة  التزم 
الكبييس  ابراهيم مع غانم  اللواء  اتفق  الظهر. 
عىل امتام صفقة التبادل يف خالل ساعتي وقف 
النار بغية تفادي اي مفاجأة او تطور امني. اال 
ان الخاطفني اهدروا الوقت بال مربر، ما حمل 
املدير العام لالمن العام عىل االتصال باملسؤولني 
السوريني والطلب منهم متديد وقف النار حتى 

الساعة الخامسة بعد الظهر. 
النار  لوقف  ثالثا  متديدا  فطلب  التبادل،  تأخر 
حتى السابعة مساء يف سابقة مل تشهدها الحرب 
الليل  هبوط  مع  الوقت.  ذلك  حتى  السورية 
اصبح وقف النار امرا واقعا بسبب تعذر شن 
وكذلك  ليال،  متفجرة  براميل  القاء  او  غارات 

تحريك القوات عىل االرض.
احتجاز  اماكن  عىل  يدورون  الخاطفون  كان 
الراهبات لالتيان بهن، فيام اخطر اللواء ابراهيم 
غانم الكبييس ان الغرض من وقف النار طوال 
هذا الوقت هو ضامن سالمة راهبات معلوال. 

مسؤوليته  يتحّمل  له  يتعرضن  اذى  اي  قال: 
والتزمه  وشامل  تام  النار  وقف  الخاطفون. 
يتحملون  وحدهم  هم  اذا  السوري.  الجيش 

املسؤولية.

طلب اللواء ابراهيم من 
دمشق وقفا شامال للنار في 
يبرود لساعتني مددتا مرتني، 

لتسهيل تسلم الراهبات
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من  ابراهيم  اللواء  تبلغ  مساء  السابعة 
رشطا  عرسال  يف  املعارض  السوري  الوسيط 
الدليمي  سجى  تسلم  هو  للخاطفني،  جديدا 
وطفليها وشقيقتها يف عرسال، خالفا لالتفاق 
املربم معهم وهو ان يجري التبادل يف املنطقة 
الحرة يف جديدة يابوس. وافق، بعدما اضحت 
انه وضعهام يف مكان  اال  وعائلتها يف عهدته. 
آمن داخل االرايض السورية عىل طريق املصنع 
ريثام تنجز الصفقة متاما. اصبحت يف عهدته 
السجون  يف  املعتقالت  من  اوىل  دفعة  ايضا 
السورية وعددهن 27 ممن شملتهن الصفقة، 
ووضعهن يف مكان آمن مامثل داخل االرايض 
من  الدليمي  سجى  احضار  طلب  السورية. 

جديدة يابوس. 
عندما مثلت امامه كانت محجبة، واخفت وراء 

حجابها جامال آرسا.
 سألته: انت َمن.

عّرفها بنفسه.
ادت له للفور التحية العسكرية.

قال لها: زوجك يريدك. 
قالت: زوجي ميت قبل سبع سنوات.

قال: ستذهبني اىل عرسال.
قالت: عرسال؟ ما هي عرسال. انا ال اعرفها.

قلت: اآلن نرى.
بهم  وناط  العام  االمن  من  عنارص  استدعى 
الذهاب بها اىل عرسال، حيث العميدان صوايا 
االمن  القطريان وقوة من  والضابطان  وموىس 

العام.
الدورية: ال تسلموها اىل اي احد  قال لعنارص 
هو  سيتسلمها  َمن  ان  من  فعال  التحقق  قبل 
قريب لها، خشية ان يكون الهدف من املطالبة 
بها االعتداء عليها تحت شعار ما راج يف اوساط 
مل  اذا  النكاح".  "جهاد  عن  هناك  املتطرفني 
فورا  بها  تعودون  اقاربها  احد من  يكن هناك 
وتجمدون التبادل. لن اقايض الراهبات بها عىل 

هذا النحو.
عندما اقرتب موعد التبادل طرأت عقبة اضافية 

هي افتعال تأخريه بال مربر. 
بعد  عرسال  يف  التبادل  انجاز  املتفق  من  كان 
اللبناين  الفريق  ان  اال  آذار.   10 االحد  ظهر 
التنفيذ  تأخري  الخاطفني  تعّمد  ملس  املفاوض 
بحجج مختلفة يف انتظار هبوط الليل، ما يتيح 
التي  التبادل  منطقة  يف  بسهولة  التحرك  لهم 

 17 اىل  اللبنانية  االرايض  دخول  عىل  ترغمهم 
كيلومرتا يف جرود مكشوفة، فأّخروه اىل الليل. 

اىل  العائلة  وصلت  مساء  والنصف  التاسعة 
مكان التبادل يف عرسال. يف املقلب اآلخر عىل 
يبعد نحو 100 مرت كان ابوعزام الكويتي ينتظر 
محاطا بـ30 مسلحا. بغية طأمنة الخاطفني اىل 
وجود سجى الدليمي، حض الوسيط السوري 
وصور العائلة بواسطة هاتفه الخليوي، وتوجه 
بعدما  الصور.  عىل  الطالعهم  الخاطفني  اىل 
الكويتي  ابوعزام  ادخل  العائلة،  من  تيقنت 
تسلمهم  هو  لالتفاق  مناقضا  جديدا  رشطا 
العائلة، ثم يطلقون عىل االثر الراهبات. رفض 
الفريق اللبناين قبل الدخول يف مفاوضات شاقة 
مع الخاطفني مل تخُل من تهديدهم، واملسلحني 
التبادل وتفجريها  بقعة  باقتحام  من ورائهم، 
بحزام ناسف ما مل يجر تسليم عائلة الدليمي. 
النار  باطالق  التهديد  اللبناين  الفريق  رد  كان 

فورا عىل اي محاولة تقّدم. 
عندئذ خابر الفريق اللبناين اللواء ابراهيم واعلمه 
وبرد  الظالم  وطأة  تحت  بعد،  يتحقق  مل  بانه 

قارس يف جرود عرسال، من وجود الراهبات.
قال العميد صوايا: مل نَر ايا منهن، ولسنا واثقني 
انتحارية  دس  ونخىش  الراهبات،  انهن  من 
بحزام ناسف يف ما بينهن فتفجر نفسها عند 
او حتى وضع متفجرات  نقطتنا.  اىل  الوصول 
يف حقائبهن، يفجرونها ما ان يتسلمون سجى 

الدليمي.
غري  سابقة  معلومات  التخوف  هذا  عززت 

مؤكدة رجحت وفاة راهبة يف اثناء الخطف.
كالهام ارص عىل موقفه: ابوعزام الكويتي يريد 
اللبناين  اوال، والفريق  الدليمي وعائلتها  سجى 

يريد الراهبات اوال يك يتأكد منهن.
الوسيط  اىل  الكويتي  ابوعزام  ابلغ  ان  لبث  ما 
السوري رشطا آخر رمى اىل تجزئة التبادل عىل 
بطريقة  اعزاز  مخطويف  اطالق  رافق  ما  نحو 
مطابقة: تسلم سجى الدليمي واحد طفليها يف 
مقابل االفراج عن نصف الراهبات. رسعان ما 
بني  نشب  السوري خالف  الوسيط  اىل  تناهى 
ابوعزام الكويتي وشقيق سجى الدليمي الذي 
فيام  معا،  وطفليها  شقيقته  اطالق  عىل  ارص 
هدده ابوعزام الكويتي بالقتل وطلب منه كف 
التدخل يف صفقة التبادل كونه هو املنوط به 

التفاوض.

كان رد اللواء ابراهيم للوسيط السوري بعدما 
حمل اليه الرشط الجديد رفضه، واالرصار عىل 
اطالق  عليه:  متفق  هو  ملا  تبعا  التبادل  امتام 
راهبات معلوال جميعا يف مقابل سجى الدليمي 

وطفليها وشقيقتها. 
عندئذ انقطع الحوار. أمر اللواء ابراهيم الفريق 
الدليمي  سجى  ومعه  املكان  مبغادرة  اللبناين 

وعائلتها. كانت الساعة قاربت العارشة ليال.
الفريقني  مغادرة  عىل  دقائق   10 تنقِض  مل 
املدخل  وبلوغه  املكان،  والقطري  اللبناين 
الغريب لعرسال، تلقى احد الضباط القطريني 
العودة  طالبا  الكويتي  ابوعزام  من  مخابرة 
املربم.  االتفاق  وفق  التبادل  تنفيذ  ملبارشة 
يف  وجوده  مكان  من  ابراهيم  اللواء  احيط 
واوعز  فوافق،  بالطلب  علام  يابوس  جديدة 
التبادل،  مكان  اىل  العودة  ضباطه  فريق  اىل 
قتالية  مواقع  يف  االنتشار  االمنية  القوة  واىل 
يف الجوار تحوطا من اي تطور مباغت، بعدما 
اظهر الخاطفون انفعاال وارصارا عىل استفزاز 
مفاوضيهم النتزاع مكسب اضايف يف اللحظات 

االخرية. 
العارشة والنصف ليال عادت القوة االمنية اىل 
املكان لتنفيذ التبادل بني الفريقني، يفصل بينهام 
100 مرت. يف اتجاهني معاكسني، مشيا، اطلقت 
الراهبات الـ16 يف طريقهن اىل الفريقني اللبناين 
الخاطفني.  اىل  طريقها  يف  والعائلة  والقطري، 
تطالب  التي  الجهة  نحو  مناقض  اتجاه  يف  كٌل 
الراهبات  اصعدت  التبادل  بانجاز  باسرتداده. 
يف سيارات موكب االمن العام اىل املصنع قرابة 
سجى  الخاطفون  اصطحب  عرشة.  الحادية 
الدليمي والطفلني وشقيقتها عرب جرود عرسال 

واختفوا وراءها.
ابراهيم  اللواء  اتصل  التبادل،  انجاز  اثر  عىل 

برئيس الجمهورية واطلعه عليه. 
سأل الرئيس هل ستتوجه الراهبات اىل بريوت، 

مبديا استعداده استقبالهن يف هذه الحال.
بيد انهن رغنب يف العودة اىل دمشق من طريق 
املصنع، وقصدن مقر البطريركية االرثوذكسية.

موكب  وصل  آذار،   10 فجر  والنصف  االوىل 
السيارات اىل جديدة يابوس، وكان يف استقبال 
الراهبات اللواء ابراهيم وحشد من الشخصيات 
االستقبال  قاعة  ودخلن  االهايل،  من  وجمهور 
حيث 25 سجينة وسجينان اطلقوا دفعة اوىل 

من الئحة 141 معتقال ومعتقلة.
من  صوايا  العميد  تقدم  املوكب  وصول  فور 
خشبية  صلبان  اربعة  اليهن  وقّدم  الراهبات 
كنيسة  من  سابق  وقت  يف  بها  جاء  وسبحات 
سيدة لبنان يف حريصا، وابلغ اليهن انها هدية 

من اللواء ابراهيم.
مل تكن صلبان الراهبات عندئذ عىل صدورهن. 
بعد خطفهن ارتأين نزع صلبانهن بعدما تقدم 
اليهن  وابلغ  النرصة"  "جبهة  يف  مسلح  منهن 
لطقوس  سيخضعن  معتقالت  دمن  ما  انهن 
امرأة  عليهن  تلقيها  ودروس  اسالمية  دينية 
تفاديا  النرصة".  "جبهة  اىل  منتمية  محجبة 
ان  اىل  امتعتهن  يف  صلبانهن  خبأن  لالحراج 

وصلن اىل املصنع. 
بانهن جردن  سُيوحني  كن  صلبانهن  دون  من 
اذ ذاك عّوضت  املتطرفني.  املسلحني  منها من 
هدية املدير العام لالمن العام الراهبات ما كن 

يحتجن اليه. 
 10 من  االوىل  الساعات  من  والربع  الثانية 
آذار طويت نهائيا صفحة خطف راهبات دير 

معلوال.
مل تنقِض خمسة ايام حتى نعت "جبهة النرصة"، 
الحقيقي  واسمه  الكويتي،  ابوعزام  آذار،   15
العنزي ـ كويتي االصل ـ يف  مجدي الطويرش 

اثناء هجوم الجيش السوري عىل يربود. 

... واملطرانان

اليازجي  بولس  املطرانني  ملف  عن  ماذا 
"انه  ابراهيم:  اللواء  يقول  ابراهيم،  ويوحنا 
ملف مختلف، والخاطفون من طراز مختلف. 
ال معلومات واضحة بعد عن مكان خطفهام، 
ونأمل يف ان يؤدي التعاون مجددا مع قطر اىل 
نحض  والقطريني،  نحن  كالنا،  مرضية.  نتيجة 

امللف واالستعداد له".
وكيف يقّوم الدور القطري يف الصفقة، يجيب: 
"اي دولة كبرية او صغرية يسعها القيام بدور ما 
يف عمل كهذا، لن تتأخر بسبب انعكاسه االيجايب 
عىل دورها كدولة، كام عىل املستوى االنساين. 
يف  دورها  ان  اال  صغرية،  دولة  قطر  ان  رغم 
يف  مصلحة  وجدت  وقد  مهام،  بات  املنطقة 
الخوض يف هذا امللف بشقيه السيايس واالنساين. 

ساعد عىل تعزيز دورها وجود الوسيط السوري 
املعارض عىل اراضيها. من دونه كان من املتعذر 
بسبب  خواتيمه  اىل  والوصول  امللف  معالجة 
الخاطفني.  مع  جدية  تواصل  قناة  اىل  الحاجة 
الوثيق  الوسيط  به  اضطلع  الذي  الدور  وهو 
االيجابية،  بالغ  تعاونه  كان  بالخاطفني.  الصلة 
بدءا  التفاوض،  مراحل  كل  يف  شهام  ومفاوضا 
من قطر وصوال اىل بريوت فاىل عرسال ويربود".

يقول  التفاوض،  يتقنون  الخاطفني  ملس  وهل 
املدير العام لالمن العام: "شعرت بانني افاوض 
جهلة وعشوائيني ال يتقنون الحرفة. كان االسهل 
ادخالهم  فعال.  التفاوض  يتقن  مبن  االجتامع 
من  االخرية  اللحظات  يف  الدليمي  سجى 
التفاوض نّم عن عدم براعتهم يف تكوين ملفه، 
وارتضاؤهم بـ141 معتقال بدال من 900 مظهر 
آخر لجهلهم وعدم نضوجهم يف لعبة التفاوض. 
باطالق  املطالبة  تتصدر  ان  املفرتض  من  كان 
سجى الدليمي الئحة الرشوط وعنوانا رئيسيا 
للتفاوض، ما دامت مهمة للغاية لديهم، وحرص 
الفريق  وافق  اذا  املطلب حتى  بهذا  التفاوض 
مطالب  عن  هؤالء  يفصح  املفاوض،  اآلخر 
اخرى، وال يرتكونها اىل اللحظة االخرية، ويف ذلك 
مجازفة لو ان السلطات السورية مل توافق عىل 
اطالقها، ما يضعهم يف احراج مطبق وحقيقي. 

كانت تلك نقطة الضعف يف تفاوضهم".

اللواء ابراهيم: ملف املطرانني 
مختلف، والخاطفون من طراز 

مختلف، وال معلومات عن 
مكان خطفهما
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احتدام الصراع السياسي أزمة حكم أم أزمة نظام؟
التوافقية بني النّص واملمارسة: 

سيٌف ذو حّدين؟ 

محليات

النظام التوافقي هذيان 
يعطي كل مذهب وفئة 
حق الفيتو، والدستور ال 

ينص عليه

اجتامع النواب يف الطائف.

الرئيس حسني الحسيني.

تقوم  برملانية،  ديموقراطية  جمهورية  لبنان  على  الدستور  نّص 
يجنح  لم  تطبيقه  لكن  بينها.  ما  في  الفصل  على  فيها  السلطات 
ان املجتمع  بدافع  احالها توافقية  بل  الديموقراطية،  اتجاه  في 
ال يحكم اال بها. على ان الديموقراطية التوافقية سيف ذو حدين: 
القرار،  اتخاذ  الى  الطائفية  السياسية  املكونات  توافق  يفضي 

وتعذره الى تعطيله

داود رمال
aborami20@hotmail.com

مناذج  احد  التوافقية  الدميوقراطية  تشكل 
التعددية.  املجتمعات  يف  املشاركة  معالجة 
الربامج  يف  التنافس  عنارص  اىل  تستند  ال 
منطق  اىل  واالحتكام  واالسرتاتيجيات، 
اسلوب  عىل  واالعتامد  واملعارضة،  املواالة 
التي  التحالفات  بناء  عىل  بل  االقرتاع. 
التمثيل  فرص  االساسية  للمكونات  تضمن 
لبنان يف  القرار. ويتمتع  واملشاركة يف صنع 
هذا املجال بتوازن متعدد من دون سيطرة 

اكرثية. مجتمع تعددي من فئات دينية  اي 
معظمها  طائفة   18 يضم  اذ  ذاتها،  قامئة يف 
عليها  اطلق  واملسلمني،  املسيحيني  من 
الرئيس شارل حلو صفة "العائالت الروحية" 

يف اول خطاب رئايس له عام 1964. 
استقالله  منذ  توافقية  دميوقراطية  لبنان  ظل 
عام  الدامية  االهلية  الحرب  حتى   1943 عام 
ايام  املعقود  الوطني  امليثاق  قىض   .1975
واسع  ائتالف  خالل  من  بالحكم  االستقالل 
الصحاب السلطة يف ما يوصف بانه نظام "شبه 
ورئيس  للجمهورية،  ماروين  رئيس  رئايس": 
شيعي ملجلس النواب، ورئيس سني للحكومة. 
يف  واضحى  العرف،  هذا  استقر  ان  لبث  ما 

منزلة الدستور الذي مل يأت عىل ذكره.

صحيح ان وسائل انتخاب رئيس الجمهورية 
واعضاء الربملان ال تنتمي اىل انظمة التمثيل 
حيث  من  نسبية  كانت  انها  غري  النسبي، 
باكرثية  الجمهورية  رئيس  ينتخب  املفعول. 
نيابية. والنه ماروين مل يحَظ انتخابه بتنافس 
النيابية  االنتخابات  بدورها  الطوائف.  بني 
لوائح  التعددية، بحيث تعكس  تجري وفق 
الطائفية.  تركيبتها  دائرة  كل  يف  املرشحني 
النواب  وعدد  وحجمها  الدوائر  عدد  تغري 

كرس  الطائف  اتفاق  ان  اال  مرة،  من  اكرث 
املناصفة بني املسلمني واملسيحيني.

هل نجحت السلطة يف تطبيق الدميوقراطية 
التوافقية يف لبنان؟

الحكم  مامرسة  يف  السلطة  نجاح  يرتبط 
مبدى  لبنان  يف  التوافقي  الدميوقراطي 
الهندسة  صور  من  صورة  يف  انخراطها 
ان  اىل  السلطة  اهل  يصل  مل  التوافقية. 
عن  وغاب  توافقيني،  مهندسني  يصبحوا 
بالهم ان تعددية املجتمع، وتنوع الخلفيات 
الثقافية فيه، امران سابقان لتكوين السلطة. 
يكن مصدرها  ايا  ـ  سلطة  اي  فان عىل  لذا 
لدولة  يؤسس  مبا  التنوع  ايقاع  ضبط  ـ 
اداء  حلقات  اضعف  فان  لذلك،  املواطنية. 
التوافقية  الدميوقراطية  تطبيق  يف  السلطة 
انها ال تستطيع الزعم بان ما تقوم به طريقة 
دميوقراطية  لتحقيق  كافية  او  رضورية 
مستقرة، وان كان نجاحها افضل من مثيالتها 
الحلقة  هذه  اخرى.  متعددة  مجتمعات  يف 

الضعيفة قد ال تكون حكرا عىل لبنان.

ويرتبط االستقرار السيايس يف الدميوقراطيات 
املختلفة  الجامعات  زعامء  بقدرة  التوافقية 

عىل تخطي االنقسامات. لهذا فان مامرستها 
مرضية  االجامل  وجه  عىل  كانت  لبنان  يف 
الكرث من ثالثني عاما. اال ان املوطن االسايس 
لضعفها متثل يف املأسسة غري املرنة للمبادئ 
التوافقية: تتم التعيينات بالتوافق عىل اساس 
طائفي، وليس عىل اساس الكفاية يف الغالب. 
املوظفني  دفعت  املرنة  غري  املأسسة  هذه 
اىل  الجديدة،  الوظائف  طالبي  او  الحاليني، 
بخلفية  متسلحني  املناصب  عىل  الحصول 
بالتوافق.  مغلفة  سياسية  وحصانة  طائفية 

مصانة باملحسوبية وليس بالقانون.
الذي  هو  الدميوقراطي  املعيار  كان  واذا 
يحكم طبيعة السلطة يف لبنان، واذا كان 
الدستور يعطي السلطة صفة الرشعية ما 
املشرتك،  العيش  ميثاق  تناقض  ال  دامت 
كلها،  الطائفية  الرشائح  متثيل  صيغة  اي 
يعني ذلك ان املواقع السياسية للطوائف 
مكرسة يف الدستور رصاحة عرب النص او 
العرف.  خالل  من  مبارشة  غري  بطريقة 
آخر  اىل  حني  من  اذا  نشهد  فلامذا 
عتبة  اىل  ارتداداتها  ازمات سياسية تصل 
تفسريه  يف  التباسا  يطرح  ما  الدستور، 
تعديل  بضورة  اآلن  والقول  وتطبيقه 

اتفاق الطائف؟ 
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الرصاع  ان  هل  اخر:  اىل  السؤال  يقودنا 
السيايس يف لبنان تعبري عن ازمة حكم ام ازمة 

نظام؟
تدفعنا هذه االسئلة اىل عالمات استفهام حول 
وانسجامها  التوافقية  الدميوقراطية  ايجابيات 
مع تركيبة لبنان التعددي، وسلبياتها وتناقضها 
مع مفهوم الدميوقراطية التي تجعل االكرثية 
تحكم واالقلية تعارض. هل ان هذه الصيغة 
قابلة لالستمرار، وهل النظام اللبناين توافقي؟

الدميوقراطية  يلغي  توافقي  نظام  الحسيني: 
والكيان

يقارب الرئيس حسني الحسيني الدميوقراطية 
التوافقية بعرض تاريخي يبدأ منذ عام 1861 
اىل اقرار الدستور املنبثق من اتفاق الطائف. 
يقول: "بني امليثاق الوطني عام 1943 اساسا 
املطالبة  عن  االقالع  االوىل  قاعدتني.  عىل 
بالحامية االجنبية للطوائف مع العلم ان هذه 
وليس  الطوائف  عىل  مفروضة  اتت  الحامية 
بسوريا  االندماج  رفض  والثانية  منها،  بطلب 
او الوحدة العربية. وهذا ما دفع جورج نقاش 
اىل القول "سلبيتان ال تبنيان امة". دستور لبنان 
منذ عام 1926 هو عمليا دستور دولة مدنية، 
االعتقاد  ان حرية  تقول  التي   9 املادة  بدليل 
لله  االجالل  فروض  بتأديتها  والدولة  مطلقة 
مامرسة  يف  وحريتهم  املواطنني  تحمي  تعاىل 
ناقصا  فبقي   1943 ميثاق  اما  شعائرهم. 
لعدم ايضاح الهوية الوطنية والهوية العربية، 
وبقيت  ايضا،  ملتبسا  بقي  الحكم  ونظام 
من  لجزء  هو  لبنان  هل  مثل  اساسية  اسئلة 
اهله ام الهله جميعا؟ عىل جزء من ارضه او 
عىل ارضه كلها؟ وطن مرحلة ام وطن نهايئ؟ 
عريب ام غري عريب؟ والن ال بّت للهوية الوطنية 
والهوية العربية، صار النظام السيايس ملتبسا 
غري معروف، اكان جمهوريا او ملكيا او امارة. 
بقيت الهوية ضائعة عىل قاعدة ان لبنان ذو 

وجه عريب مبعنى تعليق البحث".

"عام  النواب:  السابق ملجلس  الرئيس  يضيف 
1943 كان امليثاق غري مكتوب، وحملوه معاين 
كثرية لكن من دون اساس. عندما وصلنا اىل 
التي  و1975  و1973  و1969   1958 انفجار 
االمور،  وحسم  الطائف  اتفاق  جاء  استمرت 

املكتوب،  الكامل  الوطني  امليثاق  وضّمناه 
وهو مقدمة الدستور التي تحتوي كل املعاين، 
والتي تحتاج اىل قوانني تطبيقية، مثال رئيس 
املفوض  وكان  الدولة  رئيس  الجمهورية صار 
رئيس  فيام  الدولة،  رئيس  هو  قبال  السامي 
االن  حكومة.  رئيس  اىل  اقرب  الجمهورية 
الوطن  وحدة  ويؤمن  اليمني،  الرئيس  يقسم 
الهويات،  حسمت  الدستور.  تطبيق  ويراقب 
اذ ان لبنان وطن سيد حر مستقل عىل ارضه 
كلها، وهو نهايئ لجميع ابنائه وليس لطوائفه. 
كل مواطن رشيك يف امليثاق. تبعا لذلك لبنان 
عريب الهوية واالنتامء، ملتزم الرشعة العاملية 
كل  الوحيد يف  الدستور  انه  االنسان.  لحقوق 
نظام  النص.  هذا  يتضمن  االوسط  الرشق 
يقوم  برملاين  دميوقراطي  جمهوري  الحكم 
املواطنني  الحريات واملساواة بني  عىل احرتام 
العيش  ضّمن  طبعا  االجتامعية.  والعدالة 
املشرتك املسلامت االربع: الحرية الن ال لبنان 
التكافل  املواطنني،  بني  املساواة  دونها،  من 
الوالء  تعزيز  اىل  الكريم،  العيش  والتضامن، 
للمناطق  املتوازن  االمناء  طريق  من  الوطني 
ثقافيا واجتامعيا واقتصاديا. وهو ركن اسايس 
النظام.  واستقرار  الدولة  وحدة  اركان  من 
السلطة االجرائية يف مجلس الوزراء مجتمعا، 
الحكومة.  اعضاء  ثلثا  االجتامع  ونصاب 
املسلمني  بني  بالتساوي  النه  الثلثني؟  ملاذا 
اتخاذ  هو  آخر  ضامن  مثة  واملسيحيني. 
القرارات توافقيا. اي ان هناك فسحة لتحقيق 
التفاهم، واذا تعذر فبالتصويت. مثة مواضيع 

حددها الدستور تتطلب الثلثني".
ليس  "هذا  ايضا:  الحسيني  الرئيس  يقول 
قانون  ايضا تشبيح عىل  توافقيا. هناك  نظاما 
االنتخاب الذي حدد اتفاق الطائف معناه، وما 
يجب ان يؤمنه لجهة العيش املشرتك وصحة 

التمثيل السيايس لشتى فئات الشعب واجياله، 
اي سن الـ18، وفعالية التمثيل. مغزى ذلك ان 
ال يشّبح احد عىل احد. عىل ان النظام النسبي 
يف قانون االنتخاب يؤدي اىل متثيل كل الناس 
ويفرز اكرثية واقلية من كل الناس، الن فلسفة 
النظام او الكيان اللبناين هي ان ليس يف امكان 
احد حامية ذاته بذاته، وامنا حامية الكل للكل. 
تعارض  التي  واالقلية  تحكم  التي  االكرثية 
ان  اي  وبرملانيته،  النظام  دميوقراطية  تؤمن 
الخالف ليس يف الجامع والكنيسة، بل ُيعرّب عنه 
نؤمن  املعارضة  بواسطة  النواب.  مجلس  يف 
املراقبة واملحاسبة. عندما نقول نظاما توافقيا 
سليامن،  ميشال  الرئيس  عهد  يف  درج  كام 
يعني اننا نلغي النظام والدميوقراطية، الن ال 
دميوقراطية من دون مراقبة ومحاسبة. يعني 
نظاما  نقول  عندما  املعارضة.  الغاء  التوافق 
الن  والكيان،  النظام  الغينا  اننا  يعني  توافقيا 
ال لبنان بال حريات، والغاء املعارضة هو الغاء 
االستبداد.  ذلك  ومضمون  العامة  الحريات 
بواسطة هذا الهذيان اصبح كل مذهب وفئة 
النظام  صار  الفيتو.  حق  يفرض  مذهب  من 
نظام تعطيل وليس نظام تسهيل، الن االنظمة 
الدستور  يف  ليس  الناس.  امور  لتسهيل  هي 

اللبناين ما يتضمن ان النظام توافقي".

نسّمي  الفيتو فكيف  ليس الي طائفة  قباين: 
النظام توافقيا؟

قباين  خالد  الدكتور  السابق  الوزير  ينطلق 
كونها  من  التوافقية  الدميوقراطية  تناوله  يف 
العامل  يف  السياسية  االنظمة  بعض  يف  تطبق 
بالتعددية،  االجتامعية  بنيتها  تتسم  التي 
والدين  والثقافة  اللغة  متعددة  تكون  كأن 
وبلجيكا  والنمسا  وهولندا  كبولندا  واالثنية 
وجنوب افريقيا. يقول: "ايجابيات هذا النظام 
الثقافية  انه يؤمن املشاركة لكل املجموعات 
املتواجدة يف املجتمع يف الحكم، حتى ال تشعر 
اي فئة او مجموعة انها مستبعدة ومهمشة. 
لكن املشكلة يف هذه االنظمة انها جامدة غري 
متطورة، وانه ال بد من ان يؤول هذا النظام 
يف يوم من االيام اىل نظام فيديرايل، وميكن ان 
يؤدي اىل جمود عملية الحكم، وصدامات بني 
املجموعات الثقافية داخل الربملان والحكومة. 
اخطر ما يف النظام التوافقي ان كال من هذه 

املجموعات يتمتع بحق الفيتو الذي من شأنه 
شل امكان اتخاذ قرار، اال اذا تم التوافق عليه 
يف ما بينها، وهذا مصدر الخطر. اما نحن يف 
لبنان، منذ دستور 1926 حتى تعديالت اتفاق 
بحق  الدستور  احتفظ   ،1990 عام  الطائف 
النواب  مجلس  داخل  التمثيل  يف  الطوائف 
والحكومة مبا يؤمن العدالة لكل طائفة يف ان 
الطائف  اتفاق  قبل  الحكم.  يف  ممثلة  تكون 
بتمثيل  يتعلق  دستوري  نص  اي  من  يكن  مل 
وفق  لكن  النواب،  مجلس  يف  الطوائف 
تعديالت االتفاق اصبحت املادة 24 تتكلم عن 
متثيل الطوائف يف مجلس النواب وفق قواعد 
واملسيحيني،  املسلمني  بني  املناصفة  ثالث: 
اما  املناطق.  بني  نسبيا  الطوائف،  بني  نسبيا 
حيال الحكومة وفق املادة 95، فان الطوائف 
التمثيل  يكون  بذلك  عادلة.  بصورة  تتمثل 
الطائفي مؤمنا لكل الطوائف. اكرث من ذلك، 
ارشكت املادة 65 الطوائف يف قرارات مجلس 
الوزراء كونه السلطة التنفيذية خالفا للامدة 
17 قبل تعديالت اتفاق الطائف التي وضعت 
الجمهورية.  رئيس  يد  يف  التنفيذية  السلطة 
تتوىل  جامعية  هيئة  اآلن  الوزراء  مجلس 
طائفة  لكل  يكون  ان  والقصد  السلطة،  هذه 
ممثلها يف الحكومة، له حق املشاركة يف صنع 
او  مهمشة  بانها  تشعر  فال  السيايس،  القرار 

مستبعدة".

يضيف: "املشكلة املطروحة االن هي مفهوم 
والكتل  القوى  معظم  قال  بعدما  التوافقية، 
توافقي.   65 املادة  وفق  نظامنا  ان  السياسية 
السيايس  نظامنا  ذلك. يف  الحقيقة سوى  لكن 
بعض عنارص مكونة ملفهوم التوافقية كتمثيل 
ائتالفية.  والحكومات  الحكم،  يف  املجموعات 
ملاذا هي كذلك؟ ليس بسبب تعدد الطوائف، 
وليس  حزبية،  تعددية  لبنان  يف  الن  بل 
حيث  وبريطانيا  امريكا  شأن  الحزبني  نظام 
واالقلية. يف  االكرثية  االنتخابات  نتيجة  تحدد 
اي  يستطيع  ال  االنتخاب،  قانون  وفق  لبنان 
باالكرثية.  يحظى  ان  سياسية  كتلة  او  حزب 
مسلمون  فيها  السياسية  الكتل  من  كال  والن 
ومسيحيون، تاليا فان التمثيل يف الحكم ليس 
اللبنانيني  بل متثيل  متثيل مجموعات طائفية، 
السيايس  النظام  عن  ينزع  ما  واالحزاب، 

تصنيفه بانه توافقي".

املادة  يف  املشكلة  "منشأ  ان  قباين  يالحظ 
65 التي تقول ان القرارات داخل مجلس 
غري  الحقيقة  لكن  توافقيا.  تتخذ  الوزراء 
ذلك، الن القاعدة االساسية هي التصويت. 
نلجأ  االجامع،  اي  التوافق،  يتوافر  مل  اذا 
يف  االسايس  املبدأ  وهو  التصويت.  اىل 
ينص  ال  الربملانية.  الدميوقراطية  االنظمة 
الدستور عىل اعطاء كل طائفة حق الفيتو 
داخل  التصويت  الوزراء.  مجلس  داخل 
املجلس ال يتم عىل اساس الطوائف، وامنا 
مجلس  يف  املتمثلة  السياسية  الكتل  توّزع 
تتخذ  النواب  مجلس  يف  كذلك  الوزراء. 
املوصوفة  او  العادية،  باالكرثية  القرارات 
الدستور.  يف  محددة   مواضيع  يف  بالثلثني 
لنظام  لبنان  خضوع  كليا  يستبعد  وهذا 
يف  يرد  ذلك  عىل  االبرز  الدليل  التوافقية. 
التي تنص عىل ان عضو مجلس  املادة 27 
باسم  يتكلم  ال  االمة جمعاء.  النواب ميثل 
بصوته  يديل  عندما  لها.  يقرتع  او  الطائفة 
جميعا.  الطوائف  من  اللبنانيني  ميثل 
يقرتعون  الطوائف جميعا  واللبنانيون من 
الطوائف  كل  من  جميعا  للمرشحني 
داخل الدائرة. هذا ايضا ينفي عن نظامنا 
انه  التوافقي.  النظام  مفهوم  السيايس 
املساءلة  عىل  قائم  برملاين  جمهوري  نظام 

واملحاسبة".

ال مكان للديموقراطية 
التوافقية في الدستور، 

ولكل طائفة حق املشاركة 
في صنع القرار السياسي

نظامنا ليس توافقيا، بل 
تشبيح على قانون االنتخاب 

الذي حدد الطائف معناه

مشكلة التوافقية انها غير 
متطورة، وتؤول في يوم 

من االيام الى نظام فيديرالي

الوزير السابق الدكتور خالد قباين.
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نجار: ال بد من الدميوقراطية التوافقية 
رشط عدم تعسفها

ابراهيم  الربوفسور  السابق  الوزير  بدوره 
البداية  من  تنطلق  مقاربة  يطرح  نجار 
حول  لبنان  يف  الرصاع  لتفجر  العملية 
الطروحات  وبدء  الحكم،  نظام  طبيعة 
مضامينها  تستقي  اتجاهات  يف  تنزع  التي 
يقول:  املرحلة.  تلك  يف  راجت  افكار  من 
التوافقية،  مفهوم  ادخال  وقت  "يرجع 
و  Consociation لعباريت  تعريب  وهي 
يوم  السبعينات،  اىل   Consensualisme
السوري حافظ  الرئيس  بني  تحالف  حصل 
زمن  يف  اللبنانية،  الكتائب  وحزب  االسد 
السياسية  املارونية  عىل  فيه  يؤخذ  كان 
عدم املشاركة، واالبقاء عىل ما كان يسمى 
الرئاسة  طلبت  مقبولة.  غري  امتيازات 
السورية من حلفائها الجدد تطوير احكام 
كان  التي  املطالبات  من  للحد  الدستور 
املسلمون،  الزعامء  يومذاك  بها  ينادي 
كرامي  رشيد  الرؤساء  منهم  سيام  وال 
واملحامي  اليايف  وعبدالله  سالم  وصائب 
املستقاة  املفاهيم  فادخلنا  الوزان.  شفيق 
اعتربنا  الننا   Consociationالـ فكرة  من 
عددية  ليست  لبنان  يف  الدميوقراطية  ان 
مبقدار ما هي تعددية، وان التعددية هي 

املدخل اىل التوحيد والعيش املشرتك، وان 
ينقل  ان  يجب  العددية  االقالع عن شعار 
اىل  الرقمية  املعادالت  مرحلة  من  لبنان 
 De l’équation à la التعددية  املعادلة 
بتعديل  القبول  مقابل  يف   péréquation
بيار  عليه  كان يرص  ملا  اي خالفا  الدستور. 
لن  الدستور  ان  قوله  يف  يومذاك  الجميل 
ميس. ادخلنا اقرتاحا يهدف اىل ضامن حقوق 
املسيحيني، خصوصا وان بعض نوابهم كانوا 
وانه  اسالمية،  اكرثيات  قبل  من  ينتخبون 
فعليا  وزرائهم  بعض  يخضع  ان  يخىش 
لتأثري رئيس الوزراء. كان ال بد من الحؤول 
االكرثية،  ديكتاتورية  يكّرس  ان   دون 
الوزراء ان  بحيث يكون لالقلية يف مجلس 
تبدي رأيا وازنا وضامنا يف االمور الحياتية 

والدستورية االساسية. هذه املواد االساسية 
باتت تنص عليها املادة 65 من الدستور".

يضيف: "استعدنا فكرة التعددية يف صوغنا 
لجنة  عمل  ضمن  من  الدستور  مقدمة 
االصالح الدستوري التي تألفت بعد مؤمتري 
التي  و1984،   1983 عامي  ولوزان  جنيف 
املسلمني  مناصفة  ميثلون  16 عضوا  ضمت 
واملسيحيني، تلك املقدمة التي نقلها النواب 
املجتمعون يف الطائف بحرفيتها قبل أن يتم 
ادخالها يف دستور عام 1990. مبرور االوقات 
وتبدل االزمان، تحّولت اقلية اعضاء مجلس 
معطل،  ثلث  اىل  ضامنة  اقلية  من  الوزراء 
استعامل  رافق ذلك من تعسف يف  ما  مع 
حق الثلث الضامن، خالفا للغاية التي اعّد 
من اجلها. ويف غياب اي سلطة حقيقية يف 
عن  الصادرة  القرارات  دستورية  مراقبة 
نوعا  اليوم  املوضوع  بات  الوزراء،  مجلس 
اذ  املستمرة،  الدستورية  االشكالية  من 
ال  مناورة  اقلية  اىل  الضامن  الثلث  تحّول 
الحقيقية  التعددية  دامئا مصلحة  تستوحي 
التي تالزم قيام الدميوقراطية التوافقية، بل 
اصبح نقيضا لها. لذلك نجد ان الدميوقراطية 
التوافقية ال بد منها، رشط ان ال تكون محل 

تعسف يف االستعامل".  

االقلية الضامنة في 
مجلس الوزراء تحولت الى 
ثلث معطل، خالفا للغاية 

املتوخاة منها

الديموقراطية في لبنان 
ليست عددية بمقدار ما هي 

تعددية، والتعددية مدخل 
العيش املشترك

الوزير السابق الربوفسور ابراهيم نجار.
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تفاعل الدولة والمواطن لجبه اإلرهاب والجريمة

تطوير التشريعات وبرنامج 
الحماية والتزام املوجبات

محليات

تشكل العالقة التبادلية بني الدولة واملواطن حجر الزاوية في ترسيخ 
مع  التعاطي  طرق  ظرف  لكل  كان  واذا  الوطني.  باالنتماء  الشعور 
تحدياته، فان ما يشهده لبنان راهنا من اخطار ناجمة عن دخول االرهاب 
الى اراضيه، متمثال باالعمال والتفجيرات االنتحارية، يضع الجميع امام 

استحقاق مصيري في صون الوطن وحماية استقراره

داود رمال
aborami20@hotmail.com

جوانبها  يف  بها  اضطلعا  التي  واالدوار 
الثقافة  وتعزيز  واالجتامعية  القانونية 
غسان  النائب  هام  املجتمع،  يف  املدنية 

مخيرب والوزير السابق زياد بارود.

فكرة  تطوير  تحتم  االرهاب  آفة  مخيرب: 
كل مواطن خفري

للمواطن  االمان  متنح  ان  للدولة  كيف   ■
يك يكون متفاعال معها امنيا؟

العقوبات،  قانون  احكام  احد  يف   □
الدولة  اخبار  املواطن  عىل  واجب  مثة 
كام  تحصل،  جرمية  باي  العامة  والنيابات 
املواطنني  عىل  اضافيا  موجبا  هناك  ان 
حال  يف  هم  الذين  االشخاص  ملساعدة 
هذه  تؤرش  بالتايل  الخطر.  او  العوز 
االحكام يف قانون العقوبات اىل دور مهم 
عىل  السلطات  يعاون  كخفري  للمواطن 
ومساعدة  واملخالفات،  الجرائم  ضبط 
يقع عىل  الخطر. عندما  االشخاص يف ظل 
الذي  املواطن  فان  انفجار،  املثال  سبيل 
ميكن  ـ  ذلك  عىل  قادر  وهو  ـ  يساعد  ال 
هذا  يف  االصعب  امنا  جزائيا.  مالحقته 
االمر ـ وان كان املوجب موجودا ـ ايجاد 
مبادرة  ضمن  من  يكون  ان  يفرتض  اطار 
من القوى االمنية، كام فعلت بالنسبة اىل 
توفر  بحيث  الكهرباء،  او  السري  مخالفات 
املواطنني  بني  ما  للتواصل  الكرتونيا  اطارا 
ان  نرى  السياق،  هذا  يف  االمنية.  والقوى 
السيام  مؤسساتها  عرب  الداخلية  وزارة 
انتجا ما يعرف  العام والجيش  منها األمن 
بني  ما  للتواصل  االلكرتونية”  بـ”البوابة 
املواطنني واألمن العام والجيش. من املفيد 
تواصل  حالة  تقيم  يك  كهذه  بوابة  وجود 
وحدهام،  العام  واألمن  الجيش  مع  ليس 
امنا مع سائر القوى االمنية. هذه من االطر 
املواطن  بني  والتواصل  للتعاون  الجديدة 

والقوى االمنية.

سوى  املواطن  تحمي  قوانني  من  هل   ■
قانون العقوبات الذي يحّضه عىل التعاون؟
الحامية  الن  تحميه،  نصوص  من  ليس   □

النائب غسان مخيرب.

البوابة االلكترونية من 
االطر الجديدة للتعاون 

والتواصل بني املواطن 
والقوى االمنية

القوانني ثانوية الن االهم 
جهوزية القوى االمنية، 

وتمكنها من جمع 
املعلومات الضرورية 

لحماية الحدود واملواطن

توفير حماية الشهود 
من الحوافر التي تشجع 

على التعاون

التفاعل  عىل  املواطن  تشجيع  يحتاج 
ومنها  ـ  الدولة  مؤسسات  مع  والتعاون 
املعنية بأمنه يف مواجهة االخطار الداهمة 
الحامية  من  واطار  وارشاد  تنشئة  اىل  ـ 

َمن  لكل  العملية  والحاميات  القانونية 
يف  تصب  معلومات  او  معطيات  يقّدم 
يف  تعمم  انها  اال  العام.  الصالح  خدمة 
املقابل ثقافة التعاون واملسؤولية الوطنية 
الدولة  أعطيت  ما  املواطن  تعطي  التي 
استقراره  عىل  السهر  وهو  ومؤسساتها، 

وسالمته.
اىل  املوضوع  بهذا  العام”  “االمن  ذهبت 
اثنني من ابرز العاملني عىل ترسيخ عالقة 
النشاطات  من  كثري  يف  بالدولة،  املواطن 

فيها  التفكري  احدهم  ميكن  التي  الوحيدة 
خطورة  منطلق  من  كشاهد  حاميته  هي 
ان  من  الناس  بعض  وخشية  االرهاب، 
تحدث لهم مالحقة ورضر جسدي وسوى 
باالرهاب.  تتعلق  ارسارا  افشوا  اذا  ذلك 
من  مببادرات  امنا  يحصل  ان  ميكن  هذا 
الشهود.  حامية  اطار  يف  العامة  النيابة 
من املفيد تنظيم هذه االطر غري املنظمة 
املواطنني  تحفيز  وميكن  واضحة،  بنصوص 
ادلوا  اذا  الحامية  هذه  مثل  توفري  عرب 
من  الوقاية  تفيد  وشهادات  مبعلومات 
ارهابيني  او  حاالت  افشوا  او  االرهاب، 

يقومون بالتخطيط للتفجري مثال.

وتحديدا  املعنية،  االجهزة  لدى  هل   ■
قادرة عىل حامية  داخلية  قوانني  االمنية، 

املواطنني اذا قدموا معلومات خطرية؟
ومثة  العامة،  للنيابات  هناك مامرسات   □
العامة  النيابات  كون  مشرتكة  ملفات 
تعمل  التي  االمنية  القوى  عىل  ترشف 
تطوير  عىل  اعمل  انا  عدلية.  كضابطة 
لتأطري  الجزائية  املحاكامت  اصول  قانون 

لكن  الحاالت يف نصوص واضحة.  هذه 

لتحقيق  وذلك  والشخصية،  القانونية 
يكون  ما  غالبا  استباقي  عمل  من  املأمول 
باالمن  للعابثني  التصدي  يف  االنجح 
الترشيعات  اهمية  هنا   من  الوطني. 
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من املفيد للمواطن والقارئ ان يعرف 
ان مثل هذه الحاميات موجودة باملامرسة. 
ميكن ملَن يطلب الحامية كشاهد ان تؤمن 
له هذه الحامية. يعلم البعض ممن يتابع 
بلبنان  الخاصة  املحكمة  لدى  املحاكمة 
التي تعقد جلساتها يف الهاي، انها تعطي 
حامية  لكيفية  االقىص  الحد  يف  االمثلة 
املحكمة  هذه  يف  االصول  الن  الشهود، 
تسمح بأن يديل احدهم بشهادته من دون 
الحاجة اىل االفصاح عن هويته الشخصية.

التعاطي مع مواطن  كيف ميكن عمليا   ■
من  لديه  ما  وتقديم  التعاون  يف  يرغب 

معلومات؟
املعلومات  هذه  تعطى  ان  املفيد  من   □
يف  املخابرات  مديرية  او  العام  األمن  اىل 
تأخذ  يك  العامة  النيابات  اىل  او  الجيش 

مجراها يف املالحقة.

التعاون  هذا  لتحويل  آلية  من  هل   ■
ملصلحة االمن الوطني؟

يف  الداخيل  العمل  تفاصيل  اعلم  ال   □
اتوقع  امنا  اللبنانية،  االمنية  املؤسسات 
مديرية  أو  العام  األمن  لدى  تكون  ان 
املعلومات  فرع  او  الجيش  يف  املخابرات 
الداخيل  االمن  لقوى  العامة  املديرية  يف 
مع  التعاون  لكيفية  داخلية  ونظم  اطر 
تساهم يف كشف  التي  الجدية  املعلومات 
االطر  هذه  مثل  ان  اعتقد  االرهاب. 
لدى  او  االمنية  القوى  لدى  ان  الداخلية، 
ميكن  العامة،  والنيابات  العدلية  الضابطة 
ان توفر املطلوب من الحامية، وان حامية 
اسمها  التي  الجديدة  االفة  من  املجتمع 
مواطن  كل  فكرة  تطوير  تحتم  االرهاب 
خفري، عرب اعطاء املعلومات يف ارسع وقت 

عن كل تحضريات اعامل ارهابية.

قوانني  اىل  حاجة  يف  لبنان  ان  هل   ■
وترشيعات جديدة يف هذا املجال؟

□ يحتاج االمر اىل تعاون دويل وثيق وانهاء 
حالة الحرب يف سوريا، واىل تعزيز القوى 
القوانني،  اما  املخابراتية.  االمنية وقدراتها 

ألن  نسبيا  ثانوية  نظري  وجهة  من  فهي 
االهم جهوزية القوى االمنية، ومتكنها من 
لحامية  الضورية  املعلومات  كل  جمع 
خطر  اي  من  اللبناين  واملواطن  الحدود 
مستقبيل. ان كان من تطوير ترشيعي، فهو 
لتطوير نظام متكامل يف اصول املحاكامت 

الجزائية لحامية الشهود.

التعاون  يحفز  مدين  اطار  من  هل   ■
ويعمقه لحامية الوطن؟

□ انا من املحبذين تطوير خدمة مواطنية 
اقرص  تكون  العسكرية  بالخدمة  شبيهة 
زمنيا، وتطور حّس التواصل ما بني القوى 
لحامية  وجهوزيتهم  واملواطنني  االمنية 
عىل  التدريب  اطار  يف  امنا  الوطن،  امن 
االهم  والعسكرية.  االمنية  القدرات 
املؤسسات  مبساعدة  العمل  يف  االنخراط 
دون  من  مدنية  خدمة  اسميه  مبا  املدنية 
الدراسات  عىل  تأثري  لذلك  يكون  ان 
الخدمة  هذه  تنظم  ان  ميكن  الجامعية. 
العطل،  وايام  الصيف  فرتة  يف  املواطنية 
لتأمني جهوزية جدية للمجتمع يف مواجهة 
االعتداءات العسكرية واالرهابية، وتطوير 

لالجهزة االمنية مالحقة 
َمن ال يتعاون باخفاء امر 

وعدم اعالم السلطة بما 
كان يجب ان تعلم به

يجب ان تكون الخدمة 
املدنية في كثير من

االحيان بديال من عقوبة 
السجن

تحتاج قوانيننا الى تطوير 
كي تالئم ما استجد 

على مستوى مكافحة 
الجريمة

الوزير السابق زياد بارود.

والجيش  املواطنني  بني  ما  التواصل  هذا 
والقوى االمنية.

بارود: القوانني تحمي َمن يكشف الجرم 
وتالحق َمن يخفيه

كيف  للداخلية،  اسبق  وكوزير  قانونيا   ■
يكون  يك  للمواطن  االمان  الدولة  تعطي 

متفاعال معها امنيا؟
يتفاعل  ان  مواطن  كل  واجب  من   □
ايجابا مع الدولة يف املوضوع االمني. قبل 
هناك  للمواطن،  ضامنات  عن  الحديث 
التزامات وواجبات وعقوبات قانونية عىل 
املواطن لجهة تعاطيه مع املسائل االمنية 
كأنه خفري، وان يكون عىل تعاون كامل مع 
السلطات االمنية. اما من ناحية الضامنات، 
فان القوانني تحمي املواطن الذي يكشف 
عىل  سواء  معني،  امر  عن  يبلغ  او  جرما 
صفته  مستوى  عىل  ام  املالحقة  مستوى 
حامية  القانون  يف  هناك  تاليا  كشاهد. 
حد  اىل  االمور  تصل  قد  امنا  للمتعاون، 
مالحقة َمن مل يتعاون مع االجهزة االمنية 
الواجبات، اي اخفاء امر ما وعدم  لناحية 

اعالم السلطة مبا كان يجب ان تعلم به.

املواطن،  اللبنانية  القوانني  تحمي  هل   ■
وكيف تنص عىل ذلك؟

هذا  يف  مواد  مثة  العقوبات  قانون  يف   □
االتجاه.

الداخلية  القوانني  ضمن  من  هل   ■
لالجهزة االمنية ما ينظم االمر؟

الداخيل  االمن  قوى  قانون  يف  طبعا.   □
االخرى  االجهزة  قوانني  يف  او   90/17
السيام منها األمن العام، هناك دامئا تنظيم 
اجراءات الضابطة العدلية. لكن ليس من 
تفصيل يتعلق بطريقة تعاطي املواطن مع 

االجهزة االمنية وتعاونه معها.

■ ماذا عن حامية الشهود؟
القوانني  تبقى  اخر.  موضوع  هذا   □
اىل  بالنسبة  املفعول  سارية  اللبنانية 

املادة28: اخبار النيابة العامة االستئنافية او احد مساعديها بوقوع الجرائم
عىل كل شخص شاهد اعتداء عىل االمن العام او عىل سالمة االنسان اوحياته اوملكه ان يخرب 
بذلك النائب العام االستئنايف او احد مساعديه التابع له محل وقوع الجرمية اومحل القاء 

القبض عىل مرتكبها اومحل اقامته.
التابع له  ان امتنع من دون عذر مرشوع عن االخبار فيالحق امام القايض املنفرد الجزايئ 

محل وقوع الجرمية ويعاقب بغرامة حدها االدىن مايتا الف لرية واالقىص مليونا لرية.

املادة45: حق كل شخص بالقبض عىل الفاعل املتلّبس بالجرمية املشهودة
لكل شخص يف حالة الجرمية املشهودة، جناية كانت ام جنحة تستوجب عقوبةالحبس، ان 

يقبض عىل الفاعل املتلبس بها ويحرضه اىل اقرب مركز للضابطة العدلية.

في قانون اصول املحاكمات الجزائية

مسائل كثرية، لكن يف موضوعي املحاكمة 
والشهود مثة نظام خاص باملحكمة الخاصة 

بلبنان، وهذا النظام هو الذي يرسي.

■ كيف يجب التعاطي مع املواطن الذي 
يريد التعاون امنيا يف قضية معينة؟

ال  انه  مبدأ  من  تنبع  الشهود  حامية   □
ويطمنئ  شهادته،  يعطي  ان  لشاهد  ميكن 
االفصاح  من  يخىش  كان  اذا  اعطائها،  اىل 
عن هويته او ان يالحق من املتضرين من 
هذه الشهادة، وبالتايل النظام الذي يعتمد، 
بلبنان  الخاصة  املحكمة  مستوى  عىل  ان 
اخرى،  قانونية  انظمة  مستوى  عىل  او 
يرمي اىل حامية الشاهد عىل نحو يعطيه 
بشهادته،  ليتقدم  الطأمنينة  من  يكفي  ما 
اىل  والتوصل  العدالة  يخدم  يك  ثم  ومن 

الحقيقة.

قوانني  اىل  حاجة  يف  لبنان  ان  هل   ■
وترشيعات جديدة يف هذا املجال؟

□ بال ادىن شك. صحيح ان قوانيننا ال بأس 
بها، لكنها تحتاج اىل تطوير يك تصبح اكرث 
مكافحة  مستوى  عىل  استجد  ملا  مالءمة 
الن  كاف  غري  الشهود  وموضوع  الجرمية، 
خصوصا  كافية،  غري  لدينا  التي  النصوص 
تقع  مكلفة  باجراءات  غالبا  ترتبط  وانها  

نصوص  متنح  طبعا  الدولة.  عاتق  عىل 
الصالحيات  التمييزية بعض  العامة  النيابة 
عىل هذا الصعيد، لكنها يف رأيي غري كافية 
لحامية  متكامال  نظاما  لدينا  ان  للقول 

الشهود.

اعادة  اىل  حاجة  يف  لبنان  اصبح  هل   ■
تفعيل ما يسمى الخدمة املدنية؟

امر  املدنية  الخدمة  موضوع  بالتأكيد،   □
الدفاع  قانون  يف  عليه  ومنصوص  ملح 
الوطني الصادر عام 1983. لسنا يف حاجة 
اىل قوانني جديدة العتامد الخدمة املدنية، 
فهي موجودة يف الترشيعات النافذة حاليا، 
لجعل  تطبيقية  تدابري  اىل  تاليا  ونحتاج 
القانون نافذا فحسب. وهذا امر مهم ألنه 
يرشك املواطن يف الخدمة العامة، ويجعله 
عىل متاس مع اجهزة الدولة ومؤسساتها، 
خصوصا وان الخدمة املدنية تأيت يف سياق 
عىل  قادرا  مواطن  كل  يجعل   تخصيص 
من  اكرث  يف  تخصصه  خالل  من  يخدم  ان 
الخدمة  ان  اعتقد  ذلك،  من  اكرث  موقع. 
املدنية يجب ان تكون يف كثري من االحيان 
السجن كام يف عدد من  بديال من عقوبة 
ارتكب  من  او  املخالف  فيقوم  البلدان، 
جنحة بخدمة عامة، وتكون هذه الخدمة 

التي يؤديها مبثابة تنفيذ للعقوبة.
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تحقيق
كيف السبيل إلى مواجهة شّح املياه في صيف اسود؟

ايها اللبنانيون... 
         إلى التصّحر ُدّر 

جاد إبراهيم

صيف عام 1958، الساخن سياسيا ومناخيا، استنجد ابناء بيروت بالدفاع املدني وسيارات االطفاء اليصال 
املياه الى منازلهم عبر الصهاريج بسبب قلة املتساقطات انذاك. في شباط 2014 عاش ابناء العاصمة 
والقاطنون في اعالي كسروان واملنت الوضع نفسه. اشتروا املياه لالستعمال املنزلي بصهاريج ايضا. 

لعلها كانت ملوثة بسبب غياب الرقابة
يزحف  التصحر والشح يف املياه اىل اكرث من 
املأساة  هذه  اىل  املواطنون  ينظر  منطقة. 
بقلق، وهم عىل اهبة مواجهة نقص حاد يف 

املياه السطحية والجوفية الصيف املقبل.
يحصل ذلك كله بسبب غياب الخطط، وعدم 
السدود  بناء  يف  والرتدد  املشاريع،  تنفيذ 
والربك االصطناعية التي ال تزال محفوظة يف 

ادراج  الدراسات والتقارير وعىل الخرائط.
اللبنانيني اال صالة االستسقاء يف  امام  مل يبق 
واملرتفعات،  والجنوب  وعكار  البقاع  سهول 
والتوجه اىل املساجد والكنائس طلبا لتساقط 
االمطار هذه السنة، حيث مل تعرف املناطق 
هذا الشح منذ اكرث من نصف قرن. من هنا 
ويف  االهايل،  عىل  القلق  من  حال  تسيطر 
الزراعة.  قطاع  يف  يعملون  الذين  مقدمهم 
وتدل كمية املتساقطات عىل تناقص يف هذه 
اىل  منها  االكرب  الجزء  يذهب  التي  الرثوة 

البحر بسبب غياب سياسات مائية سليمة.
يطرح هذا السؤال عىل الحكومات املتعاقبة 
العناية  الحيوي  امللف  هذا  تول  مل  التي 
الدول  برامج  مقدم  يف  انه  علام  الكافية، 
من  زادت  املتقدمة.  املجتمعات  وحياة 
عىل  السلبية  االنعكاسات  املشكلة  خطورة 
واقع االنهر يف لبنان يف اكرث من منطقة، منذ 
من خالل  اليوم،  حتى  عاما  اربعني  من  اكرث 
ضفافها،  عىل  عشوائية  ومبان  منازل  بناء 
تصب  التي  الصحي  الرصف  مياه  عن  فضال 

بني  يفصل  الذي  الكبري  النهر  يعاين  فيها. 
لبنان وسوريا تخمة االعتداءات عليه، اضافة 
اىل "حيتان الكسارات" التي مل تكتف بنهش 
اجزاء  لتلتهم  تجاوزاتها  امتدت  بل  الجبال، 

من االنهر.
الغريب،  البقاع  يف  القرعون  بحرية  يزر  َمن 
املياه يف عز  نسبة  انخفاض  يرى  يحزن وهو 
شباط واذار اىل معدل 45 مليون مرت مكعب 
من اصل 220 مليونا تحققت يف اعوام خلت. 
يقع ذلك كله وسط لغط كبري يف االرقام التي 
يف  املتوافرة  املائية  الكميات  عن  تتحدث 
لبنان، التي تصدر عن عدد من االختصاصيني 
اىل  الحقل، وال ميت بعضها  والفنيني يف هذا 
بالقول  صلة،  باي  العلمية  والحقيقة  الواقع 
ان لبنان يقع او يسبح عىل بحرية، الن االرقام 

تكذب كل ما يرتدد يف هذا الشأن. 

العال"  عبد  ابراهيم  "اصدقاء  جمعية  رئيس 
النائب السابق نارص نرصالله يؤكد لـ "االمن 
غري  االرقام  بعض  يطرح  "َمن  مثة  ان  العام" 
سوء  عن  او  نية  حسن  عن  سواء  الدقيقة 
من  مرئية  او حتى الهداف غري  التقدير،  يف 
اللبنانية  االرايض  ان  عن  الحديث  خالل 
كميات  الشتاء  يف  املواسم  بعض  يف  تتلقى 
لبنان،  حاجة  من  واكرث  االمطار  من  كبرية 
االمر الذي يعرضه اىل خطر االطامع برثوته". 
تعمل  التي  ارسائيل  هنا  نرصالله  يقصده  ما 
جاهدة يف االمم املتحدة واملحافل واملؤمترات 
االستفادة  يف  حقها  تثبت  ان  عىل  الدولية 
الوزاين  نهري  يف  وخصوصا  لبنان  مياه  من 
تذهب  انها  زعمها  معرض  يف  والليطاين 

اهدارا اىل البحر.
من املعروف ان االيام الفعلية التي تتساقط 
الشتاء،  فصل  يف  يجب  كام  االمطار  فيها 
ترتواح بني 40 و 50 يوما يف السنة. اذا كانت 
االيام  فان  ميللمرت،   800 حدود  يف  النسبة 
املئة  55 يف  بتبخر  كفيلة  السنة  من  املتبقية 
التضاريس  ان  علام  املتساقطات.  هذه  من 
املوجودة يف الرتبة اللبنانية تساهم يف ترّسب 
تصل  ال  التي  االمطار  من  بها  بأس  ال  نسبة 

كلها اىل الحوض الجويف يف االرض.

اقل  الحالية  السنة  ان  اىل  نرصالله  يشري 

االعوام  مدى  عىل  لالمطار  هطوال  السنوات 
الـ50 االخرية. 

دائرة  رئيس  ايضا  املعلومة  هذه  يثبت 
الجوية  االرصاد  مصلحة  يف  التقديرات 
ان  يعترب  اذ  زواوي،  الرحمن  عبد  املهندس 
"حيث  السنة  هذه  قليلة  االمطار  كمية 
نهاية  يف  ملليمرتات   310 حدود  اىل  وصلت 
شباط الفائت، يف وقت كانت تصل يف االعوام 
االخرية اىل معدل 800 ملليمرت. وتبدأ السنة 
املطرية عادة مطلع ايلول". اذا استمر الوضع 
يحصل  ومل  زواوي،  يقول  املنوال،  هذا  عىل 
اللبنانيني  "فان  وايار  نيسان  يف  تعويض  اي 
التي  الكميات  الن  قاس  مقبلون عىل صيف 
يستعملونها لن تكفيهم. تتزامن هذه االزمة 
السوريني  النازحني  من  الكم  هذا  وجود  مع 
بلدهم،  يف  الحرب  استمرت  متى  لبنان.  يف 
اللبنانيني  عدد  مع  سيتساوى  عددهم  فان 

املقبلة". السنة 

من  االستفادة  عدم  عىل  زواوي  ويتحرس 
اىل  وصلت  التي  املايض  العام  متساقطات 
منها  االكرب  الجزء  ذهب  "اذ  ملليمرت   900
السدود  وجود  لعدم  البحر  اىل  كالعادة 
الكافية واملطلوبة، والتي اقامتها دول قريبة 
من لبنان مثل سوريا وقربص. علام ان نسبة 
االمطار التي تتساقط يف هذين البلدين اقل 

من تلك التي تهطل يف لبنان".

أين وزارة الزراعة؟
يؤكد املدير العام ملصلحة االبحاث الزراعية 
الدكتور ميشال افرام ان وزارة الزراعة  تقوم 
بالدور املطلوب منها. وكان وزير الزراعة يف 
من  الحاج حسن  السابقة حسني  الحكومة 
املتحمسني والعاملني عىل الحد من الجفاف 
وانشأ  اجراءات،  سلسة  واتخذ  لبنان،  يف 
عددا من الربك االصطناعية والسدود لحفظ 
االخرض".  "املرشوع  مع  بالتعاون  املياه 
جرى كذلك زرع بذور من القمح  املقاوم 
للجفاف يف البقاع، فضال عن تشجيع الوزارة 
الوسائل  من   بالتنقيط، وهي  الري  عملية 

التي تساعد عىل تخفيف اهدار املياه. 
افرام اىل ان ملف املياه ينبغي ان  ويلفت 
يحتل موقع الصدارة يف حكومة الرئيس متام 

سالم نظرا اىل اولوياته يف حياة املواطنني.

2014 اقل السنوات هطوال 
لالمطار في االعوام 

الخمسني االخيرة

رئيس جمعية "اصدقاء ابراهيم عبد العال" النائب السابق نارص نرصالله.
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املائية  االزمة  من  زاد  الذي  االمر  لعل 
يف   55 نحو  "ان  هو  نرصالله،  وفق  عندنا، 
ميكن  وال  تضيع  املتساقطات  مياه  من  املئة 
العدد  وجود  عدم  بسبب  بها،  التحكم 
وقلة  والسدود،  البحريات  من  املطلوب 
امليزان  الخلل يف  الجوفية. هذا  املياه  تغذية 
املايئ بدأ اللبنانيون، وال سيام الذين يعملون 
من  معاناته  يعيشون  الزراعي،  القطاع  يف 

خالل عدم متكنهم يف الشكل املطلوب ووفق 
ري  من  الحقل،  هذا  يف  العلمية  القواعد 
الجبلية.  واملناطق  الساحل  يف  مزروعاتهم 
الحمضيات  بساتني  اصحاب  يطلق  هنا،  من 
واملوز، رصخة عىل طول الساحل من الشامل 
اىل الجنوب، النهم مل يستطيعوا ري شتولهم 
ينعكس  الذي  االمر  يجب،  كام  واشجارهم 
املحصول،  ونوعية  االنتاج  كمية  عىل  سلبا 

ويكبد املزارعني املزيد من  الخسائر".
ال يختلف رأي نرصالله عام يحذر منه املدير 
الدكتور  الزراعية  االبحاث  ملصلحة  العام 
ميشال افرام الذي اكد "وصول االيام السود" 
 ،2000 عام  مطلع  منذ  عنها  يتحدث  التي 
يف  واملسؤولون  الوزراء  يتدارك  مل  "بحيث 
السدود  بناء  اهمية  املتعاقبة  الحكومات 
واعلن  االصطناعية".  والربك  والبحريات 
لـ"االمن العام" ان معدل االمطار هذه السنة 
وصل اىل 22 يف املئة مقارنة بالعام املنرصم، 
فيام يأمل يف ان تعدل هذه الكمية نسبيا يف 
بالطبع  يصال  "لن  اللذين  املقبلني  الشهرين 

اىل مستوى كانون الثاين وشباط".
يف  لبنان  بأن  االعرتاف  يف  افرام  يرتدد  وال   
رضورة  اىل  ويدعو  "التصحر"،  اىل  طريقه 
مع  تعاطيهم  طريقة  مواطنوه  يغري  ان 

النهاية من وضع  بد يف  "ال  انه  ويرى  املياه. 
املنازل عىل غرار ما تفعله  العدادات يف كل 
"عدم   يستغربه  ما  لكن  العامل".  بلدان  اكرث 
العدادات  مع  املطلوب  النحو  عىل  التعاطي 
املثبتة عند اخر كوخ يف ارياف اثيوبيا، وهذا 

ما  يفعله البلد الذي ينبع منه نهر النيل".
اذا استمر هذا الشح يف املياه، يقول زواوي، 
يقطنون  الذين  سيام  وال  اللبنانيني،  فان 

استغاثة وبراثن ثالثية
مل يتوان رئيس الجمعية التعاونية ملزارعي البطاطا يف عكار عمر حايك عن القول لـ"االمن العام" ان 
املزارعني يف عكار يتجهون اىل كارثة، وان املحصول من الزراعات الشتوية "ان شالله يسلم". ويشري 
اىل ان " انتاج البطاطا هذا املوسم لن يرتاجع، لكن بسبب قلة توافر املياه، فان الكلفة سرتتفع عىل 
املزارع الن مياه نهر االسطوان مل تعد تكفي".  ويقدر انتاج البطاطا يف عكار بني 80 و100 الف 
طن، يصدر منه نحو 80 % اىل الخارج.  ويأسف حايك لعدم تحقيق الوعود التي يتلقاها ابناء عكار 
من اقامة السدود والربك االصطناعية، معتربا ان استمرار الجفاف الشتاء املقبل يجعل زراعة البطاطا 
املياه  الخرباء يف قطاع  االكرب من  العدد  التي يعكسها  التشاؤمية  املناخات  يف عكار مهددة. ورغم 
ورؤساء الجمعيات الزراعية يف املناطق من جراء الشح الحاصل يف االمطار، فان رئيس تجمع املزارعني 
والفالحني يف البقاع ابراهيم ترشييش ال يوافقهم الرأي. ويشري اىل انه ال يزال يأمل يف ان متطر السامء 
حتى منتصف ايار. ويؤكد ان املزارعني يف البقاع "يعيشون اوضاعا صعبة اىل درجة انهم باتوا يكرهون 
طلوع الشمس يف هذا الفصل. اذا مل تعوض االشهر االخرية، سيقع هؤالء يف براثن الثالثية: انتاج قليل، 

نوعية تحت الوسط، كلفة زائدة". 
عندما ُيسأل: ماذا ستفعلون بازاء هذه املعضلة املناخية؟

يجيب: "ندعو اىل الله ان يأيت باملطر، وان ال يقف الفالحون امام مكاتب الهيئة العليا لالغاثة طلبا 
للمساعدات، الن ارضنا تبقى اكرم من الجميع".

املواطنون سيشترون مزيدا 
من املياه في الصيف، وينبغي 

توعيتهم على االزمة 

ال بد من وضع عدادات في 
كل املنازل على غرار ما 
يفعله اكثر بلدان العالم

املياه  من  املزيد  "سيشرتون  العاصمة،  يف 
الصيف املقبل، علام ان الكميات ستنقص يف 
الساحل".  يف  املوجودة  تلك  وخصوصا  اآلبار 
يؤكد ذلك صاحب برئ عىل شاطئ عدلون يف 
يستطع  ومل  فيها،  شحا  ملس  بعدما  الجنوب 

ري اشجار بستانه اال عرب  مياه الصهاريج.

هذا  احذروا  زواوي:  حال  لسان  يبقى 
االقتصاد يف  اىل  املواطنني  يدعو  لذا  الصيف. 
املعنية  والجهات  الوزارات  ويطالب  املياه، 
املواطنني  لتوعية  اعالنية  بحمالت  بالقيام 
حول االزمة التي تنتظرهم، ورضورة تحقيق 
االقتصاد يف املياه بدءا من "حنفية" املطبخ.

بد  "ال  انه  يقول  بحيث  الرأي  افرام  يشاركه 
املياه،  حول  تثقيف  حملة  من  النهاية  يف 
ومعرفة طرق استهالكها، وعدم االستمرار يف 
حفر االبار العشوائية التي تنجز ليال يف بعض 
تستنفر  ان  الدولة  عىل  ان  ويرى  املناطق". 
والبلديات  الداخلية  من  بدءا  وزاراتها 
اىل  الدفاع  وزارة  داعيا  والزراعة،  والطاقة 
رسطان  فان  و"اال  تشجري،  بحمالت  القيام 
اللبنانية".  االرايض  معظم  سينهش  التصحر 
عىل  طوارىء  خطة  وضع  عىل  ايضا  وحض 

االهم  "يبقى  لكن  واالردن،  مرص  غرار 

رئيس دائرة التقديرات يف مصلحة االرصاد الجوية املهندس عبد الرحمن زواوي.

رئيس الجمعية التعاونية ملزارعي البطاطا يف عكار 
عمر حايك.

املدير العام ملصلحة االبحاث الزراعية الدكتور ميشال افرام.

تراجع في معدالت املياه
معدل االمطار من عام 1931 اىل عام 2014.

االمريكية  الجامعة  مرصد  سجالت  يف 
نقوال  الراحل  ونسقها  جمعها  التي 
اعتمد  عائلته،  اىل  واورثها  شاهني 
املطر من االول  العام لقياس  املعدل 
من ايلول حتى االول من اب من كل 
املعدالت  تسجيل  عىل  وحرص  سنة. 
ولوحظ  االعوام.  مدار  عىل  السنوية 
ان كمية االمطار ارتفعت عن املعدل 
العام اىل ما فوق الف ملليمرت يف اعوام 
 ،1926 ،1919 ،1914 ،1911 ،1910
 1200 املطر  كمية  وبلغت   .1929
ملليمرت عام 1938. وتراجعت النسبة 
االعوام  مبعدالت  قورنت  اذا  بشدة 
االنحباس  بفعل  االخرية  العرشة 

الحراري والتغريات املناخية.
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تلوث  خطورة  من  الحد  عىل  العمل  هو 
املياه".

بدوره، يحذر نرصالله من االرضار التي تؤذي 
املزروعات والصناعة، وصوال اىل تلوث املياه 
املرير،  الواقع  هذا  امام  ويشدد  املنزلية. 
الحقل،  هذا  يف  وخربته  مسريته  اىل  استنادا 
ودعا  لبنان.  كل  يهدد  املايئ  الخطر  ان  عىل 
استعجال  اىل  سالم  متام  الرئيس  حكومة 

تأليف "خلية ازمة" لجبه هذه التحديات.
ويحدد نرصالله عمل هذه الخلية كاآليت:

التي  املساحات  وتحديد  املزارعني  "توجيه   •
البقاع وعكار.  يزرعونها، وخصوصا يف سهول 
ان  عليه  دونم،  مئة  يزرع  احدهم  كان  واذا 
مياه  يف  الشح  بسبب  منها  بعرشين  يكتفي 

الري.
االرايض،  ري  يف  التعاون  من  شبكة  توفري   •
ومد اصحاب املساحات الكبرية بكميات من 

مياه اآلبار، والسيام الذين ال ميلكونها.
يتلقاها  التي  املياه  توزيع  عملية  ضبط   •

املزارعون من الينابيع  السطحية".

بـ"خلية  املعنية  الوزارات  نرصالله  ويدعو 
االزمة" اىل التعاون مع املحافظني واالتحادات 
الزراعية املسؤولة والفاعلة، واشرتاك مجلس 
املجلس  احياء  اىل  والسعي  واالعامر،  االمناء 
سياسة  اعتامد  عىل  ويشدد  للمياه.  االعىل 
يف  واالخذ  وتوجيههم،  املزارعني  ترشيد 
واملساحات  املياه  من  متاح  هو  ما  االعتبار 
بغية  الحالية  السنة  تزرع  ان  يجب  التي 

علينا ترشيد االستهالك 
في استعمال املياه الى 

ادنى املستويات املمكنة

 املدير العام للموارد املائية والكهربائية يف وزارة الطاقة واملياه الدكتور فادي قمري.

تطور مؤرش التصحر يف لبنان

املجموع السنوي املتوقع 2014: 161 ملم)27 شباط( +70 ملم )آذار(
+35 ملم)نيسان(+5 ملم)أيار(=271 ملم

متوقع كحد أقىص:40 إىل 44% - أقىص سنة جفاف 1999: 320 ملم أي %48 

اىل  االزمة،  من  ستنتج  التي  االرضار  حرص 
لالستفادة  املياه  ضخ  ملحطات  الطاقة  توفري 

قدر االمكان من كميات املياه املتوافرة.
ميقايت  نجيب  الرئيس  ان حكومة  اىل  ويشري 
املياه، ومل تضع الخطط  "مل تلتفت اىل خطر 
وبرامج السياسات املائية والزراعية املطلوبة 
لضبط كميات االمطار واستغاللها كام يجب". 
ارتور  واملياه  للطاقة  الجديد  الوزير  ان  اال 
مهامته،  لتسلمه  االول  اليوم  منذ  نظريان، 
املائية  للموارد  العام  املدير  من  تسلم 
قمري  فادي  الدكتور  الوزارة  يف  والكهربائية 
منطلقا  االستهالك،  ترشيد  تتوخى  اقرتاحات 
من "ان منطقة البحر االبيض املتوسط ومنها 
لبنان تتعرض لسلسلة من املتغريات املناخية 
انخفاض  الحراري،  االحتباس  منها:  الشاملة 
كمية هطول االمطار وفرتة الجفاف". ويحذر 
املستويات  السلبية عىل  املتغريات  من هذه 
والصحية  واالقتصادية  والزراعية  البيئية 
االمطار  هطول  عدم  ان  علام  واالجتامعية. 
مستوى  تدين  اىل  يؤديان  الثلوج  وتراكم 
السطحي  والتخزين  واالنهر  الينابيع  تدفق 

والجويف.

بالبلديات  يقتيض  ارشادات  قمري  ويقدم 
والجامعات  املحافظات  يف  املياه  ومؤسسات 

اتباعها، فضال عن املواطنني واملزارعني:
يف  واالرساف  االهدار  مراقبة  "رضورة   •
املياه، وخصوصا يف موضوع ضخها  استعامل 
من  التخفيف  يجب  اذ  الجوفية.  اآلبار  من 

االستهالك اىل ادىن املستويات املمكنة.
• تشجيع استخدام املياه الرمادية يف البلدات 

للري والتنظيف املنزيل.
االمطار  مياه  لحصاد  خزانات  انشاء  فرض   •
واالنشاءات  السكنية  املباين  اىل  بالنسبة 

االخرى.
عىل  الدورية  الصيانة  اجراء  اىل  السعي   •
املياه،  اهدار  من  الحد  بغية  الشبكات 

والعمل عىل تحديثها.
للتخفيف من  الحديثة  الري  اتباع اساليب   •
يف  الري  وتجنب  املستعملة،  املياه  كميات 

اثناء فرتات سطوع الشمس. 
• اتباع الزراعات البعلية، وعدم حرث االرض 

يك تحافظ عىل رطوبتها". 
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تكريم

"األمن واجب وحق عام" 
AUSTيوم األمن العام" في الـ"

نظمت كلية االعالم يف الجامعة االمريكية 
حفال   )AUST( والتكنولوجيا  للعلوم 
العام  لالمن  العامة  للمديرية  تكرمييا 
اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  برعاية 
عباس ابراهيم، تحت شعار "االمن واجب 
مقر  يف  آذار   19 ظهر  قبل  عام"،  وحق 
االحتفال  حض  االرشفية.  يف  الجامعة 
العامة ورئيسة  املديرية  حشد من ضباط 
ونائب  صقر  هيام  الدكتورة  الجامعة 
صقر  رياض  الدكتور  الجامعة  رئيسة 
واعالمية  اكادميية  وشخصيات  واساتذة 

واجتامعية.
العام،  االمن  ونشيد  الوطني  النشيد  بعد 
القت مسؤولة االعالم يف الجامعة ماجدة 

واجب  "االمن  فيها:  قالت  كلمة  داغر 
وحق عام، شعار ترفعه الجامعة االمريكية 
للعلوم والتكنولوجيا اليوم، عرب طالبها يف 
اللبناين.  العام  االمن  عن  خاص  معرض 
هي  الدولة  االوحد.  شعارنا  الدولة 
ناضل  التي  املؤسسات،  دولة  املؤسسات، 
لبنان يف تاريخه الحديث من اجل تثبيتها 
قوية،  مؤسسات  االوحد.  شعاره  ورفعها 

وطن معاىف". 
اضافت: "من هذا املبدأ انطلقت املؤسسة 
العام،  االمن  مؤسسة  اليوم،  بها  املحتفى 
قدمت  ملا  اللبنانيني  قلوب  عىل  الغالية 
وبذلت يف سبيل ارساء االمن حفاظا عىل 

السلم االهيل واالستقرار".

فقالت:  الجامعة  رئيسة  كلمة  كانت  ثم 
يف  اثبت  كبريا  لبنانيا  بيننا  اليوم  "نستقبل 
اآلونة االخرية انه رجل امللامت يف امللامت 
تتعقد  حني  املهامت  ورجل  الصعبة، 
به  قام  الذي  االول  الدور  لنا يف  املهامت. 
وقبلها  معلوال،  راهبات  اطالق  يف  اخريا 
حي  نابض  شاهد  اعزاز  مخطويف  اطالق 
يدعوه  حني  االنقاذ  تويل  يف  نجاحه  عىل 
يتقاعد  حني  الصعوبات  جبه  ويف  االنقاذ، 
االنسانية  املهامت  تلك  اآلخرون.  عنها 
اي  عن  معزولة  ابراهيم  اللواء  توالها 
مذهبية.  او  طائفية  او  سياسية  انتامءات 
االنسان،  املواطن  تخدم  جىل  اعامل 
مواطنيته  فتتعزز  املواطن،  واالنسان 
ويقوى انتامؤه اىل ارضه االم. لعل هذا يف 
يخدم  ان  ابراهيم،  اللواء  يتواله  ما  رأس 
االنسان يف لبنان، يخدمه يف صمت وعمل، 
والتنظريات  والوعود  الكالم  من  بعيدا 
التي ال تؤدي اال اىل زيادة القلق والتوتر". 
مكان  )يف  ابراهيم  اللواء  كلمة  كانت  ثم 
اعده  خاص  وثائقي  عرض  تالها  آخر(. 
العامة  املديرية  يف  االعالم  شؤون  مكتب 
نشأتها  منذ  املديرية  تناول  العام،  لالمن 
مصلحة ثم مديرية، اىل نشاطاتها ودورها 
االمني يف مراحل مختلفة، وسبل تعاطيها 
التعامل  منها  والسيام  امللفات  شتى  مع 
السفر،  جوازات  واصدار  االجانب  مع 
صعيد  عىل  ابراهيم  اللواء  وانجازات 
العام،  تطوير جهاز املديرية العامة لالمن 

ودوره يف اطالق املخطوفني. 
كلية  عميد  كلمة  الوثائقي  العرض  بعد 
فرحا  جورج  الدكتور  الجامعة  يف  االعالم 

اللواء ابراهيم: تضامننا ووعينا األخطار مظلة 
صون وطننا من االطماع اإلسرائيلية واإلرهاب

عباس  اللواء  القى  العام،  لالمن  العامة  واملديرية  تكرميه  احتفال  يف 
ابراهيم الكلمة اآلتية:

"يوم االمن العام. ما عساه يكون هذا اليوم؟ انا فخور بان اكون بينكم 
لنعيش معا هذا اليوم وهذه الساعات املميزة. انه اليوم الذي اخرتتم 
ان يكون "يوم االمن العام". مبادرة مشكورة ان دلت عىل يشء فعىل 
حرصكم ومتسككم باملبادىء االساسية التي قام عليها كيان لبنان. منذ 
سنوات والجامعة االمريكية للعلوم والتكنولوجيا توقظ ذاكرتنا الوطنية 
املجاالت،  شتى  يف  عندنا  من  مبدعني  تكريم  اىل  الدعوة  خالل  من 
ما  عدا  هناك،  عطاءاتهم  حول  ندوات  وعقد  هنا،  لهم  نصب  برفع 
العمود  هي  وطنية  مؤسسات  عىل  لالضاءة  مناسبات  من  تكرسه 
لهذه  فالشكر  واستقرارها.  والضامنة المنها  اللبنانية،  للدولة  الفقري 
الجامعة الرائدة، املبادرة، السّباقة، املؤمنة بلبنانها ودولته، والساعية 
الدولة  اللبنانيني ومؤسسات  بني  الهوة  ردم  اىل  كهذه  احتفاالت  عرب 
الجامعة، عىل  منهم طالب  والسيام  الشباب،  وتحفيز  اختالفها،  عىل 
التفاعل معها والتعاطي بايجابية مع الدور املنوط بهذه املؤسسات 
التي تعمل ما يف وسعها يك تؤدي واجبها يف خدمة الوطن واملواطنني. 
الجامعة  عن  بالغربة  البتة  يشعر  ال  هذا،  يومه  يف  العام  االمن  ان 
التي تحتفي به، وال عن اي جامعة، الن تاريخه يشهد له قربه من 
مؤسسات املجتمع املدين، وان اختلفت مقاربات العهود التي توالت 
عىل هذا املجتمع ومشكالته. ال ينحرص الدور الرئييس لهذا الجهاز يف 
ايضا عىل  فهو حريص  الخدمايت فحسب،  االداري  او  االمني  املفهوم 
اهمية  اىل  نظرا  ومعالجتها  وهواجسها  الناشئة  قضايا  عىل  الوقوف 
يف  والضعف  القوة  نقاط  تشخيص  عىل  املساعدة  يف  املوضوع  هذا 
املجتمع، والفرز ما بني االيجابيات والسلبيات، وفتح الباب واسعا امام 
استنباط الحلول، وتدارك االنهيارات قبل وقوعها، من خالل االستفادة 
التكنولوجيا وفق املعايري الحديثة  من كل اشكال التطور، وما بلغته 
امنيا واداريا، فنكون يف  امن عام متقدم  لبناء جهاز  املعتمدة عامليا 

افضل جهوزية لخدمة االنسان يف لبنان. 
ينظر االمن العام اىل امن املواطن، كل مواطن، بشمولية. يحاول تفهم 
معاناته واستكشاف طموحاته وما يريده من دولته، وان يعيد وصل 
العالقة  بناء  الطريقة ميكن  بهذه  بينهام.  التي قطعت  الثقة  خطوط 
التفاعلية، واسقاط منطق الخصوصية االفرتاضية، ومد جسور التعاون 
تهدد  التي  والوافدة  املاثلة  االخطار  عىل  الشباب  لتوعية  والتضامن 
ركائز حياتنا املشرتكة باالنهيار، والقاء لبنان يف اشداق القدر. وهو ما 
ال نريده لوطن االرز الذي ارتضيناه وطنا نهائيا لجميع ابنائه الذين 
العدالة  من  جو  يف  الواحد،  العيش  منظومة  يف  ينخرطوا  ان  ينبغي 

والحرية واملساواة. 
السؤال الذي يطرح نفسه: هل يستقيم وطن من دون ادارة شفافة، 
وقضاء نزيه، وجيش وطني وقوى امنية يذودون عن حياضه ويحمون 

استقراره، وامن عام يرصد نبض شارعه ويحسن التقاط ما يطمح اليه 
اللبنانيني، وتعاطينا االيجايب مع مؤسسات  انسانه؟ ان تضامننا نحن 
دولتنا، ووعينا االخطار املحدقة بنا، تشكل جميعها مظلة واقية لصون 
وطننا من االطامع االرسائيلية واالرهاب املتامدي، وتوطيد ركائز سلمنا 
يعد  مل  الدولة.  اسقاط  محاوالت  امام  منيعا  سدا  والوقوف  االهيل، 
االمن العام بعيدا من اهله وهمومهم. بات مؤسسة عرصية تستقطب 
امام  االبواب  وترشع  واالمنية،  والتقنية  العلمية  الكفايات  اصحاب 
املتفوقني، وتعتمد الشفافية يف مواجهة ما يعرض عليها من مشكالت، 

والشدة والتفاين يف ما يعهد اليها من مهامت. 
كلنا يف مركب واحد. وانقاذ لبنان من مسؤوليتنا جميعا. كيل ثقة بان 
االجيال الطالعةـ  وانتم منهاـ  تتحمل الجزء االكرب من هذه املسؤولية. 
هذا هو دوركم انتم يا شابات لبنان وشبانه. وال اخال نفيس مخطئا 
ان قلت ان االمال معقودة عليكم للقيام بهذا الدور. كيف ال، وقد 
الوطنية  التنشئة  والتكنولوجيا  للعلوم  االمريكية  الجامعة  لكم  وفرت 

التي تحظون بها".

يف استقبال اللواء عباس ابراهيم عند مدخل الجامعة.

اللواء عباس ابراهيم يلقي كلمته.

اللواء ابراهيم يقدم اىل رئيسة الجامعة هيام صقر كتاب "رّس الدولة" يف تاريخ االمن العام.



5051
عدد 7 - نيسان 2014عدد 7 - نيسان 2014

نشاطات

مكافحة اإلرهاب والتعاون العربي على جبهه
عنوان دورة وزراء الداخلية العرب في مراكش

اللواء عباس ابراهيم في موسكو 
واتفاق على مواجهة اإلرهاب

وزراء  ملجلس  الـ35  الدورة  آذار،   12 املغرب،  يف  مراكش  يف  التأمت   
الداخلية العرب، مبشاركة الدول العربية كلها باستثناء سوريا. طغى عىل 
التوسع يف  العرب عنوان رئييس هو االرهاب اآلخذ يف  الوزراء  مناقشات 
وتزايد  فيها،  االحداث  تسارع  جراء  من   2011 عام  منذ  العربية  البلدان 
الهجامت االرهابية وانتشار السالح والذخرية، واستخدام وسائل التواصل 

االجتامعي لبث خطاب التطرف.
ترأس الوفد اللبناين وزير الداخلية نهاد املشنوق، وضم املدير العام لالمن 
العام اللواء عباس ابراهيم واملدير العام لقوى االمن الداخيل اللواء ابراهيم 
عامد  العميد  الداخيل  االمن  قوى  يف  املعلومات  شعبة  ورئيس  بصبوص 

تلبية لدعوة رسمية، زار املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم عىل رأس وفد من 
الضباط الكبار موسكو، والتقى رئيس لجنة العالقات الخارجية يف املجلس االتحادي الرويس 
ميكايل مارغلوف ورئيس جهاز االمن الفيديرايل يف روسيا االتحادية ألكسندر بورتنيكوف.
الئحة  عىل  باتت  التي  وتلك  املشرتكة،  االمنية  والهموم  القضايا  االجتامعات   تناولت 
للحدود  العابر  االرهاب  مواجهة  بسبل  يتصل  ما  منها  سيام  وال  الدولية،  االهتاممات 
االرهاب وما ميّثله من خطر وتهديد  لجبه  الجانبان عىل رؤية واحدة  واتفق  والقارات. 

عاملي اسرتاتيجي.
ومام قاله اللواء ابراهيم يف هذه اللقاءآت ان لبنان »دولة عريقة يف الدميوقراطية، وما 
السورية«، محذرا من »مرحلة تؤدي اىل تفاقم  التداعيات  يعنينا استقراره، وهو يعيش 

انتشار االرهاب عامليا«.
يف حصيلة املناقشات، اكد املجتعون رضورة تأمني التوازن الدويل لحفظ السالم العاملي، 

وخصوصا يف الدول الصغرية التي ال تحتمل تداعيات االحالف الكربى وانعكاساتها.  

عثامن والعميد الياس الخوري. واستمرت اعامل الدورة الـ35 يوما واحدا. 
االرهاب  انواع  فيها  عّدد  كلمة  املشنوق  الوزير  القى  االوىل  الحلسة  يف 
الذي يعاين منه لبنان، ويف مقدمها »ارهاب االغتياالت السياسية وارهاب 
الجامعات الدينية«، واصفا الطراز الثاين بـ»ارهاب االستثامر املذهبي«، اىل 

االرهاب االنتحاري. 
وترأس اللواء ابراهيم الوفد اللبناين يف الجلسة الثانية، وتركزت مداوالتها 

عىل االرهاب. 
التي  الهجامت االرهابية، والسيام منها تلك  العرب  الداخلية  ودان وزراء 
وشددوا عىل رضورة  العربية،  الدول  من  عدد  االمن يف  رجال  تستهدف 
اىل  وتسليمهم  عليهم  والقبض  االرهابيني،  مالحقة  يف  حكوماتها  تعاون 
الدول التي تطالب بهم، وعدم دفع فديات مالية لهم تستخدم يف متويل 
الهجامت. وطالبوا ايضا بالتشدد يف مراقبة الحدود ومنع تنقل االرهابيني 
ونقل السالح والذخرية، مشريين اىل اهمية التعاون والتنسيق بني االجهزة 

االمنية العربية لتعزيز مكافحة االرهاب ومالحقة منفذيه.
واجرى الوفد اللبناين، عىل هامش اعامل الدورة، محادثات ثنائية مع وزراء 
العربية  العربية السعودية وقطر واالمارات  الداخلية يف كل من اململكة 
املتحدة والبحرين واالردن وفلسطني واليمن، ركزت عىل تطوير العالقات 
باالرهاب.  املتعلقة  املعلومات  تبادل  اىل  الداخلية،  وزارة  بها  تعنى  التي 
وحصل الوزير املشنوق عىل وعود سعودية واماراتية وقطرية باملساهمة 

يف متويل خطة بناء اربعة سجون يف لبنان.
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"رجل  ابراهيم  اللواء  ان  اىل  فيها  لفت 
يعرف  املهامت.  تتعقد  حني  الهامت 
حدوده جيدا، ويتقن دوره جيدا من دون 
زيادة وال نقصان". واشار اىل ان "اهم ما 
قام به طالب كلية االعالم يف هذا املعرض 
االعالين تحت عنوان "االمن واجب وحق 
هؤالء  خلد  يف  يدور  ما  عىل  يدل  عام" 
وطني  شعور  من  ووجدانهم  الطالب 
املؤسسات  لدور  كبري  وتقدير  عميق 

وتضحياتها".  واالمنية  العسكرية 
صقر  هيام  الدكتورة  قدمت  ذلك  بعد 
مع  ابراهيم  اللواء  اىل  الجامعة  درع 
عباءة  البس  ثم  لعطائه،  تقدير  شهادة 
العملني  الريادي يف  عربية ترمز اىل دوره 
رئيسة  نائب  له  وقدم  واالنساين،  االمني 

الجامعة ارزة من خشب ارز لبنان. 
بتقديم  العام  لالمن  العام  املدير  ورد 
بعد  الجامعة.  رئيسة  اىل  املديرية  درع 
به  املحتفى  يتقدمهم  الحضور  جال  ذلك 
يف ارجاء املعرض الذي نظمه طالب كلية 
مئة  من  اكرث  وضم  الجامعة،  يف  االعالم 
العام  االمن  ودور  الوطن  تتناول  لوحة 
والهيبة.  والسيادة  االمن  عىل  الحفاظ  يف 
مجموعة  قدمته  عسكري  عرض  ذلك  تال 
الجامعة  باحة  يف  العام  االمن  عنارص  من 
ابرز  خالله  عرضت  الطالب،  حضور  يف 
عنارص  بها  يتمع  التي  القتالية  الفنون 

املؤسسة.

اللواء ابراهيم يتصفح كّراسا عنه اعدته الجامعة.

 اللواء ابراهيم يتسلم درع الجامعة.

من عرض الفنون القتالية لعنارص النخبة يف االمن العام.

رئيسة الجامعة تلقي كلمتها.
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شوقي عشقوتي

خلطت األوراق الدولية وأعادت شبح الحرب الباردة

أوكرانيا أزمة القرن 21

واملحللني  الخبراء  من  كثيرين  نظر  في  االوكرانية  االزمة  تعد 
الدوليني احدى اخطر االزمات بني الغرب وروسيا منذ سقوط جدار 
برلني عام 1989، وتوصف بانها “ازمة القرن 21”، التي لو نشبت 

في القرن املاضي لكانت شرارة حرب عاملية ثالثة 

للنظام  عسريا  امتحانا  االوكرانية  االزمة  تشكل 
انتهاء  منذ  يتكّون  بدأ  الذي  الجديد  العاملي 
الحد  هي  اوكرانيا  الن  الثانية،  العاملية  الحرب 
الجغرايف الفاصل بني عاملني ومحورين، والنقطة 
التي تقف عندها اليوم حدود الدول املوالية لهذا 

النظام يف النصف الشاميل من الكرة االرضية. 
وتتمثل هذه االهمية يف كونها الجرح الذي اعيد 
فتحه بني النفوذ العسكري ملوسكو وطموحات 
الدول الغربية التي انضوت بعد الحرب العاملية 

اختبارا  الروسية  القوة  صعود  يواجه  جهة  من 
هو االول من نوعه منذ زمن االتحاد السوفيايت 
واملعادالت،  التوازنات  مستقبل  عليه  ويتوقف 
تحديا  اوكرانيا  احداث  تشكل  ثانية  جهة  ومن 
للواليات املتحدة يف مرحلة حساسة تعيد فيها 
مراجعة حساباتها وسياساتها وتنتهج اسرتاتيجيا 
انسحاب وانكفاء يف العامل، ليتأكد يف ضوء هذه 
االزمة ان مفهوم الحرب الباردة هو االصلح لفهم 
واالمرييك،  الرويس  القطبني  بني  املستمر  الرصاع 
ضمن  ورسمت  تحققت  تفاهامت  ضمن  من 
حدودها الواقعية: منع تحّول النزاعات االقليمية 
التي يخوضها حلفاء للمعسكرين املتصارعني اىل 
مواجهات عاملية كربى، والقبول بقواعد املساكنة 
داخل االمم املتحدة يف انتاج التسويات املمكنة 

للنزاعات الكربى.
الرئيس الرويس غاضب من خداع الغرب املتكرر 
السوفيايت،  االتحاد  انهيار  عند  ذلك  بدأ  لبالده. 
يتمدد  لن  بانه  آنذاك  وعد  الناتو  ان  وكيف 
عىل  وعمل  يلتزم،  مل  ولكنه  حدوده  خارج  اىل 
استمر  اوكرانيا.  اىل  اليوم  وصل  ان  اىل  التوسع 
الوردية يف جورجيا عام  الثورة  الخداع مع  هذا 
 .2004 عام  كييف  يف  الربتقالية  والثورة   ،2003
وتقول روسيا ان “الغرب املتآمر” هو الذي دّبر 
هاتني الثورتني. بعد ذلك الخديعة التي تعرضت 
الغربيون  اقنعها  عندما  ليبيا  يف  موسكو  لها 
ُوضع  االمن  ملجلس  قرار  عرقلة  عن  باالمتناع 
الواقع  يف  وشكل  املدنيني  حامية  عنوان  تحت 
غطاء دوليا لحملة عسكرية شنها حلف شامل 
الغرب مخادعا  كان  اوكرانيا،  االطليس. حتى يف 
عندما ارسل قبل شهر من االحداث مبعوثا خاصا 
اىل كييف للمشاركة يف مفاوضات انتجت اتفاقا 
بني الرئيس يانوكوفيتش واملعارضة بضامن وزراء 
باجراء  وقىض  وبولندا،  وفرنسا  املانيا  خارجية 
وتشكيل  دستورية  واصالحات  موقتة  انتخابات 
باالتفاق  موسكو  قبلت  وطنية.  وحدة  حكومة 
بوصفه يوفر افضل حل ملوقف سيئ للغاية. لكن 
االتفاق  املعارضون  نقض  ساعة   24 غضون  يف 

واطاحوا الرئيس وعّينوا رئيسا من صفوفهم.
مؤرشات  وتظهر  تتساهل  ان  روسيا  ميكن  ال 
ضعف يف اوكرانيا التي تشكل، وال سيام يف الجزء 
الغريب من  امتدادا طبيعيا للجزء  الرشقي منها، 

اوكرانيا  العاصمة موسكو.  الذي يحتضن  روسيا 
نواة  املايض  القرن  تقاسمت مع روسيا يف  التي 
االتحاد السوفيايت. لذلك فان موسكو التي بنت 
اىل  وصوال  للعراق  االمرييك  الغزو  منذ  سياستها 
التدخل  رفض  مبدأ  عىل  وسوريا  ليبيا  احداث 
العسكري الخارجي واحرتام القانون الدويل، تجد 
الدويل  القانون  وخرق  للتدخل  مضطرة  نفسها 

يف اوكرانيا الن ما يحدث يف هذه الدولة يشكل 
واالقتصادية  السياسية  ملصالحها  مبارشا  تهديدا 
االسرتاتيجية  والعوامل  االسباب  والن  واالمنية، 
بلد  ويف  حدودها،  عىل  للتدخل  تدفعها  التي 
بدرجات  تفوق  القومي،  امنها  يدخل يف صلب 
االسباب التي دفعت الواليات املتحدة اىل التدخل 

يف بلدان بعيدة عنها مثل افغانستان والعراق.

املبارش  العسكري  تدخلها  ان  موسكو  تعرف 
عىل غرار ما حصل يف جورجيا عام 2008 دونه 
مخاطر ومحاذير. ال اوكرانيا يف حجمها الجغرايف 
الدولية  الظروف  وال  جورجيا،  مثل  والسكاين 
تسمح مبغامرات عسكرية يف قلب اوروبا التي 
سرتد وستلجأ اىل شتى انواع الضغوط والعقوبات 
االقتصادية والتجارية. لكن، يف ظل هذه املخاطر 
العسكرية  املؤسسة  تعانيها  التي  واملشاكل 

الروسية حتى، بحيث ال ترقى بقدراتها اىل 

اوكرانيا هي الحد الجغرافي 
الفاصل بني عاملني 

ومحورين، والنقطة التي 
تقف عندها حدود دول 

النظام العاملي الجديد

)الناتو(،  األطليس  شامل  حلف  اطار  يف  الثانية 
بجدار  املرة  هذه  العاملي  النظام  ليصطدم 
ظل  يف  روسيا  متثله  الذي  والتحدي  الكرملني 
قيادة فالدميري بوتني. وكان اعلن لسنوات خلت 
رفضه الرصيح النظام العاملي الجديد “االحادي 
املؤمتر  امام  القاها  التي  الكلمة  يف  القطب”، 

االمني يف ميونخ عام 2007.
ُتقارَب اوكرانيا كاحد اهم البلدان اسرتاتيجيا يف 
الرصاع الدائر بني القوى العظمى حاليا، نظرا اىل 

موقعها الجيوـ  سيايس وغناها بالرثوات الباطنية. 
االسود  البحر  دول  منطقة  يف  محورية  دولة 
ملوقعها الجغرايف املمّيز الذي يربط دول االتحاد 
واالتحاد  االسود  بالبحر  وربطها  بها،  االورويب 
التجارة  لحركة  اجباريا  ممرا  وتشكل  الرويس، 
االوروبية ومعربا رئيسيا للغاز الرويس اىل اوروبا. 
لذلك تشكل ساحة رصاع دويل مفتوح، وتطورات 
ازمتها هي التي سرتسم حدود املواجهة ومسار 

العالقات وتحدد قواعد جديدة للعبة الدولية. 

أوكرانيا باألرقام
* هي الدولة االكرب مساحة يف القارة االوروبية. تبلغ مساحتها 603 آالف و 700 كلم مربع.

* يبلغ عدد سكانها اليوم نحو 50 مليون نسمة، غالبيتهم من االتنية االوكرانية، فيام يقدر 
السكان ذوو االتنية الروسية بنحو 9 ماليني نسمة، اي نحو 17 % من اجاميل عدد السكان، 

غالبيتهم ترتكز يف الشطر الرشقي من البالد ويف شبه جزيرة القرم.
* تتألف أوكرانيا من 24 محافظة، اضافة اىل جمهورية القرم ذات الحكم الذايت.

*يقدر عديد الجيش االوكراين بـ807 الف جندي، وتعترب اوكرانيا من اكرث الدول االوروبية 
الرشقية التزاما تقليص عديد الجيوش واالسلحة والعتاد.

* نالت استقاللها عام 1991 بعد انهيار االتحاد السوفيايت، ووقعت عام 2002 خطة تعاون 
مع حلف شامل األطليس )الناتو(.

lionbars@hotmail.com
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املؤسسة االمريكية وحلف شامل االطليس، ال 
ميكن موسكو التسليم بالوضع الجديد يف كييف 
عىل  اوكرانيا  البقاء  تلعبها  التي  االوراق  ولديها 
والحرب  التقسيم  خطر  تواجه  ساخن،  صفيح 

االهلية وتشكل مصدر تهديد الستقرار اوروبا.
اساس  عىل  حساباتها  بنت  روسيا  تكون  رمبا 
اوروبا  جهة  من  املضاد  العسكري  التدخل  ان 
الغرب رغم  لن يحصل، وان  املتحدة  والواليات 
كل االحتجاجات التي تصدر عنه سيسلم باالمر 
التعاون  اىل  وسيعود  آجال،  او  عاجال  الواقع 
ميكن  شهرية  سابقة  هناك  روسيا.  مع  التجاري 
ابخازيا  اقليام  انفصل  االعتبار عندما  اخذها يف 
واوسيتيا الجنوبية املواليان ملوسكو عن جورجيا، 
وتحّدت موسكو العامل باعرتافها باستقالل هذين 

االقليمني.
لكن ايا يكن املوقف الغريب، فان بوتني مستمر يف 
تدخله واستثامر مواطن القوة الروسية النسبية 
الحد خيارين: اما نيل نفوذ ضاغط و”مأمسس” 
اكرب يف اوكرانيا عرب تحويلها اىل فيدرالية، او امليض 
قدما يف طريق فصل شبه جزيرة القرم ومناطق 
جنوبية ورشقية وضمها. وهو االمر الذي تخشاه 
الواليات املتحدة واوروبا النه سيشكل اعادة نظر 
الحرب  عنها  اسفرت  التي  الحدود  يف  تفجريية 
لرد  نظريا  الباب  يفتح  قد  ما  الثانية،  العاملية 
عسكري غريب غري ممكن، او الحرتاب اهيل غري 

مأمون العواقب واآلثار الوروبا، كام لروسيا.

كيف سريد أوباما والغرب؟

تشكل االزمة االوكرانية  تحديا، وتشكل التطورات 
الرئيس  اىل  بالنسبة  معضلة صعبة  االرض  عىل 
االمرييك باراك اوباما وحلفائه االوروبيني. فحتى لو 
انسحبت روسيا من رشق اوكرانيا فقط، وتخلت 
عن تصعيد تدخلها العسكري، هل تتمكن فعليا 
هل  القرم؟  جزيرة  شبه  احتاللها  تجميد  من 
ستشعر الواليات املتحدة واوروبا بانهام مجربتان 
عىل القبول بذلك ام ان يف مقدورهام العثور عىل 
وسيلة ملنعه؟ وان حدث ذلك، ما هو الثمن الذي 

سيضطر الغرب لدفعه لقاء ذلك؟
القرم،  عىل  الروسية  القوات  سيطرت  ان  منذ 
اعرتف مساعدو اوباما بان رد االحتالل سيكون 
صعبا، ان مل يكن مستحيال، عىل املدى القريب. 
وركزوا عىل عدم اتخاذ خطوات تصعيدية لسد 

الطريق امام بوتني من امليض قدما. واذا استمر 
القادمة،  االسابيع  خالل  القرم  جزيرة  حصار 
االمر سيتطلب جهدا منسقا الجبار روسيا  فان 
عىل سحب قواتها. تلك املحاولة التي ميكن أن 
تؤدي اىل انفصال الواليات املتحدة عن حلفائها 
االوروبيني الذين قد يبدون اكرث رغبة يف التعايش 

مع الواقع الجديد.

البارزة يف هذه املواجهة هي انكشاف  املفارقة 
ترددا.  االكرث  الطرف  بصفته  االورويب  االتحاد 
عرّب قادة اوروبا الذين تعتمد بالدهم عىل الغاز 
اقتصادية  بعالقات  ويرتبطون  الرويس  الطبيعي 
اكرث عمقا مع روسيا، عن ترددهم يف امليض قدما 
الغربيون  حاليا.  اكرث رصامة  عقوبات  تنفيذ  يف 
العقوبات،  شأن  يف  بينهم  ما  يف  متفقني  ليسوا 
وقالت املانيا انها ال تريد ابعاد روسيا عن قمة 
الدول الصناعية الكربى. االتحاد االورويب ال يزال 
والتجارية  االقتصادية  املصالح  بتفاوت  محكوما 
بليون   360( روسيا  مع  املبادالت  من  العضائه 
املستقلة،  العسكرية  قوته  ومحدودية  دوالر( 
وضعف تكامله السيايس، وتبعية معظم بلدانه 

يف ميدان الطاقة.

من الواضح ان الغرب يشتغل عىل خيارات غري 
عسكرية: االولوية لديه هي الحل السيايس عرب 
لنزع  وكييف  موسكو  بني  مبارشة  مفاوضات 
فتيل االزمة عىل قاعدة االحرتام الرويس للسيادة 
االوكرانية، واالعرتاف االوكراين باملصالح الروسية. 
فان  السيايس،  الحل  يف  موسكو  تنخرط  مل  فاذا 
جاهزة  واالقتصادية  السياسية  العقوبات  الئحة 
مع تحريك جزيئ محتمل للورقة العسكرية عرب 
نرش قوات حلف شامل االطليس يف رشق اوروبا 

تكون جاهزة للتدخل اذا دعت الحاجة.
يف حسابات اوروبا والواليات املتحدة ومصالحها، 
ليست اوكرانيا بالتأكيد سوريا. لذلك فان املجتمع 
الدويل الذي مل تحركه االزمة السورية رغم وقوع 

أوكرانيا التاريخ والجغرافيا

شبه جزيرة القرم

تعني كلمة اوكرانيا »ارض الحدود« نظرا اىل موقعها املحاذي لجزء واسع من جنوب غرب 
روسيا ومشاطرة البلدين بحر آزوف والشاطئ الرشقي للبحر االسود. كام انها بوابة روسيا 
عىل باقة متنوعة من دول اوروبا الرشقية التي تحّدها: من الشامل الغريب روسيا البيضاء 
)لها ايضا حدود مشرتكة مع روسيا(، ومن الغرب بولندا وسلوفاكيا واملجر، ومن الجنوب 

الغريب رومانيا ومولدوفا.
بحكم الجغرافيا فان الشق الغريب من اوكرانيا له ارتباط تاريخي وثيق بجريانه االوروبيني. 
لذا يرتكز اليوم نفوذ القوميني االوكرانيني املؤيدين النضامم بالدهم اىل االتحاد االورويب يف 
االوكرانية،  تتكلم  الغريب  الشطر  غالبية سكان  كييف.  العاصمة  يتضّمن  الذي  الشق  ذلك 
القرم  اما الشطر الرشقي الذي يحتوي شبه جزيرة  الروسية فيها.  اللغة  وبالكاد تستخدم 
واملدن الصناعية الكربى، فترتكز فيه الجالية ذات االثنية الروسية، وهي غالبا ميسورة ماليا 

نظرا اىل قربها من روسيا والدعم املستمر الذي تحصل عليه من الكرملني.     
يعني ذلك حرفيا ان اوكرانيا، وال سيام الجزء الرشقي منها، امتداد حقيقي وطبيعي للجزء 
االتحاد  يف  الحياة  دورة  فيه  وتجتمع  موسكو  العاصمة  يحتضن  الذي  روسيا  من  الغريب 
الغربية مير عرب االرايض  الغاز الرويس املتجه اىل دول اوروبا  الرويس. كام ان 85 % من 

االوكرانية.
تقاسمت اوكرانيا مع روسيا يف القرن املايض نواة االتحاد السوفيايت، ولعبت دورا رئيسيا 
يف اظهار الوجه املتألق لذلك االتحاد بسبب امتيازها عن روسيا يف قطاعات عدة اهمها 
الزراعة نظرا اىل ما متتلكه من تربة خصبة ال مثيل لها يف رشق اوروبا وشاملها، تجعل من 
منتجاتها االفضل يف القارة االوراسية. تتجسد اهمية اوكرانيا بالنسبة اىل روسيا يف كل يشء، 

حتى يف اسمها.
وكون هذا البلد هو االكرث دفئا بني الدويالت التي كانت تشكل االتحاد السوفيايت سابقا، 
وبسبب احتضانه شقا كبريا من بحري آزوف واالسود، اثار موقعه هذا عرب التاريخ مطامع 
الدول املجاورة له. لعل ابرز املحطات كانت حرب الـ30 عاما يف القرن السابع عرش التي 
اجل  من  والقوقاز(  وبولندا  وتركيا  )روسيا  اآلخر  البعض  ضد  بعضها  دول  اربع  خاضتها 

السيطرة عىل اوكرانيا نظرا اىل ما متثله من رشيان حيوي يف املنطقة تلك.

البحر  بني  اسرتاتيجي  القرم مبوقع جيوسيايس  تتمتع شبه جزيرة   •
املياه  عىل  لروسيا  االسايس  املنفذ  وتشكل  آزوف.  وبحر  االسود 

الدافئة يف البحر االسود والبحر املتوسط عرب مرفأ سيفاستوبول.
27 الف كيلومرت مربع، ويبلغ عدد سكانها حواىل  • تبلغ مساحتها 
اوكران، و12  اصل رويس، و28 %  مليوين نسمة. 58 % منهم من 
% مسلمون تتار، والباقون من االقليات البولونية واآلذرية والروس 

البيض وغريهم.
• شبه جزيرة القرم غنية باملعادن، والنفط والغاز، والفحم الحجري 
مدينة  مرفأ  هو  االسود  البحر  عىل  مرفأ  اهم  فيها  يقع  والنحاس. 
يالطا  الرويس. تقع فيها  الذي يتموضع فيه االسطول  سيفاستوبول 
احدى املدن التاريخية التي جرى فيها توقيع املعاهدة الشهرية بني 

ستالني وروزفلت وترششل يف شباط 1945.
• شبه جزيرة القرم هي ارض التتار تاريخيا. اليوم ويف ظل املوقف 
العنرصي االوكراين كام يروج الروس، تنتعش يف ذاكرة الروس االوكران 
االصول التاريخية الروسية لشبه جزيرة القرم، وقد ذهبوا اىل الدعوة 
اىل االنفصال عن اوكرانيا التي تتشكل من 24 محافظة وجمهورية 

ذات حكم ذايت هي جمهورية شبه جزيرة القرم. 

االوكرانية  االزمة  حركته  الضحايا،  آالف  مئات 
االستنفار  درجات  اعىل  اىل  به  ودفعت  رسيعا 
والتعبئة. والخشية اآلن من ان تؤدي ازمة اوكرانيا 
اىل حجب ازمة سوريا وخفض ترتيبها اكرث يف سلم 
عملية  توقف  اىل  يؤدي  ما  الدولية،  االولويات 
االزمة  وانكشاف  اصال،  املتعرثة   »2 ـ  »جنيف 
الرعاية  مظلة  اصبحت  بعدما  دوليا  السورية 
االمريكيةـ  الروسية مثقوبة، ال بل ممزقة، وبعدما 
العالقات  لتضع  الباردة  الحرب  أجواء  عادت 
تاريخي  مأزق  امام  مجددا  االمريكية  ـ  الروسية 
املسار  تصدع  الجديد  الوضع  هذا  من  ولينتج 
االمرييك ـ الرويس حول الحل السيايس واملرحلة 

االنتقالية يف سوريا. 

من السابق الوانه تحديد كيف سيكون انعكاس 
االزمة االوكرانية عىل االزمة السورية: هل يتطور 
تشمل  تفاهامت  اىل  الرويس  ـ  الغريب  االشتباك 
اوكرانيا وسوريا؟ أم يتطور اىل تصعيد ومواجهات 
اىل  موسكو  تتحول  حيث  وسوريا  اوكرانيا  يف 
اقىص التشدد؟ كيف سيتطور الوضع عىل االرض 
السورية يف ظل االنهامك الدويل باالزمة االوكرانية 
واالنرصاف عن االزمة السورية حتى اشعار آخر؟

تجلت االهمية االستثنائية التي توليها روسيا لشبه جزيرة القرم 
انفراط عقد  الذي مارسته موسكو عىل كييف مبجرد  الضغط  يف 
الجمهورية  ضمن  من  ذاتيا  حكام  القرم  ملنح  السوفيايت  االتحاد 

االوكرانية.

تطورات االزمة االوكرانية 
سترسم حدود املواجهة 

وقواعد جديدة للعبة 
الدولية
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أميركا والسياسة الخارجية:
4 مدارس تحكم واشنطن

االثر  ابلغ  املؤسسون  اآلباء  ترك 
مسيرة  على  الحضور  وكبير 
الرؤساء االميركيني الذي تعاقبوا 
على البيت االبيض منذ 150 عاما 
على االقل. تخلت الواليات املتحدة 
 250 من  اكثر  قبل  قامت  التي 
معلنة  دينية  اسس  على  عاما 
محافظة  واجتماعية  واخالقية 
وجهها  عن  واضحة،  وعرقية 
الديني وتركت لالخالقيات واملثل 

ان تعود الى الذاكرة

العامل  او  سام  العم  بالد  او  امريكا  تستطع  مل 
البقاء  قرون،  خمسة  قبل  املكتشف  الجديد 
يف  او  والحروب  الرصاعات  هامش  عىل 
اىل  العدو  لوصول  واملرتقب  املتفرج  موقع 
االبواب. وهي نظرية دفعت باركان املؤسسة 
اىل  االوىل  العاملية  الحرب  منذ  االمريكية 
وقلب  التوازن،  العادة  اوروبا  يف  التدخل 
موازين القوى ملصلحة العامل االنكلوساكسوين 
– الفرانكوفوين يف وجه آلة الحرب الجرمانية 
الثانية  العاملية  الحرب  يف  وبعدها  االملانية، 
وحرب  فييتنام  وحرب  الكورية  والحرب 
ويف  والعراق،  افغانستان  اىل  وصوال  الخليج، 
اي مكان ترى واشنطن ان العامل الذي ترعاه 
وتسهر عىل مصالحها فيه - ومصالح حلفائها 

- يتهدده الخطر.
عني  »تحت  امة  بناء  املؤسسون  اآلباء  اراد 
الله ورعايته« بعيدا من اوروبا والعامل، قريبا 
من املثالية وبكثري من الواقعية. رؤساء البيت 
واقتصادها  بالدهم  قوة  تعاظم  رأوا  االبيض 
وثرواتها وجيشها واساطيلها، فاستيقظت فيهم 

جورج ياسمني
georgesyasmine@hotmail.com

الفكرية والسياسية يف امريكا.
قرنني  طيلة  السيايس  االمرييك  العقل  اسس 
الخارجية  للسياسة  فكرية  مناذج  الربعة 
كل  يف  املعتمدة  انها  القول  ميكن  االمريكية، 
عهد، وبالتعاقب او املداورة، بحيث ان كل َمن 
يدخل البيت االبيض يعتمد احد هذه النامذج 
الهاملتونية  املدرسة  الفكرية:  املدارس  او 
)ويلسون(،  الويلسونية  املدرسة  )هاملتون(، 
املدرسة  )جيفرسون(،  الجيفرسونية  املدرسة 

الجاكسونية )جاكسون(.
السيايس  فكر  اىل  الهاملتونية  املدرسة  تعود 
الفيديرالية  االوراق  فكرة  مبتكر  االمرييك 
املدرسة  هذه  تؤمن  هاملتون.  الكسندر 
اجل  من  العامل  يف  امريكا  انخراط  بضورة 
ان  وترى  االقتصادية،  مصالحها  خدمة 
واصحاب  الحكومة  بني  القوي  التحالف 
االعامل والرساميل مفتاح االستقرار الداخيل 
عىل  القامئة  الناجحة  الخارجية  والسياسة 

اساس حامية مصالح امريكا يف الخارج.
الرئيس  اىل  الويلسونية  املدرسة  تعود 

ودروو ويلسون، وتدعو اىل تبّني االخالقيات 
ونرش  االنسان  حقوق  عن  والدفاع  وامُلثل 
الدميوقراطية يف العامل، والتعاون مع املجتمع 

الدويل لتحقيق االمن واالستقرار الدوليني.
اىل  بفكرها  الجيفرسونية  املدرسة  تعود 
جيفرسون  توماس  الثالث  االمرييك  الرئيس 
الذي كان من انصار الداعني اىل عزلة الواليات 
مشاكل  عن  ابتعادها  واىل  وغالتها،  املتحدة 
العامل وعدم التدخل يف شؤونه، واالعتامد عىل 
مناطق وبقاع محددة يف العامل تشكل مصلحة 
عىل  خطرا  املقابل  يف  متثل  وال  لها،  حيوية 

استمرارها ومنوها وقوتها.
الرئيس  اىل  الجاكسونية  املدرسة  تنتسب 
اىل  وتدعو  جاكسون،  اندرو  السابع  االمرييك 
الفخر واالعتزاز والكربياء بالواليات املتحدة، 
ونفوذها  وهيبتها  شأنها  اعالء  عىل  وتعمل 
الستخدام  الدائم  واالستعداد  الوسائل،  بكل 

القوة العسكرية لتحقيق مصالحها.
االساسية  التيارات  االربعة  »املذاهب«  متثل 
قيامها،  منذ  االمريكية  الخارجية  السياسة  يف 
الذين  الرؤساء  لكل  طريق  خارطة  وشكلت 
توالوا عىل حكم البيت االبيض وآخرهم باراك 

اوباما.
بعد والية ونصف الوالية، ال يبدو اوباما من 
انصار الهاملتونية، النه رفع راية دفع الضائب 
الرساميل واملؤسسات يف سبيل  عىل اصحاب 
الطبقة  عىل  الضائب  حجم  من  التخفيف 

الوسطى. وهو ايضا ليس جاكسوين الهوى النه 
واالبن  االب  بوش  تجربتي جورج  من  اتعظ 
امريكا  بصورة  لحقت  التي  الخسائر  لجهة 
واقتصادها من جراء التدخل العسكري. وهو 
اخرج قواته من العراق، وينتظر خروجها من 

افغانستان نهاية هذا العام.

التطرف  انفالت  من  والهلع  االسد  بشار 
حاليا  االبتعاد  اىل  أوباما  يسعى  واالصوليني، 
والحروب  الخارجية  الساخنة  النقاط  عن 
االعباء  زيادة  اىل  ادت  باعتبارها  الخارسة 
يعني  ال  واشنطن.  عىل  الخسائر  وتراكم 
ذلك انه سيعتزل العامل، بل سيكون يف موقع 
القضايا  لحل  املوّجه  او  املرشف  او  املحرك 
العاملي  االقتصادي  الرتاجع  الدولية، وابرزها 
االيراين  النووي  والربنامج  االرهاب  ومحاربة 
والقضية  الشاميل  الكوري  النووي  والربنامج 

الفلسطينية.
التي  االمريكية  املتحدة  الواليات  تستطع  مل 
اسسها مهاجرون اوروبيون جاؤوا مبعظمهم 
من ايرلندا وانكلرتا وبدرجة اقل من فرنسا، 
عىل  فرضتها  التي  القرسية  العزلة  يف  البقاء 
نفسها يف “جزيرتها الكربى”. لكن املالحظ ان 
دخولها الحرب العاملية االوىل كان بعد اغراق 
الحلفاء  كان  عندما  “لوزيتانيا”،  الباخرة 
يخوضون قتاال مريرا ضد االملان فجاء دخول 
العم سام لينقذ الوضع. وانخرطت يف الحرب 
العاملية الثانية بعد الهجوم الياباين عىل “بريل 
هاربر”، يف وقت كانت جحافل هتلر تجتاح 
“الصليب  اشارة  وترسم  العجوز  القارة 
املعقوف” عىل مساحة فرنسا ورشق اوروبا 

وتلّوح براية الرايخ الثالث فوق لندن. 
حربا  االمريكيون  خاض  الزمن،  من  عقد  بعد 
تونغ  ماوتيس  ضد  كوريا  يف  مفهومة  غري 
كوريا  بتقسيم  وانتهت  آن،  يف  والسوفيات 
من  اآلالف  مئات  مخلفة  وجنوبية،  شاملية 
املستنقع  يف  باالمريكيني  االمر  لينتهي  القتىل، 
الفيتنامي حواىل عقدين. حرب انهكت امريكا 
ماليني   3 دفع  بلد  من  مكسورة  واخرجتها 
لوقت  هيبتها  ورضب  التحرير  النجاز  قتيل 
طويل جدا، قبل ان ينغمس االمريكيون مجددا 
يف وحول الرشق االوسط من البوابة الكويتية 
والعراق  الخليج  يف  انتشارهم  ويوّسعوا 
يف  االقىس  الضبة  تلقوا  بعدما  وافغانستان 
 ،2001 أيلول   11 يف  وعنفوانهم  كربيائهم 
التاريخ الذي غرّي امريكا اىل امد طويل، وجعل 
ارهاب  واشنطن:  نظر  يف  فسطاطني  العامل 
ودميوقراطية بدال من مقولة كانت سائدة يف 

الحرب الباردة: شيوعية يف مقابل الحرية.

والسيطرة،  التوّسع  مشاريع   - بعضهم  او   -
احتالله  لتربير  هتلر  ادولف  يسميه  كان  وما 
الحيوي«  »املدى  الملانيا  املجاورة  الدول 
املتحدة،  الواليات  ان  اال   .)Espace Vital(
وبريطانيا  وبلجيكا  وفرنسا  املانيا  عىل عكس 
واسبانيا والربتغال وهولندا والنمسا، مل تكن 
متلك مستعمرات يف افريقيا وآسيا او يف امريكا 
يف  هي  حتى.  الخلفية  حديقتها  الجنوبية 
االساس دولة حديثة، واالوروبيون هم الذين 
اسسوها وخصوصا العنرص االنكليزي، وهو ما 
التوّسع،  اهواء  تارة  تتنازعه  مجتمعا  جعلها 
وطورا اجواء االنغالق. من هنا نشوء املدارس 

منذ الحرب العاملية الثانية 
لم تحقق واشنطن نصرا 

استراتيجيا في اي مواجهة

املدرسة  من  مزيج  الحايل  االمرييك  الرئيس 
يؤمن  فهو  والجيفرسونية.  الويلسونية 
االمن  لتحقيق  الدويل  املجتمع  مع  بالتعاون 
االمم  دور  تفعيل  خالل  من  واالستقرار 
كان  الذي  بوش  جورج  عكس  عىل  املتحدة، 
كبريا  رضرا  والَحَق  بامتياز  الهوى  جاكسوين 
محطات  يف  وتجاوزها  املتحدة  االمم  مبكانة 

كثرية.
ان  حيث  الجيفرسوين  املذهب  اوباما  يعتمد 
الرؤساء  بعض  ان  تظهر  التاريخية  الشواهد 
كبرية  ازمات  بعد  جاؤوا  الذين  االمريكيني 
واعاصري دولية، كام حصل يف الحرب العاملية 
االوىل وفرتة االنهيار االقتصادي يف الثالثينات 
اىل  نزعة  لديهم  كانت  فيتنام،  حرب  وبعد 
الشأن  عن  البالد  وابعاد  واالنغالق  االنعزال 
العاملي، وهو ما سعى اوباما اليه رغم تورطه 
خالل  من  وانخراطه  السورية،  الحرب  يف 
الناتو يف حرب ليبيا. االمر الذي ايقظ الحرب 
الباردة مع الروس واعاد املواجهة اىل الرشق 
والحقا  السورية،  البوابة  من  بينهام  االوسط 
اليوم اختبارا حساسا  التي تشكل  يف اوكرانيا 
الرويس والعمالق االمرييك  املارد  للعالقة بني 
الرشق  وتحديدا  العامل،  جعل  اىل  سعيهام  يف 
االوسط، حلبة املالكمة االكرث اجتذابا للسالح 

واملال واملصالح يف العامل.
وخيبات  وافغانستان  العراق  نكسة  بعد 
اسقاط  من  واليأس  العريب”  “الربيع 

لم تدخل اميركا حربا منذ 
100 عام اال بعد »حادث مدبر«
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منسقة برامج الشباب 
منطقة الشرق االوسط 

وشمال افريقيا 
البنك الدولي

حنني السيّد

تدفق  اىل  اعوام  ثالثة  من  اكرث  منذ  سوريا  يف  املستمر  الرصاع  ادى 
االول  كانون  الجوار. من  باعداد هائلة عىل دول  السوريني  الالجئني 
2013 كان هناك نحو 930,000 الجئ سوري تم تسجيلهم او يف انتظار 
تسجيلهم لدى املفوضية العليا لالمم املتحدة لشؤون الالجئني. اي ما 

يشكل نحو ربع عدد سكان لبنان قبل اندالع االزمة السورية.  

ما يواجهه لبنان اليوم مل يعد مجرد ازمة انسانية. بل ايضا ازمة امنائية 
عىل حد سواء. ومع تصاعد وترية العنف يف سوريا، فان تبعات ذلك 
عىل لبنان تجاوزت برسعة البعد االنساين لتطاول البعدين االقتصادي 

واالجتامعي. وتعد هذه التبعات كبرية وسلبية ومتفاقمة. 
ان زيادة الطلب عىل الخدمات الصحية نتيجة االزمة السورية ادى 
القطاع  لبنان. ويربز وقع االزمة عىل  القطاع الصحي يف  اىل ارهاق 

الصحي عرب: 
العامة  الصحة  وزارة  من  املدفوعة  غري  املستحقات  تزايد  ـ   1

للمستشفيات.
2 ـ ارتفاع حاد يف االمراض السارية. 

3ـ  ظهور امراض جديدة مل تسجل يف لبنان من قبل، كمرض الليشامنيا. 
4 ـ ارتفاع مخاطر انتشار االوبئة مثل االمراض التي تنتقل عرب املاء، 

كالحصبة والسل. 
وارتفع الطلب عىل الخدمات الصحية يف صورة ملحوظة خالل االشهر 
الستة االخرية. شكل الالجئون السوريون يف كانون االول لوحده 40 % 

من زوار مراكز الرعاية الصحية االولية.     
يف قطاع التعليم، يؤدي التنامي الرسيع يف اعداد االطفال من الالجئني 
السوريني اىل تزايد الكلفة املالية، اضافة اىل الحاجة املاسة اىل توفري 
التعليم غري النظامي، خارج املدرسة، ملصلحة 80 % من الالجئني الذين 

من غري املرجح التحاقهم بالتعليم النظامي. 
لالجئني  اللبنانية  الحكومة  سمحت  سوريا،  يف  الرصاع  بداية  منذ 
العبء  فان  الحكومي. رغم ذلك،  املدريس  التعليم  بنظام  بااللتحاق 
بوترية رسيعة:  التصاعد  التعليمي آخذ يف  النظام  امللقى عىل كاهل 
اضايف.  الجئ   90,000 التحاق  املتوقع  من  املقبل،  الدرايس  العام  يف 
ومن املتوقع ان يصل هذا العدد عام 2014 اىل ما بني 140,000 اىل 

170,000 الجئ.   

انعكس تدفق الالجئني السوريني ايضا عىل االوضاع الصعبة يف سوق 

والعاملة غري  البطالة  من  مزيد  اىل  يؤدي  ان  املتوقع  العمل. ومن 
الرسمية. 

ان التدفق الهائل لالجئني السوريني يؤدي اىل مفاقمة الظروف السيئة 
يف االساس لسوق العمل. من املتوقع ان تكون لذلك تأثريات رئيسية 
لبناين   324,000 اىل   220,000 فقدان  ذلك  يف  مبا  العمل  سوق  عىل 
وظائفهم. ومعظمهم من الشباب غري املاهرين. االمر الذي سيؤدي اىل 

مضاعفة معدل البطالة اىل اكرث من 20 %. 
من املتوقع ان يؤدي تدفق الالجئني السوريني اىل زيادة عرض العاملة 
ما بني 30 اىل 50 % حيث تظهر آثار ذلك يف صورة اكرب عىل النساء 

والشباب والعاملة غري املاهرة.   

من املتوقع ان تتسع مكامن الفقر نتيجة تدفق الالجئني السوريني 
عىل لبنان، حيث تدفع االزمة نحو 170 الف مواطن لبناين اىل مستوى 
الفقر، يف حني تتفاقم سبل العيش بالنسبة اىل الفقراء الحاليني حيث 
يزداد الفقر عمقا. وبحسب التقديرات، يبلغ عدد الفقراء يف لبنان 
ما يقارب مليون مواطن ممن يعيشون باقل من 4 دوالرات امريكية 

يف اليوم.

اىل ذلك، شكلت االزمة السورية تحديا للتوازن االجتامعي الحساس 
يف لبنان. فاالكتظاظ البرشي الشديد، والضغوط الجّمة عىل الخدمات 
االساسية، والتنافس عىل الوظائف، من بني االسباب الجذرية لتدهور 
العالقات االجتامعية بني املجتمعات املحلية املضيفة والالجئني. وتشّكل 
القدرة عىل تعزيز التامسك االجتامعي من املتطلبات املهمة للحّد من 

التداعيات االجتامعية واالقتصادية السلبية لهذه االزمة.    
ان التداعيات الكبرية واملتنامية لالزمة السورية، وتكاليف االستقرار غري 
مستدامة بالنسبة اىل لبنان الذي يعاين من مالية عامة هشة تستلزم 

رسعة املعالجة. اصبح من الضوري اتخاذ خطوات من اجل:
1 ـ ضامن استقرار الوضع من خالل الحصول عىل متويل منح خارجية 

اضافية.
2 ـ معالجة املشكالت املتجذرة يف قطاعاته. ال يستطيع لبنان ـ وال 
يتوقع منه - ان يحتمل بطريقة مستدامة تأثري االستقرار وتكاليفه تلك.

عىل وقع تأليف حكومة جديدة يف لبنان، يتجدد االمل يف ايجاد فرص 
ملحة ملعالجة القضايا االجتامعية وقضايا التنمية البرشية الحالية او 

السابقة منها.   

ضيف العدد
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مقال

تحقيق

تفسير للدستور... دستوري!
امام كل ازمة سياسية تتم "دسرتتها"، او دستورية تتمثل بخالف عىل تفسري 
جملة او كلمة يف الدستور، يضطرب البلد ويهتز االقتصاد وتتعطل املؤسسات 
تحت عنوان تفسري الدستور. مثال ذلك النزاع عىل تفسري املادة 53 عام 1998 
ما اذا كان يحق للنائب ترك خيار تسمية الرئيس املكلف لرئيس الجمهورية. 
انتخاب  جلسة  النعقاد  املطلوب  النصاب  بازاء   49 املادة  حول  اخرى  مرة 
رئيس الجمهورية. اخرها ما كنا عىل وشك الوقوع فيه حيال مهلة 30 يوما 
هي  وهل  النواب،  مجلس  من  الوزاري  ببيانها  تتقدم  يك  للحكومة  املعطاة 

مهلة حث او اسقاط.
امام هذا الجدل، ال بد من مالحظتني مبدئيتني:

ال  الدستور  تفسري  ان   عىل  العامل  يف  الدستوريون  العلامء  يجمع   1-
هو  وامنا   ،)explication( مضمونها  لرشح  للكلامت  الضيق  للمعنى  يكون 
رشح للنص )interpretation( مبا يتجاوز التفسري الضيق ليكشف الخلفيات 
والغايات الكامنة وراءه يف ضوء روحية املشرتع، والظروف التي رافقت وضع 
التي يرعاها )مجتمع تعددي مركب،  الرتكيبة االجتامعية  الدستور، وطبيعة 
الدستوري  املعيار  يحدد  ان  التفسري  عىل  سياسية..الخ(.  طائفية،  توازنات 
محددة.  آنية  حال  اي  عن  النظر  بغض  النص،  يتضمنه  الذي   )norme(
جزيئ  تفسري  اي  فان  تاليا  الدستور.  يف  معنى  وللصمت  معنى،  للكلامت 
محدود، او تفسري "مسّيس" ال يصدر عن هيئة او سلطة وطنية متخصصة 
علمي  نحو  عىل  مجتمعة  املعطيات  تلك  كل  الحسبان  يف  تأخذ  ومستقلة 
رصف، يكون من الناحية الدستورية متضمنا احتامل "تقويل الدستور" ما مل 
يقله او يقصده فعال، اي قد مييس تعديال لجوهر الدستور او تحريفا له، عن 

حسن نية او عن سوء نية.
عندما  نصوصه،  تفسري  حق  سلطة  اي  اللبناين  الدستور  يعطي  ال   2-
تطرأ مسألة تستدعي ذلك، وامنا يحصل بطرق غري مبارشة متنوعة، ليس لها 

كلها مقام دستوري نافذ باالستناد اىل نص الدستور.
يف االستنتاج ، ما دام ان ال سلطة متخصصة دستوريا بالتفسري، مع االخذ يف 
االعتبار كل املعايري املبينة اعاله، فان اي تفسري يؤخذ به، تحت اي ظرف او 
تعديال لجوهر  اىل حد كبري  اىت، قد يحمل يف طياته  سبب كان ومن حيث 

الدستور او تحريفا له. 
فمن يتحمل هذه املسؤولية؟

عرب  مسؤولياتهم  املعنيون  يتحمل  ان  يف  امال  والسؤال،  التوضيح  اقتىض 
قيامهم مبا يجب فعله، وهو تعديل دستوري يتيح للمجلس الدستوري تفسري 
الدستور ويغري الية تعيني ذاك املجلس يك تكون معزولة عن اهواء السياسيني، 
للمحافظة عىل جوهر دستور الكيان اللبناين، وحاميته مستقبال من اي تشويه 

او تحوير مبطن تحت ستار التفسري وتسجيل السوابق.

املحامي منري الشدياق

في أروقة مكتب الشؤون القانونية:
عنٌي ساهرة على اإلنضباط والتحديث واإلنجاز

هما  وتطبيقه  القانون  احترام 
طريق  على  االولى  الخطوة 
مؤسسة.  اي  تطوير  تحسني 
واصالحها يتم عبر وضع الشخص 
املناسب في املكان املناسب. اما 
تحديثها  فهي  الثانية  الخطوة 
على اسس علمية واستراتيجية. 
املدير  اطلقها  اصالحية  ثالثية 
عباس  اللواء  العام  لالمن  العام 
مكتب  وترجمها  ابراهيم، 
واالنضباط  القانونية  الشؤون 
شعارها  واجراءات  بمشاريع 

"القانون يعلو وال يعلى عليه" 

العام ستبرص  باالمن  قانونية خاصة  مكتبة 
مرشوع  باطالق  ناهيك  قريبا،  النور 
بروتوكول القروض االسكانية الذي  يلقى 
وتعديل  نظر  واعادة  العسكريني،  ارتياح 
يطاوالن معظم التعليامت الدامئة السابقة، 
انجاز  لتسهيل  تعليامت جديدة  اىل صدور 
وتعزيز  واستعجالها   املواطنني  معامالت 
برامج  احدث  وتطبيق  العسكريني،  اوضاع 
عامليا،  املعتمدة  واالنضباط  التفتيش 
واحرتاما  انضباطا  العام  باالمن  لالرتقاء 

للقانون.
واالجراءات  املشاريع  فيض  من  غيض 
مكتب  بها  يضطلع  القانونية  واالعامل 
االمن  يف  واالنضباط  القانونية  الشؤون 

العام. 
للمكتب؟  االدارية  الهيكلية  تتألف  فّمم 
مكاتب  تشمل  التي  صالحياته  هي  ما 
وانجازاته  اعامله  ابرز  هي  ما  املديرية؟ 
وادائها  املديرية  عمل  عىل  تنعكس  التي 
واملواطنني  العنارص  من  كل  وعىل  عموما، 

مبارشة؟
مكتب  رئيس  العام"  "االمن  قصدت 
الشؤون القانونية واالنضباط العميد جهاد 
املرصي، وسألته اوال عن الهيكلية االدارية 

املراسالت  اعداد  امانة الرس واملكننة،  هي 
والتدقيق فيها، الدراسات القانونية، اعداد 
املتابعة  وانجازها،  القضائية  امللفات 

والتوجيه. من ابرز مهامتها:
الالزم  القانوين  والتوجيه  الدعم  تقديم   -1
التي  والدعاوى  النزاعات  يف  للعسكريني 
متعلقة  كانت  سواء  فيها،  طرفا  يكونون 

بالخدمة ام ال.
2- ابداء الرأي يف كل املسائل القانونية التي 
املديرية  امام  املقدمة  املعامالت  تثريها 
من  اليها  املحالة  او  العام،  لالمن  العامة 
والبلديات  العامة  املؤسسات  او  االدارات 
العامة والخاصة، واملتعلقة  وسائر الجهات 

بشؤون االمن العام وموظفيه.
الرأي واعداد االتفاقات والعقود  ابداء   3-
هذا  يف  اليها  املحالة  او  باملديرية  املتعلقة 

الخصوص.
والدعاوى  القضائية  امللفات  تحضري   -4
املتعلقة  القضائية  واللوائح  واملطالعات 
والتي  العام،  لالمن  العامة  باملديرية 

مدعى  او  مدعية  فيها  االدارة  تكون 
بالشؤون  املتصلة  واملراسالت  عليها، 
االدارات  سائر  مع  العالقة  ذات  القضائية 

العامة. واملؤسسات 
القانونية  االنظمة  تطوير  عىل  العمل   5-
ومتابعة كل االصدارات )مجموعة الترشيع 

اللبناين، الجريدة الرسمية ...(.
حق  يف  واملراسالت  الدعاوى  اعداد   6-
ضد  موجها  جرما  او  اساءة  يشكل  ما  كل 

املديرية العامة لالمن العام.
االقرتاحات  وتقديم  املالحظات  ابداء   7-

الهادفة اىل حسن سري العمل.

التفتيش: تتألف من رئاستها  ثانيا - دائرة 
واملكننة،  الرس  امانة  هي  شعب  واربع 
الثانية، التفتيش  التفتيش االوىل،  التفتيش 

الثالثة. من ابرز مهامتها:
العام  االمن  وحدات  كل  عىل  التفتيش   -1
مركز(،  دائرة،  )مكتب،  استثناء  دون  من 
واالطالع  العمل،  سري  حسن  من  والتأكد 
الوسائل  استخدام  وكيفية  الخدمة  عىل 

املوضوعة يف ترصف هذه الوحدات.
حسن  من  والتأكد  املخالفات  ضبط   -2
واالخطاء،  النواقص  ومعالجة  العمل،  سري 
اليومية  املناوبة  جداول  يف  والتدقيق 
الشهرية  االعامل  وجداول  والشهرية 
عىل  الدوري  الكشف  وتقارير  املنجزة، 
رسوم  وجداول  العسكرية،  االليات 
من  والتحقق  املرتجعة،  املعامالت 
العنارص  بعض  حق  يف  الواردة  االخبارات 

املخالفني للقانون والنظام، والخ...

■ كيف تجري عملية التفتيش؟
□ هناك نوعان من التفتيش:

من  فجاة  يجري  الفجايئ،  التفتيش  االول: 
دون اي موعد مسبق. وينقسم بدوره اىل 
نوعني هام التفتيش الفجايئ النهاري يجري 
الفجايئ  والتفتيش  الرسمي،  الدوام  خالل 
اوقات  خارج  ويحصل  واملناوبة  اللييل 

الدوام الرسمي.
الثاين: التفتيش االخباري، ويجري بناء عىل 
املعنية  الوحدات  اىل  يبلغ  مسبق  موعد 

يوما،   20 قبل  مركز(  دائرة،  )مكتب، 

ال تهاون في تطبيق مبدأ 
الثواب والعقاب

ملكتب الشؤون القانونية واالنضباط: 
امانة  وشعبة  رئاسته  اىل  املكتب،  يضم   -
الرس، ثالث دوائر: دائرة الشؤون القانونية 
دائرة  التفتيش،  دائرة  والقضائية، 

االنضباط.

■ ما هي ابرز املهامت واملسؤوليات التي 
بها؟ يضطلع 

مهامت  ابرز  استعراض  املفيد  من   □
الدوائر الثالث:

اوال - دائرة الشؤون القانونية والقضائية: 
شعب  وخمس  الدائرة  رئاسة  من  تتألف 

رئيس مكتب الشؤون القانونية واالنضباط العميد جهاد املرصي.
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بهدف تحضري كل مواضيع التفتيش. يتم 
ذلك برفقة رئيس الوحدة او من ينتدبه.

مبهمة  يقوم  من  ان  اىل  االشارة  من  بد  ال 
املخالف،  العسكري  اىل  يبلغ  التفتيش 
يعترب  الذي  فعله  فوري ومبارش،  نحو  عىل 
اىل  التفتيش  عملية  وتهدف  مخالفة. 

تحقيق جملة من االهداف، ابرزها اثنان:
املخالفني  ومحاسبة  املخالفات  ضبط   •
وتطبيق  احرتام  تعزيز  بهدف  واملقرصين 
ضمن  والتعليامت  واالنظمة  القوانني 
تلقائيا  يؤدي  ما  وهذا  وخارجها،  املديرية 
اىل تفعيل االنضباط ورفع حس املسؤولية، 
العمل،  الداء  وتفعيال  تحسينا  ينعكس  ما 
حدودها  اىل  االنتاجية  لنسبة  ورفعا 

القصوى .
االدارية  او  اللوجستية  النواقص  ضبط   •
اوالثغر من اي نوع كانت، سواء تلك التي 
املواطنني،  معامالت  وتؤخر  العمل  تعيق 
ما  بخطر  او  بازعاج  تتسبب  التي  تلك  او 
اقرتاحات  نرفع  بحيث  العسكريني،  عىل 
هذين  تحقيق  ويساهم  فورا.  ملعالجتها 

وتطويرها  املديرية  تحديث  يف  الهدفني 
عىل  ايجابا  ينعكس  ما  متواصل،  نحو  عىل 

العسكريني واملواطنني يف ان.

بني  فرق  مثة   : االنضباط  دائرة  ثالثا: 
التفتيش  يجري  واالنضباط.  التفتيش 
حرصا ضمن مكاتب االمن العام ودوائره 
ما  بكل  يهتم  االنضباط   فيام  ومراكزه، 
سلوك  متابعة  اي  املراكز،  خارج  هو 
كالتأكد  العمل،  مراكز  خارج  العسكريني 
تتعلق  التي  التعليامت  احرتامهم  من 
العام   االمن  اليات  وتقيد  مثال،  بالهندام 
ومراقبة  التنقالت،  اثناء  يف  السري  بقانون 

ما  كل  والتزامهم  العنارص  تقيد  مدى 
يصدر من تعليامت وتنفيذها.

تتألف دائرة االنضباط من رئاستها وثالث 
شعب هي امانة الرس واملكننة، االنضباط، 

التوجيه. اما ابرز مهامتها: 
مخالفات  لضبط  الدوريات  تسيري   -1

عسكريي االمن العام جميعا.
االمن  ضباط  سلوك  عن  تقارير  تلقي   -2
عملهم  مراكز  داخل  وعنارصه  العام 
دائرة  مع  بالتنسيق  ومعالجتها  وخارجها، 

التفتيش.
والتعليامت  االوامر  تطبيق  من  التأكد   -3

العسكري. بالهندام  املتعلقة 
التخاطب  اصول  تطبيق  يف  التشدد   -4

العسكري.
التقيد  لجهة  العسكرية  االليات  مراقبة   -5

بقانون السري.
الصادرة  التعليامت  تنفيذ  من  التأكد   -6

عن املدير العام.
يتعلق  ما  يف  وحلول  اقرتاحات  تقديم   -7

باالنضباط لتشمل النواحي الالزمة كلها.

الفرتة  املكتب يف  انجازات  ابرز  ما هي   ■
االخرية؟

ابرزها،  تعداد  اردنا  اذا  جدا.  كثرية   □
نذكر:

االسكانية،  القروض  مجال  يف   -1
بتحضري  قمنا  ابراهيم،  اللواء  وبتوجيهات 
املديرية  بني  تعاون  بروتوكول  مرشوع 
مصارف  وجمعية  العام  لالمن  العامة 
لعنارص  مرصفية  قروض  منح  يتيح  لبنان 
منذ  توقيعه  وجرى  العام.  االمن  مديرية 
يالقي  وهو  به.  العمل  وبدأ  سنة  حواىل 
وارتياحهم،  وعائالتهم  العسكريني  رىض 
والتسهيالت  الرشوط  لناحية  وخصوصا 

االستثنائية التي امنها لهم.
2- طبقنا احدث برامج التفتيش واالنضباط 
ما  العسكرية،  العلوم  عليها  تنص  التي 
عدد  خفض  لناحية  استثنائية  نتائج  حقق 
جدا.  كبري  نحو  عىل  املرتكبة  املخالفات 
 15 مبعدل  تضبط  كانت  التي  فاملخالفات 
اليوم  اصبحت  اليوم،  يف  مخالفة   20 اىل 

واحدة او اثنتني حدا اقىص .

قانونية  مكتبة  انشاء  صدد  يف  نحن   -3
كل  تأمنت  وقد  العام،  باالمن  خاصة 
املجموعات القانونية واالجتهادات الالزمة 
للمنشورات  صادر  "دار  مع  بالتعاون  لها 
القانونية"، ومل يبق سوى بعض االجراءات 
بها.  العمل  لبدء  البسيطة  اللوجستية 
وستكون مصدرا ومرجعا قانونيا للمديرية 

ككل.
والتعليامت  امللفات  كل  بادارة  نقوم   -4
املتعلقة  القانونية  واالحاالت  واملراسالت 
او املتصلة بعمل عسكريي االمن العام، مبا 

النتائج املطلوبة.  يحقق 

الربيد  تعليامت  تعديل  انجزنا   -5
العمل  متطلبات  مع  لتتناسب  واملراسالت 

املستجدة.
املتعلقة  التعليامت  تعديل  انجزنا   -6
بتدابري االستنفار والجهوزية يف كل مكاتب 

املديرية ودوائرها ومراكزها.
بتعليامت  املتعلقة  التعديالت  انجزنا   -7
اللبنانية،  السفر  جوازات  منح  اصول 
بالرجل  املرأة  مساواة  تحقيق  وخصوصا  
هناك  للقارص.  السفر  اذن  منح  لناحية 

مشاريع اخرى ستبرص النور قريبا.
القانونية  الشؤون  مكتب  يقدم   -8
القانوين  والتوجيه  الدعم  كل  واالنضباط  
والدعاوى  النزاعات  يف  للعسكريني  الالزم 
اكانت  سواء  فيها،  طرفا  يكونون  التي 
متعلقة بالخدمة ام كانت ذات طابع خاص 

وشخيص.
او  مميز  عمل  باي  يقوم  عسكري  كل   -9
ترصفه  ويؤخذ  به،  ينوه  انساين  طابع  ذي 

يف االعتبار يف مجاالت عدة.
10- فضال عن االعامل القانونية اليومية،  يف احد اقسام مكتب الشؤون القانونية واالنضباط                  )تصوير املفتش املؤهل اول قاسم حسني(.

املخالفات واألفعال املرتكبة

1 ـ جرائم التملص من الواجبات العسكرية:
   • التخلف.

   • الفرار.
   • التشويه الذايت.

2 ـ الجرائم املخلة بالرشف والواجب:
   • التسليم.

   • الخيانة واملؤامرة العسكرية والتجسس.
   • السلب واالتالف.

   • التدمري.
   • التزوير والغش.

   • الرسقة واالختالس.
   • انتحال االلبسة واالوسمة والشارات.

3 ـ الجرائم املخلة باالنضباط العسكري:
    • التمرد.

    • العصيان.

    • رفض الطاعة.
    • التحقري واعامل الشدة الواقعة عىل الرؤساء.

    • اساءة استعامل السلطة.
    • مخالفات التعليامت العسكرية.

4 ـ الجرائم املرتكبة يف اثناء الخدمة او يف معرضها، ومنها:
    • الجرائم الشائنة املنصوص عليها يف املادة 105 من قانون القضاء     
   العسكري، والفقرة 6 من املادة 33 من القانون رقم 17 الصادر يف 
   6 ايلول 1990، وهي: الرسقة، االحتيال، اساءة االمانة ، االختالس، 
   الرشوة، االغتصاب، التهويل، التزوير، استعامل املزور، الشهادة   

   الكاذبة، اليمني الكاذبة. 
   • جرائم املخدرات ومحاولة ارتكاب احدى الجنح الشائنة، عندما 

   تكون هذه معاقبا عليها قانونا.
   • الجرائم املخلة باالخالق العامة املنصوص عليها يف الباب السابع 

   من قانون العقوبات، وهي: الفحشاء، الخطف، االغواء والتهتك 
   وخرق حرمة االماكن الخاصة بالنساء، الحض عىل الفجور، التعرض 

   لالداب واالخالق العامة، دعارة القارصين، االجهاض.

هنا ابرز املخالفات واالفعال التي ُيحال مرتكبها امام القضاء العسكري واملجلس التأديبي وفقا للتعليامت الدامئة رقم 11، الصادرة يف 10 ترشين 
الثاين 1999:

مكتبة قانونية خاصة باالمن 
العام تبصر النور قريبا

التفتيش ليس ملعاقبة 
املخالفني فقط، وانما 

معالجة النواقص 
اللوجستية واالدارية
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جدول العقوبات عىل بعض املخالفات املسلكية وفق التعليامت الدامئة رقم 11

الصادرة يف 10 ترشين الثاين 1999 

مقدار العقوبة بااليام نوع املخالفة

6 االحجام عن مساعدة انسانية

30 القيام بعمل ماجور خارج الوظيفة

10 ارتياد اماكن لعب امليرس والنوادي الليلية واملالهي

5 عدم التقيد بتعليامت عامة دامئة

10 عدم تنفيذ االوامر

3 حمل الهاتف الخليوي يف اثناء الخدمة من دون ترخيص

6 اتالف مستندات رسمية من دون امر

3 التفّوه بكالم بذيء

6 املزاح بااليدي او الحركات بطريقة سمجة

3 التغيب غري املربر عن مكان العمل دون الساعة

3 عدم تنظيف االمتعة او العتاد

3 حمل شعارات دينية وحزبية بارزة او وضعها يف السيارة

3 التوسط ملصلحة شخصية من طريق الغري

10 االستدانة من املقاصف )بحق املستدين وعنرص املقصف(

10 الزىن

10 املساكنة غري الرشعية

15 التعرض لالداب العامة

10 الغش او محاولة الغش ايا تكن الطريقة او الغاية

20 التجديف عىل اسم الله او احد االنبياء او الرسل

10 الترصف بدافع سيايس او حزيب او طائفي

20  الوساطة مبا ييسء اىل كرامة االمن العام او الرتبة او الوظيفة

او الكرامة الشخصية بقصد املنفعة

30  عرض او التامس او قبول هدايا او اكراميات او منح او اي

 منفعة اخرى بسبب الوظيفة او الخدمة او للقيام بعمل

 متنعه القوانني او االنظمة او التعليامت

6 عدم تأمني العدالة بني املرؤوسني اصحاب الحقوق

6 عدم االفادة او التاخر يف االفادة

10 فقدان امتعة او معدات عسكرية او التسبب بذلك

وتحضري كل ما يتصل بالشؤون القانونية 
مكاتب  مختلف  بني  التنسيق  اطار  يف 
العام  العام ومتابعته، وعالقة االمن  االمن 
وتحضري  كلها،  واالدارات  باملؤسسات 
ومتابعتها،  القضاء  امام  العالقة  الدعاوى 
حينه  يف  بقوة  االعالم  تداوله  ما  واخرها 
التي  الليل"  يف  "بريوت  فيلم  قضية  وهو 
كانت معروضة امام مجلس شورى الدولة 
الحكم  وصدر   2012  /  17901 رقم  تحت 
 2013 ايار   23 يف   576 رقم  بالقرار  فيها 
ملصلحة املديرية العامة لالمن العام، حيث 
الصادرة  االجراءات  قانونية  القضاء  اكد 

عنها. 

املكتب  بني  مبارش  تواصل  يوجد  اال   ■
واملواطنني؟

املواطنون  □ رغم ان ال معامالت ينجزها 
واالنضباط  القانونية  الشؤون  مكتب  امام 
معهم  تواصلنا  ان  اال  مبارش،  نحو  عىل 
مبارش  غري  نحو  عىل  او  مبارشة  يتحقق 

وفق اآليت: 
مكاتب  يف  التفتيش  جوالت  اثناء  يف   -1
يتواصل  ومراكزه،  ودوائره  العام  االمن 
يف  املوجودين  املواطنني  مع  املفتشون 
عن  انطباعاتهم  يسألونهم  املعنية  الوحدة 
سري العمل، ومالحظاتهم يف حال كان هناك 
او  املعامالت،  انجاز  تأخري غري مربر يف  اي 
تقصري او متييز بني مواطن واخر او الخ...، 
نطاق  يف  املالحظات  تلك  معالجة  لتتم 
عىل  ايجابا  ينعكس  عام،  ثم  ومن  خاص، 

كل املواطنني .
لشكاوى  مخصصة  صناديق  نضع   -2
املواطنني ومالحظاتهم يف كل مكاتب االمن 
ينجزون  حيث  ومراكزه،  ودوائره  العام 
وضع  مواطن  اي  يستطيع  اذ  معامالتهم. 
يتصل  امر  اي  عىل  مالحظاته  او  شكواه 
بعمل االمن العام، كتأخري انجاز معاملته او 
املواطنني  مع  التعاطي  يف  متييز  اي  حصول 
بفتح  دوريا  نقوم  نحن  عنرص...  اي  من 

الصناديق الخذ الرسائل ومعالجتها فوريا.
"مشاريع  كالمه:  املرصي  العميد  ينهي 
كثرية ستبرص النور تباعا يف املرحلة املقبلة، 

والتطوير،  التحديث  اطار  يف  تدخل  وكلها 
انجاز  العسكريني، وتسهيل  وتعزيز اوضاع 
قلنا  اذا  ابدا  نبالغ  املواطنني. وال  معامالت 

ان هناك موافقة مسبقة من اللواء ابراهيم 
عىل اي مرشوع يصب يف هذا االطار".

م.ش.
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مدخل المغادرة.المبنى الجديد لمركز االمن العام في المصنع.

مركز األمن العام في المصنع على طريق التحديث والتطوير:
استعجال إنجاز املعامالت، مظلة مراقبة وأمان، 

حماية من السماسرة 

املحامي منير الشدياق
mounirchidiac2014@gmail.com

بمقدار ما ارخت االزمة السورية بظاللها على لبنان، خصوصا لناحية 
االمن  مركز  وابرزها  الحدودية  العبور  مراكز  على  الهائل  االزدحام 
اهتماما  العام  لالمن  العامة  املديرية  اولت  املصنع،  في  العام 
خاصا به السباب وطنية وانسانية. كان تشييد مبنى جديد وتطوير 

التقنيات بهدف تسهيل انجاز املعامالت واستعجالها

يف سياق العمل الدؤوب عىل تطوير املراكز 
وقت،  ارسع  يف  املواطنني  معامالت  وانجاز 
يف  العام  لالمن  العامة  املديرية  ترتدد  مل 
العام  االمن  االدارية ملركز  الهيكلية  توطيد 
تؤمن  التي  االجراءات  متخذة  املصنع،  يف 
استغالل  من  وتحميهم  للمسافرين  الراحة 
السامرسة. نجحت يف اتخاذ اجراءات فاعلة 
ضمن خطة التطوير والتحديث التي اطلقها 

املدير العام اللواء عباس ابراهيم.  

تحقيق

يف حديث اىل “االمن العام” تناول انجازات 
مركز  رئيس  عّدد  الحيوي،  املرفق  هذا 
تحقق،  ما  ابرز  نكد  احمد  النقيب  املصنع 
التي  واالدارية  االمنية  املسؤوليات  واخصه 

يتوالها املركز. 

■ مم تتألف الهيكلية االدارية ملركز االمن 
العام يف املصنع؟ 

□ كان املركز يضم سابقا ثالث شعب:

1- شعبة امانة الرس.
قسمي  تضم  املسافرين:  خدمة  شعبة   -2

الوصول واملغادرة. 
3- شعبة التحقيق واالستقصاء.

لالمن  العام  املدير  من  بقرار  اشهر،  قبل 
واملراقبة.  الحامية  شعبة  استحدثت  العام، 
استحدثت كذلك شعبة امن الوثائق بهدف 
الوثائق  تزوير  جرائم  مكافحة  تفعيل 
واملستندات. بذلك اصبح املركز يضم خمس 

شعب.

■ ما هي ابرز املسؤوليات التي يضطلع بها 
املركز؟

□ يضطلع مبهامت ومسؤوليات عدة منها:
الدخول  يف  املسافرين  حركة  ضبط   •

مستنداتهم  يف  التدقيق  عرب  والخروج 
السفر  وثائق  عىل  والتأشري  الشخصية، 
وتسجيل  واملغادرة،  الدخول  وبطاقات 
حركة دخولهم و خروجهم عىل الكومبيوتر 
مع ذكر نوع املستند ورقمه الذي ابرز لهذه 

الغاية. 
• اجراء التدقيق العديل يف اسامء املسافرين 
غري  انهم  من  للتأكد  معامالتهم  انجاز  عند 
مطلوبني من القضاء اللبناين. لهذه الغاية يتم 
تحديث املعلومات العدلية مرات يوميا يك 
تكون متطابقة مع كل املستجدات القضائية 
التي  املراسالت  تلو ساعة. فضال عن  ساعة 
لها صفة العجلة والفورية. من يتبني ان يف 
واحالته  توقيفه  يتم  ما،  عدليا  تدبريا  حقه 
املرعية  للقوانني  وفقا  املختص  القضاء  عىل 

االجراء.
• منح تأشريات دخول تلقائية لرعايا بعض 
الدول العربية واالجنبية وفق ما تنص عليه 

القوانني والتعليامت. 

السورية عىل حركة  لالزمة  انعكاس  اي   ■
العبور؟

حتى  سوريا  يف  االحداث  بدء  منذ   □
هائال  تدفقا  يشهد  املعرب  يزال  ال  اليوم، 

يف  سوريا  من  الوافدين  من  مسبوق  وغري 
بوترية  لكن  ايضا  وبالعكس  لبنان،  اتجاه 
بني  يوميا  الوافدين  عدد  يرتاوح  اذ  اخف. 
اما  تقريبا.  االف شخص  االف وعرشة  ستة 
املغادرون فيرتاوح عددهم بني خمسة االف 
وسبعة االف شخص تقريبا. مل يكن املركز، 
تقنيا  مجهزا  الحدودية،  املراكز  من  كسواه 
هائلة  اعداد  الستيعاب  وعدديا  ولوجستيا 
كالتي  متواصل،  نحو  عىل  املسافرين،  من 
شهدناها منذ بدء االزمة السورية. لكن يف 
اوىل  االستثنائية،  املستجدات  تلك  مقابل 

اللواء ابراهيم اهتامما خاصا ومتابعة يومية 
دقيقة لظروف العمل يف املركز، واملشكالت 
التي  واالنسانية  واالمنية  والتقنية  االدارية 
عدم  مع  وخصوصا  البداية،  يف  واجهتنا 
وجود مكان واسع يقي الوافدين املنتظرين 
او  الشمس  حرارة  من  معامالتهم  انجاز 
السامرسة  اعداد  بتزايد  ناهيك  االمطار، 
الذين راحوا ينترشون عىل الطرق املحيطة 
باملركز، محاولني استغالل اوضاع  الوافدين 
يتيح  ال  وقت  يف  شتى،  بذرائع  البتزازهم 
الشخص  دام  ما  معهم  التدخل  القانون  لنا 
مل يشُك املعني او يعلمنا بذلك. وهذا ما ال 
اللواء  اصدر  كله،  ذلك  بازاء  عادة.  يحصل 
املدير العام عددا من القرارات والتعليامت 
ادت مبارشة اىل تحديث مستوى اداء مركز 
النواحي  من  وتعزيزه  وتطويره  املصنع 
واالمنية  واالدارية  والتقنية  اللوجستية 
العابرين  واالنسانية، واىل تسهيل معامالت 
واستعجالها باعىل درجات التنظيم واحرتام 

حقوق االنسان.

■ اين تكمن مظاهر التطوير والتحديث 
يف  ابراهيم  اللواء  قرارات  ارستها  التي 

النواحي التي ارشت اليها؟
سأذكر  لكنني  كثرية،  انها   يف  شك  ال   □

ابرزها:
1 ـ تشييد مبنى جديد لالمن العام، حديث 
سوريا  من  الدخول  خط  عىل  ومتطور، 
معامالت  اصبحت  بحيث  لبنان،  اتجاه  يف 
الداخلني اىل لبنان تنجز كلها من ضمنه. اما 
رديف  اىل  فتحول  القديم،  الدخول  مبنى 
حيث  املغادرة،  خط  عىل  املوجود  للمبنى 
ذلك  عند  الزحمة  اشتداد  عند   يستخدم 
الخط. املبنى الجديد مجهز باحدث تقنيات 
وبرامجه  الكومبيوتر  واجهزة  العمل، 
املستندات  كشف  واجهزة  املتطورة، 
مغلقة  كبرية  صالة  يضم  املزورة.  والوثائق 
700 شخص،  لنحو  تتسع  املعامالت  النجاز 
لتأمني  والتربيد  التدفئة  بوسائل  مجهزة 
عىل  وتحتوي  وراحتهم،  املسافرين  سالمة 
بحيث  املعامالت  النجاز  كونتوارا   23
كل  عادية  معاملة   23 من  اكرث  انجاز  يتم 

دقيقة تقريبا، باستثناء تلك التي تتطلب 

لكل عابر مركز املصنع 
استعالم عدلي عنه بتسجيل 

حركة عبوره في الكومبيوتر، 
مع ذكر نوع املستند الذي 

ابرزه ورقمه
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التحوط  من  ملزيد  استثنائية.  اجراءات 
الوافدين،  اعداد  عىل  تطرأ  قد  زيادة  الي 
االنتظار  ظروف  افضل  لهم  نؤمن  ويك 
الشمس  الشعة  التعرض  من  تقيهم  التي 
خيمة  شهرين  حواىل  منذ  شّيدنا  واالمطار، 
حديدية كبرية جدا عند مدخل املركز تتسع 
تشييد  اىل  بالنسبة  اما  شخص.   800 لنحو 
املركز الجديد لالمن العام، اي نقطة العبور 
يف اتجاه لبنان، يف مكان يسبق الوصول اىل 
معتمدا  كان  ما  بخالف  الجامرك،  حاجز 
سابقا حيث كان الداخلون اىل لبنان يصلون 
اىل مركز الجامرك اوال، فان اللواء ابراهيم 
منطق  وفق  القرار  هذا  ارتأى  الذي  هو 
كان  اذا  ما  اوال  الداخل  يعرف  ان  مفاده 
ام  قانونا  متاحا  لبنان  دولة  ارايض  دخوله 

وبرامجه  الكومبيوتر  شبكة  تحديث  تم  ـ   2
التي  الثالثة  املباين  يف  كلها،  املركز  مكاتب  يف 
يشغلها عسكريو املركز. فاصبحت اكرث رسعة 

وفعالية يف العمل.
3 ـ تم تزويد املركز االت متطورة يف مجال 
خصوصا  واملستندات،  الوثائق  تزوير  كشف 
واننا نضبط، عىل نحو شبه يومي، مستندات 
مزورة، ونحيل حامليها عىل القضاء املختص.

عدد  وزيادة  املراقبة  برامج  تحديث  تم  ـ   4
يبلغ  محيطه.  ويف  املركز  داخل  الكامريات 
عنارص املراقبة اىل رؤسائهم  فورا كل امر يثري 

الشك والريبة.
هي  املركز  يف  جديدة  شعبة  استحدثت  ـ   5
االمن  تعزيز  بهدف  واملراقبة  الحراسة  شعبة 
بشكل محكم، والتدخل عند حصول اي طارئ.

في املبنى الجديد 23 
كونتوارا النجاز املعامالت، 

واكثر من 23 معاملة 
عادية تقريبا كل دقيقة 

...واالناث.تقديم الذكور معامالتهم.وراء النوافذ.

6 ـ استحدثت شعبة امن الوثائق وتجهيزها 
ووسائله،  التزوير  كشف  معدات  باحدث 
تزوير  جرائم  مكافحة  تعزيز  بهدف 
املستندات والوثائق التي تزايدت عىل نحو 

ملحوظ.
7ـ  تم فصل عدد اضايف من الضباط اىل املركز 
يك يتولوا مهامت رعاية الوافدين املنتظرين 
باعداد كبرية يف الصاالت وامام املركز، من 
سواء  الالزمة  االيضاحات  كل  تقديم  خالل 
املطلوبة  املستندات  عىل  تعريفهم  لناحية 
الية  او  االنتظار،  يف  وقتهم  يهدروا  ان  قبل 
التجديد ومكانه يف ما بعد. كذلك االرشاف 
عىل تنظيم صفوف االنتظار يف اثناء الزحمة، 
يقع الي سبب  قد  نزاع  اي  لحل  والتدخل 

بني املنتظرين. 
جديدا  عنرصا  بـ30  املركز  تعزيز  تم   -8
للمساعدة يف ظل الضغط الهائل من العمل. 
العبور،  اجراءات  كل  يف  التشدد  تم  كذلك 
عىل  املستندات  يف  التدقيق  اعادة  ومنها 
الدخول من  مراكز  التي تيل  املراقبة  نقاط 
لبنان والخروج منه، ورضورة ترصيح الوافد 
االجنبي عن مكان اقامته يف لبنان، وسواها 

من االجراءات.

■ ماذا عن السامرسة الذين كانوا ينترشون 
اوضاع  استغالل  املركز محاولني  محاذاة  يف 

العابرين وابتزازهم؟ 

من  كثريين  انتشار  ظاهرة  امام   □
وعند  املركز  محيط  يف  السامرسة 
مداخله، تحت عناوين شتى منها تقديم 
استغالل  بهدف  االنسانية  املساعدات 
والوافدين  عموما  املسافرين  اوضاع 
خصوصا،  السورية  االزمة  جراء  من 
بدالت  عىل  منهم  للحصول  وابتزازهم 
اللواء  اصدر  ملتوية،  باساليب  مادية 
هؤالء  وجود  مبنع  يقيض  قرارا  ابراهيم 
داخل قاعات املركز ويف محيطه، ايا تكن 
الذريعة، يك ال يتاح لهم استغالل اوضاع 
من  الطلب  لناحية  والتشدد  املسافرين، 
شخصيا  معاملته  انجاز  العالقة  صاحب 
يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 
القوانني والتعليامت، كاملريض او الكهل 
او املقعد او الخ... حيث ينجز املعامالت 
كلفنا  حرصا.  محددون  اشخاص  عنهم 
املنتظرين  العابرين  بني  التواجد  ضباطا 
اىل  وارشادهم  مساعدتهم  بهدف 
معامالتهم،  الستكامل  الصحيحة  االلية 
عملية  اي  ضحية  الوقوع  من  وتنبيههم 

سمرسة. 

االمن  مركز  لدى  ذلك  من  تأكده  بعد  ال، 
بامتام  يتابع مساره  العام، وتاليا دخوله ثم 
معامالته لدى ادارة الجامرك. يدفع الرسوم 
التي ترتتب عليه، وليس العكس. هذا املبدأ 

معتمد عىل الحدود يف كل دول العامل. 

حركة دخول املسافرين وخروجهم عرب مركز املصنع الحدودي لفرتة شهرين من عام 2014

املجموع العام جنسيات مختلفة لبنانيون سوريون

243,993 8,062 27,102 208,829 كانون الثاين دخول

206,645 7,566 26,527 172,552 خروج

242,711 6,595 24,392 211,724 شباط دخول

199,390 6,151 25,683 167,556 خروج

486,704 مجموع الداخلني

406,035 مجموع الخارجني

تم تحديث اجهزة الكومبيوتر 
وشبكته وبرامجه في املركز 

ما يسهل انجاز املعامالت 
ويستعجلها

بطاقة دخول وخروج.
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■ ماذا عن التعاون والتنسيق مع االجهزة 
واملؤسسات االمنية االخرى عند الحدود؟

جهاز  كل  يقوم  القانون،  حيث  من   □
او مؤسسة امنية عند الحدود باملهامت 

امللقاة عىل عاتقها. كل منا يخدم الوطن 
يف  نحن  صالحياته.  نطاق  ضمن  من 
من  بتعليامت  الحدودي،  املصنع  مركز 
اللواء ابراهيم، ننسق ونتعاون عىل نحو 

من  االمنية  االجهزة  كل  مع  متواصل 
ملا  وجامرك  داخيل  امن  وقوى  جيش 
واملقيم  اللبناين  املواطن  مصلحة  يخدم 
واالستقرار  االمن  وضامن  االجنبي، 
عنها.  املسؤولني  الحدودية  املنطقة  يف 
العام  االمن  مركز  ينسق  بالتأكيد 
مكاتب  كل  مع  ويتعاون  املصنع  يف 
يف  االنساين  الطابع  ذات  املؤسسات 
محاذاته، ككاريتاس واليونيسف ووزاريت 
العامة  والصحة  االجتامعية  الشؤون 
املتحدة  االمم  ومفوضية  واالونروا 
ويقدم   ،)UNHCR( الالجئني  لشؤون 
تقوم مبهامتها  املمكن يك  الدعم  لها كل 
اللواء  من  واضحة  توجيهات  عىل  بناء 
ابراهيم، مفادها ان كل ما يتعلق بحقوق 
االنسان وحاالت ذات طابع انساين يجب 
اعطاؤها االولوية القصوى واالستثنائية.

حركة دخول املسافرين وخروجهم عرب مركز املصنع الحدودي عام 2013

املجموع العام جنسيات مختلفة لبنانيون سوريون

257,461 16,277 21,523 219,661 كانون االول دخول

181,654 9,221 22,637 149,796 خروج

289,823 10,531 23,619 255,673 شباط دخول

195,335 17,559 24,324 153,452 خروج

304,833 16,886 23,198 264,749 اذار دخول

201,691 10,245 24,335 167,111 خروج

303,207 17,877 21,875 263,455 نيسان دخول

208,277 12,563 22,714 173,000 خروج

300,784 15,993 23,428 261,363 ايار دخول

238,468 12,972 24,190 201,306 خروج

319,239 23,555 23,152 272,532 حزيران دخول

280,114 21,544 24,609 233,961 خروج

310,943 35,014 26,506 249,423 متوز دخول

314,078 31,674 27,695 254,709 خروج

315,098 12,633 26,023 276,442 اب دخول

256,139 12,822 25,122 218,195 خروج

266,686 10,344 24,578 231,764 ايلول دخول

249,509 10,579 25,504 213,426 خروج

266,810 9,321 27,223 230,266 ترشين االول دخول

294,417 11,157 28,099 225,161 خروج

297867 7,735 24,512 265,620 ترشين الثاين دخول

256,727 6,696 24,776 225,255 خروج

208,277 7,962 25,683 174,632 كانون االول دخول

209,481 7,574 25,987 175,920 خروج

3,441,028 مجموع الداخلني

2,885,890 مجموع الخارجني

رئيس مركز المصنع النقيب احمد نكد يتحدث الى منير الشدياق.

خيمة االنتظار                    )تصوير المفتش اول المؤهل سعيد حفوضة(. 

مدخل خاص للرعايا السوريين.

معاملة دخول.
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الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة دائرة التحقيق واالجراء من تاريخ 2014/02/15 لغاية 2014/03/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من تاريخ 2014/02/16 لغاية 2014/03/15 ضمناالئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة دائرة التحقيق واالجراء من تاريخ 2014/02/15 لغاية 2014/03/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2014/02/16 و 2014/03/15

الدولة

الدولةالدولة

الدولة

املجموعاجانبعربلبنانيونحركة تنقل

الدولة

الدولة

الدولةالدولة

الدولة

الدولةالدولة

العدد

العددالعدد

العددالعدد

العدد

العددالعددالعدد

العدد

العدد

العدد

إحصاءات الشهر

106 لبناني
163اثيوبي
5اردني
1الماني

2اندونيسية
5ايراني

2باكستاني
78بنغالدش

1بوركينا فاسو
1بولونيا
1تركي

1توغولي
2تونسي
1جزائر
1سنغال

109 لبناني
124اثيوبي
10اردني

2اندونيسية
5ايران

1باكستاني
79بنغالدش

1بولونيا
1تركي

1توغولي
1تونسي
1سنغال

29سوداني
922سوري

2078اثيوبيا
2ارتيريا
1ارمينيا

17السنغال
46الهند

1اليونان
24اوزباكستان

121اوكرانيا
1ايرلندا

1باكستان
2بريطانيا
1436بنغالدش

7بنين
15بوركينا فاسو

37بيالروسيا

2الجزائر
5السودان
1المغرب
2االردن

دخول

مغادرة

املجموع

166971

168422

335393

372552

335477

708029

48629

49767

98396

588152

553666

1141818

53سوداني
879سوري
2سويدي

1سيراليون
18سري النكي

2صومالي
12عراقي
2غاني

12فلسطيني
24فلسطيني - سوري
1فلسطيني \ غزاوي

91فلسطيني الجىء
1فلسطيني مصري

56فيليبيني
3قيد الدرس

2سويدي
1سيراليون

17سري النكي
11عراقي
1غاني

9فلسطيني
23فلسطيني - سوري
1فلسطيني / غزاوي

90فلسطيني الجىء
43فيليبيني

4قيد الدرس
5كاميرون

8كيني
1ليبيري

83توغو
77جزر الملغاش

2جزر الموريس
24دومينيك

34روسيا
2رومانيا

11سيراليون
107سري النكا

1صربيا
5غامبيا

69غانا
1غينيا بيساو

4فرنسا
2فنلندا

591فيليبين

3كاميرون
1كندي
6كيني

1ليبيري
84مصري

25مكتوم القيد
1نمساوي

2نوري
4نيبالي
1نيجير

2نيجيري
4هندي
1يمني

1662المجموع 

1مدغشقرية
68مصري
2مغربي

19مكتوم القيد
1نمساوي

2نوري
2نيبالي
1نيجير

1نيجيري
8هندي

1607المجموع 

2فييتنام
4كازاخستان

93كاميرون
1كندا

1كولومبيا
1كونغو

2كيرغيز
521كينيا
9مالي

1مكدونيا
45مولدوف

78نيبال
9نيجيريا
1هاييتي

5570المجموع

حركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
اعتبارا من 2014/02/15  
لغاية 2014/03/15 ضمنا

16تونس

1جورجيا
72مصر

99المجموع
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مقالفي األقتصاد
دور الجودة في دعم املستهلك

اىل   ،2004 عام  انطلق  الذي  لبنان  يف  الجودة  برنامج  يؤدي  ان  الطبيعي  من 
نتائج باهرة يف القطاعني العام والخاص، اذ لعب يف وزارة االقتصاد والتجارة دورا 
اساسيا يف دعم سلسلة سالمة الغذاء وتقويتها، فيام تضمنت خطة عمله انشطة 

عدة يف مجال سالمة الغذاء بدأ تنفيذها، من ابرزها:
* تقديم الدعم الفني والتدريبي واالستشاري لـ30 مصنعا غذائيا جديدا الدخال 
ومعايري   ،)GMPs( الجيدة  التصنيعية  واملامرسات  الغذاء  سالمة  معايري  ارفع 
الغذاء  ومعايري سالمة  املواصفات  وضبط  االخطار،  وتحليل   ،)GHPs( النظافة 
التي يتضمنها نظام ادارة سالمة الغذاء، وتطبيق نظام سلسلة التتبع والحصول 
الصناعات  نقابة  بالتعاون مع  عىل شهادة “االيزو 22000” و”االيزو 22005”، 

الغذائية.
الغذائية الستعاملها  للمؤسسات واملستودعات  قاعدة معلومات  انشاء  * دعم 
والسياحة  والصناعة  والتجارة  واالقتصاد  كالزراعة  املعنية،  الوزارات  ادارات  يف 

والصحة والبلديات، لضبط معايري عمل املؤسسات الغذائية ومراقبتها.
اما ابرز النتائج املتوقعة من هذا الدعم، فتكمن يف انتاج سلع غذائية اكرث سالمة 
للمستهلك من املصانع الغذائية، ومتكني املراقبني واملفتشني يف االدارات الرسمية 
من القيام باملهامت الرقابية بطريقة افضل واكرث فاعلية، وتوفري قاعدة املعلومات 

الالزمة لهم ومساعدتهم يف ادارة االخطار عىل نحو علمي. 
يف اختصار، سيساهم الربنامج يف تقوية حلقات سلسلة سالمة الغذاء من املزرعة، 

او بوابة االسترياد اىل املستهلك، وخفض اخطارها.
قطاع  مثل  العام،  القطاع  يف  الخدمات  ضعف  املستهلك  يشكو  املقابل،  يف 
االتصاالت الخليوية الذي ترشف عليه وزارة االتصاالت. فوفق جمعية املستهلك 
اخرى، الن  دول  الخليوية يف  بالعروض  املبارشة  املقارنة  الصعب  من  لبنان،  يف 
العروض اللبنانية ال تزال بدائية وتعتمد عىل االحتكار وتغيب عنها املنافسة. لذا، 
من االفضل مقارنة حزمة الخدمات االرخص التي ميكن ان يحصل عليها املستهلك 

يف فرنسا ولبنان. 
دخل  ان  علام  فرنسا،  تقدمها  التي  بالخدمات  مقارنة  الجمعية  قدمت  فقد   
الفرد فيها يشكل 5 اضعاف دخل اللبناين. واشارت اىل ان الكلفة االدىن شهريا يف 
لبنان للدخول إىل شبكة الخليوي هي 22 دوالرا، فيام تبلغ كلفة العرض االفضل 
)انرتنت + خليوي + خط ثابت( 60.8 دوالرا. اما يف فرنسا، فكلفة العرض الذي 
يعطي خطا ثابتا مفتوحا مع انرتنت و SMSبال حدود، اي 24 ساعة يوميا، مع 
ساعتني من االتصال الخليوي يف الداخل واىل 41 بلدا يف الخارج، تبلغ 2.6 دوالر 
شهريا. اما اذا كنَت تريد اتصاالت خليوية مفتوحة عىل الخط الثابت واالنرتنت، 

فهي تكلف عىل مدار الساعة وااليام واالشهر 26 دوالرا شهريا. 
دوالر   2.6 تبلغ  بكلفة  اتصاالت  ملواطنيها  الفرنسية  السوق  توفر  املحصلة،  يف 
شهريا )120 دقيقة + رسائل نصية بال حدود + انرتنت بال حدود ايضا(، فيام 

يدفع املشرتك اللبناين عرشة اضعاف املشرتك الفرنيس ليحصل عىل فتات! 

العجم هيثم 
haytham.ajam@hotmail.com

تكمن اهمية الجائزة اللبنانية لالمتياز في انها تحمل قيمة معنوية 
كبيرة، وتمنح على اعلى مستوى رسمي في لبنان. وهي تؤدي دور 
في  والخاص،  العام  القطاعني  في  واملؤسسات  للشركات  املحفز 
ونشر  وانتاجها  عملها  في  املعايير  افضل  احتضان  على  التنافس 

ثقافة الجودة، والسير على طريق االمتياز

الخطوط العريضة لسياسات 
الجودة تتضمن استمرار 

تحديث البنية التحتية  

للقطاع  الجائزة  عملية  انضاج  اىل  والتجارة، 
العام بالرسعة املمكنة وفق توجيهات الرئيس 
ميشال سليامن، وانسجاما مع اقتناعايت، متهيدا 
تزامنا مع  املقبلة  الرابعة  املرحلة  الطالقها يف 
جائزة القطاع الخاص وهيئات املجتمع املدين. 
حوافز  ايجاد  اىل  املعنيني  مع  كذلك  ساسعى 
املتبادل  االعرتاف  وتوسيع  للجائزة  اضافية 
الجوائز  وبقية  لالمتياز  اللبنانية  الجائزة  بني 

املامثلة عربيا واقليميا ودوليا.

■  اصبحت للجودة اهمية متزايدة اسرتاتيجيا 
يأيت  اين  والدويل.  املحيل  الصعيدين  عىل 

ترتيب الجودة يف سلم وزارة االقتصاد؟
□ اتيت اىل وزارة االقتصاد والتجارة من خلفية 
واهميتها  الجودة  قيمة  متاما  تعرف  مرصفية 
املقدمة  املنتجات  ويف  املرصفية  العمليات  يف 
تعزيز  يف  رئيسيا  دورا  يؤدي  ما  الزبائن،  اىل 
افضل  وتقديم خدمات  املنافسة  القدرة عىل 
تحتل  ان  الطبيعي  من  لذا،  للمستهلكني. 
الجودة مرتبة متقدمة يف سلم اولويايت ملا لها 
من اهمية يف القطاعات االقتصادية واملجاالت 
عملية  ان  املختلفة.  والرتبوية  االجتامعية 
تحسني  ان  اذ  مستدامة.  واالمتياز  الجودة 
والخدمات  السلع  ومعايري  والنوعية  الجودة 
حاجة دامئة ومستمرة يف منو االقتصاد عموما، 
الصادرات  وزيادة  االستهالك  تحفيز  ويف 
وسليمة  آمنة  وخدمات  سلع  وتقديم 
ال  اولويات  انها  علام  خصوصا،  للمستهلكني 

ميكن التنازل عنها.

االقتصاد  وزارة  يف  الجودة  برنامج  حقق    ■
تركت  السابقة  املراحل  يف  نجاحات  والتجارة 
للجودة  التحتية  البنية  تطوير  يف  واضحا  اثرا 
يف لبنان. ما هي الخطوط العريضة لسياسات 
يف  تأمل  التي  االهداف  هي  وما  الجودة؟ 

تحقيقها خالل املرحلة املقبلة؟
□ حقق برنامج الجودة بادارة الدكتور عيل 
نجاحات  االورويب،  االتحاد  من  ودعم  برو، 
للجودة  التحتية  البنية  تطوير  يف  كبرية 
والقياس  املواصفات  صعيد  عىل  لبنان  يف 
املصادقة  وهيئات  واالعتامد  واملختربات 

االسواق.  عىل  والرقابة  الغذاء  وسالمة 

ألنها تدعم نمّوه وتحفز اإلستهالك وتزيد الصادرات
وزير اإلقتصاد لـ"األمن العام": 

هدفنا تحسني جودة السلع والخدمات
يف  يعد  مل  التطور.  مع  الجودة  اهمية  تزداد 
ودوليا،  محليا  املنافسة  غامر  خوض  االمكان 
اال  خدمة  او  سلعة  برشاء  املستهلكني  واقناع 
فيها.  الجودة  معايري  وتوافر  املناسب  بالسعر 
للبنان ايضا، كونه بلدا صغريا مبساحته وعدد 
عىل  العمل  يف  اسرتاتيجية  مصلحة  سكانه، 
املضافة  القيمة  والخدمات ذات  السلع  انتاج 
ومطابقتها  جودتها  يف  واملميزة  املرتفعة، 
ايجابا  ينعكس  ما  والدولية،  املحلية  املعايري 
عىل تحفيز االستهالك وحامية املستهلكني. وال 
بد من االشارة اىل ان وزارة االقتصاد والتجارة 
اطلقت الجائزة اللبنانية لالمتياز للمرة االوىل 

عام 2009. 

الجديد  الوزير  مع  العام"  "االمن  تناولت 
تفعيل  سبل  حكيم  االن  والتجارة  لالقتصاد 
مطابقة  وقواعد  لالمتياز،  اللبنانية  الجائزة 

الجودة يف لبنان املعايري الدولية.

الجائزة  لتفعيل  رؤيتك  تحدد  كيف    ■
اللبنانية لالمتياز؟

الجائزة  بالتعاون مع لجنة حكام  □ ساسعى 
ومكتب  العام  القطاع  يف  املعنية  واالدارات 
االقتصاد  وزارة  يف  الجودة  وحدة  يف  الجائزة  وزير االقتصاد والتجارة االن حكيم.
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عىل  ايجابا  انعكسا  والتطوير  فالتحديث 
البنية التحتية الترشيعية للجودة عرب اصدار 
قوانني ومراسيم عمل بالتعاون مع الوزارات 
واالدارات املعنية. كذلك انعكس عمل وحدة 
الربنامج  تنفيذها  عرب  الوزارة  يف  الجودة 
البنية  عىل  ايجابا  املوضوعة  العمل  وخطط 
والخاص،  العام  القطاعني  يف  املؤسساتية 
واالستشاري  الفني  الدعم  تقديم  خالل  من 
وبناء القدرات املؤسساتية بواسطة الدورات 
التدريبية املتخصصة. اما املرحلة الثالثة التي 
بدأ الربنامج تنفيذها منذ اب 2012، فاهدافها 
واضحة ومحددة يف خطة العمل املوضوعة، 
الوزارة ومفوضية االتحاد  وقد وافقت عليها 
الوزراء.  ملجلس  العامة  واالمانة  االورويب 
لسياسات  العريضة  الخطوط  اىل  بالنسبة 
البنية  تحديث  استمرار  تتضمن  الجودة، 
للجودة  واملؤسساتية  الترشيعية  التحتية 

اوضح مدير برنامج الجودة الدكتور عيل برو لـ"االمن العام" ان وحدة 
الجودة يف  مبادرة دعم  "اطلقت  والتجارة  االقتصاد  الجودة يف وزارة 
القطاع العام يف 27 آب 2013. ونتيجة تعميم رئيس مجلس الوزراء 
رقم 2013/4 يف 5 شباط 2013 عىل االدارات واملؤسسات العامة لحضها 
عىل االستفادة من الفرصة واملشاركة يف هذه املبادرة، تلقينا اكرث من 
تم  املوازنة،  ضآلة  بسبب  لكن  للمشاركة.  العام  القطاع  من  طلبا   40
قبول خمس ادارات عامة هي االكرث جهوزية للمشاركة يف ادخال نظام 
واالستشاري  الفني  الدعم  وتقديم  وتطبيقه،  عملها  يف  الجودة  ادارة 

والتدريبي لها للحصول عىل شهادة االيزو 9001 الدولية".
حول املعايري التي جرى االرتكاز عليها، لفت اىل برو اىل ان "االختيار 
تم بناء عىل معايري علمية وضعت مسبقا، وبناء عىل زيارات تقييمية 
بغية تشجيع  لكن،  املتقدمة.  العامة  لالدارات  الربنامج  بها خرباء  قام 
تلك االدارات، تقرر اشرتاك اكرب عدد منها يف الدورات التدريبية حول 
الجودة ملوظفيها. اما االدارات العامة االكرث جهوزية التي تم اختيارها، 

فهي:
• املعهد الوطني لالدارة.

• الجامعة اللبنانية.
• املديرية العامة لالمن العام.

• فرع الخدمة والعمليات- رشطة بريوت- املديرية العامة لقوى األمن 
الداخيل.

• الصندوق الوطني للضامن االجتامعي- فرع برج حمود".

عن ابرز الخطوات لتحسني اداء القطاع العام، قال: "منذ اطالق تلك 
املبادرة وحتى االن، اتخذنا خطوات كبرية بالتعاون مع االدارات املعنية 
لتلك االدارات،  بزيارات ميدانية  الربنامج  العام. قام خرباء  القطاع  يف 
الربنامج ملوظفيها  اقامها  التي  التدريبية  الدورات  اضافة اىل عدد من 
بهدف  وذلك  ادارة(،  كل  من  موظفني  عرشة  حتى  مشاركة  )قبول 

مساعدتها عىل ادخال نظام ادارة الجودة يف عملها وتطبيقه". 
اما املؤسسات التي ربحت الجائزة اللبنانية لالمتياز، وتسلمت الجوائز 
الجمهورية ميشال سليامن والشهادات من وزير االقتصاد  من رئيس 

والتجارة الدكتور االن حكيم، فهي:

• املؤسسات التي ربحت جوائز املستوى االول:
  ـ رشكة تكنيكا انرتناشيونال.

  ـ رشكة ماتيليك.
  ـ رشكة غايب تامر.

  ـ مجموعة الرفاعي العاملية القابضة.

• املؤسسات التي ربحت جوائز مستوى الشهادة:
• الجمعية اللبنانية لرتاخيص االمتياز. وهي مؤسسة ال تبغي الربح.

• رشكة اطلس هولدينغ.
• الرشكة اللبنانية للصناعات الغذائية الحديثة - غاردينيا غرين دور.

• الرشكة اللبنانية لصناعة البناء )البنا(.

مدير برنامج الجودة: 
األمن العام من بني األكثر جهوزية

العام  القطاع  عىل  الرتكيز  مع  وتطويرها، 
املجتمع  وهيئات  الخاص  القطاع  جانب  اىل 
املدين، واعطاء االولوية لوضع سياسة وطنية 
عامة للجودة تشمل كل املستويات وتناقش 

يف  لوضعها  متهيدا  الوطني  املستوى  عىل 
املؤسسات  من  واقرارها  النهائية،  صيغتها 

املعنية للدولة.
هـ.ع

من احدى الدورات التدريبية التي اقامها برنامج الجودة يف وزارة االقتصاد والتجارة للقطاع العام.
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لبنان العاشر بين 50 سوقا في نسبة التسليفات إلى الناتج المحلي

الحلبي: املصارف عصب االقتصاد
في  الخاص  القطاع  الى  التسليفات  لينش«  »ميريل  مؤسسة  قّدرت 
لبنان بنسبة 88,4 % من الناتج املحلي االجمالي، بما يفوق النسبة 
الناتج  من   %  48,4 بلغت  اذ  وافريقيا،  األوسط  والشرق  اوروبا  في 
ديون  تعثر  الى  تؤدي  التي  العوامل  هي  ما  االجمالي.  املحلي 
واالقتراحات  الحلول  هي  وما  املصارف؟  تجاه  الخاصة  املؤسسات 

العملية للحؤول دونها؟

في األقتصاد

يحتل لبنان املركز العارش يف نسبة التسليفات 
اىل الناتج املحيل االجاميل بني 50 سوقا ناشئة، 
الثالثة االعىل يف اوروبا والرشق  وميلك النسبة 
االوسط وافريقيا، واالعىل بني 12 دولة عربية.

بريوت  بنك  ادارة  مجلس  رئيس  نائب  يعزو 
والبالد العربية القايض عباس الحلبي لـ«االمن 
»عوامل  اىل  املصارف  يف  الديون  تعرث  العام« 
عدة قد ترتبط باملرصف او عميله، او بعوامل 
يسعى  حني  يف  حتى،  خارجية  اقتصادية 

تجاري ان يحتفظ بحجم كاف من االحتياطي 
او ان يتجنب اسداء االئتامن خشية من عدم 

وفاء املدين«. 
االزمة  انعكست  متاديها  اىل  »نظرا  يضيف: 
السياسية يف البلد عىل الوضع االقتصادي العام 
من  كبري  عدد  استحقاقات  تأخر  اىل  ادى  ما 
الديون املسددة يف قطاعات متعددة، وال سيام 
اجرب  ما  والصناعية،  والسياحية  العقارية  منها 
مبا  الديون  هذه  جدولة  اعادة  عىل  املصارف 
بالتعرث  يصاب  ال  وحتى  منها،  املستفيد  يريح 
لتعليامت  انفاذا  وكذلك  القانوين،  املفهوم  يف 
االستحقاق  مهل  بتمديد  النقدية  السلطات 
املتصلة بالديون املدعومة من مرصف لبنان. يف 
هذا السياق، نتحدث عن تأخر يف ايفاء الديون 

وليس تعرثا«. 
تقليدية  مقاربة  “مثة  الحلبي:  ويرشح 
Traditional Approach  تكون عرب مالحقة 
خالل  ومن  الدفع،  عن  املتخلفني  العمالء 
ان  مع  االموال.  هذه  تحصيل  دعاوى  اقامة 

اسرتجاع  يضمن  ان  دامئا  شأنه  من  ليس  ذلك 
املدين  املرصف ديونه، وخصوصا يف حال كان 
قبل  امالكه  بتهريب  قام  او  املالءة  عديم 
اقدامه عىل االستدانة من املرصف”، داعيا اىل 
“اعتامد ضوابط لرتشيد سياسة املصارف حيال 
وتعديل  استخدامه،  ومراقبة  االئتامن  اسداء 
االوضاع  تقتضيه  ما  ضوء  يف  السياسة  هذه 

االقتصادية او الداخلية للمرصف”.
يتعاظم يف هذا السياق دور املصارف املركزية 
يف توجيه املصارف لتفادي الديون املتعرثة، اذ 

واضحة  اقراض  سياسات  وضع  عليها  يرتتب 
هنا  القروض.  تسديدها  عند  تلتزمها  وشاملة 
االقراضية  السياسة  تكون  “ان  الحلبي  يقرتح 
قبل  ومكتوبة  واضحة  املختلفة،  مكوناتها  يف 
يف  االئتامنية  التسهيالت  اسداء  عملية  بدء 
اىل  املصارف  من  عدد  يعمد  لذلك  املصارف. 
االتفاق مع رشكات تأمني )غالبا ما تكون تابعة 
لها(، ويطلب من العميل توقيع بوليصة تأمني 
عليه  تعذر  حال  يف  القرض  تسديد  اىل  ترمي 
فقدانه  او  عجزه  او  وفاته،  بسبب  تسديده 

عمله«.
ويرى ان الدور االبرز يف مجال مكافحة الديون 
املصارف،  تعتمدها  التي  للسياسات  املتعرثة 
“يكون عىل درجة كافية من املرونة لتمكينها 
من استجابة املستجدات التي تفرضها املتغريات 
االقتصادية. اذ يجب العمل دامئا عىل استحداث 
يف  االقتصاد  وظروف  تتالءم  وقواعد  اجراءات 
الدولة. ويتم ذلك عرب ترشيد سياسة املصارف 
يف اسداء االئتامن ومتابعته وتوجيه التسهيالت 

االئتامنية اىل القطاعات املنتجة يف االقتصاد”.
اهم  من  هو  الديون  تعرث  ان  املحصلة،  يف 
مخاطر االقراض التي تواجه املصارف. ذلك ان 
تقييم عمل االدارة املرصفية يتوقف عىل مدى 
الكسب  اعتبارات  بني  التوفيق  عىل  قدرتها 

واملخاطر املحتملة من تسديد القروض. 
الديون  نسبة  تشكل  لينش«،  »مرييل  ووفق 
املرصيف  القطاع  يف  الديون  اجاميل  اىل  املتعرثة 
من  االكرب  الحصة  وتعود   ،%  3,8 اللبناين 
غالبية  ان  اذ  السكني.  القطاع  اىل  التسليفات 
من  متكنهم  ثابتة  رواتب  لديهم  املقرتضني 
تسديد القروض، وهذه النسبة اقل من الديون 
وافريقيا  االوسط  والرشق  اوروبا  يف  املتعرثة 
املتعرثة  الديون  %، ومن نسبة  تبلغ 9,8  التي 
تبلغ  التي  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  يف 
اللبناين  املرصيف  القطاع  ميلك  كذلك   .%  4,6
النسبة الـ23 االدىن من الديون املتعرثة بني 49 
قطاعا مرصفيا، والثالثة االدىن يف اوروبا والرشق 

االوسط وافريقيا.
عدة  واجتامعية  اقتصادية  مبشكالت  اسوة   
املتعرثة  الديون  تنتظر  اللبنانيون،  يعانيها 
االستقرار  يتحقق  وامنيا. هل  سياسيا  استقرارا 

املنشود قريبا؟

ضعف الوعي االئتماني 
والرقابة على القروض

 ابرز اسباب الديون املتعثرة

تعثر الديون احد اهم 
مخاطر االقراض التي تواجه 
املصارف التجارية في لبنان

املعنيون بالقطاع املرصيف اىل الوقاية من هذه 
املشكلة، او ايجاد الحلول لها ملا تنطوي عليه 
وعىل  عموما،  االقتصاد  عىل  سلبي  تأثري  من 

املصارف خصوصا«.
اىل  املتعرثة  الديون  اسباب  »ترتبط  يقول:   
املتعلقة  املرصفية  االدارة  باخطاء  كبري  حد 
بضعف الوعي االئتامين، والدراسات االئتامنية، 
والرقابة عىل القروض، من دون اهامل الوضع 
االقتصادي العام املحيط بالقطاعات التي تفيد 
من التسهيالت وتؤثر عىل جدواها، كام يحصل 
االسباب  اما  مثال.  العقاري  القطاع  يف  حاليا 
املرصفية،  الديون  بتعرث  املتصلة  االقتصادية 
فغالبا ما تتعلق بطبيعة االقتصاد او السياسات 
ان  عن  فضال  الدولة،  تتبعها  التي  االقتصادية 
ارتباط االقتصاد املحيل بالسوق العاملية بفعل 
العوملة، يؤدي احيانا اىل عدم قدرة املرشوعات 
املحلية عىل منافسة املنتجات االجنبية، وتراجع 
تسديد  عن  عاجزة  يجعلها  نحو  عىل  ارباحها 
كذلك،  استحقاقاتها.  يف  عليها  املرتتبة  الديون 
فان التغريات الكثرية يف السياسات االقتصادية 
تؤدي  الحكومي  الفريق  تغيري  عن  الناجمة 
داخل  االقتصادية  االوضاع  استقرار  عدم  إىل 
الدولة، عىل نحو ما هو عليه لبنان من تغيريات 
اسرتاتيجية  خطة  رسم  تعوق  دورية  حكومية 

للدولة«.  
“عصب  هي  املصارف  ان  الحلبي  يؤكد  واذ 
االقتصاد، ومبقدار ما تنجح يف احتواء االزمات 
يالحظ  نهوضه”،  يف  تساهم  املستجدة  املالية 
السياسية  لالزمة  الضبايب  لـ”املشهد  كانت  انه 
يف لبنان يف الوقت الراهن تداعيات خطرة عىل 
القطاعات االقتصادية، وعكس تراجعا يف نسب 
حل  شأنه  من  التسليف  »ان  معتربا  النمو”، 
يفاقم خطر عدم  انه  اال  املدين،  تعرث  مشكلة 
االئتامن  يقرتن  لذلك  دينه.  املرصف  تحصيل 
باملخاطر. ال يستطيع اي مرصف  إىل حد كبري  من شأن التسليف حل مشكلة تعرث املدين، لكنه يفاقم خطر عدم تحصيل الدين.

القايض عباس الحلبي.

العجم هيثم 
haytham.ajam@hotmail.com
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مبنى مركز الرعاية الدامئة.

غالب نصار

مركز الرعاية الدائمة يطفىء الشمعة الـ20 ويتوّهج عطاًء

معالجة 2646 مريضًا بالتالسيميا والسكري

تحقيق

في حزيران املقبل، العيد الـ20 لتأسيس مركز الرعاية الدائمة لالمراض 
وصحية  واجتماعية  انسانية  ملسيرة  تتويجا  االطفال،  لدى  املزمنة 
سة املركز السيدة منى هراوي االستمرار  ال تتوقف، امنت لها مؤسِّ
بفضل عطاءات متطوعني ومتبرعني. ساهم املركز في معالجة االف 
النفسية  الرعاية  وتوفير  والسكري،  بالتالسيميا  املصابني  االطفال 

واالجتماعية لهم

املزمنة  لالمراض  الدامئة  الرعاية  مركز  يهدف   
من  االول  وهو  سنة 1994،  اعامله  بارش  الذي 
نوعه يف لبنان والرشق االوسط، اىل رفع مستوى 
لالطفال  االجتامعي  والدعم  الطبية  العناية 
املصابني بالتالسيميا والسكري، عرب فريق يتمتع 
بالخربات واالختصاصات العلمية، ويؤمن ملرضاه 
اىل مساعدة  الدقيقة،  الكاملة واملتابعة  الرقابة 
عائالتهم يف التعرف اىل طبيعة املرض وحملهم 
عرب  اطفالهم،  تجاه  مبسؤولياتهم  النهوض  عىل 

حمالت التوعية املستمرة.
التوعية  حمالت  اطالق  عىل  املركز  يواظب 
هذه مكثفة، للوقاية من امراض ميكن تفاديها 

الصحي  وتأثريها  مضاعفاتها،  من  التخفيف  او 
والنفيس عىل االطفال. ويتوخى تعميم الثقافة 

الصحية عىل املرىض واالهل يف ان.

العامة  والعالقات  االعالم  عن  املسؤولة  تقول 
مايا غسطني ان املركز "يعمل  يف اطار عرصي 
ويف ارشاف فريق من املتخصصني يوفر للمرىض 
والتوجيه  الدقيقة  واملتابعة  الطبية  الرقابة 
النفيس واالجتامعي. بلغ عدد املرىض املسجلني 
 734 يعاين   مريضا،  املايض 2646  شباط  حتى 

منهم التالسيميا، و1912 مرض السكري". 
تضيف: "يدير املركز الذي يواكب التطور الطبي 
حلقات  عرب  التالسيميا  من  للوقاية  برنامجا 
املستوى  عىل  توعية  حمالت  تواكبها  تدريب، 
وتقديم  وتوجيهه،  املريض  لتثقيف  الوطني 
الدعم النفيس يك يستطيع التعايش مع حالته، 
كل  صعبة.  او  مستعصية  كانت  اذا  خصوصا 
هذه املقومات تشكل وحدة متكاملة بني العالج 
وافراد  املريض  تأهيل  يتم  بحيث  واملتابعة، 
عائلته الستيعاب املرض وتقبله والتأقلم معه".               
الطبية،  واللوازم  االدوية  تقديم  املركز  يتوىل   
اىل  الدم  نقل  بعد  الجسم  من  الحديد  كمزيل 
قياس  واالت  واالنسولني  واملضخات  املريض، 
اهل  من  رمزية  مبساهمة  وسواها،  السكري 
املريض. يتم تحديد التكاليف وفقا للدخل، علام 
ان مدخول 90 % من مرىض املركز شبه معدوم. 
دوالر   1500 السكري  مريض  عالج  كلفة  تبلغ 
سنويا اذا كان  يعتمد عىل عالج االنسولني فقط، 
اال ان اعتامد حالته عىل املضخة يرفع الكلفة اىل 
5 االف دوالر. اما كلفة العالج التقليدي ملريض 
التالسيميا، فتبلغ 10 االف دوالر سنويا، وترتفع 
اىل 30 الفا لدى استعامله الدواء الحديث، علام 

ان وزارة الصحة تساهم يف دعمه.  
مثة  الهبات.  عىل   %  30 بنسبة  املركز  يعتمد 
عائالت ميسورة تتكفل بعالج مريض او اكرث، ما 
يساهم يف تخفيف االعباء عموما. كذلك يعتمد 
عىل نشاطات التمويل الذايت بنسبة 12 %، من 
خالل تنظيم مؤمترات وورش عمل، واملبيعات يف 
ركن الهديا التذكارية التي يعود ريعها اىل معالجة 
ابناء املركز، اضافة اىل تنظيم حفالت اعياد امليالد 

ورأس السنة وعيد الفصح.  تتوىل الجهات الصحية 
الرسمية الضامنة التي يتعامل معها املركز )وزارة 
للضامن  الوطني  والصندوق  العامة  الصحة 
االجتامعي وتعاونية موظفي الدولة(، تغطية 20 
% من مجموع املصاريف، فيام يساهم املرىض 
يف تغطية 60 % منها. وتعود الفحوص والبحوث 
بنسب  الجيني  املخترب  تتم يف  التي  والدراسات 
مقبولة من العائدات. علام ان املركز يضم نحو 
يف  ناشطات  وسيدات  اعامل  ورجل  طبيبا   50

املجتمع املدين تطوعوا لدعمه وخدمة مرضاه.
يكمن الهدف االسايس للمركز والقيمني عليه يف 
امكانات  لدعم  استمراره، وزيادة قدراته  توفري 
يأتون  الذين  املرىض  من  االكرب  العدد  معالجة 
من  يستقبلهم  والفئات.  املناطق  كل  من  اليه 
دون متييز مناطقي او طائفي او مذهبي. بات 
يستقبل ايضا النازحني السوريني والفلسطينيني 
لهم  ويقدم  املتاحة،  االمكانات  ضمن  من 

التوجيهات والرعاية االجتامعية. 
 يتوىل قسم املساعدة االجتامعية تقديم الدعم 
املعنوي للمريض الذي يخضع للعالج يف املركز،  
ومساعدته يف املجال املدريس واملهني، وتشجيعه 

عىل املشاركة يف النشاطات الرتفيهية.
يف  واختصاصيني  للدم،  مختربات  املركز  يضم 
وامراض  والعيون،  االسنان  وطب  الدم،  امراض 
الغدد، وعلم التغذية، والتمريض التثقيفي، وعلم 
النفس، والصيدلية، اىل قسم املساهمة الرمزية يف 

كلفة العالج التي ترتاوح بني صفر و 15 %.
يتوىل قسم الرعاية االجتامعية متابعة املريض يف 
اثناء العالج، ويقوم كذلك بالتوعية االجتامعية 
الشؤون  وزارة  مع  بالتعاون  ايضا  املسبقة 
الغاية،  لهذه  وضع  مرشوع  وفق  االجتامعية 
التالسيميا  عىل  املبكر  الكشف  تحقيق  بغية 
لدى االطفال. ويتعاون ايضا مع الوزارة لتطبيق 
املرشوع عرب املنشورات وامللصقات وسواها من 

وسائل التوعية.  
تقول بدورها املسؤولة عن قسم التوعية سناء 
عالية  التوعية  مرشوع  نجاح  "نسبة  ان  عون 
جدا، اذ كان املركز يستقبل يف البداية 30 حالة 
حاالت  ثالث  حاليا  يستقبل  وبات  السنة،  يف 
فقط نتيجة التوعية املسبقة عىل املرض، وطرق 
ومع  والجامعات  املدارس  يف  والعالج  الوقاية 
العائالت. كذلك ساعد فحص ما قبل الزواج عىل 

كشف بعض الحاالت".

يوفر املركز رقابة طبية 
ومتابعة دقيقة للمرضى، 

ويؤمن لهم التوجيهات 
النفسية واالجتماعية

 مل يتسع وقت رئيسة مركز الرعاية الدامئة لالمراض املزمنة السيدة منى هراوي لكالم مستفيض 
عن مسريتها االنسانية واالجتامعية، بسبب انهامكها مع مساعديها بالتحضري الحياء العيد الـ20 
النشاء املركز، االول من نوعه يف لبنان والرشق االوسط ملعالجة االمراض املزمنة عند االطفال. 
مناسبة ال تقترص عىل االحتفال التقليدي، بل مثة مشاريع تحرض لالنطالقة الجديدة، وتجربة 
الطب  عامل  يف  مستجد  لكل  ومواكبة  وتحديث  تطوير  وخطوات  ودرس،  تقييم  موضع  غنية 

املختص مبريض السكري والتالسيميا لدى االطفال.
املشاريع  باعداد  الجميع منهمك  املبنى.  اخرى يف  اىل  تبدأ من طبقة    يف مكتبها خلية نحل 

واملنشورات وترجمتها اىل االنكليزية والفرنسية عن التجربة الغنية وخطط املستقبل.
تقول هراوي لـ"االمن العام" ان "مرور 20 عاما عىل انطالق عمل املركز يحضنا عىل بذل املزيد 
من العطاء لالهتامم اكرث بصحة اوالدنا وخصوصا املصابني بامراض مزمنة، واملناسبة تعني لنا 
نضاال طويال ومستمرا لتحسني صحة اجيالنا عرب برنامج الوقاية الذي نطبقه، ومن خالل البحوث 

التي نجريها يف املركز واملخترب الجيني التابع له".
 وهل تشعر بان املركز ترك تأثريا ايجابيا ومفيدا بعد هذه املسرية الطويلة؟ تقول ايضا: "اجرينا 
تقييام ملسرية العمل، والحظنا تطورا يف صحة االوالد تجىل يف انخفاض نسبة املضاعفات لدى 
مرىض السكري اىل درجة كبرية. وهذا يواكب افضل النتائج يف اهم املراكز العاملية التي تعالج 
االمراض املزمنة. اما بالنسبة اىل التالسيميا، فقد استطعنا ان نحد من عدد املرىض الجدد عرب 
برنامج الوقاية والتوعية الذي ننفذه منذ اعوام، وقد القى استجابة لدى االهل واملجتمع، الن 

التالسيميا مرض ورايث ميكن تجنبه عرب الفحص الطبي قبل الزواج". 
تضيف: "الحظنا ايضا ان الخدمات الحديثة واستعامل العالجات املتطورة، استطاعت تسهيل 
حياة االطفال املرىض وجعلهم اكرث تقبال ملرضهم، واكرث قدرة عىل التعايش والتعامل معه بطريقة 

صحيحة، فتحولوا عنارص ايجابية يف املجتمع ونجحوا يف زيادة انتاجهم يف شتى املجاالت".

منى هراوي لـ"االمن العام":
استطعنا تسهيل حياة االطفال املرضى
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وتؤكد املديرة العامة للمركز واملسؤولة عن 
"نسبة  ان  نرص  ابو  تريز  الدكتورة  الدم  بنك 
التفاعل مع العالج عالية اجامال، اذ يتوىل فريق 
من املتخصصني متابعة مراحل عالجه مع اهله، 
وقد  املرض.  مضاعفات  تخفيف  اىل  يؤدي  ما 
بينت الدراسات ان نسبة خفض املضاعفات عىل 
شبكة العني لدى مرىض السكري ارتفعت نتيجة 
نسبة  تدنت  فيام  للمريض،  الدؤوبة  املتابعة 
التالسيميا  مرىض  لدى  مبكر  عمر  يف  الوفيات 
للسبب ذاته، حتى ان كثريين من املرىض تابعوا 

حياتهم بطريقة عادية جدا". 
 عن املشاريع والخطوات الجديدة التي يسعى 
املركز اىل تحقيقها بعد 20 عاما، تقول املديرة 
"نسبة  ان  سعد  ايب  ميشيل  للمركز  االدارية 
انخفضت بشكل جيد مع  بالتالسيميا  املصابني 
انخفاض نسبة االطفال الحديثي الوالدة املصابني 
به، نتيجة التوعية والفحوص الطبية التي يقوم 
اذا كانا  الزواج الكتشاف ما  بها العروسان قبل 
مصابني بالتالسيميا، بينام ارتفعت نسبة مرىض 
السكري، بحيث تم تسجيل 120 حالة سكري 
 6 اىل   4 مقابل  يف  واحدة  سنة  خالل  جديدة 

حاالت تالسيميا فقط".
وتتحدث عن املشاريع الجديدة التي يتحض لها 
املركز، وترى "االولوية حاليا  الجراء عمليات زرع 
نخاع عظمي ملرىض التالسيميا الذين تتوافر فيهم 
الرشوط الطبية املالمئة الجراء مثل هذه العملية، 
علام ان هذه العملية تكلف نحو 80 الف دوالر، 
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وتغني املريض عن الدواء مدى الحياة. اال انها 
ال تخلو من الخطورة. وسيبدأ تنفيذ املرشوع يف 

حزيران املقبل يف العيد الـ20 للمركز".
عدد  زيادة  اىل  يسعى  املركز  "ان  وتضيف: 
املضخات التي يستعملها املريض، وهي تغنيه 
عن استخدام حقن االنسولني ثالث مرات يوميا. 
التي  الحديثة  املضخات  من  جديد  نوع  مثة 
الدم، ما  االنسولني يف  تعمل عىل دوزنة كمية 
اليومية.  الفحوص  اجراء  عن  يتوقف  يجعله 
العالج، الن مثن  كلفة  ترفع  انها  املشكلة  لكن 
تشغيلها  وكلفة  دوالر   7500 الحديثة  املضخة 
تبلغ 5 االف دوالر يف السنة. لذلك كلام زادت 
وانخفض  كلفته  ارتفعت  العالج تطورا،  نوعية 
واالدوية  املعدات  اعتامد  نتيجة  املرىض  عدد 

الحديثة".
وتالحظ ايب سعد "نتيجة الرتفاع كلفة العالجات 
واملعدات، اصبحت كلفة مريض التالسيميا 30 
وكلفة  االف،   10 من  بدال  سنويا  دوالر  الف 
 .1500 من  بدال  دوالر   2500 السكري  مريض 
مالية  موارد  عن  التفتيش  اىل  يدعونا  ما  وهذا 
اضافية عىل خط مواز للبحث عن التطور الطبي 
واالكتشافات الحديثة للعالج واملتابعة. فالتطور 
العلمي يعني كلفة اعىل يف التشخيص والعالج 
طبية  خدمة  يقدم  املركز  ان  عدا  واملتابعة، 
متكاملة من الفحوص والرعاية والعالج واملتابعة 
ايضا  مبعدل 24 ساعة عىل 24. وقد استحدثنا 
الخط الساخن ليتمكن اي مريض من االتصال 
باملركز، ليال ونهارا، يف الحاالت الطارئة، فيجد من 
رفع  املركز يف  نجح  ويتابع حالته.  اليه  يستمع 
املستوى الصحي لدى االطفال، فباتت مؤرشات 
العالجية  املراكز  اهم  مؤرشات  توازي  نجاحه 
االحصاءات  الخالصة  هذه  عن  تعرّب  العاملية. 

اآلتية:
بالسكري،  مريضا   1912 حاليا  املركز  يعالج   •
و734 مريضا بالتالسيميا، مقارنة بـ 232 مريضا 
بالسكري و312 مريضا بالتالسيميا عند انشائه 

عام 1994.
• 121 مريضا بالسكري هذه السنة يف مقابل 83 
عام 1994، و21 مريضا بالتالسيميا يف مقابل 50 

عام 1994، ما يعني تراجع عدد املرىض. 
• انخفاض عدد الوالدات املصابة مبرض التالسيميا 
من 25 مريضا عام 1988 اىل مريضني فقط عام 

."2011

ميشيل ايب سعد.

جناح االطفال املرىض بالسكري

 مخترب الدم.          )تصوير املفتش املؤهل ريشار عامد(.جناح نقل الدم اىل املرىض.

عدد الحاالت التي تتم معالجتها يف املركز حاليا

عدد الحاالت الجديدة للعالج يف املركز.

مقارنة تظهر انخفاض عدد املرىض الحديثي الوالدة بالتالسيميا.
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املدير العام للتعليم العالي:
النازحون السوريون وراء بطالة الجامعيني

حاملي  لدى  وخصوصا  لبنان،  في  البطالة  ازمة  سنويا  تتفاقم 
الشهادات الجامعية حسبما اكد تقرير منظمة العمل الدولية  عام 
2013، وسجلت هذه الشريحة ارتفاعا ملحوظا على هذا الصعيد، 

مقارنة بازمة البطالة في العالم

النزاع  استمرار  وطأة  تحت  البطالة  اضحت 
واالقتصادية   االجتامعية  وتداعياته  السيايس 
قلق  مصدر  االقليمية  باالضطرابات  وتداخله 
دائم، ترتدد اصداؤه عىل مستقبل الجامعيني يف 
لبنان. مشكلة تطرح كاّم كبريا من االسئلة ال تجد 

يتخرجون سنويا يف مقابل 9 االف وظيفة فقط 
مؤمنة يف السوق اللبنانية، ما السبب يف رأيك؟ 

اىل  نفتقد  املتدهور  االمني  الوضع  ظل  يف   □
من  الهائل  العدد  هذا  لتوظيف  مستثمرين 
الجامعيني، واالدارات العامة ال تستطيع استيعابهم.

معينة  اختصاصات  يتطلب  االقتصاد  واقع   ■
هذه  هي  ما  الحالية،  تركيبته  مع  تتالءم 

االختصاصات؟
الخدمات،  تفعيل قطاع  اىل  االقتصاد  يحتاج   □
اطباء  دامئا  يتطلب  الذي  الصحي  والقطاع 
وممرضني وعاملني يف مجال البحوث. يف القطاع 
التعليمي التخصص يف العلوم االجتامعية مفيد 
جدا من خالل دور مساعدين اجتامعيني للطالب. 
لدينا حاليا 165 اختصاصا جامعيا، واسأل يف ضوء 
هذا الواقع: هل ستتوافر لهذه االختصاصات كلها 

فرص عمل يف الوقت الحارض؟

■ اي من االختصاصات يفضلها الشباب يف هذه 
املرحلة؟

□ ال يزال لبنان بلد خدمات رغم الوضع االمني 
ان  علام  القطاع،  هذا  يف  ماهر  واللبناين  املقلق، 
املجال.  كبريا يف هذا  عددا  تتطلب  العمل  سوق 
ادارة  اختصاصا يف  ايضا  يتضمن  الخدمات  قطاع 
االنتساب  صعيد  عىل  عاليا  رقام  يسجل  االعامل 
اىل الجامعات، اضافة اىل العمل يف املصارف. ورغم 
املهنة  هذه  تزال  ال  للمهندسني،  الهائل  العدد 
تجذب عددا كبريا من الشباب كالهندسة املعامرية 
وامليكانيكية ايضا. اود ان اعلن انني ضد ترخيص 
جديد لكليات الطب والصيدلة والهندسة، فالعدد 
كبري جدا وفاق حاجة البالد. اما مشكلة توفري فرص 
عمل كافية للمتخرجني، فاعتربها مرتبطة بالوضع 
الظروف  هذه  ظل  يف  الهش.  واالقتصاد  االمني 
نحتاج اىل مستثمرين للقيام بانشطة جديدة تؤمن 

فرص عمل للمتخرجني الجدد سنويا.

اختصاصات  نحو  الطالب  توجيه  يتوىل  َمن   ■
تتطلبها سوق العمل وفق الواقع االقتصادي؟

هذا  يف  دراسات  بارشت  الخاصة  الجامعات   □
الشأن، لكن الوضع يف الجامعة اللبنانية مختلف، 
نتلقى سنويا  الصعيد.  يذكر عىل هذا  يشء  وال 
الهندسة  مثل  جديدة  اختصاصات  طلبات 

الكيميائية وهندسة البرتول والتغذية واالدارة 

تربية
املقال

املعرفة  تكون  تكاد  املعرفة"،  "اقتصاد  عنوانه  هائل  تطور  اليوم  العامل  يلف 
مادة اساسية يف عملية االنتاج، وتأخذ املوارد املعرفية مكان املواد الخام وااللة 
من  اال  تستخرج  ال  الجديدة"  "االنتاجية  املادة  هذه  انواعها.  عىل  واملعدات 
معلومات،  من  ويختزنه  والتدريب،  بالتعليم  يكتسبه  وما  وحده،  االنسان 
الرثوة  يكن  مل  ان  الرثوة  مفتاح  هو  ليصبح  واالبداع،  الخلق  بقدرة  ويبتدعه 
للمعلومات،  " اصبحت تعتمد عىل علمه وعقله وتحليله  العاملة  فـ"يده  كلها. 

وبالتايل عىل ابداعه يف انتاج معارف جديدة.
بهذا  االرض.  االنسان عىل  ثورات  اخر  انه  الهائل  التطور  يقال عن هذا  ما  اقل 
مع  التعامل  صعيد  عىل  وحاسمة  جديدة  خطوات  البرشية  تخطو  االنقالب 

العلوم الجديدة التي تعتمد عىل الثورة التكنولوجية. 
السؤال هنا يفرض نفسه: اين لبنان من هذه الثورة؟ ما دوره فيها؟ هذا البلد 
اىل  يصّدر  ماذا  والفنية،  والثقافية  العلمية  املستويات  كل  يف  رائدا  كان  الذي 

العامل يف الوقت الحارض؟ 
ال  العلمي،  بتفوقها  الدول  قوة  تقاس  حقبة  يف  اوال  انفسنا  عىل  نطرحه  سؤال 
بقدراتها العسكرية. علينا ان نعرتف بان لبنان مل يرتق بعد الدرجات االوىل يف 

سلم هذا التطور متاشيا مع االنقالب يف املفهوم التعليمي عىل هذا الصعيد. 
العايل  التعليم  قواعد  يف  تغيريا  تتطلب  الجبارة  الخطوات  هذه   ان  الواقع 
واسلوبه، عىل ان يكون مثابة نسف لكل الربامج البالية التي ال تتالءم مع عرصنا 

الحايل.
امام هذا الواقع املستجد، الثائر عىل العلوم القدمية، ال مجال للجسم التعليمي 
عليه  لذا،  الطبيعي.  دربه  اساسا  هو  الذي  الدرب،  هذا  سلوك  سوى  لبنان  يف 
ونوعية  العايل،  التخصص  مستوى  لرفع  الجديدة  املعرفة  وسائل  عىل  االعتامد 
االنتاجية لدى الجامعيني يف لبنان لتوليد سلع وخدمات جديدة، مواكبة للعرص 

او لهذه "الثورة".
اما االستثامر يف املعرفة التكنولوجية التي يعتمد عليها االقتصاد الحايل يف دول 
العامل، فقد اصبح احد اهم عوامل االنتاج يف الوقت الحارض، بشكل يساعد عىل 
ازدياد فرص العمل للشباب الجامعي. لذا، يحتاج لبنان اىل توجيه ابنائه بطريقة 
صحيحة. املسؤولية هنا ملقاة عىل عاتق الجسم الرتبوي بدءا باملرحلة الثانوية، 

قبل ولوج عتبة التخصص الجامعي. 
ان  الجغرايف، يجب  املستمد من موقعه  للبنان،  التاريخي  الدور  ان   ال شك يف 
"اخر  باالحرى  او  العرص"،  "ثورة  مع  التعاطي  يف  االسلوب  خالل  من  يتبدل 
الثورات" التي اجتاحت العامل. بدال من ان يكون جرسا للتبادل التجاري واملايل، 
يكون  يك  والثقافية  العلمية  برتكيبته  يتحول  ان  عليه  قبل،  من  سائدا  كان  كام 
املناطق  اىل  الجديدة  املعرفة  تبادل معلومات وتكنولوجيا حديثة اليصال  جرس 
ان  امل  البرشية، عىل  االولية واملوارد  باملواد  الغنية  االفريقية  والقارة  املجاورة 
يستعيد دوره الريادي يف تصدير املعارف واملواهب املتفوقة ليعود بلد االمتياز. 

    دنيز مشنتف 
denise.mechantaf@gmail.com

أين لبنان من "ثورة املعرفة"؟

معاناتها  صدارة  يف  الشافية.  االجوبة  باستمرار 
واقع التعليم العايل وفرص العمل التي يقتيض ان 
يوفرها للجامعيني لتجنيبهم ركوب موجة الهجرة. 
بضعة من تلك االسئلة حملتها “االمن العام” اىل 
املدير العام للتعليم العايل الدكتور احمد الجامل. 

مطلع  الدولية  العمل  منظمة  تقرير  افاد   ■
شباط بان معدل تفاقم ازمة البطالة يف لبنان 
يف   %  13,1 مقابل  يف   %  22 بلغ   2013 عام 
العامل، وسجل حاملو الشهادات الجامعية النسبة 

االعىل. ما اسباب هذه االزمة؟
□ ليست االسباب يف سوق العمل وال يف نوعية 
االختصاص، بل يف ازمة النازحني السوريني الذين 
وميلك  مليون،  ونصف  مليونا  عددهم  فاق 
البعض منهم مؤهالت. يأيت ذلك يف ظل الضائقة 
التي  املنخفضة  االيرادات  ومستوى  االقتصادية 
اللبناين، اضافة اىل الشلل  ال يقبل بها الجامعي 
االوضاع  بسبب  الخدمات  قطاع  يف  الحاصل 
االمنية املرتدية. كل هذه العوامل خلفت اثرها 
السلبي. من جهة اخرى، ارى ان النازح السوري 
فاليد  الجامعي حتى.  القطاع  اللبناين يف  يزاحم 
العاملة يف قطاع التمريض يف املستشفيات مثال 
تشهد منافسة حادة. تكمن املشكلة يف وجود يد 
عاملة سورية مؤهلة ترىض برواتب متدنية عىل 
نحو يصب يف مصلحة املؤسسات. طبعا، للنازح 
السوري وضع انساين خاص يجب ان نراعيه، لكن 

ليس عىل حساب اللبناين.

■ كيف الحد من هذه االزمة؟
توظيف  برصاحة،  بكثري.  منـا  اكرب  االزمة   □
عمال  يتطلب  قبل سواهم  اللبنانيني  الجامعيني 
ترشيعيا. عىل صعيد قانون التعليم العايل مثال، 
يجب ان تكون الجامعات ملزمة توظيف اساتذة 
جامعيني بنسبة 50 % حدا ادىن عوض االستعانة 
القديم  القانون  ينص  الخارج، كام  باساتذة من 
املعمول به منذ 1961. لدينا  قانون يف مجلس 
ننتظر  ونحن  االزمة،  لهذه  حال  يجد  النواب 
اجتامع الهيئة العامة القراره، ونتوقع ان يحقق 
وكل  العايل  التعليم  صعيد  عىل  نوعية  قفزة 

املستويات املتعلقة به.

جامعي  الف   35 ان  اىل  االحصاءات  تشري   ■ وزارة الرتبية والتعليم العايل.
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وامامها  الجامعات  الصحية، وهي مؤمنة يف 
تطوير  تم  االخرية  الفرتة  يف  كثرية.  عمل  فرص 
االختصاصات القدمية عىل نحو يتالءم مع التطور 
العلمي. لكن االشكالية هي يف العدد الكبري من 
يتوقف  لن  الواقع،  امام هذا  املتخرجني سنويا. 

لجوء اللبنانيني للعمل يف الخارج. 

■ يف اي من الدول يرغب املتخرجون الجامعيون 
يف توظيف كفاياتهم، اي بلدان تستقطبهم؟

اعوام  منذ  امامنا  منفتح  االورويب  الفضاء   □
املؤهالت،  واستيعاب  الكفايات  تقدير  لناحية 
ومثة حركة طالبية كبرية ناشطة يف تلك الدول. 
كذلك الفضاء العريب ال يزال يستقطب جامعيني 

لبنانيني، اىل السعودية واالمارات وقطر ايضا.

■ عشوائية انشاء الجامعات واملعاهد سائدة يف 
لبنان، ما السبب؟

□ ال عشوائية عىل هذا الصعيد، بل ازمة ثقافة 
سائدة منذ اجيال. نحن نعاين ازمة يف التوجيه. 
مثال، نحتاج يف القطاع املهني اىل ما يسمى “االطر 
الوسطى”، اي بكالوريا فنية او امتياز فني، وهذا 
القطاع يؤمن فرص عمل كثرية مع نسبة اجور 
جيدة، لكن املشكلة عند اللبنانيني رغبتهم يف ان 
يكونوا اطباء ومهندسني ومحامني. هذه الثقافة 
التوجيه  وتغيري.  تصويب  اىل  تحتاج  الخاطئة 
الوقت  يف  متوافر  غري  الشأن  هذا  يف  املطلوب 
الحارض. تقوم بعض الجامعات الخاصة بالتعاون 
مع وزارة الرتبية مبا يسمى “االبواب املفتوحة”، 
تنظمها  الطالب  مع  لقاءات  عن  كناية  وهي 
بعض الجامعات بهدف التوجيه الصحيح. لكن 
هذا  ضمن  الطالب.  اىل  يعود  النهايئ  الخيار 
التوجه قام املدير العام لوزارة الرتبية فادي يرق 
املرشوع  لتطبيق  واتخذ  البناءة،  الخطوة  بهذه 
التوجيهي مدارس ثانوية منوذجية لتكون قدوة 
مع  بالتنسيق  الوزارة  يف  مرشوع  مثة  لغريها. 
االعامل”  يف  “الريادة  بعنوان  االورويب  االتحاد 
سيتم تطبيقه يف املدارس واملعاهد، وغايته تعليم 
والتفكري  التخطيط  سبل  الصغر  منذ  الطالب 
واتخاذ القرارات الصائبة يف خياراتهم املستقبلية. 
عىل مستوى التعليم العايل، نطبق هذا املرشوع 
منذ ثالث سنوات بدءا بالسنة الجامعية االوىل، 
مالمئة  عمل  فرص  ايجاد  ليس  منه  والهدف 
بل  فقط،  الجامعات  يف  املتوافرة  لالختصاصات 
جديدة  وظائف  ايجاد  كيفية  الطالب  تعليم 
مبنية عىل مبادرات شخصية تؤمن مشاريع عمل 
مستقبلية غري متوافرة يف السوق اللبنانية، علام 

ان املدارس املهنية بدأت ايضا تطبيقه. 

■ هل من تطور عىل صعيد التعليم العايل؟
□ منذ عام 2002 حتى عام 2004 بدأنا العمل 
عىل مرشوع “ضامن الجودة” يف التعليم العايل 
بالتنسيق مع االتحاد االورويب، الذي يلزم وجود 
سنوي  تدقيق  مع  اكادميية  ومقومات  معايري 
للمناهج، اضافة اىل انشاء برامج جديدة وتبادل 
التعليم  مستوى  لرفع  االتحاد  دول  مع  خربات 
العايل. يضم املرشوع اكادمييني ولجانا متخصصة 
ومراجعتها،  امللفات  درس  مهمتها  مستقلة 
واعطاء املالحظات التي تقرر عىل اساسها الربامج 
املستوفية الرشوط. قمنا حتى االن بـ12 مرشوع 
ضمن  من  واخرى  لبنانية  جامعات  بني  رشاكة 

االتحاد االورويب للنهوض مبستوى التعليم العايل، 
هناك  البديلة.  الطاقة  اختصاص  يف  وخصوصا 
تواصل بني مراكز ابحاث اوروبية ولبنانية، وال بد 
يف النهاية من ان ينتج يشء ما من هذا التعاون.

مجايل  يف  جديدة  اختصاصات  تتوقع  هل   ■
الطاقة البديلة والنفط؟

□ تلقينا حتى االن ثالثة طلبات لكليات جديدة 
امليكانيكية،  والهندسة  النفط  هندسة  لتدريس 
وسنشهد يف هذا املجال تطورا ملحوظا ملواكبة 

مرشوع النفط يف لبنان . 

■ كيف تقّوم املستوى التعليمي يف لبنان مقارنة 
بالخارج؟

لبنان  يزال  ال  املعقدة،  الحالية  الظروف  رغم   □
يتمتع بطاقات برشية هائلة، والنجاح يف االختصاص 
التدخالت  فسببها  البطالة،  ازمة  اما  االولوية.  له 
الخارجية التي تنعكس سلبا عىل واقع البلد لناحية 

تأمني وظائف كافية للمتخرجني الجامعيني.

واملؤسسات  الجامعات  بني  ربط  من  هل   ■
االنتاجية ملساعدة الطالب عىل فتح آفاق العمل 

لهم بعد التخرج؟
تلزم  الخاصة  الجامعات  الجديدة يف  الربامج   □
بعض  وقامت  معها،  اتفاقات  عقد  املؤسسات 
بتطوير  االخرية  الفرتة  يف  التعليمية  املؤسسات 
سوق  حاجات  مع  يتالءم  نحو  عىل  برامجها 
العمل. مثال عىل ذلك، مرشوع “قانون الجودة” 
الجامعات،  من  كبري  لعدد  ملزما  اصبح  الذي 
مدى  اي  اىل  تثبت  ومؤرشات  معايري  ويتضمن 
من  لطالبها  خدمات  بتقديم  الجامعات  تقوم 
متابعة  اىل  اضافة  العمل،  خالل عالقتها بسوق 
اوضاعهم بعد التخرج. من املبادرات املثمرة عىل 
هذا الصعيد قيام بعض الجامعات بخطوة مهمة 
هدفها ربط املتخرجني القدامى بالطالب الجدد 

لتعريفهم اىل افضل اسواق العمل.

عمل  فرص  توافر  عن  يقال  ما  صحيح  هل   ■
جيدة للجامعيني يف لبنان؟ 

الرتخيص  تم  نقدية.  قراءة  اجراء  علينا   □
للجامعات عىل نحو رسيع واعتباطي من دون 
ضوابط. هذه العشوائية يعود تاريخها اىل عامي 
1999 و2000 عندما حصل 23 معهدا وجامعة 

تامة،  وبسهولة  واحدة  دفعة  تراخيص  عىل 
عام  تأسست  العايل  للتعليم  العامة  واملديرية 
هناك  تكن  مل  منصبي  تسلمت  عندما   .2002
ال  االن  وحتى  العايل،  التعليم  لتنظيم  هيكلية 
نزال نعمل من دون هيكلية. ويا لالسف هناك 
عن  مسبقة  معرفة  دون  من  يتخرجون  طالب 
يف  بشهاداتها  االعرتاف  لناحية  جامعاتهم  وضع 
تسلمي  بعد  الخارج.  او  لبنان  يف  العمل  سوق 
الربامج  وتطوير  املستوى  تحسني  بدأنا  منصبي 
وتأهيل االساتذة، وما قمنا به يف االعوام االخرية 
بدأنا نحصد خرياته. التقويم االورويب لجامعاتنا 
ايجايب جدا، وعقدت عرشات الجامعات يف لبنان 
عىل  لالطالع  الخارج  يف  جامعات  مع  اتفاقات 

برامجها بهدف تطويرها.

■ هل تّم تأهيل االساتذة بعد الحرب؟
مع  اتفاقات  عقدت  لبنان  يف  عدة  جامعات   □
مراكز دولية الرسال اساتذتها للقيام بدورات يف 
هذا الشأن. عىل صعيد التأهيل يف لبنان، اقامت 
تأهيل  االخرية دورة  االونة  الجامعات يف  احدى 

لـ60 استاذا فاز منهم 40 فقط، واملطلوب االن من 
الراسبني يف الدورة خوضها مرة ثانية. اىل ذلك مثة 
طرق واليات تطوير تتبعها بعض الجامعات لبنية 
االستاذ الجامعي، لكن هذا االمر ليس ملزما من 
ناحية الترشيع. نحتاج اىل اقرار القانون الجديد 
املؤسسات  سائر  عىل  النموذج  هذا  نعمم  يك 
التعليمية يف لبنان. الجدير ذكره انه بعد مرحلة 
تدريب االساتذة اصبح لدينا 300 استاذ جامعي 
حدا ادىن مؤهلون لبدء مرشوع “ضامن الجودة”، 
اليه  ان دوال عربية عدة سبقتنا  اىل  االشارة  مع 
وبدأت  تطبيقه يف جامعاتها. اما نحن يف لبنان، 

فال نزال مقيدين بقانون عام 1961.

العامل،  يف  الحاصل  التطور  سنواكب  كيف   ■
واملديرية العامة للتعليم العايل تعمل من دون 

هيكلية واضحة او اسرتاتيجيا هادفة؟
مفهوم  ضمن  من  عملها  املديرية  تسرّي   □
اسرتاتيجي، لكننا ال نزال ننتظر اقرار القانون من 
الهيئة العامة يف مجلس النواب. االسرتاتيجيا االوىل 
بعض  الرتبية  وزارة  واجرت   2003 عام  وضعت 
دعم  االساسية:  بنودها  من  عليها.  التعديالت 
الجامعة  بنية  تطوير  والعام،  الخاص  القطاعني 
كليات  انشاء  لها،  جديد  قانون  وسن  اللبنانية 
مرشوع  عىل  هنا  اركز  الحدت.  لكلية  مشابهة 
جديد بدأناه بالتنسيق مع البنك الدويل ما بني 
عامي 2011 و2012 بعنوان “الحوكمة”، نستطيع 
التعليمية  املؤسسات  نفرض عىل  ان  من خالله 
خمسة معايري: الجودة التعليمية، تحديد اهداف 
بني  املشاركة  املحاسبة،  الجامعية،  املؤسسة 
قطاع العمل والطالب واالساتذة، عىل ان تكون 
الجامعات ملزمة متابعة املتخرجني من صفوفها 
دامئة  عالقة  عىل  تكون  ان  ايضا  عليها  ويرتتب 
وجيدة بسوق العمل. من هنا يتم ضبط االيقاع. 
                                        د. م

لبعض النازحني السوريني 
مؤهالت، ويزاحمون اللبنانيني 

في القطاع الجامعي

يتوزع الطالب بحسب الجنسية عىل النسب املئوية اآلتية: يتوزع الطالب بحسب الجنس عىل النسب املئوية اآلتية:

% 87,91 12,09 %لبناين  غري لبناين  % 54,34 45,66 %إناث  ذكور 

37,24 %الجامعة اللبنانية  

5,7 %جامعة بريوت العربية 

5,03 %جامعة القديس يوسف

4,19 %الجامعة االمريكية 

3,92 %جامعة الروح القدس الكسليك 

3,75 %جامعة سيدة اللويزة  

3,34 %الجامعة اللبنانيةـ  االمريكية

9,28 %الجامعة اللبنانية الدولية 

27,55 %املؤسسات التعليمية االخرى 

يتوّزع مجموع الطالب بالنسب املئوية بحسب الجامعات كاآليت:

املدير العام للتعليم العايل الدكتور احمد الجامل يتحدث اىل دنيز مشنتف    )تصوير املفتش اول مؤهل سعيد حفوضة(.

الخريجون
التعليم  مؤسسات  خريجي  عدد  بلغ 
 10361 منهم  خريجا،   32070 العايل 
بنسبة  اي  اللبنانية،  الجامعة  خريجا من 

30،32 % من مجموع الخريجني.
يتوزع مجموع الخريجني بحسب الجنس 

عىل النسب املئوية اآلتية:
ـ اناث: 58،57 %
ـ ذكور: 42،42 %
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"اليوم العاملي للمرأة" ال يزال ينقصه الكثير
جرح ال يبرأ وقضاء عاجز ومعاناة مستمرة

بـ"اليوم  العالم  يحتفل  سنة،  كل  من  آذار   8 في 
االنسانية  قضيتها  مع  متضامنا  للمرأة"  العاملي 
بعدما انتهكت حقوقها واستبيحت احالمها. تمثل 
عام  نيويورك  في  حصلت  اليمة  ذكرى  املناسبة 
1856، عندما اطلقت النار على تظاهرة نسائية كانت 
االجور، فقتلت   العمل وزيادة  تطالب بخفض ساعات 

وجرحت عشرات من املشاركات فيها

يف حلول "اليوم العاملي للمرأة"، يبدو السؤال الدائم املتداول: ماذا تحقق 
بالتزامن مع  اخرى،  تخلف  املرأة وحرياتها من سنة  من جديد يف حقوق 
تصاعد موجة العنف يف مجتمعات شتى ال توفر استهداف املرأة، بينها لبنان 

مع تنامي العنف ضدها؟
توجهت "االمن العام" اىل ناشطات فاعالت يف قضايا حقوق املرأة اللبنانية 
يك تتطرقن اىل هذا اليوم، وتضعن اصابعهن عىل وجع مزمن وجرح ال يربأ 
يف حقبة، باتت متوت فيها النساء عىل ايدي ازواجهن، وتنحر فيها املرأة بدم 

بارد، فيام القضاء عاجز والعدالة مكتوفة االيدي.

مجتمع مدني

القرار  يف  املرأة  دور  تفعيل  هيئة  رئيسة 
املرأة  "حققت  ارسالن:  حياة  الوطني 
مستويات  عىل  مهمة  انجازات  اللبنانية 
لناحية  الفردي  الصعيد  عدة، وخصوصا عىل 
العلمي  املستوى  اىل  اضافة  الذات،  تحقيق 
الوصول إىل تحرر  الذي ساعدها يف  والثقايف 
اقتصادي ساهم يف تعزيز استقالليتها، وهذا 
بدأت  التطور،  هذا  نتيجة  حضاري.  شأن 
الدولة  وظائف  يف  عالية  مناصب  تحتل 
يتوافر  مل  املقابل،  يف  لكن  االعامل.  وادارة 
التي  العقلية  بسبب  املطلوب  الدعم  لها 
كأنها  االوىل،  الدرجات  دون  دامئا  اعتربتها 
الدولة  حتى  املتقدمة.  الصفوف  تستحق  ال 
تزال  ال  وهي  كمواطنة،  حقوقها  تعطها  مل 
القرار  املشاركة يف  التمييز عىل صعيد  تعاين 

اللبنانية  املرأة  حقوق  جمعية  رئيسة 
ومنسقة  الخارجية  العالقات  عن  واملسؤولة 
املركز االقليمي يف االتحاد النسايئ الدميقراطي 
العاملي  اليوم  "ليس  مطر:  ليندا  العاملي 
كام  بالفرح  يوحي  احتفاال  وال  عيدا  للمرأة 
احياء  الحقيقة  يف  هو  بل  البعض.  يعتقد 
لذكرى اليمة حصلت يف نيويورك عام 1856. 
للمرأة؟  عامليا  يوما  اذار   8 ملاذا حدد  لكن، 
مؤمتر  عقد   ،1910 عام  من  اليوم  هذا  يف 
خالل  من  بالحروب  للتنديد  كوبنهاغن  يف 
تضامن نسايئ عاملي استقطب دوال اوروبية 
الربملان  يف  نائبة  الحضور  بني  وكانت  عدة، 
االصل  يف  هي  زتكن  كالرا  تدعى  االملاين 
باحثة يف التاريخ ومتخصصة يف تاريخ الحركة 
املؤمتر  ذلك  يف  تحدثت  العامل.  يف  النسائية 
مدينة  يف  يعملن  اجنبيات  عامالت  عن 
اجل  نيويورك قمن بارضاب عام 1856 من 
خفض ساعات العمل وزيادة االجور، فاطلق 
الرصاص عليهن، واستشهدت 10 عامالت من 
بني املتظاهرات. منذ ذلك التاريخ اصبح يوم 
8 اذار وقفة عاملية ملواجهة العنف ضد املرأة 
خصوصا، وضد الحروب بني الشعوب عموما. 
عام 1975 تبنت االمم املتحدة تاريخ 8 اذار 

■ اين تكمن معاناتها؟
ضدها.  املنحازة  الذكورية  العقلية  يف   □
املامرس  العنف  موضوع  عىل  هنا  اشدد 
الشأن  هذا  يف  قانون  لدينا  ونحن  تجاهها، 
سنوات   3 منذ  واحيل  سنوات،   6 منذ  قدم 
نزال  ال  لالسف  ويا  النيابية،  اللجان  عىل 
وقد  القراره.  العامة  الهيئة  انعقاد  ننتظر 
نبيه بري بعقد جلسة خاصة  الرئيس  طالبنا 
من  للحد  تحركاتنا  اما  ننتظر.  نزال  وال  له، 
العاملي،  اليوم  هذه املعاناة، فال تقترص عىل 
كون  السنة  ايام  طوال  مستمر  عملنا  ان  اذ 
كثرية  اجيال  ومثة  تتعاظم،  املرأة  مشكالت 

تعاين التعنيف والخوف. 

الترشيعات غري منصفة يف  ان  الوطني، علام 
حقها بالنسبة إىل اعطائها الجنسية الوالدها.  
ثالث  ضحيتها  وقعت  التي  الجرائم  ورغم 
املرأة عىل  االخرية، مل تحصل  الفرتة  نساء يف 
غري  معارضة  صادفت  بل  املطلوب،  الدعم 
الترشيعات  صعيد  عىل  مربرة  وغري  محقة 
سيام  وال  تحميها،  التي  القوانني  تقر  التي 
منها قانون االحوال الشخصية امليسء اليها".

■ اي دور تضطلع به الجمعيات املدنية؟
امليدانية  والتحركات  االعالم  عرب  نسعى   □
للمرأة  وخصوصا  توعية،  بربامج  القيام  اىل 
هذه  مقاومة  تستطيع  ال  التي  البسيطة 
عىل  هنا  املسؤولية  تقع  مبفردها.  االزمات 
التحرك  عىل  والقادرة  الناشطة  املرأة  عاتق 

املتشعبة. معاناتها  لتخفيف 

يتبناه  مل  للمرأة.  عامليا  يوما  سنة  كل  من 
لبنان كسائر الدول اال عام 1977".

■ ما الذي تغري يف املرأة  بني االمس واليوم؟
□ بدأت تتشجع عىل التحدث عن مأساتها 
يف موضوع العنف االرسي املامرس عليها منذ 
مئات االعوام، فيام يساهم االهل يف ازدياد 
حاالت  يف  لها  يقولون  حني  املأساة  هذه 
مقربتك".  زوجك  "بيت  الزوج  من  التعنيف 
الذي  العقوبات  قانون  يتغري  ال  عندما 
يتسامح مع َمن يعرض املرأة للضب واالذى 
والقتل، ماذا تستطيع ان تفعل مبفردها امام 
الواقع؟ احب ان استشهد هنا مبا قاله  هذا 
سامحة السيد محمد حسني فضل الله حني 
لجأوا اليه بهدف حل مشكلة امرأة تعرضت 
"عليها  عليهم:  فرد  زوجها،  يد  عىل  للضب 

ان تضبه". 

السعداوي  نوال  املرصية  االديبة  تؤكد   ■
الدول  يف  تتحقق  لن  الدميوقراطية  ان 
يف  موجودة  غري  دامت  ما  واملجتمعات 

العائالت؟
□ املعادلة صحيحة. فالعائالت تضع قوانينها 

تحقيق  يف  املرأة  مسرية  يعرقل  الذي  ما   ■
هذه االهداف؟

ويا  الشأن.  هذا  يف  كبري  دور  للرتبية   □
مهام  السكوت  املرأة  من  مطلوب  لالسف، 
ُوجهت  او  حقها  يف  انتهاكات  من  حصل 
عىل  الرجل  يشجع  وهذا  اليها،  اساءات 
مامرسات  ان  نرى  املقابل،  يف  تعنيفها. 
قانون  ال  اذ  جدا،  خاطئة  واداراتها  الدولة 
اودت  التي  بالجرائم  اذكر  ان  اود  يحميها. 
بثالث نساء يف الفرتة االخرية، وهذه املأساة 
الف  نحو  تجمع ضم  التحرك يف  اىل  دفعتنا 
مل  املجرمني  ادانة  صعيد  عىل  لكن  امرأة. 
حني  الرجال  بعض  ان  علام  يشء.  يحصل 

هل نلجأ الى العنف لنيل 
حقوقنا؟ 

النظام الطائفي يساهم في 
التفرقة بني النساء

حياة أرسالن: 
خرجنا من الوأد لكن التطور يحتاج الى وقت

ليندا مطر:
نسعى الى الوحدة بني النساء لتشكيل قوة فاعلة

قاموا  انهم  يعتربون  مسرياتنا،  يف  يساندوننا 
بواجبهم واكرث. 

ضمن  املرأة  انعتاق  يف  يساهم  الذي  ما   ■
؟  مجتمعنا

من  خرجنا  عربية،  كمجتمعات  نحن،   □
حاالت الوأد، لكن التطور يحتاج اىل وقت 
منتظر  هو  ما  ويحقق  النجاح  يحرز  يك 
اىل  املسؤولون  يدفعنا  ال  ان  نرجو  منه. 
نريد  حقوقنا.  لنيل  العنف  استعامل 
االعتامد عىل الكلمة ال عىل وسائل العنف 
حق  يف  ترتكب  التي  الجرائم  عىل  للرد 

املرأة يف لبنان.

الخاصة التي تعطي الرجل الحق يف تعنيف 
املرأة والتحكم بها، بدءا باالب، فاالخ، والزوج 
يف ما بعد. لكن اذا متت الوحدة بني النساء 
كثريا.  االمر  يختلف  فاعلة  قوة  واصبحن 

عىل  الوحدة  هذه  اجل  من  نعمل  نحن 

حياة ارسالن.

ليندا مطر

دنيز مشنتف 
denise.mechantaf@gmail.com
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ومستشارة  اللبناين  النسايئ  املجلس  رئيسة 
"مثة  غربيل:  جامل  الدويل  النسايئ  املجلس 
يف  املرأة  لقضية  ببطء  وان  متزايد  وعي 
لبنان، وخصوصا يف موضوع العنف االرسي 
املرحلة  يف  متقدمة  مرتبة  احتل  الذي 
او  املرأة  العنف ضد  به  واملقصود  االخرية، 
الزوجة. خلفت الجرائم الثالث التي ارتكبها 
وعيا  وتاليا،  زوجاتهم ضجة،  يف حق  رجال 
رأيي  يف  وهذا  املسألة.  لهذه  مسبوق  غري 
يف  كحقها  وحقوقها،  املرأة  لقضية  انتصار 
اىل  الوصول  ويف  الوالدها،  الجنسية  اعطاء 
االقل  عىل  او  بالرجل،  اسوة  القرار  مواقع 
بل  االرسي  العنف  من  الحامية  يف  حقها 
اىل  االمر  به  يصل  زوج  يد  عىل  القتل  من 
املوت.  حتى  تعنيفها  يف  الحق  ادعاء  حد 
الحال غري  الرجل يف مثل هذه  املشكلة ان 
خائف من العقوبة، الن القانون ال يزال اىل 
عىل  املرأة  تقتل  حينام  انه  االفظع  جانبه. 
انها هي  اللوم عليها بحجة  يقع  يد زوجها 

التي دفعته اىل ارتكاب جرميته". 

اىل  الوصول  يف  املرأة  عن حق  تتحدثني   ■
مؤهلة  تبدو  حد  اي  فاىل  القرار،  مواقع 

لذلك؟
املرأة  ان  اىل  العامل  يف  االمثلة  تشري   □
مراكز  لتبوؤ  الرجل  من  اهلية  اقل  ليست 
كانسان محرتمة  كانت حقوقها  متى  القرار 
عىل  احيانا  متفوقة  انها  بل  ومحمية، 

الرجل. هل ان كل الرجال أهل للوصول اىل 
مراكز القرار؟ 

■ اال تالحظني ان الحركة النسائية يف لبنان 
مقرصة يف الدفاع عن حقوق املرأة ومتكينها 

من الوصول اىل مواقع القرار؟
□ يضم املجلس النسايئ اللبناين 70 جمعية، 
اىل  السبب  يعود  كافية.  غري  فاعليته  لكن 
قوانني جديدة وعادلة  اىل  الوصول  صعوبة 
املرأة ومتكنها من مامرسة حقوقها.  تنصف 
قمنا بتظاهرات وتحركات بعد مقتل النساء 
الثالث، لكننا مل نصل اىل يشء عميل. يجب 
عىل  اوىل  كخطوة  الثالثة  القتلة  محاسبة 
الرجل  تعني  املرأة  قضية  ان  علام  االقل، 
ايضا، وتعني املجتمع الذي ال يزال مجتمعا 

ذكوريا اكرث من الالزم .

■ كيف السبيل اىل تغيري الحال؟
ذهنية  نواجه  اننا  ننىس  ال  ان  يجب   □
وهي  السنني،  االف  بل  مئات  عمرها 
اقنعت  التي  العربية  املجتمعات  ذهنية 
واقل  شأنا،  اقل  بانها  نفسها  املرأة  معها 
الرجل،  من  وامكانات  وقدرات  اهلية 
القوانني،  جاءت  ثم  صحيحا.  ليس  وهذا 
وخصوصا قوانني االحوال الشخصية تعطي 
عىل  السلطة  من  او  الحقوق  من  الرجل 
يف  املرأة  تربت  لقد  يستحقه.  ال  ما  املرأة 
الخنوع  عىل  بل  الخضوع،  عىل  مجتمعاتنا 
رأسها.  ترفع  كيف  احيانا  تعرف  ال  بحيث 

يجب محاسبة القتلة 

جمال غبريل:
الرجل في لبنان يملك حق تعنيف املرأة حتى املوت

هذه  عىل  تربت  العربية  املجتمعات  كل 
دورهام  والقانون  للدين  وكان  الذهنية، 
البالغ عىل هذا الصعيد. كيف نتجاوز هذه 
مدين  قانون  باستحداث  اجيب  الحال؟ 
لالحوال الشخصية كخطوة اوىل ال بد منها، 
الوصول  عىل  املرأة  تساعد  طريقة  وايجاد 
اىل مواقع القرار، واىل حيث توضع القوانني 
وتشكيل  مثال،  االنتخاب  كقوانني  املالمئة 
وسائل  من  ذلك  اىل  وما  الحكومات، 
استثنائية وغري عادية تحقق هذا االخرتاق 

السائدة. للذهنية 

يساهم  الطائفي  النظام  لكن  الصعد،  كل 
تتبع  تزال  ال  واملرأة  النساء،  بني  التفرقة  يف 

طائفتها.

■ ما السبيل اىل الخروج من هذه املأساة؟
الشخصية  نحتاج اىل قانون مدين لالحوال   □

يساعدنا عىل حل مشكالتنا، وال نزال نطالب 
بكوتا نسائية، علام انها من حقنا. فاملرأة تتمتع 
بكفاية عالية عىل كل املستويات، وقادرة عىل 
تحمل املسؤوليات، وتدرك اخطارها يف الوقت 
نفسه. لذا يجب ان نتصدى للقوانني املجحفة 

يف حقها، والحد من الطائفية واملذهبية.

■ كيف ُتكرّم املرأة؟
وليس  عمليا  التكريم  يكون  ان  يجب   □
ليوم واحد يف السنة. ملاذا ال تقوم الدولة 
كهدية  الفقراء  لالطفال  الطبابة  بتأمني 
باقات  تقديم  من  بدال  عيدها  يف  لالم 

الورد؟

جامل غربيل.
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حصاد الثقافة

الحرب اللبنانية وذاكرة  السينما 
اذا كانت حركة الفن املعارص يف بريوت، خالل العقدين االخريين، تقوم عىل نحو 
اسايس يف انتاجاتها وموضوعاتها عىل اشكاليات الحرب االهلية واعبائها املتواصلة، 
واسئلتها املعلقة…  فان السينام اللبنانية باجيالها املختلفة منذ السبعينات مسكونة 

بذاكرة الحرب.
الفيديو  من  الجديدة  االبداعية  االنواع  ضمنه  )ونصّنف  املعارص  اللبناين  الفن 
املتعددة  االدائية  والعروض  املفهومي  واالبداع  التجهيز  اىل  البرصية  والتجارب 
او  ولد  الجيل  “القطيعة«. هذا  اىل جيل  اليوم  العاملي  بازدهاره  يدين  الوسائط(، 
ترعرع يف الحرب، مل يفهم ملاذا اندلعت، وال كيف توقفت. لذا يحاول ان يواجه 

نفسه ومجتمعه بهذا السؤال االبدي. 
واكرم  رعد  ووليد  مروة  لربيع  القوالب  مختلفة  اعامل  ولدت  املواجهة  هذه  من 
رّشي  وعيل  جريج  ومليا  توما  ونادين  توما  حاجي  وجوانا  جريج  وخليل  الزعرتي 
ووليد صادق… والقامئة تطول. بعض هؤالء وسواهم كانوا قبل اسبوعني فقط نجوم 
املعرض الفني العاملي يف االمارات “آرت ديب”، وايضا “ملتقى الشارقة”، واعاملهم 
تنتمي بشكل او آخر اىل مرشوع اركيولوجي يحفر يف الضمري الجامعي املخّدر او 

الهارب من املواجهة. 
لكن ماذا عن السينام؟ 

الراحلني مارون بغدادي ورندا  اي  الحديثة،  اللبنانية  للسينام  املؤسس  الجيل  منذ 
مطلع  يف  كانوا  ممن  شمعون...  وجان  صعب  وجوسلني  علوية  وبرهان  الشّهال، 
الجيل  جاء  ثم  الشاشة.  عن  يوما  الحرب  تغب  مل  الكبري،  االنفجار  عشية  شبابهم 
التايل ليواصل يف االتجاه نفسه، براديكالية اكرب يف الشكل واملضمون: غسان سلهب 
عىل  مختلفة،  بقوالب  نفسها  االسئلة  انتاج  اعادوا  دويري  وزياد  سويد  ومحمد 
خلفية مجتمع مأزوم يواجه مشاكل مزمنة مع الذاكرة والهوية والراهن واملستقبل. 
هذا املوسم، شهدت الشاشة مجموعة من االفالم الجديدة التي تحوم حول الثقب 
االسود: فؤاد عليوان يف “عصفوري«، إليان الراهب يف “ليال بال نوم”، ليال راجحة يف 
“حبة لولو”... وها هو فيليب عرقتنجي يطلق عمله الروايئ الثالث “مرياث« حاليا 
عىل الشاشات اللبنانية. عودة ابدية اىل الذاكرة املثخنة بلغة وثائقية يف جانب منها، 

كام عّودنا صاحب “تحت القصف” عن حرب متوز )انتاج 2007(. 
فكرة “مرياث« نجمت من سؤال طرحته عىل السيناميئ ابنته الصغرية التي ولدت يف 
فرنسا: ملاذا تركنا لبنان؟ مل يجد ما يجيبها به سوى استعادة تاريخه العائيل امليلء 
بالهجرات. يروي الفيلم سريته العائلية بالتوازي مع االحداث التاريخية بني عامي 
1913 و2013. كان فيليب عرقتنجي قد هرب من الحرب االهلية ليؤسس حياته يف 
باريس، كام هاجر والده يوما من سوريا ليعيش يف لبنان. بعد عام 2000 عاد اىل 
االستقرار يف بلده. لكن عدوان متوز عام 2006 جعله يركب الباخرة مع عائلته من 
جديد. الباخرة الفرنسية نفسها التي كانت جدته قد هاجرت عىل متنها عام 1920. 
مجرّد مصادفات ام قاعدة حسابية ام لعنة التاريخ؟ هذا ما يحاول ان يجيب عنه 

السيناميئ عرب سرية برصية تتمحور حول مجتمع الحروب االهلية الدامئة.
سمري مراد 

نقطة على السطر معرض الكتاب في ضيافة "الحركة الثقافية"

عامّية إنطلياس إن حكت

واملناخات  والطائفية  املذهبية  زمن  في  للثقافة  دور  اي 
املشحونة باشكال مختلفة من العصبيات؟ الى اي مدى يستطيع 
مسؤولية  اي  بلبنان؟  املحّدقة  املخاطر  لكل  التصّدي  الفكر 
خالل  جاءت  االجوبة  التفتيت؟  مشاريع  مواجهة  في  للمثقف 
الدورة الـ33 من "املهرجان اللبناني للكتاب" الذي اقامته "الحركة 

الثقافية ـ انطلياس" الشهر املاضي

عز  يف  للكتاب"  اللبناين  "املهرجان  انطلق  حني 
الحرب االهلية عام  1981، كان يرمي اىل االنقالب 
عىل ذلك الواقع املشؤوم. يومها، حاول القامئون 
يجمعوا  ان  انطلياس"  ـــ  الثقافية  "الحركة  عىل 
مثقفني  جمع  خالل  من  املمزق  الوطن  اشالء 
وكّتاب من التيارات السياسية والفكرية املختلفة 
االبداع  الفكر.  طاولة  هي  واحدة،  طاولة  حول 
وحده كان االوكسيجني الذي تحتاج اليه رئة لبنان 

التي لوثتها آنذاك سموم الطائفية واملذهبية. 
تنّظم  التي  الثقافية"  "الحركة  حاولت  هكذا، 
املعرض استقطاب الكّتاب من التيارات املختلفة، 
الحرب النهم  املعابر خالل  اقفال  وخصوصا مع 

وحدهم الكفيلون بعودة الكل اىل الوطن.

مزقته  البلد  "هذا  ان  فاعترب  الرؤية،  هذه  عن 
االحقاد وتصارعت عليه املصالح الشخصية وبات 
رهني شتى املطامع الغريبة، ولكن قلبه بقي نابضا 
بالحرف الذي عرفه فتيا وصّدره اىل العامل اجمع 

كنوزا نفيسة تعّمر اىل دهور ال تفنى".
عليها،  وبناء  املعطيات  هذه  كل  من  انطالقا 
مار  دير  يف  املعرض  من  الـ33  الدورة  انطلقت 
القضايا  مختلف  لتقارب  انطلياس  يف  الياس 
تطاول  التي  واالقتصادية  والسياسية  االجتامعية 
حياة الناس عىل نحو مبارش او غري مبارش. ومع 
مشاركة اكرث من 100 دار نرش وتقديم 20 ندوة 
كتابا  الكرث من 133 محارضا، وتوقيع حواىل 50 
جديدا يف ميادين املعرفة املختلفة، شّكل املعرض 
ومآزقه،  العامل  اوضاع  عكست  ومرآة  منصة 
وعرضت ايضا آفاق املستقبل، اضافة اىل تخصيص 
خصوصا  باالطفال،  الخاصة  للقراءات  مساحة 
التي  التواصل  ومواقع  الذكية  الهواتف  زمن  يف 
اجهزت عىل ما تبقى من وقت للقراءة وتنميتها 

عند الطفل. 
من الندوات املهمة التي شهدتها كواليس املعرض، 
يف  واملياه  والغذاء  "الزراعة  حول  تركزت  واحدة 
وادارة حنا  نعمة  الدكتور موىس  لبنان" مبشاركة 
ايب حبيب. اضاءت الندوة عىل االخطار التي تهدد 
السكان  عدد  زيادة  منها  لبنان،  يف  املائية  الرثوة 
مستوى  وارتفاع  للبنيان،  االرض  عىل  واملنافسة 
ـ  والرسطان  "البيئة  ندوة  قاربت  فيام  املعيشة، 
دراسة ميدانية" التي اقامها الباحثان محمد مرتىض 

وحسن مخلوف غياب الرقابة الغذائية يف لبنان. 
يف السياق نفسه جاءت ندوة "مساهمة الشباب 
عىل  لتيضء  لبنان"  يف  الطبيعي  الرتاث  انقاذ  يف 
اجتياح  وسط  االهمية،  يف  غاية  حيوية  قضية 
العمران املدينة عىل حساب الرثوة الطبيعية. ادار 
الندوة احد الوجوه البارزة يف الدفاع عن قضايا 
البيئة، بول ايب راشد الذي يعرفه الشباب اللبناين 
يف  االنخراط  يف  اغراهم  الذي  هو  معرفة،  حق 
قضايا البيئة من خالل االنشطة الفنية التوعوية 
الدفاع  يف  الفعالة  املساهمة  بني  مزجت  التي 
للمعرض  يحسب  وما  التسلية.  وبني  البيئة  عن 
حول  للتوعية  الندوات  من  الكثري  خّصص  انه 
املخاطر التي تهدد الرثوة البيئية واالرث الطبيعي 
والحضاري والتاريخي يف لبنان، مثل ندوة "التغري 
املناخي" مبشاركة حبيب معلوف وراغدة حداد، 

مبشاركة  التاريخي"  االثري  الرتاث  و"اهمية 

كأنها مصادفة او قدرا ان تنطلق الدورة الـ33 من 
للكتاب" يف ظّل مناخ سيايس  اللبناين  "املهرجان 
االهلية،  الحرب  زمن  عن  يختلف  ال  مشحون 
وكأنه قدر ان يضطلع هذا الحدث الثقايف السنوي 

مبسؤولية تاريخية قد يقول قائل بأنها اكرب منه. 
لكن هذا ما ال يؤمن به عصام خليفة، االمني العام 
ــ انطلياس". قال خالل افتتاح  لـ"الحركة الثقافيةـ 
العام  مهرجاننا هذا  "يأيت  املايض:  الشهر  الدورة 
املرحلة من  اخطارا عدة يف هذه  يواجه  ولبنان 
تاريخه من ابرزها خطر وصول النريان املندلعة يف 
الجوار السوري اىل الداخل اللبناين، ازدياد الفقر 
وجود  هو  االهم  لكن  البيئي.  التلوث  ومشاكل 

ارادة صهيونية بتفكيك املنطقة". 
يستطيع  حد  اي  "اىل  االهم:  السؤال  طرح  ثم 
النسيج العريب ان يصمد يف مواجهة تلك االرادة؟". 
ان  اعترب خليفة  التهديدات،  يف مقابل كل هذه 
بارزا يف  دورا  يلعب  للكتاب"  اللبناين  "املهرجان 
التصدي لكل هذه املخاطر "فهو ال يقترص عىل 
نطاق ثقايف، بل ان الحركة الثقافية ـ  انطلياس 
عن  دفاعا  الثقايف  العمل  مارست  نشأتها  منذ 
والوطن".  للشعب  العليا  الوطنية  املصالح 
قبل  مسؤولون  واملبدعون  والكّتاب  واملثقفون 
غريهم عن التوعية حول مخاطر رسطان املذهبية 
والتفكك والتفتيت، ودق ناقوس الخطر ملشاكل 
االمة  ضمري  بساطة،  بكل  انهم،  والفقر.  البيئة 
مبا يعنيه ذلك من مسؤولية تاريخية عظمى.يف 
الثقافة رميون عريجي  نفسه، رأى وزير  املنحى 
ممثال رئيس الجمهورية ميشال سليامن ان "هذا 
التي طاملا  لبنان  يعكس حضارة  الثقايف  الحدث 
عاصمة  للنرش كام هي  عاصمة  عاصمته  كانت 
للحرية. معرض الكتاب يف انطلياس اشبه بفعل 
تحد يف ظل ظروف مختلفة، منها االمني ومنها 
تراجع   - االهم  يكون  وقد   - ومنها  االقتصادي، 
القراءة السباب مختلفة. وعليه، فان هذا املعرض 
الكلمة  االبداع، لوطن  انقاذ دامئة لوطن  عملية 
مبا  انطلياس  الثقافية  والحركة  التعبري،  وحرية 
والشعراء  للُكــتاب  ايضا  الحافز  تعطي  تحققه، 
والباحثني والنارشين ومتنحهم مساحة النجاز ما 

يتمنون".
مل تختلف كلمة رئيس الحركة االب رميون هاشم 

شهدت الدورة الـ33 من 
معرض الكتاب تركيزا على 

القضايا البيئية التي باتت 
مسألة ملحة

 قص رشيط افتتاح "املعرض اللبناين للكتاب". وبدا وزير االعالم رمزي جريج ووزير الثقافة رميون عريجي والنائب غسان 
مخيرب والدكتور عصام خليفة.
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ناجي كرم وادارة نجاة الصليبي الطويل، ولقاء 
"لنستعد لبنان االخض" لجمعية "غدي".

ايام  من  الصباحية  الساعات  احتضنت  وبينام 
رشف  فاطمة  قدمتها  لالطفال  قراءات  املعرض 
الدين ومجدي مليك، خصصت الساعات االخرى 
راهنة،  وفكرية  سياسية  قضايا  تقارب  لندوات 
اولها "االصوليات الدينية وخطرها عىل الحريات 
"انعكاس  ندوة  وتطرقت  األوسط".  الرشق  يف 
مبشاركة  اللبناين"  االقتصاد  عىل  السورية  االزمة 
اييل يشوعي وكامل حمدان وادارة الدكتور الياس 

العامل  يف  النرث  قصيدة  مانفيستو  مثابة  مقدمته 
الذاكرة"،  يف  حيٌّ  الحاج  "انيس  بعنوان  العريب. 
شاركت يف الندوة الدكتورة زهيدة درويش جبور 
والشعراء شوقي بزيع وعباس بيضون وعبده وازن 
وعقل عويط، وندى انيس الحاج والصحايف بيار ايب 

صعب، وادارها فرنسوا قزي.
الراحل  ان  اىل  اللقاء مشريا  قزي  فرنسوا  استهل 
شاعر صادق يف عشقه للمرأة والحرية والطبيعة. 
الحاج  انيس  ان  جبور  درويش  زهيدة  واعتربت 
الشاعر ال ميوت، فهو "متطرف يف عشق الحقيقة، 
الينابيع".  َكامء  وشفاف  الجرح،  حتى  وصادق 
وسلطت الضوء عىل انيس املتحّيز ابدا اىل املرأة. 
اىل  بقصيدة  بزيع  شوقي  الشاعر  توّجه  وفيام 
انيس  ان  اىل  بيضون  عباس  الشاعر  اشار  الحاج، 
وهدم  طفل،  بيدي  لكن  اللغة  "عجن  الحاج 

الهيكل لكن بغصن وريشة".
مداخلته  فتضمنت  وازن  عبده  الشاعر  اما 
مقتطفات من كتاب سيصدر له قريبا حول شعر 
انيس الحاج، واصفا صاحب "لن" بالكاتب الرؤيوي 
ميّثل  انيس  ان  وقال  الصويف.  الالهويت  والشاعر 
اليشء ونقيضه، مزيج من التناقضات والتوترات 
واالرهافات. كالم مهم قاله الشاعر عقل العويط 
الذي اشار اىل ان "عىل الجمهورية اللبنانية ان ال 
تكتفي مبنح الشاعر انيس الحاج وساما فقط، بل 
عليها القيام باعامل اضافية تكرميا له َكجعل بيته 
نفقة  كتبه عىل  وطبع  عاما،  متحفا  االرشفية  يف 
الدولة، واصدار طابع وطني يحمل صورته، ووضع 
متثال له يف وسط بريوت". بدوره، اعترب ايب صعب 
للتصنيف.  قابل  وغري  للخنادق  عابر  الحاج  ان 
واضاف ان "تجربته مطبوعة بتلك العالقة الخاصة 

باللغة التي اشتغل حّد الهوس عىل تنقيتها". 
يف الختام، توجهت ابنة املحتفى به، الشاعرة ندى 
انيس الحاج، بكلمة شكر الصدقاء انيس وعارفيه، 

والقت قصيدة تخاطب فيها اباها.
مل ينس املعرض املرأة يف شهرها، اذ كرّم املحامية 
النسائية  الوجوه  "احد  بوصفها  زين  باريت  عليا 
التي ناضلت وعملت بصمت وعزم يف مجاالت 

عدة" وفق ما جاء يف بيان املنظمني. 
ستار  للكتاب"  اللبناين  "املهرجان  اسدل  بذلك، 
دورته الـ 33باميان عميق بان الثقافة واالبداع هام 
فقط خشبة الخالص من كل املخاطر التي تحّدق 

براهننا املتفّجر ومستقبلنا املجهول.
س.م.

منذ تأسيسه، اعتاد "املهرجان اللبناين للكتاب" عىل تكريم "اعالم الثقافة يف 
لبنان والعامل العريب" يف كل دورة. يف هذه السنة كرّم املعرض: النائب والوزير 
السابق املحامي ادمون رزق، الكاتب خري الدين حسيب )العراق(، صالح 
سلامن، الفنان سمري ايب راشد، عدنان االمني، السفري ظافر الحسن، املرسحي 
الكاتبة  عنه  قالت  االخري،  عن  التكرميية  الندوة  خالل  معلوف.  موريس 
بانسان  متخاويا  الحياة  انسان  من  متعرياً  "عرفته  والصحافية مي منىس: 
الحكاية، ممثال يف مرسحيات اصبحت تاريخا يف ثقافة الوطن وصناعة وطنية 
الخريف" لرميون جبارة، و"االزميل" النطوان  بحتة من "َمن قطف زهرة 
معلوف، و"محاكمة يسوع" و"صانع االحالم" لرميون جبارة، اىل "اماريس" 
امسك  االضواء،  تحت  تتكرر  معجزة  والحياة،  املرسح  بني  عواد.  ملوريس 
موريس معلوف مبقاديرها السحرية جاعال من  كل دور والدة باقية ليس يف 

ذاكرته فقط، بل يف ذاكرتنا نحن ايضا كذخرية تحرسها من النسيان".
الكاتب  تحدث  فقد  حسيب،  الدين  لخري  خصصت  التي  الندوة  يف  اما 
الدين حسيب  انطوان سيف عائدا اىل عام 1974، حني اىت خري  والباحث 
اىل بريوت. ووصف "مركز دراسات الوحدة العربية" الذي اطلقه حسيب  
الوزير  الراهنة". من جهته تحّدث  العربية  الثقافة  تألقا يف  املنائر  بـ"ابرز 
السابق عصام نعامن عن صديقه، فقال: "اذ اسرتجع عىل شاشة الذهن صور 
تلك املراحل وانطباعاتها من اللقاءات واالنشطة والعمل املشرتك والتامس 
الفكري والسيايس والشخيص مع خريي، اخرج باستنتاج ساطع ان هذا الرجل 
القادم من املوصل اىل بغداد واملنترش من ثم  بفكره وفعله يف شتى انحاء 
القارة العربية وغريها من مسارح العمل والحضور، مّثل يف تفكريه وتدبريه 

املثل واملثال املنشود للعريب املعارص يف زمن العوملة والتحوالت الكربى".

تكريم أعالم الثقافة

تّضرت  التي  االقتصادية  القطاعات  اىل  كساب 
من االزمة السورية يف مقابل تلك التي استفادت 
منها ايضا. ابرزت الندوة التقرير الذي اعده البنك 
عىل  السورية  االزمة  تداعيات  لتقييم  الدويل 
لبنان خالل  االقتصادي واالجتامعي يف  الوضعني 
عامي 2012 و2014، وخلص  بني  الزمنية  الفرتة 
لتغطية  املطلوبة  االموال  حجم  ان  اىل  التقرير 
 7.5 بــ  تقدر  استقراره  واستعادة  لبنان  خسائر 
مليار دوالر امرييك. كذلك اشار الياس كساب اىل 
هي  السورية  باالزمة  تأثرا  االكرث  القطاعات  ان 
التعليم واملياه والرصف الصحي والكهرباء والطاقة 
وزيادة االهرتاء يف شبكات الطرق وازدحام السري 

مع انعدام الصيانة.
بها  ضّجت  وكثيفة  منوعة  ولقاءات  ندوات   
كواليس املعرض الذي خّيم عليه طيف العمالق 
الدورة  وّجهت   .)2013 ـ   1921( الصايف  وديع 
الـ33 تحية اىل الفنان الراحل من خالل بث اغانيه 
عمالق  له.  ندوة  وتخصيص  املعرض  اروقة  يف 
آخر وّجه املعرض اليه تحية هو الشاعر الراحل 
انيس الحاج، صاحب مجموعة "لن" التي جاءت 

الثقافية املفكرة 

■  شهد شهر الفرنكوفونية يف لبنان انشطة ثقافية وفنية 
عدة ومتنوعة. االحتفال الذي اقيم طوال آذار يف فضاءات 
وحمل  الضحك  شعار  رفع  بريوت،  يف  مختلفة  واماكن 
سينامئية  وعروض  تشكيلية  معارض  وتخللته  املرأة  لواء 
تغوص يف  التي  ابرزها مرسحية “عرس زهوة«  ومرسحية، 
العريب. وبينام  العامل  قضية موجعة هي جرائم الرشف يف 
الباقية،  املرسحية  العروض  معظم  عىل  الفكاهة  سيطرت 
اقيمت  الذي  واملونودراما«  الرواة  “مهرجان  ملفتا  كان 

دورته الـ15 عىل “مرسح مونو« تحت عنوان املرأة ايضا.
عىل  فاسو  وبوركينا  وكوبا  املغرب  من  اآلتون  والحكواتيات  الحكواتيون  تناوب  هكذا، 
كشف كنوز الحكايا التي تناقلتها االجيال يف كل بلد. اما مدير املهرجان الحكوايت اللبناين 
الخشبة. تحدث درويش عن دور  ايضا عىل  املعروف جهاد درويش، فشارك بحكاياه 
املرأة املحوري يف املجتمع بوصف وضعها يف كل بلد مؤرشا اىل مدى تطوره او تراجعه، 

اضافة اىل دورها يف نقل الحكايا الشعبية الشفهية اىل االجيال. 

يف  صعبا  ورقام  اسام  بات   )1978( بعلبيك  اسامة    ■
العزلة«  “مراسم  معرضه  بعد  اللبناين.  التشكييل  املحرتف 
الذي اقيم يف »غالريي اجيال« يف بريوت عام 2011، يعود 
بورتريهات«  »اوتو  رسم  االثرية.  لعبته  اىل  الشاب  الفنان 
)بورتريهات ذاتية( تنحاز اىل العزلة خيارا وجوديا وفلسفيا 

وفنيا ايضا.
ــ بريوت(   معرضه الجديد يف »غالريي تانيت« )مار مخايلـ 

يحمل عنوان »ظالل الوحشة«، ويستمر حتى 26 نيسان.

وهبي  لهيفا  الجديد  الفيلم  طرح  نيسان  شهر  يشهد    ■
رافق  كبري  جدل  اللبنانية.  الصاالت  كل  يف  روح«  “حالوة 
العمل الذي تؤدي فيه النجمة اللبنانية بطولتها السينامئية 
الثانية بعد “دكان شحاتة« للمخرج املرصي خالد يوسف. 

“حالوة روح« الذي يحمل توقيع املخرج سامح عبدالعزيز 
بفيلم  يذّكر  السبيك(  محمد  وانتاج  الجندي  عيل  )تأليف 
مونيكا  النجمة  بطولته  ادت  الذي  االيطايل  »مالينا« 

بيللوتيش. 
تواصل هيفا يف فيلمها تجسيد شخصية الفتاة املتحدرة من 
حارة شعبية. اذ تجّسد شخصية فتاة تدعى “روح« تعيش يف حي بوالق الدكرور يف مرص 
مع ابنها بعد سفر زوجها بحثا عن املال. حني تضيق بها الحال، تستغل صوتها الجميل 
لتغني يف احد املالهي الليلية يف شارع الهرم، فتتعرض للكثري من املتاعب واملشاكل. اال 
ان جارها يكون حارضا دوما ملد يد العون لها، ما يجعلها تقع يف حبه بصمت. يف املقابل، 
تعاين من نظرات الرجال يف حارتها وخصوصا جارها اآلخر املتصايب الذي يحاول الضغط 
عليها بالسبل املرشوعة وغري املرشوعة من اجل الحصول عليها. يشارك يف بطولة الفيلم 

املمثلون املرصيون باسم سمرة وصالح عبدالله ومحمد لطفي.

منصة الندوة ـ التحية اىل الشــاعر الراحل انيس الحاج. من اليســار: بيار ايب صعب، زهيدة درويش جبور، شــوقي بزيع، 
فرنسوا قزي، عبده وازن، عقل العويط، عباس بيضون، ندى انيس الحاج. 

الرسام سمري ايب راشد.الباحث عدنان االمني.املرسحي موريس معلوف.الكاتب خريالدين حسيب.

اكثر من 100 دار نشر و20 
ندوة الكثر من 133 محاضرا 

وتوقيع حوالى 50 كتابا 
جديدا، شّكل املعرض مرآة 

عكست اوضاع العالم ومآزقه
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قضايا الثقافة 

يقيض نظام اآلثار القدمية رقم 166 ل.ر. الصادر يف 7 ترشين الثاين 1933 بتحديد اآلثار 
القدمية وحاميتها، ووضع قامئة باالبنية التاريخية وتسجيلها واالعالن عنها. صدرت كذلك 
الئحة  وعقارات يف  ومبان  ومعابد  ومدافن  ومساجد  كنائس  بادراج  عدة قضت  قرارات 
الجرد االثرية، او اعتبارها ابنية تاريخية او اثرية. علام ان لبنان انضم اىل اتفاقات دولية 
تتعلق بحامية اآلثار التاريخية القدمية، ابرزها اتفاق حامية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي 
الصادر يف 23 ترشين الثاين 1972 الذي أنشأ لدى منظمة االمم املتحدة للرتبية والعلم 
والثقافة لجنة دولية حكومية لحامية الرتاث الثقايف والطبيعي، تعرف باسم" لجنة الرتاث 

العاملي".  انضم لبنان اىل هذا االتفاق مبوجب القانون رقم 1982/30.

ماذا عن القانون؟

التراث العمراني في خطر:
َمن ينقذ الذاكرة المهّددة؟

مأساة حقيقية تشهدها االبنية واملنازل القديمة في لبنان. 
الوقوف  وقرر  الخطر.  لهذا  الجمعيات  من  عدد  انبرى  وقد 
الذي  العمراني  االرث  عن  دفاعا  الوحشية  الليبرالية  وجه  في 
يشّكل هوية بيروت واملدن املختلفة. "التجمع للحفاظ على 
التراث اللبناني" احد هذه الجمعيات، تمّيز في السنوات املاضية 

بنشاط وحضور 

االونيسكو"  "قرص  يف  اقيمت  ندوة  خالل 
اخريا، تحت عنوان "الرتاث واآلثار يف لبنان"، 
تحّدث املهندس هرني عيد عن ضياع الرتاث 
التأهيل والرتميم.  اثناء عمليات  املعامري يف 
قائال  الجرح،  عىل  يده  وضع  كلمته،  خالل 

واملصالح  العامة  املصلحة  بني  "الرصاع  ان 
االسباب  من  والجهل،  والدولية  الخاصة 
وتابع  لبنان".  عندنا يف  الضياع  لهذا  الرئيسة 
االموال  ورؤوس  العقارات  قيمة  "ارتفاع  ان 
التي ال تأبه للقيم زحفت وال تزال اىل االحياء 
الرتاثية يف بريوت وغريها من املدن واملناطق 
اللبنانية لبناء ابراج ومشاريع اكرث استثامرا". 
فال  يوم،  بعد  يوما  ينفتح  "العامل  ان  اضاف 
خري  ال  والهوية.  الذات  تضيع  ان  يقتيض 
طابعه  يفقده  واحد  ووجه  بطابع  عامل  يف 

املحيل". 
يعيشها  التي  املأساة  تخترص  املداخلة  تلك 
االعامر  اعادة  مبرحلة  عرف  ما  منذ  لبنان 
التي شهدت تغّوال اعامريا قىض عىل ما بقي 
من االبنية االثرية القدمية. اختفت العامرات 
طوال  العمرانية  الذاكرة  عىل  تشهد  التي 
لتحّل  قبله  واحيانا  العرشين،  القرن  حقبات 
شيطانيا  غوال  كأن  سحاب.  ناطحات  محلها 
ابتلعها، وهذا الغول يخترص سياسة عمرانية 

غري متناغمة مع محيطها املديني. 

كثرية  لبنانية  ومناطق  مدن  شهدت  هكذا، 
ابنية  لصالح  القدمية  املباين  هدم  جرمية 
جاء  االهلية.  الحرب  انتهاء  منذ  حديثة 
واستغالل  الرادعة،  القوانني  غياب  يف  ذلك 
الحايل  القانون  الثغر املوجودة يف  املال  رأس 
شعب  تاريخ  حساب  عىل  مصالحه  لتمرير 
وحضارته، مستغال عوز بعض اصحاب االبنية 
بيعها  عىل  اقدموا  الذين  القدمية  الرتاثية 

للجرافات.  لقمة 
بدأت  للاميض،  املمنهج  التدمري  لهذا  نتيجة 
النور  تبرص  الحكومية  غري  الجمعيات  بعض 
مل  ابنية  من  تبّقى  عام  الدفاع  محاولة  تباعا 
يبتلعها وحش "التطور االقتصادي". "التجمع 
من   ")APPL( اللبناين  الرتاث  عىل  للحفاظ 
بني هذه الجمعيات. لكّن قصته مؤثرة حقا.

لبنان  اىل  إنجا  باسكال  الرسامة  عودة  عند 
صدمت  فلورنسا،  يف  امضتها  سنوات  بعد 
حّيها.  يف  الرتاثية  واملنازل  االبنية  باختفاء 
اال  لوحة،  يف  خلدته  قديم  منزل  هناك  كان 
ي باالرض، ومل يبق منه  انها فوجئت بانه سوِّ
سوى حائط كتب احدهم عليه: "توّقفوا عن 

تدمري تراثكم".

 كانت تلك الجملة كفيلة بارشاد الرسامة اىل 
رسالتها: التقطت صورة وأنشأت صفحة عىل 
تدمري  عن  "توّقفوا  عنوان  تحت  فايسبوك 

تفرض  الجمعية  بدأت  رسيعا،  تراثكم". 
وجودها عىل الساحة بعد انخراطها يف الدفاع 
جمعية  صارت  حتى  القضايا،  من  عدد  عن 
غري حكومية مسجلة يف آذار  2010، وضّمت 
والحقوقيني  الكّتاب  من  عددا  عضويتها  يف 
االرث  عن  واملدافعني  والناشطني  والفنانني 
منهم  والتاريخي  والبيئي  والحضاري  الثقايف 
رجا  مهنا،  جاد  واملحامي  حداد،  جوزف 
الله،  رزق  جوزيه  ماري  كرم،  ناجي  نجيم، 

جو الخوري... 
منذ انطالقته، هدف هذا التجّمع اىل احداث 

من حّي الجميزة يف بريوت، حارة تحافظ عىل هوية ايام زمان.

من النشاطات التوعوية التي ينّظمها "التجمع للحفاظ عىل الرتاث اللبناين".

اطلق التجّمع مجلة تهدف 
الى التوعية حول االرث 

الثقافي والتاريخي

سمير مراد
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صدمة يف الوعي الجامعي لدى اللبنانيني. 
الخطوة االوىل كانت تنظيم مسرية يف شارع 
الجميزة، ترافقها اضاءة الشموع واملوسيقى. 
يف  اماكن  ستة  عند  املتظاهرون  توّقف 
الشارع حتى مار مخايل، شهدت هدم منزل 
مشارك،   400 املسرية  حشدت  قديم.  ترايث 
الرتاث.  يحمي  صارم  قانون  بوضع  مطالبة 
سنة تلو اخرى، كثف التجّمع معاركه آخرها 
الشهري،  االرشفية  درج  هدم  ضد  الوقوف 
يشّكلها  التي  البيئية  املخاطر  حول  والتوعية 
املزيد  وقضمه  شهاب"  فؤاد  جرس  "مرشوع 
يف  الخضاء  واملساحات  االثرية  املباين  من 
معركة  اخريا  التجّمع  خاض  ايضا  العاصمة.  
دفاعا عن موقع أثري فريد يف منطقة الجيه 
يتم تحويله اىل مكان لتخزين مياه املجارير! 
رأس  يتحالف  حيث  وصعبة  متعبة  معارك 
املال املتوحش مع السياسة والرشاوى بهدف 

القضاء عىل حضارة شعب وامة.

بل  االرض،  اىل  بالنزول  الجمعية  تكتف  مل 
ادركت انه اذا ارادت ان تربح معركتها، يجب 
هذه  اهمية  عىل  الناس  بتوعية  تبدأها  أن 
البيوت واملباين الرتاثية. هكذا، اطلقت اخريا 
اربعة اشهر )ترشين  التي تصدر كل  مجلتها 
وتوّزع  سنة(  كل  من  ومتوز  وآذار  الثاين 
واملؤسسات  واملتاحف  الجامعات  يف  مجانا 
واطالل"  "رجال  اسم  املجلة  تحمل  الثقافية. 
)Des Hommes et des Ruines( وتحوي 
البيئة  مسائل  تغطي  ومواضيع  مقاالت 
لبنان،  انحاء  مختلف  يف  املعامري  والرتاث 
هذا  يف  والتطورات  االخبار  آخر  اىل  اضافة 

املجال مبشاركة خرباء واختصاصيني.
رسقة  مسألة  املجلة  من  الثاين  العدد  طرح 
سباق  وقضية  جبيل،  متحف  محتويات 
بعدما  بريوت  يف  الروماين  الخيل  ميدان 
اللبناين"  الرتاث  للحفاظ عىل  "التجمع  سعى 
اعادة  بطلب  التقدم  عرب  امليدان  انقاذ  اىل 
مجلس  اصدره  الذي  القرار  يف  املحاكمة 
املكتشفات  بتفكيك  بالسامح  الدولة  شورى 

االثرية يف هذا املوقع واعادة دمجها. 

عىل  اطلق  بل  بذلك،  التجّمع  يكتف  مل 
زائر  لكل  تسمح  تفاعلية  خريطة  موقعه 

للموقع باالبالغ عن موقع اثري مهدد يعرفه، 
مع امكان وضع صور وتفاصيل اخرى. بهذه 
يف  كلهم  املواطنني  التجّمع  ارشك  الطريقة، 

عن  الدفاع  هي  تاريخية  جامعية  مسؤولية 
حضارتهم.  

الناس  الدرب طويلة. درب توعية  ال تزال 
ومعركة  املعامري،  ارثهم  اهمية  عىل 
القامئني  لكن  املال.  رأس  جشع  مواجهة 
عىل "التجمع للحفاظ عىل الرتاث اللبناين" 
بصمت  تعمل  التي  الجمعيات  من  وغريه 
يبدو.  ما  عىل  السالح  يلقوا  لن  ودأب، 
فايسبوك،  عىل  التجمع  صفحة  عىل 
الفرنيس  للكاتب  جملة  القامئون  نرش 
املعروف انطوان دو سان اكزوبريي يقول: 
"الحضارة هي االرث الذي تتناقله االجيال 
التي  واملعرفة  والعادات  املعتقدات  من 

تراكمت ببطء". 
عليها  تغّولت  حضارة  عن  التجّمع  يدافع 
ناطحات السحاب، وجعلت يافطات "شارع 
سطحي  فولكلور  مجرّد  ترايث"  طابع  ذو 

يخفي الجرمية بدال من أن مينع حدوثها!

واجهة نادرة تشهد عىل غنى الرتاث العمراين.

من املناشــري التــي وّزعها "التجمع للحفــاظ عىل الرتاث 
اللبناين" بهدف خلق صدمة الوعي لدى املواطنني. 

■  دراسة مهمة تقّدمها اميان عبد النبي بلوط 
الكارتون  افالم  الجديد “سوسيولوجيا  كتابها  يف 
املعارف(.  )منتدى  العريب”  الطفل  وتطبيع 
يتناول الكتاب مدى تأثري رسوم الكارتون وبرامج 
االطفال عىل خلق قيم وسلوكيات جديدة عند 
اللبنانية  الباحثة  تنبش  العمرية.  الفئة  هذه 
عنرصية،  ميول  عن  لتكشف  وجريي”  يف”توم 
وتحلل االعامل الكارتونية االخرى لتتكشف لنا 

حقائق مذهلة. 

تكمن اهمية االصدار يف انه يكشف كيف تقوم 
هذه الربامج بـ”ترك آثار واضحة عىل اهتاممات االطفال واتجاهاتهم وامناط 
سلوكهم، بل حتى ترسيخ معايري وقيم جديدة )...( يف ظل آلة غربية ثقافية 

تعمل عىل تقديم اآلخر عىل اساس املقارنة باالصل الغريب”.

فيها  يخوض  االهتاممات  من  واسعة  مروحة   ■
النقيب نبيه فيصل. اصدرت له املكتبة العرصية 
يف  مختلفة  مجاالت  تغطي  اعامل  اربعة  اخريا 
والعلوم  الفلسفة  يف  املجاز  الشاعر  املعرفة. 
يف  دبلوما  والحائز  العربية،  واللغة  االجتامعية 
هندسة الديكور العام، ينبش كنوز الرتاث القروي 
يف كتابه “الناطور”. العمل قّدم له الشاعر جورج 
املؤلف مل يرتك جانبا من  ان  رأى  الذي  جرداق 
جوانب الرتاث من دون االشارة اليه. واشار اىل ان 
“الناطور يساهم يف عرض الرتاث اللبناين والكشف 
عن جامالته، وعام كان فيه من مفاهيم وطبائع 
وعادات مشرتكة بني جميع القرى اللبنانية”.  اما كتاب “الحقيقة”، فيقدم فيه 
فيصل ديوانا شعريا بالفصحى يحوي نقدا سياسيا واجتامعيا، باالضافة اىل كتاب 
الذي  “الصمت”  الشعر”، وديوانه  بالسرية يحمل عنوان “حكايتي مع  اشبه 

يهديه اىل”روح اخي املحامي الذي مات غدرا، فالت شهيدا”.

■ منذ ان تخطى الفتح االسالمي حدود العامل 
املسيحي يف القرن السابع امليالدي، بدت العالقة 
صعبة ومتشابكة بني االسالم واملسيحية. يغطي 
العرص  يف  واالسالم  الرشق  “مسيحيو  كتاب 
الوسيط” )دار الساقي( آلالن دوسلييه بالتفصيل 
االسالمي  الفتح  منذ  باملسيحيني  االسالم  عالقة 
حتى السقوط النهايئ لالمرباطورية البيزنطية يف 

القرن الخامس عرش.

انه اكرث من كتاب يف التاريخ، اذ يقّدم مشاهد 
نابضة بالحياة من جدلية تكوين صورة اآلخر من 
قبل اآلخر يف الديانتني الكبريتني اللتني جمع بينهام التوحيد والجوار، وفرّق 

بينهام العداء وسوء الفهم املتبادل.

■ تقول زينب صالح الطحان يف مقدمة كتابها 
الهوية  وازمة  الفرنسية  باللغة  اللبناين  “االدب 
االدب  ان  يف  مراء  “ال  العودة(:  )دار  الوطنية” 
الفرنكوفوين يف لبنان قّدم غري نتاج خالق ومبدع 
يف غري حقل له وميدان )...(  لكن بالتوازي مع 
أن  ميكن  ما  االدب  ذلك  قاع  اىل  انرسب  ذلك، 
يف  تتبدى  الزمة  وهي  البنيوية.  الزمته  يسّمى 
او  الفرنكوفوين،  االديب  لدى  االنتامء  اشكالية 

انرشاخ وحدة هويته”. 

دراستها  زاوية  اللبنانية  الباحثة  تحّدد  هكذا 
الفرنكوفوين.  باالدب  ترتبط  التي  االشكاليات  عن  تكشف  التي  الجدية 
معروفني  كّتاب  بتوقيع  االدب  هذا  من  لنامذج  مكثفة  قراءة  العمل 
ابرزهم: ليىل بركات، الكسندر نجار، رشيف مجدالين، رامي الزين، هيام 

يارد، سليم نسيب.

نوام  املعروف  االمرييك  املفكر  يعرف  ال   ■
اكرث  بكونه  اسمه  ارتبط  املهادنة.  تشومسيك 
املفكرين املنتقدين للسياسات االمريكية داخليا 
وخارجيا. اخريا، انتقل كتابه “صناعة املستقبل” 
للتوزيع  املطبوعات  )رشكة  العربية  املكتبة  اىل 

والنرش(. 

 الكتاب كناية عن حواىل خمسني مقاال نرشها 
االمريكية  واملجالت  الصحف  يف  االمرييك  املفكر 
وبلدان  محاور  تجاه  االمريكية  السياسة  تقارب 
عاملية  كقوة  الصني  ومتنّوعة:  كثرية  وملفات 
جديدة، امريكا الالتينية، الربنامج النووي االيراين، الرصاع العريب  ـ االرسائييل، 
للتحدث عن  كبرية  ويفرد تشومسيك مساحة  “احتلوا وول سرتيت”.  حركة 
فلسطني،  احتالل  يف  رشيكة  بانها  امريكا  متهام  االرسائييل،  ـ  العريب  الرصاع 

واالعتداء عىل الفلسطينيني النها حامية ارسائيل. 

الجاروشني  محمد مصطفى  الباحث  يواصل   ■
نبش كنوز الرتاث الحكايئ العريب. كتابه الجديد 
الرتاث  من  اخرى  وقصص  املرحومة  “عاشق 
حكاية   12 يضّم  الجمل(  )منشورات  العريب” 
تجول  العريب.  الحكايئ  الرتاث  من  غالبيتها 
جغرافيا هذا الرتاث من اليمن اىل العراق فمرص 
والشام، وزمنيا من عهد بني امية اىل املامليك 

مرورا بالرشيد واالمني واملأمون.

املحوري  املرأة  العمل هو دور  امللفت يف هذا 
غرائبية  ومناخات  اجواء  الحكاية.  عملية  يف 
مصطفى  محمد  ينفض  التي  الصغرية  الجواهر  هذه  اليها  تأخذنا  وسحرية 

الجاروشني الغبار عنها، ليربز توّهجها من جديد.

واجهة املكتبات
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املدير العام لشؤون الجلسات واللجان الدكتور رياض غّنام.االمني العام ملجلس النواب عدنان ضاهر.

محاضر مجلس النواب وثائق األمة منذ 1920
عدنان ضاهر ورياض غّنام 

أدخال رجاالت لبنان في معاجم
االمني العام ملجلس النواب 

عدنان ضاهر

■ ملاذا توثيق تاريخ مجلس النواب يف هذه 
املرحلة بالذات؟

الباحث سوى  □ ليس من عمل للمؤّرخ او 
تكون  وموضوعات  عناوين  عن  التفتيش 
يالمس  ما  وبقدر  والتدوين.  للكتابة  مادة 
والفكرية  الثقافية  الحاجات  موضوعاته  يف 
يتنبه  مل  متطلبات  تلبية  يف  ينجح  ملجتمعه، 
الكتابة، او قرّصوا  اليها من سبقوه يف حقل 
يف ايفاء املوضوعات حقها. من هذا املنطلق 
نيايب شامل يضم  جاءت فكرة وضع معجم 
اىل  الوصول  من  متّكنوا  من  وتراجم  ِسرَي 
بان  جدير  شعب  ومتثيل  اللبنانية،  الندوة 
يحجز موقعا له عىل مساحة الشعوب التي 
تستحق الحياة الحرة والكرمية. والتوثيق يف 
يوضع  ومنهجي،  علمي  تراكمي  عمل  ذاته 
مختلف  ضمن  من  الثقافة  خدمة  يف  عادة 
يف  التمثيلية  والحياة  وموضوعاتها.  عناوينها 
لبنان الكياين بعمقيها الصغري والكبري، عرفت 
منذ  الدميوقراطي  للعمل  االوىل  االرهاصات 
عىل  قامت  القرن.  ونصف  قرن  من  اكرث 
كنوز  حفظوا  املفكرين  من  كوكبة  سواعد 
االجداد، وسهروا عىل صون تراثهم الوطني، 
السيايس  لبنان  تاريخ  آبدوا  بذلك  وهم 
واالجتامعي واالقتصادي واملايل والثقايف، عرب 
مئتني، حفظت  مجلداتها عىل  تربو  محارض 
وانجازاتهم  رجاالته  وذاكرة  الوطن  ذاكرة 
ومواقفهم. وقد جاءت املعاجم الثالثة النيايب 

منذ املعجم االول، اكب عدنان ضاهر ورياض غّنام على تدوين تاريخ مجلس 
النواب. ما خال محاضر جلساته، ليس ثمة ما يؤرخ عقوده الطويلة منذ انشاء 
الكيان عام 1920. املؤسسة والرجاالت والدور والوظيفة، وحقب التحّول. 

فاذا بضعة معاجم انجزاها تباعا تكتب سيرة الحياة االشتراعية في لبنان كتاب الشهر

منطا  وكرّست  الشعب  ارادة  عن  وعرّبت 
اصالة  من  نابعة  تقاليد  يف  تجّسد  طليعيا 
لبنانية عريقة، فضال عن انها ُتعّد من امهات 
ثقافتنا  تجسدها  التي  والرتاجم  الِسرَي  كتب 

اللبنانية - العربية املتاميزة.

النواب ميلك محارض  ان مجلس  الواضح   ■
موثقا  تاريخا  ميلك  ال  لكنه  مهمة،  ووثائق 
عربت  التي  والشخصيات  ورجاالته  بدوره 

فيه؟
□ شّكل املجلس النيايب اللبناين منوذجا طليعيا 
تجربة  تجاوزنا  اذا  النيابية.  التمثيلية  للحياة 
من  عرفته  ما  رغم  واملترصفية،  القامئقاميتني 
لالدارة  ومجلس  االوىل،  يف  للشورى  مجلس 
تناهى  التي  املحارض  رغم  وعىل  الثانية،  يف 
سجالت  لجهة  سواء  بوجودها  مسامعنا  اىل 
الدرزية  القامئقامية  او  النرصانية  القامئقامية 
االن،  حتى  عليها  لالعتامد  لها  اثر  ال  التي 
 )1914  1861-( االدارة  مجلس  محارض  فان 
املديرية  محفوظات  ضمن  من  كانت  التي 
املحارض  تلك  ان  يبدو  والذي  لآلثار،  العامة 
اجراء  يودون  الذين  من  علمنا  بحسب  تقبع 
يف  تقبع  مضمونها،  حول  معمقة  دراسات 
او  لبنان  مرصف  او  الوطني  املتحف  ربائد 
مجلس  محارض  فان  الوطني،  الدفاع   وزارة 
كبرية  ووطنية  ثقافية  قيمة  تشّكل  النواب 
تاريخ  تجّسد  بانها  مضمونها،  اختصار  ميكن 
سنة   من  ابتداء  واملعارص  الحديث  لبنان 
الكبري  لبنان  قيام دولة  اآلن. مع  1920 حتى 
سنة 1920 وانتظام الحياة التمثيلية بدءا من 

االول  التمثيليني  واملجلسني  االدارية  اللجنة 
والثاين، ثم توايل املجالس النيابية منذ صدور 
الثابت  فان  االن،  حتى   1926 سنة  الدستور 
ان املجلس النيايب ميلك مجموعة ضخمة من 
املحارض التي تعترب قيمة تاريخية ووطنية، اذ 
وخطاباتهم  النواب  مداخالت  جميع  تتضمن 
ومناقشاتهم يف شتى  ميادين الحياة اللبنانية، 
نوقشت  التي  القوانني  مشاريع  عن  فضال 
فيها  مبا  عّدلت  او  رفضت  او  اقرت  سواء 
تقارير اللجان واالسباب املوجبة. كام تحتوي 
الحكومات  ملختلف  الوزارية  البيانات  عىل 
وجلسات  صددها،  يف  العامة  واملناقشات 
االسئلة  جلسات  ذلك  يف  مبا  الثقة  طرح 
املوازنات  ومناقشة  واالستجوابات  واالجوبة 
العامة وخطابات الرؤساء الذين زاروا مجلس 
العربية  الشخصيات  بعض  وتأبني  النواب، 
واللبنانية واالجنبية وغري ذلك. ظلت محارض 
املجلس النيايب ُتطبع ورقيا وتجّلد وتوّزع عىل 
النواب والوزراء واملكتبات العامة. ومع تطّور 
عىل  تستنسخ  اصبحت  العرصية،  التقنيات 
اقراص مدمجة ما سّهل عملية االطالع عليها 
من دون اي اهامل لالسلوب الورقي التقليدي.

■ هل ان محفوظات مجلس النواب يف امان؟
□ عكست الحرب اللبنانية مفاعيلها السيئة 
اتلف  او  فرُسَِق  املجلس،  محفوظات  عىل 
وثائق  من  ومستودعاته  مخازنه  يف  كان  ما 
الفرنيس  االنتداب  فرتة  اىل  تعود  وصور 
مجلس  مبنى  فكان  االستقالل،  والحقا 
املحتويات.  واتالف  للسلب  عرضة  النواب 
لكن العوض االكرب  ظل يف محافظة املجلس 
الكيان  وحفظه  الدستورية،  رشعيته  عىل 
اللبناين وتجسيده وحدة الوطن شعبا وارضا 

ومؤسسات رسمية.

املدير العام لشؤون الجلسات 
واللجان الدكتور رياض غّنام

■ من أين ُتستمد مصادر هذه املعاجم؟
التي  واملراجع  املصادر  هي  عديدة   □
وتقميشه  جمعه  يف  الكاتب  عليها  يعتمد 
تتدرج  وهي  البحث.  موضوع  املادة 
للحدث  معارص  هو  مام  وصدقيتها  بقوتها 

الكتابات  هي  املصادر  فمفهوم  التاريخي. 
اثناء  يف  التاريخي  الحدث  تواكب  التي 
وقوعه او عقيب ذلك، ويأيت يف طليعة ذلك 
العيان،  ومشاهدو  واليوميات  املذكرات 
املؤلفات  وهي  املراجع  املصادر  بعد  ويأيت 
اىل  فيها  الكاتب  فيعمد  الحقا  تدّون  التي 
النصوص  ومقارنة  التاريخي  الحدث  تحليل 
هو  ما  وترجيح  مستبعد،  هو  ما  واسقاط 
كام  واملنطق.  القياس  معايري  ضمن  مقبول 
عىل  املعلومات  جميع  يف  االعتامد  ميكن 
املصادر الشفوية املوثوقة، او االستامرة التي 
وقد  املعلومات،  متضمنة  وُتستعاد  تنّظم 

توثيق  يجري  االوىل  املرة  تكون  قد   ■
ماضيها  عىل  للمحافظة  رسمية  مؤسسات 

والعودة اىل االصول والجذور؟
اسد  الكبري  املؤّرخ  مقولة  تزال  ال   □
التاريخ"  ضاع  االصول  ضاعت  "اذا  رستم 
املؤرّخون  عليها  يبني  التي  الزاوية  حجر 
والِسرَي  التاريخ  بكتابة  املعنيون  والكّتاب 
ان  اللبناين  التاريخ  يف  والكتابة  والرتاجم. 
ليست  ووقائعه،  احداثه  او  رجاالته  لجهة 
لفراغ  تعبئة  الكاتب  اليه  يلجأ  فكريا  ترفا 
وموجب  وطني  التزام  هو  وامنا  هواية،  او 
فكري ميليه شعور مبسؤولية استدراك نقص 
عىل مستوى املعرفة برجال الوطن، ويقرتن 
بهدف  النقص  هذا  لتدارك  وشغف  مبحبة 
ووزارية  برملانية  شخصيات  ذاكرة  صون 
ورئاسية. فالشعوب التي تهتم بصون ذاكرة 
يف ضامئرهم  حية  مآثرهم  وجعل  رجاالتها 
جديرة  حية  شعوب  هي  وتعاملهم، 
املجلس  عرف  الحياة.  وتستحق  بالتقدير 
االوىل  وللمرة  االخرية،  السنوات  يف  النيايب 
يف تاريخه املديد، عدة اصدارات جرى من 
خاللها توثيق ِسرَي وتراجم الشخصيات التي 
يف  الدستورية  املؤسسات  مسرية  واكبت 
لبنان، ان عىل مستوى املجالس النيابية، ام 
املجالس الوزارية، ام رئاسة الدولة، فأرّخت 
الشخصيات مبا توافر عنها من  مايض هذه 
معلومات تتناول والدتها ونشأتها وتحصيلها 
العلمي وانطالق عملها وتدرجها يف املناصب 
السياسية  املواقع   او  زاولتها  التي  واملهن 
التي تبوأتها، من دون اغفال وضعها العائيل 
او تراثها الفكري، ومن دون الغرق يف لجة 
تلك  شّكلت  ان  فكان  اململة،  التفاصيل 
منحى  ذات  دراسة  الي  منطلقا  املعاجم 
التوازن  لعبة  عامدها  اجتامعي،  سيايس 
بني العائالت السياسية والدينية التي يقوم 
عليها لبنان، فضال عن املرتكزات القامئة بني 
القوى التقليدية ذات الجذور املقاطعجية، 
والقوى السياسية الصاعدة،  وخصوصا بعد 

الحرب االهلية بني سنتي 1975 - 1976.

■ ما هي املعاجم التي عملتام عليها؟ 
 ،2006  –  1861 اللبناين  النيايب  املعجم   □

يتضمن سرية نحو 776 شخصية برملانية، 

والوزاري والرئايس، وما يحتوي مضمونها من 
تناولتها،  التي  للشخصيات  وافية  معلومات 
تؤكد عىل اهمية الحياة الربملانية والسياسية 
سنة  القامئقاميتني  عهد  من  بدءا  لبنان،  يف 
مرورا  الحالية،  الحقبة  اىل  وصوال   1842
واالستقالل،  واالنتداب  املترصفية  بعهود 
املستجدات  مواكبة  يقتيض ذلك من  ما  مع 
ينفرد  الربملانية.  الحياة  اطار  يف  السياسية 
من  نظرائه  بني  اللبناين  النواب  مجلس 
مبعاجم  واالجنبية  العربية  النيابية  املجالس 
ِسرَي  تضمنت  موسوعة  نسميها  ان  يصح 
وتراجم شخصيات كان لها رشف متثيل االمة، 

تشكل محاضر مجلس النواب 
قيمة ثقافية ووطنية 

تجّسد تاريخ لبنان الحديث 
واملعاصر ابتداء من 1920

الشعوب التي تهتم بصون 
ذاكرة رجاالتها وجعل مآثرهم 

حية في ضمائرهم جديرة 
بالتقدير وتستحق الحياة

تكون املجالت والجرائد مصدرا مهام لتأكيد 
الحدث واالعتامد عليها. والكاتب املوضوعي 
من  جملة  عىل  يعتمد  الذي  هو  البحاثة 
الوصول  من  متّكنه  التي  املنهجية  الوسائل 
او هوى، خدمة  الحقيقة من دون متيز  اىل 
للحقيقة واملوضوعية. يف حقل تدوين الِسرَي 
ارسة  عىل  ايضا  االعتامد  ميكن  والرتاجم، 
كام  واالقرباء.  واالوالد  كالزوجة  له  املرتجم 
الرتجمة  صاحب  يرتكه  مبا  االستعانة  ميكن 
من اوراق شخصية وخطابات ومذكرات من 
شأنها ان تشّكل مصدرا غنيا يف رفد الكاتب 

باملعلومات الالزمة.
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ونحن اآلن يف صدد التحضري الصدار ذيل 
ومنّقحة  مزيدة   طبعة جديدة  او  للمعجم 
يف انتظار االنتخابات النيابية املقبلة الصدار 

الطبعة الجديدة.
 ،2008  –  1922 اللبناين  الوزاري  املعجم   •
وزارية.  شخصية   400 نحو  سرية  يتضمن 
تاريخية  دراسة  الكتاب  مقدمة  وتضمنت 
والتفريق  الوزارة،  وظيفة  نشوء  عن  وافية 
بني وزارة التفويض ووزارة التنفيذ، واملفاهيم 
طرأ  الذي  والتطّور  واكبتها،  التي  التاريخية 

عليها.
 –  1842 والرؤساء  لبنان  حّكام  معجم   •

80  شخصية  اكرث من  يتضمن سرية   ،2012
بدءا بحّكام القامئقاميتني النرصانية والدرزية، 
السامني،  الفرنسيني  واملفوضني  واملترصفني، 
مجلس  ورؤساء  لبنان  جمهورية  ورؤساء 

النواب ورؤساء الحكومة.
اللجان  لوائح  يتضمن  النيابية،  اللجان   •
منذ  ومقرريها  رؤسائها  اسامء  مع  النيابية 
مقدمة  مع   ،2010 سنة  حتى   1922 سنة 
االسايس  املطبخ  كونها  عملها  يف  مسهبة 

لصناعة القوانني.
• مجلس النواب يف ذاكرة االستقالل اللبناين، 
يتضمن تدوين مرحلة االستقالل اللبناين سنة 

مقدمة  مع  قراءة جديدة،  1943 عىل ضوء 
اىل  اللبناين  الكيان  بجذور  عادت  تاريخية 
ثانية  العثامين. صدرت طبعة  العهد  بدايات 

منه معززة بالصور الوثائقية.
الرقابة الربملانية، يتناول جوهر السلطات   •
من  النيايب  املجلس  ميارسها  التي  الرقابية 
والتحقيق  واالستجواب  السؤال  خالل 

الربملاين.
النيايب  املجلس  يف  الترشيعية  االصول   •
املعتمدة   واملبادئ  االصول  يتناول  اللبناين، 
الدستور  الترشيعية بحسب احكام  للمسرية 

والنظام الداخيل للمجلس.

الطبعة الثانية

في المكتبات
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مقالرياضة
األلعاب الرياضية العربية

بني التأجيل والترحيل!
واخرى  رسمية  شبه  قنوات  وعرب  الرياضية  الكواليس  يف  الهمس  بدأ 
دورة  فاعليات  لبنان  استضافة  حتى،  استحالة  او  صعوبة  عن  اهلية، 
االلعاب الرياضية العربية الـ13 املقررة يف بريوت عام 2015، نظرا اىل 
الداخلية  واالوضاع  العربية،  الدول  وبعض  باملنطقة  املحيطة  الظروف 
يف لبنان من ازمات سياسية متالحقة، اىل اوضاع امنية متأرجحة، وازمة 
الضاغطة عىل كل  السوريني  النازحني  اىل مشكلة  اقتصادية مستفحلة، 

الصعد.
يف املقابل، بدأ الحديث عن صيغة بديلة يتم تداولها من دون ضجيج، 
وتتضمن طرحني: تأجيل الدورة 15 شهرا حدا اقىص مع احتفاظ لبنان 

بحقوقه كلها، او نقلها اىل بلد اخر مع ضامن حق لبنان كبلد مضيف. 
ماذا تعني استضافة لبنان االلعاب الرياضية العربية؟

ال شك يف ان الدورة الـ13 التي تحمل شعار "بناء الحجر وتأهيل البرش"، 
وفق اقرتاح الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقايت خالل االجتامع االول 
للجنة العليا املنظمة للدورة يف الرسايا، تشكل رافعة للقطاع الريايض، 
ومناسبة  الفارغة،  الرياضية  االتحادات  صناديق  يف  املال  لضخ  وفرصة 
الرياضية دفعا  العادة تأهيل املنشآت واملرافق. كام تعطي االتحادات 
لتنشيط العابها وتحضري رياضييها، وتشكل لهم حافزا لالنخراط يف دورات 
تدريبية ودورات صقل، واملشاركة يف بطوالت ومسابقات ودورات ودية 

محلية وخارجية متهيدا لبلوغ الجهوزية.
للتأهيل والبناء  اتجاه  اكرث من  اختصار، تشكل االستضافة فرصا يف  يف 
عىل الصعد املختلفة، وخصوصا االنسانية، وما ينتج منها بشكل مبارش 

وغري مبارش اقتصاديا وسياحيا ورياضيا وسياسيا.
نجاح الدورة ال يتحقق اال بتبني الدولة برمتها، رئاسة وحكومة ووزارات 
ومؤسسات مدنية وامنية لهذا الحدث، من طريق جعله اولوية وطنية. 
تأهيل  بوجوب  الحكومة  من  ورصيحا  واضحا  موقفا  يستلزم  وهذا 
متيس  بحيث  الرياضية  البرشية  الكفايات  وتطوير  واملرافق،  املنشات 
عىل  شاهد  مجرد  الريايض  لبنان  يكون  فال  حدثا،  ذاتها  يف  االستضافة 
انجازات الغري، بل منافسا وفاعال يستحق رياضيوه الوقوف عىل منصات 

التتويج. 
هل يستعد لبنان ويتحرض الستضافة الحدث؟ ما هي الخطوات التي 

اتخذت عىل الصعيد الرسمي واالهيل؟
الدولة منصب  انجزت. فاهتامم  امليدانية اىل خطوات  الوقائع  ال تشري 
عىل اولويات اخرى رغم اهمية حدث يف حال تم تأجيله او نقله اىل 
الذي سيواصل مساره  الريايض  للقطاع  قوية  اخر، سيشكل رضبة  بلد 

االنحداري.  

نجيب نصر

 تضمن املرسوم 8990 الذي ال يزال ينتظر 
نافذا،  يصبح  يك  الوزراء  مجلس  يف  اقراره 
بنودا تنظيمية لنشاط االتحادات والنوادي 
الشبابية  والهيئات  والجمعيات  الرياضية 
االتحادات  معظم  ان  علام  والكشفية، 
ُنظر  اقراره.  قبل  تنفيذه  بارشت  الرياضية 
اىل التعديالت التي ادخلت عليه عىل انها 
التعاون  تنظيم  يف  وبناءة  ايجابية  خطوة 
بني الطرفني، من ضمن الدور والصالحيات 

واملسؤوليات املنوطة بكل منهام.  
اقرتاح  عىل  بناء  ُوضع  املرسوم  وكان 
تنظيم  بعنوان  والرياضة  الشباب  وزارة 
والكشفية،  والشبابية  الرياضية  الحركة 
شملت  بندا  و14  مادة   124 وتضمن 
الرياضية  والنوادي  االتحادات  شؤون 
والكشفية،  الشبابية  والهيئات  والجمعيات 
 43 برقم  الرسمية  الجريدة  عدد  يف  ونرش 
عليه  ادخلت   ،2012 االول  ترشين   11 يف 
مع  املتعارضة  مواده  تناولت  تعديالت 
طلب  عىل  بناء  الدولية،  االوملبية  الرشعة 
عدم  عىل  حرصا  املعنية  الدولية  الجهات 

تعطيل الحركة الرياضية يف لبنان.
العام  املدير  اىل  العام«  »االمن  حملت 

خيامي  زيد  والرياضة  الشباب  لوزارة 
املالية  املساعدات  ملفات  عن  اسئلتها 
بها  الوزارة  وعالقة  االتحادات  وانتخابات 

واطر التعاون واملراقبة. 

الشباب  لوزارة  عاما  مديرا  زيد خيامي   ■
والرياضة منذ 1994، اين نجح واين فشل؟

تتم  كانت  العمل  لفريق  نجاحات  مثة   □
2005. خالل  تصاعدية حتى سنة  بطريقة 
وتطورت  الوزارة،  تكونت  الفرتة  هذه 
لبنان  ومتكن  فيها،  واالنظمة  القوانني 
الرياضية  االحداث  ابرز  استضافة  من 
بنهائيات  مرورا  العربية،  الدورة  من  بدءا 
دورة  اىل  وصوال  القدم،  لكرة  اسيا  كأس 
االلعاب املدرسية، اىل بناء منشات رياضية 
اما  عموما.  الرياضية  الحركة  واستنهاض 
حتى   2005 سنة  منذ  فبدأت  االخفاقات 
املنطقة  يف  العام  الجو  نتيجة  تاريخه 
والوضع غري املستقر واملشكالت االقتصادية 
النشاطات  بعض  ذلك  تخلل  لبنان.  يف 
االلعاب  مثل  ايجابيا  اخرتاقا  حققت  التي 
الفرنكوفونية يف بريوت، واستكامل االعامل 
يف منشأة بعلبك، والقاعة املقفلة يف امليناء 

يف طرابلس، واملسبح االوملبي يف ضبيه.

املرسوم  عىل  التعديالت  تصف  كيف   ■
8990؟ هل تصب يف مصلحة الرياضة؟

مصلحة  يف  وتصب  ايجابية  التعديالت   □
االتحادات  احسنت  لو  ما  يف  الرياضة، 
الترصف وفق االصول. عىل هذه االتحادات 
لديها  تصبح  وان  االوهام،  عن  التخيل 
ما  انتخابية.  وليست  حقيقية  جمعيات 
 8990 املرسوم  عىل  تعديالت  من  انجزناه 
والدعم  الرعاية  حق  للوزارة  ان  يؤكد 
واالرشاف، ولالتحادات حق القيام بواجباتها 
تجاه ما متثل وما يخدم مصلحة العابها. ال 
متارس الوزارة السلطة عىل االتحادات، بل 
الرقابة ملنع االنفالت وضبط االيقاع. وهذا  

يف صلب عملها وصالحياتها.

■ غالبا ما يتعرض ملف املساعدات املالية 
االتحادات  عىل  الوزارة  توزعها  التي 

املساعدات توزع استنسابيا 
وطائفيا ومذهبيا ومناطقيا 

وسياسيا، لكنها تعم شرائح 
الحركة الرياضية والشبابية

المدير العام لوزارة الشباب والـرياضة:
لن نتخلى عن دورنا في رعاية االتحادات ومراقبتها

العالقة  في  بارزا  تحوال   8990 املرسوم  على  التعديالت  شكلت 
واالتحادات  اللبنانية  االوملبية  واللجنة  والرياضة  الشباب  وزارة  بني 
في  محوريا  دورا  الوزارة  خاللها  ادت  طويلة  حقبة  بعد  الرياضية، 
الحركة الرياضية. حتى ان البعض وضعها في خانة تحرير االتحادات 

من سطوتها ووصايتها

 املدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي. 
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رياضة

تعديل عىل موعد دورة االلعاب العربية الـ13 يف بريوت                  )تصوير املفتش املؤهل اول قاسم حسني(.

والنوادي لالنتقاد. ملاذا مثة صيف وشتاء 
تحت سقف واحد كام يتهمكم البعض؟

وطائفيا  استنسابيا  املساعدات  توزع   □
تعم  لكنها  وسياسيا،  ومناطقيا  ومذهبيا 
وان  والشبابية،  الرياضية  الحركة  رشائح 
اال  عنها،  راضيا  ولست  عادلة  غري  كانت 

انها تفعل فعلها.

■ ملاذا مل يحصل اتحاد كرة القدم عىل اي 
مساعدة منذ اعوام؟

اتحاد  تجاه  جانبنا  من  كبري  تقصري  مثة   □
كرة القدم، والسبب ان التكاليف الباهظة 
يف هذه اللعبة تجعلنا عاجزين عن تقديم 
وضمن  ميكن،  مبا  قمنا  حال  يف  املساعدة. 
اىل  الكثري  نضيف  لن  املتوافرة،  امكاناتنا 
وانها  خصوصا  اللعبة  هذه  تحتاجه  ما 
االمكانات  متلك  التي  الوحيدة  تكون  قد 
دعم  اىل  نتوجه  لذا  تستمر.  تجعلها  التي 

االتحادات االخرى.

تقوم  الوزارة  بان  تعتقد  مدى  اي  اىل   ■
بواجبها تجاه النوادي؟

دعم  عن  مسؤولة  ليست  الوزارة   □
عىل  يرتتب  مبا  اال  ومساعدتها،  النوادي 
تتعلق  استحقاقات  من  الجمعيات  هذه 

التي  والنتائج  الخارج  يف  لبنان  بتمثيل 
منشأة  ببناء  تقوم  كانت  اذا  او  تحققها، 

رياضية.

املصالح  يف  تضارب  هناك  يزال  ال  هل   ■
الشباب  وزارة  عالقة  يف  والصالحيات 

اللبنانية؟  باللجنة االوملبية  والرياضة 
باملايض،  قياسا  جدا  جيدة  العالقة   □
عىل  هامم  جان  بوجود  اوضح  واصبحت 
خالف  مثة  كان  اذا  االوملبية.  اللجنة  رأس 
النظر،  وجهات  يف  فهو  االحيان،  بعض  يف 

وغالبا ما ينتهي اىل نتائج ايجابية. 

انتخابات  يف  بالتدخل  متهم  انت   ■

ضد  طرف  ملصلحة  الرياضية  االتحادات 
آخر؟

سهيل  اللواء  ملصلحة  فقط  تدخلت   □
برئاسة  يفوز  ليك  وضغطت  خوري، 
يف  اما  ذلك.  تحقق  وقد  الفروسية،  اتحاد 
التزمت  فقد  السلة  كرة  اتحاد  انتخابات 

الحياد. 

اسرية  اللبنانية  الرياضة  مدى  اي  اىل   ■
الواقع السيايس؟ 

لكل  يومي  طبق  لبنان  يف  السياسة   □
املواطنني، وال تحتاج اىل التدخل يف الوسط 
الذين  هم  الرياضة  اهل  الن  الريايض 
ميتعضون  ثم  السياسة،  رجال  اىل  يذهبون 

من تدخلهم! 

■ هل ال تزال دورة االلعاب العربية الـ13 
املقررة يف بريوت يف مكانها وموعدها؟

يطرأ  ومل  لبنان  اللحظة يف  □ ستقام حتى 
يحتاج  فهو  االمر،  حصل  اذا  تعديل.  اي 
اللبناين،  الوزراء  مجلس  موافقة  اىل  اوال 
العرب،  والرياضة  الشباب  وزراء  ومجلس 
اذا  اما  االوملبية.  للجان  العريب  واالتحاد 
ملناقشة  جاهز  فلبنان،  تغيري  مثة   كان 
أمرين:  يف  حقه  حفظ  رشط  املوضوع 
تأجيل االلعاب برمتها اىل موعد الحق مع 
عىل  لبنان  من  نقلها  او  مبكانها،  االحتفاظ 

ان يشمل االتفاق حقه.

املتبقية  التسع  السنوات  يف  تعد  مباذا   ■
لك يف منصبك؟

تتعلق  مختلفة  رؤية  ضمن  سأعمل   □
خالل  من  والشبابية  الرياضية  بالتنمية 
تساهم  البلديات  مع  مشرتكة  مشاريع 
النوادي  يخدم  ال  وهذا  املنشآت.  بناء  يف 
املدراس  بل  فحسب،  واالتحادات 
اطلقنا مرشوعني يف  املدين. وقد  واملجتمع 
بلديت عمشيت وجبال البطم، وخالل هذه 
 4 مع  بالتعاون  مشاريع   4 ستقام  السنة 
والجنوب  والبقاع  لبنان  جبل  يف  بلديات 

والشامل.
ن. ن

ال تحتاج السياسة الى التدخل 
في الوسط الرياضي، الن اهل 

الرياضة يذهبون الى رجال 
السياسة ثم يمتعضون 

من تدخلهم

اول  املالزم  يتوسطهام  والذكور  لالناث  العام  االمن  فريقا 
طوين شديد.

العميد الركن شامل روكز يقلد املالزم االداري نانيس الحواط 
امليدالية، واىل جانبها املالزم اول آيات الصلح.

 فريق االناث فائزا يرفع علم املديرية.

العميد الركن شامل روكز يتصّدر متباريات فائزات.

املالزم  وضم  لالناث،  العام  االمن  فريق  احرز   
االداري  واملالزم  الصلح  ايات  املهندس  اول 
اغارة  سباق  يف  فضية  ميدالية  الحواط،  نانيس 
 Ski" التزلج  يف   "Raid des Cèdres" االرز 
نظمته  الذي  بالراكيت  والسري   "Randonné
قيادة الجيش االحد 9 اذار، برعاية قائد الجيش 
املغاوير  فوج  بقائد  ممثال  قهوجي  جان  العامد 

العميد الركن شامل روكز. 
 5:48 لالناث  العام  االمن  فريق  سجل  وفيام 
ضم  الذي  للذكور  املديرية  فريق  حل  ساعات، 
الرائد روك صفري والنقيب طارق الحلبي واملالزم 
عرش،  السابعة  املرتبة  يف  كفوري  رشيد  اول 

مسجال 4:27 ساعات. 
غابة  من  فجرا   5:00 انطلقوا  املتسابقون  وكان 
الغرفة  نحو  الجبال  عرب  صعودا  تنورين  ارز 
الفرنسية ـ ضهر القضيب عىل ارتفاع 2900 مرت 
عن سطح البحر، وصوال اىل غابة ارز برشي، عىل 
ثالثة مسالك 23، 30 و40 كيلومرتا، مبشاركة فرق 
رياضية من الذكور واالناث من الجيش واالجهزة 

فّضية لفريق األمن العام لإلناث 
في سباق إغارة األرز

لبنان  يف  املوقتة  السالم  حفظ  وقوات  االمنية 
رياضيني  اىل  )يونيفيل(،  املتحدة  لالمم  التابعة 
وكندا  االمريكية  املتحدة  الواليات  من  مدنيني 
وقربص  وبلجيكا  وسويرسا  وبريطانيا  وفرنسا 

واالردن ولبنان، وشخصيات رسمية واعالمية.

وزع  باحتفال   14:00 الساعة  السباق  واختتم 
الفائزين،  عىل  امليداليات  روكز  العميد  خالله 
املدير  ممثال  اول طوين شديد  املالزم  يف حضور 
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم، وضباط 

وعسكريني.
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رياضة
رغم مرور 12 عامًا على توقيع عقد انشائه

"مسبح إميل لحود األوملبي" أسير املماطلة والعجز املالي
موعدها  في  النور  تبصر  ان  الرياضية  املنشات  من  لعدد  يتسن  لم 
املحدد. غالبا ما يبرر املعنيون التأخير بالبيروقراطية االدارية والعجز 
املالي، من دون اغفال التجاذبات السياسية والطائفية واملناطقية. 
يبصر  لم  الذي  االوملبي"  لحود  اميل  "مسبح  املنشات،  هذه  ابرز  من 

النور رغم انقضاء 12 عاما على توقيع عقد انشائه

 يف 19 ايلول 2002 رفع وزير الشباب والرياضة 
اثر  الوزراء،  مجلس  اىل  كتابا  هوفنانيان  سيبوه 
اقرتاح تقدم به رئيس اتحاد السباحة انذاك خليل 
نحاس يحمل رقم 9282، يتضمن تخصيص الوزارة 
 15738 االجاملية  مساحتها  تبلغ  عقارا  بـ11 
مرتا مربعا، من امالك الدولة يف منطقة النقاش 
العقارية القامة مسبح اوملبي مع املنشآت التابعة 

له يف الضبية.
ومع ان العقد الذي وقعه الوزير هوفنانيان ووزير 
املال حينذاك فؤاد السنيورة اشرتط مهلة سنتني 
من تاريخ توقيعه النجاز املرشوع، قابلة للتجديد 
مرة واحدة، توقفت االعامل يف املرشوع بعد سنتني 
وغرق يف وحول االهامل عىل اثر تحويله من وزارة 
واالعامر يف  االمناء  اىل مجلس  والرياضة  الشباب 
يف  فتفت  احمد  والرياضة  الشباب  وزير  عهد 

الحكومة التي كان يرئسها الرئيس السنيورة.
بان حفل  كثريون  اعتقد  نيسان 2013   يف 12 

)تصوير املفتش املؤهل اول قاسم حسني(. املرشوع قبل اعادة اطالق العمل فيه يف 12 نيسان 2013.  

الذي  املرشوع  هذا  استكامل  يف  العمل  اطالق 
بترسيع  كفيل  واالعامر،  االمناء  مجلس  ينفذه 
الذي كان  االوملبي  املسبح  العمل النجاز  وترية 
يتحمل  َمن  عام 2004.  النور  يبرص  ان  يفرتض 
مسؤولية تأخرياملرشوع؟ هل املبلغ الذي رصدته 
الدولة النجازه ال يزال يفي بالغرض بعد مرور 
عرش سنوات؟ ملاذا يرفض مجلس االمناء واالعامر 
املكلف انجاز املرشوع تربير هذا التأخري؟ هل 

عادت االعامل اىل طبيعتها فيه؟
أكد مستشار الوزير السابق للشباب والرياضة 
يف  الفضل  ان  العام"  لـ"االمن  عبويش  يارس 
موافقة مجلس الوزراء عىل اعتامد املواصفات 
فيصل  الوزير  اىل  يعود  للمسبح  االوملبية 
خياران:  الوزراء  مجلس  امام  "كان  كرامي: 
او  مقبولة،  مبواصفات  املرشوع  استكامل 
استكامله مبواصفات اوملبية، مع فارق كبري يف 
الكلفة بني هذين الخيارين. رجح الوزير كفة 

االعتامدات  تحويل  يف  وساهم  الثاين،  الخيار 
الالزمة لتنفيذه". 

وكشف عبويش ان "استكامل املرشوع مبواصفات 
العاملي  االتحاد  متطلبات  توفري  اقتىض  اوملبية 
للسباحة بالنسبة اىل املباريات العاملية يف السباحة 
والقفز العايل والرقص الفني يف املاء. من اجل ذلك، 
كان ال بد من لحظ تجهيزات الكرتونية للتصوير 
حرارتها،  عىل  للمحافظة  واخرى  املياه،  تحت 
وتأمني مكاتب لالدارة وغرف التمرين واملطاعم، 
وزيادة عمق املياه يف برك السباحة، وزيادة ارتفاع 
السقف، وتصميم املرشوع وفقا الحدث مواصفات 
مقاومة الزالزل. كام كان ال بد من تأمني مداخل 
للمتبارين،  مستقلة  ومداخل  للعموم،  واسعة 

وتجهيز املبنى بكل متطلبات الراحة".
دوالر  الف  و500  مليونا   12 "مبلغ  ان  وقال 
املقررة  املبالغ  عىل  كاضافة  رصده  تم  الذي 
السقف،  كرفع  االشغال  بعض  النجاز  سابقا 
مراحل  يف  املنجزة  االعامل  بعض  وتصحيح 
االوىل  املرحلة  النجاز  يكفي  وترميمها،  سابقة 
العقود  التي يجب تسليمها وفق  االعامل  من 
انجاز  وان   ،2014 االول  ترشين  يف  املوقعة 
االعامل االخرى يف حاجة اىل مبالغ اضافية تناهز 
6 ماليني دوالر، ابرزها تتعلق مبساحة املسبح 
مسافة  لسباقات  الستخدامه  تعديله  تم  الذي 
او 50 مرتا وفق الرشوط واملواصفات  25 مرتا 
الدولية، اىل بعض التجهيزات مبواصفات عالية 
وجودة عاملية تتطابقان مع مواصفات االتحاد 

الدويل للسباحة فينا".
والبناء،  الرتميم  اعامل  امللحوظ يف  التقدم  ورغم 
نهائية  مهلة  وجود  العام"  لـ"االمن  عبويش  نفى 
بقدرة  مرتبطة  تزال  ال  "التي  املسبح  لتسليم 
واالعتامدات  املبالغ  رصد  عىل  املعنية  الجهات 
مع  موعد  السنة عىل  نكون هذه  الالزمة". هل 
يبقى  ام  لبنان،  يف  اوملبي  مسبح  اول  تدشني 

املرشوع رهني املامطلة وعدم توافر املال؟
ن. ن 

االتحاد  استبعد  مسبوق،  وغري  مفاجئ  قرار  يف 
االيراين لكرة القدم 4 العبات من املنتخب االيراين 
لكرة القدم للسيدات، بعدما تبني انهن »رجال« 

ينتظرون اجراء عمليات تغيري الجنس.
الالعبات  بان  صحافية  معلومات  وافادت 
الجنس  لتحديد  الزامية  الختبارات  سيخضعن 
ال  اللوايت  منهن  وستحرم  التدريب،  فرتات  خالل 

تثبت انوثتهن الكاملة من املشاركة يف املنافسة.
بعد  االختبارات  االيراين عن هذه  االتحاد  واعلن   
املعروفات،  الالعبات  من  عددا  ان  عن  الكشف 
بينهن 4 من العبات املنتخب الوطني لكرة القدم 
للسيدات، كن رجاال ومل يجرين تغيريا كامال للجنس، 

او يعانني من اضطرابات يف الهرمونات الجنسية.
وتحظى عمليات تحويل الجنس يف ايران بتغطية 
الله  آية  اصدر  عندما   ،1979 عام  منذ  رشعية 

الخميني فتوى دينية تجيز ذلك.

االمري هوبرتوس فون هوهنلوهي– النغنبورغ، املعروف بهوبرتوس هوهنلوهي، املولود يف شباط 
1959، تم تداول اسمه بانه الشخص الذي التقط صورا شبه عارية للمتزلجة االوملبية اللبنانية 
جايك شمعون، والتي اثارت ضجة تزامنت مع مشاركتها يف االلعاب االوملبية الشتوية يف مدينة 
سوتيش الروسية يف شباط املايض. هوبرتوس مكسييك من اصل مليك يحمل الجنسية االملانية، 

وهو امري ابن امري، وريايض يحرتف التزلج، ورجل اعامل، ومغني بوب معروف. 
ورغم انه يحمل الجنسية االملانية، وجواز سفر دولة ليشتنشتاين االوروبية، والجنسية االيطالية 
من والدته االمرية ايضا، يحرص عىل متثيل املكسيك يف منافسات التزلج عىل الجليد، سواء يف 
وكان  السابقة،  الخمس  االوملبية  االلعاب  يف  او  االخرية يف سوتيش،  الشتوية  االوملبية  االلعاب 

اخرها يف  مدينة فانكوفر الكندية عام 2010.
التي ميكن االطالع عليها مبجرد  الفتيات  قلل االمري من اهمية الصور، مقارنة رمبا بصور بقية 

.»Hubertus of Hohenlohe« كتابة اسمه
 وقال يف حديث مقتضب: »الصور ليس لها هذا الوزن. لقد تحدثت اىل جايك يف هذا الشأن، وقد 
تكون نادمة عىل انتشار صورها، لكنها ليست منزعجة مني، فانا مل افعل شيئا ومل انرش صورا، 

وال اعرف كيف نرشت عىل االنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي«.

كوتوغالف  كريستيني  الجنيس  املتحول  تصّدر 
»موندو  لصحيفة  التابعة  »بوالروسا«  مجلة 
منها  سبب،  من  الكرث  االسبانية  ديبورتيفو« 
اعرتافاته بعالقاته الحميمة مع العبني يف اندية 
القدم يف اسبانيا، كذلك تم تشبيهه مرات  كرة 
مدريد  ريال  شايك صديقة العب  بايرينا  عدة 

الربتغايل كريستيانو رونالدو.
»ملك  بلقب  الفائزة(  )او  الفائز  كوتو  واعرتف 
عالقات  باقامة   ،»2007 عام  املتحولني  جامل 
حميمة مع عدد من العبي الدوري االسباين لكرة 
تتصّدر  التي  الثالثة  الفرق  اىل  ينتمون  القدم 
الرتتيب: ريال مدريد، برشلونة، اتلتيكو مدريد. 
االسبانية  العاصمة  اىل  انتقل  قد  كوتو  وكان 
بعد  شهرته  وازدادت   ،2004 عام  مدريد 

مشاركته يف برنامج »رجال ونساء والعكس«.

4 رجال في منتخب إيران للسيدات 
بكرة القدم!

َمن التقط صور جاكي شمعون؟

ملك جمال املتحّولني
على عالقة بأشهر 
العبي كرة القدم!

اثبات  من  يتمكن  مل  اللوايت  الالعبات  وستحرم 
منافسات  يف  املشاركة  من  الكاملة  انوثتهن 
اىل  بالعودة  لهن  سيسمح  حني  يف  السيدات، 
تحويل  عملية  اكتامل  بعد  اخرى  مرة  املنافسة 

الجنس. 
االيراين  االتحاد  يف  الطبية  اللجنة  رئيس  وقال 
استطاع هؤالء  »اذا  احمد هاشميان:  القدم  لكرة 
االشخاص حل مشكالتهم عرب الجراحة واستجابوا 
تغيري  )بعد  يتمكنون  سوف  الطبية،  املعايري 

جنسهم( من املشاركة يف منافسات السيدات«.
والغيت عقود 7 العبات بعد قرار االتحاد  الذي 
يلزم االندية اجراء فحص تحديد الجنس لالعبات 

قبل التوقيع معهن.
الجمهورية  القدم بشعبية كبرية يف  وتحظى كرة 
رغم  السواء،  عىل  والنساء  الرجال  بني  االسالمية 

منع النساء من حضور مباريات دوري الرجال.
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عموديًاأفقيًا
-1 مخرج افالم لبناين راحل يعد من 

انجح مخرجي جيله عامليا. من افالمه 
»بريوت يا بريوت« - وكالة انباء عربية 

-2 من الحيوانات – عاصمة آسيوية 
-3 بسط قدميه – خراب وهالك – من 

الطيور – طعم الحنظل -4 من االزهار – 
وحدة وزن لقياس السوائل – اصل البناء 

– نوتة موسيقية -5 مدينة ومحافظة 
مرصية – دولة آسيوية تقع يف جبال 

الهاماليا بني الهند والصني وال تطل عىل 
بحار خارجية – مؤلف موسيقي املاين 
راحل يعترب احد اكرب عباقرة املوسيقى 

الكالسيكية يف التاريخ الغريب -6 نهر 
اوسرتايل – اسم اطلقه العرب عىل 
اسبانيا والربتغال بعد الفتح العريب 

-7 دق الجرس – جهة وناحية – حدبة 
يف ظهر الجمل – رئيس آلهة اوغاريت 

رمزه الثور -8 صفة بيان حكومي – انت 

باالجنبية – لالستدراك -9 للنداء – اداة 
استثناء – دولة عربية – طائر مايئ شبيه 

باالوز اطول منه عنقا -10 خالف بيع 
– شتم ولعن – ظرف مكان – حّصالة 

لحفظ النقود -11 اجود أنواع الورد – لنّي 
وناعم – رسيع العطش -12 بخل – ضد 

مييني – من الحلويات العربية -13 ورقة 
من تويج الزهرة – جعل بلد تحت مراقبة 

وارشاف دويل – نعم بالروسية -14 شكا 
وتوّجع – دويبات سامة – من اقدم 

رجال التوراة نجا واهل بيته من الطوفان 
وتسلسل منه الجنس البرشي الجديد 

-15 مؤلف موسيقي رويس راحل له اوبرا 
وسيمفونيات وباليه منها »بحرية البجع« 

و »كسارة البندق«

-1 شاعر فلسطيني راحل واحد اهم 
الشعراء العرب الذين ارتبط اسمهم بشعر 

الثورة والوطن – سحاب يغىش االرض 
كالدخان -2 مدينة يف السودان – مدينة 

فرنسية عىل السني يف ضاحية باريس 
-3 جرذ باالجنبية – مسكن الرهبان – 
حرف عطف – لعب ومرح -4 مطربة 

عربية مشهورة راحلة -5 رقد يف الفراش 
– مسجد عريق يف مدينة طرابلس – 

نعم باالجنبية – صاح الظليم -6 مؤذن 
الرسول – مصباح ورساج – الكذب املهّيأ 
-7 من ابرز قيادات املانيا النازية واالب 

الروحي لجهاز املخابرات الغستابو – رجل 
صالح – خبز يابس -8 دّس ووارى يف 

االرض – شاي باالجنبية – إله النور عند 
الفرس -9 ملك اشوري وابن ارسحدون 

بلغت الدولة يف عهده أوج عزّها – امارة 
عربية -10 منظمة االمم املتحدة للرتبية 

والعلوم والثقافة -11 تقال يف لعبة 
الطاولة – الوالدة – حرف نصب – ماركة 

سيارات -12 قبل اليوم – من الحبوب 
– عمل تقليدي او صوت معتاد له -13 
يغطي جلد بعض الحيوانات كاالرنب – 

بائع املأكوالت او قطعة من آلة ُتستعمل 
لتغيري الرسعة – لب الثمرة – شعور -14 

اسم بوذا يف الصني – دولة غري ساحلية 
يف افريقيا – قراءة مؤثرة تخضع لقواعد 
محددة الخراج الحروف بحسب اصولها 

مع ترنيم وتنغيم لها -15 مطرب وملحن 
مرصي وصاحب فرقة مرسحية وغنائية 
شهرية ما بني نهاية القرن التاسع عرش 

وبداية القرن العرشين 

متقاطعة كلمات 
إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com

مثل في الدائرة

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من كرة 

يف داخلها حروف مكررة 
واملطلوب شطب كل حرف 

مكرر ثالث مرات يف كل من 
الخانات ليتبقى لنا يف كل خانة 

أحرف غري مشطوبة تشكل 
الكلامت املطلوبة للوصول اىل 

املثل املأثور من األمثال اللبنانية 
الشعبية

  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: من الحبوب الزيتية

اريض شويك – اكليل الجبل – 
اكيدنيا – اجاص – باذنجان 

– برغل – بطيخ – تني – ثوم – 
جلنار – جرجار – جزر – خيار 
– خوخ – خس – رشاد – رز – 
زعفران – زنابق– سنابل القمح 
– سفرجل – شمندر – شوفان 
– عدس – فاصوليا – فرفحني– 
فريز – فجل – قصب السكر– 

قرفة – قنب – قز – كبش 
قرنفل – كوىس – معكرونة – 

مانغو – ملح – يقطينة  

الضائعة الكلمة 
 انكهمح انضائعح 
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 انذثوب انسٍتَحمه : دروف 9انكهمح انضائعح مكووح مه 
                                                

 
 –جهىار  –ثوو  –تَه  –تطَز  –ترغم  –تاذوجان  –اجاص  –اكَدوَا  –اكهَم انجثم  –ارضٌ غوكٌ         

 –ضفرجم  –ضىاتم انممخ  –زواتك –زعفران  –رز  –رغاد  –سص  –سور  –سَار  –جسر  –جرجار 
 –لس  –لىة  –فح لر –لصة انطكر –فجم  –فرٍس  –فرفذَه –فاصونَا  –عدش  –غوفان  –غمىدر 

 ٍمطَىح   –مهخ  –ماوغو  –معكرووح  –كوضي  –كثع لروفم 
 

                                                                          
                                          

  كلمات متقاطعة 

                                                           

            
            
            

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افقٌا

 - «ٌروت ٌا بٌروتب»فالمه من ا .مخرج افالم لبنانً راحل ٌعد من انجح مخرجً جٌله عالمٌا -1
من  –خراب وهالك  –بسط قدمٌه  -3عاصمة آسٌوٌة  –من الحٌوانات  -2وكالة انباء عربٌة 

نوتة  –صل البناء ا –وحدة وزن لقٌاس السوائل  –زهار من اال -4 طعم الحنظل –الطٌور 
صٌن وال دولة آسٌوٌة تقع فً جبال الهماالٌا بٌن الهند وال –مدٌنة ومحافظة مصرٌة  -5موسٌقٌة 

قى عباقرة الموسٌكبر سٌقً المانً راحل ٌعتبر احد امؤلف مو –تطل على بحار خارجٌة 
سبانٌا والبرتغال بعد اسم اطلقه العرب على ا –وسترالً نهر ا -6الكالسٌكٌة فً التارٌخ الغربً 

 وغارٌت رمزهارئٌس آلهة  –حدبة فً ظهر الجمل  –جهة وناحٌة  –دق الجرس  -7الفتح العربً 
دولة عربٌة  –ستثناء اداة ا –للنداء  -9 لالستدراك –جنبٌة انت باال –صفة بٌان حكومً  -8الثور 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
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 SU DO KU

اللعبة  شروط 
هذه الشبكة أو الشبكات مكّونة من 9 مربعات كبرية 
وكل مربع كبري مقّسم اىل 9خانات صغرية. من رشوط 
اللعبة وضع األرقام من 1 اىل 9 ضمن الخانات بحيث 

ال يتكرر الرقم يف كل مربع كبري ويف كل خط أفقي 
أو عمودي.  

متفرقات

حدث يف مثل هذا الشهر 
اللبناين  االمري  اعدام   :1635 نيسان 
اآلستانة  يف  شنقا  الثاين  الدين  فخر 
بعدما اقام حكام ذاتيا امتد من يافا 

اىل طرابلس.

تايتانيك  السفينة   :1912 نيسان 
املحيط  يف  جليدي  بجيل  تصطدم 

االطليس وتغرق.

مفاعل  احد  انفجار   :1986 نيسان 
محطة ترشنوبيل النووية يف اوكرانيا، 
ادى اىل تلوث اشعاعي واسع املدى. 

جندي  آخر  خروج   :2005 نيسان 
سوري من لبنان. 

معلومات عامة

الطنني الذي يصدره الذباب والنحل 
تلك  تطلقها  اصوات  عن  ينجم  ال 
الحرشات من داخلها، بل عن رفرفة 

اجنحتها برسعة عالية.

طرائف
توّجه كاتب مغمور بالكالم اىل برنارد 
شو: انا افضل منك، انت تكتب بحثا 

عن املال، وانا اكتب عن الرشف. 
كل  صدقت.  الفور:  عىل  شو  اجابه 

منا يبحث عام ينقصه.

أقوال مأثورة
القاموس  طبخ  بالذي  سمعت  "اما 
مات  لقد  كاتبا؟  ليصبح  واكله 
استطاع  وما  الهضم،  بعرس  املسكني 

ان يكتب حتى وصيته".
)ميخائيل نعيمة( 

ت ع م ن س قو ش ح ر بؾ ت ح يي ا غ ك ؾ ن

=23

ا ة ل ح مر خ ع ؾر خ ا م و شا م ل ب ا و

=30

ل غ ج ن ا ال د ا ن ض مش ج ر ا وا د ز ش ر ت

=40

ا ق ط ر نب ي ا ق ل ن تي و ا ك س ل بغ ا و ب ز

=43
װװװװ

34324624

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

من االنهار المقدسة فً الهند
البحث فً باطن االرض عن السوائل واآلثار والمعادن

خّصها بلوحة مع اخٌها كلود. ابنة الرسام العالمً بابلو بٌكاسو
مهنة من ٌجمع الحروؾ الطباعٌة وٌنسقها لٌكّون منها نصا

 كوستوڤسفٌنة الضابط البحري الفرنسً عالِم المحٌطات جاك اي

شبه سرٌر لنقل المرضى او الجرحى
احد انجح سائقً سٌارات الفورموال وان فً العالم

رحى الٌد ٌطحن بها القمح وبعض انواع الحبوب

معٌار وزن ٌبلػ مئة رطل

سّد مائً لبنانً

ٌّد الهرم الثانً فً الجٌزة فرعون مصري ش
ٌّق ٌصل بحر او بحٌرة واسعة بجسم مائً اصؽر فً قلب الٌابسة جسم مائً ض

شعوب جرمانٌة ؼزت السواحل البرٌطانٌة والفرنسٌة واجزاء اخرى من اوروبا فً اواخر القرن الثامن

              حروف مبعثرة                    

 سنة5000جبل ٌقع على الحدود بٌن سلطنة عمان ودولة االمارات، فٌه مدافن اثرٌة ٌعود تارٌخها الى ما ٌزٌد على 
ارض رطبة مبتلة بالمٌاه تنمو بها شجٌرات واشجار خشبٌة

نبً الفرس االقدمٌن ومصلح دٌانتهم االولى

حروف مبعثرة

الحدود بني سلطنة  1- جبل يقع عىل 
مدافن  فيه  االمارات،  ودولة  عامن 
عىل  يزيد  ما  اىل  تاريخها  يعود  اثرية 

5000 سنة   
بها  تنمو  باملياه  مبتلة  رطبة  ارض   -2

شجريات واشجار خشبية 
ومصلح  االقدمني  الفرس  نبي   -3

ديانتهم االوىل  
4- شبه رسير لنقل املرىض او الجرحى 

5- احد انجح سائقي سيارات الفورموال 
وان يف العامل  

6- معيار وزن يبلغ مئة رطل 
الثاين يف  الهرم  7- فرعون مرصي شّيد 

الجيزة  
8- جسم مايئ ضّيق يصل بحر او بحرية 
قلب  يف  اصغر  مايئ  بجسم  واسعة 

اليابسة 

السواحل  غزت  جرمانية  شعوب   -9
الربيطانية والفرنسية واجزاء اخرى من 

اوروبا يف اواخر القرن الثامن 
القمح  بها  يطحن  اليد  رحى   -10

وبعض انواع الحبوب  
11- سّد مايئ لبناين  

12- من االنهار املقدسة يف الهند 
عن  االرض  باطن  يف  البحث   -13

السوائل واآلثار واملعادن  
14- ابنة الرسام العاملي بابلو بيكاسو. 

خّصها بلوحة مع اخيها كلود 
15- مهنة من يجمع الحروف الطباعية 

وينسقها ليكّون منها نصا 
الفرنيس  البحري  الضابط  سفينة   -16

عاِلم املحيطات جاك ايڤ كوستو  
    

  

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من 
16 مستطياًل. فوق كل 

مستطيل تتبعرث حروف 
عند انتظامها تشكل جواباً 

لألسئلة الواردة أدناه. 
عند معرفة أحد األسئلة 

نضع الجواب داخل 
املستطيل مع رقم السؤال 

وهكذا دواليك. ملعرفة 
صحة األجوبة نجمع 

األرقام املوجودة داخل 
املستطيالت ليك تتطابق 
مع األرقام املوجودة يف 

أسفل ويسار الشبكة.

أسماء من التاريخ
19 513 210 614 311 715 412 816

رجل دولة زمن االتحاد السوفيايت. كان يدعو اىل 
اعادة البناء او البرييسرتويكا. شارك الرئيس االمرييك 

رونالد ريغان يف انهاء الحرب الباردة. حصل عام 
1990 عىل جائزة نوبل للسالم

4+7+10+5+11+12+7 =  االسد
3+10+14+9+16 =  اريض شويك

8+2+15+1 =  سحب السامء
13+6 =  شاي باالجنبية

 SU DO KU

4 5 7
9 1

6 4
5 3 8

4 6
4

6 5
9 7 2 3

8 3

Sudoku  مستوى صعب 

3 8 9
4 7 8 9 3

3 6 2 4
4 1 5

9 8 5 4 2
4 6 8 1

7 3 6 1
3 5 7

8 1 5 2 6

Sudoku  مستوى سهل

6 1 8 7 9 2

9 4 6 3
3 9 7
8 5
2 6 1

9 5 7 3

6 3 1 5 4 2

Sudoku  مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

 أفقياً
امني معلوف – دنكرك -2 فو – اوشوايا – زفري -3 رنغون – 
زنديق – نبي -4 وي – الما – والس – اس -5 دكن – لبنان 
– هاملت -6 ياسمني – كرمس -7 تل – ازيز – جنة – منف 
-8 ويبا – يافا – بويك -9 كيتو – ام الربيع -10 فن – تندب 
– لت – صل -11 رسموا – آب – ماالبو -12 حكر – سابينا 
– حليم -13 بيدبا – السمج -14 آت – خال – طم – فلو -15 

بندر رسي بغاوان

حلول العدد 6
2 7 3 9 5 6 8 1 4
5 6 1 8 2 4 7 3 9
8 9 4 3 7 1 6 5 2
1 5 8 7 3 9 4 2 6
9 3 2 6 4 8 5 7 1
6 4 7 5 1 2 9 8 3
4 1 9 2 8 5 3 6 7
7 2 5 4 6 3 1 9 8
3 8 6 1 9 7 2 4 5

Sudoku   حل مستوى صعب 
1 9 3 2 8 7 4 5 6
2 4 6 5 3 9 8 1 7
7 8 5 4 1 6 9 2 3
4 3 1 8 7 2 6 9 5
5 2 8 6 9 1 3 7 4
9 6 7 3 5 4 1 8 2
8 5 4 9 2 3 7 6 1
6 7 9 1 4 5 2 3 8
3 1 2 7 6 8 5 4 9

Sudoku   حل مستوى وسط
3 7 8 1 4 2 6 9 5
4 6 9 3 5 7 2 1 8
5 2 1 8 9 6 4 7 3
1 8 3 5 6 4 7 2 9
9 5 6 2 7 1 3 8 4
7 4 2 9 8 3 5 6 1
6 1 7 4 3 9 8 5 2
2 3 5 6 1 8 9 4 7
8 9 4 7 2 5 1 3 6

Sudoku   حل مستوى سهل
 SU DO KU حل

مستوى سهلمستوى وسطمستوى صعب

عمودياً
-1 افروديت – كفرحباب -2 مونيكا لوينسيك -3 نس – يت 
– مرداد -4 ناول – مابوتو – برت -5 موناليزا – ناسا -6 عش 
ا   – آر   – وان   8- زميبابواي   – لوزان   7- خر   – اد   – مبني   –
ا – يب – لب -9 فيدون – جفلت – نا -10 ايل – كنار – مالطا 
-11 قاهرة – بال – سمو -12 نز – سام – بيت لحم -13 كفن 
– مسموع – الجفن -14 ريبال – ين – صبي -15 كريستوف 

كولومبوس

حل كلمات متقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 خلقني -2 استامرة -3 رابوخ 
-4 سقراط -5 مرطبان -6 بسرتة 

-7 الحكمة -8 اشمون -9 الفشكة 
-10 تيكال -11 سنني -12 فودكا 

-13 ماموث -14 ننشاكو -15 علجوم 
-16 الحولة  

ابو مسلم الخراساين

العني ما بتعىل فوق الحاجب

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
ديك رومي

مستوى سهل
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ابناؤه  يقرر  الذي  الوحيد  البلد  بانه  لبنان  يتميز 
قضوه  طويل  نضال  نتيجة  اليه،  االنتامء  بانفسهم 
هربا  وبقاعه  وجبله  ساحله  استوطنوا  ربوعه.  يف 
من اضطهاد، او توقا اىل حرية يؤمنهام لهم كيانه 
الجغرايف املميز، وقد احتضنهم يف وجه كل االعاصري 
عىل  صامدين  استمروا  اجتاحته.  التي  والعواصف 
الديني  تعدده  يف  غنيا  مجتمعا  وشكلوا  ارضه، 
منارة يف  البلد  والحضاري، جعل من هذا  والثقايف 

الرشق.  
او  طائفة  او  عائلة  ابن  يولد  اللبناين  ان  يقال 
تدريجا  يتعلم  وطن.  اىل  ينتمي  ان  قبل  منطقة، 
منذ طفولته عىل  يعتد  مل  دام  ما  لبنانيا  يكون  ان 
التنشئة الوطنية السليمة، وال عىل صقل شخصيته 
ان  ذلك  وميزاتها.  الصالحة  املواطنية  مبعايري 
اللبنانيون  بها  يتميز  التي  واالختالفات  التباينات 
االهتامم  اىل  اضطرتهم  "الوطنية"  مامرساتهم  يف 
عىل  اهمية"،  "اكرث  بانها  لهم  اوحت  بشؤون 
والرتبوي  االنساين  بالشأن  املعنية  الوزارات  غرار 
ُتعَط  واالخالقي والثقايف والبيئي واالجتامعي، فلم 
باهتامم  رشف تصنيفها حقائب سيادية يك تحظى 
اكرث، وتحقق للبنانيني املشاريع التي تساهم يف بناء 
املواطنية  توطيد  يف  االمل  فيهم  وتزرع  االنسان، 
التي  والهدامة  الغريبة  االفكار  بعيدا من  الصالحة 

بدأنا نرصدها يف لبنان.  
الوطن،  فكرة  اىل  ينتمون  بانهم  اللبنانيون  يشعر 
اكرث منه اىل الدولة. من هنا يأيت دور  املؤسسات 
املدين  واملجتمع  السياسية  والقوى  الرسمية 
لتعزيز  تربوية،  خطط  وضع  عىل  معا  للعمل 
كل  من  وصونه  الوطن  عىل  املحافظة  ثقافة 
واصالتنا،  تربيتنا  عن  الغريبة  الخارجية  التدخالت 
نيله  منذ  لبنان  عىل  مرّت  التي  االحداث  كون 
الوطن  اىل  االنتامء  فكرة  ان  اكدت  االستقالل، 
نسبية، استجلبت الحروب اليه. ضاعفت من ذلك 

وسياسة  بلبنان،  عصفت  التي  الصعبة  الظروف 
االبواب والنوافذ املفتوحة املرّشعة عىل كل طارئ. 
الواحد  بالعيش  يؤمنون  يزالون  ال  اللبنانيني  لكن 
تشويه  محاوالت  كل  رغم  الساموية،  والتعاليم 
الصورة وتغيري الهوية االنسانية للبنان. وما النبض 
اال  الدولة،  اىل  االنتامء  اكسري  يضخ  يزال  ال  الذي 
الكفر  اشكال  اللبنانيني  مواجهة  واحدا من عنارص 

والتفرقة واالنعزال كلها.
مل تنل منه الحروب التي شهدها، وال من انسانه. 
اللبنانيني  متسك  اسس  رضب  من  تتمكن  مل 
انهم  يف  الدائم  واملهم  وارضهم،  بوطنهم 
اىل  ننظر  أن  يكفي  ما.  يوما  بالدولة  سيلتقون 
وطنهم  مع  يتواصلون  طوعا  املهاجرين  عيون 
جولة حرب  كل  بعد  لبنان  كان  وكيف  واهلهم، 

ينفض الغبار والدمار عنه. 
بقيمه  اللبناين،  املجتمع  عن  الغريبة  االفكار  تكاد 
وتسامحه وتقاليده،  الواردة الينا ـ وبعضها هّدام 
وحدة  لكن  مجتمعنا.  بنية  عىل  خطرا  تشكّل  ـ 
ورفض  بوطنهم  التعلق  عىل  وارصارهم  اللبنانيني 
االنسالخ عنه كفيلة بلفظ هذه التيارات، واعادتها 
اىل حيث جاءت. كام الطبيعة تحافظ عىل رونقها، 
لبنان  كذلك  يريده،  ال  ما  الرب  اىل  يلفظ  والّيم 
وشعبه سيطردان كل فكر ليس منهام وال هام منه. 
هكذا عندما نرى ونسمع والدا او والدة او شقيقا 
جلدتهم،  ابناء  من  مرتكب  من  يتربأون  عائلة  او 
منافية  واجرامية  ارهابية  باعامل  للقيام  به  ُغّرر 

للتعاليم الساموية والقيم التي ترىب عليها. 
من ذلك نتأكد باليقني من ان هذا الوطن ُوجد يك 

يبقى البنائه واملهاجرين منهم.

ُوجد ليبقى منارة

بقلم رئيس التحرير المسؤول
العميد اإلداري منير عقيقي

إلى العدد المقبل

IBL BANK
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