
الجنرال باولو سيرا: إسرائيل ملزمة اإلنسحابمخايل ضاهر يروي انتخابات 1988 

التحرير 2014-2000 
عودة الوطن

   
ىل

ألو
ة ا

سن
 ال

 8
د 

عد
  2

01
4 

ر 
أيا

حاكم مصرف لبنان:
الليرة إلى مزيد 

من اإلستقرار



  تصدر من وقت اىل آخر تقارير عن مؤسسات عاملية متخصصة يف التصنيف االئتامين للدول النامية، 
تتحدث عن التوقعات االقتصادية واملالية املستقبلية لها. يدخل لبنان يف نطاق بياناتها، رازحا تحت 
معيشية  مطلبية  استحقاقات  يجبه  وهو  املحيل،  الناتج  من  االحمر  الخط  احيانا  تخطت  مديونية 

واجتامعية، اىل عبء كبري يثقل كاهله هو ملف النازحني السوريني وانعكاساته يف شتى املجاالت.
آفاق  االئتامين "رفع  للتصنيف  بورز"  اند  نيسان مؤسسة "ستاندرد  الذي اصدرته يف  التقرير  اظهر 
املايل  والنظام  تراجعت  الداخيل  التوتر  تصعيد  "مخاطر  ان  واعترب  مستقر"،  اىل  سلبي  من  لبنان 
اللبناين يدعم تسديد الدين". وعزا التحسن اىل "ان تشكيل حكومة جديدة تتضمن احزابا سياسية 
متنافسة قلل اخطار حصول تصعيد واسع للخالف الداخيل، رغم املخاطر االمنية التي ستظل تلقي 

بظاللها عىل االستقرار والنمو".

يواجه لبنان استحقاقات اقتصادية ومالية تفوق يف بعض االحيان قدرته عىل التحّمل، نظرا اىل لهيب 
التوترات االقليمية التي تطوقه من الخارج، وملفات داهمة تخنقه من الداخل رغم املساعي التي 

يقوم بها املسؤولون يف غري اتجاه للخروج من وضع يقض مضاجع اللبنانيني.
من  لبنان  انتقال  اىل  افىض  وقد  تقريرها،  بورز"  أند  "ستاندر  عليه مؤسسة  بنت  الذي  املرتكز  ان 
حدد  وقد  واالمن".  "الوفاق  هام:  اساسيتني  مسألتني  حول  يتمحور  مستقر،  آخر  اىل  سلبي  تقدير 
امللفات  مع  جدية  يف  للتعاطي  كلها،  باطيافه  املدين  واملجتمع  الدولة  امام  طريق  خريطة  التقرير 
مساحة  ايجاد  عىل  يساعد  ما  واالستقرار،  االمن  وضامن  السيايس  الوفاق  شعار  تحت  املطروحة 

هادئة تؤسس الستنباط الحلول املناسبة لتمتني االقتصاد الوطني ودعمه.
يف  تساهم  املستويات،  كل  عىل  نوعية  نقلة  باحداث  كفيالن  الوطني  والوفاق  االمنية  املظلة  ان 
اللبنانيني  املهاجرين  وتحّفز  الخارجية،  االستثامرات  وجلب  لبنان،  اىل  السياحية  الحركة  اسرتجاع 

وخصوصا الشباب للعودة اىل الوطن.

ان العامل بأرسه يطالب بتحييد لبنان عن النزاعات والرصاعات االقليمية  والتوترات التي تحيط به، 
كام يدعو اللبنانيني اىل  تحصني وطنهم من االخطار واالهتامم مبصالحهم. فرصة قّل نظريها. مل يعتد 

لبنان عىل هذا املوقف الدويل واالقليمي لعقود خلت.
عىل  امنا  بدورها  انتجت  وفاقية  حكومة  امثرت  التي  السياسية  والعملية  التحرير  ذكرى  فلتكن 
مساحة الوطن يتوق اليه الشعب، والدعم الذي يلقاه لبنان من املجتمع الدويل يف ظل "اليونيفيل" 
يف الجنوب، مناسبة وطنية تؤّسس للبنانيني مستقبال زاهرا ينعمون فيه باالمن واالستقرار السيايس 

واالمان االجتامعي واالقتصادي.

"االمن العام"

الوفاق واألمن... خريطة طريق

في هذا العدد
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االفتتاحّية
بقلم املدير العام

اللواء عباس ابراهيم

لبنان  عىل  االرسائيلية  االعتداءات  كانت   ،1978 عام  قبل 
مناوشة  من  اكرب  بأنها  توصيفها  ميكن  شتى،  اشكاال  تتخذ 
واقل من حرب، تركزت حينها عىل االعتداءات املتكررة عىل 
منازل الجنوبيني يف قرى املواجهة لفلسطني املحتلة وهدمها 
واقتالع من فيها، يف محاولة لكرس ارادة هؤالء يف التمسك 
بارضهم وذلك لسنوات وسنوات، اضافة اىل استهداف مواقع 
الجيش اللبناين، يف حني كانت السفن الحربية العدوة تجوب 
ما  مهامت.  لتنفيذ  القتل  مجموعات  وتنقل  الشواطىء 
حصل يف 10 نيسان 1973 يف فردان خري شاهد عىل االعامل 

االجرامية واالرهابية هذه. 

اللبنانية  الجنوبية  الحدود  عىل  نوعي  اعتداء  اول  ُسّجل 
مع فلسطني املحتلة يف اجتياح ايلول 1972 بتوّغله داخل 
وقد   ،1978 آذار  يف  الثاين  االجتياح  ثم  اللبنانية،  االرايض 
احتل مساحات واسعة من الجنوب واقام حزاما امنيا وانشأ 

ميليشيا موالية له ضمن ما كان يسمى  الرشيط املحتل.
نتيجة االجتياح الثاين تحركت الديبلوماسية اللبنانية وصدر 
قيادة  جّهزت  له  تنفيذا  االمن.  مجلس  عن   425 القرار 
عمليات  منطقة  لدخول  االول  اللواء  من  كتيبة  الجيش 
انها  اال  القرار،  ُبعيد صدور  انترشت  التي  الدولية  القوات 
ُقصفت باملدفعية االرسائيلية وتوقفت حيثام وصلت. هكذا 
احتل العدو جزءا من الجنوب والبقاع الغريب، ما ادى اىل 
املقاومة وانطالقها يف هجامت ضد جيش االحتالل  انبثاق 

واملتعاملني معه. 

الثالث  االجتياح  وقوع  حني  اىل  حاله  عىل  الوضع  استمر 
االوسع يف حزيران 1982، تسلل من اضطراب يف العالقات 
الدولية واختالل يف التوازن بني املعسكرين الغريب والرشقي، 
مبحارصة  االرسائييل  للجيش  سمح  دويل  صمت  من  وافاد 

صربا  مجزرة  وحصول  دخولها  ثم  ومن  بريوت،  العاصمة 
اعداد  لبنان مع  الفلسطينيون  القادة  بعدما غادر  وشاتيال 

كبرية من مسلحيهم بحرا وبرا.
بعد هذه التطورات، بدأت املقاومة اللبنانية تزرع الرعب 
يف الوحدات االرسائيلية املنترشة يف غرب العاصمة وضاحيتها 
الجنوبية، واجربتها عىل االنسحاب واالنكفاء جنوبا يف اتجاه 
النقاط  خلده، ومن ثّم اىل جرس االويل قبل ان تتمركز يف 
التي احتفظت بها اىل حني الجالء الكامل. تواصلت اعامل 
املقاومة وقّدمت ابناءها الذين بذلوا ارواحهم يف مواجهة 
اعتى آلة عسكرية. متّكن هؤالء من اجبار العدو عىل سحب 
آخر جندي وفرار املتعاملني معه يف 25 أيار 2000، واعترب 

ذلك اليوم مجيدا للبنان واللبنانيني.

كلها،  والعسكرية  االمنية  باجهزتها  حاليا  الدولة  تسعى 
مدعومة من الشعب واملقاومة الوطنية، اىل تحرير مزارع 
الغجر  قرية  من  الغريب  والجزء  كفرشوبا  وتالل  شبعا 
الوقوف  لبنان نضاله من اجل  املتاحة. ويواصل  بالوسائل 
يف وجه اي محاولة للسطو عىل الرثوة املائية والنفطية، او 
التعدي عىل الحدود الربية والبحرية، اىل ارغام العدو عىل 

وقف انتهاكاته الجوية.
عىل  الحفاظ  من  متكننا  امان  شبكة  تأمني  الواجب  يلزمنا 
باعتامد اسس ومبادئ تكفل  االنجاز وترجمته عمليا  هذا 
استمرار هذا الوطن، ودميومته البنائه املقيمني واملهاجرين، 
يك يعيشوا فيه مرفوعي الرأس يف نظام دميوقراطي يحافظ 

عىل  الحرية والقيم االنسانية.
عمل   تفعيل  الواجب  من  الوطني،  االنتصار  لتأكيد 
ودعم  املدين،  املجتمع  دور  وتعزيز  الرسمية  املؤسسات 
املستثمرين  وتشجيع  كلها،  باشكالها  الخاصة  القطاعات 
مع  التواصل  توطيد  ايضا  ذلك  يقتيض  واالجانب.  املحليني 

املجتمع الدويل عرب عالقة اسرتاتيجية واجبة الوجود لتحصني 
لبنان بدفاعات اضافية، هو يف أمس الحاجة اليها، وخصوصا 
مع قوات االمم املتحدة يف جنوب لبنان التي تعكس ارادة 
اممية يف مساعدة لبنان عىل تطبيق القرار 1701 والقرارات 

ذات الصلة يف ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
واذ يلبث تحرير ما تبقى من االرض يف سّلم اهتاممات الدولة، 
ومواجهة  الوطنية،  السيادة  عىل  محتمل  اعتداء  اي  وصّد 
خطر التوطني، فان حق لبنان يف املقاومة مرشوع. ال ميكن 
اسقاطه ما دامت هناك ارض محتلة وسيادة منتهكة. يدفعنا 
ذلك اىل البحث عن الصيغة الفضىل التي تحفظ للشعب 
االرسائييل،  االحتالل  اشكال  شتى  مقاومة  يف  حقه  اللبناين 
وضامن حق الدولة يف مامرسة دورها واالفادة من حضور 
االمم املتحدة من خالل قواتها يف الجنوب. ال يكون ذلك اال 
باعتامد اسرتاتيجيا دفاعية تحظى مبوافقة الرشائح الوطنية 
كلها، من دون أن تذوب اي منها يف االخرى، فتشكل ساعتئٍذ 

مظلة أمن وأمان يلجأ اليها اللبنانيون جميعا.

بعدما اضحى التحرير يوما وطنيا، كيف نحافظ عىل معانيه 
ونستثمره داخليا؟

العابثة  القدرة عىل منع ارسائيل من تكرار مغامراتها  ان  
االنتصار  هذا  عىل  باملحافظة  اال  تتحقق  ال  لبنان،  تجاه 
يف  الهزمية  كأس  تجّرع  الذي  االرسائييل  فالجيش  النوعي. 
متوز 2006، قد يعود باشكال مختلفة ضاربا عرض الحائط 
انعدام  العودة ممكنة يف ظل  الدولية. هذه  القرارات  كل 
خطة دفاع عريب مشرتكة، وسيظل يسعى اىل الثأر مستفيدا 

من حاالت التفّكك والترشذم.
امام هذا الواقع، للحفاظ عىل مكتسبات التحرير واالستعداد 
لبناء دولة عرصية قوية مقتدرة، ال بد من من تضافر جهود 

اللبنانيني جميعا لتحقيق:

• التحّرر من القيود التي متنع عىل املواطن مامرسة دوره، 
بني  واملساواة  العدالة  وتوفري  السياسية،  حقوقه  وضامن 

اللبنانيني.
• تحديث املؤسسات والقوانني وتطويرهام، ملواكبة التقّدم 

ضمن اطار الحفاظ عىل خصوصيات املجتمع اللبناين.
• التحرر من التبعية املطلقة، واالندماج يف الربامج التطويرية، 
وتوفري سياسة اقتصادية وتربوية وصحية واجتامعية وبيئية 

وتنموية متكافئة.
• تطوير عمل املؤسسات الرسمية يك تصبح فاعلة ومنتجة 

ومبدعة، بديال من البريوقراطية الضاغطة والرتهل االداري.
• التحرر من الخوف من خالل العمل عىل ضامن مؤسسات 
االمان  وتوفري  الظلم  دفع  عىل  قادرة  وامنية،  قضائية 

واالستقرار.
• التحرر من الفكر التكفريي والتوجهات الهدامة.

• التحرر من رفض اآلخر، وعدم القبول بالحق يف االختالف.
اذ تؤدي مهامت امنية وادارية عىل متاس مبارش مع الشعب، 
وترصد  نبضه وتدرك ما يعتمر يف صدره من مشاعر، وما 
يجول يف عقله من امنيات لدولة يحلم بها، ستظل مؤسسة 
التحرير  وتحويل  املخاطر   الستشعار  حارضة  العام  االمن 
من مجرّد ذكرى اىل فعل ُيرّصف يف صيغة املستقبل لضامن 

االمل، ورفض اليأس واالحباط. 

ويعاهدهم  التحرير،  بذكرى  اللبنانيني  العام  االمن  يهنىء 
البقاء ضمن هذه التوجهات من اجل ان يغدو لبنان دولة 
قدوة  للمؤسسات  والعمل  للقانون  االحرتام  فيها  يكون 
اوالدنا  به  لينعم  لبنان  امجاد  اعادة  يف  نوّفق  عّلنا  ومثاال، 
امام  واسعا  الباب  ويرّشع  االمل،  طريق  ويفتح  واحفادنا، 
املهاجرين منهم للعودة اىل الوطن املتلّهف اىل احتضانهم 

واالفادة من عطاءاتهم وابداعهم.

في معاني التحرير
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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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الشرائية  قدرتها  تثبت  اللبنانية  الليرة  تزال  ال 
وصمودها في وجه العمالت االجنبية، وال سيما 
الداخلية  الخضات  رغم  االميركي،  الدوالر  منها 
االقليمية  والتداعيات  واالمنية،  السياسية 
ترخي  تزال  ال  التي  السورية  االزمة  واخصها 
االجتماعي  ـ  االقتصادي  االستقرارين  على  بثقلها 
انتخاب  ابواب  على  لبنان  في  االمني  ـ  والسياسي 

رئيس جديد للجمهورية
 اتخذ مصرف لبنان عامي 2013 و2014 مبادرات 
السياحية  القطاعات االقتصادية، من بينها  لرفد 
من  املطلوب  املالي  الدعم  عبر  واالسكانية، 
مّكنها  ما  املالية،  والرزم  القروض  تمديد  خالل 

االقليمية  االزمات  مواجهة  في  االستمرار  من 
الحرب  خلفتها  التي  السلبية  واالثار  واملحلية 
السورية على النمو االقتصادي في لبنان. منح هذا 
االهتمام مصرف لبنان مزيدا من الحضور والتأثير 
الداخلي  االستقرار  يواجهها  التي  العقبات  لجبه 
يكّمل  وكالهما  واالقتصادي،  السياسي  بشقيه 
الجانب  هذا  على  تقتصر  ال  املخاوف  ان  اال  اآلخر. 
املشكالت  مقاربة  سبل  على  ايضا  بل  فحسب، 
املتراكمة، املالية واالقتصادية، ناهيك باالضطراب 
الرتب  تتخبط فيها سلسلة  التي  الحال  الناجم عن 
والرواتب من جراء النزاعات املتشعبة على اقرارها 

وتوفير عناصر تمويلها.

مقابلة

حاكم  تناول  العام"،  "االمن  مع  حوار  يف 
ما  سالمة  رياض  الدكتور  لبنان  مرصف 
التي  الهموم  بازاء  اللبنانيني  بال  يشغل 
غري  حلول  عن  البحث  دوامة  يف  تغرقهم 
غيضا  كاشفا  الراهن،  الوقت  يف  متوافرة 
مؤكدا  املنشودة،  الحلول  بعض  فيض  من 
يف  الرشائية  قدرتها  وثبات  اللرية  متانة 
اقرار  يربط  مل  الذي  االمرييك  الدوالر  وجه 
العام  للقطاع  والرواتب  الرتب  سلسلة 
يتعلق  دراماتييك  سيناريو  باي  واملعلمني 
باالجابة عن  الحاكم  اكتفى  اللرية.  بتدهور 
هذا املوضوع بتكرار وجهة نظره برضورة 
من  لها  ملا  سنوات  خمس  السلسلة  تجزئة 
اقرارها دفعة واحدة،  تأثري سلبي، يف حال 

عىل الوضعني االقتصادي والنقدي. 
وفق  الشأن،  هذا  يف  الفصل  الكلمة  لكن 

سالمة، تعود اىل مجلس النواب.
للحاكم  نظر  وجهة  مثة  عينه،  السياق  يف 

العجم هيثم 
haytham.ajam@hotmail.com

حاكم مصرف لبنان رياض سالمة لـ"األمن العام":
الليرة إلى مزيد من اإلستقرار والثبات

موجوداتنا بالعمالت االجنبية األفضل تاريخيًا

تشري اىل ان معالجة ازمة النازحني السوريني 
القرارات الحكومية  "تكون اوال واخريا عرب 
التي ينبغي ان تكون حاسمة"، وان تلحظ يف 
الوقت عينه مشكالت الالجئني الفلسطينيني 
اليد  تزاحم  التي  االجنبية  العاملة  واليد 

العاملة اللبنانية. 
لبنان  مرصف  ميلك  ال  حلول  مثة  كذلك 
الدولة،  مثل رضورة خفض عجز  مفاتيحها 
الناتج  اىل  بالنسبة  الدين  نسبة  وخفض 
الجامحة،  البطالة  حجم  ومعالجة  املحيل، 
يعود  التي  الشائكة  املشكالت  من  وسواها 
وتحمل  معالجتها  وحدها  الحكومة  اىل 
ملرصف  لكن  السياق.  هذا  يف  مسؤوليتها 
لبنان رأيا استشاريا ميكن االستناد اليه بغية 
التي ستؤدي،  املتالحقة  وضع حد لالزمات 

يف املحصلة، اىل ارهاق مالية الدولة. 

السلبية  االنعكاسات  ينكر حجم  احد  ال   ■

واالقليمية  الداخلية  السياسية  للتطورات 
عىل االقتصاد الوطني، اىل استمرار تداعيات 
الوطني؟  النقد  عن  ماذا  السوري.  الرصاع 
بالعمالت  قياسا  الرصف  سعر  تأثر  وهل 

االجنبية؟
يعود  مستقرة.  عملة  اللبنانية  اللرية   □
مقارنة  املركزي  املرصف  يف  لها  تسعرينا 
املدخرات  معظم  ان  اىل  االمرييك  بالدوالر 
االمريكية.  بالعملة  هو  االجنبية  بالعمالت 
هذا  واستمر  اعوام  منذ  بذلك  ُيعمل 
االستقرار النقدي سنوات طويلة، لذا نتوقع 

ان تبقى اللرية اللبنانية مستقرة.

لبنان  مرصف  موجودات  تراجعت  هل   ■
بالعمالت االجنبية، ام كان العكس؟

□ لدينا اليوم موجودات بالعمالت االجنبية 
الكبري  املخزون  ان  اذ  تاريخيا.  االفضل  هي 
من االحتياط، اضافة اىل كمية الذهب التي 

من  اكرث  يشكالن  املركزي،  املرصف  ميلكها 
الناتج املحيل يف لبنان. يف الوقت عينه هام 
الداعم االسايس الستقرار سعر رصف اللرية. 
وهذا وضع نادر يف منطقة الرشق االوسط 

والعامل. 

اللبنانيني  املغرتبني  تحويالت  عن  ماذا   ■
وهل  نسبتها  هي  ما  االجنبية؟  بالعمالت 

تراجعت؟
بـ8  الدويل  البنك  وفق  التحويالت  تقدر   □
تدخل  وهي   ،2013 عام  دوالر  مليارات 
ضمن النسبة املئوية التي اعتاد عليها لبنان 
مقارنة بناتجه املحيل. علام ان لبنان تاريخيا، 
اللبنانيون  مصدرها  تحويالت  لديه  كانت 
من   % و30   20 بني  تشكل  املقيمني  غري 
لهذا  اساسيا  مدخوال  وتعترب  املحيل،  الناتج 
البلد باعتبار انها تعدل ميزان املدفوعات. ال 
بد من االشارة اىل ان الثقة بالنقد الوطني 

القطاع  متانة  بسبب  لبنان  يف  ارتفعت 
املرصيف. ما يؤكد ذلك ارتفاع حجم الودائع 

يف املصارف.

■ اىل اي مدى يؤثر تأخر لبنان يف االنضامم 
اىل منظمة التجارة العاملية؟ هل سيؤثر ذلك 
الخطوات  هي  وما  بالبلد؟  الثقة  حجم  يف 

الرضورية لجبه الوضع؟
بوزارة  عمليا  املوضوع  هذا  يرتبط   □
االقتصاد والتجارة وليس مبرصف لبنان الذي 
يصدرها  التي  التعليامت  خالل  من  يحاول 
تحضري القطاع املرصيف اللبناين لالنخراط يف 
اي اتفاق دويل، وال يخرج من اطار العوملة. 

■ قّدر معهد التمويل الدويل يف تقريره منو 
االقتصاد يف لبنان عام 2014 بنحو 2 %، فام 
هو السبب؟ وهل ميكن ان يقف عند حجم 

داخل  الخطرية  االمنية  االضطرابات 

معالجة ازمة النازحني السوريني تكون بقرارات حكومية حاسمة.

الثقة بالنقد الوطني 
ارتفعت بسبب متانة 

القطاع املصرفي، 
وهو ما يؤكده ارتفاع 

حجم الودائع

تتوخى تعليمات مصرف 
لبنان تحضير القطاع 

املصرفي لالنخراط في 
اي اتفاق دولي، وكي 

ال يخرج من اطار العوملة
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املقابل، اتخذنا يف املرصف املركزي مبادرات 
بفوائد  املصارف  اىل  التسليفات  اخرى مثل 
يف  تسليفها  اىل  بدورها  تعود  يك  مخفوضة 
واالسكان.  االنتاجية  القطاعات  دعم  سبيل 
علام اننا مستمرون يف دعم القروض املتعلقة 
مؤسسة  عرب  ومنها  الصغرية،  باملؤسسات 
املتعلقة  الفوائد  ندعم  كذلك  "كفاالت". 
بالقروض التي تعطى اىل املؤسسات الصغرية 
اجتامعية وال سيام  تتمتع مبنافع  التي  جدا 
تخّول  تدابري  ايضا  اتخذنا  املناطق.  يف  منها 
الناشئة  الرشكات  يف  االستثامر  املصارف 
ان  باعتبار  املعرفة"،  "اقتصاد  قطاع  ضمن 
لبنان،  يف  ويكرب  ينشأ  ان  ميكن  االخري  هذا 
تاليا ميكنه ان يساعد قطاعات اخرى لديها 
هذه  تؤكد  والفاعلية.  االنتاجية  من  املزيد 
قادر  دام  ما  لبنان  ان مرصف  كلها  التدابري 
النمو  التحرك، فهو سيلبي دعم  نقديا عىل 

وتوفري فرص عمل للمواطنني.        

ورمبا  عام،  دين  ثقل  تحت  لبنان  يرزح   ■
ظل  يف  الدين  خدمة  تسديد  عن  عجز 
واخرى  فرتة  بني  الدين  تبديل  عمليات 
بفوائد  لالكتتاب  سندات  واصدار  "سواب" 
مرتفعة. هل يشّكل ذلك خطرا عىل املالية 
اجراءات  املركزي  للمرصف  ان  ام  العامة 

معينة تحميها من التعرث؟ 
التي  وحدها  هي  باصالحات  نطالب   □
تكفل متانة املالية العامة. اذ يفرتض بهذه 
يف  العجز  خفض  اىل  تؤدي  ان  االصالحات 
املالية نسبة اىل الناتج املحيل. عندما نواجه 
ينمو  املحيل  الناتج  ان  مفاده  معينا  وضعا 
اننا  ذلك  يعني  الدين،  منو  من  اقل  بنسبة 
حصل  ما  وهذا  دقيقة،  مرحلة  دخلنا 
اىل  بالنسبة  الدين  انخفض  بعدما  اخريا. 
االرتفاع  اىل  عاد  اىل 133 %  املحيل  الناتج 
مبادرات  االمر  يتطلب    .%  140 بنسبة 
معالجة  سبيل  يف  الحكومي  الصعيد  عىل 
العجز والسيطرة عليه. مبعنى اخر ان من 
الرضوري خفض العجز، علام ان ليس للبنك 
لكنه  الشأن،  معالجة هذا  املركزي دور يف 
حال  يف  استشاري  بدور  املقابل  يف  يتمتع 
ارادت الحكومة ان تلجأ اليه طلبا استشارته 

يف هذا السياق.   

مالية  باسرتاتيجيا  الدويل  البنك  ينصح   ■
مستوى  خفض  اىل  ترمي  االجل  متوسطة 
الدين العام، ما يعيد احياء الثقة يف السوق 
ويوفر الحيز املايل لزيادة االنفاق االجتامعي 
والرأساميل. هل توافق البنك الدويل نظرته 

هذه؟
□ يتفق البنك الدويل مع توجهات قلنا بها 
سابقا، اي رضورة خفض العجز. تهمه ايضا 
مكافحة الفقر، وهي احدى الرسائل املهمة 
السنوية،  اجتامعاته  خالل  يكررها  التي 
معلقا االمال عىل اهمية االنفاق يف املجاالت 
هذا  لكن  االجتامعي.  بالطابع  تتعلق  التي 
مساعدات  الينا  بالنسبة  يعني  ال  االنفاق 
توفري  عرب  يكرس  ان  ميكن  امنا  اجتامعية، 
سبيل  يف  بدورها  تقوم  للبلديات يك  اموال 
عىل  مردودها  فيكون  واملدن،  القرى  امناء 

املواطنني بغية افادتهم عىل نحو مبارش. 

■ قّدر البنك الدويل البطالة يف لبنان بنسبة 
يف   %  13.3 بـ  مقارنة   ،2013 عام   %  13
و  ايران  يف  ليبيا،  15.3%  يف   %  15 مرص، 

هذا  ان  اىل  مشريا  تونس،  يف   %  16.7

سوريا وتداعياتها عىل لبنان؟
وقعت  التي  االمنية  للحوادث  كان   □
عمليتي  عىل  سلبي  تأثري  اخريا  سوريا  يف 
تاليا  وادت  لبنان،  يف  واالستثامر  االستهالك 
يف  عليهم  يتكل  لبنان  كان  َمن  هروب  اىل 
الذي  القرار  بعد  سيام  وال  السياق،  هذا 
وخصوصا  العربية،  البلدان  بعض  يف  اتخذ 
الخليجيني، بحظر مجيء رعاياهم اىل لبنان، 
ما ادى اىل تراجع النمو االقتصادي اللبناين، 
الحوادث  بالتزامن مع انطالق  ويا لالسف، 
املؤسفة يف سوريا. علام ان العودة اىل النمو 
الوضع  كان  مثلام   ،%  8 تفوق  مبعدالت 
باستعادة  مرهون  السورية،  االزمة  قبل  ما 
الحلول  وانتاج  ربوعها  يف  السالم  سوريا 
التي تضمن امنها، فضال عن عنارص داخلية 
اخرى ليست اقل تاثريا عىل النمو يف لبنان 
واالمني  السيايس  االستقرارين  تثبيت  هي 
واعادة بناء البنية التحتية وحسن استغالل 
ميلكها  ان  يتوقع  التي  والبرتول  الغاز  مواد 

لبنان يف مياهه االقليمية. 

القطاع  املركزي  املرصف  دعم  عن  ماذا   ■
الخاص وآليات متديد مدة الدعم؟ هل هي 
كافية ام ان املؤسسات التجارية والسياحية 
تحتاج اىل مزيد من التسهيالت يف الظروف 

الحالية؟
كونها  التي  النقدية  القدرة  سمحت   □
املرصف املركزي له باتخاذ مبادرات تساعد 
من  التخفيف  عىل  االقتصادية  القطاعات 
معاناتها. اتخذنا مبادرات عدة لدعم النمو 
القطاعات  اىل  بالنسبة  اللبناين.  االقتصاد  يف 
السياحية التي تواجه مشكالت مالية معينة، 
مرونة  مامرسة  عىل  املصارف  مع  اتفقنا 
املدعومة  القروض  مدة  ومددنا  مسؤولة، 
عىل  املدينني  يساعد  ما  سنوات  ثالث  ملدة 
ان يغطوا ديونهم عىل النحو الذي يريحهم 
كالتقسيط ملدة ثالث سنوات، او اعادة دفع 
الدين بعد انقضاء ثالث سنوات من تاريخ 
قرار متديد مدة القروض املدعومة. علام اننا 
يف سياق العمل املرصيف ال نستطيع ان نفعل 
اكرث من ذلك، اذ ال يجوز متديد مدة القروض 
اجل  من  محددة  غري  آجال  اىل  املدعومة 
حامية اموال املودعني يف القطاع املرصيف. يف 

الكلفة املباشرة التي 
يتكبدها لبنان سنويا

 من جراء النازحني السوريني 
تبلغ مليار دوالر

الليرة مستقرة وتسعيرها 
بالدوالر االميركي سببه

ان معظم املدخرات 
بالعمالت االجنبية هو 

بالعملة االميركية

 استرجاع نمو 8 % رهن 
استعادة سوريا السالم 

وتثبيت االستقرارين السياسي 
واالمني في لبنان

وحدها االصالحات تكفل متانة املالية العامة.

خفض العجز ومكافحة الفقر من الرسائل املهمة للبنك الدويل يكررها يف اجتامعاته السنوية.
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املعدل يتضاعف عند الشباب ما دون25  
الشهادات  ذوي  املتعلمني  بني  كذلك  عاما، 
العالية. ما هي نظرة حاكمية مرصف لبنان 

اىل معالجة البطالة الجامحة يف لبنان؟
□ يعترب املرصف املركزي ان اهم االهداف 
فرص  توفري  لبنان  يتبعها  ان  ينبغي  التي 
عمل باجور عادلة. لذا، فان هذا البلد يعاين 
تراجعا يف سبيل تحقيق هذا الهدف، ويعود 
ذلك اىل االوضاع السياسية واالمنية الراهنة 
تكبد  عن  فضال  التحتية،  البنى  ومشكالت 
عىل  التنافسية  القدرة  حيال  خسائر  لبنان 
االنتاج.  كلفة  ارتفاع  بسبب  تدريجي  نحو 
فاي قطاع اقتصادي يف امكانه توفري فرص 
عمل وخصوصا للفئات الشبابية تحت سن 
25 عاما، سيكون قطاعا منفتحا وقادرا عىل 

التطور والعوملة، اي االنتشار يف الخارج.  

النازحني  من  االكرب  الجزء  لبنان  يتحّمل   ■
نازح،  مليون  ونصف  مليون  بنحو 
والتقديرات تشري اىل ان عددهم سيصل اىل 
نحو 4 ماليني عام 2015، يف حني ان هؤالء 
التحتية يف البالد التي  البنى  يضغطون عىل 
اىل  الحاكمية  نظرة  هي  ما  سوءا.  تزداد 

معالجة هذه املشكلة؟
□ تكون املعالجة اوال واخريا عرب القرارات 
الحكومية التي ينبغي ان تكون حاسمة يف 
هذا الشان. يف املقابل، اجرى البنك الدويل 
دراسة اخريا بنّي خاللها ان الكلفة املبارشة 

التي يتكبدها لبنان سنويا من جراء النازحني 
ان  حني  يف  دوالر،  مليار  تبلغ  السوريني 
الكلفة غري املبارشة تبلغ نحو ثالثة مليارات 
تعاين  التي  السكانية  الكثافة  عدا  دوالر، 
الالجئني  وجود  عن  فضال  املناطق،  منها 
كل  االجنبية.  العاملة  واليد  الفلسطينيني 
ذلك يؤدي اىل ارهاق مالية الدولة وميزان 
البلدان  ان  اىل  االشارة،  تجدر  مدفوعاتها. 

االجنبية ومنظامت االمم املتحدة محكومة 
تحديد  سبيل  يف  اداري  وروتني  مبيزانيات 
آليات  ال  املقابل،  يف  املساعدات.  حجم 
النازحني.  تلبية حاجات  دولية معينة بغية 
نيويورك  يف  اخريا  عقدا  اجتامعان  مثة 
ترجمة  املركزي  املرصف  نر يف  مل  وباريس 
يكّون  لبنان  مرصف  ان  علام  لهام،  فعلية 

احتياطات ملواجهة مشكالت النازحني.

القدرة النقدية ملصرف 
لبنان سمحت باتخاذ 

مبادرات ساعدت على 
تخفيف معاناة القطاعات 

االقتصادية

ما دام قادرا يدعم مرصف لبنان النمو وتوفري فرص عمل للمواطنني      )تصوير املفتش املؤهل ريشار عامد(.

االسكان  لجهاز  املايض  القرن  تسعينات  من  بدءا  لبنان  مرصف  قروض  تجاوزت  باالرقام، 
العسكري 12,500 قرض بلغت قيمتها 1363 مليار لرية. يف سياق هذه القيمة ُمنح عنارص 
االمن العام قروضا بلغت قيمتها 18 مليار لرية. كذلك ُمنح عنارص أمن الدولة قروضا بقيمة 

14.5 مليار لرية.
القراض  خاصا  جهازا  الداخيل  االمن  لقوى  العامة  املديرية  انشأت   ،2010 ايلول  من  بدءا 

الضباط والعنارص، فاستفاد الجهاز بنحو 139 مليار لرية.
وبعدما وقعت بروتوكوال مع جمعية املصارف عام 2012، انشأت املديرية العامة لالمن العام 

جهازا خاصا ايضا القراض العسكريني، فاستفاد بنحو 35,5 مليار لرية.  
السكن من  انتاجية وقروض  لتمويل قطاعات  لبنان مبادرة  من جهة اخرى، اطلق مرصف 
خالل اقراض املصارف كاآليت: منح 2200 مليار لرية للجهاز العسكري ككل، فاستفاد من هذه 
القروض جهاز اسكان العسكريني )الجيش( بنحو 31.900 مليار لرية، قوى االمن الداخيل 50 

مليار لرية، االمن العام 22.3 مليار لرية.
علام ان السقوف املحددة لكل من الفئات الثالث هذه جاءت كاآليت :

اسكان العسكريني: 62 مليار لرية.
قوى االمن الداخيل: 50 مليار لرية.

االمن العام: 30 مليار لرية.

قروض مصرف لبنان للجهاز العسكري
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قصة عبارة مقتضبة حرمته الوصول إلى الرئاسة عام 1988

مخايل ضاهر لـ"األمن العام": 
قوة الرئيس من قوة الدستور وعندما ال يريد شيئًا لنفسه

بل افضى  للجمهورية،  رئيسا  انتخابه  بحرمانه  لم تكتِف  عبارة مقتضبة 
االنقسام السياسي اللبناني من حولها، وتأويلها، الى سابقة اول شغور 
في رئاسة الدولة منذ عام 1926. لم تكن املرة االولى حتى ذلك الوقت 
كان  االنتخاب.  جلسة  الى  الوصول  قبل  للرئاسة  وحيد  مرشح  ثمة  يكون 
عام  الجمّيل  وامني  بشير  والرئيسان   1964 عام  حلو  شارل  الرئيس  قبله 
1982. ليس االسم الوحيد كذلك الذي ينبثق ترشيحه من تسوية اقليمية 
ـ دولية. كان قبله الرئيسان فؤاد شهاب عام 1958 والياس سركيس عام 
فاسقطت   ،1988 استحقاق  اطاح  الداخلي  االنقسام  وطأة  ان  اال   .1976

التسوية على نائب عكار مخايل ضاهر مرشحا وحيدا للرئاسة. 
بعد،  ما  في  وزيرا  ثم  نائبا  استمر  الرجل  لكن  االستثنائية،  الفرصة  َفَقَد 
وشارك في اتفاق الطائف. يقّلب لـ"االمن العام" صفحات الحدث سنتذاك، 

ويتحدث عن استحقاق 2014 والجوانب الدستورية فيه.

مقابلة

■ كدَت تصري رئيسا للجمهورية عام 1988، 
كيف تروي تلك االحداث؟ 

امني  الرئيس  والية  كانت   1988 صيف   □
الجميل توشك عىل االنتهاء، وال بد من اجراء 
انتخابات رئاسية خالل شهرين قبل 23 ايلول 
منطقتني،  بني  منقسمة  البالد  كانت   .1988
رشقية وغربية، والنفوذ الدويل منحرص بني 
كان ال  االمريكية.  املتحدة  والواليات  سوريا 
االستحقاق،  الجراء  الدولتني  توافق  من  بد 
كان  االمر  هذا  حول  بينهام  الحوار  ان  اال 
االسبق  الرئيس  يومها  تقدم  مقطوعا. 
سليامن فرنجيه برتشيحه مدعوما من سوريا، 
وحددت جلسة االنتخاب يف 18 آب 1988، 
الرتشيح،  لهذا  املعادية  واشنطن،  ان  غري 
بذلت كل ما يف وسعها ملنع اكتامل النصاب 
عدم  الرشقية  املنطقة  نواب  من  بالطلب 
دون  حال  ما  اكرثية،  وهم  الجلسة،  حضور 
انعقادهـــا. عندئذ اجتمع النواب والزعامء 
املسيحيون يف بكريك مطالبني البطريرك بان 
يسعى لدى الفاتيكان يك تقبل امريكا بالحوار 
مع سوريا بغية تسهيل انتخاب رئيس جديد 
الفراغ. حصلت االجتامعات عىل  خوفا من 
مدى ثالثة ايام. نتيجة املساعي التي قام بها 
الكريس الرسويل، اعلن البيت االبيض قراره 
ريشارد  السفري  هو  خاص  مبعوث  ايفاد 
موريف اىل سوريا للبحث مع القادة السوريني 
كان  لبنان.  جمهورية  رئاسة  موضوع  يف 
يحمل يف جعبته الئحة بعرشة مرشحني انا 
جلسات  من  ايام  خمسة  طوال  بينهم.  من 
ملفات  ودرس  والتشاور  والحوار  املناقشة 
واملسؤولني  االمرييك  املبعوث  بني  املرشحني 
للغاية،  وشاقة  مضنية  وكانت  السوريني، 
حول  وفاق  وحصل  بالنجاح  اخريا  تكللت 

جورج شاهني

يف 12 حزيران 2013، استضاف "مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية"، 
لوزير  السابق  املساعد  بوحبيب،  عبدالله  الدكتور  السفري  من  بدعوة 
الخارجية االمريكية لشؤون الرشق االدىن ريتشارد موريف يف حلقة مغلقة 
تناولت تجربته يف اداراته وملفات املنطقة بني يديه، وعّرج يف الحديث 
عىل انتخابات رئاسة الجمهورية عام 1988 ووساطته مع سوريا، وصوال 

اىل صحة العبارة التي نسبت اليه: "مخايل ضاهر او الفوىض".
قال: "كانت تجربة غريبة جدا. نظر االمريكيون اىل الوضع عامي 1986 
و1987، ورأوا رضورة اجراء االنتخابات يف ظل الدستور يف ايلول 1988. 
ماذا كان سيحصل؟ كان من البساطة االفرتاض بان رئاسة الجمهورية هي 
املؤسسة السياسية الوحيدة العاملة. مل تجر انتخابات برملانية ملا يزيد 
عن 14 عاما منذ عام 1972. مل تكن الحكومة تلتئم، فكان من الرضوري 
استمرار الرئاسة واجراء االنتخابات املستحقة دستوريا. مل يشكل ذلك قلقا 
للسوريني. كان االمر رضورة دستورية، ومتّيز موقفهم باالزدراء بالسياسة 
اللبنانية عموما. كانوا مرسورين بزيارات كثريين من املرشحني آتني من 
بريوت، اراد كل منهم أن يصف ويرشح لهم كيف يسعه أن يكون افضل 
مل  ويغربلونهم.  يختربونهم  كانوا  املقبلة.  الرئاسية  لالنتخابات  مرشح 
التق جميع املرشحني، فلم اعرف سوى 88 يف املئة من املوارنة اللبنانيني 
جميعا، واظن ان كل ماروين كان مرشحا. ما كان يدفعنا هو ملخص بارد 
ومبديئ. هناك مؤسسة يجب املحافظة عليها ودعمها ان امكن ذلك. 
زيارات عدة، عىل  ناقشناها يف  اصداء يف دمشق.  تلق  كانت حجة مل 
األقل لسنة قبل اجرائها حتى موعد االنتخابات. تقدمت اسامء كثرية 
مل اكن عىل دراية بها، لكنها اسامء قادة اظهروا انهم مرشحون جديون 
للمنصب، وكان اي منهم قادرا عىل القيام بالوظيفة بالنسبة اىل واشنطن. 
لكن دمشق ادارت ظهرها لهم ومل تكن مهتمة باي منهم. اخريا وصلت 
اذا كانت االنتخابات ستحصل، يجب ان يكون هناك مرشح  الرسالة: 

واحد. اال أن منطق املرشح الواحد مل يتفق مع النموذج اللبناين.
عىل كل حال كان اسم مخايل ضاهر الوحيد الذي ظهر. مل اكن قد التقيت به، 
واجتمعت به للمرة األوىل الحقا بحواىل خمس سنوات. كنت خارج الحكومة 
ومل يكن قد انتخب رئيسا للبنان. املالحظة التي ُيزَعم أنني قلتها، وال اذكر 
انني قمت بذلك، انه اما ضاهر او الفوىض. بدت مثرية للشفقة النكم مررتم 
بعامني اضافيني من الفوىض. قال تلك الجملة مسؤول يف السفارة دانيال 

سمبسون يف ملخصه، بينام كان يدّون الوقائع خالل االجتامعات.

■ ال يزال البطريرك مار نرصالله بطرس صفري يذكر انك قلتها مرتني. قال 
انه ال يزال يسمع صوتك وانت تردد "الفوىض، الفوىض"؟

□ اذن اظن انني استعملت كلمة الفوىض. عىل كل حال، انا ال اجادل 
البطاركة. كان من غري املطروح أن يوافق السوريون عىل انتخابات فيها 
مرشح آخر. كانت هذه الرسالة كيفام صيغت. اظن انهم مل يعوا فعليا 
كيف تعمل السياسة يف هذا البلد، او انهم كانوا واعني ولكن غري مكرتثني 

لذلك، الن ال وقت لديهم من اجل خصوصيات السياسة.

■ هل طرح اسم مخايل ضاهر من الرئيس حافظ االسد ام من نائبه 
عبدالحليم خدام؟

□ ال. كان احد اسامء عدة اتت من لبنان.

■ أمل يكن خدام َمن فاوض يف االسامء؟
□ انا ال اذكر مفاوضات عىل االسامء، عدا الالئحة الكاملة لالسامء التي 

قدمت خالل تلك الفرتة من الزمن وترداد ال، ال، ال.

■ َمن كان يقول ال؟
□ يف النهاية كان حافظ األسد الذي يقول نعم. لكن خدام هو الذي 

ينقل الخرب.

■ أذكر انك مل تلتق االسد يف تلك الفرتة؟
□ مل التق به حتى اللحظة االخرية. لكن ذلك مدد املأساة واملوت وسفك 

الدماء يف هذا البلد.

■ هل تظن ان السوريني كانوا يريدون اجراء االنتخابات يف تلك الفرتة، 
ام انهم كانوا يعطون أسبابا وحججا الطاحتها؟

□ مل يكرثوا يف الحديث عن املوضوع. لكنني اظن انهم كانوا غري مبالني. 
مل يكرتثوا الجراء االنتخابات يف لبنان او عدم اجرائها. مل يكن ذلك مهام، 
وكان له تأثري كبري. لذا عندما عدت اآلن يف هذه الزيارة، وسمعت أنكم 

تريدون تأجيل االنتخابات استعدت ذكريات سيئة.
)حوار غري منشور(

ريتشارد مورفي: سمبسون قال العبارة 
لكنني استعملت كلمة الفوضى

حققت  انها  يومها  امريكا  اعتربت  اسمي. 
انجازا عظيام للبنان.

االمرييك  املوفد  لسان  عىل  حينذاك  قيل   ■
نرصالله  مار  املاروين  البطريرك  مع  لقاء  يف 
او  ضاهر  "مخايل  بكريك  يف  صفري  بطرس 
واكبت  التي  الظروف  حقيقة  ما  الفوىض". 

هذه املعادلة؟ 
□ وقف القادة املسيحيون ضد هذا الرتشيح 

يأمل يف  العتبارات شخصية. كل منهم كان 
ان يكون هو َمن يقع عليه االختيار، واعتربوا 
تعيني  مثابة  السوري  ـ  االمرييك  االقرتاح 
وقلت:  ببعضهم  اتصلت  عندها  للرئيس. 
ان ما اتفقت عليه الدولتان اقرتاح فحسب. 
استفيدوا من حصول نصاب لجلسة االنتخاب 
وانتخبوا َمن تشاؤون. ال امريكا تصّوت وال 
سوريا تصّوت. انتم االكرثية النيابية، والحق 
عليه.  تتفقون  االقرتاع ملن  لكم وحدكم يف 

القادة  برفض  االمرييك  املبعوث  فوجىء 
سوريا  مع  عليه  املتفق  االقرتاح  املسيحيني 
النتخاب الرئيس، فحذرهم بقوله الشهيــر: 
"مخايل ضاهر او الفوىض". اختاروا الفوىض 
الرئاسة،  مركز  شغور  مرحلة  يف  ودخلنا 

ودخلت البالد حاال من الضياع والفراغ.  

■ هل كنت تعرف االمريكيني قبل اختيارك؟
□ مل اكن اعرف احدا منهم ابدا، ومل التِق 

عىل الرئيس التوافقي ان يحظى برىض االفرقاء االساسيني جميعا، وليس مع فريق دون آخر.

georgestchahine@gmail.com
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املصلحتان  التقت  حياديا.  تصنيفهم  يف 
عيل  الطرفان  ووافق  واالمريكية  السورية 
رئيسا للجمهورية. ُوضعت الئحة مصغرة نزل 
اعضاؤها من عرشة اىل ثالثة، كنت من بينهم، 

واتذكر اسم فؤاد نفاع عىل الالئحة عينها.

وصول  االمريكيون  اراد  لو  يومها  قيل   ■
ملا  الجمهورية  رئاسة  اىل  ضاهر  مخايل 
مبثل  صفري  البطريرك  مع  موفدهم  تعاطى 

هذا التحذير؟
- ال ميكن  اطالقا التشكيك يف نيات واشنطن. 
كانوا يرغبون حقا يف مساعدة لبنان واخراجه 
انتخاب  وتسهيل  فيها،  التي هو  املحنة  من 
اىل  حاجة  يف  كانوا  النهم  له  جديد  رئيس 
انجاز كهذا يحققونه لبلد صديق، وهم عىل 
رئاسية لجورج بوش االب  انتخابات  ابواب 

لدورة ثانية.  

اللبنانيني تجاوز  ■ هل تعتقد ان يف امكان 
ومعطيات  ظروف  يف  الرئايس  االستحقاق 
الذي يحول  البعض، وما  يتمنى  لبنانية كام 

دون لبننته؟ 
□  يف امكانهم تجاوز االستحقاق الرئايس وفقا 
ملعطيات لبنانية بحتة، خصوصا وان النفوذ 
الخارجي افتقد الكثري من فاعليته، والنواب 
َمن  وليس  يريدون،  َمن  انتخاب  يف  احرار 
يراقبهم او يحاسبهم بعدما الغيت املفاتيح 
االنتخابية، اي العالمات الفارقة يف كل ورقة 
الصندوق.  يف  رماها  َمن  عىل  تدل  اقرتاع 
اليوم، وفقا للنظام الداخيل  ورقة االنتخاب 
والشهرة   االسم  تتضمن  ان  يجب  املعدل، 
فقط من دون اي اضافة او عالمة فارقة، واال 
اعتربت الغية كأنها مل تكن. يف امكاننا الجزم 
بأن االنتخاب الرئايس اليوم من صنع املجلس 
النيايب اللبناين دون سواه، وان كل التأثريات 

الخارجية تقف عند ابوابه. 

■ يف حال مل يتم التوافق عىل مرشحني من 
قوى 8 او 14 آذار، هل تعتقد ان الظروف 

تقود اىل رئيس تسوية؟
□ امتنى اوال ان يدعو الرئيس نبيه بري اىل 
جلسة قريبة النتخاب الرئيس العتيد، ولديه 
مهلة متتد ما بني 25 آذار و25 نيسان، الن 

املادة 73 تقول "شهر عىل االقل وشهرين عىل 
االكرث" من نهاية الوالية، وهذا  ما لفته اليه، 
ذلك ان هناك خطا مطبعيا يف نص الدستور 
عندما قال مبهلة "شهر عىل االقل او شهرين 
عىل االكرث"، بينام يجب ان تكون "وشهرين" 
بدال من "او شهرين". وهو يعني  ما بني 25 
اقىص.  حد  او  ادىن  كحد  نيسان  و25  آذار 
املجلس بدعوة من رئيسه،  يلتئم  ان  يجب 
واذا مل يوجه الدعوة يف هذا الشهر ال يعود 
اليه الحق يف دعوته، فُيَعاقب الرئيس بتهمة 
التقصري. لكن اذا دعا ومل يجتمع املجلس ال 
يعود اىل املجلس الحق يف االجتامع يف اليوم 
يعود  وال  املجلس،  ُيقاصص  عندئذ  العارش. 

اليه الحق يف االجتامع يف اليوم العارش. 

رئيس  انتخاب  وشك  عىل  سنكون  هل   ■
توافقي؟ 

□ علينا اوال ان نعطي الفسحة الكافية ملن 
الدورة  يف   الكبرية.  النيابية  الكتل  ميتلك 
االوىل يلتئم املجلس بنصاب 86. هناك مادة 
الجمهورية  رئيس  "ينتخب  تقول:  رصيحة 
الثلثني من مجلس النواب، ويكتفى  باكرثية 
بالغالبية املطلقة يف دورات االقرتاع التالية". 
هو  االوىل  الدورة  نصاب   ان  يعني  وهذا 
تنعقد  الثانية  الدورة  وكذلك  الثلثان، 

بالنصاب نفسه اي الثلثني.

■ هل نجحت تجربة الرئيس التوافقي؟ 
او   8 قوى  ليس من  رئيس  اىت  اذا  ال.  ملَ   □
اين  توافقا عىل شخص آخر،  آذار، وقد   14

املشكلة؟

■ وهل يستطيع ان يحكم؟
□ بالتأكيد وفق الدستور، يحكم كل حرف 
هذا  اىل  ينحاز  وال  يحكم  الدستور.  من 
البلد  مصلحة  اىل  ينحاز  يك  يحكم  ذاك.  او 
الدستور،  اىل  يحتكم  دام  وما  والدستور. 
يحكم بكل قوة. الرئيس الذي ينتقد ال ينتقد 
طرفا، بل املوقف املخالف للقانون او واقعة 

مخالفة للدستور.

■ من اين تأيت قوة الرئيس وهناك َمن يقول 
انها تأيت من رئاسته كتلة نيابية كبرية؟

□ تأيت قوة الرئيس من قوة الدستور عندما 
ال يطبق اال احكام الدستور رشط ان يكون 
ملام بكل تفاصيله والحياة السياسية العامة، 
وان يكون ذا شخصية نظيفة يف تاريخه، وال 
كيف  يعرف  ان  عليه  ماضيه.  من  يستحي 
يدير املؤسسات، وكيف يدير مجلس وزراء 
وزيرا   30 امامه  سيكون  مثال.  الدولة  رأس 
بندا   50 او   40 االعامل  جدول  ويف  تقريبا، 
التفاصيل،  يقتيض ان يكون ملام بها وبأدق 
الوزراء  مجلس  يدير  كيف  واال  حرف،  كل 
والبلد واملؤسسات. ان تكون شخصيته قوية. 
الرئيس القوي هو صاحب تاريخ نظيف، ال 
مصلحة شخصية له او النسبائه او اصدقائه، 
وال يحكم اال ملصلحة البلد واملصلحة العامة. 
عندها سيبقى قويا مثل فؤاد شهاب والياس 
مصلحة  رسكيس  اللياس  تكن  مل  رسكيس. 
شخصية، وكان من اقوى الرؤساء. القوي هو 
الدستور،  عىل  ويحافظ  القرار  يتخذ  الذي 
ويبقى من ضمنه ويقوم بواجباته من دون 
مصلحة اي طرف كان. عىل الرئيس التوافقي 
ان يكون برىض كل االفرقاء االساسيني وليس 

مع فريق دون آخر.

يقال  ما  هو  سائدا  منطقا  تخالف  انت   ■
االقوى  هو  الحكومة  رئيس  ان  من  اليوم 
هو  النواب  مجلس  ورئيس  السّنة،  بني 
رئيس  يكون  ال  فلامذا  الشيعة،  بني  االقوى 

الجمهورية االقوى بني املسيحيني؟ 
□ يجب ان يكون االقوى بشخصيته. السّنة 
ينتخبون املسيحيني ايضا. هم 27 نائبا بينام 
الباقني  الـ101  من  الحكومة  رئيس  ينتخب 
من النواب. كذلك رئيس املجلس ينتخبه مئة 
نائب. كل رئيس ينجح باصوات خليط من 

كل االطراف. 

■ هل اسمك مطروح يف استحقاق 2014؟ 
اليوم  املطروحة  الجدية  االسامء   □
تتبنى  التي  هي  الرئايس  لالستحقاق 
ككتلة  ثقل،  ذات  نيابية  كتل  ترشيحها 
نـــــــواب 8 آذار او كتلة فريق 14 آذار، 
املجلس  اصوات  نصف  منهام  كل  ومتلك 
هذه  سوى  طرح  ميكن  ال  تقريبا.  النيايب 
اي  انتخاب  تعذر  اذا  اال  اآلن،  االسامء 
اال  جديد  رئيس  انتخاب  ميكن  وال  منها، 

مبوافقتهام معا.

■ هل ترتشح لالنتخابات الرئاسية هذه املرة 
الناس  خدمة  نية  ان  ايام  قبل  قلَت  وكنَت 

موجودة؟
□ قلت سابقا واكرر اليوم يف شأن ترشيحي 
يف  عامال  قرن  نصف  من  اكرث  قىض  َمن  ان 
فيه،  يستمر  ان  اال  ميكن  ال  العام  الشأن 
وخصوصا اذا اتيحت امامه الفرصة يك يتبوأ 
اىل  خالله  من  يسعى  موقع  وافعل  اكرب 

تحقيق طموحات بلده وشعبه. 

كافية  اللبنانية  االرادة  بأن  تعتقد  هل   ■
وحدها الختيار رئيس لبنان أم يقتيض دامئا 

انتظار "كلمة الرس" و"الوحي"؟
□ االستحقاق الرئايس املقبل سيكون لبنانيا 
رصفا، ولن تكون هناك "كلمة رس" او "وحي 
واحرار  مستقلون  النواب  وان  خارجي"، 
الوطني،  ضمريهم  يريض  الذي  القرار  يف 
واالنسب  االفضل  يعتربونه  َمن  فينتخبون 

لقيادة دفة الحكم يف لبنــــــان. 

يزال  ال  الجمهورية  رئيس  ان  ترى  هل   ■
فعال ضامنا املؤسسات الدستورية والدولة أم 
بات بعد تقليص صالحياته يف مهب نزاعات 

االفرقاء اللبنانيني والخارجيني؟ 
التعديالت  مبوجب  الجمهورية  رئيس   □
 ،49 املــــــــادة  وتحديدا  الدستوريـــة، 
يسهر عىل احرتام الدستور، غري انه مل ُيعَط 
الحق  هذا  استعامل  من  متكنه  اي صالحية 
ما يستوجب حتام ايجاد صيغة وآلية متكنه 

من ذلك. 

■ كنَت ممن استشارهم رئيس الجمهورية 
الشخصيات  من  قليل  غري  عدد  مع  اخريا 
تلك  تناولت  ماذا  والقانونية،  الدستورية 

االستشارة؟ 
وانقضاء   64 املادة  بتفسري  تتعلق  كانت   □
30 يوما من دون ان تتقدم الحكومة ببيانها 
الوزاري امام املجلس النيايب، وهل من املمكن 
مستقيلة.  الحال  هذه  يف  الحكومة  اعتبار 
ان  الرئيس  لفخامة  ابديته  الذي  الرأي  كان 
مهلة 30 يوما هي مهلة حث وليست مهلة 
اسقاط، وان املشرتع لو اراد اعتبار الحكومة 

مستقيلة يف مثل هذه الحال الورد ذلك 

حمل املوفد االميركي 
ريتشارد مورفي الئحة 

باسماء عشرة مرشحني 
كنُت من بينهم 

عام 1988 حصل وفاق 
اميركي – سوري حقيقي 

حول اسمي، واعتبرت
 اميركا انها حققت انجازا 

عظيما للبنان

االنتخاب الرئاسي اليوم 
من صنع املجلس النيابي 
دون سواه، وكل التأثيرات 
الخارجية تقف عند ابوابه

الياس رسكيس كان اقوى الرؤساء ومل تكن له مصلحة شخصية.
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املادة  التي جاءت بعد  املادة 69  يف نص 
64. اال اننا يف مجال آخر، ُكلفنا منذ اكرث من 
الدستورية  التعديالت  بعض  دراسة  سنتني 
ان  اذ  لبنان،  يف  الحكم  النتظام  الرضورية 
التعديالت الدستورية التي أقرت يف الطائف 
وتكرست يف وثيقة الوفاق الوطني، وبعدها 
االحكام  من  جزءا  واضحت  املجلس  يف 
رئيس  صالحيات  بعض  نقلت  الدستورية، 
الوزراء  مجلس  مؤسسة  اىل  الجمهورية 
وواحدة  الوزراء  رئيس مجلس  اىل  وبعضها 
منها اىل املجلس النيايب الذي أضحى هو َمن 
يختار رئيس الحكومة العتيد. لكن مامرسة 
الحكم طيلة ما يزيد عن ربع قرن اظهرت 
الدستورية،  النصوص  يف  الشوائب  بعض 
وبعض النقص وااللتباس والغموض ما يحتم 
اجراء بعض التعديالت الزالة كل الثغر التي 
تعيق تطبيق احكام الدستور بصورة واضحة 

ورصيحة وعرصية. 

تكرار  دون  الحؤول  اىل  السبيل  كيف   ■
تجربة الفراغ يف املنصب االول يف الدولة؟ 

اىل  الدعوة  تلبية  نائب  كل  واجب  من   □
الن  الرئاسية،  االنتخابات  جلسة  حضور 
مبمثل  املنوطة  االساسية  املهامت  من  االمر 

االمة، وهي اهم صالحية تعطى له بني كل 
النائب  غياب  بالنيابة.  املرتبطة  الصالحيات 
خيانة  مثابة  هذه  االنتخابات  جلسة  عن 
باهم  القيام  عن  وتقاعس  الدستور  الحكام 
واجب وطني ملقى عىل عاتقه. ان الشعب 
هذا  ابدا  له  يغفر  لن  النائب  ميثله  الذي 
اول مناسبة  االحجام، وقد يحاسبه عليه يف 

تتيح له ذلك.

مع  طويلة  تجربة  عن  لديك  عصارة  اي   ■
انتخابات رئاسة الجمهورية؟

□ رئيس الجمهورية اليوم مبوجب املادة 49 
وحدة  ورمز  الدولة  رئيس  الدستـــور  من 
هذه  الدستور.  احرتام  عىل  يسهر  الوطن، 

املحوري   العظيم   الدور  تخترص  الكلامت 
لرئيس الجمهورية والتبعات الجسام امللقاة 
املركز االول  عىل عاتقه، وتدل عىل اهمية 
كل  كانت  املسؤولة.  السلطات  كل  بني 
منذ  خاصة  وبصورة  الرئاسية،  االنتخابات 
من  عدد  وتأثري  اهتامم  محط  االستقالل، 
املحلية  الظروف  ان  غري  الفاعلة،  الدول 
وشخصية الرئيس كانت لها ايضا مساهمتها 
يف  االول  املركز  يتبوأ  َمن  هوية  تحديد  يف 
البالد. اننا اليوم، اكرث من اي يوم مىض، يف 
القسم  معاين  كل  يحقق  رئيس  اىل  حاجة 
فيحافظ عىل الدستور وعىل سالمة االرض، 
ويسهر عىل ان يحرتم الجميع احكام الدستور 
والدميوقراطية  واالستقالل  السيادة  يف 
وحقوق االنسان والعدالة االجتامعية، وان 
الشعب  وحدة  مواقفه  كل  يف  فعال  يجسد 
اللبناين وصيغة عيشه املشرتك، ويكون االب 
الصالح لكل فرد من الشعب اللبناين. رئيس 
كهذا هو َمن ميكنه منع حصول اي نزاعات 
او سياسية حادة، وهو  او طائفية  مذهبية 
َمن نحن يف حاجة اليه اليوم يك يجعل من 
لبنان، هذا البلد الرائع بشعبه وجامله، قبلة 
له  َمن  نيال  القول:  فيه  العامل فيصح  انظار 

مرقد عنزة يف لبنان.

نحن في أمّس الحاجة الى 
رئيس يحقق معاني القسم 

ويحافظ على الدستور 
وسالمة االرض

النائب والوزير السابق مخايل ضاهر يتحّدث اىل جورج شاهني                         )تصوير املفتش اول املؤهل قاسم حسني(.
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قائد "اليونيفيل" الجنرال باولو سيرا لـ"االمن العام":
إسرائيل ملزمة االنسحاب من الغجر وتخوم "الخط االزرق"
تحليق الطيران اإلسرائيلي انتهاك للسيادة والقرار 1701

ون مع بدء االحتالل، نستطيع تأريخ  الن تاريخ العدوانية ضد لبنان ُيدَّ
االجتياحات  تاريخ  من  )"اليونيفيل"(  الدولية  القوات  وجود  عمر 
االسرائيلية بدءا من عام 1978. ساد اعتقاد بان اقامتها لن تطول 
مع صدور القرار 425، لكنها تمددت باجتياح عام 1982 وسقوط 
ثانية العواصم العربية تحت االحتالل، وصوال الى مهماتها الجديدة 

بعد حرب تموز 2006 تنفيذا للقرار 1701. 

مقابلة

يف  الفور  عىل  تحرض  الناقورة،  تذكر  عندما 
وقد  )"اليونيفيل"(،  الدولية  القوات  الذهن 
مسار  من  جزءا  الزمن  مرور  مع  تحولت 
الحياة اليومية يف الجنوب. لسنوات انقضت 
يف  املشاركة  الوحدات  حملت  تزال،  وال 
عدادها اجمل ما يف بلدانها من قيم وتقاليد 
اىل  وافضلها  وثقافة  وعادات  سلوك  وامناط 
الجنويب،  البلد الصغري. ظل  البقعة من  هذه 

داود رمال       

فقدت "اليونيفيل" اكرث من 300 من عنارصها ضّحوا بحياتهم ابان خدمتهم قضية السالم يف الجنوب.

aborami20@hotmail.com

وعاداته،  وتقاليده  عفويته  عىل  اآلخر،  هو 
حفظ  عىل  للسهر  الجدد  الوافدين  يستقبل 

السالم واالمن يف هذه املنطقة.
بالقوات  عربت  وحلوها،  مبّرها  احداث، 
يؤّرخ  شهدائها  نصب  ارتفع  الدولية. 
سامية.  مهمة  يف  قدمتها  التي  التضحيات 
بني  صاهرت  زفاف  وحفالت  افراح  ُعِقدت 
حياتهم،  عىل  والساهرين  تلك  االرض  ابناء 
فاذا القرىب تجمع لبنان ببلدان بعيدة شاسعة.
القوات  الناقورة، استقبلنا قائد  يف مكتبه يف 
هذا  معه  ودار  سريا،  باولو  الجرنال  الدولية 

الحوار

الدور  عن  ملحة  اعطاءنا  ميكنك  هل   ■
لبنان منذ  لـ"اليونيفيل" يف جنوب  التاريخي 
عام 1978، خصوصا وانها عربت باجتياحات 

و1996  و1993   1982 اعوام  ارسائيلية 
و2006، وقرارات دولية شتى. ما الذي تغري 
يف مهمتها؟ ما هو الدور الرئييس الذي تقوم 

به لحامية الجنوب ولبنان؟
شهدت  لبنان  يف  ملهامتنا  الـ36  السنوات   □
تحوال كبريا يف املشهد االمني يف جنوبه، من 

االحتالل والنزاعات اىل فرتة من الهدوء غري 
املاضية،  السبعة  املسبوق عىل مدى االعوام 
وقد تزامنت مع الفوائد االقتصادية وغريها 
طورت  لالمن.  املواكبة  النشاطات  من 
"اليونيفيل" نفسها يك تتأقلم مع املستجدات 
من  للمتطلبات،  وفقا   باستمرار  وتتكيف 
بافضل  اجل ان تكون قادرة عىل االستجابة 
االرض.  عىل  الوضع  لتغري  ممكنة  طريقة 
ابان الثامنينات والتسعينات املضطربة، ومن 
الخدمات  وعرب  االرض  عىل  وجودها  خالل 
اإلنسانية التي قدمتها، ساعدت عىل تخفيف 
واملساهمة  املجتمعات،  يف  االمنية  املخاوف 
الهل  مالءمة  اكرث  معيشية  ظروف  يف 
والنزيه  به  املوثوق  الشاهد  ظلت  الجنوب. 
بازاء االحداث، وعملت عىل املراقبة واالبالغ 

مثابة  وكانت  التطورات،  عن  مبوضوعية 

ليست لالمم املتحدة حرية 
الخروج من القرار 1701 
الذي هو من اختصاص 

مجلس االمن وحده

شاء الجرنال باولو سريا، بداية، حوارا قصريا من خارج ما نحمل من اسئلة، 
مقّدما رشحا حول املستجدات، مع تسجيله الشكر ملجلة "االمن العام" 

عىل "اتاحة هذه الفرصة حتى نستطيع ايصال افكارنا".
يحدد اولوية املرحلة بقوله "ان املوضوع االهم بالنسبة الينا ان الجانبني 
اللبناين واالرسائييل ملتزمني القرار 1701. مكننا هذا االلتزام االسرتاتيجي 
تستطيع  ما  السيطرة.  تحت  الوضع  ابقاء  من  الطرفني  من  والسيايس 
"اليونيفيل" تأمينه عىل االرض هو هذه النافذة من الفرص للحفاظ عىل 

االمن واالستقرار".
ال يخفي ان "الوضع معقد جدا وحساس، ولن اقول انه متوتر الن مثة 
نوعا من الهدوء واالستقرار. بالطبع هناك تأثري للوضع يف سوريا مستمر 
منذ ما يقارب 30 شهرا، وهو يؤثر عىل لبنان. االزمة مل تعد مقترصة عىل 
الالجئني كام كان الوضع يف البداية، الن هناك خاليا متطرفة تحاول نقل 
الفوىض اىل لبنان. لذلك من املهم جدا بالنسبة اىل "اليونيفيل" العمل 
مع الرشيك االسرتاتيجي لنا، وهو الجيش اللبناين، حتى نتأكد من ان ما 
نقوم به مفيد للبلد. يسعدنا ان يكون لنا تعاون مع االجهزة االمنية كلها، 

وتعاوننا مع االمن العام هو عىل مستوى عال".
يخترص والية "اليونيفيل" مبوجب القرار 1701 يف ثالث نقاط اساسية: 
مراقبة وقف االعامل العدائية، دعم الجيش اللبناين والحكومة اللبنانية 
عموما، مساعدة اهايل الجنوب. هذه النقاط هي الدعامات الثالث لعمل 
"اليونيفيل"، ونحن نعمل يف هذه االتجاهات مع املؤسسات اللبنانية 
حتى نستطيع القيام مبهامتنا التي تنطوي عىل حامية االمن واالستقرار 

يف جنوب لبنان الذي يشكل منطقة عملياتنا. من املهم ان نذكر اننا ننفذ 
ما يقارب 400 نشاط عسكري يوميا، و10 % من هذه النشاطات تتم 
بالتنسيق مع االجهزة االمنية مثل االمن العام. اذكر منها تدشني مركز 

االمن العام يف الناقورة مع اللواء عباس ابراهيم".
ال  بانها  مدركة  "اليونيفيل"  ان  املهم  "من  املوقف:  مقاربة  يواصل   
تستطيع مبفردها انجاز يشء وال تستطيع حفظ االمن. من املهم بالنسبة 
اليها العمل مع كل االطراف اللبنانيني. ال شك يف ان الوضع معقد، لكن 
تواصلنا مع االطراف يخولنا القول ان هناك مستوى كافيا من االلتزام 
البقاء الوضع هادئا واالبقاء عىل لبنان خارج النزاع، علام ان املجتمع 

الدويل ملتزم جدا مساعدته".
ينتقل اىل امكان توسيع "اليونيفيل" مهامتها اىل مراقبة الحدود البحرية، 
ويلفت الجرنال سريا اىل ان "موضوع الحدود البحرية والنفط مهم جدا 
ال  لكننا  و"اليونيفيل" خصوصا.  عموما  املتحدة  واالمم  املنطقة  المن 
نستطيع تحديد "الخط االزرق" البحري النه خارج واليتنا. ما نستطيع 
تقدميه هو نوع من الدعم يف حال وافق الطرفان. اذا كانت هناك موافقة 
قرار  اىل  الحاجة  البحري من دون  للخط  االمن  توفري  منهام، نستطيع 
جديد، الن هذه املنطقة من ضمن عملياتنا. انا اعتقد ان امكان استغالل 
املوارد النفطية من شأنها تأمني عقود من االستقرار يف املنطقة. اذا كان 
كال الطرفني مخوال استثامر الرثوات البحرية يف منطقته، فهذا سيولد فرص 
عمل وثروات وسيخلق حلقة حميدة. املهم ان تبقى املنطقة املتنازع 

عليها خارج النزاع، ويف هذا املجال يكون لـ"اليونيفيل" دور تلعبه".

حوار يسبق الحوار
قائد "اليونفيل":  خاليا متطّرفة  تحاول نقل الفوضى إلى لبنان
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رادع للمخربني املحتملني. بعد االنسحاب 
االرسائييل عام 2000، انترشت قواتها للمرة 
االوىل عىل طول "الخط االزرق"، وُعهد اليها 
خط  االرسائيلية  القوات  احرتام  مراقبة  يف 
االنسحاب. ادت حرب متوز ـ آب 2006 اىل 
تغيريات جوهرية يف حجم والية "اليونيفيل" 
شكلها  يف  تأسيسها  اعيد  التي  وتكوينها، 
الحارض كقوة حفظ سالم قوية، مع مهامت 
القرار1701.  مبوجب  اليها  اسندت  اضافية 

منذ ذلك الحني احِرز تقدم كبري:
• احرتم طرفا االتفاق وقف االعامل العدائية 

اىل حد كبري.
• االهم من ذلك، يف اعقاب انسحاب الجيش 
االرسائييل من املناطق املحتلة خالل االعامل 
اللبناين يف  الجيش  ُنرش  عام 2006،  العدائية 
للمرة  االزرق"  "الخط  حتى  الجنوب  انحاء 
الرشاكة  كفلت  وقد  عاما.   30 منذ  االوىل 
االسرتاتيجية بني "اليونيفيل" والجيش اللبناين 

انشاء بيئة اسرتاتيجية جديدة يف املنطقة.
خالل  من  والتنسيق  االتصال  ترتيبات   •
"اليونيفيل" تتمتع باملشاركة الكاملة والفاعلة 
القضايا  معالجة  يف  فاعلة  وكانت  لالطراف. 
االمنية الرئيسية والعمليات العسكرية، مبا يف 
الثقة  بناء  تاليا  القرار 1701.  انتهاكات  ذلك 

بني الطرفني.
بناء  لـ"اليونيفيل"  البحرية  القوة  ت  ُنشرِ  •
عىل  ونفذت  اللبنانية،  الحكومة  طلب  عىل 
نحو فاعل مهامتها ملساعدة البحرية اللبنانية 
غري  اسلحة  تهريب  وجود  عدم  ضامن  عىل 
رشعية من طريق البحر، واملساعدة عىل بناء 

القدرات البحرية يف لبنان.
• هناك بالطبع التحديات التي ال تزال قامئة، 
مبا فيها بعض االنتهاكات للقرار 1701. لكن 
لدينا آليات فاعلة للتصدي لهذه التحديات. 
ووالية  القرار  الطرفني  التزام  استمرار 
"اليونيفيل" امر بالغ االهمية يف هذا السياق.

سالت دماء ضباط "اليونيفيل" وجنودها   ■
جنبا اىل جنب مع دماء الشعب اللبناين. كيف 

تؤثر هذه التضحيات عىل ادائكم؟
من  اكرث  انشائها  منذ  "اليونيفيل"  فقدت   □
300 فرد من عنارصها الذين ضّحوا بحياتهم 
جنوب  يف  السالم  قضية  خدمتهم  اثناء  يف 

الحكومة   1701 القرار  يدعو  وحده.  االمن 
اللبنانية اىل تأمني حدودها واملداخل االخرى 
ملنع دخول االسلحة او املعدات املتصلة بها 
من دون موافقة لبنان. تحقيقا لهذه الغاية، 
يفّوض اىل "اليونيفيل" مساعدة حكومة لبنان 
بناء عىل طلبها. لذلك، فهو محدد للغاية يف 
تركيزه عىل منع دخول االسلحة غري املرخصة 
اىل لبنان، وينص ايضا عىل مساعدة لبنان بناء 

عىل طلب الحكومة اللبنانية فقط.

املؤسسات  مع  التعاون  تصف  كيف   ■
العسكرية واالمنية؟

العسكرية  املؤسسات  مع  ممتاز  تعاوننا   □
خاصة  عالقة  شخصيا  يل  اللبنانية.  واالمنية 
اللواء عباس ابراهيم الذي اكّن له اعىل  مع 
واالمن  ابراهيم  اللواء  االحرتام.  درجات 
لتسهيل  "اليونيفيل"  جانب  اىل  وقفا  العام 
االمن  لتحقيق  املشرتك  هدفنا  نحو  عملنا 
الناحية  من  لبنان.  جنوب  يف  واالستقرار 
االسرتاتيجي  رشيكنا  الجيش  العسكرية، 
معا  نتعاون  ونحن   ،1701 القرار  لتنفيذ 
بشكل وثيق جدا، مع احرتامنا الكامل سيادة 
نرش  ان  االمن  مجلس  الحظ  وقد  لبنان. 
"اليونيفيل" جنبا إىل جنب مع الجيش ساعد 
عىل تهيئة بيئة اسرتاتيجية جديدة يف جنوب 
االرض،  عىل  واضحة  النتائج  كانت  لبنان. 
االكرث  كانت  االخرية  السبعة  االعوام  ان  اذ 
من  اكرث  قبل  املنطقة  تشهدها  التي  هدوءا 

ثالثة عقود.

الجنوب،  سكان  مع  العالقة  عن  ماذا   ■
الحوادث  بعدد  تتعلق  مثة شكاوى  ان  علام 

واملامرسات؟
□ لدى "اليونيفيل" عالقات انسانية وثيقة مع 
اهل الجنوب تطورت خالل النزاعات منذ عام 
وحاميته،  الشعب  جانب  اىل  بوقوفها   1978
فرتة  خالل  له.  ممكنة  مساعدة  كل  وتقديم 
واليتي قائدا لـ"اليونيفيل"، عملت عىل تغذية 
هذه العالقة. رأيتها تزدهر وتكتسب اشكاال 
مىض،  وقت  اي  من  اكرث  وتتفاعل  جديدة 
او  والثقافية،  الرياضية  املناسبات  يف  سواء 
املجتمع،  حاجات  لتلبية  املتنوعة  املشاريع 
الطبية  املساعدة  او  التعليمية،  الربامج  او 

والبيطرية وغريها من الخدمات. نحن واعون 
قوة عسكرية  لديك  تكون  عندما  انه  حقيقة 
بالسكان،  املأهولة  املناطق  يف  تنترش  كبرية 
الصعوبات  بعض  ذلك  يسبب  ان  املحتم  من 
ضغطا  ويشكل  للشعب،  اليومية  الحياة  يف 
قصارى  نحاول  املحلية.  التحتية  البنية  عىل 
الناس ومعالجة اي  الحد من مضايقة  جهدنا 
القادة  مع  التقي  قدراتنا.  بافضل  مشكالت 
الدينيني  السلطات املحلية والزعامء  لدي مع 
نرشح  يك  باستمرار  واملواطنني  والصحافيني 
مخاوفهم  بالتايل  نتفهم  وانشطتنا.  مهامتنا 
حتى  الشأن  بهذا  املتعلقة  وحساسياتهم 
نتمكن من معالجتها عىل نحو مناسب. نحن 
نعالج اي سوء فهم مع املواطنني عىل الفور يف 
سياق العالقات املمتازة التي تربطنا بهم. اهل 
الهدوء  سيام   ال  ذلك،  كل  يقّدرون  الجنوب 
غري املسبوق الذي شهدوه عىل مدى االعوام 
املشرتكة  الجهود  خالل  من  املاضية  السبعة 
جدا  املهم  ومن  والجيش.  "اليونيفيل"  لـ 
الحفاظ عىل هذا االستقرار من خالل عملياتنا 
الجيش  مع  بالتنسيق  االرض  عىل  املستمرة 
الذين  الجنوب  سكان  من  وبدعم  اللبناين 

رحبوا بنا واستضافوا قوات حفظ السالم.

لبنان.  سيادة  انتهاك  يف  ارسائيل  تستمر   ■
متى يأيت يوم تتوقف فيه هذه االنتهاكات؟

اي  الجد  محمل  عىل  "اليونيفيل"  تأخذ   □
هذه  وتستجيب  االزرق"  لـ"الخط  انتهاك 
وقعت  كلام  الرسعة.  وجه  عىل  االحداث 
اضافية  قوات  ننرش  الخط،  هذا  حادثة عىل 
يف املوقع لتجنب الرصاع املبارش بني الجانبني 
عن  خروجه  وعدم  الوضع،  احتواء  وضامن 
ننسق  نفسه،  الوقت  يف  السيطرة.  نطاق 
اجل  من  واالرسائييل  اللبناين  الجيشني  مع 
اعادة الهدوء ووضع حد للوضع من دون اي 
تصعيد. نتعامل مع االطراف جميعا بانصاف، 
وال نتجاهل اي انتهاكات. اخريا، يتم االبالغ 
عن الحوادث وانتهاكات "الخط االزرق" كلها 
ومجلس  املتحدة  لالمم  العامة  االمانة  اىل 
االمن. تحليق الطريان االرسائييل يف االجواء 
والقرار  اللبنانية  للسيادة  انتهاك  اللبنانية 
1701، ويقوض صدقية "اليونيفيل" والجيش، 
املبذولة  والجهود  اهدافنا  مع  ويتعارض 

امنية  بيئة  واقامة  التوترات  حدة  لتخفيف 
مستقرة يف جنوب لبنان. نحن واالمني العام 
هذه  وقف  اىل  مرارا  ارسائيل  دعونا  ايضا، 

الطلعات الجوية.

بتنفيذ  كامال  ارسائيليا  التزاما  نرى  متى   ■
شبعا  مزارع  من  واالنسحاب   1701 القرار 
قرية  من  الشاميل  والجزء  كفرشوبا  وتالل 

الغجر؟
وضعنا  "اليونيفيل"،  مهامت  نطاق  يف   □
االنسحاب  لتسهيل  الجهود  من  الكثري 
هذه  الغجر.  قرية  شامل  من  االرسائييل 
مسالة طويلة االمد. موقفنا واضح جدا وهو 
شامل  من  االنسحاب  ملزمة  ارسائيل  ان 
"الخط  لشامل  املتاخمة  واملنطقة  الغجر 
االمم  تويل   .1701 القرار  وفق  االزرق" 

املسالة، ونحن   لهذه  اهمية خاصة  املتحدة 
السلطات  مع  املوضوع  متابعة  يف  نستمر 
االرسائيلية. مثة قضايا اخرى عالقة بني لبنان 
وارسائيل يقتيض معالجتها من اجل التوصل 
اىل وقف دائم للنار وايجاد حل طويل االمد 
للنزاع عىل النحو املتوخى يف القرار 1701. 
خالل  من  تحقيقه  من  بد  ال  االمر  وهذا 
اختصاص  خارج  انه  علام  سياسية،  عملية 
االستقرار  استعادة  خالل  من  "اليونيفيل". 
والحفاظ عليه يف جنوب لبنان بالتعاون مع 
للتوصل  االساس  "اليونيفيل"  توفر  الجيش، 
املهم  من  للرصاع.  االجل  طويل  حل  اىل 
االستفادة  الجانبني  من  القادة  اىل  بالنسبة 
من الفرصة السانحة التي نقدمها من اجل 

تحقيق هذه الغاية.

■ كيف تنظر اىل الوضع عىل طول الحدود؟
"اليونيفيل"  عمليات  منطقة  يف  الوضع   □
هادئ عموما، كام ان وقف االعامل العدائية 
تتعاون  التي   االطراف  كل  باحرتام  يحظى 
نحن   .1701 القرار  اطار  يف  "اليونيفيل"  مع 
واالكرث  جميعا،  باالطراف  وثيق  اتصال  عىل 
وملتزم  الحرب  يريد  ال  منهم  ايا  ان  اهمية 
وقف االعامل العدائية مبوجب القرار 1701، 
عىل  للحفاظ  معنا  العمل  عىل  ومصمم 

االستقرار يف املنطقة.

ازدياد الحوادث االمنية 
على طول "خط العوامات" 

منذ عام 2006 يضاعف 
من التوتر بني الطرفني

اللواء عباس ابراهيم 
واالمن العام وقفا الى 

جانب "اليونيفيل" لتسهيل 
عملنا نحو هدفنا املشترك 

لتحقيق االمن واالستقرار 
في جنوب لبنان 

باالستقرار والحفاظ عليه 
في الجنوب بالتعاون

مع الجيش، توفر 
"اليونيفيل" اساسا لحل 

طويل االجل للصراع
الجرنال باولو سريا يتحدث اىل داود رمال      )تصوير املفتش املؤهل شادي حطيط(.

فقدوا  اللبنانيني  املدنيني  من  كثريون  لبنان. 
ايضا حياتهم خالل هذه الفرتة. حفظ السالم 
عمل محفوف باالخطار، وقوات حفظ السالم 
تدرك جيدا هذه االخطار والتضحيات عندما 
تتعهد مهامتها. االفراد الذين فقدناهم ضّحوا 
بارواحهم يف اثناء اداء واجبهم، وافضل تكريم 
مببادئ  التمسك  هو  لهم  نقدمه  ان  ميكن 
املنظمة التي كرسوا حياتهم من اجلها. شعب 
نشاطره  ونحن  مضيفنا،  هو  لبنان  جنوب 
هي  هذه  بسعادته.  نفرح  ما  بقدر  معاناته 
عزميتنا  وتقوي  قواتنا  تحّرك  التي  الروح 

لالستمرار يف خدمة السالم.

 1701 القرار  يشمل  بأن  مطالبة  مثة   ■
ما  سوريا.  مع  والشاملية  الرشقية  الحدود 

مدى قانونية االقرتاح وامكان تنفيذه؟
□ حدد مجلس االمن بوضوح يف القرار 1701 
االرض  عىل  "اليونيفيل"  قوات  نرش  منطقة 
تتصل  االزرق".  و"الخط  الليطاين  نهر  بني 
لبنان  بني  العدائية  االعامل  بوقف  واليتنا 
املوارد،  السبب تحصل عىل  لهذا  وارسائيل. 
من  الخروج  حرية  املتحدة  لالمم  وليست 
مجلس  اختصاص  من  هو  الذي  القرار  هذا 
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الدكتور شفيق المصري يتحدث الى "االمن العام".

"الخط األزرق" بين حق لبنان وااللتباسات القانونية

شفيق املصري: "اليونيفيل" قوات ردع 
وليست قوات مراقبة فحسب 

ايار  لبنان في 25  االسرائيلي من جنوب  انسحاب قوات االحتالل  بعد 
من  اللبناني  والجزء  كفرشوبا  وتالل  شبعا  مزارع  باستثناء   ،2000
عبر  العبرية  الدولة  مع  شاقة  مفاوضات  لبنان  دخل  الغجر،  بلدة 
على  باالتفاق  انتهت  البرية،  الحدود  خط  لترسيم  املتحدة  االمم 

ترسيم خط انسحاب عرف بـ"الخط االزرق" 

متمسكا بتحفظاته عن نقاط شملها ترسيم 
لبنان  متكن  ارسائيل،  مع  االزرق"  "الخط 
17 مليون مرت مربع من  من اسرتداد نحو 
قضمها  صدد  يف  ارسائيل  كانت  االرايض 
وضمها، وال تزال قضية التحفظ عالقة من 
دون حل بسبب عدم حسم االمم املتحدة 

االمر.
قانونية  اضاءة  محاولة  القراءة  هذه  يف 
التي  لبنان  وحقوق  االزرق"،  "الخط  عىل 
يكرسها وتلك التي ال يزال يالحقها، واللغط 
تارة  الدائر حول تسميات خط االنسحاب 
احيانا  الهدنة  وخط  طورا  التقني  والخط 

و"الخط االزرق" مرات اخرى.
يقول استاذ القانون الدويل يف كلية الحقوق 
اللبنانية  والجامعة  االمريكية  الجامعة  يف 
بتفاصيل  امللم  ـ  املرصي  شفيق  الدكتور 
خطني  "مثة  ان  العام"  لـ"االمن  ـ  املشكلة 
بسبب  اختلفت  التسميات  لكن  للحدود 
الهدنة   خط  فقط  هناك  الرتجمة.  سوء 
خط  عمليا  هو  الذي  االزرق"  و"الخط 
االحتالل  قوات  انكفأت  الذي  االنسحاب 
الحدود، ويسميه  اىل خلفه عرب  االرسائييل 
البعض الخط التقني. اما خط الهدنة، فهو 
خط وقف اطالق النار الذي تقرر يف اتفاق 
عام  وارسائيل  لبنان  بني  املوقع  الهدنة 
1949، اي الخط الذي انسحبت اليه قوات 
االحتالل عامذاك. تنص املادة الخامسة من 

مقابلة

اطالق  وقف  خط  "ان  عىل  االتفاق  هذا 
بني  الدولية  الحدود  خط  ذاته  هو  النار 
التعريف  لهذا  )املحتلة(".  وفلسطني  لبنان 
ان  يف  تكمن  وفلسطينية  لبنانية  اهمية 

والعراق،  وفلسطني  وسوريا  لبنان  بني 
بها  املعرتف  لبنان  حدود  اصبحت  وبذلك 
الخط.  هذا  اىل  تستند   1923 عام  دوليا 
الدستور  من  االوىل  املادة  يف  ثبتت  وقد 
حتى  الناقورة  رأس  من  ومتتد  اللبناين، 
وكفرشوبا  )شبعا  العرقوب  منطقة  اخر 
يف  السورية  الحدود  اطراف  اىل  وصوال 
حصل   2000 عام  الربية(.  الحدود  موازاة 
لبنان،  جنوب  من  االرسائييل  االنسحاب 
العام  االمني  اىل  كتابا  ارسائيل  وارسلت 
القرار  نفذت  انها  اليه  تبلغ  املتحدة  لالمم 
ذلك  تبليغ  وتم   ،1978 عام  الصادر   425
برئاسة  اللبنانية  الحكومة  لكن  لبنان.  اىل 
تحفظ  اعلنت  انذاك  الحص  سليم  الرئيس 
واوضحت  العام،  االمني  رسالة  عن  لبنان 
ان مثة مناطق  اىل  يعود  ان سبب تحفظها 
االرسائييل،  االحتالل  تحت  تزال  ال  لبنانية 
وال سيام منها مزارع شبعا وتالل كفرشوبا 

ومواقع اخرى قرب بلدة العديسة.

■ ماذا عن موقف االمم املتحدة؟
برسالة  املتحدة  لالمم  العام  االمني  رّد   □
جوابية يقول فيها: "ان الخط الذي رسمته 
الدولية  الحدود  خط  ليس  املتحدة  االمم 
عمالين  خط  هو  بل  وارسائيل،  لبنان  بني 
تاليا،  لالنسحاب )الذي حصل عام 2000(. 
مسائل  تتعاطى  ال  املتحدة  االمم  فان 
قامئا،  تحفظه  ابقى  لبنان  لكن  الحدود". 
الفرتة،  تلك  يف  اللبناين  الجيش  وحاول 
بتكليف من الحكومة، تقليص هذا الفارق 
االزرق"  "الخط  او  االنسحاب  خط  بني 
الدولية  الحدود  او خط  الهدنة  وبني خط 
لوجود امتار عدة حاولت ارسائيل قضمها، 

الخط  تصويبه  بعد  االزرق"  "الخط  وبقي 
العمالين لالنسحاب. ثم اخذ مجلس االمن 
"الخط  احرتام  بوجوب  قرارات  يصدر 
التحفظ  اىل  االشارة  دون  من  االزرق" 
هذا  تأكد  وقد  الهدنة.  خط  واىل  اللبناين 
االمر بالقرار 1701 عام 2006، والزم لبنان 
وارسائيل احرتام هذا الخط، وكلفت قوات 
ارتباط  لجنة  مثة  عليه.  السهر  "اليونيفيل" 
بـ"الخط  التقيد  متابعة  مهمتها  ثالثية 

االزرق" وسائر احكام القرار 1701.

القرار  هذا  احرتام  ملزم  لبنان  ان  هل   ■
رغم التحفظ عن بعض بنوده؟ 

يطلب  وهو  القرار،  بهذا  قبل  لبنان   □
تعديل،  اي  دون  من  تجديده  سنة  كل 
او  صح  انه  نقول  ان  ميكن  ال  امر  وهذا 
السباب  انتهى،  الهدنة  اتفاق  ان  او  غلط، 
ثالثة: وّقعت ارسائيل الحدود الدولية كام 
االمن  الرتسيامت، اصدر مجلس  وردت يف 
قرارات عدة بوجوب احرتام اتفاق الهدنة، 
اشار القرار 1701 اىل وجوب احرتام اتفاق 

الهدنة.

االزرق"، الن االمر كان وال يزال مثار جدل 
كانت  اذا  ما  حول  املتحدة  االمم  لدى 
املتحدة  االمم  وكانت  سورية.  او  لبنانية 
وسورية  لبنانية  تأكيدات  طلبت  قد 
ترصيحات  يف  اكدت  سوريا  لبنانية.  بانها 
مل  لكنها  لبنانية،  انها  ملسؤوليها  رسمية 
كونها  بذلك  املتحدة  لالمم  تعهدا  تكتب 
ليست  االرض  هذه  ان  القول  ملزمة  غري 
ويتابعه  ملفه  يحرّض  مل  لبنان  ان  اال  لها. 
سياسية  لضغوط  رمبا  املتحدة  االمم  مع 
كبرية عليه. تقع مزارع شبعا عمليا تحت 
عىل  العاملة  "االندوف"  قوات  مراقبة 
ومل  وارسائيل،  سوريا  بني  الجبهة  مراقبة 
 425 للقرار  تبعيتها  ينفي  ما  لبنان  يرسل 
ويؤكد تبعيتها للقرار 1701، وقد وضعُت 
الرجوع  ميكن  االمر  هذا  عن  خاصا  كتابا 
 - الدولية  والرشعية  "لبنان  بعنوان  اليه 
ويف  الدولية  املحافل  يف  اللبنانية  القضية 
يف  لبنان  حق  اما  الدويل".  القانون  ضوء 
فهو  االحتالل  تحت  تزال  ال  التي  املناطق 
الطرق  عرب  دامئة  مطالبة  وموضع  قائم، 

الستعادتها. الديبلوماسية 

■ ماذا عن القرار 426؟
عام  الصادر   426 القرار  يذكر  احد  ال   □
القرار  تطبيق  كيفية  فصل  والذي   1978
الهدنة  ضباط  بقاء  عن  تحدث   .425
لبنان  بني  الهدنة  التفاق  دوليني  كمراقبني 
من  االرسائييل  االنسحاب  بعد  وارسائيل 
لبنان، ما يعني رضورة احرتام هذا االتفاق. 
يشري ايضا اىل بقاء ضباط املراقبة عىل خط 
حال  يف  "اليونيفيل"  انسحاب  بعد  الهدنة 

تأدية غرضها، وهو ليس "الخط االزرق".

القرارات  من  لبنان  يستفيد  كيف   ■
الدولية السرتجاع حقه؟ 

قوات  دور  تفعيل  اىل  السعي  عليه   □
الخروقات  بسبب  املعززة  "اليونيفيل" 
واخرتاقها   1701 للقرار  االرسائيلية 
الجوية  والطلعات  االزرق"  لـ"الخط 
التجسسية، وهي من اعامل العدوان وفقا 
تتزامن  وقد  الدويل.  القانوين  للتعريف 

تخريب  اعامل  مع  احيانا  الخروقات 

مزارع شبعا وتالل كفرشوبا 
خارج "الخط االزرق" الستمرار 

الجدل لدى االمم املتحدة 
حول لبنانيتها او سوريتها

في اتفاق الهدنة اقرت 
اسرائيل خطيا لدى االمم 

املتحدة بحدود لبنان 
املعترف بها دوليا

■ كيف ميكن لبنان اسرتداد حقه يف النقاط 
املتحفظ عنها، وبأي وسيلة؟

والقرارات   1701 القرار  لبنان  احرتام   □
ذلك  اىل  يضاف  ثابت،  االخرى  الدولية 
لالمم  العام  االمني  اصدره  الذي  التوضيح 
االزرق"  "الخط  ان  فيه  يؤكد  املتحدة 
ليس خط الحدود الدولية، وانه جاء ايضا 
الحرب.  وقف  اجل  من  امنية  لرضورات 
الخط  بني  العمالين  الفارق  يتضح  هنا 
"الخط  وهو  االنسحاب  خط  او  التقني 
مزارع  لكن  الهدنة.  خط  وبني  االرزق" 
"الخط  بقيت خارج  كفرشوبا  وتالل  شبعا 

لدى  منها  بتوقيع  خطيا،  اقرت  ارسائيل 
بها  املعرتف  لبنان  بحدود  املتحدة،  االمم 
كلمة  اىل  املادة مل ترش  ان هذه  ثم  دوليا. 
ارسائيل، بل اىل كلمة فلسطني، وكان ميكن 
الدولة الفلسطينية لو قامت او انشئت، ان 
تعلن ان ارسائيل اعرتفت خطيا بحدودها 

الشاملية".   

الحدود  خط  ترسيم  مهمة  توىل  َمن   ■
الدولية؟

□ لجنة فرنسية – بريطانية مشرتكة تولت 
الحدود  هذه  ُرسمت   .1923 عام  ترسيمه 

غالب نصار
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اشخاصا.  تطاول  حربية  مناوشات  او 
بعض  وقتلت  ارسائيل  خطفت  ان  حصل 
االزرق".  "الخط  خرقها  عرب  املواطنني 
"اليونيفيل"  قوات  اىل  املوضوع  بهذا  ُعهد 
اكرث  تكون   ان  املفرتض  من  التي  املعززة 
اىل  ترفعها  التي  التقارير  يف  سواء  حزما 
االمانة العامة لالمم املتحدة او يف اعاملها 
 1701 القرار  تطبيق  آلية  الن  امليدانية، 
قوات  مبوجبه  صارت  كونها  بها  منوطة 
ومن  فقط،  مراقبة  قوات  وليست  ردع 
خرق  اي  لرد  تجهيزها  اكتامل  املفرتض 

ارسائييل.

من  االرسائييل  الجيش  انسحاب  اثر  عىل 
اجرى   ،2000 ايار   25 يف  اللبنانية  االرايض 
لبنان وارسائيل مفاوضات عرب االمم املتحدة 
افضت اىل تحديد ما ُعرف بـ"الخط االزرق". 
قاد املفاوضات عن الجانب العسكري اللبناين 
الركن جميل  اللواء  العام  العام لالمن  املدير 
السيد الذي تحفظ عام ُدعي "الخط التقني" 
ارصار  وحمل  االرسائييل،  الجيش  النسحاب 
الدولية  الحدود  ان  عىل  اللبنانية  الحكومة 
املعرتف بها هي املرسومة عام 1923، واعيد 
بني  املعقود  الهدنة  اتفاق  يف  عليها  التأكيد 
لبنان وارسائيل يف 23 آذار 1949. ما يقتيض 
ان يكون خط االنسحاب متطابقا مع الحدود 

الدولية ليس اال. 
الوفد  حاول  حينذاك،  املفاوضات  ابان 
االرسائييل فرض 17 خرقا بني الحدود الدولية 
الخط  انه  عىل  املحدث  االزرق"  و"الخط 
التقني، وتاليا خط االنسحاب. لكن اعرتاضات 
الخروق  ازالة  عن  اسفرت  اللبناين  الجانب 

"اليونيفيل"  مهامت  تحددت  كيف   ■w
وفق القرار 1701؟

□ ميكن القول ان مهامتها تحددت كاآليت:

من  االرسائييل  االنسحاب  عىل  االرشاف   •
الجنوب.

• فرض االمن والسلم الدوليني يف املنطقة 
التي ترابط فيها.

• تقديم املساعدات االنسانية للمدنيني يف 
مناطق وجودها.

• تلبية طلب الحكومة اللبنانية ومساعدتها 
عملياتها  دائرة  يف  وليس  موقع،  اي  يف 
رسمي  بطلب  يتم  وهذا  فحسب.  الحالية 
من لبنان، وبصدور ما يسمى امر عمليات 
لتوسيع  املتحدة  لالمم  العام  االمني  من 

االنتشار الدويل يف مناطق اخرى.  

هذا  من  لبنان  حققها  مكاسب  اي   ■
القرار؟

حفظ  قوات  ان  يف  املكاسب  تكمن   □
السالم الدولية تحولت قوات حفظ سالم 
لبنان عىل  تساعد  اجهزة  معززة ومزودة 
الدول  اكدت  وقد  الربية.  حدوده  حفظ 
ركنني  وجود  "الفيتو"  حق  متلك  التي 
اساسيني يف بناء االستقالل اللبناين: وجوب 
اتفاق  واحرتام  الهدنة،  اتفاق  احرتام 
الطائف كصيغة توافقية بني اللبنانيني. اما 
بوجود  فيتمثل  القرار،  يف  السلبي  العامل 
نقاط ملتبسة، منها مثال انه  طالب ارسائيل 
انه  يعني  ما  الهجومية،  عملياتها  بوقف 
ابقى عىل حقها  مبا يوصف  بـ"العمليات 
كذلك  لهجوم.  تعرضت  اذا  الدفاعية" 
فعل  برد  قامت  ارسائيل  ان  القرار  اكد 
االلتباس  مكمن  جنودها.  خطف  نتيجة 
هنا ان القانون الدويل يفرض التناسبية يف 
تعرضت  اذا  انه  يعني  وهذا  الفعل،  رد 
دولة ما العتداء او هجوم يجب ان يكون 
ان  حني  يف  الفعل،  مع  متناسبا  فعلها  رد 
شكل   2006 عام  ارسائيل  به  قامت  ما 
عدوانا سافرا عىل كل لبنان من جنوبه اىل 
الفعل  مع  يتناسب  ال  نحو  وعىل  شامله، 
يعني  ما  جنودها،  بخطف  حصل  الذي 
اخريا،  النفس.  عن  الدفاع  رشوط  تجاوز 
 1701 القرار  تعديل  لبنان  يستطيع  ال 
الدول  موافقة  اىل  يحتاج  النه  بسهولة 
الكربى الدامئة العضوية كلها يك ال يتعرض 

لـ"فيتو" من احداها.  رسالة رئيس الجمهورية اميل لحود الى االمين العام لالمم المتحدة كوفي انان تتناول تحفظ لبنان عن نقاط في "الخط االزرق" ورفض التسليم به خط الحدود الدولية.حق لبنان في المناطق التي ال تزال تحت االحتالل قائم وموضع مطالبة دائمة

خريطة "الخط االزرق" والجانب الفاصل فيه بين بلدة العديسة ومستوطنة مسكفعام، وتجاوز "الخط االزرق" الحدود 
الدولية الى داخل االراضي اللبنانية.

ال يستطيع لبنان تعديل القرار 
1701 بسهولة النه يحتاج 

الى موافقة الدول الدائمة 
العضوية كلها تفاديا للفيتو

"الخط األزرق"

كلها باستثناء تحفظه عن ثالثة منها، احدها 
ومستعمرة  اللبنانية  العديسة  قرية  بني 
بعمق 200 مرت وطول 1500 مرت  مسكفعام 

تقريبا داخل الحدود اللبنانية.
هذا  بازالة  اللبناين  املفاوض  متّسك  بازاء 
تثبيت  املتحدة  االمم  اقرتحت  الخرق، 
كانت عام 1949  الدولية هناك كام  الحدود 
ان  عىل   ،)37( والنقطة   )35( النقطة  بني 
يوافق الجانب اللبناين موقتاً عىل وضع رشيط 

حول هذه املساحة املخروقة داخل االرايض 
بحيث  الدولية،  الحدود  محازاة  اللبنانية، يف 
مينع عىل الجانب االرسائييل مّس البقعة تلك. 
مناطق  يف  الشائك  الرشيط  عىل  لبنان  وافق 
مساحتها،  يف  املحدودة  الثالثة،  الخروق 
خط  عن  مطلقا  يعرّب  ال  ان  اشرتط  انه  بيد 
حدودي، بل ال يعدو كونه اجراًء امنيا موقتا 
املستعمرات  تالصق  اىل  نظرا  لبنان  به  سّلم 

االرسائيلية مع الحدود اللبنانية.
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قرب نقطة حدودية في محاذاة "الخط األزرق" تأكيدًا لحّق سيادي

مركز األمن العام في الناقورة:
هنا يبدأ الوطن

تحقيق

اللواء ابراهيم: املركز 
شاهد على ان لبنان الدولة 
ال يقبل بسيادة منقوصة، 

وال بسلطة مبتورة،
وال بنصف حضور

رئيس مركز االمن العام يف الناقورة املالزم اول قاسم دبوق.املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم يفتتح املركز الجديد يف رأس الناقورة، يف حضور قائد القوات الدولية يف الجنوب الجرنال باولو سريا.

املركز  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  افتتح  مذ 
الطبيعي  املسار  حدد  الناقورة،  رأس  في  العام  لالمن  الجديد 
موقع  في  جديدا  مركزا  "نفتتح  يومها:  قال  الدولة.  ملؤسسات 
متقدم لفرض االمن واالستقرار في هذه املنطقة الحبيبة من لبنان 
الصامدين  املقاومني  ابنائها  بدماء  تبخل  ولم  الكثير،  اعطت  التي 

من اجل توطيد سيادة لبنان واستقالله" 

داود رمال
aborami20@hotmail.com

اللواء عباس ابراهيم عرب تأكيده  "ان تشبثنا 
وارصارنا عىل تثبيت وجودنا يف هذا املوقع 
مؤسسات  لحضور  رمز  هو  ارضنا،  عىل 
امتداد  عىل  الدولة،  مؤسسات  كل  الدولة، 
اللبنانية تأكيدا عىل حقها يف فرض  االرايض 
مواطنيها  تجاه  واجباتها  واداء  سلطتها، 
املركز  هذا  يكون  ان  املهم  ليس  جميعا. 
بل  فحسب،  العبور  نقطة  عىل  الدولة  عني 
ال  الدولة  لبنان  ان  عىل  الشاهد  يكون  ان 
مبتورة،  بسلطة  وال  منقوصة  بسيادة  يقبل 
وال بنصف حضور. من هنا كان ارصارنا عىل 
الناقورة  العام يف  لالمن  القديم  املركز  نقل 
اىل موقع متقدم يف محاذاة "الخط االزرق" 
يعوق  امر  من  ما  بأن  الدولة  لتوجه  تثبيتا 
تشاء،  اىن  وجودها  دون  ويحول  دورها، 

ومتى تشاء، عىل امتداد االرايض اللبنانية".
التحرير،  عىل  عاما  عرش  اربعة  مرور  بعد 
زارت  الجديد،  املركز  افتتاح  عىل  وسنتني 
تنعم  التي  الناقورة  رأس  العام"  "االمن 
الوطن  احضان  اىل  البقعة  هذه  بعودة 
بعدما صادرها االحتالل االرسائييل  اكرث من 
عقدين، محاوال تغيري وجهها اللبناين، وربطها 
التوسعية  خطته  وفق  املحتلة  بفلسطني 
بارض  تاريخية  واحالم  اطامع  عىل  املبنية 

لبنان ومياهه.
رب قائل يستعجل القول: اىل اين تذهب، اىل 
"اخر ما عّمر الله"؟ الصحيح ان َمن تطأ قدمه 
هذه املنطقة يشعر انه يف "اول ما عمر الله"، 
وانه "من هنا يبدأ لبنان حيث العني ساهرة 

عىل الدوام لحفظ القلب وكل الوطن".
مركز  اىل  تدخل  عندما  الشعور  هذا  يكرب   
بأنه كلام تعاظم  الذي يشعرك  العام  االمن 
مأمن  بأنه يف  املواطن  الدولة، شعر  حضور 
جبه  عىل  اقداما  اكرث  وصار  االخطار،  من 
يحيي  ليك  املعجزات  واجرتاح  التحديات 
لسنوات،  سليبة  ظلت  التي  االرض  هذه 
ولنجد ان عمل االمن العام يتطور مع زيادة 
املهامت واملسؤوليات، وان رئيسه وعنارصه 
جديد  كل  مع  للتعاطي  كاملة  جهوزية  يف 
وفق التعليامت والتوجيهات املزودين اياها. 
املالزم  رئيسه  التقينا  املركز،  زيارتنا  لدى 
عودة  مراحل  رشح  الذي  دبوق  قاسم  اول 

الحياة اىل هذا املركز بعد توقف قاهر نتيجة 
االحتالل االرسائييل.

■ متى استحدث املركز؟
يف  العام  االمن  مركز  يف  العمل  اعيد   □
ظل  بعدما   ،2000 حزيران   12 يف  الناقورة 

 1978 عام  منذ  االحتالل  فرتة  طيلة  مقفال 
حتى التحرير عام 2000. مل يكن ملغى.

■ لكن جرى تطويره وتحديثه؟
□ مل يكن املركز يف هذا املكان عندما اعيد 
مرت.   600 حواىل  يبعد  كان  امنا  فيه،  العمل 
لالمن  العام  املدير  اتخذ   2012 ايار   9 يف 
العام اللواء عباس ابراهيم قرارا بنقل املركز 
من مكانه القديم اىل هذه النقطة املحاذية 
لـ"الخط االزرق" التي تبعد اقل من 200 مرت 
حرصا  الفلسطينية،   – اللبنانية  الحدود  من 
منه عىل وجود االمن العام عند اخر نقطة 

من الحدود كحق سيادي.

■ هل اكتفى اللواء ابراهيم بهذا القرار؟
اربع  املركز  بزيارة  ابراهيم  اللواء  رّشفنا   □

رأس  عىل  مسؤولياته  توليه  منذ  مرات 

ويف  كلها،  مبؤسساتها  الدولة  حضور  خيار 
طليعتها االمن العام، يف كل بقعة من ارض 
الجنوب املحررة، كام كل لبنان،  مل يتوقف 
مركز  ابقاء  من  الحكمة  عن  السؤال  رغم 
كيان غاصب،  مع  الحدود  العام عىل  لالمن 
سقوط  منذ  عالقة  اي  معه  لبنان  يقيم  ال 
جاء  الواضح  الجواب  واغتصابها.  فلسطني 
العام  لالمن  العام  املدير  لسان  عىل  ايضا 

التحرير14
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مديرية االمن العام، علام ان هذا املركز 
جولة  كل  يف  واساسية  دامئة  محطة  كان 
مع  الحدود  طول  وعىل  املنطقة،  عىل  له 
فلسطني املحتلة. كام خصه بزيارات محددة.

■ ما املحطة االبرز التي كان لها وقع خاص؟
اللواء  زارنا   2012 االول  كانون   31 يف   □
االمن  دائرة  يف  العسكريني  وجمع  ابراهيم 
الجديدة  بالسنة  وعايدنا  الجنوب،  يف  العام 
لحسن  توجيهاته  وزودنا  املجيدة،  واالعياد 
سري العمل. كان لهذه الزيارة االثر الكبري يف 
رفع معنويات عسكريي الدائرة الذين ملسوا 
به  يخصهم  الذي  االهتامم  مدى  قرب  عن 
نادرا  املركز  وان  خصوصا  االعىل،  رئيسهم 
اللواء  ان  غري  مسؤول.  قدم  تطأه  كانت  ما 
االهتامم  من  جديدا  عهدا  فتح  ابراهيم 
واملتابعة من خالل زياراته املتكررة، وسؤاله 

الدائم عن الجهوزية والتجهيزات والعديد.

■ ماذا عن ابرز املهامت التي تضطلعون بها؟
□ من ابرزها تنظيم حركة عبور قوات االمم 
املتحدة املؤقتة العاملة يف لبنان )اليونيفيل( 
لبنان وفلسطني املحتلة. نحن نستحصل  بني 
 – العام  املدير  من  الحرصية  املوافقات  عىل 
خاصة  حاالت  ويف  العديد،  شؤون  مكتب 
العام  املدير  من  مسبقة  موافقة  اىل  تحتاج 
حرصا مثل عبور املوفدين الدوليني، واستعادة 
اللبنانيني  وعودة  الشهداء،  وجثامني  االرسى 
وكان  لبنان،  اىل  املحتلة  فلسطني  من  طوعا 

الوطن من خالل الحضور والرصد املستمر 
لخروقات العدو الجوية والبحرية والربية، 
الحدود  ومراقبة  وقتها،  عنها يف  والتبليغ 
ومساعدة  والبحرية،  الربية  املرئية، 
املنظامت الدولية عىل انجاز مهامتها وال 
العام  االمن  مركز  منها.  االنسانية  سيام 
سواه  عن  يختلف  استثنايئ  الناقورة  يف 
مع  مفتوحة  حدود  ال  كون  املراكز  من 
فلسطني املحتلة، وحركة التنقالت ليست 
وتخضع  واستثنائية،  محصورة  بل  عادية 
ملوافقات استثنائية. انه عني ساهرة تسيج 

حدود الوطن.

مهمات املركز تنظيم 
عبور قوات اليونيفيل 

بني لبنان وفلسطني 
املحتلة، وعبور املوفدين 

الدوليني، واستعادة االسرى 
وجثامني الشهداء، وعودة 

اللبنانيني طوعا 
من فلسطني املحتلة

املركز القديم.

املركز الجديد.         )تصوير املفتش املؤهل شادي حطيط(.

اخرها املدعو ابراهيم ادمون عون. نتسلمهم 
ونحيلهم عىل السلطات املختصة، اي الجيش 
العسكرية  املحكمة  امام  للمثول  اللبناين، 
بعدما صدرت يف حقهم بالغات تقص وبحث 
معه،  والتعامل  العدو  بالد  ودخول  وتحر، 
والتجسس وحمل السالح. من بني هؤالء َمن 
مل تصدر يف حقهم بالغات كونهم دخلوا بالد 

العدو اطفاال او ولدوا هناك.

■ كيف تصف عالقتكم باملواطنني اللبنانيني؟
□ ال منلك رشف انجاز معامالت املواطنني 
اللبنانيني مبارشة، لكن لدينا رشف خدمة 
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تحقيق
جاد إبراهيم

البلدات الحدودية تواجه "لعنة الجغرافيا" والتحرير يزهر في الجنوب

عندما يتمّسك األهالي بالجذور: 
باقون ونموت هنا

في 25 ايار تحّل الذكرى الرابعة عشرة لتحرير الجنوب من االحتالل 
االسرائيلي. دخل هذا التاريخ وجدان اللبنانيني، وخصوصا الجنوبيني 
الذين سّطروا صفحات من الصمود والتشبث بارضهم. في الذكرى، 
تنقضي سنة تلو اخرى بفرح ال يخفت. يعيش ابناء البلدات الحدودية 
في استقرار وسالم من غير ان يغمضوا عن عدو على مقربة من 
كالهما  االرض.  رائحة  سوى  االمان  يشبه  ال  وحقولهم.  بيوتهم 

يكّمل اآلخر. فيهما مغزى االنتماء 

من شاطىء الناقورة اىل رميش، تواصل املشهد 
يف جولة "االمن العام" وصوال اىل تخوم مزارع 
شبعا يف العرقوب. مل يكن مستغربا قول قائد 
"اليونيفيل" الجرنال باولو سريا لرئيس مجلس 
البلدات  الرشيط من  بري "هذا  نبيه  النواب 
واالكرث  املنطقة  يف  االهدأ  هو  الجنوب  يف 

استقرارا".
قضاء  يف  البياضة  بلدة  مفرتق  تجاوزك  عند 
صور، وتبادلك التحية مع عنارص حاجز الجيش 

امامك  ينبسط  الناقورة،  اىل  متوجها  اللبناين، 
شاطئها االزرق الذي مل تصل اليه آفة التلوث، 
نضارته،  عىل  يحافظ  يزال  ال  بحرها  الن 
اال  انواع االسامك.  افضل  وتعيش يف  مياهه 
ان الصيادين يخفقون يف الوصول اىل مسافات 
يتهّددهم  اللبنانية  االقليمية  املياه  يف  بعيدة 
سالح البحرية االرسائيلية واعتداءات جنودها 
عىل العاملني يف هذه املهنة من ابناء الجنوب، 
اذ يواجهون مطلع كل فجر هذا التحدي سعيا 
ال  الذي  البحر  من  عيشهم  لقمة  توفري  اىل 

يقدرون عىل فراقه.
املواجهة،  هذه  غامر  يف  هؤالء  يستمر 
التخيل  رافضني  التحرير،  بعد  وخصوصا 
صيدهم  وشباك  املتواضعة  مراكبهم  عن 
من  املعبأة  السالل  اليهم  تجلب  التي 
الصيادين  احد  سؤالك  عند  الناقورة.  سمك 
العائد للتو من البحر ويف حوزته كمية من 
اوال عىل  الله  يشكر  و"البوري"،  "الرتيخون" 
هذه النعمة، وان كانت ضئيلة الن "اليهود"ـ  
بحسب قوله ـ مينعونه من االبحار اكرث، وهو 
يرص عىل رفع العلم اللبناين عىل سارية مقدم 
مركبه بغية توجيه رسالة اليهم: نحن اقوى 

منكم وبحرنا سيبقى لنا.
هواة الصيد بالصنارة لهم زواياهم ومساحتهم 
الناقورة. من  ايضا عىل تخوم صخور شاطئ 
بلدات قضاء صور  كل االعامر يحرضون من 
ومناطق اخرى، وان بدا املتقاعدون والكبار يف 
السن يشكلون الفئة االوسع من الذين ميضون 

نهاراتهم يف هذا املوقع الخالب. 
من البياضة اىل اخر نقطة يف الناقورة، حيث 
املطاعم  عرشات  تنترش  العام.  االمن  مركز 
واملؤسسات السياحية والتجارية التي يقصدها 
طلبا  واالجانب،  العرب  من  وسياح  لبنانيون 
التمتع باجوائها الهادئة واالستفادة من مناخ 
الصيف.  فصل  يف  وخصوصا  املنطقة  هذه 
يتلقى زائرها كل الرتحاب من االهايل، فضال 
بفضل  املستقر  االمني  الوضع  تثبيت  عن 
جهود الجيش وسائر القوى االمنية وتعاونها 
"اليونيفيل"، وان كانت تتحرك يف وسط  مع 
بقعة تقع قرب املواقع العسكرية االرسائيلية.

الناقورة، متتد  الجانب االخر من طريق  عىل 
املغروسة  الدومنات  من  كبرية  مساحات 
سهل  عند  وخصوصا  الشتوية،  بالزراعات 

اسعار  ارتفعت  وقد  اسكندورنة،  محلة 
عقاراتها بجنون يف االعوام االخرية، ومتّلكت 
لبنان وبعض  االكرب منها عائالت جبل  الجزء 

الشخصيات السياسية.

"اليونيفيل" والخبز وامللح

اللوايت  الزراعة  يف  العامالت  من  نقرتب   
ينشطن يف قطاف الخرض بكل حيوية، قبل ان 
تبسط الشمس خيوط اشعتها. كان الالفت ان 
السوريات  النازحات  من  منهن  االكرب  العدد 
ويقطن  عائالتهن،  جانب  اىل  يعملن  اللوايت 
يف بلدات املنصوري والبياضة وبيوت السياد، 
التي فتح اهلها ابواب منازلهم امام هذه االرس 

التي هربت من كابوس الحرب يف سوريا.
تستضيف الناقورة عىل مساحات كبرية منها 
املقر الرئييس للقوة الدولية منذ عام 1978، و 
تنسج  وحداتها منذ ذلك الحني عالقات تعاون 
وصداقة مع ابناء هذه املنطقة. مل تقترص هذه 

اىل  تطورت  بل  وامللح"،  "الخبز  عىل  العالقة 
قول  الطرفني عىل  بني  زيجات مشرتكة  امتام 
"اصبحنا  بري   نبيه  النواب  مجلس  رئيس 

اقارب الصحاب القبعات الزرق".
مشاريع  اقامة  اىل  الطرفني  بني  العالقة  اّدت 
هذه  ابناء  تعلم  خالل  من  وتربوية  ثقافية 
يف  املشاركة  البلدان  وحدات  لغات  البلدات 
الفرنسية  عىل  تقترص  ال  وهي  "اليونيفيل"، 
وااليطالية واالسبانية، بل تعدتها اىل الكورية. 
شمل هذا التعاون ايضا تعلم الفتيان الفنون 

القتالية مثل رياضة "الكونغ- فو" والكاراتيه.
"اليونيفيل"  مع  العالقة  اليوم  وليدة  ليست 
تبعا ملا يقوله قنصل ايطاليا يف الجنوب احمد 
بها  ونتقدم  مستمرة  هي  "بل  سقالوي  
لتثبيت الجنوبيني يف ارضهم، ومواصلة حياتهم 
املنوال  هذا  عىل  الطرفان  سيستمر  اليومية. 
من التكامل  بتوجيهات من السلطات اللبنانية 

وقيادة القوة الدولية".
ازداد  متسك االهايل بارضهم وديارهم اكرث 

صيادان عىل شاطىء الناقورة.

عاملتان زراعيتان يف سهل اسكندرونة.  يزرعون شتول التبغ عند مدخل الظهرية.

التحرير14
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بعد االعوام التي مرت عىل التحرير يف ايار 
2000 من "جراء رضيبة الدم التي دفعوها يف 
موىس  الناقورة  مختار  بحسب  الغزاة"  وجه 
مضيئة  صفحات  نسجل  "نحن  بقوله:  طاهر 
قدمت  التي  املقاومة  رجال  من  كبرية  العداد 
الئحة طويلة من الشهداء الذين روت دماءهم 
مع  املواجهات  يف  تالحموا  وقد  االرض،  هذه 
الجيش اللبناين ضد العدو االرسائييل الذي حصد 
الخيبات عندما سحب دباباته والياته العسكرية 

بفعل رضبات املقاومني فوق ارض الجنوب". 
وقفات  من  طويل  رشيط  طاهر  ذاكرة  يف 
للمحتل.  وتصديها  الحدودية  البلدات  ابناء 
مل ينس اىل اليوم، عندما استقبل يف منزله يف 
وسط بلدته نحو 140 شخصا ابان عدوان متوز 
2006 ، ومتضيتهم 17 يوما يف هذا املكان عىل 

وقع زنار من النار والقنابل التي انهمرت عىل 
الناقورة وبلدات الجنوب انذاك.

يروي طاهر باعجاب كيف عاد النازحون اىل 
قراهم بعد عدوان متوز، ونصبوا الخيم فوق 
بعد  رسالتنا  "الن  املدمرة  منازلهم  اطالل 
يف  البقاء  التحديات،  تكن  ايا  وقبله،  التحرير 
ارضنا وعدم مغادرتها. لدينا كل الثقة بجنود 
جيشنا الذين يعيشون وسط اهلهم واحبتهم".
يكرر امامنا وصية جّده التي نقلها اليه والده 
وهي "التعلم من درس فلسطني" الذي يشدد 
تحديات  تكن  ايا  بلداتهم  مغادرة  عدم  عىل 
اكرثها".  "وما  وتهديداته  االرسائييل  الجانب 
بعد  تحقق  الذي  بـ"الحلم  التحرير  ويشّبه 
نحن  والتضحيات.  الدماء  من  طويل  شالل 
باقون يف هذه االرض وسنذود عنها حتى اخر 
قطرة دم يف عروقنا. تطل علينا ذكرى التحرير 
وكلنا امل يف الحفاظ عىل هذا النرص واالمانة 
التي لن نتخىل عنها. هذا ما نعّلمه الوالدنا يك 
يستمروا عىل هذه الطريق و ينفذوا الوصية".

علام الشعب اميان وصمود

عليك  تطل  الشعب،  علام  اىل  الناقورة  من 
املواقع االرسائيلية التي ثبتت عليها العرشات 
وهي  املراقبة،  واعمدة  التنصت  اجهزة  من 
تعمل عىل مدار الساعة. لو كان يف مقدورها 
معرفة ما يدور يف رؤوس االهايل ملا قرصت 

يعرفون  عليها  املرشفون  كان  وان  ذلك،  عن 
بعد  والسيام  االرض،  هذه  اصحاب  ان  سلفا 
الذي  العدو  بطش  يخافوا  لن  تحريرها، 
بحقوقهم،  بتمسكهم  اللبنانيني  ارادة  اذهلته 
وقد رسموا لالجيال املقبلة اسرتاتيجيا البقاء 

والدفاع عن هذه البلدات.
تنترش عىل طول الطريق بني الناقورة وعلام 
الشعب احراج السنديان التي تجذب قطعان 
االغنام واملاعز التي يجلبها اصحابها من بلدات 
شبعا والعرقوب اىل هذا املكان، هربا من برد 
الشتاء. مل يأبه الرعيان الذين تحدثوا الينا عن 
كل ما يدور من حولهم. همهم االول توفري 
املرعى املالئم ملواشيهم، وتأمني لقمة العيش 

لعائالتهم.
يبقى الرشيط الحدودي متصدرا االخبار التي 
السياسية  والعواصم  االنباء  وكاالت  تنقلها 
ودوائر القرار يف العامل، وصوال اىل مقر االمم 
يدفع  التي  الجغرافيا"  "لعنة  انها  املتحدة. 
زرع  بعد  عام  1948  منذ  امثانها  الجنوبيون 
الفلسطينيني  ارايض  عىل  االرسائييل  الكيان 

وترشيدهم.
عدم  عىل  تحرص  الشعب  علام  تدخل  حني 
الهدوء  شدة  بسبب  السيارة  بوق  استعامل 
اثناء  يف  وتشعر  بهام،  تتمتع  التي  والسكينة 
احدى  يف  انك  واحيائها  طرقها  يف  تجوالك 
املنازل  بعض  ُشيد  الفرنيس.  الريف  بلدات 
باحجار من صخورها التي تحتويها حواكريها 

وتفوح منها رائحة الرتاب الزكية. 
املصور، ونحن يف  الزميل  االهايل؟ يسأل  اين 

العارشة قبل الظهر والشمس يف عز سطوتها.
يقيم العدد االكرب من ابناء البلدة يف بريوت، 

والسيام الذين يعملون يف الوظائف العامة 
والقطاع الخاص. تعج االحياء بالعائالت يف 
احياء  عىل  تحرص  وهي  الصيفية،  العطلة 
الشعب.  علام  ربوع  يف  وحفالتها  االعراس 
تالمذة  من  املئات  مدارسها  يف  تستقبل 
يغلب  اجواء  وسط  املجاورة  البلدات 
عليها طابع التالقي والعيش معا يف الرساء 

والرضاء.
يف  التجوال  الوادعة  البلدة  هذه  لزائر  يحلو 
ازقتها  يف  امليش  رياضة  ومامرسة  شوارعها 
والتي تتسع لكم كبري من املحبني والقادمني 
فضاء  صوٌت  يشق  االحد،  ظهر  قبل  اليها. 
البلدة ينبعث من كنيسة مار الياس الحي. تدل 
االجداد  ايادي  التي صقلتها  البيض  احجارها 
عىل ارتباطهم بهذه االرض. دخلنا اىل الكنيسة 
هذا  اىل  واندفاعهم  املصلني  خشوع  وسط 
املكان املقدس. يحرص كاهن البلدة االب نادر 
حداد عىل تشجيع عائالت علام الشعب عىل 
الصمود يف ديارها، وهذا ما يتناوله يف عظاته 

ودروسه الدينية.
َمن يقصد هذه الكنيسة يغرق يف الصالة تحت 
الرئييس  مدخلها  من  امتار  بعد  عىل  قبتها. 
يقف جنديان تدل لهجتهام بعد القاء التحية 

عليهام انهام من منطقة عكار.
صلواته  يف  يرددها  التي  حداد  االب  رسالة 
االرض  هذه  يف  العيش  "رضورة  يف  تكمن 
والدفاع عنها، ويدخل هذا االمر يف صلب امياننا 
وسعينا الدائم اىل عدم التفريط بها وتعريضها 
الي اخطار. لقد قدمت علام الشعب تضحيات 
للمنطقة.  االرسائييل  االحتالل  ابان  طويلة 
ودفعت الرضيبة مرات عدة وتربطنا عالقات 
اكرث من طيبة وممتازة مع بلدات الجوار. لذا 
تحت  نعيش  ونحن  استمرارها  عىل  نحرص 
هذه  عن  نرتاجع  ولن  واحد،  وعلم  سامء 

الرسالة".
قلة  هو  حداد  االب  يقلق  الذي  االمر  يبقى 
الزراعي  القطاع  يف  وخصوصا  العمل،  فرص 
والوزارات  الدولة  "دعم  اىل  يحتاج  الذي 
املعنية للحفاظ عىل العاملني يف هذا القطاع 
اعداد  من  والتخفيف  الحدودية،  االرياف  يف 

الذين ينزحون اىل بريوت". 
الجيش  وحدات  تؤديه  الذي  بالدور  يشيد 
البلدات  وعىل طول رشيط  الشعب  علام  يف 

يشكل  "حيث  الرسائيل  املتاخمة  الحدودية 
ويساعد  واطمئنان،  ثقة  مصدر  جنودنا 

وجودهم بيننا عىل البقاء يف قرانا".
الجواب نفسه نسمعه من نائب رئيس البلدية 
"املصدر  الجيش  يعترب  الذي  غفري  كميل 
اعداد  ارتفاع  من  يحذر  الستقرارنا".  االول 
قلة  الهجرة بسب  اىل  يلجأون  الذين  الشبان 
مجموعات  سعي  "رغم  العمل  فرص  توافر 
منهم الستصالح اراضيهم والعيش هنا ونقل 
يتناول  البلدة".  اىل  العاصمة  من  عائالتهم 
االحتالل  اثناء  االهايل يف  التي عاشها  املعاناة 
 60 نحو  عودة  ويطالب برضورة  االرسائييل، 

عائلة لجأت اىل ارسائيل ابان التحرير.

الظهرية و"الخط االزرق"

 نغادر علام الشعب اىل الظهرية التي ينشط 
اهلها يف القطاع الزراعي، وخصوصا يف التبغ. 

تنترش "كتائب" املزارعني يف حقولها الواسعة 
ويعمل  "اليونيفيل"،  مراكز  انظار  وتحت 
تطّلبها  اىل  نظرا  كافة  االرسة  افراد  فيها 
عمل مجموعات بدءا من تحضري الشتول يف 
"املساكب"، وزرعها يف ما بعد، اىل حني قطافها 

وشكها، وتوضيبها يف رحلة متتد اشهرا عدة.
التي  العبارت  و"العتول" وغريها من  "امليرب" 
السنتهم،  تفارق  ال  هنا  املزارعون  يستعملها 
ايار حيث  التي تسبق  وخصوصا يف االسابيع 
استعدادا  الحقول  يف  طريقها  الشتول  تأخذ 
ابرز  الزراعة  هذه  تشكل  وريقاتها.  لقطاف 
يف  حتى   االرض  هذه  يف  الصمود  وسائل 
اعوام االحتالل االرسائييل، لتأمني مبالغ مالية 
وبيع مواسمهم اىل ادارة حرص التبغ والتنباك 

"الريجي".

نسّجل صفحات مضيئة لرجال 
املقاومة التي قدمت الئحة 

طويلة من الشهداء

الدفاع عن هذه االرض في صلب 
ايماننا، وسعينا الى عدم التفريط 

بها وتعريضها ألي اخطار

يوسف سرور: 25 ايار 
هو العيد االكبر في بلدتي 

بعدما ازيح عنا كابوس 
االحتالل والقهر 

مختار الناقورة موىس طاهر.

عمود ارسال ارسائييل يف ارايض طربيخا.مصلون عند مدخل كنيسة مار الياس يف علام الشعب.

كاهن علام الشعب االب نادر حداد.

 نائب رئيس بلدية علام الشعب كميل غفري.
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درويش،  فايز  الظهرية  بلدية  رئيس  يفيد 
وهو  متقاعد يف قوى االمن الداخيل، ان 90 يف 

املئة من االهايل يعملون يف زراعة التبغ. 
يف املناسبة، ينتمي ابناء هذه القرية اىل عشرية 
قيام  رضيبة  دفعت  ان  سبق  التي  العرامشة 
اراضيها  من  مساحات  اقتطعت  التي  ارسائيل 
اىل  باسم جرداي، وقد فصلت االهايل  وتعرف 
قسمني، وتعيش اعداد منهم يف الجزء املحتل. 
وهم يدفعون ايضا امثان اتفاق "سايكس - بيكو". 
"الخط  طول  عىل  بجولة  درويش  يصطحبنا 
االزرق" املحاذي للمنطقة الفاصلة بني ارايض 
انظار  تحت  ارسائيل،  مع  والحدود  بلدته 

املواقع العسكرية العدوة.
يف تلك املحلة، شاهدنا العرشات من االشارات 
والالفتات بالعربية والعربية تحذر من االقرتاب 
كروم  اىل  يتطلع  َمن  االلغام.  خطر  بسبب 
الزيتون واشجار الفاكهة وحقول القمح قرب 
يلمس  االهايل،  يعمل  حيث  االزرق"  "الخط 
التي  باراضيهم  ومتسكهم  شجاعتهم  الزائر 

يشددون عىل البقاء فيها وعدم التفريط بها. 
احياء  يف  اللبناين  للجيش  دورية  مرور  عند 
ويزدادون  سكانها،  اسارير  تنفرج  البلدة 
الشهادة  كانت  وان  البقعة  اطمئنانا يف هذه 
يف انتظارهم. ينشط درويش عىل خط توطيد 
جنود  ينترش  حيث  "اليونيفيل"  مع  العالقة 
افارقة من الوحدة الغينية يف الظهرية رسعان 

ما نسجوا عالقات مع املقيمني فيها.

يارين والبستان... منازل متالصقة
 تعيش يارين الحركة نفسها، علام ان العدد 
االكرب من اهلها يقطنون يف تجمعات سكانية 

التي  التهجري  موجات  بفعل  البلدة   خارج 
تكبدتها، وعاشتها منذ اواخر السبعينات من 

جراء اجتياح عام 1978.
من يارين اىل جارتها البستان حيث تتالصق 
منازل البلدتني، متر املشاهد نفسها، مع تسابق 
االهايل عىل زراعة التبغ واالنتشار يف الكروم 
والنشاط  الحيوية  من  تهدأ  ال  حركة  وسط 
يف  عائالتهم  مبساعدة  التالمذة  يقوم  حيث 
واجباتهم  نسيان  دون  ومن  االعامل،  هذه 

املدرسية بالطبع. 
يروي لنا رئيس البلدية عدنان االحمد كيف 
للبقاء  السنة  ايام  مدار  عىل  االهايل  يعمل 
يف ارضهم وتشييد منازلهم التي دمرتها آلة 
ديارهم  حولت  التي  االرسائيلية  الحرب 
"مختربا" ملدفعيتها العمياء، فقتلت يف اعوام 
خلت عددا منهم يف هذه البلدات، وال تزال 
صورهم تزين صدور منازلهم. يعتاش السكان 
عىل محصول التبغ والزيتون، ويتسابق ابناء 
البستان وجاراتها عىل التطوع واالنخراط يف 
املؤسسات االمنية. يسّجل درويش واالحمد 
تطوع شبان من بلدتيهام ونجاحهم يف الدورة 
ويوجهان  العام،  االمن  يف  ملأمورين  االخرية 
التحية اىل مديرها العام اللواء عباس ابراهيم.

رامية ..."الله يبعدهم عنا"
حال رامية مثل بقية البلدات الحدودية التي 
باسامء  وتعرف  االرسائيلية،  املواقع  تزنرها 

طاملا  التي  الجمل  وظهر  ومزرعيت  البياض 
الذين  الهلها  يوميا  واستفزازا  تحديا  شكلت 
تلقوا الرصاص والقنابل. رغم ذلك، ال يزالون 
يرصون عىل التوجه اىل حقولهم لحرثها والعمل 

يف مساحات "ينحتونها بايديهم كل يوم".
رجال  بنضاالت  عيىس  فياض  الفالح  يشيد 
املقاومة يف هذا الصدد "بالتعاون مع جنود 
يف  الصمود  عىل  يشجعوننا  الذين  الجيش 
ابناء بلديت ومنطقتي  ارضنا". يضيف: "قرار 
الجميع  وليعلم  هنا.  واملوت  العيش  هو 
الشهداء هي  دماء  ان  االمر  يهمه  من  وكل 
التي امثرت هذا التحرير الذي نعيش اجواء 
مدار  وعىل  ايار  يف  وانتصاراته  احتفاالته 

السنة".
موىس  ويستوقفنا  رامية،  ساحة  يف  نجول 

مرعي ابن االعوام الـ87 قائال: "متهلوا قليال، 
اكرث من مرة  لقد دمر االرسائيليون منزيل 
قراري  ان  واخرها يف عدوان متوز. سجلوا 
كان وال يزال، شأن كثريين من ابناء بلديت، 
البقاء يف هذه االرض. وهذا ما نريد ان نقوله 
الله  عىل  نتكل  التحرير.  ذكرى  يف  ونعلنه 
اوال، ونعول عىل قبضات الجيش واملقاومة 
يستكمل  الحامية".  هذه  لنا  توفر  التي 
مرعي حديثه وهو يرفع عكازه نحو املواقع 

االرسائيلية، ويردد: "الله يبعدهم عنا".

عيتا الشعب "عاصمة الشهداء"

الشعب  عيتا  اىل  الطريق  نسلك  رامية  بعد   
االرسائيليون  دمر  التي  الشهداء"  "عاصمة 
الجزء االكرب منها يف متوز 2006. كان املقاومون 
قد حولوها ساحة حرب ومواجهات من العيار 
العدوان  رشارة  انطلقت  العدو.  ضد  الثقيل 
املتاخمة  وردة  خلة  عند  اراضيها  خراج  من 

للحدود  مع ارسائيل.
َمن يزر هذه البلدة املرتامية االطراف، يشاهد 
وعند  السطوح  عىل  للشهداء  الصور  عرشات 
مداخلها وهي تعرّب عن  فخرها  بهذا الجيل من 
املجلني. ويبقى لسان حال اهلها: لوال التضحيات 
التي سطرت يف املواجهات ضد االرسائيليني ملا 
كنا نعيش عىل هذا املنوال من العشق الرضنا، 
بذكرى  واالحتفال  سبيلها،  يف  واالستشهاد 
التحرير كل سنة. يعرّب العيتاويون عن اعتزازهم 

اطراف  ارسائيل يف  التي خاضتها  املعارك  بان 
اىل  الوصول  قدرة جنودها عىل  البلدة وعدم 
اعامقها واسكات نريان املقاومني عىل مدار 33 
يوما يف متوز مصدر فخر بعدما ردد املسؤولون 
الشعب  عيتا  اسم  واالجنبي  املحيل  واالعالم 

ومشوار صمودها.
يوسف  الشعب  عيتا  بلدية  رئيس  يروي 
يعقوب رسور )45 سنة امىض 14 منها معتقال 
هو  ايار   25" ان  االرسائيلية(،  السجون  يف 
العيد االكرب يف بلديت اذا صح التعبري، بعدما 
واالعتداء  والقهر  االحتالل  كابوس  عنا  ازيح 
عىل االرض واالعراض. وادى تعاون الشعب 
ودحر  الخالص  هذا  اىل  واملقاومة  والجيش 
العدو. وجاء هذا التتويج بفعل الدماء التي 
بذلت قبل هذا التاريخ فضال عن متوز 2006. 

عالقتنا بـ "اليونيفيل" ممتازة 
وننشط على خط توطيدها 

مع افرادها 

يعتاش السكان على محصول 
الزارعة، ويتسابق شبابنا على 

التطوع في املؤسسات االمنية 

رئيس بلدية البستان عدنان االحمد.رئيس بلدية الظهرية  فايز درويش عند الخط االزرق يف اعايل بلدته.

قياديت  اىل  نرفعه  الذي  االكرب  الشكر  ويبقى 
الجيش واملقاومة".

نصب اللواء فرنسوا الحاج يف رميش

فتحت  التي  رميش  يف  كان  الجولة  ختام 
اليها من  للنازحني  وكنائسها  منازلها  ابواب 
يدر   .2006 متوز  يف  والجوار  الشعب  عيتا 
انتاج التبغ عىل املزارعني ارقاما ال بأس بها 
يستثمرونها يف تعليم اوالدهم وايصالهم اىل 
ارقى الجامعات يف لبنان والخارج. يتسابق 
املؤسسات  يف  االنخراط  عىل  ايضا  شبانها 
العسكرية والوظائف الرسمية، وهم يجلون يف 
البلدة وفوق  التي يحتلونها. يف ساحة  املواقع 

اعمدة تخرج من بركة املياه، يطل امامك 

املزارع  فياض عيىس يف رامية.موىس مرعي يف ساحة رامية.

عيتا الشعب

اوالد يلهون يف ساحة الكنيسة يف رميش.     نصب اللواء الشهيد فرنسوا الحاج يف ساحة رميش.

التحرير14
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زراعة التبغ تلقى رعاية 
خاصة من رئيس مجلس 

النواب وادارة "الريجي"

 نائب رئيس بلدية رميش ميشال شوفاين.

نصب اللواء الشهيد فرنسوا الحاج الذي 
وذكر  سريته  تناول  يف  رميش  ابناء  يفخر 
ميزاته ويف تقديم حياته عىل مذبح الشهادة.

ميشال  البلدية  رئيس  نائب  مع  لقاء  يف 
شوفاين، وجه الشكر اىل املدير العام لالمن 
العام اللواء ابراهيم عىل الدور الوطني الذي  
عىل  العام  لالمن  العامة  املديرية  به  تقوم 
العدد  ان  اىل  واشار  الوطن،  مساحة  طول 
التبغ  زراعة  يف  يعملون  االهايل  من  االكرب 
التي تلقى رعاية خاصة من رئيس مجلس 
ادارة  مجلس  ورئيس  بري  نبيه  النواب 

"الريجي" ناصيف سقالوي. ويصف ذكرى 
من  علينا  هبطت  التي  بـ"النعمة  التحرير 
السامء. فنحن ال نستطيع العيش اال داخل 
يزال  البلدي وال  املجلس  نفذ  بلداتنا. وقد 
تثبيت  بغية  االمنائية  املشاريع  سلسلة من 
الشبان هنا قدر االمكان، ونقدم مساعدات 

لكل من يبني منزال يف البلدة".
زائر  يلمس  الحدودية  الجولة  خامتة  يف 
البلدات عمق اميان اهلها بجنوب ال تقبل 
دون  اصحابها  اقدام  مبالمسة  اال  ارضه 

سواهم.

رائحة األرض واألمان

  )تصوير املفتش املؤهل شادي حطيط(.

loto sms 21-28 AR.indd   1 5/14/13   11:06 AM
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شوقي عشقوتي

التوطين في لبنان: من هاجس مزمن إلى خطر داهم

"السالم املفقود" 
في غابة الشروط اإلسرائيلية

املفاوضات  في  تقّدم  الحراز  الدفع  من  واشنطن  جهود  تحّولت 
وقت  في  االنهيار،  من  انقاذها  الى  الفلسطينية   - االسرائيلية 
تتصرف اسرائيل على ان ال شيء يجبرها على تنازالت للفلسطينيني، 
وقادرة على تحّمل ثمن ادارة الصراع باعتبار ان كلفة ادارته اقل من 
كلفة حله. اما الفلسطينيون فيشعرون بان املساعي االميركية 

لن تقود الى تسوية في املستقبل املنظور

الفلسطينية  التوقعات  سقف  ان  الواضح  من 
ما  وكل  كثريا،  انخفض  االمريكية  والطموحات 
يجري ال يصب يف تقريب اوان التسوية، وامنا 
اطالة امد املفاوضات. اذا تم التوصل اليه، لن 
يختلف االتفاق االطار كثريا عن اتفاقات سابقة 
احيلت بنودها عىل التفاوض وليس اىل التنفيذ.

االمرييك  الخارجية  وزير  ان  ايضا  الواضح  من 
جون كريي وقع يف الفخ االرسائييل الذي نصبه 
نتنياهو عرب متسكه  بنيامني  الوزراء   له رئيس 
دولة  بارسائيل  الفلسطينيني  اعرتاف  برشط 
يهودية. وادى هذا الرشط اىل عرقلة املفاوضات 
وافشالها، ويف الحد االدىن افراغها من محتواها، 
صحيح  والالجئني.  القدس  ملفي  يف  وخصوصا 
الفلسطيني  املسار  لحل  التفاوض  ملفات  ان 
شائكة ومعقدة، وحيث تشكل ملفات القدس 
واملستوطنات  والحدود  والالجئني  املحتلة 
العامة  املالمح  ارسائيل  دولة  ويهودية  واالمن 
بيهودية  االعرتاف  رشط  لكن  االطار،  التفاق 
امام  العوائق  ابرز  احد  حاليا  يعترب  الدولة 
التوصل اىل اتفاق، خصوصا وان مطلب يهودية 
امرييك  هو  وامنا  فقط،  ارسائيليا  ليس  الدولة 
ايضا. وقد اكد ذلك السفري االمرييك يف تل ابيب 
دان شابريو قائال ان "االتفاق االطار سيتضمن 
اعرتافا بارسائيل دولة قومية للشعب اليهودي، 
والواليات املتحدة تقول دامئا ان ارسائيل دولة 
يهودية، ويجب أن تبقى كذلك". اشار اليه ايضا 
املبعوث االمرييك مارتن انديك مع زعامء اليهود 
خالل  للفلسطينيني  قال  كان  بعدما  امريكا،  يف 
وضع اسس اتفاق االطار "ان االعرتاف بيهودية 

املاضية.  القليلة  السنوات  يف  ارقامها  تراجعت 
الف   70 مبعدل  التسعينات  يف  كانت  بعدما 
 22 املايض  العام  بلغت  يهودي سنويا،  مهاجر 
الف مهاجر فقط. مرد هذا الرتاجع اىل عاملني 
"الطاردة"  العوامل  انحسار  االول  اساسيني: 
االصلية،  بالدهم  ومن  املنشأ  بلد  من  لليهود 
يف  لليهود  "الجاذبة"  العوامل  انكفاء  والثاين 

اتجاه ارسائيل.
ما يحاوله االرسائيليون يف املرحلة املقبلة ترسيخ 
فكرة يهودية الدولة، باصدار مزيد من القوانني 
من  جديدة  مساحات  انتزاع  شأنها  من  التي 
االرض الفلسطينية وتهويدها، وتهيئة الظروف 
لالخالل بالواقع الدميوغرايف لصالح اليهود عىل 
ارسائيل  وستعمل  والنوعي.  الكمي  املستويني 
يهود  من  املزيد  لجذب  الظروف  تهيئة  عىل 
لتحقيق  املحتلة  العربية  االرايض  اىل  العامل 
داخلها،  العرب  عىل  الدميوغرايف  التفوق 
حجر  تشكل  اليهودية  الهجرة  ان  باعتبار 
وسط  طبيعية  غري  دولة  الستمرارها  الزاوية 
املؤسسة  يعاديها ويقاطعها. وستسعى  محيط 
الوكالة  مع  والتنسيق  بالتعاون  االرسائيلية، 
ومنظمة  كبرية  حملة  متويل  اىل  اليهودية، 
لجذب نحو 200 الف من االرجنتني و80 الف 
من يهود الهند وجنوب افريقيا وعدة آالف من 

يهود الفاالشا يف اثيوبيا.

يهودية  تكريس  نحو  االرسائييل  الجنوح  هذا 
الدولة قانونيا وعمليا، يتصدى له الفلسطينيون 
فكان  وامكانات.  وسائل  من  به  أوتوا  ما  بكل 
الرفض القاطع لرشط االعرتاف بالدولة اليهودية 

تغطية  املوقف  هذا  لقي  النهايئ.  االتفاق  يف 
الذي  الختامي  وبيانها  الكويت  قمة  عربية يف 
نص رصاحة عىل رفض االعرتاف بيهودية دولة 
الفلسطيني  الرئيس  موقف  ولقي  ارسائيل. 
كام  العرب،  القادة  لقاءاته  يف  عباس  محمود 
لوزراء  االستثنايئ  االجتامع  يف  مشاركته  يف 
الخارجية املخصص لدعم املوقف الفلسطيني، 
ما  للعرب  قال  الذي  وهو  واالصغاء،  التفهم 
قاله لالمريكيني: "انا معرتف بدولة ارسائيل ولن 
نقبل باالعرتاف بالدولة اليهودية ... اذا ارادت 
االمم  اىل  الذهاب  عليها  اسمها  تغيري  ارسائيل 
املتحدة، وليطلقوا عليها ما يشاؤون". وتساءل: 
بالدولة  االعرتاف  فقط  مني  ُيطلب  "ملاذا 
ومرص  االردن  من  يطلب  مل  ملاذا  اليهودية؟ 
نقول  نحن  معها؟  اتفاقات سالم  ابرمتا  عندما 
ال ليس عنادا او مكابرة، وامنا عن وعي ويقني 

باننا لن نقبل بهذا املوضوع".

الفلسطينية  النخب  تكمله  عباس  يقوله  ال  ما 
الدول  تعريف  تعترب  التي  والفكرية  السياسية 

غري  ومن  والسيادة،  للحدود  وفقا  يكون 
قامئة من دولة اخرى  أن تطلب دولة  املنطق 
لكن  كيهودية.  بهويتها  االعرتاف  االنشاء  قيد 
هذه النخب تعرتف بوجود اشكالية وقع فيها 
املفهوم  يدرك  ان  قبل  الفلسطيني  الجانب 
الحقيقي ملطلب ارسائيل يف خصوص االعرتاف 
يقع  ان  من  بدال  انه  وهي  يهودية،  دولة  بها 
ويرفضون  االرسائييل  الفخ  يف  الفلسطينيون 
كأنهم  ويظهرون  يهودية  دولة  بها  االعرتاف 
عليهم  كان  والتسوية،  املفاوضات  يعرقلون 
واضحا  قانونيا  تفسريا  نتنياهو  من  الطلب 
دولة  بارسائيل  االعرتاف  معنى  عن  يجيب 

يهودية.

املفارقة يف رأي هذه النخب ان ارسائيل تطلب 
عالقات  القامة  العربية  الدول  مع  التطبيع 
لكنها  معها،  وامنية  واقتصادية  ديبلوماسية 
دولة  بفرادتها  االعرتاف  عىل  املقابل  يف  ترص 
يهودية، وتبني الجدار الفاصل، وتحث الخطى 
طرق  واقامة  الفلسطينيني  عن  االنفصال  عىل 
عن  مواطنيها  قوانينها  يف  ومتّيز  لهم،  خاصة 
تبدو  بالتايل،  هي،   .1948 وعرب  فلسطينيي 
حريصة عىل ابقاء مجتمعها يف اطار "غيتو" مع 
اسوار عالية. تركز العقيدة االمنية عىل الرتويج 
للخطر الدميوغرايف املتنامي يف داخلها، والخطر 

االمني اآليت من الخارج.

عندما يتحدث االرسائيليون عن يهودية الدولة 
ارض  عىل  املرشوع  هذا  تحقيق  إىل  ويسعون 

العربية  بالتطورات  متذرعني  الواقع، 

الهجرة اليهودية حجر 
الزاوية الستمرار اسرائيل 

دولة غير طبيعية وسط 
محيط يعاديها

ُيعتبر شرط االعتراف 
بيهودية الدولة حاليا 
احد ابرز العوائق امام 

التوصل الى اتفاق

أن  ويجب  ارسائييل،  ـ  امرييك  مطلب  الدولة 
تقبلوا به". 

الدولة"،  بـ"يهودية  االرسائيليون  يتمسك 
ويعتقدون بان اعرتاف الفلسطينيني بها يعني 
اقرارا بالحق التاريخي لليهود، وتنازال عن حق 
عدة  واهدافا  دوافع  فان  الواقع  يف  العودة. 

الرسائيل من وراء مطلبها ورشطها هذا:

نهائيا،  العودة  حق  تلغي  ان  تريد   -1
ليس من عقول  لالجئني  العودة  واسقاط حق 
إلغاء  وامنا  فحسب،  وقلوبهم  الفلسطينيني 
والقرارات  املواثيق  كل  من  وشطبها  الفكرة 

الدولية.

2- الحفاظ عىل الطابع اليهودي للدولة العربية 
وتجنب اي تغيري دميوغرايف. ازداد عدد العرب 
مطالبهم  وازدادت  ارسائيل  يف  الفلسطينيني 
وقوتهم، وهناك نقاشات تجري يف ما بينهم يك 
يشاركوا يف الحياة السياسية عىل مستوى اعىل، 

وهذا امر ال تريده ارسائيل اطالقا.

الرواية  الفلسطينية وتكريس  الرواية  الغاء   -3
الصهيونية وحيدة امام التاريخ، ما سيؤدي اىل 
متدنية  مكانة  امام  اليهودي  "فوقية"  تكريس 
ارسائيل  تريد  بالتايل  الفلسطيني.  للعريب 
يف  الفلسطينيني  ضد  العنرصية"  "ترشيع 

اراضيها.
يف الواقع، فان يهودية الدولة مصطلح فضفاض 
ارسائيل  ان  منه  ُيفهم  كثرية.  تفسريات  يحمل 
يزورها  وال  فيها  يعيش  ال  فقط،  لليهود  دولة 
العودة  حق  يسقط  بالتايل  اليهود.  سوى 
ارسائيل  ان  كام  منها.  الفلسطينيون  ر  وُيهجَّ
التوراة  قوانني  تطبيقها  يعني  يهودية  دولة 
ورشائعها، ما يلغي ادعاءها بانها دولة علامنية 

ودميوقراطية.

4- من اهداف ارسائيل ايضا، تعقيد االمور عىل 
ورشوط  مطالب  ووضع  الفلسطيني  الجانب 
تعجيزية تعقد مسار املفاوضات، وتغطي عىل 
القدس  مثل  مصريية  اساسية  وملفات  قضايا 
ذرائع  عن  دامئا  تبحث  فارسائيل  والالجئني. 
اآلن هذه  املفاوضات، وتضع  التقّدم يف  لعدم 
الطرف  عىل  اللوم  اللقاء  محاولة  يف  الحجة 
احراز  عدم  مسؤولية  وتحميله  الفلسطيني 

تقدم نحو التسوية والسالم.
مثة هدف آخر وراء طرح يهودية الدولة له بعد 
مزيد  لجذب  الظروف  تهيئة  هو  اسرتاتيجي، 
الهجرة  ان  ذلك  ارسائيل.  اىل  العامل  يهود  من 
الدولة  استمرار  ركائز  اهم  من  تعد  اليهودية 
وهناك  املنطقة،  يف  استثنايئ  ككيان  العربية 
التي  اليهودية  الهجرة  يف  ونضوب  انحسار 

lionbars@hotmail.com
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بها  املحيطة  التطرف  وحالة  واالسالمية 
وتضييق الخناق عليها، يعني ذلك ان ارسائيل 
اكرث  الحل.  قاموس  من  العودة  حق  شطبت 
للتخلص  طريقة  عن  تبحث  باتت  ذلك،  من 
عىل  املقيمني   1948 عام  فلسطينيي  من 
القرسي  التهجري  برسم  اصبحوا  الذين  ارضها 
قضية  يزيد  فانه  ذلك  حصل  اذا  خارجها.  اىل 
سيام  وتعقيدا  حجام  الفلسطينيني  الالجئني 
وان الدولة الفلسطينية التي يجري تداولها ال 
تزال مرشوعا وحلام، ال تتمتع مبقومات الدولة 

وقدرات االستيعاب. 
يالقي املجتمع الدويل الغريب الرغبة االرسائيلية 
مع  متاما  ويتعاطف  الدولة،  يهودية  باعالن 
حق  الفلسطينيني  الالجئني  منح  عدم  فكرة 
ذلك.  لتحقيق  امكان  وجود  وعدم  العودة 
العودة  حق  ابطال  عملية  تسويق  ويجري 
لتجميلها ومتريرها يك تصبح مقبولة ومرشوعة، 
طريق  يعرتض  رئييس  لغم  ازالة  خلفية  من 

التسوية وقيام الدولة الفلسطينية املوعودة. 

الفلسطيني-  الرصاع  حل  معادلة  تصبح  تاليا 
السلمية  التسوية  ُيرد  َمن  كاآليت:  االرسائييل 
عن  التوقف  عليه  الفلسطينية،  الدولة  وقيام 

املطالبة بحق العودة وادراك ان مسألة عودة 
الفلسطينيني اىل ديارهم ليست موضع تفاوض 
الوضع  مسائل  من  ايا  تشبه  وال  ومساومة، 

النهايئ مثل االمن والحدود واملستوطنات.
ان شطب حق العودة وتجاوزه يف اي مفاوضات 
يف  الفلسطينيني  تثبيت  يوازيهام  وتسوية، 
الخارج وحيث هم، وتوفري  اقامتهم يف  اماكن 
خدمة  يف  تصب  التي  والتسهيالت  التقدميات 
هذا الهدف. ومبا ان لبنان يحوي العدد االكرب 
الذين يشكلون فيه  الشتات"  من "فلسطينيي 
"جالية كبرية" قياسا بعدد سكانه، فان تكريس 
الوجود الفلسطيني يف لبنان وترسيخه وتثبيته 
ال  الذي  الدويل  للمجتمع  مركزيا  هدفا  يصبح 
الفلسطينيني  ايجاد حل لالجئني  يأمل يف  يزال 

فلسطني  إىل  عودتهم  بند  يتضمن  ال  لبنان  يف 
املحتلة، وتذليل العقبات التي تعرتض مرشوع 

التوطني الفلسطيني عىل االرض اللبنانية.
ان الخطر الناجم عن االزمة السورية املتامدية 
املرحلة،  مخاطر  من  املريئ  الجانب  يشّكل 
اخرى غري مرئية ومتعاظمة،  اخطارا  ويحجب 
لكنها يف  وّلت وطويت صفحتها.  انها  اعتقدنا 
االخطر  لعل  ترزق.  حية  قامئة  تزال  ال  الواقع 
بينها التوطني الفلسطيني الذي ال يزال كابوسا 
جامثا عىل صدر هذا الوطن، وكان سببا اساسيا 
اللبنانيني  يالزم  وهاجسا  املشؤومة،  للحرب 
ويقض مضاجعه. ويخطئ َمن يظن ان االحداث 
املتالحقة يف الرشق االوسط والتطورات العربية 
املستويني  عىل  العاملي  االهتامم  املتصّدرة 
بّدلت شيئا يف مسار   ، الديبلومايس واالعالمي 
فالقضية  وطبيعته.  االرسائييل  العريب-  الرصاع 
القضية  وستبقى  تزل  وملّا  كانت  الفلسطينية 
اساس  ويف  االوسط،  الرشق  يف  االوىل  املركزية 
لها  السيايس  والحل  استقراره.  وعدم  مشاكله 
للحقوق  تتنكر  ارسائيل  دامت  ما  املنال  بعيد 
حق  واولها  واملرشوعة،  االساسية  الفلسطينية 
املستقلة  دولته  اقامة  يف  الفلسطيني  الشعب 

القابلة للحياة، وحقه يف العودة اىل ارضه.

يهودية الدولة تلغي 
ادعاء اسرائيل بانها دولة 
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نشاطات

لّبى دعوة جامعة الروح القدس وتفقد مركز ترميم الوثائق والكتب التاريخية

اللواء إبراهيم: الرهبانية أعلت صروح العيش الواحد واإلنفتاح
األب محفوظ: تعزيز التواصل بني الجامعة واألمن العام 

لّبى املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم، 10 نيسان، دعوة 
رئيس جامعة الروح القدس يف الكسليك االب هادي محفوظ لزيارتها 
الوثائق  ترميم  ومركز  العلمية  ومخترباتها  كلياتها  عىل  والتجّول 
عىل  واالطالع  القدمية،  الصحف  بعض  وارشفة  التاريخية  والكتب 
وحاميتها.  سليمة  لحفظها  الحديثة  والتكنولوجية  العلمية  الوسائل 
وكان  عقيقي.  ومنري  فارس  وداين  جودة  ابو  روالن  العمداء  ورافقه 
يف استقباله ـ اىل رئيس الجامعة ـ األب املدبر يف الرهبانية اللبنانية 
الكليات  ومديرو  الجامعة  وعمداء  الهاشم  الله  نعمة  املارونية 

ومسؤولون يف اإلدارة. 
بـ"الضيف  والرتحيب  تقليدية  لكلامت  خصصت  اسرتاحة  بعد 
محفوظ  واالب  ابراهيم  اللواء  تبادل  الجامعة"،  عىل  االستثنايئ 
مغارة"  تاريخ  الحدث:  "عايص  كتاب  الجامعة  رئيس  قّدم  الهدايا. 
العام  لالمن  العام  املدير  وبادله   الجامعة،  منشورات  عن  الصادر 

بكتاب "رّس الدولة، فصول من تاريخ االمن العام"، اىل خمس نسخ 
الجامعة. ملكتبة 

من  وعدد  الجامعة  رئيس  يرافقه  ابراهيم  اللواء  جال  ذلك  بعد 
ومخترباتها،  العلوم  كلية  شملت  ارجائها،  يف  واساتذتها  عمدائها 
واطلع من الخرباء واملتخصصني عىل التقنيات املستخدمة فيها "التي 
تجسد آخر ما أنتجته التكنولوجيا العلمية وفق املعايري الدولية التي 
جعلتها مرجعا لطالبي العلم واالبحاث من مؤسسات لبنانية وعربية 
املكتبة  قصد  ثم  القسم.  هذا  عىل  القّيمون  اخطره  كام  ودولية" 
اجنحة  يف  مبتكرة  علمية  بطريقة  موجوداتها  حفظت  و"قد  العامة 
الظروف، لضامن  عدة مصنفة بحسب محتوياتها وانواعها يف افضل 
سالمتها وحاميتها من اي حادث ميكن ان يفقدها محتويات ال تقدر 

بثمن". 
الدينية  القدمية  والكتب  املخطوطات  حفظ  مركز  ايضا  تفقد 

والتاريخية والعلمية النادرة. واستمع باهتامم اىل املسؤولني والعاملني 
عىل  والعاملني  العمل  فرق  رؤساء  رشوح  عند  وتوقف  االقسام،  يف 
تعرضت  التي  القدمية  التاريخية  والكتب  والصور  الوثائق  ترميم 
الرضار بالغة او التلف، وكيفية ترميمها واستعادة القها، وسبل امتام 
ما هو مطلوب ومستخدم من وسائل الحيائها، بعد استعراض مناذج 

عام كانت عليه وما آلت اليه بعد اعامل التجديد والرتميم. 
اطلع كذلك عىل اعامل الفريق الذي يعمل منذ سنوات يف مركز ترميم 
جريدة "العمل" ومكننتها، مع اعادة تأهيل اعدادها التاريخية منذ 
املعتمدة  العلمية والفنية  1938، والوسائل  االول عام  العدد  صدور 
القريب  االمس  يف  ُوضعت  كأنها  تألقها  الوثائق  هذه  استعادة  يف 

وحامية تراث كان مهددا باالندثار.
التي  واالنجازات  الجامعة  اهتاممات  تناول  لقاء  عقد  الجولة  بعد 
ملئات  توفرها  التي  االختصاصات  وحجم  وطالبها،  عمداؤها  حققها 
علوم  ملواكبة  تطويرها  وبرامج  واالجانب،  والعرب  اللبنانيني  من 
والعامل  لبنان  يف  العمل  سوق  تتطلبها  التي  واالختصاصات  العرص 

العريب، وفق دراسات انجزتها الجامعة يف مراحل عدة يجري تبويبها 
سنويا كلام دعت الحاجة.

ما ساّمه  ابراهيم يف  اللواء  تداول االب محفوظ مع  اللقاء  نهاية  يف 
املديرية  بني  مشرتكة  وثقافية  علمية  مشاريع  يف  التعاون  "امكان 
واملؤسسات  الشباب  جيل  بني  التواصل  تعزيز  سبيل  يف  والجامعة" 
الرسمية وعىل رأسها املديرية العامة لالمن العام، و"تعميم الفائدة 

وتبادل الخربات بني املؤسستني يف وجوهها املختلفة".
اشاد  كلمة،  الجامعة  يف  الرشف  سجل  يف  ابراهيم  اللواء  دّون  ثم 
العريق  تاريخها  املارونية "التي شّكلت عرب  اللبنانية  بالرهبانية  فيها 
الرصوح  فأعلت  والعمل،  والعلم  للحرية  دعامة  الطويل  ونضالها 
الواحد  العيش  راية  حاملة  الوطن،  مساحة  امتداد  عىل  وانترشت 
التضحيات  باذلة  مكوناته،  بني  املشرتكة  الحياة  وثقافة  واالنفتاح، 
الروحية  قيمها  وثبات  رسالتها  عىل  الحفاظ  سبيل  يف  الجسام 

والوطنية".
ثم كان غداء تكرميي.

املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم واالب املدبر يف الرهبانية اللبنانية املارونية نعمة الله الهاشم يف صالون االستقبال.

ويكتب يف سجل الرشف يف الجامعة  )تصوير املفتش املؤهل ريشار عامد(. يطلع عىل تجهيزات حامية املحفوظات النادرة.

و"رّس الدولة".تبادل هدايا بني رئيس الجامعة االب محفوظ واللواء ابراهيم: "تاريخ مغارة".
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... واملفوضية الدولية لحقوق اإلنسان
عّينته سفيرا لألمن والسالم

التحضير إلطالق بطاقة اإلقامة البيومترية

ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  استقبل 
لحقوق  الدولية  املفوضية  رئيس  نيسان،   10 مكتبه،  يف 
يرافقه  خان  امني  شاهد  الدكتور محمد  العامل  يف  االنسان 
عقيل  عيل  االوسط  والرشق  لبنان  يف  العادة  فوق  السفري 
والسفرية  حطيط  حسني  تركيا  يف  املفوضية  وسفري  خليل 

رهاب بيطار.
تعيينه سفريا  قرار  ابراهيم  اللواء  اىل  الوفد  ابلغ  اللقاء  يف 
الديبلوماسية  بالصالحيات  والسالم  لالمن  العادة  فوق 
املهامت  من  عدد  يف  وجهوده  لدوره  »تقديرا  الكاملة 
االنسانية التي يقوم بها«. وسلمه شهادة تقدير تكرّس قرار 

الدولية. املفوضية 
الدرع  املفوضية  رئيس  بتسليم  ابراهيم  اللواء  ورد 
بها يف  يقوم  التي  للخدمات  تقديرا  العام  لالمن  التذكارية 

لبنان والعامل.

املكننة  ابراهيم مكتب شؤون  اللواء عباس  العام  لالمن  العام  املدير  تفقد 
لالطالع عىل تحضريات اطالق مرشوع نظام بطاقة االقامة البيومرتية، واستمع 
من رئيس مكتب شؤون املكننة العقيد الركن حسن عيل احمد اىل عرض موجز 

عن املرشوع، ترافق مع عرض )Demonstration( عن مراحل املرشوع:
معايري  بحسب  عىل صورته  والحصول  الطلب،  مقدم  تسجيل  كيفية   .1
 ICAO  )International Civil Aviation املنظمة الدولية للطريان املدين
قاعدة  من  به  الخاصة  املعلومات  واستثامر  وبصامته،   )Organization

بيانات االقامات السابقة وتأشريات الدخول يف املراكز املمكننة. 
2. عملية املسح الضويئ للطلبات.

3. عملية ادخال املعلومات.
4. عملية التدقيق العديل واالداري والتدقيق الصحي للفنانات.

5. طباعة البطاقة الذكية.
6. مراقبة الجودة وتسليم البطاقة اىل صاحب العالقة.

واكد رئيس مكتب شؤون املكننة للمدير العام ان سري االعامل يجري عىل 
قدم وساق يك يصري اىل اطالق املرشوع خالل شهرين حدا اقىص.

وفد املفوضية الدولية يسّلم اىل اللواء ابراهيم شهادة تعيينه سفريا فوق العادة لالمن والسالم. 
)تصوير املفتش اول املؤهل سعيد حفوضة(.

 اللواء ابراهيم يستمع اىل الرشوح.

بصمتان مختلفتان             )تصوير املفتش املؤهل اول قاسم حسني(.  الحصول عىل البصامت.
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األمن العام و"كاريتاس لبنان":
تعزيز حقوق اإلنسان 

ومكافحة اإلتجار بالبشر
االنسان،  بغية خدمة  املختلفة  املستويات  وتطويره عىل  التعاون  تعزيز 
من  االساس  الهدف  كانا  للبنان،  الحضارية  الهوية  تثبيت  عىل  والحرص 
مذكرة تفاهم وقعت يف 26 آذار 2013 بني املديرية العامة لالمن العام 
لبنان"  "كاريتاس  رابطة  االجانب يف  ابراهيم ومركز  باللواء عباس  ممثلة 

ممثال باالب سيمون فضول.
ترجمة لذلك نظمت املديرية بالتعاون مع املركز، برعاية االتحاد االورويب- 
من"كاريتاس  وبدعم  االنسان،  وحقوق  للدميوقراطية  االوروبية  املبادرة 
لوكسمبورغ"، دورتني تدريبيتني ملفتشني ومأمورين خالل نيسان املايض حملت 
عنوان "تقنيات التحقيق وكيفية اكتشاف حاالت االتجار بالبرش واملعالجة". 

وستليها دورة ثالثة للضباط يف ايار. 
 تضّمن كل من الدورتني 12 محارضة توزعت عىل ثالثة ايام، اربع منها يف 
اليوم، القاها بيرت ويلسون خبري التدريب املتخصص يف مجال تقنيات التحقيق 
والقواعد واملعايري القانونية الدولية املتعلقة بكيفية التعامل مع جرائم االتجار 

بالبرش، وتخللتها مناقشة وتقويم للمواضيع التي كانت مثار البحث.
وتوزعت املواضيع التي ناقشتها الدورتان كاآليت:

واعالن  الدويل  االتفاق  السجناء:  معاملة  يف  الدنيا  النموذجية  القواعد   1-
بانكوك لحقوق املرأة السجينة.

االقتصادية،  والهجرة  بالبرش  لالتجار  الرئيسية  االسباب  بالبرش:  االتجار    2-
االتجار بالبرش كجرمية منظمة عرب الوطنية، سري عملية االتجار بالبرش.

-3 ضحايا االتجار بالبرش: كيفية تحديد ضحايا االتجار، اجراء مقابالت مع 
ضحايا وشهود.

-4 حامية الضحايا وتعزيز حقوقهم: حامية الضحايا ووضع اقامتهم، حامية 
حقوق ضحايا االتجار والعامل االجانب.

-5 التحقيق: تقنيات التحقيق الفعالة، االقسام الخمسة لالفادة.
نوقش ايضا القانون اللبناين رقم 164/ 2011 املتعلق مبعاقبة جرمية االتجار 
باالشخاص برشح احكامه، ناهيك بالرتكيز عىل انه الخطوة االوىل يف مسرية 

مكافحة ظاهرة االتجار باالشخاص يف لبنان. 
 يف ختام الدورتني ُوزعت شهادات وصور تذكارية عىل املشاركني، مع التأكيد 
التنسيق والتعاون بني رابطة "كاريتاس لبنان" واالمن العام ملا  عىل متابعة 
يصب يف اطار احرتام حقوق االنسان. واكدت املسؤولة عن قسم التدريب 
يف مركز االجانب يف رابطة "كاريتاس لبنان" نهى روكز ان "انفتاح االمن العام 
وتجاوبه وشفافيته يف تعامله مع كل الشؤون ذات الصلة بحقوق االنسان 
وتطبيقه اياها، مسائل جعلتنا اكرث اندفاعا ومراهنة عىل املؤسسات الرسمية 
يف  بانجازاتهم  مشهود  اشخاص  رأسها  عىل  يكون  عندما  اللبنانية، خصوصا 
امللفات ذات الطابع االنساين، وبدعمهم حقوق االنسان، وعىل رأسهم اللواء 

عباس ابراهيم".

)تصوير املفتش املؤهل اول قاسم حسني(.

بيع  االختياري يف شأن  الربوتوكول  لبنان عىل  2002، صادق  • عام 
باتفاق  امللحق  االباحية  املواد  ويف  البغاء  يف  واستغاللهم  االطفال 

حقوق الطفل.
• عام 2005، انضم لبنان اىل اتفاق االمم املتحدة ملكافحة الجرمية 
من  املهاجرين  تهريب  مكافحة  وبروتوكول  الوطنية،  عرب  املنظمة 
طريق الرب والبحر والجو املكمل لها، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة 

االتجار باالشخاص وخصوصا النساء واالطفال امللحق بها.
مبعاقبة  املتعلق   2011  /164 رقم  القانون  صدر   ،2011 آب   24  •

جرمية االتجار باالشخاص.

الحايل يف  انتقال دائرة بريوت من موقعها  العام عن  العامة لالمن  اعلنت املديرية   
املبنى املركزي رقم 3  يف املتحف اىل مبنى جديد للمديرية يف السوديكو قبالة سنرت 

Sodeco Square ، بدءا من الثلثاء 22 نيسان 2014. 
وطلبت من املواطنني تقديم معامالتهم يف املبنى الجديد، علام بأن املعامالت املقّدمة 

يف املركز القديم سُتسلم اليهم منجزة وفق تواريخ االيصاالت املوجودة يف حوزتهم.
موقع االمن العام عىل شبكة االنرتنت:

www.general-security.gov.lb
twitter@lebanonGDGS

مكافحة ظاهرة اإلتجار باألشخاص

مقر جديد لدائرة بيروت

)تصوير املفتش املؤهل ريشار عامد(.
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مقال

تحقيق

الرئيس ال يكون َحَكَمًا
بل  ينحاز إلى الدستور

وسائل  وتنرشها  السياسيون  يرددها  كثرية  عبارات  سامع  لبنان  يف  اعتدنا 
صيغتها  يف  مألوفة  اصبحت  حتى  بعدهم،  من  الناس  ويتناقلها  االعالم، 
مخالفة  او  العقاب،  تستحق  جرائم  يشكل  جوهرها  ان  حني  يف  امللطفة، 

لروحية الدستور.
رسقة  لجرمية  تلطيف  ومؤسساتها"  الدولة  ادارات  يف  "االهدار  عبارة   
اموال الدولة والشعب، واملادة 638 من قانون العقوبات الصادر باملرسوم 
االشرتاعي رقم 340 تاريخ االول من آذار 1943 تعاقب كل من رسق امواال 
او موجودات مؤسسة حكومية، او اي مركز او مكتب الدارة رسمية او هيئة 

عامة، باالشغال الشاقة من ثالث اىل عرش سنوات. 
او  شخص  توقيف  من  العدالة  مينع  الذي  سيايس"  "غطاء  عبارة  كذلك 
مجموعة تخالف القانون، تلطيف لحقيقة قيام البعض مبنع العدالة من ان 
تأخذ مجراها بقوة نفوذهم وسلطتهم. وذاك املنع للعدالة، سواء صدر عن 
قانون  املادة 371 من  عليها  تعاقب  يشكل جرمية  ام غري موظف،  موظف 
العقوبات التي تؤكد ان "كل موظف يستعمل سلطته او نفوذه مبارشة او 
غري مبارشة ليعوق او يؤخر تطبيق القوانني او االنظمة، او تنفيذ قرار قضايئ، 
يعاقب بالحبس من ثالثة اشهر اىل سنتني، واذا مل يكن الشخص الذي استعمل 

سلطته او نفوذه موظفا عاما فال تجاوز العقوبة السنة".
 كذلك، يتباهى الكثريون بالتعبري عن انهم يريدون رئيس جمهورية يكون 
خالل واليته "وسطيا " و"َحَكاَم" و"غري منحاز" اىل اي اتجاه كان يف مواقفه، 
تكون  قد  الرئيس  فان وسطية  للتوضيح،  الجميع.  نظر  يف  توافقيا  يبقى  يك 
ال  توليها  لدى  الرئاسة.  سدة  توليه  قبل  العام  الشخيص  ادائه  يف  متوافرة 
يستطيع ان يبقى كذلك، وامنا يصبح محكوما مبوجب الدستور ان يكون طرفا 
منحازا بقوة يف اتجاه واحد هو نص الدستور، ريض عىل مواقفه بعض االفرقاء 
او معظمهم ام مل يرضوا. فاملادة 49 من الدستور تويل الرئيس مهمة "السهر 
السلطات  مصدر  الشعب  "ان  عىل  ينص  والدستور  الدستور".  احرتام  عىل 
املؤسسات  الدستورية". نعم عرب  املؤسسات  السيادة ميارسها عرب  وصاحب 
الدستورية فقط ال غري! عىل  ان "ال رشعية الي سلطة تناقض العيش املشرتك" 
ايا تكن وجوه تلك السلطة ... الخ. بالتايل، فان اي  وسطية او توافقية تأيت 
لروحيته  مثابة خرق  تكون  الدستور،  تلك وغريها يف  النصوص  عىل حساب 

ورصاحته. 
فالرئيس يؤمتن عىل نص الدستور يك يعمل من اجله ويطبق حروفه، ال عىل 
املصالح املتنوعة لالفرقاء يك يعمل عىل تنسيقها، من دون ازعاجهم ومن دون 

االخذ منها، يك يبقى يف نظرهم متجردا ووسطيا وتوافقيا وَحَكاَم.

املحامي منري الشدياق

مكتب الشؤون اإلدارية في المديرية العامة لألمن العام:
إنجازات تتخطى حدود اإلمكانات

وإشراك املجتمع املدني في تنفيذ خطط التطوير

االمن  تطوير  خطة  مع  تماشيا   
العام  املدير  اطلقها  التي  العام 
وتقضي  ابراهيم،  عباس  اللواء 
واملراكز،  الدوائر  عدد  بزيادة 
وتنفيذ  جديدة،  مبان  وتشييد 
مهمات عمالنية كاملشاركة في 
الحواجز،  االمنية واقامة  الخطط 
واالدارة  التوفير  خطط  نجحت 
والتمويل والتنفيذ التي وضعها 
في  االدارية  الشؤون  مكتب 
تحقيق العدد االكبر من االنجازات 

في اقل تكاليف ممكنة

العام  لالمن  العامة  املديرية  استكملت 
اجراءات تشييد مبنى جديد موحد، وتجهيز 
االمن  يف  موقتا  للموقوفني  جديدة  نظارة 
العام تراعي املعايري العاملية لحقوق االنسان، 
الشامل  محافظات  يف  دوائر  واستحداث 
يف  ومراكز  لبنان،  وجبل  والبقاع  والجنوب 
االحمر  ودير  والزهراين  وريفون  بريوت 
وقرطبا وبينو وسواها، وتأمني بيوت جاهزة 
الجنوبية  الضاحية  املنترشين يف  للعسكريني 
والشامل وتوفري حاجاتهم اللوجستية، وتلزيم 
وشيك ملشاريع واستدراج عروض لالقامات 
واملعامالت  البيومرتي  والجواز  املمغنطة 
االنجازات  فيض  من  غيض  االلكرتونية. 
الكثرية حققتها املديرية، ومن ضمنها مكتب 

الشؤون االدارية. 
ممَّ تتألف هيكليته؟ ما هي املسؤوليات التي 
وانجازاته  اعامله  ابرز  ما هي  بها؟  يضطلع 
وادائها  املديرية  عمل  عىل  تنعكس  التي 
مبارشة  واملواطنني  العنارص  وعىل  عموما، 

وعىل السواء؟ 
مكتب  رئيس  اىل  العام"  "االمن  توجهت 
البيرسي  الياس  العميد  االدارية  الشؤون 

وحاورته فيها.

4ـ  متابعة الشؤون الصحية للعسكريني، ومنح 
بطاقات الخدمات االجتامعية لعائالتهم .

5 ـ متابعة التعاقد مع املؤسسات الصحية، 
ومع وكالء االدوية يف لبنان.

6ـ متابعة صيانة االعتدة واللوازم والتجهيزات 
واملباين العائدة اىل املديرية دوريا.

7 ـ تأمني جوازات السفر اللبنانية وجوازات 
والتجهيزات  املستلزمات  كل  مع  االقامة 

التابعة لها.
كل  يف  واملناقصات  التلزميات  متابعة  8ـ 

املجاالت.
9ـ  ادارة اموال املديرية وحساباتها.

مع  يومية  ادارية  متابعة  عالقة  للمكتب 
واملستشفيات  واملال،  الداخلية  وزاريت 
ورشكات االدوية واملتعهدين املدنيني الذين 
يشاركون يف التلزميات املتعلقة باالمن العام، 
ملتابعة املعامالت االدارية واملالية معهم يف 
املديرية  التعاون وحفاظا عىل حقوق  اطار 

والعسكريني.

ماديا  مكلفة  كثرية  انجازات  حققتم   ■
بقدرات محدودة، كيف تفرس ذلك؟  

□ يف ظل اعتامدات مالية ال تكفي الحداث نقلة 

نوعية عىل صعيدي التطوير والتحديث، وهو 
ما  يتطلب رشاء االرايض واالبنية والتجهيزات 
التقنية والطبية واملعلوماتية والعتاد وغريها، 
اتجهنا نحو ارشاك املجتمع املدين والبلديات 
الدولية  واملنظامت  والهيئات  واملصارف 
مشاريعنا  تحقيق  يف  االنساين  الطابع  ذات 
الوطن  عىل  وتلقائيا،  ايجابيا،  تنعكس  التي 
قوات  قدمت  املثال،  سبيل  عىل  واملواطنني. 
االمن  اىل  هبة  )اليونيفل(  الدولية  الطوارئ 
العام هي عبارة عن بيوت جاهزة ُتستخدم يف 
النظارة الجديدة للموقوفني التي بدأنا بناءها 
جديدة  بلدية  قدمت  فيام  العبد،  ساحة  يف 
املنت قطعة ارض لتشييد مبنى منوذجي لالمن 
العام، علام ان عددا من بلديات املنت سيشارك 
يف انجاز املرشوع. كذلك قدمت بلدية بعلبك 
قطعة ارض لتشييد الدائرة الثانية لالمن العام 
واملساعدات  الهبات  من  وسواها  البقاع،  يف 
ثقة  ان  يف  شك  ال  لتعدادها.  مجال  ال  التي 
املجتمع املدين واملؤسسات املحلية واالقليمية 
العام،  لالمن  العامة  باملديرية  والدولية 
ابراهيم تحديدا، كان  اللواء عباس  وبشخص 
لها االثر االكرب يف التعاون بيننا وبينهم ملا فيه 

مصلحة الوطن واملواطنني.

التي  والتحديث  التطوير  خطة  ضمن   ■
ابرز  هي  ما  ابراهيم،  عباس  اللواء  اطلقها 

انجازات مكتب الشؤون االدارية؟ 
املشاريع  بتحضري  يقوم  املكتب  ان  مبا   □
العام،  والخطط ودرسها بتوجيه من املدير 
يتخذ  التي  تلك  تنفيذ  بعد  ما  يف  يتوىل  يك 
املدير قرارات فيها، ميكننا القول اننا نجحنا 
القرارات االصالحية  اىل حد بعيد يف تنفيذ 

للواء ابراهيم، ومن ابرزها نذكر:

1 ـ تنفيذ مرشوع نقل نظارة املوقوفني من 
اىل مركز جديد مستحدث يف  العدلية  جرس 
ساحة العبد، بالتعاون مع عدد من املنظامت 
االنساين.  الطابع  ذات  الدولية  والهيئات 
التابعون  العسكريون  املهندسون  وارشف 
للمرشوع،  التحتية  البنية  انشاء  عىل  ملكتبنا 
ملتابعة  الالزمة  والدراسات  الخرائط  ووضع 
تشييد النظارة التي سرتاعي املعايري الدولية 

لحقوق االنسان وحقوق املوقوفني.

كان لثقة املجتمع املدني 
واملؤسسات باملديرية االثر 

االكبر في التعاون معا

الشؤون  مكتب  هيكلية  تتألف  ممَّ   ■
االدارية؟

□ اىل رئاسته، يضم اربع شعب: امانة الرس، 
االسكان، االموال الخاصة، املقاصف. ترتبط 
برئاسته اربع دوائر: املال والعتاد، الشؤون 

الصحية، املعاينات والعالج، الدائرة الفنية.

■ ما هي ابرز املهامت التي يضطلع بها؟
□ كثرية متشعبة وشاملة نورد ابرزها:

1 ـ تحضري مرشوع موازنة املديرية العامة 
لالمن العام، ورسم سياستها املالية.

2ـ متابعة تأمني العتاد العسكري من آليات 
واسلحة وذخائر.

3ـ  متابعة تأمني اجهزة املكننة واالتصال.

رئيس مكتب الشؤون االدارية العميد الياس البيرسي.

mounirchidiac2014@gmail.com
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مركزي  مبنى  تشييد  مرشوع  بدأنا  2ـ  
موحد لالمن العام، وانجزنا بالتعاون مع رشكة 
"خطيب وعلمي" تحضري الدراسة الهندسية 
الكاملة له . تم انجاز التحضريات واملعامالت 
القانونية، ونحن اآلن يف صدد التحضري لتلزيم 
بعد  ممكن  وقت  ارسع  يف  املرشوع  اشغال 

تأمني االعتامدات الالزمة لذلك.
3ـ  قمنا بتوفري االعتامدات الالزمة، وواكبنا 
عملية التحضري النجاز مرشوع جوازات السفر 
البيومرتية، ووضعنا دفرت الرشوط الخاصة به 
بالتعاون مع املنظمة الدولية للطريان املدين 
املختصة  اللجنة  مع  وبالتنسيق   ،)ICAO(
يف وزارة الداخلية والبلديات. وقريبا سيتم 
البيومرتية  السفر  جوازات  مرشوع  تلزيم 

مبناقصة عاملية.
الالزمة  االجراءات  بتحضري  حاليا  نقوم  4ـ  
النشاء مبنى منوذجي لالمن العام يف جديدة 
املنت بعدما قدمت البلدية ارضا لهذه الغاية. 
الشاميل  املنت  يف  عدة  بلديات  وستساهم 
بدعم تنفيذ املرشوع الذي سيوضع موضع 

التنفيذ قريبا. 
يف  العام  لالمن  الثابتة  الحواجز  واكبنا  5ـ  
واملهامت  الجنوبية،  والضاحية  طرابلس 
اطار  يف  املديرية  اىل  اوكلت  التي  امليدانية 
جاهزة  بيوت  بتأمني  االمنية،  الخطط 
وكل  الطعام،  ووجبات  واالسرتاحة،  للنوم 
املستلزمات اللوجستية لحسن تنفيذ املهامت 

املوكلة الينا. 
6ـ  زدنا آليات االمن العام مبا يتناسب مع 
واللوجستية  االمنية واالستقصائية  املهامت 
عىل  املديرية  عاتق  عىل  امللقاة  واالدارية، 

االرايض اللبنانية. 
يف  املواطنني  معامالت  كثافة  اىل  نظرا  7ـ  
يتعذر توسيع مساحته،  الذي  مركز بريوت 
السوديكو،  يف  له  جديدا  مبنى  استأجرنا 
تأهيله يك يصبح مالمئا  اعادة  وارشفنا عىل 
ويف  برسعة،  املواطنني  معامالت  النجاز 

ظروف ادارية مريحة لهم.
عىل  وارشفنا  الالزمة  االعتامدات  أّمنا  8ـ  
تلزيم كل الربامج واملعدات املختصة مبكتب 
العمل  تحديث  يحقق  ملا  املكننة  شؤون 
وتطويره  املديرية  يف  املمكنن  االداري 

وترسيعه.

والتجهيزات  املستلزمات  تأمني  تولينا  9ـ  
الرضورية لشعبة الرصد والتدخل التي تضم 
يف  حديثا  انشئت  التي  محرتفني،  عسكريني 

املديرية العامة لالمن العام.
10ـ واكبنا االدارة املالية ملجلة "االمن العام" 

التي صدرت حديثا بقرار من املدير العام.
11ـ نتوىل صيانة املباين التابعة لالمن العام 

عىل نحو متواصل.
الالزمة  الهندسية  الدراسات  نحرّض  12ـ 
لالمن  الثانية  الدائرة  يضم  مبنى  النشاء 
العام يف البقاع، ومركز االمن العام يف بعلبك 
بعدما قدمت بلدية بعلبك ارضا لهذه الغاية، 

وسنبارش تنفيذ املرشوع قريبا. 
13ـ اعدنا تأهيل مبنى االمن العام يف مرفأ 
وتقديم  املعامالت  انجاز  لتسهيل  بريوت 
عىل  والبحارة  للمسافرين  الخدمات  افضل 
النجاز  نحرّض  كذلك  والئق.  حضاري  نحو 
مرشوع البطاقة املمغنطة التي تستخدم عند 
الدخول اىل املرفأ، وسرتاعي احدث املعايري 
االمنية ومنع التزوير. كل ذلك من دون اي 
كلفة اضافية عىل العاملني واملستخدمني يف 

املرفأ.
عىل  وحديثا  جديدا  مركزا  انشأنا  14ـ 
املصنع  معرب  يف  لبنان  اىل  الدخول  خط 
واالعامر  االمناء  مجلس  وانجز  وافتتحناه، 

اعامل تنفيذ املرشوع.
يف  االسنان  لطب  جديدة  عيادات  انشأنا  15ـ 
املبنى املركزي الستقبال العسكريني وعائالتهم، 

وتقديم افضل الخدمات الطبية لهم.
16ـ من منطلق حق كل عسكري يف االمن 
العام يف الحصول عىل مسكن، اطلق مرشوع 
اسكان العسكريني حيث وقع اللواء ابراهيم 
املصارف  جمعية  مع  التعاون  بروتوكول 
من  عدد  وقّدم  متدنية،  بفوائد  لتمويله 

املصارف التمويل الالزم. 
17ـ تم تطويع عدد من الضباط االختصاصيني 
اسنان  واطباء  واداريني  ومهندسني  اطباء 
لتفعيل العمل الطبي والهنديس واالداري يف 
االمن العام. نحن نسعى اىل ان تضم املديرية 
كل االختصاصات الالزمة يك تستطيع االكتفاء 

الذايت يف شتى املجاالت وامليادين.
يف  جديدة  اقليمية  دوائر  استحدثنا  18ـ 
لبنان  وجبل  والبقاع  والجنوب  الشامل 
من  عدد  يف  جديدة  مراكز  اىل  وافتتحناها، 
الزهراين،  االحمر،  دير  منها:  نذكر  البلدات 
تجهيز  وتولينا  قرطبا...الخ.  ريفون،  بينو، 
االدارية  باملستلزمات  تلك  واملراكز  الدوائر 
والتقنية الحديثة الالزمة للقيام مبهامتها عىل 
اكمل وجه، واملستلزمات التي تؤمن ظروف 
خاللها  يقدموا  يك  للعسكريني  الئقة  عمل 
افضل الخدمات للمواطنني. يتم حاليا اعداد 
عدد غري قليل من املراكز الفتتاحها تباعا من 
ابراهيم  اللواء  يحرص  العام.  االمن  موازنة 
عىل توفري ما امكن من النفقات الستخدام 
انجاز  وتسهيل  املديرية،  تطوير  يف  الوفر 
الخدمة  ظروف  افضل  وتأمني  املعامالت، 

للعسكريني.
م. ش

العمل يف احد اقسام مكتب الشؤون االدارية     )تصوير املفتش املؤهل شادي حطيط(.

تلزيم مشروع جوازات السفر 
البيومترية  سيتم قريبا 

بمناقصة عاملية

لأّنو خدمتنا ممّيزة، 

٪94
 من زبائن

فروعنا را�ضيني

.
*
بالتعامل معنا

في ألف طريقة
منساهم فيها بطموحاتكن.

هيدي وحدة مّنن.
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تحقيق

الدائرة األولى لألمن العام في الشمال:
تحديث اإلدارة واستعجال إنجاز املعامالت 

ومشاركة فاعلة في الخطة األمنية 

خالل الحوادث االمنية التي عصفت 
صفحتها،  وُطويت  بطرابلس 
العام  لالمن  االولى  للدائرة  كانت 
في الشمال انجازات امنية نوعية، 
االدارية  ومهماتها  تزامنت 
وتماسها املباشر مع املواطنني. 
وتزوير  ارهابية  شبكات  اوقفت 
لم  مخدرات.  وتجارة  مستندات 
خطة  في  املشاركة  عن  تتوقف 
تطوير االمن العام التي اطلقتها 
مشاريع  فحققت  املديرية، 
تحديث وانشاء مراكز سهلت انجاز 

معامالت املواطنني

يف  العام  لالمن  االوىل  الدائرة  تضطلع 
الشامل بدور زاوج بني تنفيذ خطط تطوير 
االستقرار  من  يتجزأ  ال  ومهامت هي جزء 
االمني يف املنطقة، وتوفري افضل االجراءات 
معامالتهم.  النجاز  للمواطنني  واسهلها 

الشدياق منير 
mounirchidiac2014@gmail.com

استحدث للدائرة االوىل مركزان جديدان يف 
املنية وجرود الضنية، وصالة جديدة المتام 
طرابلس،  مرفأ  من  املسافرين  معامالت 
كشف  معدات  باحدث  مجهزة  وغرفة 
املستندات املزورة، وتشكيل مجموعة امنية 

االمنية ملدينة طرابلس.  الخطة  شاركت يف 
اعتمدت الدائرة ايضا متديد وقت استقبال 
معامالت املواطنني يف مركز طرابلس اىل ما 
بعد الدوام الرسمي، ما دام مواطنون فيه. 

ابرز  مّم تتألف هيكليتها االدارية وما هي 
عملها  يغطي  جغرايف  نطاق  اي  مهامتها؟ 
يف  االخرية  الحوادث  انعكست  وكيف 
طرابلس وحركة النزوح الكثيفة من سوريا 

عىل عملها؟ اي انجازات حققتها؟
الدائرة  رئيس  اىل  العام"  "االمن  توجهت   
مستهال  الشدياق،  سيزار  العميد  االوىل 
االدارية  بالهيكلية  بالتعريف  حديثه 
للدائرة: "اىل رئاستها، تضم الدائرة االوىل يف 
التحقيق  وشعبة  الرس  امانة  شعبة  الشامل 
الثانية  االمنية  واملجموعة  واالستقصاء 
الحدودي.  البحري  طرابلس  مرفأ  ومركز 
طرابلس  هي   اقليمية  مراكز  سبعة  اضف 
واملنية  وزغرتا  وبرشي  والكورة  والبرتون 
هذه  عملها  نطاق  يغطي  بالتايل  والضنية. 

املناطق كلها".

■ ما هي ابرز مسؤولياتها؟
□ كثرية ومتشعبة. ميكن اختصارها بالقول 
ترعاها  التي  واملهامت  االعامل  نتوىل  اننا 
قوانني االمن العام وانظمته، منها عىل سبيل 

املثال: 
املعامالت  وامتام  السفر  جوازات  منح   •
ابداله يف حاالت  او  كتجديده  الصلة،  ذات 
صفحاته،  صور  عىل  واملصادقة  محددة، 

وجواز البدل من مفقود.
مرفأ  مركز  عرب  الدخول  تأشريات  منح   •
املرور  الحدودي كسامت  البحري  طرابلس 

واالقامة واملجاملة والعمل.
كاالقامات  تجديدها  او  االقامة  منح   •
والدراسة.  واملجاملة  والدامئة  السنوية 
تنجز هذه املعامالت بعد االستعالم العديل 
غري  انهم  من  للتأكد  العالقة  اصحاب  عن 

مطلوبني من القضاء اللبناين.
اعامل  ومراقبة  االمن  ميس  ما  مكافحة   •
الفوىض  ودعاة  ومالحقتها،  التخريب 
ومس  االرهابية،  واالعامل  واالضطرابات 

السلم االهيل.
العام  باالمن  املنوطة  باملهامت  القيام   •
عام،  نوعي  اختصاص  ذات  عدلية  كضابطة 
الجرائم وتوقيف  انواع  يشمل مالحقة كل 

املجرمني يف ارشاف القضاء املختص.

العام  االمن  دائرة  انقسمت  سنتني  قبل   ■
السبب  ما  دائرتني.  اىل  اداريا  الشامل  يف 

والغاية؟
□ قبل تسلم اللواء عباس ابراهيم مهامته 
الشامل  محافظة  كانت  املديرية،  يف 
مركزها  العام  لالمن  واحدة  دائرة  تضم 
طرابلس. مع رشوعه يف تنفيذ خطة تطوير 
باستحدث  قرارا  اتخذ  املديرية وتحديثها، 
دوائر اضافية يف البقاع والجنوب، فكانت 
يف  ومركزها  الشامل  يف  الثانية  الدائرة 
انجاز  تسهيل  بهدف  عكار،  يف  منيارة 
وتوفري  واستعجالها،  املواطنني  معامالت 
عكار  من  االنتقال  ووقت  النفقات 
الذي  طرابلس  اىل  بها  املحيطة  والبلدات 
يستغرق اكرث من ساعة يف بعض االحيان، 
املعاملة  لتقديم  واحدة  متتاليتني،  ملرتني 
وثانية لتسلمها. فضال عن احتامل تعرضهم 

يف  االخرية  الحوادث  انعكست  كيف   ■
طرابلس وحركة النزوح الكثيفة من سوريا 
عىل واقع عمل الدائرة، وخصوصا يف مراكز 

طرابلس؟
املستجدين  الوضعني  لهذين  كانت   □
انعكاسات كبرية يف مجاالت عدة، ابرزها يف 
مرفأ طرابلس مثال، حيث مركز االمن العام 
مخصصا  كان  بعدما  الحدودي.  املرفأ  يف 
حرصا،  التجارية  البواخر  الستقبال  سابقا 
تحّول فجأة مع بدء االحداث يف سوريا اىل 
مرفأ يسافر عربه االف النازحني حيث تجاوز 
عام 2013. شكل  الف مسافر   30 عددهم 
ذلك ضغط عمل هائال مل يكن يف الحسبان. 

رغم ذلك، حقق ضباط املركز الذي يرئسه 

رئيس الدائرة االوىل لالمن العام يف الشامل العميد سيزار الشدياق.

ومكننتها.

الحصول عىل البصامت.

 تقديم املعامالت.

التي  االمنية  الحوادث  جراء  من  لالخطار 
قرار  القى  طرابلس.  واجهتها  كانت 
االهايل  من  عارما  ترحيبا  ابراهيم  اللواء 

والبلديات واملرجعيات جميعا.

 بعد انتهاء الدوام الرسمي، 
يقوم العسكريون بدوريات 

امنية في املدينة حتى 
ساعات الفجر
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نتائج  وعنارصه  الشامي  عزار  النقيب 
مميزة والفتة، وخصوصا حيال كشف شبكات 
دولية متخصصة يف تزوير املستندات، وكذلك 
مستندات  يستعملون  كانوا  مسافرين  ضبط 
مزورة، وتم التحقيق معهم يف ارشاف النيابة 
العامة واحيلوا عىل القضاء املختص. ارغمتنا 
رفع  ايضا عىل  طرابلس  يف  االمنية  الحوادث 
االستنفار اىل حده االقىص ووضع العسكريني 
املولجني استقبال املعامالت يف الدائرة ومركز 
النجازها.  قصوى  جهوزية  حال  يف  طرابلس 
بعد انتهاء دوام العمل الرسمي املعتاد، كان 
العسكريون يقومون بدوريات امنية متواصلة 
الفجر،  من  االوىل  الساعات  حتى  املدينة  يف 
الكشف  لناحية  مميزة  نتائج  حققوا  وقد 
باالمن  املخلة  العمليات  االستباقي لعدد من 

ُقّسمت دائرة الشمال اثنتني، 
واستحدثت دوائر في البقاع 

والجنوب بقرار من اللواء 
ابراهيم لتسهيل انجاز 

املعامالت وتوفير النفقات 
واالنتقال

والجرائم التي كانت تحرض عرب تعقب املشتبه 
والتحقيق  وتوقيفهم  واستدراجهم  بهم 
معهم، واحالتهم عىل القضاء املختص. كانت 
حققتها  التي  واالستقصائية  االمنية  النتائج 
النقيب  برئاسة  واالستقصاء  التحقيق  شعبة 

عيل االيويب محط تنويه وتقدير الفتني.

تلك، هل متكنت  االمنية  االوضاع  يف ظل   ■
الدائرة من متابعة تحقيق انجازات تطويرية؟

عن  نتوقف  مل  الصعبة،  الظروف  رغم   □
مع  متاشيا  الدائرة  تطوير  اىل  السعي  متابعة 
اللواء  اطلقها  التي  العام  االمن  تطوير  خطة 

ابراهيم، فحققنا انجازات عدة ابرزها: 
1- سابقا كان هناك مركز واحد لالمن العام 

للمنية والضنية يف مبنى رسايا طرابلس. مع 
تويل اللواء ابراهيم مهامته اتخذ قرارا بجعل 
املركز اثنني ونقلهام اىل املنية والضنية، فاستقر 
مركز الضنية يف مبنى قامئقامية سري الضنية، 
ومركز املنية يف مبنى رسايا دير عامر – املنية، 
املواطنني  معامالت  انجاز  تسهيل  اىل  ادى  ما 
واستعجالها،  وجوارها  املناطق  تلك  يف 
وتوفري الوقت والنفقات ومشقة انتقالهم اىل 

طرابلس. افىض ذلك اىل ارتياح املواطنني. 
2-استحدثنا يف مرفأ طرابلس صالة جديدة 
النجاز  الالزمة  التقنيات  باحدث  مجهزة 
فيها  العمل  بدأ  املسافرين، وقد  معامالت 
قبل فرتة قصرية. زدنا عديد عنارص املركز 
ومعامالت  املهامت  انجاز  عىل  للمساعدة 

املسافرين  وترسيعها.
مرفأ طرابلس غرفة مجهزة  استحدثنا يف   -3
املزورة  املستندات  كشف  تقنيات  باحدث 

ومعداتها، يبدأ العمل فيها خالل ايام قليلة. 
4- اوجدنا املجموعة االمنية الثانية للمشاركة 
يف الخطة االمنية التي وضعت ملدينة طرابلس، 
ومتكنا  من توقيف عدد من مرتكبي الجرائم 
التي  االمنية  التجاوزات  ومنع  واملخالفات، 
لدى  ارتياحا  خلف  ما  سابقا،  تحصل  كانت 

املواطنني واطمئنانا.
5-عملنا عىل تفعيل العمل يف مركز طرابلس 
معامالت  استقبال  يف  االستمرار  لناحية 
هناك  دام  ما  محدد،  غري  وقت  اىل  املواطنني 
العمل اىل  مواطنون يف املركز، بحيث يستمر 
اننا مددنا  الرسمي. فضال عن  الدوام  بعد  ما 
دوام العمل عىل نحو دائم يوم االربعاء حتى 
الخامسة بعد الظهر. علام اننا نسلم املواطنني 
معامالتهم املنجزة حتى الساعة الثامنة مساء 
طيلة ايام االسبوع. وبسبب تعذر توسيع بعض 
املراكز وتطويرها لوجودها يف مبان مشرتكة 
مع ادارات ومؤسسات رسمية اخرى، كام هي 
االقليمي  واملركز  الدائرة  رئاسة  مركز  حال 
طرابلس  رسايا  يف  املوجودين  لطرابلس 
او ذات  مبان مستقلة  ايجاد  اىل  مثال، نسعى 
اجراءات  اتخاذ  لنا  تتيح  واسعة  مساحات 
املواطنني  انجاز  ظروف  تحّسن  تطويرية 

معامالتهم، كام ظروف خدمة عسكريينا. 
داري  املختص  القضاء  ارشاف  يف  دهمنا   -6
وجود  يف  اباحية  افالما  تعرضان  كانتا  سينام 
بعضهم  وترويج  ومراهقني،  قارصين  اوالد 
عىل  بناء  فتقرر  آخر،  بعض  لدى  املخدرات 
واستكامل  اقفالهام  العامة  النيابة  اشارة 
شأنهام.  يف  والقضائية  االدارية  االجراءات 
االهتامم بكل ما يحفظ اطفالنا واجيالنا من 
اي سوء جسدي او نفيس او اخالقي، هو من 
ما  مقدار  عملنا  نوليها  التي  املواضيع  ابرز 
تطبيقا  ذلك  يأيت  النافذة.  القوانني  لنا  تتيحه 
لتوجيهات اللواء ابراهيم التي تؤكد ان حامية 
االجتامعية  اآلفات  من  ومجتمعنا  اطفالنا 
االنسان،  وحقوق  االنسانية  القيم  وتعزيز 
هي التحدي االكرب الذي يجب ان تسعى اىل 
استثناء،  الدولة كلها بال  تحقيقه مؤسسات 

ومن ضمنها االمن العام.

اعداد املسافرين عرب مرفأ طرابلس التجاري اىل تركيا

حتى نهاية آذار 2014 2013 2012 2011 2010 عام

8101 31045 14102 8123 العدد

جدول بعدد املعامالت املنجزة يف الدائرة االوىل لالمن العام يف الشامل عامي 2013 و2014

حتى نهاية آذار 2014 عام 2013 انواع املعامالت

12067 46973 جوازات سفر لبنانية

23546 81652 اقامات عرب واجانب

1362 5453 سامت عمل وسياحة

36.975 134.078 املجموع العام

قاعة املسافرين يف مرفأ طرابلس.

 االمن العام رشيك يف تنفيذ الخطة االمنية يف طرابلس.

تدابري التفتيش والتدقيق.

مدخل مرفأ طرابلس                  )تصوير املفتش اول املمتاز سعيد حفوضة(.



1950: مدير االمن العام فريد شهاب يف احتفال يف املديرية، يحوط به املفوضان حسني نرصالله )اىل 
اليمني( وايفانجيلوس حاجي توما )اىل اليسار( ومفوضون آخرون.

عندما يستقبله موظفو املديرية صباحا.

دورية دّراجة لالمن العام يف مفوضية مرفأ بريوت، سائقها 
واىل جانبه املفتش جوزف ايب سمرا.

نديم  ايب سمرا،  املفتشون: جوزف  اليسار  العامة. من  املحفوظات  دائرة  امللفات يف  1953: تصنيف 
مطرجي، بهاء الدين الخطيب، اسعد نبهان.

1974: دورة املفتشات الثانيات يف اثناء تدريبهن يف معهد االمن العام يف ديك املحدي. 

1961: رئيس الحكومة رشيد كرامي يقلد مدير االمن العام املقدم توفيق جلبوط وساما.

1971: تسليم وتسلم بني املدير العام السلف جوزف سالمة واملدير العام الخلف العقيد 
انطوان دحداح. وبدا اىل اليمني املفوض اول عبده زغيب.

... ومتفقدا دائرة الجوازات. 

1956: مدير االمن العام فريد شهاب 
البهو  يف  ومفتشني  مفوضني  يتوسط 
الداخيل للمديرية يف فيال بسرتس عىل 

اثر تقليدهم اوسمة.

1973: العقيد انطوان دحداح يتوسط املفوضني 
واملفوض  املجازات،  واملفوضات  املجازين 
نرص  انطوان  والنقيبني  سليم  يوسف  العام 

وعبدالكريم ابراهيم.
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من الذاكرة
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الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة دائرة التحقيق واالجراء من تاريخ 2014/03/15 لغاية 2014/04/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من تاريخ 2014/03/16 لغاية 2014/04/15 ضمناالئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة دائرة التحقيق واالجراء من تاريخ 2014/03/15 لغاية 2014/04/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2014/03/16 و 2014/04/15

الدولة
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131 لبناني
132اثيوبي
3اردني
0الماني
1ايران

4باكستاني
56بنغالدش

1بوركينا فاسو
1بينينية
1تركي

1توغولي
1جزائر

1ساحل العاج
34سوداني

126 لبناني
155اثيوبي
1اردني
1الماني
4ايران

0باكستاني
65بنغالدش

1بوركينا فاسو
1بينينية
1تركي

1توغولي
1جزائر

2ساحل العاج
52سوداني

1926اثيوبيا
1ارتيريا
13السنغال

100الهند
16اوزباكستان

130اوكرانيا
1ايران

1ايطاليا
9باكستان
4بريطانيا
1410بنغالدش

15بنين
31بوركينا فاسو

1بولونيا
30بيالروسيا

7الجزائر
3السودان
5العراق

دخول

مغادرة

املجموع

200937

199483

400420

419381

373009

792390

65171

59149

124320

685489

631641

1317130

993سوري
1سويدي

1سويسري
1صومالي

20سري النكي
17عراقي
2غاني

1فرنسي
4فلسطيني

40فلسطيني / سوري
1فلسطيني / الماني
97فلسطيني الجىء

48فيليبيني
7قيد الدرس

967سوري
2سويدي

1سويسري
0صومالي

20سري النكي
14عراقي
3غاني

1فرنسي
4فلسطيني

38فلسطيني - سوري
1فلسطيني \ الماني
102فلسطيني الجىء

54فيليبيني
7قيد الدرس

78توغو
80جزر الملغاش

21دومينيك
27روسيا

1رومانيا
36سيراليون

116سري النكا
2صربيا
3غامبيا

53غانا
2غينيا بيساو

602فيليبين
1فييتنام

4كازاخستان
93كاميرون

1كاميرون
8كيني

1كونغو
3مدغشقرية

54مصري
3مغربي

19مكتوم القيد
1ملدوفي
3نوري
3نيبالي
2نيجير

2نيجيري
5هندي

1705المجموع 

1كاميرون
3كيني

0كونغو
2مدغشقرية

84مصري
1مغربي

22مكتوم القيد
0ملدوفي
1نوري
7نيبالي
2نيجير

2نيجيري
5هندي

1755مجموع

1كندا
1كولومبيا

3كونغو الديمقراطية
2كيرغيز

655كينيا
5ليبيريا
10مالي

1مكدونيا
66مولدوف

1مونتينيغرو
84نيبال

7نيجيريا
1جورجيا

5644المجموع

حركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
اعتبارا من 2014/03/15  
لغاية 2014/04/15 ضمنا

11تونس
1سوريا
71مصر

98المجموع
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مقالفي األقتصاد
هل تنقذ السياسة االقتصاد... 

أم تدهوره؟
ال يختلف اثنان عىل ان االقتصاد الوطني ومفاعيله املدوية يف حياة املواطنني يرتبط  
يف  الحرب  بدء  منذ  واقليميا(.  )محليا  واالمنية  السياسية  باالوضاع  االوىل  الدرجة  يف 
سوريا عام 2011، راحت الصناعة السياحية يف لبنان تتدهور، بالتزامن مع عدم استقرار 
السياح  اختطاف  املطار،  طريق  اقفال  سيام  وال  داخلية(،  )تجاذبات  وامني  سيايس 
االجانب، االضطرابات االمنية يف العاصمة بريوت وطرابلس وصيدا والبقاع وغريها. كل 
هذه العوامل ادت اىل خفض حجم االعامل السياحية تدريجا حتى بات يوازي نسبة 

%70 عام كان عليه عام 2010.
ورغم ان السياحة متثل )خالل فرتة االستقرار االمني( نحو 10 اىل 12 % من الدخل 
القومي سنويا، فان الكارثة الكربى تكمن يف هجرة اليد العاملة اللبنانية املتخصصة 
الخسائر  الواقع ان هذه  الخليج للعمل فيها.  الفنادق واملطاعم وغريها اىل بالد  يف 
لن تعوض تقنيا او فنيا عىل املديني القصري واملنظور، اثر هرب املستثمرين اللبنانيني 
وديب  )االردن  املجاورة  الدول  يفضلون  باتوا  الذين  الرساميل  واصحاب  واالجانب 

وقطر( عىل لبنان.
يف هذا الوقت، يضغط مطلب اقرار سلسلة الرتب والرواتب عىل مالية الدولة. ورغم 
فان هيئة  تجزئتها خمس سنوات،  رياض سالمة برضورة  لبنان  مطالبة حاكم مرصف 
التنسيق النقابية ماضية يف التصعيد يف حال مل تقر السلسلة. لكن اقرارها من الهيئة 
العامة ملجلس النواب من دون توفري املوارد املالية الرضورية )التي ال ترهق املواطنني 
منه  حذرت  ومايل  اقتصادي  انهيار  اىل  سيؤدي  والفقراء(،  املحدود  الدخل  ذوي  من 
بدورها فرض  رضائب جديدة  استنكرت  التي  املصارف  االقتصادية وجمعية  الهيئات 

عىل القطاع املرصيف.
بدءا  واالشرتاعية،  التنفيذية  السلطتني  امام  الشعبية  املطالب  ترتاكم  ذلك،  موازاة  يف 
من مطلب العامل املياومني وجباة االكراء يف مؤسسة كهرباء لبنان برضورة تثبيتهم يف 
املالك، مرورا مبطلب املالكني القدامى الذين يناشدون رئيس الجمهورية توقيع قانون 
االيجارات الجديد الذي يرى فيه املستأجرون القدامى »خطة جديدة من مافيا رشكات 
العقارات ووحوش املال« بغية ترشيد 180 الف عائلة من بيوتها )نحو مليون مواطن( 
يف كل املناطق، ما سيؤدي اىل كارثة وطنية وانسانية »عىل الدولة ان تستدرك تداعياتها 

قبل فوات االوان«، وصوال اىل مطلب تثبيت املتعاقدين يف مالك الدولة.
 آمال كثرية يعلقها املواطنون عىل الحكومة الحالية التي متيض قدما يف تثبيت الوضع 
االمني يف جميع املناطق، بدءا من عاصمة الشامل طرابلس والبقاع الشاميل. كام يعلقون 
اماال عىل سلطتهم االشرتاعية، بعدما عكف نواب االمة اخريا عىل اقرار عرشات مشاريع 
اللبنانيني  حياة  »تطور«  ان  بها  يفرتض  والتي  اعواما،  االدراج  يف  نامئة  كانت  القوانني 
اذار   25 من  )بدءا  الدستورية  املرحلة  الوطن  دخول  ظل  يف  تعرقلها  ان  ال  وتسهلها، 

2014( التي من املقرر ان ُينتخب خاللها رئيس جديد للجمهورية. 
 لبنان الوطن يناشد سياسييه ان ال يخذلوه، فال يدعوا السياسة متعن يف خراب ما تبقى 

من االقتصاد.

العجم هيثم 
haytham.ajam@hotmail.com

يتكبد  واقتصاده،  لبنان  على  السورية  االزمة  بتداعيات  متأثرا   
الجارية.   السنة  على  انسحابها  يتوقع  خسائر  السياحي  القطاع 
تفصح عن القلق املتنامي من الواقع الحالي للقطاع ارقام شركات 
اخرى تضاعف من وطأة املعاناة، واخصها  اسبابا  ان  اال  االختصاص. 
تتناول املؤسسات الفندقية من جراء االضطرابني السياسي واالمني 

واالعباء املتراكمة

القطاع أسير تداعيات األزمة السورية والتجاذب الداخلي
عريس: ال سياحة بال استقرار سياسي وأمني

□ ال سياحة من دون استقرار سيايس وامني. 
دون  ومن  سياح،  دون  من  سياحة  ال  كذلك 
البلدان  يف  يعملون  الذين  اللبنانيني  عودة 
"الجندي  يشكلون  وهم  واالفريقية،  العربية 
املجهول" حيال تحقيق االرباح واملداخيل التي 
من  سياحة  ال  تاليا  السياحي.  القطاع  يجنيها 

دون قوة رشائية داخلية.

■  ملاذا تعترب السياحة املنشط االول للتنمية 
املناطقية؟

□ ال شك يف ان السياحة هي الزبون االول للزراعة 
والصناعات الغذائية وعدد من مستوردي املواد 
الذين  اللبنانيني  نسبة  ان  علام  االستهالكية، 
يعملون يف القطاع السياحي تبلغ نحو 90 %، 
وهي نسبة تفوق عدد اللبنانيني الذين يعملون 
يف القطاعني الصناعي والزراعي. السياحة حجر 

الزاوية يف االقتصاد الوطني.

اخر  منفذا  يكون  ثان  مبطار  تطالبون    ■
لالقتصاد؟

□ بالطبع، الن ال سياحة مستقرة يف بلد يعتمد 
اساسا عىل منفذ واحد اىل الخارج، ال سيام اذا كان 
استقراره غري دائم مثل لبنان، باعتبار ان طريق 
باالقفال.  مهددة  الدويل  الحريري  رفيق  مطار 
االنهيار  لتفادي  اخر  منفذ  توفري  مطلوب  لذا، 

االقتصادي وخصوصا يف القطاع السياحي.

■  ما رس تدهور السياحة اخريا؟  
عام  مطلع  السياحية  الصناعة  تدهور  بدأ   □
الخطرية  االمنية  الحوادث  بدء  تاريخ   ،2011
سيايس  استقرار  عدم  معها  وتزامن  سوريا،  يف 
داخلية  تجاذبات  من  نجم  لبنان  يف  وامني 
اقفال  منها  سيام  وال  اقتصادية،  وتداعيات 
االجانب  السياح  واختطاف  املطار  طريق 
والسوريني  والكويتيني  السعوديني  وخصوصا 
واالتراك، فضال عن اللبنانيني. رافقت االحداث 
بريوت  العاصمة  يف  امنية  اضطرابات  تلك 
جعل  ما  الشاميل،  والبقاع  وصيدا  وطرابلس 
يف  املحجر  مثابة  العربية  البلدان  امام  لبنان 
مواطنيها  اىل  االجنبية  السفارات  بالغات  ظل 
بوجوب عدم التوجه اليه. ادت هذه العوامل 

تدريجا  االعامل  حجم  انخفاض  اىل  كلها   رئيس نقابة اصحاب املطاعم واملقاهي بول عريس     )تصوير  املفتش املؤهل شادي حطيط(. 

يف دراسة لرشكة االستشارات والتدقيق "ارنست 
نسبة  بلغت  الفندقي،  القطاع  عن  يونغ"  اند 
االشهر  يف   %  54 بريوت  يف  الفنادق  اشغال 
 59 بـ  مقارنة   ،2013 عام  من  االوىل  الثامنية 
سجلت    .2012 عام  من  عينها  الفرتة  يف   %
بريوت نسبة االشغال الثالثة االدىن يف املنطقة 
يف االشهر الثامنية ايضا من عام 2013، بعدما 
سجلت النسبة الخامسة االدىن يف الفرتة عينها 
االشغال  نسبة  وانخفضت    .2012 عام  من 
مئوية عىل  نقاط   بخمس   بريوت  فنادق  يف 
صعيد  سنوي ما يشكل رابع اكرب انخفاض بني 
16 سوقا عربية، مقارنة مبعدل ارتفاع بلغ 1,4 
نقطة مئوية يف املنطقة، يف حني سجلت القاهرة 
)12 نقطة مئوية( اكرب نسبة انخفاض يف نسبة 
اشغال الفنادق يف املنطقة، لتأيت بعدها عامن 

)11 نقطة مئوية( ومكة )9 نقاط مئوية(.
 167 بريوت  فنادق  يف  الليلة  سعر  معدل  وبلغ 
من   11 املرتبة  يف  يضعها  ما   ،2013 عام  دوالرا 
كذلك  املنطقة.  يف  غالء  االكرث  الفنادق  حيث 
انخفض معدل سعر غرفة الفنادق  بنسبة 19,6 
% عن الفرتة عينها من عام 2012، ليمثل بذلك 
اكرب نسبة انخفاض بني سائر اسواق املنطقة. وجاء 
املعدل  ادىن  من  الغرفة يف بريوت  معدل سعر 
ارتفع  والذي  دوالرا   193,8 بلغ  الذي  االقليمي 

بنسبة 2,3 % عن الفرتة عينها من عام 2012. 
متالحقة  السياحي خسائر  القطاع  يعاين  ملاذا 
لتفاديها يف  املطلوب  وما هو  اكرث من سواه؟ 
ظل استمرار تداعيات االزمة السورية، وحظر 
لبنان،  زيارة  رعاياها  العريب عىل  الخليج  دول 
واحجام املغرتبني عن التوجه اىل بلدهم االم؟ 

طرحت "االمن العام" هذين السؤالني، واسئلة 
املطاعم  اصحاب  نقابة  رئيس  عىل  سواهام، 

واملقاهي بول عريس. 

■  ما هي املعوقات االساسية للنشاط السياحي 
يف لبنان؟
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في األقتصاد

حتى بات يوازي نسبة 70 % مام كان عليه 
عام 2010.

■  اىل ماذا افىض هذا االنحدار الحاد؟
من  عدد  اقفال  اىل  ادى  انه  الطبيعي  من   □
املؤسسات السياحية فنادق ومطاعم، وال سيام 
منها يف عاليه وبحمدون وبرمانا وفاريا وصوال اىل 
بريوت. بات عدد من املؤسسات الفندقية الكربى 

يف بريوت مهددا بدوره باالقفال كليا او جزئيا.

القطاع  اللبنانية يف  العاملة  اليد  ماذا عن    ■
السياحي؟

)فنادق،  السياحي  القطاع  يضم  باالرقام،   □
بحرية  مجمعات  مفروشة،  شقق  مطاعم، 
ادالء  سيارات،  تأجري  سفر،  وكاالت  وجبلية، 
سياحيون وموظفون( ما ال يقل عن 155 الف 
موظف وعامل متخصص بحسب ارقام الضامن 
فرتة  يف  متثل  السياحة  فان  تاليا  االجتامعي. 
االستقرار االمني نحو 10 اىل 12 % من الدخل 
الكربى  الكارثة  تكمن  لذا،  سنويا.  القومي 
يف  املتخصصة  للبنانية  العاملة  اليد  هجرة  يف 
الخليج  بالد  اىل  وغريها  واملطاعم  الفنادق 
للعمل فيها، علام انها خسائر لن تعوض تقنيا 

او فنيا عىل املديني القصري واملنظور.

■  واملؤسسات السياحية؟
تعمل  تزال  ال  التي  املؤسسات  مصري  بات   □
اذ  القروض،  اعادة  برامج  جراء  من  مهددا 
القروض  من  املؤسسات  هذه  استفادت 
قد  كانت  متدنية  بفوائد  االجل  الطويلة 
اقرتضتها من املصارف، رشط ان تحقق ارباحا 
يف ظل االستقرار االمني املطلوب. بيد ان ذلك 
املؤسسات  اعامل  حجم  فرتاجع  يحصل،  مل 

السياحية ما وضع مصريها يف مهب الريح.

■  وجبل لبنان ايضا؟
□ منذ عام 2011 تعرضت املؤسسات السياحية 
يف الجبل النخفاض حاد يف حجم اعاملها من 
جراء تزامن شهر رمضان مع فصل الصيف، ما 
حال دون مجيء السياح الخليجيني اىل الربوع 

التي  االمنية  الحوادث  عن  فضال  اللبنانية، 
شهدتها اكرث من منطقة لبنانية، وانعدام موسم 
التزلج يف  شتاء 2014 بسبب ندرة املتساقطات 
هذه السنة، يف حني تعول املؤسسات السياحية 
يف الجبل واملناطق الباقية عىل موسم الصيف 
يك تؤمن استمرارها طوال ما تبقى من السنة. 
اقفال  اىل  ادت  مجتمعة  كلها  االسباب  هذه 
"غراند  هو  لبنان  يف  سياحي  مجمع  اضخم 

هيلز" الذي فاقت كلفته 400 مليون دوالر.

■  هل بات االفق مسدودا؟
تجاه  حرية  يف  املستثمرين  الن  بالطبع،   □
استمرار  ظل  يف  واملنطقة،  لبنان  مستقبل 
االزمة السورية وعدم ايجاد حل لها يف القريب 
العاجل. ارغم هذا الوضع عددا من مؤسسات 
املطاعم يف لبنان عىل بيع اكرث من 300 عالمة 
لذا  العربية.  البالد  اىل  )فرانشايز(  تجارية 
يالحظ، منذ عام 2013، ان املستثمرين يلجأون 
الخليج وال سيام  بالد  املبارش يف  االستثامر  اىل 

منها يف ديب وابو ظبي والدوحة.

هذه  يف  واقرتاحاتكم  مطالبكم  ابرز  ما    ■
املرحلة؟

السياحي  للقطاع  االسايس  املطلب  يتمثل   □
رضورة  يف  املنظور،  املدى  يف  الحكومة،  من 
واملستحقات  الرضائب  عىل  الغرامات  الغاء 
التي تتكبدها مؤسسات القطاع، منها الرضيبة 
عىل القيمة املضافة والرضيبة البلدية والضامن 
والكهرباء.  املياه  ومستحقات  االجتامعي 
بالعمل  القطاع  عىل  القيمون  يطالب  كذلك 
بريوت  مطار  غري  اخر  منفذ  توفري  عىل  جديا 
كمطار حامات او مرفأ جونيه، يف سبيل طأمنة 
اللبنانيني القاطنني يف الخارج والسياح الراغبني 
يف زيارة لبنان. اخريا، نطالب وزير املال بوجوب 
اعادة النظر يف الفوائد التي تطبق عىل القروض 
املدعومة من مؤسسة "كفاالت" ومرصف لبنان. 
ونخلص اىل مقولة جوهرية هي ان ال سياحة 
البلد من دون توفري عامل االستقرار.  يف هذا 
سوى ذلك لن نحقق اي تقدم اقتصادي يذكر، 

اقله يف املدى املنظور.
هـ. ع

اكثر من مؤسسة فندقية 
في بيروت  مهددة باالقفال 

كليا او جزئيا

البنك الدولي: لبنان ضمن االقتصادات
األكثر عرضة لتقلبات الشرق االوسط

القطاع  ان  اىل  الدويل  البنك  اشار  تقريره،  يف 
السياحي ال يزال يعاين تراجعا بسبب االوضاع 
النشاط  ان  بدا  املستقرة، يف حني  االمنية غري 
معتربا  ضعيفا،  يزال  ال  العقاري  القطاع  يف 
»ان ارتفاع عدد النازحني السوريني يؤثر سلبا 
ويزيد  الفقر،  وسيحفز  االقتصادي،  النمو  يف 
املوازنة  يف  العجز  ويبقي  البطالة،  معدل 

العامة مرتفعا«. 
وتوقع وصول نسبة منو  الناتج املحيل االجاميل 
دون  من   ،2014 عام   %  1.5 اىل  الحقيقي 
ثاين  لبنان  يجعل  ما   ،2013 عام  عن  تغيري 
ابطأ اقتصاد بني البلدان السبعة املغطاة بعد 
مقّدرا   ،»% 1 بنسبة  منو  توقعات  مع  ايران، 
»بقاء العجز يف املوازنة العامة مرتفعا بنسبة 
10 % من الناتج املحيل االجاميل لهذه السنة، 

تأثر  اللبناني  االقتصاد  ان  اخيرا  اصدره  تقرير  في  الدولي  البنك  اكد   
بشدة في االونة االخيرة من جراء التوترات الداخلية التي تشمل الفراغ 
سيما  وال  الخارجية،  والعوامل  االمنية،  االوضاع  وسوء  السياسي، 
تأثير الصراع السوري. لذا بقي ضمن االقتصادات السبعة االكثر عرضة 

للتقلبات في الشرق األوسط وشمال افريقيا

ووصول معدل التضخم اىل 3.2 % هذه السنة 
مقارنة بـ 3.8 % يف العام املايض«.

البطالة يف  الدويل  البنك  قّدر  ذلك،  موازاة  يف 
لبنان بنسبة 13 % عام 2013، مقارنة بـ 13.3 
% يف مرص، و15 % يف ليبيا، و %15.3 يف ايران، 
و16.7 % يف تونس، مشريا اىل ان هذا املعدل 
يتضاعف عند الشباب ما دون25  عاما، كذلك 

بني املتعلمني  من ذوي الشهادات العالية. 
النازحني  من  كبري  عدد  وجود  بأن  وافاد 
السوريني الذين يدخلون سوق العمل املحلية، 
 ،labor supply  يزيد العرض يف سوق العمل
ملعدل  مرتفعة  مستويات  عىل  ويحافظ 
السوريني  النازحني  تدفق  ان  معتربا  البطالة، 
بنسبة     labor supplyالعمل عرض  زاد 
%30 عام 2013، متوقعا زيادة اخرى بنسبة 
%40 هذه السنة، ومشريا اىل ان العاملة غري 
الرسمية ال تزال مرتفعة نظرا اىل ان اكرث من 
ثلث العاملني يعملون يف القطاع غري الرسمي.
اللبنانية  السلطات  ان  اىل  الدويل  البنك  واشار 
التي  لبنان  يف  املزمنة  التحديات  تعالج  “مل 
يف  والنقص  التحتية،  البنية  ضعف  تشمل 
املدارس  يف  واكتظاظ  العامة،  الخدمات 
الصحية  الرعاية  خدمات  ومحدودية  الرسمية، 
لذوي الدخل املنخفض”، الفتا اىل ان عدم تكافؤ 
املهارات وجمود سوق العمل، اىل عوامل اخرى، 
ادى اىل جمود يف هذه السوق، علام ان  ارتفاع 

عدد النازحني زاد من حدة هذه املشكالت«.
لبنان  يف  لالجور  االدىن  الحد  ان  اعترب  واذ 
اشار  املنطقة،  يف  االعىل  املعدالت  بني  من 
االقليمي  املعدل  موازاة  انه  سيصبح يف  اىل 
دعا  املعيشة،  تكاليف  مع  تعديله  عند 
“تنفيذ  اىل  اللبنانية  السلطات  الدويل  البنك 
ديناميا،  اقتصادا  توفر  التي  اإلصالحات 
وايجاد فرص عمل، وخفض مستويات البطالة 
االستثامر،  يتطلب  ذلك  ان  علام  والفقر، 
وتنفيذ االصالحات يف البنية التحتية، وتحسني 

مناخ االعامل وسوق العمل”. 
بايجاد  الدويل  البنك  ينصح  املحصلة،  يف 
اىل  ترمي  االجل  متوسطة  مالية  اسرتاتيجيا 
احياء  يعيد  ما  العام،  الدين  مستوى  خفض 
الثقة بالسوق ويوفر حيزا ماليا لزيادة االنفاق 

االجتامعي والرأساميل.
هـ.ع

ارتفاع عدد النازحني 
السوريني  يؤثر سلبا 

في النمو ويزيد البطالة 
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"أسبوع لبنان في جّدة": تفعيل الحركة التجارية وإحياء المبادرات

شقير: إطالق صندوق لبناني – سعودي 
إلعمار سوريا

عكس اسبوع لبنان في اململكة العربية السعودية عمق العالقات 
الثنائية بني البلدين اقتصاديا واستثماريا كون اململكة شريكا تجاريا 
رئيسيا للبنان على مستويي االستيراد والتصدير، خصوصا وان للسوق 
وهي  اللبنانية.  املنتجات  لتسويق  استثنائية  اهمية  السعودية 

السوق االستهالكية الكبرى في املنطقة العربية

في األقتصاد

شكل "اسبوع لبنان يف جّدة" معرضا اقتصاديا 
الجهات  اذ ان  لبنانيا، وحدثا يف ذاته.  تجاريا 
)نيسان  االوىل  للمرة  اقامته  التي  املنظمة 
2014(، وهي غرفة التجارة والصناعة والزراعة 
الغرفة  مع  بالتعاون  لبنان  وجبل  بريوت  يف 
التجارية والصناعية يف جدة، هدفت اىل تنمية 
واالستثامرية  والتجارية  االقتصادية  العالقات 
امام  كثرية  لفرص  افاق  وفتح  البلدين،  بني 

املنتجات اللبنانية واملصدرين اللبنانيني. 
امام  كثرية  افاقا  لبنان يف جدة"  "اسبوع  فتح 
املنتجات اللبنانية واملصدرين اللبنانيني، وعزز 
الرشاكة بني البلدين، خصوصا وان لبنان يعتمد 
عىل تحويالت 200 الف مغرتب يف السعودية، 
التعاون  مجلس  دول  يف  مغرتب  الف  و300 
الخليجي االخرى لدعم اقتصاده يف السنوات 
االستثامرات  حجم  ان  حني  يف  العجاف، 
اىل  التقديرات  لبنان يشري وفق  السعودية يف 
مشاريع  عىل  تتوزع  دوالر  مليارات   5 نحو 

عقارية وسياحية ومرصفية وسواها. 
ادت  االخرية  االمنية  االضطرابات  ان  ُيذكر 
الذين  السياح  عدد  يف  اجاميل  تراجع  اىل 
قدموا عام 2013 بنسبة 6,7 % ، وفق وزارة 
السياحة. بلغ عدد السياح السعوديني يف لبنان 
خالل 2013 نحو 50 الف سائح، نسبتهم 10.2 
الف   72 بـ  مقارنة  العرب،  السائحني  من   %
العرب  السائحني  سائح نسبتهم 15,9 % من 

االستثامرات االجنبية يف لبنان خليجية، وتشكل 
صادراتنا 40 % اىل دول الخليج، ومثة 80 % 
من التحويالت الخارجية تأيت من هذه الدول، 
 .%  60 يبلغ  السياحي  االنفاق  ان  عن  فضال 
القيمة  عىل  الرضيبة  اسرتجاع  حركة  وتسجل 
لذا، يف  الخليجيني 80 %.  املضافة TVA من 
حال مل يعد املستثمر الخليجي اىل ربوع لبنان 
بهدف استكامل استثامراته، سيبقى اقتصادنا 

الوطني يف مهب الريح.

هذا  يف  لبنان"  "اسبوع  تنظيم  جاء  ملاذا   ■
الوقت؟

القوية  االقتصادية  النهضة  ظل  يف   □
الربامج  جراء  من  اململكة  تشهدها  التي 
املتعددة  الضخمة  واملشاريع  االستثامرية 
التي اطلقتها يف امليادين العقارية، النفطية، 
الغازية، والبنى التحتية وسواها، يأيت تنظيم 
لتسويق  تحديدا  الفرتة  هذه  يف  "االسبوع" 
املستويات،  مختلف  عىل  اململكة  يف  لبنان 
السياحة،  الخدمات،  الصناعة،  يشمل  مبا 
وغريها.  االستثامرات  املصارف،  العقارات، 
البلدان  يبذلها  التي  الجهود  ايضا  ويؤكد 
رجال  اىل  املقدمة  والحوافز  والتسهيالت 
االعامل والرشكات من الطرفني، وال سيام عىل 
مستوى الغرف التجارية، وهيئات االستثامر، 
علام ان "االسبوع" شهد لقاءات مكثفة بني 
رجال اعامل لبنانيني وسعوديني بهدف اتاحة 
الفرصة للمهتمني استكشاف فرص استثامرية 
القطاع  من  رشاكات  لبناء  متهد  املنطقة  يف 
"اسبوع  فان  هكذا  البلدين.  يف  الخاص 
ملبادرات  حلقة  بداية  لبنان يف جدة" شكل 
وخطوات عملية سيكون تأثريها واضحا عىل 

الحركة التجارية بني البلدين.
 

■ هل حققت رسالة املعرض غايتها؟
□ بالطبع، وخصوصا اذا علمنا ان "االسبوع" 
التجارية  العالقات  اوارص  تعزيز  اىل  يرمي 
القطاع  ان  مفادها  واضحة  رسالته  الثنائية. 
بلبنان  ويؤمن  موجود،  اللبناين  الخاص 
ومستقبله، وان العالقات التاريخية اللبنانية ـ 
السعودية تتجه نحو التوسع. يف هذا السياق، 
نأمل كقطاع خاص، يف ان تثمر زيارة رئيس 
السعودية،  اىل  سالم  متام  الوزراء  مجلس 
مجال  يف  وخصوصا  الوطني  القتصادنا  دعام 
الخليجيني  والسياح  املستثمرين  استعادة 
مرحلة  ان  اذ   ،2014 خالل صيف  لبنان  اىل 
من   %  40 نسبة  تحديدا  تشكل  الصيف 
الناتج املحيل. من الواضح ان الوضع االمني 
يف  الراهن،  الوقت  يف  الفتا  تحسنا  يشهد 
ولقمة  املواطنني  مصلحة  تضع  حكومة  ظل 

عيشهم يف اولوياتها.

السعودية هي السوق 
املستهلكة الكبرى 

واملستورد االهم 
للمنتجات اللبنانية 

أدت االضطرابات االمنية 
الى تراجع السياح عام 2013 

بنسبة 6,7 %

علام ان التحويالت االجنبية اىل لبنان تبلغ ما 
بني 7 و8 مليارات دوالر، بينها 4 مليارات من 
السعودية، ما يؤكد ان للمملكة دورا اقتصاديا 
بالغ االهمية. لذا جاء تنظيم هذا "االسبوع" 
يك يثبت اهمية لبنان بالنسبة اىل السعودية. 
وقد القى ترحيبا ودعام الفتني من السلطات 
رخصة  عليه  القيمني  منحت  التي  السعودية 
تنظيمه خالل اسبوعني بدال من شهرين )املدة 
املعارض  لتنظيم  عادة  الرخص  ملنح  القصوى 
اللبنانيني  منح  عن  فضال  اململكة(،  داخل 
حيال  مسبوقة  غري  تسهيالت  فيه  املشاركني 
الذي قدمته  الدعم  اىل  السفر،  تأشريات  منح 
رشكة طريان الرشق االوسط حيال كلفة تذاكر 

السفر وشحن املنتجات.

■ عىل ماذا ركز املشاركون يف "االسبوع"؟
الذي  سوريا  اعامر  اعادة  عىل  الرتكيز  دار   □
سيجري عرب لبنان من خالل مشاركة مستثمرين 
لبنانيني ـ سعوديني فيه. لذا اطلق خالل هذا 
االسبوع صندوق لبناين ـ سعودي العادة اعامر 
بالصناعات  تتعلق  عروض  عن  فضال  سوريا، 
اللبنانية املنوعة، واملنتجات املرصفية التي متيز 
"االسبوع"  ان  علام  اخريا،  بها  املرصيف  القطاع 
يف  يقيمون  لبنانيون  اعامل  رجال  فيه  شارك 
اقتصاديا  السعودية  تطور  يف  وساهموا  جدة، 

بالتعاون مع نظرائهم السعوديني.

■ باالرقام، ما هو حجم املساهمة السعودية 
يف االقتصاد اللبناين؟

□ ال اقتصاد حقيقيا يف لبنان يف حال انتفت 
شئنا  الخليج،  دول  مع  الوطيدة  العالقات 
من   %  85 فان  السياق،  هذا  يف  ابينا.  ام 

العجم هيثم 
haytham.ajam@hotmail.com

عام 2012. وكان عام 2004  سجل  قدوم اكرث 
من 200 الف سعودي اىل لبنان.

وهل  مبادرات؟  من  "االسبوع"  تضمن  ماذا 
صحيح ان اعامر سوريا ما بعد انتهاء الحرب 

فيها مير عرب لبنان؟ 
حملت "االمن العام" اسئلتها اىل رئيس اتحاد 
وجبل  بريوت  غرفة  ورئيس  اللبنانية  الغرف 
لبنان محمد شقري، الرشيك الرئييس يف تنظيم 
اهمية  باالرقام  يرشح  يك  لبنان"،  "اسبوع 

الخطوة بازاء االقتصاد الوطني.

■  ملاذا "اسبوع لبنان يف جدة"؟
الكربى  املستهلكة  السوق  هي  السعودية   □
لديها  اللبنانية،  للمنتجات  االهم  واملستورد 
جالية لبنانية كبرية مقيمة خارج الوطن، فضال 
عن انها اكرب مستثمر خليجي عريب يف لبنان، 

رئيس اتحاد الغرف اللبنانية ورئيس غرفة بريوت وجبل لبنان محمد شقري.
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كنوز مؤسسة المحفوظات الوطنية مهّددة باإلندثار
ذاكرة لبنان مهملة في جوار متجر أحذية

التراب.  تحت  مدفونة  لبنان  ذاكرة 
كنوزه  بالتلف.  مهددة  روائعه 
تنتظر  العفن  في  مهملة  الباقية 
بها  يليق  ال  املكان  ينتشلها.  َمن 
سنون  اليه  حملتها  حيث  تبقى  كي 
الحرب. تلك حال مؤسسة املحفوظات 
باتت  وقد  خلت،  لعقود  الوطنية 
انقاذا عاجال ودقيقا من اجل  تتطلب 

االبقاء على املاضي التي تخبىء 

كثريون من اللبنانيني يتذكرون ذلك املكان االستثنايئ الذي كانوا يقصدونه من مدخل 
جانبي ملبنى مجلس النواب يف وسط بريوت. املكتبة الوطنية التي جمعت الوف الكتب 
اجتاحتها  اآلباء.  اللبنانيون  الفنانون  وقعها  نادرة  لوحات  اىل  واملخطوطات،  والوثائق 
اليوم  عليه  هي  ما  يف  امست  ان  اىل  والتخريب،  والرسقة  للنهب  وعرّضتها  الحرب 
الصنائع، يف  الوطنية يف  للمكتبة  انتظار والدة جديدة  الحمراء، يف  مبنى يف شارع  يف 
املبنى السابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية يف الجامعة اللبنانية. اداريو مؤسسة 
املحفوظات الوطنية وموظفوها هم اليوم جنود مجهولون، اذ يعملون عىل اسرتجاع 

تحف فقدت، واملحافظة عىل ما تبقى من مخطوطات نادرة.

تحقيق
دنيز مشنتف 

denise.mechantaf@gmail.com

مؤسسة  ادارة  ملجلس  السابق  الرئيس  يقول 
عبيد  فؤاد  العام  املدير  الوطنية  املحفوظات 
لـ"االمن العام" عن واقعها الحايل، وقد عايشه 
اكرث من 15 عاما: "تعرضت كنوز لبنان الثقافية 
لوحات  والتدمري،  للنهب  الحرب  اثناء  يف 
نادرة  مخطوطات  الكبار،  اللبنانيني  للرسامني 
الوطنية  املكتبة  تحويها  كانت  بثمن  تقدر  ال 
عمليات  النواب.  مجلس  مبنى  يف  انذاك 
الرسقة كانت ممنهجة بحرفية مطلقة. فالتجار 
"املتخصصون" يف الشأن الثقايف كانوا يدركون 
قيمتها  ويعرفون  الكنوز  هذه  اهمية  مسبقا 
الغالية والنادرة، وما تبقى من لوحات وصور 
الرئيس  انشأ   1978 عام  مشلعا.  ترك  ووثائق 
الوطنية  املحفوظات  مؤسسة  رسكيس  الياس 
بهدف الحفاظ عىل ما بقي من تراث املبدعني 
يف لبنان. فتم ترميم عدد من اللوحات، ونقلت 
نصوص  عن  كناية  وهي  االدارية،  املوجودات 
القرارات الصادرة يف لبنان عن مجالس الوزراء 
واالعداد  القدمية  والصحف  املراسيم  وسائر 
الكاملة ملجموعة الكونت فيليب دي طرزي، 
الصادرة  الصحف  لكل  االوىل  االعداد  وهي 

مؤسسة  واقع  عن  يكشف  يك  يذهب  َمن 
املحفوظات الوطنية يصاب بصدمة، ال تتالىش 
ذيولها برسعة. جدرانها يتاكلها العفن، واملكان 
ال يليق مبكانتها الفنية. حتى الرشوط الالزمة 
من  مؤمنة.  غري  النادرة  موجوداتها  لحفظ 
الطبيعي، بعد كل ما رأينا، ان نسأل: هل من 

امل يف انقاذها؟ 
الدائرة االدارية بالتكليف رئيس دائرة  رئيس 
االيداع القانوين ميشال عبيد، مل يرتك بابا من 
ليؤكد  لنا  ورشّعه  اال  املؤسسة  مستودعات 

حقيقة الواقع املخزي.
مؤسسة  منها  تتألف  التي  الدوائر  هي  ما   *

املحفوظات، وكم يبلغ عدد املوظفني فيها؟ 
- تضم املؤسسة 25 موظفا يف الوقت الحارض، 
من  مؤلفا  املالك  يكون  ان  املفرتض  ومن 
عىل  املوظفني  هؤالء  سهر  لوال  موظفا.   73
محتويات املؤسسة وحرصهم عىل موجوداتها، 

من  لها  يرىث  حال  يف  اصبحت  التي  بالعربية 
شدة االهرتاء، اىل كل اعداد الجريدة الرسمية 
اليوم.  حتى  العثامين  الحكم  منذ  الصادرة 
املهمة والنادرة، ويا لالسف،  املواد  لكن هذه 
مل يتوافر لها املناخ املالئم للحفاظ عليها. كنا 
كمسؤولني نؤكد يف هذا العمل اهامل ذاكرتنا. 
كيف ال ونحن نهمل يومياتنا ؟ كل يشء ينهار 
الذاكرة  موضوع  انهياره.  عىل  نساعد  ونحن 
يضج  وواع  مثقف  عقل  اىل  يحتاج  الوطنية 
دولة  بناء  اىل  ويهدف  وطن،   اىل  باالنتامء 
ويحفظ تاريخنا. هذا العقل مل يعرفه لبنان اال 
عهد  يف  وكذلك  شهاب،  فؤاد  الرئيس  عهد  يف 
الرئيس الياس رسكيس الذي سعى اىل استكامل 

بناء املؤسسات رغم ظروف الحرب القاسية".

■ ما مصري املوجودات يف مؤسسة املحفوظات 
الوطنية كام هي الحال عليها االن؟

□ اراها قيد التلف، وال يجوز ان تكون ذاكرة 
اهلنا مدفونة تحت الرتاب. املدافن يف القرى 
تشيَّد يف اجمل االماكن لتكريم املوىت. اما نحن 
الذي  املوقع  يف  نضعها  وال  ذاكرتنا  نكرم  فال 

ملا بقي اثر منها. البعض منهم خاطر بحياته يف 
اثناء الحرب السرتجاع ما امكن، وهم يف نظري، 
عىل:  فتتوزع  دوائرها  اما  مجهولون.  جنود 
واملكتبة،  التوثيق  الحفظ،  االدارية،  الدائرة 
العالقات  القانونية،  الدائرة  الفنية،  الدائرة 
العامة، الدراسات والبحوث، االيداع القانوين. 

■ مباذا تطالب لتحسني وضع املؤسسة ؟ 
□ منذ مدة ونحن نطالب مببنى جديد وخاص 
وافق  وقد  منها.  تبقى  ما  عىل  يحافظ  بها 
مجلس الوزراء يف 27 اذار املايض عىل طلبنا، 

واحاله عىل مجلس االمناء واالعامر. 

وزراء  مجالس  ملفات  املستودعات  يف   ■
هل  سنوات،  اىل  تعود  املتعاقبة  الحكومات 
كل  ملفات  عىل  االطالع  حق  املؤسسة  متلك 

الوزارات؟

منطق بناء الدولة لم يعرفه 
لبنان اال في عهد الرئيس 

فؤاد شهاب

لوحة نادرة لجبران خليل 
جبران تحتاج الى عملية 

ترميم عاجلة

فؤاد عبيد:
ال يجوز إبقاء ذاكرتنا مدفونة تحت التراب

ميشال عبيد:
موظفو املؤسسة جنود مجهولون

عّرضوا حياتهم للخطر من اجل بقائها 

الرئيس السابق ملجلس ادارة مؤسسة 
املحفوظات الوطنية املدير العام فؤاد عبيد.

 رئيس الدائرة االدارية بالتكليف رئيس دائرة 
االيداع القانوين ميشال عبيد املحفوظات  مؤسسة  مستودعات  تستحقه. 

يف  موجودة  انها  املوجع  تأهيل.  اىل  تحتاج 
انها  عىل  يدل  تجاري  شارع  يف  قديم  مبنى 

مجاورة ملتجر لالحذية، فهل يجوز ذلك؟ هل 
وصلنا فعال اىل هذا الحد يك نعمل عىل اهامل 
تاريخ مبدعينا ؟ كل ما حاولنا فعله هو اصدار 
مجموعة قوانني غايتها حفظ هذه املوجودات 
مؤسسة  تكن  مل  التسعينات  حتى  القيمة. 
املحفوظات الوطنية تسرّي اعاملها وفق قانون 
"اصول الحفظ" الذي يعاقب َمن يقوم باهدار 
من  اتعب  مل  جهتي  من  املحفوظات.  هذه 
املطالبة. لكن حني نصطدم مبسؤولني ال يلبون 
مطالبنا نشعر بعجزنا، اىل درجة انني اصبحت 
فيها كاملبرشين يف القرى. ال املواطن يسمعني، 
وال املسؤول يؤازرين. املؤسف انه  حني يغدق 
تتحول  ال  النظريات  اجمل  املسؤول  علينا 

اقواله، يف النهاية، اىل كالم رجل مسؤول.

■ ما هي هذه املطالب؟ 
مؤسسة  يف  التاريخية  املوجودات  انقاذ   □

يليق  لها  تأهيل مكان  املحفوظات من خالل 
باملرجعية  هنا  انوه  ان  اريد  لبنان.  بذاكرة 
الوحيدة التي تلقينا مساندة دامئة منها وهي 
مشاريع  اصدار  خالل  من  النواب،  مجلس 
القوانني  اصدار  لكن  تلكؤ.  دون  من  قوانني 
ال يكفي النشاء نظام للمؤسسة يك تكون يف 
هيكلية متينة. املشكلة هي يف العقل اللبناين، 

املواطن واملسؤول معا.
االزمة،  للخروج من هذه  الحل  ما  عمليا،   ■

هل من تصور لديك عىل هذا الصعيد؟
الحل،  اىل  تدل  والخرائط  موجود  التصور   □
كل  موجودة.  غري  والقدرات  الوسائل  لكن 
وان  الكنوز،  بهذه  الئق  مكان  اليه  نحتاج  ما 
تؤمن رشاء  ميزانية  لوضع  املسؤولون  يتحرك 
خارج  االن  انا  املكان.  هذا  عليها  يبنى  ارض 
الدولة، وَمن يريد ان يحاسبني عىل ما ساقوله 
مل  املحفوظات  مؤسسة  انشاء  منذ  فليفعل. 

لرية  مليون   900 البالغة  ميزانيتها  تتجاوز 
لتسيري اعاملها االدارية. بالكاد تساوي عمولة 
الواقع  هذا  بسبب  كيلومرتات.  بضعة  تعبيد 
عايشت املاً استمر 15 سنة. يف هذه املؤسسة 
معيشية،  حال  اسوأ  يف  يعيشون  موظفون 
الثمينة  املوجودات  من  عدد  لكان  ولوالهم 
والنادرة ضاع او اصابه التلف. هنا اسأل، هل 
يف حفظ الذاكرة نتذكر اخطاءنا؟ االرجح، اننا 
اطالب  ما  كل  سواها.  تاريخنا  يف  منارس  مل 
القوانني  لتطبيق  املستلزمات  توفري  هو  به 
الصادرة عن مجلس النواب من اجل الحفاظ 
بالدول  االقل  عىل  تشبها  لبنان،  تاريخ  عىل 
املتخلفة وال اقول املتقدمة. ودور االعالم عىل 
هذا الصعيد مهم جدا  لتكوين رأي عام يصبح 
كفيال بالدفاع عن هذه املؤسسة التي امتنى ان 
تنال ما حصلت عليه املكتبة الوطنية من دعم  

ومتويل من دولة قطر ينتشلها من االهرتاء.
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كل  ملفات  عىل  الحصول  يف  الحق  لنا   □
الخارجية  وزاريت  عدا  ما  لبنان  يف  الوزارات 

والدفاع.

هذه  عىل  باالطالع  كان  ألي  يسمح  هل   ■
امللفات ؟ 

ميكنه  كان،  موضوع  اي  يف  باحث،  كل   □
املتعلقة  عدا  ما  امللفات  هذه  عىل  االطالع 

باالمور الشخصية.

■ ملاذا تم اختيار هذا املكان بالذات، الواقع 
يف شارع تجاري؟

املحفوظات  مؤسسة  انشاء  تم  عندما   □
الوطنية يف اثناء الحرب، كان ال بد من التوقف 
عند االعتبارات االمنية، فتم اختيار هذا املكان 
يك يكون قرب مرصف لبنان. وهذا يدل عىل 
اعامل  من  املؤسسة  هذه  تحتويه  ما  اهمية 

قّيمة ال تعوض.

نادرة  ومخطوطات  لوحات  بان  علمنا   ■
مؤسسة  تزال  ال  هل  الحرب،  بعد  رممت 

املحفوظات تتوىل الحفاظ عليها حتى االن؟
واسرتجعنا  اللوحات،  من  الكثري  رممنا   □
لكن  النادرة.  املخطوطات  من  كبريا  عددا 
خليل  جربان  لالديب  نادرة  لوحة  لدينا 
جربان تحتاج اىل ترميم عاجل وعناية فائقة 
مع  مبراسالت  قمنا  اليها.  الحياة  العادة 
مل  لكننا  الخصوص،  هذا  يف  اللوفر  متحف 
نتلق جوابا بعد. احب ان انّوه هنا مبا قدمه 
رائعة  لوحات  من  ابوالخري  سامي  الفنان 
اساسيا  دورا  ادت  التي  الشخصيات  الهم 
السيايس  الصعيدين  عىل  لبنان  تاريخ  يف 

والثقايف.

لنا الحق في الحصول 
على ملفات كل الوزارات 
ما عدا وزارتي الخارجية 

والدفاع 

صناديق ملفات ووثائق.

محفوظات ولوحات موّضبة.

لوحة للرئيس كميل شمعون.

ملفات.

واخرى للرئيس فؤاد شهاب.

كتب عىل الرفوف.

 ولجربان خليل جربان

قرارات الوزراء معّلبة.

مجلدات مهرتئة للجريدة الرسمية.               )تصوير املفتش اول املمتاز سعيد حفوضة واملفتش املؤهل ريشار عامد(.
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اكتشفه عالم نفس أميركي عام 1943 
“التوّحد” مرض اإلنطواء على الذات 

وانقطاع التواصل
رغم  كثيرين  عند  مجهوال  مرضا   )AUTISME( “التوّحد”  يزال  ال 
اكتشافه عام 1943 على يد عالم نفس اميركي. اال ان اسبابه بقيت 
غير واضحة وان بدت اعراضه جلية، وقد ُنِظَر اليها على انها اختالف 
عالجه  الخارجي.  العالم  عن  وانقطاع  الذات  على  انطواء  سلوكي: 

باهظ الثمن وغير متوافر للجميع، وخصوصا الفقراء

مجتمع مدني
املقال

اثبتت الوقائع ان االمراض املزمنة يف العائالت تزعزع بنيتها، وتسّبب ارتفاعا يف 
الولد املريض الضحية، او “كبش  نسبة الطالق بني افرادها. نتيجة لذلك يصبح 

املحرقة”. فام سبب ذلك؟ 
كذلك  الحال.  هذه  يف  احد  عىل  اللوم  القاء  يجوز  لئال  املسّبب  َمن  نقول  لن 

ينبغي عدم تقاذف التهم بهدف التنصل من املسؤولية.

ما ميكن قوله ان الجهل نفق مظلم يوصل االنسان اىل مهالك ال تعرف خامتتها، 
وان عدم املعرفة يؤدي به اىل مهاو ال يستطيع الخروج منها. فهل يعقل، مثال، 
ان يخجل األب مبرض ولده ويجعله يدفع مثن حاله املأسوية اضعاف ما يعاين 
يساويه  وال  اجتامعيا  يعزله  اهله.  اىل  العار  جلب  مذنب  كأنه  ويعامله  منه، 

باالخرين، ويرميه يف الظلمة حتى يحني وقت الرحيل؟ 
حقا انها مأساة. 

الجهل  لهذا  والتصدي  التوعية  يف  دوره  وما  املجتمع،  معها  يتعاطى  كيف  لكن 
السائد، وانقاذ الضحايا قبل فوات االوان؟ 

ما عرفناه عن مرىض التوّحد محزن جدا، خصوصا وانهم االكرث عرضة بني االوالد 
وكذلك  املجتمع،  ومن  انفسهم  من  بهدف حاميتهم  بسالسل حديد  “للتكبيل” 
لالعتداءات  عرضة  اقل  هم  نفسه،  الوقت  يف  لكنهم  حولهم.  َمن  عىل  خوفا 

الجنسية بني االوالد النهم يعرفون كيف يدافعون عن انفسهم. 

حيال هذه املأساة، تبدو التوعية واجبة عىل كل انسان، ورضورية لغري املعنيني 
“اليوم  يف  االقل  عىل  فلنشارك  حتى.  التوحد  مرض  شأن  يف  االختصاصيني  او 
التضامن  خالل  من  سنة،  كل  من  نيسان   2 يف  يصادف  الذي  للتوّحد”  العاملي 
مع املرىض واملترضرين من هذا الداء. ومن الرضوري الرتكيز عىل املحيط الذي 
يعيش فيه املريض بهدف توفري بيئة حاضنة له تحميه من االنعكاسات النفسية 
له  طبيعي  كانسان  معه  التعامل  واالهم  الحياة.  دروب  امامه  وتفتح  ملرضه، 

حقوقه الكاملة كسائر البرش.

ال شك يف ان هذه االمور رضورية، رشط ان تواكبها خطوات عىل صعيد االمن 
بداء  املصابني  لبنان، تؤمن معالجة صغارنا  اليه  يزال يفتقر  الذي ال  االجتامعي 

التوّحد البالغ الكلفة، ماديا ومعنويا، عىل االهل واملجتمع يف آٍن واحد.   

 
   دنيز مشنتف 
denise.mechantaf@gmail.com

كي ال يصبح أوالدنا ... ضحايانا

وال  املرضية،  حالتهم  تتقبل  ال  املؤسسات 
تتيح لهم الفرصة العالة انفسهم يك يصبحوا 
منتجني فعليني يف املجتمع. فاذا هم ينغلقون 
املستقل،  عاملهم  ويصنعون  انفسهم  عىل 
الذي  من داخله ينسجون مواهبهم والواقع 

وتجاهله.  الخارج  عن  باالنقطاع  يؤسسون، 
تناولته،  التي  واالبحاث  الدراسات  كرثت 
له مرض “طيف  واضحى يف احدث تعريف 

اضطراب التوّحد”. 
ارتفاعا  سجل  مرض  خبايا  سرب  محاولة  يف 
االخرية،  االعوام  خالل  به  املصابني  عدد  يف 
متخصص  طبيب  اىل  العام”  “االمن  توجهت 
احد  واىل  معنية،  جمعيات  يف  ومسؤولني 
وسبل  اسبابه  اىل  للتعرّف  التوّحد  مرىض 

معالجته واحدثها.  

اىل   )AUTISME( التوّحد  مرىض  يحتاج 
عدة  مجاالت  يف  متخصص  عمل  فريق 
يواكبهم عىل الدوام. غري اجتامعيني، اال انهم 
ُيَعدُّ كل  املجاالت.  الفنون وسائر  بارعون يف 
لكن  يستهويه،  ما  يف  “عبقريا”  منهم  فرد 

العضو  عيتاين،  محمد  الدكتور  االطفال  طبيب 
املؤسس لـ”الجمعية اللبنانية لالوتزم – التوّحد”، 
رضوري  للمرض  املبكر  االكتشاف  ان  اعترب 
للتخفيف من حدته والوصول اىل نتائج مرضية.

ومتى،  اكتشفه  َمن  التوّحد،  مرض  هو  ما   ■
وملاذا اطلقت عليه هذه التسمية؟ 

التطور  يف  اضطرابا  يعكس  عصبي  داء  هو   □
الواليات  يف   1943 عام  اكتشافه  تم  السلويك. 
كارنر.  ليو  يدعى  نفس  عامل  يد  عىل  املتحدة 
لفته حينها وجود 12 طفال يلعبون معا بطريقة 
والحظ  جيلهم،  ابناء  من  غريهم  عن  مختلفة 
انهم متشابهون يف اسلوب التعاطي يف ما بينهم. 
بناء عىل دراسة قام بها، اطلق عىل حالتهم اسم 
“االنا”  كلمتي  من  التسمية  تنطلق  “التوّحد”. 
الذين  الخاص  عاملهم  عن  تعرب  يك  و”الوحدة” 
يعيشون فيه. كأنهم هم العامل. أو كأنهم يقولون 
عن حالتهم: نعيش لوحدنا يف عاملنا الخاص. عام 
بدقة  التوّحد”  “داء  مواصفات  ُحّددت   1994
اكرث، واعترب منذ مطلع عام 2013 مرضا يطلق 

عليه اسم “طيف اضطراب التوّحد”. 

■ متى تظهر اعراضه، وكيف؟ 
□ املدة الكافية لتشخيص املرض من سنة وثالثة 
عن  كناية  وهو  سنوات.  خمس  حتى  اشهر 
التطور  مناطق  من  منطقتني  يصيب  اضطراب  
بالتواصل  تتعلق  االوىل  الطفل:  عند  السلويك 
االجتامعي املرتكز عىل التجاوب مع املحيط، أو 
التفاعل بينه وبني االخر. مريض التوّحد ال ميلك 
هذه القدرة، وال يكرتث ملالحظات املحيطني به، 
ويترصف كأنه وحده يف الدنيا. يعمل ما يريده 
عىل  اجباره  احدهم  حاول  واذا  له،  يحلو  وما 
الترصف عكس ما يرغب يصبح عدائيا، ويسّبب 
التحكم   الصعب  من  عصبية  نوبة  ذلك  له 
بالتواصل  فتتعلق  الثانية  املنطقة  اما  بنتائجها. 
وتعترب  العني،  يف  التحديق  عىل  املرتكز  البرصي 
هذه املسألة منطلقا اساسيا للرتكيز واالهتامم مبا 
يحصل حول الطفل الستيعاب االمور، اضافة اىل 
املريض  التي سيعانيها  اللغوي  التواصل  مشكلة 
او  املحكية  غري  اللغة  فيها  مبا  طويلة،  سنوات 

على االهل دعم مريض التوّحد 
اجتماعيا ونفسيا وعدم 

الخجل، بل التباهي به

الدكتور محمد عيتاني: 
كنا نقول ال شفاء من التوّحد، اليوم نقول العكس 

الدكتور محمد عيتاين.

او 15 % تدلنا عىل بعض  لدينا نسبة 10  لكن 
اىل  يؤدي  الذي  الجينات  يف  كالخلل  االسباب، 
خلل خلقي يظهر يف شكله الخارجي، اىل نسبة 
فرتة  يف  لالم  حدثت  مشكالت  اىل  تعود   %  15
وجود  او  الحصبة،  بالتهابات  كاالصابة  الحمل 
او  الطعام،  بسبب  جسمها  يف  ثقيلة  معادن 
او مشكالت يف عانتها يف  االوكسيجني،  نقص يف 
اثناء الوالدة. لكن هذه الحاالت كلها ال تتسبب 
باالصابة بالداء، اال يف حال وجود اعراض عصبية 
او  التعلم،  يف  كصعوبات  وراثية،  اسبابها  اخرى 
او  االهل  من  ونفسية  عصبية  مشكالت  توارث 
احد االقرباء. وهذه االسباب املبارشة تؤخر تطور 

االشارات العصبية يف دماغ الطفل.

■ يقال ان التلوث البيئي يساهم يف ازدياد نسبة 
االصابة باملرض، هل هذا صحيح؟

ونعتربها  املؤرشات،  احد  هي  املشكلة  هذه   □
والرصاص  فالقصدير  بيئي.  تسمم  مثابة 
رمي  بسبب  امللوثة  البحر  مياه  يف  املوجودان 
نفايات املصانع يؤديان اىل تلوث االسامك. وتبني 
لنا يف الفرتة االخرية وجود حساسية عند هؤالء 
تناولهم  وبعدم  والحليب،  القمح  تجاه  املرىض 
هاتني املادتني الحظنا تطورا ايجابيا يف حاالتهم. 
بعد.  نعرفه  فلم  للتحسن،  املبارش  السبب  اما 
الجدير ذكره ان مرىض التوّحد يعانون نقصا يف 
 A-و  B 12  الفيتامينات عموما، خصوصا مادة
C – E – D ،  والبعض منها يحمي هذا املريض 

من الضغط النفيس الذي يعيشه مع ذاته. 

يف  ارتفاعا  باملرض  االصابة  نسبة  سجلت   ■
االعوام االخرية، ما السبب؟

□ يعود االمر اىل نسبة الوعي التي ساهمت يف 
كان  الخاطئ  فاالعتقاد  اليه.  والتعرّف  اكتشافه 
يتمحور حول اعتبار مشكلة التعرث يف النطق عند 
االطفال امرا طبيعيا. وهذا ليس صحيحا. اضافة 
تشخيصه  عىل  تساعد  بدأت  آليات  وجود  اىل 

عىل نحو مل يكن متوافرا قبال.
■ عىل ماذا يرتكز العالج؟

□ االكتشاف املبكر للمرض رضوري للتخفيف 
اما  مرضية.  نتائج  اىل  والوصول  حدته  من 
وتعقيدا  صعوبة  فيزيده  العالج  يف  التأخري 
بحيث يصعب تحقيق الشفاء. مساعدة االهل 

االطالع،  عليهم  لذا  التشخيص رضورية،  يف 

االشارات باليد. ال يجيدها وال يحسن اداءها. انه 
يف اختصار، خلل يف التواصل عىل اكرث من صعيد.

■ ما هي اسباب املرض؟
□ ال اسباب مبارشة وواضحة او محددة للتوّحد. 
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مراحل  عىل  االطفال،  طبيب  مبساعدة 
عىل  ملساعدتهم  ولدهم  عند  السلويك  التطور 
بدأنا منذ مدة بعالج  املرض. وقد  معرفة هذا 
جديد هو العالج السلويك التطبيقي الذي يدمج 
ويعتمد  النطق،  بعالج  الحريك  الحيس  العالج 
بهدف  وااليجايب معا  السلبي  تحفيز  ايضا عىل 
املكافأة والعقاب يك يتعلم هذا املريض الخطأ 
بينهام،  التمييز  صعوبة  يعاين  النه  والصواب، 
اضافة اىل اخضاعه لربنامج تعليمي خاص. كل 
هذه الرضورات العالجية تحتاج اىل فريق عمل 
متخصص يف هذه االمور، اضافة اىل عالج نفيس 
من  دامئة  مواكبة  مع  متخصص  طبيب  يتواله 

طبيب االطفال.

■ ما دور الطبيب النفيس يف هذا العالج؟
وعصبية  ذهنية  فحوص  باجراء  يقوم   □
تقييم  عىل  تعتمد  آليات  ضمن  واجتامعية 
الصعد  لديه عىل  التطور  مراقبة  لناحية  الطفل 
ايضا،  والعصبية  والذهنية واالجتامعية  النفسية 
استامرة  خالل  من  التطور  عالمات  تحديد  مع 

بهدف تقدميها اىل الفريق املعالج، وتوجيه االهل 
اىل كيفية التعامل مع ولدهم.

■ هل سجلت نسبة الشفاء تقدما ملحوظا؟
□ كاختصاصيني، كنا نقول قبل اعوام ان ال شفاء 
من مرض التوّحد. اليوم نقول العكس بعد القيام 

بدراسات عدة وتوفري العالجات الالزمة.

االجاملية  والقيمة  جدا  باهظة  العالج  كلفة   ■
ادىن،  حدا  سنويا  دوالر  الف   12 حواىل  تبلغ 
هل يف مقدور كل العائالت تأمني هذه الطبابة 

الباهظة الوالدها؟
متدن  ذكرِته  ما  جدا.  باهظة  العالج  كلفة   □
كلفة  تصل  اذ  االجاملية.  بالكلفة  قياسا  جدا 
 60 اىل  ساعة  من  اقل  مدتها  واحدة  جلسة 
دوالرا، فكيف يستطيع الفقري تأمني عالج ولده 
ليس  عائالت  مثة  الشديد  لالسف  ويا  املريض؟. 
يف مقدورها توفري اللقاحات املوسمية الرضورية 
املتخصصة  للمراكز  تدفع  الدولة  فيام  الوالدها، 
يوميا  لبنانية  لرية  االف   4 املرىض  هؤالء  بعالج 

فقط. لذا، نطالب بتوفري االمن االجتامعي عىل 
كل الصعد، عىل نحو يصبح فيه العالج متوافرا 

للجميع.

الصعيد  عىل  لالهل  املطلوبة  املساعدة  ما   ■
الشخيص؟

واطلب  ونفسيا،  اجتامعيا  بدعمهم  اطالب   □
مبرض  الخجل  عدم  نفسه  الوقت  يف  منهم 
الناس وعدم عزله  امام  التباهي به  ولدهم، بل 

اجتامعيا.

■ ُيسّجل وجود هذا املرض يف العائالت ارتفاعا 
يف نسبة الطالق، هل هذا صحيح وما السبب؟

□ العائالت التي ُيسّجل بني بعض افرادها عدد 
طالق  نسبة  فيها  تسجل  املزمنة  االمراض  من 
االمر  هذا  حصول  الطبيعي  من  لذا  مرتفعة، 
بسبب وجود مريض التوّحد. املعاناة كبرية عند 
االهل. لكن من غري الطبيعي ان يستسلم االهل 
لهذه املحنة. كل فرد يضع اللوم عىل االخر، ويف 

النهاية يصبح الولد املريض الضحية.

التوّحد”   - لالوتزم  اللبنانية  “الجمعية  رئيسة 
أروى  للتوّحد”  العربية  “الشبكة  رئيس  ونائبة 
يف  الجمعية  دور  عن  تحدثت  حالوي  االمني 
توفري ما يحتاج اليه مرىض التوّحد عىل الصعيد 
لهم  واملعنوية  النفسية  والرعاية  التعليمي 
االوىل  االنطالقة  اىل  اوال  تطرقت  وعائالتهم. 
خمس  كنا   1999 “عام  واهدافها:  للجمعية 
عائالت يعاين اوالدها من مرض التوّحد، جمعتنا 
عن  التخفيف  بهدف  يقال.  كام  واحدة  مصيبة 
انفسنا يف مواجهة هذه املحنة تكررت اجتامعاتنا، 
واستطعنا من خالل هذا التكاتف التوصل اىل حد 
معالجة  اىل  نتفرغ  النفسية يك  الراحة  من  ادىن 
فكان  الجمعية  تأسيس  من  الهدف  اما  اوالدنا. 
عالجهم  لبدء  املرىض  هؤالء  يضم  مكان  تأمني 

الذي مل يكن متوافرا حينها يف اي مؤسسة.

■ اي نوع من العالج تؤمنه الجمعية؟
املبكر  العالج  لبدء  للتشخيص  مركزا  اسسنا   □

بدورها املنسقة االدارية للمدرسة املهنية للشباب 
التوّحد ) T-S-A(، املسؤولة عن  الذين يعانون 
يف  دورها  عن  تتحدث  راشد  روال  املراهقني، 
االساتذة  بني  التنسيق  “مسؤوليتي  الشأن:  هذا 
والتالمذة للربنامجني املتبعني يف املدرسة املهنية، 
الربنامج املهني الفردي والربنامج الرتبوي الفردي. 
التعامل  يحتاج كل مريض اىل اسلوب خاص يف 
معه بحسب حالته املرضية، وتتم هذه الخطوة 

بتوجيه االساتذة من خالل اجتامعات دورية.

■ معاناة املراهقني مختلفة عن سائر املرىض؟ ما 
هي تحديدا؟

□ التغيري الفيزيولوجي، او مرحلة النضوج التي 
تفاجئ املرىض، امر ال يفهمونه وال يعرفون اسبابه 
باالنزعاج  فيشعرون  معه،  التعاطي  وكيفية 
ويزداد التوتر العصبي لديهم، وتصبح ترصفاتهم 
عام  التعبري  يف  يرغبون  انهم  بحيث  مختلفة 
يزعجهم وال يدركون السبيل. دورنا هنا املساعدة 

وتقديم الخدمات الالزمة عىل هذا الصعيد، من 
العالجات  فريق عمل متخصص يف  تأمني  خالل 
التي يحتاج اليها مريض التوّحد. الجدير ذكره ان 
الفريق املعالج يفوق عدد املرىض. لكل 8 حاالت 

12 موظفا متفرغا.

■ ما عدد الحاالت التي تستوعبها الجمعية؟
عام  منذ  الجمعية  اىل  لجأت  حاالت   504  □
2005. لدينا اآلن 50 طفال، اىل نحو مئة ينتظرون 
دورهم، وال قدرة لنا عىل استيعابهم الن املكان 
ال يتسع لهم، كام ان االمر يتطلب متويال كافيا. 
اذ ان العالج باهظ جدا ويقدر بـ12 الف دوالر 

سنويا لكل مريض.

■ ماذا عن خطط الجمعية ومشاريعها؟
املرىض،  لكل  يتسع  مكان  توفري  اىل  نسعى   □
اكامل  لنا  تتيح  مالية  مبساعدات  ونطالب 

مهمتنا الشاقة.

عىل  املتخصصني  االساتذة  مبواكبة  والتوجيه 
وجود  مسألة  ايضا  هناك  االزمة.  هذه  تخطي 
املرىض يف املجتمع وترصفاتهم غري املنضبطة التي 
تفرض وجود مرافق دائم لهم، اىل مشكلة التعلم 
املستعصية التي تتطلب توفري مدرسة متخصصة 
يف هذا الشأن مع فريق عمل مراقب، يساعدهم 

عىل التقدم لتجاوز العقبات التي تعرتضهم.

■ من الناحية االجتامعية، هل مثة امل يف تحسن 
حالة املريض وتحقيق اندماجه مع االخرين؟

املرىض  من  كثريين  لدى  خربيت،  خالل  من   □
يف  والنجاح  املجتمع،  يف  االندماج  عىل  القدرة 
الجبني.  عرق  من  املال  وكسب  واالنتاج،  العمل 
لكن ويا لالسف ال فرص عمل لهم يف املؤسسات. 
عىل  يفرض  الذي  القانون  بتطبيق  نطالب  لذا، 
كل مؤسسة القبول باملعوق بني موظفيها بنسبة 
%3. ونتمنى عىل الدولة تأمني مراكز منامة لهم 

تحميهم من غدر االيام.

نحتاج الى دعم ملتابعة 
املهمة، ولكل 8 مرضى

12 موظفا متفرغا

للكثيرين القدرة على االندماج 
والنجاح في العمل، لكن ال 

فرص عمل لهم

أروى حالوي:
املعاناة دفعتنا إلى تأسيس جمعية تهتم باملرضى واالهل

روال راشد:
املراهقة مرحلة صعبة يواجهها مرضى التوّحد

اروى االمني حالوي.

روال راشد.
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ويتقن  بالتوّحد  مريض  طليس  عيل  الفنان 
العربية  يجيد  كام  والتمثيل،  الرسم  مهنتي 
اكرث  عىل  ويتدرب  والكومبيوتر،  واالنكليزية 
دعم  يف  يساهم  ذلك  اىل  حرفية.  مهنة  من 
ماديا  التوّحد”   - لالوتزم  اللبنانية  “الجمعية 
من خالل تقديم 50 % من قيمة االرباح التي 

يكسبها من معارض لوحاته.
معارض،  خمسة  االن  حتى  طليس  اقام 
ويتحرض للسادس، لكنه مل يقرر بعد وجهته 

عىل  نجاحا  حقق  باريس.  يف  او  لبنان  يف 
صعيد الدمج املدريس، اذ يحب رفقة املرىض 
يف الجمعية، وُيعترب من اكرث املتكلمني بينهم. 
اىل  ويرتاح  والوجوه،  الطبيعة  رسم  يعشق 
انجاز لوحاته يف مكتب املسؤولة املبارشة عنه 
الرسم.  اتقان  عىل  ساعدته  التي  راشد  روال 
الرسامني املحرتفني ريتا  نقيبة  تدرّب عىل يد 
بلوحات  اعامله  شبهت  التي  مكرزل  صعب 

فان غوغ.

علي طليس:
50 % من انتاجي مخصص لدعم رفاقي

يحّدد املقّدم يف االمن العام محمد طليس، 
والد عيل املصاب مبرض التوّحد، دور االهل 
يف مساعدة اوالدهم املصابني عىل الشفاء، 
بارادة  املرض  مواجهة  عىل  ويشجعهم 

قوية، وتقبله عىل انه نعمة وليس نقمة. 
يقلق  الذي  الكبري  بالهاجس  يصارح 
دور  “يبدأ  بالقول:  املرىض،  هؤالء  اهايل 
من  اليه  والتعرف  املرض  بتقبل  االهل 
يف  اجريت  بحوث  عىل  االطالع  خالل 
توعية  بدورات  للقيام  الخصوص،  هذا 
مع  التعامل  سبل  معرفة  عىل  تساعدهم 
اىل  يحتاجون  التوّحد  مرىض  اوالدهم. 
النفيس  العامل  عىل  ترتكز  خاصة  معاملة 
الخراج  داخلهم  يف  الثقة  يعزز  الذي  اوال 
عدم  واالهم  وتوظيفها،  الذاتية  قدراتهم 
بهم  نخجل  كمعوقني  معهم  التعامل 

اجتامعيا”.

■ َمن الذي ساعدك بداية عىل الوصول اىل 
هذا التقدم الذي حققته مع ولدك عيل؟

احدى  يف  ايرلندية  مبعلمة  التقيت   □
اعلمتني  التوّحد،  بداء  ملمة  مدارسنا، 
ولدك  عزلَت  “اذا  يل:  وقالت  عيل  مبرض 

نفسك،  وعىل  عليه  تقيض  املجتمع  عن 
وال  الخاص  عامله  اىل  تذهب  ان  حاول 
كانت  هكذا  اليك”.  هو  يأيت  ان  تنتظر 
عيل  يصبح  ان  وقررت  البداية،  نقطة 
خالل  من  وعرفت  برفق،  عاملته  رفيقي. 
هي  وما  يحب  ماذا  عامله  من  تقريب 
فحقق  تعزيزها،  عىل  وعملت  مواهبه، 
اود ان  الرسم والتمثيل والغناء.  نجاحا يف 
 - لالوتزم  البنانية  “الجمعية  بدور  انّوه 
التوحد” واملركز التابع لها الذي يساهم يف 
وتعليمهم.  املرىض  واحتضان  االهل  توعية 
الداء  االختصاص يف هذا  مدارس  اصبحت 
متوافرة عىل نحو يساعد عىل التقدم نحو 
تغيري نظرته  املجتمع عىل  الشفاء. واحّض 
التوّحد، الن عدم  نحو مرىض  العادلة  غري 
داخليا  اذى  لهم  يسبب  اجتامعيا  تقبلهم 
عميقا، وُيعترب اساءة شخصية لن ينسوها 

طوال حياتهم.

■ ما هو الهاجس الكبري الذي يسيطر عىل 
اهايل مرىض التوّحد؟

□ املستقبل الغامض والخوف من املجهول 
يف حال وفاة الوالدين. اذ ال ضامنات كافية 

إذهب الى عامله الخاص وال 
تنتظر ان يأتي هو اليك

املقّدم محمد طليس:
مرضى التوّحد ليسوا معاقني

املقّدم محمد طليس 

عيل طليس.

يف  مقامهم  يقوم  احد  ال  القبيل.  هذا  من 
العناية باوالدهم املرىض، علام ان ال وجود 

ايضا ملراكز تحتضنهم مدى العمر.
د. م

)تصوير املفتش املؤهل اول قاسم حسني 
واملفتشني املؤهلني ريشار عامد وشادي حطيط(.
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تشري الدراسات اىل ان بعض اسباب الوفيات 
غري  عيش  منط  جّراء  من  خصوصا  متأتية 
ارتفاع نسبة  صحي وغري مستقر، يساهم يف 
الدم يف  يف  والدهون  والكولستريول  السكري 
يف   اضطرابات  اىل  يؤدي  ما  االنسان،  جسم 
صحة  فتتدهور  والغدد،  واالوعية  الرشايني  
املعالجات  بعدئذ  تنفع  ال  وقد  بها.  املصاب 

الطبية، فيفقد االنسان حياته.
تدارك  اجل  من  اذا،  الصحية،  الناحية  من 
املفاعيل السلبية للنظام الغذايئ غري الصحي، 
الناجعة  واالساليب  التوجيهات  بعض  نعرض 
التي  انتقاء  نوعية الطعام  التي تساعد عىل 
غري  ومتنح  االمراض،  بهذه  املصابني  تفيد 

املصابني بها فرصة االبتعاد عن مسبباتها. 

وهي كاآليت:

بالنسبة اىل مرىض الكولستريول:

تناول  اهمية  عىل  التشديد  يجب  اوال: 
االطعمة الغنية بااللياف وكميتها، الن االلياف 
تساعد عىل التخلص من الكولستريول. وهي 
ايضا  والفاكهة، وموجودة  الخرض  متوافرة يف 
الشوفان،  وخبز  الكاملة،  القمحة  خبز  يف 
الكاملة،  والحبوب  والكينوا،  والشوفان، 

والصويا، والفول...
اىل  ايضا  االنتباه  ينبغي  اخرى،  ناحية  من 
باعراض  تتسبب  التي  املشّبعة  الدهون 
معدل  من   وتزيد  الجسم،  يف  كبرية   سلبية 

الكولستريول يف الدم.
يف  غرام   500 من  اكرث  تناول  عدم  ثانيا: 

لنبدأ اآلن قبل غد
اعداد دائرة املعاينات والعالج

االسبوع من اللحمة الحمراء. من املستحسن 
تناول لحم البقر الحتوائه عىل دهون اقل.

ثالثا: تناول الدجاج، وال سيام منه الصدر من 
دون الجلد.

رابعا: تناول السمك الفيليه مرتني يف االسبوع 
الحتوائه عىل اوميغا 3، املفيد للرشايني.

واملعجنات النها  املقايل  االبتعاد عن  خامسا: 
تحتوي  وال  الوزن  زيادة  يف  تتسبب  اطعمة 

عىل فوائد صحية.
البخار  الطبخ عىل  او  الشواء  اعتامد  سادسا: 

للحوم واالسامك والخرض.
اللذين  النيء  واللوز  الجوز  تناول  سابعا: 

يساعدان عىل خفض معدل الكولستريول.
السلطات  يف   الزيتون  زيت  استعامل  ثامنا: 

اليومية.
تاسعا: مامرسة الرياضة ملدة 45 دقيقة يوميا.

بالنسبة اىل مرىض الرتيغلرسيد:

هناك  املرىض،  من  الفئة  هذه  اىل  بالنسبة   
االطعمة الغنية بالسكر التي تتسبب يف  ارتفاع 
معدالته يف الدم. فالسكر االبيض والحلويات 
العربية وتناول كمية كبرية من الفاكهة، من 
العوامل التي تساعد عىل هذا االرتفاع. علينا، 
حتى  االمكان  قدر  االبتعاد  تاليا  التنبه.  اذا، 
اآلتية:  االطعمة  تناول  عن  متاما  االنقطاع 
الفاكهة  واالسمر،  االبيض  السكر  الدبس، 
القطر،  واالجنبية،  العربية  الحلويات  بكرثة، 

عصري الفاكهة املعّلب، دبس الرمان.
الذي  التدخني  خصوصا  ننىس  ال  ان  يجب 
وارتفاع  الرشايني  انسداد  اىل  بدوره  يؤدي 
يف   ارتفاع  مع  ويرتافق  الكولستريول،  معدل 
ضغط الدم. كذلك يقتيض االمتناع عن االكثار 
من كمية امللح املضافة اىل الطعام. هنا ال بد 
من لفت النظر اىل وجود امللح غري الظاهر يف 
 ،charcuterie انواع  مختلفة من الكبيس، ويف

وSalami، وHot dog، ومعظم االجبان.
يجنبنا التنبه اىل كمية الطعام وكيفية تحضريه 
والرتيغلرسيد  الكولستريول  معدالت  زيادة 
والسكري  يف الدم التي تؤدي اىل اضطرابات 
اعراضا  بها   للمصابني  وتسبب  صحية، 

االطعمة املعلبة، يك تعكس احدث املعلومات 
العلمية، مبا يف ذلك العالقة بني النظام الغذايئ 
والسمنة.  القلب  كامراض  املزمنة  واالمراض 
تستبدل  ان  ميكن  املقرتحة  والتسمية 
تحقيق  اجل  من  سابقا  املقرتحة  الحصص 
املستهلك  يأكله  ما  ومعرفة  افضل،  مالءمة 
الضوء  حقا. وتتضمن تصميام جديدا يسلط 
الحرارية  السعرات  عىل مسائل رئيسية مثل 

وحجم التقديم.
وسالمته،  االنسان  صحة  عىل  اكرث  للتأكيد   
 )FDA( والدواء  الغذاء  ادارة  اقرتحت 
اجراءات جديدة: تغيري الغالف الخارجي 
الوعاء  عىل  املطبوع  او  امللصق 
عىل  الغذائية  املواد  يحفظ  الذي 

انواعها. 
ونسبة  املواد،  الئحة  حاليا  قرأنا  اذا 
املنتجات  يف  املوجودة  الحرارية  الوحدات 
غري  املعلومات  هذه  ان  ندرك  الغذائية، 
واضحة وبعضها يغش املستهلك، الن هذا 
مدون  هو  ما  عىل  بناء  ـ  يعتقد  االخري 

للمنتج  هي  الحرارية  الوحدات  ان  ـ  امامه 
واحدة  لحصة  فهي  الحقيقة،  اما يف  بكامله. 

من هذا املنتج.
طابع  ذو   FDA اليه  تسعى  الذي  التعديل 
ايجايب، كونه يساهم  يف تبسيط االمور عىل 
املستهلك وتوعيته للتأكد من كمية الوحدات 
املوجودة فعال يف كل منتج غذايئ.  الحرارية 
اضافة اىل متكينه من معرفة املواد التي يجب 
وخصوصا  كـالصوديوم،  وتحديدها  تفاديها 
الضغط  من  يعانون  الذين  او  القلب  ملرىض 

املرتفع.
الفرصة  اتاحة  املفيد  التعديل  من شأن هذا 
امام كل شخص للتيقن مام يأكل، واملعدالت 
التي  االضافية  للسكر املوجودة يف االطعمة 

يتناولها.
التوعية مهمة جدا. اذا التزم كل منا املعايري 
ميكننا   التغذية  اختصاصيي  من  املحددة 
عندئذ محاربة البدانة، والقضاء عىل  معظم 

االمراض املتأتية منها.
املقرتحة  التعديالت  ان  اىل  االشارة  تجدر 
 90 اىل  متتد  تجريبية  لفرتة  االن  تخضع 
يف  النهايئ  القرار  التخاذ  يوما، 
درس  بعد  اعتامدها  شأن 
تعليقات االختصاصيني عليها.

مختلفة تذهب بهم اىل الهالك املحتم.
 فلنبدأ اآلن باعتامد نظام غذايئ يخفف عنا  

املشاكل واالعراض الصحية.

االجراءات الجديدة الدارة الغذاء والدواء 
:)FDA(

االمريكية  والدواء  الغذاء  ادارة  اقرتحت 
)FDA( يف 27 شباط 2014 تحديث تسمية 
عىل  الغذائية(  )املعلومات  التغذية  حقائق 

القلب  امراض  املتحدة  االمم  اعتبرت  املاضي  القرن  بدايات  منذ 
املرتفعة  التكاليف  وان  للوفاة،  الرئيسية  املسببات  من  واعراضه 
للدواء واالستشفاء ترغم الدول على انفاق الكثير من املال، في ظل 

تزايد عدد الوفيات عاما بعد آخر.

تغذية
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صحة
اعداد الدائرة الصحية في املديرية العامة لألمن العام

زرع األسنان: 
بدل من ضائع

يعد زرع االسنان حاليا التطور االبرز يف طب 
الفعالة جدا من  االساليب  االسنان. وهو من 
سن  الستبدال  والتجميلية  الوظيفية  الناحية 
اسنان  كل  ترميم  العادة  او  اكرث،  او  واحدة 

الفكني حتى.
بديل  غرس  طريق  من  االسنان  زرع  يتم 
صناعي من جذور االسنان، مصنوع من مادة 
التيتانيوم )titanium(، يف عظم الفك بعملية 
جراحية يقوم بها طبيب اختصايص، مع احرتام 
ومحور  الزرع  وضع  واتقان  املنطقة  عقامة 

تشابكه مع االسنان املقابلة.
العملية  تنجم عن هذه  التي  املضاعفات  اما 
الجراحية فهي بسيطة وعادية. ميكن السيطرة 
عليها بالعقاقري الطبية مثل املضادات الحيوية 

ومسكنات االمل.
الفك  يف  السنية  الغرسات  نجاح  نسبة  ان 
اتباع  مرتفعة جدا، وتصل اىل 96 %. كام ان 
بالفم  الجيدة  والعناية  الطبيب  ارشادات 

واالسنان امر رضوري النجاح العالج.
املخدر  تأثري  تحت  االسنان  غرس  عملية  تتم 

الفموية  للعالجات  يستخدم  الذي  املوضعي 
العادية.

حتى  اشهر  واربعة  شهرين  بني  العالج  مدة 
يكتمل التحام العظم حول الجذور الصناعية 
التي  االسنان  لتيجان  الدعامة  ستشكل  التي 

سيتم تثبيتها يف نهاية العالج.
بصحة  يتمتعون  الذين  املرىض  غالبية  ان 
طب  يف  العامة  العالجات  الجراء  تؤهلهم 
الزرع  عملية  الجراء  ايضا  مؤهلون  االسنان، 

السنية. 

اما االسباب التي من شأنها منع زرع االسنان، 
فيمكن تقسيمها اىل اثنني:

1 ـ اسباب موضعية:

أ- التهابات لثوية.
ب- وجود بعض االمراض العظمية يف الفكني 

او املنطقة التي ستخضع للجراحة.
بعض  ملعالجة  لالشعة  املكثف  التعرض  ج- 

االورام يف الوجه والفكني.
الترشيحية  املواقع  بعض  من  القرب  د- 

كعصب الفك مثال.

2 ـ اسباب عامة:

غري  وحالتهم  مزمنة،  بامراض  املصابون  ـ  أ 
منتظمة مثل امراض السكري، والنزف املزمن، 

واضطرابات جهاز املناعة.
ب ـ فرتة الحمل لدى النساء.

جـ  املرىض غري املتعاونني او اصحاب التوقعات 
الخيالية.

عن  السنية  بالغرسات  العناية  تختلف  ال 
يقتيض  حيث  الطبيعية،  باالسنان  العناية 
واالسنان  الفم  بصحة  االهتامم  عىل  املواظبة 

واللثة، وزيارة الطبيب بانتظام.
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على الشاشة

بدا اوالد فيليب عرقتنجي، الثالثة، عفويني وتلقائيني يف وقوفهم امام الكامريا. اعاد ابنه االكرب 
متثيل دور والده حني كان طالبا يف مدرسة داخلية لليسوعيني يف لبنان، مصّورا لنا كيف كان 
العمل. يف  بقوة يف مفاصل مختلفة من  اللغة حارضة  بالعربية.  التحدث  الطالب  مُينع عىل 
احد املشاهد، يظهر عرقتنجي متمسكا بتعليم طفلته الصغرية العربية، هي التي ترعرعت 
يف باريس. يعّلمها يف احد املشاهد كيف تقول بعض الكلامت بالعربية يف محاولة للتمسك 
بالهوية يف الغربة الفرنسية.  من املشاهد املؤثرة حني يجتمع مع اوالده الثالثة وُيخرج من 
ميارس  الطفل  فيليب  كان  مختلفة.  رصاصات  يحوي  كيسا  طفولته  بيت  يف  الجوارير  احد 
هوايته يف تجميعها من الشوارع واالحياء ابان الحرب االهلية. هواية مل تعجب االوالد الذين 

صدموا بداية، وشعروا بالشفقة عىل والدهم الذي رسقت الحرب طفولته وبراءته.

"البطولة" ألوالده الثالثة

"ميراث" ثقيل من الحروب والهجرات و... القلق
فيليب عرقتنجي الذاكرة الحميمة ذاكرة الوطن

اللبناني  املخرج  يغور  القصف"،  و"تحت  "بوسطة"  فيلميه  بعد 
قصته  عبر  "ميراث".  الجديد  فيلمه  عبر  الذاكرة  في  عميقا 
والحروب  املنفى  اهله  على  ُكتب  وطن  قصة  يحكي  الشخصية، 
حلقة  في  يغرق  فتئ  ما  الذي  الشرق  هذا  وقصة  املتواصلة، 

مفرغة من العنف والقتل واملوت

مشهد من "مرياث".

 فيليب عرقتنجي والعائلة يف احد املشاهد.

لقطة تعرّب عن اسلوب الفيلم الذي يربع يف استخدام الوثيقة التاريخية.

سمير مراد

منذ انطالقته كمخرج، كانت الحرب شبحا حارضا 
يف كل اعامل فيليب عرقتنجي )1964(. قبل ان 
يشتهر بفضل فيلميه "بوسطة" )2005( و"تحت 
القصف" )2007(، انجز السيناميئ اللبناين عددا 
لعنة  عن  والوثائقية  التسجيلية  االعامل  من 
الحرب االهلية التي حملها معه اينام حّل. لكن 
عام  مختلفة  صورة  قدمت  انها  افالمه  مّيز  ما 
اليساريون او املتعاطفون مع  صنعه املخرجون 

القضية الفلسطينية عن الحرب االهلية. 
الضيق  مجتمعه  يف  الحفر  قرر  البدء،  منذ 
بطريقة او باخرى. انجز اعامال ابرزت خصوصية 
املجتمع املسيحي ضمن محيطه االوسع ونظرته 

يف  ذلك  شاهدنا  وتاريخه.  وماضيه  واقعه  اىل 
فيلم "وادي قاديشا"  )1992(حول الوادي الذي 
لجأ اليه النّساك املوارنة عند قدومهم اىل جبال 
النساء"   "دروب  ويف  االضطهاد،  من  هربا  لبنان 
)1994(، شاهدنا افكار بيئة معينة عكستها اربع 

نساء ومكابداتهن يف ظل الحرب. 
اما فيلمه الجديد "مرياث" الذي طرح يف الصاالت 
االرث  ذاك  عن  فيحيك  املايض،  الشهر  اللبنانية 
التصقت  التي  والهجرة  الحروب  من  السحيق 
بعائلة املخرج وطائفته. انه رشيط ميزج الروايئ 
والتسجييل، الخاص والعام، املايض والحارض من 
خالل عائلة املخرج التي جاء افرادها من تركيا 

واالضطهاد  الحرب  من  هربا  لبنان  اىل  وسوريا 
والسياسية.  االجتامعية  الظروف  من  وغريهام 
التي  البقعة  هذه  لكن  لبنان،  يف  حطت  عائلة 
لن  واالضطرابات  بالتحوالت  حبىل  كانت  لطاملا 
تكون املحطة االخرية. املخرج وعائلته سيواصالن 
نفسيهام  يجدان  الهجرة حني  من  "االرث"  هذا 
اىل  بريوت  من  هاربة  فرنسية  سفينة  منت  عىل 
عام  لبنان  عىل  االرسائييل  العدوان  ابان  باريس 

  .2006
فيليب  يحيك  العام"  "االمن  مع   مقابلة  يف 
اتخاذه  وسبب  رشيطه  حيثيات  عن  عرقتنجي 
الشاشة  اىل  الشخصية  سريته  بنقل  القرار 
اآلخرين  حيوات  نقلت  "طاملا  يقول:  الكبرية. 
الحرب  اشتعلت   2006 عام  لكن  كامرييت.  عرب 
مجددا، فسلكت درب الغربة من جديد. تكرار 
هذه االمور جعلني ادرك فجأة انني اعيش حالة 
استثنائية وعيّل التطلع اىل الداخل. معتمدا عىل 
حديس، صّورت فيلام قصريا هو الجزء االول من 
"مرياث" كنت احتاج اىل رسد حكاية رحيلنا اىل 
فرنسا عام 2006. هذا الحدث ايقظ يف داخيل 
شعورا سبق ان احسست به من قبل، كأنه صدى 
لقصص كثرية. قصتي انا، وقصة جديت التي تركت 
بلدها االم يف تركيا عىل منت باخرة عسكرية قبل 
90 عاما، ووالدي الذي ترك سوريا اىل لبنان ابان 
التأميم.  وحركة  السورية  ـ  املرصية   الوحدة 
الزمن  استعادة  اىل  املصادفات  هذه  دفعتني 
اجيال  خمسة  مدى  عىل  احد  ال  ان  الكتشف 
أتوا بعدي  او حتى ممن  أو اجدادي  من اهيل 
ولد ومات يف املكان نفسه. كلهم هربوا ولو ملرة 
واحدة يف حياتهم من حرب او من مجزرة. هل 
الرشق يف  عائلتنا؟ هذا  املنفى محتام عىل  كان 
ذاته يحمل قصص الحروب والهجرة نفسها؟ لذا، 

تابعت "مرياث" بعد سنوات يف محاولة لالجابة 
عن اسئلة اطفايل الثالثة عن سبب رحيلنا امللّح 

اىل فرنسا عام 2006". 
فيلمه  عىل  العمل  استئناف  املخرج  قرر  اذا، 
الثقيل،  املايض  تركة  من  للعالج  كوسيلة  اوال 
خالل  مرة  مرتني،  مهجرا  نفسه  وجد  الذي  هو 
لكن  متوز،  عدوان  خالل  ومرة  االهلية،  الحرب 

ايضا لسبب آخر ال يقل اهمية.
املايض  عن  تخليت  اذا  انني  "فهمت  لنا:  يقول 
ومل اخرب اوالدي عنه، فانني لن استطيع بعد ذلك 
استطيع  لن  والهجرة.  الحرب  عن  اخربهم  ان 

ببساطة ان اكمل الطريق".
بعدما اجتمع باختصاصيني يف علم النفس للتأكد 
من ان توريط اوالده يف التمثيل وانخراطهم يف 
موضوع حساس كالحرب، لن يكون له انعكاسات 
سلبية، وقف اوالد عرقتنجي الثالثة امام الكامريا 
لعائلة  قصة طويلة  زوجته  ومع  معه  ليجّسدوا 
الوطن  لكن  والرتحال،  النفي  سوى  عرفت  ما 
ظّل جرحا مقيام يف الوجدان حملته معها اينام 
يف  عرقتنجي  غاص  العمل،  ولتحقيق  حّلت. 
"مئات الساعات من االفالم العائلية والصور التي 
لهذا االمر فعل شبه  جمعتها خالل حيايت. كان 

عالجي. كان طريقة لوضع العّداد عىل الصفر".
املايض  اىل  معاكسة  رحلة  بجرأة  املخرج  خاض 
"نحن الذين نعيش يف حالة نكران للاميض" كام 
الفيلم. فالنكران ال يؤّسس اال  يقول لوالدته يف 
االمىض  الوسيلة  وليس  جديدة،  اهلية  لحروب 

للعالج من فظاعات االمس. 
صوتية،  ومؤثرات  ارشيفية  بصور  الفيلم  متّيز 
والغرافيكس،  املشاهد  بعض  متثيل  وباعادة 
اىل  تركيا  من  هربت  التي  جدته  قصة  لنتتبع 
اىل  سوريا  من  هرب  الذي  والده  ثم   لبنان، 
لبنان. ونتابع معه هروبه مرتني اىل باريس. كام 
مع  صغرية  هربت  التي  زوجته  قصة  نشاهد 
عائلتها اىل فرنسا ابان الحرب االهلية، واندمجت 
عندما  غريبا  بلدا  لبنان  لها  صار  حتى  هناك 
التحوالت  اهم  عىل  الرشيط  ميّر  كبرية.  وطئته 
التي شهدتها املنطقة، وخصوصا لبنان منذ عام  
1913، مرورا بعامي 1917 و1921  والستينات 
والحرب االهلية عام 1975 وعدوان متوز وصوال 

اىل اليوم. 
لكن هل عرّب هذا الرشيط عن الذاكرة الجامعية 
كل  معه  متاهى  االصح، هل  او  اللبنانيني؟  لكل 

مشاهد لبناين عايش فظاعات الحرب بغض النظر 
عن طبقته االجتامعية وتوجهاته السياسية؟

وليس  هديف،  هذا  يكن  "مل  عرقتنجي:  يجيبنا 
املطلوب من الفيلم ان يكون كذلك. عرّف العمل 
عن نفسه بانه ذكرى مني اىل كل اللبنانيني حول 
انه ميّثل كل  يّدعي  عائلتي. هو  ال  ما عايشته 

اللبنانيني".
عن مآخذ البعض تجاه الخطاب السيايس للفيلم 
يف بعض االماكن، خصوصا لجهة تصوير ارسائيل 
املساواة،  قدم  عىل  معتديتني  بوصفهام  وسوريا 
االثنتني.  عن  تحّدثت  "انا  مضيفا:  ذلك،  ينفي 
القرية  يف  ايب  بناه  الذي  البيت  عن  تحّدثت 
ليحمينا من القصف السوري، كام تحّدثت عن 

القصف االرسائييل".
هو  كل  عن  بعيدا  اردته  "الفيلم  يضيف: 
االستفزاز  عن  ابتعدت  انني  االهم  سيايس. 
اردته  ما  كل  الوطن.  يف  اي رشيك يل  يف حق 
الوطن.  يف  اآلخر رشييك  مع  تجربتي  مشاركة 

اردت ان امد يدي اىل اآلخر والعكس صحيح، 
عّل بعضنا يضّمد جراح البعض اآلخر، ونوّقف 
هذا النزف من الهجرة الذي يطاول اوالدي كام 

يطاول اوالده".
اال  العمل،  يعكسها  التي  االوجاع  كل  رغم 
ان عرقتنجي انهاه برسالة امل وتفاؤل، حني 
العائلة يف املنطاد متخففة من االثقال  تطري 

وعبء املايض. 
وضع  واملبدع  الفنان  ميكن  حد  اي  اىل  لكن 
حد لتلك الحلقة املفرغة من العنف والهجرة؟ 
املك  "ال  اللبناين:  املخرج  عنه  لنا  يقول  سؤال 
جوابا عن هذا السؤال. ال اعرف. لكن ما اعرفه 
انني ال استطيع اال ان انجز افالما اىل ان اموت. 
نستطيع  ال  لكننا  وهم،  ذلك  كل  ان  اعرف 
سوى الرصاخ واملحاولة. صحيح ان ال يشء تغرّي 
محكوم  املبدع  لكن  البلد،  هذا  وجد  ان  منذ 
باملحاولة والرصاخ والتنبيه والعودة اىل املايض 

والتشبث بهويتنا".
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■ يخطئ كثريون حني يخالون ان ادب الطفل مجال 
سهل. يف الواقع انه عامل عيص عىل الولوج بالنسبة 
اىل اي مبدع ال يتمتع باملوهبة، واالهم مبلكة اعادة 
تقّمص نفسه طفال، والدخول اىل كنه هذا الفضاء 
امليلء بالتساؤالت. لطاملا عاىن االدب العريب املوّجه 
اىل الطفل من شوائب كثرية اولها املنحى الوعظي 
الذي يتوجه به اليه، اضافة اىل لغته الجافة. لكن 
وخصوصا  العريب،  العامل  يشهد  عقد  حواىل  منذ 
لبنان، فورة يف مجال ادب الطفل. هكذا، شاهدنا 
الكثري من االعامل العرصية شكال )لناحية الرسوم 
والطباعة ونوعية الورق(، ومضمونا التي بدأت تستعيد عامل الطفل وتصوِّره برباءة 

ومتعة، مبتعدة عن الوعظ واللغة العربية الجافة. 

يف هذا االطار تندرج اعامل فاطمة رشف الدين. الكاتبة اللبنانية التي فازت اعاملها 
بجوائز عدة وترجمت اىل لغات كثرية كـ"أخواي مميزان" الذي ابرص النور قبل 
اشهر عن "دار الساقي". اصدرت الدار ايضا ثالثة اعامل للكاتبة الغزيرة هي: »ليىل 
والحامر«، »الخروف الراقص«، »كبكوب صوف احمر«. اعامل قريبة من الطفل 
توفق بني عنرصي املتعة التسلية وتنمية الخيال من جهة، وبني هدفها الرتبوي 

التعليمي من جهة اخرى.

اآلداب(  )دار  سيليني"  "مقهى  رواية  فازت    ■
بجائزة  اخريا   )1988( الشيخ  اسامء  للمرصية 
نافست 6  للرواية" بعدما  بركات  "محرتف نجوى 
كتاب من مرص والبحرين وسوريا وُعامن وفلسطني. 
تدور احداث الرواية يف مدينة االسكندرية حيث 
تتقاطع قصة بيتا ورقية: بيتا الفتاة االيطالية التي 
التي  ورقّية  القدمية،  رسائلها  امها يف  تطارد شبح 
سينام  صاالت  يف  املفضلني  نجومها  اشباح  تطارد 
االربعينات. الجميع يف هذه الرواية يطارد اشباحه 

الخاصة واحالمه، ويجد يف املدينة متنفسا وبراحا.

"مقهى سيليني" باكورة الكاتبة الشابة انجزتها ضمن "محرَتف نجوى بركات" الذي 
ترشف عليه الكاتبة اللبنانية نجوى بركات، ويهدف اىل تنمية املهارات الكتابية 

والروائية عند املبدعني الشباب.

انطوان  الشيف  نجم  سطع  التسعينات،  منذ   ■
صاحب  املاهر،  الطّباخ  اللبنانية.  الشاشات  عىل 
اللهجة املميزة، عّلم اجياال عىل هذا الفن الصعب، 
مقّدما وصفاته الشهى املأكوالت واطيبها واالطباق 
اللبنانية املختلفة. اليوم سيتاح لكل راغب وراغبة 
ان  وصفاتها  واشهى  املهنة  هذه  ارسار  تعّلم  يف 
كاملة  انطوان  الشيف  خربة  عصارة  عىل  يحصل 
التابعة  بني دفتي كتاب. اذ اصدرت "دار  نوفل" 
لـ"هاشيت انطوان" اخريا كتاب "الشيف انطوان ــ 

مأكول الهنا". 

يضّم املؤلَّف عصارة تجربة الشيف اللبناين، واكرث من مئة وصفة. دليل موثوق به 
لتعّلم اشهى الوصفات وسط طوفان االصدارات يف هذا االطار.

■ يخال الكل ان الزعامء ورجال السياسة هم الذين 
يرسمون مالمح بلد وماضيه وحارضه ومستقبله. 
اال ان كتاب "القايض والنقاب" الصادر حديثا عن 
"رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش" يظهر العكس. 
شخص  سرية  يف  الجوهري  عايدة  املؤلفة  تتوغل 
كان بحق مرآة عرصه. يرصد العمل "سرية القايض 
سعيد زين الدين الشهري مبواقفه الجريئة والصلبة 
لجوهر  املستوعب  امللتزم،  للقايض  مثاال  فكان 
دوره، واملستبسل يف الدفاع عن قناعاته وواجباته. 
وقد تفاعل من موقعه، كمواطن وقاض، مع جرائم 

القادة االتراك يف الحرب العاملية االوىل". 

يعكس الكتاب حقبة مهمة من تاريخ لبنان من خالل سرية هذا القايض الذي 
انحاز دوما اىل صوت الحق والضمري، رافضا تعامل االتراك مع مهنة القضاء بوصفها 
اداة يف يدهم متارس بها عملية الرتغيب والرتهيب. اشتهر بوقوفه اىل جانب ابنته 
نظرية زين الدين ومعركتها من اجل منح املرأة املكانة التي تستحقها بوصفها 
اجتامعية  وعادات  تقاليد  بدعوى  منها  سلبت  التي  والحقوق  املجتمع،  نصف 

متارس الحجر عليها. 

والباحثان  االكادمييان  يقدمها  مهمة  دراسة   ■
رامي زريق وآن غوف يف "السيطرة عىل الغذاء، 
االمن  اجل  من  الكفاح  الشعب:  السيطرة عىل 
عن  اخريا  صدر  الذي  العمل  غزة".  يف  الغذايئ 
"مؤسسة الدراسات الفلسطينية" يقارب العالقة 
عىل  للسيطرة  االرسائيلية  االسرتاتيجيات  بني 
الغذايئ  االمن  انعدام  تعزيز  وبني  الفلسطينيني 
والنتائج  املعطيات  اكدت  وقد  غزة.  قطاع  يف 
التي توصال اليها ان انعدام االمن الغذايئ ليس 
هدف  هو  بل  االحتالل،  آثار  من  جانبيا  اثرا 
اىل  االرسائيلية  الحكومات  تسعى  اسرتاتيجي 

تحقيقه.

"الربيع  ما سّمي  االبرز يف مرحلة  الدور  لعل   ■
بات  حتى  االعالم،  لعبه  الذي  ذاك  كان  العريب" 
البعض يقول بان هذا الربيع كان صنيعة االعالم 
يف املقام االول. دور خطري يظهر كيف ان االعالم 
بات يشكل السالح االمىض يف الحروب واملعارك 
عىل الساحة الدولية. من هنا، تربز اهمية الكتاب 
للدراسات  العربية  "املؤسسة  اصدرته  الذي 

والنرش" )بريوت(. 

سلطة  من  واالخوان:  "الجزيرة  عنوان  تحت 
الخطاب اىل خطاب السلطة"، يفكك وليد الرشفا 
بالناطقة  وصفت  التي  "الجزيرة"  وقناة  املسلمني  االخوان  خطايب  بني  التحول 
باسم حركة االخوان املسلمني من مرص اىل تونس. يفّكك الكتاب تسارع االحداث 
العربية خالل السنوات االخرية ويحلل طريقة تغطيتها يف االعالم. ويركز يف فصله 

االخري عىل امللف املرصي. 

واجهة املكتبات

الخمسينات  يف  والفنّية  الثقافية  الحركات  انطلقت  يوَم 
كل  َجـَلَب  املرسحية،  الحركة  وخاصة  املايض  القرن  من 
»مهووس« مّنا هويََّته الحضارية إىل بريوت. معـًا َتَغـلَّبنا 
كام  ُج  ونتوهَّ نبيك  نتألَّـم،  الجديِد؛  طْرِح  َتعقيداِتِ  عىل 
البعيد  العالَِم  مبدعو  كان  عندما  ونندهش  الفرح. 
والقريب ينظرون بإعجاب إىل بريوت التي تنشط مناِبرها 
الطموح  إِيقاع  عىل  ومسارُحها  ومعارضها  وجامعاُتها 

واإلِبداع؛ إىل بريوت ملجأ الحرّية وتحقيق الذات.
املنفتحة والخالّقة. وكان  التجارب  ننمو وننضج مع  كّنا 
هّمي تعريف الـُمشاهد إىل الحركات املرسحية املتنّوعة؛ 
تنتمي  التي  الدرامية  الحركة  فيها  أرشح  رسائل  أكتب 
الكاتب  وأعرّف  بعرضها،  سأبارش  التي  املرسحية  إليها 
أختار  عشوائيـًا  الهاتف.  دليل  أعتمد  كنت  وأهدافه. 
الناس، من مناطق مختلفة،  منه عناوين عدد كبري من 
كام  بثامر  يأِت  مل  الجهد  هذا  الربيد.  بواسطة  وُأرسلها 
كانوا  الجامعات.  من طالب  جاء  العزاء  ولكن  توّقعت. 
ويبدأ  املرسح  مدخل  ساحة  يف  يجتمعون  العرض  بعد 
نته املرسحية من رموز يف  الحوار والنقاش حول ما تضمَّ

النص والسينوغرافيا والطقوس. 

طأمَنْت َهديف تلك اللقاءات. عىل أثرها استحدثت عروضـًا 
لألطفال، مشاهدي املستقبل، اعتمدت فيها عىل نصوص 
الوعظ  من  كليـًا  وتخلو  اجتامع،  وعلامء  دراما  كتاب 
الفنية  املساحة  ر  توفِّ نفسه  الوقت  ويف  للطفل  الـُمنفر 
الطفل  بني  املنشودة  الصداقَة  تؤسس  التي  والجاملية 
واملرسح. واقـتـنـصت الحرب األهلية الطويلة ُحـُلـَم بناء 
جرس التواصل. وها مرسحّيو األلفية الثالثة الذين عايشوا 
الدمار والفزع واغتسلوا وهم يف عتمة املالجىء بدموع 
عت بسبب مآيس  أمهاتهم، يعيدون نهضة مرسحية تصدَّ
عرصهم  معطيات  مع  ومنسجمة  ذاتية  برؤية  املعارك 
الِتقنيات  عىل  والتنافس  وسياسيـًا  أمنيـًا  املضطرب 
التكنولوجية املستحدثة. واقع أفرز اتجاهني: واحد يلتزم 
قضّية حزبية طائفية ومناطقّية، تدعمها صحف وإذاعات 
وفضائيات تنتمي إىل العقيدة إياها، وكلام متاهت ازدادت 
األصيلة  املرسح  أهداف  عن  واغرتابـًا  جفاًء  العصبيات 
العدالة  السلطة،  فساد  اإلنسان،  هفوات  تناقش  التي 
والدميوقراطية، الوطنية وحّب اآلخر. وفريق آخر يجد يف 

املرسح فسحة من الحرّية ليغتسل مبريون اإلبداع ويسمو 
التي  اليومية والعصبيات  الحياة  األزمات وتفاهات  فوق 
إنسانية  مواضيع  ويتناول  »الـُمغلق«،  يف  الخيال  تأرس 
الحضارية  القيم  يبتكر  الشمويل  الفريق  هذا  شمولية. 
ع سامء »النفتاح« برؤية مغايرة  لعرصه وملشاهديه ويرشِّ
فاعل.  ويؤّسس إلنسان سوي، طموح،  ما سبقه  كل  عن 
أنا منحاز إىل مرسح الفريق الثاين الذي يعيد إىل بريوت 

وجهها الصحيح.

مثلكم ردَّ الرواد عىل قذائف املوت مبشاعل الفن والشعر 
وطرح  التجريب  إىل  نزعوا  الظروف  أحرج  ويف  والرواية. 
وجامليـًا  ثقافيـًا  ثراء  املشاهد  فاخترب  املثرية،  األسئلة 
وحضاريــًا. ويف املقابل شٌح بالواردات. واقع مجحف. مل 
والشعر  واملوسيقى  التشكييل  والفن  املرسح  رواد  يحَظ 
بلدية  رئيس  محافظ،  من  العرشين  القرن  منتصف  يف 
ر:  يتكرَّ إياه  الواقع  القيمة«.  »عليه  دعم  أيَّ  وزارة  أو 
ويتبادلون  نراجيلهم.  يدخنون  العام  بالشأن  »املهتمون 
الفقر لن تقوى  أنياب  بأّن  نكات تسخر بهم«. كيل ثقة 
عىل ما متلكون من طموح وإرادة. وستعيدون إىل بريوت 

عرصها الذهبي.

كل مرحلة لها مشعلها ولهيبها. مشعل الحارض ابتعد عن 
عرص  لكل  معنّي.  زمٍن  أسري  ليس  والتغيري  امليضء.  املايض 
رؤية  تستطع  »مل  الحقيقة:  تقول  وكام  سون.  مؤسِّ ذهبي 
جديدة أن تلغي ما سبقها«. والربهان هو أّن الهدف منصب 
ـَبة  عىل االكتشاف. هذا الفرح بعروضكم املرسحية الـمَوضَّ

من صلب مكتسبات عرصكم يعلن السفر إىل املستقبل.

األجيال  يحمل  الذي  التواصل  هذا  هو  الحياة  فلسفة 
الجديدة إىل ساحات تتالئم مع معطيات واقعهم وتستمر 
املايض  يربط  ما  هذا  الجذور.  مع  بديهيـًا،  العالقة، 
بالحارض، وسينقلنا نحن املشاهدين إىل ما يبرشِّ به وهج 

تجاربكم من مثري وغريب.

لدورة  معارصة  رؤية  هو  مبدع  كّل  »إنَّ  القول،  خالصة 
الشجرة  وإِنَّ  واملدهش.  بالحديث  أبًدا  الفائضة  الحياة 

لت بكيمياء املحّبة واألصالة لتثمر«. تحتاج إىل تربة تأهَّ

اإلبداع رؤية معاصرة لدورة الحياة

وجهة 
نظــر

بقلم
شكيب خوري

مخرج وممثل وروائي، من رّواد المسرح اللبناني.
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مقالرياضة
املراهنات والتالعب:

فساد ورشاوى واموال طائلة!
يعد  مل  وهو  جديدة.  مسألة  القدم  كرة  مباريات  بنتائج  التالعب  ليس 
اعوام  منذ  يطاول  بل  املتقدمة،  الدول  وبطوالت  مباريات  عىل  يقترص 
بلدانا ال تلعب بطوالتها وال انديتها وال منتخباتها حتى ادوارا اساسية يف 

الخريطة الكروية الدولية. 
البلدان املتقدمة  مل يعد نشاط »مافيا« املراهنات والتالعب يقترص عىل 
يف كرة القدم فحسب، مثل الربازيل واالرجنتني وايطاليا واملانيا واسبانيا 
وتركيا، وغريها من بلدان امريكا الجنوبية واوروبا، بل ان عملها بات منترشا 
يف االرض الخصبة لالحتيال وتحصيل االرباٍح الطائلة، كام حصل مع فرق 
لبنانية يف بطوالت ومسابقات اسيوية، ومع املنتخب الوطني بكرة القدم 
الربازيل،  يف  العامل  كأس  اىل  املؤهلة  االسيوية  التصفيات  يف  مبارياته  يف 
االردين  برئاسة  تحقيق  لجنة  تشكيل  اىل  اللبناين  باالتحاد  دفعت  والتي 
فادي زريقات افضت اىل اتخاذ عقوبات مسلكية وادارية يف حق 24 العبا 

واداريا.
ظاهرة التالعب بنتائج املباريات بدأت ترخي ظاللها عىل بطولة كرة السلة 
لنوادي الدرجة االوىل للرجال التي ناهزت موازنتها هذا املوسم 22 مليون 
انتشارها  نشاطها، وتوسيع  تفعيل  اىل  املراهنات  ما دفع مبكاتب  دوالر، 
املنافسة  فرضتها  صالحة  قاعدة  وجود  نتيجة  الكبري  االقبال  الستيعاب 
مبارياتها  بنتائج  التالعب  وامكان  متقارب،  مستواها  فرق  بني  املحتدمة 

واسع وال ميكن ضبطه، وخصوصا اذا جاء من جهات نافذة ومؤثرة.
وال ميكن الربط بني قانونية املراهنات املوجودة يف كل الدول ورشعيتها، 
وبني املراهنة والتالعب بنتائج املباريات بهدف كسب اموال غري رشعية 
طائلة!  ثروات  لكسب  كبرية  مببالغ  واملراهنة  النتائج،  تركيب  خالل  من 
املوسمني  يف  املباريات  من  عدد  حول  حامت  والتعليب  الفساد  فشبهة 
املايض والحايل، وجاءت نتائجها مفاجئة وغري متوقعة، وتورط فيها العبون 
ومدربون، وفاحت منها رائحة التالعب واملراهنة مببالغ طائلة فاقت يف 

احداها 200 الف دوالر.
صحيح اننا ال نستطيع التصدي يف املطلق لهذه االفة. لكننا قادرون عىل 
تأخذ  بدأت  التي  الناجحة  العابنا  تستهدف  كونها  انتشارها  من  الحد 
وادارات  االتحاد  يتحرك  فهل  الرياضية.  االقتصادية  الخريطة  يف  موقعها 
فتسقط  السلة،  لكرة  النحيل  الجسم  املرض  هذا  ينخر  ان  قبل  النوادي 

اللعبة يف رهانات سيخرج منها الجميع خارسا؟

نجيب نصر

التدّخل واجب لمنع تجاوز العرف الميثاقي 

أبي رميا لـ“األمن العام”:
نحاول إبعاد السوسة السياسة عن الرياضة

وال  كلها،  قطاعاتها  في  اللبنانية  الرياضة  جسم  السياسة  تنخر 
تمّيز التدخالت السياسية بني انتخاب لجنة ادارية لناد في قرية نائية، 
وانتخاب لجنة اخرى التحاد لعبة جماعية، او لجنة تنفيذية للجنة 
السياسي  واالنتماء  واملذهبية  الطائفية  صفات  تتقّدم  اوملبية. 

الكفاية لتبوؤ منصب في ناد او اتحاد او لجنة حتى

تعاين الرياضة من عدم وجود محاكم متخصصة 
تفصل يف الخالفات والنزاعات، ما يدفع باملترضر 
املدين،  القضاء  لدى  االحتكام  اىل  املظلوم  او 
فتتحول املشكلة من محلية اىل دولية. لعّل بطولة 
لبنان بكرة السلة يف موسم 2013 – 2014 خري 
دليل. لكن للرياضة متاعب اخرى تبدأ بتأثرها 
بالواقعني الطائفي واملذهبي والتدّخل السيايس، 

وال تنتهي بالحاجات واالمكانات التي تتطلبها.  
حملت “االمن العام” اىل رئيس اللجنة النيابية 
عن  اسئلة  رميا  ايب  سيمون  والرياضة  للشباب 
الصعيد  عىل   2009 عام  منذ  اللجنة  انجازات 
مع  والعالقة  الرقابية،  وصالحياتها  االشرتاعي، 
االوملبية  واللجنة  والرياضة،  الشباب  وزارة 
شتى  وكذلك  الرياضية،  والنوادي  واالتحادات 

التدخالت التي تجبهها.
     

يف   ،2009 عام  النواب  مجلس  يف  خطابك   ■
يف  الفتا  كان  الوزاري،  البيان  مناقشة  جلسات 
مضمونه الريايض والشبايب، ما الذي تحقق منه 

او مل يتحقق؟ وملاذا؟
□ للمرة االوىل يف تاريخ جلسات مناقشة البيان 
الوزاري، تحظى الرياضة بحيز مهم ويكون صوتها 
مسموعا يف الربملان. يف معظم بلدان العامل ليست 
القوانني،  لسن  وال  النيابية،  لالشرتاعات  خاضعة 
امنا ملبادرات تقوم بها االتحادات والنوادي يف ظل 
سياسة عامة ترسمها وزارة الشباب والرياضة. لجنة 
الشباب والرياضة ليست وزارة، وال متلك الكوادر 
وتشرتع  تدرس  بل  للتنفيذ،  املادية  واالمكانات 
وتسن القوانني، وتضع االطار الرشعي الذي تفرض 
عىل اساسه حضورها ودورها يف القطاعني الريايض 
والشبايب. وقد نجحت يف انجاز كثري من امللفات 
ابرزها رفع موازنة وزارة الشباب والرياضة اىل 3 

اضعاف ما كانت عليه، وتاليا رفع حصة االتحادات 
قانون  ووصول  املالية،  املساعدات  من  والنوادي 
انشاء مجلس التحكيم الريايض الذي ال يزال قيد 
انشاء  قانون  ان  االخرية. كام  املراحل  اىل  الدرس 
جدول  يف  املطروح  الرياضية  الوطنية  االكادمييا 
اىل  النهاية،  عىل  شارف  النيابية  اللجان  اعامل 
التعاون الوثيق مع وزارة الشباب والرياضة الذي 
ساهم يف تأمني االموال النشاء مالعب، واستكامل 
كميل  ملدينة  الجزئية  والصيانة  االوملبي،  املسبح 
عىل  حاليا  منصب  االهتامم  الرياضية.  شمعون 
ملف االكادمييا الوطنية الرياضية. يف حال نجحنا 
يف توفري االمكانات املادية، نكون قد حققنا االنجاز 
الريايض الكبري، وستكون االكادمييا مثابة املدرسة 
الرياضية التي تستقطب املواهب الفنية التي متلك 
القارية  الصعد  والتألق عىل  التفوق  القدرة عىل 
والدولية واالوملبية. كذلك للجنة حلم انشاء قناة 
تلفزيونية رياضية متخصصة، ونحن عىل تواصل 
مع وزاريت االعالم والشباب والرياضة من اجل ان 

تكون هذه املهمة يف صلب مشاريعهام. 

يف  السياسة  لتدّخل  السلبية  االثار  هي  ما   ■
الرياضة، وكيف ميكن الفصل بينهام؟

□ ليست املشكلة يف السياسة، بل يف الطائفية 
واملذهبية اللتني اصبحتا من املكونات االساسية 
للرياضة التي هي مراة املجتمع الذي نعيش فيه. 
السياسية  السوسة  ابعاد  املستطاع  قدر  نحاول 
نفسه  الوقت  يف  لكن  الريايض،  الجسم  عن 
نتعاطى مع واقع ان كل االحزاب والتيارات لديها 
قطاع ريايض. تتنافس ويتفاعل بعضها مع البعض 
الرياضة  يف  موجودة  ليست  السياسة  اآلخر. 
فحسب، بل يف القطاعات النقابية كلها ايضا. من 
عىل  الحفاظ  االمكان  قدر  نحاول  اخرى،  جهة 
املجتمع،  خدمة  يف  للسياسة  النبيلة  االهداف 
تخطي  ميكن  ال  لكن  القطاعات.  شأن  واعالء 
الطائفي  التنوع  منطق  عىل  قامئة  مرتكزات 
االخذ  يف  دامئا  علينا  بلبنان.  الخاص  والجغرايف 
االعتبار هذه الخصوصية يف انتخابات االتحادات 
واللجان االوملبية حتى تكون عىل صورة املجتمع 
السابقة  املرحلة  يف  شاهدنا  اليه.  ننتمي  الذي 
كيف نكلت السياسة بالرياضة. عىل سبيل املثال 
موسم  يف  السلة  بكرة  لبنان  بطولة  الحرص  ال 

انها  اال  تستكمل،  مل  التي   2013  –  2012 رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون أيب رميا.
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شكلت رضبة قاسية لصورة لبنان الريايض يف 
الخارج. مل يغب منطق املحسوبيات. لكل جمعية 
مرجعية تشعر بانها وقود ملعارك سياسية يقوم 
بها الزعامء. لذا، علينا تغليب منطق الكفاية عىل 
منطق الوالء والتبعية للزعامة، وهذا ال يتحقق 

بالجهد فحسب، بل بثورة فكرية واجتامعية. 

■ اين اصبح ملف مجلس التحكيم الريايض؟ وما 
هي العراقيل التي تواجهه؟

تدّخل  الرياضة  يف  الرئيسية  املشكالت  من   □
القضاء املدين يف الشؤون الرياضية. لذا كان من 
واجبنا اسوة بالدول االوروبية، ان ندفع ونشجع 
واللجنة  الرياضية  االتحادات  لدى  يكون  يك 
االوملبية اللبنانية مجالسها التحكيمية. وقد انشأنا 
لجنة فرعية لدرس امللف، واجرينا مقارنة بدول 
التحكيم يف هذه  مجالس  ان  ووجدنا  اوروبية، 
البلدان، وخصوصا يف االتحادات واللجان االوملبية 
الوطنية، عندما ال تجد اي جهة معرتضة عدالة يف 
تلك املجالس املحلية، تلجأ اىل محاكم دولية. ملاذا 
ال يعيش لبنان التجربة، وال يعود القضاء املدين 

يحكم يف الخالفات الرياضية.

■ يشكو عدد من االتحادات والنوادي من طريقة 
توزيع وزارة الشباب والرياضة املساعدات املالية؟

الوزراء  مجلس  عىل  كبرية  ضغوطا  مارسنا   □
ورئيسه، وعىل وزارة املال، من اجل رفع موازنة 
الوزارة. لكن اللجنة ال متلك اي صالحية يف توزيع 
املساعدات عىل االتحادات والنوادي والجمعيات 
مبراقبة  محصور  دورنا  الن  والشبابية،  الرياضية 
املساءلة عن قيمة  الحاالت  التوزيع، ويف بعض 

املبالغ التي رصفت.
  

كيف تصف خطوة اتحاد كرة القدم بانشاء   ■
مجلس تحكيمي؟

□ جيدة، وعىل االتحادات اعطاء صورة العدالة 
وال  املجالس،  هذه  انشاء  خالل  من  والصدقية 
رئيسه، ويكون  او  االتحاد  تكون محسوبة عىل 

عملها شفافا وواضحا ال لبس فيه.

تدخلتم يف انتخابات اللجنة االوملبية وزرتم   ■
مرجعيات سياسية ابرزها رئيس مجلس النواب 
نبيه بري، كيف ميكن وضع هذا التحرك خارج 

اىل وزارة الشباب والرياضة او قلصت  صالحياتها.

■ كيف السبيل اىل تغليب الكفاية عىل الطائفة 
واملذهب واالنتامء السيايس يف الرياضة؟

□ اطمح اىل تحقيق هذا الحلم. انا اؤمن بقيام 
الدولة العلامنية املدنية، وجمهورية يتمتع فيها 
الي  يخضع  وال  كلها،  املدنية  بحقوقه  املواطن 
قانون خاص وان كان قانون االحوال الشخصية 
تتوافر  ال  التعددي،  البلد  لبنان،  يف  حتى. 
الظروف لبلوغ هذه االهداف راهنا، والرياضة 
لذا،  التعددي.  املجتمع  يتجزأ من هذا  جزء ال 
الرسة  حبل  بقطع  تبدأ  االوىل  الخطوة  فان 
جهة،  من  السياسية  واملرجعيات  السياسة  بني 
من  وقطاعاتها  اختصاصاتها  بكل  والجمعيات 
جهة اخرى. ويا لالسف، الرياضة يف لبنان ليست 
التي  االجزاء  احد  وهي  السياسة،  عن  معزولة 

تكون املجتمع اللبناين املنغمس يف السياسة.

السلة  الحظر عن كرة  تتابع ملف رفع  هل   ■
اللبنانية؟

□ تشكل مقاربة هذا امللف من جهة سياسية خطرا 
عليه، وتوّلد شكوكا لدى الجهات املعنية يف االتحاد 
الدويل لكرة السلة »الفيبا« حول تدخل السياسة يف 
كرة السلة. اشري هنا اىل ان رئيس االتحاد وليد نصار 
يعي مسؤولياته، وهو عىل تواصل دائم مع االتحاد 
القانونية  االجراءات  اتخاذ  لبنان  وعىل  الدويل، 

الالزمة واملطلوبة من االتحاد الدويل. 

هل لديك االستعداد والرغبة يف تكرار هذه   ■
التجربة مستقبالً؟

الرياضة غني ومتنوع، ويف حاجة  □ طبعا. قطاع 
وتحسينه  لتطويره  والجهد  العمل  من  مزيد  اىل 
االيجابية  من  الكثري  فيها  كان  وتجربتنا  وتفعيله، 
والقليل من السلبية، والشباب اللبناين ميلك طاقات 
لتظهريها.  والوسائل  االمكانات  تنقصه  لكن  كبرية 
ال يسعني يف ختام اللقاء اال ان احيي املدير العام 
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي خلق دينامية 
استثنائية يف جهاز االمن العام، ومتكن من تطوير 
تحقيق  يف  ونجح  قصرية،  فرتة  يف  املؤسسة  هذه 
انجازات، وادى دورا اساسيا يف مرحلة دقيقة. نتمنى 

له وللمؤسسة واملجلة دوام التوفيق والتقدم. 
ن. ن

اطار التدخل السيايس يف الشأن الريايض؟
□ التدخل السيايس يف انتخابات اللجنة االوملبية 
اللبنانية جاء للتصويب، ولعدم شعور اي طرف 
بالغنب، والحفاظ عىل الصيغة اللبنانية. ال ميكن يف 
ظل الوضع الراهن يف لبنان، املحكوم بالطائفية 
طائفية  من  اوملبية  لجنة  انتخاب  واملحاصصة، 
واحدة، او من مذهب واحد، او حتى من طرف 
نشعر  عندما  التحرك  واجبنا  من  واحد.  سيايس 
بان االمور ذاهبة نحو تجاوز العرف امليثاقي. من 
هنا نقول ان التدخل كان للتصويب وليس لفرض 
لبنان،  او مذهبية. يف  او طائفية  ارادة سياسية 
يف  الجمعيات  بقية  كام  الرياضية  للجمعيات 
قطاعات اخرى مرجعياتها السياسية. تشكل هذه 
تشكل  التي  االتحادات  عموميات  الجمعيات 
مرتابطة  الحلقة  اذا،  االوملبية.  اللجنة  بدورها 
وتفرض االخذ يف االعتبار التوازنات القامئة لحامية 
الرياضة من اي خطوة ناقصة، ولئال تأخذ االمور 

اي طابع سيايس او طائفي او مذهبي او فئوي.

■ هل كان للجنة النيابية دور يف التعديالت عىل 
املرسوم 8990؟

□ كال، لكننا واكبنا عن قرب بعض االفكار، واسدينا 
بعض النصائح، والتعديالت عىل املرسوم ليست يف 
صلب عملنا. راقبنا سري االمور ليك تبقى يف اطارها 
االيجايب. مل نكتشف يف التعديالت التي اقرت ما 
يتعارض واالحكام العامة، ومل نشعر بانها اساءت 

من املشكالت الرئيسية في 
الرياضة تدّخل القضاء املدني 

في شؤونها 

تدخلنا كان للتصويب 
وليس لفرض ارادة سياسية 

او طائفية او مذهبية

للجمعيات مرجعياتها 
السياسية التي تستخدمها 

وقودا ملعارك سياسية

رياضة
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»مدينة  ُوضعت عن  التي  الدراسة  اظهرت 
االكرب  املنشأة  الرياضية«،  شمعون  كميل 
ميداين  كشف  عىل  بناء  لبنان،  يف  واالوسع 
عام  والرياضة  للشباب  النيابية  اللجنة  من 
ان  متخصصة،  عاملية  رشكة  وعرب   ،2012
كانت  اىل  العادتها  وترميمها  صيانتها  كلفة 
عليه عام 1997، ومن دون اي تحديث او 
مليون   20 يناهز  ما  اىل  حاجة  يف  تطوير، 

دوالر.

ادارة  رئيس مجلس  العام«  »االمن  قصدت 
وهو  الشيخة،  رياض  الرياضية  املدينة 
يشغل املنصب منذ عام 2003، وحاورته يف 
املشكالت التي تعاين منها لـ17 سنة خلت، 
موازنة  وجود  لعدم  الحقيقية  واالسباب 
جعل  ما  والرتميم،  الصيانة  باعامل  تسمح 
بعض مرافقها معطال، والبعض االخر يتطلب 
ترميام يك يعود اىل سابق عهده، فضال عن 
النقص الكبري يف املالك االداري الذي ال يضم 

حاليا سوى 13 موظفا من 65.

الكلفة السنوية لصيانة 
عشب ملعب كرة القدم تبلغ 

120 الف دوالر، واللوحة 
االلكترونية خدمت عسكريتها 

»مدينة كميل شمعون الرياضية« 
ضحية شللين إداري ومالي 

الشيخة: وضع مزر يستدعي تدّخالً عاجالً 

الرياضية  تشكل صيانة املنشات 
التابعة للدولة اللبنانية مشكلة 
او  مادي،  عجز  نتيجة  حقيقية 
االثنني  الغالب  وفي  ادارة،  سوء 
على  الوضع  هذا  ينطبق  معا. 
الرياضية  املرافق  من  عدد 
والجنوب  والشمال  بيروت  في 
اهماال  تعاني  التي  والبقاع 
مزمنا، مرده الى عدم تخصيص 
واملحافظة  لصيانتها  موازنات 

عليها 

للمدينة  السنوية  املوازنة  عن  ماذا   ■
الرياضية؟

□ ال تتجاوز املوازنة السنوية املخصصة لها 
 800 منها  ترصف  لرية  مليون  و300  مليارا 
مليون   500 تكفي  وال  للرواتب،  مليون 
املتبقية الصالح االعطال الطارئة. للمفارقة، 
تم خفضها اىل مليار لرية. وبدال من ان نقوم 
يقترص  عملنا  بات  دورية،  صيانة  باعامل 
تراوح  عامليا،  الطارئة.  االعطال  اصالح  عىل 
الرياضية  املنشأة  السنوية يف  املوازنة  قيمة 
يف حجم مدينة كميل شمعون من 4 اىل 5 
% من قيمة انشائها او ترميمها، لذا يجب 
ان ال تقل قيمة املوازنة السنوية للمدينة عن 
املدينة  3 ماليني دوالر. عام 2003 خرست 
واعادتها  ترميمها  اعادة  فرصة  الرياضية 
دراسة وضعتها  بناء عىل  عهدها  سابق  اىل 
رشكة »ليسيكو« )LECICO( العاملية التي 
ارشفت عىل ترميمها عام 1997. بعد تسع 
الرتميم  كلفة  ارتفعت   ،2012 عام  سنوات، 
جديدة  دراسة  عىل  بناء  مليونا   20 اىل 

يتسع ملعب »مدينة كميل شمعون الرياضية« لـ 55،799 متفرجا، وهو االكرب يف لبنان. ميتد  عىل 
مساحة 50 الف مرت مربع مع مساحة 77 الف مرت مربع من االسطح املغطاة، و7 كيلومرتات 
من االسوار. وتتألف القمرة الرئاسية من 37 مقعدا، وهي مسيجة بزجاج واق من الرصاص. اىل 
موقف للسيارات مبساحة 600 مرت مربع تحت امللعب، واخر مبساحة 20 الف مرت مربع خارجه. 
واملنشأة قادرة عىل امتصاص هزات ارضية تصل قوتها اىل 8،6 درجات عىل مقياس »ريخرت«. 
وتضم مكاتب االدارة ومجمعا للجنة االوملبية اللبنانية وسواها من االتحادات الرياضية ومراكز 
مخصصة للصحافيني الرياضيني وعيادات ملعالجة حاالت الطوارئ لالعبني واملتفرجني، مع موقف 

لسيارات االسعاف واالطفاء تحت املدرجات.

رئيــس مجلــس ادارة »مدينة كميل شــمعون 
الرياضية« رياض الشيخة.

 املدينة الرياضية بعد اعادة بنائها.

اجريت بتكليف من اللجنة النيابية للشباب 
والرياضة.

■ كيف ميكن وصف الوضع الحايل للمدينة؟
□ نحن نتعامل مع االمر الواقع بأىس. املياه 
الصحية،  الشبكة  والكلسية رضبت  املالحة 
كلفته  القدم  كرة  ملعب  عشب  وصيانة 
السنوية 120 الف دوالر، وفاتورة الكهرباء 
وفاتورة  شهريا،  لرية  مليون   25 اىل  تصل 
املياه ال تقل عن 27 مليون سنويا، واللوحة 
تعد  ومل  عسكريتها  خدمت  االلكرتونية 
صالحة لالستعامل، واملدرجات يف حاجة اىل 
خيمة  ان  علام  بالستيكية،  كريس  االف   10
الحديد من دون صيانة منذ 20 عاما فيام 
الصدأ يتآكلها، وقد رفعنا تقريرا مفصال عن 

وضعها الخطري اىل وزارة املال. 
 

عىل  املدينة  نشاط  اقتصار  عن   وماذا   ■
وكرة  القدم  كرة  مباريات  بعض  استقبال 

السلة؟ 
□ ال نعرف االسباب الحقيقية التي ادت 

نجيب نصر

تحولت املدينة الرياضية يف السبعينات مخزنا لسالح املنظامت الفلسطينية قبل ان تدمرها الغارات االرسائيلية.

اىل توقيف مرشوع انتقال مكاتب اللجنة 
ومقراتها  الرياضية  واالتحادات  االوملبية 
عهد  يف  وضع  الذي  الرياضية  املدينة  اىل 
عيل  والرياضة  للشباب  السابق  الوزير 
سوى  املدينة  يف  ليس  حاليا،  عبدالله. 
بوكسينغ،  والكيك  املالكمة،  اتحادات 
والشطرنج، والبلياردو، ورفع االثقال، التي 
 100 يتجاوز  ال  رمزيا  مبلغا  شهريا  تدفع 

الف لرية. 

املدّرجات في حاجة 
الى 10 االف كرسي، وخيمة 

الحديد من دون صيانة 
منذ 20 عاما
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الرئيس كميل شمعون يزور منشآت املدينة الرياضية التي حملت اسمه، يف اثناء بنائها، واىل جانبه رئيس مجلس النواب عادل عسريان.

املطروحة  الحلول  تحدد  كيف   ■
واملمكنة العادة تفعيل املدينة الرياضية؟ 
ميل  االلف  رحلة  يف  االوىل  الخطوة   □
باعامل  تبدأ  ورونقها،  وهجها  الستعادة 
عام  عليه  كانت  ما  اىل  العادتها  الرتميم 
خالل  من  تدريجا  تحديثها  ثم   ،1997
اخالء االرايض التي متلكها واستثامرها يف 
الذايت.  االكتفاء  من  جزءا  توفر  مشاريع 
والرياضة  الشباب  وزارة  اىل  قدمنا  وقد 
دراسة  املختصة  واملراجع  املال  ووزارة 
الكبرية  العاملية  للمعارض  قاعة  النشاء 
مرت  االف   7 عن  تقل  ال  مساحة  عىل 

والعاصمة  املطار  عن  تبعد  وال  مربع، 
خارجية  مالعب  اىل  اضافة  دقائق،  سوى 

بنيت  كونها  شمعون  كميل  الرئيس  اسم  الرياضية  املدينة  تحمل 
العاب  القدم ومضامر  اىل ملعب كرة  ـ  يف عهده عام 1959. وتضم 
فروسية  ومرمح  رماية  وحقل  سباحة  وحوض  مقفلة  قاعة  ـ  القوى 
حفالت  وصاالت  محارضات  وقاعات  مالبس  وغرف  تنس  ومالعب 
ذات مواصفات دولية. عشية الحرب االهلية تحولت تدريجا من ملجأ 
تعرضها  قبل  الفلسطينية  املنظامت  لسالح  مخزن  اىل  ثم  مخبأ،  اىل 
عام 1982 للتدمري الكامل من الطريان االرسائييل. عام 1997، يف عهد 
الرئيس الياس هراوي، كانت لرئيس الوزراء رفيق الحريري اليد الطوىل 
مليون    20( السعودية  العربية  من اململكة  بتمويل  بنائها  اعادة  يف 

دوالر(، والكويت )5 ماليني دوالر(، اىل 75 مليون دوالر من الحكومة 
اللبنانية، وبالتعاون مع رشكة »كفارنري« العاملية التي ضمت يف حينه 

25 مهندسا بريطانيا و115 مهندسا لبنانيا و850 عامال لبنانيا.
اعيد افتتاح ملعب كرة القدم، ومضامر العاب القوى، والقاعة املقفلة 
بينام  الثامنة،  العربية  الدورة  لبنان  استضافة  مناسبة  وملحقاتها، يف 
الرماية  العقار املجاور الذي كان يضم حوض السباحة وحقل  تحول 
ومرمح الفروسية ومالعب التنس سوقا للخرض بعدما استأجرته بلدية 
بريوت من وزارة املال التي متلكه، واّجرته لنقابة اسواق الخرض التي 

اّجرته بدورها لنقابة سوق خرض بريوت!

كميل  “مدينة  ادارة  مجلس  يتألف 
الشيخة  رياض  من  الرياضية”  شمعون 
كسابيان  وجان  بلهوان  فؤاد  رئيسا، 
الحكومة  لدى  واملفوض  طيار  ومسعود 
املدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد 
لبلوغه  )تقاعد  الشويري  ومنري  خيامي 

السن القانونية( ونديم فقيه )استقال(.

للفروسية  وناد  القدم،  وكرة  السلة  لكرة 
ان  الف مرت مربع، عىل   15 عىل مساحة 

 .”BOT“ تدار بطريقة
الوضع  استمرار  ان  من  نحذر  اننا  اال 
يعرض  حاله  عىل  املدينة  يف  القائم 
عىل  االمر  عرضنا  وقد  للخطر،  املنشأة 
وزير  بامللف،  مبارشة  املعنية  الجهة 
عبد  املتقاعد  العميد  والرياضة  الشباب 
الوزير  يتحرك  فهل  الحناوي.  املطلب 
الويص عىل مجلس االدارة النقاذ ما تبقى 
شمعون  كميل  مدينة  يف  املنشات  من 

الرياضية قبل فوات االوان؟  

الطبعة الثانية

في المكتبات
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باولو  ساو  لفريق  الدويل  املهاجم  تراجع مستوى  برازيلية  عزت صحف 
الربازييل الكسندر رودريغيز دا سيلفا »باتو« )مواليد 2 ايلول 1989( اىل 

عالقة غرامية تربطه باللبنانية صوفيا مطر »ماتار«. 
 بعد انتقاله اىل الربازيل من فريق »آ.يس. ميالن« االيطايل، وقع النجم 
الربازييل يف حب مواطنته من اصل لبناين صوفيا مطر، ابنة رجل االعامل 
امريكا  يف  السيارات  تأجري  رشكات  احدى كربيات  صاحب  مطر  سليم 

تفوق  والذي  جانريو،  دي  ريو  مدينة  عقارات  نصف  ومالك  الجنوبية، 
ثروته 300 مليون دوالر. 

ميالن  مدينة  يف  وجوده  خالل  وكان  الغرامية،  بعالقاته  »باتو«  اشتهر 
عىل عالقة حميمة برببارة برلسكوين )مواليد 30 متوز 1984(، ابنة رئيس 
الوزراء االيطايل السابق ومالك نادي »ا. يس. ميالن« سيلفيو برلسكوين، 

قبل ان يغادر النادي ويستقر يف ساو باولو.

ثالث سنوات ونصف سنة يف حق  بالسجن  قرارا  االملانية  ميونيخ  اصدرت محكمة 
رئيس نادي بايرن ميونيخ االملاين اويل هونيس بسبب »قيامه بسبع حاالت خطرية 
باكرث من  قيمتها  وقّدرت  املحكمة.  قايض  قرار  الرضائب«، كام جاء يف  للتهرّب من 

27 مليون اورو.
وشّكل القرار القضايئ صدمة قوية يف الوسط الريايض االملاين والكروي تحديدا، وخصوصا 
بعد اعرتاف هونيس بالتهمة يف جلسة املحاكمة قائال: »لقد تهّربت من دفع الرضائب، 

واريد ان اعرب عن اسفي لترصيف املشبوه«.
فور صدور الحكم، اعلن هونيس استقالته من منصبه وقال: »اريد تحايش اي رضر ميكن 

ان يلحق بالنادي«. 
وقّرر عدم استئناف الحكم وقضاء عقوبة السجن موضحا: »هذا االمر يتطابق مع تفهمي 

لتحّمل مسؤوليايت. التهرّب من دفع الرضائب اكرب خطأ ارتكبته يف حيايت«.

القدم  بكرة  الربتغال  منتخب  مهاجم  حجز 
كريستيانو  االسباين  مدريد  ريال  وفريق 
افراد  لنقل  خاصة  طائرات  اربع  رونالدو 
يف  ومساندته  لتشجيعه،  الربازيل  اىل  عائلته 
 12 من  هناك  املقررة  العامل  كأس  مباريات 

حزيران إىل 13 متوز. 
ديبورتيفو«  موندو  »ال  صحيفة  وكشفت 
للمالحة  املركزية  االدارة  رئيس  ان  االسبانية 
العقيد  الربازيلية  الجوية  القوات  يف  الجوية 
منتخب  طائرة  ان  اعلن  برتولينو  اري 
الربتغال، ومعها اربع طائرات خاصة، ستهبط 
السبت 7 حزيران يف مطار »كونغوناس«، يف 
باولو  ساو  لوالية  التابعة  كامبيناس  مدينة 

»الفيفا«  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  كشف 
تزامنا  العامل،  يف  العبني   10 ارسع  قامئة  عن 
النهائية لكأس  التصفيات  مع اقرتاب انطالق 
حزيران  يف  الربازيل،  يف  املقررة   2014 العامل 

املقبل.
مانشسرت  االنكليزي  النادي  العب  واحتفظ 
باملركز  فالنسيا  انطونيو  االكوادوري  يونايتد 
كريستيانو  الربتغايل  ترتيب  جاء  بينام  االول، 
رونالدو واالرجنتيني ليونيل مييس يف املركزين 

الرابع والسادس.
وضمت الالئحة كال من:

تراجع مستوى »باتو« سببه صوفيا مطر!

رئيس نادي بايرن ميونيخ إلى السجن أربع طائرات خاصة لعائلة رونالدو!

أنطونيو فالنسيا 
أسرع العب كرة قدم

التي تستضيف مباريات املجموعة السابعة، 
وتضمـ  اىل الربتغالـ  املانيا )بطلة العامل ثالث 

مرات( وغانا والواليات املتحدة االمريكية.
الربازييل  العقيد  عن  نقال  الصحيفة  وذكرت 
ستهبط  الربتغال  منتخب  طائرة  ان  برتولينو 
جوية  قاعدة  وجود  لعدم  تجاري  مطار  يف 
املنتخبات  لوفود  يف مدينة كامبيناس، خالفا 
لها القوات  خصصت  التي  االخرى  الـ31 
طائرتها. لهبوط  عسكرية  قواعد   الجوية 

عندما  نفسها  الخطوة  اعتمد  رونالدو  وكان 
بالكرة  تتويجه  حفل  اىل  عائلته  اصطحب 
الدويل  لالتحاد  السنوي  الحفل  يف  الذهبية 

كريستيانو رونالدو.لكرة القدم »فيفا« مطلع السنة الجارية.

 الالعبون العرشة االرسع.
صوفيا مطر.»باتو« و»ماتار«.

اويل هونيس.

1- الكولومبي انطونيو فالنسيا )مانشسرت يونايتد( 35.1 كلم/ ساعة.
2- الويلزي غاريث بيل )ريال مدريد( 34.7 كلم/ ساعة.

3- االنكليزي اريون لينون )توتنهام هوتسبري( 33.8 كلم/ ساعة.

4- الربتغايل كريستيانو رونالدو )ريال مدريد( 33.6 كلم/ ساعة.
5- االنكليزي ثيووالكوت )ارسنال( 32.7 كلم/ ساعة.

6- االرجنتيني ليونيل مييس )برشلونة( 32.5 كلم/ ساعة.
7- االنكليزي واين روين )مانشسرت يونايتد( 31.2 كلم/ ساعة.
8- الفرنيس فرانك ريبريي )بايرن ميونيخ( 30.7 كلم/ ساعة.

9-الهولندي ارين روبني )بايرن ميونيخ( 30.4 كلم/ ساعة.
10-التشييل اليكس سانشيز )برشلونة( 30.1 كلم/ ساعة. 
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عموديًاأفقيًا
-1 كاتب روايئ ومرسحي نشأ يف ارسة 

من النبالء وُيعترب بحق امري شعراء 
روسيا -2 عاصمة عربية – إسم اطلقه 

العرب عىل ملكة سبأ التي قصدت 
سليامن الحكيم – اصوات القوم 

املختلطة واملرتفعة -3 اديب فرنيس 
راحل – ملك مرصي راحل – حاجز مايئ 

-4 قادم – فأس – قافلة او مقطورة 
باالجنبية -5 مرتفع من االرض – 

مدينة فرنسية – ولد الفيل او الذئب 
-6 نسبة اىل مواطن من بلد آسيوي 
– اصل – مادة سامة قاتلة -7 نهر 

رويس – قبيلة عربية عظيمة كانت 
من كبار تجار القوافل – خاصته وملكه 

-8 إله الحرب عند الرومان – ملك 
الغاب – عملة يونانية قبل الوحدة 

االقتصادية االوروبية -9 حرّك وهّز – 
يبسط قدميه – امرأة ابراهيم الخليل 

ووالدة إسحق – فتل الحبل -10 قرية 
لبنانية من قرى قضاء عاليه يف محافظة 
جبل لبنان – حرف جر – ييضء ويربق 

-11 عنق – غابات ظليالت ونرضات 
– مرض صدري -12 قرب ورمس – ريب 
وخالقي – عاصمة اوروبية -13 بحر 

– اجتهد وثابر يف العمل طالبا الرزق – 
شهر هجري – عاصمة الوالية الهندية 

جهارخاند -14 قبل اليوم – مدينة 
باكستانية عاصمة إقليم البنجاب – 

صفة حرب ال غالب وال مغلوب -15 
حذاء من خشب – عامل ايطايل ومخرتع 

الراديو 

-1 ممثل كوميدي ومرسحي لبناين 
راحل -2 اصوات يعرّب بها كل قوم 
عن اغراضهم – جزيرة يابانية عند 

مدخل خليج أوساكا – عّتال -3 بياض 
يف اظفار االحداث – طلب الحاجة يف 

غري وقتها – اقليم يف وسط اململكة 
العربية السعودية قاعدته الرياض – 
مّص الولد املاء من االبريق بالعامية 

-4 عاصمة والية يوتاه االمريكية – نال 
وربح الرزق -5 رفيق الرشاب – عاصفة 

بحرية – من مؤلفات األديب اللبناين 
الراحل ميخائيل نعيمة -6 والية امريكية 

تلقّب بالوالية الفضية – للنفي -7 إله 
– حرف نصب – اصل البناء – فنان 

ورسام لبناين تشكييل -8 عاصمة 
ايرلندا الشاملية – وضع خفية – بحر 
بني اليونان وتركيا من متفرعات البحر 

االبيض املتوسط -9 رزانة وِحلم – 

عبودية – أهرب من السجن – طائر 
الشؤم -10 عائلة رئيس جمهورية 
فرنيس – نهر يف الواليات املتحدة 

االمريكية يصب يف خليج املكسيك – 
جرذ باالجنبية -11 من عوامل الشمس 
– الجانب الشاميل ملدينة ديب االماراتية 

– نهر يف فرنسا من روافد السني -12 
نهر وواٍد يف لبنان الشاميل – يتاملك 

ويضبط نفسه -13 كالم مكتوب 
– طرّب يف الغناء – احمرار الوجه 

بطريقة ال ارادية عند الشعور باالرتباك 
– مقاطعة قدمية كانت دوقية يف حوض 

اللوار األدىن يف غرب فرنسا -14 من 
الخرضوات – أكلة شعبية عربية يشتهر 
بها لبنان – قرية لبنانية من قرى قضاء 

عكار يف محافظة الشامل -15 اديب 
وباحث ولغوي وناقد لبناين راحل من 

كتبه »املعجم« املجلد االول    

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 مكّونة من 8 
حروف: ماركة سيارات

اولدزموبيل – الفا روميو – 
استون مارتن – ايسوزو – اوبل 

– بانتيل – بوغايت – بويك 
– بيجو – جيب – دايهاتسو 

– داتسون – دايوو – داسيا – 
دودج – سيرتوان – سوبارو – 

سكودا – طس – فرياري – فورد 
– كرايسلر – كورفيت – كيا – 

الند روفر – النسيا – مرسيدس 
بنز – ميتسوبييش – مازدا – 
نيسان – هوندا – هولدن   

الضائعة الكلمة 
 انكهمة انضائعة 
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 ماركة ضيارات: حروف 8وة مه انكهمة انضائعة مكى  
                                                

 
 –تيجى  –تىيك  –تىغاجي  –تاوحهي  –اوتم  –ايطىزو  –اضحىن مارجه  –روميى  انفا –اوندزمىتيم         

 –طص  –ضكىدا  –ضىتارو  –ضيحروان  –دودج  –داضيا  –دايىو  –داجطىن  –دايهاجطى  –جية 
 –ميحطىتيشي  –ىس مرضيدش ت –الوطيا  –الود روفر  –كيا  –كىرفيث  –كرايطهر  –فىرد  –فيراري 
 هىندن    –هىودا  –ويطان  –مازدا 

 
                                                                          

                                          

 كلمات متقاطعة  

                                                           

            
            
            

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أفقٌا  

ٌُعتبر بحق ا -1 عاصمة عربٌة  -2وسٌا مٌر شعراء ركاتب روائً ومسرحً نشأ فً اسرة من النبالء و
 صوات القوم المختلطة والمرتفعةا –طلقه العرب على ملكة سبأ التً قصدت سلٌمان الحكٌم إسم ا –
قافلة او مقطورة  –فأس  –قادم  -4حاجز مائً  –ملك مصري راحل  –دٌب فرنسً راحل ا -3

بة الى مواطن من بلد نس -6و الذئب ولد الفٌل ا –مدٌنة فرنسٌة  –رض مرتفع من اال -5 جنبٌةباال
ار من كبار تج كانت قبٌلة عربٌة عظٌمة –نهر روسً  -7مادة سامة قاتلة  –صل ا –آسٌوي 
عملة ٌونانٌة قبل الوحدة  –ملك الغاب  –إله الحرب عند الرومان  -8خاصته وملكه  –القوافل 

فتل  –والدة إسحق امرأة ابراهٌم الخلٌل و –ٌبسط قدمٌه  –حّرك وهّز  -9وروبٌة االقتصادٌة اال
ٌضًء وٌبرق  –حرف جر  –قرٌة لبنانٌة من قرى قضاء عالٌه فً محافظة جبل لبنان  -11الحبل 
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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 
ايار 1886: العامل يف مدينة شيكاغو 
االمريكية يتحركون مطالبني بتحسني 
التحرك                   بسبب هذا  العمل.  ظروف 
اعترب هذا اليوم يوم العاّمل العاملي 

حكم  ينفذ  باشا  جامل   :1916 ايار 
املثقفني  من  بنخبة  شنقا  االعدام 

العرب يف ساحة الربج يف بريوت

الجمهورية  اعالن   :1926 ايار 
اللبنانية والدستور اللبناين وانتخاب 
شارل دباس اول رئيس للجمهورية                        

االرسائييل  الجيش  2000: جالء  ايار 
عن جنوب لبنان بعد احتالل استمر 

22 عاما 

معلومات عامة
الفراولة مفيدة للقلب النها من افضل 
بااللياف  غنية  االكسدة.  مضادات 
التي تعمل  للذوبان  القابلة  الغذائية 
يف  الكوليسرتول  معدل  خفض  عىل 

الدم وزيادة كفاية الدورة الدموية

طرائف
رفعت احدى الربملانيات الربيطانيات 
الوزراء  رئيس  وجه  يف  صوتها 
ونستون ترششل بعد مناقشة حادة 
ملا  زوجتك  كنت  لو  قائلة:  بينهام، 

ترددت يف دس السم يف قهوتك. 
املعهودة:  خاطره  برسعة  أجابها 
ترددت  ملا  زوجتي  كنِت  لو  تأكدي 

يف رشب تلك القهوة 

أقوال مأثورة
الجو  يف  ينفعون  "الديبلوماسيون 
الصحو، لكن مجرد ان متطر السامء 

يغرقون يف كل قطرة"
 )شارل ديغول( 
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ٌحمل القصر رمزٌة خاصة للبنانٌٌن . قصر شهٌر هو المقر الرسمً للسفٌر الفرنسً فً لبنان

حركة او ثورة ٌقوم بها الشعب ضد السلطات الحاكمة للحصول على حقوقه 
إلهة الزواج واالمومة عند المصرٌٌن واخت اوزٌرٌس وزوجته ووالدة حورس

لفظة عامة ُتطلق على كل االدوات المكتبٌة

              الحروف المبعثرة                    

ارض ٌحٌط بها الماء من كل جهة
مكتب روسً لتصمٌم الطائرات العسكرٌة والمدنٌة

امرأة عجوز سٌئة الُخلق

مذهب فنً تجرٌدي حدٌث فً الرسم هو جعل االشكال على هٌئة مكعبات صغٌرة ترسم على سطح اللوحة
مقتنٌات االنسان من أصناف غٌر ضرورٌة لمعٌشته 

عاصمة جزر القمر 
ٌُنتعل عادة فً البٌت  حذاء خفٌف 

كوخ ٌتخذه الناطور من اغصان الشجر

اسس اكادٌمٌة اللغة الفرنسٌة. كان وزٌر الملك لوٌس الثالث عشر. رجل دولة ودٌن فرنسً
جسم خاضع لفعل الِثقل تضبط بواسطته حركات الساعة 

طائرة مقاتلة ٌابانٌة استخدمت خالل الحرب العالمٌة الثانٌة من انتاج شركة مٌتسوبٌشً 

خشب مصنوع من صفائح رقٌقة الصق بعضها على بعض وبعكسه

حروف مبعثرة

1-ارض يحيط بها املاء من كل جهة 
الطائرات  لتصميم  رويس  مكتب   -2

العسكرية واملدنية
3- امرأة عجوز سيئة الُخلق

كان  فرنيس.  ودين  دولة  رجل   -4
الثالث عرش. اسس  وزير امللك لويس 

اكادميية اللغة الفرنسية
تضبط  الِثقل  لفعل  خاضع  جسم   -5

بواسطته حركات الساعة
رقيقة  صفائح  من  مصنوع  خشب   -6

الصق بعضها عىل بعض وبعكسه 
الشعب  بها  يقوم  ثورة  او  حركة   -7
عىل  للحصول  الحاكمة  السلطات  ضد 

حقوقه
الزواج واالمومة عند املرصيني  إلهة   -8
واخت اوزيريس وزوجته ووالدة حورس

9- لفظة عامة ُتطلق عىل كل االدوات 
املكتبية

استخدمت  يابانية  مقاتلة  طائرة   -10
خالل الحرب العاملية الثانية من انتاج 

رشكة ميتسوبييش  
الرسمي  املقر  هو  شهري  قرص   -11
للسفري الفرنيس يف لبنان. يحمل القرص 

رمزية خاصة للبنانيني   
12- مذهب فني تجريدي حديث يف 
الرسم هو جعل االشكال عىل هيئة 
سطح  عىل  ترسم  صغرية  مكعبات 

اللوحة
13- مقتنيات االنسان من أصناف غري 

رضورية ملعيشته   
14- عاصمة جزر القمر  

يف  عادة  ُينتعل  خفيف  حذاء   -15
البيت    

اغصان  من  الناطور  يتخذه  16-كوخ 
الشجر

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

شاعر سوري كبري )1900 - 1981( من أعالم 
الشعر العريب يف القرن العرشين. لقّب "بدوي 
الجبل" وامتاز شعره بالقوة والجزالة. له ديوان

9+6+13+2+1+4+7 =  مدينة كويتية
3+5+12+14 =  اسمنت مزّود هيكال معدنيا داخليا

10+11+8 =  رقد يف الفراش
16+15 =  يجري يف العروق

 SU DO KU

9 7
6 8

3 2 9
4 1 2

7 9
9

7 2
5 4 3 6

4 1

Sudoku  مستوى صعب 

4 5
8 2 7 4
9 5 2 8 3 7
1 6 2 4

2 9
6 7 8 4 1 3
9 6 1 4 5
4 5 9

7 3 6 9

Sudoku  مستوى سهل

5 8 9
8 6 7

2 4 5
3 1 5
6 7 1 5

7 8 9
4 5 2
7 9 1

3 4 2

Sudoku  مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

 أفقياً
-1 مارون بغدادي – وفا -2 حامر الوحش – كابول -3 مد – 
دمار – وز – مر -4 وردة – ليرت – اس – مي -5 دمياط – نيبال 
ايل  باخ -6 دارلينغ – االندلس -7 رن – جنب – سنام –   –
-8 وزاري – يو – بل -9 يا – اال – لبنان – تم -10 رشاء – سب 
– اين – قجة -11 جوري – املس – ملوح -12 ضن – يساري 
– كرابيج -13 بتلة – تدويل – دا -14 اوه – عقارب – نوح 

-15 بيوتر تشايكوفسيك 

حلول العدد 7
4 1 5 8 2 6 3 7 9
3 2 8 7 9 4 6 5 1
6 7 9 1 5 3 8 4 2
5 6 2 3 7 1 4 9 8
7 3 4 9 6 8 2 1 5
8 9 1 2 4 5 7 3 6
2 4 3 6 1 9 5 8 7
9 5 7 4 8 2 1 6 3
1 8 6 5 3 7 9 2 4

Sudoku 7 حل مستوى صعب 
6 3 1 8 7 9 5 2 4
5 8 4 2 3 6 1 7 9
9 7 2 4 5 1 6 3 8
3 5 6 1 9 8 2 4 7
8 1 9 7 4 2 3 6 5
2 4 7 5 6 3 9 8 1
4 9 5 6 2 7 8 1 3
1 2 3 9 8 4 7 5 6
7 6 8 3 1 5 4 9 2

Sudoku 7 حل مستوى وسط
2 3 8 9 4 5 7 1 6
4 6 7 2 8 1 9 3 5
1 9 5 3 7 6 2 8 4
3 7 2 4 6 9 1 5 8
9 8 1 7 5 3 4 6 2
5 4 6 8 1 2 3 9 7
7 5 3 6 9 4 8 2 1
6 2 4 1 3 8 5 7 9
8 1 9 5 2 7 6 4 3

Sudoku 7 حل مستوى سهل
 SU DO KU حل

مستوى سهلمستوى وسطمستوى صعب

عمودياً
-1 محمود درويش – ضباب -2 ام درمان – ارجنتوي -3 را 
 – طينال   – نام   5- الجزائرية  وردة   4- لهو   – او   – دير   –
يس – عر -6 بالل – نرباس – القت -7 غورينغ – بار – اش 
-8 دح – يت – ميرتا -9 اشور بانيبال – ديب -10 االونيسكو 
-11 يك – األم – ان – رينو -12 امس – بن – مألوف -13 وبر 
– بّدال – قلب – حس -14 فو – مايل – تجويد -15 الشيخ 

سالمة حجازي  

حل كلمات متقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 حفيت -2 مستنقع -3 زرادشت -4 
حاّملة -5 شوماخر -6 قنطار -7 خفرع 

-8 بوغاز -9 فايكنغ -10 جاروش 
-11 شربوح -12 الغانج -13 التنقيب 

-14 بالوما -15 امُلنضّد -16 كاليبسو

ميخائيل غورباتشوف

عا قد بساطك مد اجريك  

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
فول الصويا

مستوى سهل
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يتسنى للبنانيني ان يواكبوا، عىل مدار العام، نشاطات 
ُيكرّم فيها رجاالت كبار كان لهم باع طويل  مختلفة 
منذ  مؤسساتها  وتعزيز  الدولة  بناء  يف  املساهمة  يف 
يف  يصب  تراكمي  مفهوم  من  انطالقا  االستقالل، 
االشرتاعي  مسارها  يف  دولة  لكل  املتكاملة  املنظومة 
ينقطع خط  فال  الزمن،  يف  املمتد  الطويل،  واالجرايئ 
التطور الذي يستلهم النامذج الرائدة يف البلدان التي 

سبقتنا اشواطا يف ميادين الرقي والتنمية املستدامة.

الرجاالت  صفات  عند  الخطباء  يتوقف  ما  كثريا 
هؤالء، فيعددون مزاياهم، ويضيئون عىل انجازاتهم، 
ويضعون ذلك كله يف ترّصف املشاركني يك يكونوا عىل 
بّينة من اآلثار الحميدة التي قّدمتها تلك النخبة من 
ـ  العام  الرأي  اىل  االعالم  وسائل  وتنقل  الوطن،  ابناء 
وان بايجاز ـ هذه النشاطات قبل اسدال الستارة يف 
انتظار موعد جديد يكّرر املشهد ذاته، عاما بعد عام.

التعرّف  فرحته يف  يكتم  اللبنانيني  من  احدا  اخال  ال 
افرغوا  الذين  القادة  وبناته،  االستقالل  ابطال  اىل 
بناء  اجل  من  والعميل  الفكري  جهدهم  عصارة 
بالتحقيقات  ُيرّس  الدولة ودميومتها. ال اخال احدا ال 
التي تربز سري هؤالء ومسرياتهم وانجازاتهم  املصّورة 
عىل املستوى الوطني طوال عهود توالت عىل لبنان. 
انجازات تعد مفخرة لكل لبناين يعشق بالده، ويسعى 
الدول  اىل مصاف  به  واالرتقاء  تطويره وتحديثه،  اىل 

املعارصة.

ان  ام   اسالفنا،  امّته  مبا  التغني  يكفي  هل  لكن، 
املوضوع يتطلب مقاربة مختلفة؟

يتفاوت الجواب من شخص اىل آخر، ما يحتم تصويب 
بعض املسائل وطرح األسئلة اآلتية:

برامج  ونحّولها  ونرتجمها،  االنجازات  ننقل  كيف   •
مستقبلية؟

• كيف نعرّف جيل الشباب عىل االنجازات تلك؟

عندما  العمودي  االصطفاف  من  نخرج  كيف   •
يتحدث كل فريق عن اعامل قادته ورجاالته، وهذا 
حق لهم، لكنها للوطن برمته والبنائه جميعا، ما يعني 
املشرتكة  االفكار  واستخراج  وتثمريها  تثمينها  واجب 
لبنان،  لدولة  املؤسيس  البناء  عىل خط  تتقاطع  التي 

وتعميمها افقيا ليستفيد منها اللبنانيون جميعا.

انجازات  ايجابا من  تحّضنا هذه االسئلة عىل االفادة 
َمن تواىل عىل قيادة البالد، واالمساك برشاعها، وتسيري 
دفتها من دون الغرق يف سجاالت ال افق لها، تجعلها 
الزمن.  مواكبة  عىل  قادرة  غري  ومحصورة،  معزولة 

فيصبح الحديث عنها مثابة استذكار املايض فقط.

العمل عىل تجديد املجتمع  املطلوب، قبل اي يشء، 
من  الخربات  الستنباط  وتفعيله  واملدين  السيايس 
املامرسة العملية ومراكمتها. ولنا من تجارب رجاالت 
واالمثولة.  واملثال  املثل  املختلفة  الحقول  يف  لبنان 
وبنائها  الدولة  استنهاض  عملية  يف  توظف  خربات 
وصهرها مع الواقع، ومع نبض الشارع الذي يعكسه 
التي  الشعلة  حمل  عليه  يرتتب  الذي  الشباب  جيل 
الذي  املكان  اىل  بها  لالنطالق  السلف،  عليها  حافظ 
يجب ان تكون فيه لصون الوطن، والحفاظ عىل االرث 
االمثن، واالمانة االغىل. وهذا ال يتم اال بتضافر جهود 

رشائح املجتمع اللبناين التي تقع عليها املسؤولية.

اىل  اللبنانيني  يعيد  الذي  الكبري  التحدي  هو  ذلك 
دولتهم، والدولة اىل مواطنيها، لتستمر مسرية العطاء 
اىل  املايض  من  متوثبة  زاهية،  واالنساين،  الوطني 

املستقبل، نحو االفضل الذي نصبو اليه جميعا.

مثال املاضي... أمثولة الحاضر

بقلم رئيس التحرير المسؤول
العميد اإلداري منير عقيقي

إلى العدد المقبل
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