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اللواء عباس ابراهيم:
هيبة الدولة
ليست عرضة للتضحية

برملان :2014

كيف يعود؟

وزير الدفاع :لنلتف حول الجيش

رئيس املجلس الدستوري :ال ّ
تدخل سياسيًا

في هذا العدد

كي يبقى أوالدنا في وطنهم
يطرح موضوع العاملة االجنبية يف لبنان اشكاليات جوهرية ،زادت حدة وتعقيدا مع النزوح السوري اليه .ذلك وسط
الكالم املستمر عن خطر الهجرة الذي يطاول شبابنا وشاباتنا ،وقد اضحى مادة استقطاب اىل الخارج الذي يستثمر يف
منظومته االقتصادية والعمرانية طاقاتهم العلمية واملهنية.
اصبحت املهارات الفتية اللبنانية ،يف معظمها ،خارج الوطن .تتوافر لها الرواتب والضامنات واملكانة ،ما جعل لبنان
خاليا  -يف ما ندر -من هذه اليد التي تش ّكل عصب دورته االقتصادية وتطوره الدميوغرايف ،وبات يتكل عىل العاملة
االجنبية التي تعمل يف قطاعات الزراعة والبناء والنقل ومحطات املحروقات واملطاعم والفنادق ،ويف الفن حتى ،كام
يف قطاعات الصناعة واالستشفاء والتمريض ،من دون ان ننىس عامل التنظيفات والحراسات.
ّ
لنتص ّور لبنان وقد هجرته اليد العاملة غري اللبنانية .هل يستطيع النهوض بالقطاعات التي تشكل اليد العاملة
االجنبية اليوم عصبها االساس؟
صحيح ان العاملة االجنبية يف لبنان تح ّول عرشات املاليني من العمالت الصعبة اىل بلدانها ،ولها من جهة اخرى
مساهامت يف تحريك السوق املحلية .لكن هل تش ّكل فعال مضاربة لليد العاملة اللبنانية؟
بواقعية مسندة اىل معاينة يومية ،يتبينّ ان اللبنانيني ،عىل وجه االجامل ،ال يتعاطون املهن التي يتعاطاها العامل
االجانب يف لبنان .معظم اللبنانيني العاملني يف املهن الحرفية ،وقطاعات البناء والكهرباء والزراعة والصناعة
واالستثامرات االخرى تتش ّكل فرق عملهم من العامل االجانب ،وخصوصاً من التابعية السورية.
هل يوكل لبنان اقتصاده واعامره وخدماته االساسية اىل العاملة االجنبية؟ وهل ان فلسفة العمل وسياسته الراهنة
قادرتان عىل مواجهة اي تح ّد قد يطرأ يف حال عادت اليد العاملة االجنبية اىل بلدانها؟
والتوجه اىل اعتامد برامج
والحرف،
ّ
أال يبدو لبنان يف حاجة اىل اعادة نظر يف الثقافة املعتمدة يف التعاطي مع املهن ِ
توجيهية جديدة تتعاون فيها املؤسسات الرسمية املعنية يف الدولة مع القطاعات املهنية والنقابية ،من اجل صوغ
الخطط العادة انتاج طبقة عاملة لبنانية جديدة تتوافر لها الحصانات والضامنات املالية واالجتامعية والتعليمية
والحرف مربحة وذات
والصحية ،وتعزيز املدارس واملعاهد ،وتنويع االختصاصات املهنية والتقنية بعدما اضحت املهن ِ
مردود وافر عىل اصحابها؟
ان ثقافة "العيب" و"النفور" و"التهرب" من بعض املهن ،يجب ان تتبدّل عىل نحو ايجايب .فهل نستطيع بناء هذه
الثقافة لالسباب والرضورات اآلتية:
 ان العاملة االجنبية يف لبنان ليست دامئة ،وخصوصا السورية منها.ُ
 ان عددا من الدول التي كانت تسهّل سفر رعاياها للعمل يف الخارج وال سيام لبنان ،تصدر من حني اىل آخرترشيعات تحظر عليهم السفر اليه.
ّ
 ان حجم التحويالت بالعمالت الصعبة التي يقوم بها العامل االجانب اىل بلدانهم ،يشكل بفعل الرتاكم عامل ضغطعىل العملة الوطنية.
ّ
 ان ازدياد اعداد العامل االجانب الذين دخلوا لبنان عىل نحو رشعي او غري رشعي ،يرتب عىل البالد الكثري مناملشكالت االمنية واالجتامعية التي يتع ّذر مواجهتها مبا يقتيض من حزم ومسؤولية.
رمبا الغيوم السياسية واالمنية السود الكثيفة ،الضاغطة عىل لبنان ،تحجب الكثري من العوامل السلبية التفجريية
اقتصادية واجتامعية ،وتؤجلها.
ماذا تكون عليه االحوال متى انقشعت؟

"االمن العام"
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االفتتاحيّة
املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

املالذ اآلمن من األخطار
مل يعد رسا القول ان لبنان ارتبط ارتباطا محكام بالحرب
الدائرة يف سوريا وعليها .وهو يحاول جاهدا الخروج
من تداعياتها ،او حرص تأثريها عىل اوضاعه السياسية
واالمنية واالقتصادية واالجتامعية ،يف اضيق االطر.
وعىل رغم الخالفات املستحكمة بينهم عىل قضايا كثرية
وملفات متشعبة ،متكن االطراف السياسيون من تحديد
قواسم مشرتكة ،ومساحة من التفاهم تسمح بالحؤول
دون سقوط الدولة ،وبالتايل تجنيب لبنان الوقوع يف
براثن االرهاب التكفريي ،وردعه عن االنحدار نحو ما
تخطط له ارسائيل العاملة عىل اغراقه يف بؤر الفنت
الطائفية واملذهبية ،وما تستبطنه من رشوط مدمرة
عىل كيانه الوطني.
لقد وعت االجهزة العسكرية واالمنية خطورة
التهديدات التي تواجه لبنان ـ الوطن ولبنان ـ الدولة،
وهي تعمل برعاية رسمية عىل درء التحديات وجبهها.
كام استطاعت ابعاد الكأس امل ّرة عن شفاه اللبنانيني
بتصديها لالرهاب والضالعني فيه .لكنها مل تتمكن من
ابعاد هذه الكأس عن شفاه عنارصها الذين استشهدوا،
او جرحوا ،او اختطفوا يف العمليات االخرية ،بدءاً من
فندق "دو روي" انتها ًء باحداث عرسال التي شهدت
معارك طاحنة.
باهظ هو الثمن الذي دفعته القوى العسكرية واالمنية.

لكنه يهون بالبذل الذي يقدمه هؤالء الرجال االبطال
من اجل وحدة لبنان واستقراره وسالمه .وليس غري ذي
معنى ان ينتمي العسكريون املختطفون اىل كل مناطق
لبنان وطوائفه .أال يعكس ذلك الصورة االبهى للنسيج
املتامسك لوطننا ،عىل رغم التباينات التي تعصف
بفئاته ومتعن تقسي ًام فيها؟
يبقى ان تحرير عسكريينا املختطفني امانة يف عنق
الدولة التي لن تتواىن عن القيام بأي امر من اجل
تحقيق هذا الهدف.
ان العدو التكفريي الذي يتوسل كل اساليب االرهاب
من دون وازع من ضمري ،او حساب للنواحي املثبتة يف
الكتب الساموية ،ال سبيل اىل مواجهته اال بوحدة الصف
التي تجعل من كل مواطن جنديا ،يقاتل من اجل انقاذ
لبنان من الغرق يف لجة الظالميني الذين يريدون اعادته
قرونا اىل الوراء .هذه الوحدة هي التي تصوغ وقفة
موحدة عىل املستويات كلها ،ركيزتها البذل الالمحدود
للوصول اىل الحد املطلوب من املوقف الجامع الذي
يس ّد كل الثقوب التي ميكن االرهابيني التسلل عربها
الحداث اختالل يف التامسك الوطني ،واضعاف روح
التضامن يف مواجهتهم.
رسها ،وهي تشهد
ان ارسائيل التي كانت تضحك يف ّ
عىل ما يعصف بالبلدان العربية ،وال سيام تلك املجاورة

لها ،من مصائب ،تضحك اليوم علناً وهي تتفرج عىل
التكفرييني يقتلون ،ويذبحون ،ويسبون ،ويسلبون،
تحت شعار االسالم والسعي اىل الخالفة.
لهذه القهقهة ما يربرها:
اوال :انها تقدم صورة بائسة ومغرقة يف بشاعتها عن
الدين بهدف االساءة اليه ،وتشويه اغراضه والنفور
منه ،فيام االسالم بعيد كل البعد عام يقرتفه هؤالء من
مخاز وفظائع يندى لها الجبني.
ثانيا :انها تساهم يف تدمري النموذج اللبناين املتميز
بتنوعه ،وتعدديته ،وحرياته العامة والفكرية واالعالمية.
وهو منوذج يناقض الفلسفة العنرصية التي تقوم عليها
الدولة العربية .اذ ال يزال لبنان النموذج النايف لحتمية
"صدام الحضارات" وفق منظار صموئيل هنتنغتون.
خرب لبنان يف السابق الحروب .ورغم ما شابها من مآس
وويالت وخسائر دفعت قطاعات واسعة من ابنائه
احيانا اىل التشكيك يف صيغة العيش الواحد والكفر بها،
اش املنطق الذي ساد يف فرتة برضورة اقامة "معازل"
مل مُي ِ
طائفية ومناطقية ،معترباً ان مثل هذه املشاريع ال
تخدم وحدته ،وان سقوط العيش الجامع بني ابنائه
والعابر للحدود والحواجز يعني سقوطه كرسالة.
ان التطورات املتسارعة داخليا وخارجيا ،تفرض عىل
الجميع الجلوس حول طاولة واحدة ،والتحدث بلغة

واحدة ،والعمل عىل وضع مخطط واحد يضمن
التفافهم جميعا حول الدولة ،ألنها البيئة الصالحة
والحاضنة البنائها .وهي وحدها القادرة عىل تهيئة
االرض ملواجهة خطرين متالزمني ميثالن وجهني
لعملة واحدة:
أ -االرهاب التكفريي.
ب -ارسائيل.
املطلوب ،اذن ،عمل مشرتك ينخرط فيه االطراف
جميعا ،من دون رشوط مسبقة والغرق يف تحليالت ال
جدوى منها.
ان االمن العام دائم التأهب لرصد االخطار التي تتهدد
لبنان ،وخصوصا يف هذه املرحلة .اخطار تستدعي
استنفار كل االجهزة املدنية والعسكرية يف الدولة .وال
يختلف اثنان عىل توصيف خطورة املرحلة ،ما يحتم
اتخاذ كل االجراءات املمكنة بعدم ترك االرهاب يتسلل،
كام تسلل سابقا وال يزال يفعل عمالء ارسائيل الذين
تسببوا مبا تسببوا به من تخريب واضطراب.
اذا تغافلنا عن هذا الخطر الداهم ،وتلهينا بخالفاتنا
الثانوية والهامشية ،نكون ك َمن يتعمد دفع لبنان اىل
الهاوية .هنا الطامة الكربى ،ألن الوقوع فيها هذه
املرة سيكون قاضيا النتفاء طوق النجاة ،واستحالة
الخروج منها.
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مواطنية صالحة وطن أفضل

أيلول  2014عدد  12السنة الثانية

اللواء عباس ابراهيم:
هيبة الدولة
ليست عرضة للتضحية

برملان :2014

كيف يعود؟

وزير الدفاع :لنلتف حول الجيش

رئيس املجلس الدستوري :ال تدخّ ل سياسيًا

رئيس التحرير املسؤول
العميد م .منري عقيقي
مجلة شهرية
تصدر عن املديرية العامة لألمن العام
مثن النسخة  3000ل .ل.
االشرتاك السنوي لألفراد  50،000ل.ل.
للمؤسسات  150،000ل.ل( .ثالث نسخ شهرياً)
رئيس شعبة مجلة االمن العام
املالزم االداري سمري الخطيب
الربيد االلكرتوين majallasection@gmail.com
التحرير
العنوان:املديرية العامة لالمن العام,
املبنى رقم  , 3قرب املتحف ,بريوت
هاتف 382642/01 :فاكس381629/01 :
االدارة
العنوان:املديرية العامة لالمن العام,
املبنى رقم  , 1قبالة قرص العدل ,بريوت
هاتف425303/01 :
فاكس--- ext:1599 425777/01 :
موقع املديرية العامة لألمن العام
www.general-security.gov.lb
twitter@DGSG_Security
تنفيذ وإخراج
برنار كامل
الطباعة :مطبعة زيدان – املنصورية
هاتف04 /401764 :

الفهرس
 4افتتاحية اللواء عباس ابراهيم:
املالذ اآلمن من االخطار
 14عربة مجلس النواب تنتظر حصان
التشريع او انتخاب الرئيس
 ... 18وبرملان لم ينتج
في سنوات الوالية
 30املعايير االعالمية :ميثاق الشرف
اقوى من النص القانوني
 34جوّ ي تابت 155550 :صورة
ملحاضر مجلس النواب
 40واشنطن تعود الى الشرق
االوسط من السماء
 46دائرة امن عام البقاع االولى:
جهوزية امنية دائمة

 60رئيس الجامعة اللبنانية:
نحن الجيش الثاني للجمهورية
 64وزير العمل:
اصالح الضمان ال يكون سياسيا
او طائفيا
 68جورج قرم :ال احد تقريبا
يدفع ضريبة الدخل
 74جالل خوري يروي تجربته
مع املسرح السياسي
" 84القصبة تهتز" تحت اقدام
نادين لبكي
 88سجن بعقلني صار مكتبة
 96لبنان يخطف بريق االصفر
من البرازيل

 50دائرة امن عام الجنوب االولى:
مكافحة االتجار بالبشر

 106تسلية

 58احصاءات الشهر

 110الى العدد املقبل
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الحدث
اللواء عباس ابراهيم مكلفًا ملف العسكريين المخطوفين:

هيبة الدولة ليست عرضة للتضحية
منذ ان خطفت املجموعات املسلحة
االرهابية التابعة لتنظيم داعش وجبهة
النرصة العسكريني يف الجيش وقوى االمن
الداخيل من جرود بلدة عرسال يف  2آب،
اضحت قضيتهم وطنية تشغل الحكومة
والقوى السياسية والشعبية ،وخصوصا
بعد اقدام االرهابيني عىل قتل ثالثة جنود
لبنانيني .اقرنوا جرميتهم برشوط الطالق
العسكريني الباقني ،والتهويل باعدام
آخرين يف محاولة ابتزاز الحكومة اللبنانية
وعائالتهم عىل السواء .مع ذلك مل تتوقف
جهود السلطات اللبنانية الطالقهم.
منذ اليوم االول ،اجرى رئيس الحكومة
متام سالم اتصاالت بكل من قطر وتركيا
واالردن ودول اوروبية بغية مساعدة
لبنان عىل اطالق العسكريني املعتقلني،
قبل ان يصري اىل تكليف املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم رسميا تويل
هذا امللف.
كانت الخطوة االوىل يف تأليف الرئيس
سالم ،يف اليوم الثالث عىل خطف
العسكريني واللجوء بهم اىل جرود عرسال،
خلية ازمة وزارية ضمت وزراء الدفاع
الوطني سمري مقبل والداخلية والبلديات
نهاد املشنوق والخارجية جربان باسيل
والعدل اللواء ارشف ريفي واالمني العام
للمجلس االعىل للدفاع اللواء محمد خري،
انضم اليها الحقا وزير املال عيل حسن
خليل .عقدت خلية االزمة اجتامعها االول
يف  5ايلول ،توالت بعده اجتامعات عدة
يف االسبوعني التاليني يف حضور القادة
االمنيني ملتابعة تطورات القضية ومساعي
"هيئة العلامء املسلمني" التي اطلقت

بداية خمسة عسكريني من املخطوفني،
ثم اوقفت جهودها بعد تعرض وفدها
اىل عرسال الطالق نار من مسلحني اصابوا
اثنني من اعضائها.
توقفت املساعي عند هذا الحد ،رسعان
ما ارفق االرهابيون تهديداتهم بقتل
العسكريني الثالثة الشهداء عيل السيد
وعباس مدلج ومحمد حمية ،وطرحوا
بالتزامن مع ذلك رشوطا جديدة لالفراج
عن العسكريني الباقني .مذ ذاك اتخذ امللف
مسارا جديدا خطريا اىل حني قررت خلية
االزمة الوزارية تكليف اللواء ابراهيم
وضع يده عليه ،وادارة التفاوض حوله
نتيجة فشل وساطات تعاقب عليها "هيئة
العلامء املسلمني" ثم آخرون .منتصف
ايلول ناقش مجلس الوزراء التحرك
التايل ،واقر تكليف املدير العام لالمن
العام املهمة .للفور بارش اللواء ابراهيم
تحركه بزيارة خاطفة لرتكيا واجرى هناك
اتصاالت مع املعنيني.
لكن تحوال اضافيا طرأ عىل مسار ملف
خطف العسكريني ،من غري ان يكف
املسلحون االرهابيون يوما تلو آخر عن
توجيه تهديداتهم ،عندما زار الرئيس

اللواء ابراهيم :ملف خطف
العسكريني وطني بامتياز
ال صبغة طائفية له

سالم قطر يف  14ايلول عىل رأس وفد
ضم وزراء الداخلية والبلديات نهاد
املشنوق والعمل سجعان قزي واالشغال
العامة والنقل غازي زعيرت والثقافة رميون
عريجي ،اىل املدير العام لالمن العام اللواء
عباس ابراهيم .حمل رئيس الحكومة اىل
الدوحة قضية العسكريني املخطوفني،
طالبا مساهمة االمارة يف مساعي االفراج
عنهم ،مبديا تفاؤال مبا ستبذله عىل رغم
حساسية املوضوع ودقته.
وابلغ امري قطر الشيخ متيم بن حمد اىل
الرئيس سالم لدى استقباله اياه والوفد
املرافق ،ان الدوحة ستسعى اىل حل قضية
العسكريني املخطوفني ،قائال :هدفنا اعادة
العسكريني اىل اهاليهم وسنقوم باملساعي
واالتصاالت الالزمة مع كل الذين ميكن ان
يساهموا معنا يف حل القضية .لن نتأخر يف
مساعدة اي شقيق لبناين مخطوف".
عىل اثر عودة الوفد الرسمي اللبناين اىل
بريوت ،بارش اللواء ابراهيم تحركه مع
الجهات االمنية القطرية واملسؤولني
املعنيني مبلف املخطوفني ،وعقد لقاءات
تحضريية لهذا امللف بغية وضع اطار
التفاوض وقواعده ،يف ضوء توجيهات امري
قطر للمعنيني يف بالده ما اتاح تشعب
االتصاالت والجهود .تالحقت يف ما بعد
يف ظل تكتم ورسية مطبقني بغية انجاح
مراحل التفاوض ،مع متسك الحكومة
اللبنانية برفض مقايضة العسكريني
اللبنانيني بارهابيي سجن رومية .لكن
دومنا ايصاد ابواب التفاوض غري املبارش،
واالرصار يف املقابل عىل عدم التفريط
بسيادة الدولة وهيبتها .وهو ما افصح

امري قطر الشيخ متيم بن حمد مستقبال الرئيس متام سالم والوزيرين غازي زعيرت ونهاد املشنوق ،ويصافح املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم.

عنه رئيس الحكومة يف  25ايلول ،بتأكيد
املواجهة املفتوحة مع االرهاب ،عرب
خياري التفاوض بال تنازالت وتصعيد
اجراءات الجيش ضد مواقع املسلحني
االرهابيني يف جرود عرسال وفصل املدينة
عنها .وهذا ما حصل.
بيد ان اعالن االئتالف الدويل الحرب
عىل تنظيم داعش وجبهة النرصة يف 20
ايلول ،اعاد ملف التفاوض اىل حيث بدأ
مع جمود التحركات ،وخصوصا بعد
انضامم قطر اىل االئتالف الدويل واعالن
تركيا استعدادها تقديم الدعم اللوجستي
لقوات التحالف الدويل يف هجامتها عىل
التنظيمني االرهابيني .ما جعل الدولتني
طرفا ضدهام وليسا وسيطني.

ماذا يقول حامل ملف التفاوض اللواء
ابراهيم؟
سألته "االمن العام" عن ثوابت الحكومة
اللبنانية يف ملف التفاوض ،فاجاب:
ميس هيبة
"سيادة لبنان وعدم التنازل عماّ ّ
الوطن وما يحافظ عىل ارواح العسكريني
واسرتدادهم ساملني اىل عائلتهم الكبرية
التي هي الجيش ،وعائلتهم الصغرية التي
هي ذووهم االباء واالمهات واالبناء.
نحن معنيون باملحافظة عىل هيبة الدولة
وسيادتها غري منقوصة .هيبة الدولة ليست
عرضة للتضحية الننا نحن َمن يقتيض ان
يضحي يف سبيلها".
سئل عام مييز ملف التفاوض الجديد عن
ملفي التفاوض اللذين خربهام يف قضيتي

خطف اللبنانيني يف اعزاز والراهبات يف
معلوال ،فأجاب" :هذا ملف اكرث دقة
وحساسية النه يتضمن عنارص متداخلة اكرث
نظرا اىل تع ّدد االطراف املشاركني يف عملية
خطف العسكريني ،ناهيك بتع ّدد مرجعيات
الخاطفني .وهو ملف وطني بامتياز ال
صبغة طائفية له ،يختلف عن امللفات
الثالثة السابقة يف تلكلخ واعزاز ومعلوال".
سئل هل يتوقع التفاوض شاقا وخصوصا
بعدما كان وصف مطالب الخاطفني بانها
تعجيزية ،اجاب اللواء ابراهيم" :ال شك يف
ان التفاوض شاق ،الن الحفاظ عىل سيادة
الدولة وهيبتها دونه تضحيات ،والوقت
وحده الكفيل باقناع اآلخرين بصواب
مواقفنا الحقة وصدقيتها".
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خطر المجموعات اإلرهابية كبير جدًا والمرحلة المقبلة حساسة ودقيقة

وزير الدفاع :لنلتف جميعًا حول الجيش
نبذ كل أشكال اإلرهاب منعًا ألي بيئة حاضنة له

اضحى الجيش في صدارة الحدث واملسؤولية والدور في آن .يقاتل هذا يف الظروف الطبيعية ،فكيف اذا كنا
بضراوة االرهاب ويجد الدولة واملجتمع يحتضانه ومهمته ،وهو منر يف ظروف عصيبة كالتي يشهدها لبنان
يجبه االخطار التي تتهدد الكيان والشعب .على نحو مسؤولية واملنطقة .لذا تضاعفت جهودنا واتصاالتنا
كهذه ،يتحدث نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير وتكثفت ،ولن نرتك اي باب اال نطرقه من
مقبل عن التحديات التي تواجهها املؤسسة العسكرية والدعم اجل مساعدة الجيش .هذا يف صلب مهامتنا
كوزير للدفاع الوطني ،فضال عن ان من واجبنا
املحلي والخارجي الذي تلقاه
ان نكون صوت املؤسسة العسكرية من
من مكتبه يف وزارة الدفاع املطل عىل العاصمة ■ يوما بعد اخر تتعاظم املهامت املنوطة ضمن السلطة السياسية للدفاع عن حقوق
بريوت ،املتكئ عىل كتف الجبل ،يفتح نائب باملؤسسة العسكرية نتيجة تداعيات االزمات العسكريني يك يتفرغوا بدورهم الداء مهامتهم
رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمري مقبل املحيطة بلبنان ،كيف تتعاطى وزارة الدفاع العسكرية واالمنية.
دفرت وقائع االحداث االخرية واالمتحان الذي مع الواقع املستجد؟
جبهه الجيش برضاوة يف معركته مع االرهاب □ .ال تألو وزارة الدفاع جهدا لتوفري كل ■ سبق للحكومة اللبنانية ان اقرت خطة
برصاحة يريدها مبارشة ال تشوبها االقنعة ،املقومات الالزمة والحاجات للجيش اللبناين ،خمسية لتسليح الجيش وتجهيزه ،اي مسار
وبال قفازات ،حدد معطيات الوضع الراهن وهي تسعى دوما اىل تأمني التمويل من تسلك هذه الخطة؟
والتحديات ،وهو الذي يع ّد نفسه "صوت الداخل ،ومن الجهات الخارجية ،من اجل □ الخطة الخمسية التي سبق للحكومة
املؤسسة العسكرية ضمن السلطة السياسية" .تسليح الجيش وتزويده الذخائر واملعدات .ان اقرتها تسلك مسارها الطبيعي .عقدنا
اجتامعني خالل آب الفائت مع لجنة الدفاع
الوطني النيابية التي ابدت بدورها كل تعاون،
ومتت املوافقة باالجامع عىل مرشوع القانون
املقدم من الحكومة متهيدا لرفعه اىل اللجان
املشرتكة ،ومن ثم اىل الهيئة العامة ملجلس
النواب ،مع االشارة اىل حضور مندوبني عن
وزارة املال االجتامعني بغية تحديد النبذات
والتنسيبات لكل انفاق .ومع صدور القانون
يحق للوزارة تدوير املبالغ غري املنفقة يف اي
سنة مالية اىل السنة التي ستليها ،مع التشديد
عىل ان الخطة الخمسية اساسية لكنها ال
تشكل اال جزءا مام يحتاج اليه الجيش ،ذلك
ان املبلغ املرصود فيها ()1.600.000.000
مليار وستمئة مليون دوالر امرييك ال يكفي
اال لتأمني جزء من هذه الحاجات .علام انه
كان من املقرر مبارشة تنفيذ هذه الخطة بدءا
من عام  ،2013لكن نتيجة اعتبار الحكومة
نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمري مقبل.

اللوازم من اي بلد وليس عرب دولة فرنسا
فقط ،ونحن يف صدد درس اآللية الواجب
اتباعها لرشاء هذه الحاجات وتحديد البلدان
التي سيتم الرشاء منها.
■ بالعودة اىل نتائج مؤمتر روما .ما مصري
صندوق الدول املانحة وكيف تتم متابعته؟
"اجدد الشكر لالدارة االمريكية عىل التعاون الدائم والدعم املستمر للجيش اللبناين".
□ مل يتخذ اي قرار بانشاء صندوق الدول
السابقة مستقيلة تعذر بدء التنفيذ ،وتم واستتبع ذلك توقيع اتفاق( ) conventionاملانحة ،ال يف اجتامع روما االول وال الثاين .وكام
االتفاق عىل رسيانها بدءا من عام  2015بعدما بني االطراف الثالثة املعنيني ،اي الدولة ذكرت فان نتائج اجتامعي روما تتم متابعتهام
ادخلت تعديالت اقرتحناها ،وخصوصا حيال املانحة (اململكة العربية السعودية) والدولة عىل الصعد كلها ومع املعنيني جميعا.
كيفية االنفاق وتدوير املبالغ غري املنفقة.
املستفيدة (لبنان) والدولة التي سيتم الرشاء
منها (فرنسا) ،واالجراء االخري واالساس هو ■ متى تتوقع نتائج عملية عىل هذا الصعيد؟
■ املجموعة الدولية لدعم لبنان اقرت العقد املنظم بني السعودية وفرنسا الذي □ مبجرد الدعوة اىل هذه االجتامعات
خالصات من ضمنها دعم الجيش ،وعقد انهته فرنسا وهو قيد التوقيع من اململكة.
الدولية ،تلمسنا دعم املجتمع الدويل ووقوفه
اجتامع روما بناء عىل هذه الخالصات ،هل من
اىل جانب لبنان والجيش اللبناين .لكن االمر
متابعة لنتائج هذا املؤمتر لجهة التعجيل فيها؟ ■ هل املليار دوالر االضافية هبة من اململكة يحتاج اىل بعض الوقت يك يتم وضع هذا
□ بداية ،ال بد من االشارة اىل ان القمة العربية نتيجة شعور القيادة السعودية بتأخري صفقة الدعم موضع التنفيذ.
يف الكويت اتخذت يف  26آذار  2014قرارا نص املليارات الثالثة لتسليح الجيش وتجهيزه؟
عىل الدعم العسكري للجيش وتعزيز قدراته □ ،اوال اتحفظ عن استعامل عبارة صفقة ■ هل ملس الجيش اللبناين دعام لوجستيا
ومن ثم عقد االجتامع االول يف روما يف  10وافضل هبة املليارات الثالثة .ثانيا ال تأخري فوريا ومبارشا يف معركته ضد االرهاب يف
نيسان عرض خالله الوضع الحايل للجيش يف ما خص هذه الهبة ،امنا اجراءات يجب جرود عرسال؟
وحاجاته .اعقب ذلك اجتامع روما ( )2يف مراعاتها .اما عن سبب تقديم هبة املليار □ ال بد من التأكيد مجددا ان الجيش اللبناين
 17حزيران ،وكان قد سبقه اجتامع للجامعة فهو الوضع املستجد والتطورات التي دفعت وحده َمن يقاتل يف جرود عرسال ويدافع عن
العربية عىل مستوى املندوبني يف القاهرة يف باململكة مشكورة اىل املسارعة اىل تقديم ارض الوطن ،والدعم اللوجستي الوحيد الذي
 15حزيران خصص ملتابعة تنفيذ قرار قمة هذه الهبة ليس للجيش اللبناين فحسب ،يتلقاه هو من الدولة اللبنانية ،مستندا اىل غطاء
الكويت .وشكلت لجان متابعة ،والتواصل وامنا ايضا االجهزة االمنية .مع االشارة اىل سيايس من الحكومة ،وجميعنا مل نوفر ولن
دائم ومستمر مع كل املعنيني والسيام وزير اختالف يف طبيعة هذه الهبة عن هبة نوفر اي دعم او مساندة للجيش يك يتمكن
الدفاع االيطايل.
املليارات الثالثة .ذلك انه يف استطاعتنا طلب من الصمود والذود عن لبنان واللبنانيني.
■ قدمت اململكة العربية السعودية هبة
بقيمة  3مليارات دوالر لدعم الجيش .اين
اصبحت املفاوضات لوضعها موضع التنفيذ،
وما سبب التأخري؟
□ يف ما يختص الهبة املقدمة من اململكة،
تخطينا مرحلة املفاوضات واصبحنا عىل قايب
قوس او ادىن من وضعها موضوع التنفيذ،
لكن ينبغي اتباع االجراءات الواجبة لهذه
الغاية .بعد اجتامعات عدة ،تم االتفاق عىل
الئحة االسلحة وحاجات الجيش ،ومن ثم وقع
عقد بني لبنان وفرنسا يتناول هذه الحاجات،

واجبنا ان نكون صوت
املؤسسة العسكرية في
السلطة السياسية للدفاع
عن حقوق العسكريني كي
يتفرغوا الداء مهماتهم
العسكرية واالمنية

■ هل من اتجاه حكومي اىل زيادة املوازنة
املخصصة لوزارة الدفاع يك يتمكن الجيش من
تأمني الذخائر والعتاد االساسية لجبه االخطار
وعدم انتظار املساعدات الخارجية؟
□ مثة سعي دائم اىل زيادة املوازنة املخصصة
لوزارة الدفاع .وبدءا من سنة  2015سوف يتم
لحظ نبذات وتنسيبات خاصة بتوفري الذخائر
والعتاد ليس االساسية فحسب ،بل حتى
نصل اىل مرحلة يكون فيها الجيش مزودا كل
حاجاته القتالية ملواجهة اية اخطار ايا يكن
مصدرها.
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■ اىل اي حد يؤثر الفراغ الرئايس وعدم
انتظام عمل املؤسسات الدستورية عىل
متكني الجيش والقوى االمنية من امتالك
ما يلزم للقيام باالعباء امللقاة عىل عاتقها؟
□ نحاول دوما ان نبقي الجيش يف منأى
عن اي تجاذبات سياسية ،وان ال يتأثر
بأي خلل او عدم انتظام يف عمل اي
من املؤسسات الدستورية .لكن اذا اردنا
ان نكون واقعيني ،وان ال نتلطى خلف
اصبعنا ،علينا ان نعرتف بان الفراغ الحاصل
يف موقع رئاسة الجهمورية يؤثر بشكل
او آخر ليس عىل عمل الجيش اللبناين
فحسب ،وامنا ايضا عىل عمل االجهزة
االمنية االخرى ،ال بل عىل كل مؤسسات
الدولة .ينبغي ان ال ننىس ان فخامة
رئيس الجمهورية ،مبوجب الدستور ،هو
القائد االعىل للقوات املسلحة ،وغيابه
يؤثر عمليا ومعنويا عىل عمل املؤسسة
العسكرية .من هنا ادعو مجددا كل
القوى السياسية ،وخصوصا يف ظل هذه
الظروف العصيبة ،اىل الجلوس معا ووضع
كل املواضيع الخالفية جانبا ،واالتفاق
عىل تجنيب لبنان او عىل االقل تخفيف
تداعيات ما متر فيه املنطقة علينا ،املني
يف ان ال تطول فرتة الفراغ ،وتعود عجلة
الدولة اىل الدوران عىل نحو طبيعي.
■ برزت اخريا دعوات اىل التنسيق بني
الجيشني اللبناين والسوري عىل جانبي
الحدود ،ما موقف الدولة اللبنانية؟
□ مل يصدر اي موقف واضح ورصيح من
الحكومة اللبنانية حول امر كهذا ،ومل يتم
ادراج اي بند يف جدول اعاملها حول هذا
املوضوع ،علام ان بني الدولتني اللبنانية
والسورية مجموعة من املعاهدات
واالتفاقات التي ترعى كل جوانب
العالقة بني البلدين ،ومنها التنسيق
العسكري واالمني ،اضافة اىل وجود تبادل
ديبلومايس .من هنا فان اي تنسيق يجب
ان يراعى فيه كل ذلك ،فضال عن ان القرار
يف ذلك هو اوال واخريا ملجلس الوزراء.
■ هل انت راض عن املسار السيايس الذي

عدد  - 13تشرين األول 2014

يسلكه اطالق املخطوفني من الجيش
والقوى االمنية من املجموعات االرهابية؟
□ افضل ان يبقى موضوع اطالق
ابنائنا من العسكريني والقوى االمنية
طي الكتامن يك ال يؤثر يف مسار عملية
تحريرهم ،مع التشديد عىل امرين .اولهام
اننا لن نسرتيح او نوفر اي جهد حتى
يتم االفراج عنهم جميعا ،فهم ابناؤنا.
وثانيهام اننا لن نرضخ الي ابتزاز من
املجموعات االرهابية ،ونرفض كام عربنا
سابقا اي مقايضة مع هذه املجموعات،
وان الحكومة اللبنانية وخلية االزمة التي
شكلت اخريا تعمل وتسعى عىل كل
الصعد ،وعندما يقتيض االمر مع عدد من
الدول التي لها تاثري لحل هذه االزمة.

رغم ان الخطة الخمسية
اساسية ،لكنها ال تشكل
اال جزءا مما يحتاج اليه
الجيش ،ومبلغ مليار و600
مليون دوالر ال يكفي
تخطينا في هبة الثالثة
مليارات املقدمة من
السعودية مرحلة
املفاوضات ،واصبحنا على
قابي قوس او ادنى من
وضعها موضوع التنفيذ
الجيش اللبناني وحده
مَ ن يقاتل في جرود عرسال
ويدافع عن ارض الوطن،
والدعم اللوجستي الوحيد
الذي يتلقاه هو من الدولة
اللبنانية

■ النزوح السوري وصل اىل حد تجاوز
حافة الهاوية .هل من مقاربة مختلفة
له ،خصوصا وان احداث عرسال االخرية
اظهرت ان املخيامت لعبت فيها دورا
امنيا سلبيا؟
□ كان من املتوقع ان تحصل يف مخيامت
النازحني اشكاالت امنية سبق ان نبهنا
منها ،لكن ما مل يكن متوقعا ان يحصل ما
حصل يف عرسال التي استضافت النازحني
وفتح اهاليها بيوتهم لهم ،وكنا قد حذرنا
مرارا من خطر تدفق السوريني عىل لبنان،
ال سيام انه ليس هناك آلية واضحة او
معيار الضفاء صفة نازح عىل َمن تنطبق
عليه هذه الصفة ،فضال عن ان الدولة
تجهد لتوفري مقومات الحياة ملواطنيها
فكيف مع وجود ما يناهز مليوين سوري
عىل االرايض اللبنانية حاليا .مع االشارة اىل
ان بعض االشخاص من قاطني املخيامت
العشوائية لعب دورا سلبيا جدا خالل
احداث عرسال ،وان الجيش اللبناين
ترصف بحكمة كبرية وبدرجة عالية من
ضبط النفس يك ال تقع ضحايا يف هذه
املخيامت من النازحني الذين مل يتدخلوا
يف االحداث .لكن نكرر الدعوة اىل وجوب
اتخاذ قرار عىل مستوى مجلس الوزراء
لحل هذه املشكلة الكبرية التي تتفاقم
يوما بعد يوم.
■ هل من آلية تواصل عىل املستوى
السيايس مع الجانب السوري لحل هذه
املعضلة عرب اعادة َمن ال تنطبق عليهم
صفة النزوح ،وصوال اىل اقامة مخيامت يف
املنطقة العازلة بني لبنان وسوريا؟
□ تتم مقاربة هذا املوضوع عرب الوزارات
املعنية ،واقصد وزارة الخارجية واملغرتبني
ووزارة الشؤون االجتامعية ،ونحن كوزارة
دفاع وطني جاهزون دوما ملؤازرتهام يف
اي امر يتم التوافق عليه ،ويؤدي اىل ضبط
دخول النازحني واملخيامت التي تأويهم.
■ تلقى لبنان الكثري من الوعود يف شأن
النازحني ،لكن التجربة اظهرت انه يصارع
وحيدا .اال يستدعي اجراءات لحامية

مع الزميل داود رمال.

املقومات االمنية واالقتصادية واالجتامعية
والصحية املهددة نتيجة االعداد الكبرية
جدا من النازحني؟
□ يشكل موضوع النازحني مصدر قلق،
وسأكون شفافا ورصيحا خصوصا يف االمور
الحساسة .رغم ان هذا املوضوع يحظى
مبناقشات وطرح اراء عدة يف مجلس
الوزراء ،اقول ان ال قرار واضحا ورصيحا
حتى اآلن .املساعدات تصل بالقطارة،
والنازحون يتدفقون باالالف .وعليه ينبغي
ان ال نتوقف عند ما سيقدمه لنا الخارج.
اذ هناك عدد من القرارات التي ميكننا
اتخاذها داخليا قبل انتظار اي تدخل
خارجي ،السيام وان املجتمع الدويل لن
يبادر اىل مساعدتنا اذا مل نكن سباقني اىل
ذلك .يف نهاية املطاف ،فان املثل الشعبي
"ما حك جلدك اال ظفرك" قد يصح يف هذا
املجال.
■ اثبتت آلية التنسيق بني االجهزة
العسكرية واالمنية فاعليتها .ماذا ينقص
هذه اآللية يك تصبح اكرث فاعلية؟
□ االستمرار يف التنسيق وتفعيله يف جدية
كبرية وعرب اجتامعات دورية .ال يكفي
التواصل من بعد ،بل يجب الجلوس وتبادل
املعلومات وتحليلها ضمن االجهزة ،ومعالجة
الثغر ،ليك نتوصل اىل افضل النتائج .هذا
باالضافة اىل الحاجة اىل غطاء سيايس كامل
من االطراف جميعا يك يستطيع الجيش،
بالتعاون مع االجهزة االمنية ،القيام بواجبه
عىل اكمل وجه وافضل صورة.

سياسية بالتوازي مع االجراءات االمنية
ملنع امتداد النار اىل الجبهة الجنوبية؟
□ نحاول دوما تجنيب لبنان اي خضات او
ازمات امنية او عسكرية ،ونعمل دوما مع
كل االفرقاء عىل هذا االمر .وانني اذ اعول
عىل وعي اللبنانيني من االفرقاء املختلفني
يف عدم االنجرار اىل ما قد يؤدي اىل دمار
لبنان ،فاين عىل ثقة بانهم يعون خطورة
املرحلة ولن يأتوا بأي عمل قد يؤدي اىل
تفاقم االوضاع االمنية والعسكرية .ليس
من املستغرب ان يحاول املرتبصون بلبنان
رشا اشعال اكرث من جبهة ،خصوصا جبهة
■ من موقعك السيايس والحكومي هل الجنوب ليتسنى لهم خرق الحدود ،وهذا
ترى ان االخطار التي تتهدد لبنان من االمر لن يحصل والجيش باملرصاد ،وقد
تنامي املجموعات االرهابية كبري؟
احبط سلسلة انتهاكات كان البعض يعتزم
□ ال ارغب يف اثارة الهلع بني املواطنني ،افتعالها.
ولكنهم باتوا عىل علم بان خطر
املجموعات االرهابية كبري ،وكبري جدا ■ .هل املظلة الدولية الحامية للحد االدىن
املرحلة املقبلة حساسة ودقيقة ،لكن يف من االمن واالستقرار ال تزال تخيم فوق
املقابل امكانات مواجهتها ال تزال اكرب ،لبنان؟
خصوصا وان لدينا جيشا قويا متامسكا □ علينا ان ال نعول عىل الخارج فقط ،بل
عىل رأسه قيادة عسكرية حكيمة ،واعية من واجبنا كلبنانيني ان نتكاتف ونضع
ومضحية ،وال سيام العامد قائد الجيش ،خالفاتنا جانبا السيام يف هذه املرحلة
الذي منذ بداية تنامي االخطار ،هو يف الدقيقة ،وان نلتف جميعا حول املؤسسة
جهوزية تامة .اغتنم هذه الفرصة الكرر العسكرية والتي تكاد تكون الوحيدة التي
مجددا الفخر واالعتزاز اللذين اشعر بهام يلتقي حولها جميع االفرقاء تقريبا ،وذلك
يف كل مرة اشاهد فيها جيشنا الباسل يقدم يك نجنب لبنان املزيد من التداعيات ،واي
التضحيات دفاعا عن الوطن واملواطنني .مظلة دولية تأيت يف الدرجة الثانية.
نحن نقف دامئا اىل جانبه لتقديم كل
اشكال الدعم له ،وانا ملء الثقة بان البلد ■ هل تأثر برنامج املساعدات االمريكية
الذي لديه جيش كالجيش اللبناين وعىل املخصصة للجيش اللبناين بالهبات ونتائج
رأسه قيادة صلبة ال ميكن اال ان ينترص مؤمتر روما ام االمر مستقل عنهام ،وكيف
ليتجاوز كل املصاعب .ادعو مجددا ،وان تنظر اىل مسار هذا الربنامج؟
كنت اكرر هذه العبارة ،اىل االلتفاف □ مل يتأثر برنامج املساعدات االمريكية
جميعا حول الجيش ونبذ كل اشكال املخصصة للجيش اللبناين بالهبات ،وال
االرهاب لتجنب توفري اي بيئة حاضنة له .باجتامعي روما حتى .كل هبة او مساعدة
عندئذ اؤكد لكم اننا منترصون عىل كل مستقلة عن االخرى ،ولكن يوجد تنسيق
التحديات.
بني كل الجهات املانحة لتجنب حصول
اي ازدواجية يف الهبة ،او تكرار تسليم
■ مثة محاوالت مشبوهة تظهر دامئا الحاجات واستبدالها باخرى .انتهز هذا
لتوتري الوضع املستقر يف الجنوب ،وبعضها الظرف يك نجدد شكرنا لالدارة االمريكية
يهدف اىل ربط جبهة الجنوب بجبهة غزة عىل التعاون الدائم والدعم املستمر
ولكنها فشلت اىل االن ،هل من اجراءات للجيش اللبناين.
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تحقيق
جورج شاهني

georgestchahine@gmail.com

عربة مجلس النواب تنتظر الحصان:
إنتخاب الرئيس يتق ّدم أم التشريع؟
اوجد االنقسام السياسي في البالد معادلة نيابية سلبية ،ادت الى تعطيل نصاب الجلسات االثنتي عشرة
التي دعا اليها الرئيس نبيه بري النتخاب رئيس الجمهورية .على هامش هذا االنقسام ،نمت تفسيرات
دستورية قدّم بعضها استمرار التشريع وان في غياب الرئيس ،بينما قال بعضها اآلخر ان ال مهمة
ملجلس النواب في ظل الشغور الرئاسي سوى االلتئام جلسة تلو اخرى الى ان ينتخب رئيس الدولة،
وليس له عمل سواه.

النائب والوزير السابق حسن الرفاعي.

الرفاعي :اإلنتخاب في جلسة اإلنتخاب
والتشريع في كل وقت

منذ شغرت رئاسة الجمهورية يف ايار الفائت ،مل يتوقف تناقض
االجتهادات والتفسريات يف تحديد اولوية مهمة مجلس النواب:
ال ترشيع قبل انتخاب رئيس الجمهورية ام الترشيع يف معزل عن
االستحقاق ،اىل ان تذلل دوافع تعذر اكتامل النصاب الدستوري

لجلسة االنتخاب ،وهي يف كل حال سياسية اوال واخريا.
سألت “االمن العام” املرجع الدستوري النائب والوزير السابق
حسن الرفاعي والوزير السابق شكيب قرطباوي رأيهام يف جدل
مل يجد جوابا شافيا متاما.

■ ما هي واجبات النائب يف االستحقاق
الرئايس؟
□ بقطع النظر عن اصول الدميوقراطية
الربملانية التي توجب عىل النائب حضور
جلسات املجلس النيايب ،وخصوصا الجلسة
املخصصة النتخاب رئيس الجمهورية ،تؤكد
النصوص يف دستورنا وجوب الحضور .هنا
نعود اىل نص املادة  73من الدستور .بداية ال
بد من القول ان نصها تم تعريبه عن القوانني
الدستورية الفرنسية للجمهورية الثالثة ،وقد
ورد فيها ما حرفيتهLes deux chambres“ :
 .”doivent se reunirاملع ّرب لهذا النص
اكتفى بكلمة “يلتئم املجلس” ألن ليس لدينا
مجلس للشيوخ .يضاف اىل ذلك ان نص املادة
 73اورد ما حرفيته “ ...واذا مل يدعَ املجلس
لهذا الغرض فانه يجتمع حكام يف اليوم العارش
الذي يسبق اجل نهاية والية الرئيس” .يفهم
من هذا النص بكل رصاحة ،انه اذا مل يدعُ
رئيس املجلس املجلس اىل انتخاب الرئيس يف
املدد املحددة ،عىل املجلس واجب االجتامع
يف يوم واحد هو اليوم العارش .يستنتج من
ذلك بكل تأكيد ،من هذا النص مبا ال يقبل
اي لبس او تأويل ،ان عىل النواب الحضور
النتخاب الرئيس يف يوم واحد.

صدف ان املجلس مل يتمكن من انتخاب
رئيس للجمهورية ،فهو ال يفقد الواجب يف
الترشيع .نصت املادة  75من الدستور عىل
ما حرفيته“ :ان املجلس امللتئم النتخاب
رئيس جمهورية يعترب هيئة انتخابية ال
هيئة اشرتاعية .”...ورد هذا النص يف منتهى
الرصاحة والوضوح .اذ حدد ان الجلسة
التي يلتئم فيها املجلس النتخاب رئيس
الجمهورية ال يجوز فيها الترشيع .يعني ذلك
ان املجلس خارج جلسة االنتخاب يبقى عليه
واجب الترشيع .لذلك ال خالف دستوريا.
هناك حسن نية يف تفسري النصوص او سوء
نية ،واملنطق القائل بالتعطيل قلة فهم او
علم .ليس هناك حديث عن اولوية ،واالمران
واجبان ان يتام يف اي ظرف من الظروف.
■ اذا اجريت انتخابات نيابية قبل انتخاب
الرئيس كام يطالب البعضَ ،من يرشف عليها؟
□ طاملا ان الحكومة الحالية قامئة ،وهي
اىل كونها حكومة متارس صالحيات رئيس
الجمهورية وكالة ،تاليا هي َمن ترشف عىل
االنتخابات النيابية.

■ ما الذي يجري يف لبنان اليوم تحت شعار
الحق يف مقاطعة جلسات املجلس ،ومنها
جلسة انتخاب الرئيس؟ كيف تفرسه؟
□ ال يش اسمه حق يف املقاطعة .ال يوجد يف
الدستور ما يسمى حق املقاطعة ،وخصوصا
يف ما يعود اىل انتخاب رئيس الجمهورية ،واال
افسحنا يف املجال امام ابقاء البالد من دون ■ و َمن يجري االستشارات النيابية امللزمة
لتشكيل الحكومة الجديدة يف غياب رئيس
رئيس كام هو حاصل االن.
الجمهورية؟
■ هناك َمن ينادي باولوية انتخاب الرئيس □ بديهي القول ان هذه الحكومة تتحول فور
يف مجلس النواب قبل القيام باي عمل آخر ،انتخاب املجلس النيايب الجديد اىل حكومة
وآخرون يقول باستمرار مامرسة املجلس مستقيلة ،وهي َمن ترشف عىل االستشارات
النيابية امللزمة لتسمية رئيس حكومة يف غياب
الترشيع .ملَن االولوية؟
□ ليست مثة اولوية يف هذا املوضوع .اذا الرئيس .ما دامت يف عني الوقت حكومة متارس
صالحيات رئيس الجمهورية وكالة ،وما دام
الفقه واالجتهاد استقرا واستمرا كام يف فرنسا
كذلك يف لبنان ،يحق لحكومة ترصيف االعامل
القيام باالعامل الرضورية واملستعجلة .ومبا ان
ليس في الدستور ما يسمى من اوىل الرضوريات تشكيل حكومة جديدة
حق املقاطعة ،وخصوصا
والقيام بعملية االستشارات النيابية امللزمة،
في ما يعود الى انتخاب
فان من حق هذه الحكومة ومن واجبها القيام
رئيس الجمهورية
بهذه االستشارات امللزمة وتشكيل حكومة
جديدة .لنبسط االمور .ملاذا يرص البعض عىل
التعقيد .هذا الرأي ال يحمل التأويل.
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■ كيف ميكن لرئيس حكومة اجراء
استشارات ملزمة لتسمية خلفه كرئيس
حكومة جديدة؟
□ الحكومة باعضائها جميعا هي التي
تجري االستشارات وليس رئيس الحكومة.
 24وزيرا يجلسون ويجرون االستشارات
مع الكتل النيابية ما دامت هذه الحكومة
متارس الصالحيات التي كانت لدى رئيس
الجمهورية وكالة .الوكالة وكالة شاملة،
وهي متكن الحكومة من القيام باي عمل
عدا حل مجلس النواب او توجيه رسائل
اىل هذا املجلس .ما عدا هذين االمرين
ميكن لهذه الحكومة القيام بكل االعامل.
حق حل املجلس النيايب اعطي للحكومة
مبوافقة ثلثي اعضائها ويف حضور رئيس
الجمهورية .وما دام الرئيس غائبا استثني
االمران معا.
■ ما هو الدور االول للمجلس النيايب بعد
انتخابه؟
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□ اوىل املهامت التي نيطت باملجلس فور ان يجتمع املجلس الجديد بعدها بحكم
انتخاب اعضائه ،انتخابه رئيسا له وهيئة القانون.
مكتب املجلس .بعد هاتني املحطتني ال بد
للحكومة ،ال بل عليها ان تبادر مبارشة اىل ■ يف النهاية اين هي املعايري الدستورية
اجراء االستشارات النيابية امللزمة لتسمية حيال كل ما يجري يف لبنان يف هذه االيام؟
الرئيس الجديد للحكومة.
□ قال العالمة دوغي ما حرفيته بالفرنسية
la loi constitutionnelle ne peut avoir
■ يف حال مل تجر انتخابات مجلس النواب d’autre fonction que la bonne foie et la
وعدم التمديد للمجلس الحايل يقع الفراغ .fidelite des hommes qui l’appliquent
يف املؤسسة الترشيعيةَ .من ميأل هذا الفراغ؟ تعريب هذا القول  -بني هاللني – ان ليس
□ نصت املادة  74من الدستور عىل ما للقانون الدستوري اي ضابط سوى حسن
حرفيته“ :واذا اتفق حصول خالء يف الرئاسة النية وامانة الرجال الذين يطبقونه .عىل
حال وجود مجلس النواب منحال ،تدعى الرأي العام ان يحكم ما اذا كان نواب االمة
الهيئات االنتخابية من دون ابطاء ويجتمع حسني النية وصادقني يف تطبيق الدستور.
املجلس بحكم القانون حال الفراغ من يف النهاية ال بد من هذه االشارة :يف فرنسا
االعامل االنتخابية” .يستنتج من هذا النص التي استمدينا منها دستورنا ،طبقت القوانني
انه يف حال عدم وجود مجلس نواب يرتتب الدستورية للجمهورية الثانية منذ عام
عىل الحكومة فورا ـ حتى وان كانت حكومة  1875حتى عام  ،1940ومل يحدث مرة
ترصيف اعامل ـ العمل عىل اجراء انتخابات واحدة ان كان هناك تقاعس عن انتخاب
نيابية من دون الحديث عن اي مهل ،عىل رئيس الجمهورية يف االوقات املحددة.

قرطباوي :ليس للمجلس التشريع
كأن الرئيس لزوم ما ال يلزم
■ بداية هل من معايري دستورية محرتمة
تتحكم باالستحقاقات املتتالية؟ ما هي
االخطار الناجمة عن استمرار الشغور
الرئايس؟
□ ال بد من االشارة بادئ بدء اىل ان
القضايا الدستورية والقانونية تختلط يف
لبنان دامئا بالقضايا السياسية .لو كان
لبنان دولة قانون بكل ما للكلمة من
معنى ،الصبح الجواب عن اي سؤال قانوين
يف منتهى السهولة .اما وان السياسة تدخل
كل التفاصيل ،فاالجابة اصعب .وقد تقنع
القارىء باجوبتك او ال تقنعه ،وذلك
تبعا لرأيه السيايس .كام ال بد يف البداية
من االشارة اىل ان الدستور اللبناين ،واي
دستور آخر ،مل يتحسب لحاالت مامثلة
للتي نشهدها منذ سنوات يف لبنان ،الن

الدستور يعالج القضايا التي تحصل عادة.
عىل سبيل املثال مل يتحسب اي دستور،
ملجلس نيايب ،وكيل عن الشعب ،يقرر
متديد مدة وكالته من دون الرجوع اىل
املوكل (وهو الشعب) .كام ان الدستور مل
يتحسب ،ومل يكن يف امكانه ان يتحسب،
لشغور يف رئاسة الجمهورية يحصل للمرة
الثانية يف غضون ست سنوات .هكذا
يتعذر عليك ان تجيب عن اي سؤال
دستوري قد يطرح عليك من دون البدء
مبالحظة اولية تشكل اطارا للجواب،
مفادها ان الدستور مل يتحسب لحاالت
مامثلة .تاليا فان االجوبة محض اجتهاد
شخيص .بعد هاتني املالحظتني اللتني ال
بد منهام ،اقول ان االستحقاق الدستوري
ايا يكن وجب احرتامه ،وال ميكن ربط

حصوله بحصول اي استحقاق آخر .هذا
يف القانون .اما يف السياسة فأمر آخر .من
هنا اعترب ان التمديد للمجلس النيايب عام
 2013غري دستوري .وليس ادل عىل صحة
ما اقول سوى منع املجلس الدستوري
من بت الطعن املقدم امامه من عدد
من النواب .ال انىس انني قلت يف اليوم
التايل لحصول التمديد انني اتوقع ـ ومل
يكن ذلك نبوءة ـ ان ميدد املجلس النيايب
لنفسه مرة اخرى سنة  ،2014ألن الصعب
يف كل امر هو املرة االوىل .اما املرات
االخرى فتصبح تكرارا .اعترب شخصيا ان
عدم حصول االنتخابات الرئاسية ال مينع
حصول االنتخابات النيابية الن عدم حصول
استحقاق دستوري ال يلغي االستحقاقات
االخرى وال يع ّدل مواعيدها .اما االخطار

				
الوزير السابق شكيب قرطباوي

(املأمور املتمرن عدنان عبيد).

ما ال يلزم ،ال يجوز يف املقابل شل عمله
كليا .من هنا ارى انه حتى لو كان املجلس
النيايب هيئة انتخابية ،ال يحجب ذلك حقه
ال بل واجبه يف ترشيع الرضورة لبت بعض
القضايا امللحة جدا ،او بت بعض القضايا
التي تتعلق مبامرسة الحقوق الدستورية
كاقرار قانون انتخابات نيابية جديد عىل
سبيل املثال.

الناجمة عن الشغور الرئايس ،فهي ال
شك كبرية ألن املؤسسات مرتبطة بعضها
بالبعض اآلخر .اال انني اعتقد ان الشغور
لفرتة من الزمن يبقى اقل خطرا واقل
رضرا من االتيان برئيس ال قوة شعبية له،
وال يتمتع مبواصفات التواصل مع جميع
االفرقاء عىل االرض اللبنانية .مواصفات
الرئيس هذه املرة هي من االهمية مبكان
متقدم ،باعتبارها متس وجوديا مك ّونا
■ اذا اجريت انتخابات نيابية قبل انتخاب
اساسيا من مكونات الشعب اللبناين.
الرئيس كام يطالب البعضَ ،من يجري
■ هناك َمن ينادي باولوية انتخاب الرئيس استشارات تشكيل الحكومة الجديدة يف
قبل قيام املجلس بعمل آخر ،وآخرون ال غياب رئيس الجمهورية؟
ينهون الدور الترشيعي للمجلس .ملَن □ اذا جرت انتخابات نيابية قبل انتخابات
رئاسة الجمهورية ،واعتربت الحكومة تبعا
األولوية؟
□ يؤكد هذا السؤال االرتباط القائم بني لذلك مستقيلة ،عىل ما ينص الدستور،
املؤسسات بعضها بالبعض اآلخر ،وهو ما ال يشء مينع يف رأيي الحكومة املستقيلة
يختلف عليه السياسيون .فهم مختلفون التي متارس منذ اربعة اشهر صالحيات
اليوم حول دور املجلس يف فرتة شغور مركز
رئاسة الجمهورية .البعض يقول ان ليس
للمجلس النيايب ان يرشع يف غياب رئيس
الجمهورية ،والبعض اآلخر يعترب ان
الدور التمديد ملجلس النواب
الترشيعي للمجلس يبقى قامئا .هنا
امتنى عام  2013غير دستوري،
ان ال اسأل عام ينص عليه الدستور ألن
جوايب الفوري ان القانون ـ والدستور ـ هو وليس ادل على ذلك سوى
االضعف يف لبنان .اال ان ذلك ال مينعني من منع املجلس الدستوري
القول انه يف الوقت الذي ال يجوز للمجلس من بت الطعن
النيايب ان يكمل عمله الترشيعي كأن شيئا
مل يكن ،او كأن رئيس الجمهورية لزوم

رئيس الجمهورية ،من اجراء االستشارات
النيابية خاصة وان هذه االستشارات ملزمة
للرئيس بحيث ال يتغري اليشء الكثري لهذه
سمت الكتل النيابية مرشحها
الناحية ،سواء ّ
لرئاسة الحكومة امام رئيس الجمهورية او
امام مجلس الوزراء الذي حل محله يف
اثناء فرتة الشغور .يبقى خطر الشغور يف
السلطة الترشيعية .من املمكن ان ال تجري
االنتخابات النيابية ،وان ال يتم التمديد
يف الوقت نفسه ،رغم انني استبعد مثل
هذا االمكان .يف مطلق االحوال ،وعىل
فرض حصول ذلك ،نكون ذاهبني اىل نوع
من املؤمتر التأسييس ،ليس ألن فريقا او
اكرث يريد ذلك ،بل ألن حصول مثل هذه
الفرضية يثبت مبا ال يقبل الشك ان النظام
اللبناين غري قابل للحياة عىل ما هو عليه،
وانه ال بد من ايجاد صيغة اخرى .يف كل
بلدان العامل التي تحرتم نفسها وتحرتم
شعوبها ،يلجأ الحكام اىل الشعب ألخذ رأيه
عرب االنتخابات النيابية يف كل مرة يحصل
خالف كبري حول موضوع مهم .فتلجأ
النخب الحاكمة اىل الناس ليحسموا النزاع.
اما يف لبنان ،فيبدو ان آخر َمن يؤخذ رأيه
هو الشعب اللبناين .هنا يكمن الخلل
االسايس يف نظامنا .ومن هنا يبدأ الحل
الحقيقي للمعضالت اللبنانية املرتاكمة
يوما بعد يوم ،بحيث اصبحت ثقيلة الحمل
اىل اقصاه مبا ينبىء باوضاع غري مستقرة اىل
فرتة غري قصرية.
■ الوصول اىل الفراغ يف مجلس النواب بعد
تعذر اجراء االنتخابات وعدم التمديد له،
َمن ميأله؟
□ ال ُأنظر يف القانون وال يف السياسة ،امنا
انقل معاناة مواطن شغل لفرتة وزارة العدل،
وكان قد شغل منصب نقيب املحامني،
وعايش االنفصام بني االقوال واالفعال .االنىك
ان الشعب اللبناين الذي يظهر يف كل يوم
عدم رضاه عن اكرثية السياسيني وادائهم،
يعيد انتخابهم يف كل مرة ،مستبعدا مبدأ
املحاسبة الذي هو اساس الدميوقراطية .أما
آن االوان للتغيري الحقيقي؟
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تحقيق

جاد إبراهيم

برملان لم ُينتج في سنوات الوالية :إلى تمدي ٍد ثا ٍن
موسى :تعطيل املجلس أكثر من خطأ ،إنه جريمة
الجسر :التمديد ليس خيارنا ونذهب إليه مكرهني
الخازن :قانون انتخاب سيء أفضل من تأجيل اإلنتخابات
يعترف اعضاء مجلس النواب الحالي ،املمدد لهم الى  20تشرين
الثاني ،بأن الوالية كانت االقل انتاجية منذ انتخابات  .1992لم
يستطع هؤالء الفصل بني املهمات السياسية املطلوبة منهم
في االستحقاقات الداهمة والدور التشريعي الذي ينبغي القيام
به امام الناخبني ،بعيدا من الغام الخالفات واالستقطابات السياسية
والحزبية التي تتحكم بالعمل البرملاني .وصل هذا العمل الى شلل
اصاب املجلس وبسط سلطته و”براثنه” القاتلة في سماء ساحة
النجمة التي ضجت ـ في دورات سابقة ـ باملناقشات واقرار مئات
القوانني ومراقبة الحكومات املتعاقبة
َمن يدقق يف جدول القوانني التي اقرها
مجلس النواب ونرشت يف الجريدة الرسمية،
يصاب بالصدمة عندما يلمس السنوات
العجاف يف الترشيع ،عىل طرف نقيض من
عام  1999عندما انتج  171قانونا .عند
انطالقة حكومة الرئيس متام سالم انجز
النواب  48قانونا ،اال انهم رسعان ما غرقوا
يف مستنقع الخالفات من جديد ،لتخيم
موجة من الغبار فوق مقاعدهم تحت قبة
برملان معطل الدور واملهمة.
مل يكتف النواب بهذه الحدود .بل مددوا
النفسهم امال يف التوصل اىل اتفاق عىل قانون
انتخاب ميهد الجراء االنتخابات النيابية
العامة ،ومن ثم االستعداد النتخاب رئيس
للجمهورية .اال انهم مل ينجحوا يف اي منها.
انتهت املهلة الدستورية النتخاب الرئيس
ودخلت البالد يف شغور .مذ ذاك ال تزال
القضايا املعيشية واالقتصادية للمواطنني
معلقة عىل الخالفات املفتوحة ،ويف مقدمها
سلسلة الرتب والرواتب وما رافقها من
اخفاقات ،ليس اقلها عدم تصحيح امتحانات
الشهادات الرسمية ،واستبدالها مبنح وزارة

الرتبية املتقدمني افادات نجاح ،يف مشهد اعاد
اللبنانيني  24عاما اىل الوراء ،اىل ايام الحرب،
عندما اتخذ للمرة االوىل اجراء مامثل.
هذا التعطيل الذي يلف مجلس النواب،
انعكس سلبا عىل عمل الوزارات واملؤسسات
التي كبلها شغور الرئاسة االوىل .من هنا،
ليس من املستغرب القول ان الكتل النيابية
اكرث من منقسمة حيال املواضيع وامللفات
واالستحقاقات الساخنة .تتقاذف االتهامات،
وتتبادل رمي االثقال.
املجلس ال يعمل .كالم ال يرتدد عىل السنة
املواطنني العاديني فحسب .بل يخرج من فم
رأس املؤسسة ،الرئيس نبيه بري الذي قاده
االمتعاض اىل القول ان النواب ال يستحقون
قبض رواتبهم يف نهاية كل شهر بسبب قلة
انتاجهم“ :ما الفائدة من التمديد لهم للمرة
الثانية”.
ال ينفك عن القول“ :اقنعوين بسبب واحد
يظهر الجدوى من التمديد”.
ميدد او ال ميدد ،باتت هي املسألة يف
الشهرين الفاصلني عن نهاية الوالية يف 20
ترشين الثاين املقبل ،وسط اكرث من تحضري

الستحقاق التمديد يف ظل جزم اكرث من
مسؤول وفريق معني بأن من املتعذر
الذهاب اىل انتخابات نيابية عامة ،السباب
امنية تارة وسياسة طورا .تزامن االستعداد
للتمديد مع اعراب بعض االفرقاء عن
رغبتهم يف معاودة مجلس النواب جلساته
بعد انقطاع كامل منذ شغور الرئاسة االوىل.
قصدت “االمن العام” عضو هيئة مكتب
املجلس النائب ميشال موىس ،ورئيس
لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات
النائب سمري الجرس ،وعضو “تكتل التغيري
واالصالح” النائب فريد الخازن يك يدلوا
بدلوهم يف استحقاقي اطالق عمل مجلس
النواب ومتديد الوالية للمرة الثانية.
يرجع موىس عدم التئام الهيئة العامة والشلل
الذي يتهدد الحياة السياسية اىل “ايقاعات
ما يجري بسبب الوضع السيايس االكرث من
متأزم يف محطات مختلفة ،وبالتايل وقع هذا
التعطيل البغيض الذي مل نشهده يف السابق.
مثة اسباب عند كل كتلة لهذا الواقع ،وهي
تقدم تربيراتها وال نحصل يف النهاية اال عىل
سلة فارغة مليئة بتعطيل الترشيع وحياة
املواطنني .هذا االمر اكرث من خطأ ،ويصل
اىل حد الجرمية يف الحياة السياسية”.
يلتقي الجرس مع موىس وكل من موقعه
املغاير لآلخر .يعيد االول انقطاع النواب
عن حضور جلسات الترشيع اىل “االزمة
املوجودة يف البلد ،وانعكاس الحرب الدائرة
يف سوريا عليه ،وان التوازنات السياسية يف
املجلس ال تسمح بابراز اكرثية فعلية من
 8او  14آذار وتبقى قوتهام متوازنة .اما
الرتجيح لهذه الفئة او تلك فيعود اىل كتلة

النائب ميشال موىس.

النائب وليد جنبالط ،وان كل هذه الخالفات
يف البلد هي التي اعاقت عمل املجلس”.
كذلك يركز الخازن عىل االزمات “التي
مررنا فيها وال نزال” ،ومييز بني عمل اللجان
وانعقاد الهيئة العامة ،ويقول“ :مثة ازمات
حالت دون انعقاد الجلسات الترشيعية
رغم حصول عدد منها اقرت فيها قوانني
عدة وكبرية ،مثل قانون االيجارات والتعليم
العايل والسري رغم الجدال الذي رافقها”.
ويدافع عن اللجان وما انجزته يف اكرث من
مرشوع ،مالحظا ان “اللجان املشرتكة
والفرعية تعمل جديا .عىل سبيل املثال ،اعدت
لجنة الرتبية قانون التعليم العايل وضامن
الجودة الذي مىض عليه  15عاما من دون
ان تناقشه وتبته .مل تكن اللجان عىل القدر
نفسه من العمل واالنتاجية ،لكن معظمها
قام بالواجبات املطلوبة منها .مثة اقرتاحات
قوانني مل تتحول كلها يف الوقت املناسب
بسبب رئاسة املجلس وهيئة مكتبه”.
وتشكل اللجان يف رأيه وما تنفذه “املحرك
الداخيل” الذي مل يتوقف طوال هذه الدورة.
مثة رزمة من القوانني تنتظر االقرار.

موسى :الحكومة متفلتة
اليوم من رقابة املجلس،
ولنتجه الى االنتخابات
ال يختلف رأي الجرس عن رأي الخازن يف
عمل اللجان التي يشبهها بـ”املطبخ ،ومل تكن
معطلة وقد عملت بوترية عالية وحامسة
مرتفعة ،وخصوصا يف بداية والية هذه
الدورة .مثة لجان تجتمع مرتني يف االسبوع،
علام ان املطلوب من عضو اللجنة ان يشارك
يف الجلسات كلها” .يعرتف بان الرقابة “شبه
معدومة من املجلس حيال الحكومات
املتعاقبة ،الن الحكومات تأيت جامعة
االفرقاء جميعا من عام  1992اىل اليوم”.
وعندما تكشف امام الجرس عدد القوانني التي
اقرها املجلس يف دورته الحالية ومقارنتها
بسابقاتها ،يرد ان املهم ليس االرقام”
فثمة نوعان من الترشيع .مشاريع قوانني

واقرتاحات قوانني .تأيت االوىل من الحكومة
الصالح امر ما .وتختلف االهمية بني مرشوع
وآخر ،بينام تبقى اقرتاحات القوانني التي
تتعلق يف معظمها مبوضوع املوظفني واجراء
تسويات لبعض املواطنني .اعتقد ان من
االفضل ان يصوت املجلس عىل فكرة اقرتاح
وليس عىل صيغة قانون ،ويجري ارسالها اىل
مجلس الوزراء ليصوغها يف مرشوع قانون
ويرسلها مجددا اىل املجلس”.
ويردد موىس“ :اشعر بالخجل عندما
اتصحف ارقام القوانني التي اقرها الربملان
من عام  2009اىل اليوم .هذا امر مخجل
خصوصا وان املجلس ميلك سلطة رقابية
عىل الحكومة ،وينبغي ان يتحمل مسؤولية
اكرب اليوم يف ظل حكومة تتحمل صالحيات
رئيس الجمهورية ليقوم بواجباته الرقابية
عليها .لنعرتف بان الوزارات متفلتة اليوم
كليا من رقابة املجلس بسبب هذه املقاطعة،
وهي جرمية ترتكب يف حق املواطنني”.
يرفض الخازن وضع النواب وتصنيف
انتاجيتهم يف “سلة واحدة” الن مثة نوابا
“يأخذون املواضيع املطروحة يف جدية
كبرية عىل نقيض من عدد من الزمالء.
هناك مسؤولية تقع يف رأيي عىل الناخبني
الذين يهتمون مبوضوع الخدمات والعالقات
الشخصية ،وال يسألون عن الترشيع ،وال
يحاسبون النائب عىل هذا االمر غري املوجود
عندنا عىل غرار ما يحصل يف البلدان
االوروبية املتقدمة .يحصل الترشيع عندنا
عىل القياس وتلبية الخدمات من دون
التطلع اىل محاسبة النائب .رغم ذلك ندعي
اننا نعيش يف بلد دميوقراطي .هذه ثقافة
اصبحت عامة عند املواطنني وانا ارفضها
بالطبع .اذا ساهم نائب يف درس قانون ملدة
 300ساعة ال يساوي هذا املجهود تقديم
خدمة الحدهم”.
يجمع النواب الثالثة عىل دور اللجان وما
قدمته .ويبقى لكل منهم تفسريه الخاص
لالسباب التي ادت اىل مقاطعة العدد االكرب
من النواب الجلسات الترشيعية ،وخصوصا
بعد انتهاء والية الرئيس ميشال سليامن.
يشيد موىس مبوقف الرئيس نبيه بري
الداعي ليل نهار اىل رفض املقاطعة

19

20

عدد  - 13تشرين األول 2014

العامل الترشيع حتى يف ظل عدم وجود
رئيس للجمهورية ،ويبقي هذا امللف يف
مقدم اولوياته .ويعتقد ان بعض االفرقاء
يتحملون مسؤولية هذه املقاطعة “الذين
يرون ان املجلس االن ينبغي ان يكون هيئة
ناخبة النتخاب رئيس الجمهورية ،وتقديم
هذا امللف عىل سائر املواضيع والقضايا
املطروحة .اذا قلنا ان احدى اهم مهامت
املجلس انتخاب رئيس للجمهورية ،هل
يتم هذا االمر بواسطة الحامم الزاجل ،ام
من خالل االلتقاء واالجتامع يف املجلس
والدخول يف طرح كل امللفات تحت قبة
الربملان؟”.
يصل موىس اىل خالصة“ :اذا مل نستطع
انتخاب رئيس االن ،هل املطلوب تعطيل كل
املؤسسات؟ ما هي الجدوى من هذا الفعل
التعطييل؟ جوايب عىل املرصين عىل انتخاب
رئيس اوال ،هو ان العملية االنتخابية
محكومة بعملية رقمية يضعها الدستور،
وهي منسجمة مع اتفاق الطائف”.
ويأسف للحال التي وصل اليها البلد حيث
ان كثريين “تلقوا كلمة رس تقيض بتعطيل
املجلس .وان اولوياتنا يف كتلتنا النيابية وعند
جهات اخرى تبقى يف الدعوة اىل استعجال
انتخاب رئيس للجمهورية .نحن من جهتنا
مل نقرص يف القيام بهذا الواجب الوطني
والدستوري .نحرض اىل املجلس بخالف رؤية
حلفاء لنا من فريقنا السيايس .وسنستمر
يف الحضور عىل الدوام ،واملقاطعة عندنا
مرفوضة”.
يسأل“ :اذا تعذر االنتخاب اليوم وامتد اىل
فرتة طويلة ،هل املطلوب او من الصحيح
ايقاف املجلس وتعطيله كل هذه االيام،
يف وقت يتطلب من الجميع الوقوف عند
حياة املواطنني املطلبية ،وعىل رأسها سلسلة
الرتب والرواتب ومعاشات املوظفني ورصفها
عىل نحو قانوين؟ مثة واجب عىل النواب
هو مناقشة املوازنة ،فضال عن موضوع
االوروبوند واالسواق املالية ،اىل ملفات
اخرى عىل املجلس االطالع عليها واقرارها”.
يرفض الخازن مقاطعة املجلس وعدم
حضور الجلسات الترشيعية التي يدعو
الرئيس بري اليها ،ويقول“ :نحن اول َمن
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النائب سمري الجرس.

الجسر :نصاب الثلثني للحضور
في الجلسة الثانية لن يؤدي
الى انتخاب الرئيس

يطالب بترشيع االمور امللحة مثل سلسلة
الرتب والرواتب التي مل تكن ارقامها موثوقا
بها ودقيقة يف البداية ،اىل ان تغري االمر
واصبحت دقيقة .هناك فريق سيايس يعارض
اقرارها هو “تيار املستقبل” وكتلته النيابية.
من غري املسموح التفرج عىل مسائل ملحة
وعالقة يف املجلس وتطاول حياة املواطنني
كالسلسلة وااليجارات وموضوع تسليح
الجيش .ليتفضل النواب جميعا اىل املجلس
لبت هذه القضايا ،السيام اننا وصلنا اىل
املرحلة االخرية يف السلسلة .نحن ال ننطلق
حيالها من مصالح شخصية النها تخص
املجموع االكرب من اللبنانيني .مثة امر يف

الترشيع يدخل يف باب االمور امللحة ،ونحن
ال نخالف الدستور هنا اذا تناولنا السلسلة
يف املجلس ومل تحل بعد ازمة انتخابات
الرئاسة ،ويكون الترشيع يف محطات عدة
سوبر استثنائيا ،والرئيس فؤاد السنيورة هو
َمن يرفض اقرار السلسلة”.
ال يوافق الجرس بالطبع عىل هذا الكالم،
وينطلق من مسلمة هي ان كتلته ال تتغيب
عن الجلسات الترشيعية .وانها “تساير”
حلفاءها يف  14آذار من القوى املسيحية
التي تقدم انتخابات رئاسة الجمهورية عىل
كل امللفات .ويؤيد وفريقه ضبط النقاط
النهائية للسلسلة والنزول بها اىل ساحة
النجمة القرارها .ويضمن مشاركة النواب
املسيحيني يف  14آذار لبت هذا امللف،
مضيفا“ :نحن والحلفاء ال منزح يف هذا
املوضوع”.
يعيد الجرس الجميع اىل الخطاب الذي
اطلقه الرئيس سعد الحريري وركز فيه عىل
االولوية التي يشدد عليها “تيار املستقبل”:
“االرساع يف امتام االنتخابات الرئاسية”.
يعود يف الحديث معه اىل جملة من املواضيع

التي عمقت االزمة يف البلد ،وانعكست عىل
املجلس ،وعدم التمكن حتى االن من توصل
سائر االفرقاء اىل انتاج قانون انتخاب ،واىل
مرشوع اللقاء االرثوذكيس “الذي اثر حتى
عىل القوى السياسية املسيحية التي نتحالف
معها .قلنا لها منذ البداية ان هذا النوع من
املشاريع يزيد من االزمة وارتفاع الخطاب
الطائفي يف البلد”.
ويص ّور االزمة الرئاسية يف عدم متكن النواب
من انتخاب رئيس ،وما جرى االتفاق عليه
يف اجتامع هيئة مكتب املجلس ،ويقول:
“كان فريقنا ممثال فيها .مثة خطيئة ارتكبت
يف هذا االجتامع يتحمل مسؤوليتها اعضاء
الهيئة جميعا من خالل رضورة تأمني حضور
ثلثي النواب يف الجلسة االوىل والتصويت
بالثلثني ،وحضور الثلثني يف الجلسة الثانية
والتصويت بالنصف زائدا واحدا .مثة مادة
وحيدة تتناول الحضور باكرثية مطلقة
تحتاج اىل  65نائبا .ما حصل يف هذا الشأن
لن يؤدي اىل انتخاب رئيس للجمهورية،
وهذا ما قلته لكتلتي وللرئيس بري”.
ال يؤيد موىس ما يقوله الجرس يف هذه
املسألة“ ،الن الرئيس بري يلتزم الجدول
الذي تضعه هيئة املكتب ،والعدد االكرب من
اعضائها من  14آذار”.
وردا عىل القائلني بان املجلس مل يكن منتجا،
يعرض النواب الثالثة رؤيتهم لهذه املسألة
بطريقة ال تحمل قواهم الحزبية والسياسية
مسؤولية التعطيل.
يرى موىس ان “املسؤولية تقع عىل الكتل
والنواب الذين ال يحرضون اىل املجلس ،وال
يقومون باعامل الترشيع املطلوبة وامللحة،
خصوصا وان ال تعارض يف القيام بالترشيع
والسعي اىل انتخاب رئيس للجمهورية”.
ويشدد الجرس عىل الدور الذي تؤديه كتلته
واعضاؤها يف اللجان ،ويقول“ :من الخطأ
القول ان جميع النواب مل يكونوا عىل قدر
املسؤولية املطلوبة .عىل صعيدي الشخيص
اقول ان ضمريي مرتاح”.
ويردد الخازن الكالم نفسه “الن العدد
االكرب من نواب تكتلنا كانوا واليزالون
من النشطاء يف اللجان والترشيع ،وقدمنا
العرشات من اقرتاحات القوانني”.

القوانني التي اق ّرها مجلس النواب ونرشت يف الجريدة الرسمية
من  1992/10/1حتى 2014/4/24
العام
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

العدد
15
(من  13/10/1992حتى نهاية عام )1992
99
105
100
105
77
55
171
102
119
105
58
93
68
70
ال يشء
63
13
57
69
42
2
48

يف خضم االزمة السياسية املفتوحة عىل
مرصاعيها يف البلد ،وعدم قدرة النواب عىل
انتخاب خلف للرئيس سليامن ،يقرتب موعد
انتهاء الوالية املمددة للمجلس ،ويحرض
“شبح” التمديد مع ارتفاع بورصته للمرة
الثانية وسط موجات من الخضات االمنية يف
اكرث من منطقة .ال يزال رئيس املجلس من

اشد الرافضني سلوك خيار التمديد ،ويتالقى
هنا مع رئيس “تكتل التغيري واالصالح”
النائب ميشال عون.
يركز موىس عىل “عدم جدوى التمديد
ملجلس مل ينتج يف الشكل املطلوب .وان
من االفضل الذهاب اىل االنتخابات ،وليعرب
اللبنانيون من جديد عن رأيهم يف الطبقة
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الخازن :يحصل التشريع
عندنا على القياس وتلبية
الخدمات ،من دون التطلع
الى محاسبة النائب
السياسية .ال بد من احداث صدمة يف
البلد لتعيد التوازن املطلوب اليه”.
ويعارض الجرس مقولة ان “تيار املستقبل”
اول َمن يسعى اىل التمديد ،ويقول“ :نحن ال
نريده .لننتخب رئيسا للبالد ونذهب اىل امتام
االنتخابات النيابية يف موعدها .التمديد ليس
خيارنا االول ،ونذهب اليه مكرهنيَ .من يسري
يف التمديد هو َمن يعطل انتخابات الرئاسة.
ليتوجه الفريق العوين اىل املجلس ونرسع
جميعنا اىل انتخاب رئيس للجمهورية ،الن
التيار الوطني الحر هو َمن يتحمل مسؤولية
التقصري يف القيام بهذا الواجب ،والحال
التي وصل اليها املجلس .سبق للرئيس
فؤاد السنيورة ان قال يف التمديد انه ابغض
الحالل .مل نهرب من االنتخابات عندما وافقنا
عىل التمديد يف املرة االوىل ،بل اننا دفعنا بالء
اكرب ببالء اصغر”.
اما الخازن فال يزال عند موقف تكتله
الرافض يف االصل مبدأ التمديد .يقول:
“موقفنا ليس موسميا ومل نقرره اليوم،
الننا نرفض هذا االجراء يف املطلق ويف
كل االحتامالت ،وال نسمح الحد باملزايدة
علينا ،وال نختبىء خلف اصابعنا مع علمنا
ومعرفتنا بالوضع االمني يف البلد وخصوصا
يف البقاع ،الننا ال نعيش يف الصني .موقفنا
مبديئ ولن نرتاجع عنه .يبقى التمديد عندنا
مسألة مرفوضة وغري مقبولة ،وان تم السري
يف قانون االنتخاب الحايل ( )2008الذي
ندلعه بقانون الستني .يبقى القانون اليسء
افضل مع عدم اجراء االنتخابات”.
كل كتلة تغني عىل موالها السيايس وسط كل
هذا التخبط الذي مير فيه لبنان ،عىل خط
الزالزل االمنية الساخنة عىل حدوده ويف
املنطقة ،والعيش يف رحاب جمهورية من

							
النائب فريد الخازن

دون رأس ،ومجلس نواب معطل الحركة،
ترصف االعامل وتتضاعف
وحكومة بالكاد ّ
حمولة ملفاتها ومشكالتها مع اشتداد

(عيل فواز).

عواصف امنية واقتصادية يتفاقم تهديدها
كلام اقرتب موعد انتهاء الوالية املددة
للمجلس الحايل.

قوانني أثارت جدالً سياسيًا
قانون سلسلة الرتب والرواتب ملوظفي القطاع العام
قانون مكافحة العنف األرسي
قانون ضامن الشيخوخة
قانون صون الحق يف رسية املخابرات التي تجري بواسطة اي وسيلة من وسائل االتصال (التنصت)
قانون تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد رشوطها ومجاالت تطبيقها
قانون االنتخابات النيابية (االرثوذكيس ،وسواه من االقرتاحات)
قانون الغاء خدمة العلم
قانون تثبيت جباة االكراء يف مؤسسة كهرباء لبنان
قانون االيجارات
قانون تكنولوجيا املعلومات واملعلومات االلكرتونية
قانون الزواج املدين االختياري
قانون الحد من التدخني
قانون منح الجنسية الوالد اللبنانية املتزوجة من اجنبي
قانون العفو عن اللبنانيني الذين لجأوا اىل ارسائيل بعد عام 2000
قانون تعديل املادة  186من قانون العقوبات (تأديب االوالد)
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مقابلة
حاوره جورج شاهني

georgestchahine@gmail.com

على مقربة من إحياء الذكرى الـ 20لمباشرة عمله

رئيس املجلس الدستوري الدكتور عصام سليامن.

يف استطاعته مراقبة كل القوانني املعمول
بها يف فرنسا قبل انشاء املجلس الدستوري
الفرنيس وبعد انشائه .ما يؤدي اىل تطهري
القوانني من كل الشوائب التي علقت فيها،
اي النصوص املتعارضة مع الدستور ،وتحديدا
مع الضامنات الدستورية للحقوق والحريات.
هذا التطور غري موجود يف لبنان .يف مرص
اعتمدت املحكمة الدستورية العليا هذه
القاعدة منذ عام  ،1979وتلقت دفوعا بعدم
دستورية قوانني من خالل املحاكم العادية.
اعتمد املبدأ يف املغرب عام  2013مع تعديل
الدستور عام  ،2012واعتمد هذه السنة يف
تونس .اما يف لبنان ،فحتى اآلن ال احد يفكر يف
توسيع عمل املجلس الدستوري واعتامد مبدأ
الدفع بعدم دستورية القوانني امام املحاكم
واحالة هذا االمر عىل املجلس الدستوري.

الدستور جزء ال يتجزّأ من الدستور .هذا
يعني انه ال يجوز ان تكون يف لبنان قوانني
متعارضة مع الدستور ،وتاليا مع االعالن
العاملي لحقوق االنسان الذي اصبح جزءا ال
يتجزأ من الدستور .لكن الواقع اننا نرى ان
املجلس الدستوري ال يستطيع ،وفق قانونه،
النظر يف دستورية قانون اال اذا تلقى طعنا
يف عدم دستوريته من رئيس الجمهورية او
رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس الوزراء
او عرشة نواب ،ومن رؤساء الطوائف الذين
ميلكون حق الطعن يف قوانني تتصل بحرية
العبادة واالحوال الشخصية .هذا يعني ان
ليس للمجلس التدخل من دون تقديم طعن
للنظر يف دستورية قانون ،ال هو وال الذين لهم
حق تقديم طعن للنظر يف قانون ُوضع قبل
انشاء املجلس الدستوري .كل القوانني التي
صدرت قبل مبارشة املجلس الدستوري عمله
عام  1994خارج رقابته ،وخارج الرقابة عىل
دستوريتها ،والقضاء ملزم تطبيقها واصدار
احكام عىل اساسها ،وان كانت متناقضة مع
الدستور.
من هنا نقول ان هذا الواقع رسم عالمة
استفهام حيال عدالة االحكام .كيف تكون
االحكام عادلة متى صدرت بقوانني متعارضة
مع الدستور وال يستطيع املجلس الدستوري

■ أمل يفكر املجلس الدستوري نفسه يف
الطلب من السلطات الترشيعية تعديل
الصالحيات او توسيعها؟
□ يف مناسبة املؤمتر الذي سنعقده يف
ترشين الثاين يف الذكرى الـ 20النشاء املجلس
الدستوري ،ساطرح مجموعة من االصالحات
لتفعيل املجلس وتوسيع نطاق عمله وتحريره
من القيود يف اتخاذ القرار ،مع االسباب
املوجبة ،وسأضع هذه االقرتاحات يف عهدة
مجليس النواب والوزراء ،ونسعى اىل اعتامدها
ألنه ال يجوز ان يبقى عمل املجلس محصورا يف
نطاق ضيق .منذ عام  ،2009اي طوال خمس
سنوات ،مل يتلق املجلس الدستوري سوى ستة
طعون يف دستورية قوانني .يف االنتخابات
النيابية عامذاك تلقينا  19طعنا .كذلك نرى
ان غالبية الطعون التي تلقاها املجلس منذ
عام  1994حتى اآلن هي طعون يف االنتخابات
النيابية .اما الطعون يف دستورية القوانني
فكانت محدودة جدا .يف مراجعة الطعون يف
دستورية قوانني منذ عام  1994حتى اآلن،
عىل امتداد  20عاما ،ال يتجاوز عددها 35
طعنا .وذلك اما الن عملية الترشيع يف مجلس
النواب بطيئة وخصوصا يف هذه االيام حيث
ي ّ
رشع املجلس بالحد االدىن ما يؤدي حتام اىل
ان يكون عدد الطعون قليال جدا ،او الن مثة

رئيس املجلس الدستوري :أبوابنا غير مش ّرعة
على ّ
تدخل السياسيني
يحيي املجلس الدستوري في  20تشرين الثاني الذكرى الـ20
ملباشرة عمله .يعقد في املناسبة مؤتمرا بالتعاون مع مؤسسة
كونراد ايدناور ،وبدعم من اتحاد املحاكم واملجالس الدستورية
العربية ،في  14تشرين الثاني املقبل و 15منه ،يُجري فيه تقويما
لتجربة املجلس الدستوري اللبناني وادائه ،ناهيك بتقييم مماثل
لتجارب املجالس واملحاكم الدستورية العربية التي تشارك في
املؤتمر ،توصال الى رؤية مشتركة
توىل الرئيس الحايل للمجلس الدستوري الدكتور
عصام سليامن مهامته واالعضاء الحاليون يف
 5حزيران  ،2009لوالية تستمر ست سنوات
تنتهي يف  5حزيران  .2015وخالفا ألزمة
انتقال السلطة التي غالبا ما تشهدها البالد،
واختربتها اخريا رئاسة الجمهورية منذ شغورها
قبل خمسة اشهر ،والتمديد املرجح ملجلس
النواب تفاديا للشغور ايضا بسبب تعذر
اجراء انتخابات نيابية عامة ،يحاذر قانون
انشاء املجلس الدستوري الفراغ ،فينص عىل
ان العضو املنتهية واليته يستمر يف مامرسة
مهامته اىل ان يتم انتخاب عضو بديل واداء
قسم اليمني امام رئيس الجمهورية .مذ ذاك
يستطيع العضو املعينّ او املنتخب االضطالع
مبسؤولياته يف املجلس الدستوري.
وبحسب الدكتور سليامن ،تكمن الحكمة يف
هذا النص يف انه «ال يكتفي بتفادي الفراغ
يف املجلس الدستوري ،بل ايضا تجنب اللغط
حول رشعية االعضاء املنتهية واليتهم او عدم
النص املسألة نهائيا».
رشعيتها .حسم ّ
يف حوار مع «االمن العام» ،يتحدث الدكتور
سليامن عن تجربة املجلس الدستوري يف
العقدين املنرصمني ،وعالقاته بالسلطات
العامة ومدى التداخل بني القضايئ والسيايس
يف عمل مؤسسة دستورية نيط بها السهر عىل

تعطيل انعقاد املجلس
الدستوري ملنع ابطال
قانون تمديد  2013كان
استثناء من القاعدة
دستورية القوانني ،ومحطات نجاح املجلس
وتعرثه .بيد ان االبرز تأكيده ان للمجالس
الدستورية دورا رئيسيا يف مكافحة االرهاب
التي ال تقترص عىل العملني العسكري واالمني،
امنا ايضا يف توسيع نطاق الدميوقراطية وتطوير
االنظمة واملؤسسات الدستورية ودولة الحق
للحؤول دون منو اسباب هذا االرهاب.
■ كرئيس للمجلس الدستوري ،وانت يف السنة
من واليتك ،كيف تق ّوم تجربة السنوات الـ20
املنرصمة؟
□ من خالل تجربتي يف املجلس الدستوري،
ومن متابعتي عمله قبل ان اتوىل رئاسته ،يف
وسعي تقويم التجربة الحالية بعد انقضاء
 20عاما بالقول انه يصح تسميتها مرحلة
تتطلب تفعيل عمل املجلس الدستوري .كام

هو معروف فان املجلس الدستوري والقضاء
الدستوري يتمثالن باملحاكم واملجالس
الدستورية ،وال بد من وجود املجلس
الدستوري يف كل دولة من اجل اقامة دولة
القانون ودولة الحق وتحقيق العدالة،
الدستور غري كاف لتأكيد ضامنات الحقوق
والحريات وعمل النظام السيايس وفق االسس
والقواعد الدميوقراطية .بل ينبغي ان تكون
هناك مؤسسة دستورية تراقب الترشيع يك
تأيت القوانني متطابقة مع احكام الدستور،
وتؤدي فعال اىل حامية الحقوق والحريات
التي ضمنها الدستور ،والتزام مجلس النواب
القواعد الدميوقراطية التي قام عىل اساسها
النظام السيايس ،مبا فيها مبدأ الفصل بني
السلطات .بالتايل يساهم املجلس الدستوري
يف انتظام الحياة الدستورية يف الدولة .وهذه
املؤسسة تتمثل باملحاكم واملجالس الدستورية.
هذا من الناحية املبدئية .اال ان انشاء املجلس
الدستوري يف لبنان وفق التعديالت التي
ادخلت عىل الدستور بعد اتفاق الطائف عام
 ،1990اقرتن بتقييد صالحياته وعمله يف مجال
اتخاذ القرار .اذا نظرنا اىل الصالحيات التي
نيطت باملجلس الدستوري ،نجدها اثنتني هام
النظر يف دستورية القوانني والنصوص التي
لها قوة القانون ،والنظر يف صحة االنتخابات
الرئاسية والنيابية ،بعدما ُنزعت من املجلس
الدستوري صالحية كان اتفاق الطائف اوكلها
اليه هي صالحية تفسري الدستور .اىل ذلك،
نص الدستور يف مقدمته عىل التزام لبنان
ّ
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،وهذا يعني
ان االعالن العاملي لحقوق اإلنسان اصبح جزءا
ال يتجزأ من الدستور ،وقد صدرت قرارات
عدة عن املجلس الدستوري اكدت ان مقدمة

احدى ثغرنا ان املجلس
الدستوري ال يسعه النظر في
قوانني صدرت قبل انشائه
تتعارض مع احكام الدستور
النظر يف دستورية قوانني صدرت قبل انشائه؟
هذه ثغرة كبرية يف قانون انشاء املجلس
عالجتها فرنسا عام  2008بتعديل الدستور
الفرنيس وقانون انشاء املجلس الدستوري،
عطي املتقاضون امام املحاكم صالحية
ُوأ ِ
الدفع بعدم دستورية قانون امام املحاكم
العادية .تنظر هذه املحاكم ،وفق اجراءات
نص عليها القانون الفرنيس ،يف دفع بعدم
ّ
دستورية قانون .اذا وجدت اسبابا جدّية
للدفع ترفع الطلب اىل محكمة التمييز التي
تدقق يف الطلب ،فاذا وجدت االسباب جدية
ترفع الطلب اىل املجلس الدستوري الفرنيس
الذي ينظر يف الدفع بعدم دستورية القانون.
حتى اذا وجد يف القانون نصوصا متعارضة
مع الدستور ،اصدر قرارا بإبطالها .توسعت
صالحيات املجلس الدستوري الفرنيس ،واصبح
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قوانني يجري االتفاق بني النواب عىل عدم
الطعن فيها .اضف اىل ذلك ،ويا لالسف ،حال
فراغ اصابت املجلس الدستوري بني آب 2005
وحزيران  2009مل يتوافر فيه نصابه القانوين.
كانت قد انتهت عام  2003عضوية خمسة
اعضاء من دون ان ُيعينّ بدالء منهم ،فاستمروا
يف مامرسة مهامتهم طبيعيا عمال بالنص الذي
يجيز ذلك .عام  ،2005تحت تأثري الضغوط
السياسية والخالفات ،اضطروا اىل االنقطاع عن
العمل يف املجلس ،فبقي فيه خمسة اعضاء
عاملني بينام النصاب يتطلب مثانية .بذلك
اصاب املجلس الشلل ،فلم يتمكن من ّ
بت
طعون يف االنتخابات النيابية رفعت اليه بني
عامي  2005و 2009بسبب فقدان النصاب
القانوين طوال هذه املدة .عندما تولينا مهامتنا
يف  5حزيران  2009درسنا هذه الطعون ،اال ان
والية مجلس النواب املنتخب عام  2005كانت
قد انتهت ،ومل يعد مثة مربر للنظر يف طعن يف
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نيابة نائب انتهت واليته .فرددنا الطعون .بني
عامي  2005و 2008كانت هناك ثالثة طعون
يف عدم دستورية قوانني ،فلم ننظر فيها النها
كانت قد اصبحت نافذة بسبب مرور اكرث من
شهر عىل تسجيلها يف املجلس الدستوري.
■ يف ضوء هذه التجربة ،اين ّ
يتدخل العامل
السيايس يف عمل املجلس الدستوري؟

ال يسع املجلس الدستوري
في لبنان وسواه من الدول
العمل بفاعلية واستقاللية،
ما لم تعمل املؤسسات
الدستورية كلها بانتظام

□ يجري التدخل السيايس يف املجلس الدستوري
من طريق التعيني اوال ،واملداخالت السياسية.
يف فرنسا مثال يعني رئيس الجمهورية ثالثة
اعضاء يف املجلس الدستوري ،ويعني كل من
رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ
عددا مامثال .التعيينات لها طابع سيايس .لكن
العضو ما ان يتوىل مهامته يف املجلس هناك
يغلق االبواب يف وجه ّ
تدخالت السياسيني يف
شؤون املجلس الدستوري .هذا ما فعلته انا
شخصيا ،ومارسته عند تعييني ،ومل اقبل باي
ّ
تدخل سيايس من اي من السياسيني اىل اي
فريق انتمى ،ووقفت عىل مسافة واحدة من
الجميع عىل اساس ان ال تتدخلوا يف شؤوننا
وال نتدخل يف شؤونكم .لكن تجربة عام 2013
عندما ُطعن يف عدم دستورية قانون متديد
والية مجلس النواب ،ابرزت ـ ويا لالسف
الشديد ـ تدخالت سياسية عىل نطاق واسع،
وحصل ما حصل .اعتقد ان قانون املجلس

املجلس الدستوري

مبنى املجلس الدستوري.

وحدائقه.

يعود انشاء مبنى املجلس الدستوري ،عند بولفار الرئيس كميل
شمعون ،اىل منتصف الخمسينات ،وكان ميلكه املرصيف جان
ابوجودة .بناه مهندس برازييل يف ثالث طبقات ،وهو ذو طابع
ترايث متأل جدرانه لوحات بعضها كانت ال تزال من ايام مالكه،
والبعض اآلخر اشرتاها الرئيس السابق للمجلس الدستوري امني
نصار ابان واليته.
يقع املبنى عىل مساحة  1150مرتا مربعا ،تحوط به مساحة خرضاء
من  4000مرت من الحدائق .تحولت ملكيته اىل مرصف لبنان،
واستأجره منه املجلس الدستوري عام  .1998مل تنتقل ملكيته اىل

املجلس اال مع مطلع عام  2013بفضل جهود بذلها رئيس املجلس
الدستوري الدكتور عصام سليامن مع رئيس الجمهورية ميشال
سليامن ورؤساء الحكومة ووزراء املال املتعاقبني وحاكم مرصف
لبنان رياض سالمة ،تكللت بتحقيق مقايضة .كانت الدولة اللبنانية
متلك ثالثة عقارات يف محاذاة مرصف لبنان قايضته اياها بعقار
املجلس الدستوري ،فانتقلت ملكيته اليها.
ّ
بذلك يكون املجلس ـ بعد انتقال امللكية ـ قد وفر عىل الدولة
اللبنانية ايجارا سنويا مقداره  330مليون لرية ،كان يسدده من
موازنته السنوية ،وقد اضحى له اخريا مق ّر دائم يليق به.

			
«اذا مدّد مجلس النواب لنفسه و ُرفع الينا طعن يف عدم دستورية التمديد ،سنتعامل معه مبوضوعية ونزاهة»

يحصن االعضاء ،فال يستطيع احد
الدستوري ّ
اقالة عضو املجلس الدستوري وهو يتمتع
بحصانة كاملة ،وال يجوز كذلك تجديد واليته،
وهي حصانة اضافية لئال يرهن العضو نفسه
حصن
للسياسيني من اجل ان يبقى يف منصبهّ .
النص استقاللية املجلس الدستوري ،لكن عىل
ّ
يحصن نفسه ضد تدخالت
كل عضو فيه ان ّ
السياسيني .عندما يفتح املجلس الدستوري
ابوابه عىل التدخل السيايس يف شؤونه ال يعود
عندئذ قادرا عىل القيام باملهامت املنوطة به.
حصن االعضاء ،لكن ما حصل عام
النص ّ
■ ّ
 2013اظهر ان هذه الحصانة غري كافية؟
□ كانت تلك تجربة قاسية جدا دلت عىل
حصن
ان عىل عضو املجلس الدستوري أن ُي ّ
نفسه ،وان ال يصغي اىل الفريق السيايس الذي
ع ّينه يف منصبه ،واال يصبح املجلس غري قادر
عىل مامرسة مهامته بنزاهة واستقاللية.

في مراجعة للطعون في
دستورية القوانني منذ عام
 1994حتى اآلن ،ال يتجاوز
عددها  35طعنا

□ ميكن تكرارها .ال يسع املجلس الدستوري يف
لبنان ،او يف سواه من الدول ،العمل بفاعلية
واستقاللية ما مل تعمل املؤسسات الدستورية
كلها بانتظام .نحن يف دولة ،مؤسساتها
الدستورية مصابة بالشلل ،ومعظم اعاملها
تجري خالفا للدستور والقوانني .يف حال كهذه
ال ميكنني اعتبار املجلس الدستوري موجودا يف
منطقة معزولة ال تتأثر مبا يجري من حوله يف
العمل السيايس وعمل املؤسسات الدستورية.
لذلك اتنبه دامئا لكل االحتامالت وارى أن
كل االحتامالت واردة ،خاصة وان الظرف غري
طبيعي يف اوضاع غري طبيعية.

■ أال تخىش تكرار هذه التجربة ،ونحن
عىل ابواب التمديد ملجلس النواب مجددا
بسبب تع ّذر اجراء االنتخابات النيابية،
وهناك فريق سيايس يل ّوح بالطعن يف قانون
متديد الوالية؟
■ هل انعكس ذلك اظهار السياسة داخل

(املأمور املتمرن عدنان عبيد).

املجلس الدستوري اقوى من قدرته عىل
احقاق الحق والعدالة؟
□ ال ،ال .خالل تجربتي يف السنوات الخمس
املنرصمة ،مل يحصل ّ
تدخل سيايس يف شؤون
املجلس الدستوري سوى يف موضوع الطعن
يف دستورية قانون متديد والية مجلس النواب.
انها الحال الوحيدة التي ّ
تدخل فيها السياسيون
يف شؤون املجلس .ما عداها مل يجر ّ
تدخل آخر
منهم ،ال بالنسبة اىل النظر يف الطعون النيابية
وال النظر يف دستورية القوانني .عىل سبيل
املثال صدر قانون ص ّوت عليه مجلس النواب
عام  2012باكرثية كبرية جدا ،هو ترفيع
مفتشني يف االمن العام اىل رتبة ضابطُ .طعن
يف القانون امام املجلس الدستوري الذي اتخذ
باالجامع ،رغم االكرثية الكبرية التي صوتت
عليه يف مجلس النواب ،قرارا بابطاله ملخالفته
الدستور .اخريا صدر قانون تعيني كتّاب عدول
مبباريات محصورة اقرتعت له ايضا غالبية
نيابية كبرية ،اال ان املجلس الدستوري اتخذ
قرارا بابطاله باالجامع .مغزى ذلك ان املجلس
الدستوري ليس م ّ
رشع االبواب امام ّ
تدخل
السياسيني يف شؤونه .اما مسألة متديد والية
مجلس النواب ،فهي ذات ابعاد متشعبة
وتنطوي عىل مصالح سياسية متضاربة
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احتدم الرصاع من حولها .عندما اتجه
املجلس الدستوري اىل اتخاذ القرار املناسب،
وجد بعض االطراف ان ال مجال سوى تعطيل
انعقاده عرب تطيري النصاب القانوين .كانت
هذه حال استثنائية اقدّر ظروفها ،وال مُيكن
اعتامدها قاعدة .كانت االستثناء الوحيد من
القاعدة .استطيع ان اجزم بأن هذه هي املرة
الوحيدة التي جرى فيها ّ
تدخل السياسيني يف
شؤون املجلس الدستوري لدى بعض االعضاء،
وليس االعضاء جميعا.
■ هل كان مثة م ّربر لتعطيل نصاب املجلس
الدستوري باسم املصلحة العليا؟ َمن يحدّد
مفهوم املصلحة العليا؟
□ املصلحة العليا يحدّدها مجلس النواب
وليس املجلس الدستوري .لكن للمجلس
الدستوري حق مراقبة قوانني مجلس النواب
اذا كانت هناك فعال مصلحة عليا تقيض بعدم
اجراء االنتخابات النيابية مثال .املصلحة العليا
عبارة مطاطة جدا ،ولكل تفسريه وتأويله لها.
حتى داخل مجلس النواب ليس هناك توافق
يف ما بينهم عىل تحديد املصلحة العليا .من هنا
تصبح من صالحية املجلس الدستوري النظر
يف ما ُيعترب فعال مصلحة عليا ،واتخاذ القرار
الذي من شأنه تحقيق هذه املصلحة العليا مبا
يتناسب مع الواقع او ال يتناسب .بالنسبة اىل

حصن عضو
القانون ّ
املجلس الدستوري ،لكن
على االخير تحصني نفسه
من التدخل السياسي
االنتخابات النيابية وقتذاك ،هل كان الوضع
يسمح باجرائها؟ مسألة كهذه كان يجب ان
ترتك للمجلس الدستوري يك يبتها باستقاللية
تامة .لكن ،ويا لالسف ،ع ُّطل نصابه القانوين
فلم يستطع اتخاذ قراره يف املهلة املحددة له
وهي شهر .لذلك اعتُرب قانون التمديد نافذا
بانتهاء هذه املهلة.
■ هل مُيكن تكرار السابقة يف التمديد املقبل
املرجح؟
□ كل ما استطيع قوله انه اذا مدّد مجلس
النواب لنفسه ،و ُرفع الينا طعن يف دستورية
التمديد سنتعامل معه مبوضوعية ونزاهة .اما
ما قد يحصل سوى ذلك ،فهذا خارج اراديت.
■ كيف تتحضرّ ون للذكرى الـ 20النشاء
املجلس الدستوري؟

إدارة ترد ماالً إلى الخزينة؟
يف املالك االداري للمجلس الدستوري الذي يضم اعضاءه العرشة ،املنتخبني واملعينني
مناصفة ،مبن فيهم رئيسه ونائبه 15 ،موظفا هم رئيس الديوان ورئيس القلم والكتّاب
وسائقو السيارات .بيد ان املوظفني الحاليني ال يتجاوز عددهم مثانية منتدبني يف معظمهم
من وزارة العدل .ما يعني وجود شغور رئييس بسبب تعذر انتداب موظفني من تلك الوزارة
ووزارات اخرى من جراء الشغور الواسع بدوره يف ادارات الدولة .يقتيض تعيني مدير
للدراسات واالبحاث ومدير للعالقات الخارجية اللذين ال يأيت القانون عىل ذكرهام ،اال ان
رئيس املجلس الدستوري بات هو َمن يتوىل دوريهام االساسيني ،وخصوصا لجهة التواصل
مع املحاكم واملجالس الدستورية العربية والفرنكوفونية والدولية .يف املجلس الدستوري
املغريب عىل سبيل املثال  85موظفا ،ويف املجلس الدستوري الجزائري نحو  120موظفا.
ال تزال موازنة املجلس الدستوري عىل الرقم الذي كانت عليه عام  ،2005وتقدّر مبليار و750
مليون لرية .بيد ان املفارقة انه االدارة الوحيدة يف الدولة اللبنانية التي تعيد اىل وزارة املال
سنويا ما بني  150و 200مليون لرية ،من جراء ورود بنود يف املوازنة ال يؤىت عىل انفاقها مثل
اقامة حفالت وسواها ،بينام توجد بنود يف موازنة املجلس ال تكفي االموال املرصدة فيها.

□ س ُيعقد مؤمتر يف  14ترشين الثاين و15
منه بدعوة من املجلس الدستوري اللبناين
ومؤسسة كونراد ايدناور ،وهي مؤسسة
املانية لها مكتب يف بريوت .يشارك يف
املؤمتر رؤساء واعضاء من املحاكم واملجالس
الدستورية العربية .حتى اآلن تبلغنا
مشاركة االمانة العامة التحاد املحاكم
واملجالس الدستورية العربية واملجلس
الدستوري يف املغرب واملجلس الدستوري
يف الجزائر واملحكمة الدستورية العليا يف
مرص واملحكمة الدستورية يف السودان
واملحكمة العليا يف اليمن واملحكمة
الدستورية يف االردن ،اىل عدد من اعضاء
املحكمة الدستورية الفيديرالية يف املانيا
ورئيس املحكمة الدستورية يف بافاريا.
ال نعرف حتى اآلن هل ستكون هناك
مشاركة من املجلس الدستوري الفرنيس.
الغاية من املؤمتر ليست احتفالية ،امنا له
طابع تقييمي لعمل املجلس الدستوري
عىل امتداد  20عاما ،وسنضع رؤية لتوسيع
عمله وتفعيله مع اقرتاحات سأتقدّم بها .اىل
ذلك سيتم تقييم تجارب املحاكم واملجالس
الدستورية العربية من خالل املشاركني،
ف ُيقدّم ٌ
كل صورة عن ادائها بغية التنسيق
وتفعيل دور القضاء الدستوري يف الدول
العربية ،خاصة وان املرحلة التي مير فيها
العامل العريب اليوم دقيقة جدا ،واالرهاب
يتهدّد كل الدول .حتام للناحية االمنية
اولوية .لكن ايضا ال يجوز اقتصار محاربة
االرهاب عىل العملني العسكري واالمني،
امنا ايضا مكافحته بقيام انظمة عربية
قادرة فعال عىل تحقيق الدميوقراطية وبناء
دولة القانون .وهي من العوامل االساسية
التي تساهم يف ايجاد حصانة لدى شعوب
هذه الدول ملقاومة االرهاب وعدم وجود
تربة خصبة لنموه فيها .لذلك املطلوب
اليوم يف سبيل مكافحة االرهاب ،يف موازاة
العملني العسكري واالمني ،تطوير االنظمة
الدستورية وتفعيل آدائها .يف هذا املجال
يأيت دور املحاكم واملجالس الدستورية
العربية ،ألن لها دورها االسايس يف بناء دولة
القانون وانتظام عمل املؤسسات وبناء
الدميوقراطية يف العامل العريب.
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م ّر االعالم اللبناين يف اآلونة االخرية
بتجربتني رائدتني .اوىل متثلت يف املوقف
من العدوان االرسائييل عىل غزة عندما
اجتمعت وسائل االعالم املرئية يف نرشة
اخبار موحدة ،وثانية عندما تداعى اىل
ووحد
االجتامع يف قناة «املستقبل»
ّ
املوقف من التعاطي مع املواجهة التي
كان يخوضها الجيش اللبناين ضد االرهاب
يف عرسال.

يف التجربتني كان الصدى ايجابيا وكبريا.
يف جلسته يف  14آب املنرصم ،قرر مجلس
الوزراء دعوة «وسائل االعالم اللبنانية اىل
التزام املبادئ التي تحفظ وحدة لبنان
وسالمة شعبه وارضه ،وتجنب كل ما
ييسء اىل صورة لبنان يف الظروف الدقيقة
التي مير فيها الوطن واملنطقة».
وكلف املجلس وزير االعالم رمزي
جريج «رصد اي مخالفة للقانون واجراء

املالحقات القضائية» ،مؤكدا ان الحكومة
«لن تتهاون مع هذه املخالفات» .حملت
«االمن العام» سؤاال اىل املعنيني وزاريا
ونيابيا ومهنيا ،يتمحور حول املعايري
الواجب اعتامدها من وسائل االعالم
املرئية واملسموعة واملكتوبة (ورقيا
والكرتونيا) يف تعاطيها مع االحداث
الوطنية الكربى ،واالخذ يف االعتبار
عرسال منوذجا.

جريج :االعالم اللبناني س ّباق الى املبادرات االنقاذية

معايير إعالمية في األحداث الوطنية الكبرى

النص القانوني
ميثاق الشرف اإلعالمي أقوى من ّ
واعتماد خطاب الوحدة الوطنية ومنطق اإلعتدال

غالبا ما توجهت االنظار الى االعالم اللبناني لرصد
املوقف من احداث داخلية وعربية ودولية،
كونه يعكس طبيعة التوجهات السياسية
لالفرقاء اللبنانيني .وكثيرا ما كان يلقى باللوم

عليه بوسائله ومقارباته املختلفة واملتناقضة
في معظمها ،وتحميله وزر تأجيج النزاعات في
اوان التسويات .فكان الشماعة التي تعلق عليها
الحجج والذرائع

يثني وزير االعالم رمزي جريج عىل اداء
االعالم اللبناين ال سيام يف الفرتة االخرية.
يقول" :اثبت االعالم اللبناين خالل
االحداث االليمة االخرية انه عىل مستوى
عال من تحمل املسؤولية الوطنية ،وكان
مبادرا وس ّباقا يف تعاطيه مع االحداث،
وتجىل ذلك يف تضامنه مع الفلسطينيني
يف مواجهتهم االعتداءات االرسائيلية
يف غزة .فكانت النرشة املوحدة بني
القنوات التلفزيونية كلها ،واعطت مثاال
يحتذى ،وبرهنت مبا ال يقبل الشك
عن وعي مشرتك الخطار ما تعرض له
الشعب الفلسطيني من استهدافات
ومجازر".
ويتناول الحدث اللبناين االخري يف
ساحته عرسال ،قائال" :مل يكتف االعالم
بهذا القدر من التضامن مع القضية
الفلسطينية ،بل ذهب اىل ابعد يف
تعاطيه مع تطورات املواجهة يف عرسال
بني الجيش اللبناين والعصابات االرهابية.
اذ كانت وسائل االعالم مساندة للجيش
يف معركته ،ووقفت اىل جانبه ودعمت
خطواته من خالل ما قدمته عىل شاشاتها
من شعارات و"كليبات" واغاين وطنية،
تحايك كلها بطوالت الجيش وجنوده
وضباطه .التزم هذا االعالم ،مببادرة منه،
عدم نرش اي معلومة او خرب يشكل
اساءة اىل املؤسسة العسكرية ،مبا يشبه
ميثاق رشف اعالمي ينم عن شعور

وزير االعالم رمزي جريج.

تعامله مع االحداث الكبرية ،رغم بعض
الشوائب والتجاوزات التي آمل يف
تالفيها يف املستقبل ،يك ال تش ّوه صورة
نقدّ ر التزام االعالم ما يشبه
االداء االعالمي املسؤول .وامتنى كوزير
ميثاق الشرف في تغطية
لالعالم ان تنسحب الوقفات الوطنية
املواجهة بني الجيش
املسؤولة لالعالم عىل كل مفاصل الحياة
والعصابات االرهابية
السياسية ،وعىل االداء االعالمي اليومي
خصوصا ،بحيث تحل املوضوعية يف نقل
الخرب والتحليل والتعليق مكان االنحياز
وطني ال ميكننا نحن ،املسؤولني ،اال ان والتطرف ،وان ال ُيقدَّ م الرأي واملوقف
نقدره ونثمنه عاليا".
عىل الخرب الصحيح ،وان ال تحتل
ويرى "ان االعالم عرب تعاطيه املسؤول الشاشات وصفحات الصحف واملواقع
حدّ د لنفسه املعايري التي تنظم طريقة االلكرتونية اخبار تخلو يف بعض
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االحيان من الدقة وتفتقر اىل الصدقية
تحت عنوان تسجيل سبق صحفي ،غالبا
ما يكون غري صحيح وغري موثق وغري
مستند اىل معلومات اكيدة".
يختم جريج بوصية مفادها ان "ما
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نتمناه من االعالم اللبناين الحر ان
يكون تعاطيه مع االحداث السياسية
اليومية يف مستوى تعاطيه مع احداث
غزة ومعارك عرسال وتهجري املسيحيني
من املوصل .بذلك يكون اعالمنا س ّباقا

يف املبادرات االنقاذية ،ورائدا يف
تعامله مع االحداث والقضايا الوطنية،
ويكون يف طليعة املدافعني عن وحدة
لبنان وتنوعه واهمية ما ميثله من قيم
حضارية يف هذه املنطقة املضطربة".

حوري :ايجاد اللغة الجامعة والترفع عما يف ّرق
ينطلق مقرر اللجنة النيابية لالعالم
واالتصاالت الدكتور عماّ ر حوري بداية
من "ان مثة ميثاق الرشف االعالمي الذي
توافق عليه االطراف جميعا ،ووسائل
االعالم كلها توافقت عليه ايضا .بالتايل
عىل كل هذه الوسائل التزامه .صحيح ان
ميثاق الرشف االعالمي ليس نصا قانونيا،
لكنه اقوى من النص القانوين".
يتناول حوري املوقف االعالمي يف
االحداث الوطنية ،ويقول" :يف املفاصل
الوطنية الكربى ،عىل الجميع ان يرتفع
عن التفاصيل التي تفرق ،وان نوجد
اللغة التي تجمع ،وايضا املضمون
الجامع ،الن االمور املتعلقة بالوطن،
كل الوطن ،ال يجوز ان ننحاز فيها اىل
جزء من الوطن عىل حساب الكل".
ويعترب "ان ما اقدمت عليه املؤسسات
االعالمية املرئية من نرشة موحدة يف
خضم العدوان االرسائييل عىل غزة امر
مقدّ ر ،ومن العالمات املضيئة يف تاريخ
االعالم اللبناين .وانا اعلنت موقفا يف
حينه اكربت فيه للوسائل االعالمية
وقفتها الوطنية والعروبية .والتالقي يف
قناة "املستقبل" مع بدء احداث عرسال
ايضا موقف كبري ،وثبت ان ما يجمع اكرب
بكثري مام يفرق .لذلك اقول انه يجب
تفعيل ميثاق الرشف االعالمي ،الن ال
نص قانونيا ميكن ان يشمل كل الحاالت،
بينام يشكل ميثاق الرشف االعالمي

				
مقرر اللجنة النيابية لالعالم واالتصاالت الدكتور عماّ ر حوري

(عيل فواز).

ويلفت اىل دور لجنة االعالم
واالتصاالت ،ويشري اىل "تواصل اللجنة
الدائم مع االعالم بكل تفرعاته ،ولجنة
ال يجوز في القضايا
االعالم واالتصاالت تعقد دوريا لقاءات
املتعلقة بالوطن ككل،
موسعة مع وسائل االعالم ،ومع نقابتي
االنحياز الى جزء منه على
الصحافة واملحررين ،ومع املجلس
حساب الكل
الوطني لالعالم املريئ واملسموع ووزارة
االعالم ،وتتم مناقشة كل القضايا
واملستجدات ذات العالقة باالعالم
ككل .ونحن عىل حرص شديد عىل هذا
الجامع بني كل الوسائل االعالمية ،النه التواصل ،واالستامع من اصحاب االمر
يغلب االلتزام الوطني وااللتزام االخالقي اىل رأيهم يف اي قضية مطروحة لها بعد
عىل اي التزام آخر".
اعالمي".

محفوظ :التوافق على خطاب وطني
يبدأ رئيس املجلس الوطني لالعالم املريئ
واملسموع عبد الهادي محفوظ مقاربته
لكيفية التعاطي االعالمي مع االحداث
الوطنية من "االحداث التي شهدتها عرسال
التي تعترب منوذجا لكيفية املقاربة االعالمية
مع ما سبقها من موقف يف خالل العدوان
االرسائييل عىل غزة" .ويطرح فكرة مركزية
هي انه "يفرتض اعالميا فتح الحوار بني
عرسال ومحيطها ،واحتضان هذا املحيط
لعرسال خصوصا وانه من مك ّونات مختلفة،
كام فتح الحوار االعالمي بني املك ّونني
السياسيني االساسيني اي قوى  8و 14آذار،
عىل قاعدة ادراك اخطار القوى املتطرفة
التي تستهدف لبنان".
ويحدّد محفوظ املعايري الواجب اعتامدها
اعالميا يف اربعة عرش معيارا اساسيا ،هي:
" -وحدة موقف املؤسسات االعالمية املرئية
واملسموعة واملكتوبة من االرهاب التكفريي.
• التعامل مع مصادر املعلومات من
الجيش اللبناين واالجهزة االمنية ،وان يقترص
التعامل يف كل املسائل التي تطاول املؤسسة
العسكرية مع هذه املؤسسة ،وتحديدا مع
مديرية التوجيه.
• حجب كل ترصيح او موقف او صورة ميكن
ان تنال من املؤسسة العسكرية واالجهزة
االمنية ،ضباطا ورتباء وجنودا.
• اعتامد خطاب وطني جامع.
• الرتكيز عىل الوحدة الوطنية.
• الرتكيز يف العظات الدينية عىل االيجابيات
يف مضمونها ،وتهميش كل صوت ميكن
ان يكون فيه يشء من االنتقاد للمؤسسة
العسكرية واالجهزة االمنية.
• تكريس التضامن مع املؤسسة العسكرية
واالجهزة االمنية عرب املقاالت والندوات
واملقابالت.
• دعم منطق االعتدال عىل مساحة الوطن.
• دعم فكرة تطويع اعداد اضافية يف املؤسسة
العسكرية واالجهزة االمنية ،ادراكا منها لالخطار
املرتبطة بطفرة الفكر االرهايب املتطرف.

• عدم استدراج املؤسسة العسكرية واالجهزة
االمنية اىل فكرة املقايضات واملساومات
والحلول الناقصة ،اي ان ال تتورط القوى
السياسية يف ذلك.
• معالجة مخيامت النازحني السوريني عىل
قاعدة مقاربة وطنية لبنانية ،وعدم تحويل
هذه املخيامت اعالميا مادة استثامر من
قوى التكفري.
• الرتويج االعالمي لفتح عرسال ومحيطها
عىل لقاءات وحوارات وانشطة مشرتكة.
• املعالجة االعالمية لالسباب التي تؤدي اىل
استغالل القوى التكفريية للتعاطف معها.
• التعامل االعالمي مع عرسال باعتبارها
مدينة منكوبة ،وما يفرتض باالعالم من

مع فتح حوار اعالمي
بني قوى  8و 14آذار
على قاعدة ادراك االخطار
التي تتهدد لبنان

ترويج للتضامن معها".
ويتناول محفوظ الحراك االعالمي
النابع من تراث االعالم اللبناين املفطور
عىل الحرية ومنارصة القضايا الوطنية
والعربية واالنسانية ،ويقول" :االمر الالفت
االيجايب عىل صعيد وسائل االعالم ان
قناة "املستقبل" احتضنت اجتامعات
مع املؤسسات املرئية ،وتوصلت هذه
املؤسسات اىل البحث يف الوسائل الكفيلة
بالتضامن مع املؤسسة العسكرية واالجهزة
االمنية والوقوف اىل جانبها .وهذا عنرص
ايجايب جدا .كام ان املجلس الوطني لالعالم
حدد كيفية التعاطي مع موضوع عرسال
والجيش اللبناين واالجهزة االمنية مبا مي ّكن
من التضامن معها ،ويؤدي اىل هوة بني
القوى املتطرفة والبيئات االهلية يف املجتمع
املدين ،وهذا ما حصل بالفعل .وهذه تجربة
مهمة تفرتض نوعا من املثابرة عىل الخطاب
االعالمي شبه املوحد مع اختالف يف
االسلوب من مؤسسة اىل اخرى ،ألن رسالة
القوى املتطرفة يف عرسال هي رسالة اوىل
فيها الكثري من االنذار والتحذير ،قد تتكرر
ما مل يتم التضامن الداخيل".

رئيس املجلس الوطني لالعالم املريئ واملسموع عبد الهادي محفوظ

(املأمور املتمرن عدنان عبيد).
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وجه

غالب نصار

مستشارًا قانونيًا سابقًا بين أوراق المحاضر والدراسات

جوي تابت 155550 :صورة ملحاضر جلسات املجلس
ّ
في ذاكرة املستشار القانوني السابق ملجلس النواب السفير جوّ ي
تابت تجربة تزيد عن ثالثني سنة في اعداد االستشارات والبحوث
القانونية والدستورية ما بني سبعينات القرن املاضي حتى عام
 ،1993عبّرت عن مرحلة في تاريخ املجلس كان يجبه خاللها اشكاالت
دستورية وقانونية عند وضع القوانني ،او تنشأ من تطبيقها ■ .ما هي ابرز االستشارات والدراسات التي
ابرزت ايضا حقبة سياسية ودستورية غنية بوجهات النظر واالراء قدمتها خالل عملك يف املجلس؟
□ استشارايت ودراسايت كثرية جدا ،اذكر منها
املختلفة
وغريها .اجتهدنا ولبينا الطلب ،واصبحنا يف
املستوى املطلوب .انتسبت منذ ذلك الحني
اىل الجمعيات الدستورية يف العامل.

من مجلس النواب يف ساحة النجمة ثم يف
املقر املوقت يف قرص منصور ثم اىل ساحة
النجمة مجددا ،مستشارا قانونيا لرئيسه،
انتقل املحامي جويّ تابت اىل وزارة الخارجية
سفريا مسؤوال عن املحفوظات .حمل اىل
الديبلوماسية اللبنانية تجربة استقاها من
الحياة الربملانية الكرث من عقدين من الزمن،
امضاها بني املحارض واالستشارات يف السلطة
االم يف البالد ،وقد رافق حقبا مهمة شهدت
جدال دستوريا وقانونيا يف االستحقاقات
مقدار الجدل السيايس.
يف استعادة للتجربة الطويلة ،التقت “االمن
العام” املستشار القانوين السابق والسفري
السابق ،يف الحادية والثامنني من عمره،
يسرتجع البدايات واالنجازات.
■ متى بدأت عملك كمستشار قانوين ملجلس
النواب؟
□ بدأت العمل عام  1972مع صديقي واخي
الذي مل تلده امي الرئيس الراحل كامل
االسعد .واستمررت يف العمل معه حتى عام
 ،1983والزمته باستمرار حتى وفاته .كنا
زميلني يف دراسة الحقوق يف جامعة القديس
يوسف واصبحنا صديقني .طلب مني عام
 1972االلتحاق باملجلس بصفة مستشار قانوين
كونه يثق يب وانا اثق به ،وعينني موظفا فئة
اوىل يف املالك .بقيت يف هذه الصفة حتى عام
 ،1993ثم عينت سفريا يف االدارة املركزية يف
وزارة الخارجية مسؤوال عن املحفوظات ايام

الوزير فارس بويز .عارصت الرئيس االسعد
يف مجلس النواب طيلة والياته املتتابعة بال
انقطاع منذ عام  1972حتى عام .1983
كان دوري كمستشار قانوين اجابته عن
كل االسئلة املتعلقة بالقضايا الدستورية
والربملانية واالدارية وسواها من املواضيع
القانونية .انتخب الرئيس حسني الحسيني ومل
يعد يل املوقع الشخيص ذاته ،لكننا كنا عىل
عالقة صداقة واحرتام .ثم انتخب الرئيس
نبيه بري فانهى تفرغي يف املجلس ،علام ان
عالقة مودة واحرتام كانت تربطني به وال
تزال .انتقلت اىل السلك الخارجي عام 1994
وبقيت فيه اىل حني احالتي عىل التقاعد يف
شباط  .1996منذ سنة  1988عملت استاذا
ملادة الحقوق يف الجامعات ادرس فيها 14
ساعة اسبوعيا واحارض يف هذه املعاهد
باللغتني العربية والفرنسية.
■ تجربتك غنية اذا مع الرئيس االسعد؟
□ انا مدين له النه شجعني كثريا ،وجعلني
اتخصص يف القانون الدستوري عىل انواعه:
العام واللبناين والعريب واملقارن للدول
العربية ودول البحر املتوسط ،ويف القانونني
الربملاين واالنتخايب ايضا يف كل مجاالتهام ،وان
اصبح اختصاصيا يف هذه املواد الدستورية
والربملانية .كان الرئيس االسعد يحب العلم،
ويريد ان يكون اىل جانبه مستشار قانوين
يوازي بعلمه افضل مستشاري رؤساء املجالس
يف الدول املتقدمة مثل فرنسا واملانيا وبلجيكا

عىل سبيل املثال ال الحرص :دراسة حول لجان
التحقيق الربملانية وصالحياتها القضائية،
دراسة حول مدى تطبيق النظام الداخيل
للمجلس وهل له صفة القانون ،دراسة حول
السلطات القضائية للجان التحقيق الربملانية
وهل ميكن منح هذه اللجان سلطات قضائية
وقد اعد لها قانون صدر لتنظيم اعاملها،
دراسة حول مبدأ فصل السلطات ،دراسة
حول مدى اجراء تحقيق برملاين وتحقيق
قضايئ يف آن معا .وهذه وضعت ابان ما سمي
ازمة صواريخ “كروتال” يف ايلول  .1972اىل
دراسة حول اعالن حال الطوارىء يف البالد
انجزت يف ايار  1973باالشرتاك مع االستاذين
العالمة بيار داغر واملحامي الدكتور رمزي
جريج (الوزير الحايل لالعالم) ،دراسة تتعلق
بحلف رئيس الجمهورية اليمني الدستورية،
دراسة يف آذار  1979باالشرتاك مع االستاذين
النائبني الراحلني عبده عويدات وناظم
القادري حول اصول تطبيق املادة  58من
الدستور املتعلقة مبشاريع القوانني املستعجلة
ومهلة اربعني يوما ليوقعها رئيس الجمهورية،
دراسة وضعت يف كانون الثاين  1980تتعلق
بتطبيق املادة  57من الدستور التي تعطي
رئيس الجمهورية الحق يف طلب اعادة
القوانني اىل مجلس النواب .اىل ذلك ،اعددنا
الدراسات القانونية املتعلقة بتطبيق القانون
رقم  25الصادر عام  1974املتعلق باعطاء
مخصصات وتعويضات شهرية للرؤساء
السابقني للجمهورية ورؤساء مجلس النواب
ورؤساء الحكومة والنواب السابقني.

					
السفري جويّ تابت

■ هل يحصل يف اي بلد يف العامل ان يتقاىض
الرؤساء ،او عىل االقل النواب السابقون،
تعويضات بعد انتهاء واليتهم النيابية؟
□ طبعا .مثة كثري من الدول يتقاىض فيها
النواب السابقون تعويضات .عندما درسنا
وضع هذا القانون حصلنا عىل معلومات
ونصوص قانونية من عدد من الدول عن
كيفية تعاطيها مع املوضوع مدار البحث.
درسناها كلها ،وانجزنا مرشوعا ينسجم مع
طبيعة التفكري والحياة يف لبنان .القانون ال
مينح التعويض لولد الولد كام هو سائد خطأ
يف بعض االوساط ،بل تقترص االستفادة عىل
ارملة النائب واوالده القارصين واوالده
املرىض او املعاقني ،وعىل بناته العوانس
اللوايت يعشن عىل عاتق النائب املتوىف،
وذلك السباب انسانية واجتامعية .اما اوالده
الراشدون فال يستفيدون من هذا القانون.
■ كيف استفادت املجالس املتعاقبة من هذه
الدراسات ،واىل اي مدى كان رؤساء املجلس
يلتزمونها؟
□ هذه الدراسات هي حول مواضيع بعضها
ال يزال بحثه قامئا االن .ال شك يف ان الرئيس
االسعد استفاد من دراساتنا واستشاراتنا،
وقد استعان ببعضها كام هي ،وبجزء من
بعضها االخر ،وعدّل يف بعضها ،لكنها كانت
دامئا موضع عناية ودراسة يف اللجان النيابية
التي ال شك يف انها استفادت منها ايضا .اعترب
نفيس ابن مجلس النواب ،وقد عملت فيه

(املأمور املتمرن عدنان عبيد).

اشترى الرئيس بري مكتبة
الدكتور ادمون رباط،
واتمنى عليه شراء مكتبة
الدكتور ادمون نعيم
اجرينا مسحا طبوغرافيا
ملحاضر مجلس النواب
والجريدة الرسمية منذ
عام  ،1922وتمكنا
من تصويرها بالعربية
والفرنسية حتى عام 1943

ما يقارب ربع قرن ،وعشت عميل بعقيل
وقلبي خدمة للبنان ووفاء للرئيس االسعد
ومحبة مبجلس النواب .كنت اشعر يف عميل
بانني اخدم وطني .ما كنا نقوم به من
دراسات واستشارات ال يلزم رئيس املجلس
تبنيه .لكن الرئيس االسعد كان يثق يب،
ويشعر بانه هو َمن انجز الدراسة بسبب
ثقته الكبرية يب.
■ هل ميكن ان نقارن تجربتك مع الرئيس
االسعد بالتجربة مع الرئيسني حسني
الحسيني ونبيه بري؟

□ مل اتابع بدقة مع الرئيسني الحسيني وبري
النهام استعانا بغريي .لكن ما اعرفه ايام
الرئيس الحسيني انه مل يحصل تغيري خاص يف
طبيعة العمل .مع الرئيس بري ايضا مل يحصل
تغيري جوهري ،لكنه رمبا زاد بعض االمور.
اما املواضيع العلمية فال تزال قامئة حاليا يف
املجلس .يوجد مستشارون ممتازون ،والرئيس
بري يقوم باعامل مهمة مثل تجديد مكتبة
املجلس ،وقد بلغ ايل انه اشرتى مكتبة العالمة
الدكتور ادمون رباط ،وانني اشد عىل يده يف
هذا االنجاز .نحن يف لبنان  -وخصوصا السلطة
االشرتاعية  -الورثة الرشعيون ملعهد الحقوق
يف بريوت الذي انىشء ايام الرومان عام 150
بعد امليالد ،واستمر اعظم معهد حقوق يف
االمرباطورية الرومانية حتى عام  551يوم
هدم بالهزة االرضية .من واجبنا الوطني
والقومي والعلمي والتاريخي تجاه لبنان،
وانفسنا واالجيال الطالعة ،املحافظة عىل هذا
االرث .ارجو من الرئيس بري ان ال يتوقف
عن تحويل مكتبة مجلس النواب مكتبة عاملية،
كام كانت بريوت مدينة عاملية للعلم ايام معهد
الحقوق فيها ،ونحن اىل جانبه النجاز مشاريع
كهذه اذا احتاج الينا .كذلك امتنى عىل الرئيس
بري رشاء مكتبة العالمة الراحل الدكتور
ادمون نعيم ،وان يقوم مجلس النواب بعمل
جلل هو اعادة طبع محارض جلسات مجلس
النواب منذ عام  1922اىل اليوم ،وطبع الجريدة
الرسمية للجمهورية اللبنانية منذ صدورها
لغاية اليوم ،الن النسخ القدمية منها مفقودة
يف معظمها .وسبق للرئيس حسني الحسيني
ان بدأ تحقيق هذا املرشوع ،وكلف بذلك
مستشاره الصحايف االستاذ حسني قطيش الذي
تعاونت معه بجدية النجازه .لكن الظروف
مل تسمح بتحقيقه .قمت كذلك باجراء مسح
طبوغرايف ملحارض مجلس النواب والجريدة
الرسمية من عام  1922يف كل املكتبات املهمة
يف لبنان ،ومتكنت بواسطة مؤسسة املحفوظات
الوطنية من تصويرها بالعربية والفرنسية
حتى عام  ،1943وبالعربية ملا بعد عام ،1943
عىل ميكروفيلم  35ملم ( 258فيلام) ،وبلغ
مجموع صورها  155550صورة ،ووضعنا يف
مجلس النواب نسخا منها.
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رأي
مؤتمر "الدفاع عن المسيحيين":
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بقلم جورج بشير*

تأكيد التعايش املسيحي ـ اإلسالمي وجبه اإلرهاب
يف غرفة االجتامعات الخاصة مبجلس االمن القومي االمرييك
يف البيت االبيض يف واشنطن ،الفاصلة ما بني املكتب
البيضاوي للرئيس وغرفة مستشار الرئيس لالمن القومي
السفرية سوزان رايس ،جلس بطاركة الطوائف املسيحية
املرشقية للمرة االوىل يف التاريخ قبالة الرئيس باراك
اوباما ،يف حضور رايس والوزير االمرييك السابق اللبناين
االصل راي لحود ومد ّونون للقاء هو االول من نوعه.
راحوا يعرضون عىل امتداد  35دقيقة ،كل منهم ،معاناة
املنطقة العربية دوال وشعوبا منذ نكبة فلسطني واهلها
اىل اليوم .اسهبوا يف عرض معاناة املسيحيني واملسلمني
املرشقيني معا ظروفا مأساوية مل يسبق ان واجهوها منذ
املرحلة الرببرية الوحشية التي عاشها العامل واملنطقة يف
بداية التاريخ ،قبل بروز الحضارة االنسانية وتطور حياة
البرش وظهور الديانات الساموية واشعاع نورها من الرشق
اىل الغرب ،واىل انحاء العامل ،من طريق نرش االميان بالله
وبقدرة االنسان والقيم والتعاليم املتعلقة باملحبة واالخوة
والسالم والتسامح بني البرش.
قبل اللقاء مع الرئيس اوباما ،التقى وفد البطاركة
الكاثوليك واالرثوذكس الذين يرتأّسون الطوائف املسيحية
يف الرشق االوسط (املوارنة ،االرثوذكس ،امللكيون
الكاثوليك ،االرمن ،الرسيان ،الكلدان ،االشوريون ،االقباط،
االنجيليون) مع السفرية رايس ،وخاضوا معها يف عرض
شامل للوضع يف الرشق االوسط ،وخصوصا يف لبنان
والعراق وسوريا وفلسطني ومرص والسودان ،حيث اعامل
ارهابية وحشية وبربرية غري مسبوقة ـ عىل ح ّد تعبريهم
ـ اال يف غياهب التاريخ وظلمته ،بغية تدمري صيغة العيش
املشرتك املسيحي ـ االسالمي يف املنطقة ،ومحو املوزاييك
الحضاري يف بلدانها ،وقد شهدت املآيس واملحرقة االخرية
يف العراق وسوريا.
تسلم الرئيس االمرييك مذكرة خطية باالنكليزية ،ونسخة
منها ايضا اىل السفرية رايس ،تناولت ما اصاب مسيحيي
بعض دول املنطقة ،يف قرى ومدن تاريخية يف العراق

(املوصل وسهل نينوى) ويف سوريا (معلوال والرقة والجزيرة
ومناطق محاذية للحدود الرتكية) ،وما رافقها من اعامل
قتل وذبح عىل الهوية وسبي فتيات ونساء وبيعهنّ او
تزويجهنّ بالقوة مع اجبار الشبان اما عىل االلتحاق
بصفوف االرهابيني يف منظامت "القاعدة" و"داعش"
و"النرصة" ،او دفع الجزية وتغيري الدين بالقوة.
كان الرئيس االمرييك ومعاونوه الكبار متأثرين بحديث
الوفد املسيحي الرشقي .حرص الرئيس عىل ان يسمع
كل مسؤول روحي لالطالع عىل رأيه ومعلوماته يف طرق
املعالجة واملواجهة ،يف ضوء مضمون املذكرة الخطية من
صفحتي فولسكاب .من ابرز ما تضمنته ان املسيحيني
يرفضون عروض قبولهم يف البلدان االخرى الجئني او
نازحني ،خصوصا يف البلدان الكربى االعضاء الدامئني يف
مجلس االمن ،ألنهم يتطلعون اىل دور رائد من هذه
الدول يدفع عنهم االذى والخوف واالرهاب ،و ُيعيدهم
اىل ديارهم يف اوطانهم ومدنهم وقراهم .و ُيعيد اليهم
ممتلكاتهم .اىل دور املجتمع الدويل يف محاسبة اولئك
الذين انزلوا ما انزلوا من ظلم وقهر وتهجري وقتل
عىل الهوية بوحشية ّ
رشدت عرشات آالف االبرياء.
ناهيك بأن ترك هذا االرهاب سيوصله اىل دول الغرب
والواليات املتحدة بالذات ،وقد احتفلت آنذاك بالذكرى
الثالثة عرشة لتدمري الربجني يف نيويورك .عالج االرهاب
واالرهابيني يكون يف املواجهة.
سبعة عرش نائبا وشيخا من اعضاء مجليس الكونغرس
االمرييك شاركوا اعضاء املؤمتر الذي دعت اليه منظمة
"الدفاع عن املسيحيني" يف واشنطن خالل يوم كامل ،امضاه
أعضاء املؤمتر يف مبنى الكابيتول هول (الكونغرس االمرييك)
مع غداء عمل مع ممثل الفاتيكان الكاردينال ليوناردو
ساندري رئيس املجمع الرشقي ممثال البابا فرنسيس االول.
حرض ايضا :كاردينال واشنطن ويرل ،الكاردينال بشارة

الراعي البطريرك املاروين ،بطريرك الكاثوليك غريغوريوس
لحام ،بطريرك الرسيان يوسف يونان ،بطريرك االرمن آرام
ّ
كيشيشيان ،مرتوبوليت نيويورك وامريكا للروم االرثوذكس
جوزف زحالوي ممثال بطريرك االرثوذكس ،املطران انجلوا
ممثل الكنيسة القبطية ،رئيس الكنيسة االنجيلية ،فضال
عن رئيس املؤسسة االمريكية للدفاع عن املسيحيني IDC
الداعية اىل املؤمتر.
تحدث النواب والشيوخ االمريكيون من الحزبني الجمهوري
والدميوقراطي عن وضع املنطقة ،ومعاناة املسيحيني
واملسلمني والكرد واليزيديني من االرهابيني ،مشددين
عىل رضورة قيام املجتمع الدويل وبخاصة امريكا بواجب
حامية معامل الحضارة االنسانية يف العامل وتحديدا يف
دول الرشق االوسط ،مطالبني الواليات املتحدة االمريكية
واملجتمع الدويل بتطبيق رشعة حقوق االنسان وحامية
العيش املشرتك االسالمي ـ املسيحي يف الرشق االوسط من
ّ
املرشدين من اوطانهم
عبث االرهابيني ،واعادة حقوق
اليهم ومالحقة َمن ارتكبوا الجرائم االرهابية يف حق هؤالء
الناس الذين يتطلعون اىل حياة كرمية آمنة ومساملة مع
اخوانهم املسلمني وسكان املنطقة يف الدول التي تتعرض
البشع اعامل االرهاب.
اليومان الباقيان من اعامل املؤمتر كانا يف فندق شورهام.
بدأ اليوم االول منهام بصالة مشرتكة هي االوىل من
نوعها يف واشنطن ترأسها الكرادلة والبطاركة املسيحيون
جميعهم ،وق ّدم لها البطريرك املاروين برتحيب باملشاركني
موجها
ودعوة اىل تضافر الجهود من اجل نجاح املؤمترّ ،
الشكر اىل املشاركني.
الئحة طويلة من املتحدثني الذين استمع اليهم املؤمتر
طوال ثالثة ايام ،مبا فيها املؤمتر الصحايف الذي شهده نادي
الصحايف الوطني يف واشنطن ،وكلها ركزت عىل مسؤولية
املجتمع الدويل واالمم املتحدة ،وبخاصة الواليات املتحدة،

يف حامية املدنيني من اعامل الظلم واالرهاب ،وصون
صيغة العيش املشرتك التي يعيشها املسلمون واملسيحيون
يف دول املنطقة من اعتداءات االرهاب ،الن املسيح ّيني
الذين هجروا من ديارهم بالقوة وإعتدي عىل اماكن
عبادتهم من االديرة والكنائس و ّ
رشد عرشات اآلالف منهم
وأبيد آخرون واستوىل االرهابيون عىل بيوتهم ،ال ينشدون
سوى العودة اىل ديارهم للعيش يف أمن وسالم وأخوة
كام كانوا مع جريانهم واخوتهم املسلمني ،يك يبقى الرشق
مش ّعا مبعامل الحضارة والتقدم والحرية ،وباالميان بالله
وقدرة االنسان عىل ان يكون عىل صورة الله ومثاله كام
اراده ربه.
حاول البعض تشويه صورة املؤمتر بنرش اشاعات الكذب
واالفرتاء والتجنّي عىل اهدافه ،وآزرتهم يف هذه الحملة
التي اثبتت عقمها اصابع الصهيونية واللويب االرسائييل،
واكدته دعوة عضو مجلس الشيوخ تيد كروز اىل املؤمتر
يف كلمته الخارجة عن النص يف العشاء الختامي ،مطالبا
املسيحيني بتأييد ارسائيل ومنارصيها .لكن دعوة كروز
لقيت االستهجان واالستنكار من الحضور الذين ناهز
عددهم االلف واربعمئة شخص ،ما افشل خطته ودفعه
اىل مغادرة منصة الخطابة وصالة العشاء.
ال شك يف ان اهم ما يف مؤمتر واشنطن انه انعقد يف
العاصمة االمريكية ،ويف هذه الظروف بالذات ،وعىل
مستوى القادة والرؤساء الروحيني للطوائف والعائالت
املسيحية الكاثوليكية واالرثوذكسية يف الرشق االوسط،
حيث متكنوا يف ثالثة ايام من نقل صورة ما يجري يف
املنطقة من مظامل ضد دولها وشعوبها.
*حرض الصحايف جورج بشري مؤمتر "الدفاع عن املسيحيني" يف
واشنطن بني  9ايلول و 11منه ،واطلع عىل مداوالته وكتب
لـ"االمن العام" مشاهداته وانطباعاته
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تقرير
جورج ياسمني

georgesyasmine@hotmail.com

عرسال ليست اعزاز او معلوال.

خطف العسكريني:
من القلمون إلى القلمون
ليست اعزاز وال معلوالّ .
شكلت قضية العسكريني اللبنانيني الرهائن
لدى جبهة النصرة وتنظيم داعش اثر غزوة عرسال منذ شهرين ،تحديا
وطنيا وامتحانا لقدرة اللبنانيني مؤسسات وشعبا على مواجهة
مفصلية  -سابقة قلما تعاملوا معها .وحدت اللبنانيني للمرة األولى
مسلمني ومسيحيني في وجه عدو شرس :االرهاب التكفيري
الفارق بني اعامل الخطف يف اعزاز ومعلوال
وعرسال ،ان االحتجاز يف االوىل والثانية حصل
عىل االرض السورية .يف االوىل خطف لبنانيون،
فتم
ويف الثانية راهبات سوريات .اما يف الثالثة ّ
االعتداء عىل السيادة اللبنانية وعىل املؤسسة
العسكرية باعامل ارهابية عىل االرايض اللبنانية.
واالخطر خطف عسكريني وقتل بعضهم ضباطا
ورتباء .اما الالفت يف اعتداء املجموعات االرهابية
عىل الجيش يف عرسال وجرودها ،فكان يف قتال
جبهة النرصة وتنظيم داعش جنبا اىل جنب ضد
الجيش ،يف وقت يخوض الفصيالن قتاال دمويا
بعضهام ضد البعض يف سوريا .املفارقة الثانية
ان داعش الذي ال يقيم وزنا للقوانني الوضعية
او الدساتري الوطنية" ،وافق" عىل التفاوض مع
الدولة اللبنانية التي يسميها تارة العلامنية،
وطورا الكافرة ،ويطلق عىل الجيش الوطني
تسميات طائفية ومذهبية واقليمية.
كان واضحا منذ اللحظة االوىل لغزوة عرسال ان
االرهابيني يرمون اىل جملة اهداف منها:
 - 1التمدد داخل االرايض اللبنانية ونقل املعركة
اىل ح ّيز جغرايف جديد ،وتحويل لبنان من ارض
نرصة اىل ارض جهاد.

 - 2خطف عسكريني ومدنيني ملبادلتهم مبوقوفني
اسالميني وجهاديني يف السجون اللبنانية ،هم
لبنانيون وفلسطينيون وسعوديون وآخرون من
جنسيات غري عربية.
 - 3السعي اىل فتح ممر ومسلك آمن من
القلمون السورية اىل القلمون اللبنانية عىل
الساحل الشاميل ،وتأمني منفذ بحري والوصول
اىل "املياه الدافئة" استنساخا للسعي الرويس
القيرصي القديم.
 - 4ايجاد مالذ آمن وبقعة "خالصة" تقيهم
صقيع الشتاء وقصف الجيش السوري وكامئن
املقاومة.
تقابل الحكومة اللبنانية االهداف االرهابية
بسقف سيايس ال تقبل النزول دونه:
 - 1ال مقايضة ،وال تبادل بني عسكريني مختطفني
وارهابيني موقوفني.
 - 2استعداد الستعجال املحاكامت واخالء سبيل
غري املحكومني وغري املتورطني يف اعامل ارهابية.
 - 3رفض الدخول يف مفاوضات مبارشة مع
جبهة النرصة وتنظيم داعش عرب وسطاء
محليني ،وعدم الوقوع يف فخ استدراج الحكومة
اىل لعبة التفاوض املفخخ برشوط فضفاضة ،تبدأ

باطالق موقوفني ومتر بفديات مالية وتنتهي
بتعهد املقاومة االنسحاب من القلمون.
 - 4استمرار التواصل مع القناتني القطرية
والرتكية يف هذا امللف ،والتمسك بالتكتم
الشديد نظرا اىل دقة املسألة وحساسيتها.
 - 5تفويض املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم اجراء االتصاالت الالزمة ،والتواصل
مع القنوات املعنية بهدف تحرير العسكريني
اللبنانيني ،نظرا اىل ما ميتلكه من باع طويل
يف هذا املجال وصدقية وخربة ومقدرة عىل
التفاوض يف اشد الظروف حراجة ودقة ،من
دون التفريط بالسيادة اللبنانية ودماء الشهداء
وكرامة املؤسسة العسكرية والقوانني اللبنانية.
مثة َمن يرى يف خطف العسكريني مؤرشا سلبيا
اىل طبيعة املرحلة املقبلة ،وغطاء الهداف اكرب،
ووسيلة لغايات اوسع ابرزها ان هناك احتامال
كبريا لترسب عنارص داعش باعداد كبرية من
الداخل السوري بعد بدء العملية العسكرية عىل
القلمون يف وقت قريب قبل الشتاء .يفرض هذا
االحتامل دخول هؤالء اىل عرسال ومحيطها،
والترصف عىل قاعدة "عيل وعىل اعدايئ" اذا
ُسدت السبل يف وجههم ،وخصوصا اذا اطلق
التحالف الدويل تهديداته وقصف مواقع داعش
يف سوريا .عندئذ يبدأ التنظيم التكفريي يف
سوريا ولبنان اعتامد سياسة االرض املحروقة يف
وجه الحرب املفتوحة عليه ،لتخفيف الضغط
عنه ،والضغط يف املقابل عىل التحالف الدويل
لوقف رضباته الجوية ،ما يستوجب من الجانب
اللبناين التنسيق مع الجانب السوري لسد املنافذ

واملعابر واملسالك من خالل القصف الجوي
السوري.
كام ان خطف العسكريني اللبنانيني هدفه توفري
مظلة حامية دامئة لالرهابيني من االستهداف
السوري ،ومن مطاردة املقاومة وتدابري الجيش
اللبناين التي اجاز مجلس الوزراء اتخاذها لتحرير
الرهائن العسكريني ،ومن بينها القيام بعملية
عسكرية لفصل الجرود عن عرسال والعكس،
وتضييق املنافذ عىل االرهابيني .االمر الذي
يتسبب مبواجهات واسعة مع املسلحني ال سيام
مع اقرتاب فصل الشتاء وعزل املنطقة بالثلوج،
ما يرغم املتطرفني عىل االنكفاء يف اتجاه عرسال
ومخيامت الالجئني السوريني.

ج  -تعميم االحباط يف صفوف العسكريني
واضعاف معنوياتهم ،قبيل اي مواجهة مقبلة
مع االرهابيني يف عرسال واملحيط واي منطقة
اخرى او خاللها.

تعيني اللواء عباس ابراهيم
وسيطا رسميا يفتح الباب
على معالجة جدية للملف

تنظيم داعش وجبهة النرصة يتقاتالن يف سوريا ،ويقاتالن جنبا اىل جنب يف لبنان.

اال ان االرهابيني ماضون يف مرشوعهم الهادف
اىل نرش الخوف والتخريب ورضب الوحدة
الوطنية ،وتأليب الرأي العام اللبناين عىل الدولة،
وتحريك الغرائز واملشاعر املذهبية والطائفية
من خالل اقدامهم عىل ذبح عسكريني لبنانيني
ضمن خطة تهدف اىل:
أ  -جس نبض بعض املناطق والطوائف يف
تعاطفها مع املؤسسة العسكرية ،وكيفية رد
فعل ابنائها وتعاطيهم مع حدث خطري يف حجم
كهذا.
ب  -محاولة زرع الفتنة بني الجيش اللبناين
وطائفة كربى يشكل ابناؤها السواد االعظم من
املؤسسة العسكرية.

د  -اختبار ردود الفعل عىل النازحني السوريني
الذي يقيمون ضمن مخيامت ،ومدى ارتباط
سالمة النازحني السوريني بسالمة العسكريني
الرهائن.
هـ  -رفع سقف االبتزاز والتهويل يف وجه
الحكومة اللبنانية اىل الحد االقىص ،بالتزامن
مع معطيات تشري اىل استعداد التكفرييني يف
جرود عرسال لفتح معركة جديدة يف القلمون
السورية ،او التوجه غربا العادة فتح معركة
عرسال بهدف استباق فصل الصقيع والثلج.
مع علمهم باستحالة البقاء يف الجرود الكرث
من اسابيع قليلة مقبلة .لكن ،هل ميكن اطالق
موقوفني متطرفني يف سجن رومية؟

رئيس مجلس القضاء االعىل جان فهد رسم
سقفا ال عودة عنه خالل االجتامع االمني
 القضايئ الذي انعقد يف الرسايا الحكوميةبرئاسة الرئيس متام سالم ،وحضور اعضاء
اللجنة الوزارية الدارة ازمة الرهائن،
ومبشاركة القادة العسكريني واالمنيني،
بتأكيده ان القضاء مقيد بقوانني واصول ال
ميكن معها الدخول يف اي مقايضة ،طارحا
االشكاليات واآلليات التي تعرتض ملف
املحكومني ،واولئك الذين ال يزالون قيد
املحاكمة ،وكذلك َمن مل تبدأ محاكمتهم.
فضال عن االعتبارات السياسية من اجامع
مجلس الوزراء ،اىل الترشيع يف مجلس
النواب (العفو العام) ،اىل توقيع رئيس
الجمهورية.
هدف االرهابيون من خالل غزوة عرسال
وخطف العسكريني اىل تحويل قضية عرسال
اىل كرة نار تتدحرج يف الداخل اللبناين،
وجعلها جرحا نازفا يشكل مادة لتأجيج
النزاع الداخيل ،وفتح الباب عىل الفتنة من
خالل االقدام عىل خطف مضاد عىل غرار ما
فعله ذوو املخطوفني يف اعزاز ،خصوصا وان
هناك َمن يتوقع ان تطول فرتة الخطف ،وان
مثة َمن بدأ ير ّوج ملسألة ان مخطويف اعزاز
ما كانوا ليطلقوا ويعودوا اىل الحرية لو مل
تحصل عمليات خطف للمبادلة ومامرسة
الضغوط .وهذه مسألة غاية يف الخطورة،
لها انعكاسات وتداعيات داخلية واقليمية،
كون قضية العسكريني تختلف عن خطف
الزوار اللبنانيني يف اعزاز.
ال تزال اوراق القوة لدى الحكومة اللبنانية يف
مسألة خطف العسكريني متوافرة ،منها عىل
سبيل املثال قطع طرق التواصل واالتصال
بني عرسال وجرودها جديا عىل نحو يحارص
االرهابيني يف الجرود ،ويقطع االمداد عنهم،
اىل القبض عىل اللبنانيني والسوريني الذين
شاركوا يف القتال ضد الجيش يف عرسال او
خارجها ،اىل ضبط الوضع يف سجن رومية
والحد من حجم رموز االرهاب املسجونني
فيه وتحكمهم باملوقف والترصف كأنهم
اولياء االمر واصحاب القرار ،اىل توجيه
رسالة واضحة اىل الخاطفني مفادها ان
املقايضة مرفوضة قطعا.
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االستراتيجيا األميركية والتحالف الدولي

واشنطن تعود إلى الشرق األوسط من السماء
نجح تنظيم "الدولة االسالمية" (داعش) في تحريك كل ازمات الشرق
االوسط دفعة واحدة ،وفي استدراج كل الالعبني الى "الحلبة"
وخلط اوراق النظام االقليمي االمني والسياسي ،وما يتصل به
ويتفرع عنه من عالقات وتحالفات .هذا التنظيم االرهابي الذي صار
من أغنى التنظيمات املسلحة في العالم بعد سيطرته على ثلث
مساحة سوريا ونصف مساحة العراق تقريبا ،بات ايضا مصدر خطر
ليس على العراق وسوريا فحسب ،وانما املنطقة والعالم مع
تحوله الى منشأ لالرهابيني من ذوي الخبرات والتجارب
مل يسع املجتمع الدويل وهو يبرص الخطر
الذي باتت متثله دولة الخالفة االسالمية
يف العراق وسوريا ،اال السعي اىل تداركه
والتحرك الحتوائه ومحارصته قبل تفاقمه
وتوسعه ،فكانت املبادرة االمريكية اىل بناء
تحالف دويل ـ اقليمي فضفاض .وكان اعالن
الحرب عىل داعش .لكن التحالف يعاين
من حلقات مفقودة ويواجه اشكاليات
تصادمية ومصالح متعارضة ،والحرب لن
تكون سهلة وال رسيعة.
الصعود املباغت واملذهل لـ"الدولة
االسالمية" دفع الواليات املتحدة اىل
اعادة ترتيب اولوياتها ومراجعة سياستها
يف املنطقة .غيرّ تنظيم داعش حسابات
الرئيس االمرييك باراك اوباما اكرث من
اي عامل آخر ،ودفعه اىل وضع خطط
اسرتاتيجيا جديدة ملحاربة االرهاب يف اطار
تحالف دويل تقوده واشنطن التي انهت
مرحلة من االنكفاء واالحجام والتخيل عن
الدور القيادي.

اكتشف اوباما ان الحرب عىل االرهاب مل
تضع اوزارها مع تصفية اسامة بن الدن
يف باكستان ،وان خطر داعش يتفوق اآلن
عىل خطر "القاعدة" .ايقن انه مل يعد يف
االمكان االستمرار يف اسرتاتيجيا االنكفاء
واالنسحاب من منطقة الرشق االوسط،
وانه مضطر للعودة عسكريا اىل املنطقة وان
من السامء من طريق الغارات الجوية .كام
ادرك ان السياسة االمريكية شابتها شوائب
كثرية يف العراق وسوريا .فعملية تفكيك
الجيش العراقي كانت خطأ يجري اليوم
تصحيحه بعملية التسليح واعادة التأهيل.
وسياسة الالمباالة حيال االزمة السورية
وتركها من دون حل سيايس ساهمت يف
منو االرهاب والبيئة الحاضنة املغذية له.
تجد واشنطن نفسها مضطرة بتأخري ثالث

خطر داعش ارغم الرئيس
االميركي على وضع خطط
بعد داعش وسيطرته عىل اجزاء واسعة استراتيجيا جديدة ملحاربة
من العراق وسوريا وإلغائه الحدود بني االرهاب في اطار تحالف دولي

البلدين ،وعمليات التطهري ضد اقليات
دينية وعرقية وقطعه الرؤوس االمريكية،

سنوات اىل التدخل يف سوريا ،وان كان
محددا ومحدودا يف اهدافه وظروفه.
مل تغيرّ داعش سياسة اوباما فحسب ،امنا
غيرّ ت ايضا يف املناخ االمرييك واتجاهات
الرأي العام ،وحيث اظهر آخر االستطالعات
ان  71يف املئة من االمريكيني يؤيدون
الغارات الجوية عىل العراق ،وان  65يف
املئة يؤيدون شن غارات عىل سوريا ،مع
العلم ان نسبة التأييد لقصف اهداف يف
سوريا مل تتجاوز  20يف املئة العام املايض
عندما استخدمت االسلحة الكيميائية.
واذا كانت شعبية اوباما وصلت اىل
مستويات متدنية وتصدعت ثقة االمريكيني
بصدقيته ،وقدرته عىل معالجة ادارة
االزمات الخارجية وضامن دفاع وطني
قوي ،واالضطالع بدور قيادي يف العامل ،فإن
امامه اليوم فرصة سانحة الستعادة شعبيته
وزخمه ،والتخلص من الصفة التي الصقت
به ،وهي انه رئيس ضعيف ومرتدد وال
ميتلك قرار املواجهة وارادته.
مل يرتدد هذه املرة يف التقاط الفرصة
وزمام املبادرة ،واعطى اشارات واضحة
اىل انه اتخذ قرار املواجهة ولديه التصميم
واالستعداد لخوض املعركة ضد داعش،
اىل درجة انه مل يشعر بحاجته اىل غطاء
الكونغرس وتفويضه ،كام كانت عليه الحال
قبل عام عندما مل يكن راغبا يف التدخل
والتورط العسكري يف موضوع االسلحة
الكيميائية ،ولجأ اىل الكونغرس متذرعا
بالحاجة اىل تصويته.
اختار "اوباما ـ  "2ان يعلن اسرتاتيجيته
الجديدة يف خطاب موجه اىل الشعب
االمرييك ،مض ّمنا اياه اربعة بنود اساسية
هي:

اكتشف اوباما ان الحرب عىل االرهاب مل تضع اوزارها مع تصفية بن الدن ،وان خطر داعش يتفوق عىل خطر "القاعدة".

• تكثيف الغارات عىل العراق وتعقب
قادة داعش يف العراق وسوريا.
• ارسال مزيد من الخرباء واملستشارين
العسكريني اىل العراق لتطوير التنسيق مع
الجيش العراقي والبشمركة.
• التنسيق مع الحلفاء لقطع متويل داعش
وتحسني القدرات عىل جمع املعلومات
االستخبارية ،والرد الرسيع عىل الطروحات
االيديولوجية لداعش ،والتصدي لتسلل
املقاتلني االجانب من الرشق االوسط واليه.
• توفري املساعدات االنسانية للمدنيني من
كل الطوائف ،املعرضني الخطار كبرية.
اما االسرتاتيجيا االمريكية يف العراق ،فباتت
واضحة يف خطوطها وتفاصيلها وتشمل:

• تنفيذ رضبات جوية من دون ارسال
قوات برية.
• االعتامد عىل قوى عراقية ثالث عىل
االرض ،اولها الجيش يليه قوات البشمركة
وقوات العشائر السنّية يف االنبار.
• اعادة تأهيل الجيش العراقي وتسليحه،
عىل ان يتم يف املوازاة بناء تشكيالت حرس
وطني يف املناطق تكون مثابة "جيوش
محلية".
• اقامة توازن سيايس جديد باعطاء
استقالل اكرب لكردستان العراق وهامش
قرار وتحرك ،بحيث تصبح اقل من دولة
واكرث من اقليم ،واعطاء املك ّون السنّي
حصة وازنة يف السلطة ومشاركة افعل يف

الحكم والقرار الوطني.
الوضع يف سوريا ليس بهذا الوضوح ،امنا
هو وضع شائك ومعقد ميكن ان يؤدي اىل
تقويض التحالف وعدم وصوله اىل هدفه
الرئييس ،وهو القضاء عىل داعش .فكل
الخرباء العسكريني يجزمون بان الرضبات
الجوية لن تكون كافية لهزمية داعش اذا
مل ترتافق مع عمليات تق ّدم برية ،وان
رضب داعش يف العراق لن يكون كافيا اذا
مل يتوسع نطاقه يف اتجاه االرايض السورية
حيث يتحصن هذا التنظيم ويثبت اقدامه.
لكن متدد الحرب الدولية ضده اىل سوريا
دونه عقبات سياسية وقانونية وعمالنية:
• اذا كانت الحكومة العراقية تقدمت
بطلب رسمي حتى تبادر للمشاركة يف
العمليات الحربية ،فان ليس يف مقدور
الحكومة السورية التقدم مبثل هذا الطلب،
الن الدول الغربية وغالبية الدول العربية
ال تعرتف برشعية النظام السوري .اال ان
هذه الدول تعرف يف املقابل ان سوريا،
مثل ايران ،رشيك طبيعي يف الحرب عىل
االرهاب وانه ال ميكن تنفيذ عمليات

داعش من منظار اميركي :ارقام وتقديرات
اعلنت وكالة االستخبارات املركزية االمريكية ان عدد مقاتيل تنظيم
"الدولة اإلسالمية" يف سوريا والعراق يرتاوح بني 20الفا و 31الفا و500
مقاتل ،يف تقديرات جديدة تزيد باضعاف عن تقديراتها السابقة البالغة
 10آالف مقاتل.
ويعكس التضارب الهائل ،جزئيا ،شكوكا كبرية لدى اجهزة االستخبارات
االمريكية حيال حجم العدو الجديد المريكا والخطر الذي يشكله لها.
لكن تصاعد االرقام والقلق الذي سببه بني مسؤويل مكافحة االرهاب
والعسكريني االمريكيني يساعد ايضا عىل تفسري قرار الرئيس الذهاب اىل
الحرب ضد تنظيم متطرف ال صلة له بأي مخطط يستهدف الواليات
املتحدة.
وتقول ليزا موناكو ،مساعدة الرئيس لشؤون االمن الداخيل ومكافحة
االرهاب ،ان الرسعة التي ينمو فيها داعش ويحشد بها املوارد ومساعيه
لتجنيد مقاتلني غربيني ،دفعت املسؤولني للرد بصورة مختلفة عن تلك
التي يواجهون بها جامعات ارهابية يف مناطق اخرى.
وبعيدا من تزايد اعداد املقاتلني يف صفوفه ،استطاع التنظيم حشد موارد

كبرية مبعدل رسيع .كام سمح له استيالؤه عىل مدن يف العراق العام
الحايل باقامة ترسانة تتضمن اسلحة امريكية .ويجني التنظيم ما يقدر
مبليون دوالر يوميا من مبيعات النفط يف السوق السوداء وعمليات
االختطاف وخطط اجرامية اخرى .ووفق ما رصح به مات اولسن ،مدير
املركز القومي ملكافحة االرهاب ،يتفوق تنظيم داعش عىل "القاعدة"
بكثري يف استخدامه االنرتنت يف نرش الدعاية واجتذاب املجندين.
وبينام تتسارع الخطى لحشد التأييد الدويل لتوجيه رضبات عسكرية
اىل "الدولة االسالمية" ،بدأ مراقبون تحديد التكلفة التي ستتحملها
الواليات املتحدة يف الحرب التي مل يحدّد لها مدى زمني حتى اآلن.
ورصح خرباء امريكيون لقناة "ان يب يس نيوز" ان تعهد اوباما مالحقة
"ارهابيي داعش اينام كانوا" قد يك ّلف الحكومة االمريكية  100مليون
دوالر يف االسبوع ،او اكرث اذا متددت الغارات الجوية اىل سوريا .يف
وقت قدّر جوردون ادامز ،الذي عمل سابقا مساعدا ملدير شؤون االمن
القومي والدويل يف مكتب االدارة واملوازنة ،تكلفة الحملة بنحو  15اىل
 20مليار دوالر سنويا.
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جوية عسكرية عىل االرايض السورية
من دون التنسيق مع حكومتها التي ـ وان
كانت رشعيتها الدولية منقوصة ـ تكتسب
رشعية واقعية.
• اذا كانت امريكا والدول الحليفة لها
توصلت اىل رضورة رضب داعش يف سوريا
واهميته ،فانها ال تريد لهذه الرضبات ان
تفيد النظام السوري وتساهم يف تعوميه
وانقاذه .وهي تبحث عن افضل الطرق
والخطط الضعاف الطرفني وانهاكهام،
وتريد التحرك يف اتجاه احتواء داعش اذا
كان القضاء عليها صعبا ،ويف اتجاه اضعاف
نظام الرئيس بشار االسد اذا كان سقوطه
او اسقاطه متعذرا.
• اذا كانت الرضبات الجوية االمريكية ضد
داعش يف سوريا يف حال قررت واشنطن
توسيع نطاق رضباتها ،تستلزم وجود قوى
حليفة عىل االرض للتحرك وملء الفراغ،
فان قوى التحالف تجد نفسها امام واقع
يفيد بان املعارضة السورية املعتدلة ليست
مؤهلة ،وال قادرة عىل قتال داعش والحسم
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معها ،حتى وان جرى دعمها وتسليحها،
وان الجيش السوري مؤهل الن يكون
رشيكا للتحالف ضد التنظيم التكفريي مثل
كل جيوش املنطقة .لكن مشكلته سياسية
تتعلق باشكالية العالقة الدولية مع النظام
واملوقف منه.
الخالصة ان هناك ثالث قوى عىل االرض
السورية :داعش املطلوب انهاؤها ،املعارضة
املعتدلة املدعومة دوليا غري القادرة عمليا،
الجيش السوري القادر عمليا وغري املرغوب
فيه دوليا ومن دول الجوار.
اذا كان الجميع متفقني عىل الحرب ضد
تنظيم داعش يف العراق ،فاملسألة يف سوريا
مختلفة .ال امريكا وحلفاؤها راغبون يف
رضبه وتقوية االسد وايران ،وال روسيا
وايران تقبالن بان يكون التحالف ذريعة
لرضب نظام االسد واضعاف الجمهورية
االسالمية واقفال املنطقة يف وجه روسيا
التي يجري اشغالها وانهاكها عىل املرسح
االوكراين .وهذا يعني ان املسألة يف

العراق واضحة ومحسومة :غارات جوية
مكثفة متهد الطريق لتقدم ثالث قوى عىل
االرض (الجيش والبشمركة والعشائر) يف
ظل حكومة رشاكة متوازنة .اما مقاتلو
داعش فانهم يدفعون يف اتجاه سوريا
التي تظل مرسحا ملواجهات وجوالت
اعنف من السابق عىل جبهتني :جبهة
"الدولة االسالمية" مع االكراد والجيش
الحر (املعارضة املعتدلة) ،وجبهة النظام
مع املعارضة .تهدف الخطة االمريكية اىل
اضعاف الطرفني ،داعش والنظام ،وارساء
توازن قوى جديد يتيح ادارة ازمة طويلة
او حال سياسيا يكرر النموذج العراقي.
الخالف حول سوريا اسقطها من البيان
الختامي ملؤمتر باريس الذي كانت من ابرز
عالماته الفارقة غياب ايران او استبعادها
عنه وعن والتحالف ،وهي الطرف املعني
عىل نحو رئييس ومبارش ،ومن الناحية
"الجيوبوليتيكية" بالحرب املعلنة ضد
داعش ،كام انها القاسم املشرتك عىل مرسح
العمليات املمتد من العراق اىل سوريا.

أكراد سوريا
االكراد يف سوريا مك ّون اسايس من املك ّونات السياسية والعسكرية.
االتحاد الدميوقراطي هو حزبهم السيايس و"وحدات الحامية
الشعبية" (عىل عالقة تاريخية مع حزب العامل الكردستاين) هي
الجناح العسكري للحزب ،ويقدر عدد مقاتليها بحواىل  50الف مقاتل.
هذه امليليشيات الكردية خاضت مرارا معارك مع تنظيم "الدولة
اإلسالمية" يف سوريا وتعرض اآلن خدماتها عىل الغرب كحليف ميكن
التعويل عليه ،وقوة وحيدة لها سجل موثق يف محاربة داعش.
ويبدي اكراد سوريا تفاؤال بان يتكرر معهم ما حدث يف العراق اخريا،
حيث تلقت كردستان العراق دعام سياسيا وعسكريا من االمريكيني
واالوروبيني أ ّمن لها ضامنا وحامية غري مبارشة .وما يحاوله اكراد
سوريا هو ان يدخلوا يف االسرتاتيجيا االمريكية التي يجري اعدادها
ملحاربة داعش عىل االرايض السورية.
يف العراق ميثل االكراد واحدا من الحلفاء الرئيسيني للغرب يف
مواجهة "الدولة االسالمية" ،لكنهم مل يحصلوا عىل تقبل الغرب لهم
كرشكاء يف سوريا التي اقتطعت امليليشيا الكردية لنفسها مساحة من
االرض يف شاملها .ورمبا تفتح الحرب عىل تنظيم داعش الباب اخريا
عىل حصول اكراد سوريا عىل املساعدات الغربية التي يتمنونها .غري

ان عليهم اوال ان يوضحوا عالقتهم بالرئيس بشار االسد ،وطأمنة تركيا
اىل انهم لن يتسببوا يف مشاكل عىل حدودها.
ابقى الغرب عىل مسافة بينه واكراد سوريا .لرتكيا ،عضو حلف شامل
االطليس ،مخاوف حول الصالت التاريخية التي تربط حزب االتحاد
الدميوقراطي بحزب العامل الكردستاين االنفصايل الذي حارب من
اجل حقوق االكراد عىل الجانب الرتيك من الحدود.
ويخىش اكراد سوريا تزايد خطر مقاتيل "الدولة االسالمية" يف سوريا
اذا طردوا من العراق .ويعتربون ان قصف مواقعهم فيه غري كاف .اذا
قصفت مواقعهم يف سوريا ،ال بد من التنسيق مع القوات الكردية.
وتربز مالمح تحالف بني االكراد وفصائل املعارضة السورية املعتدلة
يف شامل سوريا لقتال داعش ،وتم تشكيل غرفة عمليات مشرتكة
بهدف قتاله .وهذا تطور الفت عىل صعيد العالقات الكردية مع
املعارضة السورية ،اذ اشتبكت كتائب الجيش الحر العام املايض عىل
نحو متكرر مع مسلحي حزب االتحاد الدميوقراطي الكردي ()PYD
عىل اطراف مدينة عني العرب (كوباين) يف الريف الرشقي لحلب،
متهمة اياه حينها بالتعامل مع النظام السوري .لكن الوضع تغيرّ مع
ظهور داعش.

داعش جزء من منط سيايس مدمر ،بدأ تأسيس دولته آخذا الجرمية السياسية اىل مرحلة الوحشية.

باريس وبغداد كانتا ترغبان يف دعوة طهران
اىل املشاركة .روسيا ال تتصور حربا ناجحة
ضد داعش من دون ايران وتع ّدها رشيكا
طبيعيا .لكن مل يتحقق توافق عىل دعوة
ايران ،واجهض االمريكيون دعوتها بالتوافق
مع دول خليجية بسبب ما يعتربونه دور
ايران يف سوريا ودعمها نظام االسد ،وعدم
تبنيها اهداف املؤمتر وغموض نياتها.
ورغم استبعاد ايران ،يصعب عىل كثريين
تصديق ان هناك خالفا ومواجهة بينها
والواليات املتحدة .مثة ضبابية يف العالقة
وعملية تجاذب و"كباش" ،وارتباك امرييك.
من جهة يقول وزير الخارجية جون كريي
ان ايران غري مشاركة يف مؤمتر باريس
بسبب تورطها يف سوريا ،ومن جهة ثانية
يوحي بان هناك تنسيقا غري مبارش من
تحت الطاولة عندما يقول "ان ايران
تقوم مبا ينبغي ضد داعش ونحن نقوم
بدورنا" .هذا التنسيق غري املبارش كان امثر
ازاحة نوري املاليك وعودة امريكا ج ّويا اىل
العراق واستشاريا اىل بغداد ودعام مشرتكا
للبشمركة الكردية.
ما هو حاصل ان التعاون والتفاهم بني
طهران وواشنطن واقع حول العراق،
لكنه متعذر حول سوريا .واشنطن ال
تريد اي تنسيق عسكري مع ايران يف

تجد واشنطن نفسها
مضطرة بتأخير ثالث سنوات
الى التدخل في سوريا ،وان
كان محددا ومحدودا
ضرب داعش في العراق
لن يكون كافيا اذا لم
يتوسع نطاقه في اتجاه
االراضي السورية
سوريا الن ذلك يتطلب مفاوضات حول
مستقبل االسد ،والتفاوض يفتح مسارا
عىل املفاوضات النووية ويؤدي اىل خلط
االوراق والحصص والعروض .ورغم هذا
الخالف ،يعرف الطرفان ان كال منهام يف
حاجة اىل اآلخر :ال االمريكيون قادرون عىل
ادارة الحرب واالزمة يف العراق من دون
تنسيق مع االيرانيني ،وال ايران قادرة عىل
املحافظة عىل نفوذها املتبقي يف العراق
والحد من خسائرها واحتواء خطر داعش
من دون مساعدة الواليات املتحدة.
ورغم االيقاع الرسيع يف بناء التحالف
الدويل ـ االقليمي ضد داعش ،اال ان هذا

التحالف يواجه الغاما وحال ارتباك لدى
القوى االساسية "القائدة" ،وهي امريكا
وفرنسا وبريطانيا التي مل تبلور بعد خطة
مشرتكة وواضحة للحرب ضد االرهاب،
ويف ظل عدم اتضاح مرسح العمليات
بني العراق وسوريا ،خصوصا وان توجيه
رضبات اىل داعش يف سوريا ميثل اشكالية
قانونية وسياسية ويحتاج اىل استصدار
قرار من مجلس االمن يف هذا الشأن .كام
يسود انقسام اقليمي واضح بني السعودية
املتحفزة وتركيا الحذرة ،ويف ظل غياب
الفت اليران وتحفظ مرصي عن املشاركة
العسكرية ما مل يكن التحالف شامال كل
التنظيامت االرهابية مبا فيها جامعة
االخوان املسلمني .واىل الظروف الخاصة
املتعلقة بكل دولة عىل حدة ،فان القاسم
املشرتك بني دول املنطقة هو عدم الثقة
بالرئيس اوباما وادارته استنادا اىل تجارب
سابقة ،والخشية من ان يدير التحالف وفق
اجندته الخاصة ،حيث االولوية لالسرتاتيجيا
االمريكية ال تزال التوصل اىل اتفاق نووي
مع ايران.
ال تيش التجارب بأن الحرب عىل "الدولة
االسالمية" ستضع اوزارها رسيعا بالقضاء
عليها .العنارص والقوى التي تدفع اىل
التحالف الدويل ملواجهة داعش ،لكل
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منها حسابات ومصالح وتطلعات
وشبكة من العالقات ال تلتقي بالرضورة،
بل تتقاطع هنا وتتصادم هناك.
السؤال ليس هل يجب القضاء عىل داعش؟
بل كيف؟ وماذا بعد ذلك؟
داعش جزء من منط سيايس مدمر ال يزال
تاريخه موجودا .مع بداية العقد الثاين من
االلفية الثانية انفصل عن "القاعدة" وبدأ
تأسيس دولته آخذا الجرمية السياسية اىل
مرحلة الوحشية .هذا مسار تصاعدي يهدد
مفهوم الدولة من اساسه .وجوده وسواه
عىل مرسح االحداث يف كل من العراق
وسوريا ـ وايران هي القاسم املشرتك عىل
هذا املرسح ـ يعني ان الوضع يف البلدين
ينتظمه سياق سيايس وايديولوجي واحد،
وان اختزاله يف مك ّون واحد من دون غريه
خطأ سيايس يزيد الوضع سوءا وتعقيدا.
لن تكون الحرب عىل داعش عسكرية
فحسب .انها سياسية بامتياز .ولن تنجح
الحرب عىل االرهاب ما مل تجد ازمات
املنطقة تسويات وحلوال مرضية لكل
الالعبني املحليني واالقليميني والدوليني.
ايقظ ابوبكر البغدادي مخاوف جميع
الالعبني يف الرشق .اسقط سياسات وحدودا

ايقظ ابوبكر البغدادي مخاوف جميع الالعبني يف الرشق ،واسقط سياسات وحدودا واحالما واوهاما.

الوضع السوري شائك ،وقد
يؤدي الى تقويض التحالف
وعدم وصوله الى هدف
القضاء على داعش

واحالما واوهاما .لكنه يف املقابل أ ّلب كل
هؤالء عليه .لكن يجب ان ال يستعجل
املتفائلون .التحالف الدويل الذي يتشكل
ملواجهة داعش فرضته الرضورة القصوى،
وليست االقتناعات والسياسات الواقعية.
قام عىل صفيح ساخن وتداعي مواقع هنا
وهناك .كأن ظروف الصفقة الكربى مل
تنضج بعد.

44

في المكتبات

الحذر التركي
تركيا حذرة وغري متحمسة لالنخراط عسكريا يف التحالف الدويل ضد
تنظيم "الدولة االسالمية" السباب كثرية ،ابرزها:
• التطمينات والتوضيحات التي تنتظرها يف شأن هذا التحالف .فهي
تريد ان تعرف طبيعة الغطاء القانوين ـ السيايس الي تحرك؟ وباسم َمن
سيكون؟ و َمن الذي سيساهم يف تنفيذه؟ وما هو الدور املحتمل لدول
الجوار العراقي؟ وهل ستشمل العمليات العسكرية الجانب السوري
ايضا ام ال؟
• يعرف االتراك ان واشنطن لها حساباتها الخاصة بها يف معركة داعش،
وهي ال تقول شيئا حول "مرحلة ما بعد داعش" حتى تحمي مسار
اتفاقها النووي مع ايران ولئال تغضب الروس كثريا يف موضوع اوكرانيا،
وحتى ال تغضب الشيعة يف العراق ولبنان وايران .وتعترب انقرة ان خطر
داعش ال يخفي خطر حامية النظام السوري والتمسك مبرشوع نوري

املاليك يف حلة جديدة يف العراق ،وتجاوز حرب إرسائيل ومجازرها ضد
الفلسطينيني.
• العامل الرئييس الذي يتحكم بالسياسة الرتكية كان وال يزال املوقف
من نظام الرئيس السوري وتقديم الدعم لكل التنظيامت التي تحارب
السقاطه ،وعدم االنخراط يف اي مرشوع سيايس او عسكري ميكن ان
يؤدي اىل تعوميه وانقاذه .لذلك ال تحبذ انقرة رضب داعش او اضعافها
او انهاءها يف سوريا قبل التأكد من ان نظام االسد سريحل ،الن بقاءه
سيولد تنظيامت ارهابية جديدة.
• تنظر تركيا اىل داعش عىل انها عامل مساعد عىل زعزعة نفوذ خصومها
يف املنطقة :ايران والشيعة يف العراق ،االسد واالكراد يف سوريا .وتخىش
من ان اي تحالف دويل سيضفي رشعية عىل حزب العامل الكردستاين،
ويضع تركيا يف خندق واحد مع هذا الحزب الذي تصنفه "ارهابيا".
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تحقيق

جدول يبينّ عدد املوقوفني يف دائرة أمن عام البقاع األوىل واملراكز التابعة لها

منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

تشييد مبنى جديد لالمن العام
عند معبر املصنع الحدودي
على خط الدخول الى لبنان ،وبدء
تأهيل اخر عند خط الخروج،
واستحداث شعبة المن الوثائق
وتزويدها احدث املعدات،
وسواها من املهمات االدارية
واللوجستية ،تسجل لدائرة
امن عام البقاع االولى .ناهيك
بانجازات امنية عدة ابرزها تعقب
شبكات ارهابية وتوقيفها

املختص وفقا للقوانني املرعية االجراء.
• منح تأشريات دخول تلقائية لرعايا بعض
الدول العربية واالجنبية بحسب ما تنص عليه
القوانني واالنظمة.

رئيس دائرة امن عام البقاع االوىل العميد جوزف تومية.

دائرة أمن عام البقاع األولى:

جهوزية أمنية دائمة ومتابعة للتحديث والتطوير
عند مدخل مدينة زحلة تتمركز دائرة امن عام
البقاع االوىل ،ويشمل نطاق عملها الجغرايف
واالداري قضاءي زحلة وراشيا وبلداتهام .بهذا
التعريف بدأ رئيس الدائرة العميد جوزف تومية
كالمه لـ"االمن العام" ،مشريا اىل ضمها شعب
امانة الرس والحامية والتحقيق واالستقصاء ،اىل
مركز املصنع الحدودي ،وثالثة مراكز اقليمية يف
زحلة وجب جنني وراشيا.
■ ما هي ابرز املهامت التي تضطلع بها الدائرة؟
□ ال بد من التمييز بني مراكز الدائرة عموما
ومركز املصنع الحدودي .كل املراكز باستثناء
مركز املصنع ،تقوم ضمن نطاقها االداري
باالعامل واملهامت التي توليها القوانني واالنظمة
النافذة للمديرية العامة لالمن العام .ونذكر
منها عىل سبيل املثال:
• منح جوازات السفر وامتام املعامالت ذات الصلة
كتجديدها او ابدالها يف حاالت محددة ،املصادقة
عىل صور صفحاتها ،منح جواز بدال من مفقود.
• منح االقامة او تجديدها مثل االقامة السنوية
والدامئة واقامتي املجاملة والدراسة.
• متابعة اوضاع العرب واالجانب املخالفني
لنظام االقامة ،التحقيق يف طلبات فقدان

جوازات السفر او اتالفها او رسقتها ،عمليات
فرار العامل العرب واالجانب ،العلم والخرب
بفقدان اختام رسمية ،قيد مواليد ،اعادة قيد،
اثبات نسب ،تصحيح يف وقوعات الهوية ،حرص
ارث ،اثبات وفاة ،رفع اشارة احرتازية ،تثبت من
صحة زواج ...واي طلبات رسمية اخرى ترد من
املراجع الرسمية املختصة.
• مكافحة كل ما ميس االمن ومراقبة اعامل

بدء تأهيل مبنى املغادرة
عند نقطة املصنع بالتعاون
مع "مؤسسة الوليد بن
طالل االنسانية"
تمكنا من تعقب شبكات
ارهابية عدة وتوقيفها
في اشراف القضاء

التخريب ومالحقتها ،ودعاة الفوىض واالضطرابات
واالعامل االرهابية ومس السلم االهيل.
• القيام بكل املهامت املنوطة باالمن العام
كضابطة عدلية ذات اختصاص نوعي عام،
يشمل مالحقة كل انواع الجرائم وتوقيف
املجرمني يف ارشاف القضاء املختص.
اما مركز املصنع الحدودي ،ولكونه معربا
حدوديا يفصل بني دولتني ،فهو يضطلع مبهامت
كسائر املعابر االخرى ،نذكر منها:
• ضبط حركة املسافرين يف الدخول والخروج
عرب التدقيق يف مستنداتهم الشخصية ،التأشري
عىل وثائق السفر وبطاقات الدخول واملغادرة،
تسديد حركة دخولهم وخروجهم عىل
الكومبيوتر مع ذكر نوع املستند الذي ابرز لهذه
الغاية ورقمه.
• اجراء التدقيق العديل يف اسامء املسافرين
عند انجاز معامالتهم للتأكد من انهم غري
مطلوبني للقضاء اللبناين .لهذه الغاية يتم
تحديث املعلومات العدلية مرات عدة يوميا
لتكون متطابقة مع كل املستجدات القضائية
ساعة بساعة ،فضال عن املراسالت التي لها
صفة العاجلة والفورية .و َمن يتبني ان يف حقه
تدبريا عدليا ما يتم توقيفه واحالته عىل القضاء

■ منذ حواىل سنتني انقسمت دائرة امن عام
البقاع اداريا اىل اثنتني ،ما السبب والغاية؟
□ كانت محافظة البقاع سابقا تضم دائرة
واحدة لالمن العام .مع تسلم املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم مهامته ورشوعه يف
تنفيذ خطة تحديث املديرية وتطويرها ،اتخذ
قرارا باستحداث دوائر اضافية يف املحافظات
اللبنانية املختلفة .بناء عىل ذلك ،انقسمت
دائرة امن عام البقاع اداريا اىل دائرتني:
اوىل مركزها يف زحلة ،وثانية يف بعلبك .هدف
هذا التقسيم االداري تسهيل انجاز معامالت
املواطنني واستعجالها ،وتوفري وقتهم ونفقات
انتقالهم ومشقته من مناطق بعيدة نسبيا
النجاز معامالتهم ،ما القى ترحيبا من االهايل
ومرجعيات املحافظة.
■ كيف انعكست االزمة السورية واالعداد
الكبرية من الوافدين عىل عمل الدائرة ككل،
والسيام مركز املصنع الحدودي؟
□ انعكاسات كبرية خلفتها االزمة السورية،
سواء لناحية ازدياد اعداد الوافدين منها اىل
لبنان عرب مركز املصنع الحدودي ،او لناحية
ارتفاع عدد املعامالت املنجزة يوميا يف كل مراكز
الدائرة بال استثناء وسواها من االمور .اذا اردنا
استعراض بعض الوقائع خالل سنة  ،2014ميكننا
القول انه منذ مطلع السنة حتى نهاية شهر آب،
اي خالل مثانية اشهر ،دخل لبنان عرب املصنع
 2.208.706اشخاص ،وخرج عربه 1.920.373
شخصا ،اي ان الذين ظلوا منهم يف لبنان ،وفق
االرقام ،هم  288.333شخصا .يوميا نجدد
ما بني  300اىل  400اقامة الشخاص سوريني
موجودين ضمن نطاق الدائرة ،اي ان اكرث من
عرشة اآلف اقامة تجدد يف الشهر الواحد ،وهو
رقم كبري جدا مقارنة بالسابق .اىل ذلك نحن
نوقف يوميا ما بني  25اىل  30شخصا الرتكابهم
جرائم ومخالفات متنوعة ،اي نحو  900شخص
يف الشهر % 75 ،منهم تقريبا يحملون الجنسية
السورية بحسب االحصاءات.

عام 2014

عدد املوقوفني

كانون الثاين
شباط
آذار
نيسان
ايار
حزيران
متوز
آب
املجموع

226
227
293
256
335
249
259
301
2146

■ يف ظل تلك االوضاع الضاغطة اداريا وامنيا
،هل متكنت الدائرة من تحقيق انجازات؟
□ رغم الظروف الصعبة ،مل نتوقف ابدا عن
متابعة السعي اىل تطوير الدائرة متاشيا مع
خطة تحديث االمن العام التي اطلقها اللواء
ابراهيم ،فحققنا انجازات عدة نذكر ابرزها:
• تأهيل مبنى الدائرة ومركز زحلة االقليمي
مببادرات من املجتمع املدين مشكورا ،ما ساهم
يف تطويره وتحديثه ملا يصب يف مصلحة ترسيع
انجاز معامالت املواطنني .وهذا االمر يعكس
محبة هؤالء وتعاطفهم مع املديرية العامة
لالمن العام .
• تشييد مبنى حديث ومتطور لالمن العام
عند نقطة املصنع الحدودية ،عىل خط الدخول

التقدّم باملعامالت.

من سوريا يف اتجاه لبنان ،بحيث اصبحت كل
معامالت املسافرين الداخلني اىل لبنان تنجز
ضمنه ،وهو يضم صالة مغلقة ومكيفة تتسع
لحواىل مثامنئة شخص ،ومجهز بأحدث تقنيات
العمل واجهزة والكومبيوتر املتطورة وبرامجه.
كذلك اضفنا عند مدخله خيمة حديدية كبرية
تتسع لنحو  800شخص التقاء العابرين للحدود
املطر والشمس يف اثناء فرتة االنتظار.
• تزويد كل املراكز ما كان ينقصها من اجهزة
كومبيوتر .كام حدثنا الشبكة والربامج يف املراكز
مبا يتالءم مع متطلبات انجاز معامالت املواطنني
برسعة ،ووفقا ملعايري العمل االداري املتطور،
فاصبح العمل اكرث رسعة وفاعلية.
• استحداث شعبة امن الوثائق يف مركز
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املصنع الحدودي وتجهيزها بأحدث
معدات كشف التزوير ووسائله بغية تعزيز
عمليات مكافحة جرائم تزوير املستندات
والوثائق التي تزايدت عىل نحو ملحوظ.
• تفعيل العمل يف كل مراكز الدائرة لناحية
االستمرار يف استقبال معامالت املواطنني طاملا
هم موجودون يف املركز ،بحيث يستمر العمل
اىل ما بعد الدوام الرسمي ،فضال عن متديد
دوام العمل كل اربعاء حتى الخامسة بعد
الظهر .علام اننا نسلم املواطنني معامالتهم
املنجزة حتى الساعة الثامنة مساء طيلة ايام
االسبوع.
• رفع الجهوزية االدارية واالمنية اىل الحدود
القصوى بهدف ترسيع انجاز معامالت
املواطنني ،ومواجهة اي خلل امني.
• بدء تأهيل مبنى املغادرة يف مركز املصنع
بالتعاون مع "مؤسسة الوليد بن طالل
االنسانية" ممثلة بشخص نائب رئيس
املؤسسة الوزيرة ليىل الصلح حامدة .وقريبا
تنتهي االعامل ويتم تركيب كل التجهيزات
اللوجستية مبا يتوافق مع احدث املعايري
العاملية املعتمدة يف العمل االداري وخدمة
املواطنني.
• توقيف شبكات كانت تنشط عىل صعيد
االرهاب ،وذلك يف ارشاف النيابة العامة
املختصة.
• التعاون مع جهات اكادميية المتام دورات
تأهيلية عىل معظم برامج الكومبيوتر لكل
العسكريني يف الدائرة .كذلك امتام دورات
داخلية تتيح لكل عسكري يف اي قسم القيام
بكل االعامل من ضمن قسمه كاملة.
• مع تزايد ظاهرة انتشار سامرسة كثريين يف
محيط مركز املصنع الحدودي وعىل مداخله،
تحت عناوين شتى منها تقديم املساعدات
االنسانية بهدف استغالل اوضاع املسافرين
عموما والوافدين بسبب االزمة السورية
خصوصا ،ومحاولة ابتزازهم ماليا باساليب
كثرية ،اصدر اللواء ابراهيم قرارا يقيض مبنع
وجودهم تحت اي ذريعة او ستار ،داخل
قاعات مركز املصنع ويف محيطه ،يك ال يتاح
لهم استغالل اوضاع املسافرين ،والتشدد
حيال قيام صاحب العالقة بانجاز معاملته
شخصيا باستثناء الحاالت املنصوص عليها يف
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االنتظام يف الدور يف الداخل.

						
ويف الخارج

القوانني والتعليامت.
• رصد شبكات اتجار باملخدرات كان يروج لها
بني املراهقني والشبان والشابات يف املدارس
والجامعات ونوادي السهر الليلية وتعقبها،
واستكامل االجراءات العدلية يف حق افرادها.

(املؤهل أول محمد طحيني).

وختم العميد تومية" :يف سياق متابعة
خطة التطوير التي اطلقها اللواء ابراهيم،
يتم التحضري الستحداث مركز اقليمي جديد
من ضمن نطاق الدائرة ،سيعلن عنه يف
الوقت املناسب.

جدول يبينّ حركة العبور الشهرية (دخول/خروج) يف مركز املصنع الحدودي
التابع لدائرة أمن عام البقاع األوىل
عام 2014

مركز املصنع الحدودي

كانون الثاين
شباط
آذار
نيسان
ايار
حزيران
متوز
آب
املجموع

450638
436794
531106
507768
540409
577538
491022
594029
4.129.304
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تحقيق
دائرة أمن عام الجنوب األولى:

مكافحة جرائم اإلتجار بالبشر والتهريب خلسة

تتعدد مهمات دائرة امن عام الجنوب االولى بني العملني االداري
واالمني في نطاق صالحياتها اداريا وجغرافيا .يأتي من ضمن
اولوياتها ،كما كل مكاتب االمن العام ودوائره ،حماية االنسان
وحقوقه االساسية .وهذا ما يفسر االنجازات االستثنائية التي
حققتها في مجال مكافحة جرائم االتجار بالبشر واالعضاء البشرية
والهجرة غير الشرعية

العام ضمن النطاق االداري لصالحية
الدائرة .من تلك املهامت نذكر عىل
سبيل املثال:
منح جوازات السفر اللبنانية
وتجديدها ،انجاز جوازات املرور
ملكتومي القيد وفئة قيد الدرس
وتجديدها ،وثائق السفر الفلسطينية،
االقامات السنوية للرعايا العرب
واالجانب ،اقامات املجاملة ،طلبات
نقل الكفالة ،طلبات تحويل السامت
من سياحية اىل عمل ،طلبات املصادقة
عىل صور جوازات السفر اللبنانية،
طلبات اضافة مهنة وغريها.
انجاز معامالت املسافرين الداخلني
واملغادرين عرب املراكز الحدودية
البحرية بعد التدقيق يف هوياتهم
ومطابقة الرسم الشخيص ،والتاكد عرب
االستعالم العديل من انهم غري مطلوبني
اىل القضاء اللبناين.

رئيس دائرة امن عام الجنوب االوىل العقيد محمد طليس.

متابعة اوضاع العرب واالجانب
املخالفني لنظام االقامة ،التحقيق
عن ابرز املهامت التي تضطلع بها .يف طلبات فقدان جوازات السفر او
قال“ :نتوىل كل االعامل واملهامت اتالفها او رسقتها ،فرار العامل العرب
التي توليها القوانني واالنظمة لالمن واالجانب ،قيد مواليد ،اثبات نسب،
تصحيح يف وقوعات الهوية ،حرص ارث،
اثبات وفاة ،تثبت من صحة زواج ،واي
طلبات رسمية اخرى تردنا من القضاء
استدعت املستجدات اتخاذ
املختص.

ميتد نطاق عمل دائرة امن عام
الجنوب االوىل ليشمل مدن املحافظة
وبلداتها :صيدا ،صور ،جويا ،الزهراين،
جزين ،اقليم التفاح ،تلة الرادار،
الناقورة .تضم الدائرة  3شعب :امانة
الرس والتحقيق واالستقصاء ،و 5مراكز
اقليمية هي صيدا وصور وجويا
والزهراين وجزين ،ومركزين حدوديني تدابير استثنائية في مراكز
بحريني هام مرفأا صيدا وصور ،ومركزا الدائرة ،كزيادة العديد
وتمديد دوام العمل ورفع
حدوديا بريا يف الناقورة.
“االمن العام” التقت رئيس الدائرة
العقيد محمد طليس ،متحدثا بداية

نسبة الجهوزية االمنية

اجراء دوريات امنية س ّيارة ومكافحة
كل ما ميس االستقرار الداخيل عرب
مراقبة شبكات التخريب ومالحقتها،
ودعاة الفوىض واالضطرابات واالعامل
االرهابية.

القيام بكل املهامت املنوطة باالمن
العام بوصفه ضابطة عدلية ذات
اختصاص نوعي عام وشامل لكل انواع
الجرائم.
■ انقسمت هذه الدائرة اداريا منذ
نحو سنتني اىل اثنتني اوىل وثانية ،ما
السبب؟
□ قبل تسلم املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم مهامته
يف املديرية ،كانت محافظة الجنوب
بكاملها تضم دائرة واحدة لالمن
العام ومركزها يف رسايا صيدا .مع
توليه مهامته ورشوعه يف تنفيذ خطة
تطوير االمن العام وتحديثه ،اتخذ
قرارا باستحداث دوائر اضافية يف كل
من البقاع والجنوب والشامل وجبل
لبنان ،فكانت دائرة الجنوب الثانية
ومركزها يف النبطية ،وذلك بهدف
تسهيل انجاز معامالت املواطنني
واستعجالها ،وتوفريا لنفقات االنتقال
والوقت من مناطق وبلدات بعيدة
اىل صيدا مرتني متتاليتني ،واحدة
لتقديم املعاملة وثانية لتسلمها ،مع
ما يتطلبه ذلك من اهدار اوقات
املواطنني وتكبدهم نفقات التنقل.
وقد القى قراره ترحيبا من املواطنني
واملقيمني.
■ هل كان لالعداد الكثيفة من
الوافدين السوريني اىل لبنان اثر كبري
عىل عمل الدائرة؟
□ بالطبع ،ومن نواح عدة .اذ ان تلك
االعداد الهائلة من الوافدين السوريني
زادت اعداد املعامالت املنجزة امام
كل دوائر االمن العام املنترشة عىل
كل االرايض اللبنانية عىل نحو كبري
جدا وغري مسبوق ،ومنها دائرتنا.
ميكن اختصار الواقع بالقول ان نسبة
املعامالت املنجزة ملواطنني سوريني
يوميا زادت نحو عرشة اضعاف ما
كانت يف السابق .كنا ننجز مثال من
 40اىل  50معاملة

مقال

لوهب األعضاء...
ال اإلتجار بها
ما اعظم عطاء االم وتفانيها يف الحب والتضحية الجل سعادة اوالدها
من دون منة ،ووفاء الصديق الذي يبقى وفيا لصديقه يف ايامه الصعبة،
ونخوة املسعفني يف الصليب االحمر والهالل االحمر الذين يعانقون الخطر
ويواجهون الكوارث الجل انقاذ حياة جريح او مريض من دون اي مقابل.
ما اعظم انسانية َمن يهب عينه او كليته مثال يف اثناء حياته او بعد مامته
اىل شخص مصاب مبرض ما ،فيجعله يرى او يعيش من جديد بفضل هذه
الهبة االنسانية.
اذا كان االنسان يستطيع ان يشرتي مباله السيارات والقصور والرشكات
وغريها ،واذا كانت التكنولوجيا املتطورة واالخرتاعات قد امنت له الراحة
الجسدية يف حياته اليومية ،من املؤكد ان التكنولوجيا واملال ال يستطيعان
صنع عاطفة االم او وفاء الصديق او نخوة املسعف او انسانية واهب
االعضاء ،الن العطاء بال مقابل هو كاالميان بالله ،وكالوفاء للوطن ،ال
ميكن رشاؤه او بيعه او صنعه ابدا .العطاء اسمى االفعال االنسانية عىل
االطالق ،و َمن يعطي من ماله ملحتاج يكون قد فعل خريا .لكن عظمة
العطاء وقمته تكونان يف ان يعطي االنسان من ذاته .هذه هي حال َمن
يهب اعضاء جسده اىل شخص اخر من دون اي مقابل .اما اذا كان هناك
مقابل ،نصبح يف هذه الحال امام جرمية االتجار باالعضاء التي تعاقب
عليها القوانني املحلية والدولية.
عىل امل يف ان تنترص انسانيتنا السامية عىل انانيتنا الدنيوية ،ليصبح
وهب االعضاء بدوافع انسانية جزءا اساسيا من حياتنا ،خصوصا وان كل
الديانات الساموية تشجع وتبارك ،وكذلك القانون اللبناين الذي تطرق
اىل هذا املوضوع يف محطات كثرية ابرزها املرسوم االشرتاعي رقم 109
الصادر يف ( 1983/9/16استعامل االنسجة واالعضاء البرشية لحاجات
طبية وعلمية) ،مشرتطا لوهب االعضاء من شخص ال يزال حيا ،توافر االيت:
ان يكون الواهب قد اتم الثامنة عرشة من عمره.
ان يعاين من الطبيب املكلف اجراء العملية الذي ينبهه اىل نتائج العملية
واخطارها ومحاذيرها ،ويتأكد من فهمه كل ذلك.
ان يوافق الواهب خطيا مبلء ارادته عىل اجراء العملية.
 4ان يكون وهب االنسجة او االعضاء عىل سبيل الهبة املجانية غرياملرشوطة.
اخريا ،قبل ان يفنى الجسد يف الرتاب ،وحده وهب االعضاء مينحه حياة
جديدة عىل االرض ،ويعطينا رحمة وذكرى طيبة بني الناس ،وحياة
طويلة ...يف السامء.

املحامي منري الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com
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يوميا ،اصبحنا ننجز حاليا من 300
اىل  450معاملة واحيانا اكرث .من
جهة اخرى شهدنا ازديادا ملحوظا
يف نسبة الجرائم عموما ،السيام تلك
املرتبطة بتزوير املستندات والوثائق
الشخصية الرسمية واالقامات وغريها.
كل تلك املستجدات استدعت اتخاذ
تدابري استثنائية يف كل مراكز الدائرة
كزيادة العديد ،ومتديد دوام العمل،
ورفع نسبة الجهوزية االمنية ،وتسيري
دوريات امنية س ّيارة يف بلدات الدائرة

يف مكاتب الدائرة.

يف انتظار املعامالت.
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اتخذ اللواء ابراهيم قرارا
باستحداث دوائر اضافية
في البقاع والجنوب
والشمال وجبل لبنان
لتسهيل انجاز معامالت
املواطنني وتوفيرا
للوقت والنفقات

ومناطقها ،فضال عن التنسيق الدائم
مع الفاعليات والبلديات واملخاتري
يف كل املناطق ملا يصب يف مكافحة
الجرائم .توجيهات اللواء ابراهيم
كانت وال تزال تقيض من جهة اوىل
برضورة الحزم االمني ،ومن جهة ثانية
برضورة احرتام حقوق االنسان ايا يكن
انتامؤه او جنسيته.

عائالت لبنانية او اجنبية .وكان لتعاون
ادارات املستشفيات واملخاتري ودوائر
االحوال الشخصية معنا دور كبري يف
كشف الكثري من تلك الحاالت .بعد
اجرائنا التحقيقات الالزمة يف ارشاف
النيابات العامة املختصة ،احلنا
املعنيني عىل القضاء املختص .

■ هل من انجازات تحققت يف الدائرة
حديثا؟
□ رغم ظروف العمل الضاغطة اساسا،
مل نتوقف عن السعي اىل تطوير الدائرة
وتحديثها متاشيا مع خطة التطوير
التي اطلقها اللواء ابراهيم يف املديرية،
فكانت مجموعة من االنجازات عىل
الصعد املختلفة ،من ابرزها:
 1استحداث مركز اقليمي جديد يفالزهراين تم افتتاحه منذ حواىل سنة
تقريبا .وقد سبقه ايضا افتتاح مركز
جويا االقليمي.

ارتكاب اعامل تهريب اشخاص خلسة
عرب البحر بهدف ترحيلهم اىل بلدان
اخرى ،او االتجار بهم وباعضائهم،
وسواها من االفعال غري املرشوعة
التي اعرتفوا بها .بعد التحقيق معهم
يف ارشاف النيابة العامة املختصة،
متت احالة افراد الشبكتني عىل
القضاء املختص .وقد اتخذنا اجراءات
اكرث تشددا يف ما خص ضبط املوانئ
الرشعية ،ومنع استعامل موانئ غري
رشعية ،وتفتيش البواخر واملراكب
الصغرية.

 2تحديث اجهزة الكومبيوتر وتطويربرامج العمل يف كل مراكز الدائرة،
للتطور وترسيعا النجاز
مواكبة
معامالت املواطنني .اضافة اىل تأهيل
مركز الدائرة لالهداف نفسها ومن
ضمن حدود االمكانات املتوافرة ،مع
االشارة اىل وجود مركز الدائرة ضمن
حرم رسايا صيدا التي تضم مؤسسات
رسمية اخرى يجعل امكان توسيع او
اضافة مكاتب اخرى اليها امرا شبه
مستحيل .الجل ذلك نسعى اىل ايجاد
مبنى مستقل يف اطار خطة التطوير
التي تنفذها املديرية.

 5تفعيل اآللية االدارية املعتمدةيف انجاز املعامالت واختصارها .عىل
سبيل املثال اصبحت اي معاملة تنجز
يف الدائرة وتحال عىل املركز املعني
بها يف وقت ال يتجاوز اربعا وعرشين
ساعة حدا اقىص من تاريخ تسلمها،
بدال من يومني او ثالثة ايام كام كانت
الحال يف السابق.

 3توقيف شبكات تنشط يف مجالالجرائم املنظمة مثل محاولة رشاء
اطفال حديثي الوالدة من عائالت
سورية تعاين ظروفا اجتامعية صعبة،
بهدف اعادة بيعهم يف مقابل مبالغ
طائلة ،ومبوجب وثائق مزورة ،اىل

اوقفنا شبكات ينشط
افرادها في شراء اطفال
حديثي الوالدة من
عائالت سورية العادة
بيعهم الى عائالت
لبنانية واجنبية مع
 4-توقيف شبكتني افرادهام ضالعون يف مستندات مزورة

«نعطي االولوية ملالحقة كل انواع
الجرائم ،وخصوصا تلك التي تتعلق
باالنسان .فالتوجيهات تشدد دامئا
عىل ان اسمى انواع القوانني هي التي
تحمي حقوق الناس .لذا يحتم علينا
ان نكون س ّباقني يف مجال تعزيزها
واحرتامها واعطائها االولوية عرب
مالحقة املعتدين عليها ،والتحقيق
معهم ،وتنفيذ القرارات القضائية التي
تيل مراحل التحقيق.
م .ش

انجاز املعاملة.

 6توقيف شبكات ميتلك افرادهامعدات واختاما لتزوير املستندات،
وكذلك اشخاص يحوزون وثائق سفر
واقامات مزورة يستعملونها .بعد
التحقيق معهم تم توقيفهم واحالتهم
عىل القضاء املختص.
 7توقيف شبكات كان افرادهايستغلون فتيات من جنسيات مختلفة
يف اعامل الدعارة.
					
ينهي العقيد طليس كالمه بالقول :والتدقيق

(املأمور املتمرن روين هربا).
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 ...واللواء عباس ابراهيم يتفقد
يف اطار تنفيذ برامج التدريب املقررة ،اجرت املديرية العامة لالمن
العام خالل شهر ايلول ،رمايات تدريبية للرتباء واالفراد ذكورا واناثا
يف ارشاف الرؤساء املبارشين ،يف حقول الرماية التابعة للجيش وقوى
االمن الداخيل.
وواكب املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم مراحل الرمايات
يف الحقول ،وزار بعضها ،واطلع عىل حسن تطبيق التوجيهات املتعلقة
بالحيطة واالمان والتزام التعليامت.

تحضير االهداف.

االستعداد.

التصويب.

التدقيق.

نقاط االصابة.

اطالق نار

رتباء ورتيبات بالخوذة.

رتيبات تص ّوبن.

نحو االهداف.
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خزانة الوثائق

ثالثاً :استعامل الســـــــالح.
يحظر عىل موظفي االمن العام استعامل
السالح االمريي يف التظاهرات واالجتامعات
العمومية اال يف حال الدفاع عن النفس.

رسي للغاية
ّ
مذكرة خدمة رقم  / 5007س
املوضوع :التظاهرات واالجتامعات العامة.
من شأن هذه املذكرة أن تحدد كيفية مراقبة
التظاهرات واالجتامعات العامة واملهامت
امللقاة عىل عاتق موظفي االمن العام.
اوال :موظف يف وضع االسرتاحة او االجازة.
عندما يشاهد احد موظفي االمن العام
تظاهرة عليه ان يتقيد مبا ييل:
أ -اعالم املفوض املناوب يف املديرية هاتفيا
فور مشاهدته التظاهرة مع بيان:
 املكان وعدد املتظاهرين التقريبي. اسباب التظاهرة والهتافات التي يطلقونهااو اليافطات التي يحملونها ومدى استعداد
املتظاهرين الرتكاب اعامل عنف.
ب -متابعة مراقبة التظاهرة باالنخراط بني
املتظاهرين وافادة املفوض املناوب من حني
اىل آخر عن التطورات.
ج -البحث عام اذا كان املتظاهرون يحملون
اسلحة حربية او ادوات من شأنها مساعدتهم
عىل ارتكاب اعامل عنف (رضب ،تحطيم
زجاج ،الخ.)...
يحظر عىل هذا املوظـف:
 االقدام عىل اي عمل من شأنه اطالعاملتظاهرين عىل وظيفته.
 استعامل السالح بأي شكل من االشكال.ثانيا :موظف يف مهمة رسميـــــة.
عندما يكلف بعض موظفي االمن العام
مراقبة تظاهرة ،عليهم التقيد مبا ييل:
أ-االنخراط بني املتظاهرين بصورة افرادية.
ب-التعرف اىل عنارص الشغب واملشبوهني
من دون التعرض لهم.
ج -افادة املديرية هاتفيا من حني اىل آخر عن

سري التظاهرة.
د -معرفة مدى استعداد املتظاهرين الرتكاب
اعامل عنف.
ه -البحث عام اذا كان املتظاهرون يحملون
اسلحة حربية او ادوات من شأنها مساعدتهم
عىل ارتكاب اعامل عنف.
و -البحث عن اسباب التظاهرة والهتافات
التي يطلقونها او اليافطات التي يحملونها.

ز -تسجيل الخطب (يف حال القائها) بصورة
رسية وبعيدا عن اعني املتظاهرين.
ويحظر عليهـــم:
 االقدام عىل اي عمل من شأنه اطالعاملتظاهرين عىل وظيفتهم ومهمتهم.
 عدم التعرض للمتظاهرين او استعاملالعنف معهم.

رابعا :تعليامت عامـــــــــة.
أ -ان رباطة الجأش والحزم واالناة يجب ان
تكون شعار القوى املشرتكة يف هذه املهمة،
ويجب عدم السامح لعنارص الشغب باستفزاز
هذه القوى وجرها اىل االشتباك معهم.
ب -مينع عىل اي كان القاء القبض عىل احد
املتظاهرين اال اذا كان يف االمكان القاء
القبض عليه بعيدا من اعني املتظاهرين
وبصورة رسية ال تدع املتظاهرين يعرفون
واال ازدادت حامستهم ،ورمبا حاول بعضهم
االشتباك مع املوظفني بغية انتزاعه من ايدي
رجال االمن.
ج -عدم التعرض للمدنيني الذين قد يطلقون
النار من اسلحتهم ،بل يجب املحافظة عىل
رباطة الجأش والحرص عىل معرفة الشخص
او االشخاص الذين اطلقوا النار ملالحقتهم يف
ما بعد.
د-يف حال اشتباك املتظاهرين مع قوى االمن
او اقدام رجال قوى االمن عىل اطالق النار
او رش املتظاهرين باملياه لتفريقهم ،يقتيض
مبوظفي االمن العام ان ينسحبوا من بني
املتظاهرين ويلجأوا اىل مكان امني يراقبون
فيه الحالة.
بريوت يف 1964/5/9
مدير االمن العام
االمضاء :توفيق جلبوط
املرسل اليهم:
جميع موظفي االمن العام.
نسخة طبق االصل
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إحصاءات الشهر
الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة دائرة التحقيق واالجراء من تاريخ  2014/08/15لغاية 2014/09/15
الدولة

العدد

الدولة

العدد

لبناني
اثيوبي
اردني
اماراتية
اندونيسية
ايران
ايطالي
باكستاني
بلجيكي
بنغالدش
بوركينا فاسو
تركي
توغولي
جزائر

120
93
5
1
1
1
1
1
1
178
2
5
4
4

ساحل العاج
سنغال
سوداني
سوري
سري النكي
صومالي
عراقي
عرب رحل
غاني
فرنسي
فلسطيني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني -سويدي
فلسطيني الجىء

1
2
68
819
15
2
12
1
3
1
2
19
1
81

الدولة
فلسطيني مصري
فيليبيني
قيد الدرس
كاميرون
كونغو
كيني
مدغشقرية
مصري
مكتوم القيد
مكتوم القيد  /سوري
نيبالي
نيجيري
هندي
المجموع

العدد
1
30
5
2
1
8
2
71
12
1
2
1
8
1588

حركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب
اعتبارا من  ٢٠١4/08/١٥لغاية  ٢٠١4/09/١٥ضمنا
اجانب املجموع

حركة تنقل لبنانيون عرب
399402 253508
دخول
427385 316965
مغادرة
826787 570473
املجموع

740647 87737
887135 142785
1627782 230522

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب
بني  2014/08/16و 2014/09/15
الدولة
العدد الدولة
العدد
الجزائر

4

تونس

19

السودان
العراق

10
3

مصر

92

المجموع

128

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من تاريخ  2014/08/16لغاية  2014/09/15ضمنا
الدولة

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة دائرة التحقيق واالجراء من تاريخ  2014/08/15لغاية 2014/09/15
الدولة

العدد

الدولة

العدد

لبناني
اثيوبي
اردني
ارمينيا
اميركي
اندونيسية
اوكرانيا
ايران
ايطالي
باكستاني
بلجيكي
بنغالدش
بوركينا فاسو
تركي

122
93
4
1
1
1
2
1
1
3
1
98
2
7

توغولي
ساحل العاج
سوداني
سوري
سوري  /تركي
سيرالنكي
عراقي
عرب رحل
غاني
فرنسي
فلسطيني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني -سويدي
فلسطيني الجىء

1
1
51
831
1
13
10
1
3
1
3
21
1
79

الدولة
فلسطيني مصري
فيليبيني
قيد الدرس
كاميرون
كيني
مجهول الهوية
مصري
مكتوم القيد
مكتوم القيد/سوري
نيبالي
نيجير
نيجيري
هندي
المجموع

العدد
1
30
4
2
12
1
69
14
1
2
1
3
5
1499

اثيوبيا
ارتيريا
ارمينيا
اسبانيا
البرازيل
السنغال
الصين الشعبية
المانيا
النمسا
الهند
الواليات المتحدة االميركية
اوزباكستان
اوكرانيا
ايرلندا
ايطاليا
باكستان
برتغال

العدد

1130
2
1
1
1
27
1
5
3
110
1
17
139
4
1
2
1

الدولة

العدد

بريطانيا
بنغالدش
بنين
بوركينا فاسو
بولونيا
بيالروسيا
توغو
جزر الملغاش
جزر الموريس
دومينيك
روسيا
رومانيا
سلوفاكيا
سري النكا
صربيا

4
1944
18
25
1
25
68
63
1
14
29
2
1
144
8

غامبيا
غانا

29
168

الدولة

العدد

فرنسا
فنزويال
فيليبين
فييتنام

13
2
723
1

كازاخستان
كاميرون
كرواتيا
كندا
كيرغيز
كينيا
مالي
مولدوف
نيبال
هاييتي
هنغاريا
المجموع

10
187
1
2
2
1415
4
67
56
1
1
6475
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قض ّية
قال لنا الرئيس سالم ال تستمعوا إلى السياسيين ،وأنا سأط ّبق وصيته

عدنان الس ّيد حسني :الجامعة اللبنانية حاجة وطنية
ونحن الجيش الثاني للجمهورية اللبنانية
كان متوقعا ان يؤدي اتفاق
الطائف الى تعزيز وضع الجامعة
اللبنانية .لكن ما حصل كان
العكس بصدور القرار  48عام
 1997عندما نقل صالحية
تعاقد االساتذة من مجلس
الجامعة الى مجلس الوزراء،
اضافة الى التوقف عن تعيني
العمداء منذ عام .2004
هذه الجامعة التي تأسست
عام  ،1951كانت مؤسسة
عامة مستقلة لها شخصيتها
املعنوية وفقا الحكام قانون
 26شباط  .1967لكن التسابق
السياسية
الحصص
على
والطائفية في ملف تفرغ
االساتذة وتعيني العمداء ،اخيرا،
كان اشبه بمحاولة سطو عليها
وعلى قراراتها
ال تزال مشكلة تف ّرغ اساتذة الجامعة اللبنانية
عالقة ،وال يزال مرسوم تعيني العمداء مجمدا
بدوره يف مجلس الوزراء منذ  24متوز بسبب
الخالفات الناشبة بني الوزراء .فاىل اي مدى
يبقى مسار هذه املؤسسة الوطنية وسط هذه
التجاذبات؟
قرر رئيس الجامعة اللبنانية الوزير السابق الدكتور
عدنان السيد حسني العمل بوصية رئيس مجلس
الوزراء متام سالم بان ال يصغي اىل السياسيني،
وكشف ان كل استاذ من املتفرغني الجدد ال
يستويف الرشوط املطلوبة لن تقبل به الجامعة،
و«ليحتكم اىل مجلس الشورى اذا اراد» .وهو يرى
ان ملف االساتذة املتفرغني وتعيني العمداء ـ وقد
تحول يف االشهر االخرية معركة علنية بني االطراف
السياسيني ـ جزء من «مشكلة كبرية وتاريخية
بدأت مع انشاء الجامعة الذي جاء مخالفا الرادة
اهل السياسة يف ذلك الزمن».

رئيس الجامعة اللبنانية الوزير السابق الدكتور عدنان السيد حسني

السؤال املطروح االن :ما هو مصري الجامعة
اللبنانية وسط الضغوط التي متارس عليها من
كل جانب؟ اين دور املجتمع املدين حيال ضغوط
السياسيني يك يكون عونا لها عىل قضاياها بدال من

تضم الجامعة  16كلية و3
معاهد عليا للدكتوراه
و 19وحدة جامعية على
رأسها  19عميدا ،وليس
من جامعة في لبنان تتميز
بتنوع يغطي فئات الشعب
اللبناني كلها

ان يكون العكس؟
بضعة اسئلة حملتها «االمن العام» اىل رئيس
الجامعة اللبنانية ،وكان هذا الحوار:
■ الجامعة اللبنانية كجامعة وطنية تحمل هذه
الصفة منذ انشائها عام  .1951اىل اي مدى ال يزال
مسارها وطنيا يف ظل الظروف التي مرت فيها،
وخصوصا يف االونة االخرية وما واكبها من سجال
حول ملف االساتذة املتفرغني وتعيني العمداء؟
□ الجامعة اللبنانية هي الجامعة الوطنية االوىل
واالسباب كثرية .منها انتشارها يف كل لبنان من
اقىص الشامل اىل اقىص الجنوب عرب  49فرعا،
موزعة يف كل املناطق ،اضافة اىل امر مهم هو ان
طالب هذه الجامعة هم من كل لبنان ومن كل
طبقاته االجتامعية مسلمني ومسيحيني .صحيح
ان النسبة الكربى من طالبها هم من الفقراء،
لكن ابناء الطبقات الوسطى وامليسورة هم ايضا

من طالبها يف كليات الطب والصيدلة والحقوق
والزراعة والسياحة .تأسيسا عىل ذلك اقول انها
جامعة الوطن .اىل ما ذكرته ،تضم الجامعة كل
االختصاصات تقريبا يف  16كلية ،و 3معاهد عليا
للدكتوراه ،و 19وحدة جامعية عىل رأسها 19
عميدا .ليس من جامعة يف لبنان تتميز بهذا التنوع
والشمول الذي يغطي فئات الشعب اللبناين كلها.
■ ما قصدناه بكلمة وطنية ال يرتكز عىل هذه
التفاصيل رغم اهميتها ،بل عىل ما حدث اخريا من
تجاذبات سياسية ومحاصصات طائفية يف ملف
تفرغ االساتذة وتعيني العمداء الذي هو بعيد كل
البعد من املنهج الوطني الصحيح؟
□ فلنتكلم برصاحة .مشكلة الجامعة اللبنانية
مع تدخل السياسيني يف شؤونها بدأ بعد اتفاق
الطائف ،وعىل عكس ما اوىص به هذا االتفاق،
اي تعزيزها ومتكينها من ادارة شؤونها بحسب ما
يقوله قانون تنظيمها الصادر يف  26شباط ،1967
وعىل انها مؤسسة عامة ومستقلة .االجراء االول
كان يف القرار الصادر عن الحكومة رقم  48عام
 1997يقيض بنقل صالحية التعاقد مع االساتذة
من مجلس الجامعة اىل مجلس الوزراء ،وهذا امر
خطري .اما االجراء الثاين فكان وقف تعيني العمداء
مبرسوم منذ عام  ،2004وهذا يعني ان الجامعة
بقيت عرش سنوات من دون مجلس عمداء.
لذا ،اعترب تعيني العمداء مبرسوم من حكومة
الرئيس متام سالم انجازا تاريخيا للجامعة اللبنانية
والحكومة .اريد ان اذكر هنا ما قمت به من تحرك
مع خمسة وزراء من بينهم وزير الرتبية الدكتور
حسن منيمنة لتعيني عمداء يف الجامعة اللبنانية،
ومل ننجح بسبب الضغط السيايس الشديد الذي
كان ميارس يف ذلك الحني .هذا الضغط هو الذي
انتج خلال يف موضوع تفرغ االساتذة الجامعيني.
وكوين رئيسا لهذه الجامعة قدمنا  916اسام للتفرغ
لكنهم اصبحوا  1213بتدخل مبارش من الوزراء.
عندما ذهبنا اىل الرئيس متام سالم لنشكره عىل
تعيني العمداء خاطبنا بقوله« :ال تستمعوا اىل
السياسيني ،اصبح لديكم مجلس الجامعة ،حكموا
ضمريكم وطبقوا القانون» .انا كرئيس للجامعة
ساطبق وصية الرئيس سالم ولن ارد عىل السياسيني.
■ ما دام رئيس مجلس الوزراء متام سالم طلب
منكم عدم الرد عىل السياسيني ،ملاذا عدتم

املقال
جامعة الوطن
للجامعة اللبنانية تاريخ عريق ومتميز .من عالماته املضيئة التحرك
الطالبي ،وخصوصا يف مرحلة السبعينات من اجل انشاء كليات متقدمة
تواكب التطور ،وتؤمن التعليم الجامعي لكل راغب فيه من اللبنانيني بال
استثناء .وقد بلغ عدد خريجي الجامعة منذ تأسيسها عام  1951حتى االن
ما يزيد عىل  300الف لبناين ،اصبح بعضهم اعالما بارزة ،ويتبوأون اعىل
املراكز العلمية يف دول الغرب املتقدمة .ورغم ظروف الحرب وما تخللتها
من معوقات ،ظلت ابوابها مفتوحة نسبيا امام كل اللبنانيني ،معبرّ ة بذلك
عن ارادة يف البقاء ال ترتاجع وال تنكرس.
هذه العزمية التي فرضت نفسها طوال هذه السنني الصعبة ،هي اقوى من
املحاوالت الرامية اىل ما يشبه السطو عىل الجامعة الوطنية التي تتجىل
اهميتها يف كونها مؤسسة مستقلة عن السلطة السياسية ،وبالتايل ،عن
الرصاع السيايس باشكاله املختلفة .وهذا ما عانته منذ ذلك القرار الذي
عطل مجلس الجامعة ونقل صالحياته اىل مجلس الوزراء ،حيث املحاصصة
الطائفية هي التي تتحكم بالقرارات ،من دون ان ننىس املامنعة التي لقيها
تأسيس جامعة لبنانية وطنية يف ما مىض ،تضم طالبا من كل الطبقات
االجتامعية بدال من ان متيز او تفرق بني فقري وميسور ،بل عوض ان يقترص
التعليم عىل امليسورين ويُحرم منه الفقراء ومتوسطو الحال .لهذا السبب
كان ملوضوع االساتذة املتفرغني وتعيني العمداء ،واحياء مجلس الجامعة،
وخصوصا يف املرحلة االخرية ،تلك الضجة .فالغرض هو تحرير الجامعة
اللبنانية من الهيمنة السياسية الفئوية عليها .وهي هيمنة مستمرة منذ
اعوام ،وتعوق تطورها .ال بل تعيدها اىل الوراء.
كانت تلك املعركة .معركة شد الحبال بني اهل الجامعة واهل السياسة ،كام
بني اهل السياسة انفسهم حول الحصص يف املؤسسة التي يجب ان تظل يف
منأى عن اي محاصصة .مل يكن االنتصار كامال الهل الجامعة .لكن الجامعة
مل تعد كام يف السابق تحت رحمة اهل السياسة ومصالحهم الذاتية.
بكالم آخر ،استعادت بعضا من استقاللها ،وبقي البعض االخر يف انتظار
عودة الحركة الطالبية اىل سابق عهدها .اىل زمن اتحاد الطالب الجامعيني
الذي كان ميأل الساحات بحضوره الفاعل.
ويف انتظار هذه العودة ،عىل الجامعة اللبنانية حامية نفسها يك ال ينتقل
الرصاع الدائر يف الخارج اىل داخل حرمها ،ومتكينا لها من اكامل درب متيزت
بالغاء الفوارق الطبقية ،وتحقيق املساواة االجتامعية بني اللبنانيني من
خالل التحصيل العلمي ،لتبقى عن حق جامعة الوطن.
دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com
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واستمعتم اليهم وقمتم بتنفيذ مطالبهم؟
□ هل من طريقة اخرى لصدور مرسوم التعيني؟
علينا ان نحمي هذه الجامعة .بالنسبة اىل
موضوع تفرغ االساتذة الجامعيني ،ركزت مرات
عدة عىل ان كل استاذ اضيف اسمه وال يستويف
رشوط التفرغ ،الجامعة غري ملزمة التعاقد معه.
■ ما هي رشوط التفرغ التي تطالب بها الجامعة؟
□ ان يكون:
حائزا شهادة دكتوراه معادلة من وزارة الرتبية
والتعليم العايل ،اي معرتفا بها رسميا.
ان تصنف اطروحة الدكتوراه فئة اوىل او ثانية.
فلدينا كليات ال تقبل اال بحاميل دكتوراه فئة اوىل
مثل كليات الحقوق والرتبية والهندسة.
ان يكون لدى صاحب العالقة نصاب تعليمي.
ان يقطع عالقاته الوظيفية ،فاذا كان يف التعليم
الرسمي او الخاص عليه ان يكون مستعدا للتفرغ.
اذ ليس واردا ان يقبض راتبني يف الجامعة ،ومثة
بند جزايئ عىل هذا الصعيد.
اذا توافرت هذه الرشوط االربعة يف َمن يتقدم
بطلب ،ونحن يف حاجة اىل اختصاصه ،سنضيف
اسمه ،واال فسنعتذر منه .كل شخص ال ميتلك
هذه الرشوط لسنا مجربين عىل قبوله من الناحية
القانونية .فالقانون عىل هذا الصعيد يحمينا .اذا
قلتم لنا ان مثة قرارا من مجلس الوزراء يسمي
هؤالء االساتذة ساقول :كنا رصيحني مع الحكومة،
هناك مجلس شورى الدولة يبت النزاع مع اي
استاذ ال نقبل به بسبب عدم توافر رشوط التفرغ
التي ذكرتها .فاذا كان ميلك الحق يف هذا الشأن
فسيأخذه ،وان كان العكس لن ينال شيئا.
■ كم يبلغ عدد الذين ال يستوفون الرشوط
املطلوبة للتفرغ؟
□ ال يتجاوز العدد مئة اسم.
■ مثة اساتذة اتخذ قرار بتفرغهم يف غري كلياتهم،
وهناك َمن ال نصاب تعليميا لهم ،وآخرون ال
عقود تدريس لديهم ،فام صحة ما يشاع حيال
هذا االمر؟
□ بالنسبة اىل املتفرغني يف غري كلياتهم ،فانا
ومجلس الجامعة سنعيدهم اليها .هذا عملنا
واعتربه من ابسط االمور .اما الذين ال عقود
تدريس لديهم ،او ليس لهم نصاب تعليمي،
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فعددهم قليل جدا.
■ هناك موضوع مهم يتعلق باصحاب املنح
التعليمية الذين مل يشملهم التفرغ ،علام ان نظام
املنح يفرض تفرغهم تلقائيا .ما ردك عىل هذا
الكالم؟
□ عدد كبري من اصحاب املنح تركوا الجامعة
اللبنانية بسبب بقائهم مدة  6سنوات من دون
تفرغ .فهم يريدون البحث عن لقمة العيش،
لذا سافر البعض منهم اىل الخارج ،ووجد البعض
اآلخر عمال يف جامعة اخرى .صحيح ان الجامعة
اللبنانية خرست هؤالء املتفوقني الذين تكفلت
تعليمهم ،لكنني ال استطيع الزام اصحاب املنح
االستمرار معي من دون تفرغ الكرث من سنة او
سنتني ،وعادة يحصل هؤالء عىل عروض عمل
مهمة ،وهذا ما حصل فعال .صحيح ان العدد يف
ملف تفرغ االساتذة قد ازداد بسبب املداخالت
السياسية ،لكننا كسبنا  1200عائلة يف لبنان
معظمهم يحمل دكتوراه فئة اوىل ،وهناك اكرث
من  50يف املئة منهم حصلوا عليها من فرنسا.
واستطيع ان اطمنئ الرأي العام بعد الذي حصل
فاقول :الجامعة اللبنانية قادرة عىل االنطالق بكل
كلياتها وفروعها بالحد االدىن ،واصبح لدينا مجلس
للجامعة ،وسيحال عىل التقاعد يف سنة 2015
حواىل  100استاذ .يف مقابل هذا العدد سنطالب
مبتفرغني جدد ولكن ،هذه املرة ،لن نقصد
مجلس الوزراء ،بل سنتوجه اىل مجلس الجامعة
ليختار اوال اصحاب املنح ،وثانيا تأمني النقص يف

تدفع الجامعة سنويا
اكثر من  20مليار ليرة
بدل ايجار ابنية
مرسوم تعيني العمداء
ال يزال مجمدا في مجلس
الوزراء بسبب الخالفات
السياسية

يف الفنار ،ولنرسع الخطى يف مجمع البحصاص.

االختصاصات .ومن خالل هذه الخطوة نضمن
مستقبل الجامعة اللبنانية عىل اكمل وجه.
■ مثة  17اسام اضافيا مطروحا للتفرغ ايضا ،فهل
هذا صحيح؟
□ شخصيا ،قدمت مجموعة اسامء تستحق
التفرغ ،علام ان غريهم ايضا يستحقون هذا
املوقع .ما قمت به هو تلبية حاجة الجامعة اىل
اختصاصات مختلفة يف الهندسة واآلداب والعلوم
االجتامعية .لكن هناك رأيني يف مجلس الوزراء يف
هذا الشأن .منهم َمن يوافق عىل هذه االضافة،
ومنهم َمن يقول :لنرتك هذه املسؤولية ملجلس
الجامعة عندما يكتمل .لكنني استبعد املوافقة
عىل اضافة االسامء الـ 17املطروحة ،واالرجح ان
يرتك االمر ملجلس الجامعة ،وال مانع لدينا يف ان
يكون االمر كذلك .لكن ،فليصدر مرسوم تعيني
العمداء الذي ال يزال مجمدا منذ  24متوز املايض
بسبب الخالفات بني اعضاء الحكومة .ما الذي
استطيع فعله يف هذه الحال؟ العام الدرايس بدأ،
وهذا االمر قىض بتكليف َمن توىل مجلس الوزراء
تعيينهم تسيري العمل ،لكنني ال استطيع تكوين
مجلس الجامعة من دون مرسوم ،فضال عن انني
ال اريد احتكار االمر لنفيس .مثة َمن يقول انني
امرباطور ،وهذا ليس صحيحا ابدا .بحسب القانون
تنتقل صالحيات مجلس الجامعة ايل واىل وزير
الرتبية ،وهذا وضع استثنايئ دام عرش سنوات وال
يجوز االستمرار فيه.
■ ما هو الحل اذا؟ هل من وسائل ضغط
ستتبعونها لتحريك هذا الوضع وتصحيحه؟
□ املطلوب العمل عىل اصدار مرسوم تعيني
العمداء ،والضغط من اجل ان يتم االمر يف اقرب
وقت .انا كرئيس للجامعة ادعو اساتذيت وطاليب
اىل رفع الصوت من اجل تحقيق هذه الخطوة.
وهذا حقنا.
■ قضية الفروع يف الجامعة التي تعترب من
معاركك االساسية والتي تطالب بدمجها .ماذا
تقول يف هذه املسالة الشائكة واملطروحة منذ
سنوات؟
□ لست ضد الفروع يف الجامعة اللبنانية ،بل
اطالب بتنقل االساتذة والطالب بني الفروع عىل
النحو الذي يتفق مع اماكن سكنهم .فاالستاذ

“اناشد املجتمع املدين الضغط عىل السياسيني الستعجال انشاء االبنية الجامعية”

(املأمور املتمرن عدنان عبيد).

مبنى رئاسة الجامعة اللبنانية :مشكلة الجامعة تاريخية هي ان تأسيسها كان مخالفا الرادة اهل السياسة.

املسيحي يف برشي او الكورة او البرتون ال ارسله اىل
الفنار ،وكذلك االمر بالنسبة اىل االساتذة املسيحيني
يف جزين او رشق صيدا .فلامذا ال يدرسون يف
صيدا مثال بدال من جل الديب .االستاذ املسلم
اذا كان قريبا من الفروع الثانية ،ال ارسله ليدّرس
يف الحدث او الفروع االوىل يف املنطقة الغربية
لبريوت .انا آسف عىل استخدام هذه العبارات،
غري انني مضطر اىل ذلك يك اكون واضحا.
■ لكنك شخصيا مع دمج الفروع كام هو معروف،
هل هذا صحيح؟
□ الصحيح انني اريد التفاعل بني هذه الفروع
والتعاون يف ما بينها ،فيكون يوم الجامعة اللبنانية
يوما واحدا ،وحفل التخرج واحدا ايضا .وهذا

ما قمت به .اذ ال يجوز ان ينغلق كل فرع عىل
نفسه ،واال تحولت الجامعة الواحدة اىل خمس او
ست جامعات ،وهذا يتناقض مع قانون تنظيمها
ودورها الوطني ،ويتناقض ايضا مع املستوى
االكادميي .عىل اي حال ،ان اهل الجامعة ادرى
مبا فيها .لقد كنا مؤسسة عامة مستقلة كام نص
قانون  26شباط  ،1967لكن لسوء الحظ جاءت
الحرب فعدنا اىل الوراء .وقد راهنا عىل اتفاق
الطائف لتعزيز وضع الجامعة ،لكنهم مل يعززوها.
اسأل هنا :اين هو البناء املوحد يف البقاع املخطط
له منذ عام 1996؟ هل يجوز السكوت عن هذا
النوع من االبنية املستاجرة التي تكلف املليارات
سنويا؟ اما الحل فهو يف ان يكون هناك بناء
جامعي موحد يف كل منطقة ،واستكامل ما بدأناه

■ هل هناك خطوات عملية قريبة عىل هذا
الصعيد؟
□ طبعا ،نحن سائرون يف هذا االتجاه .لكن االمر
ليس يف يدي كرئيس للجامعة ،بل يف مجلس الوزراء
ويف مجلس االمناء واالعامر الذي يكلف احيانا
بالتخطيط واالرشاف عىل التنفيذ .اما التمويل ،فهو
جاهز لدى البنك االسالمي للتنمية .احب ان اعلن
هنا ان هناك مبلغ  200مليار لرية ال يزال مجمدا
ملصلحة الحكومة يف وزارة املال منذ عهد الحكومة
االوىل للرئيس فؤاد السنيورة ،واالرض موجودة يف
حوش االمراء يف زحله باعتبارها املنطقة الوسطى
التي تجمع كل االطراف.
■ هذا يعني انه ال بد من العودة اىل السياسيني
لبت االمر .يف نظرك َمن هو املعرقل يف هذا الشأن؟
□ نحن مضطرون للعودة اىل مجلس الوزراء الن
الحل يف يده .اسأل هنا :ملاذا حل هذه املشكلة ال
يزال معلقا منذ عام 1996؟ اقولها برصاحة :املشكلة
الكبرية والتاريخية هي ان تأسيس الجامعة اللبنانية
جاء مخالفا الرادة السياسيني ،وكل االنجازات التي
متت عىل هذا الصعيد كانت بضغط من الشارع
منذ ايام الدكتور فؤاد افرام البستاين ،هذا املاروين
العتيق .املسألة ال تتعلق مبَن هو رئيس الجامعة
وما هي طائفته ،بل بأمر واحد وهو :هل نريد
جامعة وطنية الئقة ام ال؟ هذا هو معنى النضال
الذي عشناه عىل مدى خمسني سنة .يوم كنت
طالبا يف الجامعة اللبنانية كنت عضوا يف اتحاد
الطالب الجامعيني ،وقد قمنا عام  1974بتظاهرات
حاشدة النشاء الكليات التطبيقية ،الطب والزراعة
والهندسة .نحن َمن انشأها وبنضالنا الطالبي يف
ذلك الحني .طبعا ،ال بد من العودة اىل السياسيني
عرب مجلس الوزراء يف شان االبنية الجامعية ،الننا
مؤسسة تابعة للدولة .من هنا اقول اننا نحتاج اىل
ضغط من املجتمع املدين الذي اناشده واطالبه
بالتحرك ملساعدتنا .قبل كل يشء ،عىل اهل
الجامعة انفسهم من اساتذة وطالب واداريني ان
يكونوا موحدي املوقف والرأي عىل هذا الصعيد،
فال تنتقل اليهم خالفات  8و  14اذار .نحن الجيش
الثاين للجمهورية اللبنانية ،وهذه تسمية اطلقها
منذ مدة ويجب ان تبقى.
د.م.
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في األقتصاد
هيثم العجم

haythamajam@hotmail.com

يعاني الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي ظاهرة
زبائنية متفشية وعدم انجاز
املكننة الشاملة في اقسامه
املختلفة ،وبطء املسار االداري
فيه ،فضال عن عدم امكان تحديد
املسؤوليات كاملة ،املعطاة
َ
ملن يدير املؤسسة ويعمل
ضمنها ،ما يعوق دورها الرائد
في خدمة املضمونني ،وانضواء
فئات عمالية اخرى اليها مغيبة
عن خدماتها

• اعتامد سياسة متلك مبان للصندوق
الوطني من خالل خطة تهدف اىل
رشاء مبنى او استحداثه مرحليا يف كل
محافظة.
خف وزير الوصاية عىل
يف هذا الحوار ،مل ُي ِ
الصندوق الوطني للضامن االجتامعي
امتعاضه من سوء خدمات الصندوق،
مالحظا انها "ليس يف املستوى املطلوب"
من جراء شوائب تعرتيها.
وزير العمل سجعان قزي.

المضمونون يعانون شوائب البطء وتأخير المستحقات

وزير العمل :إصالح الضمان اإلجتماعي
ال يكون سياسيًا أو طائفيًا أو كيديًا
تأسس الصندوق الوطني الضامن
االجتامعي عام  1963وفق مرسوم
اشرتاعي رقمه  13955عمال باحكام املادة
 58من الدستور .مؤسسة تخدم اليوم
مليونا و 300الف مواطن ،اي نحو ثلث
اللبنانيني املقيمني عىل االرايض اللبنانية.
لكن ،ويا لالسف ،رغم االصالحات
االخرية التي ادخلت اليها كاملكننة ،غري
املنترشة يف كل اقسامها ،وبدء تفعيل
االداء والعمل عىل استعجال معامالت
املضمونني ،ال تزال معاناة معظم
هؤالء مستمرة .يتجىل ذلك من خالل
سلسلة شكاوى تنهال عىل ادارة الضامن
االجتامعي حيال رضورة اعادة تفعيله
واستمراره واملحافظة عىل دميومته.
يف هذا السياق ،جاءت الخلوة التي
نظمتها ادارة الصندوق الوطني للضامن
االجتامعي برعاية وزير العمل سجعان

قزي يف آب الفائت ،بعنوان "الضامن
االجتامعي بني الحارض واملستقبل" ،يف
حضور اطراف االنتاج ،الدولة واصحاب
العمل والعامل .افضت الخلوة اىل تأكيد
حاجة املؤسسة اىل مزيد من االصالحات
الجوهرية.
يف حديث اىل "االمن العام" ،جدد الوزير
قزي طرح اقرتاحات تالها يف الخلوة ،رأى
انها تشكل "جزءا رئيسيا يف سبيل اصالح
الضامن" ،ابرزها:
• ضامن املتقاعدين بعد سن الـ.64
• ضامن الشيخوخة.
• محاولة توسيع الضامن اىل بعض
القطاعات املنتجة التي نشأت مع
التكنولوجيا.
• وضع السياسة االسرتاتيجية للضامن
من خالل نظرة اجتامعية شاملة تعزز
الثقة والرتابط.

• تعميم التغطية الصحية.
• تعزيز ثقافة الضامن االجتامعي
ونرشها.
• وضع هيكلية تنظيمية تحدد الوظائف
القيادية ومهامت االجهزة ودورها.
• تحديد اسس استحداث املكاتب
االقليمية واملحلية.
• تحديث اعامل الصندوق وتطويره من
خالل استحداث ادارة متطورة للموارد
البرشية.
• تعميم سياسة التواصل واالعالم
واالتصال الداخيل من خالل التشاور
وعرض املشاريع الجديدة عىل القياديني.
• ايجاد ادارة متخصصة للدراسات
االحصائية.
• استحداث مركز تدريب متخصص.
• تعميم انظمة املعلوماتية وبرامج
املكننة.

■ ما هي القراءة االولية حيال خدمات
الصندوق الوطني للضامن االجتامعي؟
□ الضامن االجتامعي يف لبنان مؤسسة
تخدم مليونا و 300الف مواطن،
اي ثلث اللبنانيني املقيمني .ورغم
االزمات االقتصادية التي يعاين منها
الوطن ،والعجز الذي ترزح تحته،
تواصل املؤسسة تقديم خدماتها
االجتامعية والصحية اىل املضمونني
سواء كانوا مؤسسات او مواطنني ،علام
ان الخدمات التي تقدمها ليست يف
املستوى املطلوب ،اذ تعرتيها شوائب
عدة حيال البطء يف تدقيق املعامالت،
وتأخري دفع املستحقات ،ووجود مسارب
غري رشعية احيانا تحيط ببعض الدوائر.
وقد تعاونت كوزير للعمل مع املدير
العام للصندوق الوطني محمد كريك عىل
مكافحة هذه الظاهرة االخرية من خالل
املجلس التأديبي يف الضامن او النيابة
العامة القضائية.
■ لكن ما هي اسباب هذه الثغر؟
□ هي ناجمة عن ثالثة اسباب رئيسية:
 -1وجود شغور يف كوادر الضامن
االجتامعي عىل املستويات العليا،
الوسطى والدنيا.
 -2عدم املكننة الشاملة املركزية
واملناطقية ،وبني بعضها بعضا ،التي من
شأن اعتامدها عىل نحو شامل تسهيل
سلوك املعامالت.

الضمان االجتماعي في لبنان
يخدم مليونا و 300الف
مواطن ،هم ثلث اللبنانيني
الضمان في لبنان موجود
في دولة تعاني مديونية
تفوق  68مليار دوالر

 -3وجود فئة من املوظفني ،وهي قلة،
تؤخر تنفيذ املعامالت بغية االنتفاع
الشخيص .ونحن يف الوزارة يف صدد
معالجة هذه املشكلة.
■ اىل ماذا خلصت الخلوة االخرية
للصندوق الوطني؟
□ من دون مبالغة ،كانت الخلوة

استثنائية .دارت خاللها مناقشات عىل
اساس اوراق عمل معدة سلفا ،وصدرت
عنها توصيات وقرارات .ويعود بت
التوصيات ،وتاليا حسمها ،اىل وزارة
الوصاية (العمل) ومجليس الوزراء
والنواب من ضمن مسار قانوين ينبغي
ان تسلكه .اما القرارات فيعود تنفيذها
اىل مجلس ادارة الضامن االجتامعي
واملدير العام.
■ عىل ماذا ارتكزت هذه التوصيات
والقرارات؟
□ لهذه التوصيات والقرارات طابعان
اساسيان :اسرتاتيجي ويومي.
الطابع االسرتاتيجي يتعلق مبستقبل
الضامن ومشاريعه العائدة اىل توسيع
رشيحة املضمونني ،سواء حيال املضمونني
بعد سن الـ 64او ضامن الشيخوخة ،او
ضم قطاعات عمل جديدة اىل رشائح
املضمونني كاطباء االسنان وعامل
البلديات والزراعة والبناء وغريها.

بدأ املتعاملون مع الضامن يشعرون بنوعية جديدة يف تقديم الخدمات
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رأي

في األقتصاد
الطابع اليومي يتعلق بتوسيع التغطية
الطبية لتشمل ما استخدم يف عامل
الطب من سبل معالجة او فحص يف
املختربات ومراكز االشعة .كذلك تقرر
تعزيز املكاتب يف املناطق ،وفتح مكاتب
جديدة وملء الشغور يف املناصب
واالدارات املحلية واملناطقية .ميكن
القول عموما اننا اعتمدنا مبدأ املركزية
يف وضع اسرتاتيجيا العمل ،والالمركزية يف
االعامل اليومية.
■ هل مثة تجاوب عميل من ادارة الضامن
االجتامعي عىل االصالحات املقرتحة؟
□ اعتقد انه بعد هذه الخلوة ،بدأ
املتعاملون مع الضامن االجتامعي
يشعرون بنوعية جديدة يف طريقة
التعامل ،وال سيام منها تقديم الخدمات،
وان مل تبلغ الغاية الكلية .اذ ان عملية
اصالح الضامن ليست سياسية او طائفية
او كيدية ،وميكن تلخيصها بأنها ُسنّة
الحياة .حققت هذه املؤسسة خالل
االعوام االخرية سلسلة من االصالحات
رغم الحروب واالزمات والضغوط .اما
اليوم فلم يعد يصلح الرتقيع .ذلك ان
الضامن ،باعرتاف مجلس ادارته ،يحتاج
اىل عملية اصالحية شاملة متكاملة،
ونحن عىل تواصل مع مؤسسات دولية
تبدي استعدادها للتعاون معنا عىل
تحديثه.

بقلم
الدكتور يسار ناصر*

لبنان واقتصاده

"شمعة الضامن افضل من عتمة املرض"			

املكننة ال بد منها
في اصالح الضمان داخل
املركز الرئيسي او مع
املراكز االقليمية

والصيدليات واملستوصفات .حني
تحصل هذه الدورة االدارية واملالية،
يحل الضامن مسألة النقص يف عديده
■ ما هي ابرز املساعدات الدولية والتالعب يف الفواتري والتأخر يف دفع
للضامن االجتامعي؟
املستحقات.
□ ال شك يف اننا دخلنا مرحلة مكننة
الضامن .وضع االتحاد االورويب سلفة ■ هل تعدّ تغطية الضامن االجتامعي
مالية للمساعدة يف هذا الشان .كذلك للمرىض استشفائيا او طبيا مقبولة؟
ننسق مع وزارة التنمية االدارية يف □ يغطي الضامن املضمونني بنسبة
سبيل تقدم عمل املؤسسة وتنميتها .محرتمة من التعويضات الطبية
هذه املكننة ال بد منها يف عملية واالستشفائية ،وحبذا لو يغطيهم
االصالح ،ان داخل املركز الرئييس بنسبة  .% 100لكن هذا االمر غري
او يف ما بينه وبني املراكز االقليمية متوافر مبا يف ذلك الدول التي تعترب
واملتعاملني مع الضامن واملستشفيات متقدمة وتعيش شعوبها يف بحبوحة

(املأمور املتمرن عدنان عبيد).

مالية .ارى انه ال بد من ان يكون اىل
جانب الضامن االجتامعي يف كل الدول
بوليصة تأمني استشفايئ بغية تغطية
الخدمات الصحية التي ال يوفرها
الضامن.
■ لكن الطبقات الشعبية تعاين نقصا
فادحا يف الخدمات الصحية؟
□ ينبغي ان ال ننىس ان هذا الضامن
موجود يف دولة تعاين مديونية تفوق
 68مليار دوالر ،فيام يفتقد النظام
املايل واالقتصادي اللبناين الشفافية .اذ
ان مثة مضمونني مثال ال يعملون احيانا.
مثة عاملون آخرون غري مضمونني ،اي
خارج التغطية الصحية واالستشفائية
للضامن .لذا عىل الضامن يف لبنان
مواجهة هذه املعضلة التي تعترب يف
صميم الذهنية املادية ضمن الجامعة،
علام انه يعمل يف شكل طبيعي قياسا
باالمكانات املعطاة له ،وذلك عمال
باملثل القائل "شمعة الضامن افضل
من عتمة املرض" .لكن شمعة الضامن
يف لبنان يف هذا السياق اكرث نورا من
شموع خدمات اخرى.

ال بد ملراقب الوضع االقتصادي من ان يالحظ حجم الهموم
التي تلم به .فمن مشاكل القطاع العام املتفاقمة اىل تراجع
الدورة االقتصادية يف القطاع الخاص ،هناك الكثري مام يثقل
الوضع االقتصادي ويؤدي بالبعض اىل نظرة تشاؤمية عىل
املدى املنظور .ما يزيد من التشاؤم تردي الوضع االمني
ما ادى اىل ظهور استطالعات للرأي تعطي النسبة العالية
لرؤية سيئة لالقتصاد ،مع تراجع ملحوظ يف الثقة بامكان
تطور ايجايب مقبل .كل هذا يؤدي مبارشة اىل تضاؤل يف
االستثامرات املجدية ،ويقفل ابواب العمل ،ويس ّبب هجرة
متنامية ومزيدا من الضمور االقتصادي.
اذا كانت النظرة بهذه السوداوية ،هل من امل يف حلول
تساهم يف عجلة اقتصادية حميدة تحل مكان الدورة
السلبية؟
من املؤكد ان هذا ممكن .لكنه يحتاج اىل ارادة صلبة وقرارات
مفصلية تؤدي اوال اىل اعادة الثقة باالقتصاد ،ومن ثم تؤسس
اليجابية وامكان تطور عىل املديني املتوسط والطويل.
البداية يف القطاع العام الذي يعاين من ترهل شديد وضغوط
من املوظفني لتحسني اوضاعهم ،بينام االنتاجية العامة ميكن
تصنيفها باملحدودة من النواحي االستثامرية والخدماتية
املختلفة .اذا اضفنا مشاكل عدم وجود موازنة عامة منذ
سنوات وتنام مطرد للدين العام ،تصبح الرؤية صعبة
ومعقدة .لكن الحلول موجودة ويجب البدء مبا هو سهل
املنال قبل الدخول التدريجي يف ما هو اصعب.
االيرادات العامة للدولة ليست ضعيفة ابدا .لكن العجز املايل
متأت فعليا من حجم خدمة الدين العام املتصاعد سنويا.
لدى الدولة حلول عدة يف هذا املجال :زيادة الواردات ،او
ترشيد االنفاق ،او اسرتاتيجيا تجمع ما سبق وهو افضل
الحلول ويحتاج اىل قرارات من نوع اعادة الهيكلة التامة
للقطاع العام وتثبيت اصالحات تطاول العائدات الرضيبية
ومتنع الفساد والرشوة تحصيال لحقوق الخزينة .من ناحية
القطاع العام ،فان هناك عددا من املؤسسات العامة
والصناديق مطلوب اعادة النظر فيها ،كام مطلوب اعادة فرز
فائض املوظفني يف بعض االدارات وتوزيعه عىل مرافق هي يف
امس الحاجة اىل يد عاملة .من شأن ذلك رفع انتاجية بعض
االدارات ،وتاليا تحصيل رسوم اكرث مع ضامن انجاز معامالت
املواطنني بيرس اذا تم تفعيل انظمة التفتيش والرقابة.
اما االصالحات الرضيبية ،فعىل لبنان االستفادة من تجارب
البلدان االخرى التي ادخلت تعديالت مهمة عىل طريقة

احتساب الرضيبة وتحصيلها لضامن عدم التهرب الرضيبي،
وخلق نظام عادل لتوزيع الكلفة الرضيبية من حيث تخفيف
العبء عىل الطبقات الفقرية وزيادتها عىل الطبقات االكرث
غنى .وهو ما تطرقت اليه دراسة متويل سلسلة الرتب
والرواتب ،وان عىل نحو غري كاف .من شأن ذلك رفع
مستوى االيرادات وخفض االنفاق العام مع تأمني مستوى
معييش اعىل للموظفني ،ما يؤثر ايجابا عىل االقتصاد بدال من
التضخم املايل املؤذي.
اما القطاع الخاص ،فيعاين من تدين االنفاق املحيل واالوضاع
الصعبة لبالد االسترياد يف االقليم ،اىل مشاكل وسائل االنتاج
غري املتوافرة دامئا رغم اسعارها العالية مقارنة باملنطقة.
لكن بعض عنارص القطاع الخاص ،كالقطاع املرصيف ،تستمر
يف االنتاج والربح رغم الوضع االقتصادي الهش .هنا يجب
ايجاد طرق لتسهيل مشاركة هذا القطاع ،صاحب الودائع
الوفرية ،يف طرق االنتاج املجدي ملصلحة االقتصاد واملواطنني.
يهم املصارف اقراض القطاع الخاص وتشجيع االستثامرات
املنتجة .لكن مشكالتها دامئا من نوع الضامنات املعطاة يف
مقابل مخاطر التمويل واالستثامر بحسب املعايري العاملية.
فام هي الضامنات التي ميكن الدولة اعطاءها لتسييل
الودائع وجعلها متوافرة الستثامرات البالد امللحة واملؤثرة
يف االنتاج (كالكهرباء واملاء والنقل العام وسواها)؟ هنا
ميكننا االستفادة من تجارب االخرين :استطاعت مرص
مثال جمع املليارات ملرشوع توسيع قناة السويس عرب بيع
سندات خاصة .ميكننا يف لبنان انشاء صندوق سيادي يدار
بحسب اعىل املعايري املالية العاملية ويختص باصدار سندات
االستثامر ملصلحة املشاريع الكربى .لكل استثامر مبارش
مصدره املقيمون واملغرتبون ،وميكن متويله من املصارف
التي ستطمنئ اىل وجود سيولة اولية من السندات وادارة
رشيدة للدفعات النقدية عرب الصندوق السيادي (الذي يف
امكانه ادارة واردات النفط والغاز عندما تتحقق) .هنا ايضا
املطلوب جرأة يف اتخاذ القرارات وتنفيذها بشفافية مطلقة،
ما يسمح بالتنفيذ السليم املؤدي اىل اقتصاد افضل ،رغم
املشاكل السياسية واالمنية املحيطة بالوطن.
الواقع االقتصادي الحايل صعب ومتأثر مبارشة باالوضاع
السياسية يف املنطقة .لكن وسائل االنعاش متوافرة رشط
اتخاذ القرارات الجدية ،وعدم انتظار تفاقم االوضاع اكرث.
* خبري مايل واقتصادي ،استاذ جامعي
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في األقتصاد
هيثم العجم

haythamajam@hotmail.com

الدخل .نحن نستقبل يف لبنان الفقري كام
الرثي من دون ان تطاوله هذه الرضيبة،
علام ان املقيمني من اللبنانيني وغري اللبنانيني
ذوي القدرة الرشائية العالية ،والذين ال
يالحظ ان لديهم نشاطا مرئيا ،ال يخضعون
لرضيبة الدخل ايا ارتفعت مداخيلهم .وهذا
بخالف ما هو معمول به يف معظم الدول.

ّ
يتصوره البعض
النشاط االقتصادي ليس بالسوء الذي

قرم :ال أحد تقريبًا يدفع ضريبة الدخل
عالقون بني اقتصاد املترفني واقتصاد الفقراء
يعاني لبنان ازمة اقتصادية جامحة معطوفة على االزمات السابقة
التي خلفتها الحرب االهلية بني عامي  1975و ،1990في حني
جاءت االزمات االقليمية والداخلية تضيف الى اقتصاده الوطني
اعباء ليست في الحسبان ،من جراء هجرة الرساميل وخفض نسبة
االستثمارات ،فضال عن تحوّ ل السياح وخصوصا الخليجيني منهم
الى البلدان املجاورة االكثر استقرارا

النازحني السوريني امليسورين عوضوا ـ وان
جزئيا ـ غياب السياح من منطقة الخليج.
اما الحركة التجارية وحركة املسافرين
ومرفأ بريوت ،فتدل عىل مستوى النشاط
االقتصادي الذي هو ليس يف درجة السوء
كام يتصورها بعض املحللني االقتصاديني.

القطاعات التي يعتمد عليها االقتصاد
اللبناين حرصيا .ال اتكلم هنا عن مجمل
االقتصاد .اذ نرى ان اوضاع القطاع املرصيف
وقطاع التأمني ال تزال يف حال ازدهار
وربحية جيدة ،فضال عن قطاع العقارات
الذي عرف فورة استثنائية منذ عام ،2008
ما ادى اىل ارتفاع جنوين يف اسعار االرايض
واملباين والشقق السكنية ،وخصوصا يف
بريوت وضواحيها .ال يزال هذا القطاع نشطا،
وتشهد عىل ذلك احصاءات اصدار رخص
البناء ،كذلك احصاءات البيوعات العقارية
التي تدل عىل ان الركود الذي اصاب القطاع
يف العامني االخريين قد عاد ينقلب منوا .هذا
يعني ان مثة دعامتني اساسيتني من ثالثة
اعمدة لالقتصاد اللبناين يف معناه الضيق
هام يف وضع جيد ،وال خوف اذن عىل متانة
القطاع املرصيف وثبات وضع اللرية عىل االقل
يف املدى املنظور.

■ ماذا ينجم عن عدم التوازن االقتصادي؟
□ من الطبيعي ان ينجم عن هذا الوضع نوع
رديء من االقتصاد اللبناين ،حيث ال تتوافر
فيه الخدمات العامة لكل فئات الشعب من
مياه وكهرباء ومعالجة النفايات ،وحيث ال
يتوافر االستغالل االمثل للموارد اللبنانية
سواء الطبيعية مثل املياه ،الرتبة الخصبة،
احجار الجبال وغاباتها ،أما املوارد البرشية
وهي موارد نشطة ومتعلمة وذات كفاية
عالية ،امنا ويا لالسف تصدّر يف غالبيتها اىل
الخارج بدال من االفادة منها محليا للقيام
بنهضة للنشاطات االقتصادية ،صناعية كانت
ام خدماتية ذات القيمة املضافة العالية.
نذكر هنا ان ما يعود من هذه الهجرة
اللبنانية يف الخارج اىل لبنان من تحويالت
املغرتبني ال يعادل بتاتا الخسارة االقتصادية
التي تصاب بها البالد من جراء هذه الهجرة.
بالتايل هو اقتصاد تبذيري يؤدي اىل ارتفاع
متواصل لالسعار ،وتدهور الحال املعيشية
ملحدودي الدخل والفقراء.

بات االقتصاد اللبناين يتميز بتبذير موارده
الطبيعية التي تستغل عىل نحو فاحش،
تضاف اىل موارده البرشية التي تصدّر اىل
الخارج ،ما دفعه اىل ان يتحول اسري مواقع
ريعية الطابع تستغل الضعفني االقتصادي
واملايل للدولة ،ورمبا تساهم عىل نحو
غري مريئ يف شل اجهزتها ملصلحة مواقع
احتكارية وريعية تدر امواال طائلة الصحاب
املواقع تلك.
شجع الرتاجع االقتصادي الخالفات الداخلية
التي باتت تشكل خطرا عىل هيكلية الدولة
ومسارها العام .يف حديث شامل اىل “االمن
العام” يحذر الوزير السابق للامل الدكتور
جورج قرم من املشهد السيايس اللبناين
املألوف عىل نحو ما اضحت عليه البالد
“نتيجة توظيف االوضاع االقتصادية يف
املعركة السياسية الداخلية واالقليمية بغية
اخافة الرأي العام اللبناين”.

■ هل الصورة نفسها حيال القطاع
■ هل مثة آفاق انفراج اقتصادي منتظر؟
□ ليست الصورة االقتصادية قامتة كام السياحي؟
ان
غري
معاناة،
يشهد
الذي
القطاع
يظهرها البعض ،اذا اخذنا يف االعتبار □ هو
■ هل من امثلة عىل هذه االختالالت؟

الوزير السابق للامل الدكتور جورج قرم.

□ ان تركز النشاطات والرثوات يف العاصمة
بريوت ،ويف بعض القطاعات االقتصادية
وهي العقارات واملال والسياحة ،يعمق
الرشخ بني نوعني من االقتصاد ،اي اقتصاد
نشاطه محصور يف  50كيلومرتا مربعا من
االرايض اللبنانية (االحياء الراقية من بريوت
وبعض املصايف) ،حيث معدالت النمو
واالثراء لقلة من اللبنانيني عالية للغاية ،يف
حني يتم تركيز ثروات هائلة يف اياد قليلة
من اللبنانيني والعرب املستثمرين يف لبنان،
وهو اقتصاد ال يستفيد منه اكرث من % 10
من عدد السكان ،وكذلك مساحة االزدهار
فيه ال تتخطى  5يف االلف من االرايض
اللبنانية .يف املقابل ،مثة اقتصاد آخر ميتد
عىل  10400كيلومرت مربع وهو اقتصاد
محدودي الدخل والفقراء الذين ال حول لهم
وال قوة سوى العمل عىل تحصيل عيشهم
عرب مهن متواضعة ونشاطات قليلة املردود،
من دون ان يظهر لديهم افق يف التغيري.
اوضاع كهذه تعد مخالفة متاما ملا نص عليه
اتفاق الطائف والدستور حيال رضورة اقامة
االمناء املتوازن بني املناطق اللبنانية ،عىل ان
يطاول سائر القطاعات االقتصادية وليس
قطاعات العقارات واملال والسياحة فقط.

ال خوف على متانة القطاع
املصرفي وثبات وضع
الليرة على االقل في
املدى املنظور
االقتصاد اللبناني تبذيري
يؤدي الى ارتفاع متواصل
لالسعار وتدهور الحال
املعيشية ملحدودي الدخل

■ كيف تقرأ املالية العامة؟
□ مثة اوضاع خلل مشينة ال يقبل بها عقل
يف املالية العامة ظهرت منذ بداية تسعينات
القرن املايض ،اذكرها تواليا :ارتفاع الفوائد
عىل اللرية جاء يف فرتة التسعينات عىل
نحو غري عقالين ،خصوصا وان هذا االرتفاع
للفوائد جاء يف ظل ايجابيات اقتصادية عدة.
اذ استعادت الدولة يف بداية التسعينات
وحدتها وسيادتها ،وبدأ االقتصاد يعود اىل
طبيعته ،وكان ميزان املدفوعات يف حال
فائض متواصل ،فيام الحال التضخمية
اىل تراجع ،فكيف وملاذا مثل هذه القفزة
الجنونية يف الفوائد املدفوعة من الدولة
اىل حاميل سندات خزينة باللرية طوال فرتة
التسعينات ،وقد بلغت نسبتها  35%يف
السنة عام 1995؟ هذه الفوائد هي التي
اغنت كثريين من اللبنانيني وغري اللبنانيني،
وكانت اساس مشكلة الرتاكم الحاد للدين
العام .اذ كانت ايرادات الدولة ونفقاتها قد
اصبحت تتوازن بدءا من عام  1993مبا فيها
نفقات اعادة بناء البنية التحتية املدمرة.
مرد العجز يف املالية العامة اىل الزيادات
العمالقة يف خدمة الدين العام نتيجة هذه
الفوائد العالية.

عىل االرايض اللبنانيةُ ،يح ّول اىل الخارج بدال
من تداول تلك املبالغ يف الداخل .مع التذكري
باملضاربة يف بعض املهن من عامل غري
لبنانيني عىل حساب اللبنانيني انفسهم ،ومن
دون ان تتدخل الدولة يف سبيل التنظيم
الجدي للعاملة االجنبية يف لبنان ملنع هذه
املضاربة ،وذلك بغية ان يدفع العامل
االجنبي حصة وان متواضعة ،من رضيبة
■ لكن هذا املستوى من الفوائد كان
الدخل التي يسددها اللبنانيون عادة.
محموال يف حينه؟
■ لكن املتهربني من رضيبة الدخل كثريون □ مستوى الدين العام كان اساسا متواضعا
للغاية مع نهاية الحرب اللبنانية ،اي ما
ايضا؟
■ اي دور سلبي تلعبه العاملة االجنبية؟
□ نضيفها عىل ما تقدم .ذلك ان ما يدفعه □ من الالفت يف هذا املوضوع ان العامل يعادل مليار ونصف مليار دوالر ،وكان
اصحاب العمل من رواتب واجور اىل االجنبي الفقري ،الرثي اللبناين ،وكذلك الرثي محموال من دون صعوبة .غري ان اصدارات
العاملني والعامالت االجانب الذين يعملون االجنبي يف احيان كثرية ،ال يدفعون رضيبة سندات الخزينة باللرية اللبنانية مبا كان
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في األقتصاد
يفوق حاجة الخزينة يف ما بني عامي
 1993و 1999بفوائد راوحت ما بني 20
 %و ،% 35ادت اىل عبء مايل ضخم س ّبب
تراكام يف عجز املوازنة السنوية ،وادت تاليا
اىل ارتفاع سنوي للدين العام عىل نحو كبري
للغاية .اذ بلغ مستوى الدين العام  18مليار
دوالر يف نهاية عام  .1998عند تعييني وزيرا
للامل يف نهاية عام  ،1998مارست ضغوطا
كبرية عىل مرصف لبنان وجمعية املصارف
لخفض الفوائد .الجدير ذكره ،اىل هذا الرتاكم
الهائل يف املديونية ،كان مثة اكرث من مليار
دوالر ديونا عىل الدولة ملصلحة املقاولني
واملستشفيات واصحاب االستمالك ،اىل ديون
غري مسددة يف ما بني الدولة والبلديات
واملؤسسات العامة بنحو  3مليارات دوالر.
كنت بدأت تطبيق خطة لتنقية مالية الدولة
ودفع متاخراتها ،بناء عىل قانون واضح
وشفاف متت املصادقة عليه يف مجلس
النواب يف حزيران  .1999غري ان الحكومات
التي توالت ما بعد حكومة الرئيس سليم
الحص عادت اىل تراكم متاخرات الدولة تجاه
القطاعني العام والخاص .كل ذلك ساهم يف
شل االمكانات املالية للدولة .اذ اصبح الدين
العام اللبناين اليوم يتجاوز  60مليار دوالر،
اي الدين الرسمي املعلن عنه ،من دون ذكر
املتاخرات التي عادت وتراكمت.
■ ماذا عن عدم املصادقة عىل املوازنات؟
□ مثة وضع شاذ آخر ادى اىل فلتان املالية
العامة خارج القيود الدستورية والقانونية،
يتمثل يف ميض لبنان منذ عام  2006من دون
ان تتم املصادقة عىل اي موازنة جديدة يف
مجلس النواب .تاليا عدم املصادقة عىل تنفيذ
املوازنات التي يجب ان تسبق املصادقة
عىل موازنة جديدة .وقد تم ايجاد هذه
املعضلة الجديدة يف اطار الرصاع السيايس
بني الكتلتني السياسيتني الرئيسيتني يف البالد
بعنوان “تحسني املراقبة عىل املالية العامة”.
اذ طلبت لجنة املال النيابية تسليمها ما
يسمى بحساب املهمة ،اي حسابات الخزينة
اليومية املفصلة وهي حسابات يراقبها

“تحويالت املغرتبني ال تعادل الخسارة االقتصادية التي تصيب البالد من الهجرة”.

الدين العام اللبناني اليوم
يتجاوز  60مليار دوالر ،اي
الدين الرسمي املعلن عنه
ديوان املحاسبة وليس مجلس النواب وفق
قانون املحاسبة العامة والعرف الدستوري.
كان مجلس النواب ينظر يف صحة تنفيذ
حسابات املوازنة العامة فحسب.
■ ملاذا مل متسك وزارة املال عىل م ّر هذا
الوقت دفاتر الخزينة؟
□ حسابات الخزينة ليست ممسوكة عىل
نحو صحيح ،وتتضمن ثغرا كثرية قد تشري اىل
بعض عمليات االهدار والفساد ،وهي قضية
مزمنة مل يتسن يل الوقت الكايف ملعالجتها،
خصوصا وان وزارة املال ال متلك الطاقات
املحاسبية واملعلوماتية التي تحتاج اليها
لتحديث حسابات الخزينة وضبطها .امنا
نستغرب ،يف ظل كل املساعدات التي تلقتها
الوزارة من املؤسسات الدولية املالية ،ان ال
تتمكن من مسك دفاتر الخزينة عىل النحو
الصحيح والسليم.

■ هل مثة اثر اقتصادي سلبي ينجم عن
احتامل عدم اجراء االنتخابات النيابية
العامة ،ومن ثم التمديد ملجلس النواب؟
□ التمديد للمجلس ليس اال متابعة لترصفات
دستورية وترشيعية عدة ميزت الحياة
السياسية اللبنانية يف االعوام العرشة االخرية
عىل االقل .اذكر منها امرار قانون “سوليدير”
مبادة وحيدة عام  ،1992بينام القضية كانت
تتعلق بامالك عرشات االالف من اللبنانيني
وارزاقهم ،وتشويه الطابع املعامري لعاصمة
لبنان ،وآخرها امرار قانون تحرير االيجارات
مبادة وحيدة ايضا ،من دون مناقشة السبيل
الحقيقي للتوفيق بني املصالح الرشعية
ملاليك املباين واالوضاع االجتامعية لفئة
كبرية من املستاجرين املستفيدين من
تجميد ايجاراتهم .كل ذلك يخلق بلبلة عىل
املستويني االقتصادي واالجتامعي تنسحب
تراكام لالزمات يف السنوات املقبلة .بالطبع،
للمجلس سجل سلبي يف هذا السياق يتمثل
يف عدم درسه جديا ،وعىل نحو صحيح،
مرشوع قانون سلسلة الرتب والرواتب بعد
نحو ثالثة اعوام من تقديم املرشوع اليه من
الحكومة ،ومن ثم عدم االتفاق عىل قانون
انتخاب يف ظل بدعة التمديد خارج اطار
الظروف القاهرة ،وعدم اتفاقه عىل انتخاب
رئيس للجمهورية.
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مسرح

دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

ّ
الرواد يروون قصة المسرح اللبناني ()2

جالل خوري :ال لزوم للمسرح في مجتمعنا
أهتم بصحتي ألرى نهاية إسرائيل

حرّكت االحداث السياسية وهزائمها العسكرية في الستينات،
وتحديدا نكسة  1967وقضية فلسطني ،الواقع الثقافي في لبنان
وانعكست على خشبة املسرح حيث طرح رواده قضايا ذلك العصر.
كانت االحداث تلك ،الصادمة للشعوب العربية ،دافعا الى ظهور
اول مسرح سياسي في لبنان اضحى جالل خوري ابرز مؤسسيه،
متوغال في خيارات املجتمع ،واالنسان الفرد ،وخياراتهما .ال يبصر
املسرح وسيلة للترفيه ،بل اداة استفزاز وتأليب كي يجعل من
السياسة عقله .هي عنده انعكاس التغييرات الكبرى في التاريخ
على االذهان والنفوس
مل يذهب جالل خوري ،املمثل واملؤلف
واملخرج املرسحي االستثنايئ الذي يهوى
االستفزاز يف فنه ،اىل املرسح ،بل املرسح
هو الذي اىت اليه .بعد تجربته الطويلة التي
بدأت يف الستينات ،انتهى اىل استنتاج م ّر
وقاس هو ان "املرسح مل يبدأ بعد وان ال
لزوم له يف مجتمعنا" .يستشهد مبا ذكره
مارون النقاش عن املرسح عام :1848
"دوام هذا الفن يف بالدنا رضب من املحال".
كان خوري مهووسا بتعقب تاريخ الصهيونية
ونشأتها ،معتمدا يف بعض نصوصه عىل ما
كتبه مؤرخوها للداللة عىل "نذالتهم" كام
يقول .بعد هجوم الكومندوس االرسائييل
عىل مطار بريوت يف كانون االول 1968
وتدمريه اسطول الطائرات اللبنانية ،بثت
اذاعة ارسائيل مقاطع من مرسحية لجالل
خوري ادعت ان ما قاله فيها كذب.
هذا اليساري املاركيس سعيد باتهامه بأنه
وراء املرسح السيايس يف لبنان .يتجه الحوار
معه نحو الفكر والتاريخ ونشوء الحضارات
وارتباطها باملرسح .يف حديثه اىل "االمن
العام" ،يروي قصته مع هذا العامل الذي

خرج منه بخالصة تقول "ان املرسح الغريب
مات ،فانسوه".
■ ما الذي دفعك اىل املرسح يف زمن مل يكن
لهذا الفن مكانته يف بريوت والعامل العريب ،فكان
عىل املعني التأسيس من الصفر .من اختيار
املكان وحضور الجمهور وتطويع التقنيات
واالملام بفنون التمثيل والديكور واالخراج؟
□ انا مل اذهب اىل املرسح ،بل هو الذي جاء
ايل .بدأت العمل يف مطلع شبايب مع والدي
الذي كان ميلك مشغل خياطة معروفا جدا
بعد تخصصه يف هذه املهنة يف باريس،
ونيله شهادة يف هذا املجال .كان ذلك عام
 .1925اضطرين مرض والدي اىل ترك املدرسة
والتفرغ للعمل معه ،لكنني مل اكن مرتاحا
ابدا يف هذا الخيار ،فكنت اقيض وقتي ما
بني الفن والسينام.
■ اي نوع من الفنون كان يستهويك؟
□ الرسم والكتابة الصحافية كناقد فني
يف اول ملحق ثقايف يف جريدة "االوريان".
جاءين يف يوم من االيام صديق يقول يل ان

مثة فرقة مرسحية تتحرض لتقديم مرسحية،
وسألني عام اذا كنت راغبا يف املشاركة فيها.
اجبته اذا كان هناك يشء استفزازي و"غري
شكل" فانا موافق ،النني ضقت ذرعا براسني
وموليري وكورناي وغريهم .سألني ماذا اعني
بكالمي ،فقلت :مرسحية "يف انتظار غودو"
مثال لصموئيل بيكت .وهكذا كان .قدمت
املرسحية بالفرنسية عام  1962يف املركز
الجامعي للدراسات املرسحية ،مبنى السفارة
الفرنسية حاليا .عندما قدمت "يف انتظار
غودو" يف فرنسا عام  1953كان ذلك شبيها
باقامة معرض للفنون التشكيلية يف بريوت
عام  ،1920ال يستحق اال الرشق بالبندورة.
ثم قدمت اول عمل مرسحي لربتولد
بريخت بعد عوديت من املانيا الرشقية حيث
تعرفت عىل زوجته التي احتضنتني انا
وبعض االشخاص اآلتني من العامل الثالث.
شعرنا لديها بالتعاطف مع دول هذا العامل
وشعوبه .يف تلك الفرتة كانت املانيا الرشقية
يف ذروة املرسح .يف مرحلة مامرسة مهنة
الصحافة ،زرت جورج نقاش الذي اعتربه
مؤسس الصحافة يف لبنان ،واصبح يف ما
بعد وزيرا وسفريا ومنظرا للشهابية .سألني
عن خططي املستقبلية فكان جوايب قاطعا:
الصحافة .قال ان الصحافة املكتوبة اليوم ـ
عام 1967ـ يف الذروة وخصوصا الفرنسية
منها ،وهذا يعني انها ستنحدر وتنهار،
فحاول ان تفتش عن مهنة اخرى مل تبدأ
بعد .كانت وجهة نظره يف ذلك الوقت
ان املستقبل هو للمرسح .اجبت ان اهم
مرسحية ال يحرضها الف شخص من اقارب
واصدقاء واعداء ،لن توفر يل لقمة عيش

املمثل واملؤلف واملخرج املرسحي جالل خوري.

كرمية .مل يأخذ برأيي ،بل بادر اىل االتصال
بالسفري الفرنيس ليطلب منه االستحصال
عىل منحة لشخص عزيز عليه .بعد شهرين
تقريبا ،تلقيت اتصاال من السفارة الفرنسية
تدعوين اىل تسلم املنحة .هكذا ذهبت
اىل باريس لدرس العمل املرسحي ،وكانت
البداية مساعد مخرج.
■ ماذا اعطتك باريس عىل الصعيدين الفني
والشخيص ،ويف مجال االخراج خصوصا ،وما
الذي عدت به اىل لبنان من هناك؟
□ بكل رصاحة فككت عقدي يف باريس.
هذا اكرث ما تعلمته يف تلك الفرتة .طبعا
كانت يل فرصة لالطالع .اتاحت يل املنحة
الحصول عىل ما احتاج اليه من كتب .لكن
انظاري كانت مشدودة اىل املانيا.

ذلك عام  .1968عام  1970قدمت مرسحية
"جحا يف القرى االمامية" التي جنيت ثروة
من ورائها ،بعدما تكرر عرضها  170مرة يف
وقت مل يكن املرسح اللبناين قد شهد اكرث من
 30عرضا الي مرسحية من قبل .اعتربت هذه
املرسحية التي اطلقت املمثل الراحل نبيه ابو
الحسن نقلة نوعية عىل هذا الصعيد .عندها
تذكرت ما قاله يل جورج نقاش قبل مدة .يف
املحصلة لست انا َمن اختار املرسح.

عندما قدمت "في انتظار
غودو" في فرنسا عام
 1953كان ذلك شبيها
باقامة معرض للفنون
التشكيلية في بيروت
■ ملاذا املانيا؟
مقتنعا باملرسح االملاين ،ومبرسح عام  ،1920ال يستحق
□
كنت تحديدا واملنهج الخاص به .عندما اال الرشق بالبندورة
بريخت
عدت اىل لبنان اتصل يب انطوان ملتقى وطلب
مني التدريس يف الجامعة اللبنانية ،وكان

■ مرسحية "جحا يف القرى االمامية" عىل
اتصال وثيق باملناخ السيايس العام الذي كان
سائدا يف ذروة الرصاع العريب □ االرسائييل
ونكسة عام  ،1967اضافة اىل توجهاتك
اليسارية املاركسية ،االمر الذي حملك عىل
ادخال السياسة اىل املرسح او اقحام املرسح
يف الشان السيايس ،فهل هذا صحيح؟
□ يف الواقع انا متهم بانني وراء املرسح
السيايس يف لبنان ،وانا سعيد بهذا االتهام.
لكنني اريد التأكيد ان الدافع اىل ذلك مل يكن
النني اتعاطى السياسة .املرسح السيايس
كام اسسته املدرسة االملانية يف العرشينات،
وبريخت تحديدا ،هو انعكاس التغيريات
الكربى يف التاريخ عىل االذهان والنفوس.
وهذا ال ينطبق عىل مرسح "الشانسونييه"
مثال .انا اعترب ان كل مرسح يتنكر للسياسة
امنا هو موقف سيايس ،كام املرسح العبثي
مثال الذي يقال عنه انه ال يتعاطى السياسة.
■ ملاذا بريخت تحديدا ،هذا الكاتب
ّ
واملنظر املرسحي؟ ملاذا أ ّثر فيك
واملخرج
بهذا املقدار ،او ما الذي اخذك اىل
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اذا سئلت عن ورثة املرسح اللبناين اقول :املرسح مل يبدأ بعد

مرسحه حتى تكاد تصبح ممثله االسايس
يف العامل العريب؟
□ ولدت يف بيت سيايس ،وال اعني هنا اننا
كنا نتعاطى السياسة من خالل نشاط معني
يف هذا املجال .كان والدي مسيسا جدا عىل
الصعيد الفكري ،وكان ايضا يساريا وشيوعيا
"عىل سن الرمح" كام يقال .من جهتي
ترشبت االفكار املاركسية من خالل قراءات
الوالد لنا كتابات ماركس وانغلز مساء كل
يوم تقريبا بعد تناول العشاء .هذه الكتابات
كان يجلبها معه من باريس الذي كان
يقصدها السباب مهنية ،يك يشرتي تصاميم
جديدة للمالبس النسائية .ورغم تاثري
بكتابات ماركس يف ذلك الحني ،كنت اكره ما
يعرف بالواقعية االشرتاكية التي عممت يف
عهد ستالني ،وكنت اعتربها امرا بشعا للغاية.
الحقيقة انني كنت اعيش تناقضا يف اعامق
نفيس كانسان يهوى الشكل ،ويف الوقت
نفسه عقله ماركيس ،اىل ان جاء صديق
للوالد يوما هو املهندس انطوان ثابت
الذي بنى فندق السان جورج والكسليك
وحاز "جائزة لينني للسالم" وسألني عن
معرفتي بربيخت الذي كان قد تعرف اليه
هو شخصيا .ملا عرف انني ال اعرفه جيدا،
اهداين مثانية اجزاء من موسوعته .ملا قراتها
شعرت بانني اكتشفت الدنيا كلها ،ورحت
اتعمق يف كتاباته اىل درجة انني احفظ
مئات الصفحات منها غيبا.

(املأمور املتمرن عدنان عبيد).

■ ما الذي وجدته يف فكر بريخت حتى
ادهشك وعشت هذا االنشداد العميق
اليه؟
□ وجدته ماركيس التفكري والهوى والنهج،
ويف الوقت عينه طليعي الشكل .كان يف
صدام مع املاركسييني الذين يطلق عليهم
تسمية "االرثوذكس" ،اي الذين يتبعون
االصول .من هذه الزاوية اعتربت تعريف
اىل بريخت اكتشافا رهيبا ،فاتبعته ،وكنت
معجبا به لفرتة طويلة .عندما قدمت
مرسحية "جحا يف القرى االمامية" انطلقت
من هذا االتجاه ،اي من املرسح امللحمي،
حيث كل مشهد فيها بريختي يف الشكل
واملضمون ،اىل ان وصلت اىل مرحلة بدأت
اكتشف فيها ان نظريات املرسح االورويب ال
تنطبق عىل واقعنا.
■ من اي ناحية ال تنطبق عىل واقعنا ،وقد
اتبعتها انت يف مرسحك لفرتة طويلة؟
□ من ناحية تكوين املجتمع .عندما كنت
اناقش هذا االمر مع والدي كان يقول يل
دوما :ارجع اىل مقدمة ابن خلدون واقرأها
مجددا .ملا اعدت قراءتها اكتشفت مسألة
االنتامء .االمر الذي حملني عىل تقديم
مرسحية "الرفيق سجعان" ( )1974التي
عرضت عرشات املرات يف املانيا ،وتركت
صدى كبريا لدى الجمهور االملاين .يف هذه
املرسحية دمجت شخصية والدي ،املاركيس

الشمويل الذهن بشخصية جدي كرئيس
حزب يف قريتي او عىل مستوى قريتي،
مع كل الحساسيات املوجودة يف القرى
اللبنانية .استغرقت كتابة هذه املرسحية
 25يوما ،فيام تطلبت مرسحيتي االخرية
"خدين بحلمك مسرت فرويد" سنتني تقريبا.

ويعترب املؤرخ لنب غوريون ومن تالمذته
اسحاق شامري ومناحيم بيغن .كتبهم تدل
عىل نذالتهم .اعتمدت عىل مراجعايت
للمؤرخ بارزوحار يف نص مرسحية "ويزمانو
بن غوري ورشكاه" ،وهي املرسحية االوىل
بعد نكسة .1967

■ شهدت املنطقة العربية بعد نكسة
 1967غليانا انعكس عىل الحركة الثقافية
يف لبنان عموما ،وقد ادى املرسح يف هذه
املرحلة دورا مهام وطليعيا .كيف تفرس
هذا التحول والرتابط بينهام؟
□ اقولها بكل رصاحة :نحن يف املنطلق
اناس مؤمنون ونعتقد بان الله معنا.
فجأة بعد نكسة  1967نكتشف ان الله
مع اولئك ،اي االرسائيليني .هذه الخضة
اوصلت قوميني عرب ونارصيني اىل اعتناق
املاركسية .كان للمرسح دوره املهم عىل
هذا الصعيد ،واعترب ان النكسة هي التي
انتجت مرسح الستينات .هنا اتوقف عند
مرسحية "ويزمانو بن غوري ورشكاه" التي
قدمتها عام  1968وتحدثت عنها االذاعة
االرسائيلية ،وبثت منها مقاطع معينة يف
برنامج "حقيقة واكاذيب" .كان ذلك بعد
عملية الكومندوس االرسائييل عىل مطار
بريوت يف  31كانون االول .قالت ان ما
ذكرته يف املرسحية كذب ،اذ نقلت نشوء
الصهيونية اىل جو املافيا يف صقلية .يف االساس
كنت مهووسا بتاريخ نشوء الصهيونية،
وكنت اقول لصديقي انطوان بطرس مدير
مركز الدراسات الفلسطينية :اذا اردتم ان
تعرفوا ما الذي يحدث ،عليكم ان تعرفوا
ماذا يوجد يف الضامئر ال يف االوضاع .ابحثوا
عن االدب وعن كتب املؤرخني ،ال عن كمية
الصواريخ والطائرات .عليكم ان تبحثوا عن
املوجود يف الرؤوس قبل كل يشء .فالفكر
هو الذي يدل عىل املجهول ال االحصاءات
وال االقامر االصطناعية .منذ البداية كانت
مراجعي صهيونية ،وكنا يف تلك الفرتة
خارجني من تجربة احمد سعيد ،ومع
الشعور بالقرف منها .لجأت اىل مرجع مهم
حول نشوء الصهيونية هو املؤرخ ميخائيل
بارزوحار الذي اصبح نائبا يف ما بعد،

■ اىل اي مدى كان لقضية فلسطني تأثريها
التي الفكر هو الذي يدل
عىل الوعي الثقايف يف لبنان؟ هل هي
على املجهول ال االحصاءات
حددت مسار خطك املرسحي؟
□ ليس خطي فحسب بل مسار العرص .وال االقمار االصطناعية

تقديم مسرحية "زملك
يا ريس" لم يكن عمال
بطوليا لي ،بل برغبة
من بشير الجميل

كانت القضية الفلسطينية عىل راس القامئة
يف التأثري عىل الواقع الثقايف .لكن املرسح
يف لبنان كان متاثرا بواقعني مختلفني:
مهرجانات بعلبك وسيدات االرشفية
وكازينو لبنان واملرسحيات الفرنسية من وطليعيا يف الوقت عينه .ادعي انني َمن بدأ
جهة ،والحقبة املطلبية والنضالية مع مبرسحه يف العامل العريب ،وهذا امر معروف.
املقاومة الفلسطينية من جهة اخرى.
يف الوقت الحارض ،مل يعد املرسح االورويب
يعني يل شيئا النه بات مرتبطا بالحضارة
■ هل الفن هو الذي حمل السياسة عند الغربية ،وشخصية شاهني يف مرسحية
جالل خوري ام السياسة هي التي حملت "شاهني وطنسا" هي شخصيتي.
الفن؟
□ يك ال اكون كاذبا ،ال اعرف بالضبطَ ■ .من هم املرسحيون الذين اعجبت بهم
لكنني اعتقد ان الفن كان وراء االعامل يف الستينات والسبعينات؟
التي حققتها النه يحقق الذات ،فيام □ صموئيل بيكت بداية حيث قدمت له
السياسة عندي هي لخدمة االفكار.
"يف انتظار غودو" ،كأول عمل مرسحي يل
عام  .1962وال ازال احتفظ بصورة يل عن
■ املرسح الربيختي صنع املرسح السيايس املرسحية عند مدخل منزيل.
العريب مغربا ومرشقا ،وانت تأثرت به
رس التأثر العريب بربيخت ■ اتهمك بعض النقاد بانك تحولت سياسيا
بحذافريه احيانا .ما ّ
دون سواه؟ ماذا اضاف اىل تجربتك؟ هل ال يف خالل الحرب ،هل هذا صحيح؟ ما
يزال هذا املرسح موجودا ام ال وخصوصا القصة الحقيقية ملرسحية "زملك يا ريس"
بالنسبة اليك؟
املقتبسة عن نص بريختي شهري هو "صعود
□ كان العامل العريب يف تلك الفرتة يف ارتور ا ّوي" التي قدمتها لتفضح صعود
حال نضالية وحركة تحرر وطني ،فيام زعامة بشري الجميل ،مع ان مقدمة كراسة
مرسح بريخت هو نقيض الرأساملية .هذا املرسحية توحي عكس ذلك؟
املنحى يف العرشينات كان منحى الحركات □ سأرسد هذه الواقعة كام حصلت .طلب
التحررية الوطنية يف دول العامل ككل ،مني املمثل انطوان كرباج التعاون لتقديم
وليس يف دول العامل الثالث فقط .اما تأثري عمل مرسحي كنت انا نفيس انشده يف
بربيخت ،فكان منهجه الخاص والتعامل تلك الفرتة ،وكان املقصود تقديم مرسحية
معه كحال فرح امام تألق املنطق يف اعامله "زملك يا ريس" التي قدمها روجيه عساف
التي ال تقل شاعرية وحسا .اكتشايف املهم عام  1966وكان فذا فيها .اقرتح عيل ايضا
فيه ان من املمكن ان يكون املرء ماركسيا تقديم "صعود ارتور ا ّوي" ،فاجبته بان

من غري املعقول تقديم هذا العمل ،ففيه
مشاهد من ايام النازية وما جرى فيها من
مذابح مشابهة الحداث حصلت يف الحرب
اللبنانية ،وهي خطوة تعترب جنونا يف ذاته.
ابلغ ايل ان زوجته لور غريب تعمل يف
اذاعة "لبنان الحر" وهي تتوىل هذه املهمة.
علمت يف ما بعد ان جورج عدوان تسلم نص
املرسحية واعدا اياها بالجواب خالل يومني،
وكان الجواب بالفعل" :هذا هو املرسح
الذي نريد" .بدأنا التحضري للمرسحية ،فيام
الحجوزات تتواىل عىل النحو الذي اوحى
لبعض اليساريني يف املنطقة الغربية آنذاك
باننا نتحرض ملرسحية يف جونيه موجهة ضد
بشري الجميل .هنا كانت املشكلة .مصيبة
اذا توقفنا عن تقديم املرسحية بعد حجز
البطاقات ،ومصيبة اكرب اذا كان العكس،
اىل ان وصل الخرب اىل بشري .اقول هنا
كلمة حق رغم انني ال احب هذه الفئة
من السياسيني .طلب بشري بعد انتشار
الخرب مقابلة زوجة انطوان كرباج ليبلغ
اليها رغبته يف تقديم مرسحية "زملك يا
ريس" مع كتابة كلمة باسمه يف كراسة
املرسحية ،تؤكد موافقته .اخطرها ايضا
برغبته يف حضورها .هكذا كان .بعد تقديم
املرسحية بدأت الهجمة عيل من رفاقنا
اليساريني يف املنطقة الغربية كالقول مثال
انني اثبت للعامل ان ال وجود للفاشية يف
املنطقة الرشقية .هذا ما حدث بالفعل .مل
يكن عمال بطوليا مني كام ألبسني البعض
اياها .اما القول بانني تغريت سياسيا بعد
الحرب فكالم خاطئ .انا ماركيس عندما
نتحدث عن االوضاع السياسية ،واؤمن
بالنظرة الشمولية اىل الكون عندما نتحدث
عن الحياة.
■ عدت اىل املرسح بعد انتهاء الحرب
باسلوب آخر ونظريات ومقاربات اخرى .ما
هي اسباب هذا التغيري؟
□ عىل الصعيد النفيس ،تأثري الحرب عىل
ذايت نقلني من عامل تتحكم فيه النظرة
الغربية اىل االمور اىل عامل اشمل هو عامل
الرشق ،وتحديدا الرشق االقىص من خالل
مامرسة اليوغا وعرب التأمل التجاوزي
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الذي درسته وتعمقت فيه .بعد اكتشايف
هذا العامل ،قمت بتصفية حسابايت مع
املرسح الغريب من خالل مرسحية "رزق الله
يا بريوت" التي يقول فيها البطل" :انسوا
هذا املرسح فقد مات".
■ ما رأيك يف مرسح اليوم يف لبنان؟
□ عىل شاكلته .تعيس .لكننا ذاهبون نحو
عرص ذهبي .ما نعيشه ثورة كونية .مثة
حضارة جديدة تتكون ،وما نراه يف الوقت
الحارض من غري املمكن ان يستمر .عىل
الصعيد الشخيص ،اهتم بصحتي جدا لسبب
بسيط هو انني اود رؤية نهاية ارسائيل.
فهذا الجسم املصاب بالرسطان هو والغرب
بعنجهيته وقوته لن يدوم.

عدد  - 13تشرين األول 2014

■ ما رأيك يف مرسح منري ابودبس (املرسح روجيه عساف كان وال يزال اكرث املرسحيني
الحديث) وانطوان ولطيفة ملتقى (املرسح نشاطا يف لبنان.
االختباري) ويف يعقوب الشدراوي ورميون
جبارة ونضال االشقر وروجيه عساف ■ هل تعتقد بان هناك ورثة لتجاربك او
تجارب رواد املرسح اللبناين الذي صنعتموه؟
(محرتف بريوت للمرسح)؟
□ حاول منري ابودبس ادخال بعد جاميل ـ بالنسبة ايل شخصيا ال اعرف ،واقول يا
عىل العرض املرسحي .انطوان ملتقى هو ريت .اتحدث اىل الشباب واطلب منهم
اهم ممثل درامي عرفه لبنان ،واوقع عىل املجيء لتزويدهم ما يريدونه يف هذا
كالمي بكل رسور .يعقوب الشدراوي مهم املجال ،لكن ال احد يأيت .اما بالنسبة اىل
جدا وفكره تقدمي للغاية .رميون جبارة ورثة املرسح اللبناين فاقول :املرسح مل يبدأ
لديه القدرة عىل جمع اناس من حوله بعد.
يتفانون يف جعله هذه القدرة التي ال
املكها ،فانا اعيش لوحدي وال اجد احدا اىل ■ ما هي خططك املستقبلية وما الذي
جانبي .نضال االشقر مخرجة ممتازة ال شك تعتزم القيام به يف الوقت القريب؟
يف ذلك ولها الفضل يف كونها صنعت مرسحا □ .اريد نرش اعاميل.

أعماله
•"احالم سيمون ماشار" ،بريخت (.)1964
•"صعود ارتور ا ّوي" ،بريخت (.)1966
•"ويزمانو بن غوري ورشكاه" (.)1968
•"سوق الفعالة" ،مقتبس عن بريخت (.)1969
•"جحا يف القرى االمامية" (.)1971
•"قبضاي" (.)1972
•"الرفيق سجعان" (.)1974
•"زملك يا ريس" (.)1981
•"كذاب  ...او محاورات شاهني وطنسا" (.)1982
•"ارضاب النسوان" (.)1986

"جحا يف القرى االمامية" (.)1971

•"عريسني مدري من وين" (.)1987
•"فخامة الرئيس" (.)1988
•"بنسيون الست نعيمة" (.)1992
•"نهوند بند وبند" (.)1993
•"يا ظريف انا كيف" (.)1994
•"رزق الله يا بريوت" (.)1997
•"هندية ـ راهبة العشق" (.)1999
•"الطريق اىل قانا" (.)2006
•"رحلة محتار اىل رشي نغار" (.)2010
•"خدين بحلمك مسرت فرويد" (.)2014

"قبضاي" (.)1972
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الحدث الثقافي
اذا كنت في بيروت وتريد قضاء
سهرة ثقافية ممتعة ،يمكنك
ان تقصد هذا العنوان من
دون تردد ،ومن دون معرفة
مسبقة بالبرنامج .كل ليلة هناك
موعد مضمون مع الفرجة
او املوسيقى ،يجمع بني
الذوق الراقي والجرأة الفنية
والخلفية الثقافية .الصالة
الصغرى لـ “سينما ساروال” سابقا
صارت مسرح جيب يريد نفسه
فضاء مدينيا للقاء والتفاعل
واكتشاف املواهب والتجارب،
ويعيد االعتبار الى فكرة املسرح
الدائم التي تفتقدها بيروت منذ
سبعينات القرن املاضي

مشهد من ّ
«هشك بشك» احد انجح انتاجات «مرتو املدينة».

قبطان “مترو املدينة” حالة خاصة في املسرح اللبناني
هشام جابر يراهن على الكباريه الثقافي
وراء املغامرة التي تشهد االقبال ،فنانون
شباب يتصدرهم املمثل والكاتب
واملخرج هشام جابر.
ذات يوم من عام  ،2002اقتحم الخشبة
يف بريوت بعرض اثار اهتامم النقاد
واهل املهنة والجمهور ،عنوانه «كوال -
بربري  -متحف  -دورة» .مل تكن التجربة
االوىل لهشام جابر ( ،)1980لكنها كانت
املنعطف الذي اسس لنوع خاص من
الفرجة ،تاركا بصامته عىل املشهد
املرسحي اللبناين ممثال ومخرجا وكاتبا.
اال ان العمل يف بلد مثل لبنان يفتقد
اىل آلية انتاجية تدعم الفنان ،مشكلة
عاناها املبدعون عموما .كان هشام جابر
يقرتض من املصارف النجاز عروضه وفق
ما يقول لنا .من هنا ،جاءته فكرة اطالق
فضاء بريويت خاص هو «مرتو املدينة».
املرشوع راوده منذ عام  ،2006اال ان
أجل كل املشاريع ودفعه
عدوان متوز ّ
اىل السفر اىل القاهرة لعامني قبل ان

يعود اىل شارع الحمرا ويؤسس مرسحا
دامئا ،مفتوحا عىل انواع الفرجة وفنون
الكباريه والرتفيه الذيك واملثقف والفنون
املوسيقية والسينامئية .عىل مدى
االسبوع ،يقدّ م هذا املكان برمجة من ّوعة
تناسب االذواق املختلفة من الطرب مع
عبد الكريم الشعار ،اىل فنون استعراض
«هشك بشك» (هشام جابر) الذي دخل
عامه الثاين بنجاح منقطع النظري ،وصوال

اىل عرض «بريوت ...الطريق الجديدة»
(زياد عيتاين /يحيى جابر).
«مرتو املدينة» الذي يعيد االعتبار اىل
«الكباريه الثقايف» بكل ابعاده ،انطلق
قبل حواىل عامني ونصف عام يف قلب
شارع الحمرا .وقد تح ّول اليوم اىل ماكينة
انتاجية تقطع كل صلة بعقلية الشللية
التي تحكم الوسط الثقايف ،لتنفتح عىل
اي فنان مستقل لديه يشء يقوله .يف
حوارنا مع صاحب هذا الحلم الذي
صار جسدا ،حاولنا الجمع بني االنجازات
االبداعية لهذا الفنان اللبناين الشاب،
ومرشوعه الذي اعاد االعتبار اىل الفن
ودوره واهميته يف حياة املدينة.

اخاطب الطبقة الوسطى
في اعمالي ،وزوّ ادتي الفنية
■ بدأت رشيكا يف تجربة املرسح الشبايب
هي طفولتي واملجتمع
يف التسعينات ،قبل ان تشق طريقا
الذي ترعرعت فيه
وتؤسس لنوع خاص من الفرجة،
منفردا
ّ
هل لنا أن نأخذ فكرة عن بداياتك؟
□ انا خريج معهد الفنون الجميلة

يف الجامعة اللبنانية .بدأت العمل يف
املرسح بني عامي  1998و .1999قدّ منا
تجارب عدة مع اصدقاء مثل مجدي ابو
مطر وباسم بريش وخلود ياسني وخالد
ياسني ،وانجزنا بعض املرسحيات مثل
«بريوت صفرا» .اول مرسحية انجزتها
بنفيس كانت عام « 2002كوال -بربري
 متحف  -دورة» يف «مرسح املدينة»اخرجتها مع زياد سحاب وباسم بريش.
يف هذه املرسحية ،تدور االحداث يف
الصالة فيام الحضور يجلس عىل الخشبة.
بعدها قدمت مرسحية صولو يف «مرسح
املدينة» القديم ثم «خبز عريب» ،وnot
 ،for publicثم “ستاند اب كوميدي”
قبل ان اسافر اىل مرص لعامني واعود
الؤسس “مرتو املدينة” قبل عامني
ونصف عام.
■ متتاز اعاملك االخرية يف “مرتو املدينة”
وذروتها سلسلة “روبرتو قربصيل” التي
التصقت بك ،بنربة نقدية عالية تنتقد
امراض مجتمعنا وتع ّري عيوبه ومشكالته
وافكاره املسبقة ،هل هذا ترصف مدروس
ام عفوي يأيت تحت وطأة الواقع؟
□ كال ليس مدروسا .بكل بساطة ،انا
كأي انسان اتابع ما يجري يف الحياة،
وما يستفزين ويغضبني يف الواقع انقله
اىل الخشبة .وهذا طبيعي .يف لبنان
هناك الكثري من القضايا التي تحتاج اىل
الطرح واملقاربة غري انقطاع الكهرباء
وسواها .هناك قضايا جديدة يف الحياة
االجتامعية والسياسية والشكل املبني
عليه هذا البلد ،ومعاناتنا فيه وتنازعنا
بني رحيل وبقاء .وقد اتخذت قرارا
بالبقاء يف البلد ،فاقله نحيك ما نريده
مع ان ما نحكيه ليس امرا هداما .اصال،
ال تأثري للفن يف هذا البلد .لديه تأثري
محدود عىل مجموعة معينة ،لكنه ال
يدوم طويال .وهو ال ميكنه ان يحدث
تغيريا.
■ ال ميكن القول بأنك فنان يقف عىل
الحياد ،بل انك ملتزم عددا من

نقطة على السطر

لنقاوم التصحّ ر الثقافي
جلس الزميل يستعيد ذكريات الزمن السعيد .كان يا ما كان مدينة اسمها بريوت.
تضج باالفكار واملحرتفات ،باالسامء والعناوين والشعارات الكبرية ،مبقاهي
رصيف استوطنها املثقفون والكتاب والفنانون ،بقاعات عرض وغالرييهات
وصاالت سينام ومسارح .يف رواية صديقنا للمرحلة ،راح الخاص يختلط بالعام.
فغالف تلك الطبعة االوىل من ديوان شهري النيس الحاج الذي يسهب يف وصف
تخصه وحده ،بقدر ما هو جزء من ذاكرة
تفاصيله ،يبدو هنا لحظة حميمة ّ
ثقافية مشرتكة .االمر نفسه بالنسبة اىل ذلك امللصق لفيلم غاري غارابتيان،
وتلك الشخصية من مرسحية ملحمد املاغوط او عصام محفوظ أداها انطوان
كرباج ،وتلك اللوحة لبول غرياغوسيان ،وتلك اللقطة من فيلم ملارون بغدادي،
كأنه شارك فيها مخرجا او ممثال ،ال مجرد ُمشاهد .كان يسرتجع كل ذلك ك َمن
يتحدّ ث عن االمس القريب .كأن املدينة مل تشهد طوفانات وزالزل وحروبا،
وتحوالت غيرّ ت مالمحها.
نعم .الثقافة هي ما يبقى يف وجداننا حني يمُ حى كل يشء.
فهمت انه يروي هنا تفاصيل حياته .انها حكاية ذلك الشاب العرشيني املقبل
عىل العامل .طالب علوم سياسية اتخذ من بريوت مرسحا لرغباته واحالمه .تفتح
عىل مدينة تتفتح بدورها عىل املشاريع الكربى ،مرشعة عىل الرشق والغرب.
كان طالب الجامعة يشرتون الكتب ويرتادون الغالرييهات ويذهبون اىل املرسح،
ويقرأون «شعر» و«مواقف» وامللحق الثقايف لجريدة «النهار» .بريوت كانت
مختربا للحداثة والحرية ،وعاصمة للثقافة العربية ،احتضنت ذلك الجيل
وهدهدته ووعدته بجمهورية فاضلة .ويا لالسف مل يتحقق الحلم حتى اآلن
(والشاب الذي كان يحلم باملرسح صار من ابرز الصحافيني السياسيني يف البلد).
لكن الرتاث الثقايف الذي ك ّون وعيه وشخصيته وذوقه ال يزال حيا فيه.
تلك حكاية العرص الذهبي للسبعينات الخصبة التي شكلت ذروة لرتاكم فكري
وابداعي متتد جذوره اىل الخمسينات.
كنت اسمع زمييل وافكر :اين نحن اليوم من ذلك الزمن السعيد؟ سينامت شارع
الحمراء اقفلت ،وكل سينامت االحياء ،والصاالت الكربى ال تعرض اال العنف
املريض واملغامرات العقيمة .املسارح القليلة الباقية تحترض ،والغالرييهات
مل تعد كام كانت ،ودور النرش خففت اصداراتها وتواجه ازمة مميتة .بل ان
كلية الفلسفة يف احدى الجامعات العريقة مل تستقبل طالبا جديدا واحدا هذا
الخريف! وحده االستهالك السطحي مزدهر يف بريوت .الشباب يكتفون بالزمن
االفرتايض الذي ال يع ّوض الحركة الثقافية.
هناك خطر حقيقي ال يلحظه السياسيون ،وال تهتم له النخب املنشغلة يف
التصحر الثقايف الذي يحولنا اىل شعب مستهلك ،فاقدا
ارتقائها الفردي .خطر
ّ
للقيم ،بال هوية وال جذور.
هكذا يُرمى وطن وشعب وحضارة يف مستنقع االمية والتعصب والحروب .علينا
ان نقاوم هذا الخطر الزاحف.

سمري مراد
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املواقف السياسية واالجتامعية املعينة
كام نلمس يف مرسحك ،هل ميكن وصفك
بالفنان امللتزم؟
□ فكرة الفن امللتزم ال تعني انه ملتزم
توجيه النقد وغريه .انا ارى انني فنان
شامل واقدم ما احب ان اقدمه يف وقت
معني .قد اصنع اآلن عرض “هشك
بشك” ،ويف اليوم التايل اذهب إىل عرض
مختلف متاما .ميكن القول انني ملتزم
مع نفيس وافكاري.

اعمل على عرض موسيقي
يستند الى الريبرتوار اللبناني،
لكن بعيدا من الرحابنة
ووديع الصافي

□ الطبقة الوسطى عموما من الطالب
■ اىل اي مدى ميكن القول ان مرسحك واملوظفني واالطباء واملهندسني والتجار
سيايس؟
الصغار ،وكل هؤالء يندرجون ضمن هذه
يشء.
كل
يف
السياسة
تدخل
لبنان
□ يف
الرشيحة االجتامعية.
السياسة موجودة يف الخبز والكهرباء
وانقطاع املاء .لكن هذا ال يعني انني اقدم ■ هل تأثرت بتجارب او مدارس او
مرسحا سياسيا .ال اعرف اصال ماذا نعني مرجعيات فنية معينة؟
اليوم مبرسح سيايس .يف حقبة معينة □ ،ال اعرف .ال احبذ مسألة تصنيف
بلغ املرسح السيايس اوجه وتحديدا يف املدارس والتيارات .اعتقد بأن الفن
الستينات ،وكانت هناك فورة ادت اىل اوسع من هذا التأطري .تأثرت بكل
هذا الشكل الفني .يف تلك الحقبة ،كان يشء احتككت به اكان عرب قراءته ام
املجتمع يطلب هذا اليشء ،لذا جاء هذا مشاهدته .ميكن القول بأن زواديت يف هذا
النوع من الفن .ووسط هذه املوجة ،املجال طفولتي وكيف تر ّبيت واملجتمع
وجد ما ّ
يسمى املرسح السيايس .صحيح الذي عشت فيه.
اوجه نقدا يف اعاميل ،لكن هذا ال
انني ّ
يعني انني ملتزم تقديم عروض سياسية ■ .اطلقت “مرتو املدينة” منذ سنتني
ونصف سنة تقريبا ،اخربنا عن هذه
■ َمن هو جمهورك اليوم؟ َمن تخاطب؟ املغامرة؟
و َمن يهمك ان تخاطب؟
□ كنت افكر يف هذا املرشوع منذ عام

روبرتو قبرصلي يضرب من جديد
اخرتع هشام جابر شخصية «روبرتو قربصيل» قبل سنتني .ق ّدم سلسلة عروض مع البطل
يجسده هو حتى التامهي معه .اقتحم روبرتو اخريا العامل االفرتايض يف «مرتو
الذي ّ
املدينة» .كاراكتري يجمع بني شوشو و«بورات» (بطل فيلم شهري للممثل الربيطاين ساشا
كوهني) ،يع ّلق عىل االحداث والتطورات التي تشهدها الساحة العربية واللبنانية من
انتفاضات «الربيع العريب» وحمالت اسقاط النظام الطائفي يف لبنان ،اىل انتقاد الظواهر
والشوائب التي افرزتها ظاهرة الفايسبوك يف املجتمع اللبناين .اسكتشات ملّاحة وذكية
تجمع بني السخرية والنقد بخفة وطرافة ،وقدرة عىل مخاطبة الوعي بخفة ّ
ظل ،وخلق
عالقة تواطؤ مع جمهوره ومشاهديه.

 .2006ثم وقع عدوان متوز .عندها
ُ
ذهبت اىل مرص لعامني .حني رجعت
كنت مصمام عىل تحقيق هذا الحلم.
استغرق االمر وقتا لتجميع املال من
الرشكاء واالصدقاء الذين اقنعناهم به.
بدأنا اول االمر مبرشوع صغري .كانت
الفكرة من االساس ان يكون املكان
رشكة حقيقية تدفع الرضائب وتحقق
ربحا وان ال تغلق .كام اردناه ان يكون
مكانا يخاطب الرشائح املختلفة والفنانني
الذين لديهم يشء يقولونه بسوية فنية
طبعا .يعني اردناه ان يكون مكانا يتسع
لكل االشكال الفنية من املرسح اىل الهيب
هوب والراب والعروض الراقصة والرقص
الرشقي والرتفيه .الفكرة ان يكون مكانا
يحتضن كل التجارب .االهم اننا اردنا ان
نريس فيه هيكلية انتاج نحن افتقدناها
دوما يف لبنان ،خصوصا للمخرجني
املستقلني غري املدعومني.
■ يف اعتقاد نقاد كثريين بلغت تجربتك
ذروتها يف “مرتو املدينة” مع عرض
“هشك بشك” الذي كتبته واعددته
واخرجته ،وهو يعكس شغفك بالثقافة
الشعبية املرصية والرتاث املرصي منذ
الثالثينات والكباريه الثقايف املمزوج
بتقاليد املقاهي الشعبية والـ Café
 ،chantantحدثنا عن هذا العرض؟
□ انه رابع استعراض كباريه يقدمه “مرتو
املدينة” ،بعد “كباريه شو” ،و“العميل
امللتهب والراقصة املزدوجة” و“عامل
التفنيص” .انه العرض الرشقي االول
من نوعه يف “املرتو” .فاالعامل السابقة
كانت من ّوعة بني رشقي وغريب وقليل من
السحر والـ“ستاند اب كوميدي” .هذه
ُ
أردت أن يكون العرض موسيقيا
املرة
رشقيا بحتا يحوي شخصيات وكاراكتريات
خصوصا ياسمينا فايد .بدأنا العمل عليه.
تعاطينا معه كعرض وبحث حقيقي.
وضعنا االغنيات انا وزياد االحمدية
وياسمينا فايد .استندت الفكرة اىل الرؤية
التي منلكها كلنا عن مرص التي نحبها.

ويتقبل بعضها بعضا .اردنا اظهار هذا
التن ّوع اضافة اىل مرص التي نعرفها من
االفالم.

فرجة تعيد االعتبار اىل الثقافة الكالسيكية والشعبية يف آن من خالل الرتاث املرصي.

هشام جابر يف كل حاالته.

وهي تشبه “هشك بشك” .يومها ،كانت
مرص مت ّر بكل هذه التحوالت السياسية
واالمنية .كانت الفكرة ان يحوي املرشوع
العنارص التي تشكل رؤيانا اىل مرص من

امللك والضابط واالسالمي والدرويش ،اىل
املعلمة والراقصة ،اي الكليشيه املرصي
للكباريه .لكننا اردنا ايضا ان نربز كيف
تتعايش كل هذه العنارص املتنافرة

رس نجاح هذا العرض
■ يف رأيك ما ّ
الجامهريي يف عامه الثاين؟
□ اعتقد ان هناك عنارص عدة وراء
نجاحه .اولها اننا اشتغلنا عىل هذا العمل
بالطريقة الصحيحة من بحث واخراج
وتصميم ازياء وشخصيات وعنارص
برصية ،اىل سعر التذكرة املقبول .كام انه
يقدم كمية كبرية من البهجة والرتفيه.
هناك ايضا رشيحة الجمهور التي يتوجه
اليها العرض .صحيح ان الطالب والشباب
توجه ايضا اىل الرشيحة
اح ّبوه ،لكنه ّ
العمرية الكبرية التي مل تعد هناك اي
اعامل تخاطبها يف املرسح وغريه 60 .يف
املئة من جمهور هذا العرض هو فوق
الخمسني ،وهم رشيحة فعال منسية.
فالعروض والفنون تتوجه دوما اىل
الشباب .مل تعد هناك اي عروض ذات
سوية فنية عالية تخاطب الرشيحة
العمرية الكبرية التي هي اساسية يف
املجتمع .يف “هشك بشك” يعيشون زمنا
يشعرون بالحنني اليه .لكن يف املبدأ ،فإن
الفرح الذي يزرعه العرض يف املشاهد
رس نجاحه.
هو ّ
■ ما هي مشاريعك الجديدة؟
□ اعمل عىل عرض موسيقي يستند
هذه املرة اىل الريربتوار اللبناين ،لكن
بعيدا من الرحابنة وفريوز ووديع الصايف
النهم اخذوا كل املجد .نبحث عن
تراث ووجوه موسيقية منسية ومهمشة
مثل فيلمون وهبي مثال .يفرتض ان
يكون جاهزا يف بداية العام املقبل.
لكن املشكلة الحقيقية التي اواجهها
هي غياب التوثيق يف هذا املجال ،عىل
عكس املوسيقى املرصية العريقة املوثقة
واملؤرشفة منذ  .1906بدأنا يف البحث
عىل اي حال ،وهو صعب حقا.
س .م
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على الشاشة

سمير مراد

"القصبة تهتز" تحت أقدام نادين لبكي
و ...ليلى املراكشي

لفت االنظار على الشاشات اللبنانية فيلم غير هوليوودي .ليس
فيه عنف وال اثارة وتشويق Rock the Casbah .عمل مغربي
بخلطة عربية :نادين لبكي ومرجان العلوي ولبنى الزبال وهيام
عباس .أم وثالث أخوات تجتمعن في القصر العائلي بعد رحيل
االب عمر الشريف .في فيلمها الروائي الثاني ،تطرح املخرجة
املغربية ليلى املراكشي اسئلة جريئة حول الحرية وتطور
املجتمع ودور الدين والسلطة االبوية

نادين لبيك ومرجان العلوي ولبنى الزبال يف مشهد من الفيلم.

صحيح ان التيامت التي تطرحها املخرجة
املغربية ليىل املراكيش ( )1975يف فيلمها
الروايئ الثاين "القصبة تهتز" شاهدناها يف
اعامل سابقة عىل الشاشة الكبرية .اال ان
خلطة املمثلني التي اختارتها ،واملناخات
التي نقلتها من عادات وتقاليد خاصة بعامل
البورجوازية املغربية ،واملقاربة الفنية يف
بعض املطارح ،منحت فيلمها الذي طرح
الشهر املايض يف الصاالت اللبنانية خصوصية.
بعد باكورتها الروائية "ماروك" (املغرب
ــ  )2005الذي أثار جدال يف املغرب
حب يهودية  /مسلمة
عندما قارب عالقة ّ

هي جزء من سرية املخرجة ايضا ،تدخل
املراكيش املقيمة يف باريس واملتزوجة من
املخرج الفرنيس الكسندر أجا اىل املجتمع
البورجوازي املغريب الذي تنحدر منه يف

يقارب الفيلم تيمة املجتمع
البطريركي بنعومة ال تبغي
التحريض وال االستفزاز

االساس .مالمح من سرية املخرجة نالحظها
يف مواضع عدة من الرشيط الذي يقارب
تيمة املجتمع البطريريك بنعومة "انثوية" ال
تبغي التحريض وال االستفزاز.
يحيك الفيلم قصة عائلة مؤلفة من األم
(املمثلة الفلسطينية هيام عباس) والبنات
الثالث (املخرجة واملمثلة اللبنانية نادين
لبيك واملمثلتان املغربيتان مرجانة العلوي
ولبنى الزبال) اللوايت تجتمعن يف بيت
العائلة يف طنجة بعد موت األب موالي حسن
(املمثل املرصي عمر الرشيف) ،لتقضني
ثالثة ايام هي فرتة الحداد بحسب التقاليد
املغربية .يبدأ الرشيط بعمر الرشيف الذي
يفتتح االحداث بوصفه الراوي ،ويعلمنا
بأنه مات ويجول بنا يف باحة الفيال الفخمة
التي يقطنها يف طنجة مع حدائقها الشاسعة
والرحبة .بعدها تتواىل االحداث ،ونتع ّرف
اىل نساء العائلة املختلفات يف الطباع ،لكن
تجمعهن عباءة األب واملجتمع البطريريك.
يف البدء نتع ّرف اىل الوالدة (هيام عباس) التي
تترصف طوال الفيلم كام لو انها كائن خالٍ
ّ
من االحاسيس واالنفعاالت ،تربض تحت
سلطة زوجها مهام ك ّلف األمر .نكتشف
تباعا يف العمل انه اتخذ من الخادمة ياقوت
عشيقة وانجب منها طفال .األم هي حافظة
ارسار البيت ومآسيه التي ستكشفها يف
نهاية العمل لبناتها الثالث .لكن قبل ذلك،
سنتع ّرف اىل بنات موالي حسن وهن صوفيا
(مرجانة العلوي) ومرييام (نادين لبيك)
وكنزة (لبنى الزبال) .كل فتاة ذات شخصية
مختلفة ،اال ان مرييام وكنزة رضختا لسلطة
األب وارادته ،فتزوجت مرييام بورجوازيا
مغربيا وعاشت حياتها ضجرة ومدمنة عىل
عمليات التجميل والكحول ،فيام كانت كنزة
االكرث اتساقا مع تقاليد املجتمع .تزوجت

وانجبت ابنا وعملت مد ّرسة ،والتزمت
العادات واالعراف واملجتمع حتى يف رسير
الزوجية! اخريا ،هناك صوفيا املتمردة التي
تأيت مع ابنها من الواليات املتحدة لتقيض
فرتة الحداد مع عائلتها يف املغرب .صوفيا
متردت باكرا ،وقررت ان تكون ممثلة ،فاذا
هي تشارك يف افالم رعب يف امريكا حيث
تفجر
تجسد دوما دور العربية االرهابية التي ّ
نفسها يف "االبطال" ،يف سخرية واضحة من
االفكار والتنميطات التي يوضع فيها العرب
يف الغرب .اختارت صوفيا التمثيل سائرة
عىل خطى شقيقتها التي انتحرت وكانت
متعلقة بها كثريا .مل تكن عالقة صوفيا جيدة
بوالدها ،بعدما اجرب اختها التي انتحرت عىل
االجهاض من ابن ياقوت .مل يكن العاشقان
الرس الذي
يعلامن انهام شقيقان ،وهو
ّ
ستكشفه الوالدة عند فتح وصية األب.
تجتمع نساء العائلة ضمن ثالثة ايام هي
فرتة الحداد .وبينام نتو ّغل يف املجتمع
البورجوازي املغريب بتقاليده وتفاصيله
وعاداته ،ندخل ايضا يف قضايا املرأة املغربية
يصح تعميمها عىل كل املجتمعات
التي
ّ
العربية حيث النساء مق ّيدات بسلطة
التقاليد .ندخل عامل النساء واحاديثهن
عن الجنس ،والحياة الزوجية ،واحالمهن،
وطموحاتهن التي اصطدمت بصخرة
املجتمع العصية .هكذا ،خلف الواجهة
السعيدة ،نرى كائنات محطمة منسحقة
تحت وطأة حياة مل تخرتها متاما ،مثل مرييام
التائهة التي هربت من واقعها اىل عمليات
التجميل ومعاقرة الكحول .رغم الكليشيهات
التي يذهب اليها العمل مثل اجتامع العائلة
"السعيدة" يف نهاية الفيلم ،ورغم مأساة
سفاح القرىب التي اودت بالشقيقة الرابعة،
اال ان اداء املمثلني والحوارات وبعض
اللحظات الجميلة يف التصوير عوامل ّ
غطت
عىل هذه الهنّات ،اضافة اىل الدهشة التي
يبعثها التع ّرف اىل عوامل االغنياء ،والتقاليد
املغربية خصوصا.
خالل العرض االول للرشيط يف بريوت،
وقفت املخرجة ليىل املراكيش تتحدث عنه.

(فضل عيتاين).

املخرجة املغربية ليىل املراكيش خالل اطالق الفيلم يف بريوت.

		
 ...ونادين لبيك

قالت انها ارادته خلطة عربية ألن القضية
التي يطرحها قضية عربية يجوز اسقاطها
عىل املجتمعات العربية املختلفة.
لكن االهم انها اختارت انجاز هذا الفيلم
يف هذا التوقيت الظهار "الوجه املرشق
والجميل من حضارتنا االسالمية" وفق ما
قالت .اما نادين لبيك ،فتحدثت عن دورها،
متوقفة عند خصوصية شخصية مرييام

التي ش ّدتها لتجسيدها .ورغم الكليشيهات
والسطحية الخفيفة يف مقاربة قضية
البطريركية يف الفيلم ،خصوصا وان شخصية
األب التي تطل مرارا يف العمل تبدو ساحرة
عىل نقيض ما يأيت عىل لسان بناته ،اال ان
ٍّ
مسل وممتع يستحق
"القصبة تهتز" فيلم
املشاهدة ،وخصوصا مع أداء نجومه
والحوارات الطريفة التي تتخلله.

سيرة ذاتية
يحمل فيلم "القصبة تهتز" بعضا من مالمح سرية مخرجته ليىل املراكيش .فهي مولودة
يف بيئة بورجوازية مغربية ،متاما كالعائلة الطنجاوية التي تص ّورها يف الرشيط .كام
ان بطلتها صوفيا الفنانة املغرتبة واملتزوجة من امرييك ،تعكس سرية املخرجة التي
تقيم يف باريس واملتزوجة من مخرج فرنيس .اخريا ،هناك الهوية املزدوجة الحارضة
يف الفيلم.
تعترب املراكيش ان الهويتني الرشقية والغربية التي تعكسها يف الفيلم ،امنا هي مصدر غنى
يف املغرب ال نزاع .قالت" :هي تيمة مهمة يف اعاميل ،وال يجدر وضع الثقافتني الرشقية
والغربية يف مواجهة .هام مجتمعان يشكالن جزءا مام انا عليه .وهذا مصدر غنى".
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توقيع

واجهة املكتبات

املفوض املتقاعد جوزف ابوسمرا يقرأ صفحات من كتابه.

"بال شبابي"
يوقعه املفوض املتقاعد جوزف ابوسمرا
و ّقع املفوض املتقاعد جوزف ابوسمرا كتابه
"بال شبايب" يف احتفال دعت اليه بلدية املتني
ومشيخا يف القرص البلدي يف املتني ،وحرض
جمهور من اصدقاء ابوسمرا ومن رفاقه
القدامى يف املديرية العامة لالمن العام
احاطوا به يف املناسبة .ومثل املدير العام
اللواء عباس ابراهيم رئيس مكتب شؤون
االعالم العميد جوزف عبيد.
اىل التوقيع ،كانت كلامت لرئيس بلدية
املتني ومشيخا زهري بونادر ،والدكتور افرام
بعلبيك ،واملحامي فيصل القنطار ،وجوزف
بارود .ثم قراءات من الديوان ختمها املؤلف
بكلمة شكر قال فيها" :رشف يل ان اكرم من
السلك الذي انتميت اليه عام  ،1952ورشف
اكرب ان يرعى حفلنا هذا سعادة اللواء عباس
ابراهيم املدير العام لالمن العام ممثال
بالعميد الركن جوزف عبيد رئيس مكتب
شؤون اإلعالم .لساين يعجز عن الشكر ملا
ابديتموه نحوي من تكريم والتفاتة .ورغم
جلويس عىل كريس متحرك ،ثق انه ال تزال
لدي القوة الفكرية للقيام باي عمل وطني
حينام يدعوين الواجب الكامل املهمة ،وان
ادى ذلك اىل الشهادة".
يقع الكتاب يف  124صفحة ،ويتضمن 34
قصيدة يف مواضيع وطنية وانسانية ،ويف
شؤون القرية والطبيعة واالميان واالنتامء
اىل االرض والتقاليد والعاطفة والعائلة ،اىل
مقدمة للدكتور افرام بعلبيك واهداء.

جمهور الحارضين.

محوطا برفاقه القدامى يف املديرية العامة لالمن العام.

■ منذ الخمسينات ،خاضت الكاتبة النسوية
نوال السعداوي ( )1930معارك املرأة العربية يف
كتاباتها ونضالها ضد الذكورة واملجتمع البطريريك
واملوروث الديني واالجتامعي الذي ينظر اىل
املرأة بوصفها خاضعة وذيال للرجل .هكذا ،كتبت
عن العذرية وختان الفتيات والحجاب وحقوق
املرأة والبغاء والزواج التقليدي ...ك ّلفها ذلك
غاليا بدءا من فصلها كطبيبة امتياز يف القرص
العيني يف مرص وصوال اىل تكفريها وتهديدها
وسجنها حتى .اصدرت السعداوي اكرث من  40كتابا ُترجمت اىل اكرث من 35
لغةّ .
لعل الخيط الجامع بني اعامل هذه املناضلة النسوية الربط بني تحرير
املرأة واالنسان من ناحية ،وتحرير الوطن من ناحية اخرى .اخريا ،اصدرت
“رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش” يف بريوت كتاب “نوال السعداوي وعايدة
الجوهري يف حوار حول االنوثة والذكورة والدين واالبداع”.
عمل مهم يواصل خرق املحظورات ،ويرتكز عىل اعامل السعداوي ومؤلفاتها
املطالبة بالحرية ومساواة املرأة بالرجل ،والتخلص من السلطة االبوية يف
ابعادها الدينية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية .يف هذا املؤلف ،تحيك
السعداوي افكارا جديدة يف الدين واملرأة واالبداع والتمرد والرصاع الذكوري -
االنثوي ،وعالقتها بالجسد وث ّوار ميدان التحرير وثائراته.
■ يعنى كتاب “قالع العقل ـ دراسات اسامعيلية
واسالمية تكرميا لفرهاد دفرتي” (“دار الساقي”
باالشرتاك مع “معهد الدراسات االسامعيلية”)
بانجازات فرهاد دفرتي ،املرجع يف الدراسات
االسامعيلية والباحث البارز يف التاريخ االسالمي.
يضم العمل عددا من الدراسات يف الفكر
االسالمي والتاريخ السيايس ،وال سيام يف املجاالت
الثالثة التي ترك أثرا كبريا فيها هي :الدراسات
االسامعيلية ،الدراسات الفارسية ،الدراسات
الشيعية ذات السياق االوسع واالشمل .يشتمل الكتاب الذي أ ّلفه عمر عيل
ـ دي -اونثاغا عىل نقاشات تتعلق مبواضيع تتدرج من النصوص االسامعيلية
املبكرة ،مرورا بالعلامء والباحثني يف فرتيت الفاطميني وأملوت من التاريخ
االسامعييل ،واملساهامت الفارسية ،اىل الثقافة االسالمية وآدابها ،وتواجد
اتراك آسيا الوسطى والفرنجة يف االرايض االسالمية ،وصوال اىل جوانب من
منسق
الفكر الشيعي يف الحقبة الصفوية .علام ان عمر عيل ـ دي ـ اونثاغا ّ
وحدة الدراسات القرآنية يف “معهد الدراسات
االسامعيلية” يف لندن.
■ بعد سلسلة روايات ومجموعات شعرية،
اصدرت الصحافية والشاعرة اللبنانية جامنة
حداد مرسحيتها االوىل “قفص” عن “دار نوفل”
(هاشيت ـ انطوان) .املرسحية التي ُكتبت
بالعامية ،اهدتها حداد لنفسها ،اذ يرد يف االهداء:

فسجانة فمتح ّررة من القفصني”.
“إ َّيل ،سجينة ّ
كعادتها ،تقارع حداد النظام الذكوري والتقاليد والعادات واملوروث الثقيل
الذي تنوء تحته املرأة يف املقام االول .تعرب مرسحيتها نساء من املشارب
املختلفة تجمعهن سمة واحدة :هن ضحايا املجتمع الذي يحارصهن بشتى
انواع القيود.
■ تبدأ رواية “امليكانييك” للكاتب السعودي
طاهر الزهراين بعبارة لالديب الفلسطيني
ابراهيم نرص الله يقول فيها“ :يفتش يف الحلم
عام يريد ،وحني ال يجده يصطاده الصحو” .لعل
هذه العبارة تعكس مأزق االنسان املعارص الذي
مل يبق له سوى الحلم هربا من واقع يزداد ضيقا،
كطوق حول رقبته .الرواية التي صدرت اخريا عن
“الدار العربية للعلوم نارشون” تحيك عن عادل
امليكانييك الذي يقرر اخبارنا قصة حياته .يختار
لحظات ومحطات معينة خال انها ستأخذه اىل السعادة املشتهاة ،قبل ان
تنقلب االمور وتجري الرياح عكس ما يتمناه .ترتكز االحداث عىل سارة التي
احبها عادل ،لكن حاملا عرفت مهنته ،تركته.
اراد الزهراين تعرية النفس البرشية وزيفها ،بل نزع القناع الذي يغطي به
الناس وجوههم .فسارة التي بدت يف الرواية انسانة مثقفة وقارئة نهمة
للكتب وصاحبة آراء ومبادئ ونظريات ،ما لبثت ان كشفت عن وجهها
الحقيقي عند اول امتحان .واذا كانت عالقة الحب املجهض تشكل العمود
الفقري يف الرواية والخيط االطول فيها ،فإن القارئ ال يلبث ان يكتشف
خيوطا اخرى تلتف حول هذا الخيط .يف هذه الحكاية ،يختلط الخاص بالعام،
والحب وبالحلم ،وتتداخل يف خطابها الروايئ تقنيات الرواية واليوميات
والرسائل ،ويقولها الزهراين عىل لسان را ٍو واحد يف صيغ متعددة هي املتكلم
واملخاطب والغائب.
■ منذ عام  ،2004تقيم الروائية السورية مها
حسن يف فرنسا ،وقد اصدرت حتى اآلن ست
روايات .االوىل بعنوان “الالمتناهي ـ سرية اآلخر”
( )1995يف سوريا .اما روايتها “حبل رسي”
( )2010الصادرة عن “دار رياض الر ّيس” يف
لبنان ،فقد وصلت اىل الالئحة الطويلة لجائزة
“بوكر” للرواية العربية ،فيام استرشفت روايتها
“بنات الرباري” ( )2011الربكان وحلقة الدم التي
ستغرق فيها املنطقة وخصوصا بلدها.
ها هي الكاتبة تنرش اخريا رواية جديدة تحمل عنوان “الراويات” عن
“دار التنوير” يف بريوت .يحيك العمل عن “البنت انييس ،التي يرميها
والدها يف كل يوم يف الغابة البعيدة ،ومتيض ليلتها باحثة عن طريق
البيت ،ويف كل ليلة متر باخطار مختلفة .يف كل ليلة تصل اىل البيت
مدماة محطمة من التعب ،لتعاود ،بطريقة سيزيفية عمياء ،العودة من
الغابة يف كل ليلة”.
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تربية
دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

من أيام المتصرّف إلى موسوعة "غينيس"

سجن بعقلني صار مكتبة وطنية

يف البداية استخدم املبنى مركزا للحاكم .عام
 ،1918بعد خروج العثامنيني من لبنان،
اصبح مخفرا للدرك ،ثم مدرسة ،فمركزا
للقايض املنفرد .قبل تحويله سجنا استخدم
مركزا لبلدية بعقلني.
■ يف اي مرحلة تم تحويله من سجن اىل
مكتبة عامة؟
□ حصل يف اثناء االجتياح االرسائييل ان ھرب
السجناء وسجانھم معا ،وظل املبنى شاغرا
سنوات .قررت الدولة عام  1986االبقاء
عىل السجن فاعرتض النائب وليد جنبالط،
واعتصم اھايل الشوف احتجاجا عىل ھذا
التدبري .عام  1987بدأ النائب جنبالط ترميم
املبنى عىل نفقته الخاصة وح ّوله مكتبة عامة،
ثم اجرى مراجعات لحض الدولة عىل تبني
املرشوع وتسلمه باعتباره مؤسسة حكومية.
مل تصبح املكتبة الوطنية يف بعقلني مؤسسة
رسمية تابعة لوزارة الثقافة اال عام .1996

تمثال االمير فخر الدين
سيعود الى موقعه في
ساحة مكتبة بعقلني
لبنان والعامل العريب .وھي اكرب مكتبة عامة
يف املنطقة بشھادة باحث بلجييك قام
بدراسة عن املراكز الثقافية واملكتبات يف

■ اقامت "لجنة تكريم رواد الرشق" تكرميا
للمكتبة .ملَن كان التكريم يف ھذه الحال؟
□ ساقولها برصاحة .كان التكريم لشخيص
لكنني رفضت ،وطالبت بأن يكون موجھا اىل
املوظفني العاملني يف ھذه املؤسسة بصمت
منذ اعوام ،الذين يبلغ عددهم  22موظفا.
قاعة املطالعة.

ابسط حاالت التفكير انشاء سجن او العثور على مكان له .لكن
اصعبها ليس االنتقال بالسجن الى مكتبة وطنية فحسب ،بل سبل
محو ذاكرة ذلك السجن من خالل هذا الكمّ من الرفوف ومئات الوف
صفحات الكتب .تلك هي قصة املكتبة الوطنية في بعقلني منذ
اول حجارة مبنى تاريخي عام  ،1897لم يخطر في بال احد مذ ذاك،
ثم في ما بعد ما سيكون وكيف يصبح؟
■ كيف انطلق مرشوع املكتبة الوطنية يف
مدير املكتبة الوطنية يف بعقلني غازي صعب
تحدث اىل "االمن العام" عن تاريخ رصح
مميز يف الشكل واملضمون ،معدّدا انجازاته
واھدافه ومشاريعه املستقبلية.

يف  23آب املايض ،برعاية وزير الثقافة رميون
عريجي ممثال باملدير العام للثقافة فيصل
طالب ،وبالتعاون مع بلدية بعقلني ،ك ّرمت
"لجنة تكريم رواد الرشق" املكتبة الوطنية
يف بعقلني التي قال مديرھا غازي صعب "انه
تكريم للموظفني الذين يعملون بصمت منذ
سنوات".

هذا الرصح الثقايف يقصده الشباب واالطفال
بدءا بعمر ثالث سنوات ،ويعترب اكرب املكتبات
العامة يف املنطقة واالكرث نشاطا يف الرشق
االوسط .الخدمات التي تؤمنھا املكتبة للطالب
والباحثني والقراء مجانية ،وعدد روادھا بلغ
 48الف شخص سنويا .اما الكتب املوجودة
فيھا فناهزت  110االف كتاب.

بعقلني؟
□ دشن ھذا املبنى االثري عام  1897ابان
حقبة املترصف نعوم باشا ،وارشف عىل
بنائه القامئقام االمري مصطفى ارسالن يف
عھد السلطان عبد الحميد .شارك جميع
اھايل الشوف واقليم الخروب يف بنائه من
خالل مساھامتھم املادية واملھنية .يقال ان
اشخاصا كثريين ماتوا يف اثناء ورشة تشييده.

■ دخلت املكتبة عام  2011موسوعة
"غينيس" من خالل تسجيل رقم قيايس يف
تبادل الكتب التي بلغ عددھا  1440كتابا،
كيف جرى ھذا الحدث؟
□ تقدمنا باقرتاح اىل ادارة موسوعة
"غينيس" عن فكرة تبادل الكتب بني الناس
فوافقت عليھا ،علام ان ھذه الفكرة مل تطبق
يف اي بلد يف العامل .متت العملية يف ارشاف
قاض اوفدته ادارة "غينيس" لھذه الغاية .يف
االول من آب  ،2011عىل مدى مثاين ساعات
متواصلة تم تبادل  1440كتابا ،من بينھا
كتب قيمة ،ونرش ھذا االنجاز العاملي يف
 285وسيلة عاملية.
■ ھل من مھامت اخرى تتوالها املكتبة؟
□ تعترب الرصح الثقايف االكرث نشاطا يف

مدير املكتبة الوطنية يف بعقلني غازي صعب.

القسم املخصص لألطفال.

الرشق االوسط ،فتبني له ان مكتبة بعقلني
ھي االكرث حركة يف منطقة الرشق االوسط.
ھذه املكتبة هي االغنى من حيث مصادر
املعلومات ،وهذا االمر غري موجود يف
اي مكان اخر .نحن نقوم مبا ال يقل عن
 150و  200نشاط ثقايف متنوع يف السنة،
من توقيع كتب اىل ورش عمل للشباب
والنساء يف البيئة والصحة ،اىل دورات باللغة
االنكليزية بالتعاون مع السفارة االمريكية
يف لبنان وجمعية "ھيا بنا" ملساعدة املرأة
اقتصاديا وثقافيا.
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■ ما معدل اعامر رواد املكتبة ،وكم بلغ
عدد زوارھا حتى االن؟
□ نستقبل من عمر ثالث سنوات حتى 25
سنة ،وقد وصل عدد روادھا اىل  28الف
شخص يف السنة .لكن ھذه النسبة انخفضت
حاليا بسبب انرصاف الناس اىل االنرتنت
وتوقف املدارس الرسمية والخاصة عن القيام
ببحوث كانت تتطلبھا الربامج التعليمية.
■ املالحظ ان مثة قسام مخصصا لالطفال.
ماذا يتضمن ،وما ھي النشاطات التي
تقومون بھا يف ھذا املجال؟
□ ينحرص هدفنا يف تشجيع االطفال عىل
القراءة يك تصبح عادة يف ذواتھم منذ
الصغر ،لذا خصصنا لھم مكتبة خاصة .كذلك
قمنا بتنظيم دروس يف الرسم واملوسيقى
الكتشاف املواھب ،وصفوف خاصة باليوغا
التي يبدأ االطفال مامرستھا يف سن الثالثة.
يخضع املرشفون عىل ھذا القسم لدورات
تدريبية متواصلة ھدفھا مواكبة كل تطور
عىل ھذا الصعيد.
■ االقسام االخرى ما اختصاصاتھا؟
□ ھناك قسم للتوثيق واملحفوظات ،وآخر
للمعلوماتية واالنرتنت ،التصنيف والفھرسة،
وقاعات للمطالعة .عىل سبيل املثال ،يضم
قسم التوثيق  300الف مطبوعة دورية،
ولدينا مجلدات كانت تصدر قبل االستقالل،
وكتب تعود اىل القرنني الثامن عرش والتاسع
عرش .تحتوي املكتبة حاليا عىل  110اآلف
كتاب .نقوم باعارة الكتب من دون اي
مقابل مادي ،ونز ّود الباحثني والطالب الذين
يقصدونها املعلومات واملراجع مجانا.
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املفكرة الثقافية

رفوف الكتب.

تضم املكتبة  110اآلف كتاب
ووصل عدد روادها الى 28
الفا في السنة

فرنجيه يف عھده ،وتحديدا يف  23آب ،1975
لكنه دمر يف اثناء الحرب .اما االنجاز الذي
نتطلع اليه ،فھو تعزيز قسم التوثيق،
وتحديدا مكننة املطبوعات الدورية لتصبح
متاحة لكل الناس بواسطة الكومبيوتر.
وھو عمل يحتاج اىل سنتني او ثالث سنوات
النجازه ،واعتربه حلام.

قاعة املحارضات.

■ ھل تحتوي عىل مخطوطات نادرة؟
□ مثة البعض منھا .لكننا مل نھتم بھذا
الجانب الن كلفته املادية باھظة.
■ ما ابرز النشاطات التي تعتزمون القيام
بھا مستقبال؟
□ ازاحة الستار عن نصب االمري فخر
الدين الذي كان موجودا يف ساحة املكتبة،
وقد سبق ان دشنه الرئيس الراحل سليامن

					
مبنى املكتبة الوطنية

(املأمور املتمرن عدنان عبيد).

■ بدعوة من “مؤسسة ميشال بصبوص”
و“سوليدير” ،افتتح يف “مركز بريوت
للمعارض” معرض باسم الفنان الراحل،
توىل مهمة تنسيقه صاحب غالريي “اجيال”
صالح بركات واناشار بصبوص .املعرض الذي
يستمر حتى نهاية ترشين االول ،ييضء عىل
سرية املعلم اللبناين الذي رحل عام 1981
تاركا تركة فنية ضخمة لزوجته ترييز وابنه
اناشار .ويف وقت يعيد البلد اكتشاف فنه
الحديث ،تأيت اعامل الفنان الراحل كمساءلة للحداثة وتوسعها.
بصبوص الذي ولد عام  1921يف قرية راشانا ،درس الفنون الجميلة يف
معهد الفنون الجميلة يف لبنان من عام  1945حتى عام  ،1949قبل
ان يحصل عىل منحة من الدولة اللبنانية ويواصل تحصيله يف باريس
من عام  1949حتى عام  .1951استقر يف بريوت وصار وجها ناشطا يف
املجتمع الفني ،وشارك يف عدد من املعارض ،وع ّلم يف الجامعة االمريكية
يف بريوت .بعد احداث عام  ،1958انتقل اىل قريته راشانا وانشأ استديو
مفتوحا وعمل مع شقيقيه الفريد وجوزف مح ّولني القرية متحفا فنيا
يف الهواء يضم منحوتاته واعامله .نال بصبوص القابا تكرميي ًة وجوائز
عدة ،وعرضت اعامله يف متحف الفن الحديث يف باريس ،ويف متحف
الهواء الطلق يف شوكوكو نوموري يف اليابان .معرضه يف “مركز بريوت
للمعارض” فرصة العادة اكتشاف وجه يعترب من رواد الفن الحديث
يف لبنان.
■ منذ معارضها االوىل ،وصفت هدى
قساطيل بأنها حارسة ذاكرة لبنان ،خصوصا
بريوت .هكذا ،و ّثقت يف معرضها “جامل
ودمار” الذي استضافته «غالريي أليس
مغبغب» قبل عامني ،ذاكرة العاصمة
املعامرية يف وجه التمدد العمراين املتوحش
الذي يجهز عىل آخر ما تبقى من ابنية تراثية
قدمية .بعد ذلك ،ذهبت الفنانة اللبنانية اىل
رصد عالقة الحب التي تجمع سائق الشاحنة
مبركبته الذي يقيض فيها الوقت االطول من حياته .جاء ذلك يف معرض
«سفر الكلامت عىل هوى الشاحنات» الذي استضافته “غالريي أليس
مغبغب” يف آذار املايض.
اليوم ،تعود قساطيل اىل حبها االسايس وتيمتها االثرية :بريوت.
معرضها الحايل يف “غالريي أليس مغبغب” يحمل عنوان “يف البدء
كانت بريوت” .يستمر حتى منتصف ترشين االول ،ويضم صورا
فوتوغرافية التقطتها الفنانة للحظات هاربة من يوميات اللبنانيني
وعالقتهم بعاصمتهم يف الرملة البيضاء والروشة والدالية ،مع نظرة اىل
مايض املدينة املح ّمل باالساطري .يرتافق املعرض مع نصوص شعرية
لنجاة نعيمة ناصيف.

■ يف ترشين الثاين املقبل ،سيكون الجمهور
اللبناين عىل موعد مع فيلم محيل يطرح يف
الصاالت .رشيط “يلال عقبالكن” الذي ينجزه
املخرج اللبناين اييل خليفة ،وتشارك فيه نخبة
من الوجوه التلفزيونية والسينامئية واملرسحية
مثل القديرة جوليا قصار ،ودارين حمزة ،وندى
بوفرحات ،ونبال عرقجي ،ومروى خليل ،وامين
القيسوين ،وبديع أبو شقرا ،ورشبل زيادة ويارا
ابو حيدر.
الرشيط الذي يجري تصويره يف مناطق عدة يف بريوت منها الجميزة والرملة
البيضاء ،من النوع الكوميدي االجتامعي .يحيك قصة اربع شابات يتعرضن
تجسد ندى بوفرحات (الصورة)
لضغوط شتى بسبب العزوبية التي يعشنهاّ .
شخصية امرأة متحررة ومستقلة ال تؤمن بالزواج وال الحب حتى.
■ منذ الشهر املايض ،فتحت «غالريي أيام»
يف وسط بريوت ابوابها القامة معرض “لول”
للفنان السوري املعروف خالد تكريتي الذي
يستمر حتى نهاية الشهر الحايل .يضم املعرض
سلسلة جديدة من االعامل التي تشهد عىل
تطور اسلوب الفنان يف الرسم ،مع دخوله
املرحلة الثانية من مسريته التشكيلية التي تربو
عىل عرشين عاما.
يوسع مروحة اهتامماته من التيامت
ها هو ّ
الثقافية االجتامعية التي شاهدناها يف معرضه السابق “حرية كاملة”،
ليدخل هذه املرة اسلوبية جديدة تستكشف عرصنا املتخم بالصور ،عاكسا
حياتنا املعارصة كلوحة مسكونة بالقلق.
■ اطلق عازف البيانو اللبناين طارق ميني اخريا
البومه الجديد يف امسية اقيمت يف “مرتو
املدينة” .االلبوم الذي بات متوافرا يف االسواق
املحلية ،يحمل عنوان “لسان الطرب” ،يواصل
فيه الفنان مزج الجاز باملوسيقى الرشقية.
منذ انطالقته عام  2012يف باكورته “عاشور”،
انحاز ميني اىل استكشاف العالقات االيقاعية
 /النغمية بني املوسيقى العربية الكالسيكية
(الطرب) واملوسيقى االفرو -امريكية (الجاز).
هذا التوجه الجديد يتواصل يف البومه الجديد ايضا الذي يضم :موشح
«حبي زرين” (درويش الحريري) ،موشح «زارين املحبوب” (قديم) ،موشح
«ملا بدا يتثنى” (محمد عبدالرحيم املسلوب) ،موشح «يف حلل االفراح”
(كامل الخلعي)« ،آه يا زين” (فولكلور)« ،لحن الش ّيالني” (سيد درويش)،
«بريوت زهرة يف غري اوانها” (عمر الزعني)« ،جي مايل وايل” (عراقي قديم)،
«نيو دبكه” (طارق ميني).
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كتاب الشهر
سمير مراد

نظرياته الثورية في عالم التربية تدخل المكتبة العربية

فيتزهيو دودسون :السنوات الحاسمة في عمر طفلك
عندما صدر ،احدث كتاب  How to parentثورة حقيقية في
علم تربية الطفل ،قبل ان يصير مرجعية في هذا املجال .اخيرا،
انتقل هذا العمل الى لغة الضاد عن دار "هاشيت انطوان" في
بيروت ،تحت عنوان "طفلك قبل السادسة ـــــ السنوات املصيرية"
(ترجمة زياد زيد االتاسي)
احدث كتاب  How to parentلعامل النفس
االمرييك فيتزهيو دودسون ( 1924ــــ )1993
الصادر عام  1970نوعا من بلبلة يف اوساط
علامء الرتبية والتنشئة .العامل االمرييك الذي
ولد يف بالتيمور ،وتويف يف لونغ بيتش ،اعلن
يف كتابه الشهري الذي ترجم اىل لغات عدة
ان السنوات الست االوىل من حياة الطفل
مفصلية يف من ّوه وتكوين شخصيته التي
سرتافقه اىل مدى الحياة .بذلك ،ذهب
دودسون عكس مدرسة بنجامني سبوك الذي
يعترب مرجعا اساسيا يف علم تربية الطفل.
رسيعا ،صار كتاب دودسون مثابة انجيل
لالهل واملر ّبني ،بعدما اعاد قواعد التأديب
املمزوج بالحب اىل دوره الطبيعي يف عملية
الرتبية .اخريا ،انتقل هذا الكتاب الضخم (400
صفحة) اىل املكتبة العربية.
مفصال ووافيا اىل كيفية
يش ّكل هذا العمل دليال ّ
تعامل االهل مع طفلهم منذ والدته حتى سن
السادسة .يبدأ املؤلف كتابه برسالة اىل االمهات،
ويشري اىل ان االبوة واالمومة عملية تع ّلم دائم،
ويعدد املعتقدات الشائعة والخاطئة عن علم
نفس الطفل ،وييضء عىل االسباب التي تجعل
السنوات الخمس االوىل مهمة ومفصلية يف
حياة الطفل .صحيح ان تنشئة الطفل مسألة
صعبة ومعقدة ،اال ان دودسون يشري اىل ان
"استعامل املعارف العلمية املرتاكمة يف علم
نفس الطفل ،مع الرعاية املحبة العطوفة،
ينشئآن انسانا سعيدا وعاقال" .امللفت يف هذا
العمل انه مع كل نظرية او اسلوب تربوي
يقدّمه دودسون ،يربهن عليه من خالل
مجموعة من االمثلة العملية التي تصادفها

االمهات يوميا خالل تعاملهن مع طفلهن
الصغري .يرى ان السنوات الست االوىل مفصلية
يف حياة الطفل ألنها السنوات التكوينية التي
تضع اللبنة االوىل لشخصيته االساسية وسوف
تحدد "اىل درجة كبرية مدى نجاحه يف سنوات
الدراسة ويف مراحل حياته الالحقة" .وهي ايضا
ستحدد "كيفية تفاعله مع اآلخرين ،ومشاعره
حيال الجنس ،واي نوع من املراهقة سوف
يعيش ،واي نوع من االشخاص سيختار للزواج
ومدى نجاح زواجه" .هذه السنوات ال تشهد
تطوره العاطفي فحسب ،بل ايضا تط ّوره
العقيل والذهني.
وقائع وحقائق صادمة يكشفها دودسون .مثال،
يشري اىل ان الطفل يكسب خمسني يف املئة
من ذكائه يف عمر الرابعة .ويدلل عىل ذلك
من خالل الدراسات التي اثبتت هذا الواقع،
كام اثبتت ان ثالثني يف املئة من ذكاء الطفل

كتاب مرجعية ضرورة لكل
امرأة ورجل يمران في تجربة
يسهل
االمومة واالبوة،
ّ
عليهما هذه الدرب
اعاد قواعد التأديب املمزوج
بالحب الى دوره الطبيعي
في عملية التربية

يكسبه يف الثامنة من العمر ،والعرشين الباقية
يف سن السابعة عرشة .الذكاء املقصود هنا هو
"مقدرة الطفل عىل التعامل مع املعلومات
التي يكتسبها ومعالجتها" .ويتو ّقف دودسون
مليا عند فرادة املولود الصغري متاما مثل
بصامت االصابع التي ال يشبه بعضها بعضا.
بالتايل ،يتطلب ذلك تربية تتوافق مع طبعه
الفريد ،واالهم احرتام شخصيته وامناط تغذيته
ونومه الفريدة ،ومزاجه وميوله الطفولية.
الكتاب كناية عن معجم ضخم يف فهم احوال
الطفولة .ينقسم اىل فصول كثرية ومتشعبة،
ويقارب قضايا الطفل بالتفصيل بدءا من
"الطفولة املبكرة" ،و"الخطوات االوىل" اىل
"مرحلة املراهقة االوىل" والثانية ومرحلة "ما
قبل املدرسة" .اضف اىل ذلك انه يخصص
فصوال للتأديب ،وااللعاب التي يجب اختيارها
للطفل بحسب عمره ،وكيفية تحفري منوه
اللغوي ...لذا ،سنكتفي ببعض ابرز ما جاء يف
هذا العمل الذي يع ّد رضورة ملحة لكل امرأة
متر يف تجربة االمومة.
يتوقف دودسون مليا عند السنة االوىل من
حياة الطفل التي يعتربها حاسمة ،بل يصفها
بأنها "اكرث اهمية من كل مراحل النمو النفيس
الالحقة ألن مولودك الصغري يكون معتمدا
عليك اعتامدا كامال" .لذا ،ينبغي لالم اختيار
البيئة السليمة لنمو طفلها .ويفند دودسون
هذه البيئة التي يبدأها بالغذاء ناسفا املقولة
القائلة برضورة الرضاعة الطبيعية ،معتربا انه
ليس هناك اي اثبات علمي عىل ان واحدة
من الوسيلتني (الرضاعة الطبيعية والرضاعة
االصطناعية) هي االفضل لالطفال اكرث من
االخرى .وينسف دودسون مقولة شائعة
اخرى مفادها انه يجب اطعام الطفل كل اربع
ساعات .اذ ذهب اىل انه يجب عدم اطعام
الطفل اال عند حاجته اىل ذلك .حاجة يعرب
عنها طبعا عرب البكاء .ويظهر كم ان مسألة
اطعام الطفل تضطلع بأهمية كبرية عىل

غالف الكتاب :العامل االمرييك ينقض االفكار السائدة حول تربية االطفال

تكوين شخصيته .اذ يقول بأنه اذا تم تجاهل
حاجة الطفل اىل الطعام التي يعرب عنها
بالبكاء ،فإن ذلك سيع ّلمه شيئا واحدا :عدم
الثقة بالحياة.
ويشدد دودسون عىل ما يس ّميه "راحة
االحتضان" ،معتربا ان املالمسة امر اسايس
للطفل ،فاالحتضان واله ّز والغناء به واللعب
معه ومداعبته هي الطريقة الوحيدة التي
يدرك فيها انه محبوب .بعد الحاجات
الفيزيولوجية والعاطفية ،يذهب دودسون
اىل تقديم معلومات غنية حول االلعاب التي
يجب اختيارها للطفل لتحفيزه حسيا ،مثل
املواد املتحركة التي ميكن تعليقها فوق الرسير
او املهد .كذلك ،يويل اهمية ملسألة تحدّث االم

مع مولودها .فربغم انه لن يفهم ما تقوله ،اال
ان محادثته سوف ترسل تحفيزا حسيا وعقليا
من خالل نربة صوت االم.
وينهي دودسون الفصل املتعلق بالسنة االوىل
من حياة الطفل بسلسلة نصائح وتحذيرات
لالم ،ابرزها عدم تجاهل بكاء الطفل بتاتا،
وعدم تدريبه عىل النظافة يف هذه السن،
وعدم الرتدد يف تدليله ،فهذا لن يفسده كام
هو شائع ،وعدم السامح لالب بتجاهل الطفل.
وكام يفعل يف الفصل االول املخصص للطفل
يف عمره االول ،مفنّدا بالتفصيل كل املراحل
والحاجات النفسية واملعنوية والجسدية
والبيولوجية التي مير فيها يف هذه املرحلة،
واهم االفكار الخاطئة املتداولة بني الناس،

يسري دودسون عىل هذا النهج يف كل فصل
حتى بلوغ الطفل ست سنوات .يف الفصول
الالحقة ،يتوقف الباحث طويال عند اساليب
التأديب التي يجب اتباعها ،وتكون عادة
ممزوجة بالرصامة حينا ،والحنان احيانا.
هكذا ،يقدّم نصائح لالم يف كيفية التعامل
مع نوبات الغضب التي تنتاب الطفل ،ناصحا
اياها بتجاهل النوبة كليا .كام يز ّودها مفاتيح
يف كيفية التعامل مع نوبات غرية الطفل
من شقيق ،وكيفية تدريبه عىل استخدام
املرحاض .وطوال فصول الكتاب ،يواصل
العامل االمرييك مفاجأتنا بنقض االفكار الخاطئة
يخص تربية الطفل .مثال،
التي نتداولها يف ما ّ
هو ال يعترب التلفزيون آفة ،بل اداة تربوية
ناجعة وفاعلة اذا عرف االهل كيفية توظيفه.
ويذهب اىل اثبات ذلك بالعلم ،إذ يشري اىل
ان دراسة اجريت يف الواليات املتحدة عن
آثار التلفزيون عىل االطفال اجراها الدكتور
ويلرب رشام عىل ستة آالف طفل .النتيجة
كانت ان االطفال االكرث ذكاء والحاصلني عىل
افضل الدرجات يف املدرسة هم من مشاهدي
التلفزيون املواظبني .وبحسب الدكتور رشام
"عادة ما يكون االطفال االكرث نبوغا هم
اولئك الذين يبدأون مبكرا املشاهدة" .اال ان
دودسون يشري اىل الربامج التي يجب وضعها
للطفل ،متخذا برنامج "شارع سمسم" الرتبوي
كمثال عىل الربنامج الجيد للطفل يف مرحلة ما
قبل الدراسة .ويقدم نصائح مفصلة لالهل عن
التعامل مع طفلهم عند بلوغه االربع سنوات.
مرحلة تتصف باختالل التوازن وانعدام االمان،
ما يربز يف مظاهر سلوكية عدة كالتطرف
االنفعايل ،وعصيان االهل ،قبل أن يبشرّ نا بعمر
ممتع هو حني يبلغ الطفل الخمس سنوات.
هنا ،يصبح مستقرا ومنضبا وهادئا وودودا ،ال
يتطلب الكثري يف عالقاته مع اآلخرين.
يف اختصار ،هذا الكتاب /املرجعية رضورة لكل
امرأة ورجل ميران يف تجربة االمومة واالبوة،
يس ّهل عليهام هذه الدرب باالمثلة العملية
عىل كل موقف يجبهانه ،فيصفي التجربة من
مشاكلها وعواقبها ،ليحيلها "مثرية ومثمرة كام
يف امكانها وعليها ان تكون" وفق ما جاء يف
تعريف الكتاب.
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تغذية

اعداد دائرة املعاينات والعالج

ميكن تحقيق ذلك عرب:
• االبتعاد عن السكر:
يجب ايجاد بديل من السكر .بدال من البوظة
ميكن ان نضع يف الثالجة ()Greek Yogurts
وزيادة الفاكهة الطازجة عليه.
• االبتعاد عن العصري املعلب:
يف معظم االحيان ُيكتب عىل علبة العصري
انه  % 100عصري طازج .لكن هذا االمر ال
يعني انه صحي .فالعصري املع ّلب يحتوي عىل
 22غراما من السكر .هنا يجب االعتامد عىل
املياه ،او املياه الغازية ،مع اضافة الحامض
والليمون العطائها املزيد من النكهة.

الس ّكر  ...كي ال يض ّر باألوالد
ُ
مع انطالق موسم املدارس وغياب االوالد في معظم الوقت عن
ّ
التوقف باهتمام عند موضوع تغذيتهم ،ومنحه
املنزل ،يجب
اهمية عالية للمحافظة على توازنهم الصحي والغذائي .وبما ان
ّ
تشكل املغريات االساسية في نمط االطعمة
البوظة والحلويات
اليومية لالوالد ،اشارت الدراسات واالحصاءات الى ان  % 16من الوحدات
الحرارية يستهلكها الولد خالل النهار من خالل السكر املضاف.
ليس مصادفة القول ان االفراط يف تناول
السكر يؤدي اىل تس ّوس االسنان ،عدا عن
االصابة مبرض السكري لدى االوالد.
سنتناول يف هذا التحقيق املشاكل التي
يسببها السكر ،خصوصا عند االوالد عندما
يكونون بعيدا من اعني االهل ،وطريقة

النوبات يحصل عندما يخلد الولد اىل النوم،
براحة وينتابه عندها شعور ضيق التنفس.
هذه األعراض تبدأ بسبب تناول السكر
بكمية كبرية ،خصوصا الحليب بالشوكوال
الذي يتطلب وقتا اضافيا لتتم عملية هضمه،
ويؤدي اىل مشاكل يف عملية الهضم ،وارتجاع
الطعام ( ،)Refluxخصوصا يف الليل ،ما
يسبب االزعاج لدى الولد.

تفاديه واستبداله باطعمة صحية.
 -2الحلول؟
 -1األعراض:
ان تخفيف السكر هو افضل عالج لالوالد .يف
والحساسية.
والسعال
الربد
اض
ر
بأع
• االصابة
شهر آذار املايض قدّمت منظمة الصحة العاملية
• هناك عدد من االطفال يصابون بنوبات نصائح تقيض باعطاء  % 5من مجمل الوحدات
ضيق التنفس يف الليل .هذا النوع من الحرارية يف خالل النهار من السكر فقط.

• االبتعاد عن السوائل االخرى التي تحتوي
السكر:
االبتعاد عن املرشوبات الغازية قدر االمكان،
اي الصودا التي هي االكرث رضرا ،النها
تحتوي عىل كميات عالية من السكر .كام
ان املرشوبات املخصصة للرياضيني هي ايضا
ّ
مرضة ،وتحتوي عىل نسب عالية من السكر.
يف حال كان الولد ميارس الرياضة ،املياه
كافية للرتطيب.
• قراءة امللصقات الغذائية عىل كل االطعمة:
تظهر ملصقات املواد الغذائية نسبة كمية
السكر املضاف فيها ،لكنها ال تشري عىل نحو
واضح اىل وجود مكونات اخرى تحتوي
عىل السكر ،ويس ّمى "السكر املسترت" .وهي
موجودة يف االطعمة الرسيعة التحضري
والتناول ( ،)Fast Foodوايضا يف "الكورن
فلكس" ،ورقائق الذرة املحالة التي يتناولها
االوالد بكرثة ،وتحتوي عىل نسبة عالية جدا
من السكريات .اذا ،يستحسن قراءة ما
تحتويه هذه امللصقات بانتباه.
• االنتباه اىل البدائل الصحية:
يجب استبدال الوجبات الصغرية من
الشوكوال والحلويات بالفاكهة الطازجة
والعصري الطازج .وبدال من وضع الكرميا عىل
قالب الحلوى ،ميكن تزيني القالب برشائح من
الفاكهة الطازجة.

 -3طريقة استخدام الحمية الغذائية من
السكر:
يقتيض ان تحصل املتغيرّ ات عىل نحو تدريجي
حتى يتق ّبلها االوالد .ميكن ان نبداً مثال بخلط
الكورن فلكس القليل السكر مع الكورن
فلكس العادي يك يعتاد الولد عليها مع
الوقت.
 -4تعليم االوالد عىل منط عيش صحي اكرث:
ينبغي تعليم االوالد منذ الصغر ان يعتادوا
عىل اصناف الطعام الصحي .كام يجب أن

تكون "التوعية الغذائية" من املواد التوجيهية
والتثقيفية املهمة يف املدارس ،وخصوصا يف
الصفوف االبتدائية ،ويف الربامج التلفزيونية
واالذاعية ،الن مادة السكر مرضة جدا لالوالد،
وتس ّبب لهم مشاكل صحية عدة يجب ان ال
يصري اىل غض النظر عنها.
هذا االمر يوجب عىل االهل واملرشدين
واملرشدات ،واملؤسسات الصحية واالجتامعية
عىل اختالفها ،الرتكيز عىل نوعية االطعمة
التي يتناولها االوالد ،وتوجيههم منذ الصغر
اىل منط حياة وغذاء صحي وسليم.
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لبنان يخطف
بريق األصفر من البرازيل
خطف منتخب لبنان بكرة القدم البريق االصفر اللماع من املنتخب
البرازيلي في املباراة التي جرت بينهما ،في ايلول املاضي على
ملعب نادي الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة ،ضمن معسكر
املنتخب البرازيلي استعدادا لاللعاب االوملبية الصيفية «ريو دي
جونيرو .»2016
اللقاء الكروي مع الربازيل ،سواء كان يف اطار
ودي ام ضمن مسابقة او بطولة رسمية،
ال ميكن ان يكون يف الحالني مجرد مباراة
عابرة ،النه يشكل ،بكل بساطة ،مواجهة
مع منتخب ميلك السجل االبرز يف عامل كرة
القدم ،فيام البحث ينحرص يف الخروج من
هذه املواجهة باقل الخسائر املمكنة.
الخوف من نتيجة كبرية ،عىل غرار نتيجتي
قطر وفلسطني ،كان يسيطر عىل الجميع.
فالفارق كبري بني املنتخبني عىل الصعد
كلها .لكن يف ملعب الغرافة يف الدوحة كان
لالعبني والجهاز الفني رأي اخر .صحيح ان

النتيجة الرسمية للمباراة كانت التعادل.
لكن يف الوقائع عىل ارض امللعب ،خرج
لبنان فائزا من مباراته التاريخية.

املنتخب الذي ابلى بالء حسنا
غير قادر على السفر واقامة
معسكرات ،اال اذا تحملت
الدول املضيفة النفقات

محمد غدار ( :)22لحظة تسجيله اصابة التعادل  1 – 1يف مرمى منتخب الربازيل االوملبي.

فاملنتخب الربازييل الذي فاز عىل املنتخب
القطري  ،0 - 4وعىل املنتخب الفلسطيني
 ،0 - 3مل يتمكن من معادلة النتيجة مع
املنتخب اللبناين اال بهدف غري صحيح يف
الدقيقة  88من خطأ من الربازييل اراوجيو
عىل املدافع اللبناين حسني ابراهيم ،ومن
تسلل عىل اراوجيو نفسه ،وبعدما حرم
الحكم املساعد لبنان من اصابة صحيحة يف
الدقيقة  80لحسن معتوق بداعي التسلل!
سيذكر التاريخ الكروي اللبناين والربازييل
ان لبنان تعادل مع منتخب يرتدي العبوه
قميصا تحمل  5نجوم ،يف اشارة اىل احرازه
كأس العامل  5مرات .سيتذكر اللبنانيون ان
منتخبهم كان فائزا عىل منتخب الربازيل
الذي خطف التعادل يف الوقت القاتل،
بطريقة غري عادلة.
صحيح ان الربازيل تبقى الربازيل ،ومنتخب
“السيليساو” االكرث احرازا لكاس العامل ،وبالد

“السامبا” االكرث انجابا لنجوم كرة القدم يف
العامل .هذه ثوابت ومسلامت يعرفها عشاق
كرة القدم ويدركونها ،ولن تتبدل بنتيجة
مباراة ودية .لكن يف الوقائع ،نجا املنتخب
االوملبي الربازييل من خسارة محتمة ،وحرم
املنتخب اللبناين من فوز مؤكد.
يف بساطة ،اثبت املنتخب اللبناين انه
منتخب كل املناسبات الكربى واالستحقاقات
املصريية .فالنتائج املميزة التي حققها يف
التصفيات املؤهلة اىل “مونديال الربازيل
 ”2014والفوز عىل كوريا الجنوبية وايران
والكويت ،وبلوغه للمرة االوىل يف تاريخه
مرحلة التصفيات الحاسمة مل تكن مصادفة.
كام ان النتيجة امام الربازيل االوملبي ليست
عابرة ،وميكن التأسيس عليها النطالقة
متجددة يف االستحقاقات املقبلة ،خصوصا
وان املواجهة مل تكن سهلة امام منتخب
معظم العبيه من محرتيف ابرز النوادي
االوروبية العريقة ،وقيمة عقودهم تتجاوز
عرشات املاليني من الدوالرات ،ويف مقدمهم
العب برشلونة االسباين رافينيا الكانتارا ،بينام
ال يتعدى الراتب الشهري البرز العب لبناين
 1500دوالر حدا اقىص ،وغالبيتهم يتنقلون
عىل دراجات هوائية لعدم امتالكهم وسيلة
نقل اخرى.
فنيا ،خاض املنتخب اللبناين املباراة بتشكيلة
مختلطة بني عنرصي الخربة والشباب .يف
املقابل ،كان الربازيليون مستعدين للقاء من
خالل تشكيلة من نجوم محرتفني يقودها
املدرب الكسندر غالو الذي كان حذره من
املنتخب اللبناين ،والذي كان عرب عنه قبل
املباراة ،يف محله.
افتتاح التسجيل للربازيل يف الدقيقة الثالثة
من طريق الهداف ادميلسون جونيور
رفع من احتامل تعرض املنتخب اللبناين
لخسارة ثقيلة .كام ان الدقائق التي تلت
االصابة الربازيلية واالرباك يف خطوط
الفريق اللبناين ،والوصول السهل اىل مرمى
الحارس الري مهنا رفعت وترية الخوف من
انهيار مبكر .لكن تدريجا بدأ اللبنانيون
يستعيدون الثقة ،ويتناقلون الكرات التي

التالعب خيانة...
والعفو جريمة!
اجتازت كرة القدم اللبنانية قطوعا كبريا كان ميكن ان يدخلها يف نفق
مظلم ،ومساءلة من االتحادين االسيوي والدويل لكرة القدم ،عندما
اسقطت جمعيتها العمومية التي عقدت يف ايلول مرشوع قرار العفو
عن العبني موقوفني ،متورطني يف مراهنات وتالعب بنتائج مباريات
مهمة وحساسة مع نواديهم يف مسابقات قارية ،ومع املنتخب
الوطني يف تصفيات دولية.
نجت الكرة اللبنانية من عار كان سيالحقها عىل مر التاريخ ،عندما
رفضت االنصياع اىل رغبة عدد من النوادي يف العفو عن الذين
عاثوا فسادا وخرابا ،وافقدوا لعبة شعبية صدقيتها ورونقها ،ونغصوا
الفرحة عىل شعب آمن مبنتخب بالده الذي حقق نتائج غري مسبوقة،
وبلغ مرحلة متقدمة وحاسمة من التصفيات اىل "مونديال الربازيل
 ،"2014واهدروا جهد قيادة مل توفر سبيال من اجل تأمني افضل
الظروف لبلوغ االهداف املرجوة.
نعم .كاد لبنان يفعلها ويشارك يف كأس العامل الـ 20بكرة القدم لو
ان هؤالء انفسهم حافظوا عىل والئهم وانتامئهم الوطني ،ولو انهم
واصلوا تضحياتهم ومل ينجروا وراء املال ،ولو انهم مل ينصاعوا اىل رغبة
الذين ارادوا اغراق الكرة اللبنانية ومنتخبها يف الفساد والرشاوى
والتالعب.
كاد يفعلها لو انهم مل يلهثوا وراء َمن اراد تشويه صورة منتخب هزم
كوريا الجنوبية وايران والكويت واالمارات العربية املتحدة ،وتغلب
باالرادة والتصميم والعزم عىل منتخبات تتفوق عليه باالمكانات
املادية واللوجستية عرشات املرات.
نعم ،كاد يوم الجمعة  5ايلول ان يتحول يوما اسود يف تاريخ الكرة
اللبنانية ،ووصمة عار عىل جبني الجمعية العمومية ،عندما تناىس
البعض "الخيانة العظمى" ،وتجرأ عىل طرح مرشوع قرار العفو عن
الذين باعوا وطنهم ،وغدروا به يف معركته الضارية لبلوغ كأس العامل،
وفوتوا عليه فرصة تاريخية قد ال تتكرر يف املدى املنظور.
كيف الصحاب مرشوع العفو ان يغفروا ملَن رسق الفرحة والحلم من
اللبنانيني عن سابق ارصار وتصميم ،وملَن باع قميص بالده ورفاقه يف
املنتخب بـ"ثالثني من الفضة"؟
تناىس هؤالء ان التالعب خيانة ،والعفو عن الخائن جرمية .لكن،
الحمدلله ،ان االكرثية ال تزال تتذكر.
نجيب نصر
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امثرت هدف التعادل من طريق املهاجم
محمد غدار.
استمرت الفورة اللبنانية يف الشوط الثاين،
وترجمت باصابة التعزيز يف الدقيقة 53
عرب معتوق نفسه الذي سجل ايضا اصابة
صحيحة يف الدقيقة  88مل يحتسبها الحكم
املساعد بداعي التسلل .قبل النهاية
بدقيقتني عادل الربازيليون من هدف غري
صحيح.
من املنطق االعرتاف بان املباراة الودية
ملنتخب لبنان امام منتخب الربازيل االوملبي
كانت ناجحة بكل املقاييس ،وتشجع عىل
تنظيم لقاءات مامثلة يف املدى املنظور
امام منتخبات اسيوية واوروبية من الصف
االول ،ملا لهذه اللقاءات من فوائد فنية عىل
طريق بناء منتخب قادر عىل املنافسة عربيا
واسيويا .ولِ َم ال دوليا.
النتيجة االيجابية للمنتخب الوطني يجب
ان تدفع املسؤولني الرياضيني ،وعىل رأسهم
وزارة الشباب والرياضة املعنية املبارشة
برعاية الرياضة ودعمها ماديا ،اىل اعادة
النظر يف رعايتها منتخبات بكرة القدم.
فاملنتخب الوطني ،رغم بلوغه مرحلة
التصفيات الحاسمة لكأس العامل الـ 20بكرة
القدم يف خطوة غري مسبوقة ،مل يحصل عىل
اي مساعدة مادية من الدولة!
هل يعقل ان هذا املنتخب الذي ابىل
بالء حسنا يف اكرث من مناسبة واستحقاق،
غري قادر عىل السفر واقامة معسكرات،
اال اذا وافقت الدول املضيفة وتحملت
النفقات كلها؟ هل تعلم الدولة ان دفع
رواتب الجهاز الفني بقيادة املدرب االيطايل
جوسيبي جيانيني يتم من مصادر خاصة
يتوىل رئيس االتحاد هاشم حيدر تأمينها
بصعوبة بالغة؟
آن االوان للدولة ،ولوزارة الشباب والرياضة
تحديدا ،ان يدركا جيدا ان هذا املنتخب
هو ملك لبنان ونتائجه ّ
رشفت الكرة يف
بالده ،ويعتز بها كل لبناين ،وان اموال وزارة
الشباب والرياضة من حقه اسوة مبنتخبات
يف العاب اخرى ،وليست ملك النوادي

مباراة تاريخية بني لبنان والربازيل.

الجمهور اللبناين الذي واكب منتخب بالده يف ملعب الغرافة يف العاصمة القطرية.

محسوبة عىل مرجعيات حالية وسابقة يف
الدولة ،كانت محظية ونالت مساعدات
مباليني اللريات رغم انها مل تحقق اي نتائج

سيذكر التاريخ الكروي ان
لبنان تعادل مع منتخب
يرتدي العبوه قميصا
تحمل  5نجوم

تستحق هذه املبالغ الضخمة.
سجل منتخب لبنان انجازا كرويا جديدا
ّ
باحرف من ذهب ،رغم ودية اللقاء .هو يف
اختصار تعادل مع منتخب الربازيل ،رغم انه
املنتخب االوملبي ،ورغم ان تشكيلة لبنان
كانت تجمع العبني من املنتخب الوطني
واملنتخب االوملبي.
لبنان تعادل والربازيل االوملبي  .2 – 2ما
كان يف االمس حلام مستحيال اصبح واقعا
حقيقيا .النتيجة تستحق التوقف عندها،
والبناء عليها ملستقبل كروي واعد.
ن .ن
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نجيب نصر

رئيس لجنة الحكام في اإلتحاد اللبناني لكرة القدم:

تشوه اللعبة واملوسم املاضي كان مثاليًا
األخطاء التحكيمية ّ
مسبوقة ،وهي تخصص اجتامع االربعاء لتسمية
الحكام .كل عضو يف اللجنة يقرتح اسامء ،والخيار
النهايئ يتم بالتوافق وليس باالقرتاع وفق اهمية
كل مباراة وامكانات الحكم وخربته.

تشكل االخطاء التحكيمية في مباريات كرة القدم مادة سجالية
في البطوالت العربية والقارية والدولية .ما شهدته مسابقة
كأس العالم الـ 20التي استضافتها البرازيل من هذه االخطاء ،رغم
الوسائل املتطورة التي استخدمت للمرة االولى ،فتح الباب مجددا
امام االساليب التقنية الحديثة التي يقتضي اتباعها للحد من تأثيرها
السلبي على اللعبة
■ َمن يق ّيم مستوى الحكام؟
كان املشهد املحيل مختلفا .ش ّكل املوسم املايض
نقطة تح ّول بعد تراجع االعرتاضات عىل التحكيم
نتيجة اجراءات صارمة وحاسمة اتخذتها لجنة
الحكام .ابرزها تكثيف الرقابة ودورات الصقل،
وعدم االمتثال لرغبات النوادي يف اختيار حكامها.
ناقشت “االمن العام” هذا امللف مع رئيس لجنة
الحكام عضو اللجنة التنفيذية لالتحاد اللبناين لكرة
القدم جورج شاهني ،متناول آلية عمل اللجنة
ومشاريعها املستقبلية ،وتحضريات املوسم املقبل.
■ ما هو دور لجنة الحكام يف االتحاد اللبناين
لكرة القدم؟
□ تش ّكل العصب االسايس للعبة والعمود الفقري
لكرة القدم .من دون حكام ال مباريات .من دون
حكام مرتفعني عن االغراءات والتهويل وليس
لديهم حسابات خاصة ،ال ميكن الوصول باملباريات
اىل ب ّر االمان .يتطلب هذا االمر جهدا كبريا.
■ كيف تق ّيم وضع الحكام بانقضاء سنة عىل
توليك رئاسة اللجنة؟
□ ال شك يف ان املسؤولية كبرية واملهمة صعبة.
اذ قامت اللجنة بعمل مكثف مل تشهده كرة
القدم منذ تأسيس اتحاد اللعبة ،صب يف مصلحة
الحكام وعائلة التحكيم يف لبنان .تركز نشاطنا
طوال هذه املدة عىل محورين :تطوير جهاز
التحكيم الحايل وصقله ،والتخطيط للمستقبل
بغية بناء جيل جديد من الحكام املثقفني.

■ ما ابرز املشاريع التي قامت بها اللجنة؟
□ استقدمت املحارض والخبري الدويل السوري
باسل الحجار الذي توىل االرشاف عىل الحكام
وتقييم ادائهم وصقل خربتهم ،نظمت
محارضات ،اعتمدت تدريبات بدنية وفنية
للحكام الجدد ،اىل مرشوع “حكام الغد”
بالتعاون مع عدد من الجامعات لتأسيس جيل
من الحكام الشباب املثقف وصاحب الرأي
القادر عىل اصدار قرارات ،ويتمتع مبيزات
افتقدناها سنوات طويلة .كذلك نظمنا للمرة
االوىل يف تاريخ التحكيم يف لبنان معسكرا تدريبيا
خارجيا لحكام دوري الدرجة االوىل ،ومعسكرا
محليا لحكام الدرجات والفئات االخرى.

□ للجنة برنامج علمي حديث معتمد اسيويا
ودوليا ،يتم من خالله احصاء مستوى كل حكم
مبفرده من خالل املباريات التي قادها ،والقرارات
الخاطئة او الصائبة التي اتخذها ،وعدد البطاقات
الصفراء او الحمراء التي رفعها ،ويشمل كل
الحكام من دون استثناء.

■ ما هو عدد الحكام العاملني؟
□ قبل سنة كان عددهم ال يتجاوز  40حكام،
وارتفع اىل اكرث من  100حكم يخضعون لدورات
تأهيل دورية .كنا يف صدد اقامة دورة تدربيبة
لـ 34حكام من الذين سيقودون مباريات الدوري
والكأس ،لكن ظروفا خاصة لالتحاد القطري لكرة
القدم حالت دون اقامة الدورة ،فتأجلت اىل
املوسم املقبل.

■ كيف تق ّيم اداء الحكام خالل املوسم املايض؟
□ كان قريبا جدا من املثالية .مل تكن لديهم
حسابات خاصة .املحارضات واالجتامعات التي
كانت تسبق املباريات وتتبعها ،لعبت دورا
اساسيا يف تصويب ادائهم نحو االفضل ،وولدت
لديهم ثقة بانهم يحظون بحامية ،وان القرار
الذي يتخذونه يف امللعب لن يتم الرتاجع عنه
تحت اي ظرف .توافقنا ضمنيا عىل انزال اقىص
العقوبات بكل َمن يعتدي عىل الحكم ،ومن
املقرر ان تدرج هذه التعديالت يف جدول اعامل
الجمعية العمومية لالتحاد.

■ ما هي املشكالت التي واجهت اللجنة هذا
املوسم؟
□ عانينا بعض اليشء من ادارات بعض النوادي
التي اعتادت وضع فيتو عىل حكام ،فرتفض
البعض وتطالب بالبعض االخر .منذ بداية املوسم
رفضت اللجنة االمرين ومل تلتزم اي مطلب الي
ناد .واجهنا صعوبة يف بادئ االمر يف اقناع ادارات
النوادي بأن طلباتها لن تجد آذانا صاغية ،واستمر
االمر حتى املرحلة الثالثة ذهابا من بطولة
الدوري.

■ كيف يتم تسمية الحكام لقيادة املباريات؟
□ لجنة الحكام تجتمع يوميا ،يف خطوة غري

■ هل عدم وجود جمهور يف امللعب يؤثر سلبا
ام ايجابا عىل الحكام؟

رئيس لجنة الحكام يف االتحاد اللبناين لكرة القدم جورج شاهني.

□ البعض يتأثر سلبا والبعض االخر ايجابا ،وهذا
االمر مرتبط بشخصية الحكم .ال شك يف ان
الجمهور عامل ضغط عىل الحكم ،ويؤثر عىل
قراراته خصوصا اذا كان من االشخاص الذين
ال ميلكون الخربة الكافية ملواجهة هذا العامل
االسايس واملؤثر يف اللعبة.
■ ما هو هامش الخطأ لدى الحكم؟
□ الخطأ يف التحكيم وارد رشط ان يبقى يف
اطاره االنساين الذي يقع فيه اي حكم ،وهو
موجود يف املسابقات والبطوالت العربية القارية
والدولية كام يف املباريات املحلية .والدليل عىل
ذلك االخطاء التحكيمية التي حصلت يف كأس
العامل الـ 20بكرة القدم االخرية يف الربازيل .املهم
موجها
يف الخطأ التحكيمي ان ال يكون مؤثرا او ّ
او متعمدا ضد فريق او العب .بالتايل اذا كان
الحكم مصمام عىل تغليب خياراته الشخصية
عىل التحكيم السليم والشفاف ،فهذا سيظهر
برسعة عىل ادائه يف امللعب وال يستطيع اخفاءه.
اللجنة تقوم مبتابعة يومية للحكم ،وتسهر عىل
جعله يرتفع عن االغراءات التي يتعرض لها.
■ كيف تتم معاقبة الحكم املخطىء؟
□ يتم استبعاده وفق حجم الخطأ الذي ارتكبه،
وعقوبته تكون التوقيف عن التحكيم ملدة
محددة تراوح بني اسبوع حدا ادىن او اسبوعني
حدا اقىص ،الننا ال منلك العدد الكايف من الحكام.
هذه العقوبة تطبق عىل الحكم الذي ارتكب

اجتياز االختبار الفني هو
الوسيلة الوحيدة لدخول
الئحة الحكام

خطأ انسانيا غري متعمد او مقصود ،وال يستهدف
ايا من الفريقني عن سابق ارصار وتصميم .كام ان
الحكم املستبعد يخضع لجلسة يتم خاللها رشح
االخطاء التي ارتكبها وتحليل القرار الذي اتخذه
واالستامع اىل وجهة نظره ،كذلك عليه متابعة
التامرين البدنية كاملعتاد.
■ ملاذا ال يوجد عنرص نسايئ يف الجهاز التحكيمي
اسوة بدول متطورة؟
□ منذ تشكيلها يف بداية املوسم وضعت اللجنة
يف اولوياتها تفعيل امللف .لدينا حاليا  12فتاة
جامعية ابدين رغبة يف االنخراط يف الجهاز
التحكيمي ،ويزاولن التامرين البدنية والفنية
بانتظام اقله حتى تاريخه .هناك حكم انثى
بدأت مزاولة التحكيم يف الدورات التي تنظمها
اكادمييات كرة القدم للفئات العمرية .نحن
ننسق مع كل االكادمييات الكروية التي تنظم
دورات ودية لالعتامد عىل الحكام املتدرجني
لقيادة املباريات بهدف كسب الخربة.

■ هل يشمل عمل اللجنة كل املناطق
واملحافظات؟
□ مثة لجان فرعية منبثقة من اللجنة الرئيسية
تعمل يف املحافظات .لكن ويا لالسف ،غالبيتها
ال تقوم بدورها كام يجب السباب عدة ،باستثناء
لجنة الشامل التي هي االكرث نشاطا وعمال وانتاجا
هذا املوسم .وقد تابعت خالل زياريت للملعب
االوملبي يف طرابلس العمل املتقن الذي تقوم به
اللجنة يف ارشاف رئيسها مصطفى طالب والحكم
الدويل جرجس يرق الذي يتوىل كل املهامت
التدريبية بطريقة احرتافية ،شفافة ومميزة.
■ ما هو االختبار الفني الذي يخضع له الحكم
يف بداية كل موسم؟
□ يف الواقع مل يكن يحصل اختبار فني جدي
يف االعوام السابقة .يف بداية املوسم املايض كنت
واضحا ورصيحا مع الحكام ،وابلغت اليهم ان َمن
يرغب يف مزاولة التحكيم عليه اجتياز االختبار
الفني الذي وضعته لجنة الحكام يف االتحاد
الدويل ،والخضوع لتامرين تشمل قدرة التحمل
والصرب والجهد ،وعدم السامح للجهاز العصبي
يف الجسم بالتأثري عىل قرارات الحكم التي يجب
ان تكون رسيعة وغري مترسعة او متهورة ،او
متعمدة ضد اي من طريف املباراة .تع ّول اللجنة
كثريا عىل هذا االختبار وتتابعه وتراقبه عن كثب،
ومثة حكام رسبوا فيه بفوارق بسيطة ،ومل اسمح
بانجاحهم قبل ان يتمكنوا من اجتيازه.
■ هل سبق للجنة ان شطبت حكام من سجالتها
مدى الحياة؟
□ حصلت معنا حادثة واحدة املوسم املايض
مع احد الحكام الذي اوقف عن عمله ستة
اشهر بعد ارتكابه اخطاء عدة .رغم النصائح
والتوجيهات ،مل يلتزم ومل يبدل مساره او طريقة
تعاطيه ،لذا اتخذ قرار ضمني باجامع االعضاء
بتمديد مدة االيقاف مدى الحياة .كام ان نتائج
االختبار الذي حصل يف نهاية اب املايض ادت اىل
شطب حكام من الالئحة الرسمية ،وغالبيتهم
من املبتعدين عن مزاولة العمل التحكيمي منذ
فرتة طويلة لالفساح يف املجال امام حكام جدد
لدخول الالئحة.

101

102

عدد  - 13تشرين األول 2014

عدد  - 13تشرين األول 2014

رياضة
 407ماليني دوالر قيمة الصفقات في الـ{ميركاتو»
كشفت شبكة «سكاي سبورتس» الربيطانية يف تقرير مفصل عن الصفقات
العرش االغىل يف فرتة االنتقاالت الصيفية يف البطوالت االوروبية بكرة القدم،
والتي بلغت قيمتها االجاملية  407ماليني دوالر امرييك .وحقق مهاجم منتخب
االوروغواي وفريق ليفربول االنكليزي السابق لويس سواريز الصفقة االغىل
يف سوق االنتقاالت يف الصيف املايض الذي يطلق عليه الـ«مريكاتو».

اذ دفع فريق برشلونة االسباين  115,2مليون دوالر يف مقابل ضمه اىل صفوفه.
وجاءت صفقة االرجنتيني انخيل دي ماريا يف املركز الثاين بعدما دفع
مانشسرت يونايتد االنكليزي  95،52مليون دوالر لفريق ريال مدريد االسباين
للتعاقد معه .
وجاء ترتيب الصفقات العرش االغىل يف “مريكاتو” عىل الشكل اآليت:

لويس سواريز :من ليفربول االنكليزي اىل برشلونة االسباين يف
مقابل  115،2مليون دوالر.
انخيل دي ماريا :من ريال مدريد االسباين اىل مانشسرت
يونايتد االنكليزي يف مقابل  95،52مليونا.
دافيد لويز :من تشيليس االنكليزي اىل باريس سان جريمان
الفرنيس يف مقابل  56مليونا.
اليكسيس سانشيز :من برشلونة االسباين اىل االرسنال االنكليزي
يف مقابل  56مليونا.
دييغو كوستا :من اتليتيكو مدريد االسباين اىل تشيليس
االنكليزي يف مقابل  51مليونا.

الياكيم مانغاال :من بورتو الربتغايل اىل مانشسرت سيتي
االنكليزي يف مقابل  51مليونا.
سيسك فابريغاس :من برشلونة االسباين اىل تشيليس يف مقابل
 48مليونا.
اندريه هرييرا :من اتليتيكو بلباو االسباين اىل مانشسرت يونايتد
االنكليزي يف مقابل  46مليونا.
روميلو لوكاكو :من تشيليس اىل ايفرتون االنكليزي يف مقابل
 44مليونا.
لوك شاو :من ساوثهامبتون االنكليزي اىل مانشسرت يونايتد يف
مقابل  43مليونا.

إختبار اإلعادة التلفزيونية
في كأس العالم دون الـ 20سنة
يرغب رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم «»FIFA
السويرسي جوزف بالتر يف اختبار القدرة عىل
السامح للمدير الفني باستخدام االعادة التلفزيونية
من اجل تغيري قرار الحكم يف اثناء املباراة.
بعد عرض فيديو مصور خالل مؤمتر “سوكريكس”
يف مدينة مانشسرت االنكليزية يف ايلول املايض ،ابلغ
بالتر اىل الوفود املشاركة ان النظام سيكون قيد
التجربة يف بداية سنة  ،2015ومن املمكن ان تتم
تجربته يف احدى الدوريات ،اضافة اىل كأس العامل
تحت الـ 20سنة املقررة يف نيوزيلندا.
وقال يف رشحه النظام الجديد املرتقب« :سيكون
لديهم بني الشوطني ملرة او اثنتني الحق يف ان
يطلبوا مراجعة قرار الحكم وتعديله ،لكن فقط
عندما تتوقف املباراة .إذ يتوجب وجود شاشة

رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم « »FIFAجوزف بالتر.

تلفزيونية داخل امللعب عىل ان يتوىل مسؤول
عنها مراقبتها ومتابعتها ،ولن يكون هذا املسؤول
حكام».

وتابع« :هذا يعني ان الحكم واملدير الفني
سيذهبان اىل الشاشة من اجل مشاهدة اللقطة،
بعد ذلك قد يعدّل الحكم قراره كام يحصل يف
لعبة التنس ،وسيكون هذا االمر متاحا يف االماكن
التي يوجد فيها لتغطية كل مباريات البطولة».
و ُيعد استخدام االعادة التلفزيونية من االمور التي
عارضها بالتر طويال عىل مدار االعوام املاضية،
بالرغم من عدم احتساب هدف فرانك المبارد
يف كأس العامل  2010امام املانيا عىل نحو مثري
للجدل بعد تجاوز الكرة خط املرمى ،وذلك رغم
دور االعادة التلفزيونية يف عدد من االلعاب خالل
الفرتة املاضية.
وكان بالتر اعلن ترشحه لوالية جديدة عىل رأس
االتحاد الدويل الذي يشغله منذ عام .1998

جز ٌء ثا ٍن لكتاب «انا ابراهيموفيتش»

لويس سواريز.

دافيد لويز.

انخيل دي ماريا.

اليكسيس سانشيز.

اشارت تقارير رياضية يف السويد اىل ان نجم املنتخب السويدي بكرة
القدم زالتان ابراهيموفيتش يفكر يف اصدار جزء ثان من كتابه الشهري
واملثري للجدل «انا زالتان ابراهيموفيتش».
يعتقد ابراهيموفيتش امللقب بـ»ابرا كادبرا» ان جزءا ثانيا من الكتاب الذي
القى نجاحا جامهرييا وتجاريا ،سيمكن جمهوره من فهم شخصيته ومعرفة
االرسار التي ادت اىل بزوغ نجمه يف عامل كرة القدم االوروبية والدولية.
وذكرت صحيفة «افتونبالدت» السويدية ان مهاجم باريس سان جريمان
الفرنيس يشعر بأن كتابه االول وفر له تواصال بطريقة فاقت التوقعات
مع مشجعيه ومحبيه الذين ،وفق اعتقاده ،فهموا طبيعته واسلوبه بشكل
افضل.
ومن املتوقع ان يتناول الكتاب ،يف نسخته الجديدة ،املزيد من الحكايات
والقصص غري املعروفة التي عاشها هذا النجم خالل مسريته مع عدد من
النوادي االوروبية الكبرية التي لعب يف صفوفها.
وكان الجزء االول من الكتاب حىك قصة نجم بدأ من الصفر وعانق املجد
مع كل االندية التي لعب فيها .وتحدّث عن تفاصيل مثرية للجدل عنه
وعن زمالئه الذين احتك بهم ،وعن منافسيه ،وعن كل املدربني الذين عمل
معهم .وذكر القصص الطريفة عن طفولته ووالدته ووالده وشقيقته ،ومل

يتحفظ يف حديثه عن احد ،وكان جريئا مبا فيه الكفاية .كام روى اشياء مل
يستطع اهم الكتاب والصحافيني يف اوروبا والعامل معرفتها عنه.
يذكر ان ابراهيموفيتش خاض الشهر املايض مباراته الدولية رقم 100
مع املنتخب السويدي ،وسبق له ان حطم الرقم القيايس لعدد االهداف
الدولية مع منتخب بالده.

نجم املنتخب السويدي بكرة القدم زالتان ابراهيموفيتش.

103

104

عدد  - 13تشرين األول 2014

عدد  - 13تشرين األول 2014

رياضة
مونديال قطر في كانون الثاني
او تشرين الثاني 2022؟
اعلن االتحاد الدويل لكرة القدم «فيفا» ان
اشهر كانون الثاين وشباط وترشين الثاين
وكانون االول من سنة  ،2022هي الفرتات
البديلة من الصيف لتنظيم املونديال يف قطر.
ويف بيان عقب االجتامع االول ملجموعة
العمل ،د ّون الـ«فيفا» يف روزنامة الفرتة ما
بني سنتي  2018و 2024عىل موقعه الرسمي:
«االمني العام لالتحاد الدويل جريوم فالك رشح
انه طبقا الختيار البلد املنظم ،يجب ان يقام
املونديال يف .»2022
اضاف« :خيارا ترشين الثاين  -كانون االول
 2022وكانون الثاين  -شباط  2022قدما
كبديلني من حزيران  -متوز  ،2022وهناك
تعليقات صدرت يف هذا الخصوص».
وكان قد اثري جدل حول منح قطر حق استضافة
كأس العامل عام  2022ما دفع الـ«فيفا» اىل
فتح تحقيق ،كام دفعته اقامة املنافسات يف

شعار مونديال قطر .2022

الصيف اىل التفكري جديا يف بديل.
واعترب رئيس االتحاد الدويل ،السويرسي
جوزف بالتر ان منح تنظيم مونديال 2022
لقطر يف الصيف كان «خطأ» ،وان «من
املحتمل اقامته يف كانون الثاين» ،فيام

اشار رئيس االتحاد االورويب للعبة الفرنيس
ميشال بالتيني منذ البداية اىل انه يفضل
اقامته يف الشتاء.
وترأس رئيس االتحاد االسيوي ،البحريني
الشيخ سلامن بن ابراهيم آل خليفة ،اجتامع
مجموعة العمل الذي ضم ممثلني عن عائلة
كرة القدم عىل كل املستويات (اتحادات
قارية ووطنية واندية) ،وكذلك ممثلني
عن الالعبني املحرتفني ،واالندية والروابط
االوروبية ،ورئيس اللجنة القطرية املنظمة
حسن الذوادي.
وخالل االجتامع املقرر يف ترشين الثاين
املقبل ،سيعمل املشاركون عىل توضيح اآلثار
التي قد تخلفها الفرتات املقرتحة كبديل من
الصيف عىل مسابقاتهم ونشاطاتهم ،علام
ان االجتامع الثالث للمجموعة سيعقد يف
شباط .2015

 8فرق في بطولة الفورموال  1-السنة املقبلة؟
انشغل عامل الفورموال 1-باملوقف الذي اطلقه املدير السابق لفريق
«ويليامس» آدم بار ،واعلن فيه ان بطولة العامل لسباقات سيارات الفئة
االوىل ستكون محصورة يف السنة املقبلة بني  8فرق فقط ،بحيث تخوض
بعض الفرق هذه الجوالت بثالث سيارات عىل الحلبة.
ويف تغريدة له عىل مدونة “تويرت” اعلن بار“ :هذه السنة االخرية التي
نرى فيها سباقات الفورموال 1-بهذا العدد من الفرق .يف سنة  2015لن
يكون هناك اكرث من  8فرق ،وبعضها سيشارك بثالث سيارات”.
وربط متابعون ومهتمون بهذه السباقات بني هذا املوقف العلني
واملشكالت املالية التي يعاين منها عدد من الفرق ،بينها “ساوبر”
و”ماروسيا” و”كاترهام” ،التي مل َ
تتوان عن طلب املساعدة من مالك
الحقوق التجارية يف الفورموال 1-الربيطاين بريين ايكليستون.
يرجح هذه الفرضية ويعززها ،ما كشفته الصحف االملانية واالنكليزية
وما ّ
املتخصصة يف عامل السيارات وسباقات الرسعة عن قيام عدد كبري من
املوظفني يف هذه الفرق بتقديم سريهم الذاتية اىل فرق اخرى بهدف
االنتقال اليها ،والعمل معها يف املواسم املقبلة.

وذكرت تقارير ان فريق “ريد بول رينو” ،بطل العامل ،تلقى وحده 15
طلبا من موظفي فريق “ساوبر”.

املدير السابق لفريق “ويليامس” آدم بار.

قميص "سامبدوريا"
لوحة إعالنية ألفالم السينما!

القميص االعالن.

من املرجح ان تتحول قمصان فريق سامبدوريا االيطايل بكرة القدم
الذي ينافس يف الدوري االيطايل لنوادي الدرجة االوىل للرجال ،لوحات
اعالنية الحدث االفالم التي ينتجها رئيس النادي ماسيمو فرييرو الذي
يعمل يف مجال االنتاج السيناميئ.
ال ميلك النادي يف الوقت الراهن اي رعاية رسمية او اعالن عىل قميص
الفريق ،االمر الدي دفع فرييرو البرام عقد مع رشكة تتوىل توزيع

االعالن عن االفالم السنيامئية.
حملت قميص فريق سامبدوريا اعالنا عن فيلم "سني سيتي ثري دي"
( )Sin City 3Dخالل مباراة الفريق امام تورينو يف الدوري االيطايل
لنوادي الدرجة االوىل للرجال.
ويرتقب املنتجون السينامئيون ورشكات االعالن مدى نجاح هذه الفكرة
الفريدة من نوعها وغري املسبوقة يف عاملي كرة القدم االورويب والعاملي.

نافراتيلوفا تطلب يد
صديقتها للزواج!
فاجأت بطلة كرة املرضب االمريكية
السابقة من اصول تشيكية ،واحدى اعظم
الالعبات يف التاريخ ،مارتينا نافراتيلوفا
( 57عاما) ،املتفرجني يف ملعب «آرثر
آش» الذين كانوا يتابعون منافسات
بطولة امريكا املفتوحة ،عندما طلبت من
صديقتها عارضة االزياء السابقة وسيدة
االعامل الروسية جوليا ليميغوفا ان تقبل
بالزواج منها.
نافراتيلوفا التي فازت خالل مسريتها بـ18
لقبا يف البطوالت الكربى «غراند شليم»،
تقدمت بطلبها وهي راكعة يف اثناء تبديل

املقاعد بني الالعبني خالل بث احدى
مبارايت الدور نصف النهايئ عىل محطة
«تنس تشانيل» التلفزيونية التي تعمل
لديها كمستشارة ،وتم عرضه عرب الشاشة
الكبرية للملعب الرئييس .واحتفلت
الجامهري املحتشدة عىل املدرجات
مبوافقة ليميغوفا عىل طلب صديقتها.
وقالت نافراتيلوفا« :كنت متوترة جدا.
قمت بتلك الخطوة وهي وافقت ،وانا
سعيدة جدا».
بدورها قالت ليميغوفا« :نحن سعيدتان
جدا معا ،ومارتينا جعلت عائلتنا كاملة».

مارتينا نافراتيلوفا راكعة تطلب من صديقتها جوليا ليميغوفا
املوافقة عىل الزواج منها.
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كلمات متقاطعة

إعداد نعوم مسعود
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مثل في الدائرة

الكلمات المتقاطعة

naoummassoud@live.com
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هذه اللعبة مك ّونة 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
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اسامء االسد – بطريرك القسطنطينية
 1ابو البرشية – مخرتع املصباحافقٌا مخرتع الكلامت املتقاطعة – جزيرة اىل الدائن – فيلسوف وطبيب وعامل
1حرمه مجمع أفسس عام  – 431ع ّد
الكهربايئ  2-فريق كرة قدم محرتف
من كبار فالسفة االسالم واطبائهم
تابعة الوسرتاليا عاصمتها هوبرت
واحىص  9-نهر وسهل ايطايل – ورك
اسباين تم اختياره كافضل فريق يف
عُ رف بالشيخ الرئيس – بقرة وحشية
 2مدينة سورية كبرية – قائد فاريسكبري-1
كبٌرة –
عاصمة مدٌنة
هوبرت -2
تابعة ال
جزٌرة
الكلمات
مخترع
آسيوية – اثناء واوان او وقت
اوروبية سورٌة– عملة
عاصمتهاالعرشين –
وسترالٌا القرن
االنسان – جرذ
صبي – بلد
اديغياالمتقاطعة –10-خالف
جمهورية
 3عاصمةوحنينى10-اسم
الروسً ومع
تحاد
الذاتً فً
جمهورٌة
الرويس -عاصمة
االتحادكبٌر 3
فارسً
اكرب البحريات االصطناعية
من الجراد
باالموال –االنوع
ادٌغٌامنذات الحكم 3-غني
وسئم 11-
باالجنبية – ضجر
قائدالذايت يف
ذات الحكم
عاصمة نقود ودراهم – مثل
باظفاره -4يف لبنان 11-
جلدهممثلة
للنفي 4-
ٌكترث وٌهتميُعرف
وخليج ليبي –
التفاح– مدينة
الحيوانات
باللغة املحلية
املدينة باللغة
ومعنى اسم
بالقبوط –فرك
باالمر –
البري" –
المحلٌة "وادي
المدٌنة
فنان لبناين مشهور  12-مدينة
قلبهاعام– نوتة ونظري –
فًالفنية
مسريتها
جامعة
المقدسةذبح-5املوايش
االماكن مكان
يكرتث ويهتم
"وادي التفاح
موسٌقٌة –
بدأتلٌس
امريكية بما
امريكية له الحب
وتظهر
تتودد12-الٌه
الربي"–– زار
آسٌوٌة
 1964وكانت ُتعترب رمزا لالغراء – يبس فلسطينية من اقدم املدن يف التاريخ –
باالمر – فرك جلده باظفاره  4-عاصمة مشهورة – عاصمة ارتريا – يف القميص
شاي خزان
المستخدم -7
دٌنً– –طافراتب
فرنسٌة
البرق –
املقدسة5--6حب – –لمع
مطٌّبة
خمور
باالجنبية – حرب االقالم  13-شحم
وقطع البالد
مزاراو الخبز
ميضءفٌها اللحم
مدٌنةمصباح
املعتقل 13-
هرب من
االماكن
آسيوية – زار
اهم
احد
8
فن
او
حرفة
على
ن
و
ا
علم
–
مصري
اله
–
احسان
–
البخارٌة
اآلالت
فً
تتودد اليهالماء
مرّ
– خاصته وملكه – مدينة ومرفأ فرنيس  5-اغنية للمطرب الراحل وديع الصايف – نقاش ومقارعة الحجة بالحجة 14-
وتظهر له الحب مبا ليس يف
الشمس – يحسنّ شكلهم
دفع من
-9جبال
سلسلة
دينية –
مخلص –معمدينة اير
يابانية –
باالجنبية –
فً– خمور مط
موسيقية
قلبها – نوتة
اسامءالى
القرض
للتمنً
انية –
الحبٌب
مدينة –
النسبٌة"
نعم "ابو
الفٌزٌاء ّي ابةشتهر14-بلقب
العلماء
– لالستدراك  15-من ملوك مقدونيا
تشكل الحدود الطبيعية بني سلوفاكيا
اسم موصول – بواسطتي  15-صحايف
 6حب – ملع الربق – مدينة فرنسيةاالغريق ومن اشهر القادة العسكريني
وبولندا – للندبة  6-عائلة مطرب
لبناين راحل أدى اغتياله اىل اندالع
فيها مزار ديني – راتب املستخدم 7-
والفاتحني عرب التاريخ
لبناين واحد عاملقة الطرب يف العامل
خزان املاء يف اآلالت البخارية – احسان احداث لبنان عام  – 1958عاصمة
العريب – سحاب يغىش االرض – تتابع
اوروبية
– اله مرصي – علم او م ّرن عىل حرفة
االفكار وتواليها  7-عاصفة بحرية –
او فن  8-احد اهم العلامء يف الفيزياء
للتأفف – ماركة سيارات – اختصاصات
اشتهر بلقب "ابو النسبية" – مخلص
ومسؤوليات يقوم بها املرء  8-من
مع الحبيب – للتمني  9-دفع القرض
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شروط اللعبة

إبحث عن الكلامت املد ّونة
أدناه واشطبها يف كل اإلتجاهات.
أما الحروف املتبق ّية بانتظام دون
تشطيب فسوف تشكل الكلمة
الضائعة

الكلمة الضائعة مكونة من 7
حروف :فندق شهري يف بريوت
اجد عربين – النبي شيت – برج
حمود – بشمزين – بصاليم –
بقرزال – برشي – جديتا – جران
– جنة – حارة الناعمة – خربة
قنافار – دبل – ذوق – رحبة –
روم – زندوقة – زغرتا – رسجبال
– سيسوق – شيخالر – صيدا
– صور – طم – عني بورضاي
– عامطور – عاصون – عنقون
– غجر – فرتي – كفرفالوس –
كفرحباب – كفتون – كفرحي
– مكسة
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متفرقات

حروف مبعثرة

أزقلرا

اءقنع

يجلرف

ءعةتب

رحمص

ردابلوا

ةنييص

ووسكينم

تسكهر

ابخةط

ياشر

وةيرح

كمروس

مكديوا

صوةلب

زفويف

װ

װ

װ

װ

36

32

44

24

حدث يف مثل هذا الشهر

=

=

=

=

30
33
31
42

 -1فتاة اسطورٌة تتراءى فً البحار واالنهار والغابات ،نصفها العلوي انثى ونصفها السفلً
بذٌلسائال احمر كان
سمكةيفرز
بحري
 -1فتاة اسطورية ترتاءى يف البحار  -9صدف
شروط اللعبة
الماضٌة
الكنوز الفنٌة من
نصفهاٌحتضن
والغابات،اوروبا.
المتاحف فً
 -2متحف اسبانً فً مدرٌد من اهم
القرونوال سيام الفينيقيون ،يصنعون
االقدمون،
العلوي انثى
واالنهار
هذه اللعبة مك ّونة من
واعدادها
ونصفهاالدولة
وحدات الجٌش وتهٌئة موارد
 -3دعوة
الحرب 		
سمكةعندبذيل
السفيل
منه الصبغ املعروف باالرجوان
مستطي ًال .فوق كل
16
-10السوداء
اهم البازلتٌة
البركانٌةمنالنارٌة
متحف من
االردن .بنٌت
 -4قلعة تارٌخٌة فً
الحجارةمدريد
اسباين يف
حروفصحراء -2
جلود ُتصنع منها االحذية يف
مستطيل تتبعرث
		
جواباً املتاحف يف اوروبا .يحتضن الكنوز اصطالح السكافني
تشكلفاخر
انتظامها اثاث
عند لباس او
-5
املاضية
القرون
تشتهرمن
أدناه.فً بحر اٌجه.الفنية
للجزٌرةعقرب
رمزا من
وتعتبراساسا
الحبوبمكونة
لطحن آلة
هوائٌة كانت تستخدم -11
طواحٌن
بسبعة
ٌونانٌة
جزٌرة
-6
لألسئلة الواردة
وتهيئة
الجيش
وحدات
دعوة
-3
مدار يسمح
حول
يتمحور
ممغنط،
األسئلةقدماء المصرٌٌن انه ٌعمّر خمسة قرون ،وبعد ان ٌحرق نفسه ٌنبعث من رماده من جدٌد
خرافً زعم
عند طائر
-7
معرفة أحد
موارد الدولة واعدادها عند الحرب
اتجاهه مبعرفة ناحية الشامل
-8
داخلامبراطور الٌابان
الجوابقصر
نضعلقب او
 -4قلعة تاريخية يف صحراء االردن -12 .طبق من معدن او من قش
-9
باالرجوان
المعروف
الصبغ
منه
ٌصنعون
الفٌنٌقٌون،
سٌما
وال
االقدمون،
كان
احمر
سائال
ٌفرز
بحري
صدف
املستطيل مع رقم السؤال بنيت من الحجارة الربكانية النارية مضفور لتقديم الكؤوس او الطعام او
ُ
-10
اصطالح السكافٌن
صنع منها
جلود ت
دواليك.
وهكذا
السوداء		
ملعرفةاالحذٌة فًالبازلتية
			
القهوة عليه
-11
ناحٌة الشمال
مدار ٌسمح اتجاهه بمعرفة
اثاثحول
ٌتمحور
ممغنط،
مكونة اساسا
صحةآلةاألجوبة
فاخر
لباس او
نجمع من عقرب -5
العنب قبل نضوجه
 -13مثر
-12
الكؤوس اويفالطعام
معدن او
طبق من
القهوة علٌه -14من اشهر الرباكني يف التاريخ يف
بحراو ايجه.
لتقدٌم يونانية
مضفورجزيرة
داخلمن قش -6
املوجودة
األرقام
-13
قبل
العنب
ثمر
نضوجه تشتهر بسبعة طواحني هوائية كانت مدينة نابويل االيطالية .يف سفوحه
املستطيالت ليك تتطابق
مشهورةمشهورة
خموراخمورا
كروم تنتج
وتعترب رم
نابولًالحبوب
مدٌنةلطحن
تستخدم
سفوحهزاكروم تنتج
االٌطالٌة .فً
البراكٌنيف فً التارٌخ فً
اشهر
من
 -14األرقام املوجودة
مع
للجزيرة
 -15فن اديب نرثي غايته التأثري واالقناع
-15
غاٌته التأثٌر واالقناع
ويسار نثري
أسفلفن ادبً
الشبكة.
بشاعرٌةراءرقٌقةروما القدمية.
بسنتٌن.منامتازاعظم شع
املرصينيبعدانهوفاته -16
االلٌاذة"قدماء
ملحمةايف" زعم
طائر خر
التً نشرت
 .-7له
 -16من اعظم شعراء روما القدٌمة
يع ّمر خمسة قرون ،وبعد ان يحرق له ملحمة "االنياذة" التي نرشت
بعد وفاته بسنتني .امتاز بشاعرية
نفسه ينبعث من رماده من جديد
رقيقة
 -8لقب او قرص امرباطور اليابان

أسماء من التاريخ
1

2

3

4

5

6

7

8

SU DO KU

16 15 14 13 12 11 10 9

 = 12+1+5+8+7+6+4دولة اوروبية
مؤلف موسيقي املاين )(1750-1685
ُيعترب احد اكرب عباقرة املوسيقى الكالسيكية  = 9+2+16+15+14اله الخمر عند الرومان
 = 14+4+3+10تخاف وتخىش
يف العامل .بدأ برصه يضعف تدريجيا حتى
 = 13+11عملة آسيوية
وفاته

مستوى وسط Sudoku 13

مستوى صعب Sudoku
8
6

ترشين االول  :1792وضع الحجر
االساس ملبنى البيت االبيض يف
الواليات املتحدة ليكون مقرا دامئا
القامة الرئيس االمرييك
ترشين االول  :1916توقيع معاهدة
سايكس -بيكو بني انكلرتا وفرنسا
مبوجبها اقتسام ارث االمرباطورية
العثامنية
ترشين االول  :1952فاز لبنان
بعضوية مجلس االمن
ترشين االول  :1956بدء العدوان
الثاليث عىل مرص
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هذه الشبكة أو الشبكات مك ّونة من  9مربعات كبرية
مقسم اىل  9خانات صغرية.
وكل مربع كبري ّ
من رشوط اللعبة وضع األرقام من  1اىل  9ضمن
الخانات بحيث ال يتكرر الرقم يف كل مربع كبري ويف
كل خط أفقي أو عمودي.
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شروط اللعبة
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مستوى وسط
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تتمتع البقرة يف سويرسا بحقوق
مدنية تؤمنها لها الدولة .لها شهادة
ميالد ،وتسجل يف الدوائر الحكومية
كسائر املواطنني .اذا تعرضت لحادث
تتوىل الحكومة التحقيق فيه ،وتالحق
الجاين كام لو كان املجنى عليه انسانا.
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مستوى سهل Sudoku
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مستوى سهل

حلول العدد 12
طرائف

مرض رجل من اهل النحو كان
مولعا باللغة والسجع ،فعاده جاره
يف مرضه وسأله :ما بك؟
قال النحوي :حمى جاسية ،نارها
حامية ،منها االعضاء واهية،
والعظام بالية.
قال له جاره وكان اميا :ليتها كانت
القاضية.

أقوال مأثورة

"الرغبة يف الفوز تولد يف معظمنا،
وارادة الفوز مسألة تدريب ،اما
اسلوب الفوز فمسألة رشف"
(مارغريت تاترش)

حل حروف مبعثرة

 1حملق  2-بينيلوب  3-وحشة 4-رويك  5-مومياء  6-اولورو  7-التباس
 8البرتاء  9-الكدب  10-مالديف 11صلصال  12-االقرص 13-شجاعة  14-شونربون  15-رشوة
 16-الشمع

حل الكلمة الضائعة

موفنبيك

حل اسماء من التاريخ

عبد الوهاب البيايت

حل مثل في الدائرة

ل ِّوث خنجرك وال تل ِّوث لسانك

حل SU DO KU

حل مستوى صعب Sudoku

4

حل مستوى سهل Sudoku

حل مستوى وسط Sudoku
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مستوى صعب

حل كلمات متقاطعة

مستوى وسط

افقيا
استونيا – اركنساس  2-ليوبولد سنغور – سل  3-اغب
– حسام – برونتي  4-سامد – عامن – يداهم  5-كوز –
زهورات – اقجا  6-ين – مر – فج – بر – صان  7-مدير
– باريس – نف  8-وفاء طربيه – موز  9-رش – روبل –
بوربون  10-يو – كارس – اون – درج  11-نريويب – جلمود
– يف  12-اد – شالالت – يرد  13-جنس – القيلولة  14-يانا
– صك – مل – بم  15-عبد ربه منصور هادي

مستوى سهل

عموديا
 1االسكيمو – ينابيع  2-سيغموند فرويد – اب  3-توباز –ياش – جند  4-وب – مرء – كوشنار  5-نوح – زر – طرابلس
 6يلسعه – بروسيا – صه  7-اداموف – برب – الكم  8-سامرجبيل – جال  9-ان – نا – آه – التقمص  10-رغب – ترب –
بوم – يلو  11-كوري – رميون ويل  12-نرودا – سور – دروبه
 13ناقص – زبد – دملا  14-استهجان – ورف  15-سليامنفرنجيه – ري
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بقلم رئيس التحرير المسؤول
العميد م .منير عقيقي

قبل أن نخسر األمل
مل ألتق مواطنا لبنانيا عائدا اىل وطنه من جولة
سياحية ،او اجازة عمل قرر متضيتها يف بلده ،اال
ازدادت لديه الرغبة يف العودة اىل حيث كان.
عندما تسأله عن السببُ ،يجيبك بحرسة ان
اللبناين يجد يف البلدان التي يزورها سائحا او
للعمل ما يفتقده يف وطنه.
يجد هناك تقديرا واحرتاما لالنسان ،وتطبيقا
للقوانني واالنظمة ،وتخطيطا سليام للمدن
والبلدات والقرى ،وحرصا عىل سالمة البيئة ،وصونا
للطبيعة .ال حرائق مفتعلة تأيت عىل االحراج،
املعمرة.
وال فؤوس تنهال عىل جذوع االشجار
ّ
تسمم االجواء ،وال
ال عوادم سيارات متهالكة ّ
نفايات خارج االماكن املخصصة لرميها .ال لوحات
اعالنية موزعة عشوائيا عىل الطرقات الرئيسية،
وال عرشات القتىل والجرحى من مواطنني رفضوا
استخدام جسور املشاة للعبور .ال مخالفات لقانون
السري او قلة احرتام رجل الرشطة ،او االمتناع عن
التوقف عىل الشارة الحمراء  .ال ارتال ُذ ّل امام
االدارات الرسمية النجاز معاملة نادرا ما تبرص
النور من دون بدل ليس سوى رشوة ،او اذعان
توسل ومت ّلق لتغطية
ملشيئة متن ّفذ ،وكلامت ّ
مخالفة او تجاوزها .ال ارمتاء عىل اعتاب اقسام
الطوارئ يف املستشفيات التي تق ّدم الضامن املايل
عىل حياة االنسان.
يفتقد اللبناين ،عندما يقارن وضعه يف لبنان مع
الدول التي يزورها او يعمل فيها:
• الحدائق العامة يف املدن والبلدات ،حيث
املتنفس الطبيعي للمواطنني.
• االرصفة التي تستعمل للسري عليها ،وليس لركن
السيارات.
• وسائل النقل العامة املنتظمة.
• تطبيق قانون السري مبندرجاته كلها.
• اعادة استصالح الكسارات واملرامل بعد

استثامرها ،بدال من تشويه الطبيعة.
عندما يوازن اللبناين بني واقعه وما هو موجود
يف الدول االخرى ،يسأل نفسه ماذا تركنا الوالدنا
واحفادنا:
• املساحات الخرض التي تتقلص ،يف مقابل ارتفاع
نسبة التلوث البيئي اىل الحدود القصوى.
• البحر االزرق املميز ،وقد سدت املسابح
واملنتجعات الخاصة سبل الوصول اىل شاطئه.
• الخدمات العامة والضامنات الصحية والتقدميات
االجتامعية املفقودة واملعامالت االدارية املعقدة.
• الخدمات الهاتفية واالنرتنت والطاقة التي ال
تعرف متى تنقطع ،وال متى تعود.
• املؤسسات الرتبوية الرسمية التي ترتاجع ملصلحة
الجامعات واملدارس الخاصة.
• فرص العمل للشباب واملتخرجني الذين يفضلون
الهجرة ،بعدما استعيض عنهم باليد العاملة
االجنبية.
يف كل مرة يعود اللبناين اىل بلده ،تراه يتحرس
عىل ما آلت اليه االحوال فيه .صحيح ان االوضاع
املحيطة بوطننا تضغط عليه امنيا واقتصاديا
ودميوغرافيا وبيئيا واجتامعيا .لكن ،ال يبقى امامنا،
يف الظروف الصعبة هذه ،سوى التعبري عن االمل
يف وعي هذه الحقائق ،والحاجة اىل مواجهتها،
يك يعود لبنان اىل موقعه بني االمم املتحرضة ويف
مصاف الدول املتقدمة.
ال ب ّد ،تاليا ،من ان نعرتف مسبقا بأنها مسؤوليتنا
نحن ،اللبنانيني ،الستعادة ما فقدناه يف اي موقع
كنا فيه.

إلى العدد المقبل
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