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في هذا العدد

الحريق
ما من امر يربر االرهاب الذي استهدف مقرا لوسيلة اعالمية يف باريس .ما من امر اال يعزز الشعور باالمل ويربر
املرارة وهام يجاوران اليأس ،من سيل الترصيحات والتظاهرات املنددة بالجرمية ،واعتبار ما حصل كأنه امر
طارىء ،وكأن نذره مل تلح منذ احداث افغانستان وصوال اىل راهن املوت الوحيش الذي يجتاح العامل برمته.
ملاذا يحاول العامل االيحاء بانه اكتشف فجأة هذا العنف ا ُملرعب؟
السؤال يزداد الحاحا مع التغايض واالستنكاف املستمرين عن التصدي الرهاب اسقط حدود دول ،وبدأ يطرق
ابوابا جديدة ،كأن القابعني وراءها يعتقدون انهم يف منأى عن هذا االعصار.
الفاعلون يسلكون حتام مسالك "رصاع الحضارات" وليس تفاعلها .وهم ُيقدّ مون آحادية مجتمعهم الذي يتخيلونه
عىل قيم تفاعل الحضارات وثقافتها ومصلحة االنسان يف معناها الكوين .االمر الثابت عند هؤالء ان العقل
الراديكايل هو الطاغي عىل رؤيتهم لواقع نهوض الدول وتقدمها عىل املستويات كلها.
عمليا ال يزال بني يدنا امر واحد ملكافحة "الوحش" الذي يقاتل بإسم الدين ،هو التعاون الدويل الجاد واملسؤول
عىل قاعدة واحدة تقول :ان العامل برمته بات يف مركب واحد .للنجاة ينبغي العمل جميعا ملواجهة االنواء التي
تعصف به .عكس ذلك يعني اننا نواجه مصريا محتوما بالفشل ،وموسوما بالقتل والذبح والتنافر ورفض كل ما
هو آخر ومختلف.
ما يحدث حاليا يف عاملنا العريب ،وما وقع يف فرنسا اخريا ،له نتيجة واحدة :تشويه مطرد للدين والحق االنساين،
واعتداء واضح عىل كل اشكال العيش املشرتك تحت سقف التنوع الديني والثقايف والحضاري .هذه معان يجهد
هؤالء االرهابيون و َمن يدعمهم مبعرفة او بغري معرفة ،يف تبديدها ودفنها الهداف تصب مبارشة يف مصلحة
االسرتاتيجيا االرسائيلية ،ويف مقدمها تربير "يهودية" الدولة العربية وتصفية القضية الفلسطينية وتفتيت دول
املنطقة وفرزها واعادة تكوينها مجددا.
لذلك كله ،ما مل يتحرك العامل مجتمعا وفق خطة عملية جدية ،تتضمن حلوال يف السياسة واالمن والثقافة والرعاية
االجتامعية واالقتصادية ،نبقى نعيش يف عني عاصفة القتل والسبي والذبح.
كانت الحجج بعد العملية االرهابية التي استهدفت مركزا اعالميا يف باريس الشهر املايض ،ان اصحاب "اقالم
غري مسؤولة" استغلوا مساحة الحرية ليسيئوا اىل قيم روحية لجزء كبري من هذا العامل ،من دون مربر سوى
مس الديانات ورموزها ،اال اذا كانت هناك اهداف اخرى غري معلنة .لكن يف املقابل ،هناك مسؤولية حول فشل
املجتمع الدويل اوال يف تعليم قيم التنوع الديني والثقايف ،عىل االقل للمجتمعات التي خرج منها مرتكبو الجرائم
يف فرنسا او اوسرتاليا او غريهام ،وايضا عدم وضع ضوابط الستعامل الحرية عندما ُت ْستغل او ُت ْستثمر لالساءة او
مس املقدسات من دون ادىن مربر .
من الرضوري جدا سحب الذرائع التي يُقدمها َمن يرضبون باسم االسالم ويؤسسون مجددا لـ"رصاع الحضارات".
ويف بلوغ هذا املستوى من العنف ،يستحيل القفز فوق املسؤولية الرهيبة للذين يرعون الجامعات االرهابية
ويغطونها ويعززون العقل االنغالقي لها .كام يستحيل ايضا تخطي مسؤولية الدول التي مل تبادر اىل اآلن بالتنسيق
يف ما بينها ملواجهة جدية.
العامل يحرتق وعىل الجميع مكافحة الحريق الذي سيخرج ،يف لحظة ما ال يقدرها احد ،عن السيطرة ما مل تكن
ويقص املسافة يف الوصول اىل املراد ،وهو
هناك رؤية دولية للمواجهة الشاملة .كل ادراك ملا يحصل يقلل االكالف ّ
حوار الحضارات بدال من الرصاع يف ما بينها ،والتوجيه الديني السليم ،والتنمية االجتامعية ،وأمن يعزز االرضية
السياسية للنهوض بدول حديثة ومتطورة.

"االمن العام"
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االفتتاحيّة
املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

إرادة البقاء واملواجهة
ال يستطيع َمن يتابع التطورات العامة اال ان يتبني ان
املنطقة العربية ذاهبة يف اتجاه مشاريع جديدة تثري
القلق والخوف ،نظرا اىل طبيعتها التقسيمية والتفتيتية،
منذرة بحرب االلف عام .ما يجري يف العراق وسوريا
وسواهام من احداث ومجازر ،يرسم بالدم حدود
الكيانات املذهبية والعرقية .وما ميثل فصوال عند تخوم
لبنان رشقا وشامال يدل عىل ان هذه املشاريع هي يف
الحقيقة طروحات متداولة يف كواليس السياسة الدولية
والغرف املغلقة ،املكتظة بنسخ عن خرائط دويالت
مفرتضة عىل انقاض دول قامئة ،يكاد ينتهي مفعولها
عندما تلفظ معاهدة "سايكس ـ بيكو" انفاسها .لكن
تحقيق هذا االمر يتوقف عىل قدرة الساعني اىل صوغ
رؤية جديدة للمنطقة التي تصارع املوت ،ويراد لها ان
تئد حوار الحضارات ،وتجعله من مخلفات املايض.
بدأ هذا املشهد املأساوي الذي يلف املنطقة يهدد
النموذج اللبناين يف الصميم ،ويرضب ثقافة الحياة
والعيش معا ،ويقيض عىل خصوصيته ،ويقضم ما تبقى
من وجهه ،وميحو دوره ،ويطبق عىل رسالته التي جعلها
اإلرشاد الرسويل مثاال يحتذى.
يف حأمة هذه االخطار املتوالية يجدر السؤال :هل
نعي جميعنا يف لبنان فداحة ما يحصل ،وما يخطط
للمنطقة؟ هل نفلح يف توحيد الصف والكلمة ،وابتداع
اآلليات لرصد االخطار والتصدي لها ،مبا يحفظ كيان

الدولة ،وما ميثله من وحدة ارض وشعب وحدود.
لعل ما يبعث عىل االسف يف هذا املشهد ،ان املكونات
ترتق بعد اىل مستوى التحدي ،النها تعيش
اللبنانية مل ِ
ـ او يراد ان تعيش ـ حاالت توجس بعضها من بعض،
بدال من التوجس من الخطر الخارجي الوافد الذي
يطرق ابواب الوطن بقوة ،غري آبه بنسيجه املختلف
ـ املؤتلف.
ان لبنان ،شأن البلدان املجاورة ،يعيش هاجس ابدال
الوحدات الجغرافية الوطنية لهذه البلدان بالوحدات
املذهبية العابرة للحدود .فأي عدّة اعددنا ملواجهة
هذه التحديات الداهمة؟ هل بدأنا حوارا جادا وعميقا
عىل قاعدة ان الخطر يتهددنا جميعا؟ وانه خطر
وجودي ال يستثني مكونا من دون آخر ،خصوصا اذا
كان اللبنانيون جميعهم يتشبثون مبقولة "ان لبنان
وطن نهايئ لجميع ابنائه".
هل من سبيل اىل ترجمة عملية ملفهوم نهائية الوطن،
والعيش الواحد ،ووحدة االرض والشعب اذا كانت
النظرة املوحدة اىل االرهاب وكيفية مواجهته مفتقدة،
ال بل موزعة عىل مقاربات مشتتة وفق مصلحة هذا
الفريق او ذاك؟
من الخطأ الجسيم التعامل مع الواقع االرهايب كأنه شأن
ثانوي وعابر ،او الظن بأن تحييد لبنان والنأي به ّ
عم
يجري يف املنطقة ميكن ان يشكل شبكة امان له .لكن

هذا الخطر يف الحقيقة يتسلل ويرضب ويوقع الضحايا.
املطلوب مواجهته وشل قدرته عىل استباحة الحدود.
اذا كان اتفاق الطائف ُوضع لتوحيد اللبنانيني حول
مسلامت ميثاقية ،ويك يبني رؤية متكاملة ملفهوم
الدولة ،فام الذي يؤخر او مينع وضع اسرتاتيجيا رسمية
ملواجهة االرهاب ورضب ركائزه وتقويض مقوماته عىل
الصعد كلها ،ومبارشة رسم خطة دفاع للتصدي له
ووجهه اآلخر ارسائيل.

وسالمة الحدود بات امرا ملحا ال يحتمل التأجيل.
الوقت ُيستنفد ،ومل تعد املناورات متاحة بعدما بدأ
يضيق هامشها ،وهي اصبحت مثابة الحبال التي ُيخىش
ان تلتف عىل االعناق ،ما يلزم الجميع وضع اسرتاتيجيا
وطنية ملكافحة االرهاب باشكاله املختلفة ،ويجب ان
يكون اولوية لكل املنادين بنهائية لبنان وطنا ازليا
ورسمديا ،تتكامل اهدافهم عندما تعصف االخطار به،
وتهدد بانهياره كيانا موحدا لكل ابنائه.

يف الواقع يبدو ان النظرة اىل اإلرهاب تختلف بني فريق
لبناين وآخر ،فيام يفرتض ان تشكل مكافحته جامعا
مشرتكا بينهم جميعا لئال ينطبق عىل اللبنانيني املثل:
ُ"أ ِك ُ
لت يوم ُأ ِك َل الثور االبيض" .تاليا ليس املطلوب
االعراب عن خوفنا وابداء القلق ،بل تظهري ارادة البقاء
ضمن لبنان الواحد ارضا وشعبا ،وهذا يقتيض حشد
كل الطاقات واإلمكانات لصد خطر اإلرهاب ،وإسقاط
تداعياته وشل مفاعيله.

حان الوقت لوضع الخالفات جانبا ،وطي صفحة
االنقسامات ،وامليض يف عملية انقاذ شاملة تلف ايجابياتها
الجميع .وهذا ما يراهن عليه اللبنانيون ،وينظرون
يف هذا االطار اىل جلسات الحوار او اىل َمن يدعون
اليه بكل امل يف ان يتوصلوا اىل مساحة مشرتكة من
التفاهامت ،تؤسس الستعادة الدولة ومؤسساتها دورها
يف ازاحة الغيوم السود اوال ،وتضميد جراحه واالنشقاقات
واالصطفافات الحادة التي يعاين منها ثانيا ،واعادته اىل
موقعه الفاعل واملميز يف الداخل والخارج يك يبقى منارة
الرشق كام عهده ابناؤه.

َمن يحمي الحدود اللبنانية؟ طبعا الجيش يأيت يف
املقدمة .لكن هذه الحامية تظل منقوصة اذا مل
ترتكز اىل حاضنة شعبية مقاومة ،تتوافر لها اسباب
القدرة عىل مواجهة الخطر الجاثم والداهم .وان
التصدي لالرهاب ينطلق من االقتناع بأن خطره
يطاول الكل وال يوفر احدا .من هنا واجب تسليح
الجيش والقوى االمنية االخرى ،الن االنفاق عىل الدفاع

مسؤولية كبرية علينا ان نتح ّمل وزرها مهام اشتدت
الصعاب والتحديات ،واال سنقف عىل اطالل لبنان
نبكيه ،كام بىك ابن عبدالله عىل مشارف غرناطة ،وهو
"إبك مثل النساء ملكا مضاعا مل
يستمع اىل امه الناقمةِ :
تحافظ عليه كالرجال".
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موقف
"إشارات إيجابية لكن التفاوض بطيء جدا"

اللواء ابراهيم :املناخ السياسي يحدد معالم األمن
حاورت جريدة "االخبار" يف عددها الصادر يف  22كانون الثاين املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم الذي اجرى قراءة للوضع االمني والخطوات التي قطعها
تنفيذ خطط امنية لتعميم االستقرار ،بالتزامن مع جوالت الحوار الدائرة بني
االفرقاء السياسيني .تناول اللواء ابراهيم ايضا مراحل التفاوض الطالق العسكريني
املخطوفني ،متحدثا عن وسيط جدي "سوى اولئك الذين ينسبون اىل انفسهم هذا
الدور" .والحظ بطء حركة التفاوض مع الخاطفني ،من دون ان يخفي "ان الدولة
تقوم بواجباتها مبا يحفظ امن العسكريني".
سئل املدير العام لالمن العام كيف يقرأ
استقرار البالد مثرة تالحق تطورات امنية
من طرابلس اىل جبل محسن اىل سجن
رومية اىل الخطة االمنية يف البقاع الشاميل.
قال" :االمن سيايس اوال واخريا .عىل صورة
املناخ السيايس تتضح معامل االمن وعنارصه،
فينعكس عىل االرض ،عىل االقل يف ما يتصل
مبشكالتنا الداخلية من دون ان يكون نتيجة
ارتدادات خارجية .ذهب وزير الداخلية اىل
جبل محسن ثم غبطة البطريرك الراعي .لو
مل يكن هناك مناخ سيايس مؤات ملا كان يف
االمكان ابصار هاتني الزيارتني .كذلك االمر
بالنسبة اىل املنطقة نفسها التي اظهرت
استعدادها ،من ضمن هذا املناخ ،الستقبال
هذه الشخصيات .االمن اذا سيايس .يستقر
الوضع مقدار استقرار الخطوات السياسية
وتقدّمها .مل يكن يف االمكان قبل اآلن ايجاد
حل لسجن رومية عىل غرار ما حصل اخريا.
كذلك حال طرابلس .لو مل يكن هناك توافق
سيايس ملا نفذت الخطة االمنية ،وطويت
صفحة جوالت االشتباكات بني احياء املدينة
مع دخول الجيش اىل باب التبانة .لو مل َ
يحظ
الجيش بغطاء سيايس من االطراف جميعا
ملا اقدم عىل خطته االمنية .موضوع عرسال
وجرودها مامثل ،مرتبط بدوره بالتوافق
السيايس .برز اخريا الكالم عىل مخيم عني
الحلوة والوضع فيه ،وكشف وزير الداخلية
أن املعالجة ليست يف نطاق خطة امنية ،وامنا

بالتواصل والتنسيق مع القوى الفلسطينية
التي يقتيض ان تضطلع ،هي قبل سواها،
بدورها وواجباتها داخل املخيم .وهو ما كنا
بارشناه الشهر خلت ،واوجدنا نواة قوة امنية
فلسطينية داخل املخيم من  150عسكريا
فلسطينيا من التنظيامت املختلفة ،طبعا
باستثناء الذين يصنفون انفسهم خارج هذا
االجامع ،وهم املتطرفون االسالميون ،تتوىل
مهامتها داخل املخيم بالتنسيق مع الدولة
اللبنانية واالجهزة االمنية .نأمل يف تعميم
هذه التجربة عىل سائر املخيامت ،اال ان
املطلوب تفعيله واثبات جدواه داخل مخيم
عني الحلوة بداية .وهو ما نعمل عليه .كلام
تقدم االستقرار السيايس واكبه االستقرار
االمني ،ما خال ارتدادات ما يجري يف سوريا
والعراق وتداعيات احداث املنطقة علينا .يف
هذه املسألة بالذات نحن متلقون اكرث منا
فاعلني ،يف موقع رد الفعل وليس الفعل،
ونحاول املواجهة بالجهد االقىص املتوافر
لدينا .اما السيطرة عىل الخلل االمني يف
الداخل فهو مسؤوليتنا املبارشة ويسهل كلام
ظلله التوافق السيايس .سنة  2015لن تكون
افضل من سنة  ،2014لكنها لن تكون أسوأ.
الوضع سرياوح مكانه".
هل يثق مبتانة االستقرار االمني وثباته؟
اجاب" :ليس ثابتا ولكنه متني اىل حد ما،
ومرتبط بالتوافق والحوار السيايس الدائر،
ما قلل من وطأة التشنج .علينا اوال تعريف

املشكلة القامئة ،وهي برصاحة مشكلة سياسية
سنّية ـ شيعية تنعكس عىل االرض اضطرابات
امنية .تاليا كلام تقدّم التقارب السنّي ـ
الشيعي وجدنا تق ّدما يف االستقرار االمني
وتراجع حظوظ التفجريات واالضطرابات.
باب الحوار فتح ولن يقفل ،وسيستغرق وقتا
طويال ،والجلسات لن تتوقف سواء انتجت ام
ال يف املدى القريب ،لكنها ستستمر واعتقد
انها تحرز تقدما ومفاعيل عىل االرض .ألجل
ذلك سيظل االمن مستقرا ما داموا اىل طاولة
الحوار .اال ان احدا ال يعرف كيف ستكون
خواتيم هذا الحوار".
هل ان ما يجري يف مخيم عني الحلوة مصدر
قلق لالجهزة االمنية؟
قال اللواء ابراهيم" :ال شك يف ان الخارجني
عىل القانون والهاربني من السلطة يتجمعون
يف املخيم ،ما يتسبب بقلق الدولة واالجهزة
االمنية .ارتداداته ال تقترص عىل افتعال
اضطرابات امنية فحسب ،بل ايضا عىل القضية
الفلسطينية يف ذاتها ،ألننا نعرف جميعا ان
املخيم هو عاصمة الشتات يف العامل ،وارتبط
ايضا بحق العودة للفلسطينيني .ما داموا يف
ظل هذا الواقع ،يطالبون بال توقف بحق
العودة .أما ان يكون هناك تفكري بتكرار
تجربة نهر البارد ورضب املخيم ،وتشتيت
السكان املقيمني فيه وادخالهم من ثم يف
قلب النسيج االجتامعي اللبناين ،فإن ذلك
يؤدي حتام اىل اهدار حق العودة والقضية
الفلسطينية التي هي بوصلتنا .املؤسف ان
املخيم يح ّول نفسه ملجأ للخارجني عىل
القانون .بعض الفلسطينيني يقولون انهم
ال ميلكون القدرة .قد يكون صحيحا انهم
ال ميلكون القدرة عىل ان يكونوا يف منزلة
الدولة ،لكنهم ميلكونها لتنظيف املخيم
من الخارجني عىل القانون واملطلوبني .اذا
مل يكن يف وسعهم تسليمهم اىل السلطات
الرسمية ،واالحراج الذي يتسبب به انسجام

االمن يف لبنان سيايس اوال واخريا.

بعضهم مع االفكار التي يقول بها املطلوبون
والهاربون من العدالة ،يف امكانهم يف احسن
االحوال عدم السامح لهم باللجوء اىل املخيم
وتحويله بؤرة لهم .أعرف ان لديهم القدرة
عىل منع دخولهم اليه .عىل اي حال التواصل
اللبناين ـ الفلسطيني قائم عىل املستويات
كلها للحيلولة دون اي توتر".
سئل املدير العام لالمن العام عن مصري
العسكريني املخطوفني لدى التنظيامت
التكفريية ،العالقني تقريبا بني السامء واالرض،
بني الحياة واملوت؟
قال" :مشكلتهم ال تتطلب توافقا عىل حلها
ـ وهذا حاصل ـ بل توافقاً عىل عدد من
النقاط .اعتقد انها يف جزء كبري منها عىل
السكة الصحيحة لحلها ،امنا خطواتها بطيئة
جدا .وهي حال املفاوضات التي اجدها
بطيئة ،بل أبطأ مام يجب .قد ُيعزى االمر
اىل الطقس والظروف املناخية الصعبة،

هناك وسيط جدي
يعرف نفسه جيدا،
يجلس معنا ونسمع
منه اقتراحات وطلبات
وعدم متكن الوسطاء من التوجه اىل الجرود
والتواصل مع املسلحني هناك .اذ من غري
املمكن ادارة التفاوض عرب الهاتف ،بل يجري
مع وسطاء يتنقلون بني االفرقاء املعنيني".
أين أصبح املفاوض الرسمي الفعيل؟
اضاف" :هناك تكليف واضح ورسمي ورصيح
من مجلس الوزراء ،وعىل لسان رئيس
الحكومة وكذلك الوزراء املعنيني بدءا بوزير
الداخلية ،ان املفاوض الرسمي هو املدير

العام لالمن العام .اما الوسطاء ،فهناك كثريون
ي ّدعون هذا الدور .نحن غري معنيني بتحديد
الوسيط .مثة وسطاء يرتددون علينا ونتحدث
معهم يف االمر ،وهم املعنيون باملهمة .لسنا
يف طور الدخول يف نزاع او منافسة مع احد.
الوسيط يعرف نفسه جيدا ،وهو الذي يجلس
معنا ونسمع منه اقرتاحات وطلبات ويحمل
منا اليهم اقرتاحات وطلبات ايضا".
هل هناك وسيط حقيقي جدي غري احمد
الخطيب الذي تنحى؟
قال اللواء ابراهيم" :طبعا ،طبعا .انه موجود.
اىل اآلن ال يزال قادرا عىل االضطالع بالدور
املطلوب منه .اال ان النتائج رهن تطور
املفاوضات".
ماذا عن زيارته دمشق اخريا ،وهي الثانية يف
فرتة وجيزة؟
قال" :الزيارة السابقة ارتبطت مبلف
العسكريني املخطوفني .اما الزيارة االخرية
فكان عنوانها اجراءات العبور الجديدة عند
الحدود التي اتخذتها السلطات اللبنانية.
استطيع القول ان الزيارة كانت ايجابية
اليضاح هذه االجراءات للسلطات السورية،
بتكليف من الحكومة اللبنانية .رشحت لهم
االجراءات ،والوضع يشق طريقه اىل حل
املشكلة التي مل تحل جذريا بعد .اعربوا
عن وجهة نظرهم ،وهم متفهمون املوقف،
لكنهم تحفظوا عن الطريقة التي اتخذت
فيها االجراءات ويرون فيها مشكلة".
هل يخىش عىل حياة العسكريني املخطوفني؟
اضاف" :من املؤكد انهم يف خطر بعدما
نفذت تهديدات سابقة .املشكلة مفتوحة
عىل كل االحتامالت ،اال اننا نقوم بواجباتنا
مبا يحفظ امن العسكريني وال يفرط بسيادة
الدولة .ما يقلقني يف ملف العسكريني
التنافس واملزايدة عليه يف ما بني الخاطفني
انفسهم .نحن جاهزون للمقايضة تحت
سقف القانون ،ويبدو ان مثة اشارات ايجابية
من جانب الخاطفني لحل املوضوع .ليست
اشارات جديدة ،ونعمل عىل اقرتاحات
ورشوط ورشوط مضادة ،ونأمل يف ان تبلغ
خواتيمها السعيدة .ال متت هذه االقرتاحات
والرشوط بصلة اىل كل ما كان اثري سابقا.
الرشوط رهن تكتم املفاوضني".
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هل تكون  2015سنة إنجاز ملف النفط والغاز؟

حطيطّ :
نحضر إلستقبال صناعة اإلستكشاف والتنقيب
تتجه االنظار مع السنة الجديدة اىل
مبارشة االستثامر يف قطاع النفط
والغاز بعد تأخري نجم عن ظروف
متصلة بالوضع السيايس او بخطوات
ومهل واجبة اللتزام آليات العمل.
لكن احتامل رسقة ارسائيل الرثوة
اللبنانية عرب التواصل يف االحواض
الغازية وبدئها االستثامر قبل لبنان،
او التنقيب يف املناطق املتنازع عليها
يف املنطقة االقتصادية الخالصة ،دفع
القيادات اىل اجتامعات تزيل معوقات
استثامر القطاع

اول َمن اعىل صوت مبارشة استثامر النفط وازالة
العراقيل من امامه ،كان رئيس مجلس النواب
نبيه بري محذرا من رسقة ارسائيل الرثوة النفطية
والغازية ،ودفع يف اتجاه االتفاق عىل مجموعة
اجراءات من شأنها تفعيل هذا امللف .من بينها
اقرار قانونني يف مجلس النواب ومرسومني يف
مجلس الوزراء ،تتصل كلها بادارة هذه الرثوة،
معلنا "التوافق حول موضوع البلوكات النفطية
عىل قاعدة وجوب عرضها كلها للتلزيم ،عىل
ان تكون االولوية لتلزيم البلوكات الواقعة يف
الجنوب ،حيث مثة اطامع ارسائيلية ينبغي
املسارعة اىل تثبيت حقوقنا".
مثله فعل رئيس الحكومة متام سالم الذي استعجل
عقد اجتامعات ،معلنا "ان الهيئة الناظمة لقطاع
النفط سرتفع قريبا تصورها اىل وزير الطاقة،
وهو بدوره سريفعه ايل متهيدا لوضعه عىل طاولة
مجلس الوزراء لبته" ،معتربا ان موضوع النفط
شائك ومعقد ويتطلب عناية واهتامما ،ويف الوقت
ذاته التأين وعدم الترسع دومنا تفويت الفرص.
اما وزير الطاقة واملياه ارتور نظريان ،فرأى ان

اهميته عالية وضخمة .اذا تم السري بهذا الخط،
من املمكن ان يفرض عىل لبنان ان يشبك مع
هذا الخط يف مقابل "اتاوة" (رضيبة) .وهذا يعني
تطبيعا اقتصاديا .كلام ارسعنا يف العمل يكون
الوضع افضل ،الن َمن يبدأ اوال يأخذ حصته،
والذي يأيت ثانيا يعطي من حصته اىل االول عرب
"االتاوة".
■ ماذا تقول وجهة نظر الهيئة مام هو متداول
حول قطاع النفط والغاز؟
ـ ّ
حضت الهيئة مرسومني اساسيني للمزايدة االوىل:
مرسوم تقسيم املنطقة اللبنانية الخاصة اىل رقع،
ومرسوم مسودة اتفاق االستكشاف واالنتاج الذي
يرعى العالقة بني الجمهورية اللبنانية والرشكات
التي تفوز بهذه املزايدة لالستكشاف واالنتاج.
وبالتعاون التام واملتكامل بني وزارة املال والهيئة،
وضعت اللمسات االخرية عىل مرشوع قانون
الرضائب املالية املتعلقة باالنشطة البرتولية الذي
سريسل من جديد اىل مجليس الوزراء والنواب.

عضو هيئة ادارة قطاع البرتول الدكتور نارص حطيط.

املهم قيام مجلس الوزراء باقرار املراسيم املتعلقة
بالنفط حتى يصري اىل االنطالق بها "الن الوضع
االقتصادي يف البلد صعب جدا ،ونأمل يف ان تكون
هذه املسألة هدية الحكومة اىل الشعب اللبناين
خالل هذه السنة ،فننطلق يف استكشاف البرتول
والغاز يف لبنان" .بدوره رئيس اللجنة النيابية
لالشغال العامة والطاقة واملياه محمد قباين قال
ان مثة تفاهام عىل عدم جواز حصول اي تأخري
يف ملف النفط.

كلما اسرعنا في التنقيب
يكون الوضع افضل ،الن مَ ن
يبدأ اوال يأخذ حصته ،والذي
يأتي ثانيا يعطي من حصته
الى االول عبر "االتاوة"

يف ظل هذه املعطيات ،ال بد من الوقوف عىل
وجهة نظر الجهة املختصة تقنيا ،وهي هيئة
ادارة قطاع البرتول التي انشئت قبل اكرث من
عامني ،واعدت بحرفية تامة القاعدة الفنية
واللوجستية والخطط واملراسيم وما يحوط
بامللف الحيوي من اجراءات .يرشح وجهة النظر
هذه الرئيس الثاين السابق ملجلس ادارة الهيئة
الدكتور نارص حطيط.
■ ما الذي دفع اىل تحريك ملف النفط والغاز
وموضوع املراسيم؟
□ السبب الرئييس هو انه جامد منذ عامني
رغم ما انجزته الهيئة ،والن مثة تطورات تفرض
تحريكه .فالعدو االرسائييل يعمل يف البحر
الفلسطيني مستغال الوقت اىل اقىص حد ،ويريد
تطوير الحقول القريبة من الحدود اللبنانية.
وعندما يبدأ تطوير هذه الحقول سيكون هناك
تأثري مبارش عىل لبنان .يعتمد االرسائييل اسرتاتيجيا
يف اتجاه اوروبا ،ويغري االوروبيني من خالل طرح
التصدير اىل دولهم عرب خط انابيب كلفته كام

■ ما الذي حققته الهيئة يف خالل سنتني من
انشائها؟
□ كام تعلمون ان نظام الرئاسة يف الهيئة مداورة
سنويا .لذا من الطبيعي ان اجيب عام انتجته
خالل العامني السابقني:
• انهت الهيئة مراسيم تطبيقية مهمة ،ومنها عىل
سبيل املثال مرسوم االنظمة والقواعد املتعلقة
باالنشطة البرتولية .من املفيد ان نشري اىل ان
بلدانا عدة بدأت االستكشاف واالستخراج من
دون انظمة كهذه .اما يف لبنان فقد ارتأينا ان نضع
القطاع عىل الطريق العلمي والتقني الصحيح.
• قامت بالتأهيل االويل عىل اسس تقييم القدرات
التقنية للعمل يف املياه العميقة ،والقدرات املالية
لالستثامر بهذه االنشطة البرتولية لـ 46رشكة ،يك
تتمكن من املشاركة يف املزايدة االوىل .اود ان اشري
اىل ان من بني هذه الرشكات تم تأهيل  12رشكة
مشغلة من بينها  7تعترب من الرشكات العمالقة
عامليا ،امريكية واوروبية وآسيوية .وهذا عمل
ضخم.
• ّ
حضت الهيئة مسودة مرسومي تقسيم املنطقة
اللبنانية الخالصة اىل عرش رقع ،ومسودة االتفاق
بني الدولة والرشكات .وليك يكون هذا االتفاق

خارطة البلوكات العرشة.

مواكبا للمسار العاملي للنفط ،اقمنا ورش عمل
مع اختصاصيني محليني ودوليني ،ومع الرشكات
املؤهلة لتبادل وجهات النظر .بالطبع من دون
التأثري عىل وجهة نظرنا التي ترتكز اساسا عىل
توفري مصالح الدولة اللبنانية وحاميتها.
• انهت الهيئة مسحا كامال للبحر اللبناين
بالتقنيات الزلزالية عام  ،2013وخالل عام 2014
انهينا تحاليل املعطيات لكل املنطقة االقتصادية
الخاصة .وهذا يعترب عمال جبارا سيمكننا من

احتمال كبير ان تكون
اسرائيل مسحت املنطقة
االقتصادية الخالصة في
البحر ،وان تكون على معرفة
بموجوداتنا البترولية

التفاوض مع الرشكات مبعرفة تامة بجيولوجيا
البحر اللبناين وموجوداته البرتولية.
• طورت الهيئة منوذج مداخيل الدولة من
العمليات البرتولية الذي يعتمد عىل "االتاوة"،
وتوزيع االرباح مع متلك الدولة كل املنشآت
النفطية .يعترب هذا النموذج من افضل النامذج
املتبعة عامليا لتأمني حقوق الدول.
■ ماذا عن هيكلة الهيئة؟
□ عام  2014بدأنا هيكلة الهيئة وفق املعايري
العاملية املتبعة يف الصناعة النفطية .وهذه الورشة
التي بارشناها ستنتهي عام  .2015ولهيكلة الهيئة،
اطلقنا مناقصة عاملية الختيار اهم الرشكات
املتخصصة يف مجال االدارات العامة والصناعات
البرتولية ،ومتت املناقصة وفق املعايري العاملية.
سيتم االنتهاء الفعيل للهيكلة عام  .2015لكن
اود ان اوضح ان هذه الهيكلة تلحظ مفصلني
اساسيني:
 -1انشاء مركز الدارة املعلومات الجيولوجية
والجيوعلمية ،الن عند مبارشة الحفر سنحصل
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عىل مليارات املعلومات التي ينبغي حفظها
لعرشات السنوات وتحليلها.
 -2انشاء مركز االدارة الرشيدة للمكامن واالنتاج،
ليك يتم اختيار افضل الطرق لالنتاج يك ال نقع يف
"مرض" سوء ادارة االنتاج الذي اذا ما حصل يرض
بخصائص املكمن االنتاجية ما يقلل املداخيل.
وهذا ما حصل ويحصل يف بعض الدول التي ليس
لها تصور مسبق لالنتاج العاقل والرشيد .وهو ما
نحاول ان نستبقه يف لبنان.

عدد  - 17شباط 2015

والغاز ،ال سيام عىل املستوى االكادميي؟
□ مثة عالقات عميقة مع الجامعات واملؤسسات
العلمية والفنية يف لبنان تتم كاآليت:
• تتعاون الهيئة مع الجامعة اللبنانية ملساعدتها
عىل اطالق ماسرتز اختصاص يف مجاالت
جيولوجية وجيوفيزياء البرتول وهندسة املكامن
والصناعات البرتولية والبرتوكيميائية.
• تتعاون مع جامعة القديس يوسف ،ويف هذا
املجال استقبلنا عام  2014طالب ماسرتز النفط
والغاز للتدريب.
• تتعاون مع مؤسسات اخرى لبنانية واوروبية
عريقة مبعونة الجامعة اللبنانية ،سعيا اىل انشاء
معاهد فنية عالية يف مجاالت الصناعات البرتولية.
وقد انهينا تحضري الربامج ونحن يف صدد مناقشتها
مع املعنيني .وسنسعى اىل ترسيع الخطى مع
رشكائنا الحاليني او غريهم لتحقيق هدفنا الرئييس،
اال وهو تحضري الشباب اللبناين للمساهمة يف
الصناعة البرتولية ،وعدم االعتامد عىل اليد العاملة
االجنبية.

■ ما هي الخطوات االستباقية االخرى التي
تقومون بها ،وخصوصا بيئيا؟
□ تعطي الهيئة اهمية قصوى للبيئة ،خصوصا
وان التنقيب سيتم يف املياه العميقة .لذلك
تتعاون مع الخرباء العامليني عرب برامج االمم
املتحدة وبرامج تعاون مع الرنوجيني وغريهم من
االوروبيني ،لوضع قاعدة علمية متطورة لحامية
البيئة يف اثناء التنقيب واالنتاج ،وادارة املخاطر
بطرق عرصية وعلمية .وهذا العمل يتم بحرفية
ومهنية عالية .تتعاون الهيئة بشفافية وتكامل مع
كل الوزارات ،وقد تم تنظيم ورش عمل مع وزارة
البيئة ،وتأخذ الهيئة توصيات الورش يف االعتبار.
اؤكد ان ما تقوم به يف مجال البيئة خطوة استباقية
قل نظريها يف البلدان االخرى .عندما بدأت هذه
البلدان ،املتطورة منها حتى ،عملية االستكشاف
مل يكن عندها انظمة بيئية متطورة .يف اختصار،
نحن نحرض االرض الستقبال صناعة االستكشاف
واالنتاج ،وقمنا بخطوات تتمثل يف االنفتاح عىل
املجتمع املدين ،ونعقد اجتامعات مع جمعيات
ومؤسسات متثل املجتمع املدين املحيل NGO
وعاملية معنية بالشفافية ،كام تعتزم الهيئة
االنضامم اىل املؤسسة العاملية لتشجيع الشفافية
يف مجايل االستخراج واالنتاج.

■ ماذا عن انابيب النفط عىل مستوى املنطقة،
وتحديدا توجه ارسائيل اىل مد انبوب وخطورة
ذلك عىل لبنان؟ ما هي الخيارات امامكم؟
□ لنتفق عىل هذه املعطيات .االنتاج يحتاج من
 5اىل  7سنوات بعد بدء االستكشاف .وسيتيح لنا
هذا الوقت تحديد طرق التصدير وخطوطه وفق
مصالح الدولة اللبنانية .فام هي خياراتنا الحالية
للتصدير؟ هذه الخيارات تتعلق بكميات البرتول
املستكشفة .كلام كانت ضخمة متكنا من تنويع
طرق التصدير .لكن قبل التفكري يف التصدير ،همنا
االسايس هو السوق الداخلية واالستقالل اللبناين يف
مجال الطاقة .ان خيارات لبنان للتصدير طبيعية
جدا:

■ ما هو املطلوب من الهيئة ومل تتمكن من
انجازه حتى االن؟
□ كان هدفنا االنتهاء من هيكلة الهيئة عام
 ،2014لكن عدم توافر املوازنة ( )2014يف الوقت
املناسب (متت املوافقة عليها يف  3كانون االول
 ،)2014اجربنا عىل تأخري العمل وانهائه يف السنة
الجارية.

االسرائيلي يعمل في البحر
الفلسطيني ويستغل الوقت،
ويريد تطوير الحقول القريبة
من الحدود اللبنانية بما يؤثر
مباشرة علينا

■ ما هي انجازات الهيئة خارج دائرة قطاع النفط

 .1اىل اوروبا عرب تركيا سواء برا عرب متديد الخط
العريب عرب االرايض السورية بطول  70كلم تقريبا،
او من خالل بناء خط بحري عرب البحر السوري اىل
تركيا .وهذا يتطلب مفاوضات مع هذه البلدان.
 .2اىل الدول العربية عرب القسم الجنويب من الخط
العريب الذي يصل لبنان بسوريا واالردن فمرص.
اما عن السوق اآلسيوية ،فاذا كانت الكمية
املستكشفة ضخمة ميكن ان يحصل التصدير عرب
النقل البحري بعد تسييله يف املياه اللبنانية .واما
التعاون مع قربص خصوصا يف مجال النقل اىل
اوروبا عرب انابيب بحرية ،فاننا منفتحون للتعاون
مع القبارصة يف مجال النفط ،لكننا ال نسمع اال
مبرشوع الربط االرسائييل يف الوقت الحارض.
■ ماذا عن املرشوع االرسائييل الذي يسوق حاليا
لربط الساحل الفلسطيني باوروبا ،عرب انبوب
عمالق لربط االستكشافات "االرسائيلية" بالسوق
االوروبية مبارشة ،ما يضفي طابع االسرتاتيجيا عىل
هذا الخط؟
□ ما اقوله كخبري نفطي ان هذا الخط غري عميل
يف الوقت الحارض لجهة كلفته الباهظة التي
تتجاوز  20مليار دوالر .حتى ان بعض الدراسات
التقنية تتحدث عن اكرث من  30مليار دوالر من
وجهة نظر املستثمر .اما اذا قرر االوروبيون بناءه
السس اسرتاتيجية ،فعند ذلك اعتقد ان اللبناين
سيفقد الخيارات االخرى للتصدير ،وسيفرض عليه
بطريقة او اخرى التشبيك عىل هذا الخط ،ما
يعني تطبيعا مبارشا او غري مبارش.
■ كيف ميكن تفادي هذا الوضع الخطري
والحساس؟
□ عرب البدء حاال يف االستكشاف .تحديد موجوداتنا
البرتولية سيفرض طرق التصدير ويجعلنا نبادر اىل
العمل.
■ ما هي مخاطر التأخري يف بدء عملية االستثامر؟
□ تكمن اوىل املخاطر يف فقدان بعض االسواق
العربية التي تعد اسواقنا الطبيعية كالسوق
االردنية وقسم من السوق املرصية ،ما سيثري
بعض الصعوبات خالل املفاوضات مع الرشكات
التي تبغي االستكشاف يف لبنان .مثة فارق شاسع
بني ان اقول للرشكات انني اضمن اسواق لبنان
الطبيعية مبا ميكننا من رفع ارباح الدولة يف اتفاقات

خط انبوب الغاز العريب.

االستكشاف واالنتاج ،وبني ان اقول ان هذه
االسواق تشرتي الغاز من مصادر اخرى .الجدير
ذكره ،ان الرشكات االرسائيلية تسعى جاهدة اىل
توقيع اتفاق طويل االمد المداد الغاز اىل االسواق
االردنية واملرصية بقيمة  32مليار دوالر .لو بدأنا
التنقيب كام كان مخططا له عام  2013لتمكنا
من توقيع رسائل نيات مع اسواقنا الطبيعية ملدها
بالغاز عرب الخط العريب عامي ، 2019- 2020علام
ان تأخرينا يفقدنا اهم ميزة يتمتع بها لبنان ،اال
وهي ان بحرنا مستكشف جيوفيزيائيا بأكمله
كام قلنا سابقا ،ما ميكن الرشكات من بدء حفر
اآلبار مبارشة وتقصري مدة االستكشاف وترسيع
بدء االنتاج .لكن التأخري الحاصل منذ عام 2013
جعلنا نخرس هذه امليزة ،خصوصا ان بلدانا اخرى
كقربص واليونان ومونتينيغرو ومالطا والجزائر
بدأت االستكشافات الجيوفيزيائية ،او بارشت
حفر اآلبار مبا سيمكنها من الوصول اىل بعض
االسواق قبلنا.

املرشوع التساؤل هل عمد االرسائييل عندما كان
يحتل جزءا من لبنان اىل استكشاف البحر اللبناين
وحصوله عىل داتا جيولوجية ،متكنه من معرفة
طبيعة املوجودات البرتولية وكمياته يف بحر
الجنوب اللبناين .ال علم لنا بذلك؟
■ ماذا عن االستثامرات املصاحبة لعملية االنتاج
وتلك التي ستسبقها؟
□ يف هذه الصناعة ال ننتظر االنتاج ليبدأ
االستثامر وتدفق االموال .يف اللحظة التي
تبدأ فيها الرشكات التنقيب ،يبدأ رصف اموال
الخدمات البرتولية يف السوق اللبنانية :خدمات
النقل واللوجستية والحفر ،ثم الخدمات
الهندسية وتطوير الحقول وبناء مصانع تصفية
الغاز .االستثامرات تتطور من بضع مئات ماليني

تم تأهيل اضخم الشركات
للمشاركة في املزايدة
■ ماذا عن التحدي االرسائييل؟
□ نجهل اذا كانت لدينا مكامن مشرتكة عابرة االولى ملنح تراخيص
للحدود بني لبنان وفلسطني ،واذا كان االرسائييل استكشاف وانتاج بترولي
بدأ االنتاج يف مكمن عابر للحدود ،يعني انه في لبنان بشفافية تامة
يستطيع السحب من املخزون اللبناين حتى عرب
آبار عمودية عادية باالضافة اىل اآلبار االفقية .من

الدوالرات يف مرحلة االستكشاف اىل مليارات عدة
من الدوالرات يف مرحلة تطوير الحقول وبناء
املصانع .اود ان اشري اىل اننا فرضنا عىل الرشكات
نسبة توظيف اكرث من  % 80من اللبنانيني ،وان
يتم اعطاء االفضلية للرشكات اللبنانية يف مجال
العقود الباطنية والخدمات .يف اختصار ،يف
مرحلة تطوير الحقول ،مثة استثامرات ضخمة
ستؤثر ايجابيا عىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة
الحجم يف لبنان ،وستوفر فرص عمل باعداد
كبرية .يف مجال آخر ،تشجع الهيئة عىل تطوير
الصناعات البرتوكيميائية التي يجب ان ترافق
مرحلة انتاج النفط والغاز .فهذه الصناعات توفر
فرص عمل اكرث من صناعة االستكشاف واالنتاج
البرتويل يف ذاته.
■ اىل اين يذهب لبنان يف هذا القطاع؟
□ انا متفائل بانطالقة االستكشاف البرتويل
يف البحر اللبناين .لنبدأ هذه املسرية التاريخية
اليوم قبل غد لحفظ حقوقنا ومتويل معامل
الكهرباء وصناعاتنا ببرتول لبناين باسعار اقل
بكثري من اسعار االسترياد الحالية ،ما يخفف
فاتورة الطاقة ويطمنئ اسواقنا الطبيعية .هنا
اود االشارة اىل ان الهيئة اصبحت مستعدة
ملواكبة العمليات البرتولية الرضورية لحفظ
حقوق الدولة اللبنانية.
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تحقيق

جاد إبراهيم

"زينة" فاقت التوقعات ...والفوضى ّ
عمت النشرات

الجوية "أم الطقس" في لبنان
مصلحة األرصاد ّ

انشغل اللبنانيون هذا الشتاء باخبار العواصف وتابعوها يف اعاملهم وعطلهم .تخصص وسائل االعالم املرئية يف لبنان
نافست اخبار العاصفة "زينة" التي استضافها لبنان تطورات الوضع السيايس مساحة ال بأس بها يف نرشاتها االخبارية
وملفات سالمة الغذاء ومكبات النفايات ،وسط املشكالت التي تغوص فيها ملتابعة اخبار الطقس ،وحركة الرصد التي
تقوم بها لتحديد درجات الحرارة ،ومسار
الحكومة .كانت عىل مستوى التوقعات يف كميات االمطار وحجم الثلوج التي
حركة الرياح يف بريوت واملناطق ،وخصوصا
كللت الجبال ،وبلغت حباتها البيض تخوم الساحل
يف اشهر الشتاء كشهر شباط "عىل كالمو ما
يف رباط".
َمن يراقب النرشات الجوية يف هذه
املحطات ،يشعر بالتفاوت املهني بني
املقدمني وعدم متكن بعض هذه من تقديم
املعلومات املناخية املطلوبة ،والتعرف اىل
مستوى درجة الحرارة ،واملنخفض الجوي،
والتدقيق يف حجم سقوط االمطار .يظن
املشاهدون يف بعض االحيان انهم ليسوا يف
لبنان .بل يشعرون كأنهم يعيشون يف دولة
مرتامية االطراف يف حجم مساحة االتحاد
الرويس ،بسبب املفارقات يف عرض االخبار
املناخية التي يتلقونها .اذا حلت العاصفة،
وكانت يف مستوى اقل من "زينة" ،يضحك
االجداد عند تكبري حجمها وتضخيمها
وتصويرها عىل شكل اعاصري مقبلة .كأن
"تسونامي" وصل اىل ربوعنا.
بعض َمن يقدمون فقرة االحوال الجوية
رئيس دائرة التقديرات يف مصلحة االرصاد الجوية املهندس عبد الرحمن زواوي.
ليسوا من اصحاب االختصاص .بل يقرأون
مل تقترص مخلفات "زينة" عىل الصقيع الحرارة وحال الطقس؟ ما هي الصدقية املادة املتوافرة امامهم من دون تكليف
من العيار الثقيل .بل تركت وراءها اثارا التي تقدمها يف هذا الحقل العلمي الذي ال انفسهم عناء سؤال الخرباء يف هذا الحقل،
تخريبية يف املراىفء واملزروعات ،وقطعت تتالعب به اكرث من دولة ،حفاظا عىل اعامل والتعلم منهم .االخطر من ذلك ان البعض
ال يعتمد عىل مصلحة االرصاد الجوية يف
العرشات من الطرق ،واقتلعت املئات املواطنني وسالمتهم وحركتهم اليومية؟
مطار رفيق الحريري الدويل ،الجهة املخولة
من اللوحات االعالنية .لكن العلم اللبناين
رسميا تقديم املعلومات واالرقام ،ودراسة
تصدى لرياحها عند كورنيش املنارة يف
حركة العواصف عىل غرار ما تعتمده
بريوت واستمر محلقا .مل تكن العاصفة
حال
املصلحة
تحدد
سائر بلدان العامل .اىل ذلك ،تح ّول عدد
عند الصيادين اسام عىل مسمى النها
خربت مراكبهم ،وبعرثت شباكهم يف البحر ،الطقس بدقة ملدة
من املواقع االلكرتونية االخبارية وشبكات
وحجزت العدد االكرب من املواطنني يف  3ايام بنسبة % 95
التواصل االجتامعي "مساحات حرة" او
والسبوع بنسبة % 70
"هايد بارك" مفتوحا ليديل اصحابها بارائهم
منازلهم وخصوصا يف املناطق الجبلية.
"الطقسية" .يحلو للبعض اطالق اسامء
كيف تحدد االرصاد الجوية العواصف
احبتهم وافراد عائالتهم عىل العواصف.
يف حجم "زينة" وشقيقاتها ،وفق درجات

احدى محطات مصلحة االرصاد الجوية.

يظهرون كأنهم يقومون مبداخلة يف ناد
اجتامعي او يطرحون تعليقا عىل رواية
ادبية.
يف لقائه مع "االمن العام" ،انطلق رئيس
دائرة التقديرات يف مصلحة االرصاد
الجوية املهندس عبد الرحمن زواوي
من مسلمة هي ان التقديرات تستند
اىل برنامج عددي" :نحن نطبق يف لبنان
الطريقتني الفرنسية واالوروبية ،ونعتمد
عىل الفرنسيني وارصادهم يف الدرجة
االوىل بنسبة  ،% 90ونتعاون معهم
عىل هذا املنوال منذ عام  ،2000ونحصل
عىل املعطيات املناخية املطلوبة .كذلك
نزود املنظمة الدولية لالرصاد الجوية
( )wmoمعلومات عن املناخ عندنا مثل

بقية الدول االعضاء .ميلك الفرنسيون
افضل برنامج للرصد يف العامل ،وهو
االدق بالنسبة الينا ،ويركزون يف مساحة
انتشارهم عىل لبنان".
قبل عام  ،2000كانت مصلحة االرصاد
يف لبنان تعتمد عىل طريقة الخرائط
ورسمها لتحديد سري العواصف وحركة
الهواء ،وتوقع مواعيد هطول االمطار.
ووفق زواوي "تستطيع املصلحة ان تحدد
يف اي توقيت وبدقة نسبتها  % 95حال
املناخ يف االيام الثالثة املقبلة ،و% 70
ملدة اسبوع .قبل هذا التاريخ كان يتم
الوقوع يف الخطأ لدى معرفة مسار الطقس
والرياح والرطوبة وتوقع العواصف .يتمتع
املهندسون والعاملون يف مصلحة االرصاد

بدرجات عالية من الخربة يف قراءة الخرائط
واملنخفض الجوي".
ويوضح ان "االمكانات التقنية يف لبنان
متواضعة لقياس الطقس مقارنة ببلدان
املنطقة مثل االردن عىل سبيل املثال .لكن
رغم كل يشء تبقى حالنا جيدة ،ونأمل
يف مجاراة بلدان عربية يف هذا املضامر
مثل املغرب والجزائر وتونس .يتم العمل
يف مصلحة االرصاد عندنا عىل نحو علمي
ومنظم .وهذا ما نحرص عليه رغم كل
التحديات التي نواجهها ،الن اصحاب
االختصاص يتولون االرشاف عىل هذه
املهمة الحساسة .ينفذ هؤالء املهامت
املطلوبة منهم يف مكاتب مقفلة يف
املطار ،بدل اطاللتها عىل الفضاء للتوصل
اىل دقة افضل يف اعطاء التقديرات.
يعمل يف املصلحة  20شخصا يف املطار،
اضافة اىل  20آخرين يتوزعون عىل
مراكز اساسية يف زحلة وطرابلس ونادي
الغولف يف االوزاعي ،مع وجود  30محطة
اوتوماتيكية".
يف املناسبة ،تحتاج مصلحة االرصاد الجوية
اىل رادار جديد تقدر قيمته مبليون دوالر،
الن الرادار الحايل معطل .اذا استمر الوضع
عىل هذا املنوال ،فاالمر سينعكس سلبا
عليها النه ينبغي متابعة التطور العلمي يف
هذا الحقل النتاج كادرات مد ّربة .تم رشاء
اكرث من رادار للمالحة الجوية يف املطار،

تاريخ األرصاد العلمية في لبنان
بدأت محطات االرصاد العلمية يف لبنان ،اواخر القرن التاسع عرش ،قياس الحرارة وكمية االمطار يف الجامعات واملعاهد مثل مرصد نقوال
شاهني يف الجامعة االمريكية ،وجامعة القديس يوسف ،ومرصد كسارة يف البقاع .بارش املعنيون تطبيق املواصفات واملقاييس العاملية بدءا من
عام  ،1921وخصوصا يف خدمات الرصد الجوي يف قطاع الطريان والنقل الجوي.
بدأت البعثة الفرنسية لآلباء اليسوعيني التابعة لجامعة القديس يوسف مهمة رصد املناخ من طريق مرصد كسارة منذ  29ترشين االول
 ،1907واعطى الجرنال هرني غورو اهمية خاصة لهذ امللف .يف  4متوز  1921اطلقت مؤسسة لرصد املناخ يف لبنان وسوريا رسميا يف ارشاف
ضباط فرنسيني .ع ّينت سلطات االنتداب آنذاك االب كومبييه مديرا لالرصاد الجوية يف البلدين يف  15اب  ،1925وبقي يف هذا املنصب اىل
وفاته يف  11ترشين الثاين .1934
كان شاهني استاذ الفيزياء يف الجامعة االمريكية ،قد اسس مركزه عام  .1939بعد تقاعده عام  1962تفرغ العامل املرصد ونقله اىل منزله،
وبقي يعمل فيه اىل عام  .1984نقلت ابنته منى خويل املعدات اىل منزلها بعد تعلمها االبحار يف هذا الحقل عىل يدي والدها.
مثة جداول عن املتساقطات موجودة يف ارشيف مصلحة االرصاد الجوية يف املطار منذ عام  1930حتى اليوم.

15

16

عدد  - 17شباط 2015

عدد  - 17شباط 2015

عىل هذا الحقل الذين يقدمون معلومات
خاطئة وقاتلة .من غري املسموح ترك هذا
امللف عىل هذا النحو الفوضوي .مطلوب
من وزارة االعالم واملجلس الوطني لالعالم
ارغام املحطات التلفزيونية واالذاعية عىل
استقاء معلوماتها عن الطقس من املصادر

العلمية بغية عدم ارباك املواطنني".
يف السعودية عىل سبيل املثال ،مينع
عىل اي كان الحديث يف الطقس ومسار
العواصف اذا مل يكن من املولجني الرسميني
واالختصاصيني يف هذا الحقل.
مل تكن مصلحة االرصاد الجوية يف االعوام

السابقة تطلق اسامء عىل العواصف عىل
غرار ما يحصل يف البلدان التي تشهد
اعاصري ورياحا عاتية ،وتخلف سيال من
االرضار ال تقل آثارها عن الهزات االرضية.
لكنها بدأت تطلق حديثا عىل العواصف
اسامء عىل غرار "زينة".

عواصف األعوام األخيرة

عند تحديد العواصف عىل املواطنني اتخاذ االحتياطات املطلوبة.

من دون االلتفات اىل مصلحة االرصاد.
ال شك يف ان تأمني الرادار يحقق قفزة
نوعية يف التقديرات لناحية اعطاء صورة
دقيقة عن الغيوم املنترشة يف السامء،
التي تحتوي عىل اخطار مثل توقع تساقط
كميات غزيرة من االمطار التي تسبب
السيول والفيضانات يف بعض االماكن،
اضافة اىل خطرها عىل حركة الطريان.
تتعاون املصلحة مع هيئة ادارة الكوارث

تحتاج مصلحة االرصاد
الى رادار بقيمة مليون
دوالر لتحديد مسار
العواصف والرياح بطريقة
افضل ولحماية املواطنني

كليمنت راغ ...واإلنتقام
كان عامل املناخ كليمنت راغ اول من اطلق االسامء عىل العواصف واالعاصري عام 1870
بتكليف من السلطات املعنية يف بريطانيا ،ثم عمل يف اوسرتاليا ،فذاع صيته يف هذه الحقل
العلمي .اختار يف البداية اسامء وردت يف االنجيل واطلقها عىل العواصف .عند مطالبته
النواب يف مجلس العموم الربيطاين بتخصيص موازنات مالية كبرية لالرصاد الجوية وعدم
تجاوبهم معه ،راح ينتقم منهم عىل طريقته ،ويرد عليهم باطالق اسامء نواب عىل االعاصري
التي وقعت وهددت املواطنني ومصالحهم .يف الحربني العامليتني االوىل والثانية ،سمى العلامء
اسامء املدن واملناطق التي كانت تستهدفها االعاصري والعواصف الكبرية .مثة ضباط وقادة
وعسكريون اطلقوا اسامء زوجاتهم وعشيقاتهم عىل عدد من العواصف اىل ان رست اسامء
االناث ،االمر الذي ادى اىل غضب االتحادات النسائية ورفضها تصوير املرأة كأنها مخلوق
يجلب الرش والدمار .يف امريكا انطلقت ضجة يف هذا الخصوص اىل ان جرى االتفاق عىل
املساواة يف تسمية العواصف مداورة بني الجنسني ،عىل غرار اعصاري "كاترينا" و"اندرو".

يف مجلس الوزراء ،وجرى ابالغها هذا
االمر بغية عدم الوقوع يف كارثة مناخية.
ال يتطرق زواوي اىل هذا املوضوع السباب
وظيفية ،ويكتفي بالرد عىل النقاط العلمية
من دون ان يغفل بالطبع اهمية وجود
الرادار للحصول عىل التقديرات ،بطريقة
علمية تساعد املهندسني والعاملني يف
املصلحة ،يف املطار واملناطق ،بطريقة
افضل.
عن تحديد العواصف وما ميكن ان ُيقدم
للمواطنني يف هذا الشأن التخاذ االحتياطات
املطلوبة ،يشري اىل انه "عندما تكون الرياح
برسعة  80كيلومرتا يف الساعة نطلق عليها
توصيف العاصفة .اذا كانت اقل من هذا
املعدل تكون عبارة عن منخفض الجوي.
يف حال وقوع عاصفة تكون االمطار غزيرة،
وتصل يف اليوم الواحد اىل معدل اكرث من
 60ميللمرتا .نسمي ذلك العاصفة الثلجية
اذا تدنت درجات الحرارة اىل مستوى
يسمح بتساقط الثلوج عىل ارتفاعات
منخفضة".
تزود املصلحة وسائل االعالم املعلومات
املطلوبة عن حركة الطقس ،وبات معظمها
يتعاون معها يف اآلونة االخرية .يقول:
"لدينا عدد من املالحظات عىل املعتدين

•  24شباط  :2002رسعة الهواء بلغت  120كيلومرتا يف الساعة،
ادت اىل تحطيم اعداد كبرية من االشجار ومئات اللوحات االعالنية
يف بريوت واملناطق.
•  18شباط  :2003رسعة الهواء وصلت اىل  120كيلومرتا يف
الساعة ،احدثت ارضارا يف املزروعات .تساقطت الثلوج عىل ارتفاع
 800مرت.
•  22كانون الثاين  :2004رسعة الهواء بلغت  100كيلومرت يف
الساعة ،ووصل معدل االمطار اىل  100ميللمرت .استمرت العاصفة
ستة ايام.
•  10كانون االول  :2010رسعة الهواء وصلت اىل  110كيلومرتات،
وتساقطت الثلوج عىل ارتفاع  800مرت .ادت العاصفة اىل ترضر

حركة الضغط الجوي ومسار الرياح يف اثناء العاصفة "زينة".

عدد من الطائرات الصغرية يف مطار رفيق الحريري الدويل.
•  9كانون االول  :2012رسعة الهواء تعدت  80كيلومرتا يف الساعة،
ونسبة االمطار  150ميللمرتا .تساقطت الثلوج عىل ارتفاع 700
مرت ،واستمرت العاصفة ثالثة ايام.
•  14كانون الثاين  :2014رسعة الهواء شارفت  80كيلومرتا يف
الساعة ،ونسبة االمطار  150ميللمرتا .تساقطت الثلوج عىل ارتفاع
 700مرت.
•  6كانون الثاين  :2015رسعة الهواء يف بريوت المست 110
كيلومرتات يف الساعة ،و 120كيلومرتا يف الناقورة ،ونسبة االمطار
بلغت  120ميللمرتا ،ووصلت اىل  150يف عدد من املناطق.
تساقطت الثلوج عىل ارتفاع  200مرت.
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مقابلة
جاد إبراهيم

نحو آلية لصيانة الطرق توقف َّ
حمامات دم حوادث السير

□ هذا هو املفروض واملطلوب حفاظا عىل
حياة السائقني واملواطنني.

زعيتر :واجهنا عاصفة الثلج بإمكانات متواضعة
الكميات تعود بعد نصف ساعة .مل ينتظر
مواطنون كثريون انحسار موجة الثلج والصقيع
يك يتوجهوا اىل اعاملهم ،ما زاد من املشكلة.

نجحت وزارة االشغال العامة والنقل يف تخطي امتحان العاصفة "زينة" باقل نسبة
من االرضار .قاومت بواسطة آليات وتجهيزات متواضعة ،متسلحة بجهود العاملني
يف املديريات واملراكز الذين تصدوا لهجوم ثلجي اجتاح اكرث من منطقة .علام ان
الوزارة بحسب الوزير تعمل مبوازنة سنوية متواضعة ال تزيد عن  120مليار لرية
■ هل حصل تقصري يف بعض املراكز؟
وضعت وزارة االشغال خطة لسنة 2015
تقيض بصيانة الطرق الدولية من الشامل اىل
الجنوب ،مرورا بالعاصمة وصوال اىل البقاع .لذا
يرص وزير االشغال العامة والنقل غازي زعيرت
عىل اقرارها يف مجلس الوزراء ،امال يف الحد من
نزف الحوادث وتكبيد اللبنانيني هذا الكم من
الضحايا سنوياّ .
تحض الوزارة ايضا لشق طرق
واستحداثها يف محافظتي بعلبك  -الهرمل
وعكار ،مرسومة ومخطط لها يف الحكومات
املتعاقبة قبل اكرث من  20سنة .يحمل مرشوع
الوزير عددا من االفكار للنهوض مبطار رفيق
الحريري الدويل يف بريوت واملراىفء.
■ كيف تعاطت وزارة االشغال مع العاصفة
الثلجية "زينة" التي رضبت املناطق وقطعت
الطرق ،وحجزت اعدادا كبرية من املواطنني يف
منازلهم؟
□ قبيل بدء موسم الشتاء ،تحرضت الوزارة
لهذا الفصل واستنفرت املديريات االقليمية
وكل املراكز يف املناطق ،ومتت االستعانة
باالجراء والعامل املوسميني ،اضافة اىل سائقي
الشاحنات .لدينا العرشات من املراكز ،وغطينا
كل املناطق ،وتعاونا مع نحو  400عامل .لكن
الجميع يعلم ان عدد آليات جرف الثلوج التي
متلكها الوزارة محدود ،وهي ال تغطي اكرث من
 % 20من الحاجة املطلوبة .اذ ان بعض املراكز
ال يضم اي آلية .لذلك نؤمن امللح الزالة الجليد.
وقد اعطيت التعليامت اىل رؤساء املديريات
يف املحافظات الستئجار ما يحتاجون اليه من
آليات تعود اىل رشكات خاصة او اىل املواطنني.
وضعت الوزارة تسعرية يف هذا الخصوص.

■ هل انت راض عن الدور الذي ادته الوزارة
يف عملية فتح الطرق وانقاذ املواطنني الذين
حورصوا يف سياراتهم ،اضافة اىل فتح طرق
عدد من البلدات التي غطتها الثلوج ،علام ان
مثة شكاوى صدرت يف هذا الشأن من بعض
البلديات؟
□ من خالل متابعتي التحرك الذي قامت به
الوزارة وجميع العاملني يف املديريات االقليمية
واملراكز ،اقول انني راض اىل حد كبري عن االداء.
يفرتض هنا ان نعي جيدا ان موجة الثلج التي
حلت اخريا كانت كبرية ،فضال عن الجليد الذي
سيطر عىل اكرث من منطقة .ينبغي التوضيح
ان صالحية عمل املديريات تنحرص يف الطرق
الدولية والرئيسية يف البالد ،وتعود الشوارع
الداخلية يف البلدات اىل البلديات .رغم ذلك،
قامت الوزارة بفتح الطرق يف اكرث من بلدة
محارصة .ساهمت مديرية الدفاع املدين يف
هذه املهمة ايضا ،اضافة اىل ما قام به الجيش
الذي تعاون مع وحداته يف اكرث من موقع.
كانت الطرق الرئيسية تحت السيطرة بنسبة
 ،% 80وما حصل انه بعد جرف الثلوج ،كانت

سأطلب شراء آليات للمراكز،
وانتظر تجاوب مجلس الوزراء
معي كي تكون جاهزة في
املوسم املقبل

□ تحدثت وسائل االعالم عن بعض الحاالت.
اذا ملست اي تقصري يف مساعدة املواطنني
سألجأ اىل محاسبة املقرصين .لكن علينا يف
املقابل االخذ يف االعتبار االمكانات املتواضعة
يف عدد من املراكز ،رغم حامسة العاملني فيها.

■ كيف ستتفادون يف االيام املقبلة الوقوع يف
االخطاء عند حلول عواصف ثلجية عىل غرار
"زينة"؟
□ قامت املديريات بالواجبات املطلوبة منها.
سأتقدم من الحكومة بطلب رشاء آليات
للمراكز ،وانتظر تجاوب مجلس الوزراء معي
يف هذا الطلب ،وان تكون هذه اآلليات جاهزة
يف املوسم املقبل .ما الفائدة التي نجنيها
من استحداث مركز جديد ووضع العاملني
والسائقني فيه واستئجارهم من دون توفري
اآللية املطلوبة؟ يف هذا السياق ،افكر يف تلزيم
عملية جرف الثلوج اىل رشكات خاصة ملدة
 5سنوات ،عىل ان تخضع ملراقبة الوزارة وفق
دفرت الرشوط الذي سيوضع يف هذا الشأن .يف
حال حدث تقصري منها تخضع للمحاسبة.
■ مثة َمن سيتهمكم عندئذ بالخصخصة
والتخيل هنا عن القطاع العام؟
□ ما اطرحه ليس خصخصة .الكادر املوسمي
هو َمن يتوىل عملية جرف الثلوج ،علام انه غري
دائم ويعمل لنحو ستة اشهر .لقد وصلت اىل
خالصة مفادها ان التلزيم افضل ،الن  400عامل
وسائق يتم التعاقد معهم عىل اساس التنفيعات،
واكرث من نصفهم يعملون عىل الورق وال يزالون
يقبضون مخصصاتهم .اعرتف بانني مل استطع
تغيري  % 5منهم بسبب سيل املراجعات التي

وزير االشغال العامة والنقل غازي زعيرت.

اتلقاها يوميا من قوى سياسية .ينبغي االشارة
اىل ان مثة مراكز منوذجية مثل ضهر البيدر يحتاج
تجهيزها اىل عرشات املاليني من الدوالرات .نحن
يف املناسبة نتعاون ونلزم عددا من الرشكات
تنظيف املجاري واالقنية يف املحافظات.
■ ماذا ملست من مشكالت يف وزارة االشغال
التي تعنى باكرث من قطاع يف البلد؟
□ هي اكرث من وزارة ويجب تقسيمها اىل اربع
وزارات ،واقله اىل اثنتني ،الن مسؤولياتها عدة:
مديرية للطريان املدين ،التنظيم املدين ،مديرية
االشغال والطرق واملباين ،املديرية العامة للنقل
الربي والبحري ،السكك الحديد والنقل املشرتك،
اضافة اىل االمالك البحرية .وزارة االشغال
تجمع كل هذه املرافق عىل نحو ال مثيل له
يف اكرث بلدان العامل ،ويبقى موضوع الطرق
التي تحتاج اىل موازانات كبرية .منذ توليت
املسؤولية يف الوزارة حتى االن ال نزال نعمل
عىل اساس موازنة سنة  2005بقانون رقمه
 238جرى وضعه عام  .2012موازنة الوزارة
يف حدود  120مليار لرية سنويا ،فيام املطلوب
تأمني  400مليار .يف السابق كانت الوزارة
تحصل عىل سلف تغطي بعض حاجاتها.
■ وسط هذا النقص كيف تعمل وتلبي
املطلوب منها تنفيذه؟
□ كانت تساعد البلديات عىل ترميم الشوارع
الداخلية وفلشها باالسفلت .اعتمد الوزراء
السابقون هذا االمر يف االعوام الـ 15االخرية.
وتأيت هذه الخطوة بعد حرمان البلديات من
مستحقاتها يف صندوقها املستقل.

■ ما هي الخطة التي وضعتها الوزارة لسنة
2015؟
□ من خالل املوازنة املقررة ،وضعنا خطة
ملشاريع الطرق الرئيسية يف كل املحافظات.
كان البعض قد اخذ عيل انني ميزت بني
منطقة واخرى ،علام ان محافظة بعلبك
 الهرمل تستحق الكثري بسبب مساحتهاالكبرية .يف الوقت الذي خصصت لها 30
مليار لرية ،نالت محافظة جبل لبنان 24
مليارا يف العام الفائت ،فيام مل تتلق الضاحية
الجنوبية قرشا واحدا خالل االعوام الثامنية
االخرية .مثة مشاريع كانت ملزمة منذ عام
 .2012بالتعاون مع مجلس الوزراء ووزير
املال عيل حسن خليل حصلنا عىل  158مليار
لرية المتامها .مثة طرق ستشق يف البقاع مثل
ربط بلدة الكنيسة بدير االحمر ،وهي مقررة
منذ عام  ،1999واخرى يف محافظة عكار
ستنفذ ايضا.
■ بعض االوتوسرتادات الدولية وطرق
املحافظات تحولت افخاخا للموت ،كيف
تترصف الوزارة للحد من هذه الكوارث؟
□ هذا االمر صحيح .كل الطرق التي تحتاج
اىل مراجعة ستوضع يف الصيانة واعادة فلشها
باالسفلت من جديد مثل طرق الكرك -
زحلة ،ابلح  -بيت شاما ،بريوت  -الشامل،
ومن القاسمية اىل صور .يف حال عدم صيانتها
تبقى محطات للقتل واملوت املجاين.
■ هل سترتاجع نسبة الحوادث عىل
االوتوسرتادات؟

■ اين اصبحت خطة النهوض مبطار رفيق
الحريري الدويل يف بريوت؟
□ بعد اجتامعي ووزير التنمية االدارية نبيل
دوفريج ومجلس الخدمة املدنية ،قررنا تعيني
اعضاء الهيئة الوطنية للطريان املدين ،وملء
النسبة الكبرية من الشواغر يف املطار .رغم هذه
الشواغر نستطيع القول اننا خطونا خطوات
مهمة لناحية تأمني سالمة الطريان ،وهذا ما
يعرفه االتحاد االورويب الذي ننسق معه يف
هذا القطاع .ستحصل مصلحة االرصاد الجوية
عىل الرادار الذي تحتاج اليه ،بعدما وفرنا لها
االعتامد املطلوب ،علام ان الحكومة تتجاوب
معي يف املسائل التي يتطلب توفريها يف املطار.
■ كيف هي حال العمل يف املراىفء؟ كيف
تتعاون مع الوزارات املعنية يف ملف سالمة
الغذاء وخصوصا بعد الضجة االخرية يف هذا
الحقل؟
□ اعطيت االوامر اىل كل املسؤولني يف املطار
واملراىفء ملساعدة ما تتطلبه منهم الوزارات
املعنية ،علام ان املستودعات املوجودة يف
املطار واملراىفء اضافة اىل اهراءات القمح ال
عالقة للوزارة بها ،بل تخضع لوزارة االقتصاد.
ال بد من القول ان الشغور الحاصل يف االدارات
وتكليف اشخاص القيام بهذه املهامت اعتربها
جزءا من الفشل الذي نعاين منه .مثة موظفون
مجنزرون يف بعض املواقع.
■ هل تتلقى الدعم املطلوب لوزارة االشغال
من الحكومة؟
□ لدينا تجاوب فعيل من الرئيس متام سالم
حيال ما اطرحه معه ،لكن بحكم الواقع
املادي وتركيبة الحكومة .هنا ال اتحدث عن
كيدية داخل مجلس الوزراء .سأطرح آلية
صيانة الطرق وتلزميها مجددا لوقف حاممات
الدم عليها من جراء حوادث السري التي تقع
يوميا وتحصد ارواح شبابنا .وقد ارسلت كتابا
يف هذا الشأن العتامد هذه اآللية وفقا لديوان
املحاسبة والتفتيش املركزي.
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مقابلة

غالب نصار

سنة في عمر حكومة الرئيس سالم ديبلوماسية متحرّكة

تفهم دولي لتحييدنا عن الصراعات اإلقليمية
شادي كرمّ :

رغم شغور الرئاسة االوىل الشهر خلت ،ظل لبنان عىل الخريطة العربية والدولية من
خالل تحرك رئيس الحكومة متام سالم لنقل صورة الوضع اللبناين اىل العامل ،وتعزيز
حضوره واملساهمة يف ايجاد حلول ملشكالته املرتبطة باالزمات االقليمية
يف الشهر الحايل يكون انقىض سنة عىل
تأليف حكومة الرئيس متام سالم وسط
مصاعب داخلية وازمات اقليمية تنقلت
فوضاها بني بلد وآخر .اثقل شغور رئاسة
الجمهورية عىل الوضع الداخيل ،اال ان
متاسك حكومة الرئيس سالم وتضامنها ـ
رغم تباين الرأي يف ملفات شتى ـ ساهام
يف اطاللة لبنان عىل الخارج واملحافظة عىل
موقعه يف الخريطة االقليمية والدولية.
زار رئيس الحكومة نيويورك وخطب يف

مستشار رئيس الحكومة الدكتور شادي كرم.

الجمعية العمومية لالمم املتحدة ،وقصد
املانيا وبلجيكا وفرنسا والسعودية والكويت
وقطر واالمارات العربية املتحدة .بدورهم
وزراء الخارجية جربان باسيل والداخلية
نهاد املشنوق والشؤون االجتامعية رشيد
درباس واالقتصاد االن حكيم والرتبية
الياس بوصعب والثقافة رميون عريجي
والعمل سجعان قزي والزراعة اكرم شهيب
شاركوا يف مؤمترات دولية يف قضايا عنيت
بالتعاون بني لبنان وعدد من الدول ،اىل

ملفات النازحني السوريني واملساعدات
التي يتطلبها هذا البلد ملواجهة هذا العبء
املتفاقم وتسليح الجيش ودعم االقتصاد
ومكافحة االرهاب والتطرف .اضف سبل
دعم انتخاب رئيس للجمهورية.
يخرج مستشار رئيس الحكومة الدكتور شادي
كرم من قراءة التحرك الرسمي يف الخارج،
وحصيلة مناقشة امللفات التي حملها اىل
املحافل الدولية ،بانطباع مفاده ان لبنان مل
يكتف بتأكيد حضوره العريب والدويل فحسب،
ِ
بل اعاد تفعيله يف كل املنتديات.
يف تقوميه جهود االشهر املنرصمة ،يقول
كرم“ :مذ تسلم الرئيس سالم مقاليد
رئاسة مجلس الوزراء ،كان نشاطه الدويل
عىل مستوى عال .املهم يف هذا النشاط
ان االتصاالت بالدول الكربى والصديقة
كانت قامئة عىل ثالثة اسس او اهداف
ساعدت لبنان هي :توطيد االستقرار
االمني عرب املساعدات للجيش والقوى
االمنية ،مساعدة املجتمع اللبناين الحاضن
للتدفق السوري ،مساعدة لبنان يف الجانب
االقتصادي واستعادة استقراره بعد التدهور
الذي اصاب االقتصاد نتيجة احداث سوريا
وقبل نشوبها .السباب داخلية واقليمية،
مل نحرض انفسنا للتصدي للمعضالت التي
نشأت ،ما اثر عىل الوضع املايل وزاد الدين
العام .مل تكن مثة موازنة عامة للدولة
وال اتفاق عىل القضايا االساسية ،اىل عدم
االتفاق عىل امللفات الداخلية وتحقيق
بعض االصالحات الالزمة وغياب الترشيع يف
مجلس النواب .مع انه كانت وال تزال هناك
حاجة اىل اقرار عدد من املشاريع والقوانني
املهمة لالقتصاد .كذلك كانت الحال يف
مجلس الوزراء .تعطل بعض املسائل
الرضورية لسري عمل الدولة ،وخصوصا
بعد شغور موقع رئاسة الجمهورية .هذا

الوضع ادى ايضا اىل تدين الحركة االنتاجية
واالقتصادية وعدد السياح .وجاء تفاقم
االزمة السورية وتدفق النازحني ليزيدا من
حدة املشكلة ،فتأثرت ايضا حركة الرتانزيت
بني لبنان والدول العربية عرب سوريا .اصبح
املرور خطرا ومكلفا ثم توقف .الحق يقال
ان الحكومة السابقة تعاملت بعدم جدية
كافية مع هذا املوضوع ،النها رمبا اعتقدت
انه لن يتطور اىل الخطورة التي وصل اليها،
او ان االزمة السورية ستطول اىل هذا القدر،
ورمبا كانت لديها اسبابها .حني جاءت
حكومة الرئيس سالم وجدت تجاوبا اكرب
من املجتمع الدويل .تجسد ذلك يف اجتامع
دول مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي
عقد يف نيويورك يف ايلول  ،2013وترأسه
الرئيس ميشال سليامن واالمني العام لالمم
املتحدة بان يك مون ،يف حضور مسؤولني
من الدول الخمس الكربى ودول اخرى.
اقر االجتامع برنامجا لدعم لبنان سياسيا
وعسكريا ،ونتجت منه الحقا سلسلة من
االجتامعات املامثلة ،منها االجتامع الثاين
يف آذار  2014يف باريس الذي ترأسه
الرئيسان فرنسوا هوالند وميشال سليامن،
وحرضه ممثلون عن الدول الخمس الكربى
واملانيا وايطاليا ،وتاله اجتامع ثالث يف
روما خصص لدعم الجيش اللبناين .كانت
اململكة العربية السعودية قد اعلنت
ايضا عن مساعدات للجيش بقيمة ثالثة
مليارات دوالر اعقبتها مبساعدة فورية
له مبليار دوالر .تابع الرئيس سالم هذا
املوضوع بدقة يف اجتامعات دورية مع
سفراء دول املجموعة الدولية .كام تابع
تطور انشاء الصندوق االئتامين الذي اقره
االجتامع االول يف نيويورك ،واقره الحقا
مجلس الوزراء .لكن تطورات امنية عدة
حصلت يف طرابلس ،ثم يف عرسال ،فاقمت
االوضاع .مع ذلك استمرت املتابعة يف
الزيارت الالحقة للرئيس سالم.

الرئيس متام سالم يلقي كلمة لبنان امام الجمعية العمومية لالمم املتحدة.

السعودية ،والحقا الكويت وقطر ثم
االمارات العربية املتحدة .كانت مثة رضورة
لتعزيز العالقات مع هذه الدول الشقيقة،
والبحث عن وسائل دعم لبنان لتوطيد
االستقرار السيايس واالمني واالقتصادي فيه،
والحصول عىل مساعدات يف هذه املسائل،
ورفع مستوى الوضع االجتامعي للبنانيني
ومعالجة مشكلة الفقر ،والسعي اىل تحرير
العسكريني املخطوفني (مع املسؤولني يف
قطر) ،اىل متابعة املسائل االقليمية ومحاولة
تحييد لبنان عن اخطارها .االمر نفسه قام
به امام رؤساء  14دولة ومسؤوليها يف

انطلق الصندوق
االئتماني لدعم لبنان
ودخل اليه  75مليون دوالر
صرفت على املشاريع

ال يستطيع العالم
انتشالنا اذا كنا نحن نشل
■ كيف استأنف الرئيس سالم التحرك انفسنا وبلدنا

الخارجي؟
□ قام اوال بزيارة للمملكة العربية

نيويورك خريف  2014خالل انعقاد الدورة
العادية للجمعية العمومية لالمم املتحدة،
ويف اللقاءات التي عقدها خالل وقت
قصري نسبيا ،لكنها كانت مفيدة النه اوال
شخص يوحي بالثقة ،وقدم تشخيصا دقيقا
وواضحا وعميقا ملشكالت لبنان واملنطقة،
وعرض وسائل واقرتاحات للمعالجة .كان يف
اولوية البحث السعي اىل تسهيل انتخاب
رئيس للجمهورية .وهذا اقتناع راسخ لديه،
الن عدم انتخاب رئيس امر مرض بالبلد
واملؤسسات وغري ميثاقي ،ويص ّعب تحديدا
عمل مجلس الوزراء .سلط الرئيس سالم
الضوء عىل لبنان مجددا ،وطرح حلوال
واقرتاحات لعدد من املشكالت االقليمية
القامئة ،ال سيام معالجة موضوعي االرهاب
والقضية الفلسطينية .كذلك حدد عددا من
الحاجات للبنان واملنطقة والدول الصديقة
ساهمت يف ايجاد الوعي لدى هذه الدول
ملسائل رمبا كانت غائبة عنها ،وحفزت
املجتمع الدويل عىل التحرك .من ابرز
التحركات جولة املسؤول عن دائرة افريقيا
والرشق االوسط يف الخارجية الفرنسية
فرنسوا جريو عىل عدد من الدول املعنية
بلبنان لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية
واستعجاله.
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■ ما هي حصيلة الجوالت االوروبية؟
□ االهم كان مؤمتر برلني ملعالجة ازمة
النازحني السوريني الذي طرحت فكرة
عقده خالل زيارة وزير الخارجية االملانية
شتاينامير ومسؤولني املان آخرين لبريوت.
دلت هذه الزيارات عىل االهتامم الدويل
بلبنان ،وعىل اهمية التواصل معه.
بعد املانيا كانت زيارة مهمة لربوكسل
حيث مقر االتحاد االورويب ،ويف الوقت
ذاته زيارة لبلجيكا حيث عقد لقاء مع
رئيس الوزراء ووزير الخارجية وسواهام
من املسؤولني ،وكانت مهمة جدا النها
مل تنحرص بالرأس التنفيذي لالتحاد
االورويب املتمثل بالرئيس يونكر واملفوضة
موغرييني اللذين اظهرا اهتامما خاصا
بلبنان .كذلك عقد لقاء مهم وغني
بالنقاش مع لجنة الشؤون الخارجية يف
الربملان االورويب ،وجرى بحث تفصييل
يف مواضيع االرهاب والوضع االقتصادي
وقضية النازحني .وقد ابدى اعضاء الربملان
اهمية حيال امللف اللبناين ،وهذه ظاهرة
شعرنا بها خالل زيارة باريس ايضا يف
االجتامعات مع رئيس الجمهورية ورئيس
الحكومة ورئيس مجلس الشيوخ ولجنة
الشؤون الخارجية يف الربملان الفرنيس.

مع املستشارة االملانية انجيال مريكل.
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هذه اللقاءات مل تكن ارتجالية او
بروتوكولية ،بل ان الرئيس سالم قدم
خاللها منطقا يف تحليل الوضع اللبناين
والتفكري يف طرق مساعدته ،ما ادى اىل رد
فعل فرنيس ايجايب جدا.
■ كيف نلخص نتائج الجوالت الخارجية
سياسيا وامنيا واقتصاديا؟
□ يف النتائج السياسية ،تجري حاليا
تحركات مهمة ملساعدة لبنان عىل
انجاز االنتخابات الرئاسية والقيام بهذا
الواجب الدستوري .لذلك قام املسؤول

من نتائج التحرك الخارجي
اتصاالت دولية النتخاب رئيس
الجمهورية
من دون استقرار امني كامل
ال يستطيع بلدنا تحقيق اي
تقدم سياسي او اقتصادي

عن دائرة افريقيا والرشق االوسط يف
الخارجية الفرنسية فرنسوا جريو بزيارة
روسيا وايران والسعودية ،ويجري حاليا
اتصاالت مع االمريكيني .هناك ما يشبه
التوكيل له من الدول الكربى ملعالجة
ازمة الرئاسة .مثة تف ّهم دويل لتحييد لبنان
عن الرصاعات الحاصلة يف املنطقة ،وان
اختلفت النسب بني دولة واخرى .عىل
الصعيد االقتصادي واملايل ،انطلق عمل
الصندوق االئتامين لدعم لبنان ودخل
اليه حتى االن  75مليون دوالر .يف وقت
وجيز بعدما صادقت الحكومة عىل
انشائه ،استخدمت االموال يف مرشوع
مساعدة البلديات .هناك مشاريع اخرى
تتناول الصحة العامة والوضع الرتبوي.
لكن بالنسبة اىل الوضع االقتصادي ،علينا
نحن اوال مساعدة انفسنا يك يساعدنا
العامل الحقا .علينا اتخاذ قرارات مهمة
لدفع االقتصاد مثل اقرار املوازنة العامة
واجراء اصالحات بنيوية واقرار بعض
القوانني .ال يستطيع العامل انتشالنا اذا كنا
نحن نشل انفسنا وبلدنا .عىل الصعيدين
االمني والعسكري كان التقدم االكرب يف
الدعم الدويل ،نظرا اىل خطورة االرهاب
الذي يواجهه لبنان .من دون استقرار
امني كامل ،ال يستطيع بلدنا تحقيق اي
تقدم سيايس او اقتصادي .ساهم التحرك
الخارجي يف حصول تقدم مهم يف معالجة
ملف النازحني السوريني ،اذ اقر العامل
للبنان بحسن استضافته اياهم من دون
اي مقابل ومساعدة ،وتف ّهم الحقا قرار
الحكومة الحد من استقبالهم الن لبنان
بات يحتمل اكرث من طاقته ،وامكن
تحديد مفهوم الالجئني دوليا والتفريق
بني الالجىء والزائر والسائح والعامل.
كام تم تحديد معايري التعامل مع هذه
القضية ،فتح ّول رد الفعل الدويل عىل
اجراءات لبنان من لوم وسلبية اىل تف ّهم
ودعم شامل ملوقفه واالعباء التي يتحملها
جراء تفاقم ازمة النزوح ،خصوصا حيال
االعباء املالية واالجتامعية والرتبوية
والصحية ،ال سيام منها االمنية التي ترض
ببلدنا والبلدان االخرى.
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تحقيق

داود رمال

aborami20@hotmail.com

املدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقري.

في انتظار أن يقرع الرئيس أبواب قصر بعبدا

املديرية العامة لرئاسة الجمهورية تمأل الشغور
شغور الرئاسة االوىل اشعر املديرية العامة لرئاسة الجمهورية مبغزى خلو قرص
يأت الرئيس الجديد ،اال ان املهامت ومامرسة الصالحيات ال
بعبدا ووطأته .مل ِ
تزاالن مستمرتني
منذ شغور رئاسة الجمهورية يف  25ايار ،2014
ُينظر اىل قرص بعبدا عىل انه مقر مهجور بعدما
غادره الرئيس ومل يدخل اليه الخلف .بيد ان واقع
املكان ليس كذلك متاما .يف انتظار انتخاب رئيس
الدولة يستمر العمل يف القرص الجمهوري تحت
مظلة املديرية العامة لرئاسة الجمهورية ،مبالكها
ودورة الحياة اليومية ،وان اختلف ايقاعها ما دام
ال رئيس ترفع اليه حصيلة االعامل .املديرون
واملوظفون يحرضون ،واالدوار واملهامت تتواصل،
والتقارير تع ّد كام لو ان الرئيس عىل اهبة دخول
مكتبه وجناحه.
يقول املدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور
انطوان شقري ان "حضور املدير العام للرئاسة
جلسات مجلس الوزراء سبب كاف للتأكيد ان
املديرية تضطلع بدورها كامال تبعا ملا تدعى اليه،
وتتابع اعامل مجلس الوزراء".
يحرض املدير العام جلسات مجلس الوزراء
استنادا اىل النظام الداخيل للمجلس ،ويتابع
القرارات الصادرة عنه و"هذا االمر يحتاج اىل
جهد متواصل ،الن الهدف هو املحافظة عىل
متابعة اعامل مجلس الوزراء كونها تتضمن
ملفات مستمرة ،وال ميكن االنقطاع عنها .يجب
ان تكون حارضة عند انتخاب رئيس جديد".
يضيف شقري ان املديرية تثابر عىل "اعامل الصيانة
لالجهزة واملباين والسيارات والتجهيزات ،اي
االستفادة من الوضع الحايل النجاز كل ما يصعب
انجازه ،نظرا اىل حجم العمل وحساسية وجود

الرئيس بحيث يصعب القيام باعامل الصيانة
يف اماكن معينة .كذلك تقوم املديرية بتنظيم
عمل الوحدات التابعة لفروع املديرية العامة
لرئاسة الجمهورية ومكننة شبكاتها والربط بني
كل الفروع ،اضافة اىل دورات ادارية وقانونية
متخصصة لتأهيل املوظفني وتدريبهم ،عىل ان
تبدأ قريبا دورات متخصصة ملكتب االعالم
لتفعيل العمل التحلييل".
يعقب ايضا" :ليس غلوا القول ان املديرية العامة
لرئاسة الجمهورية حارضة ،وهي اشبه بخلية
نحل ال تتوقف عن العمل والتطوير .االمر الذي
ميكن الرئيس الجديد من االتكال عىل سند اداري
متني ،قادر عىل مواكبته يف كل الظروف".
ويوضح شقري ان "الهيكلية االدارية للمديرية
العامة تضم مالكا قوامه  42موظفا .حدد هذا
العدد عند انشاء املديرية العامة للرئاسة ومل
يعدل .هناك عمليا تسعة مراكز غري شاغرة من
اصل  ،42علام ان بقية املوظفني متعاقدون مع
رئاسة الجمهورية منذ اعوام وتجدد عقودهم
سنويا ،ومعظمهم يف املراسم واالعالم .مثة
اجراء يعملون بالفاتورة .هناك نسبة % 50
من عديد املديرية العامة عنارص مفصولون من
الحرس الجمهوري ملؤازرتها .فصل ستة ضباط
اىل املديرية يتولون مهامت اساسية ويساعدون
يف االعامل االدارية ،ما دفعنا اىل اعداد خطة
تحدد الحاجات البرشية ستعرض عىل الرئيس
الجديد مللء الشواغر ،ويك تعمل املديرية

مبوظفني ثابتني لديها ،ما يؤمن استمرار عجلتها
وعدم تأثرها بأي امر .يعود اىل رئيس الجمهورية
اختيار املستشارين والخرباء الذين يرافقونه طيلة
عهده".
يستند تنظيم املديرية العامة لرئاسة الجمهورية
اىل قرار يصدر عن املدير العام لرئاسة الجمهورية
وفق املادة السادسة من املرسوم  2041الصادر
يف  27آب  .1959اال ان التنظيم الجديد الذي
ابرص النور يف  21كانون الثاين  ،2013حافظ عىل
الفروع الخمسة التي تتألف منها املديرية العامة
(مديريات عامة) ،والقرار الجديد الرقم  20طور
الهيكلية التي كانت قامئة عام .1998
عىل ان شقري يرشح ابرز ما استحدث يف القرار
الجديد ،وهو دائرة شؤون مجلس الوزراء ،مالحظا
انها "غاية يف االهمية الن من املهامت االساسية
للمديرية العامة لرئاسة الجمهورية متابعة اعامل
مجلس الوزراء بدءا من جدول االعامل ،وصوال
اىل متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن املجلس.
وهي تنسق اراء الفروع املختلفة يف املديريات
العامة لرئاسة الجمهورية وفق البنود املدرجة يف
جدول االعامل ،بحيث ترسل البنود البداء الرأي
اىل الفرع صاحب االختصاص بهدف احاطة رئيس
الجمهورية باملعلومات واملالحظات الوافية،
لتسهيل ادارة جلسات مجلس الوزراء عندما
يحرض فيرتأس الجلسة ،او متابعة القرارات التي
تصدر عن جلسات مجلس الوزراء".
تأمينا لفاعلية االنتاج ورسعته ،متت مكننة كل
اعامل مجلس الوزراء وتأليلها ،ويجري العمل
حاليا عىل ربط هذا الربنامج مع االمانة العامة
ملجلس الوزراء لتسهيل العمل ،والتنسيق يف ما
بني املديرية واالمانة العامة.
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تقرير
جورج ياسمني
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التجربة اللبنانية في قرنني :الحوار أجدى
مل يكتب النجاح الي انقالب عسكري يف لبنان ،ومل تتحول اي ثورة او حركة شعبية
اىل حامم دم وتعليق مشانق .مل يتوحد اللبنانيون عىل مرشوع او فكرة او رؤية
جامعة ،لكنهم مل يصلوا يوما اىل ما شهدته مجتمعات قريبة او بعيدة من تغيري
دراماتييك .امتلكوا دوما ما افتقده سواهم :الحوار

صحيح ان تاريخ لبنان حافل مبحطات مؤملة ،عىل
االقل منذ  175عاما ،اي منذ عام  1840بعد اطاحة
االمري بشري الثاين الكبري وما لحقها من تداعيات،
وصوال اىل مأساة عام  .1860اال ان ذلك حصل،
باعرتاف قناصل دول اوروبية ،نتيجة السياسات
الخارجية واملصالح الدولية ،وبتحريض بشع من
الدولة العثامنية املهيمنة انذاك .كان اللبنانيون
وقودا وادوات بارادتهم احيانا ويا لالسف ،ورغام
عنهم يف اوقات كثرية.
مع االنتداب الفرنيس وبعد االستقالل ،حصلت
قالقل واضطرابات وتعديات يف بعض املناطق،
وخصوصا يف االقضية االربعة ،احتجاجا عىل فصلها
عن سوريا (وفق املتمسكني بهذه الفكرة) ،وكانت

مل تؤ ِد حرب لبنان اىل تقسيمه خالفا ملا حصل يف دول عدة.

حركة او ثورة ( 1958كام سميت انذاك) محطة
موقتة ،ووقتا مستقطعا يف حقبة امليثاق الوطني.
لكن رغم عنفها يف بعض املناطق مل تتحول ثورة
دموية .قبلها عام  1952كانت الثورة البيضاء او
االنقالب االبيض عندما اجربت املعارضة الرئيس
بشارة الخوري عىل التنحي وتسليم مقاليد
السلطة اىل اللواء فؤاد شهاب قائد الجيش عىل
رأس حكومة انتقالية والذي ـ للمفارقة ـ عىل
عكس غريه من الجرناالت الذين كانت تعج بهم
العواصم املحيطة ،مل يعلن الحكم العسكري وال
االحادي وال الشخيص ،بل سلم االمانة والرئاسة اىل
الرئيس كميل شمعون الذي انتهى عهده بحركة
 .1958قبل ذلك ،شهد لبنان الفتي الحاصل عىل

استقالله حديثا حركة عسكرية محدودة قام بها
منارصو الحزب السوري القومي االجتامعي عام
 ،1949وخصوصا عىل الحدود اللبنانية  -السورية،
عندما هاجم عنارصه نقطة املصنع اللبنانية
فسقط شهداء وجرحى من القوى النظامية
اللبنانية ،وانتهت الحركة يومها باعدام الزعيم
انطون سعادة .االمر الذي اوجد رشخا وتداعيات
دفع الرئيس الراحل رياض الصلح مثنها يف عامن
عام  1951عندما اغتاله قوميون سوريون.
فرتة الهدوء واالستقرار االمني والسيايس
واالقتصادي التي شهدها لبنان يف عهد الرئيس
شمعون ،باستثناء حركة  ،1958والتي اعقبتها
"ثورة مضادة" قام بها حزب الكتائب يف العام
ذاته ،استمرت حتى عام  1961الذي عرف حركة
مترد ّ
(سمها البعض انقالبا) قام بها الحزب
السوري القومي االجتامعي مبشاركة ضباط من
الجيش اصحاب رتب صغرية .مل يكتب النجاح
لهذا التمرد .ترصف الرئيس فؤاد شهاب يومها

يعود اللبنانيون دامئا إىل طاولة التحاور والتواصل واصالح ذات البني.

كرجل دولة وقانون ومسؤولية ،ورفض انزال
عقوبة االعدام بأي من املشاركني ،ما شكل عالمة
بيضاء يف املحيط االسود الذي كان يلف لبنان.
اثبت اللبنانيون املمثلون برئيسهم رسوخهم يف
التسامح وتعلقهم بتاريخهم وماضيهم وتجاربهم
املشرتكة عىل مدى مئات السنني ،مسلمني
ومسيحيني ودروزا.
لعل ما حصل عام  1943عندما نال لبنان استقالله
يشكل ذكرى وعربة يجب التوقف عندها .يتذكر
الصحايف الكبري اسكندر الريايش ان االصوات
علت واملطالبات ارتفعت والصيحات تكررت
ملحاكمة الرئيس اميل اده بتهمة الخيانة العظمى،
وتحول اصدقاء الرجل اعداء ،واملقربون شامتني،
وتبارى اصحاب النفوس الصغرية يف كيل الشتائم
واالتهامات للرجل الكبري اميل اده ،ووصل بهم
االمر اىل حد املطالبة باعدامه .فام كان من الرئيس
الراحل رياض الصلح املعروف بخصومته الده،
اال ان انتحى جانبا بالصحايف الريايش وقال له:
"اذهب اىل الرئيس اده وقل له ان احدا لن ميسه
بسوء ،ولن اسمح للغوغائيني بأن ينالوا منه".
هذا املوقف الكبري من رجل كبري ـ يضيف الريايش
ـ دفع البعض اىل لوم الرئيس الصلح عىل تسامحه
وتعاطفه مع الرئيس اده ،فاجابهم" :قد اكون
ارتكبت خطأ بحاميته ،لكنني لن ارتكب خطيئة
االنجراف وراء املطالبة باعدامه" .يف كل املحطات
واملفاصل املحورية يف حياة لبنان الصغري والكبري،
القامئقامية واملترصفية ،قبل االستقالل وبعده،
مع االنتداب او من دونه ،قبل عام  1975او
بعد اتفاق الطائف ،مل يصل اللبنانيون اىل درجة
االفرتاق واالنسالخ واالنفصال .كانت االم ودماء
ودموع ،لكن الحائط املسدود كان يفتح بثغرة،
والنفق يضاء بشمعة ،والخالف ينتهي بتسوية.

يتقن اللبنانيون لعبة
حافة الهاوية :التوقف
قبل السقوط ،او السقوط
ومن ثم الوقوف ،او
الوقوف على رجل واحدة
افضل من عكازين
مل تعرف الشعوب واملجتمعات املحيطة بنا
معادالت وشعارات كالتي عرفناها ،وتخطينا
مشكالتنا الكثرية بحروفها البسيطة والعادية:
لبنان واحد ال لبنانان ،التفهم والتفاهم ،ال غالب
وال مغلوب ،وطني دامئا عىل حق ،لبنان اصغر من
ان يقسم واكرب من ان يبلع ،لبنان الرسالة...
كانت الشعارات التي يركب الحكام موجتها يف
الرشقني االدىن واالوسط متجد الحاكم ،وتبيح القتل،
وتجيز الغاء الخصم ،وتخضع الشعوب لحكم الفرد
او العائلة او الحزب ،وكلها مغلفة بقشور الحرية
والعدالة والدميوقراطية .ميسك اللبنانيون انفسهم
دامئا عن الضغط عىل "الزر االحمر" (الزر الذي
بواسطته يعطي الرئيس االمرييك او الرويس او احد
رؤساء الدول النووية االمر باطالق الحرب النووية
الشاملة) ،ومينعون انفسهم عن التامدي يف لعبة
التناحر والتقاتل ،عندما يصل االمر اىل الغاء
فكرة وجود بلدهم او التاريخ الذي عاشوه معا
طيلة قرون .قد يكون ذلك احيانا بضغط وتدخل
خارجيني ،لكن العامل يعرف ما حل بيوغوسالفيا
التي ترشذمت ،واالتحاد السوفيايت الذي تشتت،
وكوريا التي انقسمت ،والسودان الذي انفصل

جزء منه .الحرب الوحيدة يف املنطقة (قبل الربيع
العريب) التي انتهت اىل النقطة التي بدأت منها
هي حرب لبنان .مل ينقسم ،ومل يتفتت ،ومل يتوزع
كانتونات عىل غرار سويرسا الذي يطيب للبعض
ان يتشبه بتجربتها.
يتقن اللبنانيون بامتياز لعبة حافة الهاوية:
التوقف قبل السقوط ،او السقوط ومن ثم
الوقوف ،او الوقوف عىل رجل واحدة افضل من
االستناد اىل عكازين .لعبة االمم اتعبتهم ،ومصالح
الدول ارهقتهم ،وتقاطعات املصالح استنزفتهم.
يعود اللبنانيون دامئا إىل الطاولة سواء كانت
مستديرة او مستطيلة او مربعة .املهم ان يجلسوا
اىل طاولة التحاور والتواصل واصالح ذات البني
واعادة وصل ما انقطع .يف تاريخ اللبنانيني محطات
مؤملة ،واحداث دامية واوجاع مل متحها االيام بعد
من لوح ذاكرتهم .لكن يف جيناتهم تسامحا وحنكة
ومقدرة عىل تدوير الزوايا ،وتسطيح املطبات،
واذابة جبال الجليد مهام كانت عالية .لعل امليزة
الكربى التي خصهم بها لبنان هي انهم عاشوا عىل
ارضه قرونا واجياال ،فتط ّبع املسلمون باملسيحيني،
وتط ّبع املسيحيون باملسلمني .القواسم املشرتكة
تبقى اقوى من االنقسام العابر ،واحرتام االختالف
يطغى عىل مظاهر الخالف ،واالجتهاد يف التوصل
اىل تسويات ينترص دامئا عىل معادالت االبتعاد.
عندما اندلعت الحرب يف لبنان ،رمت الدول
العربية وامريكا واوروبا مبشكالتها ونزاعاتها عىل
االرض اللبنانية ،وح ّول املتصارعون لبنان حلبة
مفتوحة بجوالت ال تنتهي ،وجعلوا منه مختربا
لتجارب بشعة ظنا ـ عن وهم او عن اقتناع
ـ ان هذا البلد الصغري يصلح ألن يكون مطمرا
للخالفات ،او صندوق ايداع للتسويات .كان املهم
ان يبتعد الحريق عن دولهم .اليوم يدفع العامل
الواسع مثن نظرته الضيقة ،ويسدد العامل الحر
فاتورة ازدواجية املعايري فيه ،وتنوء اوروبا وامريكا
تحت ثقل فائض الوهم من انها ستبقى يف منأى
عن وحش االرهاب.
رغم العقبات والصعوبات والتفجريات ونهر
الدموع الذي يفيض يف بعض االحيان ،يدور يف
لبنان اليوم حوار بني مكونات اساسية مسيحية
واسالمية ،عىل تعارض وتناقض يف مرشوعها
ورؤيتها ،لكنها عىل متاس مع املسؤولية وعىل
التقاء يف لحظة الحقيقة ،وهي ان ال غنى لهم عن
الوحدة ،وان لبنان يوحدهم.

27

28

عدد  - 17شباط 2015

عدد  - 17شباط 2015

تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

 2015مفصلية حافلة باملفاجآت

من حرب اإلرهاب إلى مفاوضات السالم
كل املؤرشات تدل عىل ان  2015ستكون سنة مفصلية يف تاريخ املنطقة ،بعدما شكل
عام  2014تحوال وانعطافا يف مسارها .اذا كان قيام "دولة داعش" احدث زلزاال
اصاب ليس البنيان العريب فحسب ،وامنا مجمل الوضع االقليمي بامنه واستقراره
والوضع الدويل ايضا ،فان مصري هذه "الدولة" يتحدد هذه السنة اىل حد كبري

يف عام  2015تتضح اتجاهات الحرب التي
تخوضها القوى العاملية واالقليمية ضد
االرهاب وضد "الدولة االسالمية يف العراق
والشام" (داعش) يف العراق وسوريا ،وسط
عملية خلط اوراق واسعة يف العالقات
والتحالفات .بعدما انقلب املشهد االقليمي
رأسا عىل عقب ،وباتت الخارطة العربية
مثقلة بالبؤر والحروب ومرسحا مركزيا
لرصاع دويل ـ اقليمي متشابك الخيوط
واملصالح ،يخرج هذا املشهد يف السنة
الجديدة من حال الضبابية والرمادية،
ويدخل يف بداية الوضوح والحسم.
تبدأ سنة  2015من حيث انتهى العام
املايض ،تحت عنوان عريض هو الحرب
عىل االرهاب .هذه الحرب التي متددت
واتسع نطاقها ومرسحها ،لتصيب بشظاياها
وارتداداتها العمق االورويب ،وترضب امن
فرنسا واستقرارها االجتامعي والسيايس.
فالهجوم االرهايب الخطري الذي شهدته باريس
عندما اقتحم ثالثة مسلحني مقر صحيفة
"شاريل ايبدو" واعدموا هيئة تحريرها
ورشطيني ،احدث صدمة قوية وعميقة ال
تقل عن الصدمة التي نتجت من هجامت
 11ايلول  2001يف الواليات املتحدة.
ال ميكن فصل هذه العملية االرهابية عن
ثالثة مسارات هي:
• الدور الفرنيس يف محاربة االرهاب ،حيث
تقف باريس يف الصفوف االمامية وتنخرط
يف عمليات واسعة متتد من مايل وشامل

افريقيا اىل العراق وسوريا.
• حالة داعش ودورها يف التعبئة وحض
املتطرفني عىل شن هجامت ضد دول
التحالف ،وبالتايل ال ميكن عزل الهجوم
عىل باريس التي مل تتنبه اىل خطر التنظيم
املتطرف واالرهاب ومل تحسن تقديره ،عن
املوجة االرهابية التي ترضب الرشق االوسط
ووصلت حاليا اىل قلب اوروبا.
• ظاهرة الجهاديني العائدين من سوريا
اىل اوطانهم االوروبية مزودين خربات
ومهارات قتالية وارهابية ،ناقلني معهم
العنف والتطرف اىل املجتمعات والجاليات
االسالمية يف اوروبا.
هذا االهتزاز العنيف الذي اثار استنفارا
واستنكارا غري مسبوقني يف فرنسا واوروبا
والعامل ،سيحدث بالتأكيد تغيريا يف فرنسا
ان لجهة صعود اليمني املتطرف املتشدد يف
املوقف واالجراءات ضد املهاجرين العرب
واملسلمني ،او لجهة ارتفاع حدة الجدل
والنقاش داخل املجتمع الفرنيس حول
الهوية الوطنية ،الثقافية والدينية ،لفرنسا يف
ظل موجة "رهاب االسالم" و"االسالموفوبيا"
التي تجتاح اوروبا ،وتصور املسلمني
كـ"اعداء الداخل" .فام حدث اطلق رشارة
تداعيات كثرية يف عمق املجتمع الفرنيس،
وانهى حقبة االنفتاح التي بدأت مع الرئيس
شارل ديغول ،ودفع مبوجة شعبية اجتامعية
داخلية منغلقة ومتشددة لن يتمكن اليسار
الفرنيس من صدها واحتوائها.

لكن للحدث الفرنيس تداعيات مبارشة عىل
الحرب ضد االرهاب التي سرتتفع وتريتها
وتزداد حدة ويزداد القامئون بها عزما
وحزما .فاالمر بات عىل درجة من الخطورة
بحيث مل يعد احتواء خطر االرهاب
والتطرف ممكنا من خالل اجراءات وخطط
تقليدية ،وبخطى بطيئة متثاقلة ،مثل القيام
بحمالت توعية وتجفيف مصادر التمويل
ورضب املقومات الفكرية والعقائدية
للتطرف الديني ،وايجاد حلول ملشكالت
وازمات مزمنة يف الرشق االوسط ،واالهتامم
بالتنمية االقتصادية والبرشية .بعد "االنذار
الفرنيس" يندفع الوضع يف اذكاء الحرب
االمنية ـ العسكرية املفتوحة ضد االرهاب
ورفع وترية التدخل والرضبات الجوية ضد
داعش .يتزامن ذلك مع رفع درجة االستنفار
والتأهب واجراءات امن الحدود وتعاطي
كل دولة اوروبية مع الهجوم كام لو انه وقع
عىل ارضها ،واستهدف مواطنيها ومصالحها.
جاء الهجوم االرهايب يف باريس ليؤكد مجددا
ان الحرب العاملية عىل االرهاب التي اطلقتها
الواليات املتحدة بعد هجامت  11ايلول ،مل
تصل اىل نهاياتها يف حصار حركات التطرف
والقضاء عليها ،ومنع متددها وانتشارها.
فالحرب عىل االرهاب حققت يف العقد
املايض بعض النجاحات يف افغانستان التي ال
تزال تكافح اىل اليوم ،ويف شامل افريقيا حيث
مل تستطع القاعدة يف بالد املغرب االسالمي
تنفيذ برنامجها واهدافها ،ويف شبه الجزيرة
العربية حيث عملت اململكة السعودية
عىل تفكيك مجموعات القاعدة .اما االمال
التي اوقدها "الربيع العريب" فانها رسعان ما
خبت وحملت خيبات جديدة ،وال شك يف ان
احداث االعوام االربعة االخرية وتداعياتها
وفرت اجواء وفرصا العادة بعث الروح

الهجوم االرهايب يف باريس اكد ان الحرب العاملية عىل االرهاب مل تصل اىل نهاياتها.

يف الحركات التكفريية .يف شامل افريقيا
تبخر ما حققته الحرب عىل هذه الحركات،
وجاء تفكك الدولة الليبية وعدم االستقرار
التونيس يف ظل مرحلة انتقالية ليساهام
يف تعزيز حضور الجهاديني والتكفرييني
وتوفري السالح لهم .وهذا ما يدفع بعض
االصوات العربية واالوروبية اىل املطالبة
بالتدخل الخارجي يف ليبيا التي تتحول اىل
مركز ومأوى لكل انواع االنشطة االرهابية،
ومصدر تهديد خطري لالمن واالستقرار يف
املنطقة.
ليبيا تقف عند حافة الهاوية ،ودخلت السنة
الجديدة عىل وقع ازمة هي االسوأ ،وفوىض
داخلية وحروب قبلية ورصاع عىل السلطة.
ليس مقدرا لها ان تخرج من هذا النفق رغم
انطالق "حوار جنيف" مطلع هذه السنة،
من دون تدخل دويل حاسم من شأنه ان
يفتح افقا للحل السيايس .لكن من دون ان
يكون لالخوان املسلمني موقع ومكان فيه،
وهم مهددون هذه السنة بالخروج من
املعادلة الليبية عىل يد الجيش.
ما يقال عن ليبيا يصح قوله يف اليمن الذي
دخل فعال مرحلة تفكك وانقسام وطني ،بعد
تعرث لسنوات مع انقسامات اقليمية وقبلية

حادة ،وتضاؤل موارد الطاقة واملياه وضعف
الحكم املركزي .وجاء صعود الحوثيني اىل
السلطة وسيطرتهم عىل العاصمة ومفاتيح
ساحلية ليكرس املرحلة االنتقالية والعملية
السياسية ،ويفتح الطريق امام صعود مواز
لتنظيم القاعدة وتزايد النزعة االنفصالية
لدى الحراك الجنويب ،وتراجع االستقرار
االمني والسيايس يف العاصمة .من الواضح
ان اليمن يتجه يف االشهر املقبلة اىل مزيد
من التدهور والرصاعات القبلية واملذهبية
التي توفر بيئة مؤاتية لنمو االرهاب
والفوىض .من الواضح ايضا ان التغيري الذي
طاول رأس النظام يف ضوء املبادرة الخليجية

العراق يتحضر لتحرير
املوصل ،لكن غياب الثقة
في العالقات السياسية
والتدخالت املحلية
واالقليمية يعرقله

واملباركة الدولية لن يكتمل ،وسيسقط
اليمن يف رصاع اخر يهدد وحدته ومستقبله.
فالحركة الحوثية التي تسيطر عىل مناطق
الشامل والعاصمة ،دفعت خصومها القبليني
والدينيني والسياسيني اىل التكتل ضدها،
والتحالف مع القاعدة واملتشددين.
اما الحرب عىل االرهاب ،فان مصريها
سيتقرر يف سوريا والعراق .لكن لكل بلد
ازمته وظروفه ومعركته ضد داعش .يف
العراق يزداد الوضع تبلورا ووضوحا مع
مرور الوقت ،ولن تقترص املسألة هذه السنة
عىل القتال ضد تنظيم الدولة االسالمية ،وما
اذا كانت العشائر السنية ستنقلب عليه
وتنخرط يف عملية اطاحته وتحرير املناطق
التي استوىل عليها ،وامنا تتعلق ايضا مبسار
العملية السياسية ومستقبل العراق املقسم
واقعيا بني االكراد يف الشامل ،والشيعة يف
بغداد والجنوب ،والسنة يف الوسط ،وما اذا
كانت الدولة ستحافظ عىل وحدتها ،وما اذا
كان سيعاد بناء الجيش الوطني عىل اسس
متينة وصلبة ام ستنشأ وحدات الحرس
الوطني وامليليشيات الطائفية وتنمو عىل
حسابه.
بعد عودة االمريكيني اىل العراق وازاحة

29

30

عدد  - 17شباط 2015

عدد  - 17شباط 2015

مصري الحرب عىل االرهاب يتقرر يف سوريا والعراق.

حكومة نوري املاليك وقيام حكومة جامعة
يف بغداد تعيد احياء اللعبة السياسية ،من
دون اقصاء وتهميش ،استبرش كثريون خريا
لكن من دون التخيل عن الحذر والرتقب
ما دامت حكومة حيدر العبادي مل تحقق
برنامجها التوافقي .حصاد الحرب عىل
دولة داعش تجنيه ايران التي رعت الحشد
الشعبي الشيعي الذي يتقدم مع الجيش
وخلفه ودعمته ،ويجنيه اقليم كردستان
الطامح اىل التمدد والتوسع يف اتجاه كركوك
واملوصل.
ميدانيا ،من املتوقع ان يبدأ التحالف الدويل
يف تحسني اسرتاتيجيته املتلكئة ،ويف االنتقال
من حال الشك يف القدرة عىل الحسم الرسيع

اىل االمل يف اختصار الوقت ،مع زيادة
معقولة يف الجهد ووترية الرضبات الجوية
بالتالزم مع عمليات عسكرية عىل االرض.
ومع ان الحديث يدور دامئا عن رضورة
اقفال الحدود السورية ـ العراقية ،فان
هذا الخيار يقع خارج االمكانات العراقية
عىل املدى القريب .بيد ان تشديد املراقبة
الجوية وتكثيف الرضبات وعرقلة حركة
االمدادات واالرتال عرب الحدود ،عوامل
تساعد كثريا عىل تقليص الفرتة الزمنية
املطلوبة للتحرير يف عام الحسم ،وانطالقا
من مدينة املوصل التي اندلعت فيها رشارة
املفاجات واالنهيارات .ومع ان املوقع
الجغرايف للموصل مركز محافظة نينوى

االزمة السورية تبقى سنة  2015من دون حسم عسكري وبال حل سيايس.

ثانية كربى املحافظات بعد العاصمة بغداد
مناسب لخطط التطويق والعزل ،اال ان
الغياب املستمر للثقة يف العالقات السياسية
والتدخالت املحلية واالقليمية ،يساعد عىل
تعقيد الوضع ومرحلة التحضري واالعداد
للمعركة الحاسمة.
اما الوضع يف سوريا ،فانه سيظل لسنة
اخرى يف دائرة الحرب الدموية والتعقيدات
االقليمية والدولية .سوريا ماضية يف سنة
 2015نحو مزيد من القتال والخراب،
والحل السيايس فيها لن يحصل اذا مل يتم
تعديل االسرتاتيجيا الخاصة بالتعاطي مع
امللف السوري ،ويف ظل تعذر احياء عملية
جنيف برعاية امريكية ـ روسية .قد يساعد
التوصل اىل اتفاق نووي مع ايران عىل فتح
مرحلة انتقالية يف سوريا وبداية الخروج
من نفق الحرب .وقد يحصل تصعيد يف
عمليات التحالف الدويل يف سوريا يف اتجاه
فرض منطقة حظر جوي يف الشامل وادخال
قوات املعارضة التي سيتم تأهيلها وتدريبها
اىل املعركة .وقد يصبح خيار التقسيم امرا
واقعا اذا قدر للفصائل املعارضة ان تبسط
سيطرتها عىل حلب وشامل البالد بعد رشقها
مع االستعداد لتوسيع جبهة الجنوب .وقد
يصبح مرشوع الدولة هو املتقدم انطالقا من
املركز (العاصمة) اذا استطاع النظام حسم
املعركة يف ريف دمشق والقلمون ويف حلب
وريفها .مرد الغموض والتأرجح يف مسار
االزمة السورية ،وهي عىل وشك دخول
عامها الخامس ،عىل نحو اسايس اىل تخبط
السياسة االمريكية بعدما اعلنت الحرب عىل
داعش يف سوريا ،وحيث مل تتأخر واشنطن
يف الفصل بني ما تنفذه طائراتها يف سوريا،
وما يدعو اليه حلفاؤها من وجوب توجيه
رضبات اىل مواقع النظام .مل تتغري السياسة
االمريكية ،وتستمر يف العزوف عن اي عمل
يساهم يف اسقاط النظام ،وهو ما يرتجم
عزوفا عن دعم حقيقي ملا تسميه واشنطن
"املعارضة املعتدلة" ،وغض الطرف عن
الدعم السخي الذي تقدمه طهران لدمشق.
تبقى االزمة السورية سنة  2015من دون
حسم عسكري وبال حل سيايس ،ولن يحدث
تغيري جذري يف مسارها قبل اتضاح املوقف

يف العراق عسكريا وسياسيا .واما القضية
الفلسطينية التي تظل القضية املركزية يف
العاملني العريب واالسالمي رغم كل القضايا
واالزمات املتدافعة ،فانها ايضا غري مؤهلة
لتسجيل تقدم هذه السنة الذي ستكون فيه
املفاوضات بني ارسائيل والسلطة الفلسطينية
متوقفة ومعلقة ،بينام يتجه مرشوع الدولة
الفلسطينية املستقلة اىل مزيد من االنكفاء
وتقلص الفرص.
سيكون الرصاع االرسائييل ـ الفلسطيني
محكوما يف النصف االول من السنة
باالنتخابات االرسائيلية ونتائجها .فالهجمة
التي بدأتها الدولة العربية عىل السلطة
الفلسطينية ،وتأخذ شكل مضايقات
وضغوط مالية وسياسية ومعنوية ،يقف
وراءها رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو الذي
يخوض معركة انتخابية صعبة تهدد مكانته.
فهو يواجه هذه االيام مأزقا سياسيا ،وكان
اقدم عىل خطوة االنتخابات املبكرة ليؤدب
حلفاءه يف التحالف ويلقنهم درسا ،ولكنه
يجد نفسه مهددا بخسارة الحكم ومحارصا
من تكتل تحالفات واتفاقات واكرثية تكون
قادرة عىل اسقاطه .وبينام يركز اخصامه
املعركة االنتخابية عىل القضايا االجتامعية
واالقتصادية مستغلني اخفاقاته ،يركز هو
عىل القضايا السياسية واالمنية باعتبارها
ملعبه املفضل ،ويستغل بقوة خطوات
السلطة الفلسطينية ضد ارسائيل وآخرها
االنضامم اىل محكمة الجنايات الدولية،
اضافة اىل تحول اهتاممات املجتمع الدويل
وانظاره اىل اتجاهات اخرى محورها محاربة
االرهاب.
ال يتوقع للقضية الفلسطينية ان يكون فيها
حراك وتقدم ايا تكن نتائج االنتخابات
االرسائيلية ،واملحاوالت واملناورات لتسوية
النزاع االرسائييل ـ الفلسطيني املزمن
واملعقد يف معزل عن املشكالت املحيطة،
دونها عقبات كثرية ،ابرزها:
• ان الدور االورويب يف تسوية النزاعات يف
الرشق االوسط مشكوك يف قدراته ،خصوصا
اذا كانت الواليات املتحدة مرتددة وغري
متحمسة للتسوية املنوي التوصل اليها.
• ال ميكن فصل ما يجري يف املنطقة عن

طهران اصبحت الرقم الصعب يف معادلة الرصاع يف املنطقة.

الدولة الفلسطينية مسار
دولي لن يتوقف ،ونتنياهو
يخوض انتخابات صعبة قد
تؤدي الى خسارته الحكم
تقف ليبيا عند حافة
الهاوية ،واليمن سائر
الى التفكك

احوال االرسائيليني والفلسطينيني ،خصوصا
مع دخول عنرص جديد اليها هو العامل
االيراين الذي اصبح الرقم الصعب يف معادلة
الرصاع.
• ال ميكن ان تتقدم التسوية بني ارسائيل
والفلسطينيني او ترتاجع من دون حسم
ملفات املنطقة :من دون حسم املوضوع
النووي االيراين ،ومن دون ان يرسو الوضع
يف مرص ويتحدد اتجاهه ،ومن دون معرفة
مصري سوريا والعراق وادوار املنظامت
واالطراف املتصارعني ،وقبل معرفة مصري
داعش واخواتها ،وقبل معرفة نتائج التمدد
االيراين عرب البيئات السياسية واملجتمعية
يف اكرث من دولة عربية ،ومستوى الرصاع
املذهبي يف املنطقة وحدوده واملدى الذي
ميكن ان يصل اليه.

لكن كل يشء يؤرش اىل ان العامل اقتنع اخريا،
بعد تردد طويل ،بان بداية حل مشكالت
الرشق االوسط تكون باالعرتاف بالدولة
الفلسطينية ،وانه مهام عظمت االحداث يف
الرشق االوسط ولو من وزن داعش وجبهة
النرصة ودمار سوريا ومتزيق العراق ،فان
القضية الفلسطينية تبقى القضية املركزية،
واالعرتاف بالدولة الفلسطينية اصبح مسارا
دوليا لن يتوقف.
ُينظر اىل سنة  2015عىل انها مفصلية يتخذ
فيها الفلسطينيون والعرب والعامل قرارات
ملنع االنفجار الكبري ،مع التهديد املتامدي
لهوية القدس واملسجد االقىص ،اضافة اىل
حسم امر املصالحة الفلسطينية ومسألة
االعرتاف بالدولة الفلسطينية املستقلة.
اذا كانت االنظار تتجه يف  2015اىل ايران
واتفاقها النووي ،واىل العراق وسوريا
والحرب عىل اراضيهام ضد داعش ،فان
ذلك ال يلغي واقع ان مثة ملفات واوضاعا
اخرى ساخنة ومتحركة يف الرشق االوسط.
هذه املنطقة امللتهبة التي يلفها زنار من نار
وتعيش مرحلة انتقالية تاريخية وتحوالت
غري مألوفة تنتج منها قواعد لعبة وتوازنات
جديدة ،يف نظام اقليمي دويل جديد.
ال يبدو يف سنة  2015ان ايا من الالعبني
الرئيسيني عىل هذا املرسح الرشق اوسطي
سيحقق انتصارا حاسام يف هذه املواجهات
الوجودية ،بعد محو الحدود الفاصلة بني
السياسة والدين والحدود الجغرافية الفاصلة
بني دول املنطقة.
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اللواء عباس ابراهيم يتفقد دائرة بيروت
تفقد املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم دائرة امن عام
بريوت يف السوديكو ،وجال عىل اقسامها مطلعا عىل حسن سري
العمل ،مع بدء اعتامد نظام بطاقة االقامة البيومرتية الجديدة

بعدما اصبحت ممكننة كليا ،السيام لجهة اخذ بصامت االصابع
والصور الرقمية للرعايا العرب واالجانب الراغبني يف الحصول عىل
االقامة يف لبنان.

اللواء ابراهيم يطلع عىل تطبيق بطاقة االقامة البيومرتية.

احد اقسام الدائرة.

ّ
ويدشن “مركز عبور شبعا”
...
دشن املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم “مركز عبور
شبعا” ،املعرب الحدودي الجديد لالمن العام يف محلة جنعم ،وبدأ
العمل فيه من  27كانون االول .2014
يأيت افتتاح املركز يف سياق ضبط حركة دخول السوريني وخروجهم،
بعدما سجلت عمليات عبور يف اتجاه االرايض اللبنانية من طريق جبل

الشيخ .وزار اللواء ابراهيم املركز الجديد واطلع عىل اوضاع العسكريني،
واعطى التوجيهات والتعليامت الالزمة لبدء العمل وتنفيذ املهامت
املطلوبة منهم ،لجهة ضبط حركة العبور او املتابعة االمنية ،بالتنسيق
مع وحدات الجيش املنترشة يف منطقة حساسة تشهد اوضاعا عسكرية
يف املقلب االخر من الحدود اللبنانية  -السورية.

اللواء ابراهيم يزود عنارص املركز الجديد التعليامت بعد تدشينه.

االنتقال اىل املركز رغم العاصفة الثلجية االخرية.

في المكتبات

ا

ل
ط
ب
ع
ة
الثاني

ة

 34نشاطات

عدد  - 17شباط 2015

عدد  - 17شباط 2015

تخريج  250مفتشة ومفتشًا ثانيًا و 250مأمورًا في األمن العام

"دورة لبنان الغد" :مقارعة الخطر

احتفلت املديرية العامة لالمن العام
بتخريج  250مفتشة ومفتشا ثانيا
و 250مأمورا يف معهد قوى االمن
الداخيل يف الوروار ،حملت دورتهم
اسم "دورة لبنان الغد".
حرض االحتفال العقيد نديم سامحة
ممثال قائد الجيش ،العميد الركن
حسن عيل احمد ممثال املدير العام
لالمن العام ،العميد احمد الحجار
ممثال املدير العام لقوى االمن الداخيل،
اىل ممثلني ملحافظ جبل لبنان واملدير
العام للجامرك والدفاع املدين وضباط
وذوي املتخرجني.
بعد وضع االكاليل عىل رضيح شهداء
معهد قوى االمن الداخيل ،عزف
النشيد الوطني ونشيد االمن العام،
ثم اطلق عىل الدورة اسم "دورة
لبنان الغد" .تال ذلك توزيع الجوائز
عىل املجلني يف الدورة وهم :املفتش
ثاين املتمرن ريبيكا رسكيس ،املفتش
ثاين املتمرن اليانا طعمة ،املفتش ثاين
املتمرن هناء كنج ،وعىل املأمورين
املتمرنني املجلني :نوتر نقوال ،امين
موىس ،يوسف عواضة .بعد ذلك جرى
تبادل الدروع التقديرية بني املديرية
العامة لقوى االمن الداخيل واملديرية
العامة لالمن العام ،كام وجه اللواء
عباس ابراهيم كتاب شكر اىل قائد
معهد قوى االمن الداخيل العميد
الحجار.
والقى ممثل اللواء ابراهيم العميد
الركن عيل احمد كلمة قال فيها" :مع
كل طلعة دورة تخريج نرى املهامت
امللقاة عىل االمن العام توسعت ،وان ما

تزود اياه زمالء قبلكم تضاعف وكربت
املسؤوليات .أمل نقل ان امننا عامة هو
امان عام؟ قدرنا ان نقارع الخطر ،وان
نستبق وقوعه اذا استطعنا اليه سبيال،
وان نقف له كالقدر ،نصطاد ادواته
ونرتصد بقية خطواته».
اضاف« :مع كل طلعة صباح ،نجد
الشمس قد رسقت من صفوفكم نورا
لتغزل النهار .هذا انتم .ضوء عني
البالد وامن كل دار .نتوسم فيكم
الخري للناس ،ونلقي عىل كاهلكم ما
يتخطى اآلمال .نرسم معكم وطنا
مقدسا كصالة املؤمنني ،ونقسم
واياكم بالله العظيم ان كل فرد منا
سيكون عىل االمن امينا .اننا نخرج
اليوم جيال جديدا ونزوده الف باء
سلوكيات املهنة .لكننا ندرك ايضا ان

استعدادا للعرض العسكري.

جدول اعامل هذا الجيل يرتفع كجبل،
يتكدس فوقه وتحته وعىل جانبيه
خطر ينهمر كاملطر".
اضاف" :عهدنا بكم انكم ال تهابون
السري بني خطوط النار ،وانكم من
بيت فارس مغوار .تدربتم بخربة من
سبقكم اىل هذا الخيار ،واليوم تأهلتم
الستكامل دروب االحرار .عىل غدكم
نبني اكرث من قرار .فكونوا عىل قدر
آمالنا الطالعة .كونوا الرجال االبرار".
وقال" :ان ما ينتظركم هو وطن من
صناعة فريدة بأمنه ،بحدوده ،بنظمه،
بناسه الذين يتوقون اىل ترسيع وترية
الحياة ،وانتم ستكونون جرسا مرنا،
متأهبني للخدمة عىل انواعها ،سواء
وضعتم يف مهب الريح ام عىل مكتب
مريح.

طليعة العرض العسكري.

ما ينتظركم هو طول االناة ،والصرب
يف املعامالت .كونوا كروح شبابكم،
مندفعني اىل تلبية حاجات املواطن،
مستعدين لالنفتاح عىل التطور ،مؤمتنني
عىل االرسار ،وان عصفت بكم رياح
االرشار .وصايانا عىل قدر طموحاتكم

املفتشات ثانيات يتقدمن الصفوف.

واكرث .فاليوم وانتم تدخلون اوىل
خطوات العمل ،ستجدون ان العبء
قد زاد ،وان بالدكم تحيا عىل وقع
املجهول .حدودها من نار .العني
عليها وعلينا الننا سهام تعرتض العيون
املرصودة .ثقوا بان كل فرد منكم

هو رسية ،بعزميته االدبية ،واندفعوا
بخطى ثابتة نحو وطن يحتاج اليكم
اكرث من اي زمن .مدنه ،قراه ،حجاراته،
ازقته ،حدوده ،العابرون واملغادرون،
املتسللون واملتحايلون ،كلهم ينتظرون
منكم عمال متيقظا ،متأهبا بحرفية
عالية».
وقال« :هذه املديرية اصبحت عنوان
الثقة للناس .لقد منحونا اوسمة،
واودعوا عندنا آمالهم .مسؤولياتنا
صارت يف حجم املصائر .وكام ثقتهم
بنا ،فقد خزنوا صلواتهم وديعة يف
السامء ،فال تخذلوا الصلوات ،وال
تستهينوا بدعوة صاحب حزن .آمالنا
فيكم يف مستوى ثقة املواطن بنا.
فازيلوا اي حواجز بينكم وبني الطامح
اليكم ،والتأشرية الينا ستكون يف حجم
االمال علينا».
وقال العميد الركن عيل احمد« :ال ننىس
اخريا توجيه خالص الشكر والتقدير اىل
املديرية العامة لقوى االمن الداخيل
التي وضعت كل امكاناتها ،واستثمرت
الجهود الالزمة النجاح هذه الدورة
واثبات متانة العالقة بني مؤسستينا،
ال سيام ضباطها وافرادها املشاركني
يف الطاقم التدريبي ،اضافة اىل ضباط
االمن العام ومفتشيه الذين ارشفوا
عىل مراحل التدريب".
ثم القى العميد الحجار كلمة جاء فيها:
"نحتفل اليوم بتخرج الدفعة الثانية
املكونة من مئتني وخمسني مفتشة
ومفتشا ثانيا ،ومئتني وخمسني مأمورا
لصالح املديرية العامة لالمن العام.
اننا يف قوى االمن الداخيل ملتزمون
تقديم الدعم واملساعدة لرفاق السالح
يف االمن العام ،من خالل استقبال
متطوعيهم يف رحاب معهد قوى االمن
الداخيل .هذا املعهد يعمل حاليا عىل
مسارين متوازيني.
يتمثل االول يف تلبية طلبات التدريب
الداهمة واملتزايدة ،حيث الدفعة
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تدريبات لشعبة الرصد والتدخل
نفذت شعبة الرصد والتدخل يف املديرية العامة لالمن العام متارين سري ورماية خالل كانون الثاين املايض يف بريوت وضهر البيدر ،يف اطار
برنامج التدريب العام الذي يخضع له جميع عسكريي االمن العام.

العميد الركن حسن عيل احمد يلقي كلمة اللواء عباس ابراهيم.

العميد احمد الحجار يلقي كلمة اللواء ابراهيم بصبوص.

اكليل املدير العام لالمن العام عىل رضيح شهداء معهد قوى االمن الداخيل.

الثالثة من متمرين االمن العام ال
تزال تتلقى تدريباتها يف املعهد ،كام
نتحرض الستقبال املتطوعني الجدد
لصالح قوى االمن الداخيل يف املستقبل
القريب .اما الثاين فيعنى بتطوير
مناهج التدريب واساليبه يف املعهد،
والسعي اىل استكامل تشييد ابنيته
ومنشآته وتزويده افضل التجهيزات
الحديثة ،بهدف رفع مستوى التدريب
واستيعاب اعداد اكرب من املتدربني".
وتابع« :يحظى معهد قوى االمن
الداخيل يف مسريته هذه بدعم كبري
من كل من وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق ومدير عام قوى االمن
الداخيل اللواء ابراهيم بصبوص،
ادراكا منهام الهمية التدريب يف بناء
مؤسستنا ،واعدادها للعب الدور
املطلوب منها اىل جانب املؤسسات
االمنية االخرى ويف مقدمتها الجيش،
فتتمكن مجتمعة من الذود عن الوطن
وحفظ امنه وامن مواطنيه".
اضاف« :ايها املتخرجات واملتخرجون،
انتم اليوم امام استحقاق االنخراط
يف الخدمة الفعلية يف االمن العام،
فاستعدوا لتحمل املسؤولية يف
مامرسة الوظيفة .لقد تجاوزتم بنجاح
كل التحديات التي واجهتكم يف اثناء
التدريب ،فاعملوا عىل النجاح يف
تجاوز الصعوبات التي ستواجهكم
يف حياتكم العملية .تنتظركم مهامت
كثرية ومتنوعة ،فلتامرسوا مهامتكم
بكل جدية ومناقبية ،ولتكن ترصفاتكم
ضمن حدود ما تفرضه القوانني
واالنظمة ،فتكسبون ثقة مؤسستكم
واحرتام املواطنني».
اخريا عرض عسكري.

باتجاه حقل الرماية.

التصويب.

مترين سري يف بريوت.

التحضري للرماية.

التدقيق يف االهداف.
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دورات تدريبية تعزيزا للدور األمني في األمن العام
العميد املصري :اإلستعالم يحفظ أمن الوطن واملواطن
فرضت املهامت االمنية الجديدة التي
بدأت املديرية العامة لالمن العام القيام
بها ،اىل جانب القوى االمنية والعسكرية
االخرى ،برنامجا للتأهيل والتدريب
لتعزيز قدراتها عىل مواجهة املستجدات
استنادا اىل الصالحيات واملهامت
الواسعة التي ناطها بها القانون.
قبل تسلم اللواء عباس ابراهيم مهامته
مديرا عاما لالمن العام ،كان اللبنانيون
يعتقدون بان مهمة االمن العام تقف
عند الوظائف االدارية .اليوم بات له دور
امني يف الداخل ،وهو املكلف التنسيق
مع االجهزة املامثلة له يف الخارج.
تحصينا لهذه املهامت ،اعدت املديرية
لضباطها سلسلة دورات تدريبية
وتثقيفية من شأنها تعزيز قدراتهم
البرشية والعملية ،ووضعت مادة
"االستعالم" يف الئحة هذه الدورات
لتدريب الضباط وتوجيههم عىل كيفية
استقصاء املعلومات وجمعها وتنسيقها،
ووضعها يف تقارير دورية ترفع اىل
املراجع املختصة املكلفة اتخاذ القرارات،
لتكون مادة يستند اليها صاحب القرار،
ولضامن نجاحه وتنفيذه يف افضل
الظروف .وكلف رئيس مكتب الشؤون
القانونية واالنضباط العميد الركن جهاد
املرصي تدريسها.
مع ّرفا عن دور االستعالم واهميته،
تحدث العميد املرصي اىل "االمن العام":
"العمل االستعالمي او االستخباري
معمول به يف دول العامل املختلفة ،وقد
انطلق يف بداياته العملية من االطالع
عىل ما ينرش يف وسائل االعالم املفتوح،
وبات حاليا بعد التطور التقني يعتمد
عىل اشكال االستقصاء والتنصت وتعقب
الخاليا االرهابية ،وكل َمن تحوم الشكوك
من حول امكان قيامه بأي عمل يشكل
خطرا ،او ييسء اىل امن الوطن وسالمة

رئيس مكتب الشؤون القانونية واالنضباط العميد الركن جهاد املرصي يف احدى محارضاته عن االستعالم.

املواطن واملقيمني عىل االرايض اللبنانية.
ميكن الحصول عليها من خالل الرصد
بالدقة والشمولية املتناهية ،وعىل
اوسع قاعدة تشمل االعالم املكتوب
واملريئ واملسموع ،واملواقع االخبارية

يقدّم رشوحا عىل الشاشة.

االلكرتونية ،ووسائل التواصل االجتامعي
عىل انواعها ،وصوال اىل عمليات املتابعة
باالقامر االصطناعية واالنظمة املعتمدة
يف املراقبة ،وبواسطة عمليات الرصد
الجوية عىل انواعها".

من تاريخ االستعالم
روى العميد الركن جهاد املرصي يف زاوية من زوايا محارضاته عن االستعالم عن تاريخ اعتامد
هذا االسلوب ،وعاد بالذاكرة اىل ما لجأ اليه االملان عندما استخدموا الحامم الزاجل ،فح ّملوه
كامريا يف عنقه ليتم تفريغ مضمون افالمها فور عودته اىل املكان الذي انطلق منه.
تحدث كذلك عن تجربته الخاصة يف حقل االستعالم التي لجأ اليها ـ عندما كان يف الجيش ـ يف
خضم املواجهة التي قامت عام  2007يف نهر البارد ،عندما طلب خدمات هواة ادارة "التحكم
بالطائرات عن بعد" ،حيث توصل مع هؤالء الشبان املدنيني اىل تصميم طائرة من دون
طيار ( ،)PROTOTYPEوقدموها اىل الجيش .كان يف امكان هذه الطائرة التحليق عىل علو
منخفض والتحكم بها بشعاع نحو  2كلم ،وهي مزودة كامريات تبث صورها مبارشة وعىل نحو
واضح اىل غرفة التحكم ،وكانت بداية اعتامد القيادة برنامج الطائرات من دون طيار وتطويره.
وتناول آخر ما ابتكرته التكنولوجيا العسكرية يف استخدام الطائرات من دون طيار واجهزة
الرصد وداتا االتصاالت الخليوية والثابتة ،وصوال اىل الحصول عىل "بصامت الصوت" التي ميكن
مقارنتها باصحاب االصوات املشكوك فيها ،والتثبت من انها لهم ،وميكن التقاطها من عىل بعد
االف الكيلومرتات عن االهداف.
وتحدث عن اعتامد نظام املعلومات الجغرافية املعروف بالـ"جي .اي .اس )GIS(".ونظام
"غوغل ارث" ( ،)GOOGLE EARTHاىل ما هنالك من وسائل حديثة ومتطورة باتت يف
ترصف الجيوش النظامية واالجهزة االمنية.

اضاف" :من الواجب اللجوء اىل
االستقصاء يف جمع املعلومات يف
املجاالت املختلفة يف الداخل ،والتثبت
من صحتها ودقتها ،وصوال اىل رصد
تحركات العدو واجراءاته امليدانية عىل

اىل جانب طائرة من دون طيار.

الحدود بادق التفاصيل التي ميكن
ان تكون مصدر قلق ،وتوفر القدرة
عىل معرفة ما يجري عىل حقيقته،
واستكشاف ما ميكن ان يقوم به ،وما
اذا كان يهدد سالمة الحدود ،وذلك بغية

توفري االستعالم املطلوب عىل اوسع
قاعدة ،تؤهل املرجع الصالح التخاذ
قراره يف افضل الظروف التي تسمح
بتنفيذه كامال ،وليحقق الهدف املنشود.
ال تكفي عملية جمع املعلومات
وتوضيبها وتصنيفها وتحديد حجم
اخطارها وعنارص القوة فيها فحسب،
بل من املهم جدا ايضا التدقيق يف
صدقية مضمونها ،والتثبت من ذلك
من مصدرين عىل االقل ،ومطابقتها مع
واقع الحال وما هو متوافر يف ما يسمى
"بنك املعلومات" لدى االجهزة االمنية،
والذي يجري تيوميه عىل الدوام ليبقى
عىل صلة واقعية بكل متحرك وجديد
عىل كل املستويات".
ولفت اىل ان "الربنامج املعتمد
للتدريب يقيض بتعميم املفاهيم
الخاصة باالستعالم ،والتعريف بالعنارص
الرضورية ،توصال اىل تقرير استعالمي
دقيق يف الشكل واملضمون ال ترقى اىل
عنارصه اية شكوك ،وان يحدد ما يدل
عىل مصادر الخطر عىل االمن وفق
معايري تسهل اتخاذ القرار املناسب،
والتحضري ملواجهة اي طارىء متى كان
عىل علم مسبق بكل ما هو محتمل
ومقدّ ر".
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تدشني حديقة “شهداء األمن العام” في دير الغزال
ممثل اللواء ابراهيم :نبقى العني الساهرة

عىل مساحة الوطن” .تاله رئيس الجمعية الدكتور فؤاد خوري قائال“ :نحن
كجمعية لبنانية للبيئة والصحة نؤمن بأن َمن يزرع شجرة ينقذ روحا ،لذلك
آلينا عىل انفسنا ان نكون نقطة زيت تطفو عىل وجه املياه ،املني يف ان
نتمدد لنصل اىل كل لبنان”.
وتحدث رئيس الكلية الرشقية االب سابا سعد فقال“ :ان تزرع شجرة هو
برهان عىل اميانك بالحياة وتشبثك باالرض التي تدرك انك ستفنى عليها
ويتحول جسدك اىل تراب ،فزرع الشجرة ينطوي عىل سمو يف االنتامء اىل
الوطن واالرض” .وشكر لقيادة االمن العام وبلدية دير الغزال والجمعية
“النكم اتحتم الفرصة البناء الكلية الرشقية الذين غرسوا هذه الغابة”.
ثم القى رئيس بلدية دير الغزال رفيق الدبس كلمة قال فيها“ :عندما
عرضت عيل فكرة اقامة حديقة يف دير الغزال باسم شهداء االمن العام،
تلقفت الفكرة بفرح لسببني :االول ان مسؤويل هذه الجمعية يقدمون
للبلدة حاملني اليها الطيب واالطايب ،العطر واالوكسيجني واملنظر البديع.
والثاين االهم ان اسم الحديقة “حديقة شهداء االمن العام” .كلنا لبنانيون
نقر بأن هذه املؤسسة االمنية العريقة اشتهرت منذ تأسيسها بالعمل عىل
حامية الشعب اللبناين وحفظ امنه ،وكانت تعمل بشفافية وخربة نادرتني
خالل تاريخها ،خصوصا وان عىل رأسها اليوم رجال قل نظريه ،وامتاز مبواقفه
الوطنية وقوة شخصيته ونزاهته يف العمل الوطني ،فغدا محبوبا عند جميع

اللبنانيني من الطوائف واملذاهب جميعا ،هو سيادة اللواء عباس ابراهيم
اطال الله يف عمره”.
وتحدث املطران درويش متوجها اىل منظمي االحتفال ،مطالبا اياهم
برضورة “تنفيذ مشاريع لكل القوى االمنية من الجيش وقوى االمن
الداخيل وامن الدولة” .وقال“ :اضم صويت اىل كل الذين سبقوين يف الكالم
وشكروا عمل االمن العام بشخص اللواء عباس ابراهيم ،وكل القوى االمنية.
نحن يف البقاع محظوظون النه رغم كل التطرف الذي يحوطنا ،ننعم بسالم
وامان اىل حد كبري ،وهذا يعود اىل سهر القوى االمنية”.
والقى العميد جوزف تومية كلمة باسم اللواء ابراهيم قال فيها“ :كام
انغمست اغراس حديقتكم واشجارها يف االرض لتنرش الكامل والشذى،
كذلك روى شهداء االمن العام بدمائهم ارض لبنان ليعم االمن يف ربوعه.
نذكر عىل سبيل املثال ال الحرص املفتشني الشهيدين يف االمن العام ميشال
جهجاه املعلوف وعبد الكريم حدرج اللذين سقطا يف مواجهة االرهاب
وفرض االمن .ما اجتامعكم هنا اليوم اال دليل الوفاء والثقة .نعاهدكم يا
اهلنا يف البقاع ولبنان عموما عىل ان يكون رجال االمن العام العني الساهرة
والدرع الواقية لننعم باالمن ونفرح باالستقالل”.
وختم العميد تومية بشكر اصحاب الدعوة ،ودعاهم اىل املزيد من العمل
ألنهم “امل لبنان”.

مدخل حديقة “شهداء االمن العام”.

التج ّمع يف الحديقة.

قص الرشيط.
ّ

شتول اشجار.

املطران عصام درويش يلقي كلمة.

العميد جوزف تومية.

شابان يزرعان.

 ...وعنرص يف االمن العام.

يف خطوة ُعدّت االوىل من نوعها بابعادها البيئية والسياحية والجاملية،
احتفلت الجمعية اللبنانية للبيئة والصحة وبلدية دير الغزال البقاعية
بتدشني “حديقة شهداء االمن العام” يف احتفال مميز اقيم يف قاعة كنيسة
القديس جاورجيوس.
حرضت االحتفال شخصيات روحية وعسكرية وامنية واهلية ،تقدمها
رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الكاثوليك املطران عصام يوحنا
درويش ،واملونسنيور جورج معويش ممثال املدبر البطريريك عىل ابرشية
زحلة املارونية املطران جوزف معوض ،واالرشمندريت جورج معلوف ممثال
املرتوبوليت اسبرييدون خوري ،والنائب االسقفي العام للروم الكاثوليك
االرشمندريت نقوال حكيم ،ورئيس الكلية الرشقية االب سابا سعد واعضاء
لجنة االهل فيها ،ورئيس دائرة البقاع االوىل يف االمن العام العميد جوزف
تومية ممثال املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم عىل رأس وفد

من املديرية ،ورئيس جهاز امن الدولة يف البقاع العميد فادي حداد،
والعقيد الياس يوسف من فوج التدخل الثاين يف الجيش ،وآمر فصيلة درك
رياق النقيب عباس جانبني ،ورئيس بلدية دير الغزال رفيق الدبس ،ورئيس
مصلحة الزراعة يف البقاع املهندس خليل عقل ،ورئيس الجمعية اللبنانية
للبيئة والصحة الدكتور فؤاد خوري ،ورئيس نادي روتاري زحلة بدري عبد
دايم ،اىل عدد من رؤساء البلديات واملخاتري من قرى رشق زحلة.
افتتاحا النشيد الوطني عزفته موسيقى قوى االمن الداخيل ،ثم قص
الرشيط عند مدخل الحديقة ،توجه الحضور عىل االثر اىل قاعة الكنيسة
حيث القت عريفة الحفل ندى ابوفيصل كلمة ترحيب.
اوىل الكلامت لالرشمندريت جورج معلوف اثنى عىل “العمل املميز
والفريد” ،وعىل التعاون بني البلدية والجمعية ،موجها “تحية اكبار اىل
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم عىل الجهود التي يقوم بها
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تحقيق

مكتب شؤون العديد في المديرية العامة لألمن العام:

دورات تطويع وتدريب وفق املعايير األكثر تطورا
زاد عديد االمن العام يف السنوات الثالث االخرية بنسبة  % 45جراء الدورات
املتالحقة من التطويع .دورات عسكرية وامنية وعلمية وتثقيفية تتواىل تباعا بال
توقف .مل تعد الرماية باالسلحة الفردية والرشاشة مقترصة عىل الدورات التدريبية،
بل اضحت ضمن برنامج دائم يشمل العسكريني جميعا كل سنة

رئيس مكتب شؤون العديد العقيد الركن عيل بوصالح.

انجازات شتى امتها مكتب شؤون العديد والتنظيمية الجديدة التي اعتمدتها املديرية
يف املديرية العامة لالمن العام ،واخرى يف سياق خطة التحديث والتطوير التي
يف طريقها اىل ابصار النور :العمل عىل تشهدها”.
استحداث فرقة موسيقى االمن العام ،وتأمني
قاعة للتدريب واملحارضات مجهزة باحدث ■ ما هي الشعب والدوائر التي تتبع مكتب
املعدات السمعية والبرصية بالتنسيق مع شؤون العديد؟
منظمة  ،ICMPDقرب انتهاء مرشوع مكننة
اضبارات العسكريني وملفاتهم .مثة انجازات
كثرية سواها تحدث عنها اىل “االمن العام”
رئيس مكتب شؤون العديد العقيد
الركن املساواة بني املرأة والرجل
عيل بوصالح ،مستهال كالمه عن سبب تغيري
تسمية املكتب“:منذ ما يقارب سنة ونصف تتم مراعاتها في االمن
سنة تبدلت تسمية مكتب شؤون العديد يف العام في املجاالت كلها
االمن العام ،بعدما كان يحمل اسم مكتب
شؤون املوظفني ،متاشيا مع الهيكلية االدارية

□ ثالث شعب ترتبط مبارشة برئيس املكتب
هي :امانة الرس ،املراسم ،املالحقات املسلكية
والقضائية .وتتبع له دائرتا العديد والتدريب.
■ اي مهامت ومسؤوليات يضطلع بها؟
□ مبوجب القوانني والتعليامت الدامئة ،تقع
عىل عاتقه مهامت كثرية متشعبة تتعلق
بشؤون العسكريني ،لجهة االعداد والتدريب
والتأهيل والتطويع والتشكيالت والرتقيات
والعقوبات واملكافآت واملالحقات القضائية
واملسلكية ،واالحاالت امام اللجان الصحية
واملجالس التأديبية ،ومنح املأذونيات اىل
الخارج .من ابرزها نذكر:
• اعداد املناهج والربامج التدريبية.
• تنظيم الدورات لعسكريي االمن العام عىل
الصعد واالختصاصات كلها.
• توثيق الروابط وتبادل الخربات واملعلومات
مع االجهزة االمنية والجامعات واملعاهد.
• تنظيم املحارضات واقامة ندوات يف الشؤون
الوطنية والثقافية واالجتامعية واالنسانية.
• االهتامم باالنشطة الرياضية عىل اختالفها،
وتحفيز العسكريني عىل مامرستها وتنظيم
الفرق ومتابعتها.
• تحديد اجراءات االحتفاالت التي تقيمها
املديرية العامة لالمن العام ،والتنسيق يف
شأنها مع املراجع والشخصيات املدعوة.
• مسك تيويم اضبارات العسكريني وحفظ
ملفاتهم.
• درس حاجات املكاتب والدوائر واملراكز
وتلبيتها.
• مسك ملفات الشؤون االدارية للعسكريني
ومتابعتها.
• تنظيم لوائح الرتشيح للرتقية.
• تعميم التعاميم الصادرة عن الوزارات.
• تنظيم امللفات املتعلقة بالعسكريني لدى
الجهات القضائية ومتابعتها.
• درس املعامالت املتعلقة باالوضاع الوظيفية
للعسكريني من الناحية القانونية.

• اعداد املراسالت بني املديرية العامة لالمن
العام واالدارات واملؤسسات والسلطات.
■ يرتدد ان عديد االمن العام زاد عىل نحو
كبري ويف رسعة قياسية نسبيا .ما هو الواقع؟
□ هذا صحيح .منذ اطالق املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم خطة تطوير االمن
العام وتحديثه ،اي يف غضون اقل من ثالث
سنوات ،متكنا من تحقيق انجاز كبري يتمثل
بزيادة عديد العسكريني يف حدود  % 45عام
كان عليه سابقا ،اي يف حدود الثلث بفضل
دورات التطويع املتتالية التي انجزناها .من
آخر تلك الدورات:
• ثالث دورات تضم نحو  1500متطوعا،
مأمورين ومفتشني ومفتشني اختصاصيني.
• دورتان تضامن  1000متطوع ،مأمورين
ومفتشني ،تم تخريجهم.
• دورة جديدة تضم  500متطوع ،مأمور
ومفتش ،بدأت منذ فرتة.
• التحضري لبدء دورة تطويع ضباط اختصاصيني
يف االدارة املالية ( العلم االداري واالدارة ،علوم
اقتصادية ،محاسبة ومتويل ومعلوماتية ،ادارة
االعامل) ،الهندسة املدنية ،هندسة االتصاالت،
هندسة املعلوماتية والحقوق ،بعد االنتهاء
من االختبارات التي تجرى للمرشحني .ال بد
من االشارة اىل اننا نحرص يف كل الدورات عىل
ان تكون اعداد املتطوعني مناصفة تقريبا بني
الذكور واالناث .فاملساواة بني املرأة والرجل
تتم مراعاتها يف االمن العام يف املجاالت كلها.
■ هل من انجازات اخرى؟
□ حققنا عددا كبريا من االنجازات يف مجاالت
عدة ،ابرزها:
 -1خالل عام  2014انجزنا دورات تدريبية
ومحارضات مكثفة يف الشؤون العسكرية
واالمنية والعلمية والثقافية والقانونية
والرياضية ،شملت معظم العسكريني يف
املديرية تقريبا .من ابرز تلك الدورات:
دورات يف اللغات االجنبية بالتنسيق مع
املركز الثقايف الربيطاين واملركز الثقايف االسباين
واملعهد الثقايف الفرنيس.
دورات اعداد مدربني بالتعاون مع الفريق
االستشاري الدامنريك ومنظمة IOM

مقال

هذا ما يحدث
في األمن العام
منذ اقل من ثالثة اعوام حتى اليوم ،زاد عديد االمن العام بنسبة  % 45عام
كان عليه .تم استحداث دوائر اقليمية يف محافظات جبل لبنان والشامل
والجنوب والبقاع ،وافتتحت مراكز جديدة يف مناطق دير االحمر وحامنا
واملنية والضنية وبينو وريفون والزهراين وقرطبا واملدينة الرياضية ،اىل
مراكز بحرية حدودية يف املارينا الضبيه واملارينا سوليدير وموفنبيك .فضال
عن تشييد مبنى جديد ملركز الناقورة الحدودي ،وآخر عىل خط الدخول اىل
لبنان يف معرب املصنع ،ودائرة امن عام بريوت يف السوديكو ،ونظارة جديدة
يف ساحة العبد تراعي املعايري الدولية لحقوق االنسان .تم كذلك اصدار
مجلة “االمن العام” وتحديث كامل لشبكة املعلوماتية وبرامجها ،واطالق
مرشوع الخدمات االلكرتونية الذي يتيح انجاز معامالت متصلة بعمل االمن
العام عرب االنرتنت ،مع اطالق خدمة  Call Centerعرب الرقم  .1717جرى
ايضا افتتاح عيادتني جديدتني لطب االسنان ،ومخزن لالدوية يراعي احدث
املعايري الطبية العاملية ،واستحداث دائرة مراقبة الجودة والنوعية ،وشعبة
الرصد والتدخل ،وشعبة االستعالم ،وشعب عدة واقسام المن الوثائق يف
املراكز الحدودية الربية والبحرية والجوية .مثة متابعة لالجراءات الالزمة
لتنفيذ مرشوع انشاء مبنى مركزي للمديرية ،ومركزين جديدين االول يف
شبعا والثاين يف عرسال ،ومعهد لالمن العام ،وفرقة موسيقى االمن العام،
ومكتبة قانونية .كام يجري التحضري لتشييد مبنى جديد للمركز االقليمي
يف املنت الشاميل ،ومراكز يف العبدة والدامور وبرجا ومشغرة واللبوة وببنني.
هذه وسواها الكثري من االنجازات تؤكد ان ما يحصل داخل االمن العام
نهضة تحديثية وتطويرية اسرتاتيجية ،بالوقائع واالرقام واالفعال .كل
ذلك يف موازاة انجازات امنية ال يتسع املجال لتعدادها ،من ابرزها وضع
ثقافة “االمن االستباقي” موضع التنفيذ عرب ضبط شبكات ارهابية ،ومنها
السيارة املفخخة يف الناعمة وخلية فندق “دو روي” ،وتوقيف عدد كبري
من الشبكات االرهابية التجسسية .كلها جرائم تصل عقوبتها بحسب املواد
 281و 282و 283و 284و 314و 315و 316من قانون العقوبات الصادر
باملرسوم االشرتاعي رقم  340يف االول من آذار  1943اىل االعدام.
هذا بعض ما حدث اخريا ،او سيحدث مستقبال داخل االمن العام.
املحامي منري الشدياق
mounirchidiac2014@gmail.com
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ملواكبة التقنيات العلمية واملهارات االكرث
تطورا يف العامل.
دورات ثقافية واجتامعية وقانونية بالتعاون
مع رابطة كاريتاس والبعثة الدولية للصليب
االحمر ،السيام تلك املتعلقة مبكافحة جرائم
االتجار بالبرش واالتجار باملخدرات وتهريب
املهاجرين ،وبخاصة كل ما له صلة بتعزيز
احرتام حقوق االنسان.
محارضات يف مواضيع اجتامعية وعسكرية
ووطنية وثقافية.
دورات يف انواع النشاطات الرياضية كلها.
دورات يف املعلوماتية يف برامجها واختصاصاتها
املختلفة.
دورات اركان ودراسات عليا يف الخارج.
 -2استحداث فرقة موسيقية خاصة باالمن
العام تبرص النور قريبا بعد استكامل
التحضريات من انتقاء العسكريني املتخصصني
يف املوسيقى ،اىل توفري االالت املوسيقية .يف
االيام االوىل من السنة الجديدة بدأت الدورة
التدريبية االخرية لعسكريي الفرقة بالتعاون
مع موسيقى الجيش .بعدها تبدأ موسيقى
االمن العام مامرسة مهامتها رسميا.
 -3كانت الرماية باالسلحة الفردية والرشاشة
تقترص سابقا عىل العسكريني الذين يتابعون
الدورات التدريبية فقط .لكن اللواء ابراهيم
اصدر قرارا منذ فرتة قىض بجعلها برنامجا
سنويا يشمل العسكريني جميعا من دون
استثناء ،وادخالها يف صلب برامج الرتقيات
والتدريب بهدف رفع الجهوزية االمنية اىل
اعىل مستوياتها .تطبيقا لهذا القرار انجزنا
عام  2014رماية فردية ورشاشة للعسكريني يف
املديرية.
 - 4انجاز دورات اعداد مدربني لعدد
من العسكريني يف مجال التحقيق العديل،
بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة
يف مجال التحقيق وحقوق االنسان ومع
الرشطة العسكرية يف الجيش ،ويف ختامها نال
العسكريون شهادة “مدرب” ،وهم تولوا مع
بداية السنة الجديدة انجاز دورات مامثلة
يف املديرية لكل العسكريني التي تستلزم
طبيعة عملهم رفع مستوى معارفهم يف هذا
االختصاص.

احدى شعب مكتب شؤون العديد.

 - 5تحديث اجهزة الكومبيوتر وتطوير
برامج العمل يف دوائر املكتب وشعبه ،متاشيا
مع التقنيات الجديدة لتسهيل االنتاجية
وترسيعها.
 - 6انجاز معظم التحضريات الالزمة يف
مجال تدريب العسكريني عىل قيادة سيارات
االسعاف واسعاف الجرحى او املرىض داخل
تلك السيارات ،عندما تقيض الرضورة السري
برسعة.
 -7اعتامد برنامج جديد للرتقيات يتيح
للعسكريني ،بداية كل سنة ،معرفة الئحة
االسامء املرشحة للرتقية ،وتاريخ وضعها موضع
التنفيذ.
 8ـ تشجيعا للرياضة ضمن املديرية ،اطلقنا
دورات رياضية دامئة بعنوان “االسبوع
الريايض”  ،تتبارى فيها فرق من املكاتب

تنظيم امللفات.

والدوائر االقليمية والحدودية عىل نيل لقب
“بطولة االمن العام” يف رياضة معينة .اقيمت
اخريا مباراة عىل لقب بطولة كرة القدم .هذه
الخطوة التي تصب يف اطار تشجيع الرياضة
وتنمية الطاقات املوجودة يف املديرية،
ستستتبع بخطوات تهدف اىل تعزيز االحرتاف
الريايض ودعم املشاركة يف الدورات واملباريات
الرياضية يف الداخل والخارج.
 -9تحديث آلية تنظيم اضبارات العسكريني
وملفاتهم وحفظها عىل نحو ممكنن ،بعدما
كانت يف معظمها ورقية ،عرب انشاء نظام
معلوماتية جديد مخصص ملثل تلك امللفات.
بعد االنتهاء من تنفيذ هذا املرشوع ،نبدأ
االعداد ملرشوع املسح الضويئ لكل اضبارات
العسكريني وملفاتهم ،اىل مشاريع اخرى”.
م .ش
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تحقيق

■ ما هو عدد الذين تقدموا بطلباتهم ،والعدد
املطلوب للتطويع؟
□ استقبلنا ما يقارب  1500طلب مدنيني
وعسكريني .اما العدد املطلوب للتطويع فيعود
اىل قرار املدير العام يف ضوء حاجات املكاتب يف
املديرية.

منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com
شبان يتقدمون بطلباتهم.

رئيس لجنة استقبال الطلبات الرائد االداري عصام سعادة.

تطويع ض ّباط إختصاصيين وتالمذة ض ّباط في األمن العام

 1500مرشح  ...واإلختبارات إنطلقت
بعدما اعلنت املديرية العامة لالمن العام عن حاجتها اىل تطويع ضباط اختصاصيني
وتالمذة ضباط ،تقدم ما يقارب  1500شاب وشابة مدنيني وعسكريني خالل
االسبوعني اللذين خصصا لتقديم الرتشيحات .اال ان عددا كبريا من الراغبني يف
االشرتاك يف الدورة مل يتمكنوا من استكامل طلباتهم لعدم توافر الرشوط املطلوبة

ييل .هكذا دواليك بالنسبة اىل كل اللجان .ال بد
من االشارة اىل ان رسوب مرشح يف اختبار واحد
يخرجه من املباراة نهائيا .فاآللية املعتمدة تضمن
الشفافية يف كل االختبارات مبا يتيح الصحاب
الكفايات النجاح دون سواهم.

نخفف الزحمة عىل بقية املتقدمني يف دائرة امن
عام بريوت.

■ ما هي الرشوط املطلوب توافرها لدى الراغبني
يف تقديم طلباتهم؟
□ ميكن التمييز بني نوعني من الرشوط .العامة
وهي معروفة من الجميع كأن يكون املرشح
لبنانيا منذ اكرث من عرش سنوات ،متمتعا بالسرية
الحسنة وغري محكوم بجرم شائن او الحبس
ملدة تزيد عن ستة اشهر ،وسواها .اما الرشوط
الخاصة فتتعلق باالختصاصات الجامعية املطلوبة،
ومعدل النجاح ،والعمر .يف هذه الدورة كانت
االختصاصات الجامعية املطلوبة ،اىل البكالوريا
اللبنانية او الثانوية العامة التي يجب ان ال يقل
معدل النجاح فيها عن  ،20/11االتية:
اوال :بالنسبة اىل ضباط االختصاص:
االدارة املالية (العلم االداري “ادارة” ،علوم
اقتصادية ،محاسبة ومتويل ومعلوماتية ادارة
االعامل) .العمر ال يتجاوز  30سنة حتى تاريخ
انتهاء قبول الطلبات.
الهندسة املدنية ،هندسة االتصاالت ،هندسة
املعلوماتية .العمر ال يتجاوز  30سنة.
ثانيا :بالنسبة اىل تالمذة الضباط:
االجازة اللبنانية يف الحقوق .العمر ال يتجاوز 28
سنة.
يف كل تلك االختصاصات يجب ان ال يقل معدل
العالمات العام ملجموع سنوات االجازة عن . 20/11

كيف تم االعالن عن دورة تطويع ضباط
اختصاصيني وتالمذة ضباط واستقبال الطلبات،
والرشوط املطلوبة يف االختصاصات ،ومعدل
العالمات يف الشهادة الرسمية ،وسنوات الدراسة
الجامعية؟ ما هي االختبارات التي سيجتازها
املرشحون؟ ما هو العدد املطلوب من الضباط؟
اسئلة حملتها “االمن العام” اىل رئيس لجنة
استقبال الطلبات الرائد االداري عصام سعادة.
■ بداية متى جرى االعالن عن الدورة ،واين تم
استقبال الطلبات؟
□ ككل الدورات تم تعميم االعالن عنها وعن
رشوط املباراة وموادها يف وسائل االعالم املكتوبة
واملرئية واملسموعة ،وعىل موقع االنرتنت الخاص
باالمن العامwww.general-security.gov. :
 ،lbفضال عن لصق نسخ منه يف مكان ظاهر
ضمن دوائر االمن العام االقليمية ومراكزها
ودائرة الحامية والتدخل ،العالم عموم املواطنني
اللبنانيني .اما استقبال الطلبات فامتد من تاريخ
 2014-11-27حتى  2014-12-12ضمنا ،من
الثامنة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر يف مركز
دائرة امن عام بريوت وفقا لالحرف التي تبدأ بها
اسامء عائالت املرشحني ،باستثناء عسكريي االمن
العام الذين قدموا طلباتهم يف مراكز عملهم ،يك

■ هل مثة مكتب محدد او دائرة معينة يف
املديرية تعنى بقبول الطلبات ،واجراء االختبارات
واعالن اسامء الناجحني؟
□ االمر ليس يف هذه البساطة .تعتمد املديرية
العامة لالمن العام يف اي مباراة لتطويع عسكريني
احدث املعايري االدارية املطبقة عامليا ،مبا يضمن
اعىل مستوى من الشفافية والحياد والكفاية.
لتوضيح الصورة نذكر عىل سبيل املثال ،انه عند
االعالن عن هذه الدورة تم تأليف سبع لجان
بقرار من املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم هي :اللجنة العامة ،لجنة قبول الطلبات،
لجنة االختبار النفيس ،لجنة االختبار الطبي ،لجنة
االختبار الريايض ،لجنة االختبار الخطي ،لجنة
املثول .كل لجنة تضم من سبعة اىل تسعة ضباط
من املكاتب املختلفة ،يبلغ عددهم االجاميل ما
يقارب ستني ضابطا .بالكاد يعرف بعضهم البعض
االخر ،وهم يجتمعون يف تاريخ محدد النجاز
مهمة واحدة او اختبار واحد حرصا .فور انتهاء
مهمتهم يرفعون النتائج النهائية يف ظرف مقفل
اىل املدير العام ،وينتهي دورهم عند هذا الحد،
بحيث ال تكون لهم اي عالقة باالختبار الذي

■ كيف كانت اجواء تقديم الطلبات عموما؟
□ رغم زحمة املرشحني ،تم تقديم الطلبات
واستقبالها يف اطار من التنظيم وجو من
التسهيالت التي امناها عىل الصعد املختلفة ،اذ
خصصنا ما بني اربعة ومثانية كونتوارات الستقبال
طلبات املرشحني بحسب مقدار الزحمة .كذلك
امنا لهم القرطاسية وآلة تصوير املستندات مجانا،
وكنا نستمر يف استقبال الطلبات اىل ما بعد الدوام
الرسمي حتى ساعات املساء يف بعض االحيان.
رغم ان التعاميم حددت تواريخ تقديم الطلبات
وفقا لالحرف االوىل التي تبدأ بها اسامء عائالت
املرشحني ،كنا نستقبل طلب اي شخص وافد من
البلدات البعيدة ،وان يف غري التاريخ املخصص
له اصال يك ال يتكبد مشقة الحضور ومصاريفه
مرة اخرى .كام ان اي طلب ينقصه اي مستند
اصيل كالشهادة او معادلة الشهادة ،كنا نستقبله
رشط ابراز صاحب العالقة ما يثبت انه قدم طلب
االستحصال عىل االصل امام املرجع املختص عىل
ان يعود ويضمه اىل امللف ،وذلك من دون ان
ينتظر دوره ملرة ثانية الن استكامل معاملة كهذه
يستغرق ثواين قليلة يك ال نحرم احدا فرصة التقدم

 ...وفتيات.

اىل الدورة .هذه االمور كلها كانت بتوجيهات من
اللواء ابراهيم وتعليامته التي قضت بتقديم اقىص
التسهيالت املمكنة تحت سقف القانون.
■ هل صادفتكم صعوبات او مشكالت؟
□ كال .لكن ما يستحق االشارة اليه هو انه ،رغم
وضوح االختصاصات املطلوبة عىل نحو محدد يف
التعاميم ،حاول البعض التوسع يف تفسريها مبا
يسمح بقبول اختصاصاتهم غري املطلوبة اصال.
مثال يذكر التعميم حرفيا اختصاص “معلوماتية
ادارة االعامل” ،وقد جاء َمن يحمل اجازة
بعنوان “معلوماتية” ويريد تقديم طلبه ،معتربا
ان اختصاص املعلوماتية عام وشامل ،بينام هو
صادر عن كلية العلوم وليس كلية ادارة االعامل،
لذلك مل يقبل طلبه .مثة عدد من االمثلة املشابهة
سواء يف موضوع االختصاصات املطلوبة او
بالنسبة اىل معدل عالمات النجاح يف الشهادات
الثانوية والجامعية الذي هو  ،20/11بحيث حاول
كثريون تقديم طلبات فيام عالمات نجاحهم دون
املطلوب بقليل ،فكنا نعتذر منهم الن القوانني
والتعاميم واضحة.

■ ما هي االمتحانات التي يجتازها املرشحون
وصوال اىل اعالن النتائج النهائية؟
□ يخضع املرشحون املقبولة طلباتهم للتعيني
بصفة ضابط اختصاص او تلميذ ضابط لخمسة
اختبارات :نفيس ،ريايض ،طبي ،خطي ،تقدير،
وذلك وفق اآليت:
اوال :االختبار النفيس ،ويهدف اىل قياس قدرة
الشخص عىل التأقلم مع ظروف وضغوط نفسية
عدة .عالمة الرسوب هي دون .20/10
ثانيا :االختبار الريايض ،يخضع له الناجحون يف
االختبار النفيس .وهو يشمل:
 - 1ركض طويل ملسافة  1500مرت .العالمة  8من
. 20
 -2جذع ( .)SET-UPالعالمة  6من . 20
 -3سواعد ( .) PUSH - UPالعالمة  6من . 20
تعترب عالمة الرسوب دون .20/10
ثالثا :االختبار الطبي ،يخضع له الناجحون يف
االختبار الريايض ،ويشمل الفحوص الصحية للتثبت
من اهلية املرشحني للخدمة العسكرية.
رابعا :االختبار الخطي ،يخضع له الناجحون يف
االختبار الطبي ،وهو يشمل:
 - 1بحث موضوع عام باللغة العربية :املدة 3
ساعات .عالمة الرسوب دون .20/6
 - 2بحث موضوع عام باللغة االجنبية (فرنيس او
انكليزي) :املدة  3ساعات .عالمة الرسوب دون
.20/6
 -3اختبار يختلف وفق كل اختصاص (ميكن ان
يقترص االمتحان عىل مسابقة خطية او اكرث ،وميكن
ان يضاف اىل املسابقة الخطية فحص عميل او
تقني ،تبعا لطبيعة كل اختصاص) :املدة  4ساعات.
تجري املسابقة باحدى اللغات العربية او الفرنسية
او االنكليزية .عالمة الرسوب دون .20/10
خامسا :املثول امام اللجنة او التقدير ،ويهدف اىل
تقييم املرشح بالنسبة اىل املظهر الخارجي ،سالمة
النطق ،الثقة بالنفس ،الحضور الذهني ،الثقافة
العامة.
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إحصاءات الشهر
الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة دائرة التحقيق واالجراء من  2014/12/15لغاية 2015/01/15
الدولة

العدد

الدولة

العدد

لبناني
اثيوبي
اردني
الماني
اندونيسية
ايران
باكستاني
بنغالدش
بوركينا فاسو
تركي
توغولي
ساحل العاج
سوداني
سوري

143
131
6
1
4
2
1
70
2
4
3
5
46
738

سويدي
سري النكي
صومالي
عراقي
غاني
غير لبناني
فلسطيني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني  -نروجي
فلسطيني  -اردني
فلسطيني  -سويدي
فلسطيني الجىء
فيتنامية
فيليبيني

1
15
1
12
4
1
11
12
1
1
1
82
1
27

الدولة

العدد

قيد الدرس
كاميرون
كونغو
كيني
ليبيري
مالي
مدغشقرية
مصري
مكتوم القيد
نيبالي
هندي
هولندية
المجموع

1
7
1
11
1
2
4
52
18
2
5
1
1431

حركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب
اعتبارا من  ٢٠١4/12/١٥لغاية 2015/01/١٥
حركة تنقل لبنانيون عرب
170049 245493
دخول
197507 232889
مغادرة
367556 478382
املجموع

العدد

الدولة

العدد

الدولة
لبناني

144

اثيوبي
اردني
الماني
اندونيسية
اوكرانيا
ايران
بنغالدش
بوركينا فاسو
تركي
توغولي
ساحل العاج
سوداني

123
7
1
4
1
2
80
2
2
4
6
53

سوري
سري النكي
عراقي
غامبي
غاني
غير لبناني
فلسطيني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني  -نروجي
فلسطيني -سويدي
فلسطيني الجىء
فلسطيني مصري
فيليبيني

754
12
12
1
2
1
10
11
1
1
84
1
22

الدولة
قيد الدرس
كاميرون
كونغو
كيني
ليبيري
مالي
مدغشقرية
مصري
مكتوم القيد
نيبالي
نيجيري
هندي
المجموع

1
7
2
15
2
1
2
40
17
2
1
2
1433

496215 80673
513191 82795
1009406 163468

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب
بني  2014/12/16و 2015/01/15
الدولة

العدد

الدولة

العدد

الجزائر

5

سوريا

17

السودان
العراق
تونس

14
1
3

مصر

العدد
95

المجموع

114

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من  2014/12/16لغاية 2015/01/15

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة دائرة التحقيق واالجراء من  2014/12/15لغاية 2015/01/15
العدد

اجانب املجموع

الدولة

العدد

اثيوبيا
اريتريا
ارمينيا
البرازيل
السنغال

803
4
3
1
1

المانيا
الهند
الواليات المتحدة االميركية
اوزباكستان
اوكرانيا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا

1
2
21
1
4
53
2
1

الدولة
بنغالدش
بنين
بوركينا فاسو
بولونيا
بيالروسيا
تركمانستانية
توغو
جزر الملغاش
دومينيك
روسيا
رومانيا
سري النكا
غامبيا

العدد

7
124
7
1
2176
8
35
1
30
1
58
47
19

الدولة

العدد

غانا
فرنسا
فيليبين
كازاخستان
كاميرون

29
3
116
4
23

كندا
كيرغيز
كينيا
مالي
مولدوف
نيبال

169
1
1
752
1
2

المجموع

4889
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تراث
سفير لبنان لدى األونيسكو:
إدراج الزجل في قائمة التراث العاملي إنجا ٌز تاريخي
ادرجت منظمة االونيسكو يف  27ترشين الثاين املايض الزجل اللبناين يف قامئة الرتاث العاملي غري املادي ،باجامع الدول
االعضاء الـ 24يف لجنة الرتاث التي اجتمعت يف مقر املنظمة يف باريس .واكبت البعثة اللبنانية لديها املراحل التي افضت
اىل هذا االجامع
ادخل الزجل بعنوان "الزجل شعر مقول
ومغنى" يف قامئة الرتاث العاملي ،باعتباره فنا
منترشا عىل نحو يعزز التامسك االجتامعي،
ومينح شعورا بالهوية الثقافية .خطوة ستفتح
الطريق امام عدد من االفكار حول ترشيحات
اخرى متثل الخصوصية اللبنانية كفنون الرقص
الشعبي واالزياء ،بغية الوصول اىل املكانة
العاملية .ال تزال يف الوقت الحارض موضوع
بحث ودراسة ،وتتطلب تجنيد جهود الجهات
املختصة واقامة حملة النجاح هذه الرتشيحات.
يسهب سفري لبنان لدى االونيسكو الدكتور
خليل كرم يف االضاءة عىل هذا الجانب يف حوار
مع "االمن العام" ،متحدثا عن هذا االنجاز الذي
يصفه بـ"التاريخي يأيت ليعزز مجددا الصورة
الثقافية والحضارية للبنان يف املحافل الدولية".
■ ما هي اهمية ادراج الزجل اللبناين كجزء من
الرتاث العاملي؟
□ اهمية هذا االنجاز ادراجه يف القامئة
التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي للبرشية
باجامع اعضاء لجنة الرتاث الثقايف غري املادي
الـ ،24بعنوان "الزجل شعر مقول ومغنى"،
الستيفائه كل املعايري والرشوط التي تتطلبها
التوجيهات التنفيذية لالتفاق .وهو امر ال
تستوفيه بالرضورة كل العنارص التي تقرتحها
الدول لتسجيلها يف تلك القامئة .اضافة اىل انه
ميثل العنرص االول من الرتاث الثقايف غري املادي
الذي يرشحه لبنان ليدرج يف هذه الالئحة
القيمة.
■ ما هي االسباب التي اوصلت هذا النوع من
يعب عن وجوه
الفن اىل املرتبة العاملية؟ هل ّ

سفري لبنان لدى االونيسكو الدكتور خليل كرم.

الحضارة اللبنانية؟ ماذا رأى فيه الغرب حتى
وضعه يف هذه املرتبة العالية فنيا؟
□ رأت منظمة االونيسكو ،اي املجتمع الدويل
وليس الغرب فحسب ،ان الزجل اللبناين يفي
باملبادئ التي ينادي بها االتفاق ،بحيث انه فن
منترش عىل كل االرايض اللبنانية ،يتميز مبامرسته
املتنوعة بني املناطق املختلفة ،ويعزز التامسك
االجتامعي ومينح شعورا بالهوية الثقافية .وهذا
يعب عام تكتنزه الحضارة اللبنانية من وجوه
ّ
الفن واملوسيقى واالدب.
■ كيف سيرتجم هذا االنجاز عمليا عرب طباعة
النصوص الشعرية لرواد الزجل اللبناين؟ هل
ستتم ترجمته اىل اللغات االجنبية؟
□ عرب اهتامم لبنان والسلطات املعنية بالرتاث
الثقايف غري املادي عىل نحو مطرد لتوفري

استمراره .وقد يكون من املمكن تخصيص
حصة دراسية للتعريف بالزجل وجعله مألوفا
لدى االجيال الصاعدة ،بوسائل تربوية ترفيهية
او وسائل اخرى .اما بالنسبة اىل ترجمته اىل
لغات اجنبية ،فنعتقد انه امر صعب ،النه يف
تركيبته الشعرية باوزانه وقوافيه يعتمد عىل
خصائص اللغة العربية.
يعب الزجل عن الشخصية
■ اىل اي مدى ّ
العفوية اللبنانية غري املثقفة ،ومباذا يتميز؟
□ للزجل جذور متأصلة يف الهوية اللبنانية منذ
القدم ،وهو وسيلة تواصل بني افراد املجتمع.
وان بدا لنا انه يف شكله او يف صورته امر عفوي،
فانه يعتمد يف جوهره عىل ذكاء الق ّوال وحنكته
ومعرفته باللغة العربية وقافيتها ،وهنا يقع
متايزه.

■ بصفتك سفري لبنان لدى االونيسكو ،اي دور
تراه لهذه االنجازات يف تعزيز الصورة الحضارية
للبنان؟
□ يأيت تسجيل الزجل يف تلك القامئة ليعزز
مجددا الصورة الثقافية والحضارية للبنان يف
املحافل الدولية ،ويربز وجه لبنان املسامل ،لبنان
الحوار والتضامن االجتامعي.
■ ما هي الوثائق التي تضمنها امللف الذي
قدمته وزارة الثقافة ،وحاز الزجل يف ضوئه هذه
املرتبة العاملية؟
□ يتم تقديم ملفات الرتشيح طبقا للتوجيهات
التنفيذية التفاق االونيسكو املعتمد عام ،2003
بحيث انه يوجب ان يكون عنرص الرتاث
املقرتح تسجيله واردا مسبقا عىل السجل
الوطني للرتاث الثقايف غري املادي ،وان يوافق
عىل ترشيحه جميع االفراد واملجموعات التي
متارس ذلك الفن او التقليد .وعليه ،عملت
وزارة الثقافة عند تقديم امللف عىل ان يكون
مستوفيا كل الرشوط .ضم امللف قرارا يحمل
الرقم  2013/60اتخذته الوزارة يف  9ترشين
االول  2013بانشاء سجل وطني للرتاث الثقايف
غري املادي ،ادرجت فيه عنارص هذا الرتاث
بعد انجاز لوائح حرص بها ،مبا فيها الشعر
الشعبي املقول واملغنى والسيام الزجل .كذلك
تضمن امللف محرض جلسة عقدها مجلس
نقابة شعراء الزجل يف لبنان يف تاريخ  15اذار
 ،2013وافق مبوجبها عىل اقرتاح رئيس املجلس
ترشيح الزجل عىل القامئة التمثيلية للبرشية
لالونيسكو .اضافة اىل االستامرة التي يرتتب عىل
الدول االطراف ملؤها لتعليل استيفاء العنرص
املقرتح تسجيله املعايري والرشوط التي وضعتها
املنظمة لهذا الغرض.
■ هل تم االعتامد يف هذا امللف عىل بدايات
تراث الزجل اللبناين مع تشكيل اول فرقة زجلية
يف لبنان عام  1928عىل يد شحرور الوادي ،ام
عىل انجازات الفرق الزجلية التي تلته ورافقتنا
يف ايامنا هذه؟
□ تضمنت الالئحة املرفقة بقرار وزارة الثقافة
تعريفا لعنرص الزجل ،يأخذ يف االعتبار نشأة هذا
الفن التقليدي الشعبي وانواعه املختلفة املنترشة
يف لبنان.

املقال

مَ ن سيج ّند نفسه للمهمة الصعبة؟
يرتكز البحث يف حضارات الشعوب عرب التاريخ عىل الفنون وابداعاتها.
فالفن يف كل اشكاله مرآة االنسان ،يعكس جوهره وما يختزنه يف داخله.
يدل االنتاج الشخيص عىل حقيقة االنسان وماهيته .وقد تبني عرب التاريخ
الطويل للبرشية ان الفنون هي افضل وسائل التعبري واكرثها رقيا .لذا
يبحث املتخصصون يف الحضارات يف تراث الشعوب عن ابداعات فنية
وفكرية من اجل تقييمها وترتيب مكانتها ،كام يليق بها ،يف سجل تاريخ
البرشية من اجل انصاف االنسان وان متأخرا.
بعد ادراج الزجل اللبناين عىل قامئة الرتاث العاملي ،نجد ان من الرضوري
االلتفات نحو ابداعات اخرى للبنانيني منذ التاريخ القديم .هناك انجازات
مهمة من هذا القبيل تستحق التكريم العاملي ايضا يف مجال املوسيقى
واالدب والشعر والرسم والنحت ،ويف كل انجاز فكري.
عندما نتأمل يف ما تقوم به منظمة االونيسكو منذ  12عاما يف شأن
االهتامم بصون الفنون املهددة باالندثار يف العامل ،نجد ان العامل يجنّد
نفسه وطاقاته للمحافظة عىل الرتاث الثقايف والفني للبرشية الذي يعكس
عبت عرب وسائلها الخاصة عن آالم ومعاناة مل يعلم بها
حضارات شعوبّ ،
احد رمبا يف ذلك الحني ،فاحبت ان تخرب االجيال الالحقة قصتها من خالل
ما تركته وراءها من تراث.
لكن من املؤسف يف هذا املجال ان دول العامل مل ت َر يف لبنان منذ سنوات
اال الحروب املتتالية ،طغت عىل الوجه الحضاري والحقيقي لهذا البلد
فغيبته اىل حني ،لكنها مل تلغه .فرتاثنا ميلء باالنجازات التي تستحق الرتبع
عىل قامئة الرتاث العاملي املادي وغري املادي ،كالزجل مثال الذي نال اخريا
مرتبة العاملية .صحيح ان هناك افكارا ومشاريع مطروحة يف هذا املجال،
لكن هناك ما هو اهم لدخول قامئة الرتاث العاملي كاملواقع االثرية والقالع
واالديرة التي تحيك قصة شعب عاىن مرارة البقاء ،وتنطق ابداعا معامريا
ال مثيل له يف العامل ،وتكشف حقيقة حضارة ذات بعد انساين .املسألة
تتطلب جهودا ومساعي حثيثة ،بل تبني املسؤولني لها ،سياسيني ومعنيني
بالشأن الثقايف يف لبنان قبل املسؤولني الدوليني .لوال مالحقة وزارة الثقافة
مدة سنتني ملف الزجل اللبناين ملا وصل اىل ما وصل اليه اخريا.
اما املواضيع االخرى االكرث اهمية عىل صعيد االبتكار الفني واالبداع
الفكري ،ف َمن يتوىل االهتامم بها وكيف؟ او َمن سيجنّد نفسه لهذه املهمة
الصعبة؟
دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com
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■ هل انت شخصيا من متذوقي الزجل؟
□ اتابع من حني اىل آخر مبارزات زجلية ،تظهر
جيال جديدا من الزجالني الذين يستمرون يف ما
تعلموه من اسياد الزجل الذين طبعوا اذهان
اللبنانيني لسنني طويلة .وقد يكون من املفيد
تشجيع الجهات املعنية الجيل الجديد عىل
تطوير هذا الفن ونرشه.
■ هل كنت ترى يف الزجل مباريات كالمية ام
حوارا فكريا لدى البعض منهم؟
□ هي مباريات فكرية يف قالب كالمي وشعري
مدروس.
■ تحدثتم عن ان تسجيله يف قامئة الرتاث العاملي
جاء يعزز مجددا صورة لبنان يف املحافل الدولية.
يف رأيك ،الحضارة اللبنانية مباذا تخترص تاريخيا،
وعالماتها االوىل متى بدأت؟ هل بقي من هذه
الصورة يشء بعد الحرب؟
□ قصة لبنان مع الحضارة والثقافة تعود اىل
عهد الفينيقيني الذين نرشوا الحرف يف العامل،
ووضعوا قواعد التجارة وانتجوا اللون االرجواين.
منذ ذاك العهد نسج لبنان واهله خيوط ثقافة
ال تزال ترتسخ وتزدهر عىل مر العصور .يف كل
اقايص العامل يعمل اللبناين عىل اظهار هذا الوجه
واالفتخار به ،ليبلغ العاملية مع ادباء وعلامء
ومؤلفي موسيقى وفنانني ومخرجي سينام
ومصممي ازياء .لبنان حارض دامئا بوجهيه الثقايف
والحضاري يف املحافل الدولية ،ويتمتع بهيبة
واحرتام عىل رغم ما مر به من احداث.
■ هل يف االمكان اسرتجاع الوجه الحضاري
للبنان؟ ما الذي ينبغي القيام به من اجل ذلك؟
□ مل يغب الوجه الحضاري للبنان يوما عن
الساحة الدولية رغم الحرب ،وبقي يتمتع بدور
فاعل ومنتج ومتجدد بفضل ابنائه وجاليته،
وبفضل املسؤولني الذين سعوا عىل رغم
الخالفات اىل الحفاظ عىل ما اكتنزوه من حضارة،
وابراز تشجيع اقامة نشاطات ثقافية .بلد اللنب
والعسل الذي تحدثت عنه الكتب املقدسة ،بلد
الرسالة ،ال ميكنه اال ان يكون حضاريا اليوم وغدا
وعىل مر العصور.
■ بالنسبة اليك ،ما هي ميزات لبنان عىل صعيد
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رأت االونيسكو في الزجل
تميّزه بممارسته املتنوعة
بني املناطق وتعزيزه
التماسك االجتماعي
والشعور بالهوية الثقافية
الثقافة والفنون تاريخيا وحاليا ،اضافة اىل الرتاث
الزجيل؟
□ كان لبنان دامئا رائدا يف الفن واالدب
والعلوم والفكر ،ويف الحركات االستقاللية منذ
فخر الدين ،مرورا بشهداء ساحة الشهداء ايام
العثامنيني ،وصوال اىل رجاالت االستقالل ،ثم اىل
"ثورة االرز" .كام كان الس ّباق بني الدول املحيطة
به اىل تنظيم املؤسسات وارساء قواعد نظام
دميوقراطي .الزجل هو احد تلك العنارص التي
تساهم يف تعزيز هذا االرث الثقايف وابراز ثراء
الرتاث للبناين.
■ حضارات الشعوب عرب التاريخ هل ارتكزت
عىل الفنون ونوعيتها ام عىل امور اخرى؟ ملاذا
الفن بالذات يعكس حقيقة االنسان وجوهره؟
□ الحضارات ترتكز اوال عىل ابنائها .فهي صنيعة
تراكامت ثقافية وتفاعالت حضارية تولد بدورها
حضارات جديدة وثقافات متجددة .فالعرب
اخذوا عن اليونان ،واضافوا عطاءاتهم الفكرية
والعلمية ونقلوها اىل الغرب الذي يصدّرها
بدوره الينا .كذلك بالنسبة اىل الفنون التي هي
تعب ـ متى
جزء من مكونات الحضارات .الفنون ّ
كانت صادقة ـ عام يختلج يف نفس االنسان من
احاسيس ومشاعر ،لذا تحدث كل واحد منا
وتسعى اىل االرتقاء بالنفس البرشية لتقارب
الخالق.
■ ملاذا تحصل الفنون عىل التكريم الذي تستحقه
يف دول الغرب حتى حني تندثر ويخف وهجها؟
□ بالنسبة اىل الفنون املهددة باالندثار او
االختفاء ،فان االتفاق الدويل الذي اعتمدته
منظمة االونيسكو عام  2003وضعت قامئة
خاصة لصون تلك الفنون والحفاظ عليها.

■ ما هي انواع الفنون املهددة باالندثار ،واين
توجد؟
□ ميكن االطالع عىل هذه الالئحة عرب موقع
االنرتنت ملنظمة االونيسكو .بلغ عدد العنارص
املسجلة عىل قامئة الرتاث الذي يحتاج اىل عمليات
صيانة  38عنرصا .وهي موزعة يف كل من اوروبا
الغربية (فرنسا) ،اوروبا الرشقية (كرواتيا وليتوانيا
وبيالروسيا) ،امريكا الالتينية (فنزويال وغواتيامال
والبريو والربازيل) ،آسيا (مونغوليا واذربيجان
وقرغيستان واندونيسيا وفييتنام وايران والصني)،
افريقيا (اوغندا وكينيا وبوتسوانا ومايل) ،البلدان
العربية (كالنسيج التقليدي يف االمارات العربية
املتحدة وامللحمة الرببرية يف موريتانيا).
■ فنون الرقص الشعبي واالزياء من االفكار
املطروحة للوصول اىل املكانة التي اعتالها الزجل
اللبناين عامليا .كيف ستحركون هذا امللف ومتى؟
هل من افكار اخرى مطروحة يف املستقبل القريب؟
□ االفكار ال تزال موضوع بحث ،وتتطلب
وقتا واعدادا ودراسة عرب تجنيد جهود الجهات
املختصة ،واقامة سلسلة من االتصاالت وحملة
النجاح الرتشيح.
■ هل ترى ان لبنان ال يزال محافظا عىل املستوى
الثقايف والفن الراقي الذي كان يتمتع به قبل
الحرب؟ كيف السبيل اىل اسرتجاع ما خرسناه
عىل هذا الصعيد؟
□ سعى لبنان اىل املحافظة عىل املستوى الفني
والثقايف الذي يتمتع به هو وابناؤه ،ونجح يف
ذلك .اال ان ما يحصل اليوم ،بسبب االزمات
املتتالية ،هو احتجاب عطاءات الفنانني اللبنانيني
املعرتف بهم دوليا عن الساحة اللبنانية ووسائل
االعالم.
■ ما الواجب عمله من اجل املحافظة عىل كل
ما يتعلق بالرتاث اللبناين يف كل تفاصيله باعتباره
ذاكرة االجيال؟
□ ميكن التعريف عنها يف الحصص املدرسية وعرب
وسائل االعالم .يسعى لبنان عىل الصعيد الدويل،
بالوسائل املتاحة وعرب الوثائق التقنينية اي
االتفاقات وغريها ،اىل صون هذا الرتاث والحفاظ
عليه.
د .م
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بأقالم حرّة

عمر حبنجر

*

إدارة برسم اإلستنساخ
قال سليامن الفاريس للصحايب ايب الدرداء" :االرض املقدسة ال تقدّس
احدا ،امنا يقدّس االنسان عمله".
ما ينطبق عىل االشخاص يرسي ايضا عىل املؤسسات واالدارات ،عامة
وخاصة ،مدنية او عسكرية .واللبناين ثاقب النظر ،واسع الرؤية ،رصيح
اىل درجة التناقض مع نجيب محفوظ الذي كان يأىب الرصاحة الجارحة،
او ما يسميه "السباحة يف الوحل" ،كالقول للفاشل انت فاشل ،او لالعور
انت اعور .لكنه ال يرتدد يف القول للمجيد اجدت وللمحسن احسنت،
مسؤوال كان ،كبريا ام صغريا ،مؤسسة ام ادارة.
انطالقا من هذا ،متثل املديرية العامة لالمن العام قدوة يف التعامل
مع حاجات املواطنني ،ويف توفري الخدمات املنوطة بها وفق مواقيت
محددة بعيدة من املامطلة او التأجيل.
هذا النموذج االمني واالداري عمره من عمر دولة لبنان الكبري .يف
 5كانون الثاين  1921انشأ االنتداب الفرنيس ما سمي حينها "املكتب
االول" ورمبا تاسيسا عىل هذا ،سميت مخابرات الجيش حينذاك
"املكتب الثاين" ،وقد ترأس هذا املكتب يومها الضابط اميل البستاين
الذي تبوأ الحقا قيادة الجيش.
االمري فريد شهاب كان اول مدير لالمن العام ،والذي يصح اعتباره
املؤسس ملا هي عليه املديرية اليوم ،ثم تعاقب عىل ادارتها من بعده
 12مديرا عاما بني مدين وعسكري ،وصوال اىل املدير العام الحايل اللواء
عباس ابراهيم ،الذي اعاد االعتبار اىل املؤسسة كجهاز امني استقصايئ
فاعل ،اىل جانب خصائصه االدارية املعروفة بعد فرتة ركود املته ظروف
عامة .اىل جانب مهامتهم االمنية واالدارية ،يؤدي مديرو االمن العام
مهامت يكلفون اياها رسميا عىل كل املستويات الوطنية .وقد استجدت
مهمة جديدة تتمثل مبواجهة عمليات الخطف واالسرتهان عىل لهيب
االحداث السورية من استعادة جثث قتىل تلكلخ وتحرير مخطويف
اعزاز وراهبات معلوال ،اىل قضية العسكريني املخطوفني املتطلعني بأمل
اىل جهود اللواء ابراهيم ومساعيه ،بعدما استقر ملفهم يف عهدته.
النجاح يف اي مهمة معقود الراية للقيادة .يف هذا يقول احد املاريشاالت
االنكليز" :ليس هناك من وحدة عسكرية صالحة ووحدة عسكرية
رديئة ،بل هناك قائد صالح وقائد رديء".
كم يتمنى اللبنانيون لو ان مؤسسات رسمية اخرى ،وزارات حتى،
تستنسخ مثال ادارة االمن العام املتميزة برسعة التلبية ودقة االداء.
ان استيعاب االمن العام معامالت النازحني السوريني ،اضافة اىل
معامالت اللبنانيني واالجانب ،رغم بعض املصاعب واملتاعب الناجمة
عن ضغط النزوح ومحدودية الطاقة البرشية لدى النقاط الحدودية،
انجاز يحتذى .وم َث َله التعاطي املتطور واالنساين مع ارتدادات الربكان
السوري من افكار متشددة وايديولوجيات سياسية ودينية مستوردة،

إستعادة

العميد المتقاعد
وهيب قيقانو

األمن العام  ...سيرة ال تنقطع
مقرونة بالعنف الشفوي حينا والجسدي يف غالب االحيان .يف الحالني
َتطاول عىل الخصوصية اللبنانية املحمية بامليثاقية الوطنية ومبادئ
العيش املشرتك ،ناهيك باالرهاب املتعدد الوجه والشكل واملصدر ،مع
ان املشكلة التي ال بد من االعرتاف بها هي ان انساننا ،رغم ثقافته
وشطارته ،يترصف بغرائزية احيانا ،ويتحرك بتبعية لكل قادر عىل
االستقطاب واالغراء.
ذات يوم قيل لفخر الدين املعني الكبري" :ينتهي قتالك مع السلطنة
العثامنية ،وتغدو امري لبنان املمتد اىل ما وراء انطاكيا ،امنا تحت اسم
سلطان عربستان" .لكن فخر الدين رفض التخيل عن اسم لبنان ،وبالتايل
عن الخصوصية الذاتية للبنان ،وقاتل و ُق ِتل.
حاول آخرون فرنسة لبنان عرب صيغة االم الحنون ،وملا مل يفلحوا لجأوا
اىل تسميته "سويرسا الرشق" لتحييده عن محيطه ،لكن لبنان بقي كام
هو ،وسيبقى ما دام هناك َمن يؤمن به بعد الله وقبل اي يشء آخر.
الشعب اللبناين ،مهام بدا قابال لالنقياد والغرائزية ،يف معظمه متعلق
بنظامه وتطبيق القوانني ،واحرتام التعليامت الرسمية والتقيد مبضامينها.
لكنه يفاجأ ،ويا لالسف ،بأن قلة تحاول خرق االنظمة والقوانني والقفز
فوق الحقوق والواجبات ،مستغلة االوضاع او املحسوبيات ،مع ان كل
لبناين يطمح اىل وطن تتفوق فيه الجدارة عىل املحسوبية ،والنزاهة
عىل الرشوة وبيع الوظائف .وطن يحكمه القانون ويتمتع بصحافة
حرة ،ومساءلة دميوقراطية تشكل افضل ضامن لتداول السلطة وفرض
القانون ،وتحقيق االستقرار واالمان يف الحياة العامة.
املواطن اللبناين يذكر بالعرفان تفاين رجال االمن العام يف دوائرهم
ومراكزهم املنترشة عىل امتداد مساحة لبنان ،بحرفية ونزاهة ورسعة
من دون تأفف او تذمر ،كام يقول اللواء عباس ابراهيم ،الذي مل يرتدد
اخريا يف اتخاذ تدابري زاجرة يف حق  23عسكريا انجرفوا مع الظروف
الحدودية الطاغية ،الن الطموح اىل االرتقاء باالمن العام اىل مصاف
املؤسسات الوطنية الحديثة واملتطورة وصوال اىل الفوز بشهادة الجودة
" "ISOالذي هو يف احد اهداف املدير العام لالمن العام ،يتطلب اتباع
هذه السياسة الناجعة يف تطوير املديرية وتحديثها وتأهيلها ،عىل
املستويات البرشية والتقنية كلها.
ان تعامل االمن العام مع فيض النازحني السوريني الهادر عىل لبنان
يف غضون االعوام الثالثة االخرية ،وضبط اقامتهم وتنظيمها ،اىل متابعة
املهامت االساسية االدارية واالمنية للمواطنني واملقيمني عىل ارضه،
يجعل شهادة " "ISOاقل املطلوب.
وقد صدق َمن قال ان ما يقدّس االنسان هو عمله.
* الرئيس الفخري لجمعية املراسلني العرب يف لبنان.

خري ما ينطبق عىل مديرية االمن العام انها «سرية ال تنقطع» .سمتها
هذه ليست طارئة يف حال من االحوال ،فهي كانت وال تزال وستبقى يف
ظل ما عرفته وخربته من تجارب ومحن عصفت بلبنان ،ووضعت بعضه
عىل شفا االنقسام ،والبعض االخر تحت االحتالل االرسائييل والترشذم.
لكن الثابت الذي حكم عملنا جميعا يف الفرتات العصيبة والحساسة ،هو
االقتناع بأن لبنان كيان واحد مهام اشتدت العواصف.
كان هناك دامئا مديرون للمؤسسة تحكمهم هويتهم الوطنية الجامعة،
وكذلك رجاالت ال يرون يف البلد اال دولة لجميع ابنائها من دون استثناء.
اذكر يف هذا السياق سامحة االمام املغيب موىس الصدر وجهوده الحثيثة
يف رأب صدع الجسم اللبناين الذي تناوب عىل نهشه متآمرون كثريون.
ذات مرة كنت اشغل فيها منصب رئيس دائرة البقاع (عام ،)1976
حرضت مع مسؤولني رسميني آخرين اجتامعا دعا اليه سامحة االمام
يف شتورة .من موقع مسؤوليتي وجهت سيال من االسئلة اىل املستضيف
الذي اجابني بوضوح« :انا هنا لتوحيد املؤسسات واعادة االمور اىل
نصابها».
حكام ،فان الروح الوطنية العامة مل تكن غائبة عن مديرية االمن
العام .لكن جامعات الوطن برمتها كانت تعيش آنذاك هواجس القلق
والخوف واالنطواء .كنا ضباطا ومفتشني وافرادا ال نألو جهدا يف املحافظة
عىل وحدة املؤسسة من ضمن وعي وطني واحرتاما لقسمنا ووالئنا
للوطن مبكوناته جميعا .مل نواجه يف يوم من االيام اي تنافر بني مكونات
املديرية التي كانت تعكس ،يف وجه من الوجوه ،تركيبة لبنان بكل
مشاربه واطيافه .مل يحدث ان ادرجت يف السجالت اي حادثة مدبرة
او مشاكسة متسقة مع سياق االحداث يف البلد .مل نتخاصم يوما ،ومل
نتباعد يف الهم واملسؤولية .كان الهاجس دوما االبتعاد نهائيا عن ضغوط
الحروب واغراءاتها يف آن .بقيت املصلحة الوطنية وهموم اللبنانيني
نرباسا لواجباتنا الوظيفية ،وكذلك مسارا لحياتنا االجتامعية .هكذا كان
من هم قبلنا ،وهكذا عملنا ،وهكذا تستمر املديرية مع اللواء عباس
ابراهيم الذي اضطلع مبهامت وطنية هي مثابة اثقال حساسة وخطرة.
ولالمانة فقد ابدع يف معالجتها خري ابداع.
الحق ،ان الحديث عن االمن العام ومهامته مخاطرة يف حجم خطورة
املهامت املنوطة به ،واملسؤول عنها لخدمة الوطن واملواطن .كان
هذا االمر مصدر الخطر االكرب الذي يحف بلبنان واللبنانيني خصوصا.
من بني املهامت :جمع املعلومات السياسية ،االمنية ،االقتصادية،
االجتامعية ،وتقييمها وتحليلها .كذلك متابعة السياسة العامة ومراكز
الحدود ،واصدار جوازات مرور ،ومنح التأشريات واالقامات للرعايا
العرب واالجانب ،ومتابعة مدى تقيدهم بنظام االقامة ،وتنظيم وثائق
سفر الالجئني الفلسطينيني يف لبنان او الواردة من الخارج واصدارها،

واالرشاف عىل كل املعامالت العائدة اىل طلبات التجنس واالحوال
الشخصية .كل هذا وغريه من الشؤون الطارئة كان وال يزال منوطا
باملديرية .لكن الصعوبة يف زمننا مختلفة عن الراهن .حينها مل يكن
التطور التكنولوجي املذهل ،وكان العامل برمته مقسام اىل محاور
وتحالفات مختلفة عن السائد ،مع االعرتاف بتطور وسائل العنف
واالرهاب العابرة للقارات والدول.
اسوق هذا كله الصل اىل املرمى الذي ترمي اليه هذه االسطر يف االساس،
اي مجلة «االمن العام» وتخصيصها صفحة للضباط املتقاعدين .هذه
خطوة الفتة ومميزة تهدف اول ما تهدف اىل توكيد الفكرة االساسية بأن
املؤسسة سرية متكاملة يربط الحارض ماضيها مبستقبلها .حني سألني
العميد الزميل ورئيس التحرير منري عقيقي الكتابة لهذا العدد ،كان
حسبي انه يسأل من كان مثيل ان يبدي رأيا ،يف اطار سعي من املدير
العام اىل تعريف الجميع بالجميع ،وابقاء روح التوقد بني رفاق السالح
واملهامت .وهذا ليس عابرا ،بل شديد الصلة برغبة جامحة لدي القرتاح
انشاء «اطار ما» يجمع الكل ما يؤدي اىل تفعيل الخربات املرتاكمة.
عن حق ،ان املتقاعدين قيمة وطاقة مبا يختزنون من خربات وتجارب
متنوعة ،فضال عن انهم يشكلون مبعنى ما ،شبكة تواصل مهمة
النخراطهم يف تراكيب املجتمع اللبناين املتنوع ايضا .انا من التواقني اىل
تلمس آلية تجمع َمن تقاعدوا مع رفاقهم يف الخدمة الفعلية ،لتشكيل
حقل تفاعيل معريف واجتامعي يف رحاب املديرية االم التي تكرب وتكرب
ببنيها جميعهم.
مجلة «االمن العام» مل تشكل قيمة مضافة يف الحقل االعالمي فقط ،بل
هي ايضا رضورة بالنسبة اىل اللبنانيني جميعا ،لكونها تعكس مع غريها
من مجالت املؤسسات العسكرية واالمنية وجها مهام من وجوه لبنان.
يف مراحل اساسية تشكل هذه املطبوعات مدماكا اساسيا يف التأريخ
ملسارات نشوء لبنان وتطوره ،ودفاع بنيه عن وجودهم وحقهم يف
الحياة.
يبقى ان االمنية االهم لكل َمن تقاعد بعدما ادى قسطه للعىل ،هي
استمرار نجاح املديرية يف خدمة الوطن وبنيه خصوصا يف ظل الظروف
العصيبة واالرهاب املدمر والعابر للحدود ،مع التشديد عىل ان التواصل
بني اجيال هذا الجهاز شبه معدومة ،ومقترصة عىل التواصل الوظيفي ـ
االجتامعي ،من دون التفاعل املعريف يف الخربات والتجارب.
انا ال اتحمس ملجلة «االمن العام» لكوين احد ابناء املديرية فقط ،او الين
اؤمن مبناقبية اقراين وبحرصهم عىل تظهري اعالم مسؤول ،همه االول
واالخري لبنان الكيان النهايئ لجميع ابنائه ،بل التع ّرف فيها اىل وجهي يف
االجيال التي اتت بعدي .فنحن نحتاج اكرث ما نحتاج اىل ان نتع ّرف اىل
وجوهنا يف انجازاتنا ،واىل ان يتع ّرف اهلنا من اللبنانيني علينا.
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مقال

في األقتصاد
“األمن العام” تفتح ملف مؤسسات الرقابة على سالمة الغذاء []1

وزير اإلقتصاد :نراقب نوعية السلع بال ضجيج

سلط ملف الغذاء الضوء عىل مؤسسات وادارات عامة تعترب عىل صلة ومسؤولية
مبارشة او غري مبارشة به ،حال وزارات الصحة والصناعة والزراعة واالقتصاد والسياحة
والبيئة .لكنه كشف حقائق بعضها م ّر ،كتخلف ادارات معنية لسنوات عن مامرستها
املسؤوليات التي حددها لها القانون ،اىل غياب التنسيق ،وتاليا املرجعية املوحدة التي
يفرتض ان تحرص بها مهمة االرشاف عىل سالمة الغذاء

وزير االقتصاد والتجارة الدكتور آالن حكيم.

يرمي الخوض يف عالقة ملف سالمة الغذاء
بالوزارات واالدارات املعنية اىل كشف املشكالت
واملصاعب التي تحول دون مامرستها صالحياتها
واالضطالع مبهامتها ،والضغوط او العراقيل التي
ميكن ان تجبهها عىل اكرث من صعيد ،او تح ّملها
مسؤولية التقصري حتى .اال انه يسلط الضوء
ايضا عىل دورها يف املرحلتني الحالية واملقبلة
بازاء هذا امللف الحيوي الذي تقدّم يف االشهر
االخرية ما عداه ،نظرا اىل اهميته واالهامل الذي
لحق به ،والخطورة التي نجمت عن متادي
تجاهله عىل سالمة املواطنني وحياتهم وسمعة
الدولة.

البداية مع وزير االقتصاد والتجارة الدكتور اآلن
حكيم يف حوار مع “االمن العام” عن املشكالت
التي تواجهها وزارته.
■ ما هو دور وزارة االقتصاد والتجارة يف تأمني
سالمة الغذاء (مراقبة ،تفتيش) يف ضوء ما نص
عليه قانون انشائها؟
□ عمال باحكام املادة االوىل من املرسوم
االشرتاعي رقم  6821الصادر يف  28كانون االول
 ،1973تعنى وزارة االقتصاد والتجارة مبعالجة
شؤون املقاييس واملوازين واملصوغات وقمع
الغش ومكافحة االحتكار ومراقبة االسعار،

وفقا للقوانني واالنظمة والنصوص املتعلقة بها.
كام تعنى مبعالجة شؤون املواصفات القياسية
اللبنانية العائدة اىل السلع االستهالكية واملواد
الغذائية ،وتطبيق االلزامية منها ،ومراقبة بيع
املنتجات النفطية لجهة النوع والكمية والسعر.
اما مديرية حامية املستهلك فتتوىل ،بالتنسيق
مع الجهات الرسمية والخاصة ،تطبيق القوانني
واالنظمة املتعلقة بحامية املستهلك ،ومنها:
• التثبت من نوعية الخدمات والسلع وسالمتها،
ال سيام الغذائية منها ،والقيام بالفحوص
املخربية الالزمة.
• مراقبة االسعار وحركتها.
• اعداد الوثائق والنرشات الخاصة ،والقيام
بحمالت توعية للمستهلك وارشاده.
• اعطاء املعلومات املتعلقة بالقوانني واالنظمة
التي ترعى حامية املستهلك.
اما مهامت املديرية يف توفري سالمة الغذاء،
فرتتكز عىل مراقبة نوعية السلع الغذائية
املستوردة واملنتجة محليا والتأكد من جودتها،
لجهة اجراء التحاليل الالزمة عىل كل منها
بغية التأكد من مطابقتها املواصفات القياسية
اللبنانية ،ومن عدم احتوائها عىل كل ما يشكل
رضرا للمستهلكني .لهذه الغايةُ ،وضعت
مكاتب عند معابر الحدود الربية والجوية
والبحرية ،من مهامتها الكشف عىل املواد
الغذائية ،والتأكد من وجود الكتابات القانونية
عىل كل السلع (تاريخ انتاج وصالحية ،بلد
املنشأ ،املكونات) عمال باملادة  7من قانون
حامية املستهلك وتعديالته رقم .2005 / 659
اىل ذلك ،يتم اخذ عينات من املواد الغذائية
املستوردة واجراء التحاليل الالزمة عليها عمال
باملرسوم رقم  ،1969 /12253والتأكد من
مطابقتها املواصفات املعتمدة قبل التأشري عىل
البيانات الجمركية للسامح بادخالها ووضعها يف
االستهالك املحيل .كذلك فان مراقبي مديرية

حامية املستهلك واملصالح االقتصادية يف
املحافظات ،عمال باملادة  71من قانون حامية
املستهلك ،مكلفون مراقبة تطبيق احكام هذا
القانون وكل القوانني واالنظمة النافذة املتعلقة
بحامية املستهلك .من مهامتها يف هذا املجال:
• مراقبة السلع االستهالكية واملواد الغذائية
املطروحة للبيع يف االسواق اللبنانية.
• مراقبة السلع املنتجة محليا والسيام الغذائية
منها ،املعروضة لدى مراكز البيع ونقاطه ،واخذ
عينات منها واجراء التحاليل الالزمة عليها للتأكد
من مطابقتها املواصفات املعتمدة وصالحيتها
لالستهالك.
• اجراء التحقيقات االولية وضبط املخالفات.
• االرشاف عىل تلف البضائع غري الصالحة
لالستهالك بعد موافقة النيابات العامة االستئنافية.
التحقيق يف الشكاوى التي ترد اىل مديرية حامية
املستهلك عرب الخط الساخن  1739الذي تم
تأسيسه يف متوز  ،2004خصوصا شكاوى الغش
والتضليل يف النوعية ،عىل سبيل املثال ال الحرص:
• تسليم بضائع بكميات او صفات تختلف عن
الكميات والصفات املتفق عليها.
• صناعة او اعداد او حيازة او نقل او عرض او
بيع البضائع من اي نوع كان بطريقة تخفي
حقيقتها او صفاتها الجوهرية.
اىل ما تقدم ،فان قانون حامية املستهلك ناط
بوزير االقتصاد والتجارة يف حال ثبت للوزارة
معلومات علمية عن خطر عىل الصحة او
السالمة العامة ،قد ينتج من استعامل سلعة
او خدمة معينة سواء كان هذا الخطر حاصال
ام متوقعا ،اعالم الجمهور باالخطار واالجراءات
الوقائية الواجب اتباعها ،وان يحدد مبوجب
قرارات تصدر عنه االجراءات االيلة اىل الحفاظ
عىل الصحة والسالمة العامة ،ومنها:
• منع استرياد السلعة او تصديرها يف الحاالت
الطارئة.
• تحديد رشوط خاصة السترياد السلعة او
تصديرها.
• منع تداول السلع.
• سحب السلعة من التداول.
• ينبغي ان يعلن ذلك عرب وسائل االعالم .يف
هذا االطار تم اصدار قرارات تتعلق بـ تعليق

أي نمو
في ظ ّل الركود؟
اكدت املؤرشات ان سنة  2014مل تكن افضل حاال عىل املستوى االقتصادي من
السنوات الثالث املاضية ،بل كانت من السنوات العجاف بالنسبة اىل لبنان
عموما ،واقتصاده خصوصا.
تعود اوجه الشبه بني هذه السنوات اىل استمرار العوامل السلبية نفسها املؤثرة
يف االقتصاد ،ال بل اىل تفاقم هذه العوامل ،من االمني اىل السيايس (فراغ رئايس،
متديد متكرر ملجلس النواب ،تعطيل عمل املؤسسات) اىل االقليمي الذي مل
يكن اقل تفاقام نتيجة االحداث املأسوية يف سوريا والعراق ودول اخرى .كان
ممكنا ان تؤدي كل هذه العوامل اىل نتائج اقتصادية سلبية تحدث هزة عنيفة
يف لبنان ،لوال بعض الفسحات االيجابية التي ا ّمنها مرصف لبنان من خالل سلة
حوافز التسليفات التي ضخها يف السوق (اكرث من ملياري دوالر).
ان الئحة العوامل السلبية التي ضغطت عىل االقتصاد عام  2014تطول ،ومن
ابرزها :تراجع النمو اىل حدود الواحد يف املئة ،ارتفاع معدل التضخم بنسبة 3،2
يف املئة ،ارتفاع صايف الدين العام بنسبة  7،2يف املئة ،العجز التجاري بنسبة 3،8
يف املئة ،اضافة اىل تراجع كبري يف نشاط قطاعات السياحة والعقارات والتجارة.
واذا كان الخرباء وصندوق النقد الدويل يستبعدون تحسن النمو يف سنة ،2015
خصوصا اذا متادت العوامل السلبية املؤثرة نفسها يف العام  ،2014فان االمل
يبقى يف حكمة اهل الحكم والسياسة لجهة ضبط االيقاع السيايس ،ودعم
الوضع االمني واملؤسسات ،ال سيام ملء الشغور يف الرئاسة االوىل ،وتحريك
ملف النفط .هذه كلها خطوات ميكن ان تدعم االقتصاد وتحول تاليا دون
االغراق القائم.
ان الرهان عىل سنة  2015لتصويب مسار االقتصاد ،واعادة تحريك عملية
دوران عجالت القطاعات الحقيقية (السياحة والصناعة واالستثامرات)
وتنشيطها ،يتطلب قرارات جريئة وحاسمة ،اضافة طبعا اىل االرادة .للوصول
اىل هذا الهدف وتحويل الرهان واقعا وحقيقة ،عىل املسؤولني جميعا امليض يف
عملية املصالحة الوطنية عرب تفعيل حلقات الحوار وتوسيعها ،ومنح االجهزة
االمنية الصالحيات كاملة لضبط الوضع االمني يف الداخل وعىل الحدود مع
سوريا ،واعادة الحياة اىل املؤسسات الدستورية ،وامليض عىل نحو جدي وحاسم
يف االصالحني املايل واالداري ،اىل تحصني الوضع االجتامعي.
البداية ،هنا ،تكون مبعالجة حاسمة وحازمة مللف النزوح السوري وضبطه ،هو
الذي يرهق االقتصاد ويهدد االمن االجتامعي.
إبراهيم عواضة
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في األقتصاد
فرض برامج الجودة الخاصة بوزارة االقتصاد
والتجارة عىل الرشكات ،بهدف تحسني املهامت
الرئيسية التابعة لتقييم املطابقة وبنيتها التحتية
وتطويرها ،ومقاربة املامرسات اللبنانية مع
القواعد االوروبية يف مجاالت املواصفات واالختبار
وشهادات املصادقة والتفتيش ومراقبة االسواق.
تفعيل التعاون بني الوزارات املعنية بهدف
تعزيز التنسيق يف هذا املوضوع ،ويك يتم توسيع
اعامل املراقبة لتشمل مساحة جغرافية اكرب.
العمل عىل اقرار قانون سالمة الغذاء الذي يضع
اطارا عاما وخريطة طريق ومرجعا قانونيا لحل
متابعة مشاكل االمن الغذايئ.
مسلخ لحوم فاسدة برسم املراقبة.

تداول بعض اصناف اللبنة ،منع استرياد عبوات
البالستيك املعدة لتغذية االطفال الرضع ،منع
استرياد الرنجيلة االلكرتونية وتسويقها ولوازمها،
منع استرياد مرشوب الطاقة املمزوج بالكحول
وتصنيعه وتسويقه ،منع تداول متمم غذايئ
يتناول بواسطة االستنشاق.
■ ما هو دور جهاز املراقبة لدى وزارة االقتصاد،
وماذا حقق من نتائج؟
□ ان النقلة النوعية التي عرفتها مديرية حامية
املستهلك مع صدور القانون رقم  659يف 4
شباط  2005فرضت تغيريات عدة ،سواء عىل
الصعيد العنرص البرشي او اصدار املراسيم
التنفيذية .منذ عام  2008حتى ترشين الثاين
 2010عُ ّي خرباء يف العلوم الغذائية والزراعة
واملعلوماتية واالدارة والتسويق واالقتصاد
والقانون لالستفادة من خرباتهم ،كذلك عُ ّي
 181مراقبا مساعدا اغنوا املديرية بعنارص
برشية مؤهلة علميا ما ساعد عىل تغطية
املهامت املتعددة .بقي من هؤالء نحو 168
مراقبا مساعدا بعدما استقال  13مراقبا،
والقسم االكرب منهم يقومون مبهامت اعامل
الرقابة يف املديرية ومصالح االقتصاد والتجارة يف
املحافظات ،والبعض االخر يستعان بهم للقيام
باعامل ادارية يف املديرية العامة لالقتصاد
والتجارة بسبب النقص يف مالكها .الواقع ان

آلية عمل جهاز املراقبة مل تعد مقترصة عىل
مراقبة السلع الغذائية واالسعار وبيع املنتجات
النفطية ومعالجة شؤون املقاييس واملوازين،
بل شملت امورا اخرى تتعلق باالعالن الخادع
والعالقة التعاقدية بني املستهلك واملحرتف،
وضامن الجودة ،اىل جانب سالمة السلعة
والخدمة والعمليات التي يجريها املحرتف عن
بعد ،او يف محل اقامة املستهلك.
■ ما هي االقرتاحات التي ترونها مناسبة لتفعيل
عمل الوزارات املسؤولة عن سالمة الغذاء؟
□ نقرتح اآليت:
فرض التغريم املبارش عىل الرشكات املخالفة
للقوانني واملعايري املرعية االجراء ،املتعلقة
باالسعار او تاريخ الصالحية او التوضيب.

فرض التغريم املباشر
وبرامج الجودة والتعاون
بني الوزارات املعنية،
يساهم في تفعيل مراقبة
سوق الغذاء

■ ماذا انجزت وزارة االقتصاد بعد حملة وزير
الصحة وائل بوفاعور؟
□ ايدنا حملة الوزير بوفاعور وواكبناها ،وتحركنا
عىل الفور التخاذ اجراءات وقرارات حاسمة يف
حق املؤسسات املخالفة لرشوط سالمة الغذاء،
وعمدنا اىل اقفال بعض معامل اللبنة وسحب
منتجاتها من االسواق ،بعدما ثبت انها ارتكبت
مخالفات جسيمة من الدرجة االوىل ترض
مبارشة بصحة املواطن .كام قمنا بحملة تفتيش
ومراقبة واسعة عىل عدد من املؤسسات،
واتخذنا يف حق َمن ثبت مخالفتها رشوط سالمة
الغذاء االجراءات املناسبة من دون ضجيج .اشري
هنا اىل ان مراقبي وزارة االقتصاد عىل جهوزية
تامة ،وهم مستنفرون ويالحقون يوميا  60اىل
 70ملفا .فاذا كانت املخالفة مهمة جدا وتشكل
خطرا عىل الصحة العامة ،يتم الكشف عنها
اعالميا .اما اذا كان حجمها ليس كبريا ونوعيتها
ليست مهمة ،فال يجري االعالن عنها ،بل يتم
تحويلها اىل النيابة العامة ملالحقتها قضائيا.
نحن ضد الضجيج االعالمي يف هذا الشأن ،بل
مع تعقب املخالفات واحالة مرتكبيها عىل
القضاء .عىل العموم ،اطمنئ الناس اىل ان وزارة
االقتصاد تقوم بواجباتها عىل اكمل وجه وضمن
االمكانات املتاحة ،مع تأكيد اهمية التضامن
القائم اليوم بني كل الوزارات واالدارات املعنية
بسالمة الغذاء .هذا امر مهم وايجايب ،ال بد من
ان يعطي نتائجه االيجابية يف القريب العاجل.
ا .ع
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ابراهيم عواضة

رئيس اللجنة النيابية للصحة:

ادارايا وماليا تتبع لوصاية رئيس مجلس الوزراء،
ومن مهامتها تويل شؤون وزارات عدة .لذا من
املنطق ان تكون بعيدة من الوزارات ،وان تكون
يف عهدة رئيس الحكومة ،رغم ان الوصاية ليس
لها سلطة كافية عىل الهيئة.

معن ّيون بسالمة الغذاء من املزرعة إلى املائدة
كثريون حتى االمس القريب مل يكونوا عىل ب ّينة من طبيعة عمل اللجنة النيابية
للصحة ،وكانوا يجهلون ان اسمها هو لجنة الصحة والعمل والشؤون االجتامعية .مع
انطالق حملة وزير الصحة وائل بوفاعور ضد فساد الغذاءُ ،سلط الضوء عليها ،وبدأ
طرح االسئلة عن دورها ومهامتها يف ملف الغذاء وسواه

مرشوع القانون او اقرتاح القانون ذو العالقة
اىل اللجان املشرتكة حتى يتم التفاهم عىل كل
التعديالت املقرتحة ،ويف النهاية يصب املوضوع
يف الهيئة العامة ملجلس النواب.

التي تدخل ضمن اختصاصها .عندما تنتهي
من درس املشاريع واالقرتاحات تحيلها عىل
لجان اخرى ،كلجنة االدارة والعدل للتثبت من
الصياغة القانونية ،واىل لجنة املال واملوازنة اذا
كانت مثة تداعيات مالية للقانون عىل الخزينة.
ال يقترص دور لجنة الصحة والعمل والشؤون
االجتامعية عىل درس املشاريع واالقرتاحات
التي ترد اليها ،بل تعمل ايضا عىل متابعة تنفيذ
القانون بعد صدوره .اي ان مهمتها ال تنتهي
بعد انجازها دورها كسلطة ترشيعية ،امنا
تتحول بعد صدور القانون اىل لجنة مراقبة عىل
تنفيذ القوانني .عندما تنتهي اللجنة من درس
املشاريع واالقرتاحات تحيل نتائج عملها عىل
لجنتي االدارة والعدل او املال واملوازنة .يف حال
تبني ان ما تم عمله يف لجنة الصحة ال يستدعي
تعديالت جوهرية ،يحال املرشوع او االقرتاح
املنجز مبارشة اىل الهيئة العامة ملجلس النواب.
اما يف حال وجود رضورة الدخال تعديالت
جوهرية عىل ما تقدمت به لجنة الصحة ،يرفع

■ مثة َمن يرى ان عمل لجنة الصحة النيابية
غري ملموس ،حتى ان هذا البعض يسأل عام
انجزته وعن دورها يف ملف سالمة الغذاء؟
□ اللجنة نشيطة وساهمت يف اقرار قوانني
عدة ،منها قوانني خاصة بالدواء ،وقوانني خاصة
بالصحة العامة (قانون الحد من التدخني)،
وتعديل املادتني  46و 47من قانون مزاولة
مهنة الصيدلة الذي مينح الصيديل حق استبدال
الدواء الذي يصفه االطباء للمرىض بآخر ارخص
سعرا ،رشط ان تتوافر يف الدواء البديل عنارص
الجودة والفاعلية املتوافرة يف الدواء االصيل.
كذلك ال بد من االشارة اىل انجازنا يف تأمني
الوصفة الطبية املوحدة ،وقد نجحنا يف ذلك مع
نقابة االطباء يف الشامل ،وال نزال نتابع املوضوع
مع نقابة اطباء لبنان بالتنسيق مع وزير الصحة
وائل بوفاعور الذي اعطى مهلة محددة للنقابة
للموافقة عىل اقرتاحنا ،واال يحيل املوضوع عىل
القضاء .كذلك عدّلنا قانون مهنة الصيديل ملنع
االعالنات الكاذبة ملا يسمى طب االعشاب عىل
شاشات التلفزة وتابعنا تنفيذه .نعمل حاليا
عىل التشدد يف تطبيقه بعد حصول اخرتاقات
من هنا وهناك .نعمل ايضا عىل مراجعة قانون
الحد من التدخني الذي تراجع تنفيذه مقارنة
مبا كان عليه الوضع عند صدوره عام  ،2011اذ
ان نسبة االلتزام انذاك وصلت اىل .% 85

ساهمت اللجنة النيابية للصحة والعمل
والشؤون االجتامعية يف ايجاد حلول ملشكالت
عدة يف مضامري الصحة والغذاء ،اال ان قصتها
مع اقرتاح قانون سالمة الغذاء طويلة .ذهب
وعاد مرارا .وبحسب رئيس اللجنة النائب
الدكتور عاطف مجدالين بلغ اخريا مراحله
النهائية ،يك يبرص النور بعد املامطلة والعرقلة.
يرشح النائب مجدالين لـ"االمن العام" اهمية
اقرتاح قانون سالمة الغذاء.
■ ما هو دور اللجنة النيابية للصحة ومسؤوليتها
يف ملف سالمة الغذاء؟
□ هي من ضمن  12لجنة يف مجلس النواب
تتوىل كل القطاعات ،ومهمتها درس مشاريع
القوانني التي تأيت من الحكومة ،واقرتاحات
القوانني التي تأيت من النواب .هذه املشاريع
واالقرتاحات ترد اىل اللجنة عىل اساس
االختصاص ،فاما ان تكون اختصاص صحة ،او
تكون اختصاص عمل وشؤون اجتامعية .تدرس
اللجنة املشاريع واالقرتاحات ،وعندما تنجز
درسها قد تكتفي مبا وصلت اليه .اما اذا ارتأت
ان املوضوع يتطلب مزيدا من الدرس والنقاش،
تعمد اىل تأليف لجنة فرعية مصغرة ،منبثقة
منها ( 3اىل  4نواب) لدرس التفاصيل الخاصة
مبوضوع البحث والنقاش ،عىل ان تعود اللجنة
املصغرة اىل اللجنة االم لوضع نتائج ما خلصت
اليه يف ترصفها .هذا اسلوب نعتمده لالرساع يف
اقرار مشاريع القوانني واقرتاحات القوانني ،مع
االشارة هنا اىل ان اللجنة ليست الوحيدة التي
تبحث يف اقرتاحات القوانني ومشاريع القوانني

نعمل على مراجعة قانون
الحد من التدخني الذي تراجع
تنفيذه مقارنة بما كان
عليه الوضع عند صدوره
عام 2011

■ اين اصبح قانون سالمة الغذاء؟
□ منذ عامي  2002و 2003بدأ الكالم عن
قانون سالمة الغذاء مع وزير االقتصاد السابق
الشهيد باسل فليحان الذي شكل لجنة من خرباء

رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون االجتامعية النائب الدكتور عاطف مجدالين

مشهود لهم بالكفاية .عقدت اللجنة اجتامعات
عدة شاركت يف عدد منها ،حتى توصلت اىل
مسودة قانون لسالمة الغذاء رفع اىل مجلس
النواب عام  ،2006يف ظل حكومة الرئيس فؤاد
السنيورة .وقد ابدى الرئيس نبيه بري اهتاممه
باملوضوع ،فاحاله مبارشة عىل اللجان املشرتكة
لالرساع يف اقراره .بالفعل اقر يف اللجان ،وتم
عرضه عىل الهيئة العامة ملجلس النواب حيث
رفضه بعض الوزراء ،ما اضطر الرئيس بري اىل
احالته مجددا عىل اللجان املشرتكة التي شكلت
بدورها لجنة فرعية برئاستي .وقد اصطدمت
اللجنة مبواقف بعض الوزراء الذين رفضوا
اقرتاح القانون يف الهيئة العامة ،حرصا منهم
عىل صالحياتهم وليس عىل صحة املواطن .مع
مجيء حكومة الرئيس نجيب ميقايت سحب
مرشوع القانون من مجلس النواب ،وعندما
علمت باالمر تقدمت باقرتاح قانون بصفتي
النيابية ،واقرتاح النائب ال ميكن للحكومة ان
ترفضه ،وعىل مجلس النواب ان يناقشه ويتخذ
القرار املناسب يف شأنه .حصلت يف بداية االمر
مامطلة من اللجان املشرتكة حيث تم الكرث من
مرة وضع اقرتاحي يف اسفل سلم جدول اعامل
مجلس الوزراء حتى ال نصل اليه ،اىل ان جاءت
حملة وزير الصحة وائل بوفاعور ،عندها طلبت
من الرئيس بري ادراج اقرتاح القانون يف جدول
اعامل اللجان املشرتكة ،وهذا ما حصل .هنا
ال بد من التنويه مبوقف رئيس املجلس الذي
افىض يف نهاية االمر اىل تشكيل لجنة فرعية
برئاستي ،عملت عىل انهاء النقاش يف بنود

(عيل فواز).

هذا االقرتاح ،وخالل فرتة قصرية سنعقد جلسة
نهائية القراره مع الوزراء املعنيني .نأمل يف ان
نتوصل اىل صيغة نهائية تسمح لنا بالذهاب
اىل اللجان املشرتكة ،ومن ثم اىل الهيئة العامة
القرار اقرتاح القانون.
■ متى تتوقعون انجاز القانون؟
□ نتوقع من مجلس النواب اقفال هذا امللف
الحيايت املعييش والصحي املهم يف بدايات هذه
السنة .بعدها يحال عىل مجلس الوزراء لوضع
املراسيم التطبيقية الخاصة به .لهذه املراسيم
اهمية قصوى ،اذ ان اي قانون يصعب او
يستحيل تنفيذه ما مل يقرتن مبراسيم تطبيقية.
مثة اكرث من مثال عىل ذلك.
■ ما هي العناوين الرئيسية لقانون سالمة
الغذاء؟
□ اهم ما يف اقرتاح القانون الذي تقدمت به،
بند تشكيل هيئة وطنية لسالمة الغذاء تعنى
مبراقبة الغذاء وتتبعه من املزرعة واملصنع ومن
نقطة العبور اىل املائدة ،اي من االلف اىل الياء،
يف ارشاف جسم موحد قادر عىل متابعة كل
مراحل انتاج الغذاء خطوة خطوة .ستكون
الهيئة مسؤولة عن كل هذه املراحل ،ولديها
القدرة عىل املراقبة يف مراحل الغذاء ،عىل ان
تتألف من خرباء اكادمييني عىل مستوى علمي
رفيع (دكتوراه يف الهندسة الزراعية او يف العلوم
الطبيعية والجرثومية) .تتألف الهيئة من 7
اعضاء ،وال بد من ان تكون مؤسسة مستقلة

■ انطالقا من ذلك تأخذ الهيئة املقرتحة
صالحيات وزارات عدة  ،هل هذا صحيح؟
□ نعم ،لكننا توصلنا اىل تسوية ميكن ان
تلقى موافقة الجميع ،وهي ان املهامت التي
ستامرسها الهيئة والصالحيات التي ستعطى
لها ،تكون بالتنسيق مع الوزارات واملؤسسات
املعنية بشؤون الغذاء .اعتقد ان هذا الطرح
يعطي قوة اكرب واوسع ملوضوع الرقابة عىل كل
مراحل انتاج الغذاء.
■ ما هو تقييمكم لحملة وزير الصحة وائل
بوفاعور ،هل ترون انها اعطت النتائج املرجوة؟
□ مل افاجأ بالنتائج التي انكشفت عىل مستوى
سوء الوضع يف ملف الغذاء ،وكنت اول َمن
اثنى عىل تحرك وزير الصحة .يف الوقت عينه
قلت ان هذه الحملة يجب ان تستمر وتشمل
كل االرايض اللبنانية ،وان تشمل ايضا موضوع
املياه التي هي مادة اساسية يف موضوع سالمة
الغذاء ،النها جزء ال يتجزأ من الغذاء .علام ان
مثة اكرث من  800رشكة تعبئة مياه غري مرخص
لها ،وتعمل من دون اي رقابة .ويا لالسف ،فان
القانون الذي انجزناه يف موضوع املياه مل ينفذ
النه مل يقرتن مبراسيم تطبيقية .لذا نتمنى اعادة
االعتبار اىل ملف املياه ضامنا لصحة املواطن.
■ هل ترى ان القانون املرتقب لسالمة الغذاء
يضع حال حاسام لهذا امللف ام ان املطلوب
خطوات اخرى؟
□ اذا نفذ قانون سالمة الغذاء عىل نحو سليم
من شأنه املساهمة عىل نحو مؤثر يف محاربة
الفساد الغذايئ ،مع رضورة التنسيق بني الهيئة
الوطنية املقرتحة والوزارات واملؤسسات املعنية
بامللف .اخريا ال بد من االشارة اىل ان قانون
سالمة الغذاء وحده القادر ،واىل حد بعيد ،عىل
توفري الغذاء السليم.
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ّ
الرواد يروون قصة المسرح اللبناني []6

عساف :أشعر كأنني في جزيرة يأكلها البحر
روجيه ّ
مشكلة املرسح يف حقبة الستينات انه كان نخبويا .مل يستطع رواده بناء عالقة
حقيقية مع الناس رغم ارتباطه بالقضايا االجتامعية والواقع السيايس ،واثارته القضايا
الحرجة واالزمات الصعبة .عاش البعض منهم فرتة حرية ،وهو يبحث عن الرس يف
نجاح املرسح الشعبي وتنامي جمهوره يف آن

ُن ِظر اىل املرسح اللبناين عىل انه االكرث متيزا يف
املسارح العربية يف ستينات القرن املايض ،اىل
درجة تقدميه اول شخصية للفدايئ الفلسطيني
عىل الخشبة اللبنانية قبل توقيع اتفاق القاهرة
عام  .1969ما هي الوجهة التي قصدها رواد
املرحلة تلك واىل اين وصلوا؟
يقول املخرج واملمثل روجيه عساف يف حوار
مع "االمن العام" انه ليس املرسح الذي اعطاه
ما بلغه ،بل الواقع االجتامعي والحال السياسية
التي عاشها يف الستينات .وهو يشعر االن ،بعد
مسريته الطويلة ،كام لو انه يف جزيرة كبرية
يأكلها البحر قطعة تلو قطعة .يعرتف بتشاؤمه
قائال ان ال امل له يف لبنان ،وليس يف املرسح
فقط.
بتشجيع من استاذه الفرنيس جورج هاريتيه
عىل االلقاء املرسحي وهو يف الثامنة من العمر،
منت موهبته الفنية .ورغم اتجاهه املبكر نحو
املرسح ،مشاركا يف مرسحية جوالة من اخراج
هرني خياط يف سن الثانية عرشة يف مقابل 25
لرية لبنانية ،سلك اختصاصا مختلفا هو الطب،
قبل تخليه عنه بعد اربع سنوات وعودته اىل
املرسح.
■ ملاذا االنتقال من الطب اىل املرسح؟
□ السباب بسيطة جدا .كنت احب املرسح،
ومل اتوقف عن العمل املرسحي حتى يف مرحلة
دراستي الجامعية .لكن َمن كان يفكر فيه
كاحرتاف عام 1958؟ مل يكن للمرسح وجود يف
لبنان ،بل كان عمل هواة فقط .لهذا السبب
اتجهت نحو التخصص يف الطب للحصول عىل

مهنة ،وبالتايل عىل فرصة عمل .لكن مع انطالقة
املخرج منري ابودبس يف الستينات ،بدأ املرسح
يأخذ مكانا له يف املجتمع اللبناين .بعد اشرتايك
يف املرسح الجامعي الفرنيس ،حصلت عىل منحة
من السفارة الفرنسية عام  1963لدراسة التمثيل
يف معهد سرتاسبورغ العايل للدروس املرسحية يف
فرنسا .الحقيقة انني ال اعرف سبب انشدادي
نحو املرسح ،لكن يبدو انني كنت املك مواهب
مميزة ،وخصوصا يف االلقاء املرسحي والتمثيل.
عندما كنت اشارك يف الحفالت املدرسية ،كانوا
يرغبون دامئا يف ظهوري عىل املرسح ،يف القاء
قصيدة او تقديم مشهد او تأدية دور ،وكنت
ناجحا .منذ ذلك الحني مل اتوقف عن العمل
املرسحي حتى انني كنت اقوم بتمثيل االدوار
من دون التفكري يف جدية ما اقوم به .كان االمر
بالنسبة ايل هواية فيها الكثري من اللذة واملتعة.
لذة العالقة مع الناس واعجابهم يب.

اذهلني عاصي الرحباني في
رؤيته الخاصة الى الحياة
والعالم .االهم بالنسبة اليه
االنسان والوطن واالفكار
السامية التي تتجاوز قصة
املسرح والفن .كان شديد
االقتناع بالدولة الشهابية

■ هل ساعدتك دراستك يف باريس عىل انضاج
هذه املوهبة وتكوينها ،وما الذي اكتسبته منها؟
□ ما اكتسبته من دراستي يف فرنسا كان عىل
صعيد التمثيل وليس املامرسة املرسحية .هناك
االهم ،وهي العالقة مع الحال السياسية يف
املجتمع ،واقصد بذلك الوعي وبداية التفكري.
هذا االمر ال عالقة مبارشة له باملرسح .هذه
العالقة بدأت اعيشها يف املرحلة الجامعية
التي تزامنت مع احداث مهمة يف الستينات
والسبعينات يف لبنان واملنطقة ،حينها تك ّون وعي
يف املجتمع عىل قضايا مهمة :القضية السياسية
العامة ،العالقة بني املسيحيني واملسلمني،
قضية فلسطني واالنقالبات التي كانت تحصل
يف مرص وسوريا والعراق .انعكست كلها عىل
لبنان وخصوصا عىل جيل الشباب الذي واكبته
وعشت معه .اصبحت لدينا مسائل مهمة غري
االدب والفن والثقافة اخذت مكانها يف الفكر،
لكن من دون ان ارى لها عالقة باملرسح.
■ لكن هذه القضايا واالفكار كانت لها ترجمتها
يف مرسحك .وهذا يعني ان مثة عالقة بينها وبني
املرسح ،فامذا تقول؟
□ حصل ذلك يف ما بعد عندما بدأت االخراج
واعتمدت املرسح لهذه الغاية ،وادخلت عليه
بعض افكاري ،وخصوصا حامسة الشباب الذين
يريدون الحرية واالستقالل والعدالة يف املجتمع.
كل هذه القضايا لعبت دورها ،وكانت حارضة
يف مامرستي املرسحية .تدريجا اصبح هناك
عمق اكرب يف العالقة بني املرسح والسياسة،
وخصوصا بعد عام  .1967هذه املحطة بالذات
كانت املفصل بني اتجاهني :املرسح كفن وثقافة
ومتعة ولذة وهواية ،وكاداة للمامرسة الجدية
الخراج االفكار والتواصل مع املجتمع والواقع
املعاش .مل يعطني املرسح هذا العمق ،بل هو
اىت من خارجه ،عرب عالقتي مع املجتمع والواقع

املمثل واملخرج روجيه عساف.

السيايس .يف ما بعد حدث التفاعل بني االثنني
واصبح من املمكن ان يؤدي دورا آخر ،وان
تكون له عالقة مع العامل الفكري.
■ لدى عودتك اىل لبنان عام  1965شاركت يف
تأسيس املرسح الجامعي يف معهد اآلداب ،حيث
عرضت مرسحيات ذات طابع طليعي كمرسحية
"الكرايس" للكاتب يونسكو .هال حدثتنا عن تلك
املرحلة؟
□ عرفنا بعض املرسحيني يف تلك املرحلة عىل
الجوانب الطليعية يف املرسح الحديث الذي مل
نكن نعرفه من قبل .فبيكيت ويونسكو مل اكن
اعرفهام قبال .من جهة ثانية بدأ االنفتاح عىل
التجارب السياسية يف املرسح ،عىل بريخت
واملرسح السيايس يف فرنسا وامريكا الالتينية
وامريكا الشاملية وروسيا .كل هذا االطالع كان
تجديدا لرؤيتنا املرسحية .املرسح ليس ريربتوارا
كالسيكيا فحسب ،بل هناك نظرة جديدة اليه
كأداة لتحريض الفكر.
■ شاركت ايضا يف انشاء "مرسح بريوت"
يف عني املريسة ،وقدمت اعامال مهمة عىل

خشبته كممثل ومخرج ،نذكر منها مرسحية
"عودة ادونيس" للكاتب اللبناين غربيال بستاين.
كمرسحيني لبنانيني ،ما الذي كنتم تبحثون عنه
يف املرحلة التأسيسية تلك؟
□ "عودة ادونيس" هي اول مرسحية قدمت عىل
"مرسح بريوت" ،واعطى الكاتب اللبناين غربيال
بستاين لهذه االسطورة اللبنانية منحى املرسح
الحديث .كان كاتبا ممتازا ،كتب مرسحيات
عدة شاركت فيها كممثل .يف الستينات كان
املرسحيون يبحثون عن هوية للمرسح اللبناين،
ومعهم الرحابنة ايضا الذين لعبوا دورا مهام يف
تلك املرحلة يف البحث عن هوية لبنانية للعروض
املرسحية .علام ان االتجاهات عىل هذا الصعيد
كانت مختلفة جدا عن اتجاه املخرج منري
ابودبس الذي كان اسلوبه مختلفا عن اسلوب
املمثل واملخرج انطوان ملتقى .بالتايل كان
للممثل واملخرج جالل خوري اتجاهه املختلف
ايضا ،وجميعهم يف خط مغاير للرحابنة .اسباب
االختالف طبيعية .لكل فنان نظرة ورؤية
ومامرسة خاصة به ،وعالقة مختلفة مع اللغة
الفنية ومع املجتمع ،ليس يف لبنان فقط بل يف
اي مكان آخر من العامل .اما تعدد االختالفات

يف لبنان ،فيعود اىل التنوع الثقايف املوجود فيه.
كان املرسح اللبناين ما بني الستينات والثامنينات
مميزا مقارنة باملسارح العربية يف تونس وسوريا
والعراق ومرص .مل يكن التنوع الفكري موجودا
يف مسارح تلك الدول ،وكان للرتاث اللبناين دوره
يف تكوين هذا املرسح املتنوع.
■ بعد العمل يف "مرسح بريوت" يف عني املريسة
جرى التعاون مع الرحابنة يف "ايام فخرالدين"
التي عرضت يف مهرجانات بعلبك الدولية عام
 .1966كيف كانت العالقة معهم ،ومباذا متيزت؟
□ كان العمل مع الرحابنة مهام جدا لناحية
التع ّرف اىل طريقة عملهم .لكن االهم بالنسبة
ايل كان التع ّرف اىل عايص الرحباين عن قرب .فقد
ربطتني به عالقة حميمة جدا ،واحببت طريقة
تفكريه .كان فيلسوفا بكل ما للكلمة من معنى،
وكنت مذهوال برؤيته الخاصة اىل الحياة والعامل.
االهم بالنسبة اليه االنسان والوطن واالفكار
السامية التي تتجاوز قصة املرسح والفن .كان
شديد االقتناع بالدولة الشهابية.
■ ساهمت عام  1968مع املمثلة واملخرجة
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نضال االشقر يف تأسيس "محرتف بريوت
للمرسح" ،وكان لهذا املرشوع طموحات عدة
اهمها احداث وعي اجتامعي وسيايس ،مع
حشد للمواهب الفنية واالدبية يف ورشة عمل
جامعية قادرة عىل انتاج مرسح جديد .عن اي
نوع من املرسح كنتام تبحثان؟
□ كنا نبحث عن مرسح يلبي حاجاتنا .نكتبه
انطالقا من عالقتنا مع الواقع والناس .لهذا
السبب كان اعداد النص املرسحي مقرونا بعالقة
املمثلني باملجتمع ومبا يحصل فيه .ال اقصد
االحداث السياسية ،بل الواقع السيايس املرتبط
باالوضاع االقتصادية واالجتامعية والثقافية .وقد
شهدت تلك الفرتة انتفاضات وتظاهرات من
مثل انتفاضة مزارعي التبغ والعامل ،ومعمل
غندور ،والحركة الطالبية ،واالحتجاج عىل رفع
سعر الرغيف .كل هذه القضايا خلقت واقعا
مل تستطع الدولة معالجته عىل نحو يستجيب
رغبات الناس.
■ قدّم "محرتف بريوت للمرسح" يف الستينات
مرسحيات مهمة وجريئة جدا ،لكن مرسحية
"مجدلون" تستحق وقفة خاصة نظرا اىل ما
احدثته من ضجة .اقدمت السلطات االمنية،
وتحديدا الفرقة  16يف  19نيسان  ،1969عىل منع
عرضها وطرد املمثلني من املرسح ،رغم حصولها
عىل ترخيص من الدوائر الرسمية املختصة،
فكان ان جرى عرضها يف الشارع ،شارع الحمراء،
وامام اعني الناس .اما السبب فهو دعوتك انت
اىل الثورة عىل النظام السيايس آنذاك ،وظهور
اول شخصية للفدايئ الفلسطيني عىل املسارح
اللبنانية .هال حدثتنا عن تلك املحطة؟
□ يجب ان نتذكر بأن مرسحية "مجدلون"
قدمت قبل اتفاق القاهرة باشهر قليلة ،وهذا
دليل عىل ان املرسحية جاءت يف محلها .كان
لبنان عام  1969يف ازمة ادت اىل استقالة
الحكومة ،ومل نكن نحن َمن افتعلها .اتفاق
القاهرة كان الحل الزمة تحدثنا عنها يف
مرسحية "مجدلون" قبل ان تنفجر ،ومل يكن
هدفنا االستفزاز .لكن ما اغضب املسؤولني
هو عرض ترصيحاتهم عىل املرسح بالتزامن
مع تقديم املرسحية .صحيح اننا توجهنا اىل
شارع الحمراء كرد فعل عىل طردنا من املرسح
بالقوة ،لكننا مل نستطع تقديم املرسحية يف

ليس يل امل يف املرسح فقط ،بل يف لبنان ايضا .ال اعيش خيبة امل ،بل حال تشاؤم.

الشارع ،فرحنا نردد نصوصها عىل مسمع من
الناس .كانت هناك حامسة الشباب التي مل
تكن ،يف نظري ،ناضجة كفاية .قبل "مجدلون"
قدمنا يف "محرتف بريوت للمرسح" مرسحية
"املفتش" عام  1968التي تتحدث عن الفساد
يف الدولة وعالقتها مع الناس ،باسلوب يقارب
طريقة الرحابنة يف الكالم عىل الضيعة والبلدية
وما اليهام.
■ اال تعتقد ان املرسح اللبناين يف الستينات
ساهم يف طرح القضية الفلسطينية وعزز من
مكانتها يف املجتمع؟
□ العكس هو الصحيح .املقاومة الفلسطينية
هي التي انعشت املرسح والواقع الثقايف يف
لبنان ،حتى ليصح القول ان القضية الفلسطينية
اعطت لبنان واملرسح فيه ،ومل تأخذ.

■ لكن املرسح اللبناين اعطاها الكثري .اال ترى
ذلك؟
□ ما الذي اعطاها اياه؟
■ يكفي انه طرحها عىل الخشبة؟
□ الفلسطينيون هم القضية ،ووجودهم يف
لبنان طرح قضيتهم.
■ بعد التجربة مع املمثلة واملخرجة نضال
االشقر بأي خالصة خرجتام؟
□ تبني ان االفكار صحيحة ،لكن ما كان ينقصها
العالقة مع الناس .املرسحيات التي قدمت يف
"محرتف بريوت للمرسح" بقيت يف اطار النخبة
من املجتمع .رغم كل النيات الصادقة ،مل تكن
بيننا وبني الشعب عالقة حقيقية .مشكلة املرسح
الجدي يف تلك املرحلة هي انه كان نخبويا.

■ يف السبعينات كان اللقاء االول مع "فنان
الشعب" شوشو ،وتحديدا عام  ،1972فانتج
مرسحيتني" :آخ يا بلدنا" (  )1973مقتبسة من
اوبرا القروش الثالثة لربيخت و"خيمة كراكوز"
( ،)1974كيف تصف عملك مع شوشو .مباذا
متيز ذلك التعاون؟
□ عشت حرية بالغة يف "محرتف بريوت
للمرسح" بعدما ملست عدم القدرة عىل
الوصول اىل جمهور شعبي .عندما سنحت يل
الفرصة للعمل مع الفنان شوشو قلت لنفيس:
اريد خوض هذه التجربة يك اتع ّرف اىل كيفية
تكوين هذا املرسح ،وعالقة هذا الفنان مع
الجمهور ،وما هي السامت الفنية والثقافية
التي تسمح لهذا املرسح بأن يكون شعبيا.
عملت معه وكانت تجربة اساسية يك افهم
نوعية هذه العالقة ،ومن اين اتت .وجدت
ان املمثلني يف حياتهم اليومية هي حياة اناس
من الشعب ،لغتهم واحدة ،وكذلك مشكالتهم
وترصفاتهم .كل هذه االمور لها جذورها يف
الواقع املعاش ،وكذلك هي حال الجمهور.
كان شوشو عبقريا وانسانا مميزا ،ولديه قدرة
عىل استعامل هذه العالقة عىل نحو ابداعي.
هو شعبي وجمهوره ايضا ،لكن هذا ال يكفي
يك يكون االبداع شعبيا .املرسحيات التي كان
يقدمها كانت مفربكة من خالل اساليب تعجب
الناس عىل نحو يجعلهم يضحكون ويصفقون،
لكنها كانت سطحية بعض اليشء .مرسحية "اخ
يا بلدنا" ال تشبه املرسحيات السابقة لشوشو.
السبب انني فرضت عىل الجميع املساهمة يف
ابداعه الشخيص ،وال اقصد عمال جامعيا بل
مشاركة الكل يف العمل .قبل مرسحية "اخ يا
بلدنا" كان الكل يف ادوار ثانوية امام شوشو وال
اهمية كبرية لهم ،غري انهم قاعدة يستطيع ان
يبني عليها شخصيته وفنه ،وطرحت املواضيع
عىل نحو فكري واكرث جدية .لكنني مل استطع
تغيري الخط الذي انتهجه الفنان شوشو كليا،
والدليل االزمة التي رافقت مرسحية "خيمة
كراكوز" بعدما حاولت ان اذهب اىل ابعد ،ولو
قليال ،يف طرح القضية االجتامعية يف العمق،
وتحديدا قضية الجنوب ،فانزعج بعض الذين
يعتربون شوشو واحدا منهم ،وطلبوا منه بعد
ليلة االفتتاح حذف مشهدين من املرسحية فلم
اوافق ،وتوىل غريي مسؤولية االخراج .تفهمت

حينها وضع شوشو .فهو يف حاجة اىل هؤالء
االشخاص يك يستمر مرسحه ،اذ مل يكن ميلك
اال الثلث فيه.
■ بعد اندالع الحرب يف لبنان سلكت مسارا
جديدا يف املرسح ،فكانت املحطة االهم يف
تجربتك املرسحية "مرسح الحكوايت" الذي
يرتكز عىل الذاكرة الجامعية (ايار  .)1979ملاذا
احتل هذا النوع من املرسح تلك املكانة وما
سبب هذا التح ّول؟
□ ما بني آخر عمل مرسحي يل مع الفنان شوشو
عام  1974وبداية "مرسح الحكوايت" عام ،1979
اعترب انني مررت بأهم مرحلة من حيايت حيث
هجرت املرسح وكل االمكنة الثقافية واملقاهي
التي كانت ملتقى املثقفني والفنانني ،وقصدت
العيش يف االحياء الشعبية ،يف الجنوب والجبل
والضاحية الجنوبية ،وتحديدا منطقة املريجة
التي كان اهلها مهددين بالتهجري ،كام حدث
يف الدامور والكرنتينا .كنت حينها عىل معرفة
باناس من الحي املسيحي املاروين واخرين
من الحي الشيعي ،فجمعتهم واتفقنا عىل
طريقة تعامل مع وجودهم وعىل تشكيل
لجان شعبية مشرتكة تتوىل حل مشكالتهم ،من
مثل املياه وزراعة البساتني والتموين وتعليم
االوالد وانشاء مستوصفات ،والعمل عىل ايجاد
اشخاص يتمتعون بالكفايات الالزمة لتويل
هذه املهامت .رأيت يف هذه الخطوة منوذجا
عن املجتمع اللبناين .فكرة "مرسح الحكوايت"
جاءت من هذه اللجان الشعبية املشرتكة.
صحيح انني ركزت عىل الذاكرة الجامعية ،الن
للشعب اللبناين ذاكرة كلها احداث سياسية
مهمة مطمورة منذ الحرب العاملية االوىل حتى

سبقنا توقيع اتفاق
القاهرة في مسرحية
"مجدلون" مع ظهور
اول شخصية للفدائي
الفلسطيني على
املسارح اللبنانية

عام  ،1958وبعد تلك الفرتة تغريت القصة .هذا
االمر يف نظري هو التاريخ غري املكتوب.
■ تعترب مرسحية "بوابة فاطمة" التي قدمتها
عام  2006آخر محاولة للحفاظ عىل القضية
املطروحة من اجل توحيد الناس .هل تعتقد ان
القضايا انتفت يف لبنان منذ ذلك التاريخ ،ومل
يعد لديك الحامسة للعمل الجامعي الذي هو
اساس مرسحك؟
□ نعم انتفت الحامسة .عام  2006كان محطة
مهمة عرب فيها الشعب اللبناين عن هويته
الحقيقية ،وحصلت الوحدة التلقائية لكل
اطراف هذا الشعب حول قضية تهديد ارسائيل
لبنان ،من دون قيادات متيل عليهم ترصفاتهم.
لكن مل يستفد من هذه التجربة لبناء املجتمع
اللبناين الذي كان من املحتمل بناؤه بعد حرب
.2006
■ املعروف عن مرسحية "الجرس" انها تخطت
الحواجز ما بني البريوتني الرشقية والغربية،
واملقصود الحواجز النفسية بني هذه وتلك ،فام
هي اسباب هذا التح ّول؟
□ ما بني عامي  1990و ،1992ومع النهاية
الشكلية للحرب االهلية ،ومع اتفاق الطائف،
كان الناس متعطشني ليكونوا مجتمعا واحدا.
جوهر مرسحية "الجرس" فضح كل االحزاب،
وهذا االمر كان يريح الناس.
■ عملك االخري "مدينة املرايا" الذي قدمته عام
 2011تكرميا لصديقك بول غرياغوسيان اعتربته
عمال فرديا ،عكس آلية العمل الجامعي التي
اتبعتها يف مرسحك .هل يعني ذلك انك خرجت
بخيبة امل من هذه املسرية ،خصوصا وانك
رصحت بأن ال امل للمرسح يف لبنان؟
ّ
□ ليس لدي امل يف املرسح فقط ،بل يف لبنان
ايضا ،وال اقصد الشعب اللبناين بل الواقع
الراهن الذي ال ارى فيه القدرة عىل الخروج منه
يف املدى القريب .ال اعيش خيبة امل بل حال
تشاؤم .راض وسعيد ،لكن املشكلة هي انني
كنت قادرا عىل ان اشارك عددا كبريا من الناس
الحال التي اعيشها ،لكن عددهم االن اصبح
قليال .اشعر بانني يف جزيرة كبرية والبحر يأكل
منها قطعة تلو قطعة.
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أعماله
• "ارلوكان خادم لسيدين" ( 1961ـ .)1962
•"زيارة السيدة العجوز" (.)1962
• "الكرايس" (.)1963
• "هرني الرابع" (.)1964
• "هاملت" (.)1964
• "لوسيد" ( .)1965
• "النمر" (.)1966
• "الجراد املهاجر" (.)1966
•"ايام فخرالدين" (.)1966
• "فوانتوفريونا" (.)1967
• "فرانك الخامس" (.)1967
• "عطلة فيليبني" (.)1967
• "ارتور ا ّوي" ( .)1967
• "املفتش" (.)1968
• "طبعة خاصة" (.)1968
• "مجدلون" (.)1969
• "كارت بالنش" (.)1970
• "مرجان وياقوت وتفاحة" ( 1970ـ .)1971
• "ارضاب الحرامية" (.)1971
• "ازار" (.)1972
• "آخ يا بلدنا" ( 1973ـ .)1974
• "خيمة كراكوز" (.)1974
• "بالعرب واالبر" (.)1978
• "حكاية سنة  1979( "36ـ .)1980
• "ايام الخيام" ( 1982ـ .)1985
• "العصافري" (.)1991
• "الجرس" (.)1991

روجيه عساف حائزا جائزة "االسد الذهبي" (البندقية .)2008

• "كارامبول" (.)1992
• "احد عرش كوكبا" (.)1993
• "مذكرات ايوب" (.)1993
•"املغنية الصلعاء" (.)1995
• "سمر" (.)1996
• "كان ويكون" (.)1996
• "زواريب" (.)1997
• "جنينة الصنايع" ( 1997ـ .)1998
• "امليسان" (.)1998
• "قصائد غري منشورة" (.)1999
• "ارخبيل" ( 1999ـ .)2001
• "لويس املرأة العمودية" ( 2001ـ .)2002
• "كانت هناك ذاكرة" (.)2005
• "بوابة فاطمة" ( 2006ـ .)2008
• "مدينة املرايا" ( 2010ـ .)2011

"بوابة فاطمة" (.)2006

"مدينة املرايا" (.)2010
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على الشاشة
إيلي خليفة عاشق المرأة في كل حاالتها

"يال ...عقبالكن" شريط لبناني ظريف عن "العنوسة"

بعد فيلم مشرتك مع الكساندر مونييه ،يو ّقع السيناميئ اللبناين الشاب هنا باكورته
الروائية الطويلة ،انطالقا من سيناريو نبال عرقجي ،احدى بطالت الفيلم .يقارب
العمل االجتامعي حياة رشيحة من النساء اللبنانيات بني العزوبية والطالق
والعنوسة .ماذا تفعل املرأة االربعينية املستقلة ماديا ومهنيا بعدما بقيت خارج
املؤسسة الزوجية؟ فيلم كوميدي خفيف ومسل
بعد سلسلة تجارب سينامئية من
الفيلمني القصريين "تاكيس رسفيس"
( )1996و"مرييس ناتيكس" ( ،)1998اىل
الفيلم الروايئ الطويل "يانوسك" ()2010
الذي اخرجه مع الكساندر مونييه ،ها
هو اييل خليفة يخرج "يال ...عقبالكن"
الذي طرح الشهر املايض يف الصاالت
اللبنانية وال يزال.
عمل "اليت كوميدي" اجتامعي،
يستلهم مادته من صلب املجتمع
اللبناين بحسب كاتبته ومنتجته نبال
عرقجي التي عرفت نجاحها املدوي قبل
عامني ،حني انتجت وكتبت "قصة ثواين"
( ،)2012وتولت اخراجه الرا ساباّ .
رشح

الرشيط يومها لتمثيل لبنان يف جوائز
االوسكار ،واختري كافضل فيلم روايئ
لبناين لعام  .2013حصل ايضا عىل جائزة
افضل فيلم روايئ طويل ضمن "مهرجان
ماملو للسينام العربية" يف السويد ،فيام

مآزق عاطفية
واجتماعية تعيشها
النسوة في بحثهن الحثيث
عن الرجل املناسب

من الفيلم (من اليمني) ندى بوفرحات ونبال عرقجي ومروى خليل ودارين حمزة.

نالت عرقجي عنه جائزة افضل سيناريو.
هكذا ،انخرطت عرقجي يف مغامرة
مختلفة هذه املرة .قررت خوض غامر
الكوميديا الخفيفة ،لكن العميقة يف آن
وفق صنّاع الرشيط .الجميل يف الفيلم
انه يلقي الضوء عىل رشيحة محددة من
ممن
املجتمع اللبناين .رشيحة من النساء ّ
تعدين  35من العمر وحققن انفسهن
يف املجال املهني ،فتمتعن باالستقالل
املادي يف مجتمع بطريريك ذكوري .اال
انهن يقفن امام اسئلة من نوع آخر هذه
املرة :تلك املتعلقة بالزواج الذي صار
امرا ملحا بالنسبة اليهن قبل ان يفوتهن
القطار ويصبحن يف عداد "العانسات".
اربع نساء ينتمني اىل الطبقة الوسطى
واملرفهة بعض اليشء ،سيأخذننا يف جولة
عىل حياتهن اليومية ،والضغوط التي
يتع ّرضن لها من محيطهن ،ما جعلهن
معلقات بني التقليد الذي يفرضه
مجتمعهن عليهن ،والحداثة التي تتمثل
يف استقاللهن والحرية الجنسية واملهنية
التي يعشنها.
يبدأ الرشيط باختصاصية املاكياج
ياسمينا (دارين حمزة) التي تنظر
مبارشة اىل الكامريا وتع ّرف عن نفسها،
قبل ان تأخذنا يف يوميات هذه
الرشيحة النسائية ،وكيفية معاملتها يف
مجتمعنا ،فتصف هذه املعاملة بـ"يا
محال السجادة" .شيئا فشيئا ،نتع ّرف اىل
هؤالء النسوة وعالقتهن املتعرثة بالرجال.
ياسمينا مغرمة بطبيب مرصي (امين
قيسوين) متزوج يف القاهرة ،لكنه يخفي
ذلك عن حبيبته اللبنانية .اال ان صديقاتها
ال يحببنه .اولهن تالني (ندى بوفرحات)
التي يق ِّولها السيناريو امورا تعكس
بعض الكليشيهات واالفكار املسبقة التي
ميلكها الشعب اللبناين يف االجامل عن

املرصيني .يف احد املشاهد تقول تالني" :ال
احبه .اشعر بأن كل املرصيني كذابون".
تالني منوذج آخر من النساء اللبنانيات.
امرأة قوية ومستقلة تدير صالة فنية يف
بريوت ،وال تؤمن بالحب وتعيش حياتها
بحرية "ذكورية" بعض اليشء ،اذ متاهت
مع الرجل يف قيادة العالقة وجذب
الرجل الذي يعجبها ،ثم التخلص منه
حاملا تشعر بالضجر .اال ان يف داخلها
شخصية حساسة وعاطفية ومثالية .اما
الطبيبة زينا (مروى خليل) فتبلغ 37
من عمرها ،وتواعد ايا كان ع ّلها بذلك
تزيد فرص العثور عىل فارس احالمها.
يف اختصار مسكونة بفكرة الزواج التي
زرعتها فيها العائلة واملحيط منذ الصغر،
فتخوض مغامرات مضحكة مبكية مع
الرجال الذين تواعدهم .اخريا ،تأيت اليان
(نبال عرقجي) مصممة ازياء االعراس
املعروفة ،املغرمة ايضا برجل متزوج
(بديع ابوشقرا) لكنها تعرف انه مرتبط،
وتتوهم بأنه سيرتك امرأته من اجلها،
فيام هو يراوغ كسبا للوقت واللحظات
الجميلة مع عشيقته بعدما فهم الحياة
وندرة لحظات الفرح التي متنّ بها علينا.
مآزق عاطفية واجتامعية تعيشها النسوة
اللوايت يرصد الرشيط بحثهن الحثيث
عن الرجل املناسب.
طوال هذا البحث تتواىل االحداث
واملواقف ،ليقدّ م الفيلم معها نظرة
املجتمع اللبناين اىل الكثري من املسائل،
منها الزواج املدين كام عندما تسافر
ياسمينا اىل قربص حيث يتز ّوج ثنايئ
مدنيا هناك ،او عندما ييضء الرشيط عىل
طبيعة املجتمع اللبناين الضيق الذي مل
ّ
فيظل الفرد
يتخلص من االنتامء القبيل،
محارصا بالتقاليد والعادات واملعارف
واالقرباء.
وتبقى املؤسسات الطبية وغريها اسرية
هذه املنظومة االجتامعية الكاملة .هذا
ما نراه عندما تحمل اليان ،وتفكر يف
الذهاب اىل املستشفى الجراء اجهاض .اال
انها تتنبه اىل ان والدها الذي هو نقيب
االطباء سيعرف حتام بذلك ،بحكم

نقطة على السطر

فاتن حمامة أيقونة الزمن الجميل
ذلك اليوم الذي نامت فيه ومل تستفق ،كان من املفرتض ان تتصدّر فاتن حاممة
يف القاهرة تظاهرة تكرميية للكاتب املرصي البارز احسان عبد القدوس .كان خيارا
منطقيا وطبيعيا ،ليس فحسب الن النجمة الثامنينية من آخر الشهود عىل الزمن
الجميل يف الذاكرة الثقافية العربية ،ومن آخر رموز العرص الذهبي للسينام املرصية،
بل ايضا واساسا النها ممثلة االدباء بامتياز .جسدت املمثلة املعروفة بـ"سيدة الشاشة
العربية" اعامل اهم الروائيني العرب من يوسف ادريس ("الحرام") اىل طه حسني
("دعاء الكروان") ،مرورا طبعا باحسان عبد القدوس يف عدد ال يحىص من االفالم
("ال انام"" ،ال تطفئ الشمس"" ،امرباطورية ميم"" ،الطريق املسدود"" ،الخيط
الرفيع" .)...نامت فاتن حاممة ( 1931ـ  )2015ذلك اليوم ومل تصحُ  .استغرقت يف
قيلولة طويلة ،تاركة الحداد يلف مرص والعامل العريب .تحديدا يف لبنان حيث تحتل
مكانة خاصة يف قلب الجمهور وذاكرته عىل امتداد االجيال ...ذات يوم من ،1964
يف بريوت ،خالل مشاركتها يف مهرجان سيناميئ ،اكتشفها التلفزيون الفرنيس واجرى
معها حوارا نادرا يكشف غنى هذه املمثلة وعمقها وبساطتها وتواضعها ،واملامها
املرهف باللغة الفرنسية .االهم من كل ذلك انخراطها غري املبارش يف فرض مكانة
املرأة يف املجتمع ،ويف الفن ،ضد النظرة الذكورية واملحافظة السائدة يف ذلك الحني.
ما ان تلفظ اسم فاتن حاممة حتى تكر امام عينيك الصور واللقطات واملشاهد.
يستعيد املرء كل تلك الشخصيات التي جسدتها عىل الشاشة .منذ طفولتها االوىل
مثلت اىل جانب محمد عبد الوهاب يف "يوم سعيد" ( ،)1940ثم "رصاصة يف القلب"
( .)1944ثم جاءت ادوارها مع يوسف وهبي ("مالك الرحمة" " ،1946كريس
االعرتاف"  ،)...1949وفطني عبد الوهاب ("االستاذة فاطمة") ،وصالح ابوسيف
("لك يوم يا ظامل"  ،)1952ويوسف شاهني ("بابا امني" " ،1950رصاع يف الوادي"
 1954الذي كان مناسبة لقائها مبمثل شاب اسمه ...عمر الرشيف وزواجها منه)،
وصوال اىل السبعينات مع مخرجني مثل حسني كامل ("امرباطورية ميم"  .)1972ال
بد من التوقف عند رشاكتها مع هرني بركات الذي رافقها يف جزء مهم من مسريتها
("ال عزاء للسيدات" " ،1979ليلة القبض عىل فاطمة" .)1984
من املرأة الرومانسية الهشة يف مرحلتها االوىل ،انتقلت فاتن حاممة اىل اداء
الشخصيات الواقعية التي تحمل موقفا نقديا من القيم والقوانني السائدة.
ال نستطيع يف هذا السياق أن نغفل ادوار مرحلتها االخرية يف افالم مثل "اريد
حال" لسعيد مرزوق (" ،)1975يوم م ّر ...يوم حلو" لخريي بشارة (" ،)1988ارض
االحالم" لداود عبد السيد ( ،)1993آخر ادوارها السينامئية .كام اطلت يف مسلسلني
تلفزيونيني" :ضمري ابلة حكمت" (" ،)1991وجه القمر" ( )2000الذي انقطعت
بعده عن االضواء.
نستعيد اليوم كل هذه االعامل ،متوقفني عند مراحل مهمة من سرية غنية وفريدة
يف السينام العربية ،لنتذكر ما متثله فاتن حاممة لنا يف زمن االهتزازات والردات التي
يشهدها عاملنا العريب اليوم .كانت مثال الفنانة امللتزمة التي رفعت لواء التقدم
والتغيري ،ابنة زمن التنوير الذي قادت فيه مرص احالم االمة العربية ومعاركها
القومية.
تبقى لنا اليوم اعاملها .يبقى تراثها الذي نتشبث به يف لبنان وسائر العامل العريب،
تش ّبث الغريق بخشبة الخالص .يف اتتظار ان ينبعث الزمن الجميل!
سمري مراد
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عالقاته مع االطباء واملستشفيات ،ما واقعة ايضا تحت ضغط املجتمع ،فتظل يف القلب ،وطورا من اوجاع يف رأسها،
ّ
متارس كل انواع االبتزاز عىل ابنتها يك خصوصا حني تتلقى بطاقة دعوة اىل
يشكل فضيحة يف عائلتها.
عندها ،تضطر الخذ عقاقري وادوية يف تتزوج .تارة تقول انها تعاين من "شكة" زفاف من ابنة الجريان ،فيام ابنتها
ياسمينا ال تزال تنتظر "نصيبها" .املضحك
بيتها يك تجهض ،مع كل ما يحمله االمر
ّ
انها يف بعض املواقف تشكل مرآة تعكس
من مخاطر عىل صحتها وحياتها .االهم
خبث املجتمع وزيفه ،خصوصا عندما
ان ذلك يظهر كم ان املرأة ال تزال
الحلقة االضعف يف املجتمع ،رغم الشوط رغم بعض العثرات فيلم
تسألها ابنتها ان كانت "تنام مع رجل
الكبري الذي قطعته يف رحلة تح ّررها خفيف مسل ينتمي
اذا دفع لها مليون دوالر" .هنا تنهرها
واستقاللها .طبعا ،يأيت كل ذلك يف اطار الى االعمال الكوميدية
بشدة ،وتحيك لها كم تحب والدها .حني
تختيل بنفسها ،تراودها الفكرة مجددا،
كوميدي بحت .ما يزيد جرعة الكوميديا الرومانسية
وتبدو من تعابري وجهها انها قد ال متانع
حضور املمثلة جوليا قصار التي تجسد
هذا االمر بتاتا!
شخصية والدة ياسمينا .والدة هستريية
كل محطة يف الفيلم تحمل جرعة من
الكوميديا ،اكان من خالل املواقف
او لحظات املفارقة ،رغم ان املوضوع
املعالج قضية جدية بكل التفاصيل التي
تتفرع منها .كان الفتا اداء املمثالت االربع
البطالت ،ولو انه احيانا ذهب بعيدا يف
تصنّع الطبيعية وتكلفها .اما السيناريو،
فتخلله بعض الشوائب والضعف وبعض
لحظات الفراغ ،لكن املشكلة الكربى
فيه انه اخذنا اىل نهاية سعيدة منطية
بعدما وجدت كل امرأة رجلها ،فشعرت
باالكتامل وتحقيق نفسها ،عدا التبسيط
يف مقاربة العالقات االنسانية والنظرة
اليها ،و"ابلسة" الرجال عموما.
اما بريوت ،فكانت بطلة خامسة يف
نبال عرقجي كاتبة السيناريو واحدى بطالت الفيلم مع املخرج اييل خليفة لدى اطالق "يال ...عقبالكن" يف بريوت.
الفيلم ،مع تركيز املخرج عليها يف مشاهد
ولقطات جميلة فعال ،علام ان التصوير
جرى يف الروشة ومار مخايل اساسا.
تجربة اييل خليفة يف "يال ...عقبالكن"
وصفها خالل العرض االول للفيلم
املخصص للصحافة بانه جمع "الفريق
الحلم" بالنسبة اليه .رغم بعض العرثات
يف الرشيط ،اال انه خفيف ومسل ،ال
يدّ عي اكرث من ذلك .ينتمي اىل االعامل
الكوميدية الرومانسية .لعله حاجة
ملحة للمواطن اللبناين يف هذا التوقيت
الصعب ،ينتشله من اخبار العواصف
الثلجية واالمنية ،ليأخذه اىل "حرارة
الصيف والحب والشمس" عىل حد تعبري
خليفة.
س .م
دارين حمزة وجوليا قصار يف الفيلم.
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وجه

سمير مراد

بدأت ندى بوفرحات ( )1976مسريتها
الفنية باكرا ،وخاضت تجارب كثرية يف
املرسح والسينام والتلفزيون ،آخرها
تجسد فيه
فيلم "يال ...عقبالكن"،
ّ
دور املرأة الفنانة املتحررة من قيود
مجتمعها .تعيش باستقالل وتتعامل
مع العالقات الغرامية من موقع
املسيطر واملتحكم بزمام اللعبة

ندى بوفرحات يف مرسحية "مجنون يحيك" من اخراج لينا خوري (.)2013

تجربة زاوجت بين خشبة المسرح وأضواء السينما

ندى بوفرحات :أنا إمرأة ح ّرة

زاوجت املمثلة اللبنانية ندى بوفرحات بني
املرسح والسينام ،وظلت اكرث التصاقا بتجربة
الخشبة ،عابرة بادوار صعبة بقيت ماثلة يف
الذاكرة .ما خال محاوالت قليلة ،لزمت البقاء
بعيدا من الشاشة الصغرية .ال تفاضل بني
املرسح والسينام ،وتجد يف كل منهام ما مينحها
ميزة الحضور.
■ ِّ
لفت النقاد والجمهور يف شخصية تالني يف
فيلم "يال ...عقبالكن" .اخربينا عن هذا الدور؟
□ قبل املخرج اييل خليفة عرضت نبال
عرقجي الدور ع ّ
يل ،ورشحت يل عن الشخصية
وخطوطها العامة .احببت تجسيدها ضمن
القصة العامة للفيلم .العمل يروي قصة املرأة
غري املتزوجة التي تخطت  35عاما ،وهي
تشبه قصتي انا وغالبية النساء اللوايت اعرفهن
يف هذا العمر .ارتحت ايضا اىل وجود مخرج
كاييل خليفة يف القيادة .فتقديم دور جريء
مامثل مع مخرج مغلق ال يفهم جيدا يف

السينام امر كاريث .لكنني وافقت النني اعرف
اييل خليفة واحب افالمه ،خصوصا وانني
شاهدت معظم افالمه القصرية ،واحب نظرته
وطريقة تفكريه .فهو فنان مثقف وهادئ.
اطأمننت اىل وجوده ،وبدأنا التمرينات عىل
النص .احببت تلك الحرية يف العمل ،وكانت
تجربة جميلة .مت ّرنا كثريا عىل املشاهد قبل
التصوير ،وهذا امر نادرا ما يحصل .هكذا ■ نبقى يف السينام اللبنانية التي حققت
حضورك البارز االول فيها من خالل عملك
احب ان اعمل.
مع املخرج فيليب عرقتنجي يف "البوسطة"
■ كنت قد جسدت احدى شخصيات محمود ( ،)2005و"تحت القصف" ( )2007الذي
حجيج الباحثة عن خالص يف عيادة الطبيب قارب عدوان متوز  2006من خالل قصة
النفيس .نتحدث عن فيلم "طالع نازل" الذي امرأة تبحث عن ابنها املفقود .ما الفرق بني
طبع يف االذهان قبل عامني .ماذا عن هذه التجربتني؟
التجربة وكيف متكن مقارنتها مع "يال □ ...الفرق واضح بني االثنني" .البوسطة" كان
عقبالكن"؟
بنص مكتوب مع شخصية محددة .العمل
ّ
□ صحيح ان االثنني ينتميان اىل السينام الذي اعتربه موسيقيا النه ممتلئ باالغاين
اللبنانية ،لكنهام ينتميان ايضا اىل نوعني والرقص ،ييضء عىل لبنان الستينات الجميل
مختلفني" .يال ...عقبالكن" واقعي جدا وذو وامليلء بالفرح .كام يركز عىل االمور الدينية
تصوير واقعي ايضا .اما "طالع نازل" ،فقصته
واقعية لكنها تحمل نظرة فلسفية .وهذا
ينطبق عىل االخراج .شعرت مع محمود بان
التجربة منضبطة واكرث حميمية ودفئا .اما
فيلم خليفة فموضوعه خفيف وجامهريي
عىل عكس فيلم حجيج النخبوي بعض اليشء.

والفروقات بني االديان واملشكالت الطائفية.
نص مكتوب.
اما "تحت القصف" ،فكان بال ّ
كان العمل ارتجاليا بالكامل .شخصيتي
كانت ارتجالية .بحسب موقع التصوير
نترصف ومنثل ونرتجل.
وسط الدمار ،كنا
ّ
االثنان عزيزان الن االول ع ّرفني اىل املخرج
فيليب الذي احبه كثريا وقد آمن يب ،وم ّهد يل
املشاركة يف "تحت القصف" .تجربة "تحت
القصف" ال تنىس .يشبه طفال ولدته واحبه
كثريا .الحزن دامئا هو الذي يحفر عىل نحو
اعمق يف النفس .ضم الفيلم كل االحزان
والظلم والقهر املوجودة عىل هذه االرض.
لهذا ترك بصمة بالغة يف نفيس ،خصوصا وانه
شاركني البطولة جورج خباز الذي يغوص
عميقا يف الدور ،ما أثر ع ّ
يل ايضا .حفر يف
قلبي كممثلة وانسانة.
■ كيف تق ّيمني االنتاج السيناميئ يف لبنان؟
ما الذي ينقصه تحديدا عىل مستوى االداء،
السيناريو ،االخراج ،قنوات التوزيع والدعم؟
□ ينقصه االفساح يف املجال امام املواهب
العارفة يف السينام .بالنسبة ا ّيل ،قليلة هي
االفالم التي نشاهدها يف لبنان ،وكثرية هي
االفالم القصرية التي مل نشاهدها البتة .هذا
رأيي .شاهدت معظم االنتاجات القصرية يف
لبنان ،النني مثلت يف  20فيلام حتى اآلن،
واشارك يف املهرجانات الخاصة بها يف لبنان
والعامل العريب كمرص وديب .اكتشفت كثريين
من املخرجني الذين يفسح لهم يف املجال يف
الخارج .اما يف لبنان ،فالكل يتجاهلهم .هناك
مخرجون ينجزون افالما قصرية مذهلة مع
ممثلني واداء رائع ايضا .يجب اتاحة الفرصة
لهؤالء .رمبا نك ّرس غرفة يف الصاالت اللبنانية
خاصة باالفالم القصرية.
■ ندى بوفرحات ممثلة جادة لها حضورها
عىل الخشبة ،ورمبا قبل السينام والتلفزيون.
آخر ظهور لك كان عام  2013يف مرسحية لينا
خوري "مجنون يحيك" ،وكان اداؤك مميزا
بحسب النقاد .هال تخربينا قليال عن هذه
التجربة؟
□ حفرت هذه التجربة ايضا ّيف ،النه مل يكن
سهال ما فعلته عىل املرسح مع غابريال

املفكرة الثقافية
■ يعود املمثل اللبناين البارز رفيق عيل احمد يف مونودراما
جديدة بعنوان “وحشة” من تأليفه واخراجه ومتثيله .عىل طريقته
املعهودة ،يراقب هذا الحكوايت بال كلل مجتمعه وعرصه هذه املرة
من خالل شخصية متسكع يجلس عىل قارعة الطريق ويراقب
العامل .الناس يظنونه مجنونا ،ما يخلق هذه املفارقة ــــ يف بلد
العبث لبنان ــــ بني الواقع الهاذي والنظرة اليائسة اىل مشاكله
وقضاياه وهموم اهله .ممثل وكاتب حوار من الطراز االول رفيق
عيل احمد .يشد املشاهد طوال العرض الذي ميتد عىل ساعتني ،فال يرتك له ــــ بني
ضحك وانفعال وتأمل ــــ لحظة واحدة للرشود او الضجر .العرض مستمر يف “مرسح
مونو” بنجاح ملحوظ ،واقبال جامهريي ع ّودنا عليه هذا الفنان يف كل مرة يبتعد عن
استوديوهات الدراما التلفزيونية ،ليطل عىل خشبة املرسح.
■ “حال الوسط” هو عنوان املعرض الجديد الذي يقدّمه الفنان
مازن خداج يف صالة  Rmeil 393 392يف الجميزة .املعرض الذي
يستمر حتى آذار ،يقارب واقع اللبنانيني اليوم كأننا بهم يعيشون
بني حربني ،بني لحظتني ،مع ّلقني يف انتظار يشء ال يأيت .يف هذا
املرشوع يقدم الفنان ( 29 )1985لوحة زيتية ،وثالثة اعامل فيديو
واداء فنيا حيا.
■ ال ميكن التحدّث عن الحداثة الفنية من دون التوقف عند اسم
هوغيت كاالن ( .)1931ابنة اول رئيس للجمهورية بعد االستقالل
بشارة الخوري ،تركت ايضا بصمتها يف املحرتف اللبناين بوصفها
احد رموز حداثته الفنية .غالريي “جانني ربيز” (الروشة) تقيم
معرضا بعنوان “برونز” يضم اعامال للفنانة منذ السبعينات حتى
التسعينات ،ويستمر حتى نهاية شباط.
■ ال يتعب جو قديح .املخرج والكاتب وفنان الـ"ستاند آب
كوميدي” وباعث “مرسح الجميزة” اىل الحياة ،يحارب عىل
جبهات مختلفة من الفن .بعد سلسلة عروض ومشاريع العام
املايض ،يفتتح السنة الجديدة بتجربة جديدة من وحي واقعه
بعنوان  .Daddyالعرض الذي يقدّم يف “مرسح الجميزة” حتى
نهاية شباط ،يستعرض تجربة قديح كوالد للمرة االوىل ،اىل مقاربته
الحياة الزوجية بروتينها ومشكالتها باالسلوب الفكاهي والساخر
الذي اشتهر به .كتب الفنان العمل ويؤدي بطولته ليقارب مرحلة ما قبل الزواج ،وما بعد
الزواج ،ثم مرحلة الحمل والوالدة ،واخريا عالقته بابنته.
جسد دور الزوج الذي يخون زوجته ،يستعد
■ بعد تجربته يف فيلم “يال ...عقبالكن” حيث ّ
بديع ابوشقرا لتقديم مرسحية جديدة مع املمثلة ريتا حايك من اخراج جاك مارون وانتاجه.
تحمل املرسحية عنوان “شلحة فينوس” ،وتحيك قصة ممثلة شابة (ريتا حايك) تخضع
الختبار متثيل امام كاتب ومخرج مرسحية (بديع ابوشقرا) .من املفرتض عرض املرسحية يف
نهاية شباط عىل خشبة “مرسح مونو” .وقد عاد املمثل اللبناين خصيصا من مقر اقامته يف
كندا لالجتامع بالقامئني عىل العمل ،وبدء التدريبات عىل العرض الذي سيفرض تحديات
كثرية عىل املمثلني البطلني مبا انهام سيكونان وحيدين عىل الخشبة .تشكل “شلحة فينوس”
التعاون الثاين بني ريتا حايك وجاك مارون بعد مرسحية “كعب عايل”.
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طبعا ،النني افضل ان امتتع بقصتي املستقلة
داخل العمل ،وان يكون دوري ممتلئا وذا
معنى.

يف فيلم "تحت االنقاض" من اخراج فيليب عرقتنجي ()2007

ميني الذي اعتربه من اعظم املمثلني الذين
عملت معهم يف لبنان .يشتغل عىل التفاصيل،
ويفهم الشخصية التي يؤديها والشخصيات
التي يؤديها املمثلون اآلخرون معه .ال يقبل
بان تكون هناك ثغرة يف ادايئ بتاتا ،وكان
دوما يشري ع ّ
يل بالهنّات ويعطيني النصائح.
طبعا ال ننىس دور لينا خوري .لكن غابريال
كان املمثل الذي اتفاعل معه .االمر الثاين كان
ان الجمهور تفاعل معي .كان دورا قويا جدا.
الشخصية والرسالة كانتا قويتني ايضا .بغض
النظر عام اذا كنا يف مرص او تونس او سوريا
او لبنان ،الظلم ليس مقبوال ،وحرية التعبري
مقدسة اينام كنا ،وهذا ما يقوله العمل.
■ يذكر الجمهور االطاللة التي كانت والدتك
رمبا عىل خشبة املرسح ،وهي مرسحية تعود
اىل التسعينات من اخراج نضال االشقر بعنوان
" 3نسوان طوال" ( .)1999ماذا تتذكرين منها؟
□ كنت يف الـ 21من عمري وكان التجربة
مهمة وممتلئة رهبة ،اذ وقفت للمرة االوىل
امام كارمن لبس ورندا االسمر وعملت مع
نضال االشقر .كانت املشاركة مثابة هدية يل
وجعلتني انضج اكرث .اخذت دور روال حامدة
التي انسحبت يومها ،وكان تحديا يل ان احفظ
دوري يف غضون اسبوعني .نضال االشقر
علمتني كثريا ،ونحتتني كممثلة يف وقويف
وجلويس وتح ّريك عىل الخشبة والتنفس.
■ ما الذي تفضلينه املرسح او السينام؟
□ االثنان .املرسح مينحني التفاعل الحي
واملبارش مع الجمهور ،والسينام متنحك
الحميمية يف التعبري .يف املرسح ال ميكنك

■ أال تعتربين ان الدراما اللبنانية متغ ّربة عن
واقع املجتمع وقضاياه؟
□ اجل بال شك .البطالت يجب ان يكن
جميالت جدا ،وينطبق االمر عىل املمثلني.
وهذا االمر يدخل الوجوه الجميلة جدا
اىل الدراما الن القصة تفرض ذلك ،ويحقق
مشاهدة الن الناس يحبون مشاهدة الجامل.
هذا طبع لبنان حاليا عىل عكس ما كانه
يف التسعينات مثال ،حيث كنا نشاهد امرأة
نضال االشقر علمتني كثيرا ،متلك قضية او قصة بحسب النص ،وليس
مطلوبا منها ان تكون جميلة جدا .ندخل يف
ونحتتني كممثلة في
قصصها التي تتفرع منها قصص اخرى ذات
وقوفي وجلوسي
عمق .اليوم تغري املجتمع اللبناين .اعرف نساء
وتحركي على الخشبة
كثريات يحبنب الجامل واالناقة والديكورات
الجميلة والقصص السهلة .اذا عرضت عىل
املشاهدين اليوم مسلسال من ايام التسعينات
سيضحكون عليه .الجامل هو اهم معيار اآلن
التمثيل بعينيك فقط ،بل تحتاج اىل جسمك يف لبنان ،وهو الذي يبيع وهو املطلوب .بعد
كامال .يف السينام ميكن تشغيل الفكر والعينني الجامل ،يأيت االشتغال عىل االداء .فالنجامت
فقط .لهذا احب حميمية السينام وحرارة يعملن عىل ادائهن ايضا.
املرسح.
■ ما رأيك يف الدراما املشرتكة؟
■ ماذا اضاف اليك العمل مع املخرج العراقي □ ال بأس ،هي تكملة للرؤية العامة يف الدراما.
بالنسبة ايل ،يبقى املسلسل السوري االول يف
جواد االسدي؟
□ اضاف ايل شخصية جديدة يف مرسحية العامل العريب يف مواضيعه العميقة والجريئة،
"الخادمتان" ،وتعلمت نوعا من التمثيل مل واملمثل الذي يفهم كل كلمة يقولها .السوري
اكن اتخيل انني استطيع لعبه عىل املرسح .هو االول يف الدراما التلفزيونية.
التمثيل املتوحش ،واملرأة التي هي جميلة
بوحشيتها وبشاعتها .تلك املرة االوىل التي ■ ما هي مشاريعك الجديدة؟
العب فيها دورا مامثال .وجود املرأة املتوحشة □ فيلم "تانغو الثورة" للمخرج والكاتب اييل
الحظته يف كل اعامل االسدي ،وكان هذا كامل الذي عرض يف مهرجان ديب السيناميئ.
يحيك عن هروب مواطن من جلبة الثورة
جديدا بالنسبة ا ّيل.
التي ال يريد ان يكون فيها .يروي العمل
■ نصل اىل التلفزيون .حضورك اقل من بنات قصة الثنايئ يرقصان التانغو بينام التظاهرة
جيلك من املمثالت عىل الشاشة الصغرية ،هل متر من امام منزلهام .لكن بطريقة او اخرى
تؤثر التظاهرة عىل رقصهام الذي يتخذ منحى
هذا خيار ام امر واقع؟
□ آخر ادواري عىل الشاشة الصغرية كان تصاعديا من الحب والشغف ،اىل العنف ثم
يف مسلسل "كالم عىل ورق" الذي عرض يف القتل فالهدوء ،كأنه رسالة باننا ال نستطيع ان
رمضان املايض ،وقبله "لعبة املوت" .هو قرار نكون خارج دائرة تأثري "الربيع العريب".

77

78

عدد  - 17شباط 2015

عدد  - 17شباط 2015

كتاب الشهر

شوكت اشتي إستعاد سيرة إستثنائية
الست نظيرة ...حارسة الزعامة الجنبالطية
يف كتابه «الست نظرية جنبالط ـــ من حدود العائلة اىل ربوع الوطن" (دار النهار)،
ييضء الباحث شوكت آشتي عىل تجربة نادرة يف التاريخ اللبناين .نظرية جنبالط التي
جلست عىل كريس الزعامة الجنبالطية  28سنة ،مخرتق ًة الحواجز واملوانع الكثرية يف
مجتمع تقليدي محافظ تكاد الذكورية تكون سمته الطاغية
«ابرز امرأة يف التاريخ اللبناين» ،عبارة
توجز سرية متشعبة ومركبة وغنية المرأة
جلست عىل كريس الزعامة طوال  28سنة
( 1923ـ  .)1951نظرية جنبالط التجربة
النسوية املضيئة يف التاريخ اللبناين ،وان مل
تؤسس لتقليد ُتراكم عليه االجيال لتك ّرس
مشاركة املرأة يف العملية السياسية يف
لبنان.
ً
انطالقا من هذه الزاوية ،يقارب شوكت
اشتي يف كتابه «الست نظرية جنبالط
ـــ من حدود العائلة اىل ربوع الوطن»
سرية هذه املرأة االستثنائية .ال ينزلق
الباحث إىل اسطرة والدة الزعيم كامل
جنبالط ،وال ينجرف بالكتابات املادحة
ملسريتها السياسية .يف اختصار يقارب
تجربتها بربودة مبضع الج ّراح ،فيعكس
الهنّات والثغر ووجهات النظر املختلفة
يف ادائها وتحالفاتها املتعددة يف مراحل
مفصلية من تاريخ لبنان ،مركزا عىل سابقة
من نوعها هي «التص ّدر االنثوي للموقع
الذكوري يف ظل بيئة اجتامعية محافظة
بطبيعتها» .يف رحلته هذه لالضاءة عىل
سرية تش ّكل مثاال تحتذي به نساء لبنان،
واجه الكاتب معضالت شتى اولها ندرة
املراجع والكتب .لكنه نجح يف تخطي هذه
املصاعب عرب تجميع ما امكن من الكتب
التي تطرقت اىل تجربة نظرية جنبالط،
والعودة اىل االشخاص الذين عارصوها.

واخرياً ،جاء الضبط املهنجي لريكز «عىل
تجربة زعامة نظرية جنبالط عىل نحو
مبارش الن مرحلة قبل تص ّدرها الزعامة
(الطفولة ،املراهقة ،الزواج )...كانت فيها
من حيث املبدأ فتاة وامرأة يف مجتمعنا،
والنها مل تكن معروفة».
الكتاب الذي يقسم اىل ستة فصول ،يبدأ
باملسار التاريخي لعائلة جنبالط مع قراءة
يف النسب والجغرافيا وجبل لبنان ،والبيئة
التي ولدت فيها الست نظرية ،وبيت
الزعامة يف االرسة .ابتداء من الفصل الثاين،
ندخل إىل حيثيات دخولها املعرتك السيايس.
يحيك الكاتب عن زوجها فؤاد جنبالط
( 1885ـ  )1921الذي بدأ «زعامته»
رسميا يوم عينته السلطنة العثامنية عام
 ،1906مديرا ملنطقة الشوف الكربى بعد
استقالة أخيه عيل .الحقا ،تك ّرست هذه
الزعامة حني ع ّينه الفرنسيون قامئقامما
عىل الشوف عام  .1919تزامنت هذه
الزعامة مع تغيريات وتقلبات واضطرابات
يف بالد الشام ،خصوصاً مع دخول القوات
الفرنسية بقيادة الجرنال غورو إىل بريوت
يف  18ترشين االول عام  .1919بعد
توسعت
سقوط السلطنة العثامنية،
ّ
الحركة االحتجاجية يف جبل لبنان كام
يف بقية املناطق التي ضمت دولة لبنان
الكبري (أعلن يف أيلول  )1920ضد االحتالل
الفرنيس ،ترافقت مع انتفاضات يف لبنان

غالف الكتاب.

وسوريا .هذا االمر دفع القوات الفرنسية
إىل تشكيل ما س ّمي «امليليشيا السورية»
التي تولت تنظيم العنارص املوالية لفرنسا
وحشدها ملواجهة الحركات االحتجاجية
بالقوة والعنف ،ما ك ّرس االنقسام
املجتمعي يف جبل لبنان.
ضمن هذا املناخ السيايس املتشنج ،جاء
اغتيال فؤاد جنبالط الذي وضعته وظيفته
كقامئقام يف تحديات جمة .بعد االغتيال
الذي يحىك انه قام به معارضون لالنتداب
يف جبل لبنان ،حاولت القوات الفرنسية
تأجيج الرصاعات املجتمعية والطائفية

عرب اللعب عىل الثنائية الجنبالطية ـ
االرسالنية والتنكيل بالقرى القريبة
من موقع االغتيال واملعادية لها ،اولها
قرية غريفة التي كانت مشهورة ببأسها
وجرأتها .هنا ،دخلت نظرية جنبالط إىل
املشهد .رفضت ما أمر به الحاكم الفرنيس
كاستيالر يف الشوف باستيفاء غرامة نقدية
من قريتي غريفة وعينبال ،وامتنعت عن
تس ّلم النقود التي جمعها الفرنسيون من
االهايل ،واعلنت عن تخصيص مكافأة
شخصية من مالها الخاص ملن يقبض
عبت عن بعد نظر،
عىل القاتل .بهذاّ ،
وقطعت الطريق عىل اهداف الفرنسيني
الذين حاولوا اذكاء الفتنة عرب اللعب
عىل وتر الثنائية الجنبالطية ـ االرسالنية،
كام عىل الوتر الطائفي بني املسيحيني
والدروز الذين كانوا معارضني يف املجمل
لالستعامر.
تحت عنوان «تأنيث الزعامة» ،يدخلنا
شوكت اشتي إىل الظروف السياسية
والحيثيات التي دفعت امرأة اىل تزّعم احد
البيوتات االقطاعية العريقة ،فاخرتقت
حواجز التقليد وتجاوزت اعرافه .يغوص
الباحث يف املناخ السيايس الذي ترافق مع
تص ّدر نظرية جنبالط الزعامة التي كانت
مقترصة عىل الذكور وقبول الدروز انفسهم
بذلك .يشري اىل دور الفرنسيني الذي ارادوا
التنفيس عن العداء الدرزي لهم ،فسعوا
إىل توطيد العالقة مع قرص املختارة باكرا
بدءا من مرحلة فؤاد جنبالط .امللفت
انهم وجدوا يف نظرية جنبالط خيارا
مقبوال ،سيام وانها مت ّيزت «بنزعة محافظة
ومقدرة عىل املساومة ومبرونة سياسية
يف العالقة مع الدولة املنتدبة والحكام
العسكريني» .كام ان اغتيال زوجها عزّز
التامسك بني افراد االرسة الجنبالطية ،وزاد
التعاطف الشعبي الدرزي مع «الست»،
فالتف الدروز حول قرص املختارة .جاءت
مسألة تردد شيخ العقل عىل مجالسها،
ليكرسها رسميا زعيمة وسط اهلها .هذا
يف شق العوامل الخارجية ،اال ان هناك

عوامل ذاتية ساهمت يف تعزيز مكانة
هذه املرأة اولها دورها كأم راعية للوارث
الرشعي للزعامة الجنبالطية ،كامل جنبالط
(.)1977 - 1917
رغم عدم دخولها املدرسة ،اال ان نظرية
متيزت بشخصيتها القوية الوقورة ذات
الهيبة الطاغية وشجاعتها واقدامها وذكائها
الفطري وحكمتها .كانت مثاال يف حرصها
عىل العيش املشرتك ،فجنّبت الجبل الحرب
املذهبية والطائفية يف اكرث من استحقاق
ومفرتق مفصيل .يشري الباحث هنا اىل ان
الست نظرية عمدت خالل الثورة السورية
الكربى ( 1925ـــ  )1927اىل حامية السلم
االهيل يف الجبل وعدم االنجرار اىل رصاعات
طائفية بني ابنائه ،كام مت ّيزت بقدرتها عىل
التفاعل مع بيئتها الطائفية ومحيطها
االجتامعي ،ومع الوسط السيايس العام.
كل هذه العوامل ساهمت يف «تأنيث
الزعامة» الجنبالطية وان ملرحلة وجيزة.
فتجربة نظرية كانت محدودة التأثري ،ومل
تؤسس لعرف او تقليد يفتح الباب عريضا
ّ
عىل مشاركة املرأة يف الحياة السياسية،
النها جاءت ضمن املنظومة التقليدية ومل
تتمرد عليها .اذ ذ ّكاها املجتمع الدرزي
لهذه املسؤولية يف انتظار نضوج الوارث
الرشعي .مل تتغلغل هذه التجربة يف
النسيج والبنية والعقلية االجتامعية التي
ظلت ذكورية حتى يومنا هذا.
ارتكزت الست نظرية يف ادائها السيايس
عىل التواصل املبارش مع الناس ،فكان

تجربة مضيئة مرّت
كنيزك وظلت يتيمة ،حيث
مشاركة املرأة اللبنانية
في القرار السياسي في
ادنى مستوياتها

بيتها يف املختارة مفتوحا لكل قاصد ،ما
عزّز من مكانتها وشعبيتها وجامهرييتها،
وغرس زعامتها عميقا يف تربة الجبل .حتى
ان بيتها صار مقصدا لكل َمن يسعى اىل
تسوية خالفاته العامة والشخصية عىل
السواء .كانت تعتمد عىل املقربني يف أخذ
املشورة ،اولهم فوزي زين الدين وسعيد
شاهني حمود وامني سليم حسن وزيد
الفطايري وفق ما يشري الكاتب الرويس
ايغور تيموفييف الذي يستشهد به
املؤلف مرارا يف كتابه.
االهم ان “الست” متيزت مبرونة
سياسية ملفتة يف التعاطي مع االحداث
والتط ّورات السياسية .منذ اغتيال زوجها،
نأت عن االخذ بالثأر ،وابتعدت عن
الغرائز الطائفية والقبلية ملصلحة ذهنية
منفتحة وعقلية سياسية مرنة ،اكان يف
تعاملها مع الفرنسيني الذين عززت من
جسور التواصل معهم ،او مع مسيحيي
الجبل ودروزه .يعترب الراحل غسان تويني
الذي استشهد به اشتي يف الكتاب ان صفة
املساملة طبعت االداء السيايس لنظرية.
لكن اشتي يشري اىل ان عالقتها باالنتداب
الفرنيس ظلت “قضية ملتبسة ومثرية
للنقاش واالختالف حول مدى رضورتها
وفائدتها وإىل اي مدى خدمت االنتداب
ووجوده” .اخريا ،اعتمدت نظرية يف عملها
السيايس عىل صهرها حكمت جنبالط
( 1905ــ  )1942الذي عمقت عربه من
دورها السيايس يف االنتخابات النيابية،
فغدت «احد الالعبني االساسيني يف تشكيل
اللوائح النيابية واقامة التحالفات ()...
وقد اشتىك بشارة الخوري مثال من ان
الفرنسيني تص ّوروه خصام لهم ولسياسة
فرنسا ،فحارصوه وج ّردوه من االكرثية
النيابية من خالل ما سامه الخطة
الشيطانية حني تراجع بعض نواب الجنوب
(نجيب عسريان وبهيج الفضل) عن تأييده
بعدما ذهبا اىل املختارة جاهرين بالدعاية
الميل اده».
طوال عقدين ،تنقلت الست نظرية عىل
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نازك العابد بيهم
يف كتابه «الست نظرية جنبالط ــ من
حدود العائلة اىل ربوع الوطن» ،يحاول
شوكت اشتي استعادة مناذج نسائية
قيادية شبيهة بتجربة نظرية جنبالط.
يتوقف مثال عند نازك العابد بيهم
كرائدة من رائدات الحركة النسائية التي
اقتحمت الحياة السياسية واالجتامعية يف
لبنان .تط ّوعت يف الجيش السوري للعناية
بالجرحى يف العهد العريب الفيصيل .يف 17
متوز  1920صدر مرسوم مبنحها رتبة “يوز
بايش” فخرية .التحقت ورفيقاتها بالجيش
العريب يف القتال مع يوسف العظمة يف
معركة ميسلون الشهرية ،واضطرت لرتك
البلد اسوة بكل املناضلني ابان االنتداب.
قرص املختارة.

حبل السياسة بخفة وحكمة وبراغامتية
جنّبتها الرياح العاتية وعززت من مكانة
العائلة ،وصانت الزعامة الجنبالطية،
متهيدا لنضوج ابنها كامل الذي اجربته
عىل دراسة الحقوق عرب مامرسة اشكال
مختلفة من الضغوط وفق ما يقول اشتي.
دخول الزعيم الراحل اىل املشهد العام
كان سنة  1943التي كانت مفصلية يف
تاريخ البيت الجنبالطي .يومها ،بويع
نائبا يف الندوة الربملانية بعد وفاة حكمت
جنبالط .مير املؤلف عىل الرشخ العميق
بني كامل ووالدته التي كان يحرتمها جدا،
اال انه كان يعترب ان االحداث تخطتها
وبات اداؤها ومقاربتها السياسية خارج
«العرص» .نزعته التحررية من االستعامر،
وميوله العروبية واالشرتاكية التي متثلت
يف تقسيم امالكه عىل بعض سكان قضاء
جزين واقليم الخروب وبلدة سبلني،
وتوقه اىل االنتقال من زعيم درزي اىل
زعيم وطني علامين ودميوقراطي ،ورغبته
يف التخلص من «اقطاعية القيادة» ووعيه
النتهاء مرحلة عنوانها االنتداب الفرنيس
لصالح افكار التحرر واالستقالل ...كلها
عنارص ادت اىل اشتباكه مع والدته .بقي

الخالف قامئا بينهام اىل ان ساءت صحة مضيئة م ّرت كنيزك يف سامئنا وظلت
الوالدة ،فرتكت قرص املختارة لالقامة يف يتيمة حتى اليوم ،حيث مشاركة املرأة
اللبنانية يف القرار السيايس ملا تزل يف ادىن
قرص ابنتها ليندا حتى وفاتها.
هكذا ،أَسدلت الستارة عىل تجربة مستوياتها.

رسالة من كريم مروة
{تسلمت مجلتكم املوقرة وفوجئت بها .لكنني رسعان ما انتقلت من املفاجأة االوىل اىل
املفاجأة السارة بوجود مقال عىل امتداد صفحتني عن كتايب "مالمح الشخصية اللبنانية".
قرأت املقال بشغف النني كنت احب ان ارى كيف تعالج مجلة متخصصة باالمن العام ،الذي
هو من اهم رضوراتنا الوطنية ،كتابا من نوع هذا الكتاب الذي استحرض فيه رموزا كبرية
من مثقفينا اللبنانيني الكبار ،واستعني بهم وبابداعاتهم ليك ّ
أبي العنارص والسامت االساسية
للشخصية اللبنانية يف تعددها وتنوعها.
اعرتف بانني دهشت بهذا العمق والشمولية والدقة يف قراءة كاتب املقال الكتاب .فاملقال
يشري اىل ان كاتبه عميق الثقافة وخبري بالشأن الثقايف.
ذلك انني رأيت وانا اقرأ املقال انه دخل اىل منت الكتاب وموضوعه بعناية مميزة ،وربط بني
املهمة التي وضعتها امامي يف الكتاب حول تحديد مالمح الشخصية اللبنانية وبني املثقفني
الكبار الذين اخرتتهم لتعزيز هذه املهمة.
لذلك اتوجه بالشكر اوال اىل هيئة التحرير ،واىل الذي او الذين ساهموا يف تحرير هذا املقال.
اشد عىل اياديهم ،وأكرب فيهم هذا القدر العايل من املعرفة ،متمنيا لهم وللمجلة واملرشفني
عىل اصدارها كل الخري والنجاح يف املهمة الوطنية التي وضعوها امامهم يف املجلة}.

املفكرة املكتبات
واجهة
الثقافية
■ كيف تح َولت االستخبارات املركزية
االمريكية بعد اعتداءات  11ايلول اىل
آلة تقتل الناس بأمر من البيت االبيض؟
سؤال خطري يجيب عنه "حروب الظل؛
الحروب الرسية االمريكية الجديدة"
(رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش).
يف هذا العمل يتوغل مارك مازيتي
الحائز "جائزة بوليتزر" يف نوع جديد
من الحروب خاضتها الواليات املتحدة
بعد عام  2001ملواجهة التطرف االسالمي .اىل حريب افغانستان
والعراق ،خاضت حربا ثالثة خفية قالت انها نظيفة وغري مكلفة.
اذ اختارت عنارص ودربتهم لتنفيذ عمليات اغتيال واستخدمتهم
يف اقامة شبكات رسية للتجسس والقتل .من موقعه كمراسل
لالمن القومي ،ينقلنا مازيتي اىل داخل مكاتب الـ"يس آي ايه"
ليكشف معلومات عن حرب من اكرث الحروب رسية يف العامل،
ويع ّرفنا اىل شخصيات ادت ادوارا ميدانية مدهشة يف هذه
الحرب الرسية .هكذا ،نتع ّرف اىل الضابط كوفر بالك الذي كانت
ارس َل
شهيته ملتهبة لصيد اسامة بن الدن ،كام نتع ّرف اىل ضابط ِ
اىل املناطق القبلية ليتعلم كيفية التجسس يف باكستان ،ومتقاعد
يف الـ"يس آي ايه" عوقب بالسجن يف الهور بعدما خرج عن
سيطرة رؤسائه .كام يعكس الكتاب املنافسة الخفية بني كل من
الـ"يس آي ايه" والبنتاغون والبيت االبيض.
■ مبادرة مهمة اقدمت عليها "دار
نوفل" التابعة لدار "هاشيت انطوان"،
اذ اصدرت اخريا االعامل الكاملة لالديب
اللبناين جربان خليل جربان ( 1883ـــ
 )1931يف مجلدين فخمني ،يضامن
"املؤلفات العربية الكاملة" و"املؤلفات
االنكليزية الكاملة" التي ع ّربها وق ّدم لها
الدكتور نديم نعيمه.
يضم املجلد االول "جربان خليل جربان:
املؤلفات العربية الكاملة" كتب" :املوسيقى"" ،عرائس املروج"،
"االرواح املتمردة"" ،االجنحة املتكرسة"" ،دمعة وابتسامة"،
"املواكب"" ،العواصف"" ،البدائع والطرائف" .اما املجلد الثاين
"املؤلفات االنكليزية الكاملة مع ّربة" بطبعته الفاخرة ،فيضم
اعامل" :املجنون"" ،السابق"" ،رمل وزبد"" ،يسوع ابن االنسان"،
النبي"" ،لعازر وحبيبته"،
"التائه"" ،آلهة االرض"" ،حديقة
ّ
"االعمى" ،اىل ترجمة جديدة كليا لكتاب "النبي" .اخريا يضم املجلد
الثاين الرسوم االصلية امللونة التي ارفقها جربان بهذه املؤلفات
منذ الطبعة االوىل .استغرق جمع هذه الرسوم عامني ونصف عام
بعد التواصل مع "لجنة جربان الوطنية" ومتحف  Telfairاالمرييك
للحصول عليها.

■ ارتبطت تراجيديا كربالء بتاريخ الشهادة
والحزن ،فال توجد ارض مدماة مثل ارض
كربالء" .تراجيديا كربالء :سوسيولوجيا
الخطاب الشيعي" الذي صدرت طبعته الثانية
عن "دار الساقي" ،يتناول مراسم العزاء
الحسيني يف عاشوراء بابعادها االجتامعية
والسياسية والفولكلورية التي تحولت اىل
شكل من اشكال الرفض واالحتجاج واملقاومة
الخفية ضد الرؤية االيديولوجية الرسمية.
لعل دراسة الباحث العراقي ابراهيم الحيدري من اوىل الدراسات التي
تناولت هذه الظواهر الشديدة الحساسية ،يف محاولة الخرتاق الوعي
السلبي وتجاوزه ،وطرحه للبحث والتحليل وفق مناهج علم االجتامع
الحديث وآلياته.
■ تعود الكاتبة السورية سعاد جروس يف
عملها "من االنتداب اىل االنقالب ،سورية
 ...زمان نجيب الريس" اىل التاريخ ،لتخرج
بحكايات سورية منذ العهد الفيصيل واقامة
اول حكومة عربية مدنية ،مرورا بحكايات
االنتداب وشخصياته والحياة الحزبية
العشائرية ورجاالتها ،وزعامء حركات
االستقالل واالنفصال وضباط االنقالبات
وعساكرهم ووالءاتهم االقليمية املختلفة.
وللعالقات بني سوريا ولبنان الف قصة وقصة تذكرها الكاتبة يف
املؤلف .مير الكتاب عىل السنوات الخمسني االخرية يف تاريخ سوريا
ويقاربها من زاوية شخصية ،اي كام عايشها وعارصها وكتب عنها
الصحايف والسيايس والنارش السوري نجيب الريس (.)1952 - 1898
■ كأن سلوى البنا تقيم ابدا يف االمكنة
والتفاصيل الفلسطينية من القرى اىل
املخيم .الروائية االردنية الفلسطينية تعود
يف جديدها ّ
"عشاق نجمة" (دار الساقي)
اىل موضوعها االثري .تتناول الرواية ابو املجد
الفلسطيني العجوز ،والشاب اللبناين املتمرد
سامي ،والجزائري االربعيني التائه لؤي
الذين يعيشون يف الزنزانة ،لتشكل قصة كل
واحد زاوية تنطلق منها الكاتبة ملقاربة ما
يحدث يف العامل العريب ،معيدة التذكري بالقضية الفلسطينية التي تبقى
البوصلة الحقيقية الكفيلة برؤية املشهد كامال ،وعىل نحو جيل من
دون اوهام.
وُلدت سلوى البنا عام  1948يف يافا ،ونزحت ارستها بعد النكبة
عامذاك اىل نابلس حيث تع ّلمت يف مدارسها ،قبل ان تحصل عىل
االجازة يف اآلداب يف بريوت عام .1973
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تغذية

اعداد دائرة املعاينات والعالج

املشروبات الغازية
وضررها على الصحة
تعترب املرشوبات الغازية االكرث رواجا بني الشباب .لكن ال ميكن وضعها ضمن خانة
املرشوبات الصحية ،الن دراسات قام بها اطباء بارزون اكدت انها تحتوي عىل
اخطار عدة .يف كل مرة نرشب مرشوبا غازيا نخرس كميات من الفيتامينات واملعادن.
يشري باحثون امريكيون يف "جمعية السكري االمريكية" اىل ان مثة عددا من املرشوبات
الصحية تعترب افضل البدائل من املرشوبات الغازية.

ما هي ارضار املرشوبات الغازية؟ ملاذا
يجب االمتناع عنها؟
• ال متلك املرشوبات الغازية ،وتلك
الخاصة بالحمية حتى ،اي قيمة غذائية.
ال تضيف اي فوائد اىل الجسم ،يف حني
تحتوي عىل كمية من السكر والسعرات
الحرارية .اما املرشوبات الصحية فتحتوي
عىل فيتامينات ومعادن يستفيد منها
الجسم .حتى ان املياه العادية تعيد
ترطيب الجسم من دون اكتساب اي
سعرات حرارية اىل النظام الغذايئ املتبع
من كل شخص.
• تؤدي املرشوبات الغازية اىل اكتساب
الجسم السمنة والسكر الزائد ،النها
تحتوي عىل رشاب الذرة العالية
«الفركتوز» للتحلية .كام ان الدراسات
ربطت بينها وبني مرض السكري من
النوع الثاين ،بسبب الكميات العالية من
السكر التي تؤثر مبارشة عىل الهورمونات
يف الجسم .لذا ،من االنسب التوقف عن
تناول املرشوبات الغازية التي تحتوي
عىل «الكربوهيدرات» التي تعترب االسم
االخر للسكريات.
• ربطت الدراسات بني زيادة الشهية
لدى الشخص واملحليات الصناعية،
خصوصا تلك املستعملة يف املرشوبات
الغازية الخاصة بالحمية ،ما يؤدي اىل
صعوبة عالية يف الحفاظ عىل الوزن او
يف فقدانه.
• املرشوبات الغازية ترض باالسنان،
الن السكر الذي تحتويه يتسبب يف
تكون الحمض والبكترييا يف الفم .كام
ان الصودا العادية تحتوي عىل «حمض
الكربوليك» الذي يتكون من خالل
«الكربنة» ،ما يؤدي اىل اضعاف مينا
االسنان ويتسبب بتسوسها .لتجنب
بعض الرضر ،من املمكن استعامل
فرشاة االسنان بعد تناول هذه
املرشوبات لتنظيف اللثة واالسنان.
لكن الخيار االنسب يبقى يف عدم
تناولها.

االنسان .فهي تؤدي اىل االصابة بامراض
الكىل ،ومجموعة من االعراض التي
تصل اىل خطر االصابة بامراض القلب.
تضعف عملية االيض يف الجسم ،وال
تساعد عىل حرق الدهون .عىل االشخاص
الذين ميارسون الرياضة رشب املاء وعدم
استبدالها باملرشوبات الغازية ،كام
نشاهد يف الحمالت االعالنية التي يتناول
فيها ابطال الرياضة هذه املرشوبات.
• من املعلوم ان املرشوبات الغازية
املخصصة للحمية الغذائية تحتوي عىل
نسبة عالية من "االسربتام" الذي يتسبب
بالكثري من االمراض ويفتح الشهية ،ما
يؤدي اىل تناول الطعام بكرثة ،وبالتايل اىل
زيادة يف الوزن.
• ان االستهالك العايل للمرشوبات الغازية
قد يؤثر عىل الجهاز التناسيل لدى
الشخص ،الن املواد الكيميائية املوجودة
يف هذه املرشوبات تسبب بعض العيوب
يف االجهزة الخاصة املسؤولة عن التكاثر.

• املرشوبات الغازية تضعف ايضا العظام
نتيجة احتوائها عىل الفوسفور والكافيني
التي تتسبب يف هشاشة العظام .كام
يبدي الخرباء خشيتهم من ان رشيحة
كبرية من االشخاص يستهلكون املرشوبات

الغازية بدال من الحليب واملرشوبات
الصحية االخرى ،االمر الذي يحرم العظام
من الكالسيوم.
• اظهرت البحوث الحديثة ان املرشوبات
الغازية ترض باالجهزة الرئيسية يف جسم

الكافيني وضرره
يحتوي بعض املرشوبات الغازية ،ﻻ سيام منها «الكوكا» ( ،)cokeعىل مادة الكافيني املرضة
بالجسم النها ﻻ تسمح بامتصاص املعادن ،خصوصا الكالسيوم والحديد اللذين يشكالن
عنارص مهمة يف تكوين العظام وتنميتها عىل نحو جيد .يس ّبب الكافيني االرق عند تناوله
بكمية كبرية .يجب التنبه ايضا اىل ان تناول املرأة الحامل «الكوكا دايت» قد تكون له
تأثريات جانبية خطرية عىل الحمل والجنني ،النها تحتوي عىل «االسبارتام» .وبالتايل ميكن
ان يتسبب ذلك باالجهاض.

البدائل من املرشوبات الغازية
مثة خيارات ال حدود لها الستبدال
املرشوبات الغازية باملرشوبات الصحية.
من افضل البدائل رشب املياه العادية
التي ال تحتوي عىل اي سعرات حرارية.
كام ميكن تناول عصري الفاكهة رشط عدم
االفراط يف تناوله ،النه يحتوي عىل نسبة
عالية من السكر .من املفضل تناول
قطعة الفاكهة بكاملها للحصول عىل
االلياف املوجودة فيها.
من افضل املرشوبات التي ميكن تناولها
الحليب ،وخصوصا لالطفال .فتناول 220
مل من الحليب الخايل من الدسم يوفر
 80وحدة حرارية وفيتامينات ومعادن
اساسية ورضورية للجسم والصحة.
من افضل املرشوبات املفيدة للجسم
ايضا الشاي االسود او االخرض ،النه
يحتوي عىل مستويات عالية من مضادات
االكسدة التي يعتقد انها تحمي الجسم
من التلف.
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مقال

رياضة
رئيس وحدة األنشطة الرياضية في وزارة التربية:

الرياضة املدرسية تتطور وعدد املشاركني  32الفًا
تشكل الدورات الرياضية املدرسية التي تنظمها وحدة االنشطة الرياضية يف وزارة الرتبية والتعليم العايل ،واحة للقاء الطالب
من املدارس الرسمية والخاصة .لطاملا شكلت املدارس يف العرص الذهبي للرياضة اللبنانية خزان النوادي واملنتخبات الوطنية
ورافدها ،ملا تضم من خامات رياضية تحتاج اىل صقلها لالستفادة الحقا من امكاناتها وقدراتها يف املباريات والبطوالت
□ دور الوحدة تنظيم االنشطة الرياضية
الالصفية والنشاطات التابعة للكشافة
واملرشدات والفنون يف وزارة الرتبية والتعليم
العايل .وهي تضم  70موظفا منترشين يف
كل املحافظات ،وجميعهم من قطاع التعليم
الرسمي.

رئيس وحدة االنشطة الرياضية يف وزارة الرتبية مازن قبييس.

واجهت الدورات الرياضية املدرسية صعوبات
تنظيمية ولوجستية ،وتعديال متكررا يف جدول
مبارياتها ومواعيدها بسبب عدم وجود قاعات
ومراكز ومجمعات ومالعب يف ترصف الوحدة
الرياضية ،قادرة عىل استيعاب العدد الكبري من
الطالب وكمية املباريات واللقاءات خصوصا
يف املحافظات ،كذلك تخلف بعض املدارس
الرسمية والخاصة عن القيام بالتزاماتها.
«االمن العام» التقت رئيس وحدة االنشطة
الرياضية يف وزارة الرتبية والتعليم العايل ورئيس
االتحاد العريب للرتبية البدنية والرياضة املدرسية
مازن قبييس ،وفتحت معه ملف الرياضة
املدرسية والدورات التي تنظمها الوحدة،

مبشاركة اكرث من  32الف طالب وطالبة من اكرث
من  800مؤسسة تربوية رسمية وخاصة.
■ ما هو الدور الحقيقي لوحدة االنشطة الرياضية؟

اكثر من  % 50من
ادارات املدارس الرسمية
ال تولي حصة الرياضة
االهتمام الكافي

■ اال تتعارض هذه االنشطة مع االتحادات
الرياضية؟
□ منذ توليت املسؤولية يف  11كانون االول
 ،2012كان همي التواصل والتكامل والرشاكة
مع االتحادات الرياضية لوضع روزنامة عمل
سنوية موحدة .وقد نجحنا يف التواصل مع
معظم االتحادات ،وترجم التنسيق بتسمية
رؤساء للجان الفنية لكل االلعاب ،وتوثيق
التعاون بهدف اكتشاف العبني طالبا يكونون
نواة العبني محرتفني يف النوادي واملنتخبات
الوطنية يف املستقبل.
■ ماذا تغري يف الرياضة املدرسية منذ تسلمك
مهامتك؟
□ الرياضة املدرسية يف تطور ملحوظ وفق
املخطط املوضوع منذ عامني ،بدليل ازدياد عدد
الطالب املشاركني يف الدورات الرياضية املدرسية
من  27الف طالب اىل  32الفا .هذا االرتفاع
يعود اىل ثقة املدارس الرسمية والخاصة بالجهة
املنظمة .كذلك اضيف عدد االلعاب للفئات
العمرية التي مل تكن ملحوظة ،مع تعديالت
يف بعض االنظمة والقوانني .تم انجاز قاعتني
مقفلتني يف بريوت ،كام بدأنا انشاء قاعتني يف
زحلة ومبنى للكشافة.

■ هل يشمل عمل الوحدة حصة الرتبية البدنية
والرياضية يف املدارس الرسمية؟
□ ال رقابة لها عىل حصة الرياضة يف املدارس
الرسمية ،ونشاطها محصور يف الرياضة
الالصفية .لكن ويا لالسف اكرث من  % 50من
ادارات املدارس الرسمية ال تويل حصة الرياضة
االهتامم الكايف ،وبعض املدرسني يتعاملون مع
هذه املهنة كواجب وظيفي ،من دون الشعور
باملسؤولية امللقاة عىل عاتقهم .كام ان اكرث
من  % 60من الثانويات الرسمية ال يوجد فيها
معلمون او معلامت للرتبية البدنية والرياضية
وال متتلك التجهيزات واملعدات ،او لديها فائض
يف املدرسني واملدرسات وتفتقر اىل ادىن وسائل
العمل.
■ هل ان مشاركة املدارس الرسمية الزامية؟
ملاذا يتخلف بعض املدارس؟
□ االلزامية مفروضة عىل املدارس الرسمية،
رغم ان بعضها كان ميتنع عن املشاركة السباب
مختلفة .لكن هذا االمر تبدل والتجاوب اصبح
اكرب ،خصوصا منذ وضعت آلية ترغيب الستاملة
الطالب واالساتذة عرب الحوافز وتعديل االنظمة،
وتحديدا ما حصل يف العامني املاضيني عندما
تم اختيار عدد من العنارص الجيدين يف اكرث
من لعبة وتحويلهم مخيام تدريبيا خاصا ،ثم
اىل املنتخبات الوطنية كام حصل مع منتخب
كرة القدم للشباب الذي خرج من نواة طالب
املدارس ،ومن خالل رشاكة متكاملة مع االتحاد
اللبناين لكرة القدم.
■ البعض ينتقد التعديالت والتغيريات املتكررة
عىل روزنامة املباريات ومواعيدها؟
□ روزنامة االلعاب واملباريات محددة سلفا،
لكن يف بعض االحيان يتم تعديل بعض املواعيد
وفقا للظروف الطارئة .يف املبدأ اذا مل يطرأ
اي جديد ،وظروف البلد كانت عادية ،تبدأ
البطوالت يف  15كانون الثاين وتنتهي يف  15ايار.
■ ما هو االثر السلبي اللغاء دار املعلمني
واملعهد الوطني؟
□ قرار الغائهام عام  2000بعد انشاء

الرياضة من  2014إلى 2015
آمال تتج ّدد
عام انطوى وآخر بدأ ،وال امر بارزا تبدل او تغري يف الرياضة اللبنانية التي راوحت
حركتها بني تراجع وتطور وجمود ،فكان عام  2014كسلفه عام  2013مع بعض
التطور الطفيف الذي المس بعض االلعاب ،نتيجة مبادرات فردية يف ظل غياب
شبه تام لرعاية الدولة.
هذا التطور مل يتعد استعادة نواد القابا خرستها لسنوات ،وعودة جامهري اىل
املالعب بعد غياب لفرتة غري قصرية ،ورفع عقوبات عن العاب غابت عن الساحة
الدولية .لكن عام  2014انطوى عىل مأساة حزينة متثلت برحيل املريب والالعب
واملدرب واالداري والرئيس انطوان شارتييه «ضمري الرياضة» والشخصية الرياضية
االستثنائية.
يف سنة  2015مل يكن االمل يف الخروج من خيبات العام املنرصم كبريا ،والقيمون
عىل الرياضة يدركون جيدا ان اي تغيري كبري يف مسارها يحتاج اىل مواكبة من
الدولة ،من خالل اقرار سياسة رياضية واضحة تبدأ خطوتها االوىل باصدار
قوانني ومراسيم وانظمة تنقلها من الهواية اىل االحرتاف ،وتحمي الرياضيني،
وتحفز الرشكات واملؤسسات الخاصة عىل االستثامر يف القطاع ،وترفع موازنة
وزارة الشباب والرياضة حتى تتمكن من توفري املستلزمات الرضورية لالتحادات
والنوادي للقيام بواجباتها متهيدا ملحاسبتها ،وتحمي صيانة املنشآت الرياضية
التي ترزح تحت االهامل واالهدار وسوء االدارة.
يف عام  ،2015االمال معلقة عىل املنتخب االوملبي بكرة القدم للتأهل اىل اوملبياد
الربازيل ،وتعويض خيبة عدم تأهل املنتخب الوطني اىل نهائيات كأس اسيا ،2015
والحفاظ عىل عودة الجمهور اىل املالعب التي اعادت الروح والثقة اىل اللعبة.
يف كرة السلة ،االمل يف نهاية موسم طبيعي يُتوج فيه البطل عىل ارض امللعب
من دون مشاكل وخالفات وانسحابات وعقوبات .وترجمة رفع الحظر الدويل عن
اللعبة مبشاركة فاعلة للمنتخب الوطني يف دورات قارية ودولية ،تعيد اىل السلة
اللبنانية صورتها املرشقة ،ومتهد لعودة لبنان اىل بطولة العامل.
يف الكرة الطائرة ،االمل يف ان يكون خيار ثالثة العبني اجانب يف الدوري صائبا،
ويؤسس الستعادة اللعبة موقعها السابق بني االلعاب االكرث جامهريية ،خصوصا
وان نهاية املوسم املايض شهدت حضورا جامهرييا الفتا.
يف كرة اليد ،مل يكن املوسم املايض الذي انتهى بانسحاب فريق «السد» من نهايئ
بطولة لبنان مشجعا .وبالتايل االمل يف ان تشكل السنة الجديدة انطالقة جديدة
للعبة مل ينعدم ،رغم الظروف الصعبة وهجرة ابرز املمولني.
يف االلعاب الفردية كانت االنجازات افضل ،وحصد لبنان ما مجموعه 10
ميداليات يف دوريت االلعاب االسيوية الـ 17يف مدينة انشيون الكورية الجنوبية،
وااللعاب الشاطئية يف جزيرة فوكيت التايالندية .واالمل هذه السنة يف ان
يتمكن االبطال من التحضري جديا ،واالستعداد جيدا لبلوغ االلعاب االوملبية
يف الربازيل.
س ّلم عام  2014الراية اىل عام  2015الذي يتوقع ان ال يختلف عن سلفه من
ناحية املعاناة واملراوحة وامرار الوقت ،يف انتظار امل يبدو انه اشبه بـ«حلم».
نجيب نصر
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اول وزارة للشباب والرياضة كان خطأ
فادحا ،وانعكس سلبا عىل الحركة الرياضية يف
املدارس والثانويات الرسمية ،خصوصا وان دار
املعلمني كانت تهتم بتخريج مدرسني يف مادة
الرتبية البدنية والرياضية .هذا االمر انتقل
اىل الجامعات الخاصة ،والحقا اىل الجامعة
اللبنانية ،علام ان املعهد الوطني كان يتوىل
تنظيم دورات تأهيل املدرسني وتدريبهم.
■ هل ان الفارق يف االمكانات املتوافرة
للطالب يف املدرسة الخاصة والطالب يف
املدرسة الرسمية يلعب دورا حاسام؟
□ هذا امر شائع لكنه خاطئ .يف االحصاءات
التي اجريت عىل نتائج البطولة املدرسية للعام
املايض ،تبني ان القاب عدد من االلعاب كانت
من نصيب مدارس رسمية عىل حساب مدارس
خاصة ،من دون ان نتجاهل اهمية املنشآت
الرياضية املتوافرة يف بعض املدارس الخاصة
خالفا للمدارس الرسمية.
■ هل تشكون من تنازع صالحيات مع وزارة
الشباب والرياضة؟
□ يف السابق رمبا .اما اليوم فكل ما هو متعلق
بالرياضة املدرسية تابع لوزارة الرتبية والتعليم
العايل ،كام ان املرسوم  8990املتوقع ابصاره
النور قريبا نظم العالقة من خالل تشكيل
االتحاد الريايض املدريس الذي يف اساس مهامته
تنظيم العالقة بني وزاريت الرتبية والتعليم
العايل والشباب والرياضة واملدارس والثانويات
الرسمية واملدارس الخاصة.
■ متى يبرص االتحاد الريايض املدريس النور؟
□ ال يزال يف حاجة اىل بعض الوقت .رمبا يف
النصف االول من السنة الجارية ،وسريأسه
املدير العام لوزارة الرتبية والتعليم العايل،
ويضم ممثال عن املدير العام لوزارة الشباب
والرياضة ،وستة ممثلني عن التعليم الخاص،
وسبعة عن التعليم الرسمي واملهني .من ابرز
مهامته ادارة الرياضة املدرسية يف املدارس
الرسمية والخاصة يف وزارة الرتبية والتعليم
العايل بشقيها االكادميي واملهني.

االتحاد الرياضي املدرسي
قد يبصر النور في النصف
االول من السنة الجارية
منتخب كرة القدم
للشباب خرجت نواته من
طالب املدارس

■ عانت الدورات املدرسية عىل مدار االعوام
املاضية من ثغر كثرية ،ما سبب ذلك؟
□ صحيح هذا االمر .يف معظمها تعود اىل
القاعات املقفلة يف املحافظات ،غري املطابقة
للمواصفات الفنية ،ما اضطرنا اىل تأجيل
بعض البطوالت وتأخريها ،اما السباب طبيعية
او بسبب الوضع االمني الذي اثر سلبا عىل
سري عدد من البطوالت ،اضافة اىل عدم التزام
جزء من املشاركني ،مدرسني ومديري مدارس،
املشاركة يف االوقات املحددة.
■ كيف سيتم تفادي هذه الثغر هذه السنة؟
□ تعاقدنا مع بعض املدارس واملؤسسات
الرتبوية والنوادي التي لديها قاعات مقفلة
لضامن حسن سري البطوالت واملباريات يف
موعدها .وجهت كتب استجواب اىل عدد من
املديرين واملدرسني الذين تخلفوا يف تعهداتهم.
كام ان اجتامعات دورية تعقدها اللجنة العليا
لالنشطة الرتبوية املدرسية واللجان الفنية
لتخطيط العمل وتقوميه.
■ ما مدى انعكاس التقصري يف حصة الرياضة
يف املدارس الرسمية عىل الدورات الرياضية؟
□ موضوع عمل املدرسني داخل املدرسة من
اختصاص ادارة املدرسة والتفتيش الرتبوي.
لكن يف ما يتعلق باملشاركة يف االنشطة
الالصفية ،تعقد اجتامعات دورية يف حضور
مديري التعليم ورؤساء املناطق لتحفيز

املديرين واالساتذة عىل املشاركة .بدأنا نشعر
بتجاوب افضل من السابق ،خصوصا وان
عدد االلعاب هذه السنة ارتفع اىل تسع هي:
كرة القدم للصاالت ،كرة السلة ،كرة القدم،
كرة اليد ،الكرة الطائرة ،الريشة الطائرة ،كرة
الطاولة ،العاب القوى والجمباز .كام ان عدد
الفئات العمرية للذكور واالناث ارتفع بدوره
ست فئات.
■ شكا البعض من االخطاء التحكيمية يف عدد
من املباريات واللقاءات ،كيف ستتصدون
لهذه املشكلة؟
□ االخطاء التحكيمية تحصل يف مباريات
دولية يف االلعاب املختلفة .وهذا امر طبيعي
رشط ان ال تكون متعمدة او مقصودة او
هادفة .نحن نستعني بحكام اتحاديني ،ولدينا
يف كل لعبة رئيس للجنة الحكام ،اضافة اىل
لجنة استئناف وفض نزاعات مهمتها متابعة
االعرتاضات التي تتقدم بها املدارس.
■ انت اول لبناين يتبوأ منصب رئاسة االتحاد
العريب للرتبية البدنية والرياضة املدرسية؟
□ لكل دولة عربية ممثل يف الجمعية العمومية
التي بدورها تنتخب اللجنة التنفيذية لالتحاد
العريب الذي يضم  9اعضاء .بعد تقاعد الرئيس
السابق للجنة التنفيذية السعودي سعد
السند ،ترشحت ملنصب الرئاسة رغم انني
اصغر االعضاء سنا يف الجمعية العمومية،
وتم التوافق باالجامع عىل انتخايب .وهي املرة
االوىل يشغل لبناين هذا املنصب.
■ ما هي صالحيات هذا االتحاد ومهامته؟
□ االتحاد مسؤول عن الرياضة املدرسية
يف الوطن العريب ،وتنظيم بطوالت ودورات
رياضية يف االلعاب املختلفة ،ابرزها :بطولة يف
العاب القوى يف املغرب خالل السنة الجارية،
بطولة يف الجمباز والسباحة والعاب القوى يف
اململكة العربية السعودية عام  ،2016بطولة
مامثلة يف لبنان عام  ،2017ثم دورة االلعاب
الرياضية املدرسية يف مرص عام .2018
ن .ن
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رياضة
نجيب نصر

الفنون القتالية المختلطة:

تصارع وضرب وركل داخل قفص

رغم ان لعبة الفنون القتالية املختلطة " "Mixed Martial Artsاو الـ" ،"MMAكام اطلق عليها املصارع الروماين السابق
جيف بالتينيك ،ليست رياضة يف نظر كثريين النها تعكس الوجه الوحيش والدموي لالنسان ،فان مامرسيها الذين يتزايد عددهم
يرون فيها صورة الرياضة التي تجمع اكرث من لعبة ،وال يتأهل لها سوى الرياضيني االستثنائيني
تتكون الرياضة القتالية "Mixed Martial
 "Artsمن فنون القتال التقليدية وغري
التقليدية ،وتسمح قوانينها باستخدام
الرضب والتصارع عندما يكون الالعب واقفا
وعىل االرض.
اندمجت فنون القتال املختلطة الحديثة عام
 1993مع تأسيس البطولة القتالية املطلقة
بهدف العثور عىل اكرث فنون القتال تأثريا.
وتزايدت شعبية اللعبة بعد تزايد قواعد
السالمة للمتسابقني ،علام ان التقنيات
املستخدمة يف املسابقات تنقسم اىل
قسمني :تقنية الركل والرضب عىل الرجلني
واللكامت ،وتقنية التصارع مثل املسك
والرمي عىل االرض .ورغم ان بعض رشكات
الرتويج تسمح يف مسابقاتها برضبات الكوع
والنطح ،مثة حظر عاملي عىل تقنيات مثل
العض والرضب بني الفخذين واقتالع العني
وادخال االصبع يف فم الخصم او انفه ويل
اصابع اليد او القدم.
والـ""Ultimate Fighting Competitions
املعروفة بالـ ""UFCهي حلم كل ريايض
يف الـ" ،"MMAكونها املسابقة االشهر
واالقوى يف العامل التي تشارك فيها نخبة
"املقاتلني" ،ويعني بلوغها الوصول اىل ابعد
املراحل التي ميكن ان يصل اليها املصارع.
والـ" "UFCالتي اخذت شعبية املصارعة
الحرة ،انترشت برسعة من الواليات املتحدة
االمريكية اىل العامل ،وباتت الرياضة القتالية
االوىل يف العرص الحديث ،حتى اصبح حلم
اي مزاول للفنون القتالية املختلطة بلوغ
عتبة الـ" "UFCال يختلف متاما عن حلم

من احدى املنازالت.

اي العب كرة قدم باللعب يف كأس العامل
املسابقة االعرق واالشهر.
ورغم ان هذه الرياضة تعترب ضيفة جديدة
عىل الرياضة اللبنانية والعربية عموما ،فان
رسعة انتشارها بني فئة واسعة من الشبان

لبنان اول دولة عربية
انضمت الى االتحاد الدولي
للعبة الفنون القتالية

اكد رئيس اللجنة اللبنانية للفنون القتالية
املختلطة هالل نشار.
قال ايضا" :لبنان كان اول َمن نظم منافسات
ودورات تدريبية يف املنطقة .وهذا االمر
انعكس ايجابا عىل نزاالت اللبنانيني يف
الخارج حيث حققوا نتائج طيبة .لكن االمر
الوحيد الذي يعيقنا هو االوضاع العامة
التي تعيشها البالد وال تسمح للدولة بدعم
هذه الرياضة".

باملشاركة يف املسابقات والبطوالت".
واكد ان املفهوم الشائع عن اللعبة
خاطئ "النها بدأت يف الشوارع وخضعت
للمراهنات ،فكان املتباريان يدخالن
القفص وال يخرج منه اال الفائز .اما اليوم
فهناك ضوابط قانونية تختلف بني الهواة
واملحرتفني ،حيث يوجد قضاة وحكام خارج
الحلبة وداخلها لتطبيق القوانني .كام بات
للعبة اتحاد دويل ونظام عاملي ،ولبنان اول

الحلبة ـ القفص.

لفتت االنظار اليها ،كام حصل عامليا حيث
باتت سمعتها كبرية ،وتحولت برسعة عامال
جاذبا للرعاة واملعلنني نظرا اىل جامهرييتها
الواسعة .كيف ال ،وهي تجمع كل الفنون
القتالية من كاراتيه ،كونغ فو ،تايكواندو،
جودو ،مالكمة ،جوجيتسو ،اضافة اىل
املصارعة يف لعبة واحدة.
انترشت هذه اللعبة يف لبنان عىل نحو
كبري ،وشكلت بطولة "فينيكس" الدولية
التي استضافتها قاعة نادي غزير الريايض
مبشاركة العبني من لبنان وسوريا ومرص،
فرصة امام تجمعات عربية للعبة ،خصوصا
وان للبنان دورا رياديا يف املنطقة لكونه
واالردن االكرث تنظيام عىل هذا الصعيد ،كام

اضاف" :مثة مستقبل واعد لها يف لبنان،
ولدينا ابطال مميزون مثل دميرتي صقر
وميشال عوكر ،وقد ساهم ابطالنا عىل نحو
فاعل يف انتشارها يف الدول العربية ،ونحن
سنواكب هذا االمر عرب استقدام مدربني من
الخارج وصقل املواهب".
وكشف نشار ان روزنامة  2015حافلة،
وتتضمن  11بطولة ابرزها بطولة
الجامعات التي اقيمت يف اواخر عام
 ،2013وشارك فيها اكرث من  160العبا.
وقال" :تكثيف النشاطات يساعد عىل رفع
املستوى .حاليا لدينا ستة نواد مرخصة
و 15جمعية تقدمت بطلب ترخيص اىل
وزارة الشباب والرياضة تسمح لالعبيها

دولة عربية انضمت اىل االتحاد الدويل".
يطمنئ نشار اىل مستقبل اللعبة ،ويقول:
"عدد الالعبني املنتسبني اىل نواد اتحادية
فاق  150العبا ،ويف العامني املاضيني بدأنا

الالعبون اللبنانيون
فاق عددهم  ،150وعدد
الالعبات ال يتعدى اصابع
اليد الواحدة

نشعر بتقدم كبري عىل مستوى التدريب".
رئيس لجنة جبل لبنان يف االتحاد دوري
حداد ،الذي عاد قبل عامني من كندا
وكانت له اليد الطوىل يف تنظيم اول بطولة
"فينيكس" يف لبنان ،اعترب ان رياضة الفنون
القتالية املختلطة هي االرسع انتشارا يف
العامل ،كام نفى ان تكون تشجع عىل العنف:
"الناس يفزعون من القفص .علام ان هذه
الرياضة ال تشجع عىل العنف ،بل تأخذ يف
االعتبار سالمة املشاركني فيها ،وال يسمح
بالتنافس عىل حلباتها اال الصحاب الخربة".
اضاف" :هذه البطولة اظهرت للبنان والدول
العربية حقيقة مستوى الالعب اللبناين
املتقدم الذي يربر مشاركته الدامئة يف بطولة
"قوة الصحراء" ( )Desert Forceيف االردن،
كذلك شاركنا العام املايض يف بطولة للهواة
يف مدينة الس فيغاس االمريكية ،وكانت
نتائج العبينا مقبولة".
ورأى ان وضع اللعب داخل القفص "يف
اطار تغيري صورتها عن بقية االلعاب وليس
الظهار قساوتها" ،مؤكدا عدم حصول اي
اصابات خطرية" :مل يتعرض اي من الالعبني
الذى بالغ او عطل دائم .كذلك عىل مستوى
العامل مل يحصل ان تويف العب بسبب هذه
الرياضة" .واشار اىل ان "املبارزة تتضمن 3
جوالت ،كل جولة من  5دقائق ،والقوانني
صارمة وحازمة لحامية املتبارين بحيث
مينع الرضب عىل الظهر والرأس من الخلف،
وعىل الرقبة واالماكن الحساسة ،والعض،
ووضع االصابع يف العني او االنف ".
ولفت اىل ان بطولة "فينيكس" ستكون
سنوية ،عىل ان تواكبها بطوالت محلية
وخارجية تساهم يف تحضري املنتخب.
وكشف ان عدد النوادي التي تد ّرس اللعبة
بطريقة محرتفة قليل جدا ،كام ان عدد
الالعبات ال يتجاوز اصابع اليد الواحدة.
وختم ان الفنون القتالية املختلطة "مزيج
بني كثري من فنون الدفاع عن النفس
وتقنيات ومهارات مختلفة ،وهي ان مل
متارس بطريقة صحيحة تع ّرض مزاولها
لخطر حقيقي".
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 12ميدالية لألمن العام
في البطولة العسكرية لـ {تاي بوكسينغ»
احرز فريق االمن العام لاللعاب القتالية
 12ميدالية يف البطولة العسكرية االوىل
لـ«تاي بوكسينغ» التي نظمها رئيس شعبة
الرياضة والرمي يف االمن العام املالزم اول
دميرتي صقر ،بالتعاون مع االتحاد اللبناين
للعبة ،يف قاعة مجمع الرئيس اميل
لحود الريايض العسكري يف مار روكز يف
الدكوانة .شاركت يف البطولة فرق الجيش
وقوى االمن الداخيل واألمن العام وأمن
الدولة ،وارشف عليها رئيس االتحادين
اللبناين والعريب للعبة سامي قبالوي وامني
الرس فادي الحلبي ،وقادها قضاة وحكام
اتحاديون.
تصدّ ر فريق قوى االمن الداخيل الرتتيب
النهايئ بفارق ميدالية ذهبية عن فريق
االمن العام ،وحل فريق الجيش ثالثا امام
فريق امن الدولة الرابع.
وهنا نتائج فريق االمن العام:
• ميدالية ذهبية :املفتش ممتاز عبري
الجردي ،املفتش ثالث احمد حميضة،

املفتش ثاين بوسليامن خالل احدى املباريات.

 7ميداليات لألمن العام في بطولة السالح األبيض
احرز فريق االمن العام للرياضات القتالية ،بقيادة مدربه املالزم اول
دميرتي صقر 7 ،ميداليات يف بطولة لبنان بالسالح االبيض (درجة اوىل)
التي استضافها نادي «بودا» الريايض يف ادما .وجاءت النتائج كاآليت:
• اربع ميداليات ذهبية لكل من املفتش ثاين روبري بوسليامن يف
وزن  85 - 80كيلوغراما ،املفتش ثاين خليل مراد يف الوزن املفتوح
فوق  100كيلوغرام ،املفتش ثالث احمد حميضة يف وزن 75 - 70
كيلوغراما (فاز يف مباراتني بالرضبة القاضية) ،املأمور داين االسمر يف
وزن  95 - 90كيلوغراما.
• ميداليتان فضيتان لكل من املأمور الياس حدشيتي يف وزن - 95

 100كيلوغرام ،املأمور شادي نرصالله يف وزن  90 - 85كيلوغراما.
• ميدالية برونزية للأممور طارق الحاج يف وزن  80 - 75كيلوغراما  .
بدوره ،خاض املفتش اول محمد الجويدي لقاء دوليا مع العب
منتخب مرص ،وفاز عليه بالرضبة القاضية.
وحل فريق االمن العام يف املركز االول برصيد  7ميداليات ،وتسلم
كأس البطولة من رئيس االتحادين اللبناين والعريب مارون خليل .
شارك يف تحكيم املباريات حكام االمن العام االتحاديون املفتشون
اولون عبري الجردي واسطفان يوسف وابراهيم فواز واملفتش ثالث
رودريغ ابراهيم.

فريق االمن العام لاللعاب القتالية مشاركا يف البطولة.

املفتش اول اندرو العلم ،املأموران
داين االسمر وطارق الحاج.
• ميدالية فضية :املفتشون اولون ساندي

نادر وعيل عيد وخليل مراد ،املفتش ثاين
روبري بوسليامن ،املأمورون الياس حدشيتي
وشادي نرص الله وروي قاصوف.

رئيس شعبة الرياضة والرمي يف االمن العام املالزم اول دميرتي صقر يعلن فوز املفتش
ثالث حميضة بامليدالية الذهبية.

احمد حميضة بطل وزن  75 – 70كيلوغراما.

ابطال فريق االمن العام يحتفلون مع قائدهم دميرتي صقر الذي يحمل كأس البطولة.

البطل محمد الجويدي.

املالزم اول صقر يتسلم الكأس من مارون خليل.
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أبرز العبي كرة القدم املعتزلني في 2014

ريان غيغز.

تيريي هرني.

كالرنس سيدورف.

شهد عام  2014اعتزال اسامء عاملية مخرضمة
يف كرة القدم ،قدمت خدمات بارزة لفرقها
ومنتخباتها عىل مدار سنوات طويلة ،وسجلت
بصامت يف السجل الذهبي للعبة .يف مقدم
هؤالء :ريان غيغز ،تيريي هرني ،خافيري زانيتي،
كارلوس بويول ،جونينيو برنامبوكانو ،ريفالدو،
كالرنس سيدورف ،خوان سيباستيان فريون ،اريك
ابيدال.
يعد الويلزي ريان غيغز افضل العب جناح يف
تاريخ كرة القدم ،وقد خاض تجربة احرتافية يف
صفوف فريق «مانشسرت يونايتد» االنكليزي،
ويعترب من اكرث الالعبني حصدا للكؤوس يف تاريخ
النادي ،وساعد «الشياطني الحمر» عىل الفوز
بالكأس االوروبية للمرة الرابعة ،وللمرة الثانية له
كالعب خالل نهايئ موسكو يف  21ايار  .2008كام
احرز جائزة افضل العب من الجمعية االنكليزية
لالعبني املحرتفني يف نيسان  ،2009وجائزة افضل
العب صاعد من الجمعية نفسها لعامني متتاليني
يف بداية مشواره الكروي مع «يونايتد» ،اىل انه
اكرث العب تم تكرميه يف تاريخ النادي بعدد من
االلقاب والجوائز ،وصاحب اعىل رقم قيايس فيه،
متخطيا بذلك الرقم القيايس السابق الذي سجله
السري بويب تشارلتون.
يحمل الفرنيس تيريي هرني لقب «تيتي» او
«الغزال االسمر» .قاد هجوم فريق «ارسنال»
االنكليزي ،ثم فريق «برشلونة» االسباين ،وانهى

حياته الكروية يف «فريق نيويورك ريد بولز»
االمرييك .دافع عن الوان املنتخب الفرنيس يف 123
مباراة ،وتوج معه بكأس العامل عام  ،1998ووصل
معه اىل نهايئ نسخة عام  ،2006اىل احرازه كأس
اوروبا عام  ،2000وكأس القارات عام  .2003اما
يف فريق «نيويورك ريد بولز» ،الذي وصل اليه
عام  ،2010فقد خاض  122مباراة سجل خاللها
 51اصابة.
شارك الربازييل ريفالدو يف صفوف منتخب
الربازيل الفائز ببطولة كأس العامل لكرة القدم
 ،2002ونال جائزة افضل العب يف العامل ويف
اوروبا سنة  .1999خاض آخر تجاربه يف عامل كرة
القدم يف صفوف نادي «ساوباولو» الربازييل.
شغل االسباين كارلوس بويول سافوركادا مركز
قلب دفاع فريق «برشلونة» ،ويعد واحدا من
افضل املدافعني عىل مر التاريخ ،كام صنف
افضل مدافع يف تاريخ النادي الكتالوين واسبانيا.
التحق باكادمييا برشلونة منذ صغره ،وتدرج يف
كل الفئات العمرية للنادي كظهري امين .تألق
قبل ان ينضم اىل صفوف الفريق الثاين للنادي
موسم  1997-1996حتى موسم 1999 1998-
حني انتقل اىل الفريق االول.
فاز االرجنتيني خافيري اديلامر زانيتي مع فريق
«انرت ميالن» االيطايل بلقب دوري ابطال اوروبا
وكأس االتحاد االورويب وكأس ايطاليا ثالث مرات،
والدوري االيطايل الدرجة االوىل  5مرات .كذلك

شارك يف بطولتني لكأس العامل لكرة القدم مع
املنتخب االرجنتيني .يحمل الرقم القيايس يف
عدد املباريات مع منتخب بالده ،والرقم القيايس
يف عدد املباريات لالعبني االجانب يف فريق «انرت»
الذي وصل اىل  800مباراة.
يعترب الهولندي كالرنس سيدورف الالعب الوحيد
الذي فاز بلقب دوري ابطال اوروبا مع ثالثة
فرق« :اجاكس امسرتدام» الهولندي يف عام
« ،1995ريال مدريد» االسباين يف عام ،1998
و«ا .يس .ميالن» االيطايل يف عامي  2003و.2007
لعب ايضا يف صفوف «سمبدوريا» و«انرت ميالن»
االيطاليني.
قرر الربازييل انطونيو اوجوستو ريبريو رييس
جونيور الشهري باسم جونينيو برنامبوكانو،
االعتزال عقب احرتافه يف صفوف فريق «الغرافة»
القطري .وكان قد شارك مع منتخب الربازيل يف
 44مباراة دولية وسجل  7اصابات .اعتزل اللعب
دوليا بعد نهاية بطولة كأس العامل  ،2006ويعترب
من افضل الالعبني املنفذين للركالت الثابتة عىل
مستوى العامل.
لعب االرجنتيني خوان سيباستيان فريون يف فريق
«استوديانتيس دي ال بالتا» ،وسبق له االحرتاف
يف «بارما» و«التسيو» االيطاليني ،و»مانشسرت
يونايتد» و»تشيليس» االنكليزيني ،و»انرت ميالن»
االيطايل و«بوكا جونيورز» االرجنتيني .وقد
اختاره بيليه ضمن قامئة افضل  125العبا حيا.

املانيا تخطط للفوز بكأس !2030
كشف نائب رئيس االتحاد االملاين لكرة القدم الدكتور ريرن كوك ان بالده
تخطط للفوز بكأس العامل عامي  2026و ،2030بغض النظر عن الدول
التي ستستضيفها او الفرق املنافسة .وربط فوز املانيا بكأس العامل يف
الربازيل عام  2014بعمل جامعي بحت يؤكد فلسفة «املانشافت» التي
تعتمد عىل الجامعية ،وقال ان الربازيل لديها نيامر واالرجنتني مييس،
لكن الملانيا فريقا من  11العبا.
كالم كوك جاء خالل مشاركته يف مؤمتر ديب الريايض الدويل حيث قال
ايضا« :لكل من العاملني يف الكرة االملانية هدفه .مدرب بايرن ميونيخ
جوزيب غوارديو ال يهدف اىل الفوز بدوري ابطال اوروبا سنة ،2015
ومدرب املنتخب االملاين يواكيم لوف يخطط للفوز ببطولة اوروبا
التي ستقام يف فرنسا  ،2016وهديف االسرتاتيجي هو الفوز ،حيث
قمنا باحصاء عدد املواليد عام  2005الذين سينتقى منهم املنتخب
الذي سيمثل املانيا عام  ،2030وحينها سيكون عمر الالعبني  25عاما.
خططنا للوصول اليهم يف الجامعات واملدارس ودور الحضانة حتى
النتقاء االفضل منهم .يف سبيل ذلك تم انشاء  54اكادمييا منترشة يف كل

منتخب املانيا بطل العامل.

املدن االملانية ،اىل جانب  20مركزا تدريبيا يف اندية الهواة ،وسيتم نقل
الالعبني املوهوبني منهم اىل اندية املحرتفني».

شوماخر يبكي!

مايكل شوماخر.

ذكر تقرير لاليطايل البريتو ساباتيني يف مجلة «،»Autosprint
ان بطل العامل لسباقات «الفورموال واحد» سبع مرات
االملاين مايكل شوماخر «يبيك حني يسمع صوت احد من
افراد عائلته».
ساباتيني الذي اكد ان معلوماته موثوق بها ،واستقاها من
مصادر مطلعة من داخل الدائرة الضيقة ملعارف البطل
العاملي ،كشف ان شوماخر «يتعاىف بطريقة بطيئة ،لكن
االمر الجيد انه ال يبقى ممددا عىل الرسير عندما ال يكون
يف جلسات اعادة التأهيل ،بل يجلس عىل كريس متحرك يف
فيلته الفخمة امام نافذة تطل عىل البحرية املواجهة لها».
وكان السائق االملاين تعرض الصابة بالغة يف الرأس يف 29
كانون االول  2013خالل مزاولته هواية التزلج يف جبال
االلب الفرنسية ،مع ابنه البالغ من العمر  14عاما .وخضع
لجراحتني ظل بعدهام يف غيبوبة اصطناعية لتخفيف
الضغط عن دماغه ،اىل ان استقرت حاله نسبيا ،ما دفع
باالطباء اىل املوافقة عىل خروجه من املستشفى ،وامتام
برنامج اعادة التأهيل يف منزله منذ ايلول املايض.
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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
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املثل املأثور من األمثال اللبنانية
الشعبية

3
4
5
6
7

ﮬ ع ظ ء
ء
ط
ق
و
د ف ل ﮬ
ن ف غ
و
ف
ي
ز و
ك
ر
ك
ذ
ا
ع ل ﮬ م
ر ط
ك
ز
ذ ظ
د
ق
ر
ن
ط
غ
ز
ظ ن غ
د ق
ل
ذ
ء
د ا م ؤ
ب و ال ء
ا
ن ء
ز
ك
ت
ي
ال ي
ك ص
ن
ؤ م ز
م ر
د
ز
ن
ؤ
ا
و
ال
ت
ء
د ك
ك

9
10

13
14
15

افقٌاأفقيًا

عموديًا

تعد من اقدم املدن العربية – هرب
 1عاصمة اندونيسيا – عاصمة 1زهر الرمان – شاعر مخرضم فاريس يف نيوهافن يف والية كونكتيكت 10-االموٌة و
الدولة
عاصر نهاٌة
مخضرم
الرمان –
1
العباسٌة 9-مدينة فرنسية –
بداٌة الدولةمن املعتقل
الخصومة –
خاصم اشد
اوغندا 2-
االصلقضاء
فارسًلبنانية يف
وليل – بلدة
شاعر نهار
االموية
زهرنهاية الدولة
االصل-عارص
فلسطينية – يرص ويشدد عىل
صحيفة
سوهاج
مرصية يف
 11طعمالحيوانات
كرسوان – من
وكانأعمى
العباسية وُلد
راحلة
ممثلة لبنانٌة
محافظة-3
الطٌور
مدينة– من
المانً راحل
زعٌم
الشعراء -2
من فطاحل
الدولة أعمى
وبداية وُ لد
عملةموضع اللمس – قمصان
السؤال 10-
النبي
يعقوب
زوجة
–
بواسطتي
–
–
ابجدي
حرف
او
عاتب
–
الحنظل
زعيم
2اء
ر
الشع
فطاحل
وكان مناشتهرت باالدوار الكومٌدٌة فً التلفزٌون والمسرح  -4تسرٌح السجناء واخراجهم ٌوم العٌد –
واثواب واسعة  11-رئيس جمهورية
ووالدة يوسف الصديق  3-مغنية
مهنة شغل ووظيفة او مجهود يبذله
املاين راحل – من الطيور  3-ممثلة
خريجةاخذ
موصول –
ضخم جدا – اسم
االنسان –
باالدوار  -5من الفاكهة
اشتهرتجواب
عربٌة –
حق– سارق  12-نقطع بآلة
وجهراحل
برنامجخفٌة بغٌرلبناين
لبنانية مشهورة
حٌات– رضب
نوع منفعة
لتحصيل
لبنانية راحلة
واالدراك
النجمةفاقدو
كردستان –
عراقٌة تقع فً
االحذية -7
استونٌا – منمنالفاكهة
سنابل القمح من الحقول –
العقل املنجل
الذهبية
اقلٌم الفن" لقبت
"استديو
مدٌنة– منخفض
 12باخرةعاصمة واملرسح
الكوميدية-6يف التلفزيون
لبنانية او من دواوين الشاعر
الكندٌة مغنية
اوروبية –
املالبس  4-دولة
–
يلتحق
الدماجهم
هاج واخر
 4ترسيح-8السجناءمساحة –
المقاطعات
هيئة اكبر
وبٌاض -9
الذيسواد
العسكريبٌن
باالجنبية –– لون
– مجرفة التراب
احل سعيد عقل – رمى
ر
ال
اللبناين
العطور
بصناعة
تشتهر
املانية
مدينة
ننكر
–
سعل
13فيه
ويعمل
بالجيش
جواب
–
عربية
يوم العيد –
عملةسٌارات – جامعة امٌركٌة مشهورة فً نٌوهافن فً والٌة كونكتٌكت  -11نهار ولٌل – بلدة
ماركة
الرشاب من فمه – من الحبوب 13-
 5اصحاب واصدقاء – ثقب السوسونجحد نعمة الله – يلمع ويتألأل
 5من الفاكهة – نوع حيات ضخمعاتب
جبيلطعم الحنظل
الحٌواناتبنت-11
خفيةكسروان– –بلدةمن
قضاء
لبنانٌة
مهنةاو القلم – كرث شحم
– العود
حرف ابجدينحت
رئيساوفيليبيني
الخشب ––عائلة
لبنانية يف قضاء
موصولفً– اخذ
جدا – اسم
الرجل وصار بدينا – احدى مقاطعات
راحل  6-لالستفهام – وكالة انباء
 14مدينة فرنسية تشتهر مبزارهابغري وجه حق  6-عاصمة استونيا –
عربية  7-طبق حلويات فرنيس معناه ايرلندا الشاملية الست  14-واحدة
الديني – صغريي ومولودي الجديد –
من الفاكهة  7-مدينة عراقية تقع
من اكرث السيارات رفاهية واغالها
"الفرن الصغري" – من االشجار –
فرنيس اعمى اخرتع الحروف الناتئة
يف اقليم كردستان – فاقدو العقل
مثنا – مدينة اردنية  15-دفع وابعد
لتعليم العميان  15-موسيقي وملحن خالف النظام واعطى املسؤول رشوة
واالدراك  8-هاج الدم – مجرفة
– اعطى الطعام او الكهرباء بالتقتري –
الرتاب – لون بني سواد وبياض  9-اكرب لبناين مشهور ألف موسيقى تصويرية  8-عائلة سياسية امريكية من اصول
ثانية كربى مدن فرنسا بعد العاصمة
لبنانية كانت وزيرة الصحة يف عهد
الفالم مرصية ومقطوعات كالسيكية
املقاطعات الكندية مساحة – ماركة
الرئيس بيل كلينتون – مدينة سورية باريس
آللة البيانو
سيارات – جامعة امريكية مشهورة
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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 10
حروف  :اديب وشاعر فرنيس
راحل
اونغاريتي – اميل زوال –
اوندست – اراغون – باسرتناك –
باروخا – باسكال – بيامن – بيل
– بوش – جان بول سارتر – جان
راسني – جول – جيد – ديدرو
– دودن – روالن – سيمون –
شاتوبريان – شكسبري – شار –
غراميش – غرين – غوته – غز –
فرانس – قل – قص – كارل ماي
– كورناي – كارتر – كامو – كيتس
– مورياك – مارو – مان
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أسماء من التاريخ
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سيايس انكليزي ( )1874 - 1965منحته الواليات
املتحدة رشف املواطنة الفخرية .حصل عىل
جائزة نوبل يف اآلداب عام  .1953من اقواله
"املسؤولية مثن العظمة".

SU DO KU

16 15 14 13 12 11 10 9
 = 7+6+5+15+4+13خطيب روما القدمية
 = 3+11+10+9دولة عربية
 = 11+8+2+1العمر
 = 16+12+14صف من السيارات

مستوى صعب Sudoku

1

شباط  :1258سقوط بغداد يف يد
املغول بقيادة هوالكو ونهاية الدولة
العباسية بقتل آخر خلفائها املستعصم
يسجل براءة
شباط  :1876غراهام بيل ّ
اخرتاع الهاتف
شباط  :1949اغتيال حسن البنا
مؤسس حركة االخوان املسلمني يف
مرص عىل يد مجهول
شباط  :2003انفجار مكوك الفضاء
كولومبيا عند دخوله املجال الجوي
لالرض ومقتل رواده السبعة
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مستوى وسط Sudoku
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معلومات عامة
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الفهد هو ارسع الحيوانات عىل االرض،
والصقر هو ارسع الطيور حيث تبلغ
رسعته يف اثناء انقضاضه عىل فريسته
من الجو حواىل  360كيلومرتا يف
الساعة
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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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مستوى وسط

مستوى سهل Sudoku
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مستوى صعب
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مستوى سهل

طرائف

عاد الرسام املشهور بابلو بيكاسو ذات
ليلة اىل بيته بعد سهرة عامرة ومعه
احد االصدقاء ،فوجد منزله مرسوقا.
عندما ّ
تبي له ماهية املرسوقات ظهر
عليه الضيق والغضب الشديد .سأله
صديقه :هل رسقوا شيئا مهام؟ اجابه
بيكاسو :كال مل يرسقوا غري اغطية
الفراش .عاد الصديق يسأل يف دهشة:
إذن ملاذا انت غاضب؟ اجاب بيكاسو
بعدما جُ رح يف كربيائه :يُغضبني ان
هؤالء االغبياء مل يرسقوا شيئا من
لوحايت

اقوال مأثورة

"س ّلم قاربك لالمواج وال تس ّلم قلبك
للنساء ،فالبحر اقل غدرا من املرأة"
(شيرشون)

حلول العدد16
حل حروف مبعثرة

 1صرية  2-ايرفد  3-تاترا 4-كمبيالة  5-تاهيتي  6-االصهب
 7ايبوال  8-نجايش  9-مهلبية 10زبيدة  11-اكتتاب  12-العرب 13التطعيس  14-ايوجيام 15-عفار  16-ابيا

حل الكلمة الضائعة

بطيخ احمر

حل اسماء من التاريخ
احمد الصايف النجفي

حل مثل في الدائرة

ما بيحن عالعود غري قرشو

حل SU DO KU

حل مستوى صعب Sudoku

حل مستوى سهل Sudoku

حل مستوى وسط Sudoku
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مستوى صعب

مستوى وسط

حل كلمات متقاطعة
افقيا

مستوى سهل

 1جورج جرداق – نوكيا  2-ارنولد شوارزنيجر  3-بق – لندن –سوي – نرز  4-ايا – انيس فريحة  5-بوغارت – بوي – شاه  6-شب
– ايانابا – ما  7-حن – طربوش – ارشف  8-يساري – القرب – كشك
 9انكساري – ليدو – من  10-ناي – كوال – وا – حشد  11-ساتان– حام – اجور  12-سا – قرطل – ين – نو  13-نخ – مل – عدم 14-
افريقيا الجنوبية  15-ميشال سليامن – عم

عموديا

 1جابر بن حيان – سنام  2-ورق – نسناس – خفي  3-رن – اغش –اكياس – رش  4-جوليا بطرس – تاليا  5-جلنار – رياكا – مقل  6-ردد
– تاب – رونق – يس  7-دشنا – يوبيل – ريال  8-او – نبارش – احط
– اي  9-قاسيون – قل – العلم  10-روسيا اليوم – دجا  11-نزيف
– برادا – مينن  12-ون – رشاش – ان  13-كينيا – فك – حج – ربع
 14-يجرحهم – شمشون – يم  15-ارزة – اسكندرونة
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رئيس التحرير المسؤول
العميد م .منير عقيقي

الوظيفة واجب ومسؤولية
قيل ان امرأة توجهت يف احد االيام اىل مسؤول
تطلب منه توظيف ابنها يف "الدولة" ليتمكن من
الزواج .لكن املسؤول لفت اىل ان "وظيفة الدولة"
ال تؤهل طالبها للزواج ومرتتباته االجتامعية ،فكان
الرد الفطري للوالدة ان "االعتامد عىل ال ّرباين وليس
عىل املعاش".
هذا هو ،ويا لالسف ،منطق كثريين يف هذا البلد
نتيجة الغش والتزوير والفساد املسترشي ،جراء
ترهل بعض املؤسسات الرسمية وغياب اجهزة الرقابة
واملحاسبة الجدية والفعلية يف عدد من الدوائر
الحساسة ،املتصلة اتصاال وثيقا بخدمة املواطن
وقضاياه وشجونه ومصالحه ،فحقق كثريون منهم
مكتسبات غري مرشوعة ،وتغنّوا مبا قاموا به حينا
بذريعة سد العوز ،واحيانا بسبب الوالءات املتعددة.
يف الحالني ،هناك ازمة ثقة جدية بني املواطن والدولة
التي من املفرتض ان تكون مرشوعا متكامال ودامئا
الزدهار املجتمعات واملؤسسات وامنائها وتطويرها
وتحديثها ،لضامن االمن واالستقرار االجتامعي
واالرسي .هذا املرشوع ال يكون بغري مجموعة قوانني
ناظمة ومطبقة للعالقة بني الدولة ومؤسساتها وبني
املواطنني.
مل تعد الوظيفة العامة امرا استثنائيا يف حياة
املوظفني ،كام كانت الحال يف املايض .مل يعد يف
وسع اي شخص تجنب التعامل مع املوظف العام
بعدما اصبحت الوظيفة العامة جزءا من بدء حياة
االنسان اىل حني وفاته :يدخل يف سجل النفوس يف
شهادة ميالد ،ويخرج منه بوثيقة وفاة .كالهام يقوم
بتحريرهام موظف عام بصفة رسمية ،حتى ترتتب
عليها اآلثار القانونية واالجتامعية.
ض ّمنت الدول دساتريها احكاما تقيض بأن الوظائف
العامة حق للمواطنني ،يطبق عىل قدم املساواة،
وذلك مبوجب االعالن العاملي لحقوق االنسان الذي
نص عىل" :حق التوظيف واملساواة يف تويل الوظائف
العامة لالفراد جميعهم ،وبحسب قدراتهم من دون
متييز بينهم لغري كفايتهم".

هناك اتجاه موضوعي يع ّرف الوظيفة العامة بانها
مجموعة من املهامت واالختصاصات يناط القيام
معي اذا توافرت فيه الرشوط الرضورية
بها بشخص ّ
لتويل اعباء هذه الوظيفة .بذلك تختلف الوظائف
من حيث الواجبات واملسؤوليات والحقوق .ثم ان
الوظيفة هي مجموعة االوضاع واالنظمة القانونية
والفنية الخاصة باملوظفني العموميني ،سواء التي
تتعلق مبستقبلهم الوظيفي وعالقتهم باالدارة ،او
التي تتصل بأدائهم ملهامت االدارة العامة بأمانة
وفاعلية.
بهذا املعنى ،تصبح الوظيفة حق ملن يريد ،عىل ان
تتوافر فيه الرشوط املنصوص عليها .واالمور ال تقف
عند هذا الحد .اذ عىل االدارة تدريبه وتأهيله ورفده
مبا يتطلب من مهارات تواكب التقدم واملعرفة،
عىل ان يحصل يف املقابل عىل ضامنات مادية
واجتامعية وتربوية وصحية تحفظ كرامته وتؤمن له
وتحصنه من الرضوخ لالبتزاز او
وعائلته عيشا كرميا،
ّ
الرشوة .كام عليه ان يدرك يف الوقت عينه ان كل
ما يحصل عليه يتأىت من جيب املكلف اللبناين الذي
يجب احرتام وقته وعمله ايضا .فال يصح التعامل
مع املواطن كمتوسل ملا يطلبه من خدمات هي
واجب عىل الدولة تقدميها برسعة ،ومن دون ابتزاز
او منّة .الن املوظف ليس جزءا مستقال عن ادارتها
وتوجيهاتها ،بل هو جزء من آلية ادارية متكاملة
تعكسها الترشيعات الربملانية والقرارات اإلدارية.
يف الحالني لن تكون هناك دولة حقيقية وعرصية
ما مل يدرك املوظف ان عمله واجب ومسؤولية،
كام عىل الدولة واجب تأمني ظروف حياتية افضل
له ولعائلته ،تبعده عن الوالءات املشبوهة والرشوة.
هكذا يتم التكامل ويتحقق ما يصبو اليه كل مواطن
رشيف يف هذا البلد.

إلى العدد المقبل

