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في هذا العدد

العمر  ربيع  يف  لبنانيون  وشبان  شابات  يذهب ضحيتها  التي  والحوادث  الجرائم  ان  اىل  املعطيات  تشري   
نتيجة اطالق النار، ستستمر يف وتريتها التصاعدية اذا مل يتم التوصل اىل حل جذري ملسألة معقدة، تتمثل 
آفة خطرية  يشكل  االمر  بات  مرخص.  غري  او  مرخصا  به،  والتجول  ونقله  الفردي  السالح  حيازة  بظاهرة 

ينبغي تداركها ووقف متددها، والتوعية عىل سلبياتها. 
له  يتعرض  قد  تهديد محدق ومحقق  النفس يف وجه  لدفع رش، ودفاعا عن  السالح وحمله  اقتناء  يكون 
شخص او مجموعة، كالتصدي لعصابة مسلحة او محاولة خطف او سطو، او عملية انتهاك حرمة، وليس 
الستخدامه لحل خالفات فورية تنشب عىل الطرقات ويف علب الليل واملالهي بني رواد بلغ الُسكر او ما 
شابه فيهم مبلغا عظيام. فتمكنت منهم الغريزة وانقادوا اليها انقياد املدمن، واباحوا النفسهم يف لحظة 
اكبادنا  فلذات  من  كثريين  مع  بالتامم  يحصل  ما  هذا  وقانون.  رشع  يحرّمه  ما  ارتكاب  وانفعال  ضعف 
الذين تتم تصفيتهم بدم بارد، بقرار طائش من اشخاص اعتادوا الحامية، وفتحت امامهم ابواب الحصول 
عىل تراخيص حمل سالح وتوزيعها عىل شبان، خالوا انفسهم فوق القانون مبجرد حيازتهم اياها واعتربوا 

اسلحتهم "حلية" تزين الخرص، او "تحفة" ال تفارق اليد.
ان هذه الحوادث الدامية واملثرية التي يندى لها الجبني عندما نشهد عىل سيل دماء االبرياء واملغدورين، 
ونزف دموع االهل املجروحني، ال بد من ان تشكل هزة ضمري. بل صفعة مدوية تدعونا اىل اليقظة والتنبه 
اىل ما ينتظر شبابنا، اذا مل نتدارك الخطر بتحرك رسمي وشعبي يوقف املوت املجاين والتافه الذي يقيض 

عىل الرباعم والفلذات بفعل النزوة والطيش.
التهلكة،  اىل  بهم  يؤدي  ما  وتفادي  الخري،  نحو  وتوجيههم  اوالدهم  تربية  مسؤولية  من  االهل  ُيعفى  ال 
السلم  نزعة  ابنائهم  نفوس  يف  يعمقوا  ان  عليهم  املجتمع  حق  من  سبب.  ألتفه  مجانا  حتفهم  ومالقاة 

والقبول باآلخر واحرتام الحق يف االختالف، وعدم االحتكام اىل السالح لحل ما ينشأ من نزاع.
ان الرتبية املدنية يجب ان تنسحب عىل املدارس والجامعات ايضا، وان تكون مادة الزامية يف كل مراحل 
التعليم، وجزءا ال يتجزأ من بنية الشهادة الرسمية، وان يستتبع الشق النظري منها بجانب تطبيقي لئال 
عىل  كام  تعليمية.  مرحلة  كل  نهاية  مع  تأثريها  يزول  سطحي  مفعول  ذات  هامشية،  املادة  هذه  تكون 
املسؤولني ان يضعوا رشوطا اكرث تشّددا يف اعطاء تراخيص حمل السالح، فال يكون مباحا وخاضعا ملعايري 
تحديد  الرشوط  هذه  من  لالسف.  ويا  حتى،  االحيان  بعض  يف  ومادية  وشخصية،  واستنسابية  سياسية 
الحاالت التي ميكن للسلطة منح الرتاخيص، والعقوبات املفروضة عىل مخالفيها، وتشديد العقوبة عىل َمن 
يحمل سالحا غري مرّخص او يستخدمه يف غري موضعه وان كان مرخصا، او َمن يتاجر به بطريقة غري رشعية. 
الحاجة ماسة اىل تعديل القوانني وتعليامت منح الرتاخيص لكل انواع االسلحة وضبط قيودها. قبل ذلك 
يف  كثريين  مبرصع  التسّبب  ذلك  شان  من  ألن  تساهل،  او  تهاون  او  مسايرات  فال  التطبيق،  حسن  كله 

عنفوان الصبا. غابوا وخّلفوا صدمة وغّصة من املستحيل تخطيهام.
التوجيه واالعداد، وعىل  الرتبوية  االداء، واملؤسسات  االهل تصويب  ان تحزم، وعىل  اخريا  السلطات  عىل 

الجميع تجنيد انفسهم يف سبيل انقاذ ابنائهم صونا للمجتمع، والطالق ورشة العودة اىل القيم. 

"االمن العام"

معًا إلى مجتمع آمن
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االفتتاحّية
املدير العام

اللواء عباس ابراهيم

املتسارعة،  والدولية  االقليمية  واالحداث  التطورات  ظل  يف 
برمته  العامل  عىل  حاليا  يسيطر  طارئ  امر  من  ما  ان  بدا 
يف  االمن  او  متفرقة،  لدول  الوطني  االمن  هاجس  يتقّدم 
معناه الشامل لدول مجتمعة، فضال عن ذاك الناىشء جراء 

تحالفات اسرتاتيجية قامئة عىل مصالح سياسية واقتصادية.
خاللهام  من  تتمكن  التي  والفاعلية  القدرة  االمن  يعني 
الدولة من تأمني انطالق مصادر قوتها الداخلية والخارجية، 
السياسية واالقتصادية والعسكرية يف شتى املجاالت ملواجهة 

االخطار التي تتهددها  يف السلم، كام يف الحرب.
وشيوع  "االمن"  ملفهوم  القصوى  االهمية  رغم  وعىل 
اىل  ذلك  وادى  السيايس،  العلم  يف  حديث  فهو  استخدامه، 
قيام  مفاهيم  بعض  مع  والتناقض  حينا،  بالغموض  اتسامه 
املصطلحات  افضل  من  ُيعد  ال  فـ"االمن"  احيانا.  الدولة 
ناحية، كام  من  املعارصة  للدولة  الوطني  االمن  للتعبري عن 
مل يتبلور يك يصبح حقال علميا يف علم السياسة  منفصال عن 

علوم االسرتاتيجيا.

العاملية  الحرب  نهاية  اىل  "االمن"  مصطلح  استخدام  يعود 
االفكار يبحث يف كيفية تحقيق  تيار من  الثانية، حني ظهر 
االمن وتفادي الحروب. وكان من نتائجه بروز نظريات "الردع 
االسرتاتيجي"  و"التوازن العسكري". منذ ذلك التاريخ انترش 
استخدام مفهوم "االمن" يف مستوياته املختلفة تبعا للظروف 

وطبيعة كل دولة ومكّونها السيايس الذي تقوم عليه.

القيادات  فكر  يف  واضحة  "االمن"  مفاهيم  باتت  اآلن، 
السياسية وعقلها يف عدد من الدول. وقد برزت كتابات عدة 
يف هذا املجال، وشاعت مفاهيم لعل اخصها "االمن القومي 

االمرييك"، و"االمن االورويب"، و"االمن القومي السوفيايت" قبل 
تفكك االتحاد.

العريب االهتامم بصوغ محدد ومفهوم  السيايس  الفكر   بدأ 
وتعددت  السبعينات،  منتصف  يف  لالمن  عليه  متعارف 
اجتهادات القادة واملسؤولني العرب يف هذا اإلطار. الالفت ان 
ميثاق جامعة الدول العربية الذي وضع عام 1944، وأنشئت 
الجامعة  عىل اساسه يف آذار 1945، مل يذكر مصطلح "االمن" 
بني  االقتصادي  والتعاون  املشرتك  الدفاع  معاهدة  ان  رغم 
اىل  اشارت   ،1950 عام  املوقعة  الجامعة،  يف  االعضاء  الدول 
ت املادة الثانية منها عىل ما  التعاون يف مجال الدفاع، ونصَّ
الدول االعضاء  الذي حّض   الجامعي"  "الضامن  اطلق عليه 
حال  يف  املشرتكة  واملساعي  الخطط  توحيد  رضورة  عىل 
لت لذلك مجلس الدفاع  الخطر الداهم كالحرب مثال، وشكَّ

العريب املشرتك املكّون من وزراء الدفاع والخارجية العرب.

"االمن  موضوع  مناقشة  العربية  الدول  جامعة  تبدأ  مل 
ايلول 1992، واتخذت يف شأنه قرارا  العريب" اال يف  القومي 
االمن  عن  شاملة  دراسة  اعداد  العامة  االمانة  بتكليف 
القومي العريب، اكدت  "قدرة االمة العربية عىل الدفاع عن 
اراضيها،  عىل  وسيادتها  استقاللها  وصياغة  وحقوقها  امنها 
السياسية  املجاالت  العربية يف  واالمكانات  القدرات  وتنمية 
مستندة  املختلفة،  واالجتامعية  والثقافية  واالقتصادية 
االعتبار  يف  آخذة  والديبلوماسية،  العسكرية  القدرة  اىل 
االحتياجات االمنية الوطنية لكل دولة، واإلمكانات املتاحة، 
واملتغريات الداخلية واالقليمية والدولية التي تؤثر عىل االمن 
مجلس  عىل  تعرض  مل  الدراسة  هذه  لكن  العريب".  القومي 

العريب اىل صوغ  السيايس  الفكر  ينتِه بعد  تاليا مل  الجامعة. 
محدد ملفهوم "االمن القومي العريب"، يواكب تحوالت املناخ 
اإلقليمي والدويل وتوازناته، وانعكاسها عىل تصّور هذا االمن 
وابعاده، وان هذا املوضوع ال يزال مفتوحا عىل مروحة من 

االحتامالت مل تتبلور بعد كام يجب.
الوطن من  العام حامية  "االمن" يف مفهومه  نرى  لبنان،  يف 
النواحي. لهذا "االمن" جملة  التي تتهدده من كل  االخطار 
عليه  املحافظة  اىل  اوتينا  ما  بكل  نسعى  ومرتكزات  دعائم 
التطور  فيعني  البقاء،  اما  البقاء.  يف  ابنائه  حق  وتثبيت 
والتنمية، االقتصادية واالجتامعية والسياسية يف ظل حامية 
مضمونه، وهذه الحامية تقيض مبعرفة عميقة للمصادر التي 
امام  الفرصة  اتاحة  بغية  ومواجهتها،  الدولة  قدرات  تهدد 

تنمية القدرات تلك يف املجاالت كلها حارضا ومستقبال.
املناسب  املناخ  تهيئة  يعني  "االمن"  صار  السياق  هذا  يف 
بهدف  الشاملة،  للتنمية  موضوعية  باسرتاتيجيا  لالنطالق 
الذي  بالقدر  والخارج،  الداخل  من  الدولة  صريورة  ضامن 
للنهوض  طاقة  اقىص  له  توفر  مستقرة  حياة  لشعبها  يكفل 

والتقدم.

من  بحتة،  عسكرية  مامرسة  "االمن"  مصطلح  يعني  ال 
طبيعة قمعية تصادر حرية الرأي والتنوع واالبداع. بل عىل 
العكس من ذلك. هو شديد الصلة بالبعد السيايس املتمثل 
يف الحفاظ عىل كيان الدولة، والبعد االقتصادي الهادف اىل 
سبل  وتوفري  الشعب  بحاجات  للوفاء  املناسب  املناخ  توفري 
يتوخى  الذي  االجتامعي  البعد  ثم  له،  والرفاهية  التقدم 
توفري االمان للمواطنني بالقدر الذي يزيد من تنمية الشعور 
باالنتامء والوالء. كام يتصل "االمن" بالبعد املعنوي او الثقايف 

الذي يحمي حرية الفكر واملعتقدات ويحافظ عىل العادات 
الحداثة  مواكبة  عينه  الوقت  يف  ويضمن  والقيم،  والتقاليد 
والتطور. اضف البعد البيئي الذي يحمي من اخطار البيئة 

ومسببات التلوث حفاظا عىل املجتمع.
لن يكون "االمن" امانا ما مل يتم صوغه عىل قواعد اساسية، 
رسم  اىل  والداخلية،  منها  الخارجية  التهديدات  ُتدرك 

اسرتاتيجيا لتنمية قوى الدولة عىل مستويات اربعة: 
• امن املواطن.
• امن الوطن.

• االمن القومي.
• االمن الدويل الذي تتواله االمم املتحدة او مجلس االمن.

ان "االمن الوطني" بؤرة التوهج يف املحافظة عىل استقالل 
لبنان وامنه وتطوره، وهو رضورة الدولة وعمودها الصلب، 
الن ما من جامعة عىل ارض معينة نجحت يف النهوض بدولة 
بقدرتها  املتعلقة  االوىل  اداتها  الوطني"  "االمن  يكن  مل  ما 
عىل حامية ارضها وشعبها ومصالحها واقتصادها وتعدديتها 
للمشاكل  التصدي  والثقافية، فضال عن قدرتها عىل  الدينية 
انتامءات  من  تتشكل  التي  االستقطابات  ومنع  الداخلية، 

مختلفة.

واالجتامعي  والثقايف  والتقني  املادي  التاريخي  التطور 
"االمن  والعسكري، وّسع من مفهوم  والسيايس  واالقتصادي 
اصبح  منها  كال  الن  العنارص،  تلك  كل  يشمل  يك  الوطني" 
االمن  ان  يعني  وهذا  االخرى.  العنارص  من  يتجزأ  ال  جزءا 
الغذايئ واالمن املايئ واالمن البيئي من اهم مقومات "االمن 
كثرية  متغريات  يشهد  اصبح  عرص  يف  وخصوصا  الوطني"، 

ومتسارعة.

األمن في أبعاده ومرتكزاته
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داود رمال
aborami20@hotmail.com

الحدث

الخطة األمنية تحّل في البقاع، واألمن العام يشارك
وزير الداخلية: ال غطاء سياسيًا على أحد

كنف  يف  الرشعي  االمن  دائرة  يف  خصوصا،  منه  والشاميل  عموما،  البقاع  دخل 
الدولة. بعد سنوات طوال من الغياب اضحت خاللها اجزاء من املنطقة مسّيبة 
القانون، ها هو  الخارجني عىل  بها ملعب  ناهيك  الفلتان والتعديات،  يسودها 

الجيش وقوى االمن الداخيل واالمن العام يعيدونها اىل حضن الرشعية

املحيطة  السورية  الحرب  تطورات  ان  يخفى  ال 
دفعت مبئات آالف النازحني السوريني اىل لبنان، 
عىل  والعصيان  الفلتان  حال  من  ضاعف  ما 
اعامل  يف  الستخدامها  سيارات  ورسقة  القانون، 
تفجري ارهابية، ناهيك بالخطف بغرض االبتزاز. 
وزير  حمل  ما  والتحديات  االخطار  تضاعفت 
اعالء  عىل  املشنوق  نهاد  والبلديات  الداخلية 

يف  املوت  معابر  »اقفال  اىل  بدعوته  الصوت 
البقاع«.

الشاميل  للبقاع  امنية  بخطة  القرار  كان  ذاك  اذ 
عىل غرار خطة طرابلس، توطئة التساع نطاقها 
اىل مناطق لبنانية اخرى يف الوقت املناسب تبعا 
الوزارية  االجتامعات  عرشات  بعد  للمقتضيات. 
اىل  االنتقال  تقّرر  تفاصيلها،  وضعت  واألمنية 

التنفيذ بدءا بالجزء االول من الخطة االمنية بقاعا، 
وجرى تحديد الساعة الصفر فجر الخميس 12 
شباط 2015، مع جهوز كل الوحدات العسكرية 
الجيش  قوى  من  التنفيذ  يف  املشاركة  واالمنية 

واالمن الداخيل واالمن العام. 
طاولت الخطة بلدات بريتال، النبي شيت، بعلبك، 
حي الرشاونة، حور تعال، الكنيسة، الدار الواسعة. 
وعهد اىل االمن العام يف اجراء طوق حول هذه 

البلدات وتسيري دوريات واقامة حواجز.
تضّمنت الخطة ايضا اقامة حواجز معززة ثابتة 
للقوى االمنية يف مناطق حساسة وطرق فرعية، 
خطة  كل  عند  للفرار  املطلوبون  يعتمدها  كان 
سابقة، اىل حواجز متنقلة ومفاجئة وتنفيذ اعامل 

دهم واسعة، مع ملس ان ال غطاء سياسيا عىل 
تطاول  واالمنية  العسكرية  القوى  يد  وان  احد، 

املطلوبني بجرائم متنوعة جميعا بال استثناء.
سلطة  بسط  يف  املطلقة  الجدية  عىل  تأكيدا 
الوزير  ارشف  الجرمية،  بؤر  كل  وانهاء  الدولة 
املشنوق ميدانيا عىل مسار تنفيذ الخطة االمنية، 
عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  يرافقه 
ابراهيم واملدير العام لقوى االمن الداخيل اللواء 
ابراهيم بصبوص. من هناك اكد وزير الداخلية 
قرار الوجود الحازم للدولة يف البقاع. دحض كل 
محاوالت التشكيك يف مآل الخطة بقوله: »نعلم 
ان هناك عددا من املطلوبني انتقلوا اىل سوريا، 
انه  يعني  االمنية  الخطة  تطبيق  استمرار  لكن 
سيتم توقيفهم عند عودتهم، وان التعاون للمرة 
الداخيل  االمن  وقوى  العام  االمن  بني  االوىل 
مواجهة  يف  الوحدة  عىل  تأكيد  الجيش  وقيادة 
االرهاب واملخدرات والسلب والخطف. اصبحت 
هناك غرفة عمليات ثابتة يف البقاع ملالحقة جميع 
محاولة العالن  والعملية مستمرة يف  املطلوبني، 

هذه املنطقة نهائيا خالية من املطلوبني واالدوات 
 37000 وهناك  القانون،  فوق  احد  ال  الجرمية. 
جرمية  افعال  بسبب  واتصال  توقيف  مذكرة 
بسيطة، والرتحيب الذي القيته يف بريتال يجعلني 
اقول ان هؤالء هم اوالد دولة، لكن املنطقة تعاين 

من الحرمان«.
ويف اشارة واضحة اىل ان الخطة االمنية لن تتوقف 
عند حدود، قال: »نحن يف الجزء الثالث من الخطة 
االمنية، وسنتابعها يف بريوت والضاحية. ال غطاء 
الحكومة.  تأليف  منذ  مخالف  اي  عىل  سياسيا 

الحملة العسكرية مدتها ايام، لكن املتابعة االمنية 
بدأت منذ اشهر، وهي ال تتم بالرس. هناك قوى 
مختصة يف املنطقة ملالحقة املطلوبني، وستزداد 
قوة عرب غرفة العمليات املشرتكة. الخطة االمنية 
موجودة داخل عرسال، ونتابعها يوميا عرب اجهزة 
خاصة«. من بشائر الخطة االمنية ما لفت اليه 
وزير الداخلية من انها »لن تنتهي وهي العملية 
االوىل من نوعها التي تحصل بني االجهزة الثالثة، 
واآلن هذا اعالن نهايئ واكيد ان احدا ليس فوق 
القانون. ال ميكن اي احد صدرت يف حقه مذكرات 
توقيف نراه يرسح وميرح بني الناس. لذلك فان 
الباب مفتوح امام َمن عليهم وثائق اتصال عند 
لتسوية  اخرى  امنية  مؤسسة  اي  او  الجيش 
اوضاعهم. سنحاول تشكيل لجان جدية ملتابعة 
واالجهزة  واملخاتري  البلديات  مع  املواضيع  هذه 
االمنية وبخاصة مع الجيش، كام سننهي ظاهرة 
املطلوبني التي تضع كل الناس يف سلة واحدة بني 
مطلق النار يف فرح او حزن وبني مرتكب السلب 

والقتل واملخدرات”.

دورية للجيش.قوة االمن العام تتزود عتادها لتنفيذ الخطة االمنية.

مؤمتر صحايف يف ثكنة ابلح ويبدو وزير الداخلية، متوسطا اللواء ابراهيم واللواء بصبوص. عملية فتح الطرقات وتجهيز اماكن التمركز.

الوزير نهاد املشنوق واللواء عباس ابراهيم يطلعان عىل مراحل تنفيذ الخطة.عنارص قوة االمن العام يتلقون تعليامت مهمتهم يف تنفيذ الخطة االمنية.

دورية راجلة لقوة االمن العام.انطالق املهمة.

غرفة عمليات ثابتة ودائمة 
في البقاع تضم االسالك 

االمنية ملالحقة كل 
املطلوبني واملخالفني 
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الشاميل  للبقاع  االمنية  الخطة  اكتسبت  رمبا 
مرحلتها  انجاز  الن  ليس  مضاعفة.  اهمية 
السياسية  السلطة  غطاء  ظلله  بنجاح  االوىل 
واالفرقاء جميعا، بل النها احدى مرات نادرة 
فيها  عبث  ما  غالبا  منطقة  اىل  الدولة  تعود 
الخارجون عىل القانون والفارون من العدالة. 
وهي االهمية التي يتحدث عنها املدير العام 
مقّدرا  ابراهيم،  عباس  اللواء  العام  لالمن 
اللذين  الشعبي  والرتحيب  السيايس  الغطاء 
اكمل وجه وبحسب  املهمة عىل  تنفيذ  سهال 

الخطط املرسومة. 
مغزى  العام"  لـ"االمن  ابراهيم  اللواء  يرشح 
لالمن  العامة  املديرية  عسكريي  مشاركة 
العام يف هذا االنجاز، وتقوميه للخطة االمنية 
املشاركة  يعزو  انه  اال  منها.  التالية  واملراحل 
تلك اىل "نقص يف عديد الجيش والحاجة اىل 
اصبحت  وقد  الشاميل  البقاع  يف  امنية  خطة 
بغرض  الخطف  اعامل  بعد  خصوصا  ملحة، 
طلب فدية واالبتزاز، ما ادى اىل تصاعد نربة 
تذمر االهايل وغضبهم. كان ال بد عندئذ من 
قرار الخطة االمنية. واقع الجيش ان انتشاره 

الحدث

بعد طرابلس والضاحية الجنوبية، انضم 
االمن العام اىل الخطة االمنية يف البقاع 
االسالك  من  يتجزأ  ال  كجزء  الشاميل 
جانب  اىل  واالمنية،  العسكرية  والقوى 
املعنية  الداخيل،  االمن  وقوى  الجيش 
سلطة  وتعزيز  وحفظه،  االمن  بفرض 
وانهاء  استثناء،  بال  اراضيها  الدولة عىل 
تسّيب الخارجني عىل القانون واملطلوبني 

للعدالة

وبات  العددي،  حجمه  من  اوسع  اصبح 
ومقدرته  عديده  من  اكرب  مبهامت  يضطلع 
االجهزة  مؤازرة  فكانت  بها،  القيام  عىل 
االمن  حفظ  مسؤولية  يف  له  االخرى  االمنية 
الخطة  اقرتاح  قىض  االمنية.  الخطط  وتطبيق 
بداية بـ300 عسكري من كل من قوى االمن 
الداخيل واالمن العام ملساندة الجيش يف مهمة 
عمالنية يف البقاع ملدة محددة. بانقضاء هذه 
العسكرية  املدة تنشأ غرفة عمليات لالسالك 
العمالنية  القوى  تزويد  تتوىل  هذه،  الثالثة 
للجيش عىل االرض كل املعلومات واملعطيات 
الخطة  تطبيق  نطاق  يف  لديها  تتوافر  التي 

املرحلة  اقتضت  البقاع.  يف  االمن  واستتباب 
االوىل من الخطة عدم االكتفاء بـ300 عسكري 
من كل من قوى االمن الداخيل واالمن العام، 
اضافة  منهام،  كل  من  عسكري  بـ500  بل 
اللواء  الجيش يف عداد  الف عسكري من  اىل 
الخطة.  تطبيق  إمرة  يتوىل  الذي  السادس 
واالمن  العام  االمن  عسكريو  وضع  ان  فكان 
يف  ارسلنا  ما حصل.  وهذا  امرته.  يف  الداخيل 
الوقت املحدد 500 عسكري من االمن العام 
املايل  الدعم  الداخلية  وزير  زودنا  بعدما 
ستطبق  ملهمة  اللوجيستية  الحاجات  لتوفري 
ومل  آنذاك،  تكسوها  الثلوج  كانت  منطقة  يف 
تكن تخلو من الصعوبات واملشقات، خصوصا 
اساسا  مجهزين  غري  العام  االمن  عنارص  وان 
واكملنا  فيها  انطلقنا  كهذه.  وملهامت  للقتال 
املرحلة االوىل يف امرة الجيش. كان عىل رأس 
عون،  وليد  الركن  العقيد  العام  االمن  قوة 
وصار اىل تقسيم عسكريي االمن العام الـ500 
عسكري  مئة  من  منها  كل  رسايا،  خمس  اىل 
تنظيام  بذلك  واعتمدنا  لها،  آمر  رأسها  عىل 
مياثل تنظيم الجيش ما يسّهل عليه استخدام 

هذه القوة عند الحاجة، مزودة كل القدرات 
من  االول  الجزء  انتهى  الالزمة.  اللوجيستية 
 20 يف  االثر  عىل  القوة  عنارص  وعاد  املهمة 
شباط لاللتحاق مبراكزهم يف دوائر االمن العام، 
ابلح  ثكنة  يف  االمنية  العمليات  غرفة  فيام 
االمن  قوى  العام مع  االمن  فيها  التي يشرتك 
وناشطة.  قامئة  الجيش  ومخابرات  الداخيل 
تتلقى املعلومات من االجهزة االمنية االم عن 
اي محاولة اخرتاق الخطة االمنية، او اي خرق 
امني يف قطاع الخطة التي يتوالها اآلن الجيش 
مبفرده عىل مستوى تنفيذها، لتزويد وحداته 
والحال  فيقرر  اياها،  االرض  عىل  العمالنية 
هذه الطريقة التي يرتئيها مناسبة للمعالجة. 
هذا املسار سيستمر. حيث تكون مثة رضورة 
لوجود عنارص من االمن العام، سيكون هؤالء 
ظروف  يف  مير  البلد  املهمة.  لتنفيذ  متأهبني 

استثنائية، واملواجهة تتطلب عمال استثنائيا.

■ هل ستبقى قوة االمن العام مستنفرة؟
□ نحن جاهزون الي مهمة. قوة االمن العام 
املديرية  من  مختلفة  قطاعات  من  سحبت 
املاضية.  السنة  حديثا  املتطوعون  فيهم  مبن 
من  العام  االمن  ينتظر  قد  ما  سلفا  تداركنا 
مهامت امنية عىل االرض مع الجيش، مشابهة 
والضاحية  طرابلس  يف  رفاقهم  به  قام  ملا 
الجنوبية، فعمدنا اىل اخضاع املتطوعني الجدد 
لتدريبات عىل حفظ االمن. وهي املرة االوىل 

يتلقى عسكريو االمن العام دروسا وتدريبات 
يف حفظ االمن.

البقاع  يف  االمنية  الخطة  انتهت  هل   ■
الشاميل؟

□ انتهى الجزء االول منها فحسب. الخطة ال 
تنتهي وال تتوقف.

كاف ملهامت  العام عديد  لالمن  بات  ■ هل 
موازية له كالخطط االمنية؟

الظروف  يف  لكن  كافيا.  ليس  العديد   □
العام  االمن  من  مطلوب  االستثنائية،  الحالية 
جهوز عسكرييه عىل نحو تام. وهو ما امكننا 

تحقيقه للمشاركة يف خطط حفظ االمن.

■ كيف تقّيم الخطة االمنية؟
□ كانت ممتازة ونتائجها كذلك، رغم الظروف 
بها.  احاطت  التي  الصعوبة  البالغة  املناخية 

وانا  بصبوص  واللواء  الداخلية  وزير  نرتدد  مل 
يف  مهامتهم  ينفذون  العسكريني  تفقد  يف 
ساهم  ما  والصقيع،  الثلوج  غمرتها  منطقة 
اضف  حتى،  وتنقلها  اآلليات  حركة  ابطاء  يف 
صعوبات مامثلة واجهت العنارص يف ادائهم. 
يزيد عىل  املهمة واعتقلوا ما  مع ذلك نفذوا 
مثة  ومخدرات.  اسلحة  موقوف وضبطوا  مئة 
مطلوبون آخرون ال يزالون فارين، وهذا امر 
طبيعي بالنسبة اليهم. بيد انهم قيد املتابعة 

واملالحقة اىل ان يتم توقيفهم.

■ سياسيا، ماذا عنت الخطة االمنية؟
□ ان ال مناطق مقفلة يف وجه القوى االمنية 
العسكريون  لقيه  الذي  الرتحيب  والدولة. 
نتوقع  نكن  مل  ذلك.  يف  االهايل  ارادة  عكس 
الوزير  جدا،  كنا مرسورين  لكننا  ذلك،  سوى 
املشنوق واللواء بصبوص وانا، يف لقائنا االهايل 
ما  االمنية.  والقوى  بالجنود  يرحبون  وهم 
ملسناه هو ما كنا نتوقعه. ال عودة اىل الوراء 
االمن  لفرض  كامال  وسينفذ  القرار،  هذا  يف 
الرشعي عىل كل االرايض اللبنانية بال استثناء. 
ال غطاء سياسيا عىل احد. بل اظهرت الخطة 
احدا. عندما تحزم  احدا ال يغطي  ان  االمنية 

الدولة امرها ال احد يحمي احدا عندئذ. 

دعم  يف  فعال  حازمون  السياسيني  ان  هل   ■
القوى العسكرية واالمنية الستكامل مهامتها؟ 
□  ال شك يف ذلك. سواء عىل مستوى رئيس 
او  الوزراء  مجلس  رئيس  او  النواب  مجلس 
حتى.  السياسيني  االفرقاء  او  الوزراء  مجلس 
مل  النفس.  انقطاع  حتى  جادون  الجميع 
نواجه اي اعرتاض من اي فريق لدى التنفيذ 
عن  منطقة  الي  خصوصية  وال  االرض،  عىل 
االبواب يف وجهنا.  سواها. ال مناطق موصدة 
القوى العسكرية دخلت اىل القرى بال استثناء 

وسرّيت فيها دورياتها.

■ هل سيصري اىل تعميمها؟
□ الحاجة وحدها تحدد الخطط االمنية. نحن 

جاهزون والقرار السيايس بذلك متخذ.

ال خصوصية الي منطقة 
عن سواها، والقوى االمنية 

دخلت القرى بال استثناء 

االفرقاء جميعا جادون 
في رفع الغطاء السياسي 

حتى انقطاع النفس

... ويطلع من قائدها العقيد الركن وليد عون عىل االجراءات والتدابري املتخذة. اللواء عباس ابراهيم يتفقد قوة االمن العام يف البقاع الشاميل.

ألن "الظرف اإلستثنائي يجبهه عمل إستثنائي"
اللواء ابراهيم: ال مناطق مقفلة في وجه الدولة
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نشاطات
يوم أردني طويل تّوجه لقاء الملك عبد الله الثاني

وزير الداخلية: لبنان واململكة يقاتالن عدوا واحدا

البلديات  الداخلية  لوزير  طويل  اردين  يوم 
نهاد املشنوق تّوجه بلقاء مع العاهل االردين 
محادثات  فيه  اجرى  الثاين،  الله  عبد  امللك 
الهاشمية  اململكة  يف  الكبار  املسؤولني  مع 
واالستفادة  مشرتك،  اهتامم  ذات  قضايا  يف 
مكافحة  يف  االردنية  االمنية  الخربات  من 
الدعم  كل  املشنوق  الوزير  وملس  االرهاب. 
من امللك واملسؤولني حيال مواجهة االخطار 

واالرهاب.
العام  املدير  لعامن  زيارته  يف  الوزير  رافق 
واملدير  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن 
ابراهيم  اللواء  الداخيل  االمن  لقوى  العام 
قوى  يف  املعلومات  شعبة  ورئيس  بصبوص 

وسط  عثامن،  عامد  العميد  الداخيل  االمن 
حفاوة مميزة. 

الدويل،  علياء  امللكة  مطار  اىل  وصوله  فور 
حسني  بنظريه  املشنوق  الوزير  اجتمع 
املتعلقة  التطورات  ونوقشت  املجايل،  هزاع 
وسبل  واالردنية  اللبنانية  االمنية  باالوضاع 
التحديات  ملواجهة  البلدين  بني  التعاون 

باالرهاب. املتمثلة 
الخارجية  وزارة  اىل  اللبناين  الوفد  انتقل  ثم 
نارص  الخارجية  وزير  مع  اجتامعا  وعقد 
الجودة عرضت فيه التطورات عىل الساحتني 
املستجدات  ضوء  يف  والدولية،  العربية 
من  كل  يعيشها  التي  والتحديات  القامئة 

لبنان واالردن بازاء الواقع الراهن، وخصوصا 
االرهاب وكيفية التعاون لجبهه.

اىل  والوفد  الداخلية  وزير  انتقل  ذلك  بعد 
مع  لقاء  وعقد  الوزراء  مجلس  رئاسة  مقر 
رئيس مجلس الوزراء عبد الله النسور ناقش 

قضايا مشرتكة بني البلدين.
ثم توجه اىل قرص الحسينية يف عامن، حيث 
الله  عبد  امللك  االردين  العاهل  استقبله 
املشنوق:  الوزير  بعدها  قال  لساعة،  الثاين 
بن  الله  عبد  امللك  جاللة  بلقاء  "ترشفنا 
الحسني، وكان لقاء اكرث من ودي، واستطيع 
حرصا  ملسنا  وحميم.  داىفء  لقاء  انه  القول 
وامنه  لبنان  عىل  امللك  جاللة  من  كبريا 

رسالة  اليه  ونقلت  والعسكري،  السيايس 
الرئيس  ومن  سالم  متام  الرئيس  من  شكر 
عىل  اللبنانية  والحكومة  الحريري  سعد 
دولة  قدمتها  التي  العسكرية  املساعدات 
االردن مببادرة كرمية من جاللته الذي ابدى 
ومادي  معنوي  دعم  اي  لتقديم  استعداده 
لتدريب االجهزة االمنية من حيث الحاجات 
الهاشمية  االردنية  اململكة  العسكرية. 
عىل  غريبا  ليس  وهذا  للمساعدة،  حارضة 
واحد.  عدوا  نقاتل  نحن  امللك.  جاللة 
املساعدة  عىل  حرصه  امللك  جالله  وابدى 
من  اللبنانية  الرئاسة  انتخابات  موضوع  يف 
الدول  الدولية وجوالته عىل  اتصاالته  خالل 

االوروبية التي سيقوم بها قريبا".

سئل: متى يبدأ التعاون العمالين؟
املعدات  لبنان  وتسلم  بدأ،  "لقد  اجاب: 
اليه،  امللك  جاللة  اهداها  التي  العسكرية 
اقامة  دون  حالت  الظروف  بعض  لكن 
احتفال للتسليم والتسلم. هذا االمر سيجري 

قريبا يف بريوت".
سئل: تحدثت عن عدو واحد وتحديدا تنظيم 

داعش الذي يعاين من اعامله البلدان؟
واململكة  ككل،  االرهاب  من  "يعاين  اجاب: 
يف  لبنان  من  اكرث  الخربات  متتلك  االردنية 
والتكفريي  الديني  االرهاب  مكافحة  مجال 
الداخلية  اللقاء مع معايل وزير  املتطرف. يف 
ويف  املجال،  هذا  ايضا يف  نستفيد  ان  حاولنا 
الذي  السوريني  النازحني  مع  التعامل  مجال 
يعاين منها البلدان ونعمل عىل معالجة هذا 

املوضوع عىل نحو ايجايب".

التعاون يف مجال مكافحة  سئل: كيف سيتم 
االرهاب بني البلدين؟

عىل  االمنية  االجهزة  بني  "سيتم  اجاب: 
واملعلومايت.  واالمني  العسكري  املستوى 
كل  بفتح  كريم  من  اكرث  كان  امللك  جاللة 
والعسكرية  االمنية  مؤسساتنا  امام  االبواب 

يف  متوافر  هو  وما  تريد،  ما  اىل  تصل  يك 
جاللته  وابدى  االردن.  خارج  ويف  االردن 
كرما غري مسبوق مبديا استعداده الن يتوىل 
امرنا  لتسهيل  اوروبية  دول  مع  محادثات 
الوقت مهم  يف الرسعة املطلوبة، الن عنرص 

جدا".
بدوره تحدث وزير الداخلية االردين الفريق 
اول حسني هزاع املجايل قائال: "سبب الزيارة 
وتبادل  االمني  التعاون  مستوى  لرفع  هو 
باملعدات،  والتجهيز  والتدريب  املعلومات 
االيديولوجية  محاربة  كيفية  يف  وتناقشنا 
واالستيعاب  بالرأي  بل  بالسالح  تأيت  ال  التي 
والحجة ملحاربة التطرف الفكري، وهي تعمل 

والسيايس  االجتامعي  مسارات،  ثالثة  عىل 
يف  اسرتاتيجية  خطة  لدينا  واالقتصادي. 
الدولة االردنية نعمل من خاللها، وسنتعاون 

يف كل مجاالتها باذن الله".
املجايل  الوزير  برفقة  املشنوق  الوزير  وزار 
انتقل  االزمات،  ادارة  مركز  االمني  والوفد 
تضم  التي  العام  االمن  مديرية  اىل  بعدها 
رشوحات  اىل  واستمع  عدة،  امنية  مراكز 
القيادة  مراكز  يف  املختصني  الضباط  من 
الجنايئ  والبحث  الوقايئ  واالمن  والسيطرة 
الخربات  عىل  واطلع  الجنائية.  واالدلة 
البارزة يف مجال مكافحة املخالفات  االردنية 

والجرمية واالرهاب.

الوزير املشنوق مع وزير الخارجية نارص الجودة يحوط بهام اللواء ابراهيم واللواء بصبوص.امللك عبدالله الثاين يستقبل الوزير املشنوق، وبدا اللواء ابراهيم.

مع رئيس مجلس الوزراء عبدالله النسور.
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مقابلة
جاد إبراهيم

المعتدون على مشاعات الدولة إلى السجن
وزير املال: إقرار املوازنة حاجة وليس ترفًا

بغية   2015 عام  موازنة  اقرار  هو  املال  وزارة  دوائر  يشغل  الذي  االول  امللف 
تسيري شؤون الوزارات واملؤسسات الرسمية، النتظام املالية العامة يف البالد. من 
هنا، فان اقرارها ليس ترفا، بل هو حاجة استثنائية ورضورية، مع توقع وصول 

النمو يف نهاية هذه السنة اىل ما بني 2 ونصف يف املئة و3 يف املئة

فتح اخريا ملف مافيات االعتداءات عىل مشاعات 
وافصحت  والخاصة،  العامة  واالمالك  الدولة 
الفساد"  "حزب  مرّة.  حقيقة  عن  التحقيقات 
يجمع كثريين، ويخرتق املناطق والطوائف عىل 
تعود  مزمنة  مشكلة  اللبنانية.  الخريطة  طول 
اىل عقود، اال ان الخوض فيها احالها اشبه بكرة 
ثلج تكرب تدريجا. ليست املعضلة الوحيدة عىل 
طاولة وزير املال عيل حسن خليل. امامه كذلك 
منها  العام"،  "االمن  اىل  عنها  يتحدث  ملفات 
الدوائر  العمل يف  العامة، وضبط  املوازنة  اقرار 
وتنظيم  املالية،  الخسائر  من  والحد  العقارية 
وترية العمل يف الجامرك، اىل القضاء عىل التهرب 

من دفع الرضائب. 

 2014 سنة   يف   %  2 العام  النمو  قارب   ■
يف  توقعاتك  هي  ما  جيد.  بأنه  االمر  ووصفت 
الدين اىل 67  ارتفاع حجم  الجارية بعد  السنة 

مليار دوالر؟
□ فرض انخفاض اسعار النفط  نفسه عىل معظم 
سياساتها  يف  النظر  اعادة  عىل  وارغمها  الدول، 
من  تاليا  لبنان  السنة.  لهذه  املالية  وتوجهاتها 
هذه البلدان املتأثرة باعتباره يستورد  باملليارات 
مشتقات نفطية، وتتحمل الخزينة مبارشة عبء 
الفيول  لبنان، عرب رشاء  كهرباء  العجز يف رشكة 
الذي يشكل نسبة هائلة من هذا العجز. انفقنا  
عجز  عىل  لرية  مليار   3150 املنرصم  العام  يف 
الفيول يف الكهرباء. من الطبيعي ان يتقلص هذا 
االمر يف سنة 2015. يف املحاذاة، مثة انخفاض يف 
الورادات نتيجة الرضائب عىل املشتقات النفطية، 
ورمبا يكون هناك انحسار يف التحويالت املالية اىل 
لبنان. هذه املسألة تحتاج اىل اعادة نظر وتدقيق 

اقرارها يف مرسوم يف حال مل  للحكومة  يتسنى 
فكرة  االمر  هذا  كان  النواب.  مجلس  يناقشها 
متقدمة جدا اذا صح التعبري. لكن ويا لالسف، 
الظروف  ادت  الجهود،  هذه  كل  بذل  رغم 
السياسية وطبيعة االوضاع املعقدة يف البلد اىل 
جلسة  مثة  ان  اجزم  ان  استطيع  التأخري.  هذا 
ملجلس الوزراء ستعقد يف االيام االوىل من آذار 
ملبارشة مناقشة املوازنة املطروحة، واحالتها عىل 

مجلس النواب.

فيها  ومتر  تعيشها  التي  الخالفات  ظل  يف   ■
ال  عدد  بني  الحاصل  التباعد  بسبب  الحكومة 
بأس به من الوزراء، هل يف االمكان اقرار املوازنة 

وسط هذه املناخات من الخالفات؟
□ اقرار املوازنة ليس ترفا، بل هو حاجة استثنائية 
ورضورية العادة االنتظام اىل املالية العامة، وتاليا 
ال مهرب من ان نتحمل مسؤوليتنا يف الحكومة 
من اجل اقرارها واالنتهاء منها. ال بد من التذكري 
بأن كل املؤسسات املالية الدولية، عىل مستوى 
عالقاتنا الداخلية والخارجية، تراقب هذه املسألة 
عىل مستوى الجهات الواهبة واملقرضة للبنان. 
الدولية  يطرح  التصنيف  كل تقييم مؤسسات 
االن؟  حتى  املوازنة  تقر  مل  ملاذا   اآليت:  السؤال 
يبقى االمر يف النهاية رهن مجلس الوزراء. مثة 
التزام من القوى السياسية املختلفة املمثلة يف 
الحكومة، كام نسمع، بالرسعة يف اقرارها. نحن 
كفريق سيايس نتكلم عن موازنة مقبولة ال تحوي 
القواعد  تكريس  تعيد  لكنها  كبرية،  طموحات 
الدستورية والقانونية لعمليات الجباية واالنفاق، 
وتؤمن توازنا بينهام، وتطرح رؤية  لالصالح عىل 

مدى متوسط.

الرئيس متام  اتفقت عليها مع  النقاط  ■ هذه 
بينها  من  االصوات  بعض  ان  سيام  ال  سالم، 
الرئيس فؤاد السنيورة سألت عن مصري املوازنة؟

□ انا متفق مع دولة الرئيس سالم عىل رضورة 
الكتل  من حق  القرارها.  املثىل  الظروف  ايجاد 

انفقت وزارة املال في 
العام املنصرم 3150 مليار 
ليرة على عجز الفيول في 

الكهرباء

ننتقل اليوم بسرعة الى 
مرحلة اقرار مراسيم النفط، 
وهناك شبه توافق سياسي 

بني كل القوى

مجموعة  اىل  باالضافة  الجهة،  هذه  من  جدية 
من االجراءات املتخذة عىل صعيد املالية العامة 
يف لبنان، واالستفادة من حال استمرار االستقرار 
االمني يف البلد يف الشكل القائم عليه، والتحسن 
املطرد نتيجة الخطط االمنية املنترشة ومناخات 
العمل.  مثل هذا  تغطي   التي  السائدة  الحوار 
اعتقد ان النمو سيكون اكرب هذه السنة. بالتأكيد 

سيكون افضل من سنة 2014.

معدل  عن  رقم  اعطاء  استطاعتك  يف  هل   ■
النمو؟

يف  و3  املئة  يف  ونصف   2 بني  هو  الرقم   □
املعطيات  من  بالكثري  مرهون  االمر  هذا  املئة. 

والتطورات.

■ رفعت مرشوع موازنة عام 2015 اىل مجلس 
الوزراء ضمن املهلة القانونية، ومل يتم بتها حتى 

االن. ملاذا هذا التأخري؟
موازنة  اعددنا  املال  وزارة  يف  نحن  اوال   □
2015، وقدمناها يف 29 آب الفائت قبل املهلة 
الوزراء بغية حضه  الدستورية. راسلت مجلس 
عىل اقرارها قبل 15 ترشين االول الفائت، حتى 

النيابية ان تسأل عن املوازنة. من جهتي اجبت 
الوجه  عىل  املال  وزارة  يف  واجباتنا  ادينا  بأننا 
عمل  بظروف  مرهون  االمر  وان  املطلوب، 
الحكومة،  من  جزء  املستقبل  كتلة  الحكومة. 
واملطلوب الدفع يف اتجاه اقرارها، خصوصا بعدما 

تجاوزنا املهلة الدستورية يف مجلس النواب.

■ العام املايض خضت معركة كبرية يف التصدي 
ملافيات استولت عىل عقارات ومشاعات عامة 
تعود اىل الدولة. اين اصبحنا يف هذا املوضوع، 

يف وقت مل نر احدا خلف القضبان حتى االن؟
□ نحن نتناول مسألة تاريخية معقدة ومنترشة 
عىل كل االرايض اللبنانية. مثة ملفات تعود اىل 
اكرث من 65 سنة. تبني ان التجاوزات والسيطرة 
عىل املشاعات وامالك الدولة العامة  والخاصة، 
مسترشية يف كل جسم البلد وعىل كل املساحة 
واملذاهب  الطوائف   كل  ومن  الجغرافية، 
واالتجاهات السياسية. عندما فتحنا هذا امللف 
كانت بني ايدينا جملة من املعطيات  املحددة 
عن مجموعة من القرى والبلدات، علام انها مل 
تتجاوز يف البداية 18 قرية. عند طرح املوضوع 
اخذت كرة الثلج تكرب، وبدأ املواطنون يعون ان 
املرتبطة  القضايا  تحريك  يف  مسؤوليات  عليهم 

امام  اليوم  نحن  االرايض.  هذه  من  بحرمانهم 
اكرث من 118 ملفا ودعوى تتعلق بالسيطرة عىل 

مشاعات الدولة وامالكها.

السرتجاع  رسيعا  بتها  القضاء  ميكن  هل   ■
الحقوق املهدورة واملرسوقة؟

□ برصاحة اقول ان املدعي العام املايل القايض 
القايض  التمييزي  العام  واملدعي  ابراهيم   عيل 
الحدود،  اقىص  اىل  يتجاوبان  حمود  سمري 
ويبذالن جهودا كبرية واستثنائية يف هذا الشأن. 
عندما نستدعي مجموعة من االشخاص يؤدي 
يأخذ  بالطبع  العرشات.  استدعاء  اىل  التحقيق 
هذا االمر وقتا طويال. يبقى املهم ان هذا امللف 
تم فتحه وسيصل اىل نهايات، وبالتأكيد سيكون 

هناك اناس من املتورطني وراء قضبان  السجن. 
املهم هو اعادة االمالك التي رسقت.

الذي  ما  الشائك،  امللف  هذا  فتحك  بعد   ■
املعنية  القضائية  االجهزة  امام  متابعته  يضمن 

العادة الحقوق اىل الدولة واالفراد؟
موقع  من  ونتابعها  بواجباتنا  نقوم  نحن   □
مسؤوليتنا املبارشة اليوم. ونواصل هذا االمر يف 
املستقبل من موقع مسؤوليتنا النيابية والشعبية  
حتى  احد  ملك  ليس  امللف   هذا  والسياسية. 
يوقفه او مييض به. من حق الشعب اللبناين ان 
تبقى اراضيه له، وان ال تتم السيطرة عليها من 
اشخاص ومافيات. يجب ان تستخدم بالطريقة 
يف  ومصالحهم.  املواطنني  حقوق  تحفظ  التي 
موازاة املشاعات  فتحنا باب االصالح يف الدوائر 
العقارية التي تحولت مع الوقت اىل محميات 
وامارات ومراكز للتحصيل غري املرشوع، واعتقد 

ان هناك تحوال ملحوظا.

والقضاء عىل هذه  السيطرة  استطعت  ■ هل 
املجموعات داخل جيوب وزارة املال؟

□ نستطيع القول اليوم ان اي مواطن يتواصل 
لكن هل  بالفارق.  يشعر  العقارية  الدوائر  مع 
انتهت هذه الشبكة؟ اقول ال، ونحتاج اىل وقت 
واىل متابعة طويلة. بدأنا بـ55 موظفا ووصلت 
االستدعاءات اىل اكرث من 150. مثة اشخاص جرى 
وانتقلت  التحقيق،  قضاة  امام  عليهم  االدعاء 
ملفاتهم اىل الجزاء، واخرى تنحرص يف  مخالفات 
مالية. لذا فان هذه الكرة تتدحرج. اقول بكل 
تقدير واحرتام انني مطمنئ اىل ان القضاء يقوم 
قدراته.  عن  النظر  بغض  وكبري  استثنايئ  بجهد 
رمبا يتطلب هذا امللف فريقا متخصصا  ملتابعته 

يوميا.

■ ما حقيقة انك طالبت بالغاء الجامرك؟
هذا  عن  برسعة  التحدث  نستطيع  ال   □
تغيري  الحداث  تفكري  عن  نتكلم  نحن  االلغاء. 
ثوري   وجذري يف عمل الجامرك. من الشائع 
عند اللبنانيني ان مثة َمن يتهرّب جمركيا. يؤثر 
بضائع  ادخال  االول  مستويني:  عىل  االمر  هذا 
املواطنني  حياة  عىل  ينعكس  مبا  مرشوعة  غري 
مبالغ  خسارة  والثاين  واستقرارهم.  وسالمتهم 

اىل  تدخل  ان  يجب  الواردات  من  مالية 

وزير املال عيل حسن خليل.
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االمرين  هذين  بني  االحتيال  وان  الخزينة، 
مفتوح اىل مدى واسع يبدأ من الخلل  البرشي 
الرسمي، وصوال اىل  شبكة معقدة من العالقات  

والتجار والسامرسة واملخّلصني املحميني.

■ هل مثة مافيات تعيش وتتغلغل داخل هذا 
الجسم؟

□ ليس رشطا داخل جسم الجامرك، بل يف القطاع 
املرتبط بعمل الجامرك. دفعنا ذلك اىل اتخاذ سلة 
من االجراءات نعمل عليها، وبعضها يحتاج اىل 
التحول  من  نوعا  نطلق  بأن  تفكري  مثة  وقت. 
ترقيع  وليس  الجامرك،  عمل  آليات  يف  الجذري 
الوقائع القامئة وتغيري االسلوب املعتمد، وصوال 
البرشي  الكادر  الدوار  االقىص  الحد  تقليص  اىل 
استخدام  وعدم  املعلوماتية،  ملصلحة  الرسمي 

املعلومات التي تحتاج اىل اتصال مبارش.

■ هل تخرس خزينة الدولة ارقاما كبرية من جراء 
هذه الفوىض يف حلقة القطاع الجمريك؟

□ ليس رسا اذا قلت ان الخزينة تخرس بني  750 
و800 مليون دوالر كل سنة.

الجديدة  الطلبات  من  حذرت  ان  سبق   ■
للتوظيف يف القطاع العام. اىل ماذا يعود السبب؟

□ تخترص املشكلة حاليا يف العجز الحاصل يف 
املالية العامة التي تقوم عىل ثالث مسائل: االوىل 
العجز املتنامي يف الكهرباء وال افق له وتكاليفه 
3 اآلف و200 مليار لرية كل سنة، والثانية سلسلة 
الرتب والرواتب ومتمامتها من تعويضات نهاية 

اعادة  االمر  يتطلب  كان.  كيفام  شواغر  تعبئة 
الوزارات.   كل  يف  الوظيفي  الهيكل  يف  النظر 
وليس من الرضوري ان اختلف يف هذه النقطة 
سلسلة  ضخمنا  اذا  الننا  السنيورة،  الرئيس  مع 
االنفاق  حساب  عىل  الجاري  واالنفاق  الرواتب 
البلد  يف  مشكلة  يخلق  ذلك  فان  االستثامري، 
ويف اقتصادنا وماليتنا. يف السنة املاضية ضبطنا 
عام  موازنة  يف  مقدرا  كان  مام  ووفرنا  االنفاق، 
يعادل  ما  الجاري  االنفاق  مستوى  عىل   2014
750 مليار لرية. يف املقابل، استهلكت هذه املبالغ 
ان  تقدر  الكهرباء ال  والزيادة عىل  الرواتب،  يف 
تعد ترتيبا للموازنة وجدولتها اال اذا جرى الضبط 
مع  االمر  هذا  بارشنا  الفيول.  مستوى  عىل  
"الشدشدة" يف التوظيف غري املربر. اما التوظيف 
ان  قلت  مطلوب.  فهو  غاية  اىل  يهدف  الذي 
االمن  استثامر، واذا وفرناه نفتح ابوابا اخرى يف 
تشجيع االستثامرات. لندرس حاجتنا يف التوظيف 
وليس  الحاجة  وفق  العسكرية  االجهزة  يف 
اللجوء اىل الحشو فيها. انا مع اعادة النظر  يف 
نظامنا الوظيفي ككل،  وجدولة  الوظائف وفق 
التطورات والتقنيات القامئة، وحرص التوظيف اىل 
اقىص حد وعند الحاجات الرضورية. اذا ترافق 
العامة وتوفر  مع ترشيد االنفاق واقرار املوازنة 
سلة من الواردات، يؤدي عىل االقل اىل استقرار 
وضعنا واالتجاه اىل التحسن. مثة مؤرش يف العام 
املايض، وهو يحصل للمرة االوىل، مفاده انه كان 
اذا حذفنا خدمة  الخزينة.  اويل يف  فائض  لدينا 
الدين تعادل وارداتنا نفقاتنا. وهذا امر مهم جدا. 
بدأنا من  تزداد الننا  ديننا  يا لالسف سلة  لكن 

مكان كبري مع واردات محدودة.

■ اين اصبحت مراسيم النفط؟
□ يف كل االحوال نحن اليوم ننتقل برسعة اىل 
النفط. هناك شبه توافق  اقرار مراسيم  مرحلة 
القوى. من  كل  بني  املوضوع  سيايس عىل هذا 
للبلوكات  االولوية  اعطاء  عىل  حرصنا  جهتنا 
املحاذية لفلسطني، خصوصا وان العدو االرسائييل 
لها.  املقابلة  البلوكات  النفط من  استخراج  بدأ 
كانت املراسيم التحضريية عىل املستوى املايل قد 
انجزت، وبعد جهد كبري سلكت االمور طريقها 
بهذا  جديا  البدء  عند  الحكومة.  يف  الصحيح 
الحقل نكون قد خطونا خطوة كبرية لها آثارها 

الجيدة عىل كل وضعنا االقتصادي واملايل.

تخسر الخزينة ما بني 750 
و800 مليون دوالر كل سنة 
جراء التهرب من دفع الضرائب 

في الجمارك

التوظيفات  نتيجة  تضخمت  التي  الخدمة 
يف  واالساتذة  اللبنانية  الجامعة  يف  الجديدة 
املدارس واالدارات املختلفة واالسالك العسكرية. 
يف بلد مثل بلدنا، ووسط كل هذه الضائقة، ال 
الف  توظيف 16  االمر يف سنة واحدة  يحتمل 

موظف جديد. والثالثة خدمة الدين.

■ كيف سيتم  تطويع 4 اآلف عسكري يف قوى 
االمن الداخيل؟

□ يف العام املايض قررنا تطويع 12 الف عسكري 
جامعيا،  استاذا  و1221  املختلفة،  االجهزة  يف 
فضال عن موظفني يف االدارات املختلفة. وهذا 

رقم هائل.

التوظيف  ■ هل االجدر ان تقفل الدولة باب 
يف هذا التوقيت، علام انه يرتد عليكم سلبا يف 
االوساط الشعبية. يبدو انك تلتقي مع الرئيس 

فؤاد السنيورة يف هذا الطرح؟
التوظيف  سياسة  يف  النظر  اعادة  املطلوب   □
مبا  يتالءم مع تقديرنا ملصلحة االدارات، وليس 

وصلت استدعاءات القضاء يف الدوائر العقارية اىل اكرث من 150 موظفا.

الطبعة الثانية

في المكتبات
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تحقيق
غالب نصار

حول الضرورة واألهمية والهدف
الحوار الوطني: الدولة هي الضامن

 دارت يف الشهرين املنرصمني حوارات بني بعض االطراف اتخذت طابعا سياسيا وامنيا. وبغض النظر عام توصلت اليه او 
ميكن ان تتوصل اليه من نتائج، طرحت تساؤالت عن اهمية الحوار ورضورته وطرقه، والغايات الجوهرية منه؟ كيف نجعله 

رافعة الخالص من االزمات املتوالدة؟

طرحت الحوارات القامئة او التي ميكن ان تجري مستقبال، تساؤالت عام 
اذا كان لبنان محكوما بالحوار فقط لحل مشكالت سياسية او خالفات 
طارئة، او يتناول قضايا وطنية واجرائية متصلة بكيفية ادارة البلد، او 
انه فعل وطني دائم الغناء التجارب يف الحكم، وتجديد تطبيق الدستور 
والقوانني وتحديث االدارة وتسهيل حياة املواطنني وايجاد شبكة امان 

سيايس واجتامعي واقتصادي لهم؟
من التساؤالت ايضا: هل ان لبنان محكوم اصال بتوالد االزمات الوطنية 
السياسية  القوى  بني  حوارات  يوجب  ما  اخرى،  تلو  فرتة  فيه  الكربى 

الحوارات  هذه  عن  الناتجة  الحلول  ان  هل  منها؟  للخروج  املختلفة 
املطلوب فعال اليجاد حال مستدامة من  كافية ملنع تجددها؟ ما هو 

االستقرار تكفل تطور الوطن واملجتمع؟
السابق  والوزير  النائب  اىل  التساؤالت  هذه  العام"  "االمن  حملت 
الدكتور عصام نعامن وعضو لجنة الحوار املسيحي ـ االسالمي محمد 
لدراسة  االونيسكو  كريس  رئيس  الدستوري  املجلس  وعضو  السامك 
االديان املقارنة والوساطة والحوار يف جامعة القديس يوسف الربوفسور 

انطوان مرسة.  

■ ملاذا ال يتم الخروج من اي ازمة يف لبنان اال 
بحوار القوى السياسية والطائفية املختلفة؟ 

□ ليس صحيحا ان الخروج من اي ازمة يف لبنان 
ال يتم اال بالحوار. الواقع ان كثريا من االزمات 
تندلع وتتعقد وتتمدد يف الزمان واملكان، من 
من  ومعارضوه  النظام  اهل  يتمكن  ان  دون 
للخروج منها.  بينهم  اجراء حوار صحي يف ما 
صحيح ان الحوار الذي يجري احيانا بعد مرور 
سنوات عىل اندالع االزمة، امنا يجري بني قوى 
ما  يف  مختلفة  او  متناقضة  وطائفية  سياسية 
بينها. لكنه ال يتم، يف نهاية املطاف، اال نتيجة 
تدخل قوى خارجية نافذة او انقالب يف موازين 
متأثرا  الحوار  يأيت  لذا  او دوليا.  اقليميا  القوى 
بسياسات ومصالح خارجية. اما املطالبة بوضع 
آليات دستورية وقانونية لحل اي ازمة وطنية 
او سياسية، فهي مرشوعة وان كانت غري ملحة 
لسبب بسيط، هو ان لدينا مؤسسات دستورية 
قامئة وصالحة للحوار، مع ذلك ال منارس داخلها 
املكان  هو  النواب  فمجلس  جدي.  حوار  اي 

املخرج  الحوار، وهل هو  ما هي رضورات   ■
الوحيد لحل املشكالت خصوصا انه يتخذ احيانا 

ابعادا طائفية؟
□ نحن يف مجتمع متعدد، ويف املجتمع املتعدد 
خالل  من  وتعدده  الوطنية  وحدته  نحفظ 
امرين: االتفاق عىل الثوابت الوطنية، والحوار 
حول املتغريات السياسية. الفارق بني الثوابت 
معها.  التعامل  طريقة  يف  ينعكس  واملتغريات 
بعد  اليها  الوصول  يتم  وطنية  ثوابت  هناك 
حوار وطني عىل مستوى جدي عال، ومن ثم 
تصبح هذه ركائز وطنية ثابتة. اما الحوار حول 

نعمان: مطلوب مجلس نيابي جديد 
يجري حوارا وطنيا شامال

السّماك: نحتاج  الى حوار وطني
حول مستقبل لبنان ودوره في املنطقة

الطبيعي للحوار، وكذلك مجلس الوزراء. لكن 
ينظمون داخلهام حوارا وطنيا  النظام ال  اهل 
النقص  لهذا  الرئييس  السبب  لعل  حقيقيا. 
الفاضح يف املامرسة السياسية عندنا، ان مجالسنا 
ودميوقراطيا  صحيحا  متثيال  تعكس  ال  النيابية 
للشعب، االمر الذي يفقدها املرشوعية يف نظر 
الكثريين، ويحول تاليا دون نهوضها مبسؤولياتها 

وصالحياتها.

حدا،  لبنان  يف  واالنقسام  الخالف  بلغ  هل   ■
بات يستحيل معه تجاوزهام اال بحوارات ثنائية 

او موسعة بني مسببي االزمة انفسهم؟
□ ال شك يف ان الخالفات واالنقسامات بلغت 
يف  الحوار  اىل  اللجوء  عدم  لكن  خطريا.  حدا 
املطلق او اللجوء اليه ثنائيا بني مسببي االزمة 
انفسهم، يعود اىل عدم وجود معارضة حقيقية 
اما غياب املعارضة، فسببه عدم وجود  وازنة. 
عدم  اىل  ادى  ما  دميوقراطي  انتخاب  قانون 
الحاكمة.  الشبكة  من  سيايس  بديل  وجود 

السياسية، فالننا يف مجتمع متعدد،  املتغريات 
والننا يف منطقة متعددة الدين وتواجه متغريات 
بحكم موقعها الجغرايف، نحن يف حاجة اىل ان 
يكون الحوار دامئا، بل يوميا احيانا. ال يستطيع 
وعنرصيا  ومذهبيا  دينيا  متعدد  مجتمع  اي 
الحياة  يستمر يف  ان  اللبناين،  كاملجتمع  حتى، 
العامة من دون حوار. لكن الحوار ال يعني ان 
تجادل، وان تحاول ان تفرض وجهة نظرك عىل 
اليه، وتعترب ان ما  االخر، وان ترفض االستامع 
تؤمن به هو الحقيقة املطلقة. فهذا يصبح نوعا 
من الجدال العقيم. اما الحوار فتعريفه انه فن 

شرط نجاح الحوار 
الوطني الشامل توافر 

قاعدة عريضة له

النائب والوزير السابق الدكتور عصام نعامن.

قلب  يف  وحيدين  انفسهم  النظام  اهل  يجد 
املشهد السيايس، ويف قيادته، بعدما عطلوا اي 
معارضة داخلية فاعلة ميكنها ان تتصدى لهم او 

تزاحمهم او تسائلهم.

او  تسوية  اىل  الثنائية  الحوارات  تؤدي  اال   ■
صفقة ترض بالهدف االسمى للحوار؟ 

□ تعقد الحوارات الثنائية، يف الغالب، لتعذر 
جمع او اجتامع غالبية املعنيني بقضية معينة 
ثنايئ  حوار  يعقد  ان  ميكن  الخر.  او  لسبب 
سائر  بني  عقد حوار  تسهيل  بغية  بني طرفني 
بني  ثنايئ  حوار  يعقد  ان  ميكن  كام  االطراف، 
طرفني بغية ترتيب صفقة بينهام يف معزل عن 
املمكن  من  حسابهم.  عىل  او  االطراف  سائر 
ايضا ان يؤدي حوار ثنايئ اىل تسوية او صفقة 
ترض بالهدف االسمى الذي يسعى اىل تحقيقه 
او  وطنية  بقضية  معنيون  كثريون  اطراف 
اجتامعية بالغة االهمية. معيار جدوى الحوار 
الثنايئ او عدم جدواه يتوقفان عىل نية الطرفني 
املتحاورين والغاية املتوخاة من حوارهام. لكن 
الثنائية يف لبنان  املؤسف ان غالبية الحوارات 
تعقد لدوافع شخصية غري مرشوعة او مسيئة 

للصالح العام.

■ ما هي الخطوات الواجب اتخاذها وتطبيقها 

املكونات  بني  دامئة  تفاهم  حال  اىل  للوصول 
اللبنانية؟

النظام  هذا  حأمة  من  الخروج  املطلوب   □
الذي بات يف حال موت رسيري، اىل نظام اخر 
القانون  حكم  اسس  عىل  مبني  دميوقراطي 
والعدالة والتنمية. يف لبنان، ال فرصة وال قبول 
بفكرة انقالب عسكري. يشكل ذلك انجازا وازنا، 
اذ ميكن القوى الوطنية االصالحية من تشديد 
ضغوطها عىل اهل النظام الكراههم عىل ولوج 
باب االصالح السيايس االساس، والقبول باعتامد 
هذا  يف  لالنتخاب.  عادل  دميوقراطي  قانون 
بكل  شعبي  ضغط  حملة  شن  يجب  املجال، 
عىل  السلطات  بغية حمل  املرشوعة  الوسائل 

اتخاذ قرارات استثنائية، لعل اهمها:
اوال، وضع قانون دميوقراطي لالنتخاب باعتامد 
البالد دائرة انتخابية واحدة، عىل اساس نظام 
التمثيل النسبي او نظام التمثيل االكرثي وفق 
يف  واحالته  واحد،  صوت  ناخب  لكل  قاعدة 
صيغة مرشوع قانون معجل عىل مجلس النواب 
وفق احكام املادة 58 من الدستور، ليتم اصداره 
مبرسوم اذا تعذر بته خالل 40 يوما املنصوص 
اذا  مبرسوم  اصداره  او  املادة،  هذه  يف  عليها 
تعذر عىل مجلس النواب االنعقاد عمال بنظرية 

الظروف االستثنائية واحكام الرضورة.
ثانيا، تقوم الحكومة خالل املدة التي حددها 

قانون االنتخاب الجديد باجرائها تحت ارشاف 
املختصة  العاملية  الحكومية  غري  املنظامت 
ووسائل  العامة،  والحريات  االنسان  بحقوق 
االعالم اللبنانية والعربية واالجنبية، ويف ارشاف 

االمم املتحدة اذا اقتىض االمر.
ثالثا، ينتخب مجلس النواب الجديد رئيسا جديدا 
االستشارات  باجراء  الحقا  فيقوم  للجمهورية، 

النيابية امللزمة لتأليف حكومة جديدة.
وقد  الجديد،  النواب  مجلس  يبارش  رابعا، 
وطنية  ومرشوعية  تأسييس  طابع  له  اضحى 
جامعة، حوارا شامال من خالل لجانه املتخصصة 
لتحديد االولويات الوطنية، السياسية واالمنية 
اىل  تحويلها  ويتوىل  واالجتامعية،  واالقتصادية 

ترشيعات بالتعاون مع الحكومة.
الربملانية،  والعدل  االدارة  لجنة  تتوىل  خامسا، 
ورئيس  الدستوري،  املجلس  رئيس  مبشاركة 
ورئيس مجلس شورى  االعىل،  القضاء  مجلس 
الدولة، ورئيس ديوان املحاسبة، ونقيبي املحامني 
الدراسات  اجراء  مهمة  والشامل،  بريوت  يف 
واقرتاح الصيغ القانونية الالزمة العادة النظر يف 
اجراءات انتخاب رئيس الجمهورية وصالحياته، 
)انشاء  الدستور  من   22 املادة  احكام  وتنفيذ 
نواب وطني الطائفي ومجلس شيوخ  مجلس 
الدستور  من   95 واملادة  الطوائف(،  لتمثيل 

املتعلقة بالغاء الطائفية عىل مراحل.

البحث عن الحقيقة يف وجهة نظر االخر.

■ مل ال يحصل توافق عىل ان تكون مؤسسات 
والتوافق  الحوار  مركز  هي  الدستورية  الدولة 

بني كل االطراف؟
الحوارات  لكن  ذلك.  من  بد  ال  النتيجة  يف   □
قضايا  متليها  مجتمعنا  يعرفها  التي  الثنائية 
لهوية  التكويني  املعنى  يف  ليست  سياسية، 
واملتغريات  بالحياة  تتعلق  لكنها  الدولة، 
بني  الحوار  يكون  ان  اي  اليومية.  واملشكالت 

يصبح  ال  لكن  مبارشة.  العالقة  اصحاب 
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املشكالت  ملعالجة  الحوار رضوري  ان  ■ هل 
اللبنانية؟ 

بخاصة  لبنان،  يف  الحوار  استغل  ما  غالبا   □
سبيل  يف   1990  -  1975 اعوام  الحرب  خالل 

لبنان  يف  جرى  ما  كل  وتوصيف  االزمة  اطالة 
بأنه مجرد حرب اهلية واستعداد لجولة عنف 
تاليا  يستغل  قد  الحوار.  فشل  بحجة  متكررة 
وتربيرها  مواقف  لطرح  منرب  كمجرد  الحوار 

املعضلة  وهدفيته.  الحوار  جوهر  ورضب 
كيف  النية.  حسن  هي  حوار  اي  يف  الكربى 
تحاور مع َمن هو يسء النية؟ فال يكون بالتايل 
الخرباء  احد  يقول  مخادعة.  وسيلة  الحوار 

االجانب: ليس يف لبنان فكر سيايس بل خلفيات 
سياسية. ورد يف مقدمة الدستور: "لبنان وطن 
نهايئ لجميع ابنائه". مل ندرك يف العمق معنى 
ذلك. معناه ان الحوار الوطني الكياين يف لبنان 
ال  واملعاناة.  الخربة  من خالل  واستنفذ  انتهى 
جدوى بعد اليوم للسؤال عن اي لبنان نريد؟ 
وما  العريب؟  للبنان  انتامء  واي  صيغة؟  واي 
هو امليثاق اللبناين والثوابت اللبنانية؟ استنفذ 
لبنان من خالل وثيقة الوفاق الوطني املراحل 
الدستورية التأسيسية، خالفا ملجتمعات عربية 
البحث  اىل  نعود يف كل فرتة  بالتايل ال  اخرى. 
الدستورية  االسس  ويف  الوطني  الوفاق  يف 
االساسية، ويف التزام االنتامء العريب يف العالقات 
الخارجية. يشكل الحوار بروحية التسوية، ولكن 
اللبناين  املجتمع  الحوار يف  من دون مساومة. 
رضورة يومية. قد ينحرف عن هدفيته فيتحول 
النفوذ  عىل  رصاع  استمرار  يف  اداة  مجرد  اىل 

وتغذيته او كغطاء لالنتهازية.

■ هل الحوار يف لبنان انعكاس الرادة الخارج 
دوما؟

□ نعيش اليوم يف زمن تنامي ارادة الحوار يف 
وبني  الداخلية  والعالقات  الدولية  العالقات 
هويات  ملقاومة  وذلك  واملجموعات،  االفراد 
منغلقة ونزاعات داخلية وبالوكالة. وقد عرف 
لبنان خربات مختلفة من الحوار ووسائله، وال 
مثة   .1990 ـ   1975 بني  ما  السنوات  يف  سيام 
حاجة من خالل هذه الخربات، االليمة والريادية 
يف آن، اىل استخالص عرب من منظور لبناين وعريب 
الحوارية  الوجوه  من  نستثني  نحن  ودويل. 
اشكاال عدة من الحوارات، وهي اكرث مام نظن، 
وظرفية ويقوم بها غالبا سياسيون واتباع بهدف 
التموضع والوصول اىل سلطة وموقع، ومحركها 
املصلحة الخاصة االنية وليس املصلحة العامة. 
ال تخلو طبعا لقاءات زائفة من بعض الفائدة 
كالرسطان  تخرق  لكنها  للقطيعة،  نابذة  النها 
املبادئ االساسية لدولة الحق والقواعد الناظمة 
للحياة العامة والقيم املدنية ومكتسبات الخربة 
املرتاكمة يف املواثيق اللبنانية. قد يتحول بعض 
الحوارات اىل اداة للتمظهر، ويف اسوأ الحاالت 
اىل رياضة موسمية متكررة، يف سبيل استمرار 
االهلية، وطمسا  بالحرب  توصيفه  وتربير  نزاع 

ملعوقات وضغوط خارجية. نذكر يف هذا السياق 
انه قبل وثيقة الوفاق الوطني توافق اللبنانيون 
املستوى  عىل  وفاقية  وثيقة  عرشة  اربع  عىل 
التوافقات  هذه  تؤدي  ان  دون  من  الرسمي 
الداخلية اىل وقف القتال، الذي متتد اسبابه اىل 
عوامل داخلية وخارجية يف آن، وليست مجرد 
اهلية. الحوار الوطني الذي يستعاد تكرارا بعد 
الوطن  وكأن  ومواثيق،  ومعاناة  طويلة  خربات 

قيد التأسيس الدائم، يفقد صدقيته وهدفه.

معضلة  او  نظام  معضلة  لبنان  يعاين  هل   ■
دستورية؟ 

□ ال يعاين من معضلة نظام جوهرية، ويقتيض 
تختزل  والعالج.  الطبية  الوصفة  بني  التمييز 
املقاربة القانونية الشكلية للقضايا الدستورية 
يف لبنان معضلة فاعلية القانون. فهل طبقت 
وثيقة الطائف كاملة؟ هل تم التقيد مبوجباتها؟ 
ملاذا مل تطبق؟ ان املواثيق والدساتري هي مجرد 
وصفة طبية مبنية عىل تشخيص وليست العالج 
يف ذاته. إذا مل يتقيد املريض بالوصفة، او تقيد 
بجزء منها، او طبقها مزاجيا، او اشرتى ادوية 
فاسدة، او حالت اوضاعه العامة دون تطبيقها، 
لن يتحقق العالج. واذا طبق الوصفة ومل يحظ 
بالشفاء، عندئذ يعاد النظر يف الوصفة ذاتها وما 

بني عىل اساسها.

اتخاذها  الواجب  الخطوات  اهم  هي  ما   ■
وتطبيقها للوصول اىل صيغة نهائية الدارة البلد؟ 
كيف نخرج من حوارات التسويات والصفقات؟
الذي  للبنان،  التعددي  الربملاين  النظام  يف   □
يدمج امناطا تنافسية وتعاونية يف آن، قد تتحول 
القانون.  حساب  عىل  مساومة  اىل  التسوية 
ومقتضياتها  التسوية  رضورات  تؤدي  وقد 
بلبنان،  انظمة شبيهة  الظرفية، كام يالحظ يف 
اىل وفاق زعامات يؤدي اىل يشء من االستقرار 
والصالح  العمق  يف  القضايا  معالجة  دون  من 
ظرفية  تحويل رضورات  يف  هو  الخطر  العام. 
اجتامعية  وثقافة  عامة  قواعد  اىل  وحرصية 
االجتامع  عامل  يقول  السياق  هذا  يف  سائدة. 
االملاين جورج سيمل: "التسوية هي اهم اخرتاع 
مبادئ  عىل  املساومة  لكن  البرشي".  للفكر 
حقوقية اساسية تهدد املجتمعات بالتفكك عىل 

املدى املتوسط او البعيد. القانون هو الوفاق 
وركيزة كل وفاق ثابت يتمتع بصفة االستدامة. 
والحوارات  القانون  عىل حساب  املساومة  اما 
للمعضالت  تأجيل  غالبا  فهي  املحاصصة، 
والنزاعات، وقد تغذي مع الزمن بذور الشقاق. 
الثقافة الدستوريةـ  وليس مجرد دراسة القانون 
الدستوري ـ هي الركن االسايس يف العيش معا 

والتسوية التاريخية املستدامة.

يف  الوطني،  الحوار  يعقد  ان  يفرتض  اين   ■
مجالس خاصة ام ضمن املؤسسات العامة؟

□ ابرز عنرص يف الوفاق الوطني هو مرجعية 
املؤسسات  الدستورية.  واملؤسسات  القانون 
ملعالجة  والضامن  للحوار  الدائم  املكان  هي 
مسؤولني  من  تقاعس  كل  سلميا.  النزاعات 
برملانيني او حكوميني عن مامرسة مسؤولياتهم 
داخل  والتقرير  والتصويت  املؤسسات  داخل 
ان  خصوصا  االهيل،  السلم  يهدد  املؤسسات 
الحوار الوطني الكياين انتهى يف لبنان مبوجب 
الحامية  هي  الدولة  الوطني.  الوفاق  وثيقة 
املواطنني،  وحقوق  االهيل  للسلم  والضامنة 
وهي وحدها تحتكر القوة املنظمة. كل تسلح 
اللبنانيني  بني  العالقات  يهدد  الدولة  خارج 

واالستقالل والسيادة ودور لبنان ورسالته.

يدخل  مل  ما  وطنيا  الطرفني  بني  التوافق 
اىل  املدخل  فان  لذلك  الدستورية.  املؤسسة 
املؤسسة الدستورية هو التوافق الجامعي عرب 
مجلس النواب واملؤسسات الدستورية االخرى. 
نحن نشهد ظاهرة حوارات ثنائية او ثالثية بني 
وجيدة،  صحية  ظاهرة  وهذه  سياسية،  قوى 
فيها  يشرتكوا  مل  الذين  االطراف  وان  خصوصا 
رضوري  امر  املتحاورين  توافق  ان  يعتربون 
بالتايل  العام.  املجتمع  عىل  ايجابا  ينعكس 
ينعكس عليهم ايجابا من غري ان يكونوا رشكاء 

يف االسباب التي ادت اىل هذا الحوار.

■ لكن الحوارات الثنائية او الثالثية تؤدي اىل 
تسويات موقتة ال تعالج قضايا وطنية جوهرية 

مختلفا عليها؟
رسم  يستهدف  ال  الثاليث  او  الثنايئ  الحوار   □
او عمل  خريطة طريق ملستقبل عمل وطني 
وقعت  احداث  تداعيات  معالجة  بل  سيايس، 
ان  ميكن  فعل  رد  استيعاب  عىل  والعمل 
واعمق.  اخطر  مستقبلية  مشكالت  اىل  تؤدي 
لذلك ليس من مهمة هذا الحوار بناء تفاهم 
عابرة.  اوضاع  معالجة  لكن  شامل،  وطني 
التفاهم الوطني موقعه يختلف، وعدد اعضائه 
مختلفا.  يكون  اعامله  وجدول  واوسع،  اشمل 
الله وتيار  لنسّم االشياء باسامئها. حوار حزب 
وبعض  آنية  سطحية  قضايا  يتناول  املستقبل 
املظاهر وليس االساسيات، واالتفاق عىل عقد 
البحث يف  اساس تجنب  قام عىل  الحوار  هذا 
االساسيات  يف  بحث  يكون  وحتى  االساسيات. 
يجب ان يكون االطراف اللبنانيون االساسيون 
طاولة  اىل  يعود  وهذا  منه،  جزءا  جميعهم 

الوطنية  القضايا  تطرح  هناك  الوطني.  الحوار 
الكربى. 

■ اال تعتقد ان النظام الطائفي لدينا مسؤول 
عن تجدد االزمات، وانه يحتاج اىل حوار وطني 

لتعديله او تغيريه؟
□ ال يوجد نظام سيايس مثايل، مبا فيه نظامنا. 
لكنها  دميوقراطية  لبنان  يف  ان  نقول  نحن 
ما  ابعد  دميوقراطيتنا  سليمة.  وليست  شكلية 
ولكن  السيايس،  العلمي  التعريف  عن  تكون 
هناك شيئا خاصا يف لبنان هو انك توظف مبدأ 
الدميوقراطية للحفاظ عىل الوحدة الوطنية. ان 
تعدد الصفوف يف لبنان يعترب شائبة، لكن طاملا 
انها متوافق عليها ومقبولة من جميع مكونات 
املجتمع اللبناين تصبح هذه الدميوقراطية ـ غري 
للحفاظ  الواقع  يف  سليمة   - املبدأ  يف  السليمة 
عىل الوحدة الوطنية عمليا. االختالفات يف ذاتها 
ليست مشكلة. املشكلة يف عدم احرتام االختالف، 
السيايس.  نظامنا  يف  الضعف  نقطة  هي  وهذه 
قال يل بابا االقباط يف مرص االنبا توارضوس "اننا 
امر  وهذا  اللبنانية".  الصيغة  نشتهي  مرص  يف 
تردده الجامعات الدينية واملذهبية يف كل الوطن 
من  نوع  اىل  يحتاج  النظام  هذا  لكن  العريب. 
التهذيب السيايس. مل ننجح يف ادائه ليصبح قدوة 
نص  ما  تطبيق  لتهذيبه  واملطلوب  املنطقة،  يف 
تدريجيا،  الطائفية  بالغاء  الطائف  اتفاق  عليه 
بحيث ال تكون الطائفية هي الدائم واملستمر. 
لذلك ال ادعو اىل الغاء الطائفية، خصوصا يف هذه 
املرحلة، بل ادعو اىل احرتامها ال سيام ان املنطقة 
تتعرض ملا تتعرض له. مجرد الكالم اآلن عن الغاء 
الطائفية يعني الدخول يف هذه املوجة االلغائية 

مسّرة: الحوار في اطار املؤسسات 
وليس في الشارع

ال مستقبل وال سالم في 
لبنان والعالم العربي اال 
من خالل الدولة املدنية

املساومة على حساب 
القانون وحوارات 

املحاصصة تأجيل للمعضالت

عضو لجنة الحوار املسيحي ـ االسالمي 
محمد السامك.

عضو املجلس الدستوري الربوفسور 
انطوان مرسة.

التي نشهدها. لكن هذا ال يعني بقاء الطائفية 
يف التوظيفات والتعيينات ويف قانون االنتخاب. 
الحوارات  عىل  يسمو  حوار  اىل  حاجة  يف  نحن 
الرضورية التي تجري االن، حوار يتناول القضايا 
الوطنية العامة التي تهم املجتمع اللبناين ككل، 
الن الحوارات الثنائية تنظر اىل قضاياها املبارشة 
الثنائية املحلية، بينام نحن نحتاج اىل حوار ينظر 
ظل  يف  املنطقة  يف  ودوره  لبنان  مستقبل  اىل 
تحول  واهمها  الحاصلة،  الجوهرية  املتغريات 
ارسائيل من دولة علامنية اىل دولة دينية يهودية. 
التطرف  لحركات  دفع  قوة  اعطاء  معناه  وهذا 
الديني التي تطالب بالدولة الدينية بينام نحن 

نطالب بالدولة املدنية.
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تحقيق

هل توافرت المقّومات األمنية والتقنية والطرق والقدرات البشرية؟

قانون السير بني التشكيك وامتحان تطبيقه
يستعد اللبنانيون واملقيمون عىل االرايض اللبنانية، ومعهم االجهزة االمنية واملؤسسات االدارية واملالية والجامرك، لتطبيق 
القانون الجديد للسري هذا الشهر. قبل اقل من شهر عىل املوعد، تعززت الشكوك يف انطالق املراحل التطبيقية بسبب 
عدم توافر الظروف التقنية واالدارية واملالية التي تسمح بوضع القانون موضع التنفيذ، اىل عدم جهوز اجهزة مكلفة ادارة 

املرحلة االوىل االكرث تعقيدا 

يف معزل عن االشارة اىل املواصفات التي ميزت القانون الجديد للسري رقم 
243، الصادر يف 22 ترشين االول 2012، بكل مقوماتها التقنية واالدارية 
املحليني  الخرباء  باعرتاف  جعلته  وقد  ـ  واالمنية  واالجتامعية  واملالية 
والدوليني واصحاب االختصاص يف مجاالت انسانية واجتامعية وقانونية احد 
اهم القوانني التي ميكنها معالجة معضلة السري يف لبنان ـ تكمن املشكلة 
يف توفري الظروف واملقومات الكفيلة بتطبيقه، وال سيام الثقافة التي يجب 
ان يتمتع بها َمن سُيطبَّق القانون يف حقهم ويخضعون الحكامه. هل ان 
حقوقهم وما يضمن السالمة املرورية كام يف الدول املتطورة، مبا فيها سالمة 
الطرق واالنارة واالشارات الضوئية وسواها، متوافرة بطريقة تفرض عليهم 

التزام واجباتهم وتطبيق القانون من ثّم؟
الذي  املسؤوليات  فتقاذف  االسئلة.  االجوبة عن سيل هذه  ليست سهلة 

العلن،  اىل  جدية  مواقف  تصدر  مل  وما  بقوة.  موجود  اللبنانيون  اعتاده 
مثة َمن يلقي تبعات الفشل مسبقا عىل سواه من املؤسسات واالشخاص 
والهيئآت املعنية. وهم يف مروحة واسعة تضم ـ اىل املسؤولني يف مواقع 
املجتمع  هيئآت  من  آخرين  ـ  املختلفة  ومهامتهم  باختصاصاتهم  رسمية 
اللبنانيني  املدين واملؤسسات ذات املنفعة العامة ومنظامت عدة ورشائح 
واملقيمني عىل ارض لبنان.  قابلت "االمن العام" َمن شاركوا يف اعداد القانون 
الجديد بغية القاء الضوء عىل ابرز ما جاء فيه، وما اقر من تعديالت عىل 
القانون القديم يف شكله ومضمونه، ال سيام لجهة اعتامد نظام النقاط وما 
الواجب  التصاعدية، واالصول  القضائية  املالية واالحكام  بالغرامات  يتصل 
التدريب  مدارس  يف  به  قال  وما  السوق،  رخص  عىل  للحصول  اعتامدها 
والتعليم وانشاء مؤسسات جديدة يف املديرية العامة لقوى االمن الداخيل.

العامة  والعالقات  االعالم  قسم  رئيس  رشح 
مطران  ميشال  النقيب  السري  ادارة  هيئة  يف 
واالسباب  الجديد  القانون  وضع  لظروف 
االهمية  بالغة  عدة  انها  قائال  املوجبة، 
قانون  صدور  عىل  عاما   45 مرور  "اهمها 
السري )67/76( املعمول به منذ ذلك التاريخ، 
املرورية  السالمة  دومنا تعديالت مهمة لجهة 
ومن  لبنان،  يف  السري  حوادث  وازدياد ضحايا 
اجل مواكبة التطور العلمي يف مجايل الثقافة 
والسالمة املروريتني ومشاركة لبنان يف العقد 
الخاص باالمم املتحدة للسالمة املرورية ما بني 

عامي 2011 – 2020".
مطران،  قال  الجديد،  القانون  تناوله  ما  ابرز 
"اعتامد نظام النقاط. وهو نظام يقوم بضبطه 
مكتب خاص لدى قوى االمن الداخيل. يعطى 
نقطة   12 الرخصة  عىل  عند حصوله  السائق 
يف  املرتكبة.  للمخالفات  تبعا  منه  تسحب 

"اليازا"  لجمعية  القانوين  املستشار  بدوره 
تحضريات  يف  شارك  الذي  لحود  لحود  املحامي 
وضع القانون الجديد للسري، تحدث عن ميزاته 
قبل  سنوات  عرش  العمل  "استمر  واهميته: 
وضع القانون يف الصيغة النهائية. قانون عرصي 
وحديث ويالئم التطور الذي عاشته املجتمعات 
املتقدمة، وميكن بتطبيقه ان يعكس انخفاضا يف 
عدد القتىل والجرحى جراء حوادث السري. حيث 
عدد  انخفض  مثال،  فرنسا  يف  كام  تطبيقه  تّم 

القتىل من 12 الفا يف العام اىل ثالثة آالف".
ميكن  ال  "متكامل  الجديد  القانون  ان  واكد 
مرتابطة  بنوده  مراحل.  عىل  تنفيذه  او  تجزئته 
دون  من  بند  تطبيق  ميكن  وال  ببعض  بعضها 
البنود االخرى. يبدأ التطبيق بتوفري املدرسة التي 
تعد السائق الجيد من طريق مدربني ومعلمني 
ما  مهنية،  شهادة  حازوا  االختصاص  ذوي  من 

النقيب ميشال مطران:
اعتماد نظام النقاط ملنع املخالفات

لحود لحود:
قانون متكامل ال ُيجتزأ تطبيقه

ويف  اشهر،   6 الرخصة  تسحب  فقدانها  حال 
تسحب  سنوات   3 خالل  فقدانها  تكرار  حال 
ملدة سنة، ويف كل االحوال يرتتب عىل السائق 
الخضوع لدورة تعليم يف مدارس قيادة. مبرور 
سنتني من دون مخالفة تعاد اىل املخالف كل 
وبعد ميض سنة من دون  املسحوبة،  النقاط 

مخالفة تعاد اليه 3 نقاط" .
عن املؤسسات التي استحدثها القانون الجديد 
اضاف: "اهمها انشاء املجلس الوطني للسالمة 

توسع  جديدة  واختصاصات  عمل  اسواق  يفتح 
لكن  اللبناين.  الشباب  امام  املستقبل  آفاق  من 
ويا لألسف مل تقم هذه املدارس، ومل يتخذ قرار 
حتى  الرتبية  وزارة  يف  االختصاص  هذا  انشاء 

اليوم".
ولفت اىل ان االعتامد عىل نظام النقاط وتصاعد 
النه  الجديد  القانون  مييز  ما  "اهم  الغرامات 
القانون  مقتضيات  التزام  عىل  تشجع  خطوة 
وتردع املرتكب عن املخالفة. ذلك ان الوصول اىل 
مرحلة استنفاد النقاط وما يوازيه من الغرامات 
السوق  بطاقة  مصادرة  اىل  يؤدي  املتصاعدة، 
اىل  متتد  قد  لفرتات  القيادة  من  صاحبها  ومنع 
املخالف  بعدها  ليخضع  سنة،  او  اشهر  ستة 
النقاط،  باستعادة  له  تسمح  تدريبية  لدورات 

فالقيادة مجددا".
لحود  استبعد  نيسان،  يف  تنفيذه  جدية  عن 

جورج شاهني
georgestchahine@gmail.com

يف مقابل مطالبة املواطنني بالتزامهم القانون، يقتيض ضامن سالمة الطرق واالنارة واالشارات الضوئية 

عند ارتكاب املخالفات 
تتناقص النقاط الى ان 
تسحب رخصة السوق

ما لم نوفر للمواطنني 
حقوقهم كاملة، فان 

جهد وضع قانون عصري 
يذهب هباء

املحامي  "اليازا"  لجمعية  القانوين  املستشار 
لحود لحود.

املرورية، وهو عبارة عن لجنة وزارية مصغرة 
برئاسة رئيس مجلس الوزراء ذات صالحيات 
والتدخل يف  املرورية،  السالمة  واسعة الرساء 
كل ما يرتبط بها وينعكس عليها. كذلك انشاء 
اللجنة الوطنية للسالمة املرورية، وهي لجنة 
من  تتالف  الوطني  للمجلس  تابعة  موسعة 
ممن  الخاص  و  العام  القطاعني  عن  ممثلني 

هم معنيون بقطاع النقل يف لبنان".
ويتطرق اىل تغيريات الهيكلية الواجب قيامها 
يف املديرية العامة لقوى االمن الداخيل: "قال 
القانون الجديد بانشاء وحدة للمرور يف قوى 
االمن الداخيل اسوة بالوحدات الباقية. تتوىل 
مهامت ضابطة السري و شؤونه عىل ان تتبع 
لها كل مفارز السري يف لبنان. قال القانون ايضا 
بانشاء معهد متخصص يف قوى االمن الداخيل 
وعلم  السري  ضابطة  عىل  والتدريب  لالعداد 

الحوادث و السالمة والثقافة املروريتني".
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تقاذف  منطق  لذلك.  جاهزين  نكون  "ان 
الصالحيات واملسؤوليات ال يزال قامئا. 

املؤسسات التي تحدث عنها القانون مل تقم بعد. 
املجلس الوطني للسالمة املرورية املكلف وضع 
االسرتاتيجيات الخاصة بالقانون ورسم السياسات 
تطبيقها،  عىل  والسهر  املرورية  للسالمة  العامة 
الذي يرأسه رئيس الحكومة ويضم مجموعة من 
ال  بعد.  اجتامع  اي  يعقد  مل  املختصني،  الوزراء 
بل مل توجه اليه الدعوة مرة، ونحن عىل ابواب 

املوعد املحدد لتطبيقه".
وسأل: "َمن سيطبق القانون؟ هل ان عدد عنارص 
رشطة السري مثال كاف لتغطية االرايض اللبنانية؟ 
الخاصة  الوحدة  انشئت  هل  كله  ذلك  قبل 

بشعبة املرور التي تحدث عنها القانون؟".
القانون،  تطبيق  تأخري موعد  املحصلة طلب  يف 
مناشدا الوزراء املختصني و"كل َمن يعنيهم االمر 
السعي اىل التأجيل ما مل نكن جاهزين لتطبيقه 
كامال. اذا مل نوفر ملَن سيلتزمونه حقوقهم كاملة، 
قانون  اجل  من  بذل  الذي  الجهد  كل  يذهب 

عرصي هباء بال مردود".

القدرة عىل تطبيق  التشكيك يف  يعزز موجة  ما 
رشكات  اصحاب  نقيب  اعرتاف  الجديد  القانون 
بان "ما يفصلنا  ابوحرب  لبنان شارل  التاكيس يف 
عن املوعد املحدد لبدء تطبيقه ليس كافيا لتأمني 
يوحي  ما  هناك  ليس  به.  تسمح  التي  الظروف 
يف  شاركوا  مّمن  وهو  ابوحرب،  قال  بالعكس". 
التحضري لوضع القانون الجديد: "اقر القانون مواد 
املالية  الغرامات  ورفع  املخالفني  حق  يف  رادعة 
املفروضة عىل السائق او مالك املركبة واملشاة، كام 
جاء يف املادة 425. مل يقر اي تحديث او تطوير 
لنظام السري. مل تلحظ املادة 205 منه اي استثناء 
عن القانون القديم لجهة رخصة القيادة، واكتفت 
بالتشديد الروتيني الخايل من اي تدريبات عملية 
فان  لذلك  اللبنانية.  االرايض  داخل  القيادة  عىل 
االشارة يف املادة 237 اىل انشاء مدارس للتدريب 
عىل يد مدربني متخصصني غري كافية".  رفع من 

شارل ابوحرب:
لم يقر القانون تحديث نظام السير

وترية انتقاداته القانون قائال: "هناك مواد اخرى 
واصحاب  العمومية  اللوحات  اصحاب  اىل  تيسء 
النقل العمومي يف لبنان كام تقول املادة  172، 
التي اجازت الصحاب وكاالت السفر نقل الركاب 
يف سيارات خصوصية لقاء اجر، رغم ان يف لبنان 
33000 لوحة عمومية. لذلك اطالب مبهلة اضافية 
للتطبيق، واعطاء فرصة اكرب يك نتمكن من تنظيم 
َمن  وكل  والسائقني  للمواطنني  تثقيفية  دورات 
يطاولهم القانون".  اقرتح وقف العمل بالرخص 
الحالية للقيادة، واصدار رخص جديدة للسائقني 
الراغبني يف القيادة يف لبنان "رشط ان تعطى اىل 
االشخاص الذين دخلوا اىل املعاهد وتدربوا عىل 
"هل  وسأل:  االنظمة".  تطبيق  و  القوانني  التزام 
وجبل  بريوت  اجل  من  وضع  القانون  هذا  ان 
لبنان وكرسوان فقط؟ الجواب البديهي ان ما هو 
متوافر يجعل تطبيقه خارج هذه املناطق صعب 

كيف نحاسب املواطن 
بالغرامات املرتفعة 

في ظل فقدان البنى 
التحتية؟

نقيب اصحاب رشكات التاكيس يف لبنان شارل 
ابوحرب.

ومحفورة،  مهرتئة  خارجها  الطرق  ومستحيل. 
وتفتقد اىل اشارات املرور واالنارة ومجاري ترصيف 
بالغرامات  املواطن  نحاسب  كيف  لذلك،  املياه. 
املرتفعة يف ظل فقدان البنى التحتية؟". ولفت اىل 
ان "فقدان االمن واالنارة الكهربائية ليال ترفع من 
خشية عدم التزام اشارات السري. َمن يحمي سالمة 

املواطن؟". 
"ال  انها  الحظ  املفروضة،  الغرامات  حجم  حول 

االدىن لالجور وهو 675,000 لرية  تتناسب والحد 
لبنانية. قياسا عليه كيف ميكن ان يكون الحد االدىن 
و500  و350   250 بني  يرتاوح  بـام  الغرامات  من 
الف لرية؟ هذا ليس عادال وغري منطقي. لذلك فان 
هذه الخطة ال ميكن تنفيذها بني ليلة وضحاها. 
بني 3  ما  تطبيقها  االمد، ميكن  هي خطة طويلة 
و5 سنوات عىل االقل، ريثام نوفر كل مستلزماتها 
سري  تراخيص  ونصدر  واملادية،  والفنية  التقنية 

مسؤولية  سائق  كل  يتحمل  وبالتايل  جديدة، 
ترصفاته عىل الطريق، وميكننا فرض الغرامة املادية 
بـ"بسط  املطالبة  اىل  ابوحرب  انتهى  الرادعة". 
النظام و فرض االمن عىل  الدولة وتطبيق  سلطة 
كل االرايض اللبنانية مبا يضمن تطبيق هذا القانون. 
مصلحته،  ويف  املواطن  لحامية  وضع  قانون  فهو 
وليس ليكون عقابا له"، مبديا خشيته من ان يكون 

"مصريه كمصري قانون منع التدخني".  

تزامنا مع التحضري للقانون الجديد للسري، تأسست االكادميية اللبنانية – الدولية للسالمة املرورية 
يف جامعة القديس يوسف ملواكبة مراحله التطبيقية. كانت لها سلسلة مالحظات ومآخذ هي 

اآلتية:
•"اوال، من حيث املبدأ ال اعرتاضات اساسية لنا عىل مضمون القانون، سوى عدم مراعاته الواقع 
اللبناين لجهة وضع آلية زمنية واضحة لالولويات عىل مستوى التجهيز والتحضري املادي والبرشي. 
اقر القانون من دون ان تكون لواضعيه اي رؤية واضحة من ضمن اسرتاتيجيا حكومية لكيفية 

تطبيقه، مع مراعاة دور االدارات املعنية وكذلك املقاربات الحديثة ملبادىء السالمة املرورية.
مستخدمي  او  الجمهور  العالم  آلية  اي  ومنفذوه،  متبنوه  وكذلك  القانون،  يلحظ  مل  ثانيا،   •

الطريق عن مواده ومضمونه، يف ظل غياب منهج تعليم واضح عند منح رخصة السوق.
• ثالثا، يف العودة اىل نصوص القانون، لحظ انشاء مجلس وطني للسالمة املرورية ولجنة وطنية 
مروري  وسجل  الداخيل  االمن  قوى  لدى  للتدريب  واكادمييا  مرور  ووحدة  املرورية  للسالمة 
من  للسري  الجديد  القانون  لتطبيق  محاولة  اي  بالتايل  نقاط.  نظام  مع  حديثة  سوق  ورخصة 
الجهات املعنية قبل انشاء هذه املؤسسات، اجتزاء له وتخط لروحيته وجدواه وترّسع يف مراحل 
تنفيذه، محكوم عليها مسبقا بنتائج سلبية. ال بل ستضعف ثقة املواطن بجدوى القانون الجديد 

وجدية الدولة يف اداراتها لتطبيقه.
• رابعا، هدف تطبيق اي قانون سري يف اي دولة الحد من ضحايا حوادث السري. هذا الهدف 
يجب ان يكون التزاما تعلنه الدولة والحكومة عىل املستوى السيايس. بالتايل ان توضع له اطر 
هيكلية وترصف له اعتامدات مناسبة ومؤسسات احصائية للتقييم واملتابعة، وهذا ما مل يحصل 

يف لبنان".

االسباب املوجبة للقانون الجديد
قانون  صدور  عىل  عاما   45 مرور   -1
مهمة  تعديالت  دومنا   )67/76( السري 

لجهة السالمة املرورية.
2- ازدياد ضحايا حوادث السري يف لبنان.
3- مشاركة لبنان يف العقد الخاص باالمم 
املتحدة للسالمة املرورية 2020-2011.

4- رضورة مواكبة التطور العلمي يف مجايل 
السالمة املرورية وادارة املرور.

االكاديمية اللبنانية - الدولية للسالمة املرورية:
مالحظات على القانون

ركائز قانون السير اللبناني الجديد رقم:  2012/243

محظورات السائق و مستعميل الطريق
ارتباط مبارش بالسالمة العامة

ممنوع القيادة بنسبة كحول تتجاوز 0.5 غرام / ليرت يف الدم.
ممنوع الكحول بتاتا لدى سائقي الباصات ومركبات النقل العام والشاحنات. 
العقوبة: غرامة من 200 الف لرية حتى 3 ماليني لرية وحبس يصل اىل 
سنتني مع سحب حتى 6 نقاط بحسب نسبة الكحول و12 نقطة يف حال 

وجود مخدرات. 

اجهزة االتصال / الخليوي
ممنوع استعامل اي نوع من انواع اجهزة االتصال يف اثناء القيادة.

العقوبة: غرامة من 350 الف لرية حتى 450 الف لرية مع سحب 3 نقاط. 

حزام االمان
الزام استعامل الحزام يف املقاعد االمامية والخلفية.

العقوبة: غرامة من 350 الف لرية حتى 450 الف لرية وسحب 3 نقاط.

الخوذة الواقية 
.ATVالزام اعتامر الخوذة للدراجات و الـ

 3 الف لرية مع سحب  الف لرية حتى 450  العقوبة: غرامة من 350 
نقاط واحتجاز. 

االطفال داخل السيارة
الزام وضع االطفال ممن هم دون الخامسة يف كريس االمان داخل املركبة وعىل 
املقعد الخلفي، حظر وضع االطفال ممن هم دون العارشة يف املقاعد االمامية. 

العقوبة: غرامة من 200 الف لرية حتى 300 الف لرية.

تحديد الرسعة املسموح بها عىل الطرقات يف حال عدم وجود لوحات
100 كلم/ ساعة عىل االوتوسرتادات

70 كلم/ ساعة خارج املناطق املأهولة 
50 كلم/ ساعة داخل املناطق املأهولة

الغاء كل امتيازات لوحات السيارات
اللوحة وحرص االستثناءات  يف ما خص الشكل واللون واالضافات عىل 

بالقوى املسلحة واالمنية يف اثناء تأديتها الخدمة.
العقوبة: 3 أشهر + مليونا لرية غرامة + سحب 6 نقاط
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تجاوز الرسعة

الرسعة الزائدة 
عن الحّد االقىص 

الغرامة 
ضمن 15 يوما

الغرامة 
بعد 15 يوما 

الغرامة يف املحكمة 
بعد 30 يوما 

مالحظاتمدة الحبسسحب النقاط

حتى 20 
كلم/ساعة

محرض طابع-----3502 الف لرية150 الف لرية100 الف لرية 

بني 20 و40 
كلم/ساعة

محرض طابع-----4503 الف لرية350 الف لرية200 الف لرية

بني 40 و60 
كلم/ساعة

محرض طابع-----7004 الف لرية450 الف لرية350 الف لرية 

اكرث من 60 
كلم/ساعة

محرض محكمة ال 
يقل عن مليون

محرض محكمة ال 
يقل عن مليون

من شهر 36 ماليني لرية
حتى سنتني 

حجز+
دورة سالمة مرورية 

بعد 30 يوما15 يوماًقيمة الغرامة
من   اىل

النقاط املحتمل سحبها

-----100 الف50 الفا30 الفا20 الفافئة املشاة

نقطة واحدة150 الفا100 الف70 الفا50 الفافئة أوىل

نقطتان300 الف200 الف150 الفا100 الففئة ثانية

ثالث نقاط 450 الفا350 الفا300 الف200 الففئة ثالثة

4 نقاط 700 الف500 الف450 الفا350 الفافئة رابعة

6 نقاط + حبس3 مالينيمليون----------فئة خامسة

تقسيم الغرامات بحسب الفئات 

انشاء سجل مروري
قوى  لدى  مكتب  بضبطه  يقوم  النقاط،  نظام  الجديد  القانون  اعتمد 
نقطة   12 الرخصة  عىل  حصوله  عند  السائق  يعطى  الداخيل.  االمن 

تسحب منه تبعا للمخالفات املرتكبة. 
يف حال فقدانها تسحب الرخصة 6 اشهر، ويف حال تكرار فقدانها خالل 3 
سنوات تسحب ملدة سنة ويف كل االحوال يتوجب عىل السائق الخضوع 

لدورة تعليم مع مدارس القيادة.
بعد مرور سنتني من دون مخالفة تعاد كل النقاط املسحوبة، بعد ميض 

سنة من دون مخالفة تعاد 3 نقاط. 

اقرار رشعة حقوق املشاة
مبرافق  التمتع  وحرية  صحية،  بيئة  يف  العيش  يف  الحق  للمشاة   -1
من  وراحتهم  حالهم  حسن  تؤمن  اوضاع  تحت  العامة  املساحات 

النواحي املادية والنفسية.
2- للمشاة الحق يف العيش يف مراكز مدنية او قروية موامئة الحتياجات 
ضمن  املرافق  تتوفر  وان  االلية  املركبات  الحتياجات  وليس  االنسان 

مسافات امليش او الدراجات .

اماكن  املدن  بان تكون  التطلع  الحق يف  3- لالوالد واملسنني واملعوقني 
لالتصال االجتامعي امليرس وليست اماكن تفاقم نواحي الضعف فيهم.

4- للمشاة الحق يف مناطق حرضية مخصصة لهم، وعىل اكرب قدر ممكن 
من املساحة وليس فقط ساحات مخصصة للمشاة، ولكنها متجانسة مع 

تنظيم املدن الشمويل.
5- للمشاة الحق يف الحركة الشاملة من دون عوائق والتي ميكن تحقيقها 
من خالل االستخدام املتكامل لوسائط النقل وبشكل خاص لهم الحق 

يف التطلع اىل:
يؤمن  جيدا  تجهيزا  ومجهز  للبيئة،  محايب  العام،  للنقل  شامل  نظام  أ- 

حاجات جميع املواطنني مبن فيهم من لديهم اعاقة.
ب- ارصفة مخصصة لتنقل املشاة خالية من كل العوائق وصالحة لتنقل 

من لديهم اعاقة.
ج- تأمني ممرات آمنة لعبور املشاة بني جانبي الطرق، خاصة الرسيعة 

منها.
د- تأمني مرافق للدراجات يف كل املناطق املدنية.

ه- مساحات لوقوف السيارات واملركبات االلية، يف مواقع ال تؤثر عىل 
حركة املشاة وال تضعف قدرتهم عىل التمتع باملناطق املميزة معامريا.
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انتهت حرب لبنان عىل نحو مغاير ملا بدأت.

وساهموا   ،1979 عام  افغانستان  احتلوا  الذين 
يف والدة اسطورة “القاعدة” التي تحارب املحتل 
السوفيايت، كانت دول الخليج تدعم صدام حسني 
ملنع ايران من التمدد اىل ما بعد الخليج الفاريس، 
وتصدير ثورتها اىل العامل العريب الذي ظن ان زمن 
جيوش  فيه  انترصت  الذي  اليوم  يف  وىل  الفرس 
تبقى من  القادسية عىل ما  الجراح يف  ابوعبيدة 

االمرباطورية الساسانية. 
املواجهة بني الرشق  ايلول 2001 بدأت  بعد 11 
حول  هانتنغتون  صموئيل  مقولة  وفق  والغرب 
افغانستان  االمريكيون  واحتل  الحضارات،  صدام 
والعراق، وبدأوا رسم معامل مرشوع الرشق االوسط 
الجديد من افغانستان اىل العراق، مرورا بسوريا، 
وصوال اىل لبنان عام 2006. لكن الجنني مل يكتمل، 
لبنان. خاب  ارض جنوب  املرشوع عىل  فاجهض 
االرسائيليني  عىل  بالالمئة  والقوا  االمريكيني  امل 
الذين بالغوا يف لعب دور غوليات يف وجه داود 

)بشكل معكوس(.
املنهمكني  لكن مل تيأس دوائر املخططني وغرف 
يجلب  الذي  للمرشوع  جديدة  وسائط  بايجاد 
الهدوء الرسائيل ملئة سنة مقبلة، ويؤمن السيطرة 
االمريكية عىل مقدرات املنطقة وثرواتها النفطية 
والغازية الكرث من خمسة عقود، وفق ما افصح 
 - السيايس   - االقتصادي  املرشوع  راسمو  عنه 
العسكري للواليات املتحدة االمريكية يف البنتاغون 

واالمن القومي.
قد مير وقت قبل تحديد الجهة او الجهات التي 
يجب ان متنح براءة اخرتاع “الربيع العريب” الذي 
نقل العرب واملسلمني من االنظمة االحادية اىل 
االقصاء  اىل  التشدد  ومن  الدميوقراطية،  فوىض 
وااللغاء. لكن املستفيد من الجرمية، وفق املبدأ 

لعبت »حرب ترشين« بني العرب وارسائيل عام 
يف  مجتزأة  تسويات  من  عنها  نجم  وما   ،1973
سيناء )اتفاق  الكيلومرت 101(، دورها يف تحفيز 
الحرب  ارهاصات  لكن  لبنان.  يف  الوضع  تفجري 
اقدامها عىل عتبة دارنا منذ عام 1958،  طبعت 
اتفاق  توقيع  شهد  الذي   1969 عام  وبعدها 
القاهرة. تدرجت سلبا وصوال اىل عام 1973 الذي 
الجيش  بني  وجدية  قاسية  مواجهة  اول  شهد 
ومسلحني فلسطينيني يف ايار عامذاك، اثر »عملية 
فردان« التي سقط فيها ثالثة قادة فلسطينيني هم 
كامل نارص وكامل عدوان وابويوسف النجار عىل 

يد كوماندوس ارسائييل.
مل يكن وضع اليد عىل القرار اللبناين بالسهل لو مل 
يتم اللجوء اىل الفتنة من الداخل. كان املسيحيون 
واملسلمون  الفلسطينيني،  توطني  من  يخشون 
يرون يف النظام السيايس خلال مينعهم من املشاركة 
يحلمون  فكانوا  الفلسطينيون  اما  الحقيقية. 
بالعودة اىل ديارهم، ويف افضل االحوال البقاء يف 
انتظار  يف  ومقدراته  قراره  عىل  والسيطرة  لبنان 
العودة التي قد تطول او ال تحصل. يف املقابل كان 
السوريون حذرين ومرتابني مام يقوم به الرئيس 
املرصي انور السادات. كان مرشوع الفتنة يقيض 
يك  ومسيحيني،  مسلمني  اللبنانيون،  يتقاتل  بأن 
يضمن رعاة الفتنة وباعة املوت وتجار التسويات 
استمرار تجارب الحلول وحقول املوت يف منطقة 

تحكمها معادلة: موت العرب حياة الرسائيل.
التاسع  القرن  اواسط  يف  الرشقية  املسألة  منذ 
اىل  الكولونيايل يسعى  والغرب يف مفهومه  عرش 
موطئ قدم يف هذا الرشق، ومن بوابة لبنان االكرث 
شهرة وقابلية لعروض الحامية والوصاية. عملت 
بريطانيا عىل حامية الدروز وتأمني طريق الهند 

النفط والرثوات املتفجرة من باطن االرض. اغتصب 
االرسائيليون ارض فلسطني، واقنعوا الغرب باملقولة 
لشعب  شعب  بال  ارض  اخرتعوها:  التي  املزيفة 
بال ارض. كانوا يتمنون ارضا يف اوغندا ومالًذا يف 
االرجنتني، وقبلوا بصحراء سيناء وارض يف العريش، 
وبحثوا يف اطلس العامل عن ارض يشرتونها السكان 
جالياتهم املنترشة يف الجهات االربع من االرض. 
مل تحركهم انذاك احالم العودة وال اوهام الدولة. 
كل ما ارادوه ارض. قدم لهم بلفور وحكومة بالده 
االنكليز مرص  استبدل  فلسطني.  يف  االرض  هذه 
كموطئ قدم لنفوذهم يف الرشق بارسائيل، كجدار 

عازل وسد فاصل بني الرشق والغرب. 
كان  املسلم  العريب  والعامل  اليهودية  بني ارسائيل 
لبنان املتعدد املتنوع، املسلم – املسيحي، يعترب 
ميكن  كيف  اذ  قادتها.  وعقدة  الرسائيل  مشكلة 
الفقري  االمكانات،  املحدود  الصغري،  البلد  هذا 
للعنرصية  املضاد  النموذج  يشكل  ان  املوارد، 
الوقت،  ذاك  منذ  الدينية.  واالحادية  االرسائيلية 
العربية  الدولة  قيام ارسائيل، عمل مؤسسو  منذ 
عىل زعزعة لبنان بكل الوسائل، مستغلني قاعدة 
يخضع  موسميا  واستقرارا  رخوة،  ووحدة  هشة، 
الدولية  والسياسات  املحيطة،  االنظمة  الهواء 
لالحتواء  الداخلية  والقابلية  املتداخلة،  واملصالح 

واالستقواء.
واالستقرار  االمن  اعادة  باالحرى  او  عودة  بعد 
جديد  عامل  برز  الطائف،  اتفاق  مع  لبنان  اىل 
يف املنطقة كان قد بدأ ترسيخ اقدامه يف الرشق 
اىل  وقفت  قد  سوريا  كانت  ايران.  هو  االوسط 
العرب،  ووقف  العراق،  ضد  حربها  يف  جانبها 
وخصوصا دول الخليج، اىل جانب الرئيس صدام 
حسني عىل قاعدة “مكره اخاك ال بطل”. مل يكن 
ايران  اليها، لكن  التي يرتاحون  صدام الشخصية 
كانت يف رأيهم تشكل الخطر االكرب، مثلام كانت 
امريكا بالنسبة اىل ايران هي الشيطان االكرب. وكام 
دعم االمريكيون االفغان يف مواجهتهم السوفيات 

وافغانستان، وفرنسا عىل مناكفة بريطانيا يف مرص 
وحامية املوارنة يف لبنان، وروسيا عىل الوصول اىل 
امرباطورية  بها  االعرتاف  وتحقيق  الدافئة  املياه 
سخالني  )من  الشمس  عنها  تغيب  ال  جديدة 
وفالديفوستوك رشقا اىل بولونيا غربا وبحر مرمرة 
تحت  االرثوذكس  واخذ  املتوسط(  نحو  نزوال 

جناحيها. 
كانت  كذلك  ديني.  والغطاء  سياسية  املصلحة 
التاسع عرش  القرن  اللبنانية يف  الطوائف  حامية 
يف ظل »الرجل املريض«، كام كانت االمرباطورية 
الفساد  بفعل  انهيارها  عشية  تسمى  العثامنية 
النفوذ.  وتراجع  االمكانات  وضعف  والتدخالت 
تسببت هذه الحامية مبآيس اعوام 1840 و1845 
و1860، وبحبل انقسامات امتد وطال منذ ذاك 
الوقت، لكنها انتهت فعليا عام 1918 عند افول 
نجم السلطنة العثامنية وتفككها، واقتسام تركتها 

بني االنكليز والفرنسيني من النيل اىل الفرات.
العربية  النفط يف الجزيرة  اال ان بوادر اكتشاف 
للهيمنة  جديدة  قبلة  العرب  ارض  من  جعل 
بكلب حراسة  او  بحصان طروادة  املنطقة،  عىل 
)Watch Dog(. فكانت ارسائيل زرعا فاسدا يف 
املنطقة، وبرج مراقبة للغرب عىل الرشق، وذراعا 
تحمي  عربية  قوة عسكرية  قيام  ملنع  عسكرية 

الجيوش  تتفرج عىل  فارسائيل  معروف.  الجنايئ، 
العربية تتفتت وتستنزف، وايران تتحول اىل عدو 
يتقاتلون  واملسلمون  والعرب  ارسائيل،  من  بدال 
بدال من ان يقاتلوا ارسائيل، وحلم الوحدة العربية 
اضحى رسابا ووهام، والترشذم والتفتت باتا واقعا 
من الصومال اىل اليمن اىل السودان اىل ليبيا اىل 
العراق اىل سوريا، وللبحث صلة يف الدول التي قد 

تطاولها تداعيات “الربيع العريب”.
لعل االخطر يف ما يحصل هو ان الهوية االسالموية 
لدولة  اليهودية  الهوية  تربر  املتطرف،  شكلها  يف 
الحفاظ  بهاجس  ومأخوذ  متأثر  الغرب  ارسائيل. 
عىل امن ارسائيل، واملتطرفون محكومون بنظرة 
دينية - تاريخية تقول بازالة كل َمن ليس معهم. 
املسيحية  من  املدعومة  املتطرفة  اليهودية  هنا 
التطرف  وهناك  الغرب،  يف  صهيونية  النيوـ 
عمال  الغرب  بعض  من  ايضا  املدعوم  االسالمي 

مببدأ تقاطع املصالح. 
فرضه،  الغرب  يحاول  جديد  عاملي  نظام  مثة 
تكريسه  املتطرفون  يحاول  طائفي  واقع  وامر 
معقل  آخر  لبنان،  يقف  االثنني  بني  املنطقة.  يف 
مبسلميه  الرشق  يف  والدميوقراطية  الحريات 
ومسيحييه. يف هذا البلد، مع تقادم الزمن، استطاع 
الفرد نسبيا التحرر من سطوة الجامعة، ومتايزت 
الدولة عن الدين، وتعالت املعرفة والثقافة عىل 
من  عليا  مراتب  اىل  املواطن  ورفعتا  االنغالق، 

التقدم واالنعتاق.
“الربيع  عىل  سنوات  اربع  بعد  اليوم،  الغرب 
بالخطأ،  االقرار  اىل  ميال  اكرث  اصبح  العريب”، 
واالعرتاف بخطيئة التسامح والتساهل املستغرب، 
وغري املربر مع املتطرفني الذين نقلوا املعركة اىل 
ان هؤالء  مفادها  اىل خالصة  وتوّصل  داره،  عقر 

او يشبههم، وان مصري  ال يقبلون مبَن ال مياثلهم 
الرشق وبلدان “الربيع العريب” يف حال سيطرتهم 

سيكون مرتبطا باالنتامء الطائفي. 
ومبا ان الغلبة هي لالقوى، فمن الطبيعي ان الكرثة 
ستحكم، وسيتغري الرشق االوسط اىل وجه حزين 
قاس بفعل النزف والهجرة واالختالل الدميوغرايف، 
والتهميش وااللغاء الذي ميارسه هؤالء يف حق َمن 
ال يقف يف صفهم، وال فرق ان كان مسلام او غري 

مسلم.
يف الخالصة، فان التجربة اللبنانية التي بدأت يف 
اليه، تنسحب  انتهت  ملا  الحرب يف شكل مغاير 
بدورها عىل ما يحصل يف الرشق االوسط، حيث  
اصبحت الحرب يف املنطقة خارج السياق التاريخي 
االعداء  تغرّي  نشأت من رحمه.  الذي  والحقيقي 
وبقي العرب يتقاتلون، وضاعت فلسطني وبقيت 
الطموحات  وصغرت  ارسائيل  وكربت  االنظمة، 
متفرج  اىل  ارسائيل  تحولت  بساطة  يف  العربية. 
يف الصفوف االمامية عىل مباراة ال تنتهي داخل 
وقت  يف  البيت،  هذا  جريان  ومع  العريب  البيت 
ميّون الغرب خزانته، وميول اقتصاده من االموال 
العربية التي يذهب قسم كبري منها اىل التسلح يف 

وجه عدو شبح او وهمي.
دخل العرب مرحلة خطرة جدا: العدو الذي كان 
واقفا عىل الحدود دخل الدار، وفرض ايقاعه عىل 
قتال  من  العرب  مع  الرصاع  البيت، وحول  اهل 
عىل الحدود اىل تنازع عىل الوجود يف حرب بال 
يف  الحرب  ان  واالخطر  االهم  قيود.  وال  ضوابط 
التي  اللبنانية  كالحرب  اصبحت  العريب  الداخل 

اندلعت عام 1975: طائفية.
شارل  الدكتور  الراحل  املفكر  يقول  كام  لبنان، 
الرشق  يف  االقليات  مخترب مصغر ملشكلة  مالك، 
االوسط. اذا كان الحل الوحيد لهذه املشكلة يف 
املنطقة تطوير نظام تعيش يف ظله االديان عىل 
االديان  فعىل  املتبادل،  الحقيقي  االحرتام  اساس 
ان تربهن ان العيش السوي امر ممكن يف لبنان. 
اذا تعذر االمر يف هذا البلد، مبناخه السمح الحر 
بلدان  سائر  يف  تحقيقه  ميكن  فكيف  الفريد، 

الرشق األوسط؟ 
بقاء لبنان بلدا حرا منفتحا متعددا رشط للتعايش 
يف كل الرشق االوسط، واال انقطع الرجاء وشاعت 

الفوىض والفتنة وعدم االستقرار.
هذا الكالم قاله الكبري شارل مالك منذ اكرث من 

خمسني عاما.

تقرير

بدأت حرب لبنان باسباب ودوافع وانتهت بنتائج مغايرة. كذلك ما يرضب العامل 
العريب اليوم. اطلق بعض دوله »الربيع العريب« فإذا هو غارق ـ وقد ال ينتهي قريبا 

ـ يف ما ال يتوقع ان مييس عليه. يف الفوىض واالضطراب واالنقسام ولعنة الطائفية

جورج ياسمني
georgesyasmine@hotmail.com

عدوى 1975 تصيب العرب: 
لعنة الطائفية

لم يكن وضع اليد على القرار 
اللبناني ممكنا لوال قابلية 

االحتواء واالستقواء
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أين تكمن قوة الحوثيني وما سّر نجاحهم؟

اليمن عند حافة الهاوية
التي  العريب« رحاله فيه. فالثورة  »اليمن السعيد« اصبح حزينا منذ حط »الربيع 
واالزمة  واالنقسامات،  الرصاعات  يف  سقطت  صالح  عبدالله  عيل  حكم  اسقطت 
املبادرة  وانهارت  مسدودة،  طريق  اىل  الحوار  وصل  بعدما  حال  تجد  مل  الوطنية 
الخليجية وتقدم »املرشوع الحويث« بخطى »حثيثة« نحو الحكم. نجح الحوثيون يف 

السيطرة عىل العاصمة، فهل يحكمون اليمن؟

عىل  ومرشعة  مفتوحة  ازمة  يف  اليمن  دخل 
دراماتيكيا  منحى  وتأخذ  االحتامالت،  كل 
من  درجة  عىل  االيقاع  رسيعة  تطورات  مع 
الدينية  العوامل  تداخل  نتيجة  التعقيد، 
بعدا  االزمة  واكتساب  جهة،  من  والقبلية 
اقليميا مع تحول اليمن اىل خط متاس مبارش 

بني ايران والسعودية من جهة ثانية.
عندما   ،2011 عام  الحالية  االزمة  رشيط  بدأ 
الدول  وقدمت  الشوارع،  اىل  اليمنيون  خرج 
السلمي  االتجاه  نحو  مبادرتها  الخليجية 
صالح  الله  عبد  عيل  ترك  السلطة.  لتداول 
واوالده السلطة، وجاءت االنتخابات بالرئيس 
تنفيذ  اساس  عىل  هادي  منصور  ربه  عبد 
 9 الوطني  الحوار  استمر  الخليجية.  املبادرة 
عىل  اتفاق  اىل  اليمنيون  بعدها  توصل  اشهر 
تام.  توافق  هناك  يكن  مل  لكن  الدولة،  شكل 
نّص  الجنويب.  والحراك  الحوثيون  عنه  تحفظ 
الدولة فيديراليا  االتفاق عىل ان يكون شكل 
يف  واربعة  الجنوب  يف  اقليامن  اقاليم:   6 من 
الشامل. يف هذا السياق تحفظ الحوثيون عن 
محافظتني  ضم  يريدون  وكانوا  »ازال«  اقليم 
للبحر  انها محاذية  باعتبار  معه هام »حجة« 
وفيها ميناء، و»الجوف« الن فيها ثروات. كانوا 
مناطق  ليشمل  رشقا  اقليمهم  متدد  يريدون 
حتى  وغربا  املادي،  استقاللهم  تعزز  نفطية 
بحرية  مفتوحا  ليكون  االحمر  البحر  ساحل 
عىل العامل الخارجي. بعد ذلك وقعت الحكومة 
املواد  كل  عن  الكامل  الدعم  رفع  خطأ  يف 

لبعض  طائلة  امواال  بدوره  قدم  الذي  صالح 
بدخول  سامحهم  مقابل  يف  املشايخ،  هؤالء 
خصومه  لرضب  حاشد  اىل  الحويث  ميليشيا 

االلداء آل االحمر.
عىل الئحة عنارص القوة يدرج الدعم االيراين 
الكبري ماليا ولوجستيا واعالميا لهذه الجامعة، 
كاسرتاتيجيا ايرانية بعيدة املدى تجاه اليمن، 
الخليج  لدول  اسرتاتيجيا  عمقا  باعتباره 
للمملكة  الجنويب، وخصوصا  االمني  وحزامها 
التعبئة  ذلك  اىل  يضاف  السعودية.  العربية 

الشعب  غضب  الحوثيون  فاستغل  الغذائية، 
فقطعوا  حاشدة،  تظاهرات  يف  خرج  الذي 
حتى  واستمروا  اشتباكات،  وحصلت  الطرق، 
الدعم،  رفع  جرعة  خفض  رشوطهم:  حققوا 
جديدة،  حكومة  تشكلت  الحكومة.  استقالة 
دخولها،  بعدم  ووعدوا  صنعاء  طوقوا  لكنهم 

ثم دخلوها وفرضوا االمر الواقع.
سار الحوثيون بخطى ثابتة نحو تسلم الحكم 
العاصمة،  اقتحامهم  اليمن. بعد اشهر من  يف 
وقصورها.  الهشة  الدولة  قالع  بآخر  امسكوا 
مل يحسبوا حسابا الي جهة داخلية او خارجية 
يف اعادة رسمهم الخريطة السياسية املقبلة يف 
ومؤسسات  جيشا  بالدولة  واالمساك  البالد، 
الواضح  الضعف  ذلك  يف  ساعدهم  حكومية. 
الذي  الرئيس عبد ربه منصور هادي  اداء  يف 
التوازنات،  اللعب بسياسة  انه قادر عىل  ظن 
السياسيني،  الخصوم  بني  التناقضات  وعىل 
استاملتهم،  يف  امال  الحوثيني  احتواء  فحاول 

عليه  متارس  التي  الضغوط  تخفيف  وبهدف 
من االخوان املسلمني.

يرى كثريون يف صنعاء ان االحداث التي شهدها 
فيه،  السيايس  املشهد  واعادت صياغة  اليمن، 
ليست اال مرشوعا تبناه الرئيس السابق عيل 
عبد الله صالح بالتعاون مع الحوثيني، من اجل 
استعادة السلطة عرب اللعب باالوراق الخطرة، 

واخطرها الورقة املناطقية والطائفية.
اتخذت  فانها  الحوثيني،  حروب  اىل  وبالنظر 
املنطقة  يعرف  كان  ما  لقوات  االنهاك  طابع 
العسكرية الشاملية الغربية التي كان يقودها 
فرسه  ما  وهو  االحمر،  محسن  عيل  اللواء 
السابق  الرئيس  من  مخطط  بانه  املراقبون 
البعاد االحمر من طريق توريث الحكم لنجله 
اقوى  يقود  كان  الذي  صالح  احمد  العميد 
فصائل الجيش املتمثلة يف الحرس الجمهوري. 
بدأوه،  قد  كانوا  ما  الحوثيون  اكمل  اخريا 
بعد  ما  منذ  املؤجل  مرشوعهم  عن  واعلنوا 
ايلول،   21 يف  صنعاء  العاصمة  دخولهم 
دستوري  اعالن  عرب  السلطة  عىل  واستولوا 
انقالب  ومثابة   ،»1 رقم  »البيان  مثابة  اعترب 
كامل االركان نفذوه بعدما متكنوا من ازاحة 
السيايس، ال  التأثري  الالعبني من مشهد  جميع 
سيام االحزاب السياسية الكبرية. جاء االعالن 
يحل  وطني  مجلس  اعالن  ليتوج  الدستوري 
بدوره  يتوىل  والذي  النواب  مجلس  محل 
خمسة  من  مؤلف  رئايس  مجلس  انتخاب 
جديد  حكومة  رئيس  باختيار  يقوم  اعضاء، 

لفرتة انتقالية مدتها عامان.
ارض  عىل  الحوثيني  تقدم   ان  القول  يجدر 
فقط،  الذاتية  قوتهم  بفعل  يتحقق  مل  اليمن 
التحالف  مقدمها  يف  عدة  السباب  ايضا  وامنا 
عبدالله  عيل  السابق  الرئيس  مع  املعلن  غري 
صالح. معظم املشايخ القبليني الذين تواطأوا 
معهم يف قبيلة حاشد، هم اصال حلفاء للرئيس 

شوقي عشقوتي
lionbars@hotmail.com

الحوثيون  يعدم  مل  اليمنية.  الجغرافيا  عرب 
ضد  لتحركهم  تربيرا  الذرائع  لسوق  وسيلة 
»الحراك  اهل  مثل  مثلهم  صنعاء،  يف  الحكم 
التهميش  عانيا  املكونني  كال  الجنويب«. 
حقيقية  مشاركة  ال  سنوات.  طوال  واالهامل 
مشاريع  من  فوائد  وال  السلطة،  مواقع  يف 
التنمية، وال نصيب من مداخيل الدولة، فضال 
اي  والقبيل.  والجهوي  الطائفي  التمييز  عن 
ان حالهم تشبه حال السّنة يف العراق الذين 
ثاروا عىل الحكومة املركزية بسبب العناوين 

نفسها.
هذه  اىل  اليمن  اوصلت  التي  العوامل  اما 

الحال، فكثرية نذكر منها:
الضعيف  واالداء  اليمنية،  الدولة  هشاشة 
للحكومة االنتقالية، وانحسار دورها وضعفها 
ضبط  عن  وعجزها  املركزي،  املستوى  عىل 
الذي  االمر  بها.  والتحكم  االحداث  ايقاع 
املختلفة  االشكال  لحضور  مالمئا  مناخا  وفر 
فرصة  منح  كام  املتصارعة،  الجامعات  من 
عىل  تلعب  التي  الخارجية  للتدخالت 
داخل  الوالءات  وتعدد  املجتمع  انقسامات 
الجيش، يف ظل بطء مسار العملية السياسية.

باجنداتها  واهتاممها  الدولية  املجموعة  عجز 
ومشاريعها الخاصة، وان عىل حساب الشعب 
اليمني. ركزت الواليات املتحدة جل اهتاممها 
االرهاب،  محاربة  تسميه  ما  عىل  اليمن  يف 

التي تخدم هذا  االمنية  االصالحات  وعىل 

تقرير

وال  منها،  الهدف  كان  والعقائدية.  الدينية 
يزال، تعبئة املجال القبيل الزيدي الذي تحيز 
اىل الجمهورية بعد سقوط دولة االمام الزيدي 
بالخمينية  الزيدية  »ادلجة«  عرب   1962 عام 
وتقديم  و»الجهادي«،  السيايس  واالسالم 
من  املركزية.  عقيدته  لتربير  دينية  تأويالت 
متنح  دينية  حركة  يبني  ان  ميكنه  ال  دونها 
والدينية  السياسية  الزعامة  الحوثية  العائلة 
القبيلة  وصالبة  الصارمة،  بالعقيدة  املسنودة 
املمتدة  للهاشمية  العرقية  والعصبية  املؤمنة، 

ما حدث كرّس الحوثيني الرقم الصعب يف معادلة اليمن.

هشاشة الدولة واالداء 
الضعيف للحكومة 

االنتقالية، وفرا مناخا 
مالئما للجماعات املتصارعة 

والتدخالت الخارجية 

»الحوثيون«، حركة فكرية وعسكرية نشأت اوال يف صعدة شامل اليمن. تتحدر عقائديا 
ومذهبيا من املذهب الزيدي، وتتبع عقيدة االثني عرشية، وتعد فرقة من فرق الشيعة. 
الحسني بن  بن  الدين  امري  بن  الدين  بدر  لها هو  الروحي  الحركة واالب  مؤسس هذه 
بدر  فهو حسني  للحركة  االول  القائد  اما  لسنوات.  طهران  يف  اقام  الذي  الحويث  محمد 
الدين الحويث الذي اسس تنظيم »الشباب املؤمن« عام 1991، متأثرا بالثورة االسالمية 
لالمام الخميني يف ايران، قتل عام 2004 بعدما خاض اول حرب ضد السلطات اليمنية 
ايام الرئيس السابق عيل عبدالله صالح. من بعده توىل نجله عبد امللك زعامة الحوثيني، 
واصبح قائدهم امليداين، وقادهم يف خمس حروب ضد الحكم كان آخرها عام 2010. 
حول  الذي  وهو  واستيعابهم.  االنصار  حشد  عىل  والقدرة  الخطابة  مبلكة  يتمتع  وهو 
تنظيم »انصار الله« اىل الجناح العسكري للحوثيني، وقاد التمرد الحايل الذي اوصلهم اىل 

العاصمة صنعاء واىل سدة الحكم.

َمن هم الحوثيون؟
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االنتقالية  الحكومة  الغرض، وعملت معها 
اهتاممها  من  اكرث  الهدف  هذا  تحقيق  عىل 
بتحقيق املطالب االساسية لليمنيني مثل توفري 

الكهرباء وفرص العمل للمواطنني.
مع  للتعاطي  خليجية  اسرتاتيجيا  وجود  عدم 
الوضع اليمني وتقلباته، علام ان ما يحصل يف 
اليمن ستكون له تداعيات يف املرحلة املقبلة 
عىل دول الخليج، وخصوصا السعودية. تواجه 
وخطر  والسالح  الفوىض  اخطار  الدول  هذه 
امنها  عىل  املتشددة  االسالمية  الجامعات 
ستجد  انها  ذلك  من  االخطر  واستقرارها. 
شيعية  اسالمية  حركات  مواجهة  يف  نفسها 
واخرى سنية عىل الدرجة نفسها من التشدد، 
الن اليمن يقع يف خارصة الخليج، والنها من 
املحيط  مجتمعة  تشكل  الجغرافية  الناحية 

االقليمي االقرب اليه.
والنافذة  الشاملية  الجارة  السعودية  اما 
لليمن، فصمتت يف بداية االمر عام يحدث من 
تطورات، ومل تتدخل النقاذ صنعاء والحؤول 
تكون  رمبا  الحوثيني.  يد  يف  سقوطها  دون 
الحملة الحوثية قد باغتت السعودية، او رمبا 
تكون الرياض مهتمة باجتثاث حركة االخوان 
االصالح  حزب  يف  املمثلة  اليمن  يف  املسلمني 
بكل تفرعاته القبلية )آل االحمر( والعقائدية 
والعسكرية )اللواء عيل محسن االحمر(. وما 
دام التيار الحويث هو الذي يقوم بهذه املهمة 

نيابة عنها، فال بأس. 
اذا  وما  جرى،  ما  توصيف  عن  النظر  بغض 

كان ثورة مضادة او انقالبا عسكريا او مؤامرة 
خارجية، فان االحداث حرفت عملية التحول 
اسس  ونسفت  مسارها،  عن  الدميوقراطي 
تسري  كانت  التي  الحديثة  املدنية  الدولة 
الوطني،  الحوار  مؤمتر  بعد  نحوها  البالد 
اليمنية،  للثورة  السلمية  الطبيعة  وانهت 
ورسمت  السياسية،  الرشاكة  اسس  وقوضت 
بعد  قامتة  مستقبلية  وخيارات  سيناريوهات 
ويف  اليمني،  املشهد  يف  الكبري  االنقالب  هذا 

والقبلية والعسكرية  السياسية  املعادالت  كل 
السنني  طوال  تحكمه  كانت  التي  واالقليمية 

الخمسني املاضية. 
من ابرز هذه السيناريوهات واالحتامالت:

• السيناريو االول: ان يستويل الحوثيون عىل 
السلطة ويعيدوا النظام املليك كام كانت عليه 
الهاشميون   .1962 عام  الثورة  قبل  الحال 
موجودون يف اليمن وزاد حضورهم يف الفرتة 
اىل  العودة  اىل  يتطلعون  يزالون  وال  االخرية، 
السلطة، والجيل الثالث منهم تعلم يف الخارج 
وهو اكرث تعليام وخربة من االجيال السابقة. 

• السيناريو الثاين: خطر سيطرة منوذج داعش 
الجزء  يف  خصوصا  واسعة،  مساحات  عىل 
الكثيف  الحضور  حيث  اليمن،  من  الجنويب 
تلك  خربة  اىل  اضافة  القاعدية،  للعنارص 
وقدرتها  التضاريس  مع  التعامل  يف  العنارص 
السابقة.  تجاربها  وتوظيف  التخفي  عىل 
القاعدة بافرادها وعتادها ال تزال  الدليل ان 
تصول وتجول يف جنوب اليمن حيث الحاضنة 
فقر  مستغلة  فيها،  تتخفى  التي  االجتامعية 

السكان وهشاشة الوضع االمني.
العنف  وترية  ارتفاع  الثالث:  السيناريو   •
دولة  اىل  اليمن  وتحول  املسلحة،  والفوىض 
وفق  للتطرف  ومصدرة  ومفككة  فاشلة 
النموذج الصومايل، او اىل دولة متناحرة تستعر 
السوري.  النموذج  املدمرة وفق  الحرب  فيها 
السيايس  واالحباط  الشلل  حال  تشكل  وقد 
غري  اليمنيني  من  لكثريين  الدافع  العامل 

املؤطرين يف اي تنظيم سيايس لاللتحاق بركب 
العنف والتطرف، من دون نسيان ازدياد حدة 
النزعة االنفصالية لدى الجنوبيني الذين يرون 
شاملية  مشكلة  صنعاء  مع  الحوثيني  مشكلة 
بامتياز. ال يعني ذلك بالرضورة ان عليهم دفع 

مثن هذه املشكلة.
• السيناريو الرابع: ان يعود الرئيس عبد ربه 
منصور هادي اىل السلطة »شكليا«، ومن دون 
اي صالحيات وان لفرتة موقتة، ويكون التيار 
البالد،  يف  الحقيقي  القرار  صاحب  الحويث 

ويحكم من خلف الستار.
اىل  الدعوات  تجد  ان  الخامس:  السيناريو   •
القوى  لدى  وتفضيال  صدى  الجنوب  انفصال 
باب  يف  املالحة  تأمني  يهمها  التي  الدولية 
الدويل  واملجتمع  الخليج  كان  واذا  املندب. 
قد ظال حريصني عىل وحدة اليمن، يبدو االن 
ان رياح الفيديرالية تهب عليه ليكون النظام 
االساس  هو  وكيانات(  )اقاليم  الفيديرايل 
الوطن  يف  والرشاكة  السلطة  لتقاسم  املعتمد 

الواحد التعددي.
الحويث  االنقالب  اليمن:  يف  مثة وضع جديد 
قىض عىل املبادرة الخليجية والحل السيايس 
الذي كان يف طور التكون، واطاح ايضا اتفاق 
الحوثيون  وقعه  الذي  والرشاكة  السلم 
استأثروا  ثم  هادي  املستقيل  الرئيس  مع 
حدث  هادي،  عىل  انقالبهم  بعد  بالسلطة. 
السابق  الرئيس  وبني  بينهم  وافرتاق  رشخ 
َمن  بعد  يعرف  ومل  صالح،  عبدالله  عيل 

َمن  هم  يكونون  فقد  اآلخر.  عىل  انقلب 
اصدروا االعالن الدستوري من دون التشاور 
ان  اكتشف  هو  يكون  وقد  معه.  والتنسيق 
امليض  عىل  قدرة  وال  مصلحة  لديه  ليس 
ـ  اليمنية  العاصفة  مواجهة  يف  معهم  قدما 

الخليجية التي تنتظرهم.
الصعب  الرقم  الحوثيني  كّرس  حدث  ما 
يف  زاد  لكن  اليمن،  معادلة  يف  والرئييس 
حجم االعباء والتحديات عليهم. اذا كانوا قد 
استطاعوا ان يسيطروا عىل العاصمة والقرار، 
ان  استطاعتهم  يف  كان  اذا  ما  واضحا  فليس 
القبلية  املعارضة  اىل  اليمن.  كل  يحكموا 
االقتصادية،  والصعوبات  االمنية  واملشكالت 
تواجههم ايضا صعوبة الحصول عىل الرشعية 
الدولية واعرتاف خارجي يسبغ رشعية عربية 

ودولية عىل انقالبهم. 
ابتلع الحوثيون لقمة كبرية، فهل يف امكانهم 

هضمها؟
مل يحصل التقدم الحويث بسبب قوتهم الزائدة 

يف  الخصوم  ضعف  بسبب  ايضا  وامنا  فقط، 
صالح  بني  التناقضات  عىل  واللعب  الداخل، 
وهادي، وبني صالح وآل االحمر، وبني الدولة 
وضعف  املسلمني،  واالخوان  القاعدة  وخطر 
تقدمهم  مع  التعاطي  يف  الخليجي  املوقف 
الحثيث نحو السلطة ويف الرد عليه، وضعف 
املوقف الدويل املنرصف عن اليمن اىل اوضاع 

اخرى داهمة اوجدتها داعش.
بات الوضع يف اليمن صعبا ومعقدا وخطرا:

بل  ال  صعبة  تبدو  الحوار  اىل  العودة   •
مستحيلة، اذا مل يعد الحوثيون اىل الوراء.

• مثة حال رفض للحكم الحويث من قطاعات 
عليه  يطغى  بدأ  والرصاع  واسعة،  ومناطق 
الطابع الديني )الحوثيون يعتربون فصيال من 
قبلية  عوامل  فيه  وتتداخل  الشيعة(،  فصائل 
وجهوية )شامل وجنوب(. لذا فان اليمن سائر 

يف خطى ثابتة اىل التفكك والتقسيم.
موقف  يف  عموما،  والخليج  السعودية،   •
حرج: من جهة ال استعداد للقبول بواقع ميني 
اخرى  ومن جهة  ايران،  فلك  يدور يف  جديد 
اىل  ينزلق  اليمن  ترك  يف  الحد  مصلحة  ال 
السوري«.  لـ«النموذج  تكرار  اهلية يف  حرب 
االمر الذي يعرض ليس امنه ووحدته للخطر 
ومصالحه  الخليج  امن  ايضا  وامنا  فحسب، 

وممراته املائية والبحرية.
معقد  والوضع  جديدا،  منعطفا  اليمن  دخل 
تلوح  كبرية، حيث  درجة  اىل  وصعب وخطر 
بوادر حرب اهلية جديدة. هذا البلد املمزق 
وقاعدة  وانفصاليني  وحوثيني  عشائر  بني 
واخوان مسلمني، متجه اىل مزيد من الحروب 
تقاسم  اعادة  واىل  الداخلية،  والنزاعات 
السلطة واالرض بني مناطق واقاليم. فالجنوب 
املركزية  السلطة  ضعفت  بعدما  انفصال  اىل 
اىل  السّنية  والعشائر  بها.  ارتباطه  وضعف 
العشائر  مع  حدث  كام  التطرف  من  مزيد 
العراقية. و»اليمن السعيد« دخل يف »مرحلة 

كئيبة«. 
هي  كام  البلد  هذا  يف  الوضع  خطورة  لعل 
الحال يف سوريا والعراق، ان الرصاع الداخيل 
اوسع.  اقليمي ودويل  تحول جزءا من رصاع 
يتحلون  املحليون  الالعبون  يعد  مل  لذلك 
او  خالفاتهم  وادارة  اللقاء  عىل  بالقدرة 

تسويتها. مفتاح الحلول بات يف يد الخارج.

ال مصلحة الحد يف ترك اليمن ينزلق اىل حرب اهلية يف تكرار لـ»النموذج السوري«.

ما يحصل في اليمن له 
تداعيات في املرحلة 

املقبلة على دول الخليج 
وخصوصا السعودية

عىل  السيطرة  اىل  الحوثيون  يسعى 
عىل  االسرتاتيجي  املضيق  املندب.  باب 
تواصل  قناة  يعترب  حيث  االحمر،  البحر 
الهندي،  واملحيط  االحمر  البحر  بني  ما 
احد  كونه  املهم  االقتصادي  موقعه  اىل 
الدول  بني  والنقل  املائية  املمرات  اهم 
واملحيط  املتوسط  والبحر  االوروبية 
الهندي ورشق اسيا، ملا ميتاز به من عمق 
وناقالت  السفن  ملرور  مناسبني  وعرض 
متباعدين.  متعاكسني  اتجاهني  يف  النفط 
الغربية،  الدول  بعض  جعل  الذي  االمر 
يتسابق  املتحدة،  الواليات  وخصوصا 
املجاورة  الدول  تقوية حضورها يف  عىل 

ملضيق باب املندب.

باب املندب

للبحر  الجنويب  الباب  مفاتيح  بزمام  سيايس. ميسك  جيوـ  اسرتاتيجي  مبوقع  اليمن  يتمتع 
طريقا  ميثل  الذي  اليمن  يف  املندب  وباب  هرمز  مضيقي  بني  وثيق  تداخل  مثة  االحمر. 
للناقالت املحملة نفط الخليج العريب يف اتجاه اوروبا. كام يربط حزام امن الجزيرة والخليج 

العريب ابتداء من قناة السويس وانتهاء بشط العرب. 
من هنا ميثل اليمن ركنا اساسيا المن الخليج وبوابته الجنوبية وبقية الدول العربية، وال 
سيام مرص التي تعتمد يف دخلها القومي عىل قناة السويس. اي سيطرة اجنبية عىل هذه 
املمرات تعني خنق الرئة التي يتنفس منها الخليج والجزيرة العربية، ليس النها ممرات 
لناقالت النفط فحسب، امنا النها ممرات السترياد السلع التجارية وتصديرها اىل اسواق 

العامل، وخصوصا اوروبا وامريكا ودول الرشق االقىص يف آسيا.

اليمن موقع استراتيجي
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رئيس املجلس االعىل للجامرك العميد الركن املتقاعد نزار خليل.

تحقيق

رئيس املجلس األعلى للجمارك: ضبطنا الثغر
لكن ثّمة مناطق ال نستطيع دخولها

تظل االنظار الرسمية والشعبية شاخصة عىل الدوام اىل ادارة الجامرك، اذ ُيرتكز 
عليها يف اعداد املوازنات كونها االدارة التي تحقق اكرب ايراد للخزينة. مع ذلك، 
االتهامات  سيل  من  تسلم  ال  الثغر،  عىل  السيطرة  ومحاولتها  انجازاتها  رغم 

وتصويب السهام عليها يف قضايا فساد يتشابك فيها السيايس باالداري 

عانت ادارة الجامرك من الشغور يف مجلسها 
االعىل ثالث سنوات، ُعزيت اليه عىل مّر هذا 
الوقت حال الفوىض والتغايض واالهامل. اال 
بالزمام يف  املبادرة وامسكت  استعادت  انها 
عينيه  نصب  وضع  الجديد.  مجلسها  ظل 
حيال  خصوصا  اتجاه،  من  اكرث  يف  العمل 
والرقابة  االدارة  وتعزيز  واملحاسبة  التطوير 
تفعيل  يف  تاليا  يساهم  ما  الكفي،  بالعديد 

عملها.
الجامرك،  ادارة  باب  العام"  "االمن  طرقت 
العميد  االعىل  املجلس  رئيس  وحاورت 
الركن املتقاعد نزار خليل، مجريا جردة عىل 
الوضع القائم، ما شكا منه والصعوبات التي 

امكن املجلس االعىل تجاوزها.

■ بداية، هل من ملحة عن ادارة الجامرك، 
صالحيات املجلس االعىل ومهامته؟

□ تشمل ادارة الجامرك املجلس االعىل الذي 
املديرية  اىل  وعضوين،  رئيس  من  يتكون 
العامة. املجلس االعىل تقريري يضع سياسة 
ادارة الجامرك، ولديه صالحية ترشيعية بناء 
مجلس  يعطي  الحكومة.  من  تفويض  عىل 
مجاالت  يف  الترشيع  حق  الحكومة  النواب 
الترشيع  صالحية  تفّوض  والحكومة  معينة، 
يف  وتحديدا  للجامرك،  االعىل  املجلس  اىل 
بالتعريفات.  يتعلق  وما  الجمريك  الحقل 
قانون  يف  الوزير.  صالحية  كذلك  للمجلس 
موازنة  ادارة  يف  اي  العمومية،  املحاسبة 
مع  االعىل  املجلس  يتعاطى  الجامرك،  ادارة 

وزارته.  موازنة  مع  الوزير  تعاطي  املوازنة 
هو َمن يوقع دفاتر الرشوط ويوافق نهائيا 
يف  وزير  صالحية  له  النفقات.  عقد  عىل 
يف  موجودة  ليست  باملوظفني،  يتعلق  ما 

االدارات االخرى.

■ ماذا عن قرارات املجلس؟
للجامرك  االعىل  املجلس  قرارات  تتعلق   □
كل  يبت  وهو  الجمريك،  العمل  بسياسة 
مئة  البضائع  قيمة  تفوق  التي  املخالفات 
 25 تفوق  التي  الغرامة  ويف  لرية،  مليون 

مليون لرية.

■ ماذا عن االدوار التي يؤديها؟
□ يرشف املجلس عىل عمل املديرية العامة 
باملصالح  منوطة  ادواره  ويراقبها.  للجامرك 
من  يتالف  له.  التابعة  واالقسام  والدوائر 
مصلحة  اهمها  مصالح  ومن  املجلس،  هيئة 

املواضيع  بدرس  تهتم  التي  الدراسات 
قانونية  وتدرس  بالجامرك،  املرتبطة 
املخالفات والقضايا واملصالحات التي تجري 
العنارص  بتدريب  تعنى  كام  االدارة،  مع 
اما  الخارج.  اىل  السفر  ومسائل  واملوظفني 
املجلس.  رس  امانة  فهي  الديوان،  مصلحة 
والقرارات  الربيد  وتتلقى  امللفات  تحرّض 
باالجامع،  املجلس  هيئة  عن  تصدر  التي 
هناك  للموظفني.  االدارية  الشؤون  وتتابع 
عقل  تعترب  التي  اآليل  املركز  مصلحة  ايضا 

االدارة الجمركية.

■ ما هو تأثري نظام "االسيكودا" عىل االدارة 
الجمركية؟

□ تّم ادخال هذا النظام اىل االدارة الجمركية 
تسهيل  منه  الرئييس  والهدف   ،1997 عام 
التجارة الخارجية، اي انسياب البضائع التي 
مع  نرتبط  نحن  الدولية.  االتفاقات  تفرضها 
الدول  ومع  وان"،  "اورو  باتفاق  االوروبيني 
يفرض  العريب".  "التيسري  باتفاق  العربية 
يقتيض  معينة  معايري  علينا  االتفاقان  هذان 
التزامها، اضافة اىل منظمة الجامرك العاملية 
التي نحن عضو فيها وتفرض بدورها التقيد 

ببعض االنظمة واالجراءات.

■ ما طبيعة هذا النظام؟
الكشف  لبنان  اعتمد  النظام،  هذا  قبل   □
النظام  هذا  لكن  البضائع.  كل  عىل  الحيس 
يزود معطيات ويحول اىل اخرض غري خاضع 
النسبة  للكشف.  خاضع  واحمر  للكشف 
احمر.   % و10  اخرض   %  90 تقارب  حاليا 
يخرج يوميا من املرفأ ما بني 400 اىل 500 
الحيس  للكشف  امكان  وال  مستوعب، 
املزود  النظام  اىل هذا  نلجأ  لذا  كلها،  عليها 
يعتمد  املعايري، وهو  لجنة  تضعها  معطيات 

عن  البحث  مصلحة  لدينا  الالحقة.  املراقبة 
املكافحة  اىل  املالحقة،  تتوىل  التي  التهريب 
تقيم حواجز وتجري مالحقات.  التي  الربية 
من ضمن هذه املصلحة مثة دائرة للتدقيق 
مبا  املستندات  تدرس  القيمة  عن  والتحري 
ميكننا من مالحقة التاجر بعد خروج بضاعته 

من املرفأ ونقلها اىل املحال واملستودعات.

■ كيف تقّيم عمل هذا النظام؟
مل  الديون.  مشكلة  من  يعاين  بلد  نحن   □
املرجوة  النتيجة  "االسيكودا"  نظام  يعط 
الننا نعتمد عىل ايرادات الجامرك يف موازنة 
من   % 40 اىل   35 نحو  تشكل  التي  الدولة 
العامة  الخزينة  اىل  وتدخل  العامة،  املوازنة 
من  سنويا  لرية  مليار   3000 اىل   2800 من 
القيمة  عىل  والرضيبة  الجمركية  الرسوم 
جرى  التي  الدولية  واالتفاقات  املضافة. 
توقيعها ادت اىل تدين حجم االيرادات. مثة 
كلام  انه  هو  الناس،  لدى  خاطئ  مفهوم 
الرسوم،  نسبة  تزيد  التجارة  حركة  زادت 
النظر  علينا  الن  الصحيح،  هو  العكس  لكن 
الدول  من  كانت  اذا  البضاعة.  مصدر  اىل 
آذار   15 يف  الرسوم.  نسبة  تتدىن  االوروبية 
وفق  صفرا  الجمركية  الرسوم  تصبح   2015
االتفاق االورويب، لذلك نعتمد عىل الرضيبة 

اىل  ترد  التي   )TVA( املضافة  القيمة  عىل 
اصحابها يف احيان كثرية. يحتاج هذا النظام 
فيه هي  االساسية  الصعوبة  اىل تطوير، الن 
اذا  كبري.  وهو  الجامرك  عديد  يف  النقص 
اردنا مراقبة الحقة يقتيض توفري عديد كبري 
التهريب، لتوزيعه عىل  البحث عن  ملصلحة 
كل املناطق اللبنانية، ناهيك ببعض املناطق 

ال تستطيع الجامرك دخولها.
 

املجلس  تواجه  التي  الصعوبات  من   ■
الرشكات الوهمية. هل من اجراء يجبه هذا 

التحايل؟
اضافية،  صعوبة  الوهمية  الرشكات  متثل   □
وتسجيلها  رشكة  انشاء  اىل  البعض  يلجأ  اذ 

وتحت  املال،  وزارة  يف  مايل  سجل  تحت 
بضاعة  استرياد  ويتم  وعنوان،  تسمية 
نجدها.  عنوانها ال  اىل  باسمها. حني نذهب 
اكرث َمن يعتمد هذا االسلوب هم املهربون. 
املال  وزارة  مع  التعاون  صدد  يف  نحن 

للتشدد يف اعطاء تراخيص للرشكات.

القضاء  مع  التعاون  اىل  تنظر  كيف   ■
اللبناين؟

ينص  الجمركية  العملية  ما يسمى  □ هناك 
مثة  اجراءاتها.  كل  عىل  الجامرك  قانون 
مقيدة  وبضاعة  ادخالها،  ممنوع  بضاعة 
مسبقة  موافقات  عىل  الحصول  برشط 
بعد  اال  تخرج  وال  للفحوص،  اخضاعها  او 
تحقق هذا الرشط. اال ان للتاجر حق اعادة 
تصديرها قبل الترصيح عنها. يف هذه الحال 
توافر  لعدم  التدّخل  القضاء  يستطيع  ال 
النيابة  وتحديدا  القضاء،  يتدّخل  الجرم. 
املال  يف  االهدار  حال  يف  املالية،  العامة 
يف  التمييزي  العام  املدعي  ويتدّخل  العام، 
حال الجرم الجزايئ. نحن عىل تعاون تام مع 
يتوافر  مل  اذا  جرم.  وجود  حال  يف  القضاء 
دور  واخذ  التدّخل  القضاء  مقدور  يف  ليس 
الجمركية.  االجراءات  يف  الجامرك  ادارة 
عىل  الكشف  تم  عندما  مثال  القضاء  تدّخل 
يف  لرتكيبها  مستوردة  كانت  انذار  اجهزة 
نسبة  ان  وتبني  العامة،  املؤسسات  احدى 
اىل  بالنسبة  ذاته  االمر  كبرية.  فيها  االشعاع 
وزير  عنها  اعلن  التي  املطبخية  االدوات 
وهي  الجمركية،  الضابطة  لدينا  نحن  املال. 
باملوضوع  تعد محرضا  عدلية  مثابة ضابطة 
يتصل  ما  يف  املالية  العامة  النيابة  وتخابر 
التمييزية  العامة  والنيابة  املالية،  بالجرائم 
عندئذ  الجزائية.  بالجرائم  يتصل  ما  يف 
اشارة  عىل  بناء  الجمركية  الضابطة  تترصف 

العامة. النيابة 

اىل  سعيت  املسؤولية  زمام  تسلمك  منذ   ■
عكس صورة شفافة عن اداء ادارة الجامرك. 
املستمرة  االتهامات  ملاذا  هو:  السؤال  لكن 

لهذه االدارة بالفساد؟
ثالث  الشغور  من  االدارة  عانت   □

تعتمد موازنة الدولة على 
ايرادات الجمارك بنسبة 35 

الى 40 %، وتدخل في 
خزينتها من 2800 الى 

3000 مليار ليرة سنويا 

ثمة مغاالة في حق 
الجمارك، وليس صحيحا 

انها غير مضبوطة رغم 
بعض الثغر التي يعود 

سببها الى الشغور السابق
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ينظم  الذي  االعىل  واملجلس  سنوات، 
الهيئة  تسلم  منذ  موجودا.  يكن  مل  عملها 
سبعة  نحو  قبل  مهامتها  للمجلس  الجديدة 
ضبط  وتم  كثرية،  انجازات  حققنا  اشهر 
ميثل  سابقا  كان  بعدما  كبرية  بنسبة  املطار 
دون  من  تخرج  بضائع  تهريب.  خطوط 
وتخضع  وهمية  بأسامء  تأيت  او  جمرك، 
للجمرك وفق ما هو مرصح من بضاعة. تم 
التهريب  ان  ضبط ذلك كله مع االشارة اىل 
يسبق  واملهرب  قائم،  العاملية  التجارة  يف 
املرفأ  اما  ملتوية.  وطرق  باساليب  الجميع 
جدا.  كبري  فيه  الجمريك  العمل  حجم  فان 
نظام  اىل  اضافة  العديد،  يف  كبري  نقص  مثة 
الالحقة  الرقابة  يعني  احمر"، وهذا  "اخرض 
وتجهيزات  كاف  عديد  وجود  توجب  التي 
مناسبة. خالل الفرتة القصرية من مسؤوليتي 
وجدت ان مثة مغاالة يف حق الجامرك. ليس 
الثغر  انها غري مضبوطة رغم بعض  صحيحا 
كون  السابق،  الشغور  اىل  سببها  يعود  التي 
موظف الجامرك ال يخىش سوى من ادارته. 
البطء  بعض  ويعود  قاسية،  تدابري  وضعنا 
مقدورنا  يف  ليس  الن  ادارية  مسائل  اىل 
وهي  الالزمة،  بالرسعة  التشكيالت  اجراء 
املدنية  الخدمة  مجلس  موافقة  اىل  تحتاج 
املجلس  هيئة  اتفاق  منها  اخرى  واعتبارات 
اي  اعرتاض  باالجامع.  قراراتها  تتخذ  التي 
عضو يعطل القرار. وهي احدى ثغر النظام 
الداخيل. رمبا تكون مقصودة الن الصالحية 
املجلس لجهة تشكيل رؤساء  لهيئة  املعطاة 
رمبا  لوزير،  تعط  مل  التي  والدوائر  املصالح 

اوجبت االجامع يف القرار لتحقيق التوازن.

االجهزة  مع  الجامرك  تعاون  عن   ماذا   ■
العسكرية واالمنية االخرى، وخصوصا االمن 
املوانئ  يف  مشرتكة  صالحيات  بحكم  العام  

الجوية والبحرية واملعابر الربية؟
□ االمن العام وادارة الجامرك االكرث حضورا 
واملنافذ.  واملعابر  واملرافئ  املطارات  يف 
املسافرين  عىل  العام  االمن  عمل  ينصب 
العابرين ذهابا وايابا، اما نحن فيقترص دورنا 
ويؤازرنا  معه،  ممتاز  التعاون  البضائع.  عىل 

يف بعض املسائل. التعاون مع االجهزة االخرى 
السباق.  من  نوعا  هناك  لكن  ايضا،  جيد 
اعالميا  نستثمره  ال  امرا  نكتشف  عندما 
تسبقنا  االخرى  االجهزة  ان  حني  يف  ودعائيا، 

اىل ذلك. اكرث ما يهمنا التعاون مع جهاز امن 
املطار، وهو قائم. مثة تعاون كبري يف املرفأ مع 
التنسيق،  عملية  يف  ال حساسية  العام.  االمن 

بل اجدها مفيدة وتعطي نتيجة اكرب.

االمن العام وادارة الجامرك االكرث حضورا يف املطارات واملرافئ واملعابر، والتعاون ممتاز. 

بها  يناط  والرضائب،  الرسوم  وسائر  الجمركية  الرسوم  استيفاء  عن  مسؤولة  عامة  ادارة 
تحصيلها عىل البضائع املستوردة اىل لبنان عمال باحكام قانون الجامرك، او اي قانون آخر 
معني، او االتفاقات التي يكون لبنان طرفا فيها. كذلك االمر يف ما يتعلق برسوم االخراج التي 

قد تفرض عىل بعض الصادرات.
اما عمل الجامرك، فهو:

• حامية امن التجارة الدولية.
• تسهيل االجراءات الجمركية وتبسيطها.

• تشجيع االمتثال الطوعي للقوانني واالنظمة عرب التواصل ونوعية الخدمة وتحمل املسؤولية.
• اعتامد اساليب ادارة املخاطر الستهداف التهريب والكشف عن املامرسات االحتيالية.

• اعتامد مبدأ التدقيق الالحق يف العمليات الجمركية.
• حامية املجتمع والصحة العامة من خالل فرض تقييدات صارمة عىل التجارة.

• استيفاء العائدات الجمركية باساليب فاعلة ودقيقة.
• توفري احصاءات التجارة الخارجية عن السلع بطريقة دقيقة ورسيعة.

• ضامن الشفافية والعلنية لكل املعلومات املتعلقة بالجمهور.
• التامس تبادل املعلومات ما بني ادارة الجامرك والجهات الحكومية.

• التامس املعلوماتية لالنتقال تدريجا اىل بيئة غري ورقية لتحقيق الحكومة االلكرتونية.

الجمارك اللبنانية
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محافظ الشامل رمزي نهرا.

محافظ الشمال من القضاء المالي إلى اإلدارة:
إنجازاتنا تعّزز الدولة والقانون رغم التحّديات

عىل رأس الهرم االداري يف محافظة الشامل، تشمل صالحياته ما يقارب 140 بلدية 
زغرتا،  برشي،  الضنية،  املنية،  ـ  طرابلس  املحافظة:  يف  اقضية  ستة  ضمن  موزعة 
الكورة، البرتون.  مركزها يف رسايا طرابلس، ثانية كربى املدن، واالوىل بينها من حيث 

املستوى املعييش والخضات االمنية

ديوان  يف  القايض  عاليه،  ابن  نهرا  رمزي 
املحاسبة، استاذ القانون املحارض يف الجامعة 
اتخذه  بقرار  للشامل  محافظا  عني  اللبنانية، 
مجلس الوزراء يف جلسة 2 ايار 2014. تسعة 
بقرارات  زاخرة  تعيينه  عىل  مضت  اشهر 
مؤسسات  لحضور  تعزيزا  اتخذها  نوعية 
الدولة، وفرضا لهيبة القانون رغم التحديات 

االمنية، يقول.

■ بداية كيف يعرّف القانون املحافظ ويحدد 
مهامته، وطبيعة عالقته بوزارة الداخلية؟

من  موظف  املحافظ  القانون،  مبقتىض   □
من  جزء  واملحافظة  الدولة،  يف  االوىل  الفئة 
التي  والبلديات  الداخلية  وزارة  تنظيامت 
املشنوق  نهاد  الوزير  اليوم  يرأسها وزير هو 
اتخاذ  يف  االستثنائية  بجرأته  يتميز  الذي 
القرارات الصعبة وتطبيقها، مبا يشكل فرصة 
يف  يرغب  محافظ   لكل  كبريا  ودعام  مهمة 
تحقيق انجازات. يف ما خص مهامت املحافظ، 
قانون  معظمها  عّدد  وقد  واسعة جدا،  فهي 
االشرتاعي  باملرسوم  الصادر  االداري  التنظيم 
ان  وابرزها   ،1959 12 حزيران  116 يف  رقم 

املحافظ:
ايا  املوظفني  جميع  محافظته  يف  يتقدم   •

كانت رتبتهم او السلك الذي ينتمون اليه. 
وله  املحافظة،  يف  الوزارات  اجهزة  يدير   •
ويراقب  الدوائر  يفتش  ان  الصفة  بهذه 
االدارية  االجازات  ومينحهم  املوظفني 

مقابلة

التأديبية  العقوبات  يفرض  وان  والصحية، 
وفقا الحكام نظام املوظفني باستثناء موظفي 

وزاريت العدل والدفاع الوطني.
واالنظمة  القوانني  تنفيذ  عىل  يسهر   •
ويعترب  املحافظة،  يف  العامة  والتعليامت 

مسؤوال عن حسن تطبيقها. 
الحرية  واالمن وصون  النظام  يتوىل حفظ   •
من  وله  الخاصة،  امللكية  وحرمة  الشخصية 
اجل ذلك الطلب من قوى االمن يف املحافظة 

اتخاذ كل التدابري التي تقتضيها الظروف.

كيف  اشهر،  قبل  مهامتك  تسلمك  مع   ■
وجدت الواقعني االداري واملايل يف املحافظة؟
املحافظة  امكانات  املايل،  الصعيد  عىل   □
تكفي  بالكاد  وموازنتها  جدا  متواضعة 
وتسيري  اليومية،  اللوجستية  الحاجات 
الدائرتني  يف  الروتينية  االدارية  االعامل 
بالتايل  املحافظ.  يعاونان  اللذين  والقسمني 
انجاز  املتواضعة  املوازنة  هذه  عرب  يستحيل 
امنائية. لكن ذلك يكون ممكنا من  مشاريع 
التي  البلديات  واتحادات  البلديات  خالل 
نرشف عىل اعاملها، خصوصا وان َمن يرأسها 
نقلة  لتحقيق  والحامسة  التعاون  كل  يبدي 
معظمهم  يف  وهم  الصعد،  كل  عىل  نوعية 
الصعيد  عىل  اما  عالية.  كفايات  اصحاب 
االداري، فثمة شغور كبري يف مالك املحافظة، 
النقص  لهذا  تكون  ان  الطبيعي  ومن 
نحن يف صدد  االداء.  سلبية عىل  انعكاسات 

الشدياق منير 
mounirchidiac2014@gmail.com

خطة متكاملة الزالة 
التعديات عن االمالك 

العامة، واقفال كسارات 
تعمل بال تراخيص

هيئة خاصة الدارة االزمات 
والكوارث في املحافظة، 

مهمتها التدخل ملعالجة 
سريعة الي ازمة او كارثة 

او احداث امنية

وزير  ارشاف  يف  الشواغر  كل  مللء  االعداد 
الداخلية.

■ كيف تقّيم العالقة مع البلديات؟
مهاميت  تسلمي  منذ  ممتازة.  العالقة   □
واتحادات  القامئقاميات  زيارة  تقصدت 
معظمها  زرت  وقد  والبلديات.  البلديات 
هواجسها  عىل  كثب  عن  االطالع  بهدف 
ما  كل  وتأمني  حلها  اىل  ساعيا  ومشكالتها، 
وفرض  وقراها،  املحافظة  بلدات  المناء  يلزم 
عمل  كفريق  اليوم  نعمل  نحن  القانون. 
كل  ادارة  لحسن  يوميا  ونتعاون  واحد، 
حققنا  وقد  املحافظة،  يف  العالقة  امللفات 
الجميع  ان  املهم  بعضها.  يف  ممتازة  نتائج 
يف  الحدود  اقىص  اىل   ومتعاون  متحمس 
نوعية عىل  نقلة  تحقيق  يساعد عىل  ما  كل 

الصعد املختلفة من ضمن املحافظة. 

منها  تعاين  التي  املشكالت  ابرز  هي  ما   ■
املحافظة، السيام طرابلس؟

التي  االمنية  الحوادث  ان  يف  شك  ال   □
وان  االخرية،  االعوام  يف  باملدينة  عصفت 
املشاريع  تراجع  سببت  متقطع،  نحو  عىل 
والصناعية  السياحية  واالستثامرات 
املحافظة.  اقضية  كل  ويف  فيها،  والتجارية 
من  جو  تعميم  اىل  ايضا  ادى  ذلك  كل 
الرتاخي االمني الذي سّهل حصول تجاوزات 
قانونية يف مجاالت عدة، كالتعديات الكثرية 
العامة وسواها من املخالفات،  عىل االمالك 
كضعف  مزمنة  مشكالت  بوجود  ناهيك 
الجباية يف كثري من البلديات، وشبه انعدام 
التنمية  يعيق  ما  االخر  بعضها  يف  املوارد 
انحالل  عن  فضال  لها،  التابعة  املناطق  يف 
البلديات السباب شتى، اىل زحمة  عدد من 

من  وغريها  طرابلس  مدينة  يف  خانقة  سري 
املشكالت.

عىل  ما  تقدم  تحقيق  من  متكنتم  هل   ■
صعيد حل اي من املشكالت تلك؟

الوزارات  مع  بالتعاون  متكنا  بالطبع،   □
املعنية  الرسمية  واملرجعيات  والبلديات 
تهم  كثرية  ملفات  يف  كبري  تقدم  تحقيق  من 
من  اليومية.  حياتهم  وتسّهل  املواطنني، 

ابرزها:
تشّوه  التي  الكسارات  ملف  اىل  بالنسبة   -1
البيئة  يف  جسيمة  ارضارا  وتسّبب  الطبيعة 
والصحة العامة، انجزنا جردة بكل تلك التي 
قانونية  ومدى  املحافظة  نطاق  يف  تعمل 
كل  يف  العمل  وقف  قرار  وطبقنا  منها،  كل 
قانونية  تراخيص  تحوز  ال  التي  الكسارات 

وفقا لالصول.
التعديات  بدأنا خطة متكاملة الزالة كل   -2
هذا  يف  العامة.  االمالك  عىل  واملخالفات 
الثابتة  والتعديات  االكشاك  ازلنا  السياق، 
البحرية  االرصفة  عىل  منترشة  كانت  التي 
اجرينا  بعدما  وامليناء،  طرابلس  ملدينة 
مكانها  حديثة  اكشاك  وضع  عن  دراسة 
حيث  من  اوروبا،  يف  املعتمدة  لتلك  مامثلة 
اىل  تؤدي  التي  الجميلة والحضارية،  اشكالها 
بعد  الكهربائية.  الطاقة  استهالك  يف  توفري 
املجتمع  مع  بالتعاون  املرشوع  هذا  تنفيذ 

القدمية  االكشاك  الصحاب  سيكون  املدين، 
ما دامت  استئجارها  افضلية يف  ازلناها  التي 
الهدف  متوافرة.  الالزمة  القانونية  الرشوط 
تطبيق القانون عرب ازالة التعديات وتحديث 
شواطئ  تجميل  يف  يساهم  مبا  االكشاك 
حملة  ستتواصل  للسياحة.  تشجيعا  املدينة 
كل  يف  العامة  االمالك  عن  التعديات  ازالة 

ارجاء املحافظة.
3-  تم استحداث هيئة خاصة الدارة االزمات 
رئاسة  مع  بالتعاون  املحافظة،  يف  والكوارث 
لالغاثة وممثلني عن  العليا  والهيئة  الحكومة 

والصليب  والجيش  الرسمية  االدارات  كل 
االطفاء  املدين وفوج  والدفاع  اللبناين  االحمر 
التدخل  مهمتها  املختلفة،  االمنية  والقوى 
كارثة  او  ازمة  الي  الرسيعة  املعالجة  لتوفري 
او احداث امنية تقع ضمن نطاق املحافظة. 
يف  ومقرها  املحافظ  يرأسها  الهيئة  ان  علام 

مكتبه.
الرسمية،  االدارات  عىل  بجولة  قمنا   -4
العمل  سري  حسن  لناحية  التفتيش  واجرينا 
ورسعة انجاز معامالت املواطنني، كام تشددنا 
االجراءات  واتخذنا  العمل  دوام  ضبط  يف 

التأديبية يف حق املقرصين واملخالفني. 
وصحتهم،  املواطنني  سالمة  عىل  حفاظا   -5
اتحاد بلديات  العمل موقتا يف مسلخ  اوقفنا 
الصحي  الحجر  منطقة  يف  الواقع  الفيحاء 
يراعي  ال  انه  تبني  بعدما  طرابلس،  يف 
االتحاد  قيام  حني  اىل  الصحية،  الرشوط 
حددتها  التي  الالزمة  التصليحات  بامتام 
الذي  تقريرها  الشامل يف  الصحة يف  مصلحة 
وقد  املحافظة.  اىل  الخصوص  قدمته يف هذا 
املحافظة  حاجات  يؤمن  منه  بديال  اوجدنا 
املسلخ  تأهيل  من  االنتهاء  يتم  ريثام  موقتا 
من  تأتينا  تقارير  اي  نويل  كذلك  االسايس. 
اولوية  والزراعة  واالقتصاد  الصحة  وزارات 
مبا  املعنية،  البلديات  مع  بالتنسيق  املتابعة 

الغذائية للمواطنني. يضمن السالمة 
6- بدأنا العمل عىل زيادة عديد الرشطة يف 
وزير  من  بتوجيهات  واتحاداتها  البلديات 
ومؤازرة  واالمن  االستقرار  لتعزيز  الداخلية، 
حفظ  مهامت  يف  االمنية  والقوى  الجيش 

االمن ضمن نطاق املحافظة. 
السري  زحمة  ازمة  من  التخفيف  بهدف   -7
والفانات  الباصات  يف مدينة طرابلس، منعنا 
بحيث  املدينة،  داخل  التوقف  من  الكبرية 
محطات  ضمن  محصورا  توقفها  اصبح 
دور  بتفعيل  وقمنا  نطاقها.  خارج  التسفري 
قوى  مع  اشرتاكها  لناحية  البلدية  الرشطة 

االمن الداخيل يف تنظيم السري يف املدينة.
8- يف ما خص ملف الوافدين السوريني، نقوم 
للمحافظة  التابعة  البلديات  كل  نطاق  يف 
وتحديد  رسميا،  احصائهم  عىل  بالعمل 

بنظام  التقيد  مدى  من  للتأكد  اماكنهم 
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نتشدد يف منعهم  لبنان. كذلك  االقامة يف 
من مامرسة املهن املنافسة للبنانيني بناء عىل 
وكذلك  العمل،  وزارة  عن  الصادرة  القرارات 
نقابات  اىل  االنتساب  تتطلب  التي  املهن 
لبنانية كالطب والصيدلة والهندسة وسواها.

البلديات،  رؤساء  مع  والتعاون  بالتنسيق   -9
النفايات  جمع  عمليات  بتفعيل  قمنا 
وتنظيف الشوارع دوريا يف نطاق املحافظة.

املولدات  اصحاب  بعض  قيام  جراء   -10
الشهرية  االشرتاكات  اسعار  برفع  الكهربائية 
للمواطنني،  استغالال  يشكل  ما  عشوائيا، 
عقدنا اجتامعات عدة يف االقضية مع اصحاب 
البلديات  عن  ممثلني  حضور  يف  املولدات 
رضورة  اليهم  وابلغنا  واملياه،  الطاقة  ووزارة 
وزارة  تحددها  التي  التسعرية  قرار  التزام 
املخالفني،  عمل  توقيف  طائلة  تحت  الطاقة 

وختم املولدات الكهربائية بالشمع االحمر.
11-  امام تفيش ظاهرة حفر اآلبار االرتوازية 
قرارا  اتخذنا  ترخيص،  اي  دون  من  عشوائيا 

االستحصال  بعد  اال  جديدة  آبار  حفر  مبنع 
عىل تراخيص من الجهات املختصة، وتشددنا 
يف مالحقة املخالفني وفقا لالصول القانونية.

ان  لنا  تبني  السجون،  عىل  جولة  بعد   -12
كثريين من املساجني عاجزون عن تأمني دفع 
كفاالتهم التي ترتاوح قيمتها بني 200 و500 
الف لرية يك يتمكنوا من الخروج. بازاء هذا 
الواقع طلبت اجراء جردة بكل تلك الحاالت 
اىل  املدين  املجتمع  مع  بالتعاون  نسعى  يك 
يعودوا  يك  عنهم،  ودفعها  املبالغ  تلك  توفري 

اكتظاظ  من  ونخفف  واهاليهم  عائالتهم  اىل 
السجون.

التجارية  االسواق  زيارة  اعتمدنا   -13
واملدارس واملستشفيات واملؤسسات الرسمية 
والخاصة وسواها اسبوعيا، لالطالع عن كثب 
عىل مشكالتها والعمل عىل معالجتها مبارشة 
الرسمية  املراجع  مع  والتعاون  بالتنسيق  او 

املختصة.

■ مباذا تعد اهل محافظة الشامل يف املرحلة 
املقبلة؟

كثب  عن  عرفتهم  كام  وهم  اعاهدهم،   □
والشهامة،  والنخوة  بالطيبة  يتحلون 
املتاحة  واالمكانات  الجهود  اقىص  ببذل 
االمنية  الصعد  عىل  عيشهم  ظروف  لتحسني 
العيش  اطار  يف  واالقتصادية،  واالجتامعية 
حضاريا  لبنانيا  منوذجا  يشكل  الذي  املشرتك 
يعلو  الذي  القانون  سقف  وتحت  به،  نفخر 

وال يعىل عليه. 

اعتماد سياسة الباب 
املفتوح امام الجميع 

والتواصل املباشر

حوادث االعوام االخرية سّببت تراجع املشاريع واالستثامرات السياحية والصناعية والتجارية.
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نشاطات
داود رمال

aborami20@hotmail.com

مرشوع  بدء  منذ  اطلقت  عدة  نشاطات 
يف  للحدود  املتكاملة  االدارة  مفهوم 
تدريبية  دورات  وتضمنت   ،2013 شباط 
ومهامت  ميدانية  وزيارات  عمل  وورش 

ومؤمترات. تقييمية 
الخبري  لبنان  يف  العامل  الفريق  رئيس 
الربيطاين فل جونسون تحدث اىل »االمن 

العام« عن املرشوع:

■ لنبدأ اوال بتعريفه؟
لالدارة  الوطنية  القدرات  تطوير   □
 IBM( لبنان  يف  للحدود  املتكاملة 
Lebanon( مرشوع مساعدة تقنية ميوله 
الدويل  املركز  وينفذه  االورويب،  االتحاد 
 ،)ICMPD( الهجرة  سياسات  لتطوير 
اللبنانية،  االجهزة  مساعدة  عىل  ويعمل 
العام،  لالمن  العامة  املديرية  ومنها 
يساهم  مبا  وادارتها  الحدود  ضبط  عىل 
ميكن  لبنان.  يف  االمن  عىل  الحفاظ  يف 

مشروع تطوير القدرات الوطنية لإلدارة المتكاملة للحدود
جونسون: تعزيز قدرات األمن العام في إدارة الحدود

القدرات  تطوير  مرشوع  يتوخى 
يف  للحدود  متكاملة  الدارة  الوطنية 
االورويب،  االتحاد  من  بتمويل  لبنان، 
الدعم  تقديم  بينها:  من  عدة  اهدافا 
امن  وزيادة  اللبنانية  للسلطات 
تعزيز  الحدود،  مراقبة  املواطنني، 
التجارة  تسهيل  االقليمي،  االستقرار 
اىل  البرشي، وصوال  والتواصل  والتنمية 

ادارة ناجحة ومنسقة للحدود

بانها  للحدود  املتكاملة  االدارة  تعريف 
جميع  بني  ودويل  وطني  وتعاون  تنسيق 
السلطات واالجهزة املختصة للوصول اىل 
للحدود،  ومنسقة  وناجحة  فاعلة  ادارة 
حدود  عىل  املسافرين  حركة  وتسهيل 
والتنسيق  التعاون  يتم  ومضبوطة.  آمنة 
عىل مستويات ثالثة: االول داخل الجهاز 

بني  الثاين  الجهاز(،  او  الوزارة  )ضمن 
االجهزة  او  الوزارات  )بني  االجهزة 
الحدودية املختلفة، وبني املديرية العامة 
اللبنانية  الجامرك  وادارة  العام  لالمن 
االخرى  الدول  )مع  دويل  الثالث  مثال(، 
الدويل  كاالنرتبول  الدولية  واملنظامت 
كذلك  املتحدة(.  االمم  منظامت  او 
للحدود  املتكاملة  االدارة  مفهوم  يشري 
برفع  حدودي  جهاز  كل  تعزيز  اىل 
الحدود  ادارة  فتصبح  التعاون،  مستوى 
انتظار  فرتات  اىل  يؤدي  ما  سالسة،  اكرث 
الحدودية  املعابر  عىل  للمسافرين  اقرص 
كشف  عىل  القدرات  وتعزيز  الرشعية، 

الجرمية العابرة للحدود.

لتطوير سياسات  الدويل  املركز  ■ ما هو 
الهجرة؟

 15 ويضم   1993 عام  املركز  اسس   □
مشاريع  وينفذ  بحوثا  يجري  دولة. 

ويقدم  الهجرة،  شؤون  حول  ونشاطات 
الحكومات  اىل  السياسات  عن  توصيات 

الحكومية.  واالجهزة 
فيينا،  يف  مقره  من  نشاطاته  يدير 
اوروبا  يف  وممثلوه  بروكسل،  يف  وبعثته 
االوسط  والرشق  الشاملية  وافريقيا 
مع  املركز  يتعاون  الجنوبية.  وامريكا 
ومعاهد  الدولية  واملنظامت  الحكومات 
عىل  املدين  املجتمع  وهيئات  البحوث 
املتعلقة  املجاالت  يف  سياسات  وضع 
تدريبية،  دورات  تنظيم  ويف  بالهجرة، 
بسجل  يتمتع  وهو  املشاريع.  وادارة 
حافل وخربات واسعة يف ادارة املشاريع 
وانجازها، وقد شارك يف مشاريع االدارة 
االتحاد  ميولها  التي  للحدود  املتكاملة 
االورويب منذ بدايات نشوء هذا املفهوم. 
اطار  يف  سنوات  مدى  عىل  عمل  كذلك 
بالهجرة،  مرتبطة  مختلفة  مشاريع 
بالتعاون  املانحة  الجهات  من  وممولة 
كرشيك  العام  لالمن  العامة  املديرية  مع 

اسايس.

من  املستفيدون  االطراف  هم  من   ■
املرشوع؟

□ يعمل املرشوع  مع رشكاء ومستفيدين 
العامة  واملديرية  اللبناين  الجيش  هم 
لالمن العام وقوى االمن الداخيل وادارة 
اىل  يهدف  انه  ومبا  اللبنانية.  الجامرك 
عىل  الحركة  وتسهيل  االمن  تحسني 
جميع  عىل  تعود  فائدته  فان  الحدود، 
االجانب  والزوار  اللبنانيني  املواطنني 
تشمل  عموما.  الحامية  وطالبي  والتجار 
اجراءات  صوغ  املرشوع  ايجابيات 
استخدام  وتحسني  وفاعلة،  سهلة 
املسافرين  مع  التعامل  وتسهيل  املوارد، 
كشف  من  االجهزة  متكني  اىل  والبضائع، 

والتهريب،  بالبرش  االتجار  جرائم 
تبادل  مستوى  ورفع  املجرمني،  وتوقيف 
حاالت  استجابة  ورسعة  املعلومات، 

الطوارئ والتهديدات املختلفة.

تطوير  مرشوع  تنفيذ  يتم  كيف   ■
املتكاملة  لالدارة  الوطنية  القدرات 

للحدود؟
اىل  الدعم  تقديم  اىل  املرشوع  يهدف   □
الحدود  ضبط  عىل  اللبنانية  السلطات 
التجارة،  حركة  وتسهيل  امنها،  وحفظ 
والتنمية  االستقرار  مستوى  ورفع 
من خالل  املنطقة،  يف  البرشي  والتواصل 
التدريبية  النشاطات  من  مجموعة 
والبعثات  العمل  وورش  والتحليالت 
وتوفري  املعدات،  وتقديم  الدراسية، 
يتمتعون بخربة  الذين  املحرتفني  املدربني 
دعم  اىل  الحدود،  ادارة  مجال  يف  كبرية 
فريق العمل املحيل والتمويل من االتحاد 
بنية  انشاء  عىل  املرشوع  يركز  االورويب. 
تحقيقه  تم  ما  اىل  استنادا  ومتينة  صلبة 
من  ممكن  عدد  اكرب  واقامة  سابقا، 

املشرتكة. التدريبية  النشاطات 

■ ما هي النشاطات املحققة حتى االن؟
عرب   2013 شباط  يف  املرشوع  انطلق   □
االدارة  ومفهوم  املرشوع  لتقديم  مؤمتر 
التعاون  امثر  ثم  للحدود،  املتكاملة 
عن  العام  لالمن  العامة  املديرية  مع 

اآلتية: النشاطات 
• التدريب: توعية حول االدارة املتكاملة 
)تدريب  الوثائق  وامن  للحدود، 
االستجواب  ومهارات  ومتقدم(،  اسايس 

والتدريب )تدريب اسايس ومتقدم(.
• ورش العمل: تتناول اسرتاتيجيا االدارة 
املتكاملة للحدود وخطط العمل، ومناذج 
ضبط الحدود واملبادئ التوجيهية لالدارة 
الطوارئ  وخطط  للحدود،  املتكاملة 
االسرتاتيجيا،  وصوغ  التدريب،  وتطوير 

وتحليل الحاجات والتعاون الدويل.
كرواتيا  اىل  ارسالها  الدراسية:  البعثات   •

وبولونيا واسبانيا وهولندا.

تعمل االدارة املتكاملة 
للحدود على تنسيق 

وتعاون وطني ودولي بني 
السلطات واالجهزة توصال 

الى ادارة فاعلة وناجحة 
ومنسقة للحدود

ايجابيات املشروع اجراءات 
سهلة في التعامل مع 

املسافرين والبضائع، 
وتمكني االجهزة من كشف 

جرائم االتجار بالبشر والتهريب 
وتوقيف املجرمني

ضباط من االمن العام مع املدربني امام احدى اآلالت التي تستخدم يف الدخول االلكرتوين اىل املطار.خبري يلقي احدى املحارضات.
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تحقيق
مركز أمن عام الخارجية:

جسر تواصل للمعامالت عابر للقارات

اجهزة  تحديث  االدارية،  الهيكلية  تطوير 
ذو  تدّخل  وشبكاته،  وبرامجه  الكومبيوتر 
كارثتي  يف  للتحقيقات  ومتابعة  انساين  طابع 
الجزائرية  والطائرة  االندونيسية  العبارة 
املنكوبتني اللتني قىض فيهام لبنانيون، مواكبة 
عن  الصادرة  والتعاميم  للقرارات  مبارشة 
االدارة املركزية للمديرية العامة لالمن العام: 
عام  امن  مركز  خانة  يف  ومهامت  انجازات 

وزارة الخارجية واملغرتبني.
يتحدث رئيس املركز النقيب حسني رحال اىل 
قائال:  واالدوار،  الوظيفة  عن  العام”  “االمن 
منذ  وتطورت  االدارية  الهيكلية  “تبدلت 
فاصبح  يقارب ثالث سنوات. كان شعبة  ما 
ومسؤوليات  اوسع  بصالحيات  يتمتع  مركزا 

اشمل”.

زاوج مركز امن عام وزارة الخارجية واملغرتبني بني دوري الوزارة واملديرية العامة 
اللبنانيني  الرعايا  يربط  الحاجات  وتلبية  للتواصل  جرسا  ومهامتهام،  العام  لالمن 
املقيمني يف الخارج والبعثات االجنبية واملنظامت الدولية يف لبنان والديبلوماسيني 

املتقاعدين باالمن العام

■ ما هي املسؤوليات التي يضطلع بها؟
□ يشكل املركز صلة وصل، او ضابط ارتباط 
اذا جاز التعبري، بني االمن العام وكل من الرعايا 
اللبنانيني املقيمني يف الخارج ووزارة الخارجية 
واملنظامت  االجنبية  والبعثات  واملغرتبني 
والديبلوماسيني  لبنان  يف  العاملة  الدولية 
املتقاعدين. يعنى مبتابعة املعامالت والطلبات 
حرصا.  الفئات  تلك  اىل  تعود  التي  واالوضاع 
ودقة  ومسؤولياته  مهامته  تشعب  اىل  ونظرا 

صالحياته، نعرض ابرزها:
1- متابعة طلبات الرعايا اللبنانيني املقيمني يف 
الخارج يف ما يتعلق مبسؤوليات االمن العام، 

بالتنسيق املبارش مع كل البعثات.
البعثات  موظفي  كل  طلبات  متابعة   -2
والديبلوماسيني  لبنان  يف  املعتمدة  االجنبية 

املتقاعدين عرب التنسيق املبارش معها.
اللبنانيني  الرعايا  معامالت  بريد  تسلم   -3
الخارج  يف  اللبنانية  البعثات  امام  املقدمة 
سفر  وثائق  ومرور،  سفر  جوازات  )طلبات 
بدال من مفقود او متلفة او قدمية، اىل طلبات 
البعثات  بريد  التأشريات(،  وطلبات  الرتحيل 
تاشريات  )طلبات  لبنان  املعتمدة يف  االجنبية 
املكاتب  لتوزيعه عىل  انواعها(  واقامات عىل 

يف املديرية العامة لالمن العام للمعالجة.
العامة  املديرية  من  الوارد  الربيد  تسلم   -4
عىل  الجوابية  املراسالت  اي  العام،  لالمن 
معامالت البعثات اللبنانية يف الخارج والبعثات 
اىل  وتسليمها  لبنان،  يف  املعتمدة  االجنبية 

املراجع املختصة.
الديبلوماسيني  معامالت  طلبات  استقبال   -5
الخارجية  لوزارة  التابعني  االداريني  واملوظفني 
ومتابعة  تأشريات...(  )اقامات،  واملغرتبني 
تسليمها  العادة  متهيدا  املديرية  يف  تنفيذها 

اليهم.
6- تسلم املراسالت الفورية الواردة من وزارة 
الخارجية واملغرتبني ومتابعتها، وتلك املتعلقة 
والوفود  السياسية  الشخصيات  بوصول 

الرسمية والديبلوماسية.

الخاصة  املجانية  االقامات  طلبات  قبول   -7
مبوظفي البعثات االجنبية واملنظامت الدولية 
وتنفيذها  لبنان،  يف  ومستخدميها  العاملة 
فيه  واالقامة  لبنان  اىل  الدخول  لقانون  طبقا 
الصادر  وللمرسوم رقم 10188  منه  والخروج 

يف 28 متوز 1962 السيام املادة 18 منه.
الواردة من  السفر  8- تسلم طلبات جوازات 
البعثات اللبنانية يف الخارج عرب وزارة الخارجية 
واملغرتبني واعداد جداولها، وتسليمها اىل دائرة 
لالمن  العامة  املديرية  يف  اللبنانية  الجوازات 
التي  السفر  جوازات  تسلم  ثم   ومن  العام، 
تنجز وتسليمها اىل وزارة الخارجية واملغرتبني 

الرسالها اىل البعثات املعنية بها.

عام  بداية  منذ  بدأ  العام  االمن  ان  علمنا   ■
التي  اللبنانية  السفر  استبدال جوازات   2015
هي  ما  جديدة.  باخرى  صالحيتها  تنتهي 

االسباب واآللية املعتمدة؟  
□ متاشيا مع التوصيات الصادرة يف هذا الخصوص 
“ايكاو”،  الدويل  املدين  الطريان  منظمة  عن 
العامل  الجوية يف  املالحة  امن  تعزيز  اىل  الرامية 
القوانني  مبقتىص  للبنان  ملزمة  وهي  وسالمتها، 
لالمن  العام  املدير  اصدر  الدولية،  واالتفاقات 
االول  كانون   11 يف  ابراهيم  عباس  اللواء  العام 
2014 قرارا قىض بوقف العمل بتجديد جوازات 
السفر اللبنانية التي تنتهي صالحيتها اعتبارا من 
االول من كانون الثاين 2015، وبوجوب استصدار 
اي  اوضح،  مبعنى  منها.  بديلة  جديدة  جوازات 
جواز سفر لبناين تنتهي مدة صالحيته بعد هذا 
التاريخ ال ميكن لصاحبه، مقيام كان او مغرتبا، 
بديل  استصدار جواز جديد  عليه  امنا  تجديده، 
يتقدم  العام.  لالمن  العامة  املديرية  من  منه 
اللبنانية  البعثة  امام  الخارج بالطلب  اللبناين يف 
)سفارة، قنصلية، قائم باالعامل( يف بلد اقامته، 
وهي  تحيله عرب وزارة الخارجية واملغرتبني عىل 
مركز امن عام وزارة الخارجية ليتم انجاز الجواز 
يف املديرية، ومن ثم ارساله عرب الوزارة اىل البعثة 

املعنية يك يتسلمه صاحب العالقة. 

■ كم من الوقت يستلزم انجاز جواز السفر 
خارج  املقيمني  اللبنانيني  خص  ما  يف  اللبناين 
لبنان، اعتبارا من تاريخ تقدميهم الطلب امام 

البعثة اللبنانية يف بلد اقامتهم؟

منذ االول من كانون الثاني 
2015 تم وقف العمل 

بتجديد جوازات السفر 
اللبنانية التي تنتهي 

صالحيتها كي تستبدل 
بجوازات بديلة

رئيس مركز امن عام وزارة الخارجية واملغرتبني النقيب حسني رحال.

مقال

التجّسس والقانون
وعلمية  واقعية  مشاهد  نرى  واهدافه،  ووسائله  وانواعه  التجسس  عامل  عىل  االطالع  يجعلنا 

وقانونية كثرية. من ابرزها: 
اوال: مع تطور »مفهوم الدولة القوية«، مل يعد التجسس يقترص عىل الشؤون العسكرية واالمنية 

فحسب، امنا اصبح هناك تجسس ديبلومايس، اقتصادي، علمي، تكنولوجي، سيايس. 
ثانيا: اصبح معظم الدول املتطورة يعتمد يف التجسس، عىل نحو رئييس، عىل وسائل التكنولوجيا 
الحديثة كاالقامر االصطناعية، اجهزة  التنصت والتصوير التي قد تزرع يف اي مكان كاملكاتب 
و»النساء  املال  استخدام  ذلك  يحجب  مل  وغريها.  والهواتف  الكومبيوتر  واجهزة  والسيارات 
ارسار  اىل  للوصول  تستخدم  تزال  وال  كانت  وسائل  وهي  االمني.  للخرق  وسائل  الجميالت« 

مسؤولني وحكام ومعلوماتهم.
ثالثا: الجاسوس الناجح او املثايل، بحسب دراسات اجتامعية ونفسية، هو الذي يجمع يف شخصه 
ـ ذكرا او انثى ـ صفات عدة منها: الذكاء، العالقات االجتامعية، رسعة البديهة، حسن الترصف، 
الشجاعة والجرأة. كذلك يتمتع بقدرة عالية عىل اكتشاف نقاط ضعف يف َمن يتعاطى معهم، 
وعىل قدرة االقناع، او الخداع والتضليل للحصول عىل املعلومات من دون طرح اسئلة مبارشة. 
كام يكون متزن العاطفة بحيث ال تهزه املؤثرات العاطفية، غري مفرط يف رشب الكحول او تعاطي 

املخدرات، ثقته محدودة جدا يف َمن يتعاون معه.
رابعا: يعترب قانون العقوبات اللبناين الصادر باملرسوم االشرتاعي رقم 340 يف االول من آذار 1943 
جرم التجسس »كل فعل  يهدف اىل الحصول عىل معلومات او وثائق او اشياء يجب ان تبقى 

مكتومة حرصا عىل سالمة الدولة«. ويحدد العقوبات وفق اآليت:
1 ـ من استحصل عىل تلك املعلومات او الوثائق او رسقها، يعاقب يف هذه الحاالت:

اذا ارتكب هذه الجرمية ملنفعة دولة اجنبية باالشغال الشاقة املؤبدة. 
اذا مل يكن قد ارتكبها ملنفعة دولة اجنبية باالشغال الشاقة املوقتة )من 3 اىل 15 سنة(.

• كل شخص ميلك تلك املعلومات او الوثائق، من دون ان يكون موظفا او مستخدما او عامال يف 
الدولة، وقام بابالغها وافشائها من دون اي سبب مرشوع يربر له ذلك، يعاقب: 

اذا افىش هذه املعلومات للناس عموما بالحبس من شهرين اىل سنتني.
اذا افشاها ملنفعة دولة اجنبية باالشغال الشاقة املوقتة خمس سنوات عىل االقل.

• كل موظف او مستخدم او عامل يحتفظ بتلك املعلومات او الوثائق وقام بابالغها او افشائها 
من دون سبب مرشوع يربر له ذلك، يعاقب:

اذا ابلغها اىل الناس عموما باالعتقال املوقت )من 3 اىل 15 سنة(.
اذا ابلغها ملنفعة دولة اجنبية باالشغال الشاقة املؤبدة.

اذا قام بافشائها من طريق الخطأ غري املقصود، اي بسبب قلة احرتازه او اهامله، فبالحبس من 
شهرين اىل سنتني.

• اذا كانت جرائم التجسس التي عرضناها متت ملصلحة دولة معادية كارسائيل، فان العقوبات 
تشدد: 

يحكم عىل املجرم املتجسس باالعدام بدال من االشغال الشاقة املؤبدة. 
تزاد كل عقوبة موقتة مقدارا ميتد من الثلث حتى النصف، كذلك تضاعف الغرامة.

• كل لبناين قدم مسكنا او طعاما او لباسا او اي مساعدة لجاسوس او عميل وهو عىل بينة من 
امره، يعاقب باالشغال الشاقة املوقتة )من 3 اىل 15 سنة(.

اخريا تعددت االسباب والوسائل واالهداف، والنتيجة واحدة: التجسس جرمية يف نظر القانون.                                                                      

املحامي منري الشدياق
mounirchidiac2014@gmail.com

■ اىل اي مكتب يف املديرية يتبع؟
الجنسية  شؤون  مكتب  اداريا  يتبع   □

والجوازات واالجانب.
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مبجرد  العام،  االمن  دور  خص  ما  يف   □
تسلمنا الطلب من وزارة الخارجية واملغرتبني، 
الوزارة  اىل  وتسليمه  السفر  جواز  انجاز  يتم 
يف مهلة ترتاوح بني يومني حدا ادىن وخمسة 
ايام حدا اقىص. بالتايل، فان كل وقت يزيد عن 
هذه املدة يكون مرتبطا بعمل وزارة الخارجية، 
ارسال  التي يستلزمها  الزمنية  الفرتة  وتحديدا 
بريدها الديبلومايس ذهابا وايابا. هنا نشري اىل 
هذا  يف  وردتنا  كثرية  واستفسارات  مراجعات 
الخصوص، رفعت املديرية العامة لالمن العام 
تقرتح  الخارجية  وزارة  اىل  كتابا  عليها  بناء 
مبا  للوقت،  اختصارا  الرسيع  الربيد  اعتامد 
بالد  يف  املنترشين  اللبنانيني  معامالت  يسهل 

االغرتاب. االقرتاح قيد الدرس يف الوزارة.

■ ما هو اجاميل عدد املعامالت التي ينجزها 
املركز؟

كثريين  ان  اىل  االشارة  من  بد  ال  بداية،   □
السلطة  نحن  باننا  منهم  اعتقادا  يراجعوننا 
والزيجات  الوالدات  تسجيل  قانونا  املخولة 
اللبنانيني.  املغرتبني  اىل  العائدة  والوفيات 
توضيحا لهذا االلتباس الذي يقعون فيه، نقول 
التي  املعامالت  انجاز  يف  تنحرص  مهمتنا  ان 
تدخل ضمن صالحيات االمن العام، وتستكمل 
اما  الدولة.  يف  االخرى  الرسمية  الدوائر  لدى 
يف ما خص عدد املعامالت املنجزة عرب املركز، 
فتقدر بعرشات االالف سنويا من كل صنف. 
املعدل العام يتزايد سنة بعد اخرى. عىل سبيل 
املثال انجزنا عام 2013 نحو 19 الف جواز سفر 
لبناين، بينام وصل العدد عام 2014 اىل 32 الفا. 
ومن املتوقع ان يزداد هذه السنة بفعل قرار 

وقف تجديد جوازات السفر اللبنانية.

امللفات  يف  املركز  دور  االعالم  عرب  تابعنا   ■
كارثتي  يف  التحقيقات  ومواكبتكم  االنسانية، 
العبارة االندونيسية والطائرة الجزائرية اللتني 
قىض فيهام عدد من اللبنانيني. ما الذي حصل، 

وهل من جديد؟
□ فور وقوع الكارثتني االليمتني اللتني طاولتا 
يف الصميم اللبنانيني جميعا من دون استثناء، 
باستنفار  ابراهيم  اللواء  توجيهات  قضت 
كل  لتقديم  ودوائره  العام  االمن  مكاتب  كل 
ذات  مساعدات  من  امكاناتنا  به  تسمح  ما 

التي  التحقيقات  انساين، ومتابعة مسار  طابع 
الدولتني.  هاتني  يف  املعنية  السلطات  بدأتها 
تحقيقات  باجراء  لنا  القوانني ال تسمح  ان  اذ 
اىل  توجهنا  وقد  اجنبية.  دولة  اي  يف  مستقلة 
اللبنانيني  الرسميني  الوفدين  ضمن  هناك 
وساعدنا عىل انتشال الجثث، كام ارشفنا عىل 
اجراء فحوص الحمض النووي لها بالتعاون مع 
اهايل الضحايا اللبنانيني، وتابعنا عالج الجرحى 
وتأمني كل ما يلزم لعودتهم اىل لبنان. يف موازاة 
والسلطات  االمنية  االجهزة  مع  تواصلنا  ذلك 
التحقيقات  عىل  املرشفة  االجنبية  القضائية 
للوقوف عىل مجرياتها ومتابعتها بدقة، واجراء 
الشأن. لكن دورنا توقف  كل ما يلزم يف هذا 
بعدما اصبحت امللفات يف يد القضاء املختص. 

■ ما هي االنجازات التي تحققت يف املركز؟
تحديث  اىل  السعي  عن  يوما  نتوقف  مل   □
املركز متاشيا مع خطة تطوير االمن العام التي 
املسؤولية،  توليه  منذ  ابراهيم  اللواء  اطلقها 

فتم تحقيق انجازات عدة ابرزها:
الهيكلية  منذ ما يقارب ثالث سنوات تبدلت 
اصبح  بحيث  الخارجية  عام  المن  االدارية 
تقديم  لنا  اتاح  ما  شعبة.  كان  بعدما  مركزا 
باملعامالت.  للمعنيني  التسهيالت  من  الكثري 
الديبلوماسيني  معامالت  نستقبل  اصبحنا 
وننجزها  الخارجية  لوزارة  التابعني  واملوظفني 
يف املديرية، يف حني كانوا يف السابق يضطرون 
للتنقل بني مراكز االمن العام ومكاتبه ودوائره 
ارتياحا  ملتابعتها شخصيا. القى ذلك  املختصة 

لديهم وادى اىل توفري الوقت.  
تزويد املركز ما كان ينقصه من اجهزة كومبيوتر، 
مع  يتالءم  مبا  والربامج  الشبكات  وتحديث 
وفقا  واستعجالها  املعامالت  انجاز  متطلبات 

ملعايري العمل االداري الحديث. 
اعتامد برامج التواصل االلكرتوين وتقنياته بني 
للمديرية  املركزية  االدارة  يف  واملكاتب  املركز 
تعقب  اتاح  ما  اشهر،  ثالثة  يقارب  ما  منذ 
دائرة  او  مكتب  اي  يف  نعرف  يك  املعامالت 
اصبحت، وسواها من املسائل انعكست رسعة 

يف امتام املعامالت.
االستمرار  لناحية  االداري  العمل  تفعيل 
ونهارا،  ليال  واملتابعة  املعامالت  تسلم  يف 
اىل  نظرا  توقف  دون  من  ساعة   24/24 اي 
غري  الخطوة  هذه  القت  التوقيت.  اختالف 
املألوفة ضمن االدارة اللبنانية اصداء ايجابية 
والبعثات  الخارج  يف  املقيمني  اللبنانيني  وثناء 

واملنظامت االجنبية العاملة يف لبنان.
م. ش

مقر وزارة الخارجية واملغرتبني يف قرص بسرتس.

انجزنا عام 2013 نحو 19 
الف جواز سفر لبناني، بينما 
وصل العدد عام 2014 الى 
32 الفا، ومن املتوقع ان 

يزداد هذه السنة  

INDEVCO
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مركز أمن عام مرفأ طرابلس:
ضبط شبكات دولية تتاجر بالبشر وعصابات تزوير

االمنية  النجاحات  وصف  ميكن  العبارة  بهذه  االمكانات.  حدود  تتخطى  انجازات 
واالدارية التي حققها مركز امن عام مرفأ طرابلس عىل صعيد توقيف شبكات دولية 
وتهريب  بالبرش  االتجار  مجال  يف  وتركيا  ومرص  وسوريا  لبنان  بني  تنشط  منظمة 

االشخاص، وتوقيف مسافرين عرب املرفأ مبستندات مزورة خالل عام 2014 

مركز  يف  تحققا  الفتان  وتطوير  تحديث 
امن عام مرفأ طرابلس منذ نحو سنة، بدءا 
النجاز  كونتوارا   30 تضم  صالة  باستحداث 
البواخر واملسافرين وفقا الحدث  معامالت 
معايري الخدمة العامة، مرورا بتوسيع مبنى 
الصنع،  جاهزة  بيوت  استقدام  عرب  املركز 
الوثائق  المن  خاص  قسم  انشاء  اىل  وصوال 
وتجهيزه مبخترب ومعدات متطورة يف مجال 
االنجازات  من  وسواها  التزوير،  كشف 

االدارية.
يتطرق رئيس املركز النقيب عزار الشامي، 
هذه  اىل  العام”،  “االمن  مع  حوار  يف 
االنجازات بدءا برشح هيكلية املركز الذي 
االوىل  الشامل  عام  امن  دائرة  اداريا  يتبع 
الشدياق:  سيزار  العميد  يرأسها  التي 
الرس،  امانة  ثالث شعب هي  “تتالف من 
اىل  والتحقيق،  االستقصاء  البواخر،  مراقبة 

ثالث فرق عمالنية”.

يضطلع  التي  املسؤوليات  ابرز  هي  ما   ■
بها؟

والتعليامت  اللبنانية  القوانني  تحدد   □
الدامئة، ال سيام منها تعليامت عمل الدوائر 
العام  االمن  يف  البحرية  الحدودية  واملراكز 
تحت    2014 حزيران   17 يف  صدرت  التي 
الرقم 5، مهامت الدوائر واملراكز الحدودية 

البحرية يف االمن العام. من ابرزها:

تحقيق

وتخريجهم  البواخر  أطقم  تعيني   -4
بالتنسيق مع الوكيل البحري.

5- منح تصاريح الصعود اىل السفن للوكالء 
البحريني ومستخدميهم، بعد تقديم الوكيل 
البحري املعني طلبا بذلك يحدد فيه تاريخ 
الصعود واملدة املطلوبة واالسباب املوجبة، 

وترفق به موافقة قبطان الباخرة.
للبحارة،  املدينة  زيارة  تصاريح  منح   -6
وتصاريح زيارة سوريا ملَن هم من التابعية 

السورية. 
يف  عليها  املنصوص  الرسوم  استيفاء   -7
الخزينة  ملصلحة  النافذة  اللبنانية  القوانني 

اللبنانية.
ذات  العدلية  الضابطة  مبهامت  القيام   -8
انواع  كل  وتشمل  النوعي،  االختصاص 
القضاء  ارشاف  يف  والتوقيفات  الجرائم 

املختص.

لعمل  والجغرايف  االداري  النطاق  هو  ما   ■
املركز؟

طول  للمركز  البحرية  الحدود  تشمل   □
الشاطئ املمتد من العريضة مرورا بالعبدة، 
منتجع  باملا،  منتجع  امليناء،  طرابلس، 

مريامار، وصوال اىل القلمون.

■ ما هو تصنيف املرافئ املرخصة وطبيعة 
عملها ضمن نطاق عمل املركز؟

□ لدينا 14مرفأ ضمن نطاق عمل املركز، هي:
1 - مرفأ طرابلس: من اكرب املرافئ اللبنانية، 
املراكب  انواع  كل  الستقبال  مخصص 
السياحية  والبواخر  والسفن  واليخوت 
مختلفة  بضائع  عربه  تستورد  والتجارية. 
االسمدة  الذرة،  السكر،  القمح،  ابرزها: 

الحجري،  الفحم  الحديد،  الكيميائية، 
املواد  ومعظم  الكهربائية،  املولدات 
والسيارات  الصناعية  واملعدات  االستهالكية 
وسواها من معظم دول العامل السيام اوروبا. 
ابرزها:  متنوعة  بضائع  عربه  تصّدر  كام 
الغذائية،  املواد  اللحوم،  الخرض،  الفاكهة، 

املولدات الكهربائية وغريها.
النفطية:  للبواخر  مخصصان  مرفأان   -2
مرفأ املنشآت النفطية يف طرابلس، والحجة 

)ابيك( يف امليناء.
الصيد:  ملراكب  مخصصة  مرافئ  ثالثة   -3

رئيس مركز امن عام مرفأ طرابلس النقيب عزار الشامي.

يف مكاتب املركز.

1- منح التصاريح املوقتة والسنوية لدخول 
االشخاص واآلليات اىل حرم املرافئ البحرية، 
التي ال تتطلب اي  السياحية منها  باستثناء 
الرشوط  توافر  من  التثبت  بعد  ترصيح، 

املطلوبة. 
عرب  واملراكب  البواخر  حركة  تنظيم   -2
تاريخ  الباخرة،  اسم  صحة  يف  التدقيق 
وكل  منه،  الوافدة  البلد  والساعة،  وصولها 
املعلومات املدونة عىل امنوذج العلم والخرب 
الذي يتلقاه االمن العام من الوكيل البحري 
قبل 48 ساعة من وصولها اىل املرفأ. كذلك 
والركاب  البحارة  اسامء  لوائح  يف  التدقيق 
واجراء  تعدادهم،  بعد  سفرهم  وجوازات 
االستعالم العديل عنهم وعن البواخر ملعرفة 
او  امنية  متابعة  موضوع  كانت  اذا  ما 

قضائية محلية او دولية.
بني  واملراكب  البواخر  تنقل  مراقبة   -3

املرافئ اللبنانية.

الشدياق منير 
mounirchidiac2014@gmail.com

االشخاص.  لسفر  اساسا  يستخدم  طرابلس 
عام  سوريا  يف  االحداث  بدء  مع  لكن 
2011، وتدفق االعداد الهائلة من الوافدين 
وسيلة  بأي  السفر  يف  الراغبني  السوريني 
عرب  السفر  حركة  بدأت  مكان،  اي  ومن 
ملحوظ  نحو  عىل  تنشط  طرابلس  مرفأ 
باعداد تضاعفت تباعا. ففي حني بلغ عدد 
 11 حواىل  وايابا،  ذهابا  عربه،  املسافرين 
الفا   16 اىل  العدد  وصل   ،2011 عام  الفا 
واىل   ،2013 عام  الفا   31 واىل   ،2012 عام 
الكبرية  االعداد  تلك   .2014 عام  الفا   55
البواخر  حركة  جانب  اىل  املسافرين،  من 
التي نشطت عىل نحو ملحوظ مع اشتداد 
الشاحنات  عن  فضال  السورية،  االحداث 
ضمن  لبنان  اىل  تركيا  من  الوافدة  الكبرية 
 450 عددها  فاق  وقد  التجارية  البواخر 
شاحنة عام 2014، ضاعفت عىل نحو هائل 
يف  املنجزة.  املعامالت  اعداد  مسبوق  وغري 
نسبة  يف  ملحوظا  ازديادا  شهدنا  املقابل، 
الجرائم عموما، خصوصا تلك املرتبطة بتزوير 
واالقامات،  الشخصية  والوثائق  املستندات 
املسافرين  وتهريب  بالبرش  االتجار  وجرائم 
هذه  استدعت  وسواها.  رشعية  غري  بطرق 
يف  استثنائية  تدابري  اتخاذ  املستجدات 
العمل،  دوام  متديد  العديد،  كزيادة  املركز، 
استحداث قسم خاص المن الوثائق، توسيع 
وصالة  اضافية  غرف  استحداث  عرب  املركز 
كبرية النجاز املعامالت، رفع نسبة الجهوزية 
االمنية وسواها من االجراءات التي حققت 
انجاز  تسهيل  صعيد  عىل  املرجوة  النتائج 
معامالت املواطنني واستعجالها. كذلك عىل 
صعيد توقيف شبكات دولية منظمة تنشط 
يف مجال جرائم االتجار بالبرش والتزوير. كل 

ذلك يف ارشاف القضاء املختص. 

من  هل  املستجدة،  الضغوط  ظل  يف   ■
انجازات تطويرية تحققت؟ 

تحديث  اىل  السعي  يوما عن  نتوقف  مل   □
املركز متاشيا مع خطة التطوير التي اطلقها 
عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير 
عىل  عدة  انجازات  تحققت  وقد  ابراهيم. 
نذكر  واللوجستية،  االدارية واالمنية  الصعد 

منها:

العبدة، العريضة، القلمون.
4- مرفأ مخصص ملراكب الصيد والنزهة هو 

مرفأ امليناء.
النزهة،  ملراكب  مخصصة  مرافئ  سبعة   -5
موجودة ضمن منتجات سياحية: هوليداي 
نورث  باملا،  مريامار،  بيتش،  ناجي  بيتش، 

مارينا، سانسيت، الس بريالس.  

عىل  تأثري  السورية  لالحداث  كان  هل   ■
عمل املركز؟

مرفأ  يكن  مل  عدة.  نواح  من  بالطبع،   □

ارتفع عدد املسافرين 
ما بني عامي 2011 و2014 

من 11 الفا الى 55 الفا
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يف  العام  لالمن  العامة  املديرية  بها  تقوم  تدريبية  دورات  اطار  يف 
ارشاف دائرة التدريب، شارك ستة ضباط وثالثون عسكريا يف دورة 
التزلج يف مدرسة التزلج يف االرز التابعة للجيش، من ضمن روزنامة 

تدريبية للعام 2015. انتهت الدورة بتحقيق نتائج ايجابية ومشجعة 
واملسؤولية  والجدية  املهارة  من  عاليا  مستوى  عكست  للعسكريني، 

لدى املشاركني.

يف اطار تعزيز التكامل والعالقة بني لبنان املغرتب ولبنان املقيم، تحت 
عنوان دعم املؤسسات العسكرية واالمنية، قّدم السيد مصطفى نارص 
رئيس جمعية آل نارص يف لبنان واملهجر هبة اىل املديرية  العامة لالمن 

العام، هي سيارة اسعاف مع تجهيزاتها الطبية.

مقّدرا  االلتفاتة،  هذه  عىل  نارص  السيد  ابراهيم  عباس  اللواء  وشكر 
والعسكرية،  االمنية  االجهزة  دعم  يف   اللبنانيني  املغرتبني  دور  عاليا 
مؤكدا ان االمن العام سيبقى جرس التواصل الدائم بني لبنان وابنائه يف 

الخارج، والوقوف اىل جانبهم وتسهيل معامالتهم.

دورة تدريبية في مدرسة التزلج

سيارة إسعاف مجّهزة
هبة إلى األمن العام

 متارين عىل التزلج.

سيارة االسعاف املجهزة ـ الهبة.

العسكريون املشاركون يف دورة التزلج.

 اللواء عباس ابراهيم يتسلم مفاتيح الهبة من السيد مصطفى نارص.

استقدام  عرب  املركز  مبنى  توسيع   -1
مع  بالتعاون  الصنع  مسبقة  جاهزة  بيوت 
السفارة االملانية، ما ساهم يف تسهيل انجاز 

املعامالت واستعجالها.
طرابلس  مرفأ  كبرية يف  استحداث صالة   -2
معامالت  النجاز  الالزمة  بالتقنيات  مجهزة 
االدارية  للمعايري  وفقا  واملسافرين  البواخر 
الستقبال  كونتوارا   30 تضم  املعتمدة، 
الف  يقارب  ما  انجاز  يتيح  ما  املعامالت 

معاملة يف اقل من ساعتني.
الوثائق  المن  خاص  قسم  استحداث   -3
مجهز باملعدات والتقنيات، ومبخترب لكشف 
املستندات املزورة، بدأنا العمل به من 26 

آب 2014، ويحقق نتائج الفتة.
يف  اللوجستية  التجهيزات  كل  تحديث   -4

املركز بالتعاون مع ادارة املرفأ.
من  اضافية  باعداد  املركز  تعزيز   -5
فان  ذلك،  رغم   .%  40 بنسبة  العسكريني 
للعمل  تضطرنا  واملهامت  املعامالت  كثافة 
تقيض  الرسمي.  الدوام  بعد  ما  اىل  يوميا 
التوجيهات باالستمرار يف العمل ما دام مثة 

مواطنون يف نطاق املركز.
6- تزويد املركز اجهزة كومبيوتر، وتحديث 
متطلبات  مع  يتالءم  مبا  والربامج  الشبكات 
انجاز املعامالت وفقا ملعايري العمل االداري 
سهولة  اكرث  العمل  اصبح  بذلك  الحديث. 

ورسعة وفاعلية.
منظمة  دولية  شبكات  رصد  عمليات   -7
يف  وتركيا  ومرص  وسوريا  لبنان  بني  تنشط 
االشخاص،  وتهريب  بالبرش  االتجار  مجال 
وتوقيفها يف ارشاف مكتب شؤون املعلومات 
اربع  توقيف  آخرها  كان  املديرية.  يف 
شبكات تم التحقيق مع افرادها يف ارشاف 
القضاء  عىل  احالتهم  ومتت  العامة،  النيابة 

املختص .
بعضهم  ميتلك  شبكات  افراد  توقيف   -8
معدات واختاما لتزوير املستندات، وآخرين 
مزورة  واقامات  سفر  وثائق  يحوزون 
التحقيق  تم  بها.  االتجار  او  الستعاملها 
االجراءات  حقهم  يف  واتخذت  معهم، 

القانونية الالزمة.

آلة كشف الوثائق املزورة.

قاعة املسافرين. 

يف  واالفراد  والرتباء  الضباط  مشاركة   -9
دورات متخصصة يف مجال تقنيات مكافحة 
التزوير،  عمليات  وكشف  بالبرش  االتجار 
تعزيز  اىل  الهادفة  الدورات  من  سواها  اىل 
الجرائم  مكافحة  يف  ومهاراتهم  معارفهم 
املنظمة، خصوصا وان هذه الجرائم املسيئة 
رئييس  جزء  االنسان  وحقوق  االنسانية  اىل 
العام  االمن  يف  الحالية  القيادة  متابعة  من 

واهتامماتها.

توسيع مبنى املركز 
باستقدام بيوت جاهزة 
وتعزيز العديد وتمديد 

دوام العمل ورفع 
الجهوزية االمنية
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الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة إىل دائرة التحقيق واالجراء من 2015/01/15 لغاية 2015/02/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من 2015/01/16 لغاية 2015/02/15الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من 2015/01/15 لغاية 2015/02/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2015/01/16  و 2015/02/15

الدولة

الدولةالدولة

املجموعاجانبعربلبنانيونحركة تنقل الدولة

الدولةالدولة

الدولة

الدولةالدولة

العدد

العددالعدد
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بأقالم حرّة

اإلعالم معلومات ووقائع ال آراء وتنظيرات

فؤاد دعبول * 

فرغ   معظم النواب من انجاز معظم القانون الجديد لالعالم،   واجمعوا 
عىل ان ال اصالح سياسيا  يف   البالد   من دون اصالح اعالمي .  طبعا،   يدرك 
السادة النواب   ان طرائق الحداثة االعالمية   تبقى عاجزة عن ادراك 
املقصود،   وان االصالح عرب وسائل التواصل االجتامعي   ال   يحقق الغاية 
املبتغاة،   وان كان   يالمس ما هو مطلوب   عرب  " فايسبوك "  و"تويرت " ، او 
بواسطة   االنرتنت   وسواها .  كان سعيد فريحة صديقا  حميام  لرياض 
االستقالل.   االنتداب،   وبعد  ابان  الحرية  فرسان  الصلح،   وفارسا  من 
االستقاليل  االول  الرئيس  الفساد،   وعىل  عىل  النار  راح   يفتح   لكنه 
بشارة  الشيخ  عاتبه   الن  رياضا  ان  الخوري.   اال  بشارة خليل  الشيخ 
صديقه،   ورد صاحب  "الصياد"   بأنه انشأ مجلة ليحارب فساد الداخل،  
 كام حارب فساد الخارج:  "انا اقصد السلطان سليم ال الشيخ بشارة ".  
عقب رئيس الوزراء بأنه ال   يستطيع تقّبل ان   يحمل صديق له عىل 
االول   ان   الرئيس  عىل  بأن  فريحة  سعيد  الجمهورية.   اجابه  رئيس 
 يكون االول يف   االصالح،   وااليعاز اىل شقيقه السلطان   ان  ال يتسلط عىل 
القضاء وعىل القضاة .  بعد ايام تلقى صاحب  "الصياد "  خربا مفاده ان 
السلطان سليم قّدم استقالته من مجلس النواب .  كان سعيد فريحة  
الذي   بالكاريكاتور  الساحرة،   واحيانا  الفساد،   طورا   بالكلمة   يحارب 

 يضحك ويؤمل،   من دون ان تسيل نقطة دم من احد . 
¶ ¶ ¶

املتني   صاحب  نسيب  االستاذ  مرموقة  شخصية  زارت  عام  1957 ،  
جريدة    "تلغراف بريوت"،  وقيل له ان مرشحا   بارزا  لرئاسة الجمهورية  
 يريد اللقاء به .  ترك الصحايف   الالمع مكتبه،   فوجد يف   انتظاره االستاذ 
ان   يخفف  منه  ترحيبا  جاّم،   وطلب  به  الخوري.  رحب  اميل  الكبري 
املتني:   انت ضده  اجابه نسيب  الجمهورية .   من حملته عىل رئيس 
يف   السياسة،   وتطلب مني   مهادنته يف   املعارضة ؟ رد الزائر بأنه ضد 
رئيس  مكانة  اضعاف  خالل  من  الجمهورية  رئاسة  موقع  اضعاف 
الجمهورية الذي   مل   يبدر عنه ما   يوحي   بأنه عازم عىل تجديد واليته .  
عقب االستاذ الكبري اميل الخوري:   لقد ذهبت   اىل الرئيس شمعون 
وينفي   رغبته  يف  الصاخبة ضده،  االصوات  ان   يسكت  منه  وطلبت 
التجديد،   فرد   انه ان فعل ذلك   لن   يبقى موظف واحد يف   الجمهورية  

 ينفذ القوانني . 
وشهامة،   وان  خلق  الصحافة  صاحب   "التلغراف"   اضاف  ان  ان  اال 
لالعالم قانونا  يرعاه،   وان للحرية ربا  يصونها من العسف واالضطهاد .  
ان  يف   الغرب  يحاول  احد  العامل،   وال  تشغل  الصحافة  حرية  ظلت 
" يدق"   بالحرية االعالمية، خصوصا  يف   زمان وجود املعسكر االشرتايك . 
الحرية،   وظل  استمرار  عىل  الغربية   يحرصون  الدول  زعامء   ظل 
الرئيس االمرييك   امريسون   يردد بانه   يفضل ان   يعيش يف   بلد فيه حرية 
الصحافة،   وان من دون حكومة .  عام 1958 ،   زار وفد صحايف   من العامل 

بوست"،  والتقوا  جريدة  "واشنطن  تدريبية   دورة  يف   نهاية  الثالث 
فضيحة   "ووترغيت "،  مكتشف  وارد   الصحايف   االمرييك   وود  هناك 
الحزب  مقر  عىل  الجمهوري   كان   يتجسس  الحزب  ان   ومفادها 
الدميوقراطي   يف   شارع   ووترغيت يف   العاصمة االمريكية . اال ان الرئيس 
 ريتشارد نيكسون قّدم استقالته بعد نرش خرب الفضيحة .  عندما سئل  
 وود   عام اذا كان نرش الخرب   دفعه اىل االستقالة، رد   بانه استقال النه   
 "كذب"   عىل الرأي   العام االمرييك،   وقال انه مل   يكن   يعلم بالفضيحة،  
االمرييك   بيل  الرئيس  ان  اال  االستقالة .   اىل  اضطر  بها  اعرتف   وعندما 
املدربة يف   مع  اقامته عالقة  فضيحة  عند نرش  واليته  تابع  كلينتون 
هذه  اعالنها .   عند  بها  اعرتف  لوينسيك،   النه  مونيكا  االبيض   البيت 
الوقائع تدل عىل ان االعالم معلومات ووقائع ال مجرد اراء .  وهذا ما  

 يسعى القانون الجديد لالعالم اىل ترسيخه . 
¶ ¶ ¶

كان جربان خليل جربان   ينعى   امة تأكل مام ال تزرع،   وترتدي   مام 
ال تصنع،   وميخائيل نعيمه   يدعو اىل وطن   يصنعه ابناؤه ال الغرباء .  
. ليس  مجده   اىل  وداعية  لبنان   نابغة  كبريتان   من  شهادتان  هاتان 
يف  خصائصه .  عن  بعيدون  هم  ممن  نصائح  اىل  حاجة  يف  الوطن 
نقيب  اللواء فؤاد شهاب  االمري  الرئيس   بداية عام  1964 ،   استدعى 
نقاش  جورج  الوزير  حضور  الطيبي،   يف  عفيف  اللبنانية  الصحافة 
صاحب الـ"اوريان"، وقال له:   معظم الدول العربية  تلوح مبقاطعة 
انظمتها،   وطبيعة  شؤونها  يف  يف   التدخل  متعن  صحافته  لبنان   الن 
 فامذا تقرتحون عيل  العمل  الن لبنان يف حاجة اىل تعاونها واىل قدوم 
رعاياها اىل ربوعنا . انا اريد منكم ان ال نيسء اىل الحرية االعالمية،  
وتعاطفهم  العرب  دعم  نفقد  ال  للبنان،   وان  الثاين   وهي   الدستور 
معنا، وهام مصلحة قومية .  بعد مدة عىل اللقاء،   طلعت الصحافة 

مبوضوع  " الرقابة الذاتية" ، ليوفق اربابها بني املصلحتني .  
¶ ¶ ¶

االلكرتوين.  االعالم  موضوع  الصحايف   كثريا،   وبرز  العمل  تطور  اآلن 
طبعا،  ليس صحيحا  ان الصحافة الورقية   خبا بريقها او سيخبو، وان 
البلد اصبح يف   عرص الصحافة االلكرتونية .  اال ان هناك توجها   رسميا 
اىل اعالن  "ميثاق رشف"  يحرّم القدح والذم،   ويفرض تكذيب االخبار ، 
املؤسسة  وعجز  الجيش  بدور  الطائفي   والتشكيك  التحريض   ومينع 
العسكرية عن الذود عن الوطن وحاميته .  لكن املطلوب   ليس قمع 
الحريات االعالمية،   بل تعزيزها ودعمها ماديا  ومعنويا.  اذا مل نفعل،  
 ال   يستغربن احد   ضياع الرصانة والحضارة،   ان   ُوجدت يف   عامل التواصل 

االعالمي .  هذا ما هو متوقع   لدى اقرار القانون   الجديد لالعالم . 

* مدير تحرير  جريدة "االنوار " 

خدمة املواطن على مساحة الوطن
بدأت رحلتي مع االمن العام عام 1967، عندما اشرتكت يف مباراة التطوع 
برتبة مفتش ثان. يومها مل يحالفني الحظ بسبب معلومات مغلوطة عن 
بنشاط سيايس  يقوم  َمن  مُينع  السياسية، وكان  االحزاب  احد  اىل  انتاميئ 
من دخول االسالك العسكرية. لكنني بقيت مرصا عىل االنتساب اىل هذا 
الجهاز، اىل ان حل آب 1972، واجريت مباراة الدخول اىل رتبة مفوض اول. 
اشرتكت فيها ونجحت مع تسعة اخرين، وكانت التجربة االوىل تم تطويع 
مفوضني اول من حملة االجازة يف الحقوق. تابعت وزماليئ دورة دراسية يف 
فرنسا يف املدرسة الوطنية العليا للبوليس، اىل متابعتنا دورتني دراسيتني يف 
لبنان، االوىل يف مدرسة القتال التابعة للجيش، والثانية يف معهد قوى االمن 

الداخيل. من بعدهام التحقنا باملواقع التي حددت لنا.
بارشنا مهامتنا يحدونا االندفاع والهمة والنشاط تحت شعار خدمة الوطن 
واملواطن، واملحافظة عىل امنه وحريته مبا تفرضه علينا القوانني واالنظمة. 
يف هذا االطار، يف اثناء قيام احدى الدوريات االمنية التابعة ملركزي بتنفيذ 
مهمة يف احد احياء بريوت، اعرتض احد املسلحني عنارصها ومنعهم من 
تنفيذ املهمة املكلفني اياها، وجرّدهم من اسلحتهم الفردية تحت التهديد 
باطالق النار عليهم، وفر اىل جهة مجهولة. عىل االثر دهمنا املنطقة التي 
وقع فيها الحادث، واالماكن التي يشتبه برتدد الفاعل اليها، لكن من دون 
اقل  نتيجة. استمررنا يف جمع املعلومات االمنية عن املسلح، ويف خالل 
اىل  فابلغنا  فيها،  يقيم  التي  الشقة  تحديد مكان  اىل  توصلنا  اسبوع  من 
القضاء  بناء عىل اشارة  انطوان دحداح االمر.  الركن  العميد  العام  املدير 
املختص دهمنا املكان. ويا لالسف مل نتمكن من توقيفه عندما حاول الفرار 
بالتزحلق نزوال من الطبقة السادسة اىل الطبقة الخامسة، فهوى اىل الطبقة 

االرضية وارتطم رأسه باالرض، وفارق الحياة.
عرثنا يف الشقة عىل اسلحة عنارص الدورية، اىل بندقية حربية وذخريتها 
وكمية من املخدرات. كان لهذه املهمة الوقع الطيب لدى رؤسائنا، السيام 

العميد دحداح الذي واكبنا طيلة الوقت ونوه بعملنا.
اورد هذه الحادثة، الخلص اىل القول ان العمل االمني يعكس جملة مسائل 

تخترص يف االيت:
• تأكيد هيبة الدولة ومؤسساتها.

• التزام القوى االمنية االنظمة والقوانني.
• املتابعة الحثيثة والدقيقة توصل اىل نهايات جيدة.

• تأمني الغطاء املعنوي لعنارص االسالك العسكرية يساهم يف تنفيذ 
  املهامت عىل افضل وجه.

• ال غطاء لالرهابيني واملجرمني واملهربني.
ما كنا نحلم به عندما انخرطنا يف االمن العام مل  يتم تحقيقه عىل املستوى 
املطلوب، السيام عىل صعيد االمن وخدمة املواطن، نتيجة االحداث التي 
عصفت بالوطن ابتداء من عام 1975، وما سمي حينذاك “حرب السنتني”، 
وعهد  الداخلية،  واملناوشات   ،1982 عام  االرسائييل  باالجتياح  مرورا 

الطائف  اتفاق  اىل  اوصلتنا  وتطورات  احداث  من  رافقه  وما  الحكومتني 
الذي ارىس اسسا جديدة عىل صعيد الحكم. لقد عانينا كثريا من مامرسات 
قوى االمر الواقع، ومن محاوالتها التدخل يف شؤون مديريتنا. لكن وحدتنا 
هو  النهاية  يف  سيكون  واملؤسسات  الدولة  منطق  بأن  وامياننا  ومتاسكنا 
الغالب، منع تلك القوى من تنفيذ ما كانت تخطط له، وجّنب االمن العام 
املديرية  موقف  ان  اعتربت  اذا  اغايل  ال  الحادة.  واالنقسامات  الرشذمة 
العامة لالمن العام من الحرب التي استمرت ما يقارب خمسة عرش عاما، 
كان االمتحان االكرب لوحدة قرارها الوطني الذي متثل يف االستمرار يف خدمة 
املواطنني عىل مساحة الوطن كله. فكان عسكريو االمن العام، ضباطا ورتباء 
وافرادا، يبذلون اقىص جهودهم ضمن االمكانات املتوافرة يف ذلك الحني، 
لتأمني الخدمات واالضطالع باملسؤوليات املطلوبة منهم، والسهر عىل راحة 
املواطن، علام ان الصعاب كانت كثرية وكبرية وشاقة. ويا لالسف، ال نزال 
نتخبط يف االزمات الداخلية، وتلك الواردة الينا من الخارج. للخروج منها، 
علينا وقف االتجار بالقيم واملبادئ التي تربينا عليها، خصوصا بعد كل الذي 
شاهدناه من تدهور خلقي ّلف املكونات اللبنانية، والفساد الذي يعشش 
يف معظم االدارات واملرافق العامة. لذلك اصبحت الدعوة ملحة اىل مقاومة 
الفساد، واعادة االعتبار اىل ضامن املناعة االخالقية يف املجتمع، ويف كل 
مراحل الدراسة، يك نضمن اجياال عىل صورة آبائنا واجدادنا الذين ساهموا 

يف بناء الوطن عىل اسس من القيم والعدالة والعيش الواحد.
الدعوة ملحة اىل قيام دولة قوية تستمد قوتها من االخالق واالميان مببادئ 
الحرية والعدالة والدميوقراطية واملساواة، وتوحيد الفكر اللبناين. فال دولة 
قوية موحدة من دون جيش وقوى امنية واحدة موحدة وقوية، واعالم 

رسمي واحد، ومناهج تعليمية واحدة. 
الدعوة ملحة اىل قيام دولة ال يسود فيها انعدام الثقة بني اهل الحكم 
من  بينهم  ما  كل  ويزيلوا  يتوحدوا  ان  منهم  املطلوب  بل  الرأي،  وقادة 
خالفات واسباب تباعد. وليكن الحوار شغلهم الشاغل لنصل يف النهاية اىل 
تفاهامت وعناوين واحدة مشرتكة حول اي وطن نريد. لتكن اسرتاتيجيتهم 

االنتامء واملواطنة، وليس الترشذم والتعصب واملحاصصة.
عباس  اللواء  العام  املدير  عنيت  العام،  اىل رجل  والشكر  بالتحية  اتوجه 
اعزاز  اجل تحرير ارسى  بها من  قام  التي  الجبارة  الجهود  ابراهيم، عىل 
وراهبات دير سيدة معلوال، وعىل دوره الوطني واملستمر يف السعي اىل 
تحرير العسكريني املخطوفني، اىل توجيهاته لعسكريي االمن العام التي 
تقيض باستعجال انجاز معامالت املواطنني والسهر عىل راحتهم، فضال عن 
عمل  وتحديث  فيها،  والعاملني  املديرية  يف  الداخلية  باالوضاع  اهتاممه 
والتنشئة  التدريب  مناهج  اسس  تفعيل  مع  بالتوازي  وتطويرها،  االدارة 
االستباقي يف حامية  االمن  من خالل  ساهمت  التي  واالمنية  العسكرية 
الوطن واملواطن. اضم صويت اىل اصوات رفاقي، واالمل يحدونا يف ان نرى 

قانونا حديثا لالمن العام.

العميد المتقاعد 
سيف الدين يوسف

إستعادة
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مقالفي األقتصاد
نحو إستراتيجيا جديدة 

لزيادة فرص العمل
مدير  برئاسة  الدويل  البنك  بعثة  من  فريقا  التي جمعت  النقاش  يف حلقة 

شؤون التشغيل يف البنك نايجل توز وحضور ممثلني عن الفاعليات املالية 

هيكلية  تجاه  سلبية  اشارات  توز  اطلق  اللبنانية،  واالقتصادية  واملرصفية 

عىل  البنيوية”  املشكالت  من  ساما  خليطا  يعاين  “الذي  اللبناين  االقتصاد 

حد قوله.

تركز النقاش يف الحلقة عىل “اسرتاتيجيا” ما لتنشيط االقتصاد بهدف ايجاد 

الدويل واضحا وحاسام يف آن، عندما رصح  البنك  فرص عمل. وكان فريق 

بخلق  االهتامم  و“عدم  النمو  يف  ضعف  من  يعاين  اللبناين  االقتصاد  بأن 

الوظائف”. اذ ان  “االثرياء” اصحاب السلطة يف خري لكن البقية )الغالبية( 

ليست كذلك.

مل يجد فريق البنك الدويل يف املشاركني اللبنانيني يف حلقة النقاش وسائط 

الدفاع املناسبة واملقبولة عن سياسات الحكومة، كام عن سياسات اصحاب 

العمل يف خصوص ايجاد املناخات املناسبة لتأمني فرص عمل جديدة، من 

الوطن،  حدود  داخل  اللبنانية  الكفايات  تبقي  مدروسة  سياسات  خالل 

وتقلص تاليا موجة الهجرة املسترشية.

يعرتف الفريق بأن لبنان يف حاجة اىل رفع معدالت النمو لتنشيط االقتصاد، 

تفريغ سوق  الجائز  من  يعد  “مل  يقول:  عمل جديدة.  فرص  ايجاد  بهدف 

العمل يف لبنان من الكفايات نتيجة حجج مختلفة وغري واقعية”.

يف هذا السياق، تشري وزارة االقتصاد والتجارة يف تقرير لها اىل ان نحو 40 

يف املئة من االسواق يف القطاعات املختلفة اما احتكارية او شبه احتكارية، 

كام ان دخول الرشكات ذات الصالت مع اركان السلطة اىل سوق ما، يؤدي 

اىل انحدار حاد يف معدل منو الوظائف.

يف املحصلة، ميكن القول ان السياسات املتبعة يف لبنان، ويف دول املنطقة 

كام يشري البنك الدويل، مصممة عىل حامية النخب الراسخة من املنافسة، 

يف حني ان املطلوب سياسات جديدة تتوجه مبارشة صوب الشباب والنساء 

خصوصا لتأمني فرص عمل واعدة. اذ ال يجوز ان يبقى هذا الفارق الشاسع 

ومنو  املئة،  يف   3،7 مقداره  سنوي  مبتوسط  االجاميل  املحيل  الناتج  منو  بني 

معدل التشغيل الذي مل يرتفع اال مبقدار 1،1 يف املئة فقط ال غري.

إبراهيم عواضة

ملف سالمة الغذاء ]2[ 
بني املسؤوليات واملهمات، كيف ُيجَبه الفساد؟

وزير الزراعة: الغلط ممنوع ودورنا مهم
تستمر الوزارات واملؤسسات املعنية بسالمة الغذاء يف االضطالع مبسؤولياتها، وكشفت 
تدابري صارمة يف حق  استدعت  الغذايئ  االمن  قطاع  مخالفات جديدة يف  اخريا عن 
املخالفني. جديد امللف اقرار اللجان النيابية اقرتاح قانون يرمي اىل انشاء هيئة مستقلة 

لسالمة الغذاء، تعمل بالتنسيق مع الوزارات واالدارات عىل مراقبته

دور  عىل  الضوء  تسليط  العام"  "االمن  تتابع 
يف  ومسؤولياتها  الرسمية  واالدارات  الوزارات 
ملف سالمة الغذاء. بعد وزارة االقتصاد، نيضء 
عىل دور وزارة الزراعة ومسؤولياتها التي يؤكد 
واكب  ومسؤول،  مهم  انه  شهيب  اكرم  الوزير 
حملة وزير الصحة وائل بوفاعور من بداياتها، 
لكنه يشري اىل ان وزارته تطمح اىل ترك "بصمة 
الغذاء يف  الزراعي وسالمة  القطاع  ايجابية" يف 

والية الحكومة الحالية.

■ كيف تقّيم حملة وزير الصحة وائل بوفاعور 
من سالمة الغذاء؟

بوفاعور  الوزير  حملة  ايدنا  البداية  منذ   □
وتجاوبنا معها وواكبناها، وشاركنا فيها من باب 
مسؤولياتنا التي حددها لنا القانون. كانت الحملة 
رصخة مدوية يف وجه الفساد والفلتان الحاصلني 
لن  تتوقف.   لن  الغذاء، وهي  ملف سالمة  يف 
اعرتاضات  او  او مصالح  او مواقف  اتهام  يثنينا 
وضع  واالقتصاد.  السياحة  خلف  تتلطى  حتى، 
كان  الذي  للفلتان  حدا  بوفاعور  الوزير  تحرك 
التحرك  الغذاء. لوال هذا  سائدا يف قطاع سالمة 

لكانت االمور السابقة "ماشية" من دون رقيب.

■ ماذا اضافت وزارة الزراعة اىل الحملة؟

اليها  االنضامم  اىل  سارعنا  بداية،  قلت  كام   □
لنا،  املحدد  والدور  املسؤوليات  مستوى  عىل 
الحدودية  البوابات  عىل  املراقبة  شددنا  حيث 
الصحي  والحجر  النبايت  الصحي  الحجر  عرب 
البضائع  عىل  الدور  هذا  ان  علام  البيطري، 
االرايض  دخولها  عند  يتوقف  املستوردة 
اللبنانية، تعود الصالحية بعد ذلك اىل مصلحة 
حامية  االقتصاد.  وزارة  يف  املستهلك  حامية 
سالمة الغذاء استريادا وانتاجا مسؤولية وطنية 
كربى، وتحقيق النتائج فيها يتطلب التعاون مع 
االطراف املعنيني جميعا لحل اي مشكلة. نحن 
القوانني  لتطبيق  وآليات  ضوابط  ضمن  نعمل 
الصحة  تحفظ  التي  االجراء  املرعية  والقرارات 

والسالمة العامة.
             

بوفاعور  الوزير  الوزارة حملة  انتظرت  هل   ■
للتحرك؟

مستدامة،  بطريقة  الزراعة،  وزارة  تقوم   □
مسؤولياتها  ومتارس  منها،  املطلوب  بالعمل 
كل  عىل  صارمة  رقابة  منارس  نحن  بانتظام. 
النبايت  االمن  سالمة  لضامن  الحدودية  املعابر 
وزارة  تكن  مل  اوضح  مبعنى  الحيواين.  واالمن 
يك  وزارة  اي  او  مؤسسة  اي  تنتظر  الزراعة 
تتحرك يف ملف سالمة الغذاء. كام انها تسعى 
الوزارات  مع  التنسيق  آليات  تفعيل  اىل  دامئا 
بغية  الغذاء،  سالمة  مبلف  املعنية  واالدارات 
تعزيز العمل وسد الثغر يف هذا امللف الحيايت 

واالنساين املهم جدا.

اساسية  الغذاء  سالمة  ترى  مدى  اي  اىل   ■
واولوية؟

ومصلحة  الغذاء،  وسالمة  الغذايئ  االمن   □
والسالمة  الصحة  وحامية  اللبناين  املستهلك 
العامة، قضايا انسانية لن نقبل مسها. الجميع 

مؤمتن عىل سمعة البلد مع عدم اغفال اهمية 
وتعزيزها،  الرقابة  لتفعيل  هنا،  من  االقتصاد. 
هيئة  انشاء  اىل  الرامي  القانون  اقرتاح  ايدنا 
والخاص،  العام  القطاعني  تضم  الغذاء  لسالمة 
بدال من تلك التي تضم القطاع العام فقط. لكن 
سالمة  مبلف  املعنية  االجهزة  تعاون  املطلوب 
املسألة  هذه  يف  ممنوع  الغلط  كلها.  الغذاء 
هذه  اللبنانيني.  بحياة  مبارشة  تتعلق  كونها 

قضية ال ميكن االستهتار بها.

الغذاء  سالمة  هيئة  انشاء  قانون  ترى  هل   ■
يف  الحاصل  للفلتان  حد  بوضع  وحده  كفيال 

ملف سالمة الغذاء؟
ذلك  لكن  القانون.  هذا  عىل  كثريا  نعّول   □
املعنية  واالدارات  الوزارات  دور  ان  يعني  ال 
وتاليا  ينتهي،  او  يتوقف  ان  يجب  بامللف 
الهيئة  ان  نؤكد  نحن  للهيئة.  برمته  االمر  ترك 
الرقابة  توفري  يف  بعيد  حد  اىل  ستساهم 
لكن  الغذاء،  سالمة  مللف  املطلوبة  واملتابعة 
عىل  العمل  املعنية  واالدارات  الوزارات  عىل 
تطوير قدراتها وامكاناتها ملتابعة مسؤولياتها يف 
سنطلق  الزراعة  وزارة  يف  نحن  املوضوع.  هذا 
بالتعاون مع املنظمة العاملية للصحة الحيوانية، 
ووزارة الصحة االيطالية، مرشوع تعزيز قدرات 
التعاون  سياق  اللبنانية يف  البيطرية  السلطات 
االسترياد  مراقبة  ابرزها  عدة،  ملواضيع  املشرتك 
والترشيعات  الحدودية  املراكز  يف  والتصدير 
الرئيسية،  الحيوانية  االمراض  مراقبة  البيطرية، 
للحيوانات،  املخربي  التشخيص  الغذاء،  سالمة 

تعزيز البحوث والدراسات املشرتكة.

■ هل صحيح ما يرتدد عن دخول سلع زراعية 
فاسدة السوق اللبنانية من دون رقابة مسبقة؟

صارمة  رقابة  مثة  صحيح.  غري  الكالم  هذا   □
عىل املعابر الحدودية، ونعمل عىل تعزيز فرق 
املراقبة عندنا دوريا، كام ان املختربات املتوافرة 

عندنا جيدة، والفحوص تجري مبعايري دقيقة.

■ بالعودة اىل دور وزارة الزراعة ومسؤولياتها 
يف ملف سالمة الغذاء، كيف حددت لها، وماذا 

تشمل هذه  املسؤوليات؟

وزير الزراعة اكرم شهيب.
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في األقتصاد
صالحية  التنظيمية  املراسيم  حددت   □
وزارة الزراعة املتعلقة بسالمة الغذاء. مبوجب 
امللف  هذا  مسؤوليات  تتوىل  املراسيم  هذه 
كل من مديرية الرثوة الزراعية، مديرية الرثوة 
واالسترياد،  التصدير  مراقبة  مصلحة  الحيوانية، 

الحجر الصحي والنبايت. 
الذي   93/97 رقم  االشرتاعي  املرسوم  مبوجب 
الزراعة  بوزارة  عامة  مؤسسات  بدمج  قىض 
الرثوة  مديرية  فان  الوزارة،  تنظيم  واعادة 

الزراعية تتوىل مهامت:
1. الحجر الصحي الزراعي.

2. تأمني مراقبة اجبارية عىل الصادرات الزراعية 
الصحية  الشهادات  واعطاء  وخرض،  فاكهة  من 
التصدير،  رشوط  عىل  االنطباق  وشهادات 
الفاكهة  بتسويق  املتعلقة  النشاطات  وتنظيم 
والخرض مبا يف ذلك حفظها وتربيدها وتوضيبها 

وتعبئتها ونقلها.
التربيد  مستودعات  انشاء  رشوط  وضع   .3
الفاكهة  اىل  العائدة  الخاصة  التوضيب  ومراكز 

والخرض ومراقبتها.
املهامت  الحيوانية  الرثوة  مديرية  وتتوىل 

واملسؤوليات االتية:
1. الشؤون املتعلقة بتحسني املنتجات الحيوانية 
من  بذلك  يتصل  ما  وكل  وحفظها،  وتحويلها 
مراقبة املؤسسات التي تعنى باالنتاج الحيواين 
وتوزيعه،  ونقله  وتعليبه  وتوضيبه  وتحويله 

وتطبيق االنظمة النافذة.
بالصحة  املتعلقة  والقوانني  االنظمة  تطبيق   .2

الحيوانية والحجر الصحي البيطري.
املختلفة  الخاصة  النشاطات  عىل  االرشاف   .3
الحيوانية  املنتجات  بتصنيع  عالقة  لها  التي 

وحفظها وتسويقها.
عن  تصدر  التي  القرارات  مشاريع  اعداد   .4

وزير الزراعة املتعلقة باالمور اآلتية:
يف  بها  التقيد  يجب  التي  الفنية  الرشوط   •
انتاج املنتجات الحيوانية ومواد تغذية الحيوان 
وحفظها  وتوضيبها  وتصنيفها  وتصنيعها 

وتوزيعها.
• املواصفات التي يجب اعتامدها لجهة النوع 

ومراقبة تطبيقها.
التصنيع  مراكز  بانشاء  الرتخيص  رشوط   •

والتوضيب والحفظ والتوزيع.
• رشوط استرياد الحيوانات واملنتجات الحيوانية 

وتصديرها.
5. مديرية التنمية الريفية والرثوات الطبيعية.

6. اقرتاح الربامج واملشاريع والقوانني واالنظمة 
الخاصة بالصناعات الزراعية وتنفيذها.

مصلحة  مهامت   5246 رقم  املرسوم  وحدد 
الصحي  والحجر  واالسترياد  التصدير  مراقبة 
النبايت ومسؤولياتها، والتي تتوىل شؤون تطبيق 
الفنية عىل  الصحية  النافذة والرشوط  االنظمة 
تصدير املنتجات النباتية ومشتقاتها واستريادها، 
بحيث تتوىل دائرة التصدير واالسترياد )نباتية( 
والتقنية  الفنية  الرشوط  تنفيذ  وضع  مهمة 
ومراقبتها،  للتصدير  املعدة  النباتية  للمنتجات 
شؤون  سائر  وتنظيم  املنشأ،  شهادات  واعطاء 

االسترياد والتصدير النبايت. 
يف املقابل تتوىل دائرة الحجر الصحي الزراعية 

املهامت اآلتية: 
الفنية  والرشوط  والقوانني  االنظمة  تطبيق   •
السارية املفعول املتعلقة بالحجر الصحي النبايت 
النباتية الطازجة، او  عىل الصادرات والواردات 
املصنعة او املحولة، وتطبيق املراقبة االجبارية 

عليها يف كل مراكز الحجر الصحي النبايت.
لالنظمة  وفقا  الصحية  الشهادات  اعطاء   •
االقليمية  االنظمة  مراعاة  مع  االجراء،  املرعية 

والدولية املتعلقة بهذا املوضوع.
• متابعة شؤون الحجر الصحي النبايت.

مهامت  الزراعة  لوزارة  ان  ذلك  من  يفهم   ■
ومسؤوليات اساسية يف ملف سالمة الغذاء؟

املراسيم  وفق  اسايس  دور  للوزارة  صحيح.   □
صالحياتها،  مبوجبها  حددت  التي  التنظيمية 
ونحن منارس هذه الصالحيات بجدية وبطريقة 
مستمرة. املهامت التي تقوم بها عدة وواسعة، 
من  الحيوانية  والرثوة  الزراعية،  الرثوة  وتشمل 
بتأمني مراقبة  انها تقوم  يائها، مبعنى  اىل  الفها 
املؤسسات  ومراقبة  الزراعية،  للصادرات  دامئة 
االنظمة  الحيواين، وتطبيق  باالنتاج  التي تعنى 
عىل  واالرشاف  الحيوانية،  بالصحة  املتعلقة 
عالقة  لها  التي  املختلفة  الخاصة  النشاطات 
بتصنيع املنتجات الحيوانية وحفظها وتسويقها، 
واعفاء الشهادات الصحية وفقا لالنظمة املرعية 
االجراء، مع مراعاة االنظمة االقليمية والدولية 

املتعلقة بهذا املوضوع.

املسالخ  مراقبة  يف  الوزارة  دور  عن  ماذا   ■
والحليب ومشتقاته؟

االلبان  وانتاج  املجرتات  تربية  دائرة  تتوىل   □
واللحوم مبوجب املادة 75 من املرسوم 5246، 
الحيوانية  املنتجات  تحسني  العمل عىل  مهمة 
لها،  القياسية  املواصفات  ووضع  واللحوم، 
وحفظها  ونقلها  توضيبها  سيام  ال  بها  والتقيد 
وخزنها  وتسويقها  وتصنيعها  وتربيدها 
بوضع  الدائرة  تقوم  كذلك  اعتامدها.  ومراقبة 
املشتقة  واملنتجات  للحليب  الفنية  الرشوط 
تحويل  ملراكز  والصحية  الفنية  والرشوط  منه، 
ومبوجب  دوريا.  ومراقبتها  وتصنيعه  الحليب 
مصلحة  تتوىل  عينه،  املرسوم  من   77 املادة 
الحيوان،  وقاية  شؤون  الحيوانية  الصحة 
ومكافحة اآلفات الحيوانية، واالمراض الحيوانية 
املشرتكة مع االنسان، والصحة العامة البيطرية، 
ومراقبة املسالخ العامة والخاصة بالتعاون مع 
الفنية  الرشوط  لناحية  املختصة  السلطات 

والصحية.

يتوىل  وَمن  اللحوم،  عىل  الرقابة  تتم  كيف   ■
املسؤولية؟

التقيد  مراقبة  املسالخ  مراقبة  قسم  يتوىل   □
العامة  للمسالخ  والصحية  الفنية  بالرشوط 
املختصة،  السلطات  مع  بالتعاون  والخاصة 
اضافة اىل سائر شؤون املسالخ، فيام يتوىل قسم 

حامية سالمة الغذاء استريادا وانتاجا مسؤولية وطنية كربى.

سنطلق مع املنظمة 
العاملية للصحة الحيوانية 

ووزارة الصحة االيطالية 
مشروع تعزيز قدرات 

السلطات البيطرية اللبنانية

تحّرك الوزير بوفاعور 
وضع حدا لفلتان سائد 

في قطاع سالمة الغذاء، 
ولواله لكانت االمور السابقة 

"ماشية" بال رقيب

عىل  الرقابة  مهمة  الحيوانية  املنتجات  مراقبة 
مراكز انتاج املشتقات الحيوانية ويتابع تطورها، 

اضافة اىل سائر شؤون املنتجات الحيوانية. 
والتسويق  التصنيع  دائرة  تتوىل  جهتها،  من 

الحيواين:
املختلفة  الخاصة  النشاطات  عىل  االرشاف   •
الحيوانية  املنتجات  بتصنيع  عالقة  لها  التي 
التي  املؤسسات  ومراقبة  وتسويقها،  وحفظها 

تعنى باالنتاج الحيواين وتصنيعه او تحويله.
من  الناتجة  الغذائية  املواد  تسويق  مراقبة   •
مستوردة،  او  محليا  منتجة  حيواين،  اصل 
السارية  والرشوط  املواصفات  عىل  ومطابقتها 

املفعول.
• االرشاف عىل التصنيع والتسويق.

واالسترياد  التصدير  مراقبة  مصلحة  وتتوىل 
تطبيق  شؤون  البيطري  الصحي  والحجر 
االنظمة النافذة والرشوط الصحية والفنية عىل 
تصدير اللحوم واملنتجات الحيوانية ومشتقاتها 

واستريادها. 
تنظيم  فتتوىل  واالسترياد،  التصدير  دائرة  اما 
الحيوانات  استرياد  اىل  العائدة  الشؤون 
واملنتجات الحيوانية وتصديرها، االعالف ومواد 
البيطرية،  والعقاقري  االدوية  الحيوان،  تغذية 
املبيدات الحرشية البيطرية، املواد التي تضاف 
اىل املنتجات الحيوانية الغذائية عند تصنيعها، 
هذا  اىل  العائدة  واالنظمة  القوانني  وتطبيق 

االجازات  اعطاء  يف  املساهمة  فيها  مبا  القطاع 
القانون  من   92 املادة  ومبوجب  والرخص. 
5246 تتوىل مصلحة التوضيب والتربيد شؤون 
النبايت،  لالنتاج  والتربيد  والتعبئة  التوضيب 
وتتوىل  الشؤون.  بهذه  الخاصة  املراكز  ومراقبة 
هذه الدائرة وضع الرشوط الفنية واملواصفات 
املعدة  والخرض  الفاكهة  يف  توافرها  الواجب 
للتصدير واالستهالك املحيل، والرشوط القانونية 
التوضيب  مراكز  يف  توافرها  الواجب  الفنية 

الخاصة والعامة، اآللية واليدوية منها:
• وضع الرشوط الفنية للعبوات واملواد واللوازم 

املستعملة لتوضيب الفاكهة والخرض.
الخشبية  العبوات  ومصانع  املنارش  مراقبة   •

والبالستيكية والكرتونية وخالفها.
النشاء  الفنية  والرشوط  االنظمة  تطبيق   •

مستودعات التربيد ومخازن املنتجات النباتية.
التربيد  ملستودعات  امللزمة  باملراقبة  القيام   •

والخزن وتربيد االنتاج النبايت.
االلبان  وانتاج  املجرتات  تربية  دائرة  وتتوىل 

واللحوم:
الحيوانية  املنتجات  تحسني  عىل  العمل   •
لها  القياسية  املواصفات  ووضع  واللحوم، 
وحفظها  ونقلها  توضيبها  سيام  ال  بها،  والتقيد 
وتربيدها وتصنيعها وتسويقها وخزنها ومراقبة 

اعتامدها.
واملنتجات  للحليب  الفنية  الرشوط  وضع   •
والصحية  الفنية  الرشوط  ووضع  منه،  املشتقة 
ومراقبتها  وتصنيعه  الحليب  تحويل  ملراكز 

دوريا.
 5246 املرسوم  من   92 املادة  ان  ذكره  الجدير 
قضت بانشاء دائرة الحجر الصحي البيطري يف 

وزارة الزراعة، من مهامتها:
الفنية  والرشوط  والقوانني  االنظمة  تطبيق   •
السارية املفعول املتعلقة بالحجر الصحي عىل 
او  الطازجة  الحيوانية  والواردات  الصادرات 
املصنعة او املحولة، وتطبيق املراقبة االجبارية 

عليها يف كل مراكز الحجر الصحي البيطري.
لالنظمة  وفقا  الصحية  الشهادات  اعطاء   •
االقليمية  االنظمة  مراعاة  مع  االجراء،  املرعية 

والدولية املتعلقة بهذا املوضوع.
• متابعة شؤون الحجر الصحي البيطري.

كذلك تتوىل مصلحة الصناعات الزراعية مبوجب 
املادة 105 من القانون عينه شؤون الصناعات 
ومراقبة  وتنميتها،  والحيوانية  النباتية  الغذائية 

تصنيعها وتوضيبها. 
الغذائية  الصناعات  ومراقبة  التنمية  دائرة  اما 

فتتوىل االيت: 
الزراعية  الصناعات  عىل  الفنية  املراقبة   •
بالتعاون مع املراجع املسؤولة يف وزارة الصناعة، 
مبوجب نظام خاص يحدد بقرار مشرتك يصدر 

عن وزيري الزراعة والصناعة.
لهذه  والفنية  الصحية  الرشوط  افضل  اقرتاح   •

الصناعات الريفية والعائلية الزراعية.
الغذائية  الصناعات  تنمية  شؤون  مراقبة   •

وتطويرها. 
إ. ع.
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في األقتصاد

حان الوقت العتماد 
نظام ضمان الشيخوخة 

والبطالة النه الوسيلة 
الوحيدة للتقدم

التجاذبات السياسية 
تؤدي دورا سلبيا في 

وضع العراقيل امام 
انطالق املجلس

واليته القانونية منتهية منذ عام 2002، فَمن يعّطله؟
نسناس: املجلس اإلقتصادي اإلجتماعي مظلة حماية

اكرث من 12 سنة مضت عىل انتهاء والية املجلس االقتصادي االجتامعي، رئيساً واعضاء، 
بعدما أريد له عند انشائه ان يكون مؤسسة رشاكة وحوار بني اطراف االنتاج وهيئات 
املجتمع املدين، تعمل عىل رسم الخطط االقتصادية واالجتامعية ووضعها ورفعها اىل 
الحكومة. راودت فكرة املجلس الرئيس فؤاد شهاب وترجمها بعد عقود اتفاق الطائف

االقتصادي  املجلس  ينتظر   2002 عام  منذ 
اال. بحكم  ليس  اسام  بالكاد  االجتامعي، وهو 
رئيسه  وبارادة  اآلن،  موجود  هو  االستمرار 
تعيني  اىل حني  نسناس  روجيه  واليته  املنتهية 
مجلس الوزراء الهيئة العامة الجديدة، وامليض 
املجلس  من  املرجوة  االهداف  يف  مجددا 
افرقاء  بني  والحوار  التواصل  رشاكة  لتحقيق 
املجلس  عمل  عقبات  بعض  ان  عىل  االنتاج. 
رئيسه، وهو  يقول  تنظيمه  قانون  ناجمة عن 

يفّصل مالحظاته.

■ متى تم انشاء املجلس االقتصادي االجتامعي، 
وما هي االهداف التي حددت له؟

 389 رقم  القانون  مبوجب  املجلس  اسس   □
الصادر يف 12 كانون الثاين 1996، وعينت الهيئة 
العامة االوىل له مطلع عام 2000. صدر مرسوم 
عينها،  السنة  من  آب   30 يف  االداري  تنظيمه 
 ،2001 عام  منتصف  يف  النهايئ  مقره  وتسلم 
 .2002 عام  نهاية  يف  اعضائه  مدة  وانتهت 
استمد املجلس تكوينه ونظامه اىل حد بعيد من 
منوذج املجلس االقتصادي االجتامعي الفرنيس 
الذي نشأ مبوجب دستور الجمهورية الخامسة 
املجالس  غرار  عىل   .1958 االول  ترشين  يف 
االقتصادية واالجتامعية يف العامل، فان املجلس 
االقتصادي االجتامعي اللبناين استشاري تتمثل 
واملهنية  واالجتامعية  االقتصادية  الهيئات  فيه 

الرئيسية يف البالد، ومهامته االساسية:
االقتصادية  القطاعات  مشاركة  تأمني   •
واالجتامعية واملهنية يف الرأي واملشورة يف صوغ 

السياسة االقتصادية واالجتامعية للدولة.

هذه  مع  والتنسيق  والتعاون  الحوار  تنمية   •
القطاعات، وبني بعضها مع البعض اآلخر.

الدراسات  املجلس  يعد  املعتمد،  النموذج  يف 
املحالة  القضايا  يف  الرأي  ويبدي  والتقارير 
يف  املبادرة  له  يحق  كام  الحكومة،  من  اليه 
ابداء الرأي يف قضايا اخرى، لكن باكرثية ثلثي 
القوانني  مشاريع  باستثناء  اعضائه،  مجموع 
املالية والنقدية مبا فيها املوازنة. اول عمل تقوم 
به الهيئة العامة انتخاب مكتب املجلس الذي 
يتالف من تسعة اعضاء، ينتخب بدوره من بني 
الرئيس، ويكون رئيس  الرئيس ونائب  اعضائه 
اىل  املجلس  يقسم  للمجلس.  رئيسا  املكتب 
كل  تتناول  املشاركة  القطاعات  كل  من  لجان 
لجنة القضايا وفقا الختصاصها، وترفع قراراتها 
الذي  املجلس،  مكتب  عرب  العامة  الهيئة  اىل 
يقرها ويرفعها مع محرض الجلسة اىل مجلس 
اقرارها  تاريخ  من  ايام  خمسة  خالل  الوزراء 
)املادة 15(، وعىل الحكومة نرش اراء املجلس يف 
الجريدة الرسمية )املادة 18(. ال يتقاىض اعضاء 
املجلس اي تعويض من اي نوع كان، وتؤمن 

نفقاته مبوجب اعتامدات تلحظ يف فصل خاص 
ضمن موازنة رئاسة مجلس الوزراء.

انطالق  واجهت  التي  املعوقات  هي  ما   ■
عمل املجلس، وادت اىل شل عمله طيلة هذه 

السنوات؟
ثلثي  موافقة  رشط  منه  عاىن  ما  اهم  من   □
االعضاء التي يحتاج اليها البداء الرأي يف قضايا 
الحكومة  تحيلها  ال  )اي  املبادرة  فيها  يأخذ 
اليه(. من املستحيل الحصول عىل هذه االكرثية 
املوصوفة ما دام املجلس يضم عددا من املغرتبني 
هم خارج البالد، وما دام عمل االعضاء طوعيا. 
احالة  عن  الحكومة  امتنعت  اذا  يحصل  ماذا 
املشاريع اليه؟ هذا ليس ما حصل عندنا فحسب، 
بل تبني لنا ايضا باملامرسة ان معظم املجالس يف 
العامل ال تحيل اليها الحكومات يف السنوات االوىل 
مشاريع القوانني، حتى التي تقع رصاحة ضمن 
اختصاصها، اال نادرا. لذا، فان تعديل رشط اكرثية 
الثلثني يف هذا املجال رضوري يك يتمكن املجلس 
التجربة  اىل  استنادا  اعددنا،  دوره.  تأدية  من 
شأنها  من  االقرتاحات  من  مجموعة  املاضية، 
تفعيل عمل املجلس لطرحها عىل الهيئة العامة 
املقبلة، ونقرتح من بينها اعتامد االكرثية املطلقة 

العضاء املجلس عند املبادرة بدال من الثلثني.

■ هل ان رشط موافقة ثلثي االعضاء عىل اي 
مبادرة للمجلس هو السبب الوحيد واالسايس 

لتعطيل عمله؟
وغري  سياسية  خلفيات  عن  الكثري  نسمع   □
سياسية كانت وال تزال تقف وراء قرار تعطيل 
االمر.  استطيع جزم  ال  انني  اال  املجلس،  عمل 
انا بعيد من السياسة وقريب من كل االطراف. 
لذا اريد تجاوز ما يقال وما يرتدد يف املجالس 
عمل  اطالق  استعجال  اهمية  الؤكد  الخاصة 
املجلس ورضورته، وهذا يكون من خالل االرساع 

رئيس املجلس االقتصادي االجتامعي روجيه نسناس.

عليه  االساسية  القانونية  التعديالت  اقرار  يف 
لتمكينه من تفعيل دوره، وانجاز املرحلة االوىل 
من التعيينات االدارية النطالق العمل. علام ان 
املطلوب اوال تعيني مجلس الوزراء هيئة عامة 

جديدة له.

■ هل ترى املجلس نجح خالل الفرتة الوجيزة 
التي مارس فيها مهامته يف تحقيق اي انجاز؟

□ مل يتسن للمجلس خالل الفرتة الوجيزة تلك 
ان  اال  للبنان.  اجتامعية  اقتصادية  نظرة  بلورة 
اللجان عملت، والبعض منها بنشاط ملحوظ، 
وانتجت دراسات وتقارير واراء بعضها اقر من 
انتهاء  عند  ينجز  مل  منها  العامة، وعدد  الهيئة 
املدة. عندما تأخر تعيني الهيئة الثانية، بادرت 
عىل مسؤوليتي ونفقتي بجمع دراسات املجلس، 
االختصاص  رجال  من  عمل  فريق  وكّونت 
يعاونني عىل تنسيقها واعداد الدراسات املكملة 
االقتصادي  الفكر  عىل  املحافظة  بهدف  لها، 
واالجتامعي الذي نشأ فيه، ووضعنا عىل اساسه 
رؤية شاملة. يف كتاب "نهوض لبنان، نحو رؤية 
اقتصادية واجتامعية" الذي صدر يف كانون الثاين 

2007 تعرّب هذه الرؤية عن التوجهات االتية:
تتقدم  ابنائه، واملواطنية  لبنان هو لكل  ان   .1
والثقافية  واملذهبية  الطائفية  االعتبارات  كل 

والجغرافية والحزبية. ال يجوز ان يعطل يشء 
يستعيد  حتى  واالمني  السيايس  االستقرار  ما 
االمناء  لكن  وازدهاره.  االقليمي  دوره  لبنان 
واجب وممكن يف كل الظروف. لذا يجب تحييد 
السياسية، وابرام عقد  االقتصاد عن الرصاعات 
الجميع حقوقهم من خريات  اجتامعي يعطي 

الوطن.
2. االصالح االداري بالنظر اىل حجم القطاع العام 
ووظيفته، للخروج من الروتني واالهدار والبطالة 
املقنعة، وصوال اىل الالمركزية االدارية التي تتيح 
للجميع فرص املساهمة يف بناء املناطق والوطن 
كله. كذلك اصالح القضاء والحرص عىل تطبيق 

القوانني واستمرارها.
تحديد  توجب  االقتصاد  تنظيم  اعادة   .3

االولويات. فالرثوات نادرة والنمو مرهون بحسن 
واملواصالت،  واالتصاالت  التعليم،  استثامرها. 
يشكالن الرافعة االساسية لالقتصاد اللبناين. ان 
للعلم  اللبنانيني  املعرفة وطاقة  اقتصاد  انتشار 
يكّونان فرصة سانحة النطالق املهارات املنتجة، 
كام ان حجم السوق لبلد صغري كلبنان عنرص 
حيوي الزدهار االقتصاد، والرتكيز عىل االتصاالت 
واملواصالت يجعل لبنان سوقا واحدة للتوظيف 

والعمل.
املزمنة  الكساد  الخروج من حال  اوال  4. علينا 
لقطاعات االنتاج. هذا االمر رضوري وممكن اذا 
اتخذنا االجراءات الكفيلة باحياء االقتصاد بعدما 
تم تحييده عن املعطالت الخارجية. يوجب ايضا 
واستقرار  االنتاج،  لقطاعات  السيولة  استقرار 
وتصويب  التوظيف،  عرب  سيام  ال  الطلب 
السوق،  لقواعد  الخاضعة  غري  التكاليف 
الصغرية واملتوسطة عىل  ومساعدة املؤسسات 
تنقية رواسب االزمات املاضية، واملحافظة عىل 

القدرة الرشائية للرواتب واالجور.
وعىل  االنتاجية،  القطاعات  عىل  املحافظة   .5
دعم  من  بدال  املزارعني  مداخيل  بدعم  الزراعة 
االنتاج الزراعي من اجل بقائهم يف ديارهم لتمكني 
عملية االمناء املتوازن، وتنمية الصناعة ايضا. ليس 
صحيحا ان لبنان ميكنه ان يتخطى عملية التصنيع 
وينتقل بنجاح اىل قطاع الخدمات. يرافق الصناعة 
عادة تطور تكنولوجي يساعد عىل تحسني القدرة 
االنتاجية يف شتى املجاالت. كذلك تنمية السياحة 
اللبناين، وهي  االقتصاد  تتوافق مع طبيعة  التي 
بنجاح  تستخدم  ان  وميكنها  الوجه،  متعددة 
بها  ينفرد  عدة  مجاالت  يف  التفاضلية  ميزانية 
مجاالت  يف  النشاطات  عىل  والرتكيز  املرشق،  يف 
التقنيات  من  وغريهام  واالتصاالت  املعلوماتية 
املتطورة. اذ ان لبنان يضم كفايات عالية وميزات 

موضوعية تناسب هذا القطاع.
الخارجي،  التداول  سياسة  يف  النظر  اعادة   .6
السلع  ميزان  عجز  اىل  النظر  عن  والكف 
وضع  ينبغي  ذلك  اجل  من  والخدمات. 
يف  السلعي  واالنتاج  سواء  حد  عىل  الخدمات 
تعديل  املثال  التجارية، وعىل سبيل  االتفاقات 
اتفاق الرشاكة االوروبية لجهة الغاء الرسم عىل 

االنتاج الفكري املستورد من لبنان.

ابراهيم عواضة
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7. اقتصاد السوق: اتخاذ االجراءات الكفيلة 
بتأمني حد كاف من املنافسة، ال سيام توسيع 
من  والخروج  الدخول  وتسهيل  السوق، 
ناظمة  هيئات  واعتامد  االقتصادية،  املشاريع 
الحاجة، واالهتامم  قادرة وشفافة حيث تدعو 
واملؤسسات  واملتوسطة،  الصغرية  باملؤسسات 
الصغرية جدا حتى. ميزة تلك املؤسسات تكمن 
يف  وضعفها  البطالة،  امتصاص  عىل  طاقتها  يف 
انخفاض انتاجيتها. تبدو اهمية تلك املؤسسات 
يف حاالت البطالة والهجرة، وتدعو اىل اجراءات 
طبيعتها.  عن  ناجمة  تقليدية  غري  تحفيزية 
وتدعو الخطة اىل تحرير املؤسسات من االعباء 
الصناعية  املؤسسات  دمج  وتشجيع  املرتاكمة، 

الصغرية لبلوغ طاقتها االنتاجية الفضىل.
8. من الالفت ان ما هو مفيد اقتصاديا مرغوب 
يف  والثقافة  التعليم  املواطن  ويضع  اجتامعيا، 
التعليم  مرشوع  هو  خيارنا  اهتامماته.  اول 
للجميع الذي تبنته اساسا الدولة ومل يدخل بعد 

حيز التطبيق. 
املحور الثاين يتناول الصحة. كلفة هذا القطاع 
يف لبنان عالية )12 % من اجاميل الناتج املحيل( 
وحاميته محدودة، فضال عن تأهيله. وقد حان 
الوقت العتامد نظام ضامن الشيخوخة وضامن 

البطالة النه الوسيلة الوحيدة للتقدم.

ملحة  وحاجة  املجلس رضورة  يزال  ال  هل   ■
لضامن االستقرار االقتصادي واالجتامعي؟

□ انا واثق من ان الجميع مقتنعون بأن املجلس 
االقتصادي االجتامعي يشكل حاجة ورضورة يف 

املراحل الطبيعية كونه:
اوال: مؤسسة ميثاقية نصت عليها وثيقة الوفاق 

الوطني.
ثانيا: ملتقى الحوار االقتصادي واالجتامعي بني 

الدول والقطاع الخاص واملجتمع املدين.
ثالثا: يشكل مركزا عمليا وعلميا للتفكري والبحث 
واالقرتاح، نظرا اىل قدرته عىل مواكبة التطورات 
العامل  يف  االجتامعية  االقتصادية  والتحوالت 
مع  والفاعلة  املبارشة  عالقاته  بحكم  واملنطقة، 
االتحادات العاملية واالوروبية واالورو متوسطية 
للمجالس االقتصادية االجتامعية، وبحكم اتصاالته 
ولقاءاته باملجالس االقتصادية االجتامعية العربية 

ومبنظمة العمل يف جامعة الدول العربية. ال يخفى 
رابطة  تنشيط  اىل  حثيثة  بخطى  نتجه  اننا  هنا 
من  العربية.  االجتامعية  االقتصادية  املجالس 
هنا اقول: اذا كان وجود هذا املجلس يف املراحل 
الطبيعية حاجة ورضورة، فكيف يف هذه املرحلة 

حيث  لبنان  يشهدها  التي  والحرجة  الدقيقة 
تتالقى يف الداخل ومن حوله التحديات، وترتاكم 
امللفات االقتصادية واالجتامعية وسواها، وحيث 
تتسارع املتغريات واملستجدات يف مجمل الرشق 
االوسط؟ من ناحية اخرى، بحكم اتصاله املبارش 
وتطلعاتهم  املواطنني  وبحاجات  االنتاج  بقوى 
النه ميثل جميع القطاعات واملناطق والكفايات 
والخربات، املجلس هو االقدر عىل اقرتاح الحلول 
لتشكل  وتعاونهم،  الجميع  تأيت مثرة حوار  التي 
مرشوع الوطن كله للمعالجة والبناء. يف اعتقادي 
ان التجاذبات السياسية تؤدي دورا سلبيا يف وضع 
السياق،  انطالق املجلس. يف هذا  امام  العراقيل 
من منطلق خربيت واقتناعايت بالدور املنتظر له، 
نأمل مع العهد الجديد يف ان تعود الحياة اىل هذا 
املجلس لينطلق انطالقة فاعلة تساهم يف ارساء 

االنقاذ الشامل.

في األقتصاد

حجم السوق لبلد صغير 
كلبنان عنصر حيوي الزدهار 

االقتصاد، والتركيز على 
االتصاالت واملواصالت 

يجعلها سوقا واحدة 
للتوظيف والعمل

نسمع الكثري عن خلفيات سياسية وغري سياسية كانت وال تزال تقف وراء قرار تعطيل عمل املجلس.
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في األقتصاد

تراجع أسعار النفط عامليًا... 
ماذا عن لبنان؟

افىض االنخفاض الرسيع والكبري يف اسعار النفط عامليا )- %50( اىل ارتياح عام لدى 
الدول املستهلكة للامدة، كون االنخفاض يؤدي حتام اىل تدن كبري يف اسعار املحروقات، 

وتاليا يف اسعار السلع والخدمات التي يشكل النفط مادة اساسية يف كلفة انتاجها

باكرث  املستورد  البلد  لبنان،  يسع  كيف 
من  االستهالكية  حاجاته  من   %  60 من 
انخفاض  من  االستفادة  االوروبية،  القارة 
وما  ذلك،  ظهر  اين  عامليا؟  النفط  اسعار 

النتائج؟  هي 
يف  اسعاره  هبوط  وترية  تسارع  رغم 

بادىن تحّسن  املواطنون  السوق، مل يشعر 
طرأ عىل الخدمات الحيوية التي تستنزف 
قسطا وافرا من مداخيلهم، واخصها املواد 
الغذائية واالستهالكية، ذات التأثري املبارش 
بالنفط. مل يشعروا كذلك بدور للسلطات 
مل  معني.  غري  احدا  كأن  االمر  حيال 

بازاء  مهمة  بأي  الرقابة  اجهزة  تضطلع 
مقدار  اوسع  جني  يف  االحتكارات  متادي 

من االرباح عىل حساب اللبنانيني. 
االتحاد  رئيس  العام"  "االمن  حاورت 
والخبريين  غصن  غسان  العام  العاميل 
يشوعي  اييل  الدكتور  االقتصاديني 
تدين  مقاربتهم  يف  وزين  غازي  والدكتور 
يف  القطاع  عىل  وتأثريها  النفط  اسعار 
اليومية  والحياة  الخدمات  وعىل  لبنان، 

للمواطنني. 

ابراهيم عواضة

النفط  اسعار  انخفاض  اىل  ■ كيف نظرت 
عامليا، وماذا توقعت منه لبنانيا؟

تراجع  اىل  كبري  بارتياح  ننظر  نحن   □
اسعار  تراجع  اىل  وكذلك  النفط،  اسعار 
العملة االوروبية املوحدة "االورو". نظرتنا 
لبنان  ان  من  اوال  تنطلق  هذه  االيجابية 
بلد مستورد لكل املشتقات النفطية. وهذا 
عامليا  النفط  اسعار  انخفاض  ان  يعني 
بنسبة 40 اىل 45 % يدل عىل تراجع كلفة 
ملياري  يعادل  مبا  عندنا  النفطية  الفاتورة 
هذا  عىل  سيرتتب  ثّم  من  سنويا.  دوالر 
االمر انخفاض يف اسعار املشتقات النفطية 
املختلفة يف السوق املحلية. تنطلق نظرتنا 
النفط  اسعار  هبوط  من  ثانيا  االيجابية 
بد  ال  االورو  سعر  يف  هبوط  يرافقه  الذي 
يف  انخفاضا  آلية،  بطريقة  يرتجم،  ان  من 
اسعار السلع واملواد الغذائية واالستهالكية 

■ ماذا يعني انخفاض اسعار النفط؟
عامليا،  النفط  اسعار  انخفاض  يأيت   □
 )%  45 من  )اكرث  الكبرية  النسبة  بهذه 
دولية  واقتصادية  سياسية  اوضاع  يف 
ستتأثر  للنفط  املنتجة  الدول  معقدة. 
ما  وهذا  االنخفاض،  بهذا  سلبا  حتام 
الدول  اما  ميزانياتها.  يف  الحقا  سيظهر 
املستوردة للنفط، فال بد من ان تستفيد 
صعيد،  من  اكرث  عىل  املسألة  هذه  من 

ويف اكرث من مجال.

■ ماذا بالنسبة اىل لبنان؟
وكلفة  للنفط،  مستوردة  دولة  لبنان   □
من  )اكرث  جدا  مرتفعة  السنوية  االسترياد 
كانت  الفاتورة  مليارات دوالر(، وهذه   5
العجز  اسباب  من  رئيسيا  سببا  تزال  وال 
يف الخزينة اللبنانية، وتحديدا يف الفاتورة 
لبنان.  كهرباء  مؤسسة  اىل  تدفع   التي 
النفط  اسعار  انخفاض  مع  الطبيعي  من 
يستفيد  ان  الكبرية،  النسبة  بهذه  عامليا، 
لبنان من هذا االنخفاض. بحسب االرقام، 
ستنخفض  اللبنانية  النفطية  الفاتورة  فان 
دوالر،  مليون  و550   500 بني  ما  سنويا 
دعم  كلفة  عىل  الضغط  الوفر  وسيخفف 
كهرباء  مؤسسة  ملصلحة  املحروقات 
احصاء  املبكر  من  ان  ارى  عموما،  لبنان. 
مصلحة  يف  ستصب  التي  االيجابيات 
االقتصاد اللبناين من جراء انخفاض اسعار 
النفط. علينا ان ننتظر فرتة حتى نرى اذا 

ال  املستورد،  ام  محليا  منها  املنتج  سواء 
لبنان يستورد 80 % من حاجاته  سيام ان 

من االسواق االوروبية.
واقعا  االيجابية  توقعاتك  ترجمت  هل   ■

ملموسا عىل السوق؟
مؤرش  ال  الساعة  حتى  لالسف  ويا   □
السلع  اسعار  ان  عىل  يدل  حقيقيا 
املحلية،  السوق  يف  تراجعت  واملنتجات 
وبالنسب التي كانت تسجلها عندما كانت 
ترتفع مع ارتفاع سعر النفط، وارتفاع سعر 
واضح،  السبب  املوحدة.  االوروبية  العملة 
االجهزة  وتلكوء  الرقابة  اجهزة  غياب  هو 
البلديات،  يف  او  الوزارات  يف  املعنية، 
املجلس  غياب  اىل  بواجباتها،  القيام  يف 
قانون  وتعطيل  االسعار  لسياسة  الوطني 
تحدد  التي  االخرى  والقوانني  املنافسة، 
الحاصل  االمر  االرباح.  نسب  مبوجبها 

كان انخفاض اسعار النفط ظرفيا مرحليا، 
او انه مسار.

اسعار  تراجع  يفرتض  انه  تعتقد  اال   ■
حصول  عند  الغذائية  واملواد  السلع 

انخفاض كبري يف اسعار النفط عامليا؟
عامليا  النفط  اسعار  انهيار  ضوء  يف   □
اىل   140 من  الربميل  سعر  تراجع  حيث 
ترتاجع  ان  الطبيعي  من  دوالرا،   50
وتاليا  اوال،  النفطية  اسعاراملشتقات 
يشكل  التي  واملواد  السلع  اسعار  ترتاجع 
انتاجها.  كلفة  يف  اساسيا  عنرصا  النفط 
باقتصاد  يتمتع  عامل  يف  يحصل  االمر  هذا 
تحايك  وال  الناس،  تحايك  وبنظم  تنافيس 
املحتم  االحتكارات. من  اصحاب  قلة من 
لبنان،  يف  تنخفض  املحروقات  اسعار  ان 
هذا  من  اللبناين  املواطن  ويستفيد 
تراجع  اذ  ذلك  نلمس  بدأنا  وقد  االمر، 
كام  كبرية،  بنسبة  البنزين  صفيحة  سعر 
اما  النفطية.  املشتقات  اسعار  تراجعت 
عىل مستوى اسعار السلع واملواد الغذائية 
انخفاض  اي  نلمس  فلم  واالستهالكية، 
اللبناين، ويا لالسف، قائم  يذكر. االقتصاد 
متنع  التي  واالحتكارات  االمتيازات  عىل 
املنافسة، والتي يف غيابها ال ميكن لالسعار 
ان تنخفض. قلة من املستوردين يف لبنان 
حرصية  سلعة  الف   30 باسترياد  تتحكم 
موجود  غري  امر  هذا  وتسويقها.  تجارية 

يف كل دول العامل، علام انه غري صحي 

ال مؤشر حقيقيا الى 
ان اسعار السلع 

واملنتجات تراجعت في 
السوق املحلية

قلة من املستوردين 
تتحكم باستيراد 30 الف 

سلعة حصرية تجارية 
وتسويقها

غسان غصن:
غياب مسؤولية الدولة

ايلي يشوعي:
االحتكارات تحول دون انخفاض االسعار

رئيس االتحاد العاميل العام غسان غصن.

الخبري االقتصادي الدكتور اييل يشوعي.

مؤسف، ودليل قاطع عىل غياب مسؤولية 
ان  اذ  اللبنانيني.  جيوب  امن  عن  الدولة 
االمن  او  الغذايئ،  االمن  او  الصحي،  االمن 
االمن  عن  اهمية  يقل  ال  حتى،  السيايس 

االول. نحن يف االتحاد العاميل العام نحرض 
لالعالن عن دراسة مقارنة بني االسعار التي 
النفط  سعري  انخفاض  قبل  سائدة  كانت 
بعد  اي  اليوم،  السائدة  واالسعار  واالورو، 

املستوردين  ان  لنؤكد  االنخفاض  هذا 
وَمن  استفاد  َمن  وحدهم  هم  والتجار 
االسعار  ارتفاع  مع  الحالني،  يف  يستفيد 

انخفاضها. وعند 
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انخفاض  يف  ايجابيات  وجدت  هل   ■
عامليا؟ النفط  اسعار 

بهذه  عامليا،  النفط  اسعار  انخفاض   □
مبدلوالته  ينعكس  الكبرية،  النسبة 
االقتصاد  عىل  السلبية  او  االيجابية 
تتحسس  بدأت  عدة  دول  مثة  العاملي. 
جراء  من  املرتقبة  االقتصادية  االزمات 
لبنانيا،  االسعار.  يف  الحاد  التدهور 
اسعار  تدهور  من  الوحيد  املستفيد 
كان  الذي  اللبناين  املواطن  هو  النفط 
املحروقات  اسعار  بخفض  دامئا  يطالب 
او تثبيتها. وهو املترضر االول من ارتفاع 
اسعار  ارتفاع  وتاليا  عامليا،  النفط  اسعار 

محليا. املحروقات 

ايجابيات  اي  ذلك،  من  انطالقا   ■
انخفاض  من  اللبناين  االقتصاد  يشهدها 

النفط؟ اسعار 
االقتصاد  يشهدها  التي  االيجابيات   □
بالدولة  املتعلق  شقيه،  يف  اللبناين 
عدة.  اللبناين،  املستهلك  او  والخزينة 
خفض  يف  االوىل  الدرجة  يف  تتلخص 
فاتورة املشتقات النفطية لدى الدولة مبا 
يقارب 6 مليارات دوالر، كذلك فان تدين 
اسعار النفط اىل هذا املستوى يؤدي اىل 
للدولة  العامة  املوازنة  يف  العجز  خفض 
دوالر  مليون   600 اىل  بـ500  يقدر  مبا 
التضحم  من  الحد  اىل  كذلك  سنويا. 
ان  يفرتض  االمر  هذا  الن  االقتصادي، 

ويف  السلع  اسعار  تخفيض  اىل  يؤدي 
البنزين. سعر  مقدمها 

واملواد  السلع  اسعار  عن  ماذا   ■
املستوردة او املنتجة محليا. هل تنخفض 

اسعارها يف لبنان؟
االنخفاض  البديهي، يف ضوء هذا  □ من 
ان  العامل،  يف  النفط  اسعار  يف  الكبري 
واملواد  السلع  من  عدد  اسعار  ترتاجع 
علينا  املستوردة.  او  محليا  املنتجة 
ان  اذ  الحال.  لتتضح  قليال  ننتظر  ان 
ان  ميكن  ال  هنا  املنشود  االنخفاض 
يحصل بني ليلة وضحاها. انه مسار علينا 

نراقبه ونتوقعه. ان 

يف  النفطية  الفاتورة  حجم  يبلغ  كم   ■
لبنان، وما هي قيمة الوفر الذي ستحققه 

الدولة اللبنانية من انخفاض االسعار؟
لبنان  النفطية يف  الفاتورة  قيمة  □ تصل 
لبنان  سنويا.  دوالر  مليارات   5 نحو  اىل 
من  سنويا  طن  ماليني   5،5 نحو  يستورد 
متوسطي  سعر  مع  النفطية  املشتقات 
يبلغ 900 دوالر للطن. الفاتورة الحرارية 
تشكل 12 %  من الناتج املحيل االجاميل. 
النفط  اسعار  يف  الحاد  االنخفاض  بعد 
النفط  استرياد  من  لبنان  فاتورة  فان 
3،7 مليارات دوالر، وترتاجع  اىل  ستتدىن 
الناتج  من  النفطية  الفاتورة  حصة  تاليا 
املحيل من 12 % اىل 5،5 يف سنة 2015.

تدني اسعار النفط 
يخفض عجز املوازنة

 500 الى 600 مليون
 دوالر سنويا

غازي وزني:
نتائج ايجابية على مستوى الفاتورة النفطية

الخبري االقتصادي الدكتور غازي وزين.

االقتصادية  الحرية  من  ويحد  لالقتصاد 
واملنافسة.

يف  تراجع  اي  نتوقع  ال  ان  علينا  اذا،   ■
اسعار السلع واملواد املستوردة او املصنعة 

محليا؟

القائم  اللبناين  االقتصادي  النظام   □
واملرتبط  االحتكارات  سياسات  عىل 
ينتج  ال  السياسية،  والحاميات  بالنظام 
بقاعدة  اوال  يتأثر  تنافسيا  اقتصادا 
بقاعدة  وثانيا  والطلب،  العرض 
يف  تقلبات  حصول  عند  املنافسة 

باقتصادنا  تتحكم  العاملية.  االسعار 
فرضت  تجارية  حرصية  احتكارات 
السبعينات،  يف  النواب  مجلس  عىل 
الذين  هم  االمتيازات  هذه  واصحاب 
باالسواق،  ويتحكمون  يسيطرون 

باالسعار. وتاليا 

في األقتصاد
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الرّواد يروون قصة المسرح اللبناني ]7[
محمد كرّيم: كان شوشو يصاب باإلكتئاب

عندما يفشل في إضحاك الجمهور

مصلحة  شوشو او الحلول مكان ميقايت.
ومخرج  كمؤلف  ميقايت  نزار  يف  رأيك  ما   ■
قدمها  التي  لالعامل  تقييمك  وما  مرسحي، 

لشوشو؟
فنية  قيمة  ميقايت  نزار  واملخرج  املؤلف   □
درجة  اىل  الفنية  القضايا  يف  مثقف  واستاذ 
التأليف  موهبة  ميتلك  انه  عن  فضال  عالية، 
وشوشو  بينه  االنفصال  اعتربت  لذا  والكتابة. 
يف  للمرسح  وخسارة  جدا  مبكرا   1969 عام 
الثنايئ  هذا  حققه  الذي  النجاح  بعد  لبنان. 
االنفصال  شكل  كوميدية،  مرسحية   12 يف 
والثقافية  الفنية  واالوساط  للجمهور  مفاجأة 
اىل  يؤدي  ان  من  البعض  وخيش  بريوت،  يف 
توقف مسرية “املرسح الوطني” الذي تأسس 
شوشو  املرسح،  قطبي  يدي  عىل   1965 عام 
نحو  االوىل  الخطوة  باعتباره  ميقايت،  ونزار 
يف  نجاحا  وحقق  لبنان،  يف  اليومي  املرسح 
خمس سنوات. الحقيقة تقال ان ميقايت ساهم 
يف تكوين شخصية شوشو، وكان مبتغاه تقديم 

البريوتية  بلهجته  ويجول  يصول  يرتكه  نفسه 
وهو  آخر.  اىل  وقت  من  الشعبية  وتعابريها 
“املرسح  فرقة  الفراد  وبالتايل  لشوشو،  قدم 
املرسح  النطالقة  االساسية  املادة  الوطني”، 
الكالسيكيات  فاعتمد  النص،  عىل  املرتكزة 
العاملية )موليري(، لكنه البسها اللباس املحيل، 
ميقايت  دور  كان  اللبناين.  املناخ  عليها  واسبغ 
اساسيا يف ترقية اداء شوشو ويف الشكل الذي 
االصول  له  قدم  بالتايل  الجمهور،  به  يقابل 
واملقربني  له  للمخلصني  يقول  كان  املرسحية. 
منه، بعدما وقع الخالف بينه وشوشو: “علمته 
كيف مييش وكيف يتحرك عىل املرسح، وكيف 
يؤدي التحية لجمهوره يف نهاية العرض حتى”. 
مبكانته  يليق  تقديم مرسح  اىل  ميقايت  طمح 
الفنية، بل اراد اثبات ان مرسحه ال يقل حرفية 
يف  تظهر  بدأت  التي  االخرى  املسارح  عن 
الوسط الثقايف يف بريوت، بعد عودة خريجي 
يف  وروسيا.  وامريكا  اوروبا  يف  الفنية  املعاهد 

تلك املرحلة بدأ املخرج منري ابودبس يطل 

كان شوشو موهوبا الى 
درجة ال نستطيع قياسه 
على املقاييس العلمية 

الثابتة للنقد. انه خارج
النقد نتيجة موهبته

)شوشو(  الدين  عالء  حسن  املمثل  وحده 
استطاع الرتبع عىل عرش املرسح الشعبي. مل 
يتمكن احد من منافسته، وال تعويضه، حتى 
الشعبي،  املرسح  يف  فارقة  عالمة  هذا.  يومنا 
النقد  استثنائية عصية عىل مقاييس  وظاهرة 

بشهادة َمن عارصوه. 
الناس  قضايا  طرح  الشعبي  املرسح  مهمة 
الفوارق  اليد عىل مشكلة  ومعالجتها، ووضع 
شوشو  وصل  والفقراء.  االغنياء  بني  الطبقية 
القرن  ستينات  يف  الوطني”  “املرسح  عرب 
املايض وسبعيناته اىل اعطاء الفقري واملسحوق 
عليه،  يستقوي  َمن  عىل  باالنتصار  االحساس 
من خالل موقعه االجتامعي والوظيفي. كانت 
مشكالتهم  عىل  الناس  اضحاك  يف  سعادته 
يف  ـ  قليال  وان  ـ  يتعرث  وعندما  واعدائهم، 

تحقيق هذه الغاية يصاب باالكتئاب. 
سابقا  لبنان  اذاعة  وعميد  شوشو  تعاون  بدأ 
محمد  واملخرج  الكاتب  اللبنانية(  )االذاعة 
الفنان  من  بايعاز  فكاهية،  برامج  يف  كرّيم 
الكبري الراحل محمد شامل الذي يعرتف كرّيم 
بأن له الفضل االكرب يف اكتشاف موهبة شوشو، 
ان مييس  قبل  والتلفزيون  االذاعة  واطالقه يف 
تقاسم شامل وكرّيم  االستثنايئ صهره.  املمثل 
نص  تقديم  االول  توىل  املوهبة.  صقل  مهمة 
جميل له، والثاين تدريبه عىل التمثيل. كذلك 
للمخرج واملؤلف نزار ميقايت دور بالغ االهمية 
يف بناء كوميديا حسن عالء الدين الذي هوى 

مسرح

لكن  مرسحه.  يف  الروح  تجديد  بهدف  واحد 
كرّيم يعرتف يف حوار مع “االمن العام” بأنه 
فشل يف احداث تغيري يف نهج شوشو والنمط 
الذي كان يتبعه، فركز عىل زخرفة النص وثنيه 
عن االرتجال الذي كان احد اسباب خالفه مع 

ميقايت. 

قمت  شوشو  مرسحيات  اخراج  بدء  قبل   ■
يف  ورشيكه  بينه  الخالف  لحل  مهم  بدور 
ميقايت،  نزار  الوطني”  "املرسح  تأسيس 
وملاذا  الخالف  اسباب  ما  املهمة.  يف  وفشلت 
كان الحل مستعصيا اىل حد اوصل ميقايت اىل 

التوقف عن العمل املرسحي نهائيا؟ 
االرتجال عىل  بدأت مبسألة  عدة  االسباب   □
ان  يحب  شوشو  الفنان  كان  التي  املرسح 
الكوميديني،  املمثلني  بغالبية  اسوة  يتبعها 
االرتجال  ميقايت.  نزار  يزعج  كان  االمر  وهذا 
ليس محبذا لدى عدد كبري من املخرجني النه 
اىل  االمر  بهم  فيصل  االخرين،  املمثلني  يربك 
املعروف  الضحك. وهذا معيب عىل املرسح. 
عن ميقايت اتزانه يف العمل واحرتامه له، وكان 
قد ابلغ اىل شوشو مرارا عدم رضاه عن هذه 
التعليامت  هذه  يلتزم  االخري  فكان  املسألة، 
االرتجال  اىل  فيعود  غيابه  يف  اما  يف حضوره، 
سوء  جعلت  اخرى  اسباب  مثة  املرسح.  عىل 
التفاهم بني االثنني يزداد عمقا، اهمها املفهوم 
كان  فيام  منهام.  كل  لدى  للمرسح  العام 
شوشو يحب اضحاك الناس، كان ميقايت يريد 
تقديم مرسح كوميدي راق ذي اصول ومتزن 
نصا واخراجا. اىل ذلك، كان هناك َمن يتالعب 
بعد  التغيري  بدء  بحجة  شوشو  الفنان  بعقل 
نظرهم.  يف  متشابهة  مرسحيات  عرش  تقديم 
الحني  ذلك  يف  غايتهم  كانت  اذا  ما  ادري  ال 

دنيز مشنتف 
denise.mechantaf@gmail.com

التي  استاذيته  واثبات  واخراجا،  كتابة  فنه، 
يستحقها يف الساحة الفنية لبريوت. كان مييل 
يستطيع  التي  الكالسيكية  االعامل  تقديم  اىل 
من خاللها ابراز ثقافته وخربته اللتني كونهام 
يف  الفرير  معهد  يف  عمله  خالل  يف  واتقنهام 
الذين  االيطاليني  باآلباء  واتصاله  طرابلس، 
كانوا يديرون املعهد. اما شوشو فكان يف تلك 
فيه  يحقق  منرب  عرب  االطاللة  يريد  املرحلة 
ذاته الفنية، ويؤكد من خالله اصالة موهبته 
ليثبت للجميع انه فنان من طراز رفيع. كان 
وحلمه  اسمه،  يخلد  تأسيس مرسح  طموحه 
غرار  عىل  شوشو”  “مرسح  هناك  يكون  ان 
“مرسح الريحاين”، وان يصبح نجام عربيا. من 
“املرسح  ميقايت وشوشو يف  تالقي  هنا، شكل 
منهام  كل  فيها  عرث  مميزة  مرحلة  الوطني” 
تحقق  التي  املنشودة  ضالته  عىل  اآلخر  يف 
تقديم  ميقايت  حاول  وتطلعاته.  امنياته  له 
وكان  اطار،  وابهى  حلة  باحىل  للناس  شوشو 
يريد له التحدث بلغة الصالونات، ويف الوقت 

االنطباع السائد يف لبنان عن املرسح الشعبي خاطئ. يعتقد البعض ان َمن يتحدث 
املبتذلة، يقدم مرسحا شعبيا.  احيانا، ورمبا  الالئقة  الشارع ويتقن عباراته غري  لغة 
االجتامعية  الحياة  يف  مهام  دورا  ويلعب  راق  الفن  هذا  من  الحقيقي  النوع  لكن 

واملحطات الوطنية، ومن الصعب اتقانه. فضال عن ان اربابه يف لبنان نادرون 

يف سن مبكرة عام 1976، يف التاسعة والثالثني 
من عمره، بعدما اتعب املرسح والديون قلبه 

وانهكاه، فتوقف عن الخفقان. 
حلمه  شوشو  حقق  شامل،  مع  خالفه  بعد 
بتحويل سينام “شهرزاد”،  عام 1965  القديم 
اطلق  لبريوت، اىل مرسح  التجاري  الوسط  يف 
فيه  شاركه  الوطني”،  “املرسح  اسم  عليه 
نحو  االوىل  الخطوة  حينها  اعترب  ميقايت. 
تأسيس املرسح اليومي يف لبنان، وكان طموحه 

تأسيس مرسح يخلد اسمه. 
 1969 عام  ميقايت  عن  شوشو  انفصال  شّكل 
يف  للمرسح  وخسارة  مهام  ثقافيا  حدثا 
“املرسح  مسرية  توقف  البعض  وخيش  لبنان، 
الوطني”. يف تلك االثناء قدم الكاتب واملخرج 
محمد كرّيم نصيحة لشوشو قبل بدء اخراج 
مخرج  عىل  يعتمد  ال  ان  له، هي  مرسحيات 

املؤلف واملخرج محمد كرّيم.
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مخرجني  عن  معه  عملك  يف  متيزت  مباذا   ■
آخرين سبق ان تعاون معهم؟

□ كل ما حاولت فعله هو العمل عىل زخرفة 
النظر  بغض  يواكيم،  فارس  املؤلف  مع  النص 
عن نص املؤلف محمد شامل الذي هو سيد 
َمن كتب حوارا. كان همي ان اساعد شوشو 
عىل التمكن من االداء عىل نحو ال يزعجه او 
فيه،  الفكاهية  الناحية  يلبي  باسلوب  يربكه، 
وحاولت ابقاءه يف الشكل الالئق ومنعه قدر 
يف  او  النص  يف  سواء  االرتجال  من  املستطاع 
لكن  الصعيد.  الحركة، وقد نجحت عىل هذا 
املرسح،  عن  فيه  اغيب  كنت  الذي  اليوم  يف 
غيايب،  يف  يحدث  الذي  ما  العرف  عمدا  وان 
يعود اىل االرتجال. عندما يعلم بوجودي يعود 
يسعد  كان  ما  الساعة.  عقارب  مثل  فينضبط 
شوشو اضحاك الناس. اذا مر وقت قصري ومل 
يسمع فيه ضحك الجمهور يصاب باالكتئاب. 
املمثل  نهج  يف  غريت  انني  القول  ميكنني  ال 
احداث  استطاع  الذي  الوحيد  ومنطه.  شوشو 
يف  عساف  روجيه  املخرج  كان  التغيري  هذا 
شوشو  اقتنع  كيف  بلدنا”.  يا  “اخ  مرسحية 

يف  انه  اعرف  ما  كل  اعلم؟  ال  اقنعه،  وَمن 
نهاية املطاف رضخ وسلم امره لروجيه، كأنه 
عساف  فاستطاع  تريد”.  ما  “اعمل  له  يقول 
احراز تغيري وتعديل يف سريته. اما بالنسبة ايل 
الباقني،  املمثلني  عىل  االدوار  توزيع  فحاولت 
دورا اكرب يف اضحاك الجمهور، وهذا امر كان 

يزعج شوشو.

■ تقول انه كان ظاهرة عصية عىل مقاييس 
النقد. ما هي هذه املقاييس وملاذا كان عصيا 

عليها؟
اثنان  الحسابية.  للعمليات  مشابه  النقد   □
اردنا  اذا  لكن  اربعة.  يصبحون  اثنني  زائدا 
القيام مبعادلة حسابية مع شوشو يصبح الرقم 
يكرس  املرسح  عىل  باعامل  يقوم  كان  سبعة. 
اىل  موهوبا  كان  الحسابية.  القواعد  كل  فيها 
املقاييس  قياسه عىل  درجة ال نستطيع معها 
النقد نتيجة  الثابتة للنقد. انه خارج  العلمية 
مرة يف  اذكر  التوفيق.  له  اراد  وربنا  موهبته، 
ومد  الكواليس  وراء  وقف  انه  املشاهد  احد 
عصاه اىل املرسح وهز بها، وقال جملة واحدة 
يف  الضحك  من  وموجة  ضجيجا  فاحدث 

■ ما هي يف نظرك مقومات املرسح الشعبي؟
قضايا  يطرح  الذي  هو  الشعبي  املرسح   □
الشعب ويعالجها بكل بساطة. هناك مفهوم 
لغة  اللغة  تكون  ان  يجب  انه  يقول  خاطئ 
هو  بينام  شعبيا،  املرسح  يعترب  يك  الشارع 
آن  يف  وصعب  ومهم  راق  فن  الحقيقة  يف 
اىل  يتطرق  وال  الناس  بقضايا  يهتم  اذ  معا. 
تهم  ال  التي  الفلسفية  واالمور  املاورائيات 
الناس. اتساءل هنا: كيف يقصد الناس مرسحا 
ان مرسح  يقول  َمن  ال يطرح قضاياهم؟ مثة 
نجاحا  حقق  الفلسفية  واالمور  املاورائيات 
اليه  وصل  ما  ان  اال  الغربية،  املجتمعات  يف 
يف  املرور  سبقه  الصعيد  هذا  عىل  الغرب 
ظروف سياسية واقتصادية وحروب خرج منها 
بخالصات فكرية وثقافية وفلسفية، عرّب عنها 
باملرسح واالدب والشعر. نحن مل منر بعد يف 
هذه التجارب، بل نعمد اىل تقليدهم بطريقة 

عمياء.

بعد  لبنان  نوع من املرسح سيبزغ يف  اي   ■
الذي عشناه،  الطويلة واملخاض  الحرب  سني 

وكيف ترى مالمحه؟

وجالل  عساف  روجيه  وكذلك  مبرسحه، 
الشدراوي.  ويعقوب  ملتقى  وانطوان  خوري 
مرسحه ليس اقل اهمية من مرسحهم. كالمي 
هذا اقوله للتاريخ، وعلينا ان نفيه حقه. كان 
اآلخر  الفريق  اىل  البلد مييلون  النقاد يف هذا 
من املرسحيني ومل يعطوه حقه كفنان، علام ان 
ما قدمه يف “املرسح الوطني” ويف مهرجانات 
بعلبك ويف سينام “كابيتول” مهم، وهو مل يأت 

اىل املرسح ارتجاليا.

■ ما هو الدور الذي لعبه “املرسح الوطني” 
يف الستينات والسبعينات؟ مباذا متيز؟

□ اهم ما قدمه “املرسح الوطني” انه اسس 
لبنان، وكان يحرضه 400  اليومي يف  للمرسح 
شخص يوميا يف وقت كانت املسارح االخرى 
واحيانا  اشهر،  ثالثة  كل  يوما   15 مدة  تعمل 
لجمهور  تؤسس  مل  فقط.  واحد  السبوع 
“املرسح  نجح  الصحيح.  باملعنى  مرسحي 
الوطني” يف تأسيس هذا الجمهور الذي اصبح 
ما  يف  نشأت  التي  املسارح  لبقية  جمهورا 
الناس  قضايا  عرضه  قدمه  ما  اهم  لعل  بعد. 

ومشاكلهم يف الحياة.

التفاوت  قضية  مرسحه  يف  شوشو  طرح   ■
والفوارق  والفقراء  االغنياء  بني  االجتامعي 
الطبقية. فاىل اي مدى ساهم هذا العامل يف 

استقطاب الجمهور؟
الناس ومشاكلهم،  □ ركز شوشو عىل قضايا 
اللبناين،  املجتمع  الطبقي يف  االختالف  وعىل 
جعل  الوطني”  “املرسح  بواسطة  واستطاع 
الفقري واملسحوق يشعر باالنتصار عىل رئيسه 
يف العمل، اي االنتصار عىل القوي. الجمهور 
كأنه  “البطل”،  مكان  يف  دامئا  نفسه  يضع 
ميثله، وعندما يراه منترصا يشعر كام لو انه 
هو املنترص. هذا الدور من اهم االدوار التي 
تلك  يف  الوطني”  و”املرسح  شوشو  لعبها  

املرحلة.

بعد  شوشو  مع  بدأت  املرسحية  تجربتك   ■
انفصاله عن نزار ميقايت، فتوليت اخراج اربع 
“فرقت  بالقاووش”،  “طربوش  له:  مرسحيات 
منرة”، “واو سني”، “ورا البارافان”. ماذا اضفت 

اىل رصيده الفني؟

اىل  املرحلة كان شوشو يف حاجة  تلك  □  يف 
وبني  بينه  التوفيق  يف  فشلت  عندما  مخرج. 
يف  عليك  له:  قلت  ميقايت  واملخرج  املؤلف 
املرحلة املقبلة ان ال تعتمد عىل مخرج واحد، 
بل عىل مخرجني كثريين، فيعطيك كل واحد 
منهم روحا جديدة، وهكذا يتجدد مرسحك. 
خطورة  مرسحه  يف  ألن  الكالم  هذا  له  قلت 
الفهم  يكن صاحبه عىل مستوى  اذا مل  كبرية 
عىل  اساسه  يف  يعتمد  كونه  له،  املطلوب 
وهو  شوشو،  يحبون  الناس  منطية.  شخصية 
ولن  مرسحي  عمل  كل  يف  هو  كام  سيبقى 
يتغري. يك ال يصاب الناس بامللل، يجب ان تتم 
لعبة التغيري يف النص واالخراج. اعرتف بانني 
حاولت القيام بتعديل قليل يف طريقة عمله، 
لكنني وجدت ان من غري املمكن تغيري شوشو 
او تعديل اي يشء فيه. اتبع منطا معينا مدة 
من  اصبح  لذا  نجاحا،  وحقق  سنوات  عرش 

الصعب تغيريه.

حال  يف  الفشل  من  يخاف  كان   هل   ■
والنمط  الناس  لدى  تعديلها  او  تغيري صورته 

املرسحي الذي اتبعه؟
منرة”  “فرقت  مرسحية  يف  اذكر  طبعا.    □
شوشو   فيهام  نجح  دراميني  مشهدين  مثة  ان 
برباعة، فبىك وابىك الناس معه يف مشهد كان 
ان  هنا  احببت  والده.  بنطال  فيه  يخاطب 
املناسب  الجو  العب قليال يف االضاءة الضفاء 
االوىل  الثالثة  االيام  الدرامي. يف  املوقف  عىل 
من العرض وافق شوشو عىل مضض، لكن يف 
قائال:  ويرجوين  مني  ليطلب  اىت  الرابع  اليوم 
يشعلون  دعهم  يختنق،  صدري  ان  اشعر 
قمنا  وعندما  طلبه،  عىل  وافقت  االضاءة. 
شعر  املشهدين  هذين  يف  املرسح  باضاءة 

بالراحة.

لدّي نقطة ضعف تجاه شوشو. 

“املسرح الوطني” كان 
الخطوة االولى نحو 

املسرح اليومي في لبنان 

رّواد املسرح في لبنان 
مصابون باالحباط، 

ويتساءلون اذا كان الفن 
الجديد هو استمرار 

ما صنعوه

حلم شوشو بمسرح 
يخلد اسمه على غرار 

“مسرح الريحاني”

الصالة. أي نقد ميارس عليه يف هذه الحال او 
َمن يستطيع القيام بنقد لهذا العمل؟

يف  شوشو  مرسح  اهمية  ان  تعتقد  هل   ■
جمهوره الذي عرف كيف يخاطبه، ويف اللغة 
رس  كمن  اين  مخاطبته؟  يف  اعتمدها  التي 

نجاحه؟
الناس،  قضايا  طرح  انه  يف  نجاحه  رس   □
بالود. كان يف  الود  بادله  بل  احبه  والجمهور 
وعىل  عليها  يضحكهم  الناس  قضايا  طرحه 
احبوه  النتيجة  يف  القول.  جاز  ان  اعدائهم 
واخلصوا له، وباتوا يقصدون مرسحه ويطلبون 

املزيد.

■ نقاط الفشل عند شوشو اين تراها؟
□ لو اتيح لشوشو املجال يف مزيد من العلم 
والثقافة ودخول الجامعة، واتقان لغة اجنبية، 
لكان من دون شك اعطى اكرث. كان لديه نقص 
يف الثقافة حاول تعويضه باملطالعة. لكن، مثة 
رأي آخر يقول: لو حدث هذا االمر لكان دمه 
متيز  فهو  اعطاه.  ما  اعطى  كان  وملا  ثقيال، 

بالنمط الذي قدمه عىل املرسح.

كالم الصور:

ـ
ـ 

كادر

أعامله

صور الكادر: 

A ـ 

B ـ 
C ـ

D ـ 

INSERT

ـ ـ 

ـ 

ـ
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• »فرقت منرة«  )1971(.
• »واو سني«  )1972(. 

• »ورا البارافان« )1972(. 
• »طربوش بالقاووش« )1973(. 

أعماله

فرقة “املرسح الوطني” يف مرسحية “واو سني”. من متارين عىل مرسحية “فرقت منرة”. من اليسار: محمد كريم، شوشو، شفيق حسن. 

ويف استديو 6 مع فريق من املمثلني.  محمد كريم وشوشو يف اثناء تسجيل برنامج يف اذاعة لبنان.

املراحل  عن  مختلفا  مرسحا  سيكون   □
االنسان  مبصري  سيهتم  انه  اتصور  السابقة. 
واالرض والوطن. هذا ما يخطر يف بايل للوهلة 
االوىل. اذا مل يقم املرسح يف لبنان بطرح هذه 
القضايا، اتساءل يف نفيس ما هي الفائدة من 

هذه الحرب؟ 

■ من خالل موقعك كرشيك يف الحركة الفنية 
ما هي  والسبعينات،  الستينات  واملرسحية يف 
الحركة  تعزيز  عىل  ساعدت  التي  الظروف 
املرسحية يف تلك الفرتة، وعىل خلق مناخ ثقايف 
مهم يف لبنان مل يتح له لسوء الحظ ان يستمر؟ 

تلك  يف  مرتاحا  كان  العام  السيايس  الجو   □
لعب  التي  املرصية  الثورة  وجاءت  الفرتة، 
ذكية  لعبة  النارص  عبد  جامل  الرئيس  فيها 
كل  عىل  الثقافة  تعزيز  خالل  من  جدا 
ازدهر،  الذي  املرسح  فشجع  املستويات، 
ونشأت مسارح يومية عدة. وهو شجع ايضا 
عىل اصدار املجالت الفنية الراقية والثقافية 
منها،  الشعبية  خصوصا  والكتب  عموما، 

بهدف تثقيف الناس. 
انعكس هذا االزدهار الثقايف والفني يف مرص 
الذين واكبوا هذه املوجة  لبنان واهله  عىل 
التي وصلت اليهم، وانطلقوا فيها تاثرا باملناخ 

العام والوضع السيايس بعد نشوء النارصية.

والسبعينات  الستينات  يعيش رواد مرسح   ■
خيبة امل بعد مسريتهم الطويلة والشاقة. هل 
تعتربها يف مكانها الصحيح، ام هي عائدة اىل 

امور شخصية بحتة؟
مصابون  لبنان  يف  املرسحيني  جميع   □
بعد  وانفسهم:  بينهم  ويرددون  باالحباط، 
هذه السنوات الطويلة، عملنا واسسنا وتعبنا 
فام هي النتيجة؟ هذا الفن الجديد، هل هو 
استمرار للمرسح الذي بنيناه؟ قطعا ال. لذلك 

وقعوا يف االحباط.
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مونودراما

ال يغرّي املمثل واملخرج املرسحي رفيق عيل احمد )1954( عاداته. يواظب ابن الجنوب 
كل صباح عىل ارتياد مقهاه الشعبي املفّضل يف الروشة. يجلس اىل طاولته املعتادة 
املرشفة عىل البحر. يلتقي الناس الذين يحّبهم كثريا ويحب اضحاكهم. يتأمل، يفّكر، 

يرشد. يدّخن "العجمي" مع القهوة، ثم يطرق عائدا اىل بيته

الحكواتي متسكعًا في "ِوحشة" المدينة
رفيق علي أحمد: وظيفتي معارضة السلطة

وال  بسيطا،  مترشدا  ليس  هو  بالتايل،  بها. 
يف  يبدو  كام  مثقف  رجل  هذا  شحاذا. 
املرسحية، وميلك كام كبريا من املعرفة، والتجأ 
اىل الشارع هربا من الحياة واملجتمع والناس. 
النفايات، والناس ينظرون  جلس قرب مكّب 
اليه كمترّشد. لديه عني ثالثة يف قلبه وعقله. 
اىل  نظر  رأيه.  ويقول  ويحيك  الناس،  يراقب 
املدينة وناسها من مفهوم املبدأ، واملثل العليا 
التي يطمح االنسان اىل العيش ضمنها بعدما 
الدين  ومفهوم  مبادئها  عن  املدينة  تخّلت 
د لالنسان. يحاول هذا الرجل من هذه  املوحِّ
تكون  ان  يحلم  املدينة كام  اىل  النظر  العزلة 
الطوباوي،  االفالطوين  الحلم  مبعنى  ال  عليه، 
بل بالحد االدىن اي عيش الناس بتناغم. االله 
الواقع،  ارض  عىل  انه  اال  النهاية.  يف  واحد 
يبتغى  ما  بعكس  والطوائف  املذاهب  تقوم 
منها. انا اعتقد ان العلة االساسية يف مجتمعنا 
لكانت  مدين،  مجتمع  يف  كنا  لو  الدين.  هي 
العامة.  الساحة  املسيطرة عىل  االحزاب هي 
الدين،  نناقشها بالعقل واملنطق. اما يف حال 
والحقد  الديني  والتعصب  التمذهب  قل  بل 

والكراهية، فتتم املناقشة بالغرائز. 

■ بدأت حياتك الفنية يف "مرسح الحكوايت" 
روجيه  املرسحي  مع  الثامنينات  يف  اللبناين 
عساف. ماذا قدمت لك هذه التجربة اليوم. 
لتلك  امتدادا  املنفردة  اعاملك  تعترب  هل 

املرحلة؟
□ كانت تجربة "الحكوايت" جميلة وانسانية. 
الطائفية  الحال  لواقع  رفض  حال  كانت 
اللبنانية. طالب واساتذة يف معهد الفنون من 
مشارب حزبية ودينية مختلفة، اجتمعوا حول 
فكرة الحوار والعيش املشرتك وتقريب افكارنا 
التعّصب  هذا  وجه  يف  للوقوف  الناس،  اىل 
الحاصل يف البلد. شّكلت هذه التجربة حاال يف 
البلد ثم انتهت. ليست حزبا لتستمر. وكوين 
انتمي اىل الحوار والعقل منذ الصغر، توازنت 
يف هذه الحال، خصوصا وانني كنت آتيا من 
الحضن،  فيها  وجدت  املدينة.  اىل  الريف 
اما  املستويات.  كل  غنية عىل  تجربة  وكانت 
فانا خضُت  للحكوايت،  امتدادا  اذا كان عميل 
يف  الحكوايت".  "مرسح  قبل  التجربة  هذه 

كنت  الجامعة،  يف  التمثيلية  متاريني  كل 

يحيد  ال  حتى،  الغزيرة  واالمطار  الشتاء  يف 
رفيق عيل احمد عن عاداته. ينطبق هذا ايضا 
ركيزة  تشكل  التي  واالقتناعات  املبادئ  عىل 
الشغف  اولها  واالبداعية،  املرسحية  اعامله 

والهّم يف عكس قضايا مجتمعه ومعاناته. 
بعد غياب سنوات عن الخشبة منذ "جرصة" 
جديد  مونودرامي  عمل  يف  يعود   ،)2007(
قدمه  الذي  ومتثيله(  )اخراجه  "وحشة"  هو 
قبل  االرشفية،  يف  مونو"  "مرسح  خشبة  عىل 
هذه  يف  لبنان".  "كازينو  اىل  حاليا  ينتقل  ان 
اىل  لجأ  الذي  املدينة  مترّشد  نرى  التجربة، 

اخذت الحكوايت اىل مكان آخر.

هل للفن رسالة؟
»ما هي الرسالة التي يحملها فيلمك الجديد؟«. 

خالل   ،)1980 ـ   1899( هيتشكوك  الفرِد  الربيطاين  السيناميئ  مرة  ذات  سئل 
مواجهة مع الصحافة. ما كان من عبقري الفن السابع وسيد »سينام التشويق« اال 
ان اجاب بسخريته الباردة املعهودة: »افالمي ال تحمل رسائل. عىل الذين يبحثون 

عن رسائل ان يتوّجهوا اىل اقرب مركز للربيد«. 
السؤال كان مطروحا قبل هيتشكوك طبعا، وبقي بعده: هل عىل الفن ان يكون 
هادفا، ان يرفع لواء قضية فكرية، سياسية، وطنية، اجتامعية، ام انسانية؟ هل 
يخرس االبداع من اهميته ورشعيته اذا كانت جاملياته هدفا يف ذاتها، اي اذا طبق 

قواعد الربناسيني، وشعراء النحت الواعي، ودعاة »الفن للفن«؟ 
هذه  ترفع  ان  سياسيا،  هاّم  الفيلم  هذا  يحمل  ان  يكفي  هل  صحيح:  العكس 
الرواية او تلك اللوحة شعارا نبيال يك تصبح عمال فنيا مهام، وتدخل سجل الروائع؟ 
نعرف طبعا ان النيات الطيبة وحدها ال تكفي النتاج ابداع جدير بهذا االسم. مع 
ذلك كم مرة ضبطنا انفسنا نصفق ملرسحية او نطّيب لقصيدة، فقط النها تعكس 

موقفا سياسيا او وطنيا يالمئنا ويعجبنا!
بحواسنا  ُنطرب  هل  واملعقدة.  املتشعبة  التلقي  عملية  النقاش  يف  تدخل  هنا 
ووعينا  بعقلنا  ُنعجب  ام  الباطني؟  عقلنا  يف  يعتمل  ما  وكل  الفنية،  وذائقتنا 

وعواطفنا كبرش ومواطنني واصحاب قضايا وافكار؟ 
تلقي  عملية  ان  لنقل  لكْن،  اآلن.  يحسم  ولن  قرون،  منذ  ُيحسم  مل  النقاش 
املوقف  بني  تجمع  التي  والعنارص  العوامل  من  مزيج  تقوم عىل  االبداعي  االثر 
تخضع  نفسها  الخلق  عملية  ان  ايضا  لنتذكر  الرصف.  الجاميل  والتذوق  الواعي 
قدرة  بلغت  مهام  بالكامل،  حرصها  ميكن  ال  سحرية،  ملعادالت  رسية،  لكيمياء 
لذلك  التحلييل.  منهجه  ومتاسك  واالستقرائية،  البحثية  ومهارته  وثقافته،  الناقد 
نتحدث غالبا يف االدب والفن عن الوحي وااللهام، وهام ال يلغيان الحرفة واملهارة 
فقرية،  بلغة هشة،  نفسه  يفرض  ان  بالرؤيا ال ميكن  املسكون  الشاعر  واالتقان. 
واسلوب ركيك. كام ان الناظم املاهر ال يصبح شاعرا مبدعا يهّز الوجدان يف غياب 

الوجع والهّم والرؤيا.
املفكر  له  نّظر  كام  الفن،  يف  »االلتزام«  اىل  نظرتنا  ان  ايضا  ننىس  ال  ان  ينبغي 
تتغرّي من عرص اىل آخر، ومن مجتمع  الفرنيس جان بول سارتر مثال،  الوجودي 

اىل آخر. 
بعد مرحلة السبعينات امللتزمة واملناضلة يف الثقافة اللبنانية، جاء جيل ما بعد 
السيايس  الهم  مع  القطيعة  ويعلن  الفن،  يف  الشعارات  يرفض  االهلية  الحرب 
وااليديولوجي. ومبا اننا اليوم نعيش مرحلة مأزومة، يف مجتمعات واوطان تطالب 
بالعدالة، وتصارع من اجل الحقوق، وتبحث عن التقدم، من الطبيعي ان يعكس 
عىل  املسّيسة،  ومشاغله  النقدية،  بأسئلته  الجامعي،  الهم  هذا  االبداعي  النتاج 
نحو مبارش او غري مبارش... أليس كل نشاط انساين سياسيا مبعنى ما، خصوصا يف 
الفن؟ يف هذا السياق نوّجه تحية اىل املمثل رفيق عيل احمد الذي يعكس عمله 
املونودرامي الجديد »ِوحشة« هموم املرحلة، وتطلعات املواطن اللبناين اىل يشء 
من العدالة، يف دولة مؤسسات عقالنية لجميع ابنائها، بعيدا من آفات الطائفية 

والتعصب. تلك مهارة الحكوايت الذي يخاطب ضمري الجامعة.
سمري مراد 

نقطة على السطر

الشارع بعد الخيانات الكثرية التي تعرّض لها 
رجل  خيانة  اىل  زوجته،  خيانة  من  حياته  يف 
االقتصادية  الضغوط  اىل  والدين،  السياسة 
لبنان  راهن  يعكس  منوذج  تحتها.  ينوء  التي 
هذا  يف  املواطن.  يعيشها  التي  والتخبطات 
عيل  رفيق  يجهر  العام"،  "االمن  مع  الحوار 

احمد بشغفه الدائم باملرسح.

"وحشة"  يحملها  التي  االضافة  هي  ما   ■
عملك املونودرامي الجديد؟

اطرح  للفنان،  الغريزي  االحساس  بحكم   □

عمل  اي  عىل  االنكباب  قبل  سؤاال  دوما 
عنه  والتعبري  قوله،  الناس  يريد  ماذا  جديد: 
اليوم؟ ما هي مشاكلهم ومعاناتهم والضغوط 
الظروف  ان  رأيت  لها؟  يتعرّضون  التي 
تزال  ال  واالمنية  والسياسية  االقتصادية 
عيل  املترشد  من  انطلقت  بلدنا.  يف  نفسها 
شارع  يف  معروفا  وجها  كان  الذي  الله  عبد 
متجّمدا  مترشدا قىض  وكان  الحمرا،  يف  بلس 
القارسة قبل  الشتاء  ليايل  الربد يف احدى  من 
سنوات. كوين ساكنا يف الحّي، كنُت اراه دوما. 
تركه  سبب  حول  سؤاله  فكرة  مرة  راودتني 
حني  الشارع.  اىل  واللجوء  واوالده  عائلته 
سمعت بخرب موته بهذه الطريقة عرب نرشات 
فكرة  انطلقت  هنا  من  جدا.  تأثرت  االخبار، 
املرسحية. اردت تخّيل حوار معه، وماذا كان 
ليعّلق عىل عدد من القضايا. هذا ما فعله يف 
العرض. تحّدث عن ثالث خيانات تعرّض لها: 
خيانة رجل السياسة ملفهوم السياسة، وخيانة 
رجل الدين يف تفسريه الخاطئ للدين، اضافة 
عليه  االقتصادي  والضغط  اوالده  هجرة  اىل 
وخيانة زوجته له. هذا عىل صعيد املضمون. 
حافز  تحديدا  فلدي  الشكل،  صعيد  عىل  اما 
اوال  فني،  عمل  كل  يف  التجديد  وهاجس 
الدهاش  وثانيا  الشخصية،  ومتعتي  لنفيس 

الناس ومفاجأتهم. 

بريوت  اىل  للنظر  االصدق  الزاوية  هل   ■
كل  خرس  رجل  نظر  وجهة  من  هي  اليوم 
وسكريا  متسكعا  وصار  زوجته  وخانته  يشء 

بال مأوى؟
االمن  الحياة؟  من  انسان  اي  يطلب  ماذا   □
واالمان والخبز، مبعنى كرامة االنسان وتأمني 
مثل  هناك  واملفاهيم.  التفكري  قبل  الغذاء 
نحتاج  املعبد.  قبل  ولد  الفرن  يقول:  شعبي 
اذا  التفكري  التفكري. ال ميكننا  قبل  الغذاء  اىل 
الضغوط  بسبب  انزوى  الرجل  هذا  نأكل.  مل 
تعرّض  التي  الكثرية  واالقتصادية  االجتامعية 
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اقّدم هذا النمط. كام ان اطروحة تخّرجي 
شك  ال  املنفرد.  الرجل  عرض  حول  متحورت 
يف ان تجربة "الحكوايت" اغنتني. لكنني ازعم 
اسلويب  ايضا  هو  املرسح  من  النوع  هذا  ان 
وطبيعتي منذ كنت صغريا. تجربة "الحكوايت" 
جعلتني اكتشف انني كنت قادرا عىل تأليف 

نص مرسحي. 

■ ما الفرق بني اعاملك الحميمية التي تنتمي 
وبني  الشعبي،  واملرسح  الرسدي  املرسح  اىل 
"جربان  من  الرحابنة  مع  كممثل  مشاركتك 
اىل "دونكيشوت" )2011(؟  والنبي" )2005( 

ماذا قدم لك مرسح الرحابنة؟
□ اريد هنا التعليق فقط عىل كلمة املرسح 
جانبا  هناك  ان  صحيح  والشعبي.  الرسدي 
ايضا.  رسديا يف اعاميل، لكن مرسحي درامي 
من  شيئا  يحمل  املرسح  هذا  يف  اسلويب 
او  القصة،  يقدم  الذي  التقليدي  الحكوايت 
اخذت  لكنني  الشعبية.  القصص  يقرأ  الذي 
يف  آخر.  مكان  يف  ووضعته  الحكوايت  هذا 
وسينوغرافيا  نص  هناك  يل،  جديد  عمل  كل 
ورؤيا مختلفة عن السابق. هذا النوع الذي 
املرسحي  العمل  مقومات  كل  يحمل  اقّدمه 
باستثناء ان هناك ممثال واحدا عىل الخشبة 
يؤدي كل املهامت. اود هنا االستشهاد بنقاد 
فرنسيني قالوا يل مرة انني اقّدم نوعا مرسحيا 
الحكوايت  اي  املمثل"،  "الحكوايت  هو  جديدا 
ماذا  اما  يتقّمصها.  ثم  القصة،  يقّدم  الذي 

عىل  تربيت  فانا  الرحابنة،  مرسح  يل  قدم 
اعامل الرحابنة، وكنت احلم بهم حني كنُت 
الراديو.  عرب  اعاملهم  اسمع  القرية  يف  صبيا 
بطال  اكون  ان  القدر  شاء  آلخر،  او  لسبب 
يف اعاملهم. وهذا حقق يل جانبا من الرىض 
حّس  منهم  ايضا  تعّلمت  واملتعة.  الداخيل 
واالحرتام  بالتفاصيل،  واالهتامم  االنضباط 
املتبادل ومهنيتهم واحرتافهم نتيجة تاريخية 
كان  الرحباين  منصور  الرحبانية.  املؤسسة 
استفزتني  وكام  وعقل.  فكر  ذا  كبريا  رجال 
تجربة "الحكوايت" للكتابة والتأليف، تعّلمت 
من منصور موسيقى الجمل، اي كيف تكتب 
الجملة يف املرسح وتكون انسابية ذات وقع 

موسيقي.
  

اهم  ان  القول  ميكن  هل  التلفزيون،  يف   ■
ادوارك هو يف الدراما التاريخية من "الظاهر 
بيربس" و"ابوالطيب املتنبي" اىل "الزير سامل" 

وحتى "الشحرورة"؟
يشدين.  التاريخية  الدراما  يف  يشء  هناك   □

ابطاال  وتقارب  باالحداث،  مليئة  انها  اذ 
يف  املجتمع.  ذاكرة  يف  موجودين  وشخصيات 
مسلسل "الزير سامل" مثال، جسدت دور كليب 
يف حرب البسوس. حتى اآلن، التقسيم القبيل 
بني بني ربيعة وبني مرّة وغريهام موجود يف 
الخليج، وهذا االمر ال يزال راهنا. حني اجّسد 
شخصية كليب، او خالد بن الوليد، او سيف 
الدولة، او سقراط مع الرحابنة، هناك مكان 
رحب غني وبحث دؤوب يجريه املمثل حول 
الشخصية التي يجسدها. مثال، حني جسدت 
مرسحية  يف  جربان  خليل  جربان  شخصية 
"جربان النبي"، اجريت ابحاثا كثرية عنه، عن 
جسده،  وحركة  كتابته،  وطريقة  شخصيته، 
يف  يهمني  ما  املجمل،  يف  احبه.  امر  وهذا 
املرسح او التلفزيون هو املوضوع، وان يكون 
هناك  تكون  وان  العنارص،  مكتمل  العمل 
دراما حقيقية بشقيها الكوميدي والرتاجيدي. 
للدراما.  تشجيع  اي  هناك  ليس  لبنان،  يف 
الف  بـ17  تلفزيونية  حلقة  صناعة  ميكن  ال 
بتقايض  يقبل ممثل سوري  دوالر فقط. هل 
هذا املبلغ عىل ادائه يف حلقة واحدة؟ كيف 
نصنع به حلقة كاملة نحن؟ هذا احساس كل 
يخشون  لكنهم  لبنان،  يف  واملمثلني  الفنانني 

قول ذلك.

تحمل  الخاصة  املرسحية  اعاملك  يف   ■
واالنساين  واالجتامعي  الوطني  الهم  دامئا 
الظلم  ورفض  العدالة  وقضايا  والحضاري، 
ام  اجتامعي  مصلح  انت  هل  والطائفية. 

فنان؟
انا  ترف.  انسانية  قضايا  يعالج  ال  فن  كل   □
لدّي الهّم وهدف املثقف الحقيقي. اذا نظرنا 
اىل التاريخ االنساين كله، لرأينا ان دور املثقف 
كان دوما معارضة السلطة سواء كانت سياسية 
او دينية أو اجتامعية، واالضاءة عىل مكامن 
القهر والظلم والضعف يف املجتمع. كان دوما 
ضحية هذا النقد، وتعرّض لالضطهاد والقمع 
والقتل واالرهاب بسبب ذلك. اكرب دليل عىل 
تخلف املجتمعات العربية، املحاولة الدؤوبة 
والحوار  والعقل  الفكر  اللغاء  للسلطات 
املثقفون  وقمعه. ثالثة اشياء يقوم بها عادة 

واالدباء واملفكرون والفنانون. 
س. م

 رفيق عيل احمد يف مرسحية "وحشة".

قامت تجربة "الحكواتي" 
مع روجيه عساف على رفض 

الواقع اللبناني الطائفي

زاد  جانبا،  الكتاب  هذا  وضعت  "كلام   ■
يكتب  غالربيث  املزيد.  قراءة  اىل  توقي 
بنمط ناعم. صفحات الرواية غنية بالوصف 
احببُت  منها.  تنفذ  التي  والشخصيات 
هكذا  منوذجية".  موهبة  والكاتب  الرواية. 
الجرمية  كّتاب  احد  جاميس  بيرت  وصف 
الربيطانيني االكرث مبيعا رواية "نداء الكوكو" 
التي  الرواية   .2013 عام  صدورها  لدى 
كتبتها ج. ك. رولينغ صاحبة سلسلة "هاري 
بوتر" الشهرية تحت اسم مستعار هو روبرت غالربيث، انتقلت اخريا 
اىل املكتبة العربية عن  "دار نوفل"، التابعة لدار "هاشيت انطوان". 
تتناول رولينغ هنا تحقيقا بوليسيا لتحّر خاص حول مالبسات ما قيل 
انه "انتحار" عارضة ازياء سمراء متبّناة من عائلة ثرية بيضاء. يتخذ 
التحقيق مسارات مختلفة يف عامل االزياء واالنتاج واالعامل، فيغوص 

يف اعامق طبقات املجتمع البورجوازية. يف االعامق القامتة للقلب.  

اورويل  كتابات  تفوق  للجحيم  "رؤية   ■
لسان  عىل  جاءت  الكلامت  هذه  وكافكا". 
لو  الشهري جون  الربيطاين  البولييس  الكاتب 
كاريه يف وصف كتاب "يوميات غوانتنامو"، 
"دار  عن  العربية  نسخته  يف  اخريا  الصادر 
صالحي  ولد  محمدو  يوميات  الساقي". 
)1970( ُترجمت اىل اكرث من 20 لغة، واثارت 
باالنكليزية  صدورها  عقب  عاملية  ضجة 
سنوات.  سبع  استمرت  قضائية  معركة  بعد 
اما صالحي فال يزال محتجزا يف غوانتانامو رغم براءته، وصدور قرار 
املوريتاين  السجني  يروي  العمل،  هذا  يف   .2010 عام  عنه  باالفراج 
يوميات رحلة من التعذيب واالهانات بدأت يف بلده موريتانيا قبل 
اكرث من 13 عاما، مرورا بافغانستان واالردن، قبل ان ينتهي به املطاف 

يف معتقل غوانتانامو يف شباط 2002 حيث ال يزال حتى اليوم.

عن  حديثا  الصادر  التجسس"  "فن   ■
كتاب  والنرش"،  للتوزيع  املطبوعات  "رشكة 
الحقبة  يستعرض  العاملية  الجاسوسية  يف 
كرامبتون  أ.  هرني  االمرييك  قضاها  التي 
متجسسا يف اخطر االماكن، ويدخل يف عمق 
الشخصية  تجربته  خالل  من  الجاسوسية 
الطويلة عرب االطالع عىل اهم كتابني يف هذا 
رسية  جوانب  عن  العمل  يكشف  املجال. 
حول التجنيد، والتدريب، وجمع املعلومات، 
وزرع ادوات املراقبة. ينقل املؤلف احداثا وقعت خالل توليه اخطر 
املهامت كالعمليات يف افغانستان، ومالحقة اسامة بن الدن، وتفجري 

السفارتني يف تنزانيا ونريويب، والسفينة كول يف اليمن، والهجوم الكاسح 
بعد 11 ايلول. كام يشري اىل الرتابط بني نهج اليس. آي. إيه. والسياسات 
املتحدة جواسيس  الواليات  الخارجية االمريكية، ويفرس كيفية تجنيد 

ملصلحتها، وبأي مغريات.

■ عن "الدار العربية للعلوم نارشون" صدر 
باسل عبدالله  اللبناين  للناشط  كتاب جديد 
بعنوان "العلامنية بني التحليل والتحريم يف 
لبنان والعامل العريب". يتناول الكتاب مفهوم 
العلامنية وعالقتها بالدولة والدين واملجتمع 
مواضيع  من  العلامنية  وموقف  واالنسان، 
عدة مطروحة عىل الساحة العربية. يتناول 
الكتاب تعريف العلامنية والطائفية، وتاريخ 
العلامنية وعالقتها بالديانة املسيحية والدين 
االميان  بني  الجمع  وامكان  االسالمية،  الدينية  والسلطات  االسالمي 

الديني واالميان العلامين.

■ تحتل بلدة الخيام الجنوبية محور رواية 
عن  اخريا  الصادرة  الخيام"،  عن  "حدثيني 
"دار اآلداب". تقارب الروائية اللبنانية فاتن 
الذي  املقاوم  لبنان  عن  منوذجا  البلدة  املر 
عاىن من جرائم االحتالل االرسائييل، قبل ان 
تتّوج مقاومتها بالحرية وتحرير االرسى من 
التي  املجزرة  من  الكاتبة  تنطلق  املعتقل. 
وقعت يف الخيام عام 1978 وراحت ضحيتها 
بطوالت  وتروي  والشيوخ،  النساء  عرشات 
اهل البلدة الجنوبية ومكابداتهم وصوال اىل عرس التحرير عام 2000. 

■ عمل مرجعي اصدره اخريا "مركز دراسات 
الوحدة العربية". يف كتاب "الجدار العازل 
االرسائييل: دراسة يف السياسة الدميوغرافية 
يصف   ،"2014  -  2002 العرقي  والتطهري 
جدار  يقني  سعيد  والباحث  االكادميي 
الجرائم  احدث  بوصفه  االرسائييل  الفصل 
االحتالل  نفذها  التي  املتامدية  العنرصية 
الجذور  عىل  داللة  واكرثها  فلسطني،  يف 
الفكرية الصهيونية التي ارست هذا الجدار 
الضفة  ارايض  حول  ماديا  تـرسيه  ان  قبل  وثقافيا،  وسياسيا  نفسيا 
الغربية، وال سيام منطقة املثلث والقدس. لعل ميزة هذه الدراسة 
الثقايف  والترشيح  االكادميي،  التحقيق  محورين:  بني  تجمع  انها 
االستيطاين  املرشوع  لكل  رمز  هو  مبا  الجدار،  لحقيقة  والسيايس 

الصهيوين االستعامري يف فلسطني.

الثقافية واجهة املكتباتاملفكرة 
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ولوحات  صور  يستقبلَك.  بيته  يف 
الفن  كان  غابر  زمن  من  وافيشات 
حاّمال لرسالة وطنية. ابن بعلبك اآليت 
هذا  عىل  سار  مختلطة،  عائلة  من 
ومامرسته  ومسريته  زواجه  يف  النهج 
يعلو  موّحد  بوطن  املؤمنة  اليومية، 
فؤاد  الضيقة.  والعصبيات  الطوائف 
رشف الدين، منوذج املبدع الذي عايش 
وظل  لبنان،  تاريخ  من  عاصفة  حقبة 

متمسكا بخيار الرشعية

فؤاد شرف الدين تجربة ممثل يشترط دور الضابط 
“الكابنت”: رجل األمن شخصية فنية بإمتياز

الكاتب واملخرج واملمثل الذي ذاع صيته يف 
االكشن،  ادوار  يف  والثامنينات  السبعينات 
الفنية.  بتلك  الشخصية  حياته  تشابكت 
رجل   )1941( الدين  رشف  فؤاد  عايش 
االفالم  يف  الهامش  من  صورته  ونقل  االمن، 
واملسلسالت اللبنانية يك يجعله بطال وعنرصا 
يستعد  اليوم،  االحداث.  مسار  يف  فاعال 
لطرح فيلمه الجديد »رصخة االبرياء« الذي 
رسالته  فيه  يستكمل  ومّثله.  واخرجه  كتبه 
وتوّحدوا  تكاتفوا  اللبنانيون  ايها  الوطنية: 
حول الرشعية النها حصنكم االخري يف وجه 

الربابرة الجدد والحرب والعنف.

■ بداية، ملاذا ارتبط لقب »الكابنت« بك؟
□ اىل جانب انني كنت رياضيا نلت بطوالت 
ان  اال  املالكمة واملصارعة،  واوسمة عدة يف 
ما  منطقة  سكان  من  نلته  »الكابنت«  لقب 
كنت  حيث  املزرعة  كورنيش  يسّمى  كان 
اعيش. يف حدود عامي 1957 و1958، كانت 

غالبية  مثل  الحظ  لسوء  منقسمة  املنطقة 
الغالبية  القسم ذو  لبنان. هناك  املناطق يف 
املسلمة.  الغالبية  ذو  والقسم  املسيحية، 
خالل »ثورة 1958« دخلت يف مهمة حامية 
عىل  والحفاظ  امليليشيات  من  املنطقة 
ومنع  والعرقية  والدينية  الطائفية  مكوناتها 
يدخلون  االمن  قوى  افراد  كان  التهجري. 
االمن يخلع  اليها آمنني، يف وقت كان رجل 
بزته عندما يريد الذهاب اىل بيته خوفا من 
تعرّفت  هناك،  يومها.  املتنازعة  الفصائل 
وتزوجنا  املسيحية  املنطقة  يف  زوجتي  اىل 
ينادونني  بدأوا  املرحلة  تلك  يف   .1961 عام 
قبعة  اضع  كنت  انني  خصوصا  »الكابنت«، 
 ،1975 احداث  يف  الحقا،  الشهرية.  املارينز 
كنت اعيش يف رأس النبع ـ الربميو املختلطة 
التي كانت خط متاس. مببادرة فردية مني، 
من  املنطقة وحميتهم  حافظت عىل سكان 
آمنة  منطقة  وجعلتها  املتنازعني،  االطراف 

لرجال االمن.

 ■ كيف بدأت قصتك مع ادوار رجل االمن؟ 
□ يف البدء شاركت يف تجسيد سلسلة افالم 
اللبناين  الجيش  ضباط  حياة  قصص  عن 
الحربية  الكلية  اىل  ابوسمح، وذهبت  لنقوال 
كممثل،  اشتهرت  حني  ضابط.  بزة  وارتديت 
اشرتطت للمشاركة يف اي عمل تجسيد دور 
رجل امن. هكذا بدأت القصة. الحقا، شاركت 
وجسدت   ،)1979( وعاملقة«  »حسناء  يف 
شخصية ضابط. يومها، اشرتطت للمشاركة يف 
التعديالت عىل حوارايت يك  اجري  ان  الفيلم 
تكون مرآة للضباط عىل ارض الواقع. رفضت 
كلمة مفتش يف الحوار النها كانت تستخدم 
يف اعامل االربعينات. اما اليوم، فهناك ضباط 
االوضاع  كانت  الفيلم،  هذا  يف  عدة.  ورتب 
هادئة بعض اليشء يف لبنان. ذهبت الصحافة 
كنا  عنجر حيث  اىل  يومها  والعاملية  املحلية 
ان يف  الوقت  انه كتب يف ذلك  اذكر  نصّور. 
امريكا ميثل ستيف ماكوين اللقطات االكشن 
بنفسه من دون االستعانة بدوبلري، ويف اوروبا 

جان بول بلموندو، ويف الرشق االوسط فؤاد 
رشف الدين. عرض الفيلم وحقق نجاحا طوال 

23 اسبوعا. 

رجل  فيها  جّسدت  التي  االفالم  هي  ما   ■
االمن؟

□ جّسدت هذا الدور يف اربعة افالم: »حسناء 
»لعبة  »املجازف«،  »القرار«،  وعاملقة«، 
حيث  املمنوعة«  »الجزيرة  هناك  املوت«. 

جّسدت دور ضابط انرتبول. 

■ كيف نقلت رجل االمن اىل الشاشة؟
□ من خالل احتكايك بالضباط عىل ارض الواقع 
نقلت  النبع.  دائرة تحّري بريوت يف رأس  يف 
الصورة الحقيقية من حوارات ويوميات عندما 
تولينا حامية املنطقة من الفصائل واملسلحني. 
رجل االمن انسان من لحم ودم ايضا، يحب 
ويعشق ويرشب ويرقص. مثال، حني شاركت 
يف مسلسل »العقرب« )1979(، فهم مؤلف 
اضفاء  اردت  انني  فرام  انطوان  املسلسل 
رجال  عايشت  كوين  الحوار  عىل  الصدقية 
االمن. كان يطلب مني أن آيت اىل التلفزيون 
ونجري التعديالت عىل الحوار. الحقا، يف كل 
التي قّدمتها، كتبت حوارات منطقية  االفالم 

تتعلق برجل االمن انطالقا من معايشتي له.

 املمثل واملخرج فؤاد رشف الدين. 

من افيشات افالمه.

سمير مراد
■ لكنك احدثت تحّوال يف صورة رجل االمن 

يف االعامل الفنية؟
□ صحيح. يف االعامل السابقة، كانت الرشطة 
الرصاعات،  او  االحداث  نهاية  يف  دوما  تأيت 
يف  اما  عليها.  يضحكون  املشاهدون  فكان 
اعاميل، فقد دفعت رجل االمن اىل الواجهة. 

صار الضابط بطال. 

■ هل تعترب الدراما والسينام اللبنانية انصفت 
رجل االمن؟

□ انا انصفته، خصوصا حني عملت كمخرج. 
االخراج محاكاة للواقع ويتطلب بحثا. ال ميكن 
ان تدخل  الرشطة من دون  فيلم عن  انجاز 
التحقيق وماذا يدور يف هذا  مخفرا وتسمع 
املكان. نقلت هذا العامل عىل نحو اكرث واقعية 

اىل الشاشة.

أمن  كرجل  اديتها  التي  االدوار  ان  يقال   ■
كانت قدوة للمؤسسة االمنية؟  

□ بالفعل، قدمت دور رجل االمن القوي الذي 
يجب ان يبادر هو وال يكتفي برد الفعل. مثال، 
يف فيلم »القرار« )1981( الذي اخرجته ومثلته 
وكتبته ايضا، جسدت رجل أمن يصادف سارقا 
العاملة  يأخذ  سوبرماركت  يف  حجل(  )طوين 
الزجاج  اقتحم  حيث  مشهدا  نفذت  رهينة. 
املجرم  عىل  واقبض  السوبرماركت  وادخل 
من  جسدتها  التي  االكشن  مشاهد  كل  مع 
الفيلم،  عرض  حني  وغريهام.  وقفز  دحرجة 
انه  افهمني  ابوزيك.  عصام  العميد  استدعاين 
اجرى اجتامعا لرسية الطوارئ وقال لهم: »ال 
تعملويل فؤاد رشف الدين، نحن يف عّز االحداث 
فال تسببوا يل املشاكل. ال نريد دما اضافيا«. 
فهمت الحقا ان رسية الطوارئ كانت متر يف 
مكان حيث املسلحون منترشون كالعادة يف 
ايام الحرب، اال انه مل يهن عليها هذا املشهد 
الالرشعي، وتأثرت بافالمي. نزلت وحارصتهم 
واقتادتهم اىل املخفر. تعددت هذه الحوادث، 
رصت يف اعاميل قدوة لرجال االمن. لكن احب 
التذكري هنا ان قصة »القرار« استوحيتها من 
عثامن العثامن قائد الرشطة القضائية سابقا 
اللبنانية،  االحداث  عز  يف  فرقة  أّلف  الذي 
واختار القبضايات يف الرشطة القضائية للقبض 
عىل اي سارق او مجرم او تاجر مخدرات يف 

املناطق اللبنانية املختلفة. 

■ اخربنا عن فيلمك الجديد »رصخة االبرياء« 
صاالتنا  يف  شهر  غضون  يف  يطرح  الذي 

اللبنانية؟
□ الفيلم عودة اىل الحرب االهلية انطالقا مام 
عايشته فيها من احداث ومآس ومجازر. رصخة 
واجهزتها  الرشعية  ان  هي  اللبنانيني  كل  اىل 
من  الوطن  لحامية  الوحيد  حصنهم  االمنية 
العواصف واالخطار. كل ذلك من خالل قصة 
مهندس، اجّسد شخصيته يعيش يف احدى القرى 
املسلحني  احد  يد  عىل  للقتل  عائلته  تتعرض 
وتندلع الحرب. تشارك يف الفيلم ابنتي جامنة 
دياب  وجورج  الخويل  وروزي  الدين  رشف 
الشناوي ومجموعة من  نانو وعصام  وجوزف 
املمثلني. يف اختصار، الفيلم رصخة للتوّحد حول 

املؤسسة الوحيدة الرشعية يف البلد.

حوار الثقافة

ال يمكن انجاز فيلم عن 
الشرطة من دون ان تدخل 
مخفرا وتسمع التحقيق 

وماذا يدور في هذا املكان
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يف كتابها "الحركة النسائية واسهاماتها الرتبوية واالجتامعية يف لبنان والعامل العريب ــ 
النصف االول من القرن العرشين"، تعود الباحثة واالكادميية اللبنانية ليندا مرتىض 
العريب، عّل جيل  والعامل  لبنان  النسوي يف  النضال  بذور  اىل  الخلف،  اىل  الحسيني 

اليوم يبني عىل هذا الرتاكم يف رحلة االلف ميل اىل املساواة الكاملة

الحركة النسائية في لبنان: 
نضاٌل تربوي ووطني لم يكتمل

املرأة  بأن وظيفة  آمنت  بل  السواء،  واملرأة عىل 
تحسني وضعها ضمن  وعملت عىل  املنزل،  هي 
هذه املنظومة. عليه، ارتكز غالب جهودها عىل 
مام  اكرث  واجبات  املرأة  محملة  الرتبوي،  االطار 

منحتها حقوقا. 
تشري الباحثة اىل ان تركيز هذه الحركة عىل الشق 
املفاهيم  بأن  اميانها  من  انطالقا  جاء  الرتبوي 
االستعامر  ومحاربة  باملساواة  واالميان  الوطنية 
واالحتالل تبدأ من هذه املرحلة تحديدا، خصوصا 
مع محاوالت طمس الهوية والثقافة واللغة العربية 
والفرنيس،  العثامين  االستعامرين  مرحلتي  طوال 
كام ان التعليم ميّكن املرأة يف االرياف ويف املدن 
ومحاولة  الراهن  وضعها  وعي  من  السواء  عىل 
تغيريه بسالح العلم واملعرفة. هكذا، نادت بتعليم 
املرأة، ومتحورت تربيتها حول وظيفتها التقليدية 
املرأة  الزواج وتربية االطفال، رابطة بني أمية  يف 
وتخّلف املجتمع. اعتبارا من مؤمترها الرابع عام 
1930، طالبت بتعميم التعليم الوطني والزاميته، 
وبدأت   ،)1934( للمرأة  العايل  التعليم  وتيسري 
بفتح معاهد لتعليم املرأة مهناً عدة كالرضب عىل 
اآللة الكاتبة، محاربة بذلك عامل النزوح والهجرة 

الداخلية والبطالة. 
واضح  نضال  لها  كان  النسائية  الحركة  ان  االهم 
عام  الثالث  مؤمترها  منذ  االحتالل.  محاربة  يف 
1928، اعلنت عن رفضها استعامل اللغة االجنبية، 
مطالبة  اليومية،  الحياة  يف  الفرنسية  خصوصا 
مدارس  وحاربت  العربية،  ابنها  بتعليم  أم  كل 
االرساليات وشّجعت عىل انشاء املدارس الوطنية. 
اعتربت الحركة "النضال ضد اللغة االجنبية نضاال 
وطنيا ألن االحتالل اللغوي هو مقدمة لالستعامر 
السيايس". اال انها ايدت تعليم لغة اجنبية بوصفها 
يظهر  الوطن.  خدمة  يف  وتوظيف  حضارة  لغة 
الكتاب كيف ناضلت الحركة النسائية عىل جبهات 
االجتامعية  املنظومة  اىل  االحتالل  من  كثرية 
بالدين والعادات.  املدعومة  الذكورية  والقانونية 
يف  كانت  خاضتها  التي  االرشس  املعركة  ان  اال 
وجه الهجوم الضاري عليها، خصوصا بعد انعقاد 
بـ"االلحاد  واتهامها   ،)1928( الثالث  مؤمترها 

واالباحية والتعامل مع االنتداب". 
رمبا قّلص هذا الهجوم من هامش تحركها، وقزّمها 
اىل مجرد "حركة اصالحية ذات مساهامت تربوية 
التغيري  اىل مستوى  ترقى  ان  تحسينية من دون 

االجتامعي الشامل".

العاملي  بـ"اليوم  العامل  يحتفل   ،1975 عام  منذ 
للمرأة" يف آذار من كل سنة. تحّل هذه املناسبة 
عىل لبنان لتفتح النقاش عىل مرصاعيه حول وضع 
املرأة وحقوقها وراهنها، يف مجتمع ال تزال الذكورية 
واملنظامت  الحركات  ان  صحيح  االبرز.  سمته 
اللبنانية التي تعنى بحقوق املرأة نجحت العام 
من  النساء  لحامية   293 قانون  انتزاع  يف  املايض 
العنف االرسي، بعد سلسلة احداث تعنيف اودت 
بنساء لبنانيات ابرزهن روال يعقوب، اال ان تلك 
الخطوة االوىل يف رحلة االلف ميل صوب "الحامية 
الكاملة للنساء التي لن تتحقق من دون اصالحات 
واهمها  الشخصية،  االحوال  قوانني  عىل  جذرية 
عىل  الكاملة  املساواة  يحقق  مدين  قانون  اقرار 
الناظمة  القوانني  يف  والواجبات  الحقوق  صعيد 
للعالقات االرسية". هذا ما تورده جمعية "كفى" 
التي تعمل منذ تأسيسها عام 2005 عىل القضاء 
عىل كل اشكال العنف واالستغالل املامرَسة عىل 
الجنسني،  بني  الفعلية  املساواة  واحقاق  النساء، 
عرب اعتامد وسائل عدة، منها: العمل عىل تعديل 
القوانني او استحداثها وتغيري السياسات، والتأثري 
والذهنيات  املامرسات  وتغيري  العام،  الرأي  عىل 
البحوث  واعداد  السائدة،  الذكورية  واملفاهيم 
والتدريب، ومتكني النساء واالطفال ضحايا العنف، 
وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي والقانوين لهم. 
لعله من املفيد يف هذا االطار العودة اىل تاريخ 
االجيال  وتعريف  لبنان،  يف  النسائية  الحركة 
الرتاكم  هذا  عىل  البناء  بغية  عليها  الجديدة 
االقرتاحات  بعض  وان  خصوصا  إليه،  واالستناد 
ال  العرشين  القرن  الحركة يف  قدمتها هذه  التي 
تزال تعّد طليعية ومهمة يف عرصنا الحايل. انطالقا 
النسائية  الحركات  انجازات  توثيق  اهمية  من 

ونضاالتها، يأيت كتاب "الحركة النسائية واسهاماتها 
ــ  العريب  والعامل  لبنان  يف  واالجتامعية  الرتبوية 
النصف االول من القرن العرشين"، الصادر حديثا 
ان  يبدو  نارشون".  للعلوم  العربية  "الدار  عن 
مؤلفته الباحثة واالكادميية اللبنانية ليندا مرتىض 
املرشوع  هذا  استكامل  فكرة  تغريها  الحسيني 
يف اجزاء الحقا تغطي املراحل والحقبات الزمنية 

الالحقة. 
يرمي هذا العمل اىل عرض املساهامت الرتبوية 
واالجتامعية والوطنية التي قدمتها الحركة النسائية 
خالل النصف االول من القرن العرشين. قصدت 
املؤلفة بالحركة النسائية "االتحاد النسايئ" الذي 
غرّي اسمه يف مراحل عدة، وفقا للتغريات السياسية 
والوطنية التي عّمت العامل العريب. ارتكزت الباحثة 

االتحاد يف  اقامها  التي  الكثرية  املؤمترات  اىل  هنا 
بها  خرج  التي  والتوصيات  العريب،  والعامل  لبنان 
لالضاءة عىل التحوالت والتغريات التي اجراها يف 
التي يعتمد  الوثائق  وضع املرأة. بناء عليه، فان 
من  بدءا  االتحاد  مبؤمترات  تتعلق  العمل  عليها 
جامعة  انشاء  قبيل  عام 1944  حتى  عام 1922 
الدول العربية )1945(، اضافة اىل املقاالت التي 
نرشت يف الصحف عام 1934. ُيقسم املؤّلف اىل 
مثانية فصول تغطي الواقعني االجتامعي والرتبوي 
بأهم  مرورا  الدرس،  قيد  الحقبة  لبنان خالل  يف 
العوامل التي ساهمت يف النهضة العربية ونشوء 
وموضوع  ومؤمتراتها،  اللبنانية  النسائية  الحركة 
واملطالب  للمرأة  الوطنية  املطالب  بني  الربط 
القومية، وصوال اىل تطور مواقف الحركة النسائية 

اللبنانية. 
الحركة  حول  ترتسم  عدة  استفهام  عالمات 
مرحلة  كانت  اذ  الدرس.  قيد  الفرتة  يف  النسائية 
االحتالل  من  بدءا  السياسية  بالتحوالت  حبىل 
االستقالل.  عهد  اىل  وصوال  فالفرنيس  العثامين، 
شهدت هذه املرحلة ايضا بداية نشوء الحركات 
النسائية، خصوصا ابان االنتداب الفرنيس، متأثرة 
بالحركات املامثلة يف العامل. اال ان الحركة النسائية 
اشكاال واهدافا محددة  اتخذت  العريب  العامل  يف 
وفق ما تشري اليه الباحثة. االهم انها مل تأت بتغيري 
بحركة  اشبه  كانت  بل  وكامل،  شامل  اجتامعي 

تصحيحية ضمن منظومة التقاليد السائدة. 
الحقبة عرب  الحركة يف هذه  اختصار هذه  ميكن 
املرأة  مشاكل  يطرح  اصالحي  االول  تيارين: 
والوضع  جزيئ  وتغيري  اصالح  ضمن  والحلول 
ومشاكل  املرأة  مشاكل  بني  ربط  والثاين  القائم، 
املجتمع وعمل عىل تحسينها، اال انه آمن بان ال 
بحلول  اال  املرأة  ملشكالت  شاملة  جذرية  حلول 

شاملة لقضايا املجتمع ككل. 
امللفت ايضا يف الحركة النسائية التي مثلتها كوكبة 
من النساء ابرزهن عفيفة صعب وجوليا دمشقية 
وامينة خوري ولبيبة تابت وابتهاج قدورة، انها مل 
تتمرد عىل االدوار التقليدية التي لصقت بالرجل 

غالف الكتاب.

كتاب الشهر
الثقافية املفكرة 

السخرية   )1975 )طرطوس  سلامن  قيس  يستخدم   ■
للتطبيع مع الجشع والغرور والتطرف التي باتت سامت 
السوري  الفنان  اعامل  من  سلسلة  كل  الحايل.  عرصنا 
امرا  الذي بات  النفيس  العنف  عكست نوعا محددا من 
غالريي  يف  الحايل  معرضه  مجتمعاتنا.  يف  ومألوفا  مقبوال 
»ايام« يف بريوت يندرج ضمن هذا املسار، حامال عنوان 
الفنان  آذار.   20 حتى  ويستمر  متحرّضة«،  »مجتمعات 
اىل  اعامله  دخلت  بريوت،  يف  حاليا  ويعمل  يقيم  الذي 
مجموعات خاصة يف انحاء الرشق االوسط وشامل افريقيا واوروبا ايضا. شارك 
من  املعارص،  بالفن  الخاصة  العامل  مهرجانات  يف  وفردية  جامعية  معارض  يف 

بينها مهرجانات االسكندرية وديب ونيويورك وغريها.

صامدا،  البستان«  »مهرجان  يزال  ال  الـ22،  دورته  يف   ■
واالوبرالية  الغربية  الكالسيكية  املوسيقى  ملحبي  مقّدما 
مواعيد مهمة ذات مستوى راق. انطلق املهرجان الشهر 
املايض رافعا شعار »الوحي«، ويستمر حتى 22 آذار. من 
امسياته املميزة تحية يوّجهها اىل الفنانة العمالقة اديت 
بياف. يف 15 آذار، يحتفي ريشار غاليانو عىل االكورديون 
الفرنسية  املغنية  مبئوية  الباص  عىل  لوك  وسيلفان 
اىل  فتتوّجه  املهرجان  من  االخرية  الليايل  اما  الخالدة. 
الشهرية  االوبرا  مغنية  البلد،  ذلك  من  آت  صوت  باعظم  وتحتفي  اليونان، 

الراحلة ماريا كاالس )1923 ـ 1977، الصورة(.

و»كعب  جميلة«،  لتكوين  »اسباب  مرسحيتيه  بعد   ■
مارون  جاك  اللبناين  واملخرج  املمثل  يقّدم  عايل«، 
»فينوس«،  عنوان  تحمل  جديدة  مرسحية  )الصورة( 
عروضها  تنطلق  التي  املرسحية  عاملي.  نّص  عن  مقتبسة 
يشارك  مونو«،  »مرسح  خشبة  عىل  آذار  منتصف  يف 
اىل  اقتبسها  حرب.  وريتا  شقرا  ابو  بديع  املمثالن  فيها 
العمل  يحيك  ميني.  غربيال  املرسحي  اللبنانية  الخشبة 
قصة مخرج ينجز مرسحية، لكنه ال يجد املمثلة الكفيلة 
بتأدية بطولتها، فيعيش يف حال نفسية سيئة، اىل ان يصادف امرأة تقلب كل 

واقتناعاته.  مفاهيمه 

■ تستقبل الصاالت اللبنانية هذا الشهر فيلم »سندريال« 
ويتز.  لكريس  سيناريو  عن  براناغ  كينيث  اخرجه  الذي 
القصة مستوحاة من فيلم »والت ديزين« الشهري بالعنوان 
كيت  املمثلة  فيه  وتشارك   ،1950 عام  انتج  الذي  نفسه 
بالنشيت )الصورة(. كان الفيلم قد عرض ضمن فاعليات 
خارج  لكن  االخري  الدويل«  السيناميئ  برلني  »مهرجان 

الرسمية. املسابقة 
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حني تمارس الرياضة 
وال ينخفض وزنك!

اعداد دائرة املعاينات والعالج

لخفض  اخريان   وسيلتان  الدراجة  ركوب  او 
خفض  االساس  الهدف  كان  اذا  اما  الوزن. 
التامرين.  من  اخرى  انواع  فهناك  الدهون، 
خالل  من  العضالت  بناء  هي  طريقة  افضل 
 ،"cardio" متارين  اىل  القوة،  بتدريب  القيام 
الن زيادة قوة العضالت تزيد قوة الحرق يف 

الجسم.
متارين  عن  للتخيل  مستعدا  تكن  مل  حال  يف 
"cardio"، حاول اضافة بعض فرتات التدريب 
من طريق رفع اوزان صغرية. فهي اكرث فاعلية 
تستهدف  التي  الهورمونات  لتعزيز  بكثري 
عىل  يساعد  ما  لتذويبها  القاسية  الدهون 

خفض الوزن.

5- اذا كان الجسم يرزح تحت الضغوط:
اضافيا  جهدا  الرياضة  مامرسة  تعترب  هنا 
بني  سليم  توازن  لديك  يكون  عندما  للجسم. 
الصحة والجسم، ميكن عندئذ فقدان الدهون 

الزائدة. مع ذلك،  فان عدم اعطاء الجسم ما 
يكفي من الوقت للتعايف ميكن ايضا ان يكون 
سلبيا، بحيث يبدأ الجسم بانتاج كمية زائدة 
وهو   ،)Cortisol( الكورتيزول  هورمون  من 
الجسم   له  يتعرض  عندما  االجهاد.  هورمون 
عدم  مثل  سلبية،  آثاره  تكون  طويلة  لفرتات 

حرق الدهون القاسية يف الجسم. 
تجدر االشارة اىل ان الضغوط اليومية ليست 
افراز  يف  زيادة  تنتج  ان  ميكن  التي  الوحيدة 
الحياة  فنمط   .)Cortisol( الكورتيزول 
سببا  يكون  قد  املرهقة  املهنية  او  الشخصية 
اضافيا يجعل الجسم يفرز هذا الهورمون اكرث 

من الالزم.
لذا، من املهم جدا اعتامد نظام عيش هادىء، 
وردود  التوتر  من  االمكان  قدر  والتخفيف 
صعب  االمر  هذا  ان  مع  العصبية،  الفعل 
ويتطلب جهدا استثنائيا يف ظل الظروف التي 

منر فيها.

تغذية

جزء رضوري من روتني التمرين. تحافظ عىل 
 )Metabolisme(االيض وتعزز  صحي،  قلب 
بهذه  فالقيام  ذلك،  مع  جسم.  بكل  الخاص 
التامرين فقط، او القيام بها عىل نحو كثيف 
الن  الوزن،  خفض  عىل  يساعدان  ال  جدا، 
جلسات "cardio" الكثيفة لفرتة طويلة تجعل 
الجسم  يخّزن الطاقة كدهون ليضمن ان لديه 
الكثري من الوقود االحتياطي التي يستخدمها 
بانه  ناهيك  امليش.  رياضة  يف  اساسية  طاقة 
الجسم  ويجعل  كبري،  نحو  الشهية عىل  يزيد 
اكرث عرضة لتناول وجبات خفيفة، او االفراط 

يف تناول االطعمة غري الرضورية.

4- ال ترفع االوزان!
هذا النوع من التامرين يسري جنبا اىل جنب 
مع النقطة الثالثة السابقة. ليس املقصود هنا 
ان الشخص ال يستطيع، او ينبغي عدم قيامه 
بتامرين "cardio" خفيفة، لذلك فان الركض 

عىل  اساسا  ولياقته  الجسم  سالمة  تعتمد 
منظومة   يف  سليم  وريايض  صحي  نظام 
الزائد  الوزن  فقدان  يتفاعل  اليومية.  حياتنا 
"امليزان"،  عقدة  من  نتخلص  عندما  ايجابا 
وبالتايل نفتش عن نشاط جيد نستفيد منه 

بان  بانتظام، وتشعر مع ذلك  الرياضة  الطعام جيدا ومتارس  تتناول  يف حال كنَت 
وزنك ال ينخفض، فهذا دليل عىل ان تناول الطعام ومامرسة الرياضة نسبيان. اما اذا 
كنا نرغب يف خفض الوزن، او اقله املحافظة عىل لياقتنا، ال يتطلب ذلك اال جهدا 

اضافيا وان واجهتنا صعوبات قليلة

اىل"الطعام"  النظر  ونحاول  به،  ونستمتع 
عامل   اىل  تحويله  من  بدال  ومحرّك  كوقود 

مللء الوقت. 
عند  الوزن  انخفاض  لعدم  عدة  اسباب  مثة 

مامرسة الرياضة. نذكر منها خمسة:

1 ـ تناول االطعمة الخاطئة:
اذا كنَت ال تفقد وزنك الزائد، عليك يف املقام 
من  مطبخك  يف  يوجد  عام  البحث  االول 
مأكوالت ومواد غذائية غري مفيدة للصحة، الن 
عىل  وجهدهم  طاقاتهم  كل  يركزون  كثريين 
حرق السعرات الحرارية يف الصاالت الرياضية، 
ان  علام  يتناولونه.  ما  اىل   االنتباه  من  بدال 
من  االقل  عىل   ٪  80 يشكل  الغذايئ  النظام 
سعينا اىل خفض الوزن. اما االطعمة الصحية 
التي ينبغي تناولها، فتعتمد عىل نحو كبري عىل 
نوع الجسم، االيض )Metabolisme( وعوامل 
هي  الكاملة  الطبيعية  االطعمة  تبقى  اخرى. 
االساس يف توازن صحتنا. من هنا، تناول الكثري 
الكامل  واالرز  البطاطا  مثل  النشويات  من 
التي  االيام  الكاملة، خصوصا خالل  والحبوب 
نبذل  او  قوية،  منارس خاللها متارين جسدية 
او  الراحة،  ايام  يف  اما  اضافيا.  رياضيا  جهدا 
عند قيامنا بتامرين cardio خفيفة مثل السري 
العادي، فعلينا تناول كميات اكرث من الربوتني 
وتجنب  النشويات،  من  والتخفيف  والخرض، 
تناول كميات الخبز الزائد، اوالسكر واالطعمة 
اختصايص  استشارة  يستحسن  هنا  املصنعة. 
التغذية يك تطلعوا عىل الئحة هذه االطعمة، 
وتبتعدوا عن تلك التي تحوي مواداغري مفيدة 

للصحة.

2- االفراط يف تناول الطعام:
اذا كان الشخص  قد غرّي فعال نظامه الغذايئ، 
وال يزال يشعر بانه غري قادر عىل خفض وزنه، 
تناول  يف  االفراط  بساطة  بكل  السبب  يكون 
املشكلة،  هذه  معالجة  اجل  من  الطعام. 
اكرث  الجسم اىل حرق سعرات حرارية  يحتاج 
تناول  مام كان يستهلك. افضل طريقة لذلك 
االهم  بالجوع.  الشعور  عند  فقط  الطعام 
ايضا  املستحسن  ومن  وروية،  ببطء  تناوله 
التوقف عن االكل قبل الشعور  بالشبع حتى. 
كذلك عىل الفرد تناول وجبات خفيفة وصحية 
يف  االفراط  تجنبه  النها   )Snack(النهار خالل 

االكل يف اثناء الوجبات الرئيسية. 

متارين  من  الكثري  متارس  كنَت  هل   -3
"cardio" الخفيفة وبقي وزنك كام هو؟

 "cardio" اذا كان الجواب نعم ، فان متارين
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مقالذاكرة الرياضة
اإلحتراف نمط حياة 

داخل امللعب وخارجه
اللبنانية ويف االلعاب املختلفة حلام، بل تحول اىل  الرياضة  مل يعد االحرتاف يف 
واقع وبات يشكل لالعب ضامن مستقبله وحياته الرياضية واالجتامعية. كيف ال 
والتجارب السابقة والحالية برهنت ان اللعب يف لبنان اشبه بـ»املوت البطيء« 

لالعب السباب كثرية.
قد ال يتذكر كثريون جيل الرياضيني الذي قدم للرياضة الكثري من دون مقابل. 
فكان الالعب يبتاع الحذاء من جيبه الخاص، وال يتقاىض اكرث من بدل انتقال يف 
مقابل التزامه التامرين واملباريات. اليوم تغري الوضع، واالحرتاف خرق الرياضات 
العيون عىل  الطائرة، وتفتحت  السلة والكرة  القدم وكرة  املحلية، وتحديدا كرة 
الالعب اللبناين الذي بات يخضع لرقابة الكشافني. فنتائج منتخب كرة القدم يف 
تصفيات كأس العامل، وبلوغ منتخب كرة السلة كاس العامل ثالث مرات، وحلول 
منتخب الكرة الطائرة يف املركز الثامن يف آسيا، ونتائج فرق القدم والسلة والطائرة 

يف الدورات والبطوالت الخارجية كانت السبب الرئييس لهذا التطور.
قوانني وانظمة  اىل  ـ  يتطلب  االحرتاف  نظام  اىل  الهواية  نظام  االنتقال من  لكن 
تحمي شبكة العالقات التي تربط الالعب والنادي واملؤسسات الراعية وتضمن 
حقوقهم وتحدد واجباتهم ـ التزاما من الالعب ليس يف التامرين واملباريات فقط، 

بل ايضا يف اسلوب العيش.
من  تجعل  وعقلية  حياة  منط  انه  فحسب.  وتفرغا  مرتفعا  راتبا  ليس  االحرتاف 

الالعب عامال منتجا يخضع لرقابة االدارة داخل امللعب وخارجه.
لالعب محرتف  يسهر؟ هل مسموح  او  يدخن  ان  لالعب محرتف  هل مسموح 
ان ال يخضع لنظام غذايئ محدد؟ هل يحق لالعب ان يلعب خارج اطار ناديه 
الرسمي؟ كثريون من الالعبني اللبنانيني يدخنون ويسهرون حتى ساعات الصباح 
وينامون يف النهار! كثريون من الالعبني اللبنانيني يشاركون يف دورات يف املنطقة 
والحي والبلدة، ويعرضون انفسهم لخطر االصابة واالرهاق! هل ان هذا السلوك 

يبقى مقبوال مع نظام االحرتاف؟
يف املقابل، هل ان النوادي جاهزة، او قادرة عىل تأمني رواتب الئقة لالعبيها مع 
ادارته من تسديد  ناد ال تتمكن  حوافز ومكافآت عىل مدى 12 شهرا؟ كم من 
الرواتب تحت  لدفع  اضطر  ناد  املحدد؟ وكم من  املوعد  مستحقات العبيها يف 
ضغط اللجوء اىل الجهات الدولية او التهديد به؟ وكم من العب لجأ اىل املحاكم 

الرياضية الدولية للحصول عىل حقوقه؟
نعم. مل يكن القائد السابق ملنتخب لبنان بكرة القدم رضا عنرت، او القائد السابق 
الطائرة اآلن سعاده  الكرة  قائد منتخب  او  الخطيب،  السلة فادي  ملنتخب كرة 
ليحرتف يف الخارج بعقود مالية كبرية لوال التزامهم منط حياة مختلف عن العادي، 
جعلهم محط انظار يف انديتهم وامام الجمهور، ما ساهم يف تسليط الضوء عىل 
الالعب اللبناين صاحب البنية التي تخوله الن يكون افضل العب يف آسيا، رشيطة 

ان يخضع لالعداد والتوجيه. واالهم تحّمل املسؤولية.
صحيح ان االحرتاف يفتح امام الالعب كل االبواب، ويساعده ماديا ومعنويا. لكن 

عىل الالعب ان يكون حارضا وجاهزا قبل ان يطرق الباب.

نجيب نصر

الستينات  وازدهارا غري مسبوقني يف حقبتي  عزّا  لبنان  الحرة يف  املصارعة  شهدت 
والسبعينات، وحظيت بشعبية واسعة، واستقطبت منازالتها يف قاعة بيار الجميل 
املقفلة يف »مدينة كميل شمعون الرياضية« ومالعب اخرى جمهورا كبريا. شكلت 
حاال استثنائية يف رياضة تلك املرحلة، وحفرت ذكريات لدى جيل كامل عارص اللعبة 

واحبها وتعلق بها 

الشيخ  الحزب  رئيس  وطبعا  بـ»الجنتلامن«، 
الجميل.  بيار 

نحو  توجهي  يف  الفضل  »يعود  جان:  يقول 
اندره  شقيقي  اىل  الحرة  املصارعة  احرتاف 
ثم  الرومانية،  املصارعة  يف  هاويا  بدأ  الذي 
احرتف املصارعة الحرة. بتشجيع منه، بدأت 
يف  الـ14  سن  يف  الرومانية  املصارعة  مزاولة 
والبطل  غانم  بطرس  الدويل  املدرب  ارشاف 

الدويل ادمون الزعني«. 
1958، وهو مل  السفر عام  قراره  ان  ينف  مل 
من  رضبا  كان  عمره،  من  الـ18سنة  يتجاوز 
الجنون: »عقدت العزم عىل السفر اىل فرنسا 
ومل اكن املك اي مبلغ. ساعدين الشيخ بيار، 
الحصول  يف  حينه،  يف  العامة  االشغال  وزير 
خمس  براتب  الهاتف  ادارة  يف  وظيفة  عىل 
لريات يوميا. بعد فرتة جمعت كل ما جنيته، 
اندره،  باستثناء  احدا  اخرب  ان  دون  ومن 
كنت  وقتذاك  السفر.  معامالت  بارشت 
ادارة  يف  يل  زميل  وساعدين  قارصا،  ازال  ال 
والدي  توقيعي  لتزوير  فاضطررت  الهاتف، 
لكن  السفر.  جواز  عىل  لالستحصال  واملختار 
نائب  تدخل  استدعى  ما  عيل،  القبض  القي 
اىل  اصطحبني  الذي  البون  فؤاد  منطقتنا 
رسايا جونيه ودفع عني 10 لريات رسم جواز 
مل  دقائق.  يف  عليه  استحصل  الذي  السفر 
اخرب اهيل مبرشوع السفر اال اياما قليلة قبل 

صعود الباخرة اىل فرنسا«.
يلخص تجربته هناك، ثم يف اوروبا، بـ»املعاناة 
بلقب  مدججا  اليها  وصوله  رغم  الشيقة«. 
بطولة لبنان، وذهبية الدورة العربية الثانية، 
وانتصارات  املتوسط،  البحر  دورة  وبرونزية 
دولية  دورات  ويف  تركيا  يف  العامل  بطولة  يف 
ان  قبل  كثريا  عاىن  يكن معروفا.  مل  يف مرص، 
يتمكن من االنتساب اىل ناد محرتف. يقول: 
»فور وصويل اىل باريس توجهت اىل املدرب 
الشهري فيليب فيليبي الذي كان يدرب بطل 
العامل باملالكمة مارسيل سريدان )زوج املغنية 
الوحيد.  اميل  وكان  بياف(،  اديث  الشهرية 
يف  الحرة  املصارعة  ملك  اىل  بدوره  ارسلني 
اليكس  فرنسا  انحاء  باريس ومنظمها يف كل 

اال  لقائه  من  امتكن  مل  الذي  غولدشتاين 

لبنان  يف  الحرة  املصارعة  منازالت  تقترص  مل 
يف عقدي الستينات والسبعينات حتى اندالع 
جذبت  اللبنانيني.  املصارعني  عىل  الحرب، 
اللبنانيني  لالبطال  والخارجية  املحلية  النتائج 
مصارعني دوليني تركوا بصامتهم عىل الحلبات 
واندره  جان  االخوان  نظمها  دورات  يف 
ونجيب  رسور  واسعد  بجاين  واييل  سعادة 
جميعا  عّرابهم  كان  غانم.  وبطرس  نهرا 
ادمون الزعني، مدّربهم واب املصارعة الحرة 
مصارعني  اللبنانيون  عرف  هكذا  اللبنانية. 
واالملاين  كومايل  برنس  كاالفريقي  دوليني 
دوليا  حكام  يتحول  ان  قبل  ميلر  اريك 
واملجري يوري كوفاكش واالمرييك داين لينش، 

املصارع جان سعادة يف الخامسة والسبعني.

األخوان اللذان كتبا حقبة ذهبية في المصارعة اللبنانية
جان سعادة: كنُت وفيًا لوطني لكنه لم يكن لي كذلك

اىل ابطال فرنسيني واسبان وهنود ومن دول 
افريقية.

َمن ِمن جيل الستينات والسبعينات ال يتذكر 
يتذكر  ال  َمن  سعادة؟  واندره  جان  االخوين 
 7 القناة  شاشة  عىل  الرياضية  املدينة  حلبة 
من رشكة التلفزيون اللبنانية يف تلة الخياط؟ 
»يتمرجل«  لينش  داين  مشهد  يتذكر  ال  َمن 
فيدميه،  برأسه  ينطحه  مغمور.  مصارع  عىل 
خارج  االمن  رجال  عىل  بالرضب  ينهال  ثم 
سعادة  جان  عليه  ينقض  ان  قبل  الحلبة، 
معه  وينتفض  رضبا  يربحه  الهائج.  كالثور 
الجمهور الكبري عىل املدرجات مع كل رضبة، 
املميزة  اللقطة  »تجسرية«.  وكل  لكمة،  وكل 
يتذكر  ال  َمن  سعادة.  جان  بها  ُعرف  التي 
بجملته  مزهر  جان  تلك  الحفالت  مذيع 

الشهرية »وتالقى البطالن كأنهام جبالن«.
ذهبي  عرص  من  كبري  جيل  ذاكرة  يف  حقبة 
االلعاب.  كل  من  الشعبية  خطفت  لرياضة 

حقبة املصارعة واالخوين سعادة. 
من خلف مكتبه املتواضع يف ناديه »الشباب 
املساحة  الضيق  الرمانة،  عني  يف  الدائم« 
والصور  واالرشيف  بالذكريات  والغني 
املوزعة عىل الجدران، روى جان سعادة )75 
العام«،  لـ»االمن  املنصور«  »االمري  او  سنة( 
بأىس وحزن وعتب وعينني تحبسان الدموع، 
املصارعة  جعال  الخوين  الذهبية  الحقبة 

الحرة يف لبنان الرياضة الشعبية االوىل. 
انطلق  السال،  دو  كوليج  ثم  اللعازارية،  من 
سلم  اول  اىل  اندره  االكرب  وشقيقه  جان 
الشهرة. بدأا متارينهام يف بيتهام يف كليمنصو، 
الحبال من  تتدىل  ناد ريايض  اىل  اقرب  وكان 
سقفه العايل )6 امتار(. تحولت احدى غرفه 
اليونانية مع عنارص  املصارعة  لتامرين  حلبة 
من اطفاء بريوت كانوا يلبون دعوتهام، قبل 
يف  الريايض«  »الشباب  نادي  اىل  يتعرفا  ان 
من  وكان  الكتائب،  لحزب  املركزي  البيت 
الزعني  ادمون  لبنان«  »اسد  رواده  ابرز 
امللقب  بجاين  واييل  غانم  بطرس  و»النمر« 

قال لي املدرب غولدشتاين: 
»استقل اول قطار وعد الى 

بلدك فانت ال تهمنا هنا«. 
واشار الى صورة بطل العالم 
بريمو كارنيرا )240 سنتم( 

قائال: »انه االصغر عندنا«
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عرب طباخه الصباحي. عندما رآين مل يرتدد 
بلدك  اىل  وعد  قطار  اول  »استقل  القول:  يف 
بطل  صورة  اىل  واشار  هنا«.  تهمنا  ال  فانت 
واردف:  سنتم(،   240( كارنريا  برميو  العامل 
لكن  عندنا.  االصغر  انه  املصارع،  هذا  اترى 
بفعل ارصاري عىل عدم الرتاجع واالستسالم، 
شيمول  بن  املدرب  اىل  غولدشتاين  ارشدين 
التمرين،  مقابل  يف  ماديا  بدال  طلب  الذي 
يتأخر  كان يف حوزيت. مل  مبلغ  آخر  فاعطيته 
وتغلبت  الحلبة  اىل  فصعدت  امتحاين،  يف 
تحت  ناديه  يف  الجدد  املصارعني  كل  عىل 
برنار  الحرة  املصارعة  يف  فرنسا  بطل  انظار 
من  برغبة  ملنازلتي  تحمس  الذي  فينيال 
سوى  فينيال  تثبيت  يف  استغرق  مل  شيمول. 
»التجسري«  حركة  باعتامدي  معدودة  دقائق 
دفعت  الحضور.  ادهشت  التي  الخلف  اىل 
من  اكرث  اعادتها  مني  الطلب  اىل  بشيمول 
ستكون  تلك  اللقطة  بان  اعرتف  يومها  مرة. 
يف  الوحيد  انني  خصوصا  املميزة،  عالمتي 

العامل الذي يقوم بها«.
»السريك  من  سعادة  جان  مسرية  انطلقت 
يقول:  مصارع.  الي  الحلم  املكان  ديفري«، 
»طلب مدريب الجديد من غولدشتاين تنظيم 
مباراة يف »السريك ديفري« بعدما وقعت عقدا 
يف مقابل 30 الف فرنك فرنيس، سمح يل بفك 
املنازلة  لبنان.  يف  عائلتي  منزل  عن  الرهن 
املنتظرة كانت امام املصارع االمرييك الجنويب 
اتوا  متفرج  االف   10 زهاء  حرضها  برناردو، 
سينازل  الذي  اللبناين  املصارع  ملشاهدة 
ويخشاه  املصارعني،  احد  بشلل  تسبب  َمن 
اىل  املبهرة  دخوله  لحظة  انىس  ال  الجميع. 
»قاتل،  الحارضين  جميع  ورصاخ  الحلبة 
اىل  بغولدشتاين  دفع  ما  مالنا«،  الينا  اعيدوا 
جاء  اللبناين  »البطل  ان  املذياع  عرب  االعالن 
وسرييكم  ينساه،  لن  درسا  برناردو  ليلقن 
كان  كام  املباراة،  والعربية«.  اللبنانية  القوة 
برناردو،  ملصلحة  مجملها  يف  جاءت  متوقعا، 
يهتف  كان  الكبري  الجمهور  ان  مفارقة  مع 
الشهرية  حركته  تنفيذ  عىل  اقدم  عندما  يل. 
ثم  الحبال،  عىل  ورماين  القاضية،  بالرضبة 
وصدري،  وجهي  عىل  برجليه  ليرضبني  قفز 
فجاءت  ارضا  دفعتني  الحبال  قوة  لكن 

وانكرست  الحلبة  خارج  الهواء  يف  رضبته 
رفض  غولدشتاين  ان  عىل  الفور.  عىل  رجله 
بحنكته املعروفة اعالن فوزي باملباراة، حتى 
يف  ابرمها  التي  املصارعة  عقود  كل  يخرس  ال 
عدد من الدول، خصوصا اذا ما بلغ اليهم ان 
مصارعا غري معروف هزم برناردو. سارع اىل 
يرفض  املنصور  املحتشد:  الجمهور  مخاطبة 
فانتظروا  مصاب،  خصمه  الن  االنتصار  هذا 
مباراة االياب. ثار الحضور ومل يهدأ اال بعدما 
من  مقطعا  كانت  بالعربية  مني  كلمة  سمع 

عبد  جامل  الراحل  املرصي  الرئيس  خطاب 
الحارض.  الجزائري  الجمهور  افرح  ما  النارص 
بالفرنسية،  كلمة  املتفرجون  طلب  ثم 
تعليامت  عىل  بناء  الكالم  عن  فاعتذرت 
الوطني  النشيد  وانشدت  غولدشتاين،  من 
الجمهور  فوقف  »المارسييز«،  الفرنيس 
الوصول  استغرقني  بعدها  معي.  وانشده 
اىل غرفة املالبس نصف ساعة بسبب تدافع 

الحارضين للحصول عىل توقيعي«. 
مل تتأخر شهرة جان يف االنتشار ضمن القارة 
املجاورة  الدول  يف  صيته  فذاع  العجوز، 
العروض  عليه  انهالت  ما  رسعان  لفرنسا. 
مباراة   125 من  اكرث  اندره  وشقيقه  وخاض 
واسبانيا،  وايطاليا  واملانيا  انكلرتا  يف  دولية 
 ،1961 عام  فرنسا  بطل  بلقب  جان  توجها 
عام  العامل  وبطل   ،1964 عام  اوروبا  وبطل 
املصارع  واجهت  بريطانيا  يقول: »يف   .1970
سبانرس ترششل يف قاعة »رويال الربت هول« 
يف حضور دوق ادنربغ. ما ان هتف الجمهور 
باسمي حتى غنيت له نشيد »يا رب احفظ 
يف   .)God Save the Queen( امللكة« 
هرييرو  دو  كابيزا  املصارع  نازلت  اسبانيا 
منعه  الذي  الفوالذي«  بـ»الرأس  امللقب 
بعدما  بالرأس  الرضب  من  املصارعة  اتحاد 
علم  عىل  اكن  مل  الطريقة.  بهذه  ثورا  رصع 
اليه  املنازلة وجهت  االتحادي. خالل  بالقرار 
صفوف  يف  الحامسة  اشعلت  رأسية  رضبة 
اىل  اشارة  هرييرو  اعتربها  الحاشد،  الجمهور 
السامح له بتسديد رضبات مامثلة. استمررنا 
يف تبادل الرضبات الرأسية حتى سقطنا عىل 

وال  عنيدا  كنت  بدمائنا.  مرضجني  الحلبة 
ذكرياته:  رسد  يتابع  تحد«.  اي  امام  اتراجع 
آسيا  رشق  بلغ  حتى  التجسرية  صيت  »ذاع 
يف  اندره  واخي  نازلت  اليابان.  وتحديدا 

ثاندر  الياباين  القومي  البطل  ثنائية  مباراة 
سوكياما وزميله يف واحدة من اقوى مباريات 
الثنايئ  هذا  شكيمة  قوة  رغم  املصارعة. 
بحركة  سوكياما  عىل  االجهاز  من  متكنت 

التجسري الشهرية. فور انتهاء املباراة فوجئت 
االتحاد  من  اعضاء  بوجود  املالبس  غرفة  يف 
فيه،  ليدققوا  نزع حذايئ  مني  طلبوا  الياباين 
يساعدين  ما  شيئا  اخفيت  اكون  ان  خشية 

عىل التجسري. لكنهم ما لبثوا ان اعتذروا«.
الدولية  املقابلة  تنىس  ال  التي  املباريات  من 
النادي  يف  جرت  التي  الحرة  املصارعة  يف 
االول  ترشين   15 يف  املنارة،  يف  الريايض 
1960، برعاية رئيس الجمهورية آنذاك اللواء 
ابرزهم  مصارعني   10 ومشاركة  شهاب  فؤاد 
اوروبا. بقيت هذه  الفرنيس جو غرييه بطل 
لسببني:  سعادة  ذاكرة  يف  راسخة  املنازلة 
االوىل  للمرة  شهاب  الرئيس  موافقة  االول 
عىل رعاية حدث ريايض ووضع صورته عىل 
جان  فوز  والثاين  للمباراة،  الرسمي  االعالن 

عىل غرييه. 
يقول: »اول بطولة يف املدينة الرياضية شارك 
ايام  مثانية  واستمرت  مصارعني،  اربعة  فيها 
ونقلت  باملتفرجني،  غصت  مدرجات  امام 
االول.  اليوم  منازالت  التلفزيون  يف   7 القناة 
ثم كرت السبحة وتوالت املباريات واملنازالت 
املصارعة  حولت  التي  الدولية  واملقابالت 
جمهورا  استقطبت  شعبية  رياضة  الحرة 
الدوليني  االبطال  من  بعدد  تعلق  واسعا، 

كربنس كومايل وداين لينش وغريهام«.
بطل  السابق  زميله  مع  الشهرية  مباراته  عن 
التي  بجاين  اييل  الريايض«  »الشباب  نادي 
استغرقت اقل من خمسة دقائق، اكد انه مل 
فرنسا  »عندما عدت من  اضاف:  اليها.  يسع 
عىل  اسمي  وانترش  كبري  باهتامم  حظيت 
البعض وغريتهم.  اثار حفيظة  نحو واسع، ما 
دون  من  الصحف  يف  يتحداين  اييل  اصبح 
لكن  معه،  اي خالف  ارغب يف  مل  اي سبب. 
ارصاره عىل التحدي دفعني اىل املوافقة عىل 
بيار  الشيخ  اىل  االمر  بلغ  الرياضية.  املنازلة 
ارصار  لكن  املباراة.  الغاء  وطلب  فاستدعاين 
ان  التمني  مع  املوافقة،  اىل  به  دفع  اييل 
عىل  وتنتهي  رياضية،  بروح  املنافسة  تكون 
حكمها  كان  التي  املنازلة  ان  غري  الحلبة. 
كبري  جمهور  وتابعها  الزعني،  ادمون  الدويل 

غصت به مدرجات قاعة املدينة الرياضية 

يف صحيفة يابانية مع اندره، مع صور عن مباراة عام 1970 احداها حملت التجسرية املميزة.يف ناديه الريايض.

افيش مباراة يف لبنان برعاية الرئيس فؤاد شهاب للمرة االوىل.

خضت واندره اكثر من 125 
مباراة دولية في انكلترا 

واملانيا وايطاليا واسبانيا، 
توجتها بلقب بطل فرنسا 

عام 1961، وبطل اوروبا 
عام 1964، وبطل العالم 

عام 1970

اعضاء من االتحاد الياباني 
للمصارعة طلبوا مني 

نزع حذائي ليدققوا فيه، 
خشية ان اكون اخفيت شيئا 

يساعدني على التجسير، 
ثم اعتذروا
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ومداخلها وساحاتها الخارجية، مل تستغرق 
الزعني  ادمون  اعلن  قليلة  دقائق  سوى 
انقطعت  الوقت  ذلك  منذ  فوزي.  االثر  عىل 
اىل  غادر  وانه  خصوصا  بجاين  باييل  العالقة 
وتصالحنا.  زارين  لبنان  اىل  عاد  عندما  امريكا. 
»فينيسيا«.  فندق  يف  اخرى  مرة  التقينا  ثم 

العالقة بيننا باتت عادية«.
مل تقترص مشاركة االخوين سعادة يف اعامل 
سينامئية عىل افالم لبنانية مثل »الجبابرة«، 
»فتاة  الكربى«،  »الجائزة  ونساء«،  »ابطال 
وغريها.  البطل«  »عودة  الصعب«،  الرقم 

ماريه  وجان  باردو  بريجيت  مع  شاركا  بل 
وايدي قسطنطني يف فرنسا كممثلني بديلني 
القفزة  ابرزها  الخطرة،  باملشاهد  للقيام 
التي نفذها جان من عىل جرس نهر السني، 
و»ال  الخاص«  الكازينو  »تحري  فيلمي  ويف 
وهاريل  دارك  مرياي  مع  سوتريل”  غراند 

غروغر. 
السينام  يف  الجميلة  الذكريات  »من  يقول: 
الغصيني،  املرحوم سمري  املخرج  مع  املحلية 
مع  رصاعا  يتضمن  كان  املشاهد  احد  ان 
وكان  النهرين،  ملتقى  منطقة  يف  شباب 

 يضع املخرج حبيب شمس اللمسات االخرية عىل فيلم وثائقي عن املصارعة الحرة يف الستينات 
من خالل السرية الذاتية لجان سعادة، يتضمن شهادات ملصارعني عامليني ال يزالون عىل قيد 
الحياة التقاهم سعادة يف زيارته االخرية للعاصمة الفرنسية، كربنس كومايل ورونيه الزاريتش 
وجيلبري سيسكا وجو غرييه وغريهم. يروي الرشيط سرية هؤالء االبطال واالخوين سعادة انطالقا 
من املنزل العائيل يف كليمنصو، ونادي »الشباب الدائم« يف البيت املركزي لحزب الكتائب يف 

الصيفي، وهروب جان بالباخرة من مرفأ جونيه.
خالصة الفيلم كام يراها املخرج شمس: »نظرة عرب آخر مصارعي جيل صنع املصارعة الحرة. 

اصبح مثل متحف متحرك عىل قيد الحياة، وقد يزول بعد رحيله«.

وثائقي عن املصارعة الحرة

الشيخ بيار الجميل يصالحه مع منافسه اللدود املصارع اييل بجاين يف حضور اندره سعادة.

نالها  شهادة  تعلو  فرنسا  يف  اخرى  مباراة  عن  وافيش   ...
جان سعادة بطال الوروبا.

النهر.  يف  وارميهم  ارضبهم  ان  مني  مطلوبا 
التايل عن  اليوم  غابوا يف  انهم  املفاجأة  لكن 
مل  منها.  عانوا  التي  االالم  بسبب  التصوير 
حتى  السينامئية  الخدع  عىل  نعتمد  نكن 

يكتسب املشهد الصدقية املطلوبة«.
فيه.  عميقا  املا  ترك  اندره  شقيقه  رحيل 
باالنتصارات  املفعم  املايض  بني  وحيدا  صار 
يقّلب  الحزين  والحارض  واالنجازات، 
مل  احدا  الن  »ندم  وعتب:  بندم  صفحاتهام 
اللبنانية،  والرياضة  لوطني  قدمته  ما  يقّدر 
وعتب عىل الدولة ووزارة الشباب والرياضة 
جانب  اىل  لتقف  اصال  انشئت  التي 

الرياضيني«.
علم  تحت  للعب  مغرية  عروضا  جان  رفض 
فرنسا واسبانيا بلغت قيمتها 50 الف لرية يف 
حينه: »كنت وفيا لوطني، لكنه مل يكن وفيا 

معي. لست نادما، بل مقهور ومجروح«.
ن. ن.
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ملعب »سان سريو«.

املدرب االسباين بيب غوارديوال.

طوين كروس.

ادين هازارد.

 نيامر دا سيلفا سانتوس جونيور.

شعار املحطة.

كريستيانو رونالدو.

هل يقود بيب غوارديوال منتخب قطر؟هل يترك »ا. س. ميالن« ملعب »سان سيرو«؟

طوني كروس أفضل صانع العاب في العالم

160 مليون دوالر حقوق 
البث التلفزيوني لبرشلونة

كريستيانو رونالدو يساوي 
400 مليون أورو

نادي »ا. س. ميالن« االيطايل فكرة ترك ملعب »سان  ادارة  تدرس 
واربعني  لثامنية  يتسع  جديد  استاد  وبناء  ميالن،  مدينة  يف  سريو« 
اوروبا  بطولة  لقب  احرز  الذي  النادي  ادارة  واتفقت  متفرج.  الف 
للنوادي االبطال سبع مرات، ويتقاسم ملعب »سان سريو« مع جاره 
لنادي »بايرن  التابع  »اليانزارينا«  استاد  »انرت ميالن«، مع مصممي 
بكني،  الصينية  العاصمة  الطائر« يف  االملاين، واستاد »عش  ميونيخ« 

لبناء امللعب الجديد املقرر افتتاحه يف موسم 2018 – 2019. 
يذكر ان استاد »سان سريو« يتسع لثامنني الف متفرج، لكن معدل 
حضور مشجعي »ا. س. ميالن« يف املوسم املايض مل يتجاوز 40061 
متفرجا، يف مقابل 46246 متفرجا من مشجعي فريق »انرت ميالن«.

املدير الفني لفريق »بايرن ميونيخ« املدرب االسباين بيب غوارديوال 
حائر مبستقبله بعد نهاية عقده مع الفريق االملاين صيف 2016، 
اي  وجود  عدم  اىل  اشار  الصحافية  التقارير  بعض  وان  خصوصا 
االملان  قبول  عدم  مع  بالتزامن  العقد،  بتجديد  تتعلق  مفاوضات 

بفلسفة االستحواذ عىل الكرة التي يطبقها املدرب الكاتالوين.
ونقلت صحيفة »موندو ديبورتيفو« ان غوارديوال مطلوب لتدريب 
منتخب قطر عام 2016، وتحضريه من اجل بناء منتخب قوي يف 
كأس العامل 2022. واكدت ان لغوارديوال عالقات طيبة مع مسؤولني 

يف الدوحة، وان فكرة الذهاب اىل قطر واردة.
االخرى  التقارير  من  عددا  ان  اىل  واشارت  عادت  الصحيفة  لكن 
وان  خصوصا  االنكليزي،  الدوري  يف  بالتدريب  غوارديوال  يربط 
اكرث من ناد انكليزي كبري يسعى اىل التعاقد معه، علام ان حلمه 
االسايس كان تدريب فريق »مانشسرت يونايتد« االنكليزي كام ورد 

يف كتاب يتعلق بسريته الذاتية.

اختارت دائرة االرقام واالحصاءات يف االتحاد الدويل لكرة القدم »الفيفا« نجم فريق »ريال 
مدريد« االسباين واملنتخب االملاين طوين كروس افضل صانع العاب يف العامل لعام 2014، نتيجة 

 التصويت الذي اجري بني كبار الصحافيني الرياضيني يف العامل.
ضمت القامئة افضل عرشة العبني:

1- االملاين طوين كروس )منتخب املانيا، »بايرن ميونيخ« االملاين، »ريال مدريد« االسباين(
 110 نقاط.

2- االرجنتيني ليونيل مييس )منتخب االرجنتني، »برشلونة« االسباين( 108 نقاط.

3- الكولومبي جاميس رودريغيز )منتخب كولومبيا، »موناكو« الفرنيس، »ريال مدريد« 

االسباين(  53 نقطة.

 4- االسباين اندريس انييستا )منتخب اسبانيا، »برشلونة« االسباين( 38 نقطة.

 5-  الفرنيس يايا توريه )ساحل العاج، »مانشسرت سيتي« االنكليزي( 29 نقطة.

 6-  االملاين باستيان شفاينشتايغر )منتخب املانيا، »بايرن ميونيخ« االملاين( 28 نقطة.

7-  الربازييل نيامر دا سيلفا سانتوس جونيور )منتخب الربازيل، »برشلونة« االسباين( 21 نقطة.

 8- الكروايت لووكا مودريتش )منتخب كرواتيا، »ريال مدريد« االسباين( 21 نقطة.

 9- البلجييك ادين هازارد )منتخب بلجيكا، »تشيليس« االنكليزي( 18 نقطة.

10- الكروايت ايفان راكيتيتش )منتخب كرواتيا، »اشبيلية« االسباين، »برشلونة« االسباين( 5 نقاط.

كشفت وسائل االعالم االسبانية ان فريق برشلونة عقد اتفاقا لبيع حقوق 
البث التلفزيوين الخاصة به للموسم املقبل يف مقابل 160 مليون دوالر. 
ووقع النادي العقد الجديد مع رشكة »تيليفونيكا« لتحل بديال من رشكة 
»ميديا برو« لالعالم، الرشيك السابق للنادي االسباين رغم انها عرضت دفع 
 القيمة املالية نفسها التي سيحصل عليها نادي برشلونة من العقد الجديد.
وستتوىل الرشكة الجديدة مسؤولية االرشاف عىل قطاع االنتاج الخاص 

بقناة »بارسا يت يف« التلفزيونية الرسمية. 
ثالثة  ملدة  رعاية  اتفاق  اىل  الجديدة  الرشكة  مع  برشلونة  توصل  كام 
يتمتع  حيث  خصوصا،  الجنوبية  امريكا  اسواق  يف  النادي  لدعم  اعوام 
هذه  يف  استثنايئ  باهتامم  مييس  ليونيل  االرجنتيني  نجمه  بقيادة 

املنطقة من العامل.
الربتغايل  املهاجم  نجمه  سعر  االسباين  مدريد"  "ريال  فريق  حدد 
الحصول  ناد  اي  قرر  حال  يف  اورو  مليون  بـ400  رونالدو  كريستيانو 
عىل خدماته، وفق ما ذكر مدير اعامله جورج مينديش لهيئة االذاعة 
الربيطانية. قال: "انه افضل العب يف العامل. بل افضل ريايض يف التاريخ. 
ال ميكن مقارنته بأي العب اخر".  لدى سؤاله عن قيمة رونالدو، اجاب: 
"كريستيانو رونالدو؟ مليار. من املستحيل رشاء العب مثله، ويف حال 
قرر ناديه بيعه الي سبب سيكون يف مقابل 400 مليون اورو". وارص 
مينديش عىل ان مواطنه، الذي كلف "ريال مدريد" 107 ماليني اورو 
يف صفقة قياسية عاملية عام 2009، سيبقى يف ملعب "سانتياغو برنابيو" 
رغم محبته ملشجعي فريقه السابق "مانشسرت يونايتد" االنكليزي.  وردا 
عىل سؤال حول انهائه مسريته يف النادي املليك، قال: "بالتأكيد لن يرتك 
ريال مدريد".  يذكر ان مينديش الذي جنى اكرث من مليار اورو من 

صفقات انتقال الالعبني، يعترب من اقوى الوكالء يف لعبة كرة القدم.
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عموديًاأفقيًا
-1 رئيس جمهورية لبناين -2 بارجة 
حربية املانية اشتهرت خالل الحرب 

العاملية الثانية – عاصمة والية هاواي 
االمريكية -3 محافظة يف العراق 

قاعدتها الكوت – يكسو جلد الطيور 
– حبوب ُتلقى يف االرض لالنبات -4 

حرف نصب – اعالمية ومغنية وممثلة 
لبنانية اختريت سفرية ملساعدة مرىض 
االيدز – حرف جر -5 برز وظهر من 

بعيد – مدينة لبنانية – داس الحيوان  
بالسيارة -6 سيايس املاين ورئيس 
وزراء سابق ومستشار زمن املانيا 
االتحادية – لباس هندي -7 اتربة 

مجبولة باملاء – خالف جحيم – طوافة 
عسكرية خفيفة فرنسية الصنع 

-8 مدينة امريكية يف والية تكساس 
– فوالذ – فرعون مرصي شّيد الهرم 
الثاين يف الجيزة -9 حرف ابجدي – 

قوم من السودان يتميزون بالجلد 
االسود والشعر الجعد والشفة الغليظة 

واالنف االفطس – املحرتم واملبّجل 
-10 غزال ابيض – ابن الوالد – مخترب 

باالجنبية او عطش الرجل -11 
عاصمتها سانتياغو – خالف البخيل 

-12 شاي باالجنبية – من اسامء 
السيف -13 شخصية فكاهية للممثل 

الكوميدي اللبناين فادي رعيدي 
هي منوذج عن مواطن لبناين يخرتع 
القصص واالكاذيب ليفتخر بنفسه 
وبابنه – مدينة بلجيكية استخدم 
فيها االملان الغازات السامة للمرة 
االوىل خالل الحرب العاملية االوىل 

-14 مدينة مرصية – احدى االمارات 
العربية املتحدة -15 ممثل لبناين 

قدير من مسلسالته "بنت البواب" 
و"ابو زيد الهاليل" 

-1 ُنصب صخري جبار يف مرص لصنم 
فرعوين اسطوري رابض امام اهرام الجيزة 
– يتواىل ويستمر -2 اقدم جريدة لبنانية 

كانت تصدر بعد الظهر – شقيق عنرتة 
بن شداد الشاعر الجاهيل -3 مغنية 

خليجية – اشهر ملوك الدولة البابلية 
اشتهر برشائعه االدارية واالجتامعية – من 

اسامء االسد -4 مرساة او بلدة جنوبية 
لبنانية – اسم حمله اربعة ملوك انكليز 
عرب التاريخ – مدينة سومرية قدمية يف 
العراق -5 سقط عىل االرض ساجدا – 

بساط الشوارع – سقي النبات – ميرض 
-6 عاصمة افريقية – اموايل املدفونة 

تحت االرض – قبيح وبشع -7 عني املاء 
– زاد وكرث الزرع – عرق يف العنق ينتفخ 
عند الغضب -8 يكرّس الحطب – مدينة 
بلجيكية رشق بروكسل – رّق وحّن قلبه 

-9 عاصفة بحرية – اعرتض الطعام حلقه 

فمنعه من التنفس والبلع – سئم وضجر 
– فوَّض اىل الشخص يف االمر – ُحب 

-10 جزيرة يونانية – عاصمة صقلية -11 
للتمني – عاصمة اوروبية – عنده او ميلك 
– صاح ورفع صوته -12 عائلة احد اعضاء 
مجلس الحكم يف العراق الذي شكل عام 
2004 وُسلمت اليه مقاليد الحكم وكان 

من السياسيني املعروفني يف مقارعة نظام 
الرئيس العراقي صدام حسني – صفة 

دجاجة تحضن البيض – جمع ُخلد من 
غري لفظه -13 من الفاكهة – مدينة 

ايرانية – بلدة تتبع منطقة مصياف غرب 
محافظة حامة يف سوريا -14 يعاتبه 

– مرض اصفرار الجلد – مدخل البيت 
-15 لقب حمله ضابط انكليزي اشتهر 

بدوره يف مساعدة القوات العربية اوائل 
القرن املايض ضد االمرباطورية العثامنية 

– عاصمة اوروبية

متقاطعة كلمات 
إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com

مثل في الدائرة

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من كرة 

يف داخلها حروف مكررة 
واملطلوب شطب كل حرف 

مكرر ثالث مرات يف كل من 
الخانات ليتبقى لنا يف كل خانة 

أحرف غري مشطوبة تشكل 
الكلامت املطلوبة للوصول اىل 

املثل املأثور من األمثال اللبنانية 
الشعبية

 ثل في الدائرةم
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اللعبة  شروط 
  إبحث عن الكلامت املدّونة 

أدناه واشطبها يف كل اإلتجاهات. 
أما الحروف املتبقّية بانتظام دون 

تشطيب فسوف تشكل الكلمة 
الضائعة  

الكلمة الضائعة مكونة من 9 
حروف: من الحيوانات

الحامر الوحيش – اخطبوط – 
ارنب – افعى – اسد – بقرة – 

متساح – ثعلب – ثور – جاموس 
– جرذ – حصان – حامر – حوت 

– حمل – خنزير – خفاش – 
خروف – ديناصور – دلفني 

– دبور – ذئب – سلحفاة – 
شمبانزي – رصصور – ضفدع 

– ضب – عقرب – غزال – فرس 
البحر – فهد منقط – فقمة 

– قرد – قط – كواال – كلب – 
كبش – ماعز – ناموسة – نعامة 

– منر – وزة 

الضائعة الكلمة 
 انكهمح انضائعح 
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 مه انحُىاواخ: حروف 9انكهمح انضائعح مكىوح مه 
 

جرذ  –جامىش  –ثىر  –ثعهة  –تمساح  –تقرج  –اسد  –افعً  –اروة  –اخطثىط  –انحمار انىحطٍ         
 –ذئة  –دتىر  –دنفُه  –دَىاصىر  –خروف  –خفاش  –خىسَر  –حمم  –حىخ  –حمار  –حصان  –

فقمح  –فهد مىقظ  –فرش انثحر  –غسال  –عقرب  –ضة  –ضفدع  –صرصىر  –ضمثاوسٌ  –سهحفاج 
 وزج  –ومر  –وعامح  –وامىسح  –ماعس  –كثص  –كهة  –كىاال  –قظ  –قرد  –

                                                                          
                                          

 متقاطعةالكلمات ال

                                                           

            
            
            

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افقٌا

عاصمة  –المٌة الثانٌة لمانٌة اشتهرت خالل الحرب العبارجة حربٌة ا -2رئٌس جمهورٌة لبنانً  -1
حبوب ُتلقى  –ٌكسو جلد الطٌور  –محافظة فً العراق قاعدتها الكوت  -3مٌركٌة والٌة هاواي اال
اعالمٌة ومغنٌة وممثلة لبنانٌة اختٌرت سفٌرة لمساعدة  –حرف نصب  -4نبات فً االرض لال
 -6ٌوان  بالسٌارة داس الح –مدٌنة لبنانٌة  –برز وظهر من بعٌد  -5حرف جر  –مرضى االٌدز 

تربة مجبولة ا -7لباس هندي  –تحادٌة االسٌاسً المانً ورئٌس وزراء سابق ومستشار زمن المانٌا 
مدٌنة امٌركٌة فً والٌة تكساس  -8طوافة عسكرٌة خفٌفة فرنسٌة الصنع  –خالف جحٌم  –بالماء 

ٌّد الهرم الثانً فً الجٌزة  –فوالذ  – وم من السودان ق – حرف ابجدي -9فرعون مصري ش
 -11المحترم والمبّجل  –فطس والشعر الجعد والشفة الغلٌظة واالنف االسود بالجلد اال ونٌتمٌز

خالف  –عاصمتها سانتٌاغو  -11مختبر باالجنبٌة او عطش الرجل  –ابن الوالد  –غزال ابٌض 
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 SU DO KU متفرقات
حدث يف مثل هذا الشهر 

حاكم  باشا  عيل  محمد   :1811 آذار 
يف  املامليك  بقايا  عىل  يقيض  مرص 

مجزرة رهيبة ُعرفت مبجزرة القلعة.

آذار 1867: امريكا تشرتي والية آالسكا 
من روسيا مببلغ 2.7 مليون دوالر.

آذار 1938: اكتشاف النفط يف اململكة 
العربية السعودية.

جنوب  تجتاح  ارسائيل   :1978 آذار 
لبنان تحت اسم عملية الليطاين.

معلومات عامة

مكونات  مثة  ان  دراسة  اظهرت 
تدعى  السوداء  الشوكوالتة  يف 
عىل  املساعدة  ميكنها  "فالفونويد" 
تليني اداء الدورة الدموية وتحسينها، 
ما يخفض من اخطار امراض القلب. 
العيادية  التجارب  الدراسة  تضمنت 
الشوكوالتة  تأثري  مدى  عىل  االوىل 
الدم،  ضغط  خفض  يف  املرّة  القامتة 
مادة  الجسم  استخدام  وتحسني 

االنسولني.

طرائف
سأل رجل االمام عبد الحق االشبييل: 

ما الكموج؟ 
اجابه: أين قرأتها؟ 

قال له الرجل: يف قول امرىء القيس 
"وليل كموج البحر". 

دابة  الكموج  االشبييل:  االمام  اجابه 
تقرأ وال تفهم. 

اقوال مأثورة
نتائج  غالبا  لها  الصغرية  "االسباب 
حدوة  اضاع  املسامر  فقدان  كبرية. 
اضاع  الحدوة  وفقدان  الحصان، 
اضاع  الحصان  وفقدان  الحصان، 

الفارس".
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صندوق كبٌر باحجام عدة، معد لنقل البضائع من بلد الى آخر
نوع من االشجار ازهاره صغٌرة بٌض، عطرٌة الرائحة ُتستعمل فً صناعة االدوٌة

 مترا979اعلى شالالت العالم تقع فً فنزوٌال، ٌبلػ ارتفاعها 
دواء ٌدفع السموم من الجسم 

مدٌنة ٌمنٌة ُتعتبر من اهم المواقع السٌاحٌة فً محافظة الجوف

سلسلة جبلٌة بٌن فرنسا واسبانٌا تمثل الحدود الطبٌعٌة بٌنهما
اعضاء فً االسماك تشبه اجنحة الطٌور، ُتستخدم فً السباحة والدوران وحفظ توازن الجسم

من جبال لبنان

مدٌنة سوٌسرٌة صغٌرة ومنتجع سٌاحً لرٌاضة التزلج، ومركز االجتماعات السنوٌة للمنتدى االقتصادي العالمً

نوع من الثٌران الكبٌرة تعٌش فً الوالٌات المتحدة وكندا والمكسٌك، وتمتاز بقوتها الجسدٌة وقرونها الجبارة

عظم الرأس المشتمل على الدماغ، مكّون من ثمانٌة عظام متصل الواحد منها باآلخر
اكبر مدفع ُصنع فً التارٌخ، تّم صنعه فً المانٌا واستخدم فً دك حصون سباستوبول خالل الحرب العالمٌة الثانٌة

لقب عزٌز مصر قدٌما، والكلمة فارسٌة معناها الملك والوزٌر والسٌد

              حروف مبعثرة                   

متسع من االرض، ال نبات فٌه وال عمران وال ماء
بحٌرة مصرٌة فً محافظة البحٌرة

ٌُلف من خٌوط الصوف على شكل كرة بلغة العامة ما 

حروف مبعثرة

1- متسع من االرض، ال نبات فيه وال 
عمران وال ماء 

2- بحرية مرصية يف محافظة البحرية 
عىل  الصوف  خيوط  من  ُيلف  ما   -3

شكل كرة بلغة العامة  
واسبانيا  فرنسا  بني  جبلية  سلسلة   -4

متثل الحدود الطبيعية بينهام 
اجنحة  تشبه  االسامك  يف  اعضاء   -5
الطيور، ُتستخدم يف السباحة والدوران 

وحفظ توازن الجسم 
ومنتجع  صغرية  سويرسية  مدينة   -6
ومركز  التزلج،  لرياضة  سياحي 
للمنتدى  السنوية  االجتامعات 

االقتصادي العاملي 
7- عظم الرأس املشتمل عىل الدماغ، 
مكّون من مثانية عظام متصل الواحد 

منها باآلخر 
تّم  التاريخ،  يف  ُصنع  مدفع  اكرب   -8
دك  يف  واستخدم  املانيا  يف  صنعه 

الحرب  خالل  سباستوبول  حصون 
العاملية الثانية  

والكلمة  قدميا،  مرص  عزيز  لقب   -9
فارسية معناها امللك والوزير والسيد 

10- من جبال لبنان  
تعيش  الكبرية  الثريان  من  نوع   -11
يف الواليات املتحدة وكندا واملكسيك، 
وقرونها  الجسدية  بقوتها  ومتتاز 

الجبارة  
12- صندوق كبري باحجام عدة، معد 

لنقل البضائع من بلد اىل آخر 
صغرية  ازهاره  االشجار  من  نوع   -13
يف  ُتستعمل  الرائحة  عطرية  بيض، 

صناعة االدوية  
يف  تقع  العامل  شالالت  14-اعىل 

فنزويال، يبلغ ارتفاعها 979 مرتا 
15-دواء يدفع السموم من الجسم  

16-مدينة مينية ُتعترب من اهم املواقع 
السياحية يف محافظة الجوف

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من 
16 مستطياًل. فوق كل 

مستطيل تتبعرث حروف 
عند انتظامها تشكل جواباً 

لألسئلة الواردة أدناه. 
عند معرفة أحد األسئلة 

نضع الجواب داخل 
املستطيل مع رقم السؤال 

وهكذا دواليك. ملعرفة 
صحة األجوبة نجمع 

األرقام املوجودة داخل 
املستطيالت ليك تتطابق 
مع األرقام املوجودة يف 

أسفل ويسار الشبكة.

أسماء من التاريخ
19 513 210 614 311 715 412 816

شاعر عراقي )1899-1997( لقب بشاعر 
الجمهورية ابان ثورة 14 متوز 1958. تويف يف 

دمشق. كتب عىل رضيحه "هنا يرقد بعيدا عن 
دجلة الخري"

9+10+1+2+13+3+8 =  رجل القانون
11+5+6+12+15 =  معظم الناس

6+4+14+7 =  من الطيور
5+16+10 =  مقياس بحري

 SU DO KU

6 8 2
9 7 1

1 3
5 2

1
4 7 3 6
9 3 8 6

4 5 8
2 3

Sudoku مستوى صعب 

3 6 5
4 6 1 8

5 9 8 7 1
1 2 5 3 4

7 4 1 9
3 7 8

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

Sudoku مستوى سهل

7 9 5
8 3 5

1 2 5
8 4 9

6 3 5 4
5 7 3
3 5 8

4 1 9
7 6 2

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

 افقيا
-1 جلنار – بشار بن برد -2 ادولف هتلر – شحرور -3 اماليا 
ايب صالح -4 اطالق – فلس – رد -5 رمان – بوا – ما – رسق 
-6 تالني – الليمون -7 زاخو – املجانني -8 بغ – رفش – اسمر 
-9 كيبك – اودي – يال -10 يوم – حراجل – منر -11 مر – 
الم – عمل – مداس -12 بابور – با – الجندي -13 اح – نكفر 
– يبص – دبل -14 ليزيو – طفيل – براي -15 الياس الرحباين 

حلول العدد17
7 4 3 9 8 6 5 1 2
5 2 6 3 1 7 4 8 9
9 8 1 2 4 5 3 7 6
6 3 4 8 7 2 1 9 5
1 7 8 5 6 9 2 4 3
2 5 9 1 3 4 7 6 8
4 9 5 7 2 8 6 3 1
3 6 2 4 9 1 8 5 7
8 1 7 6 5 3 9 2 4

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

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

Sudoku حل مستوى سهل  SU DO KU حل

مستوى سهلمستوى وسطمستوى صعب

عموديا
-1 جاكرتا – كامباال -2 لد – طام – يب – راحيل -3 نوال الزغبي 
– زي -4 املانيا – كولونيا -5 رفاق – نخر – ماركوس -6 هل – 
وفا -7 بتيفور – شوح – برطل -8 شالال – درعا – فر -9 اراس 
– االيام – يلح -10 ملمس – جالبيب -11 بشري الجميل – لص 
-12 نحصد – يارا – مج – بن -13 برا – سمن – لندندري -14 

رولز رويس – مادبا -15 درح – قنن – مرسيليا 

حل كلمات متقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 سمربيرو -2 مقشة -3 نوفوستي 

-4 ركوة -5 سليط -6 الفالشا 
-7 كرافية -8 سنوكر -9 قمبيز -10 
استنباط -11 تاج محل -12 الزورد 
-13 ستيفانز -14 الشفق -15 بالبوا 

-16 القافية 

السري ونستون ترششل

اليل بياخد امي بيصري عمي 

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
 فيكتور هوغو

مستوى سهل

اللعبة  شروط 
هذه الشبكة أو الشبكات مكّونة من 9 مربعات كبرية 

وكل مربع كبري مقّسم اىل 9 خانات صغرية. 
ضمن   9 اىل   1 من  األرقام  وضع  اللعبة  رشوط  من 
الرقم يف كل مربع كبري ويف  الخانات بحيث ال يتكرر 

كل خط أفقي أو عمودي.  
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ما من مفهوم اثار الجدل والنقاش يف معناه بالقدر 
"الشهادة". غالبا ما عنى دفاعا  الذي فعله مفهوم 
يقال  واخالقية.  ودينية  وطنية  قيم  منظومة  عن 
معنى  وهو  "قتل"،  مبعنى  "استشهد"  العربية  يف 
اصطالحي. لكن املعنى االشتقاقي لكلمة االستشهاد 
او  للشهادة،  سئل  مبعنى  استشهد  الشهادة.  هو 

للشهادة. طلب 
ليس باب النقاش يف هذه االسطر، او يف معرضه، ما 
جذريا  تناقضا  او  للحياة  نهاية  االستشهاد  كان  اذا 
معها. معنى االستشهاد يف بعده الفلسفي ان يشهد 
الذي يؤمن به، ويدعو اآلخرين اىل  االنسان للحق 
ان يؤمنوا به كشهادة حق يف اخالص للحق وحب 
يف  االنسان  تصون  التي  الخري  لقيم  شهادة  للحق. 
يف  اذية.  او  بسوء  يستهدفه  ما  كل  من  مجتمعه 
هذا السياق يكون كل َمن يعمل يف ميادين الحياة 
عىل  شاهدا  وكذلك  به،  يؤمن  ما  اجل  من  شهيدا 

الحق والخري، وشاهدا من اجلهام.
انكار  الن  باملعروف،  وفاء  معناه  ايضا  االستشهاد 
وفاء  بهام  واالعرتاف  خيانة،  واالخالص  الحق 
ورؤيته  وقيمه  اخالقه  ومنظومة  ملعتقده  وتكريم 
للحياة. االستشهاد يف املعنى الفعيل اعرتاف طوعي 
مقّدما  عنه  ويذود  به  يؤمن  ملا  امُلستشهد،  بتبعية 

اغىل ما عنده: اخالصه، صدقه، دمه، روحه. 
اوقات االستشهاد مرّة وعصيبة، وكلفتها ال يضاهيها 
وصدقه  وفاءه  يخترب  فالعسكري  يعّوضها يشء.  او 
لقسمه يف امليدان، اذ ُيقّدم روحه دفاعا عن بالده 
يفعل  اذ  وهو  والسالم.  باالمن  لينعموا  ومواطنيه 
صفوف  يف  فيها  ينخرط  التي  اللحظة  منذ  بوعي 
وال  يسعى  ال  انه  يقينا  ويعرف  يدرك  الجندية، 
املهنة  وصاحب  القايض  كذلك  مقابل.  اي  يطلب 
العام مهام كرب شأنه او  الحرة واملوظف يف الحقل 
نذروا  التي  للوظيفة  بأدائهم   يشهدون  صغر، هم 
معنى  عرف  هؤالء  من  وكم  اجلها.  من  حياتهم 
فيها  اخترب  وعصيبة  حرجة  لحظات  يف  االستشهاد 

واسقط   الفساد  عن  فرتّفع  ودوره،  مبهنته  اميانه 
ملصلحة  واملعنوي  املايل  الرتقي  مكاسب  وعيه  من 
اعالء احقية مواطنه مبا لالخري من حق نّصت عليه 
بكرامة  العيش  يف  االنسان  حق  ومنها  القوانني، 

ورشف وعزة يف وطنه.
كثريون يسألون: ملاذا االستشهاد؟ 

ما  عنيفة،  هزة  تهتز  الشتاء  يف  املثمرة  الشجرة 
ال  العملية  لكن  تتساقط.  وبذورها  اوراقها  يجعل 
تنتهي عند هذا الحد. ذلك ان هذا السقوط  ُيفيض 
اىل منو براعم جديدة، مثل حبة الحنطة التي تقع يف 
االرض فتؤيت مثارا كثرية. هكذا الشهادة. فعل تجدد 
من  حياتنا  تغيري  اجل  من  وعميق  هادىء  واميان 
استعادة  اىل  االستسالم  ومن  التحرر،  اىل  االحتالل 

املبادرة، ومن الفساد والرتهل اىل الحق والصواب.
مل  اذا  نظرية  تبقى  والجامل  والخري  الحق  قيم  ان 
الحق  "الشهادة".  وهي  اال  الرابعة،  القيمة  تصنها 
النهام  ادعاء  املرء  يرددهام  لفظني  ليسا  والخري 
يف  بل  معرفته،  يف  الخري  ليس  للواجب.  معادالن 
ويتخلف،  عليه  ما  يعرف  َمن  به.  والقيام  صنعه 
ذلك  ليس  اجله.  ومن  للحق  "الشهادة"  يخون  امنا 
يف  الجامعة  لخري  قرار  هو  بل  شخصيا،  اجتهادا 

العامة. اطارها وبيئتها وثقافتها 
لحامية  واساسية  قوة رضورية  الشهادة  اىل  نحتاج 
متى  لها  قيمة  ال  والحياة.  الحق  يف  العامة  قيمها 
واصول  قواعد  للحرية  حرية.  وبال  حق  بال  كانت 
الشهادة  فتصبح  والدولة،  القانون  قوة  تحميها 
مكملة للحياة. بل هي يف اصل الحياة.  تخرج من 
االرض نحو السامء،  فتصبح الحياة ذات معنى ما 

دام االنسان ينتمي اىل قيم يستحقها.

"الشهادة" معنى وقيمة

رئيس التحرير المسؤول
العميد م. منير عقيقي

إلى العدد المقبل
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