أيار  2015عدد  20السنة الثانية

وزير العمل:
ال بد من زيادة األجور
قائد "اليونيفيل"
في الجنوب يكتب:
رهان الشراكة

اللواء ع ّباس ابراهيم:

إنتخاب رئيس الجمهورية منوط بإرادة لبنانية
ال مخاوف ما دام الحوار مستمرا
املؤسسات العسكرية واألمنية ال تحتمل فراغًا
ال أموال لـ"داعش" في مصارفنا
ريمون جبارة معلمًا ودّعته الخشبة

كيف تحوّ لت البشارة عيدا وطنيًا؟

شهداء الصحافة :يوم للحرّية

"إذاعة لبنان" :قصة ذاكرة وطن

في هذا العدد

بطاقة معايدة
املغب والشعر االشعث والزند املفتول ،يستنبت من الجامد عمرانا ومن
اىل صاحب الجبهة السمراء والوجه ّ
االرايض البور اخرضارا ومن السكون حركة.
اىل صانع الحياة يف بالديَ ،من يق ّدم العرق والدمع املجبولني برتاب هذه االرض ليكسب قوت يومه حالال.
اىل الشهيد الدائم الذي حلت ذكراه قبل ايام خمسة من عيد شهداء  6ايار .كالهام واحد يف االمل واملعاناة
والجهاد ،يف سبيل وطن ال يزال يسعى اىل ان يتحول دولة تحرتم انسانها ،وتصون حقوقه ،وتحفظ كرامته،
وتوفر له لقمة العيش الكريم.
اىل الذي ارسج خيل السفر وهاجر اىل البعيد سعيا وراء حياة الئقة ،ولقمة عيش نظيفة بعدما ضاقت سبل
العيش يف بالده .وبعدما اخليت قطاعات عمل عدة للوافدين من الدول القريبة واصقاع مختلفة يف االرض
قاطبة ينافسون اللبناين يف عمله ومجتمعه ،ويحرمونه من مورد العيش القريب وراتب نهاية الشهر.
اىل الذي مل تصن القوانني والترشيعات حقوقه ،ووضعت املنافسة غري املرشوعة اسمه عىل الئحة العاطلني عن
العمل يف بالده ،ومل تحصنه كفاية من غدرات الزمان ،او متنحه الضامنات الكافية .فوضعته يف عني الخطر بني
خيارين احالهام م ّر :املنافسة او الهجرة.
ُ
بحثت عنه طويال لكنني مل اعرث عليه ،فطاف خيايل اىل حيث هو يشقى يف بالد بعيدة ليدفع عنه
اىل الذي
غائلة العوز والجوع.
يف االمس القريب ،كنا ننتظر االول من ايار عاما كامال لنشارك يف االحتفاالت واملهرجانات التي تك ّرم عامال
من بالدي ،فبتنا يف زمن صعب خلت فيه الساحات من الصدور العارمة ،واصحاب الزنود املفتولة ،والجباه
العالية تتصبب عرقا وتفتقد القبضات املرفوعة .فبئس ما آلت اليه هذه الذكرى عندما تطل علينا حزينة .ال
اثر فيها لحياة وتفتقد حرارة االميان.
يب شوق اىل ان اعود اىل املايض الذي غرب ،ومل يبق منه سوى طيف ذكرى مهددة بالنسيان .لكننا قوم عنيد
ال يعرف اليأس اىل قلبه سبيال .متى تزول الغاممة السوداء عن سامء لبنان واجوائه نعود معا من اجل صوغ
رشعة عمل متجددة تعيد اىل العامل ابسط حقوقه ،واىل الوظيفة مكانتها ،واىل العمل رشفه ،واىل االرض
رجالها الطيبني.
ال انتظر جوابا النني اعرف ما سيكون عليه .انا واحد منكم يعيش معكم االفراح واالتراح ،ونتقاسم لقمة
تحسن اوضاع قطاعات الزراعة والصناعة
عيش من مصدر واحد هو لبنان .انتم تنتظرون بصدق الصادقني ّ
وتسويق االنتاج ،تطوير السياحة وتوسيع مجاالتها قياسا عىل غنى لبنان ،تأمني الحد االدىن من الخدمات،
تعميم الضامن االجتامعي ليشمل اوسع رشيحة من املواطنني ،قانون ضامن الشيخوخة ،تعزيز التعليم املهني
والتقني ،اقرار سلسلة الرتب والرواتب ،سن ترشيعات تحمي اليد العاملة الرشيفة.
ليس امامنا سوى الدعوة اىل ان تتشبثوا بارضكم ،وترفضوا االستسالم لواقع موقت ،ووقف كل مشاريع
الهجرة.
بهذه الروحية نصون وطنا لنا وملواطنيه يك يكون لعيد العمل والعامل معنى يتجاوز ان يكون مجرد يوم
عطلة اضافية.
"االمن العام"

4

عدد  - 20أيار 2015

عدد  - 20أيار 2015

االفتتاحيّة
املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

حذار خط الزالزل
يصادف صدور هذا العدد مرور سنة عىل الشغور يف سدة
الرئاسة االوىل ،وخمسة عرش عاما عىل الذكرى الوطنية
لتحرير الجنوب من املحتل االرسائييل الذي عاث بالوطن
تدمريا ومتزيقا وتفتيتا .ليس خافيا عىل اللبنانيني ان وطنهم
ال يزال يف عني الخطر منذ وقع عىل خط الزالزل السياسية
واالمنية يف املنطقة والعامل ،اىل الخطر االرسائييل مذ كان
الكيان الصهيوين والنكبة الفلسطينية.
يزداد املشهد اللبناين رتابة وترديا جراء الضمور يف الحياة
السياسية التي تتطلب يف هذه الظروف االستثنائية تضافر
الجهود وتكثيف الحوارات النتاج قرارات وطنية كبرية،
مسكونة بصقل مواطنة اللبنانيني وتعزيز انتامئهم اىل
هويتهم اللبنانية ـ العربية.
يطلق البعض شعار الدولة بوصفه االكرث جاذبية للمواطن،
وان فكرة كهذه وحدها تصنع الدول القوية املتامسكة،
السائرة بخطى حثيثة يف مسالك التقدم والرقي .لكن
الحال توجب غري ذلك ،ألن الواقع السيايس ال يزال ينحرص
بعناوين استقطابية ولحظوية ال ترى ابعد من الراهن.
البعض االخر يترصف كأن الجامهري او القاعدة هي
الشعب اللبناين بالوان طيفه كلها ،او ان الدميوغرافيا التي
تشغلها هي لبنان من اقصاه اىل اقصاه .لكن الحقيقة ان
هذا الخطاب ينطلق لفظيا من لغة وطنية عامة ،لتنتهي
به الحال يف مناكفات مناطقية وشخصية ُتسقط كل
االعتبارات الجوهرية االساسية يف قيام الدولة.
ينزف لبنان يوميا من كل انحاء جسده الوهن جراء

الترشذم السيايس واالقتصادي واالجتامعي والبيئي ،بينام
االنقسامات الحادة ُتغفل الشغور الرئايس الذي طال حتى
صار رشا مستطريا ،والحكومة تعيش يف غرف االنعاش
السيايس من اسبوع اىل آخر ،والترشيع معلق باستثناء
الرضورة القصوى ،والقطاع املرصيف ينئ تحت ضغوط
عدة .اما قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة ،فح ّدث وال
حرج عام تواجهه من عقبات ،ميكن معها القول باستعصاء
نهوضها يف املدى القريب للمساعدة عىل تثبيت االمن
االجتامعي واالقتصادي كرضورتني اساسيتني يف بناء الوطن.
ال ننىس ايضا النزف العسكري واالمني الذي تقدمه
املؤسسات العسكرية واالمنية ،يف الجنوب او يف مواجهة
الجامعات االرهابية عند الحدود الرشقية تجىل شهداء
وجرحى ،مخطوفني ومع ّوقني.
االرهاب يف لبنان ليس جديدا .كانت للجيش واالجهزة
االمنية جوالت تم فيها تسطري اروع البطوالت يف الضنية
ومخيم نهر البارد وغريهام يف الكثري من البؤر التي كانت
تنبت هنا وهناك .لكن ما يحصل منذ اندالع االحداث
يف الجوار واملنطقة ،يجعل البلد ينئ من جراحاته التي
طاولت مناحي الحياة الوطنية كلها ،باصطفافات مذهبية
حينا ،وانقسامات مناطقية او حزبية احيانا.
ال يتهددنا االرهاب من الخارج فقط .فقد ظهرت بؤر
عدة يف الداخل ،ما زاد من حجم املهامت امللقاة عىل
عاتق القوى العسكرية واالمنية التي تبذل جهودا جبارة
ودقيقة ،منعا الي خلل ميس الوطن واملواطن وانسانية
املقيمني طوعا او قرسا عىل ارض لبنان .فالنزف الحاد

للجهود العسكرية واالمنية واالستخبارية يتوزع عىل
مساحة البالد وحدودها.
اىل الجهد العسكري واالمن االستباقي الذي نقوم به من
ضمن وفائنا لقسمنا وواجباتنا ،هناك السعي الحثيث
اىل حفظ امن الوطن واستقراره عىل املستويني الداخيل
والخارجي ،لجهة مكافحة الجرمية بكل انواعها وضبط
الحدود الربية والبحرية ،يف وقت يهمل كثريون اساسيات
وطنية ينبغي العمل عليها ولها ،والخروج من االختبار
االصعب والوجودي الذي مير فيه لبنان واللبنانيون ،ومن
دون استثناء طائفي او حزيب او مناطقي او جبهوي.
اىل هذه املخاطر ،هناك العدو االرسائييل الرابض عند
الحدود الجنوبية يهدد كل البلد برشا وحجرا .وتجارب
لبنان مذ كان الكيان الصهيوين ،حصيلتها انتهاك سيادته
الربية والبحرية والجوية واملوت والدمار والتهجري ،ناهيك
باحتالل انتهى الجزء االكرب منه يف ايار  ،2000قبل ان
يعود بهجوم وحيش عام  ،2006فضال عن بقاء مزارع شبعا
تحت االحتالل عىل رغم كل املطالبات باالنسحاب منها ،يف
حني يكاد ال مير اسبوع اال تعلن الدولة العربية عن تنفيذ
شكل من اشكال املناورات العسكرية الربية او الجوية
او البحرية يف محاكاة الحتامل نشوب حرب ضد لبنان.
كل هذا والحياة السياسية تزداد ترديا وانحدارا .اذ ان
البعض منا يكرس جهده ملعاداة البعض اآلخر ،ويستخدم
ادوات طائفية ومذهبية بغيضة ،متناسيا ان الطائفية
والحزبية الضيقة ال تقل خطرا علينا من العدوين االرهايب
واالرسائييل.

يف مؤسساتنا العسكرية واالمنية متمسكون بقسمنا
بكل ما يستلزمه من وفاء وتضحية وعطاء وخدمة.
وقد اثبتت االيام صدق التزام َمن انتسب اليها
ومناقبيته .لكن ما ينبغي التنبه اليه جيدا ان امن اي
بلد رهني املحبسني :السياسة الوطنية واالمن .ال يكون
االمن متامسكا وقادرا عىل النهوض مبهامته وواجباته
اال متى كانت الوحدة الوطنية متامسكة ومتجذرة يف
املواطنني وقادتهم.
لن تكون الدولة ولن تقوم ما مل تكن مرشوعا وطنيا
جامعا يحسم فيه الجميع جهة العدو .الرشط االسايس
للدولة ان تكون ُمق ِنعة لالفراد والجامعات لالنخراط فيها
طوعا .سوى ذلك يبقى الحديث عن الدولة عبئا سياسيا
والزمة ممجوجة .فاذا كان الخطر محدقا كام حالنا االن
جراء االنقسامات الداخلية وتر ّبص العدوين االرهاب من
الجبهة الرشقية واالرسائييل من الجبهة الجنوبية ،واذا بقي
الوطن يف حال مراوحة بني حدي الكيان الهش والسلم
االهيل البارد ،فهذا يعني بقاء قيام الدولة معلقا اىل حني
ال يعلمه اال الله.
ما ينبغي عىل اللبنانيني وقادتهم جعله اولوية ،هو العمل
عىل تجنيب وطننا خط الزالزل الذي وقعنا او اوقعتنا
عليه الظروف املحلية والدولية ،والتنبه اىل حجم الجهود
واالمكانات الوطنية العامة التي ُتستنفذ يف كل االتجاهات،
من دون طائل ُيعني اللبنانيني عىل النهوض باوضاعهم
وشؤون وطنهم ،وهم يبرصونه يف عني العاصفة.
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مواطنية صالحة وطن أفضل

أيار  2015عدد  20السنة الثانية

وزير العمل:
ال بد من زيادة األجور
قائد اليونيفيل
في الجنوب يكتب:
رهان الشراكة

اللواء عباس ابراهيم:

إنتخاب رئيس الجمهورية منوط بإرادة لبنانية
ال مخاوف ما دام الحوار مستمرا
املؤسسات العسكرية واألمنية ال تحتمل فراغًا
ال أموال لـ"داعش" في مصارفنا
ريمون جبارة معلمًا ودّعته الخشبة

كيف تحوّ لت البشارة عيدا وطنيًا؟

شهداء الصحافة :يوم للحرّية

"إذاعة لبنان" :قصة ذاكرة وطن

رئيس التحرير املسؤول
العميد م .منري عقيقي
مجلة شهرية
تصدر عن املديرية العامة لألمن العام
مثن النسخة  3000ل .ل.
االشرتاك السنوي لألفراد  100،000ل.ل.
للمؤسسات  150،000ل.ل.
رئيس شعبة مجلة االمن العام
املالزم االداري سمري الخطيب
الربيد االلكرتوين majallasection@gmail.com
التحرير
العنوان:املديرية العامة لالمن العام,
املبنى رقم  ،3قرب املتحف ،بريوت
هاتف 01/382642 :فاكس01/381629 :
االدارة
العنوان:املديرية العامة لالمن العام,
املبنى رقم  ،1قبالة قرص العدل ،بريوت
هاتف01/425303 :
فاكس01/425777 ext:1599 :
موقع املديرية العامة لألمن العام
www.general-security.gov.lb
twitter@DGSG_Security
تنفيذ وإخراج
برنار كامل
تصوير
شعبة التصوير  -مكتب شؤون االعالم
مجلة األمن العام
الطباعة :مطبعة زيدان – املنصورية
هاتف04 /401764 :

الفهرس
 25" 14أيار" :إسترجاع األرض
بال مفاوضات
 20سنة على شغور قصر بعبدا
 24بني ّ
فكي "عاصفة اليمن"
و"إتفاق لوزان"
 28نظارة األمن العام تحت الشمس
 32مركز ريفون اإلقليمي:
إستعجال املعامالت
 60 42عامًا على "رابطة قدماء
القوى املسلحة"
 44إحصاءات الشهر
 54املؤسسة العامة لإلسكان:
رأس حربة املواجهة

 58قبضايات الحيّ كانوا...
لم يعودوا
 70الحركة النقابية العمالية:
دعوة إلى إستعادة الوحدة
" 80أرق" وثائقي
يصوّ ر حياة الهامشيني
 84السيلوليت :إنتبهوا إلى الوزن
والنظام الغذائي
 86رئيس لجنة املنتخبات:
هدفنا األلعاب األوملبية
 90املالكمة اللبنانية تستعيد البريق
 94تسلية
 98إلى العدد املقبل

8

عدد  - 20أيار 2015

عدد  - 20أيار 2015

حوار

جورج شاهني

georgestchahine@gmail.com

املخطوفني وتتكشف الحقائق يف قضية مطراين
حلب بولس اليازجي ويوحنا ابراهيم والزميل
سمري كساب» .ثم سلم عون اللواء ابراهيم درعا
تذكارية باسم نقابة املحررين واعضائها و«نيابة
عن اللبنانيني عىل الجهود التي يبذلها لخدمة
لبنان واللبنانيني ،وكل َمن يريد زيارة لبنان».
بدوره اللواء ابراهيم رحب بالوفد ،شاكرا للنقابة
محبتها وتقديره لكل فرد منها ،مق ّدرا للصحافة
دورها «الوطني املسؤول رغم حجم املصاعب
التي يواجهها الصحافيون» ،الفتا اىل ان هذا
«التقدير واالحرتام الصحاب املهنة يدفعه اىل
وضع االمكانات يف ترصفهم» .وابدى االستعداد
الي خدمة حق.
ثم كان الحوار اآليت:

اللواء عباس ابراهيم مستقبال مجلس نقابة محرري الصحافة.

اللواء ع ّباس إبراهيم أمام وفد نقابة محرّري الصحافة:

• إنتخاب رئيس الجمهورية منوط بإرادة لبنانية
• ال مب ّرر للخوف مما يجري حولنا ما دام الحوار مستمرا
• الوضع اإلقتصادي صعب ،واملالي متني
• ال أموال لداعش في مصارفنا
• املؤسسات العسكرية واألمنية ال تحتمل الفراغ
يف حوار مستفيض ومتش ّعب امللفات ،ابدى املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم تفاؤله بحل «قريب جدا» مللف العسكريني املخطوفني لدى جبهة النرصة،
متخوفا من «نكسات اللحظات االخرية» يف محاولة «اعتدنا عليها لتحسني رشوط
التفاوض وليس العودة اىل النقطة الصفر» .وشدد ،امام اعضاء مجلس نقابة محرري
الصحافة ،عىل ان انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية عنرص مهم «للحفاظ عىل
املظلة الدولية الحامية للبنان» ،من ّوها بأهمية الحوار الداخيل «البعاد التأثريات
وعب عن ثقته بان لبنان الذي
السلبية املتأتية مام يجري يف محيطنا من مآس»ّ .
تجاوز الكثري من االزمات الصعبة ،قادر عىل عبور املرحلة مبا فيها من مخاطر وصوال
اىل شاطىء االمان

استقبل اللواء ابراهيم مجلس نقابة محرري
الصحافة برئاسة النقيب الياس عون يف 17
نيسان يف مكتبه يف املديرية ،وشاركت «االمن
توجه النقيب عون اىل
العام» يف اللقاء .استهالال ّ
اللواء ابراهيم قائال« :بت يا سعادة اللواء محط
انظار اللبنانيني واآلمال لهم بسبب االختصاص
الذي بات مالصقا ملهامتك يف امللفات الصعبة
والشائكة التي تتسلمها ،وتنجح يف حلها .مع
تقديرنا ملا تقوم به ،نتمنى لكم النجاح يف كل
املهامت التي اوكلت او ستوكل اليك ،يف وقت
نأمل يف ان تنتهي قريبا قضية العسكريني

■ ينشغل اللبنانيون هذه االيام مبلف
العسكريني املخطوفني .ما الجديد الذي حققته
يف الفرتة االخرية؟
□ ان شاء الله خريا .نعمل بكل قدراتنا عىل
حل هذه القضية .ما يف وسعي قوله ان
املفاوضات جارية عىل كل املستويات لنهاية
سعيدة .يف مثل هذه اللحظات التي قطعتها
املفاوضات نتوقع النكسات يف اي لحظة .وهي
نكسات تع ّودنا عليها يف قضايا وملفات مشابهة
شهدناها سابقا ،يعمد اليها الخاطفون لتحسني
رشوط املفاوضات يف اللحظات االخرية ،وليس
لنسفها او تعطيلها .وهو امر اختربناه قبال،
فيحاولون التالعب بالعملية حتى وصلوا احيانا
اىل وضع رشوط اعتربناها تعجيزية ،وسبق ان
رفضناها فتجاوزناها .امور باتت من بديهيات
املفاوضات واالساليب التي تتبع ،وندركها
ونتوقعها يف كل مرحلة .مفاوضاتنا اليوم تجري
مع جبهة النرصة التي تحتفظ بالعدد االكرب
من املخطوفني ،وهم  16عسكريا ،ونتعاون
مع القطريني النهم االقرب اىل هذا امللف .ال
اخفي القول انني قصدت انقرة للقاء القطريني
اكرث من االتراك .للحقيقة مل نطلب املساعدة
من احد اال ساعدنا ،ولنا اصدقاء من االتراك
والقطريني وغريهم .هذه املرة ال عالقة
للسوريني باملفاوضات الجارية .وقد تكون املرة
االوىل .سبق لنا ان طلبنا منهم املساعدة ومل
يتأخروا يف حينه.

■ ما الجديد يف قضية اختفاء مطراين حلب
بولس اليازجي ويوحنا ابراهيم والزميل سمري
كساب؟
□ هذا امللف يف عهديت وهو مفتوح دامئا.
يحرض يف كل تحركايت واتصااليت .بكل رصاحة يف
الزيارة االخرية اىل انقرة حاولت الحصول عىل
يشء ،باالضافة اىل ملف العسكريني .لكنني مل
احصل عىل جديد .امللف مفتوح .ما ميكنني
قوله ان هناك اشارات ايجابية مل ترق اىل مرتبة
املعلومات بعد .يك تصري االشارات معلومات،
نحتاج اىل املزيد من الوقت .وهذا دليل عىل
ان امللف ال يزال مفتوحا عىل كل االحتامالت.
■ اوكلت اليك املهامت الصعبة .ما الذي
تحقق؟ هل يف امكانك تحديد موعد لالفراج
عن العسكريني؟
□ ليست هناك اية مواعيد ،وال ارغب يف
تحديد اي تاريخ النجاز املهمة .ما استطيع قوله
ان االمور يف سياقها الطبيعي املشجع .عقبات
اللحظات االخرية تحتاج اىل بعض الوقت ،وما
هو متوافر اىل اليوم يعترب مشجعا وكافيا لبذل
املزيد من الجهد.
■ يف احدى املراحل جرى الحديث عن عقبات
سياسية حالت دون انهاء امللف .هل انتهت
التدخالت السياسية؟ هل هناك ما يعيق
العملية؟
□ صحيح .اعتقد البعض يف بعض املراحل ان
مثة عراقيل سياسية .لكن الجميع يعرف ان
هناك خلية ازمة شكلت لهذا امللف دون غريه،
وهي تعمل بارشاف دولة رئيس الحكومة متام
سالم وانا عضو فيها ،واعطتني الصالحيات

التفاوض مع خاطفي
العسكريني ليس سهال ،وال
يعنينا الحديث عن بازار مالي

املطلقة لحل املشكلة .من ضمن هذا التكليف
ومفهومه اعمل بكل قوة .الحديث عن ضغوط
سياسية مرحلة عربت .لكن ما يجب ان يعرفه
الجميع انها مل تكن من باب العرقلة بقدر ما
كانت للحض واالرساع يف الحل .وهو ما سبب
االذية يف مرحلة من املراحل .لكن الجميع اقر
نهائيا بان ملف التفاوض ليس سهال ،ويحتاج
اىل وقت.
■ مثة حديث عن مطالب مالية تقدمت بها
جبهة النرصة وداعش .ما حقيقتها؟
□ بالنسبة الينا ال نقر بهذا االمر ،وال يعنينا من
قريب او بعيد .مل ندخل يف اي بازار من هذا
النوع.
■ يتنامى الحديث اليوم عن متديد خدمة
القادة العسكريني واالمنيني او تعيينهم .ما هو
موقفك الشخيص؟
□ انا ضد الفراغ يف مثل هذه املواقع .هذه
االجهزة االمنية والعسكرية ال تحتمل الفراغ
كام كل املؤسسات .يف اعتقادي ان الحل ملا هو
مطروح ُيس ّوى بقرار سيايس .اذا حصل التوافق
متيش االمور سواء انتهت اىل التمديد او التعيني.
■ واذا ارص بعض عىل التمديد وآخر عىل
التعيني .ما الذي يحصل؟
□ اعتقد ان الوعي املوجود والحرص عىل
استمرار العمل يف هذه املؤسسات طبيعيا
يجب ان يكون غالبا حتى النهايات.
■ الجميع يردد ان هناك مظلة حامية توفر
االستقرار للبنان .ما هو املطلوب من اللبنانيني
للحفاظ عليها؟
□ علينا انتخاب رئيس للجمهورية ،واالمر منوط
بارادة لبنانية فقط .اي ربط بني هذا االستحقاق
وامر آخر ليس يف محله .متى توافرت االرادة
اللبنانية ننتخب الرئيس يف اليوم التايل.
■ املخاوف من تأثريات التطورات املأساوية يف
محيطنا والسقف العايل ملواقف بعض القيادات
اللبنانية قامئة .هل ترى ان هناك ما مينع
انعكاساتها عىل الوضع الداخيل يف لبنان؟
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□ ما دام الحوار بني اللبنانيني قامئا ال مربر
لكل هذه املخاوف .وتحديدا ما دام الحوار
الجاري بني تيار املستقبل وحزب الله مستمرا،
ومل يصل اىل الطريق املسدودة يف معزل عن كل
ما يجري من حولنا .ايقاع هذا الحوار ال يزال
مضبوطا تحت سقوف معينة .انتم تتابعون
هذا االمر يوميا .اال تالحظون معي ـ رغم
السقف العايل يف املواقف ـ ان هناك حرصا
لدى كل االطراف عىل الحوار والتهدئة .اعتقد،
والحمد لله ،ان خطابات االمس كام خطابات
اليوم لن تنعكس عىل الوضع يف لبنان.
■ باب التطويع يف االمن العام ال يزال مفتوحا.
هل لديكم سقف محدد لتعزيز قدرات
املديرية؟
□ ما زلنا تحت سقف ما هو مطلوب .لدينا
هيكلية ال تزال تستوعب املزيد من املتطوعني.
هناك نية وحاجة اىل رفع هذا السقف .يك اكون
اوضح ،القت ازمة النازحني السوريني علينا
اعباء تتطلب جهازين لالمن العام .اذا حصل اي
تقصري يجب تف ّهم اسبابه .لدينا مليون ونصف
مليون نازح سوري عىل عالقة يومية مع االمن
العام .سبق ان اتخذنا اجراءآت الستيعاب
الوضع والحد من النزوح ،وال تزال مستمرة،
واستطيع القول انها حققت اهدافها.
■ تسببت هذه االجراءآت باشكاالت كبرية
لدى املقاولني والصناعيني .هل ميكن مواجهتها؟
□ اطلعت عىل مطالب الجميع ،مقاولني
وصناعيني .ال نتجاهل حاجة القطاع الزراعي
اىل اليد العاملة املتخصصة ايضا .تشاورنا معهم
يف االجراءآت التي توفر لهم حلوال ملطالبهم،
واخذناها يف االعتبار ،وتوصلنا اىل مخارج
وحلول تحت سقف ما هو مطلوب دون مس
االجراءآت املتخذة .ال اخفي انني طلبت اليهم
ان يأخذوا اليد العاملة املوجودة يف لبنان .لكن
املشكلة انهم تحولوا اىل نازحني ال يريدون
العمل ،ويتكلون عىل املساعدات املالية
والغذائية التي تصلهم.
■ تس ّبب النزوح السوري بغزو اقتصادي
من نوع آخر ،عندما انشئت برأسامل سوري
مؤسسات غري رشعية واخرى اتخذت من

□ الوضع االقتصادي تعبان ،لكن الوضع املايل
جيد جدا بفضل السياسات املتبعة اليوم يف
مرصف لبنان .اقتصادنا مبني عىل الخدمات.
لكن ويا لالسف ليس هناك سياحة ،وقيض
يف االمس عىل القطاع الزراعي عندما نالت
منه رصاصة الرحمة عند معرب نصيب عىل
الحدود السورية ـ االردنية .كلفة النقل البحري
سرتفع قيمة املنتجات والصادرات اللبنانية
 ،%40فكيف ننافس يف االسواق الخارجية؟
هل يدرك البعض حجم املخاطر عىل االقتصاد
من املنافسة الخارجية؟ هل يصدق البعض
ان البطاطا املرصية ميكنها من خالل انخفاض
كلفتها منافسة االنتاج اللبناين املامثل يف الداخل
اللبناين؟ غدا سنشهد املنافسة نفسها يف سعر
البطيخ وغريه من املنتجات الزراعية.

حوار مفتوح :ال احد يغطي مجرما او ارهابيا ،وعرسال ليست خارج الرشعية اللبنانية.

اللبنانيني واجهة ،تنافس مثيالتها اللبنانية
لتهريب االموال وتبييضها يف اتجاه الخارج.
هل واكبتم هذا الواقع؟
□ انا يف هذه االجواء ورفعت امللف اىل املراجع
املعنية ،ولفت اىل هذا النزف املايل ووعدوين

باملعالجة .نزف ييسء اىل االقتصاد اللبناين
مباليني الدوالرات التي تخرج من لبنان.
■ ما هو تقوميك للوضع االقتصادي يف البلد
واملخاطر املحيطة به؟

■ هل ان مصارف لبنان خالية من اموال داعش
واعامل تبييض االموال؟ هل تخىش اي هزة مرصفية؟
□ االكيد والثابت ان مصارف لبنان يف منأى عن
كل هذه املخالفات املالية ،بالنسبة اىل اموال
داعش او اية اموال غري رشعية .نحن ملتزمون
كل القوانني الدولية بدقة وامانة ،وقد طأمنني
حاكم مرصف لبنان اىل هذا الجانب ،وهو
ساهر عىل كل ذلك ،وانا عىل تواصل دائم معه
ومطمنئ يف حجم اطمئنانه اىل هذا املوضوع.
لذلك ال اتوقع اي هزات.

االجهزة االمنية والعسكرية
ال تحتمل الفراغ كما كل
املؤسسات ،والتمديد
او التعيني قرار سياسي
■ هناك مرشوع تفكيك مخيم عرسال للنازحني
الذي يقع خلف خطوط الجيش لجهة االرايض
السورية .هل ال يزال املرشوع قامئا ام انكم
تنتظرون حل قضية العسكريني املخطوفني لئال
ينعكس عىل مصريهم؟
ّ
□ يشكل هذا املخيم هم اساسيا بالنسبة الينا،
ويجري البحث جديا يف املخيم البديل الستيعاب
النازحني فيه ايا تكن الكلفة .هذا االمر يجب
ان يتم .فيه مصلحة كربى لتخفيف اجواء
التشنج واقفال استخدامه كملجأ للمطلوبني
واالرهابيني ،ولنا مصلحة يف ذلك قبل حل قضية
العسكريني وبعدها ،ويف كل زمان.
■ هل صحيح ان عرسال خارج سلطة الدولة
اللبنانية؟ هل انتهى ما كان يعرف بالرعاية التي
تحظى بها؟ ما الذي مينع نرش الجيش فيها؟
□ مضمون السؤال يحتاج اىل تدقيق وتصحيح.

الجيش اللبناين يدخل اىل عرسال ساعة يريد،
واخريا كثف تحركاته فيها ،واوقف َمن خالف
و َمن ارتكب .لذلك ال يجوز القول ان عرسال
خارج سلطة الدولة .لكن املشكلة الحقيقية
يف املخيم الذي يدخل منه اىل عرسال ومنها
اليه مطلوبون ومجرمون تحت غطاء انهم
نازحون .عندما تحل مشكلة املخيم ويتم
اقفاله وتفكيكه تنتهي املسألة وتطوى نهائيا.
لذلك اقول برصاحة ان ايا من االطراف ال يغطي
مجرما او ارهابيا يف عرسال او يف سواها .مل
يحصل هذا االمر من قريب او بعيد.
■ هل صحيح ان هذا املخيم يف عرسال يجمع
 30الف نازح؟
□ اقل بقليل من  30الفا .ال اخفي رسا ان مركز
االمن العام الذي انشأناه اخريا يف عرسال وكلف
تسوية اوضاع النازحني السوريني ،ساهم يف ترك
اكرث من  700عائلة املخيم واملنطقة اىل مناطق
اخرى بطريقة قانونية بعد ترشيع اوضاعهم.
■ اثارت قضايا بعض االرهابيني جدال سياسيا،
واثاروا ضجيجا نتيجة الرعاية السياسية ،هل
طويت هذه الصفحة؟
□ املشكلة يف هذا املوضوع تقع عندما يدافع
البعض عن شخص ال يعرفه ،فيتحول اىل
قضية .منهم قضية شادي مولوي مثال التي

عندما بكت مرتني
• يف اثناء الحوار عن معامالت املواطنني لدى االمن العام ،روى
اللواء عباس ابراهيم قصة امرأة لبنانية تع ّرضت من عنارص االمن
العام ،ابان تقدميها معاملة يف احد املراكز ،ملا ميكن اعتباره تجاوزا
لحد السلطة.
قال :عندما افدت بذلك وقيل يل انها غادرت املركز باكية ،طلبت فتح
تحقيق يف الحادث وسألت عن هويتها ومنزلها ،وكلفت ضابطا ترأس
وفدا من املديرية زيارتها واالعتذار منها .عندما وصل الوفد اىل املنزل
رفضت املرأة فتح الباب ،اىل ان تبلغت انه ميثل املدير العام لالمن
العام جاءها لتقديم االعتذار باسمه عام حصل ،وابالغها بالعقوبات
التي طاولت املخالفني ،فأجهشت بالبكاء مجددا.
• سأل اللواء ابراهيم اعضاء مجلس النقابة عن االنطباعات التي
خلفتها لديهم مجلة «االمن العام» منذ صدورها قبل عام ونصف
يتسلم درعا تذكارية من نقيب املحررين الياس عون.

(تصوير املؤهل أول قاسم حسني)

عام ،وتلقف االوساط االعالمية والسياسية اياها .فادىل اعضاء الوفد
بآرائهم مهنئني باملجلة شكال ومضمونا ،وما استحقته من موقع متقدم
بني املطبوعات السياسية ،رغم صدورها عن مؤسسة امنية رسمية،
من ّوهني بهامش الحرية الذي تتمتع به يف مقاربتها امللفات املختلفة
تحت سقف الثوابت الوطنية التي يجمع عليها اللبنانيون.
واشاد البعض بحجم االضاءة عىل مشكالت اللبنانيني واملقيمني عىل
االرايض اللبنانية ،ومعاناتهم الجامعة يف اكرث من مجال ،ومبضمون
الصفحات الثقافية والرياضية واالجتامعية اىل جانب السياسية منها،
والتحقيقات املتنوعة التي تالمس هموم اللبنانيني وهواجسهم من
دون استثناء .ناهيك مبواكبتها االستحقاقات واملناسبات الوطنية،
واعطاء صورة واضحة عن مهامت املديرية العامة لالمن العام يف
املراكز املختلفة االختصاص.
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مخاطبا مجلس النقابة :ال ترتددوا يف دوركم من اجل قانون اعالم يضع ضوابط ال تلغي الحرية وتح ّرم االعتداء عليها.

تسببت لنا مبشكلة قبل سنتني ،فانربى البعض
للدفاع عنه قبل ان يتعرف اىل دوره ،وما كان
يقوم به .وقد رشحت يف حينه املوضوع ،ومل
يرد احد ان يعرتف بذلك ألسباب سياسية ،اىل
ان وصلنا اليوم اىل ما نحن عليه .اين هو شادي
املولوي اليوم؟
■ ما هي حقيقة مقتل احد عنارص االمن العام
ايليو معلوف يف احد فنادق سن الفيل؟
□ ليس جرمية ،بل انتحار كامل املواصفات،
والتحقيقات والوقائع اثبتت ذلك نهائيا.
■ اعتاد اللبنانيون عىل اجراءآت استثنائية
يف مطار بريوت لتسهيل الحصول عىل سامت
دخول ،وتحديدا مع زيارات املغرتبني يف
الصيف .هل من جديد هذا العام؟
□ ليست هناك مشكلة من هذا النوع .اذا فرض
الواقع اجراءآت استثنائية لن نتأخر يف اتخاذها
ابدا .هناك دول عدة ال تتطلب سامت دخول،
فتمنح عىل ارض املطار .لكن اود االشارة اىل اننا
غري قادرين عىل رفع عديد العاملني يف املطار،
وال امكانات مادية وبرشية لدينا .فرض علينا
ضغط النازحني السوريني اجراءآت استثنائية.
وهذه مناسبة اليوم العلن اننا بارشنا العمل يف
بعض مراكز االمن العام بنظام الدوامني قبل
الظهر وبعده ملواجهة الضغط الحاصل .وهو
اجراء يستفيد منه اللبناين والسوري واي مقيم
عىل االرايض اللبنانية من دون متييز.

اطالب املسحيني تحديدا
كي يكونوا اكثر تمسكًا
ببقائهم في لبنان
■ بعيدا من امللفات والقضايا االمنية اليومية.
ما هي قراءتك للوضع العام ومستقبل لبنان؟
هل من اخطار تهدد االستقرار يف ظل التطورات
املأساوية يف محيطنا؟
□ انا متأكد من اننا سنتخطى كل هذه
املحطات .عشنا تجارب سابقة ،وقد تعلم
الشعب اللبناين الكثري منها وتجاوزناها .وهذا
امر احتسبه يك يدفع به اىل التمسك بكل
ما يعزز االمن واالستقرار .تعلم اللبنانيون
من دمهم ومالهم وامالكهم الكثري ،لذلك ال
اتوقع اي انعكاس سلبي ملا يدور من حولنا
يف العراق وسوريا ،اىل تونس وليبيا واليمن،
رغم تركيبتنا الدقيقة .ما نشهده اليوم تصعيد
سيايس وترصيحات سياسية لن تنعكس عىل
واقع االمور .لذلك لست قلقا عىل مستقبل
لبنان ومصريه ،وانا من اكرث املتمسكني بالصيغة
الحالية التي نعيشها .وهي تركيبة تدعونا اىل
العمل من اجل الحفاظ عليها ،والعمل من اجل
ان يصل لبنان اىل شاطىء االمان .هنا اطالب
املسيحيني تحديدا يك يكونوا اكرث متسكا ببقائهم

يف لبنان ،ليبقى لبنان عىل ما هو عليه ،والحفاظ
عىل هذه الهوية النادرة والفريدة يف محيطنا.
■ لفتتنا يف عيد الفصح دعوات عرب مواقع
التواصل االجتامعي ومواقع الكرتونية اىل رفض
املعايدة وتكفري عبارة «املسيح قام حقا قام» ،وقد
اثارت البلبلة ملا فيها من اثارة للنعرات الطائفية؟
□ تابعت هذه القضية بعناية ،والحقنا هذه
املواقع ومرتكبي هذه الجرائم .ما واجهناه
يتصل بهذا الحد الدقيق الفاصل بني حرية
التعبري واالعتداء عىل الحرية .هنا اطالبكم
انتم االعالميون بلعب الدور االيجايب ملنع هذه
املظاهر والحد منها ،عىل االقل عدم تداولها
لحرصها والقضاء عليها .اعتقد ان لكم دورا
ايجابيا ومهام يف هذا االطار ،فال ترتددوا يف
لعبه واملجاهرة به .اعتقد ان البحث اليوم يف
قانون جديد لالعالم يدفعنا اىل التنبه اىل هذه
القضايا .فالقطاع كله يحتاج اىل اعادة تنظيم
ووضع الضوابط التي ال تلغي الحرية ،لكنها
تح ّرم االعتداء عليها.
تم توقيف تجديد جوازات السفر؟ ماذا
■ ملاذا ّ
عن جواز السفر البيومرتي؟
□ متديد مدة جوازات السفر الحالية مل يعد
ممكنا اعتبارا من بداية العام الحايل ،استنادا
اىل قوانني دولية مستحدثة .لذلك نقوم بتنظيم
جوازات سفر جديدة يف انتظار موعد بدء
اعتامد جواز السفر البيومرتي.
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تحقيق

رضوان عقيل

مظلة أمان في الجنوب على رغم المحيط الساخن

“ 25أيار” :إسترجاع األرض املحتلة بال مفاوضات
تحل ذكرى تحرير الجنوب من االحتالل االرسائييل يف  25ايار الجاري ،وتطفأ
الشمعة  15لحدث دخل تاريخ لبنان .حفر هذا االنجاز باحرف من ذهب مسرية
وطن تعمدت بالدم والتضحيات ،وخرج الغزاة مجرجرين اذيال الهزمية من
ارض مل تتقبل اقدام جنود اجتاحوها بالنار والدمار مرارا منذ عام 1978
ال يبالغ مراقبون يف القول ان انتصار “25
ايار” اظهر قدرة اللبنانيني عىل اسرتجاع
ارض محتلة ،من دون اي مفاوضات سياسية
مع املحتل .غ ّلبوا مفهوم الوحدة الوطنية
بعيدا من حسابات االفرقاء السياسيني.
تع ّلم كثريون من هذا الدرس الجنويب،
وتوقف الفلسطينيون عند فصوله ،فانتفضوا
بدورهم عىل العدو نفسه ،وان كانت لكل
مواجهة معطيات وظروف مختلفة.
اليوم يعتز الجنوبيون بهذا االنجاز ،ال سيام
ابناء القرى الحدودية الذين يشاهدون من
نوافذ منازلهم ورشفاتها فوهات الدبابات
االرسائيلية عىل بعد امتار من حقولهم .ال
يأبهون بها عكس ما كانت عليه الحال يف
اعوام سابقة .يستمرون يف حرث اراضيهم
وغرسها بشتول التبغ والخرض والورود،
ومواصلة حياتهم طبيعيا .مل يكتفوا بذلك،
بل شيدوا منازل ومؤسسات سياحية
واقتصادية عىل آخر شرب من االرض
اللبنانية ،عند السياج الشائك مع العدو
االرسائييل ،ويف اماكن مل يصلوا اليها منذ عام
 .1948ينعمون حاليا بـ“منظومة االمان”
التي استفادوا منها ،واحسنوا استثامرها عرب
انسياب العالقة مع الجيش وسائر القوى
االمنية واملقاومة ،وتكاملت ادوارها عىل
تراب هذه املساحة الساخنة يف خريطة
الرشق االوسط منذ اكرث من نصف قرن .بل
ترتقبها جيدا دوائر القرار والعواصم الكربى
السباب شتى ،ليس اقلها وجود الوف من
جنود وحدات “اليونيفيل” فيها ،خصوصا
بعد تعزيز دورها وصالحياتها اكرث عقب

العدوان االرسائييل يف متوز  ،2006وصدور
قرار مجلس االمن .1701
منذ االيام االوىل للتحرير ،يشهد كثريون
يف لبنان والعامل ان املقاومة قدمت
منوذجا يحتذى بهذا االنتصار الذي حققته
عىل االرض .ترفعت عن ردود الفعل
واملحاسبة واعامل التصفية واالنتقام التي
تستهدف عادة العمالء وكل َمن تعاون
مع االرسائيليني ،وتركت للدولة واجهزتها
العسكرية والقضائية بت مصري هؤالء.
يف داللة عىل هذا االمر ،ردد سفري فرنسا
آنذاك دانيال جوانو يف لقاء جمعه باالمني
العام لحزب الله السيد حسن نرصالله يف
حضور نواف املوسوي ـ وكان مسؤوال عن
ادارة عالقة الحزب بالفرنسيني ـ قائال:
“ارفع لك القبعة عىل النظافة التي مارستها
املقاومة يف تحرير الجنوب”.
تلقى الحزب ايضا رسالة من الفاتيكان
تحمل املضمون نفسه لكالم جوانو ،يف
التعليق عىل تحرير نسق خيوطه مع القوى
االمنية ،عىل رأسها الجيش بالتنسيق مع

شيّد الجنوبيون منازل
ومؤسسات سياحية
واقتصادية على آخر شبر
من االرض اللبنانية ،عند
السياج الشائك مع العدو

رئيس فرع الجنوب يف مديرية املخابرات
العقيد (آنذاك) عباس ابراهيم .ادرك
الجيش جيدا خصوصية املنطقة ،فس ّهل عىل
ضباطها وجنودها العمل والتعامل مع بيئة
غابوا عنها قرسا لفرتة طويلة.
منذ االشهر االوىل للتحرير ،تبني ان فصوله
وتبعاته مل تنته مع خروج آخر جندي
ارسائييل من بوابة “الجدار الطيب” .تحولت
معادلة االنتصار اىل معادلة ردع .بات عىل
االرسائيليني ،كلام فكروا يف معاودة الكرة
الجتياح ارض الجنوب ،ان يحسبوا ان االمر
مل يعد نزهة .مل يعد يف استطاعتهم مامرسة
العدوانية التي كانوا يلجأون اليها يف اعوام
سابقة ،وال تزال اساسية يف قاموسهم.
كان من الالفت بعد االشهر االوىل للتحرير،
ان املقاومة ارصت عىل اسرتجاع آخر اسري
لبناين يف السجون االرسائيلية ،بغية استكامل
مشهد االنتصار .كانت الحصيلة عودة هذه
الثلة من املقاومني الذين ضحوا بزهوة
شبابهم من اجل تحرير الوطن ،اىل احضان
عائالتهم.
مل ينته االمر بتحرير الرشيط الحدودي
املحتل .مل ينفك املسؤولون اللبنانيون
وقيادة املقاومة عن التذكري مبزارع شبعا
املحتلة ،واملطالبة باعادتها اىل الخريطة
اللبنانية بكل الطرق املرشوعة .كان لرئيس
مجلس النواب نبيه بري الدور املهم يف هذا
الشأن ،عندما عمل عىل تثبيت هذا الخيار
امام اقطاب طاولة الحوار الوطني الذين
اكدوا لبنانيتها وعدم التنازل عنها.
مل ُ
تخل االعوام الـ 15من التحرير من خروق
ارسائيلية ،يومية يف الرب والبحر والجو
تحت انظار جنود “اليونيفيل” .اقدمت
عىل تنفيذ عدوان واسع يف  12متوز ،2006
واضافت اىل سجلها جرائم حرب استمرت
 33يوما مع اعنف املواجهات منذ عملية
“عناقيد الغضب” عام  .1996يومذاك ح ّرك

ارصت املقاومة بعد التحرير عىل اسرتجاع آخر اسري لبناين يف ارسائيل.

العدو آلته الحربية يف الرب والبحر والجو،
ومل يوفر مطار بريوت من قصف مدرجاته
بغية شل الحركة يف البالد ،والتضييق عىل
املواطنني .مل تتمكن قواته يف تلك املواجهات
من التقدم اال مسافات قصرية عىل الحدود
بسبب املقاومة الرشسة التي واجهتها .مثة
محطات تشهد عىل ذلك يف عيتا الشعب يف
قضاء بنت جبيل التي خطفت املقاومة عىل
ارضها الجنديني االرسائيليني يف محلة خلة
وردة .كذلك حصلت مواجهات بطولية قام
بها الجيش واملقاومون ضد االحتالل يف بنت
جبيل وعيرتون وعرشات البلدات .وردا عىل
هذا الصمود ارتكب االرسائيليون يف ايام
هذا العدوان االسود مجازر جامعية ،اودت
باعداد من العائالت استشهد افرادها،
وفرضوا حصارا جويا عىل البالد .خالل
املواجهات التي خيضت عىل ارض الجنوب،
متاسك الجيش واملقاومة مرة اخرى .وبدعم
من اللبنانيني نجحوا يف تجاوز هذا االمتحان،
وانتهت املواجهة بوالدة القرار  1701عن
مجلس االمن يف  11آب .2006

قبل التصويت عليه سارع النازحون من
بلداتهم بالعودة اىل ديارهم وحقولهم التي
“غرست” بالقنابل العنقودية عىل وقع
النريان وهدير الطائرات الحربية ،وساروا
عىل جسور مهدمة ومدمرة تلبية لنداء
اطلقه الرئيس نبيه بري .كانت جسور
الوحدة بني اللبنانيني هنا اصلب واقوى من
اطنان القنابل التي سقطت فوق الجنوب
واملطار والضاحية الجنوبية ومناطق اخرى
يف البقاع وجبل لبنان.
بعد القرار  1701تغريت الحال عىل

ردد سفير فرنسا دانيال
جوانو في لقائه السيد حسن
نصرالله" :ارفع لك القبعة
على النظافة التي مارستها
املقاومة في تحرير الجنوب"

االرض .اتسعت صالحيات القوة الدولية
التي تتعاون وحداتها عىل افضل وجه مع
املجتمع املدين يف الجنوب منذ قدومها اليه
عام  .1978تحرص القوى السياسية عىل
استمرار هذا النهج يف هذه العالقة .مثة
تالمذة يف الجنوب يتعلمون لغات افراد هذه
الوحدات مثل الكورية يف العباسية (صور)،
واالسبانية يف بلدات قضاء مرجعيون.
يالحظ ان حزب الله ال يتناول الحديث بكرثة
عن القرار يف ادبياته واطالالت قياداته.
ينظر اىل “الخط االزرق” عىل انه خط
انسحاب ال خط الحدود ،وان “اليونيفيل”
ال تقوم بكل الواجبات املطلوبة منها لوقف
الخروق االرسائيلية ،وان ايا من القرارات
الدولية بدءا بالقرار  425اىل القرار 1701
مل يستعد مساحة ال تزال محتلة من العدو
االرسائييل الذي يواصل خروقاته للسيادة
اللبنانية ،واخطرها التدهور االمني يف مطلع
آب  .2010عمل االرسائيليون عىل اقتالع
شجرتني قبالة بلدة العديسة (مرجعيون)
تتدىل اغصانهام فوق السياج التقني،
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فتصدى الجيش لهذا الخرق  -االعتداء،
وابلغ اىل “اليونيفيل” ان جنوده سيطلقون
النار يف حال حاول جنود العدو اجتياز
الرشيط التقني .وقعت املواجهة ،واطلق
الجيش يف البداية عيارات نارية تحذيرية
يف الهواء .رد االرسائيليون باطالق النار عليه
ما ادى اىل استشهاد جنديني ،فرد رفاقهام
بالنار وقتلوا ضابطا ارسائيليا وجرحوا آخر
يف املوقع املقابل يف عديسة .تدخلت القوة
الدولية لفض االشتباك واعادة االمر اىل ما
كان عليه.
مل تصل املواجهة املفتوحة بني ارسائيل
واملقاومة يف الجنوب منذ التحرير حتى
اليوم اىل حدود “لغة النار” اال يف عدوان
 ،2006عدا بعض العمليات االمنية
واالستخباراتية املتبادلة بني الطرفني .مل
تنفك ارسائيل طوال هذه االعوام عن زرع
شبكات العمالء للتضييق عىل املقاومة،
وعدم تحييدها الجيش الذي خاض ضدها
موقعة عديسة .كذلك مل توفر صواريخها
بلدات حدودية كلام تعرضت الطالق
صواريخ مجهولة املصدر والهوية .لكن الرد
يأيت دوما عىل نحو مدروس .كادت الحال
تفلت من عقالها متاما بعد تنفيذ املقاومة
عملية يف عمق مزارع شبعا ادت اىل مقتل
جنديني يف  28كانون الثاين الفائت ،عىل
اثر استهداف الطريان االرسائييل مجموعة
لحزب الله يف القنيطرة السورية.
يعيش الجنوبيون حياة هادئة عىل حدودهم
بفعل سهر الجيش والقوى االمنية يف هذه
املنطقة التي تعترب من االماكن املستقرة،
مقارنة مبشهد السخونة الذي يلف اكرث من
بقعة يف البلدان املجاورة ،رغم وجود العدو
االرسائييل قرب ديارهم واراضيهم.
اياما بعد التحرير ،يف الجلسة االوىل التي
جمعته بالسيد نرصالله ،وبعد تبادلهام
التهاين ،خاطبه الرئيس بري“ :الحفاظ
عىل النرص اصعب من تحقيقه .ارسائيل
لن تسكت .مثة َمن ال يريد للبنان هذا
االنجاز”.
وقد اثبتت االيام صواب مقولة رئيس
مجلس النواب وتحذيره.

خروق وتجاوزات إسرائيلية
على مدار أعوام التحرير
منذ اليوم االول الندحار العدو من الجنوب يف  25ايار  ،2000مل تتوقف الخروق االرسائيلية
تقص الدولة اللبنانية يف تبيان
يف الرب والبحر والجو .راحت القوة الدولية تحصيها يوميا .مل ّ
رشيط هذه الخروق امام االمم املتحدة ،واظهرت تجاوز ارسائيل "الخط االزرق" والقرار
 1701وعدم احرتامهام .مل تقترص اعتداءات ارسائيل عىل ارض الجنوب فحسب ،بل نفذت
اصابع استخباراتها عمليات ارهابية يف الضاحية الجنوبية ومناطق لبنانية اخرى.
يف اآليت عينات من ابرز االحداث االمنية واملواجهات العسكرية التي وقعت يف االعوام الـ 15االخرية:

11-07-2004
9-1-2005
11-4-2005
29-5-2005
25-8-2005
23-11-2005
28-12-2005
29-12-2005
12-7-2006
14-8-2006
8-9-2006
1-10-2006
2-10-2006
7-2-2007
7-6-2007
15-10-2006

1-6-2008
16-7-2008
14-1-2009
4-11-2009
15-5-2011
30-4-2012
3-8-2013
28-1-2015

اطالق كاتيوشا للمرة الثانية يف اتجاه ارسائيل.
اشتباكات بني املقاومة والجيش االرسائييل يف شبعا.
تحليق طائرة “مرصاد” للمرة الثانية فوق ارسائيل.
مقتل جندي ارسائييل يف اشتباكات يف شبعا.
سقوط صواريخ عىل ارسائيل.
استشهاد  4مقاومني يف اشتباكات قرب الغجر.
غارات ارسائيلية استهدفت تالل الناعمة.
“القاعدة” تتبنى اطالق كاتيوشا عىل ارسائيل.
بدء عدوان متوز ردا عىل ارس جنديني ارسائيليني.
مبارشة تطبيق وقف اطالق النار يف الجنوب.
ارسائيل ترفع الحصار البحري بعد الربي.
ارسائيل تنسحب من الجنوب باستثناء الغجر.
الجيش اللبناين يستكمل انتشاره يف الجنوب.
الجيش يتصدى لقوة ارسائيلية يف مارون الرأس.
اطالق صواريخ عىل شامل ارسائيل.
تبادل اسري ورفات بني املقاومة وارسائيل.
ارسائيل تطلق االسري نسيم نرس.
ارسائيل تطلق  5ارسى بينهم سمري القنطار.
سقوط صواريخ يف شامل ارسائيل.
ارسائيل تعلن مصادرة سفينة اسلحة ادعت انها للمقاومة.

٪94

من زبائن
فروعنا را�ضيني
*
بالتعامل معنا .
في ألف طريقة
منساهم فيها بطموحاتكن.
هيدي وحدة م ّنن.

مقتل  10اشخاص برصاص االرسائيليني خالل تظاهرة يف مارون الرأس.

مبارشة بناء جدار ارسائييل قبالة كفركال.
الجيش اللبناين يتصدى لقوة ارسائيلية يف العديسة.
مقتل جنديني ارسائيليني يف مزارع شبعا.

www.eblf.com

info@eblf.com

* المصدر :دراسة رضا عمالء التجزئة Ipsos

Call Center: 1272

Short No: 1332

01/03 79 13 32
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بقلم قائد قوات
االمم المتحدة العاملة
في جنوب لبنان

شهادة

الجنرال لوتشيانو
بورتوالنو

«اليونيفيل» في الجنوب :رهان الشراكة مع لبنان
منذ عام  2006كان هناك تقدم هائل يف رشاكتنا مع
القوات املسلحة واالجهزة االمنية اللبنانية ،وكان هذا
عامال مساهام رئيسيا يف االستقرار يف جنوب لبنان.
تم تنفيذ العرشات من التدريبات واالنشطة
اىل ذلكّ ،
املشرتكة بانواعها املختلفة ،وهي تتواصل اسبوعيا .كان
لزيادة مستوى التعاون بني القوات املسلحة اللبنانية
واليونيفيل تأثري مفيد جدا عىل واليتنا ،وساعدنا ذلك
عىل فهم حاجات الناس عىل نحو افضل .كانت رشاكتنا
االسرتاتيجية مع القوات املسلحة اللبنانية ،بتنسيق
وثيق مع االجهزة االمنية اللبنانية ،اساسية لالستقرار يف
جنوب لبنان .هذه الرشاكة تشمل ايضا عىل نحو متساو
البحر حيث تقدّم قوة اليونيفيل البحرية الدعم للبحرية
اللبنانية يف مراقبة مياهها االقليمية ،وتأمني السواحل
املرصح به لالسلحة او املواد
اللبنانية ،ومنع الدخول غري ّ
ذات الصلة من طريق البحر اىل لبنان ،كام ساهمت عىل
نحو كبري يف بناء قدرات البحرية اللبنانية.
عند اجراء تقييم للتقدّم املحرز يف تنفيذ واليتنا ،من املهم
ان ننظر اىل الوضع عىل االرض .ظل الوضع عىل االرض
مستقرا .وعىل رغم بعض الحوادث االخرية ،مت ّكنا من
منع اي تصعيد للوضع عىل طول الخط االزرق من خالل
االرتباط املك ّثف مع االطراف .ورغم بعض الحوادث
التحسن ّ
املطرد
املعزولة ،فان االتجاه العام كان ملصلحة
ّ
للوضع االمنييف منطقة عملياتنا .منذ اعتامد قرار مجلس
االمن  ،)2 0 06( 1701شهد جنوب لبنان احدى أهدأ
الفرتات يف اكرث من ثالثة عقود ،وانترشت القوات املسلحة
اللبنانية كاملة يف كل انحاء منطقة العمليات بعد اكرث من
وتم الحفاظ عىل وقف االعامل العدائية.
 30عاماّ ،

عىل االرض ،احرتم االطراف الخط االزرق ،واستجابوا
جهود اليونيفيل اآليلة اىل منع التصعيد حيث تم
احتواء الحوادث ،مبا يف ذلك الحوادث ذات الطبيعة
الخطرة جدا .كام ان االطراف منخرطون ايضا مع
اليونيفيل يف اتخاذ تدابري عملية وبناءة ،ال سيام يف
املناطق الحساسة عىل طول الخط االزرق بغية
التخفيف من نطاق الحوادث والتوتر.
كذلك فان العملية الجارية لوضع عالمات مرئية عىل
الخط االزرق هي خطوة مهمة يف بناء الثقة ،ومنع
االنتهاكات الربية غري املقصودة.
اىل ذلك ،ترتيبات االرتباط والتنسيق الشاملة من
خالل اليونيفيل ،وكذلك اآللية الثالثية ،تتمتع مبشاركة
االطراف الكاملني والفاعلني واثبتوا فاعليتهم يف معالجة
املسائل االمنية والعملياتية العسكرية الرئيسية ،مبا
يف ذلك انتهاكات القرار  ،1701وبالتايل بناء الثقة بني
االطراف.
البيئة االمنية يف جنوب لبنان اليوم مختلفة اسرتاتيجيا
عن الوضع الذي كان قامئا حتى عام  ،2006وذلك بفضل
تضافر جهود اليونيفيل والقوات املسلحة اللبنانية
تحسنت االوضاع عىل االرض
والقوى االمنية .عموماّ ،
عىل نحو كبري ،حيث شكلت اليونيفيل رادعا قويا
الستئناف االعامل العدائية .عالوة عىل ذلك ،بكل ثقة،
اقول ان اليونيفيل نجحت يف تحقيق اهداف مهمة،
واستطاعت ان تؤسس لتعاون مثمر ورشاكة وثيقة مع
الفاعليات املحلية منذ بداية مهمة البعثة .لطاملا وقفت
جنباً اىل جنب مع القوات املسلحة اللبنانية واالمن العام

واالجهزة االمنية ،وبالطبع مع القادة الروحيني ،وممثيل
املؤسسات الرسمية والسلطات املحلية ،ومع سكان
جنوب لبنان الكرام.
مثة عامل آخر مهم يف نجاحنا يتمثل يف تف ّهم سكان
جنوب لبنان ودعمهم ،مع االشارة اىل ان سالمة منطقة
عملياتنا وامنها تظل من االعتبارات الرئيسية لدينا.
ان جنود حفظ السالم يحاولون عىل الدوام بذل قصارى
جهدهم ملساعدة السكان املحليني وحاميتهم .لطاملا كان
من الصعب تطبيق مهمة اليونيفيل لوال الدعم القوي من
سكان الجنوب .هذا التعايش املثايل مصدر فخر لجنود
حفظ السالم يف اليونيفيل ،ونحن فخورون بالعمل مع
الشعب اللبناين لضامن السالم واالستقرار يف املنطقة.
ومع ان اليونيفيل ليست وكالة انسانية او تنموية ،فان
لديها نزعة انسانية قوية .ذلك ان البعثة تقدم مساعدة
مجانية يف مجال الخدمات الطبية وطب االسنان والطب
البيطري ،اىل جانب مساعدات مامثلة اخرى للسكان
املحليني .كام انها تنفذ مشاريع ذات طابع مجتمعي
متنوعة تلبي بعض الحاجات االكرث الحاحا للسكان
املحليني وتدعم السلطات املحلية .ان سكان جنوب لبنان
يقدّرون كل هذا العمل ،وال ننىس الهدوء غري املسبوق
الذي ينعمون به منذ عام  2006من خالل الجهود
املشرتكة لليونيفيل والقوات املسلحة اللبنانية والقوى
االمنية .والتنمية االقتصادية والرخاء العام الذي ازدهر
يف املنطقة خري دليل للجميع عىل االرض.
الوضع العام يف منطقة عمليات اليونيفيل مستقر حاليا،
ويستمر الطرفان يف التعبري بقوة عن التزامهام القرار

 1701والحفاظ عىل وقف االعامل العدائية .وعىل
رغم السيناريو االمني املعقد واملتصاعد الذي نواجهه
اليوم يف الرشق االوسط واالدىن ،حيث تهدد تنظيامت
داعش والنرصة وغريها من الجامعات الجهادية املنطقة
باكملها ،ال يزال لبنان يف وضع مميز من خالل وجود
اليونيفيل كعامل استقرار ،والذي اعتربه مه ًام جداً من
اجل مساعدة املجتمع الدويل عىل العمل مع الجهات
الحكومية ،من اجل تعزيز االمن واالستقرار يف املنطقة
كلها.
مام ال شك فيه ان هذه التطورات االقليمية تذكرنا
بالتحديات التي تواجهها اليونيفيل والقوات املسلحة
اللبنانية واالجهزة االمنية باستمرار لضامن االستقرار
يف منطقة عمليات اليونيفيل ،حيث ينصب تركيزنا عىل
ضامن عدم وجود اي حوادث عىل طول الخط االزرق،
ميكن أن تؤدي اىل اي تصعيد للوضع .ان جهودنا
املشرتكة مع القوات املسلحة اللبنانية والقوى االمنية
موجهة نحو نزع فتيل التوتر ،وضامن ان يبقى الوضع يف
ّ
منطقة عملياتنا مستقرا وتحت السيطرة .وهذا يشمل
سالمة السكان املحليني ،وكذلك افراد اليونيفيل.
ان استتباب البيئة االمنية املستقرة يف جنوب لبنان،
ومواصلة التزام االطراف وقف االعامل العدائية ،وزيادة
قدرات القوات املسلحة اللبنانية لضامن امن البالد ،اىل
جانب دعم االجهزة االمنية اللبنانية وسكان جنوب
لبنان وتعاونهم ،كلها عنارص اساسية لنجاح تنفيذ واليتنا.
هذه هي نقاط القوة لدينا .واذ نواصل البناء عىل نقاط
القوة تلك ،نتطلع اىل مستقبل آمن ومفعم بالسالم.
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تحقيق
داود رمال

aborami20@hotmail.com

سنة في عمر الشغور الرئاسي:

تصريف األعمال حتى ...يكاد يصبح متع ّذرا
يف  25ايار الجاري ،يطوي الشغور يف سدة الرئاسة االوىل سنته االوىل ،لتبدأ سنة ثانية مفتوحة عىل االحتامالت .خالل االشهر
املنرصمة ثبت ان انتظام املؤسسات الدستورية يعتوره شلل كبري .برزت بوضوح ايضا الحاجة امللحة اىل استعادة الرئاسة
بعدما ّ
تكشف متاما بُعداها :املؤسسايت الطائفي وامليثاقي الوطني
تعددت الحقبات التي شهدت شغورا يف سدة
الرئاسة منذ االستقالل عام  .1943ابرزها بعد
اقرار وثيقة الوفاق الوطني يف الطائف وادخال
تعديالت جذرية عىل الدستور ،تجربتا الشغور
اثر انتهاء والية الرئيس اميل لحود ومن بعده
والية الرئيس ميشال سليامن .كانت املادة 62
يف الدستور لحظت تعويض الشغور عرب انتقال
صالحيات رئيس الجمهورية ،عند خلو السدة،
اىل مجلس الوزراء وكالة .شغل مجلس الوزراء
الصالحيات ،لكن املنصب ال يزال شاغرا.
لسنة خلت ،ماذا حصل؟ كيف امىض لبنان عاما
من الشغور الرئايس حكوميا ونيابيا وديبلوماسيا؟
ماذا عن الوساطات واملبادرات النهاء هذا
االستثناء الذي يرخي بثقله عىل البالد؟
اكرث ما يتأثر بالشغور الرئايس عمل الحكومة،
املفرتض بها تهيئة االجواء املناسبة النتخاب

متى يستعيد الحياة والدور؟

رئيس الجمهورية ،واعتبار ذلك اولوية قصوى
تتقدم ما عداها .لكن مبرور سنة عىل الشغور
غابت الجلسات عن القرص الجمهوري .اذ ارتبط
تحديد مكان انعقاد الجلسة مبا كان يتضمنه
جدول االعامل من بنود مهمة ،او ما اصطلح
عىل تسميته البنود الشائكة والخالفية .عندئذ
كان مجلس الوزراء يلتئم يف قرص بعبدا ويرتأس
رئيس الجمهورية الجلسة .منذ الشغور باتت
مثة طريقة عمل مختلفة ناجمة عن غياب
رئيس الدولة :ما ُيختلف عليه يف مجلس الوزراء
يستبعد من جدول االعامل ،يف ضوء رغبة
رئيس الحكومة متام سالم يف تعزيز مشاركة
الوزراء يف اعامل مجلس الوزراء ـ وقد انتقلت
اليه صالحيات الرئيس ـ وتوافقهم املسبق عىل
جدول االعامل قبل الولوج اىل الجلسة .عىل
نحو مامثل للتشاور الذي يجريه رئيس مجلس

الوزراء مع رئيس الجمهورية عندما يضع جدول
االعامل ويطلعه عليه .بذلك اتفق عىل تحييد
املواضيع والبنود الخالفية ،شأن ما رافق عالقة
رئييس الجمهورية والحكومة.
ابرز دليل عىل حساسية العمل الحكومي يف
غياب الرئيس ،الخالف الذي نشب يف مجلس
الوزراء حول ما اصطلح عىل تسميته "آلية عمل
مجلس الوزراء" ،رغم ان الدستور ينص عىل
كيفية انتظام العمل الحكومي .غري ان التوازنات
السياسية يف لبنان غالبا ما ترخي ظاللها عىل
عمل اي مؤسسة ،والسيام منها املؤسسات
الدستورية ،ويظهر الخلل ما ان تتعرض الزمة
ما ،والشغور ابرز واخطرها.
كذلك الحال يف الظروف االمنية االستثنائية
التي مير فيها لبنان ،من التهديد الدائم املتمثل
بالعدو االرسائييل والخطر االرهايب الوافد عرب
الحدود الرشقية ،ما يوجب انعقاد املجلس
االعىل للدفاع ،خصوصا وان رئيس الجمهورية
هو القائد االعىل للقوات املسلحة ،وغيابه ادى
اىل تعطيل عمل هذا املجلس ،وبات رئيس
الحكومة يستعيض عنه باجتامعات وزارية
وامنية.
االمثلة كثرية .منها ما يتصل باعتامد السفراء
اللبنانيني يف الخارج ،او قبول اوراق اعتامد
السفراء العرب واالجانب الجدد يف لبنان .مثة
عدد من السفراء العرب واالجانب جاهزون
لتقديم اوراق اعتامدهم بعدما رشحتهم
حكوماتهم .يف الحاالت الطبيعية كان وزير
الخارجية يؤرش باملوافقة عىل السرية الذاتية
للسفري املعني ،ويرسلها اىل رئاسة الجمهورية
التي تدرسها ،ومن ثم يؤرش الرئيس عليها .حينها
ترسل املديرية العامة لرئاسة الجمهورية كتابا اىل

وزارة الخارجية تبلغ اليها املوافقة عىل اعتامد
السفري ،ويرسل كتاب املوافقة عىل االعتامد
اىل دولته التي ترسل يف ضوء ذلك سفريها اىل
لبنان ليقدم اوراق اعتامده اىل رئيس الجمهورية
ويبارش مهامته .يف وقتنا الحارض َمن يؤرش يف
غياب الرئيس؟ قيل ان الحل يف ان يؤرش الوزراء
جميعا ،عىل ان يؤجل تقديم اوراق االعتامد اىل
ما بعد انتخاب الرئيس ،ويصبح السفري معينا
وليس معتمدا ،كون اعتامد السفراء يف صلب
صالحيات رئيس الجمهورية عمال بالفقرة  7من
املادة  53من الدستور.
مثة امر مهم يتصل بعمل مجلس النواب ،وهو
القوانني التي ترفع اىل رئيس الجمهورية لتوقيعها
واصدارها ،بعد املصادقة عليها يف الهيئة العامة
للمجلس .لدى رئيس الجمهورية تبعا الحكام
الدستور احد خيارات ثالثة :توقيع القانون
ضمن مهلة  30يوما ،او انتظار انقضاء املهلة يك
يصبح القانون نافذا ،او رد القوانني وطلب اعادة
النظر فيها .بالتايل فان توقيع رئيس الجمهورية
الصدار القوانني بات يخضع حاليا ملوافقة 24
وزيرا.
تطرح ايضا اشكالية ترؤس االحتفاالت الوطنية
يف غياب الرئيس .منذ شغور املنصب مل يقم
احتفال عيد الجيش ،ومل يقلد تالمذة الضباط
املتخرجون سيوفهم .عندما ترأس رئيس
الحكومة متام سالم وفد لبنان اىل نيويورك يف
ايلول الفائت اللقاء كلمة امام الجمعية العامة
لالمم املتحدة ،خاطب املجتمع الدويل بصفته
رئيسا للحكومة وليس رئيس الدولة .يومذاك
رفض الرئيس سالم الترصف كرئيس للجمهورية،
ّ
وفضل ان يكون مع رؤساء الحكومات ،فتأخر
موعد القائه كلمته ومل تكن يف االيام االوىل
عىل نحو رؤساء الدول .ناهيك بابتعاد لبنان
عن املنابر الدولية واالقليمية والعربية بشخص
رئيس الجمهورية.
احدى الصالحيات االساسية لرئيس الجمهورية،
وفق املادة  ،19التقدم لدى املجلس الدستوري
مبراجعة ابطال قانون كان اقره مجلس النواب،
ووجد فيه الرئيس شوائب قانونية او دستورية،
االمر الذي استحال يف ظل الشغور.
ملوقع رئيس الجمهورية اهمية استثنائية ليست
لسواه .انه رمز وحدة الوطن ،الساهر عىل

منذ الشغور تؤجل بنود الخالف باستبعادها من جدول االعامل.

افضى الشغور الى درس
مغزاه ان الرئيس ضروري
في املنعطف الخطير للبالد
احرتام الدستور ،املحافظ عىل استقرار لبنان
ووحدة اراضيه .يف غيابه يصعب التوافق عىل
شخصية تدير الحوار الوطني يف االزمات الحادة،
فيام يبدو هو الوحيد القادر عىل التواصل مع
الجميع يف كل وقت وظرف ،وتحديدا يف مسألة
الحوار .ناهيك بالبعد املعنوي يف املحافظة عىل
كل مكونات املجتمع اللبناين ،والبعد الخارجي
لهذا الدور يف ظل الظروف التي تعيشها املنطقة.
تعددت املحاوالت وتواصلت قبل شغور الرئاسة
االوىل وبعدها .عىل الصعيد الداخيل كان
للمرجعية الوطنية لبكريك دور اسايس يف توحيد
الصف املسيحي تحت عنوان رفض الشغور
والذهاب اىل انتخاب الرئيس .اتبعته بحركة
اتصاالت نشطة داخليا مع االفرقاء واملرجعيات،
وخارجيا من خالل الزيارات التي قام بها
البطريرك املاروين الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي .تزامنت هذه الحركة مع بدء الحوار بني
افرقاء اساسيني ،يؤمل منه الوصول اىل تسهيل
انتخاب الرئيس.

اما خارجيا ،بعد انجاز تشكيل الحكومة ،سعت
املجموعة الدولية اىل امتام االستحقاق الرئايس،
فنشطت حركة السفراء العرب واالجانب يف
محاولة للمساعدة عىل تحقيق هذا الهدف
عىل قاعدة انه لبناين ،وفرصة للبنانيني يك ينتجوا
رئيسا من صناعة ارادتهم .كذلك كانت حركة
موفدين اىل الدول املؤثرة يف الوضع اللبناين.
ابرزها الزيارات املتكررة للموفد الفرنيس الخاص
السفري جان فرنسوا جريو اليران والسعودية
ولبنان ،وجوالت املمثل الخاص لالمني العام لالمم
املتحدة يف لبنان ديريك بالمبيل والسفري االمرييك
يف بريوت ديفيد هيل للسعودية ،وآخرها زيارة
مساعد وزير الخارجية االمرييك لشؤون الرشق
االدىن انطوين بلينكن للعاصمة اللبنانية يف نطاق
املهمة نفسها ،بالحض عىل استعجال انتخاب
رئيس الجمهورية وابعاد االستحقاق عن ازمات
املنطقة .اال ان هذه املحاوالت مل تثمر حتى
االن .االبرز كان البيان الرئايس ملجلس االمن يف
 19آذار ينادي بدوره بانتخاب الرئيس.
بيد ان الدرس االبلغ الذي متخض عن الفراغ،
ان منصب رئيس الجمهورية اسايس ورضوري
ومصريي يف عمل املؤسسات الدستورية
وتوجيهها ،وبث الروح يف االدارة ،ومراعاة
التوازن الداخيل ،وادارة الخالفات .االحرى انه
دوره اليوم يف مرحلة عبور لبنان يف منعطف
تاريخي خطري نتيجة ما يجري من حوله من
احداث متددت تداعياتها اىل ارضنا.
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الحوار يف لبنان ليس ترفا او قرار اللحظة
األخرية .هو خيار واقتناع ومنفذ نجاة
آمن ،وممر الزامي لالستقرار .جرس عبور
ينقل اللبنانيني من ضفة التوتر واالضطراب
التي تعيشها املنطقة اىل شاطئ االحتامء
اآلمن ،يف انتظار عبور العاصفة

الحوار خيار واقتناع وممر الزامي لالستقرار.

القذائف من حوله يقابله حوار يحفظ الداخل

إستقرار لبنان ممسوك في محيط غير متماسك

طبيعيا ،يقع لبنان عىل خط الزالزل .والشواهد
املدمرة عرب تاريخه تغني عن االسباب يف ذكر
املحطات التي عانينا منها عىل مر قرون من
الزالزل والهزات االرضية.
جغرافيا ،يقع لبنان عىل مفرتق محاور وتقاطع
طرق وممرات الزامية للفتوحات والغزوات
واالنتدابات واالجتياحات عرب التاريخ ،منذ
الكلدانيني والسومريني واالكادايني والبابليني،
وكل َمن حفر اسمه عىل صخور نهر الكلب،
وصوال اىل ما ُيعرف اليوم بالهيمنة من دون
احتالل ،والسيطرة من دون قتال ،والنفوذ من
دون استقالل.
اقتصاديا ،يقع لبنان يف منطقة يرتكز فيها نصف
انتاج العامل من النفط ،وكذلك من مخزونه
واحتياطه االسرتاتيجي ،اىل اكتشاف القرن
الحادي والعرشين االهم وهو الغاز (ا ُملكتشف
يف القرن العرشين بكميات اقل) .كام تقع فيها
قناة السويس ،احد ابرز املمرات املائية الحيوية
يف العامل.
سياسيا ،يقع يف منطقة يتنازع العامل عليها منذ
اكرث من مئتي عام ،عندما عربها االنكليز الحتالل
افغانستان والهند ،وعندما جاءها نابليون
بونابرت لكرس شوكة االسد االنكليزي ،وعندما
احتلها محمد عيل باشا النتزاع السلطة من
السلطنة العثامنية وتنصيب نفسه حاكام جديدا
للرشق واستبدال نفوذ االتراك باملرصيني (مع
العلم ان محمد عيل باشا كان البانيا).

دينيا ،يقع يف منطقة شهدت والدة الديانات
الساموية الثالث اليهودية واملسيحية واالسالم.
فيها اقدم االماكن الروحية واقدس املقامات
الدينية ،من مكة املكرمة واملدينة املنورة اىل بيت
لحم وكنيسة القيامة واملسجد االقىص وحائط
املبىك والنجف االرشف يف العراق.
االهم ان لبنان يقع يف منطقة شكلت عرب التاريخ
القديم والحديث مرسحا لرصاع الحبابرة ،وميدانا
لتقاطعات املصالح ،وارضا خصبة لنشوء االحزاب
غيت وجه املنطقة ،واىل حد
والحركات التي ّ
كبري العامل .يف لبنان نشأ الحزب السوري القومي
االجتامعي والكتلة الدستورية والكتلة الوطنية
وحزب الكتائب .يف سوريا والعراق قام حزب
البعث الذي طبع الحياة السياسية يف عاصمة
العباسيني وعاصمة االمويني لعقود .يف فلسطني
املحتلة قامت منظمة التحرير الفلسطينية
والحركات الفلسطينية ردا عىل اغتصاب

لبنان الذي ظن العالم
انه خطأ تاريخي وجغرافي،
يثبت انه موحد وغيره
يعاني من االنقسامات

ارسائيل ارض فلسطني التي اسس فيها غالة
التطرف الصهيوين كيانا مصطنعا غاصبا ،بدعم
من الصهيونية العاملية وعواصم غربية مؤثرة.
يف مرص قامت حركة االخوان املسلمني عىل يد
الشيخ حسن البنا ،وحزب الوفد عىل يد سعد
زغلول .يف شبه الجزيرة العربية الحركة الوهابية
يف الثلث االول من القرن التاسع عرش عىل يد
الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
لبنان الذي عاىن حروبا واآلما وانهارا من الدماء
والدموع بسبب حرب داخلية وتدخالت
خارجية ،واعتداءات ارسائيلية متداخلة ،وارهاب
تكفريي وافد حديثا ،يقف اليوم امام معمودية
جديدة واختبار صعب وتحد جدي.
هذا الوطن الذي خذله االقربون يف محنته وتخلوا
عنه ،وتركوه ملصريه وحيدا ،واجه عواصف النار
ورياح الدمار ،وتكالبت عليه املصالح وتألبت
املطامح ،خرج بقدرة قادر من محنته ،مثخنا
بالجراح لكن حيا ،متعبا لكن عازما ،متناقضا لكن
موحدا.
وقف العامل يتفرج عليه لسنوات يصارع للبقاء
وينزف الدماء ،فكان امثولة يف العطاء وقدوة يف
الرجاء.
اليوم يقف لبنان عىل املقلب اآلخر .املنطقة من
حوله تغيل كاملرجل وتثور كالربكان .صحيح ان
شظايا الحروب تصيبه من وقت اىل آخر ،واللهيب
ميتد اىل داخل الدار احيانا .اال ان الواقع ييش
بأن اللبنانيني حفظوا الدرس واستخلصوا العرب.

فالرتاشق بالصواريخ والقذائف من حولنا ،قابله
حوار يحفظ االستقرار يف الداخل .والعامل الذي
ظن يوما ان لبنان خطأ تاريخي وجغرايف ،وبلد
ميكن االستغناء عنه ،يثبت انه موحد وغريه يعاين
من االنقسامات وافتعال الكيانات ،فيهرع اىل
تحييده عن ازمات املنطقة ويتمسك به مساحة
فريدة متبقية للتعايش بني االديان ،وواحة تعدد
وتن ّوع يف صحراء االلغاء واإلقصاء وتهميش اآلخر.
االرهاب والتطرف اللذان يرضبان من حولنا،
ويعيثان بدول املنطقة رعبا وجنونا وقتال،
يتكرسان عىل الحدود الجنوبية يف وجه العدو
االرسائييل الذي لقنته املقاومة اللبنانية دروسا
متتالية منذ عام  1982حتى عام  .2006هذه
الدروس انزلت العدو من عىل شجرة الغطرسة
والعنجهية ومحت اسطورة الجيش الذي ال يقهر.
اما االرهاب بوجهه التكفريي ،فيتحطم عىل
الحدود الرشقية والشاملية ويف الداخل اللبناين
عىل يد الجيش واملقاومة والقوى االمنية التي
تحقق االنجاز تلو اآلخر يف مواجهته ،وتفكيك
خالياه ورضب رؤوسه ،يف وقت تعجز جيوش
واجهزة وتقنيات متتلكها دول عن االتيان مبا
استطاعته املؤسسة العسكرية .ما دفع بدول،
كانت اىل زمن قريب تتحفظ عن تقديم املعونة
والدعم ،اىل املسارعة يف تأمني العتاد واالسلحة ـ
وان بكميات محدودة ملواجهة االرهاب ـ واالقرار
بفاعلية الجيش واالجهزة االمنية وشجاعة
الضباط والعسكريني واقتدارهم.

االرهاب والتطرف يعيثان بدول املنطقة رعبا وجنونا وقتال.

منذ اندالع االحداث في
سوريا وما سمي "الربيع
العربي" يستشعر اللبنانيون
االخطار املحدقة بوطنهم
للمرة االوىل منذ اندالع االحداث يف سوريا،
وما سمي "الربيع العريب" ،يستشعر اللبنانيون
االخطار املحدقة بوطنهم والرش املستطري ،وفق
تعبري رئيس مجلس النواب نبيه بري ،الذي يهدد
االستقرار الداخيل عىل الصعد السياسية واالمنية
واالقتصادية واالجتامعية .مع ذلك ،يستندون
اىل تفاؤل واميان بأن لبنان سيبقى يف منأى عن
االنفجار الكبري ،تبعا للمعطيات اآلتية:
• قرار داخيل بعدم السامح للفتنة بأن تطل
برأسها من جديد ،مهام تباعدت املواقف
وتباينت اآلراء وتعمقت االنقسامات.
• قرار دويل بابقاء لبنان بعيدا من طريق املنطقة،
ال بل تعزيز االستقرار فيه منعا لتفلت االوضاع
وتدحرجها نحو األسوأ ،اذا وصلت النار اىل قلب
الدار.
• قرار عريب اورويب امرييك مبساعدة الجيش
واالجهزة االمنية عىل مواجهة االرهاب ،وتحصني
الساحة الداخلية ،والحفاظ عىل التجربة اللبنانية

والحرص عىل عدم تعرضها النتكاسة مدمرة ،اذا
ُقدر للتطرف والتكفري تحقيق مكاسب او تقدم
له عىل االرض.
• الوحدة الوطنية والتمسك بالعيش الواحد ايا
تكن االعتبارات ،ورغام عن بعض االصوات التي
تعب اال عن
ترتفع من هنا او هناك احيانا ،وهي ال ّ
تعب عن االكرثية
رأي مطلقيها او َمن وراءهم وال ّ
الساحقة من اللبنانيني ،املتمسكني باالعتدال
وثقافة الحرية واحرتام اآلخر ومعتقداته.
• نجاح الجيش واالجهزة االمنية يف اصعب
االمتحانات واالختبارات يف كرس شوكة االرهابيني
ميدانيا او استخباريا ،والتفاف اللبنانيني حول
جيشهم واجهزتهم وتقديم الدعم الوطني
واملعنوي .ما عزز قدرة الجيش عىل املواجهة
وحرم االرهابيني من بيئة كانوا يزعمون انها
حاضنة لهم .فتبني ان اللبنانيني هم بيئة حاضنة
للرشعية والجيش واالجهزة االمنية ،وكل َمن
يدافع عن العلم واالرض والكرامة والسيادة
والعيش املشرتك.
• ارصار االحزاب والقوى السياسية عىل ابقاء
خالفاتها تحت سقف املؤسسات ،وعدم نقلها
اىل الشارع ،واالتعاظ من تجارب املايض يف لبنان
والحارض يف املنطقة.
عىل رغم كل النكبات والشدائد التي ح ّلت
بهذه االرض ،والحروب الصغرية والكبرية التي
شهدتها عرب التاريخ والقرون واالزمنة ،فإن بقاء
لبنان ودميومته تجعل اكرث جهابذة التاريخ
والعلوم السياسية واملنظرين واالسرتاتيجيني
حائرين عندما يرونه معاندا ،كام بدا مكابرا
عرب التاريخ .باعجوبة خارقة ،يعيش يوما سيد
نفسه ويوما غري سيد نفسه ،لكنه مل يكن مرة
مستع َبدا وان كان محتال يف محطات عدة من
التاريخ .حمل دوما طابعا استقالليا .يصغر ويكرب
بحسب االهواء والعواصف ،الحروب والكروب،
لكنه يظل متميزا عن محيطه والدول واملجاورة
له بطابع خاص وسمة فريدة .ال عجب يف ان
املؤرخني والكتب املقدسة سمته ارضا مباركة
بني البلدان ،وحصنا منيعا لجأ اليه املضطهدون،
والذ به طالبو الحرية ،وترىب يف مدنه وقراه علامء
واولياء وقديسون وشعراء وفالسفة وفنانون
وابطال حرية واستقالل.
انه زمن االعجوبة اللبنانية املستمرة .ويبدو ان
زمن املعجزات مل ينته .عىل االقل يف لبنان.
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تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

ٌ
مأزق شامل في منطقة تتطلب تسويات سياسية إقليمية

بني ّ
فكي "عاصفة اليمن" و"إتفاق لوزان"
منطقة الرشق االوسط التي تشهد حركة احداث متسارعة غري مسبوقة ،وصلت
اىل الذروة ودخلت يف ادق املراحل .االعتقاد السائد ان الفرتة الفاصلة عن نهاية
حزيران ،املوعد املحدد لتوقيع اتفاق نهايئ مع ايران يف شأن برنامجها النووي،
ستشهد اخطر التطورات انطالقا من اليمن .اذ يتم تحديد االدوار وتحسني املواقع
بالدم والنار عىل االرض
يعتقد ان  30حزيران سيكون مثابة حد زمني
فاصل بني مرحلتني .اذا قيض لالتفاق النهايئ
عىل الربنامج النووي االيراين مع الغرب ابصار
النور ،تنتقل املنطقة تدريجا من مرحلة
الحروب اىل مرحلة التسويات ،ويبدأ تفكيك
االزمات من االسهل اىل االصعب .اما اذا فشل
االتفاق ـ وهو احتامل ضعيف لكنه موجود ـ
تغرق املنطقة يف نزاعات ال تنتهي ،وتدخل يف
نفق طويل.
مل يعد الرصاع متمركزا ومحصورا يف العراق
وسوريا ،امنا متدد اىل اليمن الذي اصبح خط
التامس املبارش بني السعودية وايران .اليمن
الذي بات مثل العراق وسوريا ساحة رصاع
اقليمي مفتوحة عىل الحروب واملآيس ،مقفلة
عىل الحلول والتسويات .ذلك ان سيطرة
الحوثيني عىل اجزاء واسعة من اليمن اثارت
الذعر والقلق لدى الخليجيني والسعوديني،
النها ادخلت ايران اىل الخليج من بوابته،
ووضعتها عىل حدود السعودية .هذا القلق
الخليجي ترددت اصداؤه يف العامل ،ولقي
تجاوبا وتفاعال معه الن التحديات تتخطى
اليمن ،ليس اقلها امن البحر االحمر والتجارة
الدولية ،وتهديدات "القاعدة" والتمدد االيراين،
وتنافس نفوذ طهران مع النفوذ الخليجي
التقليدي يف اليمن ،ومستقبل هذا البلد
ومسألة بقائه موحدا او تقسيمه فعليا ان مل
يكن رسميا بني شامل وجنوب ،بدءا من تنافس
رشعيتني :االوىل دستورية ممثلة بالرئيس عبد

ربه منصور هادي ،والثانية ثورية او واقعية
مركزها صنعاء .اىل ذلك كله ،الطابع التنافيس
املذهبي بني الحوثيني الزيديني الذين ميثلون
نحو ثلث السكان يف اليمن والسكان الباقني.
ما جرى عىل ارض اليمن ،ويف اجوائه ،فاق
كل تصور وتوقع يف رسعته وطبيعته والتغيري
العميق الطارئ عىل املشهد االقليمي والتوازن
االسرتاتيجي .بدأ رشيط االحداث مع بدء
الحوثيني وقوات الرئيس السابق عيل عبدالله
صالح عملية عسكرية برية واسعة الجتياح
املحافظات الجنوبية واسقاط عدن ،حيث لجأ
الرئيس عبد ربه منصور هادي قبل ان ينتقل
اىل الرياض .اعلن هذا التطور عىل االرض ان
مثة قرارا بالحسم العسكري اتخذه الحوثيون
القامة واقع جديد ،تجري املفاوضات السياسية
الحقا عىل اساسه .الواقع الجديد اسقط الخطة
السعودية التي كانت مصممة عىل اساس ان
تكون عدن عاصمة ثانية لليمن ،بديلة من
صنعاء او موازية لها ،ومركزا وتجمعا للقوى

ملاذا اتخذت السعودية
قرار الحرب ،وملاذا اوقفت
"عاصفة الحزم"؟

السياسية والعسكرية املناهضة لالنقالب
الحويث ،وان تكون عنوانا للرشعية الدولية
ومقرا للسفارات والدوائر الديبلوماسية التي
نزحت عن صنعاء السباب امنية وسياسية.
هذا الهجوم جاء يف سياق اقليمي ال ميكن فصله
عن اجواء املفاوضات االمريكية ـ االيرانية التي
بلغت مرحلة االتفاق الوشيك ،وال فصله عن
حركة ميدانية محمومة اليران يف املنطقة
من اليمن اىل العراق وسوريا ،كأنها جزء من
املفاوضات ،وكأن ايران تسابق الوقت وتسعى
عىل نحو حثيث اىل استثامر نشط لهذه
املرحلة التي تسبق االتفاق النووي من اجل
تثبيت مواقع نفوذها ،ودفع رشكائها الجدد اىل
التسليم برشعية نفوذها يف الخريطة العربية.
لكن املسار االيراين تعرض الول تحد وتصد
من جهة السعودية التي نفذت تهديدها
بالتدخل العسكري املبارش يف اليمن ،يف
لحظة اقليمية دقيقة .اعلنت السعودية ،ردا
عىل ما اعتربته تجاوزا للخطوط الحمر ومسا
بامنها القومي ،اطالق عملية "عاصفة الحزم"
يف اليمن التي وضعت االجواء اليمنية تحت
سيطرة القوات الجوية السعودية ،واعلنت
تحول االزمة اليمنية اىل "نزاع اقليمي"ُ .يع ّد
التدخل السعودي الذي حصل يف اطار اقليمي،
من ضمن تحالف شاركت فيه عرش دول بينها
دول الخليج (باستثناء سلطنة عامن) ومرص
واالردن ،نقطة تحول ليس يف اليمن فحسب،
امنا يف مجمل املنطقة ،ويعني يف جملة ما
يعنيه:
 -1الدفع بالرصاع السني ـ الشيعي اىل
مستويات متقدمة يف منطقة باتت مرسحا
لرصاعني متداخلني معقدين :دويل ـ اقليمي
ضد االرهاب عىل رأسه "داعش" ،وسني ـ
شيعي مركز االستقطاب فيه السعودية وايران.
 -2اتخذت السعودية قرارا كبريا وصعبا ميكن

اليمن :مركز الرصاع االقليمي وخط التامس السعودي ـ االيراين.

ان يعد من اهم القرارات التي اتخذتها يف
تاريخها الحديث ،عندما تقرر الخيار العسكري
يف اليمن وقيادة الحرب .ميكن النظر اىل القرار
السعودي من ثالث زوايا ،وفهمه من الخلفية
اآلتية:
• مل تعد الرياض واثقة بالسياسة االمريكية
التي تخدم ايران وتغطي متددها ،وتعترب ان
الواليات املتحدة تخوض حروب ايران وترضب
اعداءها :طالبان يف افغانستان ،صدام حسني يف
العراق ،وحاليا "داعش" .كام تعترب ان الرئيس
االمرييك باراك اوباما "مهجوس" باالتفاق
النووي مع ايران ،وبسببه يغض النظر عن اشياء
كثرية وميارس سياسة متساهلة ومرتاخية مع
ايران .كام يعطي اهمية زائدة اليران وال يقيم
وزنا للعرب والخليجيني ،ويتعاطى معهم عىل
انهم عاجزون عن التأثري يف مجرى االحداث،
وليست لهم اي اسرتاتيجيا ،غري قادرين عىل
املواجهة ،وليسوا مستعدين للحرب.
• وجدت السعودية انها امام وضع يطوقها من
جهتني :اوىل من ايران عرب ثالثة محاور ـ دول

هي العراق والبحرين واليمن ،وثانية من جهة
الشارع السني املتفاعل مع "داعش" ما دام
هذا التنظيم ميأل فراغا عربيا قياديا .بالتايل فان
هذا التحرك ال يهدف اىل احتواء الحوثيني يف
اليمن فحسب ،امنا ايضا احتواء الشارع العريب
واالسالمي وخطر "داعش" ونجوميتها.
• االهم ان السعودية تعترب ايران ،عرب حلفائها
الحوثيني ،تجاوزت الخط االحمر يف اليمن.
واذا كانت السيطرة عىل العاصمة صنعاء قد
جرى تقبلها عىل مضض ،فان السيطرة عىل
العاصمة الثانية "السعودية" املستحدثة عدن
مل مير ،خصوصا وانه يرتافق مع سيطرة عىل
الساحل اليمني وباب املندب ،ويهدد بنقل
التهديد الحويث اىل منطقة الحدود السعودية.
يف تقدير االوساط الديبلوماسية العربية،
غادرت السعودية سياسة الصرب والتحمل
والتحفظ وقبول االمر الواقع ،عندما استشعرت
خطرا كبريا عىل امنها واستقرارها ومصالحها،
فبادرت اىل تغيري مقاربتها للوضع يف اليمن،
واىل توظيف قدراتها العسكرية وثقلها العريب

واالسالمي ،وشبكة عالقاتها ومصالحها الواسعة
يف خدمة سياستها الهجومية الجديدة ،حيث
تقود الهجوم املضاد لوقف الهجوم االيراين
الذي وصل اىل حدودها.
ايران فوجئت بتطور االحداث ومل تكن تتوقع
ان تذهب الرياض اىل الخيار العسكري،
خصوصا يف ظل توقيت دقيق بالنسبة اىل
طهران التي تحارب عىل جبهتني :القتال وسط
العراق وجنوب سوريا ،واملفاوضات النووية
مع امريكا.
ايران التي لحقت بها يف اليمن انتكاسة مامثلة
ملا اصابها يف العراق العام املايض ،بادرت اىل
استيعاب الصدمة عرب طرح مبادرة سياسية
للحل ،ومامرسة ضغوط يف اتجاه وقف الحرب
الجوية .بدت مربكة ،لكنها مل تكن يف حال
قلق وذعر من الهجمة العسكرية السعودية،
النها تعترب التغيري عىل االرض ،ويف ميزان
القوى اليمني ،غري ممكن من دون تدخل
ب ّري ،وان السعودية غري قادرة عىل مثل هذا
التدخل ،وغري راغبة يف النزول من الجو اىل
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االرض .يف وقت ال تبدو واشنطن متحمسة
لهذه الحرب ،وتكتفي مبشاركة استخبارية
ولوجستية ،وال تضيع هدفها الرئييس وهو
االتفاق النووي مع ايران.
اما الواليات املتحدة ،فكانت تفاوض ايران
وتسايرها من جهة ،وتتفهم السعودية
وتجاريها من جهة ثانية .وهي انساقت اىل
عدم االعرتاض عىل "عاصفة الحزم" بعدما
كانت غضت النظر عمدا عن احداث اليمن،
كأنها ترى يف الحوثيني وحليفهم االيراين وسيلة
للقضاء عىل "القاعدة" ،وقطع الطريق عىل
محاولة "داعش" دخول اليمن.
تراوح موقف الواليات املتحدة من "عاصفة
الحزم" بني اعطاء ضوء اخرض للسعودية او
غض طرف و"قبة باط" ،او مجاراة وعدم
مامنعة .مل يكن يف وسعها غري ذلك لسببني عىل
االقل:
 رغبتها ومصلحتها يف ترويض ايران يف املرحلةالنهائية من املفاوضات النووية .وهذا يقتيض
عدم متكينها من الحسم العسكري يف سوريا
(ملصلحة الرئيس بشار االسد) ويف العراق
(لوحدها من دون مشاركة امريكية) ،وعدم
متكينها من السيطرة عىل اليمن بكامله .اآلن
مل تعد ايران يف موقع تفاويض قوي ،ويف موقع
القادر عىل فرض الرشوط وامالئها.
 رغبتها يف عدم انفراط عقد التحالفالدويل ضد "داعش" بسبب تعاظم الشكوك
واالعرتاضات من جانب السعودية وتركيا
ودول سنية اخرى .لو تلكأت واشنطن يف
تفهم تحالف "عاصفة الحزم" ودعمه ملا كان
يف امكانها الحفاظ عىل التحالف ضد "داعش"،
ولكان عقد هذا التحالف اخذ يف االنفراط بدءا
من الحلقة السعودية.
يلتقي طرفا النزاع (السعودية وايران) عىل
القول ان االمور واالوضاع تغريت ،وان ما
بعد "عاصفة الحزم" ليس مثل ما قبلها .لكن
االختالف واقع يف تفسري الوضع الجديد
وآفاقه:
• يف التفسري السعودي ان "عاصفة الحزم"
وجهت رسالة بليغة اىل الحوثيني بأن سيطرتهم
عىل اليمن وتحكمهم بقراره ومقدراته غري
ممكنة ،واىل ايران بأن مرشوعها التوسعي
يقف عند خطوط حمر ترسمها املصالح
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توسع ايران وانفالشها
في املنطقة اصبح
عبئا عليها واكبر من
امكاناتها وطاقتها

مصري االتفاق النووي :ال توقيع عىل يشء اىل حني توقيع كل يشء.

اوباما يتفادى الفشل
في االتفاق مع ايران
حتى ال يفقد الحزب
الديموقراطي حظوظ
العودة الى البيت االبيض

االسرتاتيجية للسعودية وامنها القومي .لذلك
ال عودة يف اليمن اىل الوراء ،واىل الوضع
السابق الذي كان قبل "عاصفة الحزم" .وهو
دخل يف مرحلة جديدة قوامها اعادة اطالق
العملية السياسية بالتالزم مع عملية اعادة
االعامر .وسيكون للسعودية فيها الدور االول
واالقوى ،واستنادا اىل غطاء دويل واقليمي.
• يف التفسري االيراين ان السعودية هي التي

بدأت الحرب وهي التي اوقفتها ،وهذا
ال يرتب امثانا وتكاليف عىل الحوثيني يف
اليمن الذين نجحوا يف االمتحان االصعب
وثبتوا مواقعهم ومكاسبهم ،وسيقطفون مثار
انتصارهم .سيكون عىل السعوديني ليس
االعرتاف بالحوثيني فحسب ،وما ميثلونه من
وزن وثقل يف املعادلة اليمنية ،امنا التسليم
ايضا بنفوذ ايران ودورها يف اليمن الذي قوي
اكرث بفعل هذه الحرب.
واقع الحال ان ايران والسعودية يف مأزق:
 ايران التي توسعت ومتددت يف املنطقةمستفيدة من فراغ عريب قيادي ،وهي تتقدم
بوترية ملحوظة يف السنوات االخرية من طريق
حلفائها ،بالقوة العسكرية ،بحيث اصبح
انفالشها يف املنطقة مثقال باعباء وصعوبات،
وصارت طموحاتها ومشاريعها اكرب من
امكاناتها وطاقتها.
 السعودية التي اضطرت اىل خوض غامرالحرب املبارشة للمرة االوىل ،والدخول يف

مخاطرة غري مضمونة العواقب والنهايات.
الخروج من هذا املأزق الشامل ال يبدو متاحا
اال من خالل تسويات سياسية اقليمية برعاية
الواليات املتحدة وادارتها ،وهي باتت اكرث
احتامال مع نشوء اوضاع جديدة اكرث توازنا يف
املنطقة ،تنتظر االتفاق النووي النهايئ ،وتطل
برأسها بعد حزيران.
ماذا عن هذا االتفاق النووي؟ هل يصبح مربما
ونهائيا؟
االتفاق النووي الذي تم التوصل اليه يف لوزان
"مبديئ اويل" ،ميكن ان يعترب مثابة اعالن مبادئ
او "اعالن نيات" ،او "تحديد معايري اساسية
لالتفاق النهايئ" .لذلك فان هذا االتفاق الذي
توج مسرية تفاوضية ماراتونية بني ايران
ومجموعة الدول الكربى بقيادة امريكية ،مل
ُيلغ متاما حال الحذر وحبس االنفاس .ومع
ان منطق االمور يقول ان املفاوضات تسري يف
االتجاه الصحيح ،وان اتفاق لوزان ارىس دعائم
اتفاق نهايئ ومعايريه مل يعد اال مسألة وقت

واخراج وتسويق ،فان هناك َمن يبقي عىل
مكان للتوقعات الحذرة .مبعنى ان االطار العام
لتسوية بات موجودا ،لكن ال تزال هناك مسائل
اساسية ال بد من العمل عليها و"الشيطان
يكمن يف التفاصيل" .اي ان ال توقيع حتى اآلن
عىل يشء اىل حني توقيع كل يشء.
وجد الرئيس االمرييك نفسه امام مهمة
صعبة هي تسويق االتفاق داخليا وخارجيا.
كان واضحا يف رشح الخيارات البديلة من
االتفاق الذي بدا الخيار االمثل واالنسب.
قال ما مفاده" :جربنا كل يشء مع ايران وبتنا
امام خيارين :الحرب او االتفاق .وقد اخرتنا
االتفاق" .يف رأيه ان االتفاق مع ايران اهون
الرشور ،وان البدائل (قصف املنشآت النووية
او مواصلة العقوبات وترك ايران تصل اىل
القنبلة النووية) كانت ستؤدي اىل واقع اكرث
خطرا .يف رأيه ايضا انه حان الوقت للكف عن
"الوهم" ،واالعرتاف بأن ارسائيل ال متلك خيارا
عسكريا لتدمري املنشآت النووية االيرانية.
امام اوباما فرتة اسابيع محدودة لتسويق
االتفاق النووي ،والقيام بهذه املهمة الصعبة
يف ثالثة اتجاهات:
• الكونغرس االمرييك اوال ،بعدما سارع عدد
كبري من الجمهوريني اىل اعالن اعرتاضاتهم عىل
الصفقة ،وابدى كبار الدميوقراطيني تساؤالت
وانتقادات لها .فاالنطباع السائد لدى الغالبية
الجمهورية ان االتفاق خطري ،وان اوباما
فشل يف كبح جامح ايران يف منطقة الرشق
االوسط ،وهذه الصفقة محاولة الظهار الفشل
الديبلومايس عىل انه نجاح.
• الدول العربية ،خصوصا دول الخليج ويف
مقدمها السعودية ،حيث سارع اوباما اىل
مراعاة الهواجس والتحفظات الخليجية بأن

دعا اىل قمة استثنائية امريكية ـ خليجية تعقد
يف كمب ديفيد منتصف ايار الجاري .ذلك ان
الدول العربية تشعر بأن واشنطن تجاهلت
كثريا تجاوزات ايران يف املنطقة لتسهيل
التوصل اىل االتفاق ،وتخىش هذه الدول من ان
تكون الديبلوماسية النووية االمريكية جزءا من
مخطط اكرب لتحويل ايران رشيكا اسرتاتيجيا
لواشنطن يف ادارة الرشق االوسط.
• ارسائيل املصابة باحباط وخيبة وغضب
من جراء اتفاق نووي مع ايران ،يعكس
فشل الضغوط والجهود السياسية واالمنية
والديبلوماسية التي مارستها تل ابيب طيلة
السنوات املاضية ،ويكرس ايران "دولة حافة
نووية" مع رقابة دولية ورفع العقوبات
االقتصادية عنها .وهو السيناريو االسوأ الذي
تخوفت منه حكومة بنيامني نتنياهو التي
اخفقت يف تسويق مطالبها لجهة ربط رفع
العقوبات بتغيري السياسة الخارجية اليران،
او لجهة تبديل املوقف االيراين من ارسائيل
وحقها يف الوجود.
االنطباع السائد ان االتفاق بات يشكل حاجة
لطرفيه :الفشل سيكون مكلفا سياسيا للرئيس
اوباما الذي ربط تركته التاريخية بانجاز اتفاق
مع طهران ،وفشل املفاوضات يرتب كلفة
عىل طهران التي هي يف اشد الحاجة اىل رفع
العقوبات االقتصادية املفروضة يك تتمكن من
تنفيذ اسرتاتيجيتها االقليمية .مل يحقق اوباما
انجازا يف سياسته الخارجية مع الصني او مع
روسيا بالطبع ،او بني ارسائيل والفلسطينيني،
وكان طوال السنوات الست املاضية يتحدث
عن هذه االمور الثالثة ،وعن امر رابع هو
االتفاق مع ايران يف شأن برنامجها النووي
وال يريد ان يفشل فيه ،وال انهاء عهده بخيبة
والقضاء عىل حظوظ الحزب الدميوقراطي
يف العودة اىل البيت االبيض مجددا يف املدى
القريب.
اما ايران ،فتسعى اىل اتفاق لفك الحصار
الخانق و"رشعنة" ملفها النووي وان تأجل
انتاج القنبلة ،واملساومة مع امريكا عىل
املكاسب التي حققتها عىل االرض بحيث
ينتقل التفاوض اىل مرحلة ما بعد االتفاق
النووي ،ويكون وسيلة من وسائل تثبيت
السيطرة وليس ازالتها.
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تحقيق
نظارة األمن العام تحت شمس ساحة العبد قريبًا

أعلى معايير حقوق اإلنسان في معاملة املوقوفني
مبقدار تشدد املديرية العامة لالمن العام وحزمها يف مالحقة املجرمني واملخالفني
للقانون ،وتوقيفهم بارشاف القضاء املختص ،تحرص عىل معاملتهم ـ وهم موقوفون
موقتا يف نظارتها يف انتظار استكامل االجراءات القضائية املتعلقة بهم ـ وفق اعىل
معايري املعاملة االنسانية التي تراعي حقوق االنسان

رئيس دائرة التحقيق واالجراء املقدم اييل الديك.

مع تسلمه مهامته ،وصف املدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم نظارة
املديرية تحت جرس العدلية بـ«انها عار
عىل االمن العام يف حال ابقائها عىل
الوضع الحايل» .منذ تلك اللحظة ،مل تبقَ
عىل حالها يف تقدمياتها الصحية والغذائية
والرعاية االجتامعية للموقوفني موقتا،
وبدأ الرشوع بتشييد نظارة جديدة تراعي
املعايري الدولية لحقوق االنسان ،تحت
الشمس يف ساحة العبد ،سيتم االنتقال
اليها قريبا.
يتحدث رئيس دائرة التحقيق واالجراء
املقدم اييل الديك اىل “االمن العام”
عن النظارة الحالية ،واوضاع املوقوفني
فيها واملعاملة التي يحظون بها« :بداية،

من الرضوري االشارة اىل انه مع انطالق
خطة تحديث االمن العام منذ نحو
اربع سنوات ،تم توقيع مذكرات تفاهم
وبروتوكوالت تعاون عدة بني املديرية
العامة لالمن العام ومنظامت وهيئات
وجمعيات محلية ودولية تعنى بحقوق

يتكامل دور االمن العام
واملنظمات والهيئات
االنسانية لضمان احترام
حقوق االنسان

االنسان ،السيام رابطة كاريتاس ـ لبنان
والبعثة الدولية للصليب االحمر ومنظمة
االمم املتحدة لشؤون الالجئني UNHCR
وسواها الجل تحقيق هدف اساس ،هو
جعل ظروف اقامة املوقوفني موقتا يف
نظارة االمن العام متطابقة مع املعايري
الدولية لحقوق االنسان .قمنا بتعزيز
مستوى التقدميات الصحية والغذائية،
وتحسني الرعاية االجتامعية والنشاطات
الرتفيهية للموقوفني ،فضال عن انشاء
مكتبة زودناها اجهزة تلفزيون وهواتف
ثابتة لتكون يف متناول املوقوفني .وقد
ادت تلك االجراءات واالنجازات التي
حققناها ،بالتعاون مع املنظامت والهيئات
والجمعيات الحقوقية واالنسانية ،اىل
تأمني ظروف الئقة ومحرتمة للموقوفني
موقتا ،مبا يتوافق مع املعايري الدولية
لحقوق االنسان .من ابرز تلك االجراءات
والتحسينات:
مبجرد وصول املوقوف موقتا اىل النظارة
يتم اجراء معاينة طبية له ،وفتح ملف
طبي خاص به يف حال كان يعاين اي مرض
بهدف متابعة وضعه الصحي الحقا عىل
نحو علمي واضح ومنظم.
اطباء وممرضات يف االمن العام ومن
رابطة كاريتاس ـ لبنان يداومون ليال ونهارا
يف النظارة لتقديم الرعاية الطبية ،عىل
نحو متواصل للمرىض من بني املوقوفني
موقتا .اي مريض تسوء حاله ينقل فورا اىل
املستشفى ملتابعة عالجه.
تفعيل عمل املستوصف الطبي ضمن
النظارة ،واعتامد آلية تخزين بعض االدوية
االساسية يك ال يؤدي فقدانها املفاجئ من
االسواق اللبنانية اىل اي تأثري عىل املرىض
من املوقوفني.
مرشدات اجتامعيات تابعات لرابطة
كاريتاس ـ لبنان يداومن ليال ونهارا
يف النظارة لتوفري الرعاية النفسية

واالجتامعية الي موقوف يعاين من
اضطراب او مرض نفيس ،كذلك اي
موقوفة تكون حامال.
تقديم ثالث وجبات غذائية يوميا تستويف
الرشوط الصحية والغذائية ،وتتالءم مع
املعتقدات الدينية والحاالت الصحية
الخاصة ،بارشاف مبارش من اختصاصية
تغذية تابعة لرابطة كاريتاس ـ لبنان.
التزام برنامج نظافة يومي يشمل كل غرف
النظارة وجميع املوقوفني ،السيام الفرش
واالغطية والثياب الخاصة ،وتوفري املياه
الساخنة .24/24
انشاء مكتبة خاصة تحتوي كتبا تشمل
مواضيع يف اللغات املختلفة.
تزويد القاعة اجهزة تلفزيون.
تأمني هواتف ثابتة تسمح للموقوفني
بالتواصل مع َمن يرغبون من اهل او
اقارب او سفارات.
اقامة نشاطات فنية متنوعة بالتعاون
مع رابطة كاريتاس ـ لبنان مثل استقبال
اطفال من بعض املدارس لتقديم
مرسحيات لها ابعاد انسانية سامية،
او استقبال طالب يعزفون عىل اآلت
موسيقية ،وغريها من النشاطات ذات
الطابع الفني واالجتامعي.
التنسيق مع البعثة الدولية للصليب
االحمر لزيارة النظارة دوريا ،ومقابلة
اي موقوف موقتا ،ورفع تقرير يف نتيجة
الزيارة.
اضف اىل ذلك ،ان املديرية العامة لالمن
العام عىل تنسيق دائم مع السفارات
االجنبية العاملة يف لبنان واملنظامت
التابعة لالمم املتحدة ،مبا يخدم االوضاع
القانونية واالجتامعية للموقوفني موقتا يف
النظارة.
■ رغم املعاملة التي تراعي افضل املعايري
االنسانية ،يبقى ان النظارة موجودة يف
طبقة اوىل سفلية تحت االرض ال ترى
الشمس .هل من حل لهذه املعضلة؟
□ الحل الجذري لهذه املشكلة اصبح
عىل قايب قوس او ادىن من التحقق .خالل
اشهر قليلة سيتم نقل نظارة املوقوفني

مقال

بني األمن والحقوق
املحاماة رسالة تهدف اىل الدفاع عن الحقوق ضمن الدولة ،واالمن رسالة تهدف اىل حامية الدولة
والحقوق .اذن ،هام رسالتان تلتقيان منذ فجر التاريخ عىل هدف واحد هو الحق ،وتسعيان عىل
مر االجيال للوصول اىل نتيجة واحدة هي الدولة الفعلية.
هذا التفاهم التاريخي بني الرسالتني ،ترجمته املديرية العامة لالمن العام ممثلة باللواء عباس
ابراهيم ونقابة املحامني يف بريوت ممثلة بالنقيب جورج جريج ،بتوقيع مذكرة تفاهم وتنسيق
بينهام ،تهدف اىل تسهيل عمل املحامني لدى دوائر االمن العام ومراكزه عىل كل االرايض اللبنانية،
من حيث الدخول اىل املباين او متابعة معامالتهم املهنية ،مبا ال يتعارض مع الدور االمني الذي
تؤديه املديرية.
بدأ العمل باملذكرة منذ  24نيسان  ،2015وابرز ما تضمنته من تسهيالت للمحامني يف دوائر
االمن العام ومراكزه:
 1ـ تخصيص مدخل لدخول املحامني اىل املباين املركزية يف االمن العام.
 2ـ اعفاء املحامي من اعطاء معلومات شخصية تتعلق بهويته ،واالكتفاء مبعلومات بطاقة
املحاماة خاصته ،الصادرة عن النقابة.
 3ـ السامح للكتاب العدول بدخول مراكز التوقيف لتنظيم وكالة من موقوف ملصلحة املحامي.
 4ـ استحداث غرفة خاصة للمحامني يف مباين االمن العام التي تضم موقوفني.
 5ـ عدم اجراء االستعالم العديل عن املحامي يف مراكز االمن العام ومبانيه.
 6ـ قبول وكالة املحامي الرسمية العامة والشاملة ،او وكالة رسمية خاصة يف مراكز االمن العام
عن جميع املوقوفني تبعا لجنسياتهم املختلفة ،والكفالء اللبنانيني واالجانب اكانوا اشخاصا
طبيعيني او معنويني ،مبا يؤمن مامرسة املحامي حقوق الدفاع املوكلة اليه بكل حرية وبعيدا
من اي ضغوط.
 7ـ عند املراجعة ،عىل املحامي حيازة وكالة عامة عن اصحاب العالقة و /او وكالة خاصة باملعاملة
املزمع انجازها تكون رسمية ،اذا كانت معقودة يف لبنان وحائزة املصادقات املطلوبة اذا كانت
منظمة يف الخارج .عىل ان تسمح الوكالة العامة للمحامني بالقيام بكل انواع املعامالت لدى
املديرية طيلة مدة التوكيل ،باستثناء تلك التي يتطلب فيها قبول املعاملة الحضور الشخيص
لصاحب العالقة للبصم او التوقيع ،او لضبط االفادة التي ميكن فيها للمحامي مرافقة موكله ما
مل يكن ضبط االفادة السباب امنية.
 8ـ قبول مراجعة املحامي يف دائرة التحقيق واالجراء اذا كان هو الكفيل عن الشخص املوقوف،
او كان الكفيل زوجته ،او شقيقه ،او شقيقته ،او ابنه ،او ابنته ،او والده ،او والدته.
من ابرز ما التزمته نقابة املحامني حيال املديرية العامة لالمن العام مبوجب املذكرة:
 1ـ احرتام التدابري واالجراءات التي يقررها االمن العام يف مراكزه ،ولها طابع او دافع امني،
عىل ان يتم ابالغ نقيب املحامني بالتدابري واالجراءات التي تهم املحامني ،وتتعلق بهم وبعملهم
مبارشة.
 2ـ يف حال كان املوقوف لدى االمن العام احد العسكريني لديها ،التقيد باحكام املادة  32من
املرسوم االشرتاعي رقم  2873الصادر يف  16كانون االول  1959املتعلق بتنظيم صالحيات االمن
العام وتحديدها ،بحيث يرتبط قبول وكالة املحامي عن العسكري املوقوف تأديبيا او مسلكيا
مبوافقة مسبقة من املدير العام لالمن العام .وتكون هذه املوافقة املسبقة محصورة باالمور
التأديبية واملسلكية ،دون سواها من االسباب االخرى لتوقيف العسكريني.
اخريا ،شكرا حقوقية وامنية ملن ساهموا يف تنسيق هذا “التفاهم الطبيعي” املوجود منذ فجر
التاريخ .اما َمن اساؤوا اليه يف املراحل السابقة ،فترصفهم كان غري طبيعي ونرتكه للتاريخ!

املحامي منري الشدياق
mounirchidiac2014@gmail.com
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موقتا من جرس العدلية اىل مركز جديد
مستحدث يف ساحة العبد بالتنسيق مع
جهات عدة ذات طابع انساين كالصليب
االحمر اللبناين واالتحاد االورويب والوفد
السويرسي ورابطة كاريتاس ـ لبنان.
طبعا سنستمر يف تطبيق املعايري الدولية
لحقوق االنسان وحقوق املوقوفني يف
النظارة الجديدة التي تتسع لنحو 600
موقوف ،لكل منهم رسير خاص ،وغريها
من الرشوط التي تؤمن لهم ظروفا الئقة
ومحرتمة .كذلك تضم النظارة مركزا طبيا
ومستوصفا حديثني ،وملعبا ومطعام
ومكاتب خاصة ملنظامت وهيئات تنشط
يف مجال حقوق االنسان .قد يكون من
الرضوري توضيح حقيقة دامغة ،قد
يتجاهلها البعض عن قصد او غري قصد،
مفادها ان وجود النظارة تحت االرض
حيث ال ترى الشمس وال يدخلها الهواء
اال عرب شفاطات صناعية ،امر ال ييسء اىل
َمن يتم توقيفهم موقتا وظرفيا مقدار ما
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حفلة موسيقية ملدرسة املكفوفني
في نظارة األمن العام
انشاءات النظارة الجديدة للموقوفني موقتا.

رسميا .تاليا فان قرار املدير العام اللواء
ابراهيم بنقل النظارة من تحت االرض
اىل فوقها مبا يضمن توفري افضل الرشوط
نظارة تحت االرض ال ترى
الصحية العامة للموجودين فيها ،قرار
الشمس تسيء الينا مقدار
يستحق الشكر واالمتنان منا اوال ،بقدر ما
اساءتها الى املوقوفني
يستحق شكر املوقوفني موقتا ومنظامت
وهيئات وجمعيات املجتمع املدين عىل
السواء .كل الشكر ملَن سيؤدي قراره اىل
ييسء الينا ،ضباطا وعسكريني يف االمن نقل النظارة قريبا من تحت االرض اىل
العام ،نكون فيها عىل نحو دائم ومتواصل ،تحت الشمس.
وتحديدا منذ عام  2000تاريخ افتتاحها
م .ش

يف  23نيسان اقامت رابطة كاريتاس -لبنان ،بالتنسيق مع كاريتاس الدولية وهيئة االغاثة الكاثوليكية ومؤسسة “”trocaire
(رشيكة كاريتاس يف ايرلندا) ،حفلة موسيقية يف نظارة االمن العام املوقتة يف العدلية ،قدمتها فرقة من مدرسة املكفوفني يف بعبدا.
اضفت الفرقة املوسيقية جوا من السعادة عىل املوقوفني واملوقوفات موقتا يف النظارة.

تحضريات الفرقة.

فحوص دم ملوقوفني لدى الكشف عىل حالهم الصحية.

اثناء العزف
الصيدلية يف النظارة الحالية.

موقوفون يستخدمون الهاتف.

الفرقة مع مسؤولني يف الجمعيات.
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تحقيق

منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

مركز أمن عام ريفون اإلقليمي:

ّ
ومشقة اإلنتقال
إستعجال املعامالت وتوفير النفقات
من توقيف شبكة تزوير كانت تنشط بني مناطق كرسوان وبريتال وصيدا والنبطية،
اىل شبكة دعارة اتخذت من احد مالهي البلدات مقرا لنشاطاتها ،اتم مركز امن
عام ريفون االقليمي ،املستحدث قبل ثالث سنوات ،انجازات امنية يف موازاة تعزيز
العمل االداري تسهيال ملعامالت املواطنني واستعجالها

رئيس مركز امن عام ريفون االقليمي النقيب نوهرا خليل.

عرشات البلدات والقرى يف وسط قضاء كرسوان
وجرده كان ابناؤها واملقيمون فيها يتكبدون ،يف
الصيف والشتاء ،مسافة الوقت ومشقة اهداره
ونفقات االنتقال اىل جونيه ،اقرب مركز امن عام
اليهم ،النجاز معامالتهم .مع استحداث مركز
ريفون عام  2012اصبحت كل املشقات من
املايض .تطرق رئيس املركز النقيب نوهرا خليل،
يف حوار مع "االمن العام" ،اىل النطاق الجغرايف
واالداري لعمل املركز .قال" :يشمل املناطق
املمتدة من جعيتا حتى جرود كفردبيان ،ومن
بلونة اىل داريا ،ومن بزمار اىل عشقوت".

الرس العامة ،العرب واالجانب ،الجوازات اللبنانية،
التحقيق واالستقصاء.
■ ما هي املهامت واملسؤوليات التي يضطلع بها؟
□ املهامت واملسؤوليات كثرية ومتنوعة ،ميكن
ايجازها بالقول اننا نقوم ضمن النطاق االداري
للمركز بكل االعامل واملهامت التي توليها القوانني
واالنظمة النافذة للمديرية العامة لالمن العام.

يستقبل املركز
ومم تتألف هيكليته؟ نحو  300معاملة يوميا،
■ ملن يتبع املركز ادارياّ ،
□ هو احد املراكز التابعة لدائرة امن عام جبل  200منها للسوريني
لبنان االوىل ،ومقرها يف رسايا بعبدا .اما هيكليته
االدارية فتضم ،اىل رئاسته ،اربع شعب :امانة

منها عىل سبيل املثال:
• قبول طلبات منح جوازات السفر اللبنانية،
قبول انجاز تجديد جوازات املرور ملكتومي القيد
وفئة قيد الدرس ،وثائق السفر الفلسطينية،
االقامات السنوية للرعايا العرب واالجانب،
اقامات املجاملة ،االقامة السنوية ،طلبات نقل
الكفالة ،طلبات تحويل السامت من سياحية اىل
عمل ،طلبات املصادقة عىل صور جوازات السفر
اللبنانية ،طلبات اضافة مهنة عىل جواز السفر.
• متابعة اوضاع العرب واالجانب وخصوصا
املخالفني نظام االقامة ،التحقيق يف طلبات
فقدان جوازات السفر او تلفها او رسقتها ،فرار
العامل العرب واالجانب ،طلبات قيد املواليد،
اثبات النسب ،تصحيح يف وقوعات الهوية ،حرص
االرث ،اثبات الوفاة ،التثبت من صحة زواج ،واي
طلبات رسمية اخرى تردنا من القضاء املختص او
من االدارات الرسمية املعنية مثل دوائر االحوال
الشخصية وغريها.
• اجراء دوريات امنية سيارة ،مكافحة كل ما ميس
االمن عرب مراقبة اعامل التخريب ومالحقة افراد
الشبكات ،دعاة الفوىض واالضطرابات واالعامل
االرهابية ومس السلم االهيل.
• القيام باملهامت املنوطة باالمن العام كضابطة
عدلية ذات اختصاص نوعي عام ،يشمل مالحقة
كل انواع الجرائم وتوقيف املجرمني بارشاف
القضاء املختص.
مم يتألف مبنى املركز ومباذا يتميز؟
■ ّ
□ يتميز جغرافيا بانه موجود يف منطقة قريبة
من كل وسط كرسوان وجردها .مساحته واسعة
ويف محيطه مواقف سيارات مجانية للعسكريني
واملدنيني ،وهو مجهز بكل وسائل التدفئة والتربيد،
وكذلك مكاتبه باحدث اجهزة الكومبيوتر وبرامج
العمل الحديثة .تحتوي كل غرفة عىل مقاعد
مخصصة للمواطنني الذين ينتظرون دورهم المتام
معامالتهم .عند املدخل يتوزع انجاز املعامالت
بني صفني ،االول مخصص للمواطنني اللبنانيني،

التقدّم باملعامالت.

والثاين لالجانب ككل وخصوصا السوريني الذين
ازدادت اعدادهم .الهدف من التنظيم االداري
واللوجستي عدم الزام املواطن اللبناين انتظار
االعداد الكبرية من صفوف الوافدين السوريني
النجاز معاملته .لدى دخول صاحب املعاملة اىل
املركز يستقبله عسكري عىل الباب الرشاده اىل
الكونتوار املخصص لنوع معاملته ،علام ان املركز
يتضمن  15كونتوارا مخصصة الستقبال املعامالت.
اذن ،مبساحته وتجهيزاته وتنظيمه االداري ،يراعي
افضل معايري الخدمة العامة.
■ كيف كان وقع استحداث املركز عىل املواطنني
واملقيمني يف املنطقة؟
□ الكل ابدى ترحيبا عارما ،ذلك ان وجود املركز
ساهم يف تسهيل انجاز معامالتهم ،وتوفري النفقات
ومشقة انتقالهم والوقت من وسط كرسوان
وجردها اىل ساحلها المتامها ،كام كانت الحال يف
السابق ،خصوصا يف ظل زحمة السري الخانقة التي
تعاين منها معظم املناطق ،واخطار عبور عدد من
طرق الوسط والجرد يف فصل الشتاء وصعوبتها
عند انخفاض مستوى الرؤية بسبب كثافة
الضباب .كام ان قرب املركز من مناطقهم ،مع ما
يتيحه ذلك لنا من رسعة يف التحرك عند وقوع اي
حادث امني ،زاد من شعورهم بالطأمنينة .جميع
املواطنني والبلديات والفاعليات يف املنطقة يبدون
كل التعاون معنا ،السيام بلدية ريفون التي كانت
لها مساهمة فاعلة يف استحداث هذا املركز.
■ هل كان لالعداد الكثيفة من الوافدين السوريني
اي انعكاس عىل عمل املركز؟
□ بالطبع .من الناحية االدارية ،عىل سبيل املثال،
نستقبل يوميا ما يقارب  300طلب معاملة ،نحو

 200منها تعود اىل مواطنني سوريني .اما من
الناحية االمنية ،فقد بينت احصاءاتنا خالل العام
املنرصم ان نسبة الجرائم املختلفة والرسقات
ازدادت بنسبة تقارب  .%70ال بد من االشارة اىل
ان السوريني واالجانب القاطنني يف بعض قرى
جرد كرسوان يكون عددهم خالل فصل الشتاء
اكرب من عدد اللبنانيني.
■ هل كان لالجراءات االخرية التي نظمت
دخول السوريني واقامتهم يف لبنان اي اثر عىل
عملكم؟
□ بدأت اعداد املعامالت تخف تدريجا ،لكننا
نالحظ ازديادا نسبيا يف اعداد املوقوفني السوريني
املخالفني لنظام االقامة يف لبنان .البعض منهم
م ّمن ال تتوافر لديهم الرشوط القانونية الالزمة
لالقامة ،يلجأون اىل االستمرار يف االقامة عىل
نحو غري رشعي ،او محاولة استحصالهم عىل
مستندات مزورة تخفي حقيقة هويتهم ووضعهم
غري القانوين .اوقفنا عددا من الذين يف حوزتهم
مستندات رسمية مزورة ،او ينتحلون صفة
اشخاص من الجنسية اللبنانية .كل ذلك بناء عىل
اشارة القضاء املختص.
يغطي النطاق االداري ملركز امن عام ريفون
االقليمي بلدات وسط كرسوان وجردها:
جعيتا ،سهيلة ،بلونة ،عجلتون ،داريا ،ريفون،
عشقوت ،القليعات ،بزمار ،فيطرون ،مريوبا،
حراجل ،فاريا ،كفردبيان ،بقعتوتة ،بقعاتة
كنعان ،رعشني ،وطى الجوز ،بقعاتة عشقوت،
كفرتيه ،نهر الذهب ،اغبه ،عني الدلب.

■ ما هي االنجازات التطويرية التي تحققت يف
املركز منذ استحداثه؟
□ رغم حداثة انشاء املركز نسبيا ،مل نتوقف لحظة
عن السعي اىل التحديث متاشيا مع خطة التطوير
التي تشهدها املديرية ،وقد حققنا انجازات امنية
وادارية ولوجستية عدة ،من ابرزها:
 -1متكنا منذ اشهر ،بالتنسيق مع مكتب شؤون
املعلومات يف االمن العام ،وبناء عىل اشارة النيابة
العامة املختصة ،من توقيف شبكة دعارة كانت
تتخذ من احد مالهي البلدات الكرسوانية مقرا
لعملها .وقد احيل افرادها واملتورطون فيها عىل
القضاء املختص.
 -2اوقفنا شبكة تزوير بحوزتها معدات واختاما
لتزوير املستندات واالقامات ،كانت تنشط بني
مناطق كرسوان وبريتال وصيدا والنبطية .تم
التحقيق مع افرادها وتوقيفهم بارشاف القضاء
املختص.
 -3متكنا خالل عام  2014من توقيف  40مطلوبا
مبوجب مذكرات قضائية كانوا يقيمون او يتجولون
خفية ضمن النطاق الجغرايف لعمل املركز.
 -4نصبنا خيمة كبرية امام مبنى املركز تقي الناس
الذين ينتظرون انجاز معامالتهم ،من حرارة
الشمس وامطار الشتاء.
 -5عززنا املركز باعداد اضافية من العسكريني
بنسبة  .%35رغم ذلك ،فان كثافة املعامالت
واملهامت تضطرنا للعمل يوميا اىل ما بعد الدوام
الرسمي.
 -6رفعنا نسبة الجهوزية االمنية عىل نحو دائم عرب
االبقاء عىل قسم من عسكريي املركز يف جهوزية
تامة ،ليل نهار ،للتحرك الفوري عند وقوع اي
حادث امني بهدف ضبط االمن ومكافحة الجرائم.
 -7منعنا السامرسة الذين يحاولون استغالل
اوضاع الوافدين السوريني وابتزازهم للحصول
منهم عىل بدالت مادية باساليب ملتوية ،من
الوقوف داخل قاعات املركز ويف محيطه .كام
اننا ،بعد شكاوى وردت الينا ،وبناء عىل اشارة
النيابة العامة املختصة ،اوقفنا شخصني ،لبنانيا
وسوريا ،كانا يقومان بعمليات نصب واحتيال
عىل الوافدين السوريني يف محيط املركز ،ومتت
احالتهام عىل الجهات القضائية املختصة.
 -8ابقاء قسم من عسكريي املركز يف جهوزية
دامئة للتحرك الفوري عند وقوع اي حادث امني.
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دورة في تطوير القدرات الوطنية

دورة مع رابطة كاريتاس لبنان

من االحتفال.

اقيم حفل توزيع شهادات عىل عدد
من ضباط املديرية العامة لالمن العام
انهوا دورات تأهيلية يف التعامل مع
العامل االجانب وحاالت االتجار بالبرش
بالتعاون مع كاريتاس لبنان ،يف مبنى
املديرية العامة لالمن العام.
حرض الحفل وفد رابطة كاريتاس لبنان
برئاسة رئيسها االب بول كرم والعميد
بشارة جبور ممثال املدير العام لالمن

تسليم شهادات اىل ضباط

العام اللواء عباس ابراهيم وعدد من
ضباط االمن العام ومفتشيه ومأموريه.
افتتاحا النشيد الوطني ،ثم نشيد
االمن العام ،فنشيد كاريتاس لبنان.
القى بعد ذلك االب كرم كلمة شدد
فيها عىل ان كاريتاس ،ومركز االجانب
تحديدا ،اطلق مرشوعا يهدف اىل حامية
العامل االجانب «ايا يكن لونهم ودينهم
وعرقهم» .واضاف« :تكافح الرابطة

وتقف يف وجه االتجار بالبرش» .واعلن
ان املركز يعمل عىل تلقي شكاوى
العامل االجانب واكتشاف حاالت
االتجار بالبرش وعىل خدمة املواطن ،اىل
مواكبة االعامل الجارية لنقل النظارة
املوقتة لالمن العام من جرس العدلية
اىل ساحة العبد «ستعتمد فيها املعايري
املتفق عليها».
وقال ان كاريتاس تحت شعار «نعم
للحياة والعدالة االجتامعية» تبتغي
موحدة مع
«التوصل اىل معايري ومفاهيم ّ
االمن العام حول موضوع التعامل مع
العامل ،يك نكون متساوين امام الله».
والقى العميد جبور كلمة اللواء ابراهيم
اكد فيها ان املديرية العامة لالمن
العام «تتطلع اىل املزيد من التعاون
مع كاريتاس لبنان لتطوير القدرات
والخدمات ،بهدف ابراز الوجه الحضاري
واالنساين للبنان» ،مشددا عىل «اهمية
التعاون الدائم يف مجاالت تنمية قدرات
العاملني ودعم الفئات االكرث تهميشا».
يف ختام الحفل سلم العميد جبور اىل
االب كرم درعا تذكارية ،ثم وزعت
الشهادات عىل ضباط االمن العام
وعسكرييه.

العميد جبور يسلم اىل االب كرم درعا تذكارية.

اقيمت دورة تدريب قيادية متقدمة لثامنية
من ضباط املديرية العامة لالمن العام يف
ارشاف فريق عمل مرشوع «تطوير القدرات
الوطنية لالدارة املتكاملة للحدود» ،بتمويل
من االتحاد االورويب وتنفيذ املركز الدويل
لتطوير سياسات الهجرة  .ICMPDاستمرت
الدورة ثالثة اسابيع ،واعترب نجاحها من ضمن
نجاحات تحققت بفضل التعاون الوثيق
بني الجانبني .بات مرشوع تطوير القدرات
التدريبية الفاعلة واملستدامة احد الجوانب
االساسية يف عمل االمن العام ،والحافز نحو
االرتقاء مبعايري االحرتاف اىل اعىل املستويات.
يشمل الدعم املتقدم من املرشوع ورشكائه
املساهمة يف تقديم املعدات التدريبية،
وتطوير البنى التحتية الخاصة بالتدريب،
اىل اقامة دورات تدريبية تخصصية يف
صوغ خطط الدروس ومواد تدريبية اخرى،
وتطوير املعرفة واملهارات للعاملني يف مجال
التدريب مدربني واداريني .ووفرت الدورة
املهارات التقنية التي يحتاج اليها املدربون
الجراء كل مراحل الحلقة التدريبية
وتطبيقها بكفاية ،عىل النحو اآليت:

املشاركون يف الدورة التدريبية.

• تحضري املواد التدريبية التي تستجيب
الحاجات والتوقعات عىل نحو كامل.
• تقديم دورات تدريبية تتضمن املعلومات
للمتدربني وتحفزهم.
• اجراء تقييم دقيق لالداء لتحديد وسائل
التطوير.
يستخدم الضباط املشاركون املهارات التي
اكتسبوها ،اضافة اىل زمالئهم الذين سبق

 ...وكيفية التعاطي مع اإلحتجاز
يف اطار الدورات التدريبية التي تقوم
بها يف ارشاف دائرة التدريب ،ضمن
الرزنامة التدريبية لعام  2015بالتعاون
مع اللجنة الدولية للصليب االحمر،
نظمت املديرية العامة لالمن العام
دورة متقدمة يف موضوع االحتجاز،
وسبل ترصف عنارص املديرية داخل
املراكز.
شارك يف الدورة  20عسكريا ،وكان
لها صدى ايجابيا عكس مستوى عاليا
من الجدية واملسؤولية لدى املشاركني
لتعزيز مهاراتهم والنتائج التي افضت
اليها اعامل الدورة.

من اعامل الدورة التدريبية

(املأمور روين هربا).

ان تابعوا دورات مامثلة مع املرشوع،
يف عملهم لضامن التزام التدريب باعىل
املعايري املمكنة.
تعليقا عىل نتائج الدورة ،وصف معهد
الرشطة االورويب  CEPOLتدريب انفاذ
القانون بانه «مهنة ...فن يف ذاته» .ان
صح القول ،فهذا الفن يبدع فيه االمن
العام.
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 535مرشحًا لدورة ض ّباط إختصاصيني

دورة تدريبية على نظام إدارة الجودة

اوشكت املراحل التحضريية يف املديرية العامة لالمن العام لتطويع ضباط اختصاصيني يف العلوم االدارية والهندسية وتالمذة ضباط من حملة االجازة
اللبنانية يف الحقوق بطريقة املباراة عىل نهاياتها.
بلغ عدد املرشحني من بني العسكريني واملدنيني الذكور واالناث الذين خضعوا لالمتحان الخطي خالل اذار ونيسان املاضيني  535مرشحا ،توزعوا
عىل قاعات مبنى الجامعة اللبنانية يف الحدت ،يف حضور رئيس اللجنة االساسية املكلفة مهمة االرشاف عىل التطويع واعضائها.

نظمت املديرية العامة لالمن العام دورة تدريبية عىل نظام ادارة الجودة ،قدمها خبري الجودة املهندس وليد حداد من برنامج ( Qualebبرنامج
الجودة) يف حضور رئيس قسم الجودة يف مكتب التخطيط والتطوير يف املديرية العامة لالمن العام العقيد عدنان شعبان.
سلطت الدورة الضوء عىل مفاهيم نظام الجودة ،والوسيلة الفضىل لتطبيق االجراءات من اجل ترسيخ املفاهيم عند االفراد لتأمني تطبيقه ،والتفاعل
معه عىل النحو املطلوب .بعد تعريف بعض مصطلحات املواصفة القياسية  ISOونظام إدارة الجودة ،تم التطرق اىل وضع نظام ادارة الجودة يف
املديرية العامة لالمن العام بناء عىل متطلبات املواصفة القياسية .من ثم تعريف التدقيق الذي يعترب احد متطلبات املواصفة القياسية الخاصة
بالقياس والتحليل والتطوير ،ورشح اهدافه ومراحله.

املرشحون يف الباحة.

يخضعون لالمتحان.

دورة تدريبية على «لغة الجسد»
يف اطار تطوير العمل التدريبي الذي تعتمده املديرية العامة لالمن العام يف تنفيذ الرزنامة التدريبية للعام  ،2015نظمت شعبة التدريب يف ارشاف
دائرة التدريب دورة حديثة بعنوان “لغة الجسد” ،لتثقيف قدرات الضباط والعسكريني يف االمن العام وتطويرها ،عرب تقنيات “كشف الكذب
واالحتيال” واساليبها ،يف اثناء جلسات التحقيق مع املشتبه بهم يف جرائم مختلفة.
يف ختام الدورة وزعت شهادات عىل الض ّباط املشاركني.

املشاركون يف الدورة.

رشح املصافحة.

املهندس وليد حداد يقدم عرضه.

من الدورة التدريبية.

مهمات األمن العام ودوره في ثانوية عبدالله الراسي
يف اطار التعاون الدائم بني املديرية العامة لالمن العام واملؤسسات الرتبوية الرسمية والخاصة ،نظمت ادارة ثانوية عبدالله الرايس يف عكار محارضة
حول مهامت االمن العام ودوره .القى املحارضة النقيب جورج شكور يف حضور مدير الثانوية طالل خوري ورئيس هيئة اصدقاء قوى االمن عبدالله
الرفاعي ،اىل افراد الهيئة التعليمية والطالب.

من املحارضة.

توزيع نسخ من مجلة "االمن العام" عىل التالميذ.
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تحقيق
ما حصل يف اقرار عيد البشارة يف  25آذار من كل عام عيدا
وطنيا يجتمع فيه املسلمون واملسيحيون حول السيدة
العذراء ،ما هو اال تالق بني شيخ مسلم شعر بانه مدافع
عن “سيدة نساء الجنة” امام قريبه امللحد ،ومرب مسيحي
يسأل هل يستطيع املسلم واملسيحي الصالة معا .وصلت
االجابة“ :ما يف اال مريم بتجمعنا”

ايقونة البشارة

“ما في إال مريم بتجمعنا” يكرّس التالقي

تحولت البشارة عيدا وطنيًا؟
كيف ّ

ميثل احتفال املسلمني واملسيحيني معا بعيد البشارة عنوانا وطنيا
للتالقي ،االول بني ديانتني يف تاريخ االديان يف العامل .عىل ان
الخطوة هذه ،ببعديها الديني والوطني ،تكرس بال ادىن شك ،عىل
طريق املستقبل ،مساحة واسعة تلتقي عليها املذاهب والديانات.

اال ان “االمن العام” شاءت الوقوف امام هذا الحدث الذي يتكرر
سنة بعد اخرى الستخالص مغازيه وعربه ،والدالالت التي مينحها
يف تجربة مجتمع تعددي يلتقي عىل قيم مشرتكة من التسامح
واالنفتاح والحوار.

نقري :اإلسالم يعتبر مريم
“سيدة نساء الجنة”
يروي القايض واالستاذ الجامعي يف جامعة
القديس يوسف واالمني العام للقاء املسيحي
ـ االسالمي حول مريم واملدير العام السابق
لدار الفتوى الشيخ الدكتور محمد نقري
قصة تعلقه بالعذراء وكيف بدأ“ :نعترب ان
سيدتنا مريم قادرة عىل ان تتحدث بلسان
االشخاص ،وال احد يستطيع افهام هذا االمر
للغري”.
َ
سئلت هل يف استطاعة املسيحيني
■
واملسلمني الصالة معا ،فاجبت :ما يف اال
مريم بتجمعنا .كيف حدث ذلك؟
□ ما بني عامي  1995و ،1997يف اثناء تقدميي
محارضات يف مدارس فرنسا وجامعاتها،
كنت اتطرق اىل موضوع سيدتنا مريم
وكان يطرح عيل السؤال اآليت :هل يعرتف
االسالم مبريم واملسيح؟ حتى املسلمون كانوا

يندهشون حيال مكانة سيدتنا مريم يف
االسالم ،حيث لها سورة يف القرآن الكريم،
وجاء عىل ذكرها  37مرة .كان جوايب دوما
بااليجاب .عشت مع زوجتي الفرنسية لفرتة
يف شامل فرنسا ،وتحديدا يف مقاطعة بريتانيا
التي يعرف اهلها بتدينهم وانتامئهم اىل
الكنيسة الكاثوليكية .لكن املفارقة ان احد
انسباء زوجتي ،وهو طبيب ملحد ،يحتقر
الرموز الدينية ،من بينها متثال سيدتنا مريم
وهي بالوشاح االبيض واالزرق (متثال سيدة
لورد) ،ووصل به االمر اىل حد اهانتها امامي،
فكنت دوما اقابل طروحاته من هذا القبيل
بعكسها ،مدافعا عن سيدتنا مريم ومنوها
بطهارتها .االمر الذي ادى يب اىل التعلق
بها ،ورصت انادي يف شتى املؤمترات التي
احرضها واشارك فيها بان ال مانع يحول دون
ان يحتفل املسيحيون واملسلمون معا بعيد

عندما تدخل سيدتنا
مريم الى حياة شخص،
يشعر بان الكلمات التي
ينطق بها آتية منها

القايض الشيخ الدكتور محمد نقري.

يجمع يف ما بينهم ويتعلق بسيدتنا مريم،
عىل ان يكون االحتفال وطنيا وليس دينيا.
تلقيت يف ما بعد دعوة من االمني العام
لرابطة قدامى مدرسة سيدة الجمهور ناجي
خوري اللقاء محارضة ،سألني خاللها هل
يف استطاعة املسيحيني واملسلمني الصالة
معا ،ونحن يف االسالم نعني بالصالة دعاء،
اي نجتمع سوية .فاجبته“ :ما يف اال مريم
بتجمعنا” .هذا الكالم فعل فعله لدى
خوري ،خصوصا وانه كان يحلم دوما بأن
يلتقي املسلمون واملسيحيون يوما يف خيمة
واحدة ،وانظارهم موجهة اىل مكان واحد،
اىل االعىل .بادر اىل تنظيم اجتامع يف مدرسة
سيدة الجمهور ،طلب فيه من اللجنة التي
تهتم باالحتفاالت الروحية ان انضم اليها
واكون عضوا فيها.
■ يف اي نصوص دينية ،اسالمية ومسيحية،
يايت ذكر عيد البشارة؟
□ اذا عدنا اىل انجيل لوقا واىل القرآن الكريم
نجد النص نفسه ،وهو ان املالئكة توجهت
نحو مريم ّ
وبشتها ،فخافت يف البداية
وقالت «مل ٍميسسني برش» .وتكريم مريم يف
سورة آل عمران وسورة مريم كبري جدا .ذكر
القرآن الكريم اصطفاء مريم مرة واحدة،
وطهارتها مرتني .فالنبي محمد مل يكرم امه
ومل يذكر اسمها ،سيدتنا مريم فقط لها
املكانة العالية .اضافة اىل االحاديث النبوية
التي ذكرتها وكررت اسمها مرارا ،وجعلتها
سيدة نساء العاملني يف الدنيا واآلخرة،
ونسميها نحن سيدة نساء الجنة.
■ ملاذا اعترب عيد البشارة عيدا وطنيا وليس
دينيا؟
□ يف االسالم ال سلطة دينية تقرر وترشع يف
مسائل الدين ،عكس الكنيسة متاما التي لديها
سلطة الترشيع والتجديد .كل القضايا املتعلقة
بالعقيدة والعبادات تبقى كام هي يف القرآن
الكريم ويف االحاديث النبوية ،وال نستطيع
اضافة اي يشء اليها ،وال زيادة اي صالة عىل
الصلوات الخمس ،او تغيري شهر الصوم ،او
زيادة عيد ثالث عىل عيدي االضحى والفطر.
االعياد تبقى كام اتت يف النص الديني.

املقال

من أجل الوطن الذي يفتقدنا
تخطينا كل املعوقات ورواسب الحرب فينا ،واتفقنا عىل االلتقاء حول السيدة
العذراء يف يوم عيد البشارة الذي اصبح عيدا وطنيا كل عام .يبتهل اليها املسلمون
كام املسيحيون ،ويجتمعون حولها لتكرميها واالحتفال ببشارتها ،كأنهم بوقفتهم
معا يعلنون بشارة لبنان جديد ،فيعرتفون بحق اآلخر يف الوجود واالختالف يف
الرؤية واملفهوم واالنتامء الديني والعقائدي .هذه الوقفة السنوية تخلق فينا
االمل يف ان نجعل اعيادنا الدينية كلها اعيادا وطنية ،محورها االميان بهذا الوطن
الذي يفتقدنا .فغيابنا عنه قد طال ،وخالفاتنا حول دورنا فيه قضت عليه.
االوطان تبنى باالميان .كم من شعوب هجرت من اراضيها وعادت اليها بفعل
االميان قبل اي يشء آخر .املهم ان يتخطى اللبنانيون الحواجز النفسية التي
رسمتها الحرب يف داخلهم ،وان يتجاوزوا اختالفاتهم يف الرؤية اىل الوطن ودوره
ومكانتهم فيه ،والتي كانت وراء اندالع الحروب يف تاريخهم القديم والحديث،
رشط ان ال تكبلهم طوائفهم التي تطالب بحصصها يك تؤكد وجودها .كل االمل
يف ان تكون االعياد الدينية يف لبنان ذات معنى جوهري وعميق ،يهدف اىل بناء
وطن ال اىل تقوقع حول طائفة ،وان توصلنا االديان الساموية اىل االميان الذي إن
كرب فينا لن تتسع لنا االرض من بعده.
رمبا يحتاج هذا الوطن اىل تصويب النظرة اليه يك يخلص هو وابناؤه .فهم
يتخبطون منذ اربعني عاما يف حروب ال نهاية لها ،ومل يستخلصوا حتى اآلن عربة
واحدة تحميهم من تكرار الحروب مستقبال.
واذا كانت السيدة العذراء استطاعت ان تجمعنا ليوم واحد ،فهي قادرة عىل
ان تدفعنا اىل التامسك طوال ايام السنة .املهم ان نؤمن بيشء ما يوصلنا اىل
الخالص .فال انفصال بني مصري الوطن ومصري ابنائه ،وما يصيبهم يصيبه .لكن
السؤال :هل ال نزال حتى االن نبحث عن معنى له يدفعنا اىل االميان به؟
مشكلتنا املزمنة اننا جعلنا من لبنان حصصا ال قضية نستميت من اجلها .اما
الهجرة التي تزداد يوما بعد آخر ،خصوصا لدى جيل الشباب ،فهي ال تفرق بني
مسلم ومسيحي ،والكل يبحث عن مستقبله خارج ارضه ،ويف هذا التخيل ما
يفرغ الهيكل من كل مضمون .االنسان هو الذي يعطي االرض معنى ،واالرض
الفارغة من اي معنى كاالرض القاحلة التي ال مثار فيها.
ال شك يف اهمية ما تقوم به مدرسة سيدة الجمهور يف عيد البشارة كل عام،
منذ ان اتفق املسيحيون واملسلمون عىل تنايس خالفاتهم والتعايل عىل الجراح
التي خلفتها الحرب يف نفوسهم .هذه الوقفة السنوية املرشفة التي تتعاىل فيها
االصوات مرمنة للسيدة العذراء ،بددت لديهم الشعور بالفرقة .والصلوات
املشرتكة التي ترتفع اىل السامء يف هذا اليوم ،لن يسأل الله عن دين صاحبها يك
يستجيبه.
دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com
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خوري :اإلحتفال املقبل بعيد البشارة
في مسجد محمد األمني
اندفع االمني العام لرابطة قدامى مدرسة
سيدة الجمهور واالمني العام للقاء
االسالمي -املسيحي حول مريم ورئيس
اتحاد رابطة قدامى املدارس الكاثوليكية
يف لبنان ناجي خوري نحو العمل
االجتامعي مع طوائف ال ينتمي اليها،
اميانا منه بان اآلخر ليس غريبا عنه.
■ قبل اقرار يوم البشارة عيدا وطنيا،
كانت لديك رغبة يف دفع املسيحيني
واملسلمني اىل الصالة معا ،فجاءك الرد “ما
يف اال مريم بتجمعنا” .هكذا بدأ االحتفال
بعيد البشارة يف مدرسة سيدة الجمهور؟
□ هذه القصة مختلفة بعض اليشء.
بدأت هذه الرغبة يف قبل سنوات
طويلة .انا ابن بلدة جزين وهي منطقة
مسيحية ،محوطة مبناطق شيعية وسنية
ودرزية ،تتفاعل فيها كل االديان .بالنسبة
ايل ،ابناء هذه املناطق جميعا ليسوا
غرباء عني ،والعيش مع اآلخر املختلف
امر طبيعي عندي .حاولت قدر االمكان
تقريب املسيحيني من املسلمني ،فعملت
يف مضامر الحوار املسيحي ـ االسالمي
منذ مطلع شبايب .ثانيا ،ولدت يف منطقة
راس النبع املعروفة باختالط االديان
فيها ،فاندفعت اىل العمل االجتامعي
مع الطوائف االخرى ،وربطتني صداقات
مع الجميع .عندما اصبحت مربيا قلت
لنفيس ان من الرضوري تثقيف تالمذيت
عىل التعرف اىل اآلخر ،الننا اذا اردنا بناء
وطن من غري املمكن ان يجهل بعضنا
البعض اآلخر .لذا التزمت منذ البداية
امليض يف الحوار املسيحي  -االسالمي .يف
هذه املرحلة ،وتحديدا عام  ،2000تراءى
يل حلم يتكرر دامئا ،هو كناية عن خيمة
موجودة يف مدرسة سيدة الجمهور يف
داخلها رجال ونساء من كل الطوائف
يصلون معا ،وينظرون اىل االعىل يف اتجاه

واحد ،وانا اصيل معهم .فهمت الرسالة
بانها موجهة من السيدة العذراء يك اعمل
شيئا يف خصوص جمع الديانتني املسيحية
واالسالمية .يف الوقت نفسه ،كانت
العذراء مريم تقوم بفعل مهم يف داخل
شيخ مسلم هو الشيخ الدكتور محمد
نقري ،فولد لديه اقتناع بان ملريم مكانة
كبرية يف االسالم لتكون قاسام مشرتكا بني
املسيحيني واملسلمني .تعرفت اليه ،وبدأنا
املشاركة يف لقاءات اسالمية  -مسيحية
ووجدت فيها اشياء نظرية .لذا سعيت
اىل خطوة عملية بعد سؤال وجهته اىل
الشيخ الدكتور نقري ،وهو :اال نستطيع
الصالة معا؟ كان جوابه “ما يف اال العذراء
بتقدر تجمعنا”.
■ كيف بدأت الخطوة العملية؟
□ بارشنا اجتامعاتنا يف متوز  2006من
دون معرفة مسبقة عن كيفية تنظيم
لقاء كهذا .فنحن ال نريده قداسا وال
اجتامعا ،بل عىل شكل حفل .تكونت
الفكرة تدريجا ،فجمعنا معنا من الطائفة
الشيعية الوزير السابق الدكتور ابراهيم
شمس الدين ،ومن الطائفة السنية
الشيخ الدكتور محمد نقري ،والرئيس
االقليمي السابق للرهبانية اليسوعية
فاضل سيداروس ،يك تضبط كل شخصية
من موقعها ما نقوم به لئال نرشد يف
عملنا انطالقا من نصوص القرآن الكريم
واالنجيل .وجدنا عيد البشارة املناسبة
املثىل لجمع الديانتني املسيحية واالسالم.
■ يف اي مناسبات دينية اخرى يستطيع
املسيحيون واملسلمون التالقي معا؟
□ مل يعد عيد البشارة مناسبة دينية،
بل وطنية .علينا الرتكيز عىل العادات
املشرتكة بني املسيحيني واملسلمني ،وهذا
ما ابحث عنه من خالل اقتناع لدي بأن

من اجل التقارب بني
املسيحيني واملسلمني
ينبغي التركيز على
العادات املشتركة
يف صلواتهم اىل السيدة العذراء

لحظة الدعاء اىل السيدة العذراء

رئيس اتحاد رابطة قدامى املدارس الكاثوليكية
يف لبنان ناجي خوري.
من الحضور

حبنا لآلخر يكمن يف معرفة القواسم
املشرتكة بيننا وبينه ،ويف بعض العادات
والتقاليد ما يجمعنا يف لبنان عىل هذا
الصعيد .وقد ترجم هذا االمر يف خطوة
قام بها املسلمون احتفاال بزيارة البابا
بنيديكتوس السادس عرش للبنان عام
 ،2012وقاموا بتطواف بالشموع وهي
عادة مسيحية .اما ما اراه انا شخصيا يف
هذا املجال ،فهو تحويل مناسبات العزاء
عند املسيحيني التي اصبحت لقاءات
اجتامعية اىل اوقات صالة كام يفعل
املسلمون .احب ان انوه هنا مبوقف
مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف
دريان الذي دعا اىل االحتفال بعيد
البشارة السنة املقبلة يف مسجد محمد
االمني .هذا العيد مل يعد يعني مدرسة
الجمهور فقط ،بل لبنان كله.
د .م

من حضور عيد سيدة البشارة

يرتلن اىل السيدة العذراء
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تحقيق

غالب نصار

مسار طويل بين التأسيس وإعادة التوحيد

 60عامًا على “رابطة قدماء القوى املس ّلحة”
بني التأسيس االول عام  1955واعادة التوحيد والتجديد عام  ،1993واالستقرار عام  ،2015مسرية  60عاما يف عمر “رابطة
قدماء القوى املسلحة اللبنانية” من النضال املطلبي والقانوين ،وتوفري الحقوق املادية واملعنوية للعسكريني املتقاعدين ،بعدما
امضوا سنيهم يف خدمة وطنهم وضعوا فيها ارواحهم عىل اكفهم

نائب رئيس “رابطة قدماء القوى املسلحة اللبنانية” اللواء عثامن عثامن.

قبل ان تنتظم “رابطة قدماء القوى املسلحة
اللبنانية” يف صيغتها وشكلها الحاليني ،مرت يف
محطات كثرية .تأسست يف  26ايار  1955عىل
يد اثنني من الضباط املتقاعدين باسم “رابطة
العسكريني القدامى” ،واعتربت مبوجب
املرسوم رقم  14953يف  14شباط 1957
جمعية ذات منفعة عامة .ضمت متقاعدي
الجيش واالمن العام والدرك (قبل انشاء قوى
االمن الداخيل) .عملت بال انقطاع حتى عام
 1972حيث انقسمت اىل رابطتني :واحدة
للدرك واالمن العام والضابطة الجمركية
ورشطة مجلس النواب اطلقت عىل نفسها
“رابطة قدماء القوى املسلحة” ،واخرى “رابطة
املحاربني القدامى” ضمت متقاعدي الجيش.
عملت الرابطتان حتى عام  ،1990وكانت هذه
الفرتة من اسوأ ايام العسكريني املتقاعدين بسبب
ظروف الحرب التي مل توفر ايا من اللبنانيني.

تعطل عملهام واصبحتا عدميتي الجدوى
واالنتاجية ،ومل متنحا اال القليل من الدعمني املايل
واملعنوي ،اىل ان توحدتا عام .1993
يبلغ عدد املنتسبني اليها حاليا نحو خمسة
اآلف من الرتب العسكرية كلها ،ويدفع كل
منهم بدل انتساب مرة واحدة ،ثم بدل اشرتاك
شهري يرتاوح ما بني  20و 100الف لرية وفق
الرتبة العسكرية.
تتألف هيكلية الرابطة من الهيئة العامة،
الهيئة التنفيذية (الرئيس ونواب الرئيس،
االعضاء الفخريون ،اعضاء الرشف ،االعضاء
العاديون ،الديوان ،الشؤون القانونية) .تتفرع
منها مكاتب ادارية ومناطقية يف املحافظات،
ورؤساء دوائر اقليمية ومكاتب متخصصة.
يتضمن نظامها الداخيل احكاما تقيض بتأليف
لجان وهيئات يحدد مهامتها وصالحياتها
وطريقة اختيار اعضائها.

يتم انتخاب رئيس الرابطة ونائبه والهيئة
التنفيذية ملدة ثالث سنوات ،علام ان الرئيس
يكون عادة ،وفق االفضلية والنظام الداخيل،
قائدا سابقا للجيش.
نائب رئيس الرابطة املدير العام السابق
لقوى االمن الداخيل اللواء عثامن عثامن روى
لـ"االمن العام" مراحل توحيد الرابطتني“ :عام
 1991تنادى عدد من الضباط املتقاعدين
ومل يكن يتجاوز عددهم  55ضابطا ( 27من
الجيش و 28من قوى االمن) من الرابطتني
برئاسة القائد السابق للجيش العامد اسكندر
غانم اىل لقاء لدرس اوضاع املتقاعدين،
والبحث عن وسيلة اسرتداد حقوق الذين
حرموا من املعاش التقاعدي بعدما قبضوا عام
 1982تعويضات نهاية الخدمة ،والتي رسعان
ما تبخرت بسبب ارتفاع سعر الدوالر جنونيا
حتى وصل اىل  2500لرية .سعينا اىل اعادة
املعاش التقاعدي اىل العسكريني املتقاعدين،
وكنا نجتمع باسم “تجمع الكارلتون” آنذاك.
نجحنا يف اصدار قرار يحمل رقم  92/161رد
مبوجبه املتقاعدون التعويضات التي قبضوها
يف نهاية الخدمة اىل الدولة مع الفوائد املرتتبة
عليها ،وتم تنسيبهم اىل املتقاعدين الذين
يقبضون معاشات تقاعد دامئة .كان هذا
اول انجاز مهم يعيد الحقوق اىل املتقاعدين
عموما .ثم صدرت قوانني اخرى تحصنهم
وتحميهم عىل اكرث من صعيد”.
اضاف :شعرنا ان الواجب بات يدعونا اىل
توحيد الرابطتني .اجتمعنا مجددا وتكرارا اىل
ان حصلنا عىل ترخيص من وزارة الداخلية يف
 30ايلول  1993بانشاء “رابطة قدماء القوى
املسلحة اللبنانية” ،تضم كل متقاعدي الجيش
وقوى االمن الداخيل واالمن العام والضابطة

الجمركية وامن الدولة ورشطة مجلس
النواب ،من ضباط ورتباء وافراد ،ووضع لها
نظام اسايس يتوخى يف مادته الثالثة “توحيد
اهداف القدماء من املؤسسات العسكرية
واالمنية املختلفة يف الجمهورية اللبنانية،
ورعاية شؤون االعضاء املنتسبني اليها بعيدا
من اي منحى سيايس او نشاط حزيب ،ورعاية
شؤون عائالت العسكريني املتقاعدين
املتوفني” .كذلك وضعنا نظاما داخليا.
عن ابرز انجازات الرابطة ،قال اللواء عثامن:
“اعتقد ان الرابطة قامت باعامل وانجازات
عجائبية للمتقاعدين ،من دون ضجيج
اعالمي وسيايس ،بل عرب اقناع املسؤولني
بصواب مطالبنا وحقوقنا ،خصوصا بعدما
نظمنا جداول املتقاعدين وما يدفعونه
من حسومات تقاعدية ،هي يف النهاية
حق لهم عند الدولة التي تقترص مهمتها
يف هذا املجال عىل جمع االموال ملصلحة
تقاعد العسكريني .مبعنى ان املتقاعد ال
يكلف الدولة قرشا واحدا ،بل ان معاشات
التقاعد جزء من فائدة االموال التي يدفعها
املتقاعدون خالل سنوات الخدمة .انجزنا
اوال القانون  92/161الذي استفاد مبوجبه
املتقاعدون من معاش التقاعد بعد رد
تعويض نهاية الخدمة ،ثم عام 1998عندما
صدرت سلسلة الرتب والرواتب ملوظفي
القطاع العام اعطي العسكريون جزءا
ضئيال من الزيادات ،لكن متكنا من اصدار
القانون رقم  98/723والقانون  ،717واعطي
مبوجبهام املتقاعدون راتب تقاعد َمن
مياثلهم يف الدرجة والرتبة وسني الخدمة من
املوظفني اآلخرين .عام  2003اصدرت وزارة
املال تعميمني للمصارف رقم  1639و1837
يقضيان مبنع تحويل راتب املتقاعد اىل عملة
اخرى غري العملة اللبنانية ،والتنازل عن
الرسية املرصفية للمتقاعد ،وعدم مشاركة
احد له يف املعاش التقاعدي .مبعنى ان ال
يكون الحساب باسم املتقاعد واسم زوجته
او ابنه مثال ،ومتكني وزارة املال من سحب
اي مبلغ من حسابه يف املصارف من دون
موافقته تحت طائلة وقف الراتب ملن ال
يلتزم .وقد اقمنا دعوى امام مجلس شورى
الدولة وربحناها فالغي التعميامن .كام متكنا

األهداف والغايات
تحدد املادة الخامسة من النظام االسايس االهداف كااليت:
“ـ شد اوارص االلفة وامناء روح التعاون يف نفوس املنتسبني.
• السهر عىل مصالح املنتسبني ومؤازرتهم يف سعيهم اىل تدبري شؤونهم وشؤون َمن هم
عىل عاتقهم.
• دعم املنتسبني يف كل ما من شانه ان ينعكس ايجابا عىل مصالهم املحقة ومعنوياتهم.
ـ مواكبة املؤسسات العسكرية املختلفة يف مسار نشاطاتها الدورية للبقاء عىل عالقة
وطيدة معها.
• التصدي لكل مساس مبعنوياتها ومصالحها.
• دعمها كليا يف الظروف املختلفة.
• مشاركة املؤسسات ال سيام منها العسكرية يف املشورة والخربة واملساهمة يف تطويرها.
• املحافظة عىل الرتاث املسليك بامناء الحس الوطني وبث روح العطاء والتضحية.
• االشرتاك عند اللزوم يف الذود عن الوطن.
• صهر عنارص القوى املسلحة املنتمية اىل الرابطة ،وجعلها منوذجا وطنيا للعيش املشرتك”.
يف الغايات التي حددها النظام االسايس:
“ـ تطوير اجهزة الرابطة واماكن اجتامع املنتسبني ولقاءاتهم بانشاء ناد او اكرث وفقا
لالمكانات املتوافرة.
• فتح فروع يف املحافظات واالقضية االدارية كلام دعت الحاجة.
• اقامة النشاطات االجتامعية عىل اختالفها.
• انشاء جهاز مايل خاص الدارة اموال الرابطة وتطوير سبل وارداتها.
• انشاء مؤسسات صحة خاصة بالرابطة وادارتها.
• تنظيم نرشة اعالمية دورية وتطويرها بحيث تصبح مجلة قيمة تنطق باسم الرابطة.
• اعطاء االولوية الصحاب الخربات يف الرابطة يف املهامت االستشارية والوظيفية لدى
االدارات واملؤسسات العامة ،من دون مراعاة رشوط السن عىل غرار الدول املتقدمة.
• تعزيز التقدميات املادية غري املبارشة كانشاء تعاونيات وقروض اسكانية”.

عام  2003من الغاء رضيبة بقيمة ثالثة يف
املئة عىل فوائد معاشات املتقاعدين .عام
 2008اقرت الحكومة زيادة غالء معيشة
للموظفني بقيمة  200الف لرية ما عدا
العسكريني املتقاعدين بقيمة مئة الف،
ومتكنا بعد املراجعات من رفعها اىل  170الفا.

تعاقبوا
يتوىل رئاسة “رابطة قدماء القوى
املسلحة اللبنانية” حاليا القائد السابق
للجيش العامد فيكتور خوري .اول
َمن توىل رئاستها بعد اعادة توحيدها
العامد اسكندر غانم ،تاله العامد
ابراهيم طنوس ،ثم اللواء عثامن
عثامن بالوكالة.

نعمل حاليا عىل تحصيل حقوق املتقاعدين
يف سلسلة الرتب والرواتب الجديدة التي
يبحث فيها مجلس النواب .من االنجازات
املحققة ايضا الغاء قرار عدم احتساب
تعويضات للزوجة الثانية واوالدها للمتقاعد،
اذا توفيت زوجته االوىل او طلقها”.
واشار اللواء عثامن اىل ان الرابطة “شكلت
هيئة تنسيق بينها وبني جمعيات متقاعدي
القطاع العام ،مثل املجلس الوطني لقدامى
املوظفني ،ورابطة القضاة املتقاعدين،
ومنتدى السفراء السابقني .يعمل الجميع
معا ملا يؤمن مصلحة املتقاعدين يف كل
وظائف الدولة .انتسبنا ايضا اىل االتحاد
العريب للمحاربني القدامى وضحايا الحرب،
وهو يضم جمعيات املتقاعدين يف جامعة
الدول العربية ،ونحن نعمل معهم برعاية
الجامعة ما يسمح لنا باالطالع عىل كل ما
تقوم به الروابط املامثلة”.
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إحصاءات الشهر
الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة إىل دائرة التحقيق واالجراء من  ٢٠١5/03/١٥لغاية 2015/04/١٥
الدولة

العدد

الدولة

العدد

لبناني
اثيوبي
اريتري
اردني
ارمينيا
اوسترالي
الماني
اميركي
اميركي  -سوري
اوكرانيا
ايران
بنغالدش
توغولي
الجزائر

137
105
1
4
2
3
1
1
1
2
2
122
4
2

ساحل العاج
السنغال
سوداني
سوري
سوري  -تركي
سري النكي
صومالي
عراقي
عرب رحل
غاني
فرنسي
فلسطيني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني  -سويدي

2
1
36
795
1
21
1
6
1
4
1
3
10
1

الدولة
فلسطيني الجىء
فيليبيني
قيد الدرس
كاميرون
كيني
مدغشقرية
مصري
مغربي
مكتوم القيد
مولدافية
نيبالي
نيجير
هندي
مجموع

العدد
96
22
3
5
29
1
65
2
13
2
2
1
12

1523

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب
اعتبارا من  ٢٠١5/03/١٥لغاية  2015/04/١٥ضمناً
اجانب املجموع

حركة تنقل لبنانيون عرب
174936 236462
دخول
175459 234900
مغادرة
350395 471362
املجموع

84274
77474
161748

495672
487833
983505

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب
بني  ٢٠١5/03/١6و 2015/04/١٥

الدولة

العدد

الدولة

العدد

الجزائر

3

تونس

9

السودان
العراق

11
1

سوريا

3العدد

مصر

67

المجموع

94

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من  ٢٠١5/03/16لغاية 2015/04/١٥
الدولة

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من  ٢٠١5/03/١٥لغاية 2015/04/١٥
الدولة

العدد

الدولة

العدد

لبناني
اثيوبي
اريتري
اردني
ارمينيا
اوسترالي
الماني
اميركي
اميركي  -سوري
ايران
باكستاني
البحرين
بنغالدش

135
127
1
4
2
3
1
1
1
3
1
1
113

بوركينا فاسو
توغولي
الجزائر
ساحل العاج
السنغال
سوداني
سوري
سوري  -تركي
سري النكي
عراقي
عرب رحل
غاني
فرنسي

1
3
3
1
1
44
844
1
20
10
1
3
1

الدولة
فلسطيني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني  -سويدي
فلسطيني الجىء
فيليبيني
قيد الدرس
كاميرون
كيني
مدغشقرية
مصري
مكتوم القيد
نيبالي
هندي
مجموع

العدد
5
13
1
107
21
3
3
26
1
65
10
1
11
1593

العدد
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مالك
∂dÉابن
e øHGالفية
á«qØdGC ìô°شرح
T

العربيةá`«qالقواعد
Hô©dG óYGƒ≤dGفي
‘ ∂مالك
dÉe øHG áابن
«qØdGC الفية
ìô°T شرح
واملبني
ُG ` ºا°Sاالسم’ـ
ّ »qæÑªdGhعرب
Üô©ªodمل
G

ملعرب
Ü
dG
ُ ô©واªodGhاملبني
ّ »qæÑªdG ` π© ـØالفعل

É```jnôpYn r¿GEp É``YkQpÉ°†n eo Gƒ```HoônYrnGChn

rø`pàao øren øn`Yrôojn :`cn çmÉ`fnpGE ¿pƒ`fo

É````n«pæHo »x``°p†eohn ôm`````ernGC πo````©raphn

p hôo````ë
»```fpóreo ±
o drGy øn`ep ¬m```Ñn°nûdp

rø`pehn ôm`°pTÉÑneo mó`«pcƒrJn ¿pƒo`f ør`pe

π````©ØdG
ôeGC

´QÉ°†e

»qæÑen
íàØdG ≈∏Y
øs∏n©narp G

á∏s©dG ±òM
ΩpQrp G

»qæÑen

¿ƒæqdG ±òM ¿ƒµ°ùt dG ≈∏Y
Gƒ∏o©narp G
πr©narp G

¿ƒµ°ùt dG ≈∏Y
ºroà∏r©nan

»qæÑen

íàØdG ≈∏Y

Gƒ∏o©nan

πn©nan

Üô©eo
Ωhõéen

¿ƒµ°ùt dG ≈∏Y íàØdG ≈∏Y
øn∏r©nØrjn

ºq°†s dG ≈∏Y

øs∏n©nØrjn

á∏s©dG ±òëH ¿ƒætdG ±òëH ¿ƒµ°ùt dÉH
Ωpôrjn rºdn
Gƒ∏o©nØrjn rºdn
rπ©nØrjn ºrdn

Üƒ°üæen
¿ƒætdG ±òëH áëàØdÉH
Gƒ∏o©nØrjn ¿rnGC

πn©nØrjn ¿rnGC

´ƒaôen
¿ƒætdG äƒÑãH áªs°†s dÉH
¿nƒ∏o©nØrjn
oπ©nØrjn

p ÓN ≈∏©an ¬oæe ÜnôYGCo Éeh ,AoÉæÑdG πp©ØdG »a πo°U’CG
(59 :3) ¿oƒµo«nan ørco ¬odn ∫nÉbn ºsKo :πp°U’CG ±
:ΩÉ°ùbGC áoKÓK ,¬pHGôYGEh ¬pFÉæH »a ,πo©ØdGh
m ôuëàe ™maQ ôp«ª°†H πn°üJsG GPGE ¿pƒµ°ùt dG ≈∏Y hGC ,™ªédG hGƒH π°üJsG GPGEp ºu°†s dG ≈∏Y √ohDoÉæH Qoós≤joh ,Ó
∫nÉbn :∑
k °UGC ípàØdG ≈∏Y »wæÑe ¢mVÉe -1
.(7:76) ¿nhôoapÉcn ¬pHp ºràoærenGAn …òpdsÉyHp ÉfspGE GhôoÑnµràn°rSGy ønjòpdsGy
p òëH hGC ápëàØdÉH Ö
,¿ƒætdG ±
o ƒÑK hGC áoªs°†s dG ¬p©aQ áoeÓYh ´lƒaôe Ülô©e ´lQÉ°†e -2
n °üæsdG πoÑ≤jh ,áp°ùªîdG ∫pÉ©a’CG øne ¿nÉc GPGE ¿pƒætdG ä
p ôM ±
p òëH hGC ¿ƒætdG ±
p òëH hGC ¿pƒµ°ùt dÉH ΩnõédG πoÑ≤jh
GPGE ípàØdG ≈∏Y ´oQÉ°†ªdG ≈ænÑjoh .(2:247) ∫pÉªndrGy ønep ák©n°nS ä
n ƒDrjo ºrdnhn :á∏s©dG ±
.çÉf’EG ¿pƒæH πn°üJsG GPGE ¿pƒµ°ùt dG ≈∏Yh ,ô°TÉÑªdG á∏«≤ãsdG hGC ápØ«ØîdG óp«cƒàsdG ¿pƒæH πn°üJsG
p
p ôM ±
p òM ≈∏Y hGC ,á°ùªîdG ∫pÉ©a’CÉH É≤kë∏e ¿nÉc GPGE ¿pƒætdG ±
p òM ≈∏Y hGC ,¿pƒµ°ùt dG ≈∏Y »æÑe ôleGC -3
Gƒ≤oJsGyhn :ôN’BG Ó
v à©e ¿nÉc GPEG á∏s©dG ±
w
p
p
.(2:223) øn«æeƒDrªodrGy ôp°u ûHnhn √oƒboÓneo ºrµofsnGC Gƒªo∏nYrGyhn ¬n∏sdGy
.pá∏«≤ãsdG hGC páØ«ØîdG pó«cƒàsdG ¿pƒæH πn°üJsG GPGE ípàØdG ≈∏Y ≈ænÑjoh
(59 :3) | ¿oƒµo«nan ørco ¬odn ∫nÉbn ºsKo }

º°S’G

»qæpÑen

¢VÉe

.∞£Y ±ôM
.Ö°üf πqëe »a á≤HÉ°ùq dG á∏ªédG ≈∏Y áaƒ£©e ,∫Éb :á∏ªLh .ƒg :ôàà°ùe ô«ª°V ¬∏YÉah ,íàØdG ≈∏Y »qæÑe Ωƒ∏©ª∏d ¢VÉe π©a
.ôqL πqëe »a ô«ª°V AÉ¡dG ,∫Éb :`H ≥∏q©àe ôqL ±ôM ΩÓ
q dG
.∫ƒ≤dG ∫ƒ≤e Ö°üf πqëe »a ,øc :á∏ªLh .âfGC :ÉHƒLh ôàà°ùe ô«ª°V ¬∏YÉah ,¿ƒµ°ùq dG ≈∏Y »qæÑe Ωƒ∏©ª∏d ΩqÉJ ôeGC π©a
.ƒg :ôàà°ùe ô«ª°V ¬∏YÉah ,áªq°†q dG ¬©aQ áeÓYh ´ƒaôe Ωƒ∏©ª∏d ΩqÉJ ´QÉ°†e π©a ¿ƒµj ,∞£Y ±ôM AÉØdG
.Ö°üf πqëe »a ,∫Éb :á∏ªL ≈∏Y áaƒ£©e ,¿ƒµj :á∏ªLh

:ºsK
:∫nÉb
:¬odn
:ørco
:¿oƒµ«an

»``æpÑrenhn Ülôn``©reo ¬o``ærep ºo``°rS’Gyhn
Üôn©eo

¢VQpÉY AÉæH

ΩpR’ AÉæH

±ô°üq dG øe ´ƒæªen

±ôp°üæeo

iOÉæªodG
19 ≈dGE 13 ,11 OGóYGC
»qLõªdG Ö«côs`àdG
πªédp áaÉ°†e ±hôX
â
q °ùu dG äÉ¡édG AÉª°SGC
¢ùæé∏d á«aÉæqdG ’ º°SG

ô«ª°†s dG
IQÉ°T’EG º°SG
•ô°qûdG º°SG
ΩÉ¡Øà°S’G º°SG
∫ƒ°UƒªdG º°SG
π©ØdG º°SG
äÉjÉæµdG ¢†©H
±hô¶tdG ¢†©H

OôØªdG º∏n©dG º°SG
IOôØªdG áØ°üu dG
´ƒªédG ≈¡àæeo
Qƒ°ü≤ªdG º°S’G
OhóªªdG º°S’G

Qó°üªndG
äÉ≤sà°ûªodG
¢ùæédG º°SG
á°ùªîdG AÉª°S’CG
Üô©ªdG º∏n©dG
Üô©ªdG Oón©dG
áHô©ªdG ájÉæµpdG
Üô©ªdG ±ô¶sdG

p ÓN ≈∏©an ¬oæe »æpHo Éeh ,ÜoGôY’EGp º°S’G »a πo°U’CG
(13:18) ºoæs¡nL
n ºrgoGhnÉCrenhn ÜpÉ°ùn ëpdrGy Aoƒ°oS ºr¡odn ∂nÄp`dnhoGC :πp°U’CG ±
n
.»wæpÑren hGC Ülôn©reo :¿pÉª°ùb ,√pôNGB »a ámæcÉ°S ¿mƒf IpOÉjRh ápcôëdG ôp«t¨J ≈dGE ápÑ°ùæudÉH ,ºo°S’Gh
p Ñ°ùHh áp∏ªédG »a ¬p©pbƒe ôp«t¨àH √oôoNGB ôo«s¨àj ,øoµuªàªodG hGC ,Üoô©ªodG ºo°S’G -1
:¿pÉª°ùb ƒngh ,πeÉ©dG ôp«t¨J Ö
:ÜGôY’EG äpÉcôM ™o«ªL √pôpNGB »a ôo¡¶Jhn øojƒæsàdG ¬o∏oNój ` øoµnernGC ølµuªàeo ` ±
l ôp°üæeo ` GC
.(88:11) ák«nZp’n É¡n«ap ™oªn°ùr Jn ’n ám«ndpÉYn ámæsL
n »ap ál«n°pVGQn É¡n«p©r°ùn dp álªnYpÉfn òmÄpenƒrjn √lƒL
o ho
:áëàØdGh ápªs°†s dG ≈∏Y ¬p«a ôo°üà≤«oan øojƒæàsdG ’h ôo°ùµdG ¬o≤ë∏j ’ ` ønµeGC ôo«Z ølµuªàeo ` ±ô°üs dG øep ´lƒæªen ` Ü
.(18:94) ¢pVQrn’CGy »ap ¿nhóo°pùØreo ênƒL
o ÉCrenhn ênƒL
o ÉCrjn ¿spGE øp«rfnôr≤ndrGy GPn Éjn GƒdoÉbn
:¿pÉYƒf ƒngh .áp∏ªédG »a ¬p©bƒe ôp«t¨àHp √oôoNGB ôo«s¨àj ’ ,øpµuªàªodG ôo«Z hGC ,»tæÑªdG ºo°S’G -2
.(2:28) ¬p∏sdÉyHp ¿nhôoØoµrJn ∞
n «rcn :∫pGƒM’CG øne ∫mÉM »a ápª∏µdG øpY ∂tØæj ’ ,ΩlR’ AlÉæH ` GC
p
p
.(11:44) ∑AnÉen »©∏nHrGy ¢o VQrnGC Éjn :máæ«s©e ∫mGƒMGC »a ánª∏µdG ≥oaGôj ,¢lVQÉY AlÉæH ` Ü
p gòe øpe Ö
¿sGC ≈∏Y p¬jƒÑ«°S ¢süf órbh ... »q°SQÉØdG ≈∏Y »HGC Ö
l jôb Gòngh p±ôëdG p¬Ñ°T »a p∞æu°üªdG ónæY Ilô°üëæe ApÉæÑdG áo∏s©pan :π«≤Y øHG ∫nÉb
.±ôëdG p¬Ñ°T ≈dGE ™oLôJ É¡∏sc pAÉæÑdG án∏sYp
(13:18) | ºoæs¡nL
n ºrgoGhnÉCrenhn ÜpÉ°ùn ëpdrGy Aoƒ°oS ºr¡odn ∂nÄp`dnhoGC }
.ÜÉ£î∏d ±ÉµdGh GCóàÑe ™aQ πqëe »a ô°ùµdG ≈∏Y »qæÑe IQÉ°TGE º°SG
.™ªé∏d º«ªdGh ôqL πqëe »a ô«ª°V AÉ¡dG ,±hòëe Ωóq≤e ôÑîH ≥∏q©àe ôqL ±ôM ΩÓ
q dG
.±É°†e ƒgh ,áªq°†q dG ¬©aQ áeÓYh ´ƒaôe ôNqƒDe GCóàÑe
.∂ÄdhGC :EGóàÑªdG ôÑN ™aQ πqëe »a ,ÜÉ°ùëdG Aƒ°S º¡d :á∏ªLh .Iô°ùµdG √ôqL áeÓYh Qhôée ¬«dGE ±É°†e
.≥HÉ°ùdG ,øjòdqG :GEóàÑª∏d ¿ÉK ôÑN ™aQ πqëe »a ,ÜÉ°ùëdG Aƒ°S º¡d ∂ÄdhGC :á∏ªLh
.™ªé∏d º«ªdGh ¬«dGE ±É°†e ô«ª°V AÉ¡dG ,Qòq©àq∏d ∞d’CG ≈∏Y IQóq≤ªdG áªq°†q dG ¬©aQ áeÓYh ´ƒaôe GCóàÑe ºgGhÉCe ,∞£Y ±ôM hGƒdG
.±ô°üq dG øe ´ƒæªe ¬fq’C ¿ƒqæj ºdh áªq°†q dG ¬©aQ áeÓYh ´ƒaôe ôÑN
.™aQ πqëe »a ,ÜÉ°ùëdG Aƒ°S º¡d :á∏ªL ≈∏Y áaƒ£©e ,ºæq¡M ºgGhÉCe :á∏ªLh

:n∂ÄpdhGC
:º¡odn
:Aoƒ°S
:ÜpÉ°ùëdG
:ºgoGhÉCehn
:ºoæs¡L
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تحقيق

غالب نصار

صحافيون نشروا الفكر وسقطوا من أجل اإلستقالل

شهداء الصحافة :من يوم لإلعدام الى يوم للح ّرية
يحتفل لبنان ،يف  6ايار من كل سنة ،بذكرى شهداء الصحافة التي تحولت عيدا لحرية الكلمة والرأي ،ورمزا من رموز االستقالل.
امتدت مسرية شهداء الصحافة من عام  1915حتى اليوم ،مخضبة بدم الكلمة التي صارت صنو لبنان ومدماك التضحية
والعطاء .فتحولت املناسبة عيدا ،والذكرى محطة للحرية

انطلقت مسرية الشهادة منذ ايام االحتالل العثامين ،عندما بارش
حاكم لبنان آنذاك جامل باشا يف  12آب  1915تعليق املشانق
يف ساحة الربج ،يف وسط بريوت ،لكوكبة من احرار لبنان طالبوا
باالستقالل .اتبعها بدفعة ثانية يف  5نيسان  ،1916ثم دفعة
ثالثة يف  6ايار ،كان بينهم عدد من الصحافيني :سعيد عقل ،عبد
الكريم الخليل ،محمد املحمصاين ،عبد الغني العرييس ،برتو
باويل ،الشيخ احمد حسن طبارة ،عارف الشهايب ،عمر حمد،
الشيخان فيليب وفريد الخازن ،جرجي حداد ،انطوان وتوفيق
زريق.
سقط هؤالء اىل جانب نخبة من الكبار من غري الصحافيني
امثال الخوري يوسف الحايك والشيخ احمد حسني طبارة .قبل
اعدامهم ،اخضع الشهداء لتحقيق عسكري رسيع يف ما كان
يعرف بـ"الديوان العريف" يف عاليه ،وتولوا مهمة الدفاع عن
انفسهم .تم االعدام امام الناس كنوع من الرتهيب وكرس عزمية
الرأي العام اللبناين الذي توجهت اليه اقالم الصحافيني الشهداء
بالتعبئة والتوعية ضد اخطار االحتالل ومحاسن االستقالل.
لكن هذا الرتهيب مل يحقق مبتغاه .استمرت جذوة النضال

ضد املحتل العثامين رغم قوافل الشهداء املتتابعة .تواصل
نضال الصحافيني اىل جانب اخوانهم املناضلني اآلخرين يف عهد
االنتداب الفرنيس ،وكان ايضا احتالال مقنعا ،لهدف واحد:
الحرية واالستقالل والسيادة الوطنية.
يف بدايات االستقالل ،حولت نقابة الصحافة ذكرى  6ايار عيدا
لشهداء الصحافة .ثم اعلنت الدولة اللبنانية الذكرى عيدا
وطنيا رسميا يشمل كل شهداء الوطن ،مدنيني وعسكريني،
بسبب تزايد اعداد الشهداء السيام يف الحرب االهلية .لكنها
عادت والغته السباب كثرية ،فكان ان اسرتدته نقابة الصحافة
عرب احياء ذكرى َمن سقط من شهداء قبل االستقالل وبعده،
وعرب تكريم الصحافيني الذين امضوا يف العمل الصحايف نصف
قرن.
يستعيد الذكرى يف حوار مع "االمن العام" النقيب السابق
للصحافة محمد البعلبيك والعضو السابق ملجلس النقابة الوزير
السابق جورج سكاف ملا لهام من سعة اطالع عىل املراحل
الشاقة التي خاضها الصحافيون يف بالط صاحبة الجاللة ،ومعاين
الذكرى ورمزيتها ودالالتها الوطنية.

البعلبكي :حماية
الصحافة املكتوبة كصناعة
بداية ،حرص النقيب محمد البعلبيك
عىل توجيه الشكر اىل االمن العام
مؤسسة ومجلة ،عىل اهتاممها باملناسبة،
مقدرا دور املؤسسة "يف نهضة املجتمع
اىل املستوى الذي يطمح اىل بلوغه كل
مواطن لبناين ،رشط ان يعي ايضا دوره
االسايس يف خدمة مصالح الشعب ودور
االمن العام .فيلتقي الدوران بكل صدق،
وتتحقق االمنية الوطنية بتحقق املجتمع
الواحد ،الحريص كل الحرص عىل بلوغ
املرتبة الوطنية املنشودة".
واكد الدور االسايس للصحافة يف خدمة
املجتمع عرب مامرستها الحرية املسؤولة،
معتربا ان "من واجبها اغتنام كل مناسبة
السيام مناسبات االحتفال بعيدها
السنوي يف السادس من ايار ،يك تلفت
املسؤولني واملواطنني اىل االخطار التي

تتزايد كل يوم ،مهددة مصري الصحافة
الورقية بالتوقف ،وتسليم اهم وسائل
االعالم اىل الوسائل االعالمية غري الورقية
التي تزداد انتشارا وسيطرة عىل االعالم
يف لبنان ،وباتت تشكل خطرا حقيقيا
حيال اغراضها ومستواها وحقيقة الغاية
من انشائها ،ما يثري الكثري من الريبة يف
حقيقة اهدافها".
اضاف" :لبنان الذي كان الس ّباق اىل
تأسيس الصحف منذ عهد العثامنيني،
ويعود اليه الفضل يف تعليم العامل العريب
صناعة الصحافة الورقية ،يستحق ان
يبادر كل ابنائه ،السيام كبار املسؤولني
منه ومعهم جميع املثقفني ،اىل درس
اسباب االزمة الخانقة التي تعاين منها
الصحافة الورقية يف لبنان واستمرارها .ال
عذر الحد من هؤالء يف ان ال يويل

دور الصحافة اساسي
في خدمة املجتمع
عبر ممارستها الحرية
املسؤولة

النقيب السابق للصحافة محمد البعلبيك.
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هذا االمر كل ما يستحق من االهتامم
يف ارسع وقت ،قبل ان يستعيص االمر
عىل كل اصحاب النيات الحسنة ممن
سيفجعون بغياب صحافة لبنان لعجزها

عدد  - 20أيار 2015

عن مواصلة الصدور" .وختم البعلبيك" :ال
بد لنا يف هذه املناسبة من ان نستمطر
شآبيب الرحمة عىل شهداء الصحافة
االبرار ،الذين جادوا بارواحهم دفاعا عن

حرية صحافتنا .وسيبقى ذكرهم خالدا ما
دام للمهنة دورها الجليل يف خدمة لبنان
وشعبه مهام طال الوقت .فلهم الخلود ما
دام لالنسان الحر ذكر يف هذه الدنيا".

سكاف :بذرة الح ّرية
أصبحت سنديانة
اعترب العضو السابق ملجلس نقابة الصحافة
الوزير السابق جورج سكاف ان "احياء يوم
شهداء الصحافة تحول يوما للحرية بعدما
زاد عدد الشهداء الصحافيني ،خصوصا يف
فرتة الحرب االهلية عام  1975حتى عام
 ،1990ومن ثم يف االعوام الالحقة وصوال اىل
ايامنا هذه .كانوا من كل الجسم االعالمي
املكتوب واملريئ واملسموع ،وقد بلغ عدد
هؤالء الشهداء نحو  1500شهيد مسجلني
لدى نقابة الصحافة .ان رمزية احياء
املناسبة تكمن يف استذكار الشهداء القدامى
وتكريم الشهداء االحياء منهم الذين امضوا
يف العمل املهني خمسني سنة .وهذا العيد
اخذته عنا مرص ايضا ،رمبا يف التاريخ
ذاته ،لتكريم شهداء الصحافة واالستقالل
املرصيني ،علام ان يف الدول العربية ايضا
نسبة كبرية من الشهداء الصحافيني".
ورأى "ان احياء الذكرى ترك يف نفس الرأي
العام  -املعني االول بالكلمة والرأي -نوعا
من التقديس للشهيد والشهادة ،خصوصا
انه منذ االستقالل مرورا بالحرب االهلية
حتى االن ،سقط شهداء للبنانيني جميعا،
وكل لهدف واحد وفق ما يراه وبالوسيلة
التي يراها ،وهو الحرية واالستقالل ،حتى
وان كان الشهيد سقط بيد ابن وطنه
احيانا .منهم َمن سقط يف سبيل حرية وطنه
واستقالله ،ومنهم َمن سقط يف سبيل حرية
الكلمة واملعتقد .يف لبنان ميكن تأريخ بدء
الحركة االستقاللية من بدء حركة نضال
الصحافيني وشهادتهم .لذلك كان لبنان اول
بلد يف املنطقة يتمتع بفسحة واسعة جدا
من الحرية والدميوقراطية بسبب شهادة
صحافييه ،وهي الحركة التي تطورت اىل

حركة احزاب ،وحرية عمل سيايس ،وانشاء
دور نرش ومطبوعات ومكتبات ،فصار لبنان
مركز النرش والصحافة والحرية يف الرشق
االوسط ،وصارت بريوت مطبعة العرب .مل
تكن للكتاب قيمة ان مل يكن صادرا من
بريوت ،فاخذ لبنان مكانه ووجوده العاملي
نتيجة نضال الصحافيني فيه .كل النهضة
يف لبنان بدأت مبعركة الصحافيني يف حقبة
االتراك ،وامتدت اىل حقبة االنتداب الفرنيس.
كان للصحافيني ايام النضال ضد االنتداب
دورهم اىل جانب رجاالت االستقالل ،ومن
الصحافيني املعروفني وقتها رئيس الحكومة
تقي الدين الصلح والنائب والوزير نرصي
املعلوف والنقيب السابق للصحافة زهري
عسريان الذي انشأ صحيفة مبثابة نرشة
تحريض عىل النضال والحرية واالستقالل،
وتحمل بدل اسم الصحيفة عالمة االستفهام
(؟) ،النها كانت محظورة ورسية وسجن
عسريان بسببها .اهمية هؤالء تكمن يف انهم
ركزوا فكرة االستقالل يف العقول والنفوس
عرب كتاباتهم يف الصحف ومنشوراتهم.
وعندما تعذر اصدار الصحف من لبنان
بسبب القمع واالضطهاد اصدروا صحفهم
من الخارج ،ومن دول العامل ،البعيد منها
والقريب ،كمرص وباريس والربازيل".
وقال" :عدا العمل النضايل ،ادى الصحايف
اللبناين دور نارش اللغة العربية عرب العامل
من خالل اصدار الصحف باللغة العربية
يف املغرتبات ،وهي ال تزال موجودة حتى
اليوم .مبعنى ان الفتح الصحايف ادى دورا
اهم وارسع رمبا من الفتح االسالمي يف نرش
اللغة العربية يف العامل .بسبب هذا االنفتاح
وهذه الحرية صار لبنان ملجأ املضطهدين

كان الصحافيون الى
جانب رجال السياسة
في معركة االستقالل
عن االنتداب الفرنسي

العضو السابق ملجلس نقابة الصحافة والوزير
السابق جورج سكاف.

سياسيا وفكريا ودينيا من كل دول املحيط
ليتنفسوا من خالله الحرية".
وختم سكاف" :هذه اهمية شهداء الصحافة
يف لبنان ،الذين بدأوا رحلة الحرية من
منشور صغري ضد "امبايش" تريك ،فكان بذرة
صغرية كربت واصبحت سنديانة باسقة.
صارت للشهداء هالة كبرية ،رمبا هي اهم
مام كانوا سيصريون عليه وهم احياء ،النهم
انتجوا فكرا متنورا متميزا استشهدوا بسببه
عرب منشور او كلمة او عبارة او فكرة صغرية،
فصارت الكلمة مع الدم هيكال شامخا اقوى
من هيكل السياسيني .هؤالء الشهداء تركوا
اثارا اكرب من االستشهاد ،او توازيه قيمة
معنوية ووطنية".
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بأقالم حرّة

صالح سالم

*

شهداء الح ّرية والصحافة
يوم الشهداء هو عيد الحرية بكل آفاقها االعالمية والسياسية،
الفكرية والثقافية.
الحرية والصحافة صنوان ال يفرتقان .عندما يتباعدان تفقد كل واحدة
منهام دعامة وجودها :ال حرية بال صحافة ،وال معنى للصحافة من
دون الحرية.
لعل هذه العالقة العضوية ،بل الوجودية ،بني الصحافة والحرية،
كانت وراء تقدم الصحافيني صفوف الشهداء عىل مر العهود
واالزمان ،من العهد العثامين يف مطالع القرن املايض ،وعىل مدار
العهود االستقاللية الالحقة ،وما تناوب عليها من ديكتاتوريات
وانتفاضات وثورات طاحنة.
¶¶¶
ليست مصادفة ان يكون حملة االقالم هم الرتل االكرب يف قافلة
شهداء  6ايار  1916التي نصب السفاح جامل باشا مشانقهم يف
ساحة الشهداء يف بريوت ،ويف ساحة املرجة يف دمشق ،السكات
اصحاب االصوات االستقاللية ،واشاعة اجواء التخويف والذعر يف
اوساط املنادين بالحرية.
علقت اجساد احد عرش صحافيا عىل املشانق منهم :احمد حسن
طبارة ،سعيد فاضل عقل ،عمر حمد ،عبد الغني العرييس ،االمري
عارف الشهايب ،برتو باويل ،جرجي حداد .لكن افكارهم بقيت حية،
ومصدر الهام ملناضيل الكرامة واالستقالل.
وال هي مجرد صدفة ان يتحول اغتيال الصحايف نسيب املتني اىل
رشارة الشعال “ثورة  ”1958يف لبنان.
ليس من باب الصدف ايضا ان يركز مسلسل االغتياالت عام 2005
عىل رموز صحافية واعالمية بارزة ،بدأ باغتيال الكاتب املفكر سمري
قصري ،ثم اصطاد رئيس تحرير “النهار” جربان تويني بعد اقل من
اربع وعرشين ساعة عىل عودته من الخارج ،فيام نجت “الشهيدة
الحية” مي الشدياق من جرمية تفجري سيارتها باعجوبة.
مل تنفع هجرة الصحايف الكبري سليم اللوزي اىل لندن ابان الحرب
االهلية يف تجنيبه مصري الغدر االسود ،حيث تم اختطافه من طريق
املطار ،واخضاعه البشع اساليب التعذيب قبل االجهاز عليه ورميه
يف احراج عرمون.

حاول النقيب الشهيد رياض طه ان يقاوم مخرز االغتيال باالنفتاح
واالعتدال ،ولكن ارادة الرش مل ترحم اعتداله ،وكانت يد الحقد له
باملرصاد.
¶¶¶
هذه العالقة الوجودية ،والوجدانية ،بني الحرية والصحافة ،تبقى
ظاهرة صحية ونقية ما دامت يف مسارها الصحيح ،املحافظ عىل
القيم االخالقية واملبادئ املهنية ،بعيدا من الشطط والغرضية.
يف مقدم تلك القيم ،االدراك الكامل والواضح بأن الحرية تتسع للرأي
اآلخر ،وان املامرسة الصحيحة والواعية السمى القيم االنسانية تقيض
برضورة احرتام الرأي اآلخر ،واتاحة االجواء النظيفة للتفاعل بني االراء
املختلفة ،توصال اىل ما هو االفضل للجامعة والوطن ،واالبتعاد عن
التزمت والتعصب ،واملكابرة والعناد ،عىل اعتبار ان ال احد ميلك
الحقيقة كاملة وحده ،وال احد يستطيع ان يحتكر الحرية وحده!
ما نشهده يف مجتمعاتنا من حمالت متبادلة بني االطراف السياسيني
من حني اىل آخر ،ال عالقة له بالحرية وال باملامرسة الدميوقراطية
الصحيحة ،خصوصا عندما تغفل الحمالت عن محاور الخالف
السيايس ،وتركز عىل ما هو شخيص وثانوي ،وتذهب بعيدا يف
التحامل واالنفعال املفتعل.
التزام مصالح الوطن وامن املجتمع يبقيان يف صلب العالقة
الديالكتيكية بني الحرية والصحافة ،حيث تفقد الصحافة صفتها
الوطنية عندما تنحاز اىل املصالح الفئوية ،وتصبح اداة للمنافع
االنانية والشخصية ،وتتحول الحرية عندها اىل منابر للرصاعات
وتغذية االحقاد بدال من ان تكون االطار االمثل للتفاعل الفكري
والحضاري بني مكونات الوطن.
وفقدان الصحافة صفتها الوطنية وانحراف الحرية نحو املنابر
الهدامة ،من مؤرشات االنهيار الوطني واالجتامعي .وهذا ما عانينا
منه يف سني الحرب البغيضة .وهو ما نعيشه اليوم من مآس وويالت
يف محيطنا العريب.
* رئيس تحرير صحيفة “اللواء”.
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إدمون صعب

*

شهداء اإلستحقاق
عن سؤال ماذا يعني لك يوم شهداء الصحافة؟ اجيب انه «منحة»
يوم عطلة للصحافيني واالعالميني االحياء ،يع ّيدون فيه عىل
حساب الشهداء عموما الذين شطب عيدهم الذي تكرس منذ
تحرر لبنان واللبناين من النري العثامين ،وانتقلوا اىل االستقالل.
كان مقرتحا يف هذا اليوم ان يكون مناسبة وطنية يستذكر اللبنانيون
تضحيات جميع الشهداء ،مبن فيهم شهداء الرأي – الذين افتدوا
الوطن بارواحهم شنقا واغتياال بالرصاص من كل الطوائف واملذاهب
واملشارب واالنتامءات السياسية والعقائدية – منهم اولئك الذين
سقطوا وهم يقاومون االحتالل ويواجهون االرهاب واالستبداد
مدنيني وعسكريني.
اال ان الواقع الطائفي واملذهبي ش ّوه الصورة التي بدأ رسمها بتجهيل
الفاعل يف الحروب العبثية التي بدا فيها الصحافيون الذين ضحوا
بارواحهم من اجل حريات ابناء وطنهم ،كأنهم انتحروا ومل متتد اليهم
ايدي الغدر ،فاعفي من العقاب ،وجرى التالعب باملشهد اىل درجة
ان قلة من الصحافيني واالعالميني تتذكر اسامء الشهداء الذي علقوا
عىل اعداد املشانق بني بريوت وعاليه بني عامي  1915و ،1916امثال
عبد الكريم الخليل ،محمود املحمصاين ،جرجي حداد ،سعيد فاضل
عقل ،الشيخ احمد حسن طبارة ،عمر حمد ،الشيخني فيليب وفريد
الخازن ،عبد الغني العرييس ،االمري عارف الشهايب ،توفيق وانطوان
زريق ،برتو باويل.
بل اقرب من هذين التاريخني كم هو عدد الذين يعرفون سري غندور
كرم ،فؤاد حداد (“ابو الحن”) ،نسيب املتني ،كامل مروة ،وسيم تقي
الدين ،الياس شالال (قتل حرقا يف سيارته) ،ادوار صعب (سقط قنصا
يف املتحف) ،سليم اللوزي ،رياض طه ،محمد الغول (بائع صحف)،
جورج رشفان ،جورج سمرجيان ،وصوال اىل طالل سلامن ومي شدياق
الشهيدين الحيني اللذين كتبت لهام الحياة بعدما شارفا املوت ،فاىل
سمري قصري وجربان تويني؟
اغتنم هذه املناسبة الشكر ريب مع كثريين من زماليئ الذين صادفوا
االهوال خالل العقود االربعة املاضية البقائنا احياء ،لنشهد لرفاقنا
ولنذكر املجتمع بفضل هؤالء عىل ما يتمتع به افراده من حريات
هذه االيام.
لقد قرع املوت ابوابنا مرات ومرات ،وواجهنا يف اكرث من موقع ،مرة
بالسالح ،ومرة باملتفجرات ،ومرات بالتهديدات بالتصفية ،فصمدنا
ورحنا نسأل انفسنا :من اي معدن صنع الصحايف ،واي قوة اعطي
ليكون العني التي تقاوم املخرز باستمرار وال تهاب املوت؟
بعض االجوبة جاءتني من الحبيب جربان تويني ،رحمه الله ،الذي

توجهت اىل باريس قبل شهرين من اغتياله يف  21كانون االول ،2005
بتشجيع من والده غسان تويني الذي قال يل« :حاول اقناع جربان
بالبقاء يف باريس يف هذه املرحلة ،الين اخىش عىل حياته وسط
الفوىض التي تعم البالد بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري ،النه مل
يصغ اىل توساليت له بالبقاء”.
هناك ذهبنا اىل العشاء يف احد املطاعم .خالل ذلك حاولت اقناعه
بشتى الطرق ،ومبا يل عليه من مونة بالبقاء يف باريس وعدم
تعريض نفسه للخطر «الننا يف حاجة اليك االن اكرث من اي وقت
مىض لتحقيق اهداف انتفاضة االستقالل التي كنا معا رأس حربها”.
مل يقتنع بكالمي وقال يل« :نحن نواجه االخطار متضامنني وليس
مسموحا للمناضل ان يغادر مكانه يف الجبهة ،بل عليه ان يكون
قدوة لرفاقه وزمالئه .وانا ال استطيع ان اتقبل فكرة املحارب الهارب
من املعركة ،لذلك انا عازم عىل العودة اىل بريوت يف اقرب فرصة،
مهام تكن الظروف ونقطة عىل السطر”.
مل يكن امامي سوى االنحناء امام صدق جربان وعمق اميانه ،وقد
متاهى مع قضية الحرية اىل درجة باتت هذه القضية مساوية
لوجوده .كدت اسمع صوت «سيف البحر» ،الثائر البطل يف وجه
االستبداد والتسلط يف مرسحية منصور الرحباين «صيف  ”1840وهو
يصدح يف رأس جربان ويهز كيانه:
“ملعت ابواق الثورة ،سكن الحقد املسافات ،واالعالم الدموية،
قوي قلبك وهجوم ،يا بتوصل عىل املوت يا بتوصل عالحريي”.
هنا اختم بسؤال :هل يعقل اال يكون هناك يف معارك الرشف
والتحرير سوى املوت لنيل الحرية؟ ام ان الحكمة تقيض بأن تحمي
الحرية الحياة ،عىل ان املوت وان كان ال بد منه ،يجب ان يكون
هناك َمن يستحقه؟
كان دمك ،يا جربان الحبيب ،غاليا فاستكرثوا عليك َح َرما يف موقع
الجرمية الذي اصطبغ ترابه بدمك الطاهر ودماء رفيقيك اندره مراد
ونقوال فلوطي ،ليس ّور ويتحول مزارا ومحجة ،ولتحفظ دماؤكم من
العبث ،وال اقول اكرث ...لكن ارتؤي ان يرتك املكان ارضا سائبة ،ويكتفى
باطالق اسمك عىل الشارع الذي استشهدت فيه ،ورفع نصب تذكاري
للقلم الذي كتبت فيه قسمك ووصيتك بتوحيد اللبنانيني مسيحيني
ومسلمني اىل ابد اآلبدين دفاعا عن لبنان العظيم.
فهل هناك ما و َمن مستحق املوت لدم جربان؟
* كاتب وصحايف.
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تحقيق

جورج شاهني

georgestchahine@gmail.com

ّ
وضخ  7318مليارًا في السوق العقارية
 80017طلبًا و 66615إتفاقًا

املؤسسة العامة لإلسكان :رأس حربة مواجهة أزمة السكن
ُوجدت املؤسسة العامة لالسكان يك تكون بديال من الصندوق املستقل لالسكان .بنت سياستها عىل بروتوكول تعاون مع جمعية
مصارف لبنان برعاية مرصف لبنان القراض ذوي الدخل املحدود واملتوسط بهدف السكن .تحولت رأس حربة يف مواجهة األزمة
االسكانية دعام للشباب اللبناين ،الساعي اىل تأسيس عائلة تنشد االستقرار االجتامعي

مبنى املؤسسة العامة لالسكان.

انشئت املؤسسة العامة لالسكان مبوجب
القانون رقم  96/539يف  24متوز  ،1996فحلت
محل الصندوق املستقل لالسكان ،لتصبح
املرجع الرسمي الوحيد الذي يتوىل تسهيل
اسكان اللبنانيني من طريق تأمني القروض
املالية لهم ،وتحديدا اصحاب الدخل املحدود
واملتوسط .تتشارك يف خدماتها مع  29مرصفا
تجاريا يف لبنان ،وفق بروتوكول تعاون برعاية
مرصف لبنان حددت فيه الحقوق والواجبات.
عىل هذه القاعدة من التعاون بني القطاعني
العام والخاص ،ولدت املؤسسة نتيجة تعرث
الصندوق املستقل لالسكان الذي ع ّول يف
تقديم القروض عىل اموال الخزينة.
ما بني عامي  1980و 1996قدم الصندوق
املستقل  13الف قرض .مع انطالق عمل
املؤسسة يف صيغة اقراض تجاوزت منطق
الصندوق ،القائم عىل تقديم قروضه لطالبيها
عىل نظرية ان املال العام سائب ،جاءت باملال
من املصارف الخاصة واقرضته اىل املواطنني
بكفالتها .متنع اآللية املالية الدقيقة للمؤسسة
ـ وقد رافقتها اعفاءات شاملة يف الدوائر
العقارية والرسوم التي تواكبها ـ جنوح بعض
اللبنانيني اىل السطو عىل املال العام.
مذ ذاك حتى نهاية آذار املايض ،استقبلت
املؤسسة  80017طلبا ،ووافقت عىل عقود
نهائية عائدة اىل  66615طلبا منها .ضخت يف
السوق العقارية مبالغ قدرت بـ 7318مليار
لرية لبنانية ،ومليونني و 901آلف دوالر.
مبوجب بروتوكول التعاون تتم عملية االقراض
عىل مرحلتني :اوىل يتوىل فيها املرصف اقراض
طالبي القروض السكنية ملدة ترتاوح بني عرش
اىل خمس عرشة سنة ما يتوافق ومداخيلهم

املالية الشهرية الثابتة والعمر ومساحة
املسكن وقيمته ،عىل ان تتوىل املؤسسة يف
هذه املرحلة مشاركة هؤالء يف تسديد فائدة
القروض نيابة عنهم.
ثانية يرد املقرتضون يف مهلة تساوي االوىل
قيمة الفوائد املرتتبة عليهم اىل املؤسسة.
وفق مضمون بروتوكول التعاون ،يعود اىل
املرصف وحده حق تقدير املخاطر التي
يقبل بها عند تقرير مبدأ اقراض اي مواطن

بعد تخلف املقترض
عن تسديد قسطني
متتاليني ،يوجه املصرف
اليه انذارا خطيا ويحضر امام
محكمة قضائية خاصة

مواطنون يتقدمون بطلبات القروض.

وقيمة القرض ورشوطه .يعود اىل كل من
املرصف واملؤسسة طلب ضامنات اليفاء
القرض ،لعل اهمها قيد الدين عىل الصحيفة
العينية للعقار كدين ممتاز .لهذه الغاية
وضع املرصف واملؤسسة الئحة باملستندات
الشخصية والعقارية الواجب توافرها وضمها
اىل طلب القرض.
يقدم طلب القرض اىل املؤسسة يف مقر االدارة
املركزية يف بريوت ،او يف احد املكاتب يف
املناطق ،بالتنسيق املسبق مع املرصف لنيل
ما يسمى موافقة اولية منه ،قبل احالة الطلب
اليها وبته.
عند التقدم بالطلب ،تتوىل املؤسسة درس
طلب القرض يف ضوء احكام نظام االقراض
لديها ،فرتفض الطلب غري املكتملة مستنداته،
كذلك الطلب الذي ال تتوافر فيه الرشوط

املطلوبة .يف حال حصول طلب القرض عىل
املوافقة املبدئية ،تحيل املؤسسة ملف الطلب
اىل املرصف الذي يدرسه يف ضوء احكام نظام
االقراض لديه ،ويتخذ املوقف املناسب .اذا
وجد املرصف ان الطلب غري مستويف الرشوط،
يعيده اىل املؤسسة مع الرفض.
عند موافقة الطرفني ،املؤسسة واملرصف،
تحدد قيمة القرض ومدته واقساطه وفق
نظام االقراض يف املرصف واملؤسسة ،وبحسب
نسبة الفائدة التي تحتسب عىل اساس اقل
نقطتني ونصف من فوائد سندات الخزينة
وتعدل كل عامني.
عليه ،يدفع املرصف قيمة القرض اىل املقرتض
وفق مندرجات اتفاق ثاليث الطرف بني
املؤسسة واملرصف واملقرتض .تشارك املؤسسة
املقرتض يف تسديد القرض اىل املرصف بقيمة

الفوائد يف الفرتة االوىل منه ،ويقيد املرصف
املستحقات الشهرية من الفوائد عىل املؤسسة
مبارشة عىل حسابها لديه .بعد انتهاء املرحلة
االوىل من القرض يدفع املقرتض اىل املؤسسة
خالل السنوات العرش او الخمس عرشة التي
تيل مدة القرض املبالغ التي دفعتها عنه
املؤسسة ،مضافا اليها الفوائد وفق مندرجات
عقد القرض.
يقيد القرض اصال وفائدة دينا ممتازا عىل
صحيفة العقار العينية وفقا الحكام املادة
التاسعة من قانون انشاء املؤسسة العامة
لالسكان ،واحكام القانون رقم  719يف 5
ترشين الثاين  ،1998ويستفيد كل من املرصف
واملؤسسة من هذا االمتياز بنسبة دينه عىل
املقرتض .عند تسديد املقرتض قيمة اصل
القرض ،تبقى اشارة الدين املمتاز لحساب
املؤسسة وحدها عىل الصحيفة العينية للعقار
يف املرحلة الثانية.
اذا تخلف املقرتض عن تسديد قسطني
متتاليني ،يقوم املرصف خالل عرشة ايام من
تاريخ التوقف عن تسديد الدفعتني املتتاليتني،
بتوجبه انذار خطي اىل املقرتض املتخلف عن
االيفاء ،ويحال اىل محكمة خاصة تنظر يف
ملفات املتعرثين يف املؤسسة ومرصف االسكان
عىل السواء.
يف حال مل يبادر املقرتض اىل التسديد ،يعترب
عقد القرض مفسوخا حكام من دون حاجة
اىل مراجعة القضاء .ويحق للمؤسسة واملرصف
اتخاذ االجراءات القانونية والقضائية الالزمة
لتحصيل الدين اصال وفوائد.
عند التسديد النهايئ للقرض املمنوح من
املرصف ،او عند تسديده املبكر ،او يف اي
حالة ممكنة ،تجري املؤسسة املقاصة بني
ما يستحق لها يف ذمة املقرتض وبني رصيد
العرشة يف املئة املقتطعة وفوائدها .يف حال
نتج عن املقاصة رصيد دائن لصالح املقرتض،
يعاد اىل املقرتض اذا كان قد سدد كل الدين
املرتتب عليه اىل املرصف.
اما اذا كان املقرتض ال يزال مدينا للمرصف بأي
جزء من القرض ( اصل و /او فائدة تأخري)،
فتقوم املؤسسة بدفع رصيد قيمة العرشة يف
املئة املقتطعة مبارشة اىل املرصف.
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عند تسديد املقرتض ما يرتتب عليه
للمؤسسة بعد اجراء املقاصة ،ترفع اشارة
االمتياز وتح ّرر الضامنات االخرى التي
يكون املقرتض قد قدمها.
تجدر االشارة اىل ان الحد االقىص للقرض،
رفع منذ انشاء املؤسسة العامة لالسكان
اكرث من مرة ربطا بالحد االدىن لالجور يف
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لبنان .تدرج من  80مليونا اىل  120مليونا،
اىل  180مليونا ،وصوال اىل اليوم يف حده
االقىص  270.000.000لرية لبنانية.
ميكن للمقرتض ان يناله كامال اذا بلغ
دخله الشهري  4ماليني و 500الف لرية،
ويرفض طلب املقرتض اذا تجاوز دخله
نسبة عرشة اضعاف الحد االدىن لالجور،

وهو ما يساوي  6.750.000لرية .حددت
مساحة املساكن التي ميكن بناؤها او
رشاؤها وفق جدول باملساحات ،تحتسب
من دون الرشفات ،مع اضافة  5%عىل
املساحة يف حد اقىص هو  200مرتا مربعا
للذين ترتاوح مداخيلهم ما بني  8و10
مرات الحد االدىن.

رئيس مجلس إدارة املؤسسة العامة لإلسكان:
ونشجع على البناء خارج املدن
مشاريعنا ال تح ّد،
ّ
يف حوار مع "االمن العام" ،جزم رئيس مجلس
االدارة املدير العام للمؤسسة العامة لالسكان
املهندس روين لحود بانها "ماضية يف التعاون
مع املصارف القراض املواطنني من ذوي
الدخل املحدود واملتوسط لرشاء مساكن
جديدة او بنائها" .وكشف ان ازمة ديون
املصارف "طويت اىل غري رجعة ،واملؤسسة
تستعد الطالق خدمات اضافية يف املستقبل
القريب".
■ الجميع يعرف انك تسلمت مهامتك يف
مرحلة هي االصعب من تاريخ املؤسسة،
نتيجة تراكم حجم الديون التي استحقت
للمصارف .ما كان حجمها ،وكيف عولجت؟
□ صحيح .تسلمت مهاميت يف املؤسسة اىل
جانب فريق من اعضاء مجلس االدارة الذين
خربوا املؤسسة سنوات .لذلك واجهت معهم
منذ اللحظة االوىل ما عرف بازمة ديون
املؤسسة لدى املصارف اللبنانية التي تراكمت
حتى بلغت ما يقارب  37مليار لرية لبنانية.
وهي يف معظمها تعود اىل ستة مصارف
كبرية يف لبنان .عملنا بالرسعة القصوى لحل
املشكلة ،وحصلنا يف متوز عىل سلفة خزينة
من وزارة املال بقيمة عرشة مليارات لرية اثر
جولة شملت رئيس مجلس النواب نبيه بري
ورئيس الحكومة متام سالم ووزير املال عيل
حسن خليل ووزير الوصاية عىل املؤسسة
النقيب رشيد درباس .ملا طرح املوضوع عىل

رئيس مجلس ادارة املؤسسة العامة لالسكان املهندس روين لحود.

مجلس الوزراء كانت االتصاالت قد فعلت
فعلها ،فنلنا املوافقة عىل سلفة من  30مليارا
باجامع حكومي ،اعتربته منذ اللحظة االوىل
تحية اىل املؤسسة وانجازاتها .يف املرحلة التالية
بدأنا وضع املوازنة العامة للمؤسسة لعام
 ،2015وسعينا جاهدين بالتعاون والتنسيق
مع هذه املرجعيات الستعادة حقوق مكتسبة
للمؤسسة من رسوم التعمري التي ج ّمدت يف
االدراج من عام  2001اىل عام  .2014استندنا يف
مطالبتنا باستعادة الحقوق هذه اىل مضمون
القانون  98 / 719الذي وضع مبادة وحيدة
تقول ما معناه :تلحظ سنويا يف املوازنة العامة

االعتامدات الالزمة لتغطية التزامات املؤسسة
العامة لالسكان السنوية تجاه مصادر التمويل
والناجمة عن التعاقد مع هذه املصادر .بعدما
استعدنا شيئا من حقوقنا ،طلبنا سلفة اخرى
بـ 40مليارا القفال الديون املرتتبة حتى نهاية
عام  .2014ملواجهة تكاليف عام  2015وما
يليه ،تضمنت املوازنة الجديدة اشارة اىل 165
مليار لرية ملواجهة ما ميكن ان يرتتب علينا من
نفقات تقدر مبدئيا مبا يوازي  207مليارات
لرية .متكنا اىل ذلك من ان نحصل سنويا عىل
رسوم التعمري فور تحصيلها لحساب املؤسسة،
وهو ما يضمن متويال مبارشا.

■ بعض املصارف مل ينتظر حلحلة الوضع
املايل ،فتوقف عن قبول طلبات القروض ولجأ
اىل آليات اخرى؟ هل سويت املشكلة؟
□ شهدنا منذ العام املايض مظهرا من مظاهر
االزمة .هناك بعض املصارف الذي مل ينتظر
جهودنا لحلحة املشكلة املالية ،ومل يجازف بديونه
التي استحقت .لكن البعض اآلخر تعاون معنا
وتجاوز هذه املعضلة الميانه بان الديون املرتتبة
عىل الدولة اللبنانية مضمونة ،ومل يسبق للدولة
ان تراجعت عن التزاماتها .مل تقفل املؤسسة يوما
بابها امام طالبي القروض .املصارف مؤسسات
تجارية وليست جمعيات خريية.
■ هل طويت هذه املرحلة الصعبة مع
املصارف ،ام ان هناك َمن ال يزال متوقفا عن
قبول الطلبات؟
□ بالتأكيد ميكن القول انها كانت سحابة صيف
وعربت ،كام اعرتفت بذلك جمعية املصارف.
استعادت املؤسسة اموالها وبارشت تسديد
ديونها ،وبتنا يف مرحلة اقفالها نهائيا .اعتقد
ان هناك مرصفني فقط ال يزاالن متوقفني عن
قبول الطلبات مبوجب برتوكول التعاون معهام.
انا اتفهم ذلك ،وال اكشف رسا ان قلت ان بعض
املصارف فكر يف عز االزمة املالية التي عشناها
برشاء دين املؤسسة بارباح تجارية .لكننا
رفضنا العروض الننا كنا ندرك ان االزمة عابرة
ولن تطول .هنا اود القول والتذكري بان الدولة
هي اقوى االطراف عندما تدير املال العام يف
سبيل املنفعة العامة .فكيف بالنسبة اىل متويل
رشاء املساكن او بنائها؟ فهي توفر بذلك اهم
عنارص االستقرار االجتامعي للعائلة اللبنانية،
وهو استقرار يقود حتام اىل االستقرار االمني
واملعييش .لذلك ميكنني القول بكل ثقة ،ان
قرارنا واضح يف مواجهة ازمة السكن يف لبنان،
ومساعدة ذوي الدخل املحدود واملتوسط عىل
متكينهم من رشاء منزل يف افضل الظروف
واالقل كلفة .ال اعتقد اننا سنواجه مشكلة من
هذا النوع يف املستقبل.
■ تحدثت سابقا عن خدمات اسكانية
جديدة ستقدمها املؤسسة بالتعاون مع
املصارف وهيئات اخرى يف قطاع البناء .متى

الدولة اقوى االطراف
عندما تدير املال العام
في سبيل املنفعة العامة،
ولم تتنكر يوما لديونها
السلفات املالية التي
حصلنا عليها باجماع
حكومي تحية الى
املؤسسة وانجازاتها

ميكن ان ترى النور؟
□ لدينا الكثري من املشاريع الطموحة التي
سيأيت الوقت قريبا الطالقها علنا ،بعد اجراء
االحصاءات والدراسات الالزمة ،فال تكون اي
خطوة قفزة يف املجهول .لدينا النية لالستفادة
من امالك التعمري التي تديرها املؤسسة .وهي
منترشة يف عدد من املناطق اللبنانية ،وميكن
االفادة منها لبناء املشاريع السكنية بالتعاون
بني املؤسسة واملصارف ورشكات وهيئات
واتحادات بلدية وجمعيات اهلية توفر البناء
القرى مساكن ،وتحافظ عىل رونق الريف
وهدوئه مبواصفات صحية وفنية جيدة جدا،
وممولة من طريق القروض ذاتها بكلفة اقل
مام هو قائم اليوم.
■ هناك َمن يربط بني حسن تطبيق القانون
الجديد لاليجارات ودور ما للمؤسسة العامة
لالسكان .هل لديك ما يشري اىل هذا الرتابط؟
□ قانون االيجارات ملف مفتوح منذ عقود
من الزمن ،ومل يلق الحل املطلوب اىل
اليوم .رغم صدوره ظهرت مشكلة تتصل
بنقض املجلس الدستوري موادا منه تخضع
للتعديالت اليوم .لكن للحقيقة ،ال عالقة لنا
بهذا القانون ،والربط الحاصل بني ما اقره
من صندوق مايل او حساب مفتوح العانة
املستأجر من ذوي الدخل املحدود ال عالقة
له باملؤسسة العامة لالسكان.

■ تحدثت عن دور للمؤسسة يف السهر
عىل تطبيق قوانني السالمة العامة يف البناء
ومراعاة الرشوط البيئية ،وتشجيع البناء
خارج املدن ويف االرياف .اين هو دور
املؤسسة؟
□ الكالم عن دور املؤسسة يف هذا املضامر
محصور بكوين عضوا دامئا يف املجلس االعىل
للتنظيم املدين .يف املجلس اليوم ورشة دامئة
لتحسني نوعية البناء وتأمني املواصفات
العاملية التي تضمن السالمة العامة .نحن
نجهد من اجل ابنية تتوافر فيها الظروف
البيئية لقاطنيها .يف ما خص عمل املؤسسة،
فاننا نكتفي بنصح تجار البناء التزام
املواصفات الفنية ،كام بالنسبة اىل الخروج
من املدن لتوفري املساكن باقل كلفة معينة،
ومبساحات تسمح لهم بالحصول عليها يف
افضل الظروف املادية والصحية.
َ
اطلقت ورشة املكننة يف املؤسسة ،وما
■
بينها واملصارف ،بحيث ميكن للمقرتض ان
يواكب ملفه الكرتونيا من دون مراجعة
اي من املوظفني .ما هي املراحل التي
قطعتها؟ اين اصبح املوقع االلكرتوين الجديد
للمؤسسة؟
□ اطلقنا ورشة مكننة عىل عدد من
املستويات ،واستحدثنا دائرة للمعلوماتية
بهدف تحديث االنظمة املعمول بها يف
املؤسسة عىل كل املستويات االدارية واملالية
والفنية والتقنية ،وعىل مستوى الربط الدائم
بني املركز الرئييس وفروع املناطق .كام وحدنا
برامج العمل يف املراحل االدارية واملالية التي
متر فيها القروض .ما نطمح اليه بناء شبكة
مع املصارف املتعاونة معنا لتسهيل عملنا،
وتوفري الكثري من الجهد والورق يف املعامالت.
نسعى اىل بلوغ املرحلة التي تسمح للمقرتض
بان يتابع معاملته الكرتونيا .كام اسسنا موقعا
للمؤسسة عىل صفحة الفايسبوك انطلق
عمليا منذ فرتة قصرية ،ونؤسس ملوقع عىل
شبكة االنرتنت بالتعاون مع وزارة التنمية
االدارية .نحن يف صدد وضع اللمسات
االخرية عليه يك يكون يف ترصف املواطنني يف
القريب العاجل.
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تعود جذور الظاهرة إلى أيام السلطنة العثمانية

الحي  ...كانوا ،لم يعودوا
قبضايات ّ
ظاهرة قبضايات الحي تعايش معها اللبنانيون ،وكانوا يُعرفون
بعيون الدولة وآذانها .توزعوا يف كل املناطق ،ودخلوا يف حياة
الناس من طريق نفوذهم ،وتحولوا اىل مفاتيح انتخابية لعدد
كبري من السياسيني .توىل االثرياء منهم متويل حمالت انتخابية
لزعامء انطالقا من مفهوم «زملة الزعيم زعيم»
تستحق ظاهرة قبضايات الحي البحث يف خفايا نشوئها واندثارها
بعد كل هذه السنني .لكن السؤال :ملاذا كانت مبثل السطوة تلك؟
من اين استمدت قوتها ومقدرتها عىل التغلغل يف املجتمع؟ ملاذا
مل تعد موجودة يف ايامنا هذه؟ هل فقد املجتمع اللبناين اليوم
استعداده لتقبلها؟

وجوه بريوتية بينهم قبضايات كحنا يزبك وابو عفيف كريدية.

حالق :قبضايات «ثورة »1958
كانوا يفضلون لقب «قادة مقاومة»
يرى املؤرخ واالستاذ الجامعي الدكتور حسان
حالق يف منو ظاهرة قبضايات الحي سببا
جوهريا يكمن يف وجود فراغ يف السلطة
الحاكمة ،او يف الوضع االمني .يقسم هذه
الرشيحة االجتامعية اىل فئتني :اصحاب
النخوة واالزالم.
■ كيف منت ظاهرة قبضايات الحي يف
الخمسينات والستينات؟
□ للظواهر االجتامعية ،عادة ،جذور يف عمق
التاريخ ،سواء التاريخ البريويت او اللبناين ،او
العريب والعاملي حتى .يف الحديث عن ظاهرة
قبضايات الحي ،نعيد جذورها اىل العهد
العثامين .نالحظ دامئا منذ ذلك العهد ،وليس
يف خمسينات القرن املايض فحسب بل يف
يومنا هذا ايضا ،ارتباط ظهورها بحصول فراغ

يف السلطة الحاكمة او يف الوضع االمني ،فتنشأ
عىل الهامش بعض الظواهر االجتامعية غري
الرسمية يف االحياء واالزقة ،ويف بعض القرى
واملدن ،وتعتمد كليا عىل ضعف السلطة
يف مالحقة املشاغبني ،او بعض االقوياء ،او
الذين يحاولون االفرتاء عىل اآلخر .بال ادىن
شك لهذه الظاهرة املسامة القبضايات
وجهان ،ومن االهمية مبكان ان نفرس كل
وجه منهام عىل حدة .القبضايات ،وتحديدا
يف بريوت ،انقسموا عرب التاريخ اىل فئتني
اساسيتني :االوىل تضم الذين يطلق عليهم
صفة الرجال ،وهم الذين عرفوا بالنخوة
والشهامة وحامية الضعيف ومساعدة
اآلخر .وهذه الصفة االجتامعية االيجابية
ال تتناقض مع سمة الدولة او سلطتها او
سلطة القوى االمنية ،اي اعطاء االمانَ .من

مع وجود الدولة
القادرة تختفي
هذه الطفيليات

اطلق عليه اسم قبضاي قام مبهمة الوقوف
مع املظلوم ضد الظامل ،وتقديم املساعدات
الخريية واالنسانية للفقراء .هذه الفئة التي
اسميها اهل املروءة والنخوة والشهامة ،من
الرضوري ان تكون موجودة يف كل عهد ويف
كل منطقة ومدينة .اما الفئة الثانية ،وكانت
من طفيليات املجتمع ،اطلق عليها مجازا
لقب قبضايات .كان بعضها من الزعران
الذين سعوا اىل السيطرة عىل اآلخر ،وفرض
الخوة عليه ،والوقوف اىل جانب الظامل ضد
الضعيف واملظلوم ،واالعتداء عىل املؤسسات
واملحال التجارية وعىل االفراد والجامعات
ايضا .هذه الفئة التي متثل الجانب السلبي
من املجتمع ،كان عدد كبري من البيارتة
القدامى االصيلني يحتجون عندما يقال عن
هؤالء قبضايات .بل كانوا يطلبون من الناس
مناداتهم بـالزعران.
■ اال ترى ان مثة رابطا بني نشوء هذه الظاهرة
والظروف السياسية التي عاشها لبنان؟ أمل
تكن ايضا ارثا من االنتداب الفرنيس؟
□ هذه الظاهرة عثامنية ،واستمرت حتى
فرتة االنتداب الفرنيس الذي كانت له ايضا
قبضاياته كأي عهد .الفئة السلبية من
القبضايات تم توظيفها يف الحياة السياسية
ملصلحة الزعامء والقادة السياسيني ،وكانت
لهم وظائف خاصة وثابتة لدى الزعامات
املحلية ،ويف مقدمها وظيفة االنتخابات
النيابية بصفتهم مفاتيح انتخابية حيث
كانوا يعملون ليال ونهارا ،عىل نحو مأجور

يف خدمة احد السياسيني .يجمعون املؤيدين
من حوله .ال ميكن ان نطلق عىل هؤالء
لقب القبضايات ،بل االزالم .هذه التسمية
مصطلح يف صميم اللغة العربية الفصحى،
وليس كام يعتقد الكثريون من اللهجة
العامية .ال تستخدم اال يف لبنان وسوريا
واالردن وفلسطني ،وقد استخدمها العرب ما
قبل االىسالم ويف ظله .وهي تعني الرجل
الصنم او الصنمي الذي ميتثل لالوامر كيفام
كانت ،ومع اي قيادة او زعامة يقف وراءها،
وال تطلق عىل اي شخص لالفتخار مبا يقوم
به ،بل من منطلق السخرية والنظرة الدونية
اليه.
■ ملاذا تفردت بعض العائالت بهذا الدور،
وكيف تحدد صفات القبضاي وميزاته يف عز
انتشار هذه الظاهرة؟
□ يف البداية انطلقت هذه الظاهرة من
شخص واحد ،ليتوارث هذا املوقع يف املجتمع
اللبناين االبن او الحفيد .لكن املفهوم العام
للقبضاي من غري الرضوري ان يكون من
العبي املصارعة ،علام ان هؤالء قد استخدموا
كقبضايات يف «ثورة  ،»1958وكانت مهمتهم
رضب العدو يدويا السباب طائفية ،وكان
اطراف الرصاع يومذاك يتباهون بقوة
«مصارعيهم» .وقد انترشت ،بعد الثورة،
االندية الرياضية التي تعنى بكامل االجسام
ورفع االثقال يف شتى املناطق واالحياء
النها اصبحت صفة من صفات القبضاي .يف

نظري ليست الصفة يف قوة العضالت ،بل
يف الجرأة واالقدام .بيد ان بعض َمن شارك
يف «ثورة  ،»1958سياسيا او عسكريا ،كان
يرفض مناداته بالقبضاي ،مرصا عىل اعتبار
نفسه مقاوما .كنت قد اعددت كتابا عن
القبضايات يف بريوت ذكرت فيه الحاج رشيد
شهاب الدين عىل انه واحد منهم ،فاتصل يب
محتجا عىل تصنيفه قبضايا قائال" :انا قائد
ثورة ومقاومة ال قبضاي" .وهو الذي كانت
تربطه عالقة صداقة مع الرئيس جامل عبد
النارص وعبد الحميد الرساج .يف املقابل،
يفاخر البعض اآلخر بكونه قبضايا.
■ كيف اختفت ظاهرة قبضايات الحي بعد
عام 1975؟ هل هي الحرب التي قضت
عليها ،ام مثة اسباب اخرى؟
□ من اسباب انتفاء هذه الظاهرة ما ورد يف
اتفاق الطائف عام  ،1990القايض باستيعاب
امليليشيات من طريق تجنيدهم يف املؤسسات
االمنية يك ال يتحولوا اىل عبء عىل املجتمع
اللبناين .كان لهذا القرار وجهه االيجايب .غري
اننا ال ميكن ان ننىس بان هذه الفئة من
املقاتلني امضت  15سنة يف امليليشيات وال
تزال تحمل يف ذاتها خصائصها امليليشياوية.
كذلك ال ننىس ان املجتمع اللبناين بات بعد
الحرب مجتمعا مركبا ،وال احد يتحدث اليوم
عن القبضاي كام يف السابق .ميدحونه بدال
من ان ينعتوه بزملي ،اي االستزالم لزعيم من
الزعامء.

نوفل :النرجسية أهم عوامل
إنتشار ظاهرة القبضايات
املؤرخ واالستاذ الجامعي الدكتور حسان حالق.

يركز االختصايص يف الصحة النفسية اشياء اشتهاها االنسان يف صغره ومل يستطع
والطبيب العام واملعالج النفيس الدكتور الحصول عليها.
ميشال نوفل يف تحليله ظاهرة قبضايات
الحي عىل مرحلة الطفولة والنقص العاطفي ■ قبضايات الحي ظاهرة منت يف كنف
واملادي فيها ،واالحساس بالحرمان من الدولة يف الخمسينات والستينات ،هل

ان ظهورها عائد اىل حاجة االنسان اىل
الحامية؟
□ اذا تحدثنا عموما ،فان اي انسان عىل
الصعيد السلويك يف حاجة اىل ابراز اي
«ظاهرة» من شخصيته ونفسيته ،وليس
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من الرضوري ان يكون هذا االمر من
اساس سلوكه او شخصيته ،قبل وصوله اىل
موقف معني يؤدي اىل اظهار هذا الترصف.
كل شخص ،عادة ،يف حاجة اىل الوصول اىل
هدف .ومن اجل الوصول اليه يفرض عليه
التنكر يف شخصية معينة يك يستطيع فرض
رأيه ،ويك يكون لديه ايضا نوع من اقناع
من اجل ان يسمع الغري كلمته .لذا يترصف
بسلوك ولو عرب التنكر من اجل القدرة
عىل الظهور ،واحيانا اذا كان االنسان ميلك
موهبة يف هذا املجال او شخصية قوية،
يكون االمر طبيعيا بالنسبة اليه من دون
القيام بأي مجهود .لكن اذا عاىن بعض
االشخاص من نقص عاطفي او مادي ،مبعنى
االحساس بالحرمان منذ ايام الطفولة،
يلجأون اىل هذا النوع من القبضايات يك
يعوضوا النقص يف شخصيتهم ،فيتنكرون
بهذا النوع من السلوك ليقنعوا انفسهم
من اجل الوصول اىل الراحة النفسية .ليس
بالرضورة ان يكون هذا السلوك مرضيا،
بل انه وسيلة لتعويض النقص او تغطية
حالة نفسية ال يريدون اظهارها .اما اذا
تحدثنا عن قبضايات الحي خصوصا ،فال
يعترب َمن يغري سلوكه يك يكون شخصا
مرغوبا فيه امرا صحيا .مثة اشخاص كثريون ■ تعززت مكانة قبضايات الحي عرب لجوء
يتبعون نهج التغيري والتعديل يف سلوكهم الناس اليهم .ماذا يعني اللجوء اىل اآلخر
للوصول اىل مكانة معينة يف املجتمع ،اىل من الناحية السيكولوجية؟
موقع سيايس مثال او مواقع اخرى تعطيهم □ مثة حالة اطلعنا عليها يف علم النفس
احساسا بعزة النفس واالكتفاء الذايت .مرتبطة بحادثة وقعت يف السويد منذ
مبجرد ان يسعى االنسان اىل هذا النوع من مدة بعيدة ،اطلق عليها اسم «ستوكهومل
الشعور واالدراك يعترب االمر صحيا ،رشط سيندروم» .تفاصيلها اتخاذ رهائن يف
ان ال يسبب رضرا عليه وعىل املجتمع ،مرصف بهدف السطو عليه .بعد انتهاء
فتكون املسألة هنا ايجابية ال تطاوال عىل العملية مل يتحدث الرهائن بالسوء عن
الذين اعتقلوهم ،والتفسري يف هذه
اآلخرين.
الحاالت يف علم النفس يقول ان االنسان
■ توقفت عند االحساس بالنقص العاطفي اذا مورست عليه سلطة من شخص ما
والشعور بالحرمان يف مرحلة الطفولة .هل يشعر باالمان وان كان يسء النية .مقارنة
يندرج هذا االمر عىل َمن يستقوي بالغري مبا يحصل اليوم مع املخطوفني ،نرى اليشء
للحصول عىل القوة التي يفتقدها؟
نفسه .يتحدثون عرب شاشات التلفزة عن
□ االشخاص الذين عاشوا حاالت نقص يف خاطفيهم بطريقة جيدة .نستطيع تحليل
طفولتهم ،يف الرتبية وضمن العائلة واملحيط هذه الحال بان النكران ذهنيا ملا يحدث
الذي يعيشون فيه ويف املدرسة ايام الصغر،
خصوصا اذا تعرضوا ملضايقات من رفاقهم
يف فرتة الدراسة او من اصدقائهم يف الحي،
يتحول احساسهم هذا ،يف ما بعد ،اىل
غضب واحباط سيؤدي بهم اىل القيام برد
فعل عكيس يعوضون من خالله سمعتهم
او وجهة نظرهم تجاه انفسهم .يكون رد
الفعل عكسيا مبعدل  180درجة حتى ال
تبقى لديهم فكرة سلبية عن انفسهم .نحن
نعرف ان لدى البعض شخصية نرجسية
اقوى من غريهم عندما يكون النقص
العاطفي او املادي يف مرحلة الطفولة
قويا .يف هذه الحال تعترب هذه الشخصية
مرضية .اذا كانت غري مرتبطة بهذا الوضع
ال تعترب الرنجسية مرضا.
اما بالنسبة اىل االشخاص الذين يستقوون
بالغري ،فال اعترب ان يف االمر مشكلة .كل
انسان يستقوي باهله او اخيه االكرب او امه.
هذا سلوك طبيعي .لكن من املمكن ان
يرتجم مستقبال عىل نحو يصبح معه انسانا
اتكاليا او يسعى اىل االستقواء بزعيم ما،
واالستفادة من القوة التي ميثلها وتحمي
َمن يلجأ اليها.

في ظاهرة قبضايات
الحي استغالل
لضعف االخرين

االختصايص يف الصحة النفسية والطبيب
واملعالج النفيس الدكتور ميشال نوفل.

مع هؤالء نتيجته ايجابية لهم ،واقل وجعا
عليهم من الناحية النفسية كأنهم يضعون
ضامدات عىل جراحهم الداخلية.
■ هل تعتقد ان من اسباب اندثار هذه
الظاهرة عدم تقبل املجتمع اللبناين لها؟
□ طبعا .اذا نظرنا اىل كل املجتمعات
والتطور الذي حصل فيها عىل الصعيد
الثقايف والتمدين وطريقة التفكري ،انطالقا
من الدراسات واملعلومات ،نرى ان االشياء
التي كانت مقبولة من قبل مل تعد كذلك
اليوم .ثم ان الحرب الداخلية يف لبنان
اقنعت هذه الفئة من الناس بان الدولة هي
القوة الناظمة والقادرة عىل عملية ضبط
التآلف ثقافيا وتربويا بني ابناء املجتمع،
خصوصا وان اصحاب هذه الظاهرة يف
حاجة اىل مرجعية االنتامء اىل الوطن ،رغم
كل االختالفات والتباينات .عندما يتطور
االنسان ،وتاليا املجتمع ،من املؤكد انه لن
يقبل بامور عدة كانت مرفوضة او مقبولة
سابقا.

في المكتبات
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تحقيق

دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

 77عامًا في تاريخ األرشيف األغنى في العالم العربي

"إذاعة لبنان" :قصة ذاكرة وطن

كانت "اذاعة لبنان" او االذاعة اللبنانية كام اعتدنا تسميتها ،اول اذاعة يف
عاصمة عربية يوم انشئت عام  .1938كنا ننتظرها لنسمع عرب اثريها ما
نعشقه من االغاين والربامج .ضم هذا الرصح االعالمي اغنى مكتبة اذاعية يف
الرشق االوسط ،واطلق مبدعني يف الفن ،مدرسة للفنانني اللبنانيني ومحجة
الفنانني العرب

اعتمدت "اذاعة لبنان" عىل مدى تاريخها الكلمة
املتقنة ،واللغة السليمة ،واالغنية الراقية ،فدخلت
الذاكرة الجامعية .رغم السنني املريرة التي شهدتها،
ال يشء ميحو من البال املحطات التي عشناها معها
والذكريات التي رافقتها.

القمة
ابراهيم :تربّعت على ّ
ومرحلة الستينات األغنى
يتحدث مدير "اذاعة لبنان" املمثل محمد
ابراهيم بشغف عن تاريخها ،ويقلب
صفحات ارشيفها الغني عىل م ّر  77عاما:
تحرص عىل املواطنة ،ويف برامجها انتامء
من دونه ال وجود للتاريخ واملستقبل.
■ متى انشئت "اذاعة لبنان"؟
□ عام  1938يف ايام االنتداب الفرنيس،
واطلق عليها اسم "راديو الرشق" .وهي
اول اذاعة يف عاصمة عربية ،وكان
مقرها يف الرسايا .اول صوت قال "هنا
بريوت" كان صوت الشاعر سعيد عقل.
اما االذاعة الوحيدة التي سبقت انشاء
"راديو الرشق" يف العامل العريب فكانت
"اذاعة االسكندرية" عام  ،1936ومن
بعدها كان انشاء "اذاعة القاهرة".
■ مباذا متيز تاريخ "اذاعة لبنان"؟
□ مع الرعيل االول الذي واكب انطالقها
تبلورت االغنية اللبنانية عىل يد االخوين
رحباين وزيك ناصيف وتوفيق الباشا.
قبلهم كان الفولكلور املبعرث هو السائد،
ومعهم تم الرتكيز عىل املوسيقى والشعر.
حظيت االغنية اللبنانية بهويتها متاما

مدير "اذاعة لبنان" املمثل محمد ابراهيم.

كان محمد عبد الوهاب
يقصد امللحن حسن
غندور ليكتب له النوتة
املوسيقية

كام حصل يف مرص عىل يد سيد درويش.
"اذاعة لبنان" كانت مصدر الخرب كونها
تأسست قبل "تلفزيون لبنان" ،وتحولت
يف ما بعد اىل مصدر لصنع االغنية يف لبنان،
وتحديدا الشعر املغنى .كان املطربون يف
تلك االيام يقدمون مواهبهم يف برنامج
الهواة لينطلقوا منه اىل عامل الشهرة بعد
صقلهم .كانوا يفتخرون بلقب "مطرب

االذاعة اللبنانية" كونه قد صنف يف هذه
املرتبة بعد االستامع اىل صوته عىل يد
لجنة عريقة يف دنيا الفن ،مؤلفة من
توفيق الباشا وحليم الرومي وزيك ناصيف.
علام ان عاملقة الفن يف لبنان انطلقوا
منها ،وقد تحولت يف ما بعد اىل مالذ
لكل املطربني العرب الذين كانوا يزورون
لبنان الحياء حفالتهم ،واعتربت خلية
انتاج لالغنية يف العامل العريب .املعروف
ان موسيقار االجيال محمد عبد الوهاب
كان يثق كثريا بامللحن حسن غندور ،وهو
ابرع َمن كتب نوتة موسيقية ويعمل يف
الفرقة املوسيقية التابعة لـ"اذاعة لبنان"،
لذا كان يلجأ اليه ليكتب له النوتة
املوسيقية لالغنيات التي يريد ان يلحنها
يف لبنان .يف بداية الستينات شارك عبد
الحليم حافظ كممثل يف احد برامجها.
يضم ارشيفها مقابلة مع ام كلثوم يف
اثناء احدى زياراتها لبنان .املعروف عن
كوكب الرشق انها نادرا ما تجري مقابلة
صحافية.

اول صوت قال "هنا بيروت"
كان الشاعر سعيد عقل
شارك عبد الحليم
حافظ ممثال في احد
برامج "اذاعة لبنان"

□ كل طالب معاهد الفنون يقومون
بدورات تدريبية يف "اذاعة لبنان"،
ويطلعون عىل كل ما هو موجود يف
ارشيفها الخاص .كل جامعي ينهي مرحلة
التدريب يحصل عىل افادة منها .كل َمن
ّ
يحض ماجستري او اطروحة دكتوراه يف
الفنون املوسيقية او يف الشعر الغنايئ ،او
اي بحث جامعي آخر ،يستطيع االطالع
عىل كل الرتاث اللبناين الذي وثق يف
ارشيف "اذاعة لبنان" .لدينا فكرة عن
مرشوع كتاب يخترص املسرية العظيمة
■ ماذا يحوي ارشيف "اذاعة لبنان"؟
□ عرشات االلوف من الربامج االذاعية التي مرت فيها االذاعة ،ويحمل يف طياته
يوازيها رصيد كبري مامثل من االغاين ،اجوبة عن كل َمن يسأل عن تاريخها
فارشيفها اغنى ارشيف يف العامل العريب .الغني عرب توثيق تاريخها الحافل.
اذا تحدثنا عن فرتة  75عاما من عمر هذه
االذاعة ،ال مكان يتسع لنرشات االخبار ■ َمن كان يتوىل تدريب اعالميي االذاعة؟
التي قدمتها يف تاريخها .لذا مل نحتفظ □ آخر شخص توىل هذه املهمة هو
اال بالربامج الدرامية وبرامج التقديم الراحل شفيق جدايل الذي اعتربه من
التي تتضمن معلومات تتميز باملعرفة ،االسامء االعالمية الكبرية يف عاملنا االذاعي،
اىل الربامج الحوارية مع بعض الفنانني وانتقل يف ما بعد اىل تلفزيون لبنان
الكبار الذين قدموا سرية حياتهم عرب الذي استفاد من وجود "اذاعة لبنان"
اثريها ،اذكر منهم نور الهدى .االرشيف من طريق ضخ شخصيات اعالمية عليه.
املوجود هو االنتاج االذاعي ككل ،اي اذكر منهم سعاد قاروط العيش وعرفات
الربامج واالغاين التي انتجتها االذاعة عىل حجازي وفؤاد الخرسا وجاك واكيم.
مدى  75عاما.
■ َمن كان وراء تجهيز استديوهاتها ،وكم
■ هل مثة خطة لتوظيف هذا االرشيف يبلغ عددها؟
او االستفادة منه بالنسبة اىل االجيال □ االملان كانوا وراء تجهيز االستديوهات،
وقد اعتربوا انها االفضل يف العامل .عندما
املقبلة؟

اردنا تحديث العزل عام  2007مع احدى
الرشكات السويرسية الكربى ،باملشاركة
مع االملان ،ابلغ الينا السويرسيون انهم
ال يستطيعون بناء افضل منها النها
صممت عىل نحو احرتايف من ارفع
املستويات املوجودة يف العامل .بقي عزل
االستديوهات كام هو ،فقمنا بتحديث
االجهزة فقط :استديو كبري لالغاين ،وآخر
للبث املبارش ،واربعة لتسجيل الدراما
والربامج.
■ ساعدت االذاعة عرب برامجها عىل
اطالق ممثلني اتجهوا يف ما بعد نحو
املرسح .ما هي الربامج التي اعتربت
ركيزتها؟
□ يف الذاكرة الجامعية هناك دامئا
اشياء ال متحى .برامج "اذاعة لبنان"
دخلت هذه الذاكرة ،كربنامج "بيفرجها
الله" للصحايف جورج ابراهيم الخوري
وناديا حمدي .ال احد يف لبنان مل ينتظر
هذا الربنامج ليستمع اليه صباح كل
يوم .شهدت الستينات اجمل الربامج
الكوميدية "شامل ومرعي" من اخراج
محمد كريم ،اضافة اىل برامج ادبية
وثقافية ،فكان للشاعر امني نخلة عام
 1963امسية شعرية يوميا ،وبرنامج اديب
لجوزف نجيم اسمه "من رماد املجامر"،
و"سهرة مع االنغام" لسعد سامي رمضان.
كان اللبنانيون يتحلقون حول جهاز
"الرتانزستور" ليستمعوا اىل "اذاعة لبنان".
مل يكن يف مقدور كل اللبنانيني رشاء هذا
الجهاز .رغم ذلك كانوا يواكبون برامجها
بلهفة.
■ َمن كان يتوىل اخراج هذه الربامج؟
□ من املخرجني الكبار الذين ساهموا
يف صنع تاريخ "اذاعة لبنان" اذكر
جوزف غريب ،اييل ضاهر ،رشيد عالمة،
محمد كريم .كان املسؤول عنهم املؤلف
واملخرج نزار ميقايت الذي اتجه يف ما بعد
اىل املرسح.
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خاطر :مدرسة البث املباشر
في العالم العربي

االستيالء عىل احاديث واغان نادرة .من
املعلوم ان هذا االرشيف يتضمن مقابالت
مع محمد عبد الوهاب واالخطل الصغري
ووديع الصايف وفريوز واالخوين رحباين .انا
اعرف ان ما من فنان او اديب او شاعر او
مبدع مل تجر "اذاعة لبنان" معه حديثا او
مقابلة قبل الحرب.

بدأ الكاتب واملخرج واملعلق االذاعي
جورج خاطر مسريته يف "اذاعة لبنان" يف
الخمسينات هاويا .تتلمذ عىل يد املؤلف
واملخرج نزار ميقايت .يتحدث عن تجربته
الطويلة باعتزاز ،ويتوقف عند شخصيات
مبدعة صنعت تاريخ هذه االذاعة،
ومحطات مهمة جعلت منها مدرسة يف
العامل العريب.
■ ماذا عن تجربتك يف "اذاعة لبنان"،
وكيف بدأت؟
□ دخلت االذاعة عام  1963بعد تجربتني.
االوىل يف الخمسينات من خالل متثيلية
درامية اسمها "موعد مع الفجر" ،وكان
مقر االذاعة يف تلك الفرتة يف الرسايا.
وقد شاركني يف هذه التجربة اييل ضاهر
وليىل كرم ونهى الهاشم .كان املسؤول
عن القسم الذي قدمت فيه عميل هذا
االديب سمري شيخاين .اما تجربتي الثانية
فكانت يف كتابة قصة سينامئية نرشت يف
مجلة فرنسية اسمها "املستقبل" نالت
الجائزة الثالثة يف ترتيب القصص ،وكنت
يف السابعة عرشة من عمري.
■ تجربتك االحرتافية يف "اذاعة لبنان" يف
أي عمل ومع َمن؟
□ يف الستينات اسس الصحايف سعيد
فريحة فرقة "االنوار" ،فالتقيت املسؤول
عنها املؤلف واملخرج نزار ميقايت بواسطة
شقيقي املمثل احسان صادق .عرض
عيل ميقايت العمل يف مرسحية "حكاية
لبنان" كمساعد مخرج ،وقدمت وقتذاك
يف "كازينو لبنان" .بعد ذلك عرض عيل
االنضامم اليه للعمل يف "اذاعة لبنان"
كمخرج متمرن فقبلت .وكانت فرصة يل
للتعلم عىل يده .عرفت االذاعة يف تلك
الفرتة تطورا يف عملها مبساعدة بعثة
فرنسية تولت اعادة تنظيمها تقنيا وفنيا
واداريا .من ذلك انشاء لجنة لتصنيف

الكاتب واملخرج واملعلق االذاعي جورج خاطر.

في عز انطالقها عاشت
االذاعة انتكاسة ،1967
فاضطرت الى تغيير
برامجها

اذاعات البث املبارش يف العامل العريب ،وكان
يتوىل االرشاف عليه املخرج محمد كريم،
واملؤلف واملخرج ميقايت .عندما اصبحت
رئيس دائرة توليت مسؤولية هذا القسم.
من املحطات املهمة يف تاريخ االذاعة تأمني
التواصل مع املغرتبني عرب برنامج يومي،
فيه فقرات عدة لالغاين وتلقي الرسائل
بعنوان "ما يطلبه املغرتبون" ،وفقرة "لقاء
االحبة" .كانت "اذاعة لبنان" اول اذاعة
يف الرشق االوسط تتوىل النقل الخارجي
مبارشة .يف عز انطالقها اندلعت حرب
 1967واالنتكاسة التي اسفرت عنها ،االمر
الذي فرض عىل االذاعة ان تتكيف مع
املناخ العام وان تغري برامجها.

املطربني بدءا من وديع الصايف ،وقد
ترأسها محيي الدين سالم والد املطربة
نجاح سالم .كانت هناك ايضا لجنة مراقبة
النصوص مبا فيها نصوص االغاين ،يرأسها
مدير االذاعة ويعاونه موظفون من ذوي
االختصاص من شعراء وكتاب مثل الشاعر
مارون كرم الذي شغل منصب امانة الرس ■ ،ما هي املراحل الصعبة التي مرت فيها؟
وكانت اغانيه نفسها تخضع للرقابة.
□ سنوات الحرب كانت االصعب ،خصوصا
بني عامي  1975و ،1977عندما تسلمها
■ ماذا عن اهم املحطات التي عاشتها اشخاص ينتمون اىل جهات معينة فاداروها
االذاعة؟
من خارج اخالقياتها ومسلكها املعروف.
□ املحطة االهم مرحلة االنطالق الجدي اضافة اىل تعرض ارشيفها للرسقة ،وال احد
عام  1963وبدء البث املبارش عام  .1964يعرف كيف وصل بعض االفراد اىل املكتبة
الكل يعرف ان "اذاعة لبنان" مدرسة التي هي االغنى يف الرشق االوسط ،وتم

■ اذا اردت تقييم تجربتك االذاعية ،اي
من الربامج التي قدمتها ال يزال عالقا يف
ذاكرتك؟
□ برنامج متثييل درامي اسبوعي مؤلف
من  15حلقة حمل عنوان "ذكريات".
كتبته تأثرا مبشاهد رأيتها يف الجنوب يف
فرتة الستينات خالل مهمة اقامة مهرجان
"املرسح العائم" يف صيدا ،حيث اقمنا
املرسح يف البحر ،واتينا بالفرق عرب السفن
اىل ميناء صيدا .كنا نقصد قرى الجنوب
بحثا عن املواهب ،الن منظمي مهرجان
"املرسح العائم" ال يريدون محرتفني بل
هواة .يف خالل زياراتنا تلك شاهدت
مناظر ال يقبل بها اي انسان .بركة مياه
يغتسل فيها الحيوانات ويرشبون منها،
والناس يفعلون االمر نفسه يف املكان ذاته.
تاثرت جدا بحياة هؤالء البرش واالهامل
الذي يعيشونه .بعد االنتهاء من املهرجان،
رغبت يف كتابة قصة لها عالقة بهم
وبكيفية رفضهم الواقع الذي يعيشونه،
بالعنف او االقتناع او الهجرة .طرحت
الخيارات الثالثة وكانت هي محور القصة،
وكان الرتكيز يف النهاية عىل االعتامد عىل
النفس ،اي زراعة االرض وانتظار ما ينعم
به الله .رغم كل هذه السنني التي مرت
عىل تلك الحادثة ال ازال متاثرا بها.
■ يف مراحل انطالقهاَ ،من الذي تسلم
مناصب مهمة يف "اذاعة لبنان" ،وساهم
من موقعه يف صنع تاريخها؟
□ املبدعون هم الذين تسلموا هذه
املناصب ،وابدأ بالكاتب واملخرج املرسحي
واالذاعي نزار ميقايت الذي قدم املهرجانات
ايضا ،وكان مدير برامج .املؤلف وكاتب
القصص ومعد الربامج االذاعية سمري

شيخاين الذي كان رئيس الدائرة الثقافية.
الكاتب واملخرج واملمثل محمد شامل
الذي تسلم رئاسة قسم املخرجني يف
االذاعة .الكاتب املرسحي واملؤلف
املوسيقي وامللحن الياس الرحباين الذي
كان من املوظفني فيها .اذكر ايضا الكاتب

احد استديوهات الستينات يف "اذاعة لبنان".

وحيد جالل وشفيق جدايل امام امليكروفون.

وارشيف اآلف االسطوانات.

دورة العمل يف احد االستديوهات.

االذاعي واملخرج واملمثل جوزف غريب،
املخرج محمد كريم ،الكاتب واملخرج
شكيب خوري ،الصحايف وجيه رضوان وهو
كاتب سيناريو وحوار ،امللحن واملطرب
حليم الرومي الذي كان رئيس املكتبة
االذاعية.

عبد الغني شعبان يقود الفرقة املوسيقية يف احد التامرين.

موظفات يف ارشيف االغاين.

هوايئ االذاعة عىل جبل ايطو.

البث املبارش.
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مقال

األقتصاد
ّ
العمال يبحثون عن حقوق تق ّدمها الدولة

وزير العمل :األجور رمزية وال بد من زيادتها

لوزارة العمل موطىء قدم يف الحملة عىل سالمة الغذاء والصحة .عىل غرار الوزارات
االخرى ،تجد نفسها معنية باجراءات مراقبة متكنها من ضمن صالحياتها من تعقب
املخالفني ومالحقتهم .بيد ان لديها الكثري مام ال يشرتك سواها معها فيه ،هو
استحقاقات عالقتها بالعمل والعامل وارباب العمل

■ اال تراقب وزارة العمل العامل االجانب مثال
الذين يحصلون عىل اجازات عمل ،ويعملون
داخل املطاعم والفنادق ومصانع املواد الغذائية؟
□ نراقب العامل االجانب ملعرفة ما اذا كانوا
يحملون اجازة العمل ،او انهم يعملون عىل نحو
غري رشعي .اما كيف يعملون؟ فهذا امر اصبح
من مسؤولية الوزارة املعنية.
■ هل لحملة االمن الغذايئ عىل النحو الذي
تتم فيه تأثري عىل الحركة االقتصادية ،وتيسء يف
بعض االحيان اىل سمعة عدد من املؤسسات؟
□ ما تقوم به وزارة الصحة ال يساوي وفاة
مواطن واحد ،نتيجة عدم احرتام معايري الصحة
والنظافة يف املؤسسات الغذائية.

وزير العمل سجعان قزي.

كم من امللفات العالقة
يف ادراج وزارة العمل ّ
ومتس حياتهم
تشكل عبئا عىل كاهل اللبنانيني ّ
اليومية ،تعوزها الحلول الرضورية يف قضايا
الصندوق الوطني للضامن االجتامعي واالجور
والبطالة واليد العاملة االجنبية وسوق العمل
والتقاعد والشيخوخة .لديها ما يكفي للخوض
فيه من هموم مرتاكمة بحسب الوزير سجعان
قزي.

ابواب العمل مشرعة امام
كل الجنسيات تحت معياري
االمن القومي واولوية
اليد العاملة اللبنانية

■ كيف تنظر وزارة العمل اىل ملف االمن
الغذايئ والصحة والسالمة العامة؟
□ قضايا الصحة والسالمة العامة مهامت
تقوم بها وزارة الصحة عىل اكمل وجه بفضل
توجيهات الوزير وائل بوفاعور .اما نحن يف وزارة
العمل ،فنقوم مبراقبة السالمة العامة وفق ما

نص عليه القانون حرصا ،كمثل مراقبة السالمة
والصحة العامة داخل املؤسسات ،ومعرفة ما
اذا كانت مجهزة معدات التكييف وغريها ،او
ان املطعم مثال يؤمن السالمة العامة .ال دخل
للوزارة يف القضايا االخرى.

■ ما هي هدية عيد العامل يف االول من ايار؟
□ العامل ال يبحثون عن هدايا نقدمها لهم.
يبحثون عن حقوق .الحقوق يجب ان تقدمها
الدولة والحكومة .يف طليعة هذه الحقوق اعادة
النظر يف االجور ،اتخاذ قرار واضح بالنسبة اىل
سلسلة الرتب والرواتب ،وقف االتجار بالبرش،
احرتام العامل عرب التوقف عن تشغيله ساعات
تفوق القدرة البرشية ،اعطاؤه حقوقه يف
االستشفاء والضامن الصحي ،ويف االحرتام واالكرام،
ويف حقوق االنسان ،ويف احرتام اجازاته السنوية،
وان يوازي االجر العمل ،وان ال ُيستغل العامل
من البعض او يعطى اجورا دون الحد االدىن ،او
التالعب بعدد ساعات العمل .الحقوق يجب ان
تعطى للفئات العاملة يف كل القطاعات.
■ يطالب االتحاد العاميل العام بزيادة االجور.
ما هو موقفكم منه؟
□ من الطبيعي اعادة النظر يف االجور اليوم او
غدا ،الن االجور الحالية يف لبنان ال توازي واقع
االسعار املوجودة يف البلد ،وهي اجور رمزية .يف
املقابل ،النشاط االقتصادي يف البالد رمزي ،مبعنى

ان املؤسسات االقتصادية باستثناء املصارف
تعمل بالحد االدىن يف التجارة او السياحة او
الفنادق .كل املؤسسات تعاين من االوضاع
الصعبة .نحن اليوم امام محتاجني .العامل
الذي يحتاج اىل تحسني اجره ،واملؤسسات التي
تحتاج اىل حركة اقتصادية تساعدها عىل تحسني
االوضاع االجتامعية للعاملني فيها.
■ ما الحل؟
□ ال حل كامال لواقع االجور ،ال يف لبنان وال يف
اي دولة يف العامل .لنأخذ مثال االجور يف فرنسا،
فالحد االدىن حواىل  1200اورو ،وقد بينت آخر
دراسة اجريت هناك انه يقتيض ان يكون 3200
اورو ،اي ثالثة اضعاف ما هو معمول به حاليا.
علام ان فرنسا هي من بني الدول الخمس الكربى.
فكيف الحال بالنسبة اىل لبنان؟ من املؤكد ان
الحد االدىن يف لبنان ال يوازي حاجات العائلة او
الفرد يك يتمكن من العيش بطريقة الئقة .اذا ،ال
بد من زيادة االجور عىل نحو ملموس وتدريجي
ومتواصل .املطلوب ايضا اعادة النظر فيها سنويا
ودوريا انطالقا من املؤرش الذي يصدر عن مؤسسة
االحصاء املركزي .نحن ننام عىل االجور سنوات
وسنوات ،ما يدفع باالتحادات العاملية مضطرة
اىل املطالبة بزيادات كبرية كمثل  155%او ،125%
االمر الذي يرزح تحت عبئه ارباب العمل.
■ ماذا عن االجتامع الدوري للجنة املؤرش الذي
تم االتفاق عىل عقده خالل مفاوضات االجور؟
□ من االنجازات التي حققتها وزارة العمل انني
احييت اجتامعات لجنة املؤرش ،وكذلك اجتامع
الحوار املستدام بني اصحاب العمل والعامل.
نحن يف الوزارة نضع الدراسات واالقرتاحات
ونطالب باعادة النظر يف االجور انطالقا من
املؤرش والحوار .لكن تقرير هذه االمور يعود اىل
مجلس الوزراء ومجلس النواب.
■ هل ترى حال لالزمة االقتصادية التي يعيشها
العامل؟
□ ال حل لالزمة التي يعيشها العامل ،كذلك
ال حل لالزمة االقتصادية عموما .نعيش ازمة
اقتصادية مرتبطة بوضع البلد ،واملديونية

املواقف السياسية
واألزمات اإلجتماعية
يشكو االقتصاد اللبناين دامئا من مسائل جوهرية عدة ،ابرزها انه اقتصاد عشوايئ
غري مبني عىل سياسة اقتصادية اسرتاتيجية ،ما يجعله عرضة للركود ،وخصوصا
مع تغيري الوظيفة االقتصادية للبنان يف املنطقة .فام هي اسباب الركود ،وكيف
ميكن تخطيه؟
يجمع خرباء من املدارس االقتصادية املختلفة عىل ان للركود االقتصادي اسبابا
عدة بنيوية وطارئة .تعود االختالالت فيه اىل مرحلة السبعينات والثامنينات،
ثم تفاقمت اخريا .مل تعالجها اي من السياسات االقتصادية التي اتبعت منذ
التسعينات لغاية اليوم.
وهم يردون الخلل اىل االسباب اآلتية:
• عدم التوازن بني القطاعات االنتاجية.
• عدم التوازن بني املناطق.
• الهيكلية املشوهة لالسعار التي تؤدي اىل ارتفاع كلفة االنتاج ،وتحرم لبنان من
القدرة عىل التنافس.
• تخلف النظام الرضيبي وتفاقم الظلم االجتامعي.
• مل تعطِ السياسة االقتصادية التي اتبعت حتى اليوم االهمية الالزمة للوظائف
االقتصادية وقطاعات االنتاج التي يعول عليها يف تعزيز النمو وتوفري فرص عمل
جديدة.
• الهيمنة السياسة الخارجية عىل لبنان.
• االزمات االمنية املتالحقة واالضطرابات السياسية ادت اىل نزوح الشباب
وهجرتهم اىل الخارج ،وشلت عمل املؤسسات ،واستنزفت االقتصاد اللبناين ،ما
ادى اىل منو الدين العام عىل نحو رسطاين استهلك طاقة لبنان كاملة ،بعدما اثرت
عىل البيئة االستثامرية للبالد.
تقوم مظاهر الركود عىل:
• تدين نسب النمو عموما.
• اضطرار بعض املؤسسات واملصانع اىل تقليص عملها او التوقف نهائيا حتى،
متزامنا مع رصف العامل واملوظفني.
• تفاقم ظاهرة البطالة ،ووصلت وفق بعض االحصاءات اىل .%26
• متادي ظاهرة الفقر حيث تشكل االرس غري القادرة عىل تلبية حاجاتها االساسية
.%34
ويجمع الخرباء عىل ان املشكلة ليست آنية فقط ،بل لها اسباب عميقة مرتاكمة.
بالتايل ينبغي عدم تحميل البعض اعباء ايجاد الحلول املمكنة لكل املشكالت.
توجه طويل االمد اليجاد
لكن عىل بعض املسؤولني اعطاء اشارات واضحة عن ّ
الحلول .وقد وضع هذا البعض كل املؤرشات بني ايدي املسؤولني ،اال ان املواقف
السياسية امعنت النظر ـ وان من بعيد ـ يف كل االشارات.
فهل ان الحل ممكن؟
عصام شلهوب
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العامة ،والوضع االمني ،وضعف الدولة،
ووجود دويالت ،واالحداث والحروب التي تجري
يف املنطقة التي اثرت يف مجملها عىل الوضع
االقتصادي ،وانعكست يف الوقت نفسه عىل
اصحاب العمل والعامل.
■ هل حققت ما كنت تسعى من اجله يف
الصندوق الوطني للضامن االجتامعي؟
□ ال ابدا .لست راضيا عام تحقق يف الصندوق
الوطني للضامن االجتامعي .من املؤسف انني
مل اعد افكر يف اصالحه ،امنا اسعى فقط اىل سد
الشغور يف مالكه .حتى سد هذا الشغور يواجه
مقاومة من بعض املسؤولني عن الضامن يف
مجلس االدارة او يف االدارة .ال يوجد مديرون
عامون ،وال رؤساء مصالح ،وال رؤساء دوائر،
وال مياومون .هناك شباب وشابات نجحوا يف
االمتحانات ومل يعينوا بعد .هذه جرمية يف حق
الضامن االجتامعي.
■ َمن يعرقل؟
□ سيأيت الوقت التحدث عن املوضوع بتفاصيله
كلها .لكن رغم ذلك متكنا من عقد خلوة مهمة
للضامن االجتامعي يف  8و 9آب  ،2014ونجحنا
يف اقرار عدد من التوصيات ،سواء بتوسيع فئات
املضمونني ،او تغطية االدوية الجديدة وخصوصا
االمراض املستعصية واملزمنة ،او التقنيات الجديدة
املستعملة يف معالجة مرىض الضامن.
■ هل انت مع الوصفة الطبية املوحدة؟
□ انا رشيك يف وضع الوصفة الطبية املوحدة .لو
مل توافق عليها وزارة العمل ملا كانت اقرت .هي
انجاز مشرتك بني وزاريت العمل والصحة ومؤسسة
الضامن االجتامعي .وقد عملت شخصيا عىل
تحسني رشوطها يك تكون يف خدمة املريض ،وليس
يف خدمة اي طرف آخر.
■ ما هي ايجابيات الوصفة؟
□ تسمح للمريض باالستفادة من الدواء البديل
“جينرييك” بالرشوط العملية والطبية نفسها ،ما
ميكن املريض من توفري  60اىل  %70من مشرتياته
من الدواء “الرباند”.

نظام التقاعد والحماية
االجتماعية احيل على
مجلس النواب وينتظر
التصويت عليه
■ هل تتوقع معوقات يف التنفيذ ،خصوصا وان
هناك َمن يعرتض عىل مثل هذا االجراء؟
□ ال اعتقد .حتى وان حصلت معوقات ،تكون
طبيعية وانعكاسا الي قرار جديد ينفذ .مثة
تقنيات يجب ان يعتاد عليها الطبيب واملريض
واملستشفيات والضامن .لكن ال ارى اي معوق
اسايس ،او ان يكون مثة قرار بعدم تطبيق الوصفة
الطبية املوحدة .انه مرشوع انطلق ،واي عراقيل
تعرتضه سيتم تجاوزها من دون ابطاء.
■ اىل اي مدى ميكن ان يبرص مرشوع التقاعد النور؟
□ احيل نظام التقاعد والحامية االجتامعية من
وزارة العمل عىل مجلس الوزراء الذي احاله
بدوره عىل مجلس النواب ،وقد درس يف اللجان
املشرتكة ،وال ينقصه سوى التصويت عليه يف
الهيئة العامة ملجلس النواب .مرشوع يضمن َمن
يحال عىل التقاعد بعد السن  .64انجاز تاريخي
عىل امل يف ان نتمكن الحقا من اقرار مرشوع
ضامن الشيخوخة كامال.
■ اال ميكن ادراج هذا املرشوع يف جلسة ترشيع
الرضورة؟
□ كوزير كتائبي لست مع انعقاد مجلس النواب
للترشيع ،امنا النتخاب رئيس للجمهورية.
■ هناك اذا تأخري يف بته؟
□ لينتخب رئيس الجمهورية اليوم ،وسنقر كل
مشاريع القوانني يف اليوم التايل.
■ هل تواجهون صعوبات يف اعطاء اجازات
العمل لالجانب؟
□ ليس لدينا اي مشكلة .ابواب العمل مفتوحة
يف لبنان امام كل الجنسيات تحت معيارين :االول

االمن القومي يف البلد ،بحيث ال يكون العامل
الذين ياتون للعمل احصنة طروادة ملشاريع
ارهابية وسياسية وطائفية ومذهبية .والثاين ان
االولوية لليد العاملة اللبنانية .ما عدا ذلك فإن
لبنان مرشع امام كل الذين يريدون العمل
ويحتاج اليهم املجتمع اللبناين.
■ هل تراقبون عمليات التوظيف؟
□ نراقب بقدر االمكانات .نحن نعمل بالحد االدىن.
عديد وزارة العمل  253موظفا ،ال يوجد منهم سوى
 ،123وهناك تسعة مفتشني .لذلك نقوم بعمل
يفوق طاقة الوزارة .وقد نجحنا يف لجم العمل
غري الرشعي من خالل االنذارات ومحارض الضبط
واحالة املؤسسات املخالفة والعامل عىل النيابة
العامة ،او عىل هيئة التحكيم .يف اختصار ،انا راض
عن عمل الوزارة يف هذا االطار ،لكنني لست راضيا
عن عمل املؤسسات الرسمية الباقية حيال اليد
العاملة االجنبية .بعض املؤسسات يسهل دخول
االجانب وعملهم عىل حساب اليد العاملة اللبنانية.
■ ماذا عن تأثري ذلك عىل بطالة اليد العاملة
اللبنانية؟
□ هذا امر مؤسف للغاية .عدد العاطلني عن
العمل من اللبنانيني يزداد ،خصوصا يف صفوف
الشباب والشابات .كام يتزايد عدد املهاجرين
اللبنانيني .نرى بعض ارباب العمل يتلذذون
بتوظيف االجانب عىل حساب ابناء الوطن ،وهو
امر مرفوض ايا يكن الثمن.
■ هم يقولون ان اجورهم متدنية؟
□ الحجج لديهم كثرية .منها ان اجورهم اقل من
اجور اللبنانيني ،او انهم ال يجدون لبنانيني يعملون
يف مهن معينة ،والذين يعملون يتأففون .كأن
اآلخرين ال يتأففون وهم من صنف القديسني.
هذا االمر مؤسف للغاية .كل الهدف دفع اجور
متدنية للعامل عىل حساب اليد العاملة اللبنانية.
■ َمن يحافظ عىل حقوق العامل اللبنانيني؟
□ وزارة العمل التي نظمت محارض ضبط
باملخالفني واحالتهم عىل النيابة العامة.
ع .ش
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األقتصاد
عصام شلهوب

الحركة النقابية ّ
العمالية:

إنقسام عمودي ودعوة إلى استعادة الوحدة
مير عيد العامل هذه السنة وسط تجاذبات نقابية وسياسية كبرية ،يف ظل ملفات معيشية وضعت يف االدراج نتيجة هذه
التجاذبات .امام هذا الواقع ،تواجه الحركة العاملية مراجعة حساباتها للمحافظة عىل الجسم العاميل بعيدا من النزوات
واالنفعاالت التي انعكست عىل مطالب العامل ،وباتت يف عنق الزجاجة

للملفات االجتامعية واملعيشية املطروحة طابع مشرتك ،ووحدة الصف
العاميل كفيلة بتحقيقها .عىل ان عودة الحركة العاملية اىل سابق عهدها
تقتيض اعادة هيكلة النظام العاميل غري املعلن ،املعمول به داخل
الغرف التي يصنع فيها القرار .عيد العمل العاملي ،يف لبنان ،اصبح او
يكاد اثرا بعد عني بفعل االنقسامات التي رشذمت صفوف العامل وال
تزال ،وحدت من فاعليتهم .وللحركة النقابية يف لبنان تاريخ مهم يف
بعض محطاتها اتسمت بقوة نضال حقيقية .منها:
• اول ايار  ،1925كان اول احتفال عاميل لنقابة عامل الدخان.
• حزيران  ،1929صدر العدد االول من اول مجلة عاملية هي «اليقظة».
• عام  ،1937ترشح رئيس نقابة عامل املطابع سعد الدين مومنه ملجلس
النواب يف الئحة واحدة مع رياض الصلح.
• عام  ،1944تم تشكيل االتحاد العام لنقابات العامل واملستخدمني يف لبنان.
• عام  ،1946صدر قانون العمل.
• بني اعوام  1948و ،1966وقع انقسام حاد يف الحركة النقابية بني
اليسار واليمني.

• عام  ،1962تأسست «جبهة التحرر العاميل» بقرار من وزير الداخلية
آنذاك كامل جنبالط.
• عام  ،1970نظم احتفال عيد العامل وجمع الحركة النقابية اللبنانية
باطيافها كلها ،وتأسس االتحاد العاميل العام.
• معاناة الحركة العاملية يف اثناء الحرب اللبنانية وما تالها ،وتزايد
تراخيص اتحادات ونقابات جديدة حتى بلغ العدد  52اتحادا وحواىل
 600نقابة موزعة عىل االحزاب والطوائف واملذاهب ،ما افقد الحركة
النقابية اهم مرتكزات قوتها وهو الوحدة.
الحركة منقسمة حاليا .كل فريق يغني عىل لياله السيايس ،ضاربا
عرض الحائط بالحاجات االقتصادية واالجتامعية واملعيشية للطبقة
العاملة ،وهي ان حاولت االلتفات اىل املطالب ،فالبيان حارض للتأييد
والتحذير من مغبة العواقب ،ومن النزول اىل الشارع.
ملاذا آل الوضع اىل ما هو عليه اليوم؟ اىل اين تسري الحركة النقابية
اللبنانية؟
اسئلة وجهتها «االمن العام» اىل املعنيني باالزمة.

حميدي صقر :عدم وحدة الحركة
مرده إلى عوامل خارجية
االمني العام لالتحاد العاميل العام سعد
الدين حميدي صقر رأى الحركة العاملية
يف ظل االحوال التي نعيشها اليوم تواجه
صعوبات.
االتحاد العاميل العام «يعي مسؤولياته
الوطنية من خالل التحديات القامئة
داخليا وخارجيا ،يف الوقت الذي تحاول
جهات عدة العمل عىل النيل من وحدة

البلد ،وبالتايل وحدة الحركة العاملية.
املطلوب اليوم من االتحاد العاميل العام
التحرك بوحي من مسؤولياته ملواجهة
القضايا االقتصادية املطروحة ،منها عىل
سبيل املثال االسعار ،والقانون الجديد
لاليجارات .وقد اعلن اكرث من موقف يف
شأنها .نحن لن نتخىل عن دورنا كحركة
نقابية».

وعزا اسباب عدم وحدة الحركة النقابية
اىل عوامل خارجية ،مشريا اىل «وجود
اتحادات عاملية دولية تحاول ان تفرض
نوعا من التعددية داخل الحركة النقابية
العربية .وقد نجحت هذه املحاوالت يف
بعض البلدان.
اما يف لبنان فيحاولون زرع بذور هذه
املحاوالت ،لكنهم مل يتمكنوا ،الننا نؤمن

بوحدة االرض والشعب واملؤسسات ،شعار
رفعه االتحاد العاميل العام يف السبعينات،
يف وضع تعرض خالله لبنان لكل انواع
التقسيم والرشذمة يف اثناء الحرب
اللبنانية .اال ان الحركة العاملية حافظت
عىل وحدتها يف ذلك الوقت بفضل وعي
املسؤولني عنها .فهل يعقل اليوم تعريضها
للتقسيم والرشذمة؟ حتام هذا امر
مرفوض».
غري ان االمني العام لالتحاد العاميل اعرتف
بأن الحركة العاملية اليوم هي «غري ما
كانت عليه سابقا».
قال« :واقع الحركة ليس مثاليا ،ويحتاج
اىل حوار بني املعنيني بها من اجل الوصول
اىل حلول جذرية .مثة بعض االختالالت
تؤثر عىل مجريات القضايا العاملية ،لكننا
ندعو الجميع اىل معالجتها ضمن اسس
واضحة وحوار مفتوح ،ولوضع النقاط

عىل الحروف» .واعترب ان «صاحب الدور
يف الدعوة اىل الحوار هو االتحاد العاميل.
ومن موقعي املسؤول داخل االتحاد ،انا بعد تشكيل املجلس
عىل استعداد للقيام بهذه املبادرة ،علام اننا الوطني لالسعار ،يبقى على
بادرنا اكرث من مرة اىل هذا االمر ،ومل نجد لجنة املؤشر تصحيح االجور
آذانا صاغية وال تجاوبا».
ودعا وزارة العمل اىل «اخذ دورها عىل هذا
الصعيد فقط ،من دون ان تكون وصية عىل
الحركة العاملية ،يك تتمكن هذه الحركة
من تأدية دورها يف املحافظة عىل الحقوق
العاملية ومكتسباتها ،باالضافة اىل تنفيذ
االتفاق الذي وقع يف القرص الجمهوري
بني الحركة العاملية والهيئات االقتصادية
لتصحيح االجور ومراقبة االسعار.
االمني العام لالتحاد العاميل العام سعد الدين
تم تشكيل املجلس الوطني لالسعار ،ويبقى حميدي صقر.
اضطالع لجنة املؤرش بدورها لتصحيح
االجور مستقبال ،وسنتحرك يف اتجاه هذا
االمر خالل ايار».

ورب العمل
بكداش :العامل ّ
أساس عملية اإلنتاج

التعامل الصادق بني العامل
ورب عمله يسفر عن انتاج
نائب رئيس جمعية الصناعيني اللبنانيني نظيفة تصل اىل املستهلك ،من دون اي سلعة نظيفة للمستهلك

زياد بكداش قال« :اذ نهنئ العامل
بعيده ،نؤكد ان ال انتاج من دون عامل
ناجح .العامل ورب العمل هام االساس
يف عملية االنتاج .الصناعة اللبنانية
تتكل عىل العامل وهم اساس يف تحريك
عجلتها .من هذا املنطلق نريد ان نحيي
العامل عىل شجاعته وهمته واندفاعه يف
حقل االنتاج ،ونعترب ان له اهمية قصوى
عىل هذا الصعيد .لذا نؤكد ان التعامل
الصادق واالندفاع املخلص بني العامل
ورب عمله يسفران عن انتاج سلعة

شائبة».
وطالب املعنيني بـ«تحصني العامل وتوفري
كل اسباب الصمود له يك يستطيع جبه
التحديات» ،واكد ان قطاع الصناعة
«حريص عىل التعامل املثمر مع العامل،
وهو يقدم لهم كل مقومات الصمود،
ويتعاطف معهم اىل ابعد الحدود ،النه
يؤمن بأن التعاضد والتكافل معهم يخدم
االنتاج ويدفعه اىل االمام .لذلك نعترب
العامل رشيكا فعاال ال غنى عنه مهام
تنوعت مهامته».

نائب رئيس جمعية الصناعيني اللبنانيني زياد بكداش.
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حبيقة :ال دولة عدل ومساواة
بال تنظيم نقابي مؤثر
لخرباء االقتصاد وجهة نظرهم يف موضوع
الحركة العاملية .الخبري االقتصادي الدكتور
لويس حبيقة وجد ان الحلول «للتململ
العاميل يف لبنان ال تكمن يف اقرار زيادة آنية
لالجور فحسب ،كبرية كانت ام صغرية ،بل
يف بلورة سياسة عاملية ترتكز عىل املبادئ
الرئيسة مجتمعة ،وهي:
• االستثامر يف العامل من الرشكات والدولة.
االستثامر النوعي يف العامل اللبناين عرب
التأهيل والتدريب يحقق زيادة يف االنتاج.
• تحسني اوضاع العامل عرب ضامنات
اجتامعية متزايدة تدريجا.
• رضورة ان تؤدي الدولة دور الوسيط
العادل ،واملحقق والفاعل بني اصحاب
العمل والعامل.
• عىل الدولة التدخل مبارشة لتطبيق
القوانني املتعلقة بعمل االطفال.
• عىل الدولة اعطاء املثل الصالح للقطاع
الخاص عرب تحسني اوضاع االدارات العامة
والعاملني فيها وتفعيلها .تحسني االجور

يجب ان يرتافق مع وقف االهدار بهدف
رفع االنتاجية وخدمة العامل وصاحب
العمل عىل نحو افضل.
• تشجيع االستثامرات االجنبية املبارشة
الهميتها يف خلق فرص عمل جديدة وجيدة،
ودفع املؤسسات اللبنانية املنافسة اىل
التطور وتحسني االنتاجية».
اضاف« :تبقى االشارة اىل اهمية امللف
العاميل والنقايب يف لبنان ،الذي مل يلق حتى
اليوم املعالجة التي تطمح اليها القوى
العاملية عىل انتامءاتها السياسية والطائفية
واملذهبية املختلفة .البعض يرى ان تنظيم
العمل النقايب غري ممكن يف ظل االحوال
السياسية الحالية ،وفئة اخرى ال تعترب العمل
النقايب حاجة رضورية اىل تحقيق العدالة
االجتامعية .لكن الحقيقة ان ال وجود لدولة
شعارها العدل واملساواة من دون تنظيم
نقايب مؤثر وفاعل .ال بد من وضع ميثاق
اقتصادي جامعي يشارك يف صوغه الدولة
واصحاب العمل والعامل».

شحرور :قطعنا أشواطًا
في إستعادة النمو اإلقتصادي

الن لواقع الحركة العاملية اليوم اثره عىل
الوضع املعييش واالجتامعي واالقتصادي،
والن للهيئات االقتصادية رأيا يف ما خص
عالقتها به ،الحظ نائب رئيس جمعية تجار
بريوت فادي شحرور ان اللبنانيني «مطالبون
بتحصني قطاع العمل والوقوف صفا واحدا
ضد املعوقات ،والسعي معا من اجل نهوض
لبنان اقتصاديا الستعادة دوره الريادي
والتجاري يف املنطقة».
وقال« :تنعم البالد باستقرار امني وسلم اهيل
مقارنة مبا يجري من حولها .وقد قطعت
اشواطا بعيدة يف مجال استعادة النمو
التجاري واالقتصادي ،وتحقيق االمناء املتوازن

تفعيل القطاع التجاري
بخفض الضرائب وتعزيز
الصادرات وتلبية املطالب
املحقة
بفضل فريقي االنتاج ،العامل ورب العمل.
اال ان لبنان يف حاجة اىل تكاتف جميع ابنائه
لبناء دولة عادلة قادرة ومزدهرة ،دولة العمل
واالنتاج يف ايدي املواطنني .وهو ايضا يف امس

لم يلق امللف العمالي
املعالجة التي ترضي القوى
العمالية على انتماءاتها
السياسية والطائفية

الخبري االقتصادي الدكتور لويس حبيقة.

الحاجة اىل برامج وخطط اقتصادية شاملة
تحقق النهوض واالمناء الحقيقي املتوازن يف
املناطق كلها ،وكذلك امليض قدما يف تحقيق
االصالح االقتصادي واملايل واالداري ،بهدف
السيطرة عىل الدين العام ،واعادة التوازن
املايل املنشود ،اضافة اىل رضورة تفعيل القطاع
التجاري وانعاشه بخفض الرضائب والرسوم،
وتعزيز الصادرات ،وتلبية مطالب التجار
املحقة ،وتثمري عالقات لبنان وتطويرها مع
دول العامل ،واالفادة من الرشاكة مع اوروبا
بفتح اسواق جديدة لترصيف االنتاج اللبناين،
وابرام املزيد من االتفاقات والعقود التجارية.
كل ذلك ال يتحقق من دون عامل منتج».
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رحيل
الخشبة و ّدعت أحد ص ّناع عصرها الذهبي

ريمون جبارة عابثًا على املسرح ...متم ّردا في الحياة

رميون جبارة سخرية ممزوجة بأىس عظيم عىل بلد “معمول نكاية باالوادم”.

فنان ف ّذ جاء اىل املرسح من الحياة .من قهر الناس واوجاع املظلومني واخالق
املثاليني الحاملني بالعدالة .كان لدخوله الحياة الثقافية يف ستينات بريوت وقع
الصدمة ،وشكلت اعامله منذ عام  1970منعطفا حاسام يف مسار املرسح اللبناين
الحديث .رميون جبارة ،الفنان الغاضب ،تعب من الرصاع مثل بطله دون كيشوت
يف “صانع االحالم”
لعل رميون جبارة ( 1935ـــ  )2015مل يكن
متنبها اىل سخرية االقدار ،هو الذي كان يهزأ
من نفسه واصوله ،ويذ ّكر بان والده الفقري
عي موظفا صغريا يف الدوائر العقارية ،وخرج
ِّ
منها موظفا صغريا وفقريا .كان يقول لنا ان
االستقامة ال مكان لها يف هذا البلد الذي ُينظر
فيه اىل االوادم بوصفهم ثلة من “الحمري”! سار
االبن “البار” عىل درب هذا الوالد ،فرحل هو
ايضا فقريا رغم انه احتل مراتب الرشف ،وبلغ

ذروة النجاح يف الفن ،وقد اعتربه النقاد والزمالء
مع ّلم مرسح “العبث” ،واحد اهم رواد املرسح
الحديث يف لبنان والعامل العريب.
حني دخل رميون الشاب الحلبة ،كانت بريوت
تعيش نهضتها ،وحياتها الثقافية توازي يف غناها
وتن ّوعها ونضجها ما تشهده عواصم عاملية كربى
مثل باريس .كانت تتصارع االفكار والتيارات،
وتزهر املحاوالت والتجارب يف هذا املخترب العريب
الذي صار عاصمة النهضة والحداثة العربية .كان

جبارة يحمل موهبته وشخصيته الفذة بصمت،
ويعمل موظفا عىل طريقة والده يف دائرة
املساحة.
اما املرسح الذي اختربه ووجد نفسه من خالله،
وتألق فيه ايام الطفولة واملراهقة يف قرنة شهوان،
فكان قد شطبه نهائيا من افكاره .الفن عيب .ال
يطعم خبزا .لكن االقدار شاءت غري ذلك ،يوم
زاره الفنان الرائد منري ابودبس ،واستدرجه اىل
ليغي حياة رميون
الحلقة “امللعونة” مجدداّ ،
وتاريخ املرسح اللبناين.
دخل رميون جبارة اىل الحلبة ،وزاده الوحيد
خزان الطفولة وتجاربها ومشاهداتها.
وسيبقى طفال مشاكسا يف فنه وكتاباته حتى
اللحظات االخرية.
هذا الرجل الذي دخلت اعامله املكتبة املرسحية
يف العامل العريب ،كانت الطفولة خزّانه الذي ال

ينضب .باكرا ،رأى جدته “تتطاول” عىل الراهبة
النها كانت توسع رميون الصغري رضبا .وباكرا
ايضا ذاق مرارة املرض والفقر والبؤس .وستظل
قريته قرنة شهوان بشخصياتها الريفية البسيطة،
ز ّوادته ومنجمه الدفني حني يصل اىل بريوت
وينخرط يف املحرتف املرسحي اللبناين الذي
كان يف طريقه اىل بلوغ عرصه الذهبي .نحن
اآلن يف بريوت الستينات ،جوهرة العامل العريب،
ومقصد مثقفيه وفنانيه ومبدعيه ،تتالطم يف
مقاهيها التيارات الفكرية والسياسية والفنية
املختلفة .بريوت الحبىل بالتناقضات والتواقة اىل
التالقح الثقايف والفكري ،ستفتح ذراعيها للنهضة
والحداثة مع تفاعل املثقفني العرب عىل تلك
االرض الخصبة .من هنا ،ستنطلق فورة االدب
والشعر والتشكيل والفنون ضمنها املرسح.
اما جبارة اآليت اىل العاصمة اللبنانية من قرنة
شهوان ،حامال يف قلبه احالم التمثيل التي خبأها
عن والديه خوفا من الرفض ،ومج ّردا من سالح
العلم الذي تركه بعدما مرض والده ،فستتاح له
فرصة العمر عىل يد منري ابودبس الذي كان قد
اسس “حلقة املرسح اللبناين” يف اطار انشطة
“مهرجانات بعلبك الدولية” .الحقا ،ستتح ّول
“حلقة املرسح اللبناين” اىل “مدرسة بريوت
للمرسح الحديث” التي ستعلب دورا محوريا يف
النهضة املرسحية يف لبنان الستينات ،مع اسامء
المعة من امثال لطيفة وانطوان ملتقى ،ورضا
خوري ،وشكيب خوري ،ويعقوب الشدراوي.
عام  1961سيعتيل جبارة الخشبة بدور كريون يف
مرسحية “انتيغونا” ملنري ابودبس .الشاب الوسيم
ذو العينني الخرضاوين سيفرض نفسه ممثال من
الطراز الرفيع ،وستك ّر سبحة االعامل التي ادى
بطولتها الحقا تحت ادارة انطوان ملتقى وبرج
ّ
سيظل التمثيل نشوته الكربى رغم
فازليان.
توجهه الحقا اىل التأليف مبعناه الشامل (كتابة
واخراج وتصميم) ،وسيحتفظ من املمثل بتلك
القدرة الفريدة والخاصة عىل كتابة نص مرسحي
حقيقي وفق ما كان جبارة يردد ،مستدال عىل
ذلك بتم ّكن الرب كامو من الكتابة املرسحية اكرث
من جان بول سارتر.
يف وقت كان زمالؤه واملخرجون واملؤلفون
ينحون اىل التجريب واختبار االشكال والتيارات
الفنية املختلفة عىل الخشبة ،ارتكز جبارة اىل
عنرصين اساسيني يف عمله :املمثل والنص.

نقطة على السطر

هل يحب لبنان عباقرته؟
صباح ماتت منسية ،وديع الصايف فقريا ،بيار صادق مهمشا ،انيس الحاج يف شقة
مستأجرة ،سعيد عقل معزوال .هذا الكالم ال نحب ان نسمعه غالبا ،لكنه صحيح
ويا لالسف .صحيح وجارح .يف  14نيسان ،يف اليوم التايل للذكرى االربعني النطالق
الحرب االهلية (وهذا ليس تفصيال عرضيا) ،إنطفأ رميون جبارة ايضا عىل درب
الجلجلة الطويلة ،فتذكره الجمهور والزمالء واالعالم و ...الدولة اللبنانية ،امنا
متأخرين! عىل فكرة ،هذا النوع من االحتجاجات الغاضبة ضد التقصري الرسمي
والشعبي يف حق عظامئنا ،نسمعه منذ عقود ،لكن شيئا مل يتغري.
جيال بعد آخر ،ينطفئ الكبار عىل حني غفلة .يحارصهم العوز ،وتفرتسهم الحرسة
واملرارة ،ثم يل ّفهم النسيان .نادرا ما وجدنا مبدعا من الكبار ،ع ٓل ًام من اعالم
الثقافة والفكر والحضارة يف لبنان ،مييض سنواته االخرية مك ّرما ،راضيا ،مغمورا،
محاطا ،قادرا عىل مواجهة راهنه ،مطمئنا اىل آخرته ،وقد ر ّد له الرأي العام،
واملؤسسة الرسمية ـــ يف اثناء حياته ـــ بعضا مام تدين به له الذاكرة الجمعية
والهوية الوطنية.
يف لبنان ،القاعدة ان ميوت املبدع وحيدا ،بعد عمر افناه يف العطاء ،ليكون
تاريخه فريسة لالضمحالل والنسيان .ينتهي مجردا من انتاجه الفكري او االبداعي
غي حياتنا يف بعض الحاالت .اين تختفي كل تلك االنجازات التي علمتنا
الذي ّ
ان نعشق ونحلم ونفكر ونكتب ونقف مع الحق ،وسلحتنا يف مواجهة الظلم
والباطل ،وطبعت ذائقتنا ،وصنعت هويتنا و ِعزتنا الوطنية ،وأ ّرخت لوجودنا
افرادا وجامعات؟
ميوت املبدع العظيم وقد تركناه وحيدا ،يكاد الجيل الجديد ال يعرف اسمه،
او قيمته وفضله ،او تركته وتراثه ....فكيف باالحرى االجيال التي ستأيت بعده،
واملنذورة ألمية اكيدة؟
رميون جبارة ،االبن الرهيب للمرسح اللبناين .الرجل الذي اخرتع اسلوبا ومدرسة
ولغة ،وشارك يف صنع العرص الذهبي للمرسح ،وترك اعامال رائدة باملعايري
العاملية ،هي جزء مهم من تاريخنا الثقايف ،عاىن سنوات بصمت وكربياء ،من دون
ان تنتبه الدولة لوال صحوة وزير الصحة يف اللحظات االخرية .كان ان غلبه املرض
يف النهاية لتنطفئ منارة اضافية ،ويزداد الظالم ،ويضمر ذلك الوجه املختلف
لبريوت الذي كان قبلة العرب والعامل يف السبعينات .صارت بريوت االخرى،
عاصمة الثقافة والتنوير والتجريب يف العامل العريب ،مجرد ذكرى متحى يوما بعد
آخر .موت رميون حبارة يزيد هذا الفراغ ،وذاك االحساس بالوحشة.
رحل املع ّلم بال ورثة .ترك تالمذة نجباء طبعا ،ممثلني استثنائيني واتباعا اوفياء…
لكنه مل يرتك خلفه مبدعني متم ّردين ،يرسقون جذوة النار املقدسة مثلام فعل
هو يف الستينات ،ويقلبون الطاولة عىل املقلدين والكومبارس وموظفي الفن،
ويتح ّدون معارصيهم ،ويأخذوننا اىل اقاليم عذراء مل نكتشفها من قبل.
هل ان املرحلة التي نعيش مل تعد قادرة عىل انجاب "الخوارج"؟
عىل االقل لنحفظ تراث رميون جبارة .لند ّرس مرسحه يف املدارس والجامعات،
نخصب تربة الثقافة الوطنية ،وتعود قادرة عىل انبات
لننرشه عرب االعالم ،ليك ّ
العباقرة يف مستقبل قريب.
تعرفون جميعا ان أمة بال ذاكرة ،غري جديرة باملستقبل.
سمري مراد
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املفكرة املكتبات
واجهة
الثقافية

تعب عن الفقراء واملهمشني واملع ّذبني يف االرض.
اعامله ّ

جاءت اعامله محمولة عىل هذين العنرصين،
فكان النص مرسحيا بامتياز ال ممرسحا وفق ما
كان سائدا يف غالب التجارب يف العامل العريب،
فيام راهن االداء عىل نخبة من االسامء التي
سرتافق جبارة يف اعامله املختلفة ،بدءا من
الرعيل االول مع الراحلني رضا خوري وفيليب
عقيقي وكميل سالمة ورفعت طربيه وجوزف
بونصار ،وصوال اىل الجيل الالحق مع غابريال
ّ
ميني وجوليا قصار ورندا االسمر ...اعامل طبعت
مبناخات السوريالية والعبثية مع جرعة كبرية من
الشعريةّ ،
وتقشف واضح يف السينوغرافيا.
املرسحي الذي تعامل مع الحياة بسخرية وتهكم
وعبثية وعدمية ،رشحت شخصيته يف كل عمل
قدمه ،حتى قال ان هناك شيئا منه يف كل
مرسحية قدمها .اىل جانب االسلوب والعنارص
والبصمة الخاصة التي شكلت عامد مرسحه،
طبعت التيامت مضمون اعامله ايضا.
قارع رميون جبارة اشكال السلطات السياسية
وترسب وعي طفولته
والدينية واالجتامعية،
ّ
اىل اعامله التي وقفت عىل نحو صارخ اىل
جانب الفقراء وامله ّمشني واملعذبني يف االرض.
تحدى اصحاب السلطة والنفوذ ،ورجال الدين
وامليليشيات ،وسخر من كل الرموز الدينية
بسوداوية ومرارة ،مع توق جارف اىل االنعتاق
والحرية.

رفعت طربيه وغابريال ميني يف “مقتل إن واخواتها” ( ،)2012آخر مرسحياته.

قامت اعماله على النص
واملمثل ،وطبعت بمناخات
السوريالية والشعرية
والتقشف السينوغرافي
مثال ،يف باكورته “لتمت ديسدمونة” التي يعتربها
االحب اىل قلبه الن النقاد اعتربوا انه حطم فيها
قواعد املرسح التقليدي ،عكس تيامت الخوف
والحواجز واملرض والتوق اىل االنعتاق والحرية.
اسئلة وجودية ظلت تسكن اعامله وان تل ّونت
شكليا بحسب املناخ السيايس السائد .فـ“لتمت
ديسدمونة” كتبها بتأثريات من النكسة ،فيام
انجز “تحت رعاية زكور” ( )1971اثر رحيل
جامل عبد النارص ،والوهن الذي اصاب نفسية
الشارع العريب.
مع اندالع الحرب االهلية اللبنانية ،ازداد جبارة
خصوبة كأننا به رصخة ضمري يف وسط حلقة
الجنون والدم والعنف والقتل والقتل املضاد.
جاءت مرسحيته “دكر النحل” ( )1982عن
ضابط متقاعد يعيش وحيدا وير ّقي نفسه
بنفسه حتى يصبح جرناال .عمل يسخر من عبثية

الحرب وصنّاعها ومن لعبة الكبار التي تستخدم
الشعب وقودا لها .اما رائعته “زرادشت صار
كلبا” ( ،)1977فقد وضع فيها كل خيباته ونظرته
إىل الوجود والحياة والرصاع والحرب .سرنى
كيف يتح ّول املثقف واالكادميي الرصني كميل
سالمة ــ صنو جبارة ــ اىل كلب ،وينهزم امام
زعران امليليشيا واملافيا وامراء الحرب .اما “صانع
االحالم” ( ،)1985فأتت مديحا للحرية والكرامة
يف زمن القمع واالعتقال واملصادرة.
ظل رميون جبارة يرصخ ضد الحرب وعبثيتها
ووحشيتها يف كل اعامله حتى بعد انتهائها ،منها
“ َمن قطف زهرة الخريف” ( )1992التي كانت
اكرث مرسحياته سوداوية ،و“بيكنيك ع خط
التامس” ( ،)1997فيام واصلت آخر مرسحياته
“مقتل إن واخواتها” ( )2012مقارعة العقلية
اللبنانية وهموم املواطن ومأساته ومشاكله.
حني سئل يف احد اللقاءات الصحافية عن
املناخ السوريايل والعبثي الذي يسود اعامله،
ع ّلق قائال“ :تكويني هكذا .لبنان ايضا يف بعض
مالمحه هكذا .تص ّور ،ذات مرة كنت ام ّر بالقرب
من محطة بنزين ،شاهدت الفتة كتب عليها:
يوجد عندنا بنزين”.
رميون جبارة هو مرسحه .سخرية ممزوجة بأىس
عظيم عىل بلد “معمول نكاية باالوادم”.
س .م

■ رمبا ليس هناك من عامل ّ
رشح داخل الشخصية
العراقية وتركيبتها مثلام فعل عيل الوردي (1913
ـــ  .)1995احد رواد العلامنية يف العراق .شخصية
عصامية فذة تركت عددا من الكتب املرجعية يف
تحليل بنية املجتمع العراقي الحديث وترشيحها،
مثل "مهزلة العقل البرشي" و"وعاظ السالطني".
العامل الذي تأثر مبنهج ابن خلدون ،يعود اىل
الواجهة من خالل كتاب جديد يحمل عنوان
"خفايا من حياة عيل الوردي" (الدار العربية
للعلوم نارشون) .الكاتب والصحايف العراقي سالم الشامع ييضء هنا عىل
صفحات ومحطات من حياة الذي اطلق عليه لقب "عنرتة جامعة بغداد" ،ملا
كان يحمله يف شخصيته واعامله من تجديد وابتكار ،ومبا متيز به عن غريه من
علامء االجتامع من بناء اكادميي رصني ساهم يف كشف امراض املجتمع والسري
يف اتجاه االصالح بالبحث والقول والعمل .يضم الكتاب اكرث من  20عنوانا
عن سرية الوردي ،اىل مقابالت قدمية اجريت معه تعود اىل  28سنة مضت،
وملحق صور ووثائق.
التوحد اضطراب يظهر عادة لدى االطفال
■
ّ
قبل السنة الثالثة ،ويؤثر عىل نشأة الطفل
وتطوره يف ثالث طرق :االوىل هي اللغة او
كيفية التكلم ،الثانية هي املهارات االجتامعية او
كيفية استجابة اآلخرين والتواصل معهم ،واخريا
السلوك او كيفية الترصف يف مواقف معينة .يف
بالتوحد مشكالت
اختصار ،يعاين الطفل املصاب
ّ
يف التعلم والتواصل مع اآلخر .لكن هذا ال يقلل
من ذكائه البتة ،بل عىل العكس ،اشارت دراسات
بالتوحد يف مجاالت محددة.
عدة اىل التفوق الذي يتمتع به الطفل املصاب
ّ
"التوحد" لكريستني نصار وجانيت يونس الصادر يف طبعته الرابعة
لعل كتاب
ّ
عن "رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش" ،يع ّد من االعامل العربية النادرة التي
تبحث يف هذا االضطراب الذي يحوط به عدد من االفكار الخاطئة رغم
ان له حضورا يف املجتمعات العربية يوازي حضوره يف املجتمعات االجنبية.
يدخل الكتاب مبارشة يف صلب املشكلة واملعاناة الناجمتني عن التوحد الذي
كان يعترب حتى ستينات القرن العرشين مرضا عقليا غريبا وغامضا .يدحض
توحد طفليهم.
الكتاب النظرية القائلة بتحميل االهل مسؤولية كاملة عن ُّ
التوحد ،وبناء
ويقدِّم معطيات اساسية لتكوين فكرة متكاملة عن اضطراب ُّ
ثقافة نفسية متن ِوعة لدى الطفل واالهل يف آن .تخوض املؤلفتان ايضا يف
تشخيص التوحد وتقييمه ونسبة انتشاره واسبابه ووسائل عالجه ،واستعراض
التامرين النفسية والجسدية املختلفة لتنمية الذكاء ،وتحسني امليش والنطق
ومتابعة املسرية.
■ كانت زينب حفني ( )1965من الروائيات السعوديات االول يف اماطة
اللثام عن التابوهات واملعضالت االجتامعية وقضايا الحرية واملرأة يف رواياتها
واعاملها الكثرية ،مثل "مالمح" و"وسادة لح ّبك" .هكذا ،مهدت الطريق لجيل
شاب من الروائيات السعوديات اللوايت رسن عىل دربها يف اعاملهن وكتاباتهن،

واوغلن يف فضح املستور خلف الجدران القابضة
عىل انفاس النساء.
تعود الصحافية والكاتبة السعودية برواية جديدة
تحمل عنوان "عقل يسء السمعة" ،صدرت اخريا
عن دار "نوفل" .تسري الرواية يف الدرب ذاته
الذي اتبعته الكاتبة يف الكشف عن محظورات
وقيود تحوط املرأة السعودية ،والعربية عموما،
يف مجتمع ذكوري ال يتيح لالنثى ان تكون كيانا
كامال مستقال وحرا.
■ يقارب عامل االجتامع العراقي ابراهيم
الحيدري قضية آنية وراهنة يف كتابه الجديد
"سوسيولوجيا العنف واالرهاب" ،الصادر اخريا
عن "دار الساقي" .عرب دراسة االرهاب من
الناحيتني السوسيولوجية والسيكولوجية ،يبحث
الكاتب يف خطورته وحساسيته وتعقيده ونتائجه
الوخيمة عىل املجتمع والفرد.
ومبا انها صارت موضوع الساعة ،يركز املؤلف
عىل الحركات االصولية السلفية ،وجذور
الفكر السلفي الجهادي الذي انجب "النرصة"
و"داعش" وغريهام من التنظيامت التي مل تشهد البرشية وحشية مامثلة لها
من قبل .يبحث يف اهم الحركات االسالمية االصولية املتطرفة ،وعىل رأسها
حركة "االخوان املسلمني" وتنظيم "القاعدة" وتفرعاته ،اىل االصوليات الدينية
االخرى كاليهودية واملسيحية ،وكذلك الحركات الثورية التي خرجت عىل
السلطة يف االسالم كالخوارج والحشاشني وغريهام.
■ ليست سرية بنك "انرتا" سرية اي مرصف عادي.
انها مرآة ملرحلة كاملة يف لبنان بكل خصوصيتها
وسياقاتها السياسية واالقتصادية واالجتامعية.
هذا ما يربزه جيدا الباحث كامل ديب يف كتابه
"يوسف بيدس ـــ امرباطورية انرتا وحيتان املال
يف لبنان" ،الصادر اخريا عن "دار النهار".
يسلط الباحث واالكادميي الضوء عىل مسرية
املرصيف الفلسطيني يوسف بيدس ( 1912ـــ
 .)1968العمل باكورة ثالثية يعكف عليها ديب،
حيث يغطي الجزء االول فرتة عرشين عاما من
تاريخ لبنان ،ويقارب الجزء الثاين فرتة تدمري لبنان من عام  1970اىل عام
 ،1990ويتوغل الجزء الثالث يف مرحلة ما بعد عام  1990حني بات لبنان
تابعا للنيوليربالية .يرصد الكتاب سرية "عبقري القدس" كام ل ِّقب وصعوده
التدريجي ليصبح احد اهم املرصفيني يف لبنان والعامل من خالل بنك "انرتا"
الذي تح ّول اىل اهم مرصف يف لبنان والرشق االوسط ،قبل انهياره الشهري عام
 ،1966واالزمة التي نجمت عن ذلك .االهم ان الكتاب يربز مامرسات الطبقة
السياسية اللبنانية وتواطؤها ضد املرصف ،مبا يتناىف مع املصلحة الوطنية
اللبنانية والعربية.
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رحيل

دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

ك ّل شخصية ق ّدمها فيها شيء منه

ريمون جبارة يضحك على مآسيه ويضحكنا عليها

يف  14نيسان رحل رميون جبارة ،يف شهر والدته التي ندم عليها .اغمض احد آباء
املرسح اللبناين وصانعي ابداعه واحالمه عينيه ،وتخىل عن سيجارته التي غالبا
ما حجب دخانها الوجه املتعب .يف ايلول املايض فتحت “االمن العام” صفحاتها
لرواد املرسح يف لبنان يروون قصتهم منذ البدايات .كان املمثل واملؤلف واملخرج،
“املعلم” كام يصفه محبوه وطالبه ،اول السائرين معها لنبش هذا التاريخ

رميون جبارة :ال ارى الفن من خالل عقيل ،بل من وراء الستارة.

التقيناه يف مقهى يرغب دامئا يف الركون
اليها يف قريته قرنة شهوان ،للقاء االصدقاء
واالنزواء مع نفسه قليال ان استطاع ذلك.
عندما فاتحته “االمن العام” يف قصة
مرسحه وحياته من خالله عىل صفحاتها،
استغرب بداية ـ كام يف ما بعد سواه من
الرواد االوائل ـ اهتامم مجلة تصدر عن
مؤسسة امنية بتاريخ املرسح .اال انه بدا
راغبا يف التحدث عن مسرية شاقة ،عن امل ّر
الذي عاىن منه يف حياته.
يف لقائنا معه رأينا النبض يف عينيه،
والحلم الذي مل ينطفئ رغم الوهن يف
جسده .ساخر ،متمرد ،متوقد الفكر،
ودود .يتوقف عند ادق التفاصيل يف كل
حادثة مرت يف حياته .يضحك عىل مآسيه
ويضحكنا معه عليها .ال ينىس بني الحني
واآلخر تذكرينا بالشلل النصفي الذي
اصابه .باحساس كبري باملرارة حدثنا عن
مرضه .شعرنا بقلقه العميق من هموم
مادية تسيطر عليه ،كان يأمل يف التغلب
عليها يك يتفرغ لتقديم مرسحية جديدة
يلعبها املمثل كميل سالمة وحذاؤه،
واختار لها مسبقا اسم “الصباط”.
اعترب رميون جبارة الفن خطأ ارتكبه،
ّ
وفضل عليه مهنة السمكري .لكنه مل يندم.
بل ان ندمه الوحيد كان عىل يوم والدته.
سوء عالقته مع الله منذ صغره كانت
املدخل ـ االساس اىل حوارنا معه .ال ينىس
الحادثة التي كانت سببا لشعوره طوال
حياته بالخوف من الله .لذا فضل عدم
التعاطي معه  -كام قال  -واختار يسوع
يك يكون الواسطة بينهام.
اعرتف بأن كل شخصية قدمها عىل
مرسحه فيها يشء منه .اذا حاولنا جمع كل
الشخصيات التي جسدها عىل الخشبة،
نرى انها رميون جبارة.

يف اعامله املرسحية يضحك عىل نفسه
وينتقدها .لكن الجميع يعتقد انه ينتقد
الناس .كان ّ
يفضل ان تحكمه أم شهيد
عىل ان يحكمه شخص قلبه من حجر.
يعتقد ان الفن يأيت من وجع االنسان،
ومن سوء التفاهم مع الله والناس
والحياة .لكن املتفق معهم يكون بطريركا
او كاهنا او نائبا .ال يرى الفن من خالل
عقله ،بل من وراء الستارة .قال“ :املشكلة
والرس يف املرسح ان َمن يغلق الستارة فيه
ّ
هو اكرث قربا اليه من الشعراء .فاملرسح
مناخ” .وصف مرسحه بالعبثي والسوريايل
وغري املبارش ،وصارح “االمن العام” بأن
مثة َمن ينزعج من هذا املرسح .لكن لديه
جمهوره الخاص ،وقد ترك اناسا متأثرين
به .يوصيهم بعدم تقليده حبا بهم.
اعترب انه من اكرث الذين قدموا مرسحا يف
الحرب “النه هزىء منها” .كان يرى ان
حياته املعذبة هي التي صنعته حني اجاب
عن سؤال عن الشخصيات التي ادت دورا
مهام يف حياته ،ودفعته اىل انتاج اعامل
فنية مهمة“ :ولدت مصابا باملالريا”.
عندما اسرتجع ذكرياته ،كان رميون جبارة
يعيش حال حنني اىل َمن رحلوا .يتحدث
عنهم بشوق كبري كأنه يتمنى ان يراهم
يف تلك اللحظة .تأثر كثريا عندما تذكر
بكاء والده وهو يودعه ،قبل صعوده
اىل الباخرة للسفر اىل الربازيل وهو يف
الثامنة عرشة من عمره ،للعيش مع اقرباء
له هناك اغنياء“ :يقفلون باب الثالجة
باملفتاح النهم يأكلون كثريا” .هذا االمر
دفعه اىل العودة رسيعا اىل لبنان ،واىل
اللجوء منذ ذلك الحني اىل الكتابة للتعبري
عام يف نفسه.
لدى تقدميه مرسحية “رشبل” مل يتعاط
معه كقديس ،بل كانسان يخاف ويجرب.
قال“ :لو اردت تقديم مرسحيات لقديسني
لكنت اخرتت والدي قديسا”.
اعترب مرسحيته االوىل “لتمت ديسدمونة”
( )1970االحب اىل قلبه النه نسف من
خاللها قواعد املرسح من اولها اىل آخرها،

من مرسحية «صانع االحالم».

يف مشهد تلفزيوين.

مسرحيته االولى “لتمت
ديسدمونة” االحب الى قلبه،
النه نسف فيها قواعد
املسرح من اولها الى آخرها
وفق رأي النقاد .يف نظره مل يفلح احد
يف احداث ثورات اجتامعية من طريق
الخشبة ،الن مهمتها تحريك الضامئر.
عن املنافسة االيجابية يف املرسح يصف
نفسه بانسان غيور .قال“ :اغار اآلن من

العصفور النه يطري ،وانا ال استطيع بسبب
مريض .اغار من الشعراء الكبار ،ولو كنت
مكانهم لتفرغت لنظم الشعر والعزف
عىل الغيتار”.
لدى التطرق اىل مرحلة ادارته تلفزيون
لبنان ،بدا املمثل واملخرج شديد االنفعال.
تحدث عن املرحلة تلك باحساس بالقهر،
قال“ :عميل يف التلفزيون اوصلني اىل
الفالج” .لكنه يفاخر مبا صنعه من مساندة
“االوادم” واعالء شأنهم ومحافظته عىل
ارشيف التلفزيون ،وعدم موافقته عىل
بيعه.
مل يشأ االستفاضة يف الحديث عن تلفزيون
لبنان .خ ّيم حزنه علينا حتى نهاية اللقاء.
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على الشاشة
سمير مراد

"أرق" وثائقي ّ
يصور حياة الهامشيين في بيروت

دياال قشمر :السينما مرآة الواقع وضمير الجماعة

"أرق" عنوان فيلم تسجييل جريء وصادق للمخرجة اللبنانية دياال قشمر .يغوص
يف الواقع ويسلط عىل سكان الهامش نظرة انسانية .الرشيط الذي يعرض حاليا يف
بريوت ،يتوغل يف حياة مجموعة من الشبان الذين تخترص حياتهم تعقيدات الواقع
السيايس واالجتامعي واالقتصادي يف لبنان

املخرجة دياال قشمر :حكاية عن شباب بريوت الضائعني.

هذا الشهر موعدنا مع فيلم استثنايئ عن حقّ
نحتاج اىل مثله بالعرشات ،النها وحدها انتاجات
مامثلة قادرة عىل تجنيبنا حروبا ورصاعات
ونزاعات اهلية .وثائقي "ارق" ( 2013ـــ 110
دقائق) لدياال قشمر ( )1979الذي نال جائزة
لجنة التحكيم الخاصة يف "مهرجان ديب السيناميئ
الدويل" عام  ،2013اىل جانب تجواله عىل اهم
املهرجانات العربية واستقباله بحفاوة نقدية
وجامهريية.
الرشيط الذي طرح اخريا يف صالة "مرتوبوليس
امبري صوفيل" ،تزامن مع احياء لبنان الذكرى
االربعني الندالع الحرب االهلية .لكن تذ ّكر تلك
اللحظة املشؤومة ال يتمتع باي مفعول من
شأنه تحصيننا من الحروب املقبلة ،اال بالولوج
اىل االسباب العميقة لهذا الجرح الذي مل يلتئم
حتى اليوم .هذا متاما هدف املخرجة التي ع ّرفت

حي اللجا،
عن فيلمها قائلة" :خالل تجوايل يف ّ
اكتشفت ان الحرب االهلية ال تزال مستمرة عىل
شكل حرب باردة ومتقطعة .زعران حي اللجا
الشباب هم احد امتداداتها يف العاصمة .كلام
اتقدّم يف العمر ،اعي ان احدى الوسائل التي
تجنبنا الحروب والنزاعات املستقبلية ،هي معانقة
الجامعات امله ّمشة واملضطهدة ،واحتواؤها

اكتشفت وراء هذا
الوجه املرعب اطفاال
جميلني ولطفاء يحملون
كل التناقضات

ودمجها يف املجتمع .كل يوم مير ،يع ّمق هذا
االقتناع لديّ ويؤكد عىل مقولة جان روش مؤسس
"سينام الحقيقة" الذي قال مرة ان امله ّمشني هم
دوما عىل حق" .اذا ،امله ّمشون هم وقود الحروب
املستقبلية .ذلك هو اقتناع قشمر .اختارت حي
اللجا البريويت مرسحا لرشيطها الذي سيدخلنا اىل
عامل غامض يكتنف كل تعقيدات الواقع السيايس
واالقتصادي واالجتامعي يف لبنان.
مجموعة شبان يعرفون باسم "زعران حي اللجا".
هم ورثوا مهمة "القبضاي" عن اجدادهم الذين
كانوا فعال من القبضايات الشهام الذين اخذوا
عىل عاتقهم حامية اهل املنطقة الذي جاؤوا
نازحني من الجنوب ،وتع ّرضوا لالضطهاد ،فكان
هؤالء القبضايات يدافعون عنهم .اال ان الجيل
الشاب من ساللة القبضايات ليس سوى شبان
"زعران" ضائعني يتحلقون مجموعات عند
ناصية الطريق ،كأننا بهم قنبلة موقوتة مستعدة
لالنفجار يف اي لحظة .هم يف مقتبل العمر.
لفظتهم االحزاب حفاظا عىل صيتها ،وافرزتهم
الحرب االهلية ليواجهوا الحياة من دون علم،
وال عمل ،يعيشون مكابدات طويلة مع السجن
بسبب االدمان عىل املخدرات .كام هو معلوم،
فان هذه العطالة وانسداد االفق والفقر تشكل
الحاضن االول للتعصب والجهل والفاشية واالمية
وكل انواع اآلفات.
لذا ،كام تقول قشمر ،فان هؤالء الزعران
موجودون يف كل منطقة .كان ميكنها ان تصنع
فيلمها عن "زعران عني الرمانة" مثال .االهم من
انها ارادت لفت االنتباه اىل ان هؤالء سيكونون
وقود الحروب والنزاعات املقبلة ،اذا مل نتن ّبه
مؤسسات وافرادا ودولة اىل هذا الخطر الكامن،
ونعالجه مبعانقة هذه الرشيحة ودمجها يف
املجتمع عىل نحو سليم وبناء.
امللفت يف العمل ان قشمر حطمت االفكار
املسبقة والصور النمطية عن هذه الرشيحة،
فع ّرت هؤالء الشباب لتظهر انهم هم الضحية
ال الجالد ،وان الحرب اجهزت عىل احالمهم

ومستقبلهم ،وانهم يحبون ويعشقون لكن من
دون امل .هم الذين ال ميلكون عمال ،وال ترف
الحلم ...للمرة االوىل ،نعرف ونكتشف ان "زعران"
حي اللجا شبان تائهون يعملون حراسا للوقت
الضائع ،عىس ان ال يأيت يوم يستخدمون فيه يف
حروبنا العبثية.
حاورت "االمن العام" املخرجة قشمر يف رشيطها.
■ تجربتك يف "ارق" تتميز بالصدق والجرأة
واالنتامء اىل الواقع .كيف بنيت تلك العالقة
الصعبة مع شبان رماهم املجتمع عىل الهامش؟
□ منذ صغرنا نسمع بـ"الزعران" .نجدهم
متحلقني عند ناصية الشوارع .ظاهرة منترشة
جدا يف بريوت وليست غريبة .منر بجانبهم
معتربين انهم مجرد كتلة برشية واحدة .قررت ان
اخرتق هذه الكتلة وتفسيخها .زعران حي اللجا
مشهورون .كانوا قبال معروفني بانهم قبضايات
حي اللجا ،وتوارثوا هذا اللقب تاريخيا .كانوا
قبضايات يف ما مىض .بعد الحرب صاروا يس ّمون
الزعران .اخرتت حي اللجا النه يقع يف قلب
بريوت ،فقررت ان ادخل حياة هؤالء الشبان،
وارى من اين أتوا ،واين يذهبون ،وملاذا هم هنا.
هكذا ،بدأت عالقتي بهم ،واكتشفت تدريجا ان
وراء هذا الوجه املرعب ،اطفاال جميلني ولطفاء
من عائالت محرتمة يحملون كل التناقضات بني
الرتبية والشارع التي مل اكن اتخيلها ابدا.

■ هل تعتربين ان للسينام دورا توعويا وتربويا
وتثقيفيا ومدنيا؟
□ ال اعرف رصاحة .انا اصنع سينام ،لكن سينامي
تعكس هواجيس وقلقي .ما افكر فيه عند
صناعة الفيلم هو كيفية انجازه ،كام اف ّكر بان
اتحىل مبسؤولية عن املوضوع الذي اعالجه .هنا
تلعب مسؤوليايت املدنية واالنسانية واالجتامعية
والوطنية دورا يف تجنب قضايا قد تح ّول فيلمي
اىل عمل آخر كليا .لوال هذه املسؤولية ،لكان
فيلمي شيئا مختلفا متاما عن النتيجة النهائية.
مثال ،لو عالجت موضوع الفيلم باستخدام
كليشيهات الطوائف واالحزاب واالفكار النمطية
املتداولة والسائدة ،لخرج فيلم آخر متاما .هنا
تدخل العنارص التي من شأنها صنع سينام راقية،
وهي عنارص انسانية وتوعوية يف املقام االول.

■ اي دور ميكن ان تلعبه السينام الوثائقية يف
واقع سيايس واجتامعي وثقايف مضطرب مثل
الواقع اللبناين ،او الواقع العريب؟
□ انها احالم ونظرة مثالية يف رأيي .فالسينام يف
مكان ،والناس يف آخر ،وكذلك منظامت املجتمع
املدين ...هناك اعامل وثائقية كثرية ومخرجون
اكرث من املهرجانات .ال اعرف ما اذا كانت افالمنا
تصل ،وال اعرف اىل من تصل .املغامرة االنتحارية
التي خضتها واتك ّلف عليها ماال مبا ان ال احد
يدعمني ،انني ُ
اردت طرح فيلمي يف الصاالت
النني اعتربه شعبيا ،وشعبنا يف حاجة اىل رؤية
هذا الجانب من حياته .انا اخاطب يف هذا العمل
الناس والشعب والدولة ومنظامت املجتمع املدين
التي صار عددها  700يف لبنان ،وال اعرف ما الذي
تفعله ،وهي ال تأيت لحضور السينام.

■ بينك وبني الواقع الطائفي مسافة نقدية متينة.
كيف اخرتت موضوعك؟
□ انا متجاوزة موضوع الطائفية واالحزاب.
تجاوزت كل الكليشيهات املتداولة يف هذا الصدد،
وذهبت اىل مكان اعمق وابعد ،اىل االنسان
وما الذي اصابه بعد كل املصائب التي حلت
به .نعرف واقع املناطق الطائفية ،وواقع شبيبة
االحزاب عىل اختالف طوائفهم .هؤالء الشبان
مجرد منوذج عن كل شبيبة احزاب ما بعد الحرب
الذين عاشوا عىل امجاد الحرب االهلية اللبنانية،
ثم لفظتهم االحزاب وصاروا عالة عليها .لذا ،اذا
كان شباب حي اللجا من الشيعة ،فانهم ايضا
منوذج شبيبة القوات يف عني الرمانة ،وشبيبة
الطريق الجديدة التابعني لتيار املستقبل .يعيشون
الواقع نفسه والحياة والرفض من االحزاب عىل
اختالف طوائفهم.

■ كيف استقبل الفيلم يف املهرجانات العربية
والعاملية؟ تونس مثال؟
□ شارك يف ديب اوال ،فاستُقبل بجائزة لجنة
التحكيم ،ثم جال عىل املغرب وتونس ومرص
مرتني .اثار الفيلم عند بعض العرب استغرابا،
فهم اكتشفوا وجها آخر للبنان بشوارعه
وحقيقته ومأساته بعيدا من الصور النمطية التي
تر َّوج عنه.
■ هل كان التصوير صعبا؟
□ كانت الكامريا مثابة اخرتاق لخصوصية هؤالء
الشباب وقوانينهم ،ونظروا ا ّيل كغريب ،ليس
النهم منغلقون بل النهم سئموا الكليشيهات
والصور النمطية واالحكام املسبقة عنهم ،وعن
ُ
استغرقت وقتا
منطقتهم واحزابهم وسلوكهم.
طويال يك يثقوا يب ،وبانني ابحث عن الوجه
الحقيقي لهم.

■ ما هي وسائل التمويل ،وقنوات التوزيع التي
تساعد عىل دعم السينام الوثائقية؟
□ ال قنوات يف لبنان اال وزارة الثقافة ،رغم انني
مل اتقدّم يوما بطلب مساعدة منها النجاز فيلم.
اجامال ،نتقدّم اىل مؤسسات دولية للمساعدة
واحيانا ال نحصل عىل التمويل ،النه يكون مرشوطا
برغبة االورويب يف رؤية ما يريده هو من البلد .اما
فيلمي ،فهو مدعوم من مؤسسة "الشاشة" الكائنة
يف بريوت املدعومة من الدامنارك ،ومؤسسة "انجاز"
يف ديب .لكنني خرجت مديونة من الفيلم ،النني مل
اكن انتهيت منه .ها انا اتك ّلف عىل توزيعه يف
غياب اي جهة تدعمني .يف تونس مثال ،تطرح
وزارة الثقافة الفيلم حاملا ينال جائزة يف "مهرجان
قرطاج" السيناميئ .نحن ليس لدينا مهرجان وطني
للسينام ،وال هذا النوع من الدعم ،فانا أجاهد منذ
سنتني لطرح الفيلم يف الصاالت اللبنانية.

مشهد من الفيلم :اخرتقت الكامريا خصوصية الشخصيات.
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كتاب الشهر

سمير مراد

زياد كاج يؤرّخ للذاكرة روائيًا

كان يا ما كان منارة إسمها ...رأس بيروت

يف روايته “رأس بريوت ـــ صندوق يف بحر ،نار عىل تلة” الصادرة اخريا عن “دار
نلسن” ،تذهب البطولة اىل تلك البقعة الجغرافية االستثنائية يف تاريخ لبنان .بقعة
كوسموبوليتية وطنية وعلامنية ساهمت يف تشكيل وعي كل َمن عاش يف ربوعها
وثقافته
منذ فرتة ،تشهد الساحة الفنية اللبنانية عودة
اىل الجذور .مبعنى ان املبدعني والفنانني يعيدون
اكتشاف االرث السوسيو ـــ ثقايف ملنطقة
معينة ،وينقلونه عىل الخشبة او اىل كتاب او يف
منتجهم االبداعي .امللفت ان العودة اىل الجذور
حظيت برتحيب كبري من املتلقي اللبناين .مثال
مرسحية “بريوت ...الطريق الجديدة” دخلت
عامها الثاين عىل خشبة مرسح “مرتو املدينة”
يف الحمرا .املونودراما التي كتبها الشاعر يحيى
جابر ،ويؤديها االعالمي والفنان الشاب زياد
عيتاين ابن الطريق الجديدة ،تتوغل يف تاريخ
تلك املنطقة ذات الرمزية الكبرية بالنسبة اىل
اللبنانيني ،وتتطرق اىل عائالتها السبع االساسية،
وطقوسها وتراثها وماضيها وراهنها ،ونظرتها
اىل اآلخر ،وتفاعلها وتعايشها مع التحوالت
السياسية واالقتصادية واالجتامعية التي م ّرت
عىل لبنان منذ ما يربو عىل نصف قرن.
لعله يف هذا السياق ايضا ،ميكن وضع كتاب
زياد كاج “رأس بريوت ـــ صندوق يف بحر ،نار
عىل تلة”.
زياد كاج شاعر وروايئ ورسام ولد يف بريوت
عام  ،1964واصدر عددا من الروايات من بينها
“اوالد الناطور السابق” ،و“الحياة كام قدمت
لهم” ،و“ليايل دير القمر /حرب الجبل 1983
وحرب البشريين  .”1860اال ان عمله الجديد
الذي صنِّف بالرواية ،اشبه بسرية او يوميات
عن منطقة تعكس بعامرتها ومقاهيها وتاريخها
مايض لبنان وراهنه من دون اي مغاالة .كانت
هذه املنطقة مرآة للبنان الكوسموبوليتي،

غالف الكتاب.

مبقاهيها التي احتضنت الكتّاب والفنانني
والحركات الفكرية والسياسية والفنية الطليعية
منذ الستينات .عىل طاوالتها ويف شوارعها،
تربعمت النهضة الفنية والثقافية للبنان قبل
ان تأيت رياح السياسة لتقلب االحوال ،وتكنّس
االحالم والتطلعات الكبرية ،وينتهي املآل
باملنطقة اىل “بوتيكات” ومتاجر البسة ومطاعم
“فاست فود” .كل هذه التقلبات سنعيشها
ونكابد آثارها جيدا يف كتاب “رأس بريوت”
الذي يش ّكل بال شك وثيقة مهمة يف التأريخ
لهذه املنطقة .لكن ايضا يف استدعاء مناخ

التسامح واالنفتاح والعيش املشرتك الذي كان
يسود هذه البقعةَ .من افضل من ابن املنطقة
يتحدّث عنها؟
زياد كاج الذي تعود جذور والده اىل حلب،
يستهل كتابه باستشهاد لبياتريس دي التور دي
بان عن ان “الشعوب التي تفقد ذاكرتها متوت
دنقا” .انطالقا من هذه العبارة التي تلخص
جوهر عمله ،يفتح الباب لنا عىل حواديت
وحكايا وشذرات وروائح مقيمة يف ذاكرته
عن رأس بريوت .يف شارع الصنوبرة او “مدام
كوري” (االسم الرسمي) ،ولد زياد كاج كام
يقول لنا ،مستذكرا بحنني ان “هنا ال احد يسأل
عن طائفتك ،عىل االقل قبل ان اغادرها حزينا
مكسورا يف بداية التسعينات” .يدخلنا اىل اماكن
املنطقة قبل ان تتغري وتجتاحها حضارة الباطون.
الصنوبرة التي ميزت شارع كوري ،تقاوم اليوم
بعدما ز ّنرها حائط الكراج الحجري .قربها ،يقع
امللعب الرتايب الذي كان كاج واترابه من شلة
الحي من عائالت غالييني ،والوزان ،وعيتاين،
ّ
يلعبون كرة القدم .هذه الصنوبرة ،كانت ايضا
الشاهد عىل افتتاح اول ناد ريايض يف رأس
بريوت .انه “نادي الشرييلني” الذي كان مخصصا
لعلية القوم يف السبعينات .يومها ،عنونت
صحف بريوت ان ابن صاحب النادي هو “اول
مليونري مراهق يف لبنان” .هناك ايضا محطة
الدمياطي التي تغري اسمها اليوم ،ومدرسة
“الروضة” لصاحبها الراحل قيرص حداد ،ومقهى
“الروضة” الذي كان محجة املثقفني واملبدعني
والشعراء والصحافيني يف بريوت الخمسينات
والستينات ،ومتنفس اهل املنطقة بعيدا من
الباطون املت ّغول.
يتوقف الكاتب عند املرسحي رفيق عيل
احمد الذي يداوم يوميا يف املقهى منذ نزوله
اىل بريوت من الجنوب قبل اكرث من ربع قرن.
يأخذنا يف مكان آخر ،اىل شارع الحمرا يف اواخر

الستينات وبداية السبعينات .حضن االرهاصات
الفكرية والثقافية والحركات الفنية الطليعية.
نجول معه عىل الصاالت السينامئية التي كانت
تعرض آخر رصعات الفن السابع الهوليوودي
وانتاجات الغرب «الطازجة» من افالم رعاة
البقر اىل افالم املغامرات .اسامء صاالت استقوى
عليها الزمن ،فمحاها من الوجود كـ«ساروال»
و«الدورادو» و«كوليزيه» و«البيكاديليل»
و«اتوال» و«بافيون» و«سرتاند» و«اديسون»
و«اوريل” وغريها ...ليس هذا فحسب .بل كان
شارع الحمرا مرسحا لبعض االفالم مثل «قطط
شارع الحمرا» الذي ص ِّور فيه يحايك تجربة
الهيبيز يف امريكا الستينات .ش ّكل هذا الشارع
وعي جيل كامل وذائقته.
يرسد لنا كاج كيف ادى تأثر الشباب بافالم
بروس يل عرب ارتداء “الربوتيل االبيض” الذي
اشتهر به وحمل سالحه املفضل ،اىل كرثة
املشاكل بني املراهقني .رسيعا سيتخىل هؤالء عن
بروس يل ،ويعتنقون رصعة جون ترافولتا بشعره
املصفف بـ“الجيل” وجسده الراقص النحيف
وبنطاله الجلدي االسود امللتصق بجسده.
اغرمت الفتيات بنموذج فتى االحالم الجديد
وصار الشبان يق ّلدونه .اال ان شارع الحمرا
الذي كان اول َمن يستقبل رصعات الغرب ،مل
يبخل ايضا يف استجالب آخر انتاجات هوليوود
الرشق .يتذكر كاج هنا «امرباطورية ميم»
و«افواه وارانب» لفاتن حاممة .بعد ان مي ّر
عىل وجوه طبعت الشارع من كلينت ايستوود
وافالمه ،اىل زياد الرحباين وجوزف صقر اللذين
قدما مرسحية «فيلم امرييك طويل» يف مرسح
«جندارك» ،ندخل معه اىل مقاهي الحمرا التي
احتضنت نقاشات املثقفني والفنانني واملبدعني
من «املودكا» اىل «الوميبي» و«االكسربس»
و«كايف دو باري» والـ «هورس شو» .االخري
كان شاهدا عىل تكملة مرسحية «مجدليون»
للكاتب هرني حامايت وتأدية املرسحية القديرة
نضال االشقر .يستذكر كاج كيف يف  16نيسان
 ،1969عرضت املرسحية التي تناولت القضية
الفلسطينية وغنّى املمثلون نصا مرتجام من
اقوال تيش غيفارا والحان املوسيقي الراحل
وليد غلمية .رسعان ما ُمنعت املرسحية النها مل
تعجب السلطات.

منطقة كانت مرآة للبنان.

الكتاب سيرة منطقة
تعكس بعمارتها
ومقاهيها وتاريخها
ماضي لبنان وراهنه
حواديت وذكريات تحمل عبق الزمن الجميل
والسعيد يستدعيها كاج من ذاكرته وهو يرسد
شذرات من سريته .رسعان ما يتوقف عند تلك
اللحظة املشؤومة التي ستقيض عىل احالم
الحداثة والنهضة .انها الحرب عام  1975حني
ظهر املسلحون واختفى رشطي السري من
شارع الحمرا .يرسد هذه التفاصيل ضمن ثنايا
سريته مع املنطقة ،فنتعرف اىل عائلته وجريانه
الذين كانوا من املشارب واالنتامءات الدينية
والسياسية واالجتامعية املختلفة .لكن مع اندالع
الحرب ،ستجتاح االفالم الخالعية صاالت الحمرا،
وستفقد املنطقة نسيجها االجتامعي املتن ّوع
الذي طاملا م ّيزها عن غريها ،وجعلها منارة فعلية
لالنفتاح والحضارة .ستنسحب مقاهي الحمرا
رويدا رويدا لتحل مكانها يف زمن السلم مقاه
جديدة تواكب روح العرص والشباب ،وستدب
الثقافة الطائفية واملذهبية لتعشش يف العقول

والنفوس .سنعايش مع كاج يوميات القصف
والدمار والخوف ،ونلمس بيدينا ماذا فعلت
الحرب بهذه املنطقة ،وماذا فعلت بنا .رست
يف ذهن الناس تعابري مقيتة مثل “الغربية”
و“الرشقية” وتقسيامت طائفية اخرى ،حتى
ليشعر كاج انه بات “العلامين االخري” يف هذا
البلد .سيحيك عن جاره ماركا االرمني الذي
بىك قبل سفره اىل امريكا ،وهو يأكل املجدرة
الصفراء يف مطبخ شقته يف الطبقة الرابعة“ :مل
الحي النه ارمني .كل الذين
يعد احد يحرتمه يف ّ
كانوا رفاقه وامىض معهم احىل االوقات وان يف
زمن الحرب ،اما غادروا رأس بريوت اىل مناطق
اخرى ،او اىل عامل آخر» .كأننا مباركار عنوان ملا
ّ
حل بنا جميعا ،نحن اللبنانيني ،يف تلك اللحظة
املشؤومة التي قررنا فيها التخيل عن انفسنا قبل
وطننا.
شيئا شيئا سينسحب اهل املنطقة القدماء،
سيموت بعضهم يف الحرب ،وسيهاجر بعضهم
اآلخر .وما مل تتك ّفل به قذائف البغض ،ستتكفل
به ورش «االعامر» الذي قضت عىل النسيج
املعامري للمنطقة.
كتاب زياد كاج ليس سرية ملنطقة فحسب.
بل ايضا مرثية لزمن سعيد ،ف ّرطنا به بطيش
بق لنا اال
املراهقني لنندفع اىل اتون مل ُي ِ
اطالال نقف عليها اليوم لنبيك لبنان الذي
يف خاطرنا.
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تغذية

اعداد دائرة املعاينات والعالج

السيلوليت ،األسباب والعالج
إنتبهوا إلى الوزن والنظام الغذائي
مع اقرتاب فصل الصيف ،يسعى كثريون وخصوصا النساء اىل اعتامد الحمية
والرياضة البدنية لهدفني :خسارة الوزن ،والظهور مبظهر يتسم باللياقة والرشاقة
يف اثناء ارتياد البحر للسباحة او ارتداء االلبسة الصيفية التي تظهر مفاتن الجسد.
لكن تبقى مشكلة السيلوليت ( )Celluliteحالة طبية ليسة خطرة ،لكنها غري
سارة ملن تصاب بها

السيلوليت مصطلح يتم تداوله عىل نحو
واسع ،ويشري اىل ارتخاء الجلد الناجم عن
سوء توزيع االنسجة الدهنية تحت الطبقة
الجلدية ،فيجعلها اشبه بقرشة الربتقال.
يتميز بالحدة ،واكرث إنتشاراً حول الفخذين
والردفني ،وقد يظهر عىل الثديني ،ويف اسفل
البطن واعىل الذراعني.

انواع السيلوليت:

 -1السيلوليت املتوزم :ينتج بسبب اختزان
الخاليا الدهنية للامء ،ويس ّبب تورما يف
القدمني.
 -2السيلوليت القايس :يظهر عند النساء
اللوايت اعتدن عىل مامرسة الرياضة ثم عدلن
عنها .من اعراضه اعاقة الدورة الدموية.
 -3السيلوليت الرخو :يظهر يف سهولة عىل
الجلد ،ويس ّبب صعوبة يف تحريك العضالت.

عوامل تس ّبب السيلوليت:

اسباب السيلوليت ليست مفهومة عىل نحو
جيد .لكن دراسات عدة اظهرت عوامل
ميكن ان تساهم يف تكدسه:
العامل الورايث :تشري دراسات اىل وجود
السيلوليت يف الجينة الوراثية.
العمر :ينترش السيلوليت اكرث مع التقدم يف
السن بعد ان يفقد الجلد الليونة واملرونة.
الجنس :السيلوليت يصاب به الرجال
والنساء عىل السواء .لكنه اكرث شيوعا بني
النساء بنسبة  80اىل  ،%90الن توزيع
الدهون يتم عادة عندهن يف املجاالت
املشرتكة (الفخذين والوركني والردفني).
الوزن :زيادة الوزن من شأنها ان تجعل
السيلوليت اكرث وضوحا .لكن ذلك ال يعني
انه غري موجود ايضا لدى االشخاص ذوي
االجسام النحيفة.

النظام الغذايئ :مثة اشخاص يخضعون
لبدعة الوجبات الغذائية والحميات غري
الصحية املعروفة باسم ( ،)Fad dietsوتأثري
«اليويو» (الذي يعني خسارة الوزن يف
رسعة ،ويؤدي تاليا اىل اكتساب الوزن بعده
يف رسعة ايضا) ،او اتباع نظام غذايئ يقوم
عىل تناول الكثري من الدهون ،النشويات
وامللح.
منط الحياة :التدخني ،الخمول او االجهاد،
الجلوس او الوقوف مدة طويلة.
العامل الفيزيولوجي :االيض (،)metabolism
سامكة الجلد ،كمية الدهون يف الجسم وتوزيعها.
العامل الهورموين :استخدام وسائل منع
الحمل.
املالبس :ارتداء املالبس الداخلية الضيقة
التي تحد من تدفق الدم.

العالج

اىل اآلن ال عالج هادفا الزالة السيلوليت.
لكن مثة بعض الوسائل واملعالجات لتليني
الجلد وشده ،والحد من التجاعيد وازالة
الشحوم .نذكر منها:

تخفيف الوزن :من خالل تناول الطعام
الصحي ،ومامرسة التامرين الرياضية يف
انتظام ،يشكل عىل االرجح العالج االكرث فائدة
للسيلوليت ،الن فقدان الوزن يؤدي اىل تقوية
العضالت يف الساقني والفخذين والردفني
والبطن .بالتايل ميكن تحسني مظهر الجلد
املتديل عرب تذويب كتلة الدهون يف الجسم.
شفط الدهون :يلجأ البعض اىل شفط
الدهون كعالج للسيلوليت.
يؤدي هذا االجراء اىل ازالة الخاليا الدهنية
من تحت الجلد عرب شقوق صغرية ،ويعطي
نتائج جيدة يف اعادة تشكيل الجسم
وشكله ،لكنه ال يحسن مظهر السيلوليت.
العالج بالتدليك :عدد من العالجات مبا
يف ذلك « ،»Endermologyالليزر او
العالج بالضوء ،وافقت عليها دائرة الغذاء
والدواء االمريكية ( )FDAلخفض موقت
للسيلوليت ،وليس الزالة الدهون كليا من
الجسم .لكن هذه التقنية تتطلب االستمرار
يك ال يظهر السيلوليت مجددا.
النظام الغذايئ الخاص :يشري الخرباء اىل ان
اتباع نظام غذايئ صحي يساعد عىل تخفيف

احتباس السوائل وتحسني الصحة العامة
ومظهر الجلد ككل .اما الوجبات الغذائية
الستهداف السيلوليت فهي غري مجدية.
العالج بـ«الكريم» :ظهرت انواع كثرية
من منتجات «الكريم» ( )Crèmeلعالج
السيلوليت .لكن ال دليل علميا عىل جدواها.
اذا ساعد احدها بطريقة ما يف العالج
وتحسني شكل الجلد ،من غري املحتمل ان
تدوم نتائجه عىل املدى الطويل.

نصائح للوقاية

ال وسيلة للوقاية او منع تراكم الدهون
وظهور السيلوليت .لكن مثة نصائح للحفاظ
عىل ملمس ناعم ومرونة يف الجلد:
اعتامد نظام غذايئ صحي غني بالفاكهة،
الخرض وااللياف ،االكثار من السوائل
واهمها املاء البقاء الجسم رطبا.
مامرسة الرياضة يف انتظام للحفاظ عىل
العضالت والعظام قوية.
الحفاظ عىل وزن صحي معتدل.
تجنب التدخني.
الحد من االجهاد النفيس.
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مقال

رياضة
رئيس لجنة المنتخبات في إتحاد كرة السلة:

هدفنا األلعاب األوملبية 2016

يعاين االتحاد اللبناين لكرة السلة يف كل مرة يضطر اىل معالجة مشكلة طارئة،
او حل امر يعوق العمل ،من اتهامات باالنحياز وعدم تطبيق القانون .وبسبب
يعب بعض اعضائها
االنعكاس السلبي لهذه االتهامات عىل عمل لجنته االداريةّ ،
■ مثة اعضاء يعتكفون ثم يعودون ،وآخرون
عن اعرتاضهم باالعتكاف واالمتناع عن حضور الجلساتّ .
ترصف يتكرر ويكاد يهدد يقاطعون .ما سبب فقدان االستقرار داخل اللجنة؟
استمرار االتحاد
□ االعتكاف مرشوع ويبقى ضمن التعبري
اللعبة الدميوقراطية املرشوعة والرأي الحر .من
الصعب جمع آراء  15عضوا عىل موقف واحد.

الدميوقراطي ،خصوصا وانه مل يالمس االستقالة.
عندما تتضح الصورة لدى االعضاء املعتكفني او
املقاطعني يعودون عن قرارهم ويزاولون مهامتهم
كاملعتاد ،علام ان التواصل مع املعتكفني مل ينقطع.
عندما اتضحت الصورة امام البعض منهم عادوا
عن قرار االعتكاف ،واآلخرون ال يزالون يف انتظار
بعض التوضيحات ،وعودتهم مل تعد بعيدة.

رئيس لجنة املنتخبات يف اتحاد كرة السلة مارون جربايل.

تكب لجنة املنتخبات الوطنية عىل تحضري اربعة
منتخبات الستحقاقات خارجية ،ابرزها منتخب
الرجال الذي يتطلع للتأهل للمرة االوىل اىل
االلعاب االوملبية الصيفية املقررة يف ريو دي
جانريو الربازيلية صيف  ،2016رغم الظروف
الصعبة واالمكانات املادية املحدودة.
يتحدث رئيس لجنة املنتخبات الوطنية يف
االتحاد اللبناين لكرة السلة مارون جربايل اىل
“االمن العام” عام يجبهه االتحاد من صعوبات
وعراقيل.

املاء العكر وعرقلة مسرية اللعبة .اللجنة االدارية
لالتحاد متجانسة ومتامسكة ،ومثة تفاهم عىل
غالبية املسائل املهمة .احيانا يحصل تباين يف
وجهات النظر ،وهذا امر صحي يدخل ضمن

اتحاد كرة السلة يطبق
القانون ،واعتكاف بعض
االعضاء مشروع ضمن
■ كيف ميكن وصف وضع االتحاد اللبناين لكرة التعبير الديموقراطي

السلة راهنا؟
□ جيد جدا ،رغم محاوالت البعض االصطياد يف

■ اللجنة االدارية التحاد كرة السلة متهمة بانتامء
غالبية اعضائها اىل جهة سياسية تتوىل تسيري
اموره ،وهي تتخذ القرارات وتبلغها اىل االعضاء
املوالني لها المرارها؟
□ خاض اتحاد كرة السلة معركة انتخابية قاسية
وفاز بنتيجة كاسحة  ،0 – 15من دون ان تتمكن
الالئحة املنافسة من تحقيق اي خرق .لجنته
االدارية تضم اعضاء من االحزاب والتيارات
السياسية املختلفة ،ومن الطبيعي ان تتعرض
النتقادات من جهات مل تهضم خسارتها يف
االنتخابات ،وتسعى دامئا اىل تصفية حسابات
قدمية .علام ان اللجنة االدارية الحالية تعترب
النوادي متساوية واالنتخابات اصبحت وراءها
منذ اعالن نتائجها يف كانون الثاين .2013
■ ملاذا اذا الهجوم املتواصل عىل االتحاد ورئيسه؟
□ اعتقد ان السبب واضح .قم القعد مكانك .من
النادر يف الرياضة اللبنانية ان تشهد لعبة رياضية
انتخابات دميوقراطية كالتي شهدتها انتخابات كرة
السلة ،وهذا االمر ازعج البعض خصوصا الطرف
الذي مل يفز ويرص عىل مواصلة الحمالت عىل
االتحاد بهدف اسقاطه ،العتقاده بأن سقوط

اللجنة االدارية الحالية لالتحاد يفتح الطريق امام
عودته .هذا اعتقاد خاطئ ،ورضره ال يقترص عىل
اللعبة ،بل يطاول اصحابه.
■ ملاذا تسارع النوادي عند كل اشكال او خالف اىل
مطالبة االتحاد بتطبيق القانون ،كأنه ال يطبقه؟
□ تستند اللجنة االدارية لالتحاد يف قراراتها اىل
املواد الواردة يف النظام ،وغالبا ما تلجأ اىل املادتني
 208و 209لالستنساب اسرتحاما ،خصوصا يف
االدوار االوىل من الدوري .اما يف املراحل الحاسمة،
فنبتعد عن هاتني املادتني ونطبق القانون
بحذافريه ،ولسنا يف حاجة اىل نصائح من احد.
■ هل طبق االتحاد القانون يف قضية العب فريق
“هومنتمن بريوت” رشاد ماكنتز الذي اعتدى
بالرضب عىل الحكم الدويل زياد طنوس؟
□ طبعا ،لكن ضمن املادتني  208و 209اللتني
سمحتا بخفض عقوبة توقيف ماكنتز من خمس
مباريات اىل مبارتني ،ثم خفضتها لجنة الطعون
اىل مباراة واحدة بعد تقديم طعن من ادارة نادي
“هومنتمن” .وهذا امر محق وقانوين ،كون لجنة
الطعون مستقلة وال عالقة لها باالتحاد ،وهي
قامت بتحقيقاتها كاملة بطريقة مستقلة من دون
اي تدخل.
■ يف قضية العب الحكمة االمرييك ترييل ستوغلن
والعب الريايض عيل محمود ،هل طبقتم القانون؟
□ عندما شعرت اللجنة االدارية لالتحاد بان
الحادثة التي حصلت بني الالعبني ستوغلن
ومحمود ع ّرضت اللعبة لخطر كبري وشوهت
صورتها وهددت مستقبلها ،استنسبت يف
العقوبات لتشديدها ودامئا ضمن القانون ،وبناء
عىل املادتني  208و .209رفعت العقوبة عىل
محمود بتوقيفه خمس مباريات ،ومل تخفض
عقوبة توقيف ستوغلن عن ثالث مباريات .ورغم
ان الناديني قدما طعنا يف قرارات اللجنة االدارية
لالتحاد لدى لجنة الطعون ،اال ان االخرية صادقت
عىل القرارات وابقت العقوبتني عىل الالعبني.
■ كيف تصف عمل لجنة املنتخبات الوطنية؟
□ يف ظل الظروف الحالية واالمكانات املتاحة،

جيوسيبي جيانيني لم ينجح...
ولكن!
«دعوين اعمل ثم حاسبوين» .هي العبارة التي اطلقها املدير الفني للمنتخب اللبناين
لكرة القدم املدرب االيطايل جيوسيبي جيانيني امللقب بـ«امري روما» ،يف اول اطاللة
له بعد اعالن االتحاد اللبناين لكرة القدم رسميا تعيينه يف منصبه.
تلك العبارة يف حينه ،دفعت الجميع اىل التفاؤل بامكان تحقيق نقلة نوعية يف عهد
جيانيني ،صاحب االنجازات غري املسبوقة مع فريق روما االيطايل ،املعتد بنفسه
والواثق من تحقيقه النجاح .اكرث من عرشين مباراة ودية ورسمية لجيانيني مع
املنتخبني الوطني واالوملبي ،بعضها كان مقنعا اىل حد وبعضها االخر اقل من املطلوب.
الرحلة انطلقت يف  6ايلول  2013مبباراة ودية امام املنتخب السوري التي جاءت
ملصلحة املنتخب اللبناين بنتيجة  2ـ  ،0وانتهت بتعادل سلبي للمنتخب االوملبي مع
نظريه البحريني يف التصفيات املؤهلة اىل االلعاب االوملبية يف ريو دي جانريو .2016
مل يقترص فشل جيانيني عىل املنتخب الوطني الذي مل يبلغ نهائيات كاس آسيا التي
اجريت يف اوسرتاليا ،بل شمل املنتخب االوملبي الذي خرج من التصفيات املؤهلة اىل
االلعاب االوملبية يف ريو دي جانريو الربازيلية  2016بفوز غري مقنع عىل املالديف،
وتعادل سلبي مع البحرين ،وخسارتني قاسيتني امام العراق وعامن.
نعم ،جيوسيبي جيانيني مل ينجح .لكن رمي املسؤولية كلها عىل كاهل املدرب والجهاز
الفني لن ينفع ،ولن يفيد ،ولن يغري شيئا يف املستقبل.
عدم فتح امللف عىل مرصاعيه ،والبحث عن االسباب غري الفنية املرتبطة بالفشل،
سيؤدي اىل املزيد من االخفاقات مستقبال ،خصوصا وان التجارب مع مدربني سابقني
مل تكن افضل باستثناء املرحلة املضيئة يف التصفيات املؤهلة اىل مونديال ،2014
واالنتصارات عىل الكويت واالمارات وكوريا الجنوبية وايران.
نعم ،جيوسيبي جيانيني اخفق .لكنه مل يكن يحظى بدعم اعضاء اللجنة التنفيذية
لالتحاد اللبناين لكرة القدم جميعا ،وبعضهم مل يكتف بكبت متنياته بفشله ،بل وضع
العيص يف دواليب عمله وسعى اىل افشاله بالوسائل كلها ،وان عىل حساب سمعة
املنتخبني الوطني واالوملبي.
بدوره الجهاز االداري يف املنتخبني تقاعس عن القيام بواجبه ،واقترص دوره عىل
جوازات السفر وتاشريات الدخول ،واهمل مراقبة ترصفات الالعبني وانضباطهم
واحرتام اوامر املدرب يف عدم السهر والتدخني والتزام وجبات الطعام املحددة ،وغريها
من االمور االساسية عىل الالعب احرتامها حتى يتمكن من القيام بواجبه.
اما الالعبون فحدث وال حرج .يطالبون برواتب العبني محرتفني لكنهم يترصفون
كهواة .حتى ان بعضهم تجرأ عىل حمل الرنجيلة معه اىل التصفيات املؤهلة اىل
االلعاب االوملبية  2016يف عامن ،والبعض اآلخر ُضبط يدخن يف غرفته يف الفندق.
حتى الرقابة عىل التغذية كانت شبه معدومة ،وبعض الالعبني مل يرتدد يف وضع اكرث
من  14قطعة لحم يف صحنه.
نعم جيانيني فشل يف تطوير الكرة اللبنانية ومساعدة املنتخبني عىل التفوق عىل
اقرانهام يف الدول املجاورة .لكن ،ال التطوير ممكن الحصول وال املنتخبات يسعها
بلوغ ما نصبو اليه اذا مل تتم معالجة كل امللفات املرتابطة جذريا وعىل نحو حاسم،
حتى ال نبقى ندور يف حلقة مفرغة من تغيري مدربني من دون جدوى.
نجيب نصر
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ال ميكن وصف عمل اللجنة باقل من جيد.
عدم وفرة االمكانات املادية وتجاهل الدولة
لدورها يف حامية املنتخبات الوطنية ،مل مينعانا
من القيام بعملنا بجدية ومتابعة االمور يوميا.
ما ينقص لجنة املنتخبات الوطنية لتفعيل عملها
العنرص املادي.

عن تشكيلته االساسية ،وسيتم استدعاء الالعبني
فور انتهاء البطولة بدءا من  12ايار املقبل حتى
 25منه ،موعد بدء بطولة غرب اسيا .منتخب
السيدات ينتظر بدوره انتهاء بطولة الدوري
للمشاركة يف بطولة آسيا ،ونحن يف صدد تحديد
هوية املدرب والجهاز الفني.

■ ملاذا استقال رئيس اللجنة نزيه بوجي من
مهامته ،وما الذي تغري بعد االستقالة؟
□ كان لدى بوجي مرشوع مل يتمكن من تطبيقه
لعدم توافر االمكانات املادية ،ما دفعه اىل اتخاذ
قرار باالستقالة من االتحاد .مرشوعه يرتكز عىل
تخصيص موازنة مليون دوالر للمنتخبات الوطنية
عام  ،2014يف مقابل رأي آخر يدعو اىل تأجيل
رصف هذا املبلغ ،اذا توافر ،اىل سنة  2015حيث
االستحقاقات الخارجية التي تنتظر منتخباتنا
من مسابقات وبطوالت خارجية ،ابرزها التأهل
اىل االلعاب االوملبية املقررة يف ريو دي جانريو
الربازيلية يف سنة  .2016هناك مساع تبذل لحضه
عىل العودة عن االستقالة التي رفضتها اللجنة
االدارية لالتحاد ،وقد حصلت لقاءات معه والحال
ايجابية.

■ كم تبلغ موازنة املنتخبات الوطنية؟ هل هي
مؤمنة؟
□ ترتاوح ما بني  750الفا ومليون دوالر ،ونحن يف
صدد تأمينها من طريق وزارة الشباب والرياضة
ومجلس الوزراء عرب مساعدة من خارج املوازنة،
وبعض الرشكات الراعية.

■ مثة اتهامات بتفردكم بالقرارات وعدم اطالع
زمالئكم عليها؟
□ هذا افرتاء وتجن .كل القرارات موثقة ،واحيانا
ال تكون بالتوافق بل باالكرثية ،ما يدل عىل عدم
التفرد .كام ان قرارات اللجنة ليست ملزمة ،بل
ترفعها اىل اللجنة االدارية لالتحاد كاقرتاحات ،فاما
توافق عليها او ترفضها .ما يعني ان االتهام بالتفرد
غري منطقي.
■ ما هو الوضع الراهن للمنتخبات الوطنية؟
□ حاليا تواصل اربعة منتخبات استعداداتها
الستحقاقات خارجية .منتخب الشباب دون 15
سنة يتدرب بارشاف املدرب سليم شاميل منذ 19
شهرا للمشاركة يف املرحلة الثانية من بطولة غرب
آسيا املقررة يف االردن .منتخب الذكور دون 17
سنة يتحرض منذ آب  2014بقيادة املدرب جو
مجاعص استعدادا للمرحلة االوىل من بطولة غرب
اسيا املقررة يف آب املقبل .منتخب الرجال بدأ
مدربه الرصيب فاسلني ماتيتش وضع صورة اولية

■ ملاذا ّتم اختيار املدرب الرصيب فاسلني ماتيتش
لقيادة منتخب الرجال؟
□ قرار اللجنة كان منذ البداية املدرب االجنبي.
ليس انتقاصا من املدرب الوطني ،بل حرصا
عىل خيار املدرب الحيادي واملتفرغ .وهذان
الرشطان ال ينطبقان عىل املدرب الوطني .طلبنا
من كل الزمالء يف اللجنة تقديم اقرتاحاتهم عن
املدرب االجنبي ،رشط ان يكون عىل معرفة
بكرة السلة اللبنانية واآلسيوية .فانصبت
االقرتاحات عىل الرصيب ماتيتش واليوناين الياس
زوروس والكروايت محمد بيرتوفيتش .زوروس
مرتبط بفريق تريك ،وماتيتش تفوق عىل
بيرتوفيتش ملعرفته بالسلة اللبنانية وسبق ان
قاد فريق الحكمة وسجله حافل مع املنتخبات
التي قادها ،وكذلك يف االتحاد الدويل كمحارض
ومدرب .عندما جلسنا معه فوجئنا مبعرفته
العميقة بالدوري اللبناين والالعبني ،ولديه اطالع
واسع عىل منتخبات آسيا.
■ البعض اعترب خياركم ليس موفقا؟
□ الحكم عىل النتائج ،وليس عىل النيات .من
الصعب ان نجد خيارا يريض كل االطراف واآلراء.
نحن مقتنعون بخياراتنا.
■ هل سيكون العب ارتكاز الحكمة جوليان
خزوع الذي يحمل الجنسية االوسرتالية مع
املنتخب الوطني؟
□ خزوع يرص بعد انتهاء الدوري املحيل عىل

السفر اىل اوسرتاليا للتشاور مع االتحاد االوسرتايل
ومدربه ووكيل اعامله وعائلته ،قبل اتخاذ القرار
النهايئ باالنضامم اىل املنتخب اللبناين .ضمنيا
هو يتمنى اللعب مع املنتخب االوسرتايل حيث
يعترب ان االفاق معه واسعة وتفتح له الكثري من
االبواب .اجواء اللقاءات معه كانت ايجابية ،اقله
حتى تاريخه ،وهو ابدى رغبة كبرية يف اللعب مع
املنتخب اللبناين .نتمنى ان يكون قراره واضحا
قبل  25ايار موعد انطالق بطولة غرب آسيا ،حتى
ال نضطر مكرهني اىل تطبيق القانون يف حقه.
■ ماذا يعني تطبيق القانون؟
□ املواد املتعلقة برفض الالعب االلتحاق
باملنتخب الوطني من دون عذر رشعي وقانوين،
تع ّرض صاحبها لعقوبات قاسية اقلها منعه من
اللعب مع فريقه.
■ ماذا عن موقف العب الريايض وكابنت منتخب
لبنان فادي الخطيب املعرتض عىل املدرب
ماتيتش وقراره باالعتزال دوليا؟
□ نتفهم موقفه .االمور ليست سلبية ،وهي
ذاهبة اىل املعالجة .رشح وجهة نظره من املدرب
ماتيتش ونفى ان تكون املشكلة معه شخصية،
ونحن سعداء بهذا املوقف .خالل الحديث معه
اعرتف برغبته يف قسط من الراحة ،خصوصا بعد
موسم طويل كان بدأه يف الصني ويستكمله مع
الريايض .لكنه مل يقفل باب مشاركته مع املنتخب
نهائيا ،وانا متفائل ببلوغ القضية نهاية سعيدة.
■ هدف منتخب كرة السلة للرجال التأهل للمرة
االوىل اىل االلعاب االوملبية .هل انتم متفائلون
بتحقيقه؟
□ هذا ما نسعى اليه بكل ما لدينا من قدرات
وامكانات ،ولن ندخر جهدا او وسيلة لتحقيقه.
لكن عدم التأهل ال يعني نهاية العامل ،خصوصا
بعد عودة من غياب دام موسمني نتيجة العقوبة
الدولية .حلول املنتخب يف احد املراكز الثالثة
االوىل نتيجة جيدة .لكن تركيزنا يبقى منصبا عىل
تحقيق املركز االول والتأهل اىل اوملبياد ريو دي
جانريو عام  2016للمرة االوىل يف تاريخ االلعاب
الجامعية.
ن .ن
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رياضة

نجيب نصر

عالم آثار إكتشف اللعبة في بغداد عام 1927

املالكمة اللبنانية تستعيد البريق بخطى ثابتة

تعود بدايات رياضة املالكمة اىل االلف الثاين قبل امليالد استنادا اىل منحوتة مرصية
تظهر فيها صور مقاتلني ومتفرجني ،يف حني ان منحوتة سومرية تعود اىل االلف
الثالث قبل امليالد تظهر صور قتال القبضات .يف كلتا املنحوتتني صور منازالت
بقبضات عارية من دون قفازات
عام  1927اكتشف عامل االثار الدكتور جاك
سبايرس ،يف بغداد ،لوحا من الحجر يعود تاريخه
اىل سبعة االف سنة يضم رجلني يستعدان لخوض
نزال .اما اقدم دليل يظهر قفازات املالكمة فيعود
اىل جزيرة كريت يف فرتة الحضارة املينونية من
عام  900اىل عام  1000قبل امليالد ،حيث كان
الحاكم اليوناين ذيسوس ،الذي حكم قرابة العام
 ،900يستمتع مبشاهدة الرجال يجلس بعضهم
يف مواجهة بعض ،ويتضاربون بقبضاتهم حتى
يقتل احدهم اآلخر.
كان اليونانيون القدامى يطلقون عىل املالكمة
اسم "بيجم" او "بيجامتشيا" ،واملشاركون يف
االلعاب القدمية كانوا يتدربون عىل رضب
الحقائب التي كانت تسمى "كوريكوس" .اما

رئيس االتحاد اللبناين للمالكمة املهندس محمود حاطوم.

املقاتلون يف روما القدمية ،فكانوا يبقون اصابعهم
محررة ،ويربطون ارشطة من الجلد عىل ايديهم،
وارساغهم ،واحيانا عىل اذرعتهم ،لحاميتها من
الجروح .كانوا يف غالبيتهم من املجرمني والعبيد،

توّ جت املالكمة اللبنانية
صعودها في دورة العاب
البحر املتوسط عام 1951
باربع ميداليات

ينازلون لنيل حريتهم .ظلت املالكمة متارس عىل
نحو محدود من دون ان تشغل اهتامم الناس
حتى بداية القرن الثامن عرش (،)1730 - 1700
حني اقدم الربيطاين جاميس فيج عىل تأسيس
اول مدرسة اهلية للمالكمة واملصارعة واملبارزة
يف انكلرتا ،ثم طورها تالميذه بعد وفاته ،وبرز
منهم جاك بروتون الذي اخذ عىل عاتقه اكامل
املسرية وتطوير قوانينها وانظمتها.
عام  1865اقر رسميا الزام ارتداء قفازات
للمالكمني ،وحددت مدة الجولة بثالث دقائق
مع اسرتاحة دقيقة بني كل جولتني ،كام اعتمدت
رسميا ثالثة اوزان :الخفيف دون  60كيلوغراما،
الوسط دون  70كيلوغراما ،الثقيل كل ما هو
فوق  70كيلوغراما .عام  1880تأسس اول اتحاد
للمالكمة يف انكلرتا ،وبعده بعام واحد اقيمت
اول بطولة رسمية .انتظرت اللعبة عام 1904
لدخول االلعاب االوملبية رسميا من بوابة دورة
االلعاب االوملبية الصيفية الثالثة يف سان لويس
يف الواليات املتحدة االمريكية.
بعد  42سنة ،عام  ،1946تعرفت املالكمة
اللبنانية عىل ابطال امثال ميشال غاوي ،جوزف
ايوب ،ادمون صادق ،اسامعيل حسيني ،فريد
زيدان ،نارص محمود نارص ،اييل شيال ،نقوال
نلسن وغريهم ،وواصلت تقدمها وانتشارها
وتوجت مسارها التصاعدي يف دورة العاب
البحر املتوسط عام  1951باربع ميداليات
(فضية لجوزف حبيس وثالث برونزيات لكل
من توفيق حبيش وكامل عفرة وعبد الوهاب
الحلبي) ،ثم املشاركة يف اوملبياد هلسنيك عام
 1952باملالكم رسكيس موىس.
كانت البعثة اللبنانية حينذاك برئاسة االمني العام
للجنة التنفيذية للجنة االوملبية اللبنانية جميل
صوايا .عام  1957حصدت املالكمة اللبنانية 8
ميداليات (ذهبية لسعد الدين الدغييل ،وخمس
فضيات لعيل عباس وسمري صعب وابرهيم الرتك
ورسكيس ايوب وارتني ملكونيان ،وبرونزيتان

تدريب عىل حلبة يف عربصاليم تتمتع باملواصفات الدولية.

ملحمود بشري وانطوان عيش) يف الدورة العربية
التي استضافتها العاصمة بريوت .عام 1961
حقق املالكم الدغييل ذهبية يف الدورة العربية
يف املغرب.
دفعت هذه االنتصارات الرباقة املعنيني اىل
تشكيل اول اتحاد للمالكمة يف  14آذار 1963
مبوجب علم وخرب رقم  1/173برئاسة ايليا
باسيال .ورغم معاناة الحرب مع اندالعها عام
 ،1975ظلت املالكمة تحصد من رصيدها
املرتاكم ،ومتكنت رغم سواد املرحلة تلك من
احراز ميدالية فضية للوزن الثقيل يف بطولة آسيا
يف مدينة اوكيناوا اليابانية عام .1983
رئيس االتحاد اللبناين للمالكمة املهندس
محمود حاطوم ،الذي اشتهر منذ صغره بعشقه
للمالكمة عندما كان يرتدد عىل نوادي مدينة
صيدا ملشاهدة املباريات ،يدرك جيدا صعوبة
املهمة التي توالها عندما تسلم مهامته عام
 ،2004يوم كانت املالكمة شبه معدومة" :البنية
التحية دون الصفر ،ال منتخب ،ال مدربني ،ال
مالكمني و ال تجهيزات حتى".
يعرتف بأن مهمة اعادة تأسيس االتحاد ووضع
هيكليته االدارية وتجديد بنيته التحتية من
نقطة الصفر ،مل تكن سهلة "والجمعية العمومية
لالتحاد تضم حاليا  13ناديا واكرث من مئة مالكم
اتحادي مصنفني يف درجات يف الفئات العمرية
املختلفة ،كام بات لالتحاد قاعتان للتامرين،
االوىل يف عربصاليم تتمتع مبواصفات دولية،
والثانية يف مدينة كميل شمعون الرياضية حيث
يتحمل االتحاد دفع بدل ايجارها زهاء مليوين
لرية سنويا".

يقول حاطوم انه غري متمسك مبنصبه الذي
يشغله لوالية ثالثة متتالية ،وهو دعا اكرث من
مرة َمن لديه الرغبة والقدرة عىل تويل املسؤولية
اىل تسلم الدفة .يرفض التباهي باالنجازات التي
تحققت يف عهده ،مؤكدا ان "ال يشء يبقيني
يف منصبي سوى ثقة النوادي التي واكبت
التطور منذ الوالية االوىل حيث بات للعبة مقر،
وقاعات للتامرين ،ومالكمون ،ومنتخب وطني
يف اكرث من فئة ،وتحضريات ومعسكرات محلية
وخارجية ومدربون اجانب من كازاخستان
وتركيا ومرص وفرنسا".
يضيف" :كنا سباقني بني الدول العربية يف حصول
املدربني احمد املرصي ومصطفى الزين عىل
التصنيف الدويل ثالث نجوم ،وهو االعىل رتبة يف
االتحاد الدويل للعبة ،والحكم الدويل هيثم منذر
عىل التصنيف الدويل برتبة نجمة ،اضافة اىل
انتخاب رئيس اللجنة الطبية يف االتحاد الدكتور
عيل حديب عضوا يف اللجنة الطبية لالتحاد
اآلسيوي لوالية متتد اىل العام ."2019
يتذكر كيف متكن املالكم وائل شاهني (وزن
 57كلغ) من كرس الحرمان الذي عانت منه

لن نألو جهدا العادة
املالكمة الى عصرها
الذهبي في الخمسينات
والستينات

املالكمة منذ  1983عندما احرز ميدالية فضية
يف بطولة االلعاب الفرنكوفونية يف بريوت عام
" :2009نافس عىل الذهبية يف مواجهة مالكم
فرنيس فاز بالنقاط الرتجيحية .حرض املنازلة
وزير الرتبية والتعليم العايل حينذاك خالد
قباين الذي توج الفائزين ،واطلق عىل امليدالية
الفضية لشاهني لقب امليدالية املذهبة".
وكرت السبحة .يف العام التايل ،احرز املالكم
نجد سلوم (وزن  75كلغ) امليدالية الربونزية يف
بطولة آسيا.
ُ
ويؤكد انه مل يأل جهدا منذ تسلمه مسؤولياته
لتوفري كل املستلزمات الرضورية لبقاء االتحاد
واستمراره" :قبل عام  2004كان املالكمون
االجانب يتمنون يف املسابقات والبطوالت
الخارجية مواجهة املالكم اللبناين .حاليا يحسبون
له الف حساب.
هدفنا استعادة العرص الذهبي للمالكمة
اللبنانية يف الخمسينات والستينات .اذا توافرت
االمكانات يف فرتة ال تزيد عن ستة اشهر حدا
اقىص من تحضري مالكمني يف عرشة اوزان ،نحن
قادرون عىل املنافسة جديا عربيا وآسيويا".
يشكو اتحاد املالكمة من قلة املوارد ،وهو
مل يحصل عىل اي مساعدة من وزارة الشباب
والرياضة منذ ثالث سنوات ،بل يدين لرئيسه
مببلغ يناهز  145مليون لرية ،وعدم وجود متويل
دفع بالقيمني اىل التخفيف من التحضريات .علام
ان آخر مساعدة حصل عليها االتحاد من الدولة
مل تتجاوز قيمتها  30مليون لرية ،وان معسكر
موسكو الذي خضع له املنتخب صيف 2014
تحضريا للدورة العربية التي كانت مقررة يف سنة
 2015وتم تأجيلها ،بلغت كلفته  15الف دوالر
تحملها رئيس االتحاد.
رغم كل الصعوبات ،يرص حاطوم عىل تحقيق
اهدافه باعادة اللعبة اىل سابق عهدها النه
يؤمن بأن الرياضة هي "الوسيلة االفضل
واالنجع لجمع الشباب اللبناين وتكريس االلفة
واملحبة يف ما بينهم" .يقول" :نحن فخورون
بالذي تحقق .بتنا نرى مالكمني من كرسوان يف
عربصاليم ،ومالكمني من عربصاليم يف كرسوان،
يتنافسون يف اجواء رياضية بحتة".
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أجمل  10رياضيات في العالم
اختار موقع «هري بيويت» ،املتخصص يف الجامل ،اجمل عرش رياضيات
يف استفتاء اجراه عىل موقعه يف ارشاف رياضيني متخصصني وخرباء يف
الجامل ،اعتمدوا يف خيارهم عىل الجامل الخارجي.
الرياضيات العرش هن:
• اليسون ستوك :بطلة امريكية يف رياضة القفز بالزانة ،تحمل شهادة
املاسرت من جامعة «كال بري كييل».
• انطونيا ميسورا :مواليد  19ايار  ،1988موزعة منتخب كرواتيا بكرة
السلة للسيدات .نالت جائزة اجمل رياضية يف االلعاب االوملبية يف لندن.
• ماريا شارابوفا :العبة التنس الروسية الشهرية غزت املالعب واستقطبت
اهتامم عدد من الرشكات واملؤسسات التي استخدمتها كوجه معروف
للرتويج ملنتجاتها ،ما اكسبها شهرة عاملية اضيفت اىل ما نتائجها الباهرة
بكرة املرضب.
• لريين فرانكو :رامية الرمح الباراغوانية ،شاركت يف االلعاب االوملبية
اعوام  2008 ،2004و .2012جاملها ساعدها عىل توسيع شهرتها خارج
عامل الرياضة.
• روكيس لو :من جنوب افريقيا ،متارس رياضة ركوب االمواج ،وقد
اختارتها رشكة «اوكيل» للنظارات للرتويج ملنتجاتها .ساعدها جاملها
عىل دخول عامل االزياء والتمثيل .اختارتها مجلة “ ”FHMبني اكرث 100
امراة مثرية يف العامل.

مشجع إنكليزي أنقذ بالوتيلي من الطرد!
ّ

• االنا بالنشار :اذهلت الكثريين بقدراتها عىل مامرسة رياضة
ركوب االمواج .ظهرت يف مجالت رياضية كثرية منها «سبورتس
ايلوسرتايتد» ،واختارتها مجلة «سورفر ماغازين» اكرث رياضية
شعبية يف العامل.
• روندا روساي :رغم نعومتها ،متارس رياضة الفنون القتالية املختلطة
( .)MMAتعمل عارضة ازياء ،وحازت ميدالية اوملبية وشاركت يف افالم
سينامئية ناجحة ،مثل  ،Expendables 3و.Fast and Furious 7
• دستيني هوكر :العبة منتخب الواليات املتحدة بالكرة الطائرة،
اختريت اكرث من مرة افضل العبة يف العامل .تزاول اىل جانب الكرة
الطائرة رياضة الركض والتتابع.
• بلري اونيل :تجمع بني رياضة الغولف وعرض االزياء .اختارتها مجلة
«غولف» واحدة من بني اجمل النساء يف عامل الغولف.
• كريستينا فوكيسيفتش :نجحت العداءة الرنوجية يف فرض نفسها
ضمن فئة اجمل الرياضيات يف العامل ،وهي متارس سباقات تخطي
الحواجز .متكنت من الحصول عىل عدد من امليداليات يف مسابقات
اوروبية.
• هيالري نايت :العبة الـ«هويك» االمريكية الحائزة عددا من امليداليات
يف مسابقات محلية واوملبية .اختريت من اجمل  15رياضية شاركن يف
االلعاب االوملبية يف مدينة «سوتيش» الروسية.

االمريكية اليسون ستوك.

الكرواتية انطونيا ميسورا.

الباراغوانية لريين فرانكو.

الرياضية االكرث شعبية االنا بالنشار.

«املقاتلة» روندا روساي.

افضل العبة يف العامل دستيني هوكر.

العبة الغولف بلري اونيل.

الالعبة االوملبية هيالري نايت.

شكر مهاجم فريق «ليفربول» االيطايل ماريو بالوتييل احد مشجعي
فريقه الذي انقذه من الطرد يف املباراة امام «مانشسرت يونايتد»
يف املرحلة  30من الدوري االنكليزي بكرة القدم «برميريليغ» ،التي
انتهت بفوز االخري  1-2عىل ملعب «انفيلد».
وقال ماريو عرب صفحته الرسمية عىل موقع «فايسبوك»« :رغم
الجهود الكبرية التي بذلت يف املواجهة ،مل ترس االمور عىل النحو
املطلوب .لكن مثة حقيقة واحدة واضحة للجميع هي انني مل اكن
وحيدا» ،يف اشارة اىل املشجع الذي امسك به ومنعه من الترصف
بتهور ،وحال دون حصوله عىل بطاقة حمراء بعدما فقد اعصابه اثر
التحام قوي مع مدافع «مانشسرت يونايتد» كريس سمولينغ .علام انه
سبق ان نال بطاقة صفراء يف املباراة.

املشجع االنكليزي لحظة امساكه ببالوتييل.

 168مليون أورو الدخل السنوي ألغلى  20مد ّربًا
تصدّر مدرب فريق «تشيليس» الربتغايل
جوزيه مورينيو قامئة اغنى  20مدربا يف العامل
وفق صحيفة «فرانس فوتبول» الفرنسية،
بدخل سنوي يناهز  18مليون اورو .يليه
خليفته يف «ريال مدريد» املدرب االيطايل
كارلو انشيلويت بدخل  15،5مليون اورو،
ثم مدرب «بايرن ميونيخ» االسباين جوزيب
«بيب» غوارديوال بـ 15،2مليونا ،ومدرب
«ارسنال» الفرنيس آرسني فينغر بـ 11،3مليونا،
ومدرب «مانشسرت يونايتد» الهولندي لويس
فان غال بـ 10ماليني.

املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو.

ضمت القامئة كذلك كال من مدرب منتخب
«روسيا» االيطايل فابيو كابيلو بـ 9ماليني اورو،
ومدرب «زينيت بطرسربغ» الرويس اندريه
فيالس بواس بـ 8،5ماليني ،ومدرب «شنغهاي»
الصيني زفني غوران إيريكسون بـ 8ماليني،
ومدرب «بوروسيا دورمتوند» االملاين يورغن
كلوب بـ 7،2ماليني ،ومدرب «باريس سان
جريمان» الفرنيس لوران بالن بـ 7ماليني ،ومدرب
«ريال سوسيداد» االسكتلندي دافيد مويس
بـ 7ماليني ،ومدرب «نابويل» االسباين رافاييل
بينتيز بـ  6،9ماليني ،واملدرب السابق لـ«انرت

املدرب االيطايل كارلو انشيلويت.

ميالن» االيطايل والرت ماتزاري بـ  6،8ماليني،
ومدرب «شالكه» االيطايل روبرتو دي ماتيو
بـ  6ماليني ،واملدرب السابق لـ«زينيت
بطرسربغ» االيطايل لوسيانو سباليتي بـ 5،5
ماليني ،ومدرب «برشلونة» االسباين لويس
انرييك بـ  5،5ماليني ،ومدرب منتخب ايطاليا
انطونيو كونتي بـ  5،3ماليني ،ومدرب «مانشسرت
سيتي» التشييل مانويل بيلغريني بـ 5،2ماليني،
ومدرب «ليفربول» االيرلندي برندان رودجرز
بـ 4،9ماليني ،ومدرب «انرت ميالن» االيطايل
روبرتو مانشيني بـ  4،8ماليني.

املدرب االسباين جوزيب غوارديوال.
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كلمات متقاطعة

إعداد نعوم مسعود

1

مثل في الدائرة

الكلمات المتقاطعة

naoummassoud@live.com
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شروط اللعبة

2

هذه اللعبة مك ّونة من كرة
يف داخلها حروف مكررة
واملطلوب شطب كل حرف
مكرر ثالث مرات يف كل من
الخانات ليتبقى لنا يف كل خانة
أحرف غري مشطوبة تشكل
الكلامت املطلوبة للوصول اىل
املثل املأثور من األمثال اللبنانية
الشعبية
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افقٌاأفقيًا

عموديًا

– امرية من العائلة املالكة الربيطانية –
 1معرب بني لبنان وفلسطني يف بلدةويصل بني املحيطني االطليس والهادي
 1فنان لبناين ملع نجمه يف الغناءفرنسا واستقر
اشمنفً
الجنوبية ع
الماضً،
انحازفًاىل ستٌن
االجنبً
نجمه
القرنلمع
لبنانً
االجنبي يففنان
-1
اخٌرا 8-ملك الهون اشتهر بغزواته
دولة عربية
املواقع
اصبح
ات القرنكفركال
الشخص
الغناء جزم 9-
عاش فً – حرف
املايض،
ستينات
الرببريةمدٌنة
االمٌركٌة –
الوالٌات
والبورصة فً
شديد المال
شارع
الحبوب 2
اٌطالٌايف –
يف فرنسا فً
اجتاح بيزنطيا واالمرباطورية
المتحدة عام 2000
تحرير الجنوب
السياحية بعد
البياض – خالف
صفة -ثوب
من– من –
ايطاليا
واستقر اخريا
الجرحقوتهام وجرأتهام ورباطة
الرومانية –
سقً  2-ماركة
المعتقلاور–اق الشجر
هرب من – صوت
بيضاء–معجونة
 10حلوىوالديف – ناجح
والبورصة
الحبوب  2-شارع
النباتسيار-4ات ضمد
وبٌانات
شروحات
املال-3
اسرائٌلٌة
جأشهام  9-رئيس حكومة لبناين راحل –
– جزيرة ايطالية يف البحر االبيض
بالفستق والجوز – نسيم منعش
الواليات املتحدة االمريكية – مدينة
– –احد
فترة حكمهم
وحصن
قدٌم
مرفأ
وعالجه– –
التوراةرئيس اىل مرؤوس ويكون
فًيصدر من
المذكورة ما
اسماء3-هللامرتفع من
شاءه ومتناه
املتوسط
صلٌبًعباراته
النص وهذب
فلسطٌن صحح
وبياناتفً لطيف –
رشوحات
ارسائيلية  3-والد
واجب عائلة
باالجنبٌة -6
خاصتها
االرض –العود
سالطنياغلظ اوتار
متشابهة –
احرف
واثنى
– هرب 5
التنفيذ  10-عيب – مك ّون من
اوريغون االمريكية
عاصمة–والية
محمد الثاين احد
 4علٌه–11-لقبالمٌتالنبات
رثى – سقي
من-املعتقل
حلٌب– ع ّد واحىص  11-صاحب
اربعة اجزاء
شعرهالفالح يف
صار– يجعل
حرف نصب
منراعة –
االغذية والز
اسماءمنظمة
منعثامن –
راحلة – بني
فرنسٌةقديم يف
وعالجه – مرفأ
ض ّمد الجرح
االرض ماركة
ابٌض –
الفاكهة –
االسد -7
رسامة
عنالعامة – هاج الدم – من
وصديق بلغة
مترصيف جبل
فً احد
يصلحها 4-
السامد ليك
اقصىموقع
املتحدة 12-
انسانٌة –الدولية
مهنةحكمهم
صليبي فرتة
فلسطني وحصن
ٌفصل القارة
تشٌلً
االمٌركٌة
جنوب القارة
لالمم فً
مضٌق
مجفف -8
لبنان زمن الوصاية الرتكية – نهر فرنيس الخرض يؤكل مكبوسا بالخل – وزن
حصني ومنيع – رب وخالق – اخفى
– احد اسامء الله املذكورة يف التوراة
الشخص –
السني –-9برئانحاز
جزم
االطلسً
واثنىالنار
ارض
صفةكيلوغرام  12-الزوجة
مقداره الف
الىيبصق
عميقة 5-
حرفروافد
والهادي – من
مغربية – قبيحات
المحٌطٌنمدينة
وٌصل بٌن الرس 13-
عليه – احرف
 5رىث امليتفات – نسٌم
والجوز
بالفستق
ناجحمن 11
– خالف
البٌاض
متشابهة –ثوب
منعشاملرصي فاروق – راقصة
الثانية للملك
وتحرس عىل ما
معجونةاسف
حلوى14-بٌضاء من فمه –
اسامء -العسل
وبشعات –
خاصتها
شدٌدالعود –
اغلظ اوتار
لبنانية  13-مدينة ايطالية – من اسامء
– حرف جواب مبعنى نعم  6-ما دون
يخلط االلوان ويجعل بينها امتزاجا
باالجنبية  6-عائلة رسامة فرنسية
الركبة اىل الكعب – رسوم وخطوط عىل الخمر  14-عاصمة عربية – عاصمة
– حامم بري – قدور يُطبخ فيها
راحلة – من اسامء االسد  7-من
عربية – بحر بني اليونان وتركيا من
اليد – مدينة اثرية سورية يف محافظة
الطعام مصنوعة من نحاس او مادة
الفاكهة – صار شعره ابيض – ماركة
متفرعات البحر االبيض املتوسط عُ رف
حامة ترقى اىل العصور الهلنستية
االلومينيوم  15-فنان سوري راحل
حليب مجفف  8-مهنة انسانية –
قدميا ببحر االرخبيل  15-ممثل ومرسحي
مضيق يف اقىص جنوب القارة االمريكية اشتهرت اغانيه منها "املوتور" و "ارشح والرومانية والبيزنطية واالسالمية
لبناين راحل – جواب عن سؤال
 7منطقة تاريخية صحراوية يف ايرانلها" – العب كرة سلة لبناين
يف تشييل يفصل القارة عن ارض النار
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انكهًح انضائعح يكىَح يٍ  9حشوف :كاتى اعشاس وشاعش االييش انهثُاَي تشيش انشهاتي.

شروط اللعبة

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

الكلمة الضائعة مكونة من 9
حروف :كاتم ارسار وشاعر االمري
اللبناين بشري الشهايب.
الياس ابوشبكة – ايليا ابوشديد
– ابن الرومي – اوس بن حجر
– ابن دريد – جميلة – جرير –
جساس – حامد – حاتم – ديك
الجن – رشيد نخلة – زهري –
زجل – زخ – سارة – شيبوب
– شاعر – شذ – طرفة – ظل
– عروة بن حزام – عمر حمد
– عكاظ – عنرت – غيث – غض –
فرزدق – قيس – كثري – كعب –
لحظ – مارون عبود – مي زيادة
– مي املر – مالك
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حروف مبعثرة

عدد  - 20أيار 2015

متفرقات

حروف مبعثرة

عاضتسرا

دشاقيا

ةوحد

مةلزا

ضطاناب

ادﮪجات

ششاوك

فخةيل

وزنور

اتيبلسر

يممرت

ﮪنلداني

رليسكاب

لعسيت

داوبر

زكيامار

װ

װ

װ

װ

44

24

35

33

SU DO KU

حدث يف مثل هذا الشهر
=

37

=

31

=

29

=

39

1

ايار  :1917وزير الخارجية الربيطاين
آرثر بلفور يعلن رسميا تأسيس وطن
لليهود يف فلسطني.
ايار  :1934توقيع معاهدة الطائف معلنة
نهاية الحرب بني اليمن والسعودية.
ايار  :1946جالء روسيا عن االرايض
االيرانية بعد احتاللها مدة ثالث سنوات.
ايار  :1994مقتل سائق الفورموال 1
الربازييل ايرتون سينا يف اثناء السباق
عىل حلبة سان مارينو.

أسماء من التاريخ
1

2

3

4

5

6

7

شيخ وامري كويتي ) ،(1977 - 1913الرئيس
الثاين للبالد بعد االستقالل .اسس جامعة
الكويت ووضع حجر االساس ملرشوع الغاز
يف ميناء االحمدي .تويف اثر ازمة قلبية.

8

16 15 14 13 12 11 10 9
 = 4+3+2+1+10+6+5الرساج والقنديل.
 = 11+14+13+9+8مقام يف املوسيقى الرشقية.
 = 7+16شعور.
 = 12+15للتعريف.
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مستوى صعب

4

1
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5
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9

مستوى وسط

مستوى سهل Sudoku

2

الحرباء حيوان من الزواحف ،تعيش
يف الشقوق وتصطاد غذاءها من
الحرشات من طريق اخراج لسانها
برسعة يف اتجاه الطريدة لتلتقطها
وتبتلعهاّ .
تفضل الرشب من املاء
الجاري ،وتتل ّون يف الشمس الوانا
مختلفة ويُرضب بها املثل يف التقلب،
والعامة تسميها حرباية وب ْر ْ
بختي.

أقوال مأثورة
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2

8

9
5

9
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9

3
8
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7
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شروط اللعبة

هذه الشبكة أو الشبكات مك ّونة من  9مربعات كبرية
مقسم اىل  9خانات صغرية.
وكل مربع كبري ّ
من رشوط اللعبة وضع األرقام من  1اىل  9ضمن
الخانات بحيث ال يتكرر الرقم يف كل مربع كبري ويف
كل خط أفقي أو عمودي.

1

3
1

9

2

5

5

6

8
9

2

8

1

5

"القراءة تصنع انسانا كامال ،واملشورة
تصنع انسانا مستعدا ،والكتابة تصنع
انسانا دقيقا".
(فرنسيس بيكون)

7

3

1

1

طرائف

2

7
4

معلومات عامة

كان الكاتب االمرييك الساخر مارك توين
مغرما بالراحة ،وكان ميارس الكتابة
والقراءة وهو نائم يف رسيره حتى.
ذات يوم جاءه احد الصحافيني الجراء
مقابلة .عندما اخربته زوجته بذلك قال
لها :دعيه يدخل.
لكن الزوجة اعرتضت قائلة :هذا غري
الئق .هل ستدعه يقف بينام انت نائم
يف الفراش؟
اجابها توين :معك حق .هذا غري الئق.
اطلبي من الخادمة ان تع ّد له فراشا
آخر.

8

9
9

 -1اطول برج فً العالم بارتفاع  828مترا.

اطول برج يف العامل بارتفاع -10 828مجموعة احكام قضائية او قرارات
شروط
-2
اللعبةمتسعة او مظلة-1كبٌرة.
شجرة عظٌمة
محاكم ُ
عامة
قواعد
منها
ستخرج
ت
ا.
رت
م
من
نة
و
مك
اللعبة
هذه
ّ
 -3ارخبٌل من جزر مرجانٌة غٌر مأﮪولة فً بحر الصٌن الجنوبً ،بٌن دول فٌتنام والفلٌبٌن والصٌن وبروناي ومالٌزٌا.
 - 2شجرة عظيمة متسعة او مظلة لحل قضايا مشابهة.
شًءكل
مستطي ًال.كلفوق
16
الى سلعة حتى
 -4تحوٌل
القٌم االساسٌة التً ٌعٌش من اجلها االنسان-11 .متحف تونيس اكتسب شهرة
كبرية.
حروف
تتبعرث
مستطيل
صنعاء.
جزرالعاصمة
الرئاسً فً
على القصر
 -5جبل معروف فً
غري عاملية بفضل مجموعة فسيفساء
مرجانية
ارخبيل من
الٌمناً ٌطل -3
جواب
تشكل
عند انتظامها
بحرواالوامر
القوانٌن
 -6الخضوع التام
الصني .الجنويب ،بني رومانية ميتلكها ،تع ّد االثرى يف العامل.
بمقتضى يف
للنظام والتقٌّد مأهولة
لألسئلة الواردة
 -7من اعمق ودٌان
أدناه.لبنان .دول فيتنام والفليبني والصني وبروناي  -12عالقة رفقة وصداقة تكونت يف
األسئلة
أحد
عند معرفة
مجال من املجاالت.
وماليزيا.
 -8اصالح البناء المتصدع والمتداعً.
داخل
الجواب
 .-13اول يوم يف التقويم الهجري
يشءاسرعاىلنموسلعة
الدول كل
لمجموعةتحويل
نضعمختصر للحروف االولى -4
-9
حتىفً العالم
اقتصادي
صاحبة
املستطيل مع رقم السؤال
مشابهة .وعيد يحتفل به الفرس
الشميس،
اجلها
يعيش
االساسية
قضائٌة او القيم
لحل قضاٌا
منعامة
قواعد
التي منها
ستخرج
قرارات محاكم ُت
 -10مجموعة احكام
وهكذا دواليك .ملعرفة
واالكدراد.
االنسان.
بفضل مجموعة فسٌفساء رومانٌة ٌمتلكها ،تع ّ
االثرى فً العالم.
 -11متحف تونسً اكتسب شهرة عالمٌة
صحة األجوبة نجمع
المجاالت .اليمن يطل عىل -14مطرقة صغرية من حديد ُتستخدم
معروف يف
-5جبل
 -12عالقة رفقة وصداقة تكونت فً مجال من
واالكراد .يف طرق املسامري.
الفرسصنعاء.
العاصمة
يف
الرئايس
القرص
داخل
األرقام
-13
املوجودةالتقوٌم الهجري الشمسً ،وعٌد ٌحتفل به
اول ٌوم فً
المسامٌر.للنظام والتق ّيد  -15وصف يُطلق عىل الجاذبية
طرق التام
-6الخضوع
تتطابق
ليك
املستطيالت
 -14مطرقة صغٌرة من حدٌد ُتستخدم فً
يتمتع به بعض
االعالمالذي
الطاغي
والحضور
واالوامر.
علىيفالجاذبٌة مبقتىض
املوجودة
 -15األرقام
مع
المرئٌة.
وسائل
ٌتمتع به بعض االشخاص عبر
القوانني الذي
والحضور الطاغً
وصف ٌُطلق
االشخاص عرب وسائل االعالم املرئية.
لبنان.
وديان
اعمق
 -7من
الشبكة.
ويسار
-16
ٌظهر فٌه الجٌش فً مناسبة العٌد الوطنً بمرور جمٌل مع عتاده.
احتفالً
أسفلمشهد
-16مشهد احتفايل يظهر فيه الجيش
-8اصالح البناء املتصدع واملتداعي.
-9مخترص للحروف االوىل ملجموعة الدول يف مناسبة العيد الوطني مبرور جميل
صاحبة ارسع منو اقتصادي يف العامل .مع عتاده.
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مستوى سهل

حلول العدد19
حل حروف مبعثرة

 1ميلو  2-محدلة  3-االهرام 4مهباج  5-متطوع  6-بنشعي 7صامم  8-آثوس  9-مييل 10حرام  11-ألرتاس  12-املحطة 13ايثار  14-السوديت  15-الباص 16-محمية

حل الكلمة الضائعة

نيبريو

حل اسماء من التاريخ

ميغل انخل استورياس

حل مثل في الدائرة

إسأل مجرب وال تسأل حكيم

حل SU DO KU

حل مستوى صعب Sudoku
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حل مستوى وسط Sudoku

حل مستوى سهل Sudoku
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مستوى صعب

مستوى وسط

مستوى سهل

حل كلمات متقاطعة
افقيا
 1ديجور – فاتن حاممة  2-اكسفورد – دودوما  3-نت – افق –لفت – اللص  4-يرس – رميا قرقفي  5-تيرب – بيت – دنق – اف 6-
امس – ورشان – حيل  7-موناليزا – مهامتا  8-الخد – كينا – املهل
 9سن – يدرك – لن – ميلو  10-غر – يم – بازار – هر  11-اتيال– ساحيل – آيل  12-لوموند – رت – فرس  13-ين – ناجي العيل
 14-بغ – اسناد – اويب  15-ناديا جامل – بلزاك

عموديا
 1داين توماس – اليمن  2-يكرتي – ولنغتون  3-جس – سبانخ– ريم – بد  4-وفا – رمادي – لونغي  5-روفر – سل – ديانا 6-
رقيب – يكرم – دجاج  7-فد – ميوزيك – يسم  8-التران – بارانا
 9تدفق – االحتالل  10-نوتردام – نزل – عد  11-حد – قننها– ايفل  12-موافق – املر – ريال  13-اميل – حتمي – اس – وز
 14-مال – املهلهل – دبا  15-صوفيا لورين – يك
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رئيس التحرير المسؤول
العميد م .منير عقيقي

بشارة السالم واملحبة
كان لبنان يف حاجة ماسة اىل املشهد الرائع الذي
رسمته مدرسة سيدة الجمهور تحت جناح السيدة
مريم العذراء يف عيد بشارتها ،كفعل تجديد للوعد
بالعيش الواحد للبنانيني جميعا ،وتأكيد ان لبنان وطن
التعدد الروحي والثقايف.
كيف ال؟ وعيد سيدة البشارة عيد وطني للمسيحيني
تلم اللبنانيني
واملسلمني ،فكانت املناسبة احتفاال بأ ّم ّ
عىل الرغم من االنقسامات السياسية الحادة التي
تهدد البلد يف سلمه واستقراره.
االحتفال الذي كان ترنيام وترتيال وتجويدا لكلمة
الحق يف االديان ،ومنربا يصدح بالقيم الروحية السامية
التي تجمع اللبنانيني يف اميانهم الروحي ،اىل اميانهم
بوجوب وحدة الجغرافيا عرضا وطوال ،اعطى منوذجا
رائعا لتفاعل الحضارات مناقضا لرصاعها ولالرهاب
والتطرف اللذين يهددان العامل برمته .كانت املناسبة
تجسيدا حقا للتنوع اللبناين وثقافة السالم والتعدد
يف اطار الوحدة  ،وبديال جديا من العنف والتشظي
والتفرق ملال وجامعات متنافرة ومتناحرة.
العيد الذي طاملا جمع مسيحيي البلد ومسلميه عىل
املستوى الشعبي ،كانت له ميزة من نوع نادر هذا
العام ،ككل عام منذ ست سنوات ،بعدما اكتسب ـ اىل
صفته ومكانته الدينيتني ـ طابعا وطنيا ورسميا .معه،
توحد
ومن خالله كانت العذراء حارضة يف بالد االرز ّ
بنيه الذين جربوا ذات مرة مغامرة املنافرة والتباعد
اىل حد التناقض.
حكاية العيد بدأت بحلم راود مجموعة من قدامى
مدرسة سيدة الجمهور وكهنة ورهبانا وراهبات
وشيوخا وحجاجا كانوا يلتقون معا يف املدرسة ،اىل ان
سأل احدهم يف ختام لقاء اسالمي  -مسيحي عام 2006
احد القضاة الرشعيني اذا كان للمسيحيني واملسلمني
ان يصلوا معا ،فأجاب االخري "ما يف اال مريم بتجمعنا".
عند املسيحيني مريم "مسكن الله ،باب الرس الجليل،
زهرة البتولية ،والدة النور ،مفتاح ملكوت السموات،
العروس التي ال عريس لها ،اناء حكمة الله ،الطاهرة،

الصبح املنري ."...يف القرآن ،هي املرأة الوحيدة املذكورة
باالسم اكرث من ثالثني مرة.
الحلم الذي صار حقيقة يستحق الثناء ،ذلك انه ال
يتسم بطابع ديني عىل مستوى العقيدة ،بل بطابع
الرباط الروحي عىل املستوى االخوي يف لبنان الذي يقع
عند نقطة وسطى بني تيوقراطية دينية وعلمنة ُملتبسة
بحكم .وقد يكون ذلك معنى لبنان وحاجة العامل اليه
يف الرشق التيوقراطي الديني ،ويف الغرب العلامين.
يفتح هذا العيد بابا مهام عىل افق يجمع اللبنانيني
عىل اساس قيم روحية واخالقية وثقافية ،وبالتايل
خلق حيز جدي لتعميق الثقة واالحرتام املتبادلني
بني املسيحية واالسالم ،واملشاركة املتوازنة يف الحكم
واالدارة ،كمسؤولية مشرتكة لبناء البيت الواحد .كام
انه عنرص جدي يف مواجهة النظام االرسائييل الذي
ينهض عىل حرصية الدين اليهودي وتشديده عىل
عدم امكان التعايش املتنوع ،بعكس ما يدعو اليه
االسالم واملسيحية عىل حد سواء.
عيد البشارة صار يوما وطنيا يجمع االميانني الكبريين
يف العامل من خالل العذراء مريم ،كام انه االستجابة
املثىل لالرشاد الرسويل الذي اطلقه القديس يوحنا
بولس الثاين ،واعترب فيه ان لبنان هو اكرث من وطن،
"انه رسالة" .كام يعكس الخصوصية اللبنانية يف
ماضيها وحارضها ومستقبلها ،وتجسيد حقيقي ملا
يجمع اللبنانيني من تط ُّلع روحي متأصل يف نفوسهم
ووجدانهم.
العذراء أ ّم ملّت اللبنانيني يف محنهم وسالمهم .فلنكن
عىل قدر املسؤولية ،نبرش بالسالم واملحبة ،ونبني سدا
منيعا يف عقولنا وارواحنا ،نواجه فيه سيل االرهاب
والتطرف والفنت.

إلى العدد المقبل

