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اللواء ع ّباس إبراهيم:
نحو دولة منتجة

تموز :2006
رفض احتالل األرض
وحماية املدنيني
بطرس حرب :مداخيل الخليوي مليارا دوالر

طارق متري يروي مفاوضات حرب تموز

رئيس ديوان املحاسبة :نترصّ د اإلهدار

مهرجانات الصيف :إستعادة لغة الفرح

في هذا العدد

اإلعالم األمني :جز ٌء من ُكل
ليس اخرتاعا القول ان االعالم اصبح محورا اساسيا يف القضايا املتصلة بحق االنسان ووجوده وحريته يف االطالع واملعرفة.
ازدادت اهمية االعالم يف املجتمع يف مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية املختلفة ،مبا
يف ذلك املجال االمني ،اذ لحقت تلك التطورات بالظواهر االمنية وكيفية معالجتها .االمر الذي تطلب تحديثا وتطويرا
مستمرا للسياسات االمنية ،واالساليب والوسائل والتقنيات التي تستخدمها يف تعاملها مع هذه الظواهر .اضحت
العالقة بني االمن واالعالم تكاملية وتفاعلية يف نرش املعرفة االمنية.
ظهر مفهوم االعالم االمني ،عىل نطاق واسع ،خالل نهايات القرن املايض .وجاء هذا املصطلح كحقل من حقول االعالم
املتخصص ،مثله مثل االعالم االجتامعي والبيئي ،....وذلك بعد انتشاره من خالل "البيانات التخصصية" التي تصدرها
االجهزة االمنية ،واعتامدها وثيقة ذات صدقية من الفضائيات واالذاعات والصحف واملواقع االلكرتونية.
الثابت ان االمن صار من املفاهيم العامة بسبب ارتباطه املبارش بحياة االفراد والجامعات وسالمتهم وكرامتهم .وهو يف
حاجة اىل الكثري من الوسائل واالدوات ،بعدما مل تعد استخداماتها حكرا عىل االجهزة االمنية.
هكذا اصبح لالعالم االمني دور بالغ االهمية والحيوية يف املجتمع ،وركيزة اساسية لدعم الحس االمني والوقايئ وتنميته
لدى االفراد ،من خالل تعاونهم يف حفظ االمن واالستقرار .اضافة اىل انه بات وسيلة لتوسيع اآلفاق املعرفية الفراد
املجتمع ،بحيث يكونون عىل معرفة بالوقائع والتفاصيل ،وعىل اتصال مبارش مع االحداث.
هناك توجهان يف تحديد مفهوم "االعالم االمني" :االول يرى انه احد الفروع التخصصية لالعالم الذي يهدف اىل اخبار
الجمهور او قطاع معني منه موضوعات تخص االمن .بينام يعترب الثاين ان االعالم االمني يف االصل هو االستخدام املهني
لالعالم من االجهزة االمنية .اذ ان املقصود منه التعريف والقاء الضوء عىل االنشطة االعالمية والربامج والدراسات
واالنجازات التي تحققها املؤسسات االمنية يف اطار اسرتاتيجيتها الشاملة.
ال يختلف الذين يتعاطون االعالم االمني عن اولئك الذين يعملون يف االعالم عموما ،وان كان لكل منهم خصائص
نوعية معينة متيزهم عن بعضهم ،وابرزها تلك التي تتصل بالوسيط او املكلف التواصل ،والرسالة االعالمية االمنية،
وموضوعها والجمهور املعني بها ،سيام وان هناك اربع وسائل اعالمية هي املقروءة واملسموعة واملرئية وااللكرتونية،
ال ميكن مفاضلة احداها عىل االخرى.
عىل َمن يدير العملية االعالمية االمنية ان يأخذ يف االعتبار خصائص الجمهور ،بحيث يقدم له املادة االعالمية يف الشكل
والصيغة التي ال ينتج منها اي شك او حذر او صدام معه ،الن الهدف السامي لهذا االعالم اعالمي  -توضيحي  -توجيهي.
ساهمت مجموعة عوامل ومتغريات يف ظهور االعالم االمني ،وابرزها التطور يف تكنولوجيا االتصال والتواصل ،اضف
تنتف االشكاليات وابرزها:
املتغريات السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية التي عمت العامل .مع ذلك ،مل ِ
"الرسية" التي تتطلب االحتفاظ بقدر منها ،اشكالية االمن والحرية التي تواجه الدول ايا تكن طبيعة نظامها السيايس.
متطلبات تحقيق االمن يف بعض الظروف ،قد تؤدي اىل تقييد الحريات او حجب معلومات حساسة .االمر الذي
يتعارض احيانا مع االسس التي تقوم عليها النظم الدميوقراطية.
يف املقابل لالعالم االمني ،بالتنسيق مع وسائل االعالم االخرى واملجتمع املدين ،دور مهم يف ترسيخ امن الوطن
واستقراره .فهو يلبي حاجات اجتامعية تساهم يف التوعية والتثقيف والتوجيه واالرشاد ،للوقوف يف وجه الظواهر
واملتغريات االجتامعية التي تطرأ عىل الفكر والسلوك والقيم ،كالجرمية املنظمة ،واالرهاب ،وجرائم االتجار بالبرش عىل
انواعها ،ويف بناء االمن الوطني للدولة وصونه.
بحسب التجربة ،ادى االعالم االمني دورا ايجابيا وبنّاء يف الحفاظ عىل امن الدولة ومكوناتها ،خصوصا اذا طبق وفقا
للقوانني واالنظمة الدميوقراطية ،وبهدف تهيئة رأي عام مستنري وواع مهامت رجال االمن يف املجتمع.
هكذا يصري االعالم االمني جزءا من الكل االعالمي.
"االمن العام"
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االفتتاحيّة
املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

إلى دولة منتجة
لطاملا ُقدّم الواقع االقتصادي عىل شكل انجازات ُتص ّور
الوضع عىل انه يف خري .لكن الحقيقة تقول ان الوقائع
تزداد تراجعا يف مستوى عيش اللبنانيني ،وتضاؤال يف فرص
العمل نتيجة البطالة واليد العاملة االجنبية التي تقدم فائضا
وباسعار بخسة ،تزيد االثرياء ثراء والفقراء فقرا وتهميشا.
حني تثار املشكلة االقتصادية ،يأيت الرد بأنها عادية
وطبيعية ،وهذه حال كل اقتصادات العامل .قد يكون بعض
هذه التربيرات والتفسريات يقع يف عني الصواب ،لكن
هذه االحجية وعدم تقديم االرقام والوقائع الحقيقية ال
يعفينا من البحث الجدي يف كيفية تحويل دولتنا من "دولة
مشلولة" اىل "دولة منتجة" عىل الصعد املختلفة ،وخصوصا
االقتصادية ،كون االقتصاد ـ كاالمن ـ ركيزة اساسية من
ركائز الدولة ومؤرشا اىل صالبتها يف مواجهة االزمات التي
تعرتضها.

عمليات تجميل يبقى عاجزا ،النه ال ميلك الرشوط الرضورية
للحركة الطبيعية .بهذا املعنى فإن الخلل البنيوي يف االقتصاد
اللبناين ،وغياب الدراسات الواقعية والعملية ،مضافا إليهام
التشوهات املتأتية من الهيمنة املالية التي ّ
توظف كل
االقتصاد يف خدمتها ،يجعل تطلعنا اىل دولة منتجة اقرب
اىل الحلم منه اىل الواقع املرتجى ،لضامن االمنني االقتصادي
واالجتامعي للبلد واهله.

للامل الوطني وتشويها للبيئة ،يتطور ويتوسع باستمرار
من دون خطط عىل نحو فوضوي بغطاء رسمي ،وال احد
يستنكر ،بل الجميع يسأل :اين الدولة؟ .يف موضوع القطاع
العام ،خزينة الدولة ومالها العام يعانيان من نزف كبري
نتيجة التامدي الالمعقول يف الفساد والرشوة واالهدار.
اما القطاع الخاص ،تبعا لهذه الفوىض ،فرتدّت بنيته كثريا،
ومت ّرس يف القفز فوق القوانني.

يعاين الوطن جديا من هجرة الكفايات املهنية واالدمغة،
واحيانا الرساميل ،جراء غياب رؤية حقيقية للبلد وانعدامها.
وهذا االمر نلمسه جميعا .من احد اسباب التشوه ،اهامل
التنمية البرشية بحيث اصبح االساس عندنا الكمية عىل
حساب النوعية ويف القطاعات املختلفة ،الذي هو رضورة
من رضورات بناء املجتمعات ،حيث ظاهرة عدم املهنية
والفساد والتعايش معهام تتج ّذر كقدر محتوم.

هذه االعراض التي اصابت االقتصاد اللبناين ،مل يعد ينفع
معها اصالح اقتصادي او اصدار قوانني ،الن ذلك ال ميكن ان
يقدم حال .فالتشوهات عميقة متجذرة ،والدولة يف حاجة اىل:
• بناء اقتصاد جديد مبا للكلمة من معنى.
• تحييد االقتصاد عن االنقسامات والسجاالت السياسية
التي ال افق منظورا لنهايتها.
كيف السبيل اىل ذلك والشلل يرضب املجلس االقتصادي
واالجتامعي ،ونداءات الهيئات االقتصادية والنقابية تبقى
حربا عىل ورق ،وال برامج رسمية واضحة ،واملسؤولون
يجانبون مالمسة النقاط الجوهرية لوضع الخطط املنقذة؟
مشكالت سلبية تضع الواقع االقتصادي برمته يف دائرة
الالجاذبية ،فيتفلت ويتحرك من دون ضوابط.

واجهت اقتصادات دول كثرية ،وال تزال ،يف اوروبا وآسيا
حاالت من الركود والضعف والتضخم وهبوط يف نسب
زيادات الناتج القومي ،او ما شابه .لكن هذه الدول امتلكت
مقومات االرادة يف وضع الخطط والربامج لتطوير اقتصادها
طبيعيا وبنسب معقولة سنويا ،ما انعكس ايجابا عىل
مستوى النمو العام والدخل القومي .لكن عندنا ،ال يشء من
هذا يحصل بسبب االصطفاف السيايس الذي يعطل الحوار
االقتصادي ،ومينع وضع املشاريع الناجعة الخراج البالد من
االزمة االقتصادية التي ينئ الشعب منها ،ويجعل وجهة
شاباتنا وشبابنا الهجرة لفقدانهم االمل يف مستقبل افضل.
فنخرسهم ويخرسهم الوطن.

يف زمن ليس بعيدا ،اذا وجد يف الحي او القرية او املنطقة
انسان تحوم حوله شبهة الرشوة او الفساد االداري ،كان
املجاورون له ومعارفه ميتنعون عن التواصل معه اجتامعيا،
العتقادهم بانه يعيش ويطعم اوالده من املال الحرام .اذا
قسنا ذلك عىل اليوم ،نجد الفساد اصبح جزءا من حياتنا.
ال نستنكره او نرذله ،بل عىل العكس نساهم فيه ومنارسه
يف سبيل مصالحنا .كل ذلك يتم يف غياب آلية املراقبة
واملحاسبة التي تجعل االنسان يتداعى اىل الكسل واالهامل،
ويف النتيجة فإن ذلك كله يكون عىل حساب الشعب واملال
العام واالقتصاد الوطني.

عندما يصبح االقتصاد مش ّوها ،وال ميلك املقومات الطبيعية
للنمو ،مييس كاملصاب بشلل .رغم كل ما ُيقدم له من

ان غياب آليات املراقبة واملحاسبة نتج منه كثري من االمور.
يف موضوع البناء العشوايئ ،شكل هذا امللف اهدرا كبريا

مع استمرار الرتدي وتأخر الترشيعات جراء االنقسامات
الداخلية ،يصبح الحديث عن تشجيع االستثامر الداخيل
والخارجي يف لبنان رضبا من الوهم .فاملستثمرون،
اللبنانيون والعرب واالجانب ،الذين لديهم خرباؤهم
ودراساتهم يبحثون عن املكان الذي يحقق لهم الربح
النظامي ،ويرفضون التعايش مع الفساد وسلوكيات القفز
فوق القوانني .بل يفتشون عن ساحات استثامرية آمنة
اداريا وخدماتيا وقضائيا.

ان بناء اقتصاد علمي متطور وحديث ،واعتامد نظام خدمايت
نوعي ومميز وفق اسرتاتيجيات قامئة عىل مقدرات لبنان
واللبنانيني ،هي من الرشوط االساسية للخروج من هذه
الدوامة ،يك ال نظل حائرين ندور حول انفسنا ونسأل ما
هو الحل؟
الحل يف ايدينا ويف قدراتنا املتنوعة ،ويف كل االتجاهات.
البداية من اعادة بناء اإلنسان وتأهيله علميا ومهنيا ،وعىل
مستويات راقية كام كنا يف املايض ،حيث متيز اللبنانيون
مبهاراتهم يف كل امليادين.
ان اعادة بناء االنسان تكون من خالل رفع مستوى املعرفة
العلمية ،وتطوير اساليب التدريب والتأهيل ،والعودة اىل
توظيف كل االيجابيات املوجودة يف بنيتنا املجتمعية .لكن
ما نعيشه اليوم ،وما نشهده ،هو الفراغ عىل كل املستويات
املؤسساتية ،بدءا من الفراغ الرئايس مرورا بجمود الترشيع
وصوال إىل ارتفاع معدالت الفقر والعوز والبطالة .وما يصل
من تقارير يف هذا املجال ال ينبئ بالخري.
رغم هذه الصورة غري املتفائلة ،يستطيع اللبنانيون اعادة
توظيف قدراتهم وثقافتهم ،الن الشعوب التي حققت
معجزات ّ
وظفت ثقافتها يف اقتصادها :هكذا كان الحل يف
اليابان واملانيا وسائر دول اوروبا.
لبنان غني برثواته املائية والزراعية ،ومهاراته يف التجارة
والخدمات املرصفية والفندقية والسياحية ،وقدراته
يف الصناعة واالبداع ...لكن ما ينقصه الرؤية واالرصار
والتكاتف الوطني ،للعبور نحو الدولة املنتجة والقوية،
القادرة عىل احتضان ابنائها ومتسكهم بارضهم منعا
لهجرتهم.
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الفهرس
 12تسع سنوات على حرب تموز،
وعبَر؟
اي دروس ِ

تموز :2006
رفض احتالل األرض
وحماية املدنيني
بطرس حرب :مداخيل الخليوي مليارا دوالر

طارق متري يروي مفاوضات حرب تموز

رئيس ديوان املحاسبة :نترصّ د اإلهدار

مهرجانات الصيف :إستعادة لغة الفرح

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
عيل فواز
الطباعة :مطبعة زيدان – املنصورية
هاتف04 /401764 :

 20ما بعد الخطة االمنية:
االمن ظهير االستقرار
 24اللواء ابراهيم من جامعة اللويزة:
دعم الشباب املسيحي

 76الفراغ املالي مرشح للتمديد
مع سقوط موازنة 2015
 80القطاع الخاص الى الخليج
للحد من الجفاء
 90مسلسالت رمضان:
الدراما اللبنانية في خير

 ... 26ويفتتح مركز امن عام
غزير االقليمي

 96تغذية

 32تركيا بني حكومة ائتالف
او انتخابات مبكرة

 98رئيس نادي الراسينغ:
لن نفرط بـ  81عاما انجازات

 42هذه هي املحكمة
العسكرية الدائمة
 56احصاءات الشهر
 66تلفزيون لبنان من املاضي
الى الحاضر

 102الغوص مغامرة ال تخلو
من خطر املوت
 106تسلية
 110الى العدد املقبل
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مقابلة

حاوره العميد م .منير عقيقي وجورج شاهني

من مسودة "وقف األعمال العدائية" إلى وقف فعلي للنار

طارق متري يروي وقائع صنعت القرار 1701
يف  12متوز  ،2006ا ّدعت ارسائيل امام العامل انها تقوم بعملية مثابة رد عىل
ارس حزب الله ارسائيليني وقتل مثانية آخرين ،بشن عدوان استمر  33يوما.
مبرور تسع سنوات ،ال يزال مثة ما يروى عن وقائع مفاوضات شاقة خاضها
لبنان النهاء العدوان .بذلك انتهى اىل القرار  .1701توىل الدكتور طارق مرتي،
وزير الثقافة وزير الخارجية باالنابة يف حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ،جوالت
من التفاوض حينذاك ،يقلّب صفحاتها لـ"االمن العام"

وحزب الله ،لكن الحقيقة تقول انها حرب
عىل كل لبنان ،وليست عىل حزب الله .نسفوا
لنا الجسور واملنشآت الحيوية حتى وصلوا
يوما اىل التهديد بقصف اهراءات القمح يف
مرفأ بريوت .تدخل االمريكيون اكرث من مرة
فاوقفوا بعضا من هذه العمليات ،ومل ينجحوا
يف منع اخرى .خاض الفرنسيون مفاوضات
شاقة مع الربيطانيني الذين كانوا اقرب اىل
االمريكيني .الواليات املتحدة تأخذ يف االعتبار
مصالح ارسائيل ،والفرنسيون كانوا ينقلون
وجهة النظر اللبنانية ويفرسونها ويدافعون
عنها ،اما الروس فكانوا ضد العدوان االرسائييل
يف املطلق ،والصينيون ال يتدخلون كثريا لكنهم
كانوا اىل جانب الروس.

الوزير السابق الدكتور طارق مرتي.

للنار وانسحابا ارسائيليا .لكن الدول الثالث
الغربية الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا
كانت لها مواقف مختلفة .فرنسا متجاوبة اىل
حد معقول مع مطالبنا وتطوعت لتدخل يف
مفاوضات مع الواليات املتحدة حول القرار
الذي اصبح يف ما بعد القرار  .1701الواليات
املتحدة هي الدولة التي تستطيع مامرسة
ضغط فعيل عىل ارسائيل وليس سواها ويا
لألسف ،كان موقفها يف البداية غري متحمس
لوقف النار وحجتها تقول ان االسباب التي
دفعت ارسائيل اىل القيام بالعمل العسكري
ال تزال قامئة .لكن الجهد الديبلومايس الذي
بذلناه معها ال سيام يف مؤمتر روما وما بعده،
دفعها اىل تعديل موقفها وباتت اكرث تحسسا
باهمية عدم ايذاء لبنان .ألعطي مثال .عندما
كانت ارسائيل تقصف الجسور كانت ترفق
عملياتها برسائل تهديد من طريق سفارات
غربية وتقول بانها تريد قصف محطات
توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها ،فيستدعي
رئيس الحكومة فؤاد السنيورة السفري االمرييك
جيفري فيلتامن ليقول له انكم تعاقبون كل
الشعب اللبناين .تدعون ان الحرب بني ارسائيل

■ كيف تد ّرج الوصول اىل وقف النار؟
□ طيلة وجودي يف نيويورك كنت عىل اتصال
يومي بالسفري الرويس فيتايل شوركني .الروس
كانوا مستائني من استمرار العدوان وكانوا
مع وقف للنار .زارين السفري الرويس يوما
قبل طلوع الضوء ،وابلغ ايل استياءه مام
يحصل ورفض بالده حجم القصف ،وكان
القتىل بالعرشات والتدمري متواصل .قال نحن
مستعدون لطرح فكرة وقف للنار عىل نحو
هدنة انسانية .اجبته عىل الفور نحن مع اي
وقف فوري للنار ايا تكن اهدافه ،وسرنحب
باي خطوة تؤدي اىل ذلك .لكنه مل يوفق
يومها .عند الحديث عن الظروف التي ادت
اىل والدة القرار  ،1701ميكن القول انه كان
نتاج ميزان القوى ،ويف بعض الحدود جاء
يراعي بعض املبادئ من نوع رفض احتالل
االرض بالقوة وحامية املدنيني يف الحروب.
وهو ما شكل ترجمة وتوفيقا بني الحسابات
السياسية الباردة التي هي ملصلحة ارسائيل،
واالعتبارات االخالقية واالنسانية والقانونية
التي كانت ملصلحتنا .كان نوعا من توفيق بني
ما هو ممكن.

■ ما كانت عليه نقاط القوة والضعف يف
املوقف اللبناين؟
□ مثة عوامل عدة .اولها ان ارسائيل مل تستطع
تحقيق اهدافها العسكرية املعلنة بسبب
املقاومة التي واجهتها .ثانيها حجم املعاناة
االنسانية للبنانيني ظهر بقوة امام العامل وثبت
ان الحرب ليست كام سموها يف البداية ما
بني ارسائيل وحزب الله ،بل انترصت نظريتنا
بالقول انه عدوان ارسائييل عىل لبنان .ثالثا
املجازر التي ارتكبتها ارسائيل يف حق املدنيني
غريت الصورة وقلبتها ملصلحتنا .عندما وصلت
اىل نيويورك كانت مجزرة قانا وقعت (30
متوز  )2015فتوجهت اىل مجلس االمن
بالقول" :جئتكم والدماء تسيل يف قانا ،والناس
الذين قتلوا اليوم يف قانا ،هم ابناء ضحايا
حرب عناقيد الغضب ومجزرة قانا االوىل عام
 ."1996ترك ذلك انعكاسات كبرية للغاية.
امور كان لها تأثريها ،لكنها مل تكن كافية
وحجمها ال يكفي .كان هناك اجامع عريب غري
مسبوق للدفاع عن لبنان ،وال ننىس ان الرئيس
السنيورة كان قد دعا وزراء الخارجية العرب
اىل االجتامع يف الرسايا ،اعتقد يف  7آب ،انبثق

■ بعد تسع سنوات عىل حرب متوز ،ما
القراءة التي تحتملها يف ضوء ما انتهت اليه ال
سيام بعد القرار 1701؟
□ بعد مؤمتر روما الذي انعقد يف  26متوز
 2006بايام ،كلفني مجلس الوزراء السفر
اىل نيويورك ملواكبة اإلتصاالت الجارية هناك
لرتتيب وقف للنار ،ممثال الحكومة اللبنانية،
اي لبنان بأكمله ال ممثال طائفة او حزبا او
جهة .كانت مهمتي وقفا فوريا للنار من
دون رشوط .ليس صحيحا ما قيل الحقا
اننا تأخرنا يف املطالبة بوقف النار .ملا كانت
املهمة االوىل الدفاع عن لبنان ،فقد اقتىض
عمال ديبلوماسيا وسياسيا مع الدول املؤثرة،
ال سيام االعضاء يف مجلس االمن ،وهذا فرض
علينا القيام بحملة اعالمية يف االمم املتحدة
يف مواجهة االعالم االرسائييل الذي يتمتع
بقدرات وبنفوذ كبريين .ال يكفي مهام كنت
بارعا يف الديبلوماسية ،وكانت حجتك مقنعة
يف السياسة ،واستخدمت القانون الدويل الذي
مل اوفره بعناوينه ومفرداته كلها يف خطابايت
يف مجلس االمن ،وخصوصا ما يتصل بامن
املدنيني وسالمتهم وخرق القانون االنساين
الدويل وبروتوكوالته واتفاقات جنيف.
■ كيف توزعت مواقف االعضاء الخمسة يف
مجلس االمن من وقف النار وصدور القرار
1701؟
□ كان لنا اصدقاء كثريون يف مجلس االمن.
فهو مكون من  15عضوا ،كان  10منهم
عىل االقل متعاطفني ويريدون وقفا فوريا

القرار  1701كان ثمرة
تفاهم اميركي ـ فرنسي،
والسفير الروسي سرّبه لي

منه تأليف وفد من رئيس وزراء قطر ووزير
خارجيتها ووزير خارجية االمارات العربية
املتحدة واالمني العام للجامعة العربية توجهوا
فورا اىل نيويورك .ملا وصلوا تحسن وضعنا
اكرث .قطر كانت عضوا يف مجلس االمن عن
املقعد العريب ومعها وفد عريب .امتوا عمال
ديبلوماسيا داعام للبنان بغض النظر عن
النيات او مواقف هذه الدولة او تلك من
حزب الله.
■ كيف امكننا الوصول اىل القرار 1701؟
□ وصلنا اليه عىل مرحلتني .يف االوىل عندما
كنا يف مؤمتر روما طالبنا بوقف شامل وفوري،
فايدنا الروس والفرنسيون ،لكن اآلخرين
كانت لهم مواقف مغايرة ال سيام االمريكيني
وسواهم .وزيرة الخارجية االمريكية يومها
كونداليسا رايس قالت لنا بوضوح ان الظروف
ليست مهيئة لوقف النار .مل نستسلم واستعنا
بالفرنسيني والروس ،واثرنا معهم بقوة املسألة
عىل خلفية تعرض لبنان البشع عدوان ،وانه
بلد احرتم دامئا القرارات الدولية ،ومل يعتد
عىل احد يف تاريخه فلامذا يسمح بكل ذلك؟

تزامنا كان هناك اجتامع للدول السبع الكربى
يف سان برتسبورغ يف روسيا شارك فيه االمني
العام لالمم املتحدة كويف انان .اذكر انه
خاطب املؤمترين الكبار بشجاعة كبرية  -وال
نزال مدينني له حتى اليوم  -بأن قال ان هذه
الحرب املدمرة التي تستهدف اللبنانيني يجب
ان تتوقف فورا ايا كانت االسباب والذرائع.
كان الوحيد الذي امتلك الشجاعة ليقول ما
قاله ،ويضع الجميع امام مسؤولياتهم .عندما
عاد انان من االجتامع بدأ يفكر يف صيغة
"وقف االعامل العدائية" .ملا كان االمريكيون
لسبب او اخر مياطلون يف وقف النار ،واجههم
مبا يف القانون الدويل من مصطلحات منها
القول بـ"وقف االعامل العدائية" .عىل االثر
بدأ االمريكيون والفرنسيون املفاوضات تحت
هذا العنوان .كانت هناك قضايا خالفية كثرية
علينا مواجهتها .اولها ان االمريكيني كانوا
ميالني واىل حد االوروبيني اىل تشكيل قوة
متعددة الجنسية تحت الفصل السابع .االمر
الثاين الذي كان متداوال يقول باالنسحاب
التدريجي الرسائيل .الثالث انه مل يكن
هناك اهتامم كاف بقضية مزارع شبعا،
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"وقف العمليات العدائية"
يعني وقفا للنار بعبارات
معترف بها دوليا

ليس صحيحا اننا تأخرنا في
املطالبة بوقف النار .منذ
اللحظة االولى طالبنا به

وكنا نقول انها لبنانية واقرتحنا يف النقاط
السبع يف مؤمتر روما وضعها يف ادارة االمم
املتحدة ووصايتها اىل حني اثبات لبنانيتها
كتدبري انتقايل .توسع الفرنسيون واالمريكيون
يف التفاصيل اىل ان وضعوا مسودة القرار
 .1701يومها زارين السفري الرويس يف الفندق
السادسة صباحا ،وسألني :هل اطلعت عىل
مسودة القرار الجديد؟ قلت كال .كرر السؤال:
امل يطلعك عليه الفرنسيون؟ كررت بالنفي.
قال :ابلغ ايل الفرنسيون موافقتكم عليه،
فهل انتم موافقون حقا عليه؟ كررت الجواب
نفسه ولفتته اىل انه رمبا سألوا الحكومة
اللبنانية يف بريوت ،ورمبا نالوا املوافقة مبارشة
من رئيس الحكومة ،لكنني مل اطلع عىل
يشء .اثر ذلك وضعنا النص الذي اصطحبه
ايل ،فوجدنا انه يتحدث عن وقف االعامل
العدائية مرفقة بعبارة "ان ارسائيل تتوقف
عن االعامل الهجومية ويبقي لها الحق يف
القيام باعامل دفاعية" ،والتمييز بني الهجومي
والدفاعي نعرفه جيدا يف املنطق االرسائييل.
ارسائيل تعترب كل اعاملها العسكرية دفاعية.
عندها رشحت له االلتباس .االمر الثاين الذي
اكتشفته ان مرشوع القرار وضع تحت
الفصل السابع ،والثالث انه ال يوجد ذكر
ملزارع شبعا ،والرابع ان القرار يتحدث عن
االنسحاب االرسائييل التدريجي .لذلك قلت
له انه ليس صحيحا ان مثة موافقة لبنانية،
الن االمر عىل نحو كهذا مرفوض.هنا سألني
اذا كان ذلك موقفا شخصيا؟ قلت له فورا :ال،
ال مييش ،ولبنان لن يقبل به .اتصلت بالرئيس
السنيورة وابلغت اليه ما يف النص وسألته
عن رفضنا له .اجابني .%100 :مل يقف عند
هذا الحد ،فطلب مني للفور زيارة السيد انان
والرفض الرصيح ملرشوع القرار باسم الحكومة
اللبنانية لالسباب التي ذكرتها .هذا ما فعلته.

■ اذا ،كيف متكنت من قلب الصورة و َمن
ساعد لبنان عىل تحقيق هذا االنجاز؟
□ يف البداية كانت هناك نقطة ضعف كبرية،
ويف النهاية نقطة قوة كبرية .نقطة الضعف
الكبرية انطلقت من اتهام حزب الله بخرق
الخط االزرق .لذلك قيل ان لبنان اعتدى وان
ارسائيل هي التي تقوم بعملية دفاعية .قيل يف
كل العامل ان من حق االرسائيليني ان يدافعوا
عن انفسهم .موقفنا عندها كان ضعيفا ،وملا
استطعنا قلب الصورة صار موقفنا قويا.

■ تحدث القرار  1701عن ضبط الحدود
ومنع نقل االسلحة من لبنان واليه ،فام الذي
تحقق؟ هل ميكن تنفيذ ما قال به خارج
الحدود الجنوبية مثال ،كأن يطاول الحدود
اللبنانية ـ السورية؟
□ منع دخول السالح اىل لبنان ما خال
سالح الرشعية اللبنانية فيها قرار جار
تنفيذه ،والقوات الدولية تساعد لبنان عىل
تطبيق هذا القرار عرب قوة بحرية اضافية
لليونيفيل لئال يدخل سالح غري السالح
العائد اىل الجيش اللبناين .وهذا متفق
عليه يف القرار  ،1701وهو واضح ورصيح
يف فقرات عدة .يكفي ان القرار اوقف
الحرب والعدوان .يف لبنان اليوم  12الف
عسكري اورويب ودويل ،ومن الطبيعي ان
تهتم هذه الدول بجنودها ولبنان ،وتسعى
دامئا اىل عدم تكرار ما حصل .االمر يصب
يف مصلحتنا ومصلحتها.

■ ما الذي يحول دون االنتقال من قول القرار
 1701بوقف العمليات العدائية اىل وقف
شامل للنار؟
□ ألن الجميع تعامل معه عىل انه وقف اطالق
نار .وهو يف حقيقة االمر وقف اطالق نار بلغة
وبعبارات اخرى .املوضوع مل يعد يناقش .هل
تسمع احدا يناقش فيه ،او يف موضوع سحب
سالح حزب الله جنوب نهر الليطاين الذي هو
من احد بنود القرار  .1701كل الناس يعرفون
ان حزب الله ال يزال يحتفظ بالسالح جنوب
الليطاين ،لكنه غري ظاهر .لذلك ال يصح القول ان
القرار طبق بحذافريه .لكن بخطوطه الرئيسية
الكبرية طبق ودخل الجيش اىل الجنوب ،ومأل
الفراغ فورا ،وانسحبت ارسائيل اىل ما وراء الخط
االزرق ،وتعززت القوات الدولية ودخلت دول
اوروبية فيها ،وصارت القوات الدولية  12الف
عسكري .هذا كله تحقق .ما مل يتحقق مل يعد
موضوع مالحقة .منذ ذلك التاريخ احرتم القرار
 1701ما خال مرتني او ثالثا صارت فيها حوادث.
لكن وجود اليونيفيل وتحركها الرسيع نجحا
يف انهائه عرب ما يعرف باملفاوضات الثالثية
العسكرية بني لبنان وارسائيل ،ما خال الخروق
االرسائيلية الدامئة ،وهي موضوع شكوى يومية
امام مجلس االمن.

■ نظر اىل السياسة الخارجية عىل انها من
عوامل حامية لبنان ووحدته .يف ضوء تجربتك،
ما هي الخطوط العريضة التي تحمي لبنان؟
□ يف رأيي االمور بسيطة ،وميكنني تلخيصها
بثالثة او اربعة مبادئ:
اوال ـ ان لبنان بلد صغري يلتزم الرشعية
الدولية والقرارات الدولية ،ومن مصلحته ان
ال يخرج عنها ولديه سجل محرتم .كنت دامئا
اقول ان املساواة بني لبنان وارسائيل ال تجوز
الن لبنان كان دامئا يحرتم القرارات الدولية،
وارسائيل ترضب عرض الحائط بها .حتى ان
القرار  425الذي قىض بانسحاب ارسائيل من
جنوب لبنان بقي  22سنة يك ينفذ .ومل ينفذ
بارادة ارسائيلية بل بالقوة.
ثانيا ـ ان لبنان بلد عريب معني بالقضايا
العربية ومدافع عن الحقوق العربية .من
املالحظ اننا نكون اقوياء يف هذا املجال عندما
نستند اىل موقف عريب جامع وموحد.
ثالثا ـ عىل َمن يتوىل السياسة الخارجية يف
لبنان ان يبقى فوق االنقسامات السياسية
والطائفية واملذهبية .وزير الخارجية ليس
وزير خارجية املسيحيني او الشيعة او السنّة
او الدروز ،وليس وزير خارجية هذا الحزب او
ذاك .هو وزير خارجية كل لبنان.

مع العميد م .منري عقيقي وجورج شاهني.

شكرت السفري الرويس النه لو مل يطلعني عىل
املرشوع كنا قد تأخرنا يف رفضه.
■ َمن اطلع عىل مرشوع القرار قبل السفري
الرويس؟ و َمن كان يعده؟.
□ ال اعرف .كان املرشوع مثرة تفاهم وحوار
بني االمريكيني والفرنسيني ،ومل يوزع عىل نطاق
واسع .بقي بني االعضاء الخمسة .ملا جاءين به
السفري الرويس كان نسخة مصورة "فوتوكويب".
وملا سألت السيد انان عن النص مل يكن معه،
وابلغت اليه انه النص املطروح وانا سأعلن
يف هذه اللحظات فور خروجي من مكتبك
رفضه .كان مرتاحا لسلويك وموقفي النه مل
يكن مطلعا عىل التفاصيل .قال يل :انه بلدكم
وانتم احرار وال احد يتكلم باسمكم .كان
حزب الله يقول اذا كان القرار تحت الفصل
السابع يعني اعالن حرب عىل لبنان وهو سريد
عليه باعالن حرب عىل القوات الدولية .طالبنا
باالنسحاب الكامل الفوري الرسائيل ووقف
االعامل العدائية ،وقلنا لهم ان الفراغ الذي
تخشونه ميأله الجيش اللبناين برسعة .كان
مجلس الوزراء قد اجتمع استثنائيا يف بريوت
وابلغ الينا استعداد الجيش لالنتشار .عند هذه
الحدود كان موقفنا واضحا .دعي مجلس االمن
اىل جلسة مناقشة بدال من جلسة تصويت،

والقى وزير الخارجية القطري كلمة ،والقيت
انا كلمة رشحت اسباب رفض لبنان القرار .هنا
حصل يشء ميكن اعتباره بداية تغيري بسيط
يف املوقف االمرييك .اعتقد ان ذلك تحقق
من خالل اتصاالت اجراها الرئيس السنيورة
برايس والرئيس جورج بوش كام اظن ،وترافق
مع حملة ديبلوماسية عربية واجنبية .عىل
االثر اجتمعنا ليوم كامل ،ومل تكن املفاوضات
محصورة بنيويورك ،امنا كانت تجري يف كل
من بارس وبريوت وغريها من العواصم .استمر
اجتامعنا يف مقر البعثة القطرية ساعات
طويلة مبشاركة االمني العام للجامعة العربية
عمرو موىس والوزيرين االمارايت والقطري
واملندوبني االمرييك والفرنيس لنكتب القرار
 1701حرفا حرفا .بقينا حتى اخر دقيقة
نسعى اىل تعديل املوقف االمرييك ،املتمسك
مبطلب الفصل السابع وانسحاب ارسائييل
تدريجي رافضا اي ذكر ملزارع شبعا .توافقنا
يومها عىل تفسري "وقف االعامل العدائية"
فاعتربناها عىل انها ليست دفاعية وال
هجومية ،وظللنا نفاوض حول النقاط الباقية
بليونة فرنسية ملحوظة لكن بتصلب املندوب
االمرييك املزعج والحاد السيد جون بولتون.
وهو ما ادى اىل نشؤ عالقة شخصية سيئة جدا
بيني وبينه .اتذكر انها كانت ساعات صعبة

رفعنا بعدها اللقاء ،وكنا نعتقد ان كل يشء
سيتوقف .يف اليوم التايل كانت االتصاالت بني
بريوت والعواصم قد فعلت فعلها ،فعقدت
الجلسة التي دعي اليها اعضاء مجلس االمن
الـ 15فوافقوا باالجامع.
■ هذا يعني ان كل ما حصل كان بتوافق
لبناين واسع وشامل .ملاذا تبدلت االحوال
الحقا؟
□ صحيح .عكس ما صوره البعض الحقا،
مل يتحدث الرئيس السنيورة يوما اال باسم
كل لبنان ،ولو كان اي مسؤول آخر غريه
لن يكون اكرث حزما منه تجاه االمريكيني
ومطالبتهم بتوقف االرسائيليني عن العربدة.
ال اذيع رسا اذا قلت ان محمد شطح
كان يواكب قراراتنا وخطواتنا يف بريوت
ونيويورك ،ينقلها اىل الرئيس نبيه بري الذي
كان مكلفا من حزب الله متابعة املفاوضات.
وال ننىس ان الرئيس بري َمن قال يف خطاب
ذكرى تغييب االمام الصدر يف  30آب من
ذلك العام ان الحكومة كانت "حكومة
مقاومة سياسية" .لذلك يجب ان ال يقال
ان الحكومة تجاهلت مواقف حزب الله
او تجاوزته .كان عىل اطالع عىل مراحل
املفاوضات بتفاصيلها.
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تحقيق

جورج شاهني

georgestchahine@gmail.com

تسع سنوات على حرب تموز ،أي دروس وع َبر؟

تتلهى عن الجنوب بـ"الربيع العربي"
إسرائيل ّ
بانقضاء تسع سنوات عىل حرب متوز  ،2006ال يزال مثة
الكثري يقال يف دروسها وعربها ،كام يف تداعياتها عىل الداخل
اللبناين ،شأن الجدل الطويل الذي مل يتوقف يف الدولة
العربية .اال ان العدوان االرسائييل فتح الباب عىل مستقبل
الرصاع مع لبنان ،وان بدا القرار  1701جلب االستقرار اىل
الجنوب وحفظ املقاومة

يكاد ال مير يوم ال يهدد مسؤول ارسائييل بشن حرب عىل لبنان ،من غري
ان يبدو انه اتعظ من نتائج حرب متوز التي اظهرت بأس املقاومة وتشبثها
باالرض .تحت وطأة ما يرضب دوال عربية يف ظل ما سمي "الربيع العريب"،
هل مثة احتامل الشعال جبهة الجنوب مجددا ،ايا تكن الذرائع ـ يف ظل
القرار  1701ووجود قوات "اليونفيل"؟
سؤال حملته "االمن العام" اىل العميد الركن املتقاعد نزار عبدالقادر
والعميد املتقاعد هشام جابر عن رأييهام يف دروس حرب متوز.

عبد القادر :ال مصلحة الحد
في االنزالق نحو حرب جديدة
■ بعد تسع سنوات عىل حرب ،2006
ما الذي تغري يف الرصاع بني لبنان والعدو
االرسائييل؟
□ كان ملجريات حرب متوز عام 2006
ونتائجها تأثريات مبارشة عىل املوقف
االسرتاتيجي لكل من ارسائيل وحزب
الله ،حيث اثبتت اوال باول أن االنتهاكات
العسكرية لعامل "الردع املحدود" عىل
االرض ستكون لها مضاعفات ميدانية ،تؤثر
عىل االمن واالستقرار عىل جانبي الخط
االزرق .بات هناك اقتناع شبه ثابت برضورة
الحفاظ عىل الستاتيكو االمني والعسكري
الذي وفره القرار  .1701لكن يف ظل شعور
كل من الطرفني بأن سقف عامل الردع ال
يزال قامئا ،يتعزز لديهام اقتناع بأن مصالح
كل منهام مؤمنة ،وان ال حاجة اىل االنزالق
نحو حرب واسعة جديدة.
■ اخضعت حرب متوز اىل الكثري من
الدراسات املتناقضة يف املعاهد العسكرية،
كيف قرأتها؟
□ تحدثت الدراسات االمريكية واالرسائيلية
عن خطط ارسائيلية لشن حرب شاملة

العميد الركن املتقاعد نزار عبدالقادر.

ضد لبنان ال تقترص املواجهة عىل الجنوب
وبعض مناطق البقاع ،بل تشمل كل املناطق
بهدف معاقبة الدولة والشعب اللبناين.
ستتزامن الحرب الجوية املدمرة مع هجوم
بري عىل عرض الجبهة سيصل اىل عمق نهر
االويل  -جزين  -راشيا .اما عىل الصعيد
الدفاعي وحامية املدن واالهداف الحساسة

من القصف الصاروخي املرتقب من حزب
الله ،فبنت ارسائيل انظمة مضادة للصواريخ
من بينها "القبة الحديدية" .وهي تسعى
اىل تطوير نظام جديد يعرف باسم "دايفيد
سلينغ" .كذلك تدخل تحسينات عدة عىل
نظام (ارو-ح) .بعد تسع سنوات عىل حرب
متوز  2006طرأت احداث وتحوالت جسيمة

غريت دراماتيكيا االوضاع الجيوسرتاتيجية
والعسكرية التي كانت قامئة يف املنطقة قبل
عام  ،2011واندالع احداث "الربيع العريب".
وتحول كل من سوريا والعراق اىل جبهة
مواجهة لرصاع اقليمي ودويل مدمر .مل يعد
من املنطقي الحديث عن حصول مواجهة
بني حزب الله وارسائيل عرب الخط االزرق،
ويف ظل التغريات التي طرأت عىل موازين
القوى العسكرية التي تصب كلها يف مصلحة
ارسائيل.
■ ما الذي يحول دون االنتقال من حال
تجميد العمليات العسكرية اىل وقف نهايئ
للنار؟
□ يف ظل التطورات الراهنة يف كل من سوريا
والعراق واليمن ،تفقد املواجهة بني ارسائيل
وحزب الله وهجها .الحزب مستمر يف دفع
املزيد من قواه يف اتجاه الجبهات السورية،
وارسائيل تعترب القرار  1701وانتشار قوات
االمم املتحدة والجيش اللبناين يؤمنان لها
االستقرار والهدوء عىل طول الخط االزرق،
وبأن هذا الهدوء مرشح لالستمرار يف االفق
املنظور .ال تشعر ارسائيل حاليا بالحاجة
اىل اجراء اي تغيريات عسكرية او قانونية
حيال الوضع العسكري واالمني القائم
عىل الحدود .يف املقابل ال ميكن الدولة
اللبنانية ،يف ظل موازين القوى السياسية
الداخلية الراهنة ،املطالبة بأية اجراءات

ثمة اقتناع بضرورة
الحفاظ على الستاتيكو
الذي وفره القرار 1701

دولية وقانونية للعودة اىل الهدنة بني لبنان
وارسائيل التي كانت قامئة منذ عام .1949
استطاع حزب الله ان يتكيف مع واقع
االنتشار مع القوى الدولية يف الجنوب،
وقد نجح يف ادخال التعديالت الالزمة عىل
نظامه العسكري يف املنطقة بحيث ال يحول
وجود هذه القوات مع الجيش اللبناين دون
االستمرار يف االستعداد الي مواجهة جديدة
مع ارسائيل .تبقى عالقة الحزب مع القوات
الدولية تحت مظلة القرار  ،1701ومهمة
الجيش اللبناين تنفيذ بنود هذا القرار
عىل طول الخط االزرق .يبدو بوضوح
ان حزب الله ال يزال يرحب بوجود هذه
القوات ،ويعترب ما تقوم به يصب يف اطار
االسرتاتيجيا التي يتبعها منذ انتهاء حرب
 2006التي تركز عىل منع حصول احداث
واخرتاقات حدودية قد يؤدي تفاقمها اىل
حرب جديدة ال يريدها الحزب ،كام ال
تريدها ارسائيل ايضا.

جابر :حرب تموز فصل جديد
في املدارس العسكرية

■ ماذا تغري يف الرصاع بني لبنان وارسائيل
يف حصيلة عدوان متوز؟
□ مضمون الرصاع بني لبنان والعدو
االرسائييل مل يتغري .العدو دائم ،وال يؤمن له
جانب ،وميكن ان يقوم باعامل عسكرية يف
اي وقت يراه مربرا او مناسبا ،سواء بغارات

جوية عىل اهداف محدودة من ضمن بنك
االهداف ،او بعمليات اغارة برية ،علام
انني استبعد الهجوم الربي الكاسح كام
حصل عام  .2006اما يف الشكل فقد ابعد
القرار  1701الوجود العسكري لحزب الله
اىل شامل الليطاين نظريا وظاهريا ،والكل

■ هل ميكن توسيع نطاق القرار  1701اىل
الحدود اللبنانية  -السورية؟
□ يسوق حزب الله منذ انتهاء حرب متوز
عىل انه القوة الوحيدة ضمن ثالوث "الجيش
والشعب واملقاومة" ،القادرة عىل حامية لبنان
من العدوان االرسائييل .وهو مستمر يف املقولة
رغم انخراطه شبه الكيل يف الحرب الداخلية
السورية .يتطلب تدخل الحزب يف سوريا ان
تبقى املعابر الحدودية كلها مفتوحة امامه
لتأمني حرية الحركة الالزمة ملقاتليه .من
هنا يبدو ارصار قيادات الحزب عىل اولوية
دور املقاومة يف لبنان ،وان هذا الدور مرشح
لالستمرار لسنوات طويلة مقبلة .يعني هذا
املوقف ردا مبارشا عىل املطالبني بوجوب
االنسحاب من سوريا واحرتام سيادة الدولة
عىل حدودها .كام يشكل ردا استباقيا حاسام
عىل كل الذين يطالبون بتوسيع نطاق القرار
 1701ليشمل الحدود مع سوريا .لذلك فان
لديه ما يربر منع حصول اي محاولة لتوسيع
نطاق القرار  1701ليشمل الحدود الرشقية
مع سوريا .يف االستنتاج العام ،ميكن القول
ان يف ظل الظروف الراهنة ال يواجه لبنان
خطر حصول حرب جديدة مدمرة بني حزب
الله وارسائيل ،وان القرار  1701مبندرجاته
الراهنة يؤمن االستقرار الالزم عىل طول الخط
االزرق ،وان الظروف غري مؤاتية الدخال اية
تعديالت عليه ،خصوصا حيال توسيع نطاق
تطبيقه ليشمل الحدود مع سوريا.

يعلم انه ال يزال موجودا يف كل قرية عىل
نحو غري ظاهر ،اضافة اىل مرابض الصواريخ
التي يجهلها العدو سواء يف جنوب الليطاين
او يف شامله .علام ان حزب الله يتعاون
يف جنوب الليطاين مع "اليونيفيل" والجيش
اللبناين .رغم ذلك فان ارسائيل ،شكال
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ومحتوى ،ال تزال تنتهك القرار  1701برا
بالتقدم البطيء والقضم عرب الخط االزرق،
او انتهاك االجواء اللبنانية.

■ متى يضع القرار  1701حدا لوقف النار
بعدما لحظ حتى اآلن تجميد العمليات
العسكرية؟
□ مل ينص القرار عىل وقف نهايئ الطالق
النار بل وقف العمليات الحربية ،علام
ان ارسائيل تعيق التوصل اىل وقف نهايئ
للنار .هناك اتفاق الهدنة املوقع عام 1949
الذي طاملا انتهكته ارسائيل .من الرضوري
ان تجرب االمم املتحدة  -ولديها قوات
"اليونيفيل" وعدد من املراقبني -ارسائيل
عىل التعهد بعدم انتهاك االتفاق واحرتامه العميد املتقاعد هشام جابر.
سواء بقرار جديد يف مجلس االمن تحت
البند السابع اذا مل تستعمل امريكا حق
الفيتو او باالدانة والعقوبات .هكذا بكل
على االمم املتحدة
بساطة.

اجبار اسرائيل على احترام
■ هل رصف النظر عن هذه الخطوة وما اتفاق الهدنة

بعد  33يوما بقيت املعارك عىل الخط
الحدودي يف مارون الراس ،عيتا الشعب،
بنت جبيل ...اىل ذلك ،دمجت حرب متوز
بني "حرب العصابات" وسالح الصواريخ
القريبة واملتوسطة املدى والتي هجرت
مئات اآلالف من املستوطنات الشاملية
الرسائيل.

الذي يؤخرها؟
□ يؤخر ذلك عدم التزام ارسائيل احرتام
اتفاق الهدنة .اذا حصل ،وهذا غري
مضمون او مؤكد ،ينعم الجنوب باستقرار العصابات" عرب مجموعات صغرية ،مدربة ■ ينادي افرقاء باالنتقال بالقرار  1701اىل
مؤكد وينحرص دور حزب الله بالردع .اما ومسلحة جيدا ،عىل معرفة وثيقة باالرض الحدود اللبنانية  -السورية؟
اذا استمر تجاهل ارسائيل الهدنة والقرار وضمن بيئة حاضنة .اعتمدت تكتيكا □ اعتقد ان توسيع نطاق القرار  1701اىل
 ،1701فكل االحتامالت واردة عند اي مهام جدا هو القتال املتقارب ( Closeالحدود السورية نظري وغري مجد اطالقا.
 .)combatعندما تقرتب دون مسافة اذا كانت ارسائيل دولة ميكن االمم املتحدة
اخرتاق.
مئة مرت من العدو االرسائييل تعطل سالح محاسبتها ومفاوضتها ،فالعدو من الرشق
املدفعية ،ودون  50مرتا تعطل سالح الجو ،هو غري ذلك .ال جبهة النرصة وال تنظيم
■ كيف قرأت تداعيات حرب متوز؟
□ اوال ،صحيح انها بررت الرسائيل اطالقها وهام اكرث ما تفتخر بهام ارسائيل وتتميز .الدولة االسالمية ("داعش") هام كذلك،
من جانبها بخطف الجنديني ،لكن تبني اما دبابة "املريكافا" املتفوقة ،فقد استطاع وقد رأينا ماذا فعلت النرصة باملراقبني يف
انها كانت محرضة جيدا وتنتظر اي مربر .مقاتلو حزب الله تدمري العرشات منها .الجوالن ("اندوف") ،وبذلك متنع الجيش
اذا مل يكن موجودا ،فارسائيل تستطيع عندما حاولت ارسائيل القيام باخرتاق واملقاومة من التصدي الي اخرتاق من
خلقه وايجاده .صحيح ان ارسائيل دمرت يف الغندورية للوصول اىل مياه الليطاين هذين التنظيمني .اذا مل يستطع العامل
الكثري من البنى التحتية بواسطة سالح لتحقيق تقدم عىل االرض ورفع املعنويات ،التصدي لـ"داعش" يف اجتياح املوصل
الجو من دون وجود منظومة دفاع جوي وقعت يف كامئن ودمرت عرشات اآلليات والرمادي وتدمر ،هل تستطيع قوى محددة
لدى املقاومة او الجيش اللبناين ،اال انها الحربية .يف اختصار حرب متوز فتحت يف منع اجتياح بعلبك؟ الخطر ان يتحول
مل تستطع التقدم كام خططت داخل املدارس العسكرية فصال جديدا يؤكد ،عنارص "اليونيفيل" اىل ضحايا فيتعرضون
الجنوب ،الن املقاومة التي اعتمدت حرب للمرة االوىل ،متكن مجموعات مسلحة للخطف اوالذبح ،للبيع او املقايضة .هذا
"الغ ّريا" او "الغوريال" او ما يسمى بـ"حرب من وقف تقدم جيش نظامي جرار .اذ كالم نظري ترتتب عليه نتائج خطرية.

!Paying your tuition is not so complicated
Simply visit IBL Bank to apply for the
“Educational Loan” designed for all
!students

Where your dreams count
04 - 72 72 44

For more Info
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مقابلة
غالب نصار

مداخيل الخليوي مليار و 700مليون إلى ملياري دوالر
وزير اإلتصاالت :تطوير للقطاع شبيه بالدول املتق ّدمة
مر قطاع االتصاالت بكثري من املطبات والعراقيل واالزمات ،قبل ان يستقر
عىل وضعه الحايل حيال زيادة املشرتكني والخدمات وخفض الكلفة .شهد
الشهر املايض قفزات اضافية لتطويره اداريا ونوعيا ،علام انه الرافد الثالث
لدعم خزينة الدولة وتحريك االقتصاد ،وتوفري فرص عمل لليد العاملة الفنية
والتقنية واالدارية
منتصف حزيران ،اعلن وزير االتصاالت بطرس
حرب عن مناقصات استدراج عروض رشكات
الدارة قطاع الهاتف الخليوي ،بعد انتهاء مدة
عقد الرشكتني املشغلتني حاليا للقطاع ("اورانج"
و"زين") .تزامن االعالن مع خطة تطوير قطاع
االتصاالت بكامله متتد اىل خمس سنوات ،من
شأن تنفيذها نقله اىل آفاق متقدمة تضع لبنان
يف مصاف الدول السباقة يف هذا املجال.
يحمل الوزير بطرس حرب يف جعبته الكثري
من املشاريع واالفكار لتطوير القطاع ،وينتظر
الظروف املناسبة ماليا وسياسيا لتنفيذها،
وقد باتت جاهزة عىل الورق .يف حوار مع
"االمن العام" ،فنّد الخطة املوعودة التنفيذ
عام .2020
■ شاركت يف مؤمتر عقد يف واشنطن حول
االمن املتعلق بضامن االنرتنت واالتصاالت
الهاتفية .ما هدفه واهميته؟
هم توفري خدمة
□ كل دول العامل بات لديها ّ
االتصاالت للناس جميعا والخدمات التي
يقدمها عامل تكنولوجيا االتصاالت ،وكيفية
تأمني امن املعلومات املتداولة بني الناس،
املرتبط بحياتهم وخصوصياتهم وامنهم
واقتصادهم .كان التحدي الكبري امامنا محاربة
"الجرائم السيربانية" .لذلك كان موضوع
املؤمتر "االمن السيرباين" ،وعقد بدعوة من
وزارة الدفاع االمريكية .كان يفرتض ان تشارك
فيه  11دولة عربية ،لكن صدف ان الرئيس
باراك اوباما استضاف مؤمتر القمة االمريكية
 الخليجية يف كامب ديفيد ،فغاب عدد منالوزراء العرب .لذا تم حرص البحث يف امور

تقنية .لكن لبنان عاد من املؤمتر مزودا الكثري
مام يساعده عىل مكافحة عمليات القرصنة
وخرق انظمة املعلومات التي يتم تداولها.
■ هل بدأ لبنان تنفيذ ما اتفق عليه يف املؤمتر؟
□ كان اصال بدأ اتخاذ اجراءاته وتدابريه ،لكننا
دخلنا يف اطار اوسع واشمل يساعدنا عىل
تحصني نظامنا املخابرايت واالمني ،ونحمي
تداول املعلومات من الخروقات واالعتداءات
التي تحصل عليه.
■ هل للمؤمتر عالقة مبكافحة االرهاب؟
□ طبعا .كل الجرائم التي ميكن ان ترتكب
حول امن "الداتا" واملعلومات املتعلقة باملسائل
العامة.
■ اصبح قطاع االتصاالت من اهم القطاعات
املنتجة يف لبنان ،سواء يف االستثامر او ادخال

اصبح حق االتصاالت
والحصول على املعلومات
يشبه حق الغذاء والحرية
والسالمة
عالم االتصاالت بات الحجر
االساس للنمو والتطور
االقتصادي والعلمي

اموال اىل الخزينة ودعم االقتصاد .ما هو
الحجم االقتصادي للقطاع وكم يدر عىل
الدولة؟
□ ساجيب عىل نحو آخر .تحول عامل االتصاالت
من عامل يتعاطى حاجات كاملية غري اساسية
اىل قطاع اسايس لحياة الناس وتطورها وتجارتها
وثقافتها وصحتها واقتصادها وامنها .كل
القطاعات التي ميكن ان تهم البرش دخلت يف
قطاع االتصاالت ،وسقط تاليا الكثري من االمور
التي كانت معتمدة يف املايض ،مع دخول عامل
التكنولوجيا الحديثة عليها .ما جعل النظرة
اىل هذا القطاع عىل انه مصدر مال للدولة
وحولها واقعا جديدا .عامل االتصاالت اصبح
الحجر االساس للنمو والتطور االقتصادي
والعلمي والثقايف .مثال ذلك انه بات يف
االمكان اجراء جراحة يف احدى مستشفيات
بريوت وهناك شخص آخر يشاركك يف العملية
من آخر اقايص الدنيا عرب الوسائل االلكرتونية
الحديثة .اضافة اىل ان كثريا من الصفقات
واالتفاقات التجارية واالقتصادية مبليارات
الدوالرات ،صارت تعقد عرب وسائل االتصاالت
الحديثة والقانونية .وهذا يعني ان عاملنا
تحول اىل عامل جديد ميلء بالتحديات ،وجعل
كل املعنيني بتطور املجتمعات امام حاجات
يومية تطرأ عىل الدول والشعوب ،وتجعل
املسؤول عن هذه القطاعات يف تحد دائم
اليجاد حلول ملعالجة املشكالت املستجدة،
وايجاد طرق التعاطي مع املعطيات العلمية
والتكنولوجية الجديدة .مل يعد عامل االتصاالت
عامل تلفون للتخابر ،بل غدا عاملا واسعا اصبح
فيه حق الناس يف تبادل املعلومات متاحا،
وبات حق التواصل حقا اساسيا يشبه اىل حد
بعيد الحقوق االساسية املنصوص عليها يف
رشعة حقوق االنسان .اصبح حق االتصاالت
والحصول عىل املعلومات يشبه حق الغذاء
والحرية والسالمة والتي هي حقوق اساسية
للبرش.

وزير االتصاالت بطرس حرب.

■ هل من فكرة عام ُيدخله قطاع االتصاالت
اىل االقتصاد اللبناين؟
□ طبعا املداخيل كبرية .لكن مثة دراسة عامة
اجراها البنك الدويل تؤكد انه كلام انفقت
الدولة  %10عىل قطاع االتصاالت ،تكون
قد وفرت زيادة يف النمو العام بنسبة .%1
هذه النسبة ال يستهان بها يف علم االقتصاد.
ليس لدينا هذه السنة يف لبنان منو بنسبة
 %1لكل االقتصاد ،الننا مل ننفق  %10عىل
قطاع االتصاالت .لدينا مداخيل مهمة من
قطاع االتصاالت ترتاوح بني مليار و700
مليون وملياري دوالر سنويا ،ناهيك مبداخيل
االنرتنت عرب الهاتف الثابت ،والخدمات
التي يقدمها الهاتف الثابت وهي اقل قليال.
لذا تشكل مداخيل االتصاالت املورد الثالث
لخزينة الدولة بعد عائدات الجامرك والرضيبة
عىل القيمة املضافة.
■ منذ تسلمك الوزارة واجهت استحقاقات
تناولت الرشكتني وتطوير القطاع تقنيا وتوسيع
الشبكات .ثم خفض االسعار وتقوية االنرتنت.
ماذا عن خطوات اخرى؟
□ عندما اقدمت عىل خفض االسعار عىل
املكاملات واالنرتنت بنسبة بلغت تقريبا ،%70
قامت القيامة ومل تقعد بداعي ان هذا القرار
سريتب عىل الدولة خسارة ال تقل عن 350
مليون دوالر سنويا .قبلت التحدي وقلت يف

مجلس الوزراء انني اتحمل مسؤولية قرار
الخفض ،وان خزينة الدولة لن تتاثر الن عدد
املشرتكني سيزداد وكذلك حجم االستهالك .هذا
ما حصل بعد ستة اشهر ،حني رفعت تقريرا
اىل مجلس الوزراء باننا مل نخرس من مداخيل
االتصاالت اي مبلغ عن السنوات السابقة ،بل
زدنا عدد املشرتكني وحركة االتصاالت ،وهذه
سرتتد علينا مستقبال بعائدات اكرب عندما
يزداد عدد مستعميل هذه الوسيلة .مل يكن
الناس يستعملون بوفرة خدمات االتصاالت،
الن اسعارها كانت مرتفعة .عندما خفضناها
ازداد عددهم.
■ لكن مثة شكوى من بطء االنرتنت وعمل
شبكة الهاتف الخليوي .ما السبب ،وهل من
عالج او خطة لتطوير القطاع؟
□ تحملت مسؤولية وزارة االتصاالت منذ
سنة وشهرين ،ومل امض هذه املدة يف ترصيف
االمور العادية ،بل حاولت التصدي للمشكالت
االساسية .حاولت اوال اصالح االدارة وضبط
االنفاق االداري ،ووضع سياسة جديدة الدارة
الوزارة .بعد دراسة ساعدين فيها كثريون من
العاملني يف الوزارة ،وهي تضم كفايات مهمة
ولنئ بدأ عددهم يقل نظرا اىل اعتامد سياسة
عدم التوظيف حاليا .كذلك ساعدين عدد من
اللبنانيني الذين يتبوأون اعىل املراكز العاملية
يف هذا املجال ،فانجزنا دراسة شاملة لسياسة

جديدة لالتصاالت اعلنت عنها الشهر املايض،
وتتضمن يف عناوينها العامة وضع خطة
خمسية سميتها "مرشوع لبنان  ."2020وهي
ترمي اىل نرش االلياف الضوئية (فيرب اوبتيك)
يف كل لبنان ،وتعميم الجيل الرابع لخدمات
الهاتف الخليوي ( )4Gوقد بدأنا تجربتها عىل
نطاق ضيق حاليا .هذه الخطة اذا تم تنفيذها
عىل نحو واسع ستضع لبنان يف مصاف الدول
املتقدمة يف عامل االتصاالت ،وتجعله دولة
تشبه امريكا واوروبا وكوريا الجنوبية والدول
املتطورة ،وتجعل من االتصاالت خدمة
موجودة يف ترصف الناس جميعا بنوعية عالية
جدا من الجودة واسعار متدنية جدا ،بحيث
ان كل مواطن ،فقريا كان ام غنيا ،يصبح قادرا
عىل استخدام قطاع االتصاالت بكل فروعه
وتبادل املعلومات ،من دون ان يتحمل فاتورة
غري قادر عىل دفعها حاليا .لكن كلفة هذا
املرشوع كبرية جدا ،اذ ترتاوح بني  700مليون
ومليار دوالر.
■ من اين ستأتون بهذا املبلغ؟
□ "الله بيدبر" .سينفذ املرشوع عرب عائدات
الهاتف الخليوي واالعتامدات املوجودة يف
موازنة وزارة االتصاالت التي تخولنا ،عرب
الهاتف الثابت وخدمة االنرتنت ،تأمني ما
يسمح بتحقيق جزء من املرشوع عىل صعيد
االنشاءات .قد نستعمل قسام من عائدات
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الهاتف الخليوي الستثامرها يف توسيع
القطاع اكرث .ال ارى مشكلة كبرية يف املوضوع
املايل ،وسابحث عن افضل عروض املناقصات
واالسعار بشفافية عالية .انا متأكد من ان
مردود هذا املرشوع سيعود عىل لبنان بالكثري
من الفوائد املالية واالقتصادية والصحية
والثقافية والرتبوية ،ال سيام النمو االقتصادي،
اذ سنوفر فرص عمل جديدة وسنخفف من
هجرة الشباب اىل الخارج.
■ لكن املواطن والضيف كالسائح واملصطاف
يشكوان من ان اسعار االتصاالت والخدمات
الخليوية مرتفعة جدا ،مقارنة بدول الجوار
وبعض دول اوروبا حتى؟
□ االسعار كانت مرتفعة قبل قرار خفضها،
لكن ما زالت لدينا خدمة تتجاوز االسعار
العاملية هي خدمة "الرومينغ" يف الهاتف
ويف الداتا .يف اوروبا مثال كلفة الدقيقة بني
اثنني وثالثة اورو .عندنا اكرث من ذلك .هذا
ناتج من ان خدمة "الرومينغ" تخضع التفاق
ثنايئ بني رشكات ال بني الدول ،بالتايل مل اقدر
حتى االن عىل معالجة هذه املسألة ،لكن
املفاوضات جارية عىل الصعيد الدويل من
دون ان تلحق خسارة كبرية بلبنان .نحن
يف معرض معالجة هذا االمر ،وال بد من ان
يعالج يف النهاية.
■ ملاذا تم التمديد للرشكتني املشغلتني (الفا
او اورانج وتاتش او زين) اكرث من مرة؟
□ اضطررنا اىل متديد عملهام حتى نستطيع
اجراء املناقصة الستدراج عروض ،الن السياسة
دخلت واثرت وعرقلت ملنعي من النجاح
يف ادارة الوزارة السباب شخصية وسياسية
وكيدية ،والسباب تافهة ال عالقة لها مبصلحة
البلد.
■ ما هي نسبة او حصة الرشكات املشغلة
حاليا؟
□ تتقاىض الرشكتان املشغلتان للقطاع حاليا
مبلغ  16مليونا و 800الف دوالر شهريا ،منه
 9ماليني و 600الف دوالر لرشكة "تاتش" ،و7
ماليني و 200الف لرشكة "الفا" ،عدا املصاريف
التشغيلية واالستثامرية التي تدفعها الحكومة

كل مواطن فقريا كان ام غنيا سيصبح قادرا عىل استخدام قطاع االتصاالت.

حاليا .لكن يف املناقصة الجديدة الستدراج
عروض رشكات جديدة تدير القطاع ،سيتم
وضع املصاريف التشغيلية عىل عاتق
الرشكات الجديدة التي ستديره .وهذا طبعا
سريفع فاتورة اتعاب الرشكات.
■ مثة شكوى من االحتكار يف القطاع لجهة
حرصه برشكتني ما مينع املنافسة الحقيقية،
وبالتايل تقديم خدمات افضل واسعار اقل.
هل من حل ،ومتى سيتم انشاء الرشكة الثالثة
"ليبان تيليكوم"؟
□ مثة فضيحة وقعت عىل صعيد السلطة
التنفيذية يف حكومات سابقة .صدر عام
 2002قانون رقمه  431ينص عىل انشاء
رشكة اتصاالت ثالثة هي "ليبان تيليكوم"
للهاتف الخليوي وانشاء الهيئة الناظمة
لالتصاالت .مل ينفذ القانون بقرار عدد
من الوزراء السابقني من عام  2002حتى
عام  ،2008بقصد االبقاء عىل صالحياتهم
يف اتخاذ القرارات والتعيني والرصف ،ألن
تنفيذ القانون كان سيؤدي اىل تحويل هذه
القرارات اىل الهيئة الناظمة لالتصاالت واىل
مجلس ادارة "ليبان تيليكوم" .هذا االمر ادى
اىل الحاق رضر كبري جدا بقطاع االتصاالت
واالقتصاد ،وهذا ما ارفض استمراره .لذلك،
اول عمل قمت به عندما تسلمت الوزارة،
انني عرضت هذا الواقع امام مجلس الوزراء
وابلغت اليه تصميمي عىل تنفيذ القانون،

الن دور الحكومات والوزراء تنفيذ القوانني
ال تجميدها بقرار من وزير ،وان كان هناك
من تعديالت لسبب او آخر نعدلها بقانون.
حتى اآلن مل استطع تنفيذ القانون بسبب
الخالفات السياسية القامئة ،وعدم وجود
رئيس للجمهورية .اتحني الفرص لتعيني
هيئة ناظمة جديدة اوال ،الن الهيئة الناظمة
السابقة انتهت واليتها ومل يعني مجلس
الوزراء غريها ،وثانيا حتى استطيع ان اعني
مجلس ادارة رشكة "ليبان تيليكوم" يك نتمكن
من اطالق الرشكة ،وهي ستكون للدولة
لكنها تستطيع ان تايت برشيك اسرتاتيجي او
تبيع اسهام حتى  .%40علام ان هذا الرشيك
يستطيع ان يطور القطاع والرشكة .ال شك يف
ان وجود رشكة ثالثة يخفف االحتكار ويفتح
الباب امام منافسة حقيقية ،بينام وجود
رشكتني فقط قد يؤدي اىل اتفاق بينهام عىل
احتكار القطاع واالسعار ،وبالتايل ال تكون
املنافسة كاملة.
■ كم يبلغ عدد املشرتكني يف قطاع الهاتف
الخليوي؟
□ لدينا حاليا  4ماليني مشرتك يف الهاتف
الخليوي ،ونحو  800الف يف الهاتف الثابت.
سبب تدين عدد مشرتيك الهاتف الثابت ان
وجود هاتف ثابت واحد يف البيت يجعل اهل
البيت جميعا يستخدمونه .اما خارجه ،فلكل
خط خليوي واحيانا خطان.
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ماذا بعد الخطط األمنية؟

عندما يكون األمن ظهير اإلستقرار

ال يتوقف فعل تثبيت االمن
واالستقرار يف لبنان عىل الجانبني
االمني والعسكري فحسب ،بل
يتعداه اىل ابعاد اساسية يفرتض ان
تشكل عوامل الزمة النجاح اي توجه
عىل هذا الصعيد ،ألن ترك القوى
االمنية والعسكرية تقوم مبهامتها من
دون تزامنها مع فعل سيايس وتنموي،
يؤدي غالبا اىل انهاكها

منذ وضعت الخطة االمنية لطرابلس ونجحت ،عُ لقت اآلمال عىل تعميم التجربة يف مناطق
اخرى عانت من اضطرابات مشابهة .مل يحجب ذلك املزيد من القلق واملخاوف من تهديد
االرهاب الذي يحاول ان يرضب يف كل مكان ،ويحول دون استقرار الداخل .بذلك ُنظر اىل
الخطط االمنية عىل انها ظهري حامية لبنان ،وتوفري اوسع مظلة حامية ملجتمعه من اخطار
التنظيامت التكفريية نيطت باالجهزة االمنية ،يف مقابل الدور الذي يضطلع به الجيش والقوى
العسكرية االخرى.
عن اهمية الخطط االمنية تلك كظهري لالستقرار ،تحدثت "االمن العام" اىل الوزير السابق
فيصل كرامي والباحث يف القضايا العسكرية واالمنية رئيس تحرير مجلة "االمن والدفاع
العريب" العميد املتقاعد ناجي مالعب.

كرامي :تفاهمنا على اولوياتنا
هو الخط االحمر الوحيد
بحسب الوزير السابق فيصل كرامي
فإن "الخطط االمنية التي شهدتها
مناطق عدة اتت تلبية لرضورات امنية
وسياسية ووطنية .لعل فاعليتها االهم
انها بقيت فوق التجاذب السيايس الدائر
يف البالد ،يف ما يشبه خطوة خجولة
لتحييد االمن عن الرصاع السيايس .نحن
نتمنى تطوير هذه الخطط وتدعيم
العمل املشرتك والتنسيق الدائم بني
املؤسسات واالجهزة االمنية والعسكرية
الرشعية".
■ اال ترون ان االمن سيايس قبل ان
يكون امنيا ،مبعنى ان املسؤولية سياسية
■ هل اعطت الخطة االمنية لطرابلس يف تأمني الظروف واالجواء املؤاتية لعمل
مثارها شأن مناطق اخرى؟
االجهزة العسكرية واالمنية؟
□ خطة طرابلس كانت ناجحة وميكن □ نعم .االمن يف لبنان سيايس يف الدرجة
التأسيس عليها .لكنها تبقى مبتورة يف االوىل ،وغالبا ما تدفع املؤسسات االمنية
سياقها السيايس واالمنايئ ،وهي مسؤولية والعسكرية مثنا باهظا نتيجة غياب القرار
السلطة والقوى السياسية .فعليا اخىش السيايس او تردده .لكن ال يجوز اهامل
عليها النه يراد تظهريها كأنها مجرد هدنة الهامش الواسع الذي متتلكه الجهة
طويلة االمد.
املسؤولة عن امن الوطن واملواطنني،

■ ما الذي كان يجب ان يرافق الخطط
االمنية عىل املستويني االمنايئ والخدمايت؟
□ سواء بالنسبة اىل طرابلس او املناطق لن تتركنا اسرائيل
االخرى ،فان الحكومة مطالبة اوال في خير ،ولن تتوانى عن
بتنفيذ وعودها وقراراتها التي بقيت افشال تفاهم اللبنانيني
حربا عىل ورق يف املجاالت االمنائية،
بعدها ميكن الحديث عن وضع خطط
جديدة وتقديم اقرتاحات لتدعيم االمن
االجتامعي.

الوزير السابق فيصل كرامي.

واقصد تحديدا قادة االجهزة االمنية
الذين يجب ان يصارحوا اصحاب القرار
السيايس بخطورة تقييد القرار االمني يف
اطار تتحمل فيه كل جهة مسؤوليتها.
■ هل تشكل الخطط االمنية ظهريا يف
مواجهة االرهاب وانهاء حاالت الخروج
عىل القانون والرشعية؟
□ تؤدي االجهزة االمنية يف لبنان مهامت
دقيقة يف التصدي لحال الفلتان االمني
الذي يستظل غطاءات سياسية ،وتنشأ يف
كنفه حاالت شاذة مرتبطة باالرهاب.

عىل تخفيف تبعات ما ينتظرنا ،يف حال
تفاهمنا عىل اولويات وطنية تشكل الخط
االحمر الوحيد لنا وطنيا ،من دون اي
خطوط حمر اخرى يجري الرتويج لها يف
سياق االستثامر السيايس والتامدي يف لغة
التحري.

■ اين يقف العدو االرسائييل من هذا
الخطر؟ هل مثة خشية من استغالله
االنشغال اللبناين يك يعيد تحريك خالياه
النامئة واعادة تنشيط عمل املوساد؟
□ لن ترتكنا ارسائيل يف خري ،ولن تتواىن
عن العمل عىل افشال اي شكل من اشكال
■ كيف تنظر اىل مستقبل الوضع يف لبنان التفاهم بني اللبنانيني .فعليا اتوقع كل
انواع االستغالل من العدو ،سواء عسكريا
يف ظل تعاظم خطر االرهاب؟
□ لست متفائال بقدرة لبنان عىل البقاء او امنيا .علينا ان نكون يقظني.
خارج الطوفان الدموي الذي يحوط
بنا .لكنني ال اشكك لحظة يف قدرتنا ■ كيف تنظر اىل اداء االجهزة االمنية

والعسكرية يف مواجهة االرهاب والعدوانية
االرسائيلية؟
□ االداء ممتاز مقارنة باالمكانات .نحن
نطالب الجيش واالجهزة االمنية مبواجهة
تفتقر اىل الحد االدىن من توازن القوى.
هذه الفجوة وجدنا لها الحل االمثل عرب
التكامل بني عمل املؤسسات العسكرية
واالمنية الرشعية ،وبني قدرات املقاومة
الشعبية.
■ ما هو املطلوب لتأمني خط دفاع متني
يف مواجهة االخطار التي تتهدد لبنان جراء
تعاظم التهديد االرهايب؟
□ املطلوب بسيط ،لكنه صعب يف هذه
املناخات التي يحكمها االنقسام واالختالف
عىل تحديد العدو .املطلوب تثبيت تفاهم
وطني عريض نكرس فيه كل دعمنا ثالثية
الجيش والشعب واملقاومة.

مالعب :االمن حلقة
في مراحل تحقيق العدالة
يالحظ الباحث يف القضايا العسكرية
واالمنية العميد املتقاعد ناجي مالعب انه
"عندما تتفاقم الحال االمنية يف منطقة،
ال يعود يف مقدور اجهزة انفاذ القانون
التعامل مع االخطار املحدقة ،فتعمد
الحكومة اىل تكليف الجيش عمليات
حفظ االمن والنظام مبوجب خطط امنية
محددة مبهلة زمنية .لكن االخطار التي
بدات تهدد وطننا بعد انسحاب الجيش
العريب السوري عام  ،2005والعدوان
االرسائييل يف متوز  ،2006ومنذ نشوء االزمة
السورية وتطوراتها العسكرية ،تطلبت
من الجيش ـ اىل املهامت املولج تنفيذها
عىل الحدود الجنوبية بالتعاون مع قوات
"اليونيفيل"  -احاطة امنية للداخل بقوى
فاعلة لرصد البؤر االرهابية املحتملة منعا
للعبث باالمن ،وحفاظا عىل مسرية السلم

االهيل .هذا السياق العام هو املنطلق
االساس الذي رسمته الحكومة يف خطط
امنية مدروسة ينفذها الجيش والقوى ما يجري على الحدود حرب
املسلحة االخرى ،وقد اثبت جدواه بدليل مصيرية يقودها الجيش
بقاء لبنان يف امن واستقرار رغم النريان باالصالة عن لبنان والعالم الحر
التي تهب عليه من املحيط املشتعل.
■ هل يفي االتجاه العسكري واالمني
بتحقيق النتائج الكاملة ام يحتاج اىل
تكامل من نوع آخر؟
□ االمن واالستقرار العام مسؤولية
مشرتكة .االمن حلقة يف مراحل تحقيق
العدالة والرفاه للمجتمع ،ورجل االمن
هو مساعد للمدعي العام عىل ارساء
العدل ،وينفذ تكاليف السلطة االدارية،
وينبغي اكتامل الحلقات االخرى القضائية
واالدارية يف العملية االمنية لتأمني

العميد املتقاعد ناجي مالعب.

21

22

عدد  - 22تموز 2015

قاعدة صلبة القتصاد قوي هو قوام
الدولة الناجحة.

التهديد االرهابي كبير
■ دامئا يقال ان االمن يف لبنان سيايس .على لبنان واملنطقة،
كيف ترتجم هذه املسألة؟
ومع خطر العدو االسرائيلي
□ الجيش مل يقرص يوما عن وضع القيادة هناك تخل دولي

السياسية للبالد يف متطلبات املرحلة .عىل
سبيل املثال :لو اقرت خطة الجيش لتجهيز
االفواج الحدودية التي رفعت عام ،2010
لكانت تالل السلسلة الرشقية محصنة امن قومي متكامل .مفهوم االمن القومي
ومجهزة حياتيا ومتصلة بعضها ببعض يبني مدى الرتابط بني االقتصاد واالمن.
االستقرار واالمان املنشود تحقيقهام من
بالطرق ووسائل التواصل واالتصال.
خالل الخطط االمنية يف سياق املحافظة
■ اال تعتقد ان اي خطة امنية تحتاج عىل البنية التحتية االنتاجية لتمكني
اىل تقنيات متطورة حتى تكون نتائجها االقتصاد من مقومات الصمود ،ميثالن
بالفعل ظهريا للدولة لتحفيز مؤسساتها
حاسمة نسبيا؟
□ ما يواجهه بلدنا اليوم ليس ارهابا يف مواجهة االرهاب.
عاديا .اضافة اىل توافر وسائل االتصال
والتواصل وامكان الحصول عىل االسلحة ■ اين تكمن الصعوبة الحقيقية يف
املتطورة او االسلحة املحظورة (جرثومية جبه هذا الخطر الذي يعصف باملنطقة
وكيميائية) من السوق السوداء او والعامل؟
تصنيعها يف اماكن القتال حتى ،يحتم □ نجحت االجراءات االستباقية يف تفكيك
عىل القوى املسلحة ـ وكل يف اختصاصه ـ معظم الخاليا ،وقام الجيش بسد الثغر
التطلع اىل امتالك التقنيات املتطورة لجبه بني عرسال وجرودها .لكن الصعوبة
ما تعده التنظيامت االرهابية .وتشكل الكربى يف مواجهة هذا الخطر تكمن يف
الهبة السعودية بشقيها االول والثاين تهميش الحل السيايس يف سوريا ملصلحة
معينا مميزا تعمل قيادة الجيش وقيادات الحلول العسكرية العبثية التي لن تبقي
االجهزة االمنية عىل اعداد رصفها مبا لبنان يف منأى عنها كام حاولت وثيقة
يتالءم مع متطلبات التقنيات الحديثة بعبدا ترسيخه.
لتنفيذ الخطط االمنية ملكافحة االرهاب.
■ هل مستوى التهديد االرهايب كبري عىل
■ اي دور تؤديه الخطط االمنية يك لبنان؟ هل ما هو آت اشد خطورة مام
تشكل ظهريا للدولة مبؤسساتها يف مواجهة مىض؟
□ التهديد االرهايب كبري عىل املنطقة كلها
االرهاب؟
□ عندما تنصب الجهود يف اتجاه وليس عىل لبنان فحسب .اىل جانب خطر
االرهاب الجاثم عىل الحدود ،ينبغي ان العدو االرسائييل املحتل والجاثم عىل
يدعم االستقرار الداخيل تلك االهداف .حدودنا الجنوبية ،هناك اجندات اقليمية
مالحقة املجرمني الفارين من وجه وتخل دويل مربمج .مل تعد القضية ضمن
العدالة ،وضبط دخول االجانب واقامتهم مصطلحات "الربيع العريب" والحرية
وعملهم ،ودهم االماكن الخطرة بحثا عن والكرامة والنضال يف سبيل الدميوقراطية
خاليا ارهابية ،كل ذلك يساهم يف تحقيق و ،...بل اصبح االستقطاب اليوم باسم
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الدين االسالمي وتحقيق دولة الخالفة.
علينا كخرباء تقدير املوقف مبزيد من
الجدية .فأن ينضم اىل "داعش" ثالثون
الف مقاتل اجنبي – منهم مثال قائد
رشطة يف احدى مدن كازاخستان – امر
جلل ،وان تتداول التقارير االعالمية يف
كل الدول الغربية تسمية "داعش "ISIL
الدولة االسالمية يف املرشق LEVANT
وليس يف العراق والشام  ISISيعني ان
ما يجري يف ليبيا ويف سيناء من اعالن
الوالءات لـ "الدولة االسالمية" ليس من
قبيل الصدفة .لذلك علينا توقع ان ما
هو آت عىل املنطقة ،ومنها لبنان ،اشد
خطورة.
■ من موقعك ،كيف ترى السبيل لجبه
خطري االرهاب وارسائيل عىل املستوى
اللبناين شعبيا ورسميا؟
□ يف مواجهة العدو االرسائييل ال خالف
بني القادة اللبنانيني عىل اعتامد اسرتاتيجيا
دفاعية شاملة ومستدامة ،تقوم عىل احرتام
مبدأ وحدة الجهود املدنية والعسكرية،
ومبدأ الشمولية يف اشرتاك كل مؤسسات
الدولة يف الجهود الدفاعية .اما يف جبه
االرهاب ،فاملوضوع مل يعد عىل مستوى
افرقاء محليني ينارصون نظاما او معارضة
يف الداخل السوري القريب .ما يجري
عىل حدود الوطن حرب مصريية يقودها
الجيش باالصالة عن لبنان ،ال بل بالنيابة
عن كل العامل الحر .ان اجامع مجلس
الوزراء يف  4ايار املنرصم عىل اطالق يد
الجيش يف تقدير املوقف والترصف يف
مواجهة االرهاب عىل الحدود اللبنانية
 السورية ،أ ّمن الغطاء السيايس للجيشوقيادته ،علام ان الغطاء الشعبي متوافر
ويف اعىل درجاته ولكل مهامت الجيش
للدفاع عن الوطن .امامنا ايام صعبة
تقتيض تضافر الجهود املدنية والعسكرية،
السيام التنسيق بني الجيش واالجهزة
االمنية ،حتى تبقى قواتنا املسلحة محط
آمال اللبنانيني يف الدفاع عن الوطن.
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اللواء إبراهيم من جامعة سيدة اللويزة:
جئت لدعم وجود الشباب املسيحي في لبنان

االجتامع يف مكتب رئيس الجامعة االب وليد موىس.

لبى املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم دعوة رئيس جامعة سيدة اللويزة
( )NDUاالب وليد موىس ،وزارها يف زوق
مصبح مع وفد من ضباط املديرية ضم
العمداء روالن ابوجودة والياس البيرسي
ورياض طه وصالح حالوي .اىل االب موىس،
استقبله االب بشارة خوري والدكتور اييل
بدر واالستاذ سهيل مطر وعمداء الكليات
واساتذتها.

واملرصد الفليك.

اللواء ابراهيم يتفقد مكتبة الجامعة.

تخللت الزيارة جولة اللواء ابراهيم
واملسؤولني يف الجامعة عىل االقسام املختلفة
واملنشآت ،من املكتبة العامة اىل مختربات
كلية الهندسة وتجهيزات قسم تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت اىل املرصد الفليك.
وعقد لقاء يف مكتب رئيس الجامعة الذي
رحب باللواء ابراهيم ،مشددا عىل ان
الجامعة "رصح علمي يف خدمة كل لبنان".
واكد "انها تفخر بجها ٍز كاالمن العام من

وقسم التكنولوجيا.

وعب اللواء ابراهيم عن
افضل االجهزة"ّ .
اعتزازه بوجود رصح علمي كجامعة سيدة
اللويزة ،داعيا ادارتها اىل العمل عىل "تثبيت
الشباب املسيحي يف لبنان الذي ال يستمر اال
بوجود ابناء طوائفه جميعا".
وقال" :عندما ينعدم وجود طرف من
االطراف املكونني للبنان ينتهي لبنان
الرسالة".
وحض الشباب اللبناين عموما ،واملسيحي

مع عمداء كليات الجامعة.

خصوصا ،عىل "التمسك باالرض والبقاء فيها،
واالنخراط يف املؤسسات العسكرية واالمنية
للدفاع عن الوطن" ،مطالبا الشباب املسيحي
بـ"البقاء يف ارضهم الن السيد املسيح املعلم
مل يصلب يف اوروبا ،وال يف امريكا ،وال يف
اوسرتاليا ،بل يف هذا الرشق .يرتتب عليهم
البقاء يف هذا الرشق ،ارض املعلم".
وامل يف ان "ال يكتفي اللبنانيون ببطاقة
هوية واحدة تجمعهم ،بل ان يلتقوا عىل

وطالب.

املبادئ والقيم نفسها التي توحدهم" .وختم
االب موىس بشكر املدير العام لالمن العام
عىل مواقفه ولفتته تجاه الجامعة ،مقدرا
له ما يقدمه من اجل لبنان واللبنانيني،
ومؤكدا ان الجامعة تدعم الشباب املسيحي
لالنخراط يف اجهزة الدولة.
ود ّون اللواء ابراهيم يف سجل الرشف يف
الجامعة الكلمة اآلتية" :ترشفت بزيارة هذا
الرصح الرتبوي الكبري ،الشاهد عىل تاريخ

لبنان وقيمته وحضارته .سيبقى هذا الرصح
مقلعا للرجولة .دام هذا املقلع الكبري مصنعا
لرجال الوطن ،ضاربا يف الجذور ،متني
االركان ،باقيا عىل مر الزمان ما بقي لبنان".
بدوره االب موىس قدم لضيفه درعا تكرميية
تقديرا لعطاءاته ،فبادله بنسخة من كتاب
رس الدولة ،فصول من تاريخ االمن العام"
" ّ
الذي يروي سرية املديرية العامة لالمن العام
ما بني عامي  1945و.1977

يدوّن كلمة يف سجل الرشف.
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في إفتتاح مركز غزير اإلقليمي
اللواء إبراهيم :فرصة صمود في األرض الط ّيبة
يف خطوة رمت اىل تسهيل الخدمات
للمواطنني ،وترجمة لالمناء املتوازن وتقريب
مراكز االمن العام من املناطق السكنية ،افتتح
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم
مركز غزير االقليمي ،الثالث يف قضاء كرسوان
بعد جونيه وريفون.

الفرقة املوسيقية ترحب.

استقبال شعبي.

حرض االحتفال املونسنيور عصام ايب خليل
ممثال البطريرك املاروين ،نائبا كرسوان -الفتوح
نعمة الله ايب نرص وفريد الياس الخازن،
النائب فادي كرم ممثال رئيس حزب القوات
اللبنانية ،العميد املتقاعد اسعد مكاري ممثال
الرئيس السابق ميشال سليامن ،روجيه عازار

ممثال رئيس تكتل التغيري واالصالح ،مسعود
مراد ممثال وزير العمل ،العميد الركن سعد
الله الحمد ممثال قائد الجيش ،العميد جورج
وهبة ممثال املدير العام لقوى االمن الداخيل،
وضباط وشخصيات.
افتتاحا النشيد الوطني ،ثم نشيد االمن العام،
فنشيد غزير .القى بعد ذلك عضو املجلس
البلدي شارل الحداد كلمة قال فيها "انه يوم
مجيد من ايام غزير حرضتم اليها لتشاركوننا
فرحة افتتاح هذا املركز .يوم مجيد كيف
ال؟ وقد حل بيننا رجل من مالمحه هادىء
الخطى ميلك رسعة اللمح وانقشاع الرؤية.
من وراء تواضعه الكبري تربص هالة عمالقة
لرجل قدير ،حكيم شجاع ،مقدام ،صادق
ملتزم .انه اللواء عباس ابراهيم .وطئت ارضا
انجبت عظامء يف التاريخ والوطن من ايب
سعدى الكبري االمري الشهايب ،اىل البطريرك
املاروين يوسف حبيش ،اىل قديس السامء وايب
الفقري واليتيم واملحتاج ابينا يعقوب الحداد
الكبويش .انت يف قلب لبنان النابض يف فتوح
– كرسوان ،حيث يعيش شعب نشأ عىل حب
االرز والوطن ،شعب يأىب الذل والهوان ،يؤمن
بلبنان الواحد املوحد ،لبنان العيش املشرتك،
لبنان السيد الحر املستقل".
اضاف" :انت ونحن يف وطن يعيش يف عني
العاصفة ،ويف زمن تنهش العصبيات واملوجات
التكفريية بعض العقول والنفوس الضعيفة،
حتى بات وطننا يعيش عىل حافة الهاوية.
لكنه لن يقع فيها بفضل امثالكم من القادة
واملسؤولني .بفضل القوى االمنية الحارضة
الساهرة عىل مفرتق كل دار تطمنئ اىل سالمتنا
وامننا وحياتنا".
وتحدث رئيس بلدية غزير القنصل ابراهيم
الحداد منوها باهمية االمن العام ودوره:
"هو الجهاز الذي تتجسم فيه املحافظة عىل
كيان االمة ورشفها وكرامتها .هو يف الوقت
عينه صاحب عقيدة وطنية راسخة ،يلتقي

فيه لبنانيون من االتجاهات املختلفة لتنصهر
كلها يف بوتقة وطنية واحدة ،تقوم عىل الوالء
للوطن الواحد يف االنضباط وحمل املسؤولية".
وتوجه اىل اللواء ابراهيم" :نهضتم بالواجب
ّ
واملسؤولية معا متحسسني آالم اللبنانيني
وآمالهم يف االنتصار دامئا للحق وتطبيق القانون
بعدالة الحزم مع الحلم .انتم يف غمرة اوقات
صاخبة وشاقة تسلمتم ارشف مهمة ،فرحتم
تبذلون الجهود املتواصلة واملستمرة للحفاظ
عىل سيادة الوطن وحامية الشعب بقوة
وعزمية عز نظريهام .فاكتسبتم ثقة املسؤولني
واملواطنني عىل السواء ،واعدتم االمن العام اىل
سابق هيبته واحرتامه ،ومكانته ودوره وعظم
مسؤوليته ،ليصبح بفضل سهركم وجهودكم
واتزانكم ورباطة جأشكم مفخرة لبنان والعامل.
لقد ابديتم يف مواقفكم املثالية حسن استعامل
السلطة بتجرد ونزاهة وعنفوان واباء ،بحيث
انترصتم للقانون وما ظلمتم ،واديتم واجبكم
الوطني فعدلتم .انت اليوم يف غزير ،مسقط
اول لواء هو اللواء الرئيس فؤاد شهاب الذي
به نفخر ونعتز ،بقدر فخرنا واعتزازنا بكم
وبكل َمن يحمل لواءه يف الجيش والدولة
واملؤسسات .الغزيريون عىل مدى تاريخهم
العريق حملوا لواء الدولة رشفا وواجبا وخدمة
وتضحيات .ليس بالكثري او الجديد عىل غزير
ان يكون لها اليوم مركز لالمن العام تسهيال
ملعامالت املواطنني يف فتوح كرسوان .ها هي
يف هذا اليوم االغر تحتفل بافتتاح مركز لالمن
العام ،يعيد اليها دورها القيادي والريادي
يف خدمة املواطنني ،مبوافقتكم وحضوركم
وتشجيعكم تحقيقا لالمناء املتوازن".
والقى اللواء ابراهيم كلمة قال فيها" :من
غزير ،مدينة اللواء االمري ،باين الجيش،
مؤسس الحداثة يف دولة االستقالل ،صاحب
البصامت االصالحية يف اداراتها واجهزتها الذي
شق الطريق امام النخب البارزة يف ميادين
اختصاصها يك تؤدي دورها يف خدمة الوطن،
الذي شاءه الئقا بتاريخه العريق وحضارته
املتوهجة .من بوابة فتوح كرسوان الفاتنة،
الغارقة يف الجامل ،كعروس مستورة بالجبال
الخرض ،تالمس اقدامها زرقة الخليج .من هذه
البلدة املميزة بتاريخها وحارضها احييكم،

واعلن افتتاح مركز جديد لالمن العام هو
الثالث بعد جونيه وريفون يف هذه املنطقة
الغالية من لبنان ،يف اطار املخطط التطويري
الذي اعتمدته املديرية العامة لالمن العام،
ويهدف يف بعض جوانبه اىل افتتاح مراكز
جديدة يف املناطق اللبنانية لتسهيل شؤون
املواطنني واملقيمني ،وتخفيف الضغط عن
املراكز االقليمية االخرى ،خصوصا بعد تزايد
اعداد الوافدين اىل لبنان ،ما رتب عىل
العسكريني اعباء اضافية مرهقة".

قص رشيط افتتاح مركز غزير االقليمي.

اللواء ابراهيم متحدثا.

واعلن ان "هذا املركز يتيح البناء منطقة كبرية
وساكنيها ،كفتوح كرسوان ،انجاز معامالتهم
من دون تكبد االنتقال اىل مركز جونيه ،او
االنتظار طويال ،وهو ما ينشده كل مواطن.
اﻻهم من ذلك انه يتيح لهم فرصة الصمود
والبقاء يف هذه اﻻرض الطيبة .اذا مل تكن
الدولة يف خدمة مواطنيها ،يف خدمة َمن
تكون؟ ال سيام وان االمن العام جهاز يف خدمة
اللبنانيني ،اىل كونه قلب الوطن النابض وعينه
الساهرة ابدا .هذا الدور املنوط به دليل

27

28

عدد  - 22تموز 2015

عدد  - 22تموز 2015

االنجيل املقدس هدية رئيس بلدية غزير ابراهيم الحداد اىل اللواء ابراهيم.

الدولة ،بل خارطة الطريق التي تيضء عىل
مكامن القوة والضعف يف املجتمع ،واجتناب
الوقوع يف الخطأ وتاليف االخطار".
اضاف" :نهنىء ابناء بلدات فتوح كرسوان عىل
هذا االنجاز الذي متثل يف افتتاح مركز جديد
لالمن العام ،يكون منذورا للخدمة العامة.
ننتهز املناسبة لشكر رئيس البلدية الدكتور
ابراهيم الحداد الذي سعى جاهدا ،بالتعاون
مع االمن العام ،اىل توفري هذا املقر الالئق.
رمبا قيل "من نعم الله عليك حاجة الناس
اليك" .هذا رشف عظيم ان يبقى االمن العام
اىل جانب اللبنانيني ،جميع اللبنانيني ،يلبي
حاجاتهم ويتطلع اىل مستقبل ابنائهم .الشكر
لكم ولكل َمن ساهم يف انشاء املركز ،وعىس ان
يكون هذا الحدث اليوم مناسبة لتأكيد الوالء
للبنان وحقه  -كام حق ابنائه  -يف الحياة
بسالم وامن ورفاهية بعيدا من االخطار التي
تدق بابه ،والعواصف العاتية التي تهدده
باستمرار".
وتسلم اللواء ابراهيم من الدكتور الحداد
هديتني هام االنجيل املقدس والقرآن الكريم
وصورة للسيدة العذراء اىل كتاب عن تاريخ
غزير .بدوره قدم له اللواء ابراهيم كتاب "رس
الدولة" الذي يروي تاريخ االمن العام ما بني
عامي  1945و 1977ودرع االمن العام تكرميا
لعطاءاته.
يف نهاية االحتفال متنى عىل املنظمني ازالة
صوره والالفتات املرحبة به التي رفعت عىل
طول الطريق اىل غزير ،متمنيا وضع العلم
اللبناين مكانها .وقال مامزحا" :ليس اقتداء
بأحد بل انسجاما مع اقتناعايت".

والقرآن الكريم.

مشاركون يف االحتفال.

القى الشاعر موىس زغيب قصيدة توجه فيها اىل اللواء عباس ابراهيم.
قال يف بعض ابياتها:
		
يا هالكبري يا تاج جبهة امن عام
			
ما يف حدا من شاملنا لجنوبنا
		
من هيك ساعة ما عربت دروبنا
		
من حولك شبكنا عيونا وقلوبنا

من كل ييل بيدعوا كبار املقام
قدك مكرت فعل ومقلل كالم
تنبادلك بعض الوفا واالهتامم
تيصري عندك امن خاص وامن عام

¶¶¶
برحلة سنني مباركة فصوال
اديت العمر يا شيخ امن العام		
مبسجد عيل ومبذبح مار نقوال
			
خدمت املسيحيني واالسالم
ولليوم بعدا الناس بتقوال
			
عامل فضيلة وصار لها عوام
بتشم فيها كرامة التحرير
			
انك اذا عمخدتك بتنام
ريحة صىل راهبات معلوال

29

30

عدد  - 22تموز 2015

عدد  - 22تموز 2015

تقرير
جورج ياسمني

georgesyasmine@hotmail.com

بين سخونة حدودية وبرودة داخلية

لبنان يواجه اإلرهاب

مبقدار ما ينأى لبنان بنفسه عن حرائق املنطقة ،تدفعه التوترات والتطورات اىل
االقرتاب منها قرسا .الهامش الداخيل يبقى متسعا ملزيد من املساعي اآليلة اىل تربيد
املواقف ،واملشهد الخارجي يتبدى مزدحام باملواعيد الكربى واملحطات املفصلية
يحاول االرهابيون تسجيل اهداف وامرار كرات
نار اىل الداخل اللبناين بعد سوريا والعراق ،وفق
االجندة اآلتية:
• استكامل مشهد ازالة الحدود الجغرافية وتغيري
معامل الركائز املجتمعية والثقافية والحضارية
واالنسانية التي قامت عليها دول املنطقة
وبلدانها ،وخصوصا تلك التي تختزن االرث
الحضاري والعمراين والروحي مثل سوريا والعراق
ولبنان .بدأوا يف االنبار وتوسعوا اىل تدمر ووسط
سوريا وشاملها ،ويحاولون التمدد اىل لبنان عرب
بوابتي الشامل والرشق .لكنهم مل يقرتبوا ـ ويبدو
انهم ليسوا يف هذا الوارد ـ من ارسائيل عىل
الحدود او يف الداخل .ما يعزز الرابط بني االرهاب
وارسائيل ،ويؤكد انهام وجهان لعملة واحدة.
• نقل الحريق االقليمي اىل الداخل اللبناين،
وتعميم مفهوم املسطح املذهبي او بلغة علم
الزالزل والصفائح التكوينية :الفوالق الطائفية
من خالل االعتداءات الحدودية واالخرتاقات
املوضعية من جهة ،وارتكاب مجازر واعتداءات
عىل غرار ما حصل مع طائفة املوحدين يف جبل
السامق يف ريف ادلب ،لبث الذعر بني السكان
اآلمنني العزل وتوجيه رسائل اىل اخوانهم يف دول
االقليم ،وتحريضهم عىل الدول التي يعيشون
فيها ،او دفعهم اىل االستكانة واملهادنة واتخاذ
جانب الحياد يف ما يحصل.
• القيام باعتداءات استباقية وتنفيذ هجامت
وقائية ،تهدف اىل اشغال الجيش اللبناين وتشتيت
قواه وتركيزه ،واستحداث جبهات وهجامت
يف مناطق محددة من البقاع الشاميل الشغال
املقاومة بهدف تخفيف الضغط عن املجموعات
االرهابية عىل الحدود الرشقية اللبنانية -
السورية ،ومحاولة النفاذ اىل محيط قرى وبلدات

ذات طابع معني ،لبث الذعر وزرع القلق عىل
املصري .فضال عن اتباع تكتيك مكشوف ،يتمثل
بجس النبض املستمر لقدرة القوات املسلحة
الرشعية اللبنانية عىل التعامل مع االرهابيني يف
اكرث من موقع وبقعة ،وعىل امتداد جغرايف اوسع
وحيز ميداين اكرب.
• توسيع املدى الحيوي ( )Espace Vitalلكيان
االرهاب بحيث يكون لهذا "الكيان" موطئ
قدم ومنصة انطالق يف كل منطقة يتمدد اليها،
او يحتلها ،يف اتجاه مناطق جديدة ،يف دينامية
متحركة متواصلة ال تقف عند حدود وال تقيم
وزنا الي وجود ،بحيث يصعب عىل القوى التي
تقاوم وتتصدى لهذه املجموعات ان تواجهها يف
رقعة محددة ،وتحارصها يف مساحة معينة .ما
يضطر القوى املدافعة اىل توسيع خطوط امدادها
ونرش قواتها ،واستنزاف قدراتها يف معارك متنقلة

ومحاور مستحدثة وجبهات جديدة ،بدال من
القضاء عىل االرهابيني وتطهري املناطق املحتلة من
وجودهم .هذه االسرتاتيجيا تتكشف اكرث فاكرث يف
املناطق الصحراوية والحدودية يف العراق وسوريا،
وصوال اىل املعابر واملمرات من دول تقدم الدعم
لالرهابيني بالتسهيل او التواطؤ وغض الطرف او
بالدعم املبارش ،ومد هؤالء بكل اسباب البقاء
واالستمرار والتوسع وتقديم االسلحة واالنظمة
املعلوماتية والدعم اللوجستي.
• االمساك بورقة املخطوفني العسكريني لالبتزاز
والتحريض ،وتأليب الرأي العام واملعنيني
املبارشين بهذه القضية عىل الدولة اللبنانية،
واستخدام العسكريني رهائن ودروعا برشية
لفرض الرشوط ورفع سقوف التفاوض لكسب
الوقت ،يف انتظار ظروف ميدانية واقليمية افضل
(من وجهة نظرهم) ،واالبقاء عىل العسكريني
كأهم بوليصة تأمني يف جبه االحتامالت الصعبة.
• ترقب االرهابيني التطورات الحاصلة يف املشهد
السيايس الرتيك بعد توقف مسرية رجب طيب
اردوغان التصاعدية ،وبدء العد العكيس التنازيل

ازال التكفرييون الحدود بني سوريا والعراق ،ويحاذرون االقرتاب من الحدود االرسائيلية.

ميسك االرهابيون بورقة العسكريني املخطوفني لالبتزاز والتحريض.

لحلم االمرباطورية الطورانية ونهاية مرحلة نفوذ
حزب "العدالة والتنمية" وسيطرته املطلقة عىل
الحكم ،وفشل مرشوع تعديل الدستور والتحول
اىل النظام الرئايس .مثة تطور ال يقل اهمية ،يتمثل
يف بروز االكراد قوة سياسية انتخابية شعبية
يحسب لها حساب يف اعادة رسم املشهد الرتيك،
واعادة االعتبار اىل الهوية الكردية ومستقبل
السياسة الرتكية القامئة عىل التدخل باقىص قوة
يف مجريات االحداث يف سوريا ،ويف ملف العالقة
مع مرص ،ويف مرشوع زعامة العامل االسالمي
مع السعودية .اضافة اىل الدخول يف سباق مع
الوقت لفرض امر واقع جديد يف املنطقة املمتدة
من العراق اىل سوريا فلبنان ،استباقا الي تغيري
او تبديل او تعديل يف املرشوع الرتيك الذي ارىس
اردوغان دعامئه ،وثبت احمد داود اوغلو بنيانه
من خالل اسرتاتيجيا "تصدير املشاكل" و"استرياد
النفوذ" .وهي السياسة التي دفع مثنها اوغلو من
خالل التضحية به متاما ،كام فعل اردوغان مع
رشيكه ورفيق دربه عبدالله غول الذي دفع اىل
الخروج من املعادلة الرتكية.
• يسعى االرهابيون مجددا اىل النفاذ اىل قلب
املناطق املأهولة والتجمعات السكانية ،من خالل
التفجريات والعبوات والعمليات التخريبية يف كل
املناطق ،لزرع البلبلة وتوسيع الرشوخ الحاصلة
وتعميق االنقسامات السياسية ،ورفعها اىل
مستوى املواجهات الحادة والخطابات املتشددة،
بهدف الفرز القائم يف املنطقة والشحن الفئوي
واملشاهد املقززة لالعدامات واملجازر ،المرار
التطهري العرقي واملذهبي والحضاري عىل غرار ما
حصل يف العراق ويحصل يف سوريا.
 تكثيف الدعاية السوداء ،واعتامد خطة دعائيةممنهجة ومكثفة عىل غرار االعالم النازي ايام

جوزف غوبلز مساعد هتلر .تقوم عىل الكذب
والرتويع والقتل والدفع اىل الرحيل او الرتحيل،
ونعت العدو بالضعف والعجز والخوف،
وتصوير االرهايب عىل انه مقاتل عقائدي شديد
البأس رابط الجأش قوي الشكيمة حديدي
العزمية ثابت التصميم عىل بلوغ الهدف ايا
تكن التضحيات .فضال عن املغريات املادية
وغري املادية واملنافع الجانبية التي تؤمن لهؤالء
االرهابيني كل املربرات لالنضامم اىل الحركات
التكفريية .هذا االمر دفع برئيس وزراء سنغافورة
اىل التحذير من ان جنوب رشق آسيا اصبح
مركزا اساسيا لتجنيد "داعش" عرب ارسال مئات
املتطوعني من اندونيسيا وماليزيا اىل سوريا،
وتشكيل وحدة قتالية خاصة بهم اطلق عليها
اسم كتيبة "نوسانرتا" او "كتيبة ارخبيل املاليو"
القتالية ،فضال عن مبايعة الجامعات املتشددة
يف جنوب رشق آسيا لـ"داعش" ما يهدد استقرار
دول رشق آسيا وازدهارها.
• يعول االرهابيون والحركات التكفريية عىل
الحرب اليمنية واستثامر مجرياتها ومعطياتها
ملصلحة مرشوعهم ،واعتبار ما يحصل هناك اعاد
التوازن اىل الرصاع القائم مع الدولة السورية

يترقب االرهابيون
التطورات التركية،
ويستخفون بالحملة
االميركية ،ويراهنون
على الحرب اليمنية

وايران واملقاومة يف لبنان ،واالستفادة من
التطورات العسكرية والواقع االقليمي والدويل
لتحقيق مكاسب عىل االرض ،واحراز نقاط يف
ثالثة محاور:
• شامل سوريا ورشقها من الحسكة واملعابر
الحدودية اىل ادلب ،نزوال اىل تدمر رشق دمشق.
• جنوب سوريا من خالل التمدد اىل املنطقة
الواقعة رشق محافظة السويداء ،وهي منطقة
صحراوية سكانها من البدو ،بديال من التقدم يف
الوقت الراهن يف اتجاه حمص الصعبة واملحصنة
الحتوائها عىل تجمعات عسكرية وسكانية كثيفة.
• يف الوسط عىل الحدود اللبنانية  -السورية
لعزل العاصمة السورية واضعاف ظهريها املتمثل
بجبهة القلمون .االمر الذي مل يتحقق من الجانب
اللبناين الذي حقق فيه الجيش واملقاومة انتصارا
رصيحا عىل املجموعات التكفريية.
• اعتقاد االرهابيني بأن الغرب عموما ،والواليات
املتحدة خصوصا ،يقودان حملة صوتية شكلية
ضدهم ،وليس حربا تدمريية لشل قدراتهم وانهاء
وجودهم .هذا االعتقاد عززته نتائج الحملة التي
تقودها الواليات املتحدة ضد "داعش" واخواتها
والتي مل تسفر سوى عن تقوية "داعش" او
عىل االقل احتفاظها بقدراتها باعرتاف الرئيس
باراك اوباما واركان االدارة االمريكية ،وباقرار
من الحكومات الغربية االوروبية التي رأت ان
القصف الجوي وغارات التحالف الغريب عىل
"داعش" مضيعة للوقت واهدار لالموال .هذه
االسرتاتيجيا تهدف اىل اضعاف داعش وايران
وحلفائها عىل املدى الطويل ،وهي نفسها التي
تبنتها واشنطن ضد ايران منذ  35سنة من خالل
سياسة االحتواء والتي ادت اىل نتائج عكسية،
متثلت بتعاظم النفوذ االيراين يف العراق واملنطقة
بعد اسقاط صدام حسني ،ما اضطر واشنطن اىل
التعامل مع ايران كقوة مؤثرة وفاعلة يف العراق
وافغانستان وسوريا.
هذا املشهد االقليمي الحدودي املتفجر ،تقابله
مساع لتربيد الساحة الداخلية ورفع منسوب
التحاور ،واالبقاء عىل هوامش تواصل ومساحات
مشرتكة للتالقي ،وارضية ثابتة الستمرار عمل
املؤسسات ،رغم التجاذبات والتشنجات التي
تقف يف نهاية املطاف عند املصلحة الوطنية
الكربى ،وتسهل دونها الحساسيات الصغرى.
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مشروع أردوغان توقف عند عتبة النظام الرئاسي

تركيا بني حكومة إئتالف  ...أو إنتخابات ّ
مبكرة
شكلت االنتخابات العامة يف تركيا نقطة تحول يف مسار الوضع الداخيل ،سيكون
لها انعكاس عىل السياسة الخارجية النقرة ،بعدما حملت مفاجأة كبرية هي كرس
شوكة الرئيس وزعيم حزب “العدالة والتنمية” رجب طيب اردوغان ،واوقفت
مرشوعه الطموح اىل نظام رئايس والتفرد بالحكم

فاقت نتائج االنتخابات العامة يف تركيا
كل التوقعات .حزب الرئيس رجب طيب
اردوغان ظل بعيدا عن نسبة الثلثني ،ومل
يتجاوز عتبة النصف زائدا واحدا يف الربملان
حتى ،ومل يعد الحزب الحاكم .تركيا عادت
اىل حقبة الحكومات االئتالفية ،لتدخل
مرحلة من الرتقب وعدم االستقرار السيايس.
اكتسبت االنتخابات هذه املرة اهمية
فائقة عىل مستوى ميزان القوى السيايس
ومعادلة الحكم ،ومستقبل النظام الرئايس
ومسار القضية الكردية .ارادها اردوغان
محطة حاسمة لتثبيت «الحالة االردوغانية»
وتحقيق انتصار يخوله الوصول اىل نقطة
الذروة ،وان يصبح رئيسا او «سلطانا»
مطلق الصالحيات .فيام كانت املعارضة امام
فرصة اخرية لوقف «التسونامي االردوغاين»
ورضب مرشوع التفرد بالسلطة ،بحرمان
«العدالة والتنمية» من فرصة الحصول عىل
الغالبية املريحة التي تخوله تغيري النظام
الربملاين اىل رئايس.
قبل االنتخابات ،كان اردوغان ال يزال مهيمنا
عىل املشهد السيايس باكمله ،ومل يكن قد
خرس انتخابات حتى اآلن وامنا ربح كل
املعارك ،ومعظمها بارقام عالية ونسب كبرية
وفوارق شاسعة عن خصومه .لكن الوضع
هذه املرة اختلف يف انتخابات مل يخضها
حزب «العدالة والتنمية» لالحتفاظ باملركز
االول ،وامنا كانت معركة امتالك القدرة
عىل استكامل االنقالب الدستوري الهادئ
املتدرج الذي ينفذه منذ  15عاما.

ما اختلف هذه املرة ان مفتاح التحكم
بالخريطة السياسية ونتيجة االنتخابات
كان يف يد حزب «الشعوب الدميوقراطية»
الكردي ،املؤيد لزعيم حزب «العامل
الكردستاين» عبدالله اوجالن .هذا الحزب
قرر مغامرا ان يلعبها «صولد» ،وان يخوض
االنتخابات بصفته حزبا وليس عىل اساس
«مرشحني مستقلني» .وهذا يفرض عليه
الحصول عىل  %10من االصوات عىل مستوى
كل تركيا ،فاذا اخفق يخرس خسارة شاملة
وال يكون له نائب واحد يف الربملان .اما اذا
فاز الحزب الكردي بـ %10وما فوق ،يعني
انه قد يحصل عىل مجموع يصل اىل 80
نائبا ،وهذا يؤدي اىل حرمان حزب اردوغان
من غالبية مريحة وكافية لتعديل الدستور،
ويجربه عىل تشكيل حكومة ائتالفية .وهو
ما يعني عمليا خسارة اردوغان واصابة
مرشوعه باول رضبة موجعة .وهو ما انتهت
اليه االنتخابات املثرية يف مفاجآتها ونتائجها.
مل يعد اردوغان قادرا عىل االستمرار متفردا
بحكم تركيا .مرحلة حكومة اللون السيايس

ما حصل في تركيا اكثر
من تغيير في املشهد
السياسي ،واقل من انقالب

الواحد التي عاشتها تركيا منذ عام ،2000
حكومة حزب «العدالة والتنمية» ،قد انتهت
حاليا مع عدم حصوله عىل االكرثية املطلقة،
لتعود تركيا اىل حقبة الحكومات االئتالفية.
لكن اردوغان يواجه مع اول حكومة ائتالفية
موقفا حرجا وخيارات صعبة ،وامامه ثالثة
منها احالها مر :ان يتحالف مع «الحركة
القومية» التي تعارض مسار الحل مع
االكراد والتقارب الكبري مع البلدان العربية،
او يتحالف مع حزب «الشعب الجمهوري»
العلامين واكرث املعارضني لسياسته يف سوريا،
او يتحالف مع الحزب الكردي الجديد الذي
دخل الربملان والذي يعد واجهة لحزب
«العامل الكردستاين» ،والتحالف معه يكلف
مثنا سياسيا وتنازالت يف املسألة الكردية.
اذا فشل حزب «العدالة والتنمية» يف احداث
اي اخرتاق يف تشكيل الحكومة ،وكذلك اي
ائتالف آخر ،عندئذ تكون تركيا امام الدعوة
اىل انتخابات جديدة يف اقل من ثالثة اشهر،
ما قد يعني املزيد من القلق اقتصاديا
وسياسيا .وذلك سيحدث يف ظل حروب
صغرية وكبرية تحوط بها ،وال تستطيع ان
تعزل نفسها عنها.
الوجه اآلخر لخسارة اردوغان والحزب
االسالمي ،كان فوز الحزب الكردي وزعيمه
الشاب صالح الدين دميرطاش .تخطى
الحزب الكردي («الشعوب الدميوقراطية»)
عتبة  %10الرضورية لدخول الربملان ،ووصل
اىل  %13متجاوزا كل التوقعات ليحصل
عىل  80مقعدا ،ويدخل االكراد للمرة االوىل
يف تاريخ الجمهورية الرتكية اىل الربملان
كحزب سيايس مستقل ،بعدما وصلوا سابقا
باعداد صغرية (بني  15و 20نائبا) كمرشحني
مستقلني.
انتصار االكراد بصعودهم اىل ما فوق ،%10
كان النتيجة املدوية لالنتخابات الرتكية

تصفية الرئيس رجب طيب اردوغان كل رشكائه يف الحزب وخارجه ،دفع بعض القواعد اىل تغيري وجهة تصويتها.

اكراد تركيا

االكراد هم رابع هوية قومية يف الرشق االوسط .اكراد تركيا يعدون الحجر االساس الي
كيان كردي مستقل ميكن ان ينشأ ،باعتبارهم الكتلة الجغرافية والسكانية االكرب يف مناطق
الوجود الكردي الذي وزعته اتفاقات ما بعد الحرب العاملية االوىل بني اربع دول هي تركيا
والعراق وايران وسوريا.
يشكل اكراد تركيا  %41من اكراد العامل ،ويتجاوز عددهم  15مليون نسمة ،اي  %20من
سكان تركيا .وهم موجودون يف مناطق جنوب رشق تركيا املحاذية لسوريا والعراق وايران،
وينتمي  %70من اكراد تركيا اىل الطائفة السنية لكنهم يتبعون املذهب الشافعي ،يف حني
ان معظم االتراك يتبعون املذهب الحنفي .بني االكراد نسبة  %30من العلويني مع اقلية
من الشيعة ،يتحدثون جميعا اللغة القرمانية.

والذي تسبب بخسارة «العدالة والتنمية».
فاالكراد اتخذوا قرارا جريئا ومجازفا عندما
قرروا خوض االنتخابات كحزب ،الن هذا
القرار كان يعني يف ظل النظام االنتخايب
الرتيك اما تحقيق االخرتاق الصعب واالنجاز
التاريخي بدخول الربملان ،او خسارة كل
يشء و«سطو» حزب اردوغان عىل مقاعد
االكراد.
يف الواقع عوامل عدة لعبت يف مصلحة
الحزب الكردي ،ابرزها ان نسبة من الناخبني
االكراد املتدينني ممن كانوا يصوتون
الردوغان مل تصوت له هذه املرة .ومعروف
ان موقفه الداعم لسقوط كوباين (عني
العرب) يف ايدي تنظيم «داعش» ،وانكاره
مجددا وجود قضية كردية ،اعادا شد
العصب الكردي وتقديم الهوية الكردية عىل

االسالمية لدى الناخب الكردي االسالمي.
كام ان تالعب اردوغان مبسألة املفاوضات
مع االكراد وعدم تقديم اي يشء لهم ،اثارا
استياء بعض َمن كانوا يصوتون له من
االكراد ،ما حرمه من بعض اصواتهم .لعل
تخوف البعض من ترسيخ االستبداد الحايل
يف حال تحويل النظام اىل رئايس ،دفع بعدد
من القوى والناخبني اىل التصويت للحزب
الكردي ليس حبا به ،بل لتمكينه من تجاوز
 %10ملنع حصول حزب «العدالة والتنمية»
عىل اكرثية ،متكنه من تعديل الدستور.
اما تقدم «الحركة القومية» الذي يعد
محدودا (من  13اىل  ،)%16فانه جاء معربا
وله مغزى من الناحية السياسية .ذلك ان
كتلة ناخبة كانت تصوت لحزب «العدالة
والتنمية» وتفوق مليون صوت اصيبت

بصدمة جراء طريقة تعاطي حكومة
اردوغان مع قضايا الفساد والتغطية عليها،
وقررت التصويت لحزب «الحركة القومية».
كام ان جانبا من قواعد الحزب الحاكم شعر
بصدمة اخالقية ايضا جراء الكشف بالفيديو
عن كميات االسلحة (وليست مساعدات
انسانية) كانت تحملها الشاحنات املتوجهة
اىل سوريا .عالوة عىل ذلك ،فان تصفية
اردوغان كل رشكائه يف الحزب وخارجه،
من فتح الله غولني اىل عبدالله غول ،وكل
القيادات التي رافقته عىل امتداد السنوات
الـ  12املاضية ،دفعت ببعض القواعد اىل
تغيري وجهة تصويتها.
ما حصل يف تركيا ،وهو اكرث من تغيري يف
املشهد السيايس واقل من انقالب سيايس،
يعني واقع تركيا ومستقبلها السيايس ،الن
االنتخابات اعلنت:
• توقف مسرية اردوغان التصاعدية ،بعدما
وصل اىل الذروة وحقق افضل ما لديه
واقىص ما ميكنه.
• نهاية العرص الذهبي لحزب «العدالة
والتنمية» ،وبداية العد العكيس له.
• العودة اىل الحكومة االئتالفية مع رئيس
جديد ،حيث من املتوقع ان يكون احمد
داود اوغلو اوىل ضحايا االنتخابات ،وان
يدفع مثن الخسارة.
• فشل مرشوع تعديل الدستور ،وطي
صفحة النظام الرئايس نهائيا.
• تغيري يف مسار القضية الكردية ووترية
املفاوضات ،وهذا التغيري ال ميكن تحديد
وجهته .قد يكون ايجابيا يف اتجاه االعرتاف
بحقوق االكراد ومطالبهم ،بعدما فرضوا
اعرتافا سياسيا بوجودهم وحصتهم يف
الربملان ودورهم املؤثر يف ترجيح الكفة،
وبعدما اصبحوا جزءا من الحياة السياسية
الرتكية ورأوا ان النضال السيايس غري املسلح
يوصل اىل نتائج .كام ميكن ان يكون سلبيا
جراء الضعف الالحق باردوغان وحزبه ،ما
يجعله اقل قدرة عىل تقديم تنازالت .هذا
اذا كان راغبا يف تقدميها.
لكن االنتخابات تعني ايضا ،بنتائجها،
املنطقة العربية الن التغيريات الداخلية
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فوز الحزب الكردي بـ %10وما فوق ادى اىل حرمان حزب اردوغان من الغالبية لتعديل الدستور.

ستنجم عنها تغيريات خارجية .اذ سيكون
من الصعب عىل حزب «العدالة والتنمية»
مع حكومة ائتالفية االستمرار يف سياساته
الخارجية الحالية ،وخصوصا يف ملف االزمة
السورية ويف ملف العالقة مع مرص ويف
مرشوع زعامة العامل االسالمي «السني»
املتنازع عليه مع السعودية ،والذي كان
حزب «العدالة والتنمية» توغل فيه من
«باب العامل العريب».
السياسة الخارجية لرتكيا لن تبقى عىل حالها.
اذ يرى البعض يف دخول رشيك اىل الحكومة
فرصة لتغيري سياستها الخارجية يف ما يتعلق
مبرص وسوريا والعالقة مع تنظيم «االخوان
املسلمني» ،بل يف العالقة مع الغرب واالتحاد
االورويب حتى .ناهيك باالسئلة الكثرية عن
مصري امللف السوري الذي تلعب تركيا دورا
اساسيا فيه .فاحزاب املعارضة املرشحة
للتحالف مع حزب «العدالة والتنمية» يف
الحكومة الجديدة ،ترفض يف شكل قاطع
دعم املسلحني يف سوريا وتؤيد حال سياسيا
توافقيا ،كام ترفض لعب تركيا عىل وتر

«القيادة السنية» يف املنطقة او رعاية ما
يعرف بـ«االسالم املعتدل» وتياراته.
خرس اردوغان االنتخابات وخرس معها
سيطرته الكاملة عىل الدولة ،وسياسته
الخارجية الهجومية يف محاولة استعادة مرص

واحتواء النفوذ السعودي ،والتفرد بالتدخل
يف سوريا ورسم املسارات ،وفقا ملا يراه هو
مناسبا لرتكيا .هدف واحد ال يتغري نصب
عينيه :اسقاط النظام يف سوريا ،ومحاولة
تغيري الوضع يف مرص قدر االمكان.

ديمرطاش النجم السياسي الصاعد
مع دخولهم الربملان للمرة االوىل كحزب ،اصبح االكراد قوة سياسية يف تركيا .املفارقة
انهم يشكلون ،مع اول دخول ،قوة مرجحة بني الحزب الحاكم واملعارضة .يوصف حزب
«الشعوب الدميوقراطية» بانه قوة سياسية صاعدة ،وينظر اىل زعيمه صالح الدين
دميرطاش عىل انه النجم السيايس الصاعد .هذا السيايس الشاب يقود حزبا يعد مثابة
الجناح السيايس لحزب «العامل الكردستاين» الذي يتزعمه عبدالله اوجالن املوجود يف
السجون الرتكية ،بعد سنوات من النضال املسلح .يتزامن تحول االكراد اىل قوة سياسية
معرتف بها وممثلة يف الربملان مع وصول عملية التسوية السلمية للقضية الكردية اىل
مراحل متقدمة ،وتهدف اىل نيل االكراد حقوقهم السياسية والثقافية .ويعتقد خرباء اتراك
ان دميرطاش سيتمكن بعد نجاحه من اعادة هيكلة السياسة الكردية ،من السعي اىل حل
مشكالت االكراد بالطرق السياسية والدميوقراطية.
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تم ّدد إيران ه ٌ
اجس وإتفاقها مع واشنطن أولوية

العالقات األميركية ـ الخليجية :خالف أولويات
مل تكن القمة الخليجية ـ االمريكية يف كامب ديفيد السابيع خلت ،ووصفت
بالتاريخية وغري املسبوقة ،تحوال يف العالقات بقدر ما عُ دت نقطة انطالقة جديدة
متجددة .جاءت يف سياق محاوالت ادارة الرئيس االمرييك باراك اوباما احتواء
القلق الخليجي املتنامي بازاء تداعيات التوصل اىل اتفاق نووي مع ايران

تخىش دول الخليج من ان يؤدي رفع العقوبات
االقتصادية عن ايران واعادة اموالها املحتجزة
اليها ،اىل زيادة دعمها حلفائها يف كل من العراق
وسوريا واليمن ولبنان .كام تخىش من ان يرتكها
االنكفاء االمرييك عن الرشق االوسط مكشوفة
امام التمدد االيراين ،خصوصا وان االتفاق
النووي النهايئ سيبقي عىل البنية التحتية النووية
االيرانية عىل االرجح .جاءت قمة كامب ديفيد
كذلك يف سياق رغبة الدول الخليجية ،وخصوصا
السعودية ،يف تأسيس معادلة توازن قوى اقليمية
جديدة وتوازن اسرتاتيجي مع ايران.
ملفات حيوية موضع تشاور وتفاوض بني
االمريكيني والخليجيني منذ قمة كمب ديفيد،
تشمل االرهاب والتعاون االمني والدفاعي
والعالقة االسرتاتيجية البعيدة املدى وامللف
االيراين ببعديه النووي واالقليمي يف سوريا واليمن
والعراق .حتى اآلن ،مل يحصل تطابق يف وجهات
النظر يف كل هذه امللفات ،ومل تتبدد ازمة الثقة
الخليجية بالواليات املتحدة .مثة ارصار خليجي
عىل ان تلبي واشنطن اولويات اقليمية مثل
اليمن وسوريا باجراءات جدية ،وارصار سعودي
عىل اهمية اخذ مصالح السعودية وامنها القومي
يف االعتبار وابالغ ايران انها اخطأت اسرتاتيجيا
حني سمحت للحوثيني بتجاوز الخطوط الحمر
يف اليمن ،وعليها الرتاجع عن هذا الخطأ .هناك
ايضا التفاوت يف طريقة محاربة االرهاب رغم
االتفاق الحاصل عليها ،الن الرسالة الخليجية
اىل اوروبا هي "ان الرشاكة االمريكية ـ االيرانية
كبديل من التحالف الدويل ليست سوى سياسة
خرقاء ،وان محاربة داعش غري ممكنة من دون

يخشى الخليج من ان يؤدي
رفع العقوبات عن ايران الى
زيادة دعمها حلفائها

املشاركة السنية الحكومية والشعبية" .بالتايل
املطلوب من واشنطن ان تبلغ اىل طهران ان ال
مجال ملباركة طموحاتها االقليمية والتوسعية،
وان االتفاق النووي ال يعفيها من املحاسبة ،وال
يوفر لها التغطية واملباركة االمريكية.
ّ
تدخل ايران يف الشؤون العربية يقلق دول
الخليج اكرث منه الربنامج النووي .لذلك يرص
الخليجيون عىل ربط النفوذ االقليمي باالتفاق
النووي ،ويرون وجوب التزام واشنطن الضغط
عىل ايران لوقف سياستها التوسعية يف املنطقة.
لكن الرئيس باراك اوباما ،رغم كل هذه
التحفظات والشكوك ،ماض قدما يف االتفاق
النووي الذي كان يف اساس الدعوة اىل القمة
االستثنائية يف كامب ديفيد ،بهدف طأمنة الدول
الخليجية وابالغها ان االتفاق النووي ليس تحوال
يف السياسة الرشق اوسطية المريكا ،امللتزمة
الدفاع عن دول الخليج والعالقة االسرتاتيجية
معها.
ما يريده اوباما يف هذه املرحلة ميكن اختصاره
يف امرين اساسيني :اول وضع حد لالزمة اليمنية
املتفاقمة بعدما باتت مصدر تهديد جدي لالمن

واالستقرار يف املنطقة ورشارة محتملة لحرب
عربية ـ ايرانية .وثان طأمنة قادة الخليج اىل
نتائج املفاوضات مع ايران عىل برنامجها النووي.
اما هؤالء القادة فيحملون شكوى ضد السياسة
االمريكية يف املنطقة التي راكمت االخطاء ومل تراع
املصالح العربية والخليجية .يف نظرهم ،السياسة
االمريكية يف الرشق االوسط تتحمل الجزء االكرب
من املسؤولية عن االندفاعة االيرانية يف اتجاه
الدول العربية ،السباب عدة ابرزها:
• تسليم العراق اىل ايران عىل طبق من فضة
بعد اسقاط نظام صدام حسني ،من دون ايجاد
بديل قادر عىل الحفاظ عىل الدولة العراقية
ومؤسساتها ،ومن ثم االنسحاب واخالء الساحة
لتدخل ايراين كثيف عمل عىل تعبئة الفراغ
االمرييك.
• احجام واشنطن عن تقديم املساعدة الجدية
للمعارضة السورية ،وتلكوئها يف التعاطي مع
اسقاط النظام السوري ،ما ادى اىل رشذمة
املعارضة واضعافها من جهة ،وتقوية التطرف
والعنف من جهة ثانية ،وفتح الباب واسعا امام
ايران للتدخل عسكريا وسياسيا من جهة ثالثة.
• قرار اوباما االنفتاح عىل ايران من خالل
املفاوضات النووية ،وما ادت اليه من تغايض
واشنطن عن الجهود االيرانية للتمدد يف املنطقة
العربية.
تذهب اوساط ديبلوماسية خليجية اىل التوسع
اكرث يف انتقاد سياسة اوباما الذي ال يفعل شيئا
السقاط نظام الرئيس بشار االسد او اضعافه
حتى ،وال يحرك ساكنا يف العراق بازاء التدخل
االيراين املكشوف متجاهال البعد الطائفي
لالرهاب ،ومييض يف مغامرة التوصل اىل اتفاق
نووي مع ايران انطالقا من فرضيات سياسية
تتجاهل االطار السيايس االقليمي للربنامج
النووي وتداخل البعد الطائفي يف هذا االطار
مع الربنامج ذاته .تصل هذه االوساط اىل القول
ان رؤية اوباما للمشهد يف املنطقة تستند اىل

الرصاع السعودي ـ االيراين من حرب باردة اىل ساخنة.

اقتناع حاسم بأن الخطر الذي يهدد العامل حاليا
هو التطرف السني واالرهاب املتولد منه ،وانه ال
ميكن تحقيق االستقرار يف املنطقة اال بالتعاون
مع ايران .هذه الرؤية السياسية ال تزيد الوضع يف
املنطقة اال سوءا ونزاعات طائفية .لذلك مل تعد
السعودية تكتفي بابداء القلق ورفع الشكوى،
وامنا بادرت يف ظل قيادتها الجديدة اىل اتباع
سياسة اكرث تشددا وحزما ورفع مستوى املواجهة
اىل درجة الضوء االحمر مع الحوثيني وااليرانيني.
فشكل "انقالب اليمن" بالنسبة اىل السعوديني

انذارا جديا وتطورا خطريا فاق االتفاق النووي.
يرى الخليجيون ان االتفاق النووي اذا مل يقرتن
باحتواء التمدد االيراين ولجمه ،سيؤدي اىل مزيد
من املشكالت والتوترات بني السنة والشيعة
عموما ،وبني السعودية وايران خصوصا .وهذا
يعني ان املنطقة مقبلة عىل مزيد من الفوىض
واالضطراب ،وان متوضع دول املنطقة نتيجة
التغيري الجذري الحاصل يف العالقات االمريكية ـ
االيرانية ال يبرش مبرحلة من االستقرار والهدوء
والثقة والتعاون بني تلك الدول .فدول الخليج

معادلة الرئيس :اتفاق مع ايران
وضمانات للخليج
املعادلة الجديدة للرئيس االمرييك باراك اوباما مع قادة الخليج واضحة :االتفاق النووي
مع ايران ال رجعة فيه اىل الوراء وبات هدفا اسرتاتيجيا له ،يف مقابل ضامنات لدول الخليج
تتوزع يف اتجاهني:
 -1امنية ـ عسكرية تشمل:
• وضع دول الخليج تحت مظلة الردع النووي االمرييك.
• تعزيز الرتسانة العسكرية لدول الخليج وتزويدها اسلحة متطورة (طائرات وصواريخ).
• حامية االمن البحري وامن الفضاء االلكرتوين ونظام الدفاع الصاروخي.
• نرش انظمة دفاع يف دول الخليج ضد الصواريخ البالستية.
 -2سياسية تشمل ملفني اساسيني:
• اليمن بأن تتم تهدئة الوضع فيه واالنتقال اىل مسار سيايس يعيد التوازن ،عىل قاعدة
تلبية مصالح السعودية ورشوطها للتسوية ،وامتثال ايران لقرارات االمم املتحدة.
• سوريا بالتفاهم عىل دعم املعارضة املعتدلة ،واالستمرار يف محاربة تنظيم "داعش"،
وتوحيد قوى املعارضة وقبول "النرصة" يف حال وافقت عىل فك ارتباطها بـ"القاعدة"،
وتعويم الحل السيايس عىل قاعدة "جنيف ـ."1

ليست معنية بالتفاصيل التقنية يف املفاوضات
واالتفاق مع ايران ،امنا مبا يحصل مع طهران
بعده واطالق يدها يف التدخل يف الدول العربية.
يقول مصدر ديبلومايس خليجي يف هذا املجال:
"كام ان واشنطن تنتظر من الدول الخليجية ،وتاليا
العربية ،ان تكون اكرث فاعلية يف مقاربة االزمات
االقليمية ،واكرث تركيزا عىل معالجة ما يعتربه اوباما
الخطر االكرب وهو السياسات الداخلية ،ال بد من
ان يتوقع الخليجيون من امريكا ان تكون اكرث
وضوحا والتزاما يف احرتام مفهوم االمن القومي
لحلفائها .مثة اختباران خطريان ،اولهام حاسم يف
اليمن واالخر يف سوريا .ما مل يلمس الخليجيون
تفهام ودعام ،بل انحيازا اليهم يف اليمن حيث
اضطروا للمجازفة بالذهاب اىل خيار عسكري،
سيتيقنون من ان الواليات املتحدة تتحدث عن
توازن ال تستطيعه ،وتصطنع حيادا واهيا ملواصلة
ابتزازهم باستخدام الخطر االيراين".
مثة َمن يعترب ان ادارة اوباما ال يعنيها يف هذه
املرحلة اال التوصل اىل اتفاق نووي مع ايران،
يجعلها رشيكا يف الحرب عىل تنظيم "داعش" .يف
سبيل ذلك ،هي مستعدة للتغايض ـ وان لبعض
الوقت ـ عن االنشطة االخرى لطهران ،املزعزعة
لالستقرار يف املنطقة العربية.
يف نظر كثريين ،الرئيس االمرييك حائر مرتدد
ال ميلك اسرتاتيجيا واضحة يف الرشق االوسط،
ويف التعامل مع االوضاع االمنية املتدهورة
والتهديدات املتزايدة يف املنطقة ،ولديه نزعة
واضحة اىل فك االرتباط االمرييك باملنطقة،
والتخيل عن دور زعامة الواليات املتحدة .ويف
نظر آخرين ليس حائرا وال مرتددا ،بل هو اكرث
الرؤساء االمريكيني ذكاء و"خبثا" مع سياسة
جعلت الجميع يف حرية من امرهم .هذه
السياسة التي تلعب عىل التناقضات والتوازنات
يف املنطقة ،وتقيم صالت واتصاالت مع كل
اطرافها ،وتقطف مثار حروب اآلخرين من دون
ان يدفع االمريكيون من مالهم ورجالهم .هكذا
كان التعاطي طوال سنوات االزمة السورية،
وهكذا هو التعاطي حاليا مع التطورات االخرية
يف العراق واليمن والعالقة املتبعة مع السعودية
وايران ،وكيفية ادارتها الرصاع الدائر بني هاتني
الدولتني الذي انتقل من الحرب الباردة اىل
الحرب الساخنة واملكشوفة.
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مقابلة
رضوان عقيل

عين مالية مفتوحة على الوزارات واإلدارات

نترصد اإلهدار
رئيس ديوان املحاسبةّ :
الثامنة صباح كل يوم عمل ،يحرض رئيس ديوان املحاسبة القايض احمد حمدان اىل مكتبه يف الطبقة السابعة .عىل
طاولته ملفات عن اموال الوزارات واالدارات .ال تبرص النور وال تشق طريقها اىل التنفيذ ،قبل ان ميهرها بتوقيعه موافقة
او اعادة اىل اصحابها
ديوان املحاسبة محكمة ادارية تتوىل القضاء
املايل .مهمتها السهر عىل االموال العمومية
واملودعة يف الخزينة ،وتطبيق القوانني
واالنظمة املرعية االجراء ،والفصل يف صحة
القوانني ،والتدقيق يف املعامالت واملحاسبات،
ومحاكمة املسؤولني عن مخالفة القوانني
واالنظمة املتعلقة بها .عني مالية مص ّوبة عىل
املؤسسات واالدارات الرسمية .يالحق االرقام
املشتبه بها ،ومينع وصولها اىل جيوب تبغي
االهدار والرسقة .يف حوار مع "االمن العام"

رئيس ديوان املحاسبة القايض احمد حمدان.

يتحدث رئيس الديوان القايض احمد حمدان
عن دورة عمله والعقبات التي تعرتضه
وصالحياته التي  -كام قال  -تبدأ من عدم
املوافقة عىل رشاء قلم رصاص ،وصوال اىل
رفض مرشوع يقدر مباليني الدوالرات.
■ بعد سنة عىل توليك مهامت رئاسة ديوان
املحاسبة ،كيف تقيم عمله؟
□ منذ تسلمي املسؤولية جرى توزيع االعامل
عىل القضاة مبوافقة من مجلس الديوان ،وعىل

املراقبني واملدققني بقرار مني ،االمر الذي
ساهم يف ايجاد نوع من االندفاع والدينامية
يف العمل الذي ادى اىل زيادة يف االنتاجية.
عاودت هذه الكرة قبل ثالثة اسابيع ،واجريت
توزيعا جديدا ،واشعر بالرىض واالرتياح اىل
عمل الديوان من خالل تحمله املسؤوليات
امللقاة عىل عاتقه ،النجاز املهامت املطلوبة
واالطالع عىل كل املعامالت الواردة والصادرة،
وايداعها يف املرافق املختصة .يقوم الجميع يف
الديوان بواجباتهم عىل اكمل وجه رغم نقص

عدد القضاة ،فضال عن الصعوبة التي تواجهنا
بسبب عدم اقرار املوازنة العامة حتى االن.

املمارسة الفعلية
■ ما ابرز امللفات التي تناولها الديوان يف للديوان اضفت على رقابته
طابعا توجيهيا ،ترك اثرا
االشهر االخرية؟
□ عالج ملفات عدة ،ويتلقى يوميا املزيد في تحسني عمل االدارة

منها .ابرزها موافقته عىل صفقة تتعلق
برتكيب كامريات للمراقبة يف النطاق االداري
للعاصمة بريوت بقيمة  60مليار لرية .اتخذت
البلدية هذا االجراء بسبب التفجريات االمنية
والحد من الرسقات واملخالفات بغية ضبط
املطلوبني والخارجني عىل القانون .اقرت
الغرفة املختصة يف الديوان املرشوع بعد
اقتناعها بجدواه .كانت الحصيلة توفري 6
مليارات لرية من املبلغ الذي قدم .كذلك
الزمت غرف الديوان املستشفيات الكربى
وضع كفاالت عىل حسن تنفيذ عمل العقود
التي تجريها وزارة الصحة وحددتها بـ 10يف
املئة .لكن مجلس الوزراء خالف رأي الديوان،
وترك الكفالة التي كان معموال بها يف السابق
وتقيض بتأمني مبلغ رمزي هو مليون لرية .يف
اختصار ،تقوم الغرف بدرس كل املشاريع،
وتعمل عىل الطلب من الرشكات وامللتزمني
خفض االسعار املقدمة التي تصل احيانا اىل
 20يف املئة من اجل التوفري يف نفقات الخزينة.
من االمثلة عىل ذلك ان صفقة مفروشات
الحدى املؤسسات جرى تحديدها مببلغ 800
الف دوالر ،وبعد املراجعة والتدقيق خفضت
اىل النصف .كذلك رفض طلبا لوزارة الطاقة
بقيمة  50مليون دوالر .يتطلب عمل الديوان،
وخصوصا يف الرقابة املسبقة ،رسعة يف انجاز
املعامالت .اذ ان املهامت املعطاة لبت اي
ملف يفرض رقابة مسبقة ومحددة بعرشة
ايام .اذا مل تحصل االدارة عىل جواب خالل
هذه املدة ،يحق لها اسرتداد امللف وتنفيذه
وفقا للحالة املعروضة.

■ هل مثة نقص يف عدد القضاة والعاملني
ملواكبة هذا الكم من امللفات؟
□ مالك القضاة محدد بـ 50قاضيا ،والعدد
الحايل  .25يقوم الديوان بعمله رغم هذا
النقص ،اضافة اىل ان رؤساء الغرف يشغلونها

بالوكالة منذ عرش سنوات ،ومل يتم تثبيتهم
رغم املراجعات املتكررة التي قمت بها .مثة
طائفة كبرية غري ممثلة يف مالك القضاء املايل،
رغم وجود قانون صدر عام  2012يسمح
بانتداب بعض القضاة من القضاء العديل او
االداري مللء الشغور الحاصل يف رئاسة الغرف،
ومل يوضع هذا القانون موضع التنفيذ .نحن
يف صدد اجراء مباراة يف معهد القضاء املايل
بغية معالجة هذا النقص .يطاول الشغور ايضا
مالك املراقبني ،حيث يبلغ عدد العاملني بهذه
الصفة  31من اصل  50ملحوظني يف املالك،
وينسحب هذا االمر عىل املدققني .ما زلنا
ننتظر صدور مرسوم تثبيت رؤساء الغرف،
وتقدمنا باقرتاح قانون ال يزال يف مجلس
النواب ليصبح عدد الغرف  10بدال من  .8من
هذا املنطلق ،يتبني ان الديوان يف حاجة ماسة
اىل تعبئة مالكه يف االسالك املختلفة ليستطيع
القيام بالواجبات و ينفذ املهامت امللقاة عىل
عاتقه .مع االشارة اىل ان عدد العاملني يف
الديوان من الفئات كلها يبلغ  141بني قضاة
ومراقبني ومدققي حسابات واداريني.
■ كيف ترى عالقة الديوان باالدارات؟
□ العالقة رقابية ونتعاطى معها بكل ايجابية.
يقوم الديوان بتلبية ما تطلبه وتقديم
االستشارات عرب اصدار توصيات من خالل
امللفات املرفوعة .متتثل االدارات املعنية عىل
نحو صارم للتوصيات واآلراء االستشارية التي
نصدرها.
■ كيف يتعاون الديوان مع مجليس النواب
والوزراء؟
□ يشارك الديوان يف اعامل بعض اللجان

النيابية عندما تتعلق املواضيع بامور مالية،
خصوصا عند درس املوازنة ،فضال عن
اعامل تتطلب ابداء رأي يف دراسة عدد من
املشاريع ذات الصلة بصالحية عمل الديوان
واختصاصه ،كتلك التي تتعلق بلجنتي املال
واملوازنة واالدارة والعدل .العالقة مع مجلس
الوزراء رقابية حيال الوزارات واالدارات
واملؤسسات التابعة له .ميارس الديوان الرقابة
عىل اعامل الوزارات والبلديات واملؤسسات
العامة ،فينظر يف مدى انطباق معامالت
االنفاق لديها عىل القانون .اما اداريا وماليا،
فريتبط برئاسة مجلس الوزراء ،وهذه التبعية
ادارية وليست وظيفية او رئاسية .املامرسة
الفعلية للديوان اضفت عىل رقابته طابعا
توجيهيا ،كان لها االثر يف تحسني عمل االدارة.
وهو من خالل الرقابة املسبقة يرشد االدارات
اىل كيفية عقد النفقة وفقا للقانون ،ويحول
دون وقوعها يف الخطأ .كذلك يحقق املصلحة
العامة بالنظر يف اعتدال االسعار يف معامالت
االنفاق العائدة اليها .يعد الديوان يف نهاية
كل سنة تقريرا عن نتائج االعامل الرقابية،
ويقرتح ادخالها عىل القوانني واالنظمة التي
يؤدي تطبيقها اىل تحقيق نتائج مالية ايجابية،
ويطلب من الهيئات واالدارات تقديم اجوبة.
يف النهاية يسلم تقريره اىل رؤساء الجمهورية
ومجليس النواب والوزراء ،ويوزعه ايضا
عىل النواب ومجلس الخدمة املدنية وهيئة
التفتيش املركزي .يتوىل التدقيق يف قطع
الحساب وبت صحة االرقام .وقطع الحساب
هو املستند الذي يفرس املوازنة ،ويرسل
املالحظات حولها اىل مجلس النواب ،ليقرر يف
ضوئها ما هو مضمون االجازة التي ستعطى
للسلطة التنفيذية يف السنة الالحقة ،لناحية
الواردات والنفقات يف صك موازنة السنة
الالحقة .بالتايل ،فان املرشع اوجد الديوان
كهيئة ملساعدة الربملان عىل تحقيق رقابته
املالية ،ويبقى املؤسسة التي ميكن للمجلس
الرقابة من خاللها عىل تنفيذ املوازنة .اهم ما
متتاز به هذه الرقابة انها حيادية ،تجري خارج
اطار السلطة التنفيذية ،ومتكن الربملان من
اداء دوره يف اطار مبدأ الفصل بني السلطات.
اىل هذه املهمة ،ميارس الديوان رقابة
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مسبقة عىل بعض عقود النفقة ،ويشكل من
خالل رقابته املسبقة قاعدة معلومات قد
تكون سببا البالغ الربملان برضورة اصالح عمل
معني .يبلغ الربملان باملخالفات التي يرتكبها
الوزراء عرب تقرير باملخالفة املرتكبة ودور
الوزير فيها.
■ يحصل تضارب يف الرأي حيال عدد من
امللفات بني ديوان املحاسبة ومجلس الوزراء،
اىل ماذا يعود السبب؟
□ من حق مجلس الوزراء ان يتخذ قرارا
يخالف فيه رأي الديوان .حصل هذا االمر
يف حالتني يف السنة الجارية تتعلقان بوزاريت
الصحة والزراعة .تستمع الحكومة اىل رأي
رئيس الديوان حول هذا االمر التخاذ ما تراه
مناسبا .يحق للديوان هنا ادراج هذه القضية
يف تقريره السنوي او يف اي تقرير خاص
يرسله اىل مجلس النواب ،ويضع مالحظاته
حيال مواضيع معينة ويقرتح فيها االصالحات
الالزمة .تستمع لجنة املال واملوازنة اىل رئيس
الديوان عند درس مواضيع مثل االستشفاء،
تسلم الصفقات العمومية ،املساهامت التي
تعطى اىل املدارس املجانية ،مراقبة عقد
استثامر شبكتي الهاتف الخليوي .نرى يف هذا
االطار رضورة تفعيل هذه العالقة عرب وضع
آلية لعرض التقارير عىل لجنة املال .نسعى
اىل ايجاد لجنة مشرتكة بني املجلس والديوان،
واملساعدة عىل تحضري اسئلة النواب
واستجواباتهم يف املواضيع املالية.
■ كيف يتصدى الديوان لالهدار املايل يف
االدارات؟
□ من خالل الرقابة املسبقة .مثة عدد من
الصفقات التي رفضها نتيجة عدم اعتدال
االسعار او عدم وجود جدوى منها .يحدد
الديوان اماكن االهدار وكيفية التغلب
عليها ،وهي محصورة يف مواضيع مثل بدالت
االيجار يف االدارات واملؤسسات العامة،
مساهمة الدولة يف الجمعيات واالندية التي
ال تبغي الربح ،نفقات الخدمات املشرتكة،
اعامل التنظيف يف االدارات واملؤسسات،
مساهمة الدولة يف دعم املدارس املجانية.
ميكن التخفيف من هذه النفقات يف هذه
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رقابة على املوظفني ...والحسابات
نوع الرقابة

2013

2014

2015

رقابة قضائية عىل املوظفني
رقابة قضائية
عىل الحسابات
رقابة ادارية مسبقة
تقارير خاصة
آراء استشارية

28

91

132

5

2

6

2765
6
61

2686
31
60

1081
7
34

املواضيع ،واىل حد كبري ،من خالل ايجاد
مقار للمؤسسات الرسمية لتعود ملكيتها اىل
الدولة ،والتقليل من املساهامت التي تقدم
اىل االندية والجمعيات ،واعادة النظر يف
االرقام التي تقدم اىل املدارس املجانية ،والحد
من خدمات الرشكات الخاصة يف املؤسسات
واالدارات الرسمية ،العادة هذه االمور اىل
املوظفني يف االدارات وليس اىل العاملني يف
الرشكات الخاصة .نحن يف صدد اجراء تحقيق
دقيق لهذه النفقات عن عام  ،2014واقرتاح
ما هو مناسب لتخفيف النفقات الهائلة غري
املجدية ،ولن نتوقف عن التصدي لالهدار.
■ ما هي املشكالت التي تعرتض عمل الديوان
من خالل القوانني التي تعملون مبوجبها؟
□ يعد قانون املحاسبة العمومية الصادر
عام  1963قدميا ال ينسجم مع ما وصلنا
اليه من تطورات يف التكنولوجيا .فانظمة
الصفقات العمومية غري موحدة ومبعرثة يف
نصوص عدة ،يعود بعضها اىل عام .1926
كام ان تطوير دفرت الرشوط واالحكام العامة

صفقات رفضها الديوان
نتيجة عدم اعتدال االسعار
او عدم جدواها

الصادرة لصفقات االشغال ،الذي يعترب مرجعا
لالدارات يف صفقاتها ،صدر عام  1942وال
يزال بالفرنسية .نشري اىل ان الديوان يفتقر
اىل دائرة للعالقات العامة الطالع الرأي العام
عىل نشاطاته وانجازاته .ال توجد ايضا وحدة
تهتم مبسألة التخصص يف هذا املضامر بغية
التنسيق يف مناسبات متفرقة مع املؤسسات
الرقابية العربية والدولية لتفعيل الديوان.
■ اىل ماذا يؤدي هذا النقص الترشيعي؟
وكيف ستواجهونه؟
□ يتمثل النقص الترشيعي يف عدم اخضاع عدد
من البلديات الكربى واملؤسسات العامة لرقابة
الديوان املسبقة ،السيام ان كل املؤسسات
العامة غري خاضعة لديوان املحاسبة باستثناء
الجامعة اللبنانية ،فضال عن العدد االكرب
من املجالس البلدية .مثة لغط حول خضوع
عدد من الهيئات لرقابة الديوان عموما مثل
الهيئة العليا لالغاثة ،اىل عدم وجود آلية حتى
اآلن تتعلق بكيفية ارسال حسابات القروض
والهبات اىل الديوان ،ما يجعلها عمليا خارج
اطار رقابته .تنص النصوص املتعلقة بالرقابة
عموما عىل الناحيتني القانونية والحسابية ،وال
تشمل الرقابة عىل االداء ،وبالتايل فان الحاجة
ملحة اىل تعديلها يك تواكب الثغر املالية
واالقتصادية والفنية التقنية الحاصلة .نحن يف
صدد تعديل قانون تنظيم ديوان املحاسبة،
ويتم درسه يف لجنة االدارة والعدل بغية
اخضاع كل البلديات لرقابة املجلس املسبقة،
من دون الحاجة اىل استصدار مرسوم.
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املحافظات .وهي تتبع وزارة الدفاع الوطني
التي متارس عليها الصالحيات نفسها التي
متارسها وزارة العدل عىل املحاكم املدنية.
ليست من محاكم القضاء العادي ،بل
االستثنايئ متاما كمحكمة االحداث ،املجلس
العديل ،املجلس االعىل ملحاكمة الرؤساء
والوزراء ،مجالس العمل التحكيمية.

ثانيا ـ آلية النظر يف انواع الجرائم؟

ينظر القايض املنفرد العسكري يف كل
محافظة يف الجرائم املرتكبة واملحالة عليه،
رشط ان ال تتعدى عقوبتها سنة حبسا .اما
املحكمة العسكرية الدامئة فتضم غرفتني:
غرفة الجنح تنظر يف قضايا الجنح التي
تخرج عن اختصاص القضاة العسكريني
املنفردين ،وتتألف من ضابط برتبة مقدم
وما فوق رئيسا ،ومن عضوين احدهام قاض
مستشار من الدرجة الثالثة عرشة وما فوق
يف القضاء العديل ،والثاين ضابط دون الرئيس
رتبة كمستشار.
غرفة الجنايات تنظر يف الجنايات ،وتتألف
من ضابط برتبة مقدم وما فوق رئيسا،
ومن اربعة اعضاء احدهم قاض مستشار

مبنى املحكمة العسكرية يف بريوت.

من مالك القضاء العديل من الدرجة الثالثة
عرشة وما فوق ،وثالثة ضباط برتبة دون
رتبة الرئيس كمستشارين.

ثالثا ـ نطاق صالحياتها و َمن يُحاكم
امامها

للمحكمة العسكرية الدامئة ثالثة انواع من
الصالحيات ،اقليمية ،نوعية ،شخصية:
• الصالحية االقليمية :تشمل كل االرايض
اللبنانية واالرايض االجنبية التي يحتلها
الجيش اللبناين ،باستثناء املناطق التي
تشملها صالحية املحكمة العسكرية املوقتة
الخاصة بالقوات املسلحة.

تتبع املحكمة العسكرية
وزارة الدفاع التي تمارس
عليها الصالحيات نفسها
لوزارة العدل على
املحاكم املدنية

هل يستطيع لبنان إلغاءها وهو في عين العاصفة؟

هذه هي املحكمة العسكرية الدائمة
اصداء شتى متفاوتة تلت حكم املحكمة العسكرية الدامئة يف  13ايار
تحت رقم  2015/1125عىل الوزير السابق املوقوف ميشال سامحة ،وقىض
بعقوبة االشغال الشاقة اربع سنوات ونصف سنة وتجريده من حقوقه
املدنية .تباينت ردود الفعل من القرار عىل نحو جعل البعض يطالب بالغاء
املحكمة العسكرية ،قبل ان يرتاجع ويكتفي بالدعوة اىل تعديل قانون
اوال ـ تعريف املحكمة العسكرية الدامئة
القضاء العسكري
املحكمة العسكرية الدامئة املنظمة مبوجب
واختصاصاتها ،وصوال اىل استنتاج الجدوى
الوطنية من ابقائها او الغائها ،او استطرادا
اقرتاح تعديل بعض احكام قانون القضاء
العسكري الذي يرعى عملها اساسا.

جاء متييز مفوض الحكومة لدى املحكمة
العسكرية الحكم يف  18ايار يستتبع
االجراءات القضائية املتاحة .قبلت محكمة
التمييز العسكرية الطعن ،وقررت الغاء
الحكم الصادر يف حق الوزير السابق ميشال

سامحة يك تعيد محاكمته امامها .وحددت
الجلسة االوىل يف  16متوز.
قد يكون من املفيد تعريف الهوية القضائية
للمحكمة العسكرية ،هيكليتها ،دورها،
آلية نظرها يف الجرائم ،نطاق صالحياتها

قانون رقم  24يف  13نيسان  ،1968مركزها
بريوت ،تشكل احد فروع القضاء العسكري
الذي يضم اىل جانبها محكمة التمييز
العسكرية ،مفوض الحكومة ومعاونيه،
قضاة تحقيق ،قضاة منفردين عسكريني يف

هيئة املحكمة العسكرية الدامئة يرئسها العميد الركن الطيار خليل ابراهيم.

• الصالحية النوعية :تختص املحكمة
العسكرية بالنظر يف:
 -1الجرائم العسكرية املنصوص عليها
يف قانون القضاء العسكري وهي الفرار،
التخلف ،التسليم ،الخيانة ،املؤامرة
العسكرية ،التجسس ،العصيان ،التمرد.
 -2جرائم الخيانة والتجسس والصالت
غري املرشوعة بالعدو املنصوص عليها
يف قانون العقوبات ،ويف القوانني
الخاصة التي تعاقب عىل هذه الجرائم.
 -3الجرائم املتعلقة باالسلحة والذخائر
الحربية املنصوص عليها يف قانون
االسلحة ضمن الرشوط املحددة قانونا.
 -4الجرائم املرتكبة يف املعسكرات
العسكرية.
والثكن
واملؤسسات
 -5الجرائم الواقعة عىل شخص احد
العسكريني.
 -6الجرائم الواقعة عىل شخص احد
رجال قوى االمن الداخيل واالمن العام.
 -7الجرائم الواقعة عىل املوظفني املدنيني يف
وزارة الدفاع الوطني واملحاكم العسكرية ،او
لدى الجيش وقوى االمن الداخيل واالمن العام،
اذا كانت لهذه الجرائم عالقة بالوظيفة.
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 -8كل الجرائم ،ايا يكن نوعها،
التي متس مصلحة الجيش او قوى
االمن الداخيل او االمن العام.
 -9الجرائم الواقعة عىل شخص احد رجال
الجيوش االجنبية او التي متس مصلحتها ،ما
مل يكن هناك اتفاق مخالف.
 الصالحية الشخصية :يحاكم امام املحكمةالعسكرية ،ايا تكن جنسيتهم ،وايا يكن
نوع الجرمية املسندة اليهم:
 -1العسكريون واملامثلون للعسكريني.
-2رجال قوى االمن الداخيل واالمن العام.
-3االرسى.
 -4رجال قوى الجيوش االجنبية واملوظفون
املدنيون فيها ،ما مل يكن هناك اتفاق
مخالف.
 -5املوظفون املدنيون لدى وزارة الدفاع
الوطني والجيش واملحاكم العسكرية او
قوى االمن الداخيل او االمن العام ،اذا
كانت جرامئهم ناشئة عن الوظيفة او واقعة
تحت طائلة قانون القضاء العسكري.
 -6كل فاعل اصيل او رشيك او متدخل او
محرض يف جرمية محال بها امام القضاء
العسكري احد االشخاص املذكورين اعاله.
من املهم االشارة اىل ان صالحية املحكمة
العسكرية تنحرص بالنظر يف دعوى الحق
العام (معاقبة املجرم) ،من دون النظر يف
دعوى الحق الشخيص (تعويض الرضر).

رابعا ـ هل تقيض املصلحة الوطنية بابقائها
ام الغائها ام تعديل بعض احكامها؟
مثة آراء تنتقد املحكمة العسكرية لحجج
منها :رسعة بتها االحكام ما قد ميس حق
الدفاع .هذه الرسعة يعتربها البعض نقطة
ايجابية مقارنة بالبطء يف القضاء العادي،
ومحاكمة بعض املدنيني امامها يف حاالت
قانونية عدة ،وبالتايل املطالبة بحرص
اختصاصها بالعسكريني دون سواهم،
واملطالبة بالتخصص الحقوقي لجميع
الضباط املعنيني بالحكم فيها كونها محكمة
استثنائية.
يف املقابل ،مثة آراء تكاد تجمع عىل رضورة
االبقاء عليها كمحكمة تصون املؤسسات
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احدى جلسات املحكمة العسكرية.

شبه اجماع على ابقاء
املحكمة العسكرية،
وتصحيح ثغر في قانون
القضاء العسكري
العسكرية واالمنية وتحصنها ،وتكافح
العدوين االرسائييل واالرهايب ،وشبه االجامع
عىل صونها وابقائها يستند عموما اىل حجج،
نذكر منها:
بعد احداث  11ايلول  ،2001اتجهت
الواليات املتحدة واوروبا نحو اعادة احياء
محاكم االرهاب فيها ،الشبيهة باملحاكم
العسكرية .علام ان هذا االتجاه يتنامى
عامليا بعد الذي حصل ويحصل يف الرشق
االوسط من متدد لالرهاب .فهل يتجه لبنان
اىل التفكري بالغائها وهو يف عني العاصفة،
ويف ظل ارتفاع نسبة الجرائم والشبكات
االرهابية التي تشكل خطرا عىل امن الدولة
من جراء الحروب التي تحوط به ،من دون
ان ننىس تربص العدو االرسائييل ومخططاته
العدوانية ضد لبنان وشعبه؟
ان االمكانات العسكرية واالمنية التي تظلل
عمل املحكمة العسكرية ،فضال عن االخطار
االمنية املحتملة يف اثناء جلسات املحاكمة او

عند نقل املجرمني ،وخصوصا االرهابيني منهم،
يستحيل تأمينها يف قصور العدل املدنية اال
اذا تم تحويلها اىل شبه ثكن عسكرية.
يف املحصلة ،بني هذين الرأيني ،ال بد من ان
يرتفع السجال اىل مستوى املصلحة الوطنية
العليا ،ويتزامن مع اعادة قراءة قانون
القضاء العسكري ،كام معظم القوانني يف
لبنان ،للبحث يف ما ميكن تعديله فيها .كانت
مثة محاوالت يف السابق لوضع قانون جديد
للقضاء العسكري ،منها اقرتاح اعده النائب
السابق اوغست باخوس ورفعه اىل مجلس
النواب يف  22حزيران  ،1993ومرشوع
قانون اعده مفوض الحكومة لدى املحكمة
العسكرية سابقا القايض نرصي لحود عام
 .2001تجاذب هذين االقرتاحني اتجاهان:
اول تبنى نظرية تضييق صالحية القضاء
العسكري ،وحرصها يف الجرائم املاسة
بالجيش وامنه ومصالحه املادية واملعنوية.
ثان مال اىل االبقاء عىل النطاق الحايل
لالختصاص ،مع سد الثغر القامئة فيه عرب
توسيع صالحياته بجعله صالحا للنظر يف
الدعوى املدنية اىل جانب الدعوى العامة،
اىل بروز الحاجة اىل انشاء الهيئة االتهامية
وسواها.
وجود املحكمة العسكرية رضورة وطنية ،كام
ان اعادة النظر يف قانون القضاء العسكري
ويف معظم القوانني رضورة وطنية ايضا .وهو
دور مجلس النواب.
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مركز أمن عام الشويفات اإلقليمي:

اإلنجازات األمنية لم تلغ األداء اإلداري

من القاء القبض عىل مشبوهني يتحرضون للقيام باعامل ارهابية ،اىل توقيف
اشخاص يتنقلون بوثائق ومستندات مزورة ،اىل مكافحة ظاهرة الكفالء الوهميني،
انجازات امنية حققها مركز امن عام الشويفات االقليمي يف موازاة انجازات
ادارية متثلت برسعة تنفيذ معامالت املواطنني وفق اعىل معايري الخدمة العامة،
بعدما اعيد تأهيل مبنى املركز وتوسيعه وتحديثه

□ بالطبع .اذ ان تلك االعداد الكبرية
زادت املعامالت املنجزة امام كل دوائر
االمن العام ومراكزه .ميكن اختصار الواقع
ان نسبة املعامالت املنجزة للوافدين
السوريني زادت عقب االحداث يف سوريا
نحو ثالثة اىل اربعة اضعاف .لكن بعد قرار
الحكومة اللبنانية واالجراءات التنظيمية،
بدأت معامالتهم تنخفض تدريجا.

مواطنون يستفرسون.

■ اىل اي دائرة يتبع املركز اداريا ،وكم
عدد ُ
الشعب؟
□ هو احد املراكز التابعة لدائرة جبل
لبنان الثانية ،مقرها يف بيت الدين.
هيكليته االدارية تضم ،اىل رئاسته ،ثالث
شعب :امانة الرس ،التحقيق واالستقصاء،
الجوازات والعرب واالجانب.
■ هل من انجازات تطويرية يف عمل
الدائرة؟
□ رغم ضغط العمل ،مل نتوقف عن
السعي اىل تحديث الدائرة متاشيا مع خطة
رئيس مركز امن عام الشويفات االقليمي النقيب طارق الشويف.
التطوير والتحديث التي اطلقها املدير
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم،
بعد انتهاء التحضريات الالزمة لربط مركز ■ هل كان لالعداد الكثيفة من الوافدين فكانت لنا انجازات عدة عىل الصعد
امن عام الشويفات االقليمي الكرتونيا السوريني اىل لبنان اثر كبري عىل عمل اللوجستية واالدارية واالمنية ،منها:
 -1ترميم مبنى املركز واضافة اربع غرف
باملديرية العامة لالمن العام ،وبدء انجاز املركز؟
اليه بالتنسيق مع الجهات الرسمية
معامالت االقامات البيومرتية املتطورة،
املعنية ،وتجهيزه لوجستيا مبا يتالءم مع
وتحديث شبكات الكومبيوتر وبرامجه،
متطلبات ترسيع انجاز معامالت املواطنني
رشح رئيس املركز النقيب طارق الشويف
وفقا ملعايري االعامل االدارية الحديثة.
لـ"االمن العام" املراحل التي قطعها دوره.
واضافة
املبنى
ترميم
 -2استحداث مرآبني لتسهيل ركن سيارات
قال" :يشمل النطاق االداري للمركز بلدات
الشويفات (ضمنا حارة االمراء وحارة اربع غرف ومرآبي سيارات
املدنيني والعسكريني.
العمروسية ودوحة الحص وحي السلم بالتعاون مع بلدية
 -3تركيب االجهزة الالزمة لربط املركز
وخلدة ودوحة عرمون) ،عرمون ،بشامون ،الشويفات
الكرتونيا باملديرية ،متهيدا لبدء انجاز
معامالت االقامات البيومرتية خالل فرتة
دير قوبل ،عني عنوب ،بدادون ،بليبل،
قصرية.
حومال ،البساتني ،رسحمول ،بعورته".

كونتوار املعامالت.

 -4تحديث الشبكات والربامج االلكرتونية مبا
يتالءم مع متطلبات العمل االداري الحديث.
 -5تعزيز املركز بالعسكريني يف اطار تفعيل
العمل ،ورفع مستوى االنتاجية ،وتسهيل
معامالت املواطنني وترسيعها.
 -6مكافحة ظاهرة انتشار السامرسة
ومنعهم من استغالل اوضاع الوافدين
السوريني ،او العامل االجانب ،يف مقابل
بدالت مادية باساليب ملتوية .تشددنا يف
الطلب من صاحب العالقة انجاز معاملته
شخصيا باستثناء الحاالت املنصوص عليها
يف القوانني والتعليامت ،مثل املرىض
واملسنني واملقعدين.

التوزيع االداري للمهامت يف ترسيع انجاز
املعامالت ،وعكس ارتياحا لدى اصحابها.
 -8االستمرار يف استقبال معامالت
املواطنني ما داموا موجودين يف املركز،
بحيث يستمر العمل اىل ما بعد الدوام
الرسمي ،فضال عن متديد دوام العمل كل
يوم اربعاء حتى الخامسة بعد الظهر،
ويف شهر رمضان حتى الثالثة بعد الظهر.
علام اننا نسلم املواطنني معامالتهم
املنجزة حتى املساء طيلة ايام االسبوع.
 -9تفعيل الدوريات االمنية الس ّيارة
ضمن النطاق االداري لعمل املركز
وتكثيفها ،بهدف الحفاظ عىل االمن
واالستقرار.
 -10توقيف عدد من مرتكبي الجرائم
املنظمة واملشتبه بقيامهم باعامل
ارهابية بالتنسيق مع مكتب شؤون
املعلومات ،واحالتهم عىل املراجع
القضائية املختصة.
 -11انجاز كتيب يتضمن املعامالت
التي ينجزها املركز ورشوطها القانونية
واملستندات املطلوبة لكل منها .علام
اننا نجري امتحانات شفهية دورية
لكل العسكريني يف املركز للتأكد من
املامهم بعملهم ،ورفع مستوى خرباتهم
وجهوزيتهم االدارية.
 -12ايالء اي حالة انسانية او صحية
صعبة الي مواطن االولوية واالهتامم
 -7فصل املركز اداريا اىل قسمني :االول الالزمني .فالشخص الذي يستحيل
مخصص ملعامالت االجانب ،والثاين عليه صعود درج املركز المتام معاملته
ملعامالت املواطنني اللبنانيني .ساهم هذا بسبب معاناته من مرض عضال او اعاقة
جسدية ،نرسل اليه عسكريني اىل باحة
املركز لتسليمه املستندات وتوقيعها،
ومن ثم انجاز املعاملة وتسليمه اياها.
 -13مالحقة االشخاص الذين يشتبه بأن
سيتم ربط املركز
يف حوزتهم وثائق سفر واقامات مزورة
الكترونيا باملديرية
الستعاملها يف التنقل او االتجار بها
لبدء معامالت االقامات
وتوقيفهم ،اضافة اىل شبكات الكفاالت
البيومترية
الوهمية والرسقة والسلب .يتم التحقيق مع
افرادها يف ارشاف النيابة العامة ،ومن ثم
يحالون عىل املراجع القضائية املختصة.
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رئيس بلدية الشويفات:
أداء األمن العام نموذج يحتذى
اصداء التعاون الوثيق بني مركز امن عام الشويفات االقليمي وبلدية
الشويفات قادت "االمن العام" اىل زيارة دار البلدية ولقاء رئيسها ملحم
نجيب السوقي.
■ ما تقييمكم الداء مركز امن عام الشويفات االقليمي ودوره ،يف ظل
تعاون البلدية معه؟
□ كلمة حق تقال بأن اداء ضباط االمن العام وعسكرييه ،السيام ضمن
مركز الشويفات ،يكاد يكون منوذجا يحتذى .من ناحية اوىل تتسم
طريقة تعاطيهم مع املواطنني باعىل درجات االحرتام واللياقة والتهذيب
والتنظيم ،مبا يعطي اجمل صورة عن االدارة اللبنانية .وهذا ما نأمل يف ان
يعمم عىل كل املؤسسات الرسمية االخرى .من ناحية ثانية هم ال ينتظرون
ان نراجعهم عند حصول مشكلة ما ،بل يبادرون دوريا اىل التواصل معنا
وسؤالنا ما اذا كان مثة امر مشبوه امنيا ،او ما اىل ذلك يك يتابعوه ويقدموا
لنا اي مساعدة نطلبها .اهتاممهم املسبق يستحق التقدير .بكل رصاحة
اقول ان املواطنني جميعا يتحدثون عن ان ال عسكري يف االمن العام يقبل
اي اكرامية من مواطن بخالف ما يحصل يف عدد من املؤسسات الرسمية.
هنا اغتنم الفرصة للتنويه بالتطور الرسيع الحاصل ضمن املديرية سواء
حيال استحداث دوائر ومراكز كثرية يف كل املحافظات ،او لناحية تطوير
تقنيات العمل وبرامجه مبا يواكب العرص ويحقق الحداثة يف االدارة
اللبنانية ،وخصوصا حيال الدور الوطني واالنساين الكبري الذي قام به اللواء
عباس ابراهيم يف ملفي مخطويف اعزاز وراهبات دير معلوال ،فضال عام
يبذله اليوم من جهد بالنسبة اىل ملف العسكريني املخطوفني يف جرود
عرسال .اما يف شأن تعاوننا املهم مع املركز ،فهو اقل الواجب تجاه ابنائنا يف
االمن العام ،كذلك يف الجيش اللبناين وقوى االمن الداخيل ،الذين يبذلون
الغايل والنفيس الجل خدمتنا وضامن امننا واستقرارنا.

رئيس بلدية الشويفات ملحم نجيب السوقي.

يف الشويفات جميع املذاهب االسالمية واملسيحية ،ومعظم التيارات
السياسية والفكرية ،وهي تضم عددا من الكنائس واملساجد والخلوات
والحسينيات ،فضال عن املدارس الرسمية والخاصة واملعاهد والكليات،
ونخبة من االطباء واملهندسني واملحامني والضباط والفنانني ورجال االعامل
والتجار والحرفيني .بلغت نسبة املتعلمني فيها نحو  % 95من عدد سكانها.
■ وبلديتها؟
□ عام  1893انشئ اول مجلس بلدي .املجلس الحايل انتخب يف ايار
 ،2010وهو يضم  18عضوا من العائالت الروحية اللبنانية.

■ ما هي اشكال التعاون االداري بني البلدية واملركز؟
□ ملفات عدة نتعاون فيها ،ابرزها التنسيق اخريا حيال اجراء احصاء شامل
لكل الوافدين السوريني املقيمني او العاملني ضمن النطاق االداري للبلدية،
منعا لتغلغل االرهابيني بينهم تحت ستار النزوح من جهة ،ولتعزيز االمن
واالستقرار اكرث فاكرث من جهة اخرى.

■ هل ميكنك تعداد انجازات املجلس البلدي الحايل؟
□ انجازات كثرية تحققت:
 1ـ افتتاح كونرسفاتوار وطني يف الشويفات مطلع السنة الجارية.
 2ـ استحداث مركز متطور للصليب االحمر اللبناين مجهز باحدث التقنيات
الالزمة.
 3ـ تأهيل حديقة البلدية التي تبلغ مساحتها  13الف مرت مربع ،بالتعاون
مع سفارة االورغواي.
 4ـ افتتاح برئ للمياه بالتعاون مع جمعية نروجية.
 5ـ ازالة كل االكشاك التي كانت منترشة بني كفرشيام والناعمة مبؤازرة
القوى االمنية .بارشنا ازالة تلك املنترشة يف حي السلم .هنا نوضح ان
االجهزة االمنية املعنية افادتنا بأن عمليات بيع املخدرات واالتجار بها
انخفضت بنسبة كبرية بعد ازالة االكشاك ،اذ ان عددا من هذه العمليات
كان يتم عربها.

■ هل لك ان تعرفنا بالشويفات؟
□ اسم الشويفات مشتق من جذر الكلمة اآلرامية املعربة "الشوف"،
اي املكان املرتفع .يف عهد الخليفة العبايس ابوجعفر املنصور ،اطلق
العرب اسم "الشويفات" عىل مجموع التالل املرشفة عىل بريوت .تتمثل

■ هل من مشاريع اخرى قريبا؟
□ نتحرض النشاء مركز ثقايف ضخم يضم قاعتني ،تتسع كل منهام
ملا يقارب  700شخص ،فضال عن مشاريع اخرى ال تزال قيد الدرس،
سنعلن عنها الحقا.
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تحقيق
منير الشدياق

رئيس بلدية غزير:
ويسهل املعامالت
املركز يعزّز االمن
ّ

mounirchidiac2014@gmail.com
رئيس مركز امن عام غزير االقليمي النقيب انطوان الخوري.

مركز أمن عام غزير اإلقليمي:

إجراء املعامالت بأقصر الطرق

 31بلدة يف فتوح كرسوان كان ابناؤها واملقيمون فيها يتكبدون مشقة املسافة
واهدار الوقت ونفقات االنتقال اىل جونيه ،اقرب مركز امن عام اليهم ،النجاز
معامالتهم .من االول من حزيران ،تاريخ افتتاح مركز امن عام غزير االقليمي،
تحولت نقمة االنتقال اىل مناطق بعيدة نعمة بفضل قرب املركز من بيوتهم

العامة لالمن العام .عىل هامش االحتفال،
التقت "االمن العام" رئيس املركز النقيب
انطوان الخوري قائال" :يتميز املركز جغرافيا
بأنه موجود يف منطقة قريبة من كل بلدات
فتوح كرسوان .يضم صالة استقبال ومثاين
غرف .مكاتبه مزودة بأجهزة الكمبيوتر
وتقنيات برامج العمل فيه حديثة ،ويضم
محيطه مواقف مخصصة لسيارات املدنيني
والعسكريني .لدى دخول صاحب العالقة اىل
املركز يستقبله عسكري عىل الباب الرشاده
اىل الكونتوار ،املخصص لنوع معاملته ،علام
ان املركز يضم  9كونتوارات جاهزة الستقبال
معامالت املواطنني .يضم املركز اىل رئاسته
اربع شعب :امانة الرس ،السامت ،االستقصاء
والتحقيق ،الجوازات واالجانب .مبساحته
وتجهيزاته وتقنياته وتنظيمه االداري يراعي
افضل معايري الخدمة العامة .اما النطاق
االداري والجغرايف لعمله ،فيشمل مناطق
فتوح كرسوان املمتدة بني غزير و نهر
ابراهيم ساحال ،وشننعري ويحشوش وجورة
الرتمس جبال.

انجاز معامالت.

■ اي نوع من املعامالت ينجز يف املركز؟
□ كل املعامالت التي تنجز عادة يف مراكز
االمن العام .نذكر منها عىل سبيل املثال ،ما
يتعلق مبعامالت جوازات السفر اللبنانية،
جوازات املرور ملكتومي القيد وفئة قيد
الدرس ،وثائق السفر الفلسطينية ،االقامات
وطلبات نقل الكفالة وتحويل السامت
واملصادقة عىل صور جوازات السفر اللبنانية.
كذلك متابعة اوضاع الرعايا العرب واالجانب،
وسواها من املعامالت.

شاركت "االمن العام" ابناء بلدات فتوح
كرسوان واملقيمني فيها احتفالهم بافتتاح
املركز الجديد .مل يقترص الحضور عىل

املدعوين الرسميني ،بل توافد االهايل عفويا
للمشاركة والتعبري عن دعمهم الدور الوطني
والخدمايت واالنساين الذي تؤديه املديرية

نطاق عمل مركز غزير االقليمي
يشمل النطاق االداري ملركز امن عام غزير االقليمي البلدات االتية :العقيبة  ،النمورة ـ كفرجريف،
بزحل ،جورة بدران ،يحشوش ،املرادية ،العربه ،شوان ،العذرا ،الزعيرته ،زيتون ،املعيرصة ،البوار،
الصفرا ،طربجا ،كفرياسني ،ادما ـ الدفنة ،فتقا ،غدراس ،الكفور ،غبالة ،جورة الرتمس ،الغينة،
الحصني ،شحتول ،حياطة ،عرمون ،هرهريا ـ القطني ،جديدة غزير ،غزير ،دلبتا ،شننعري.

تحدث رئيس بلدية غزير املحامي ابراهيم انطون الحداد اىل "االمن
العام" عن مركز امن عام غزير االقليمي ،واالنطباعات التي خلفها
افتتاحه ،قائال" :فخر لنا ان تكون بلدتنا غزير مثل بينو وقرطبا وريفون
ودير االحمر وحامنا واملنية والضنية والزهراين وسواها من املناطق
التي تم استحداث مراكز لالمن العام فيها .هذه املحطة هي من
محطات التوسع والتطوير والتحديث التي تشهدها املديرية العامة
مع اللواء عباس ابراهيم الذي يذكرنا اداؤه الوطني واملؤسسايت
التحديثي باداء ابن بلدتنا الرئيس الراحل فؤاد شهاب .فرحتنا اليوم
ال توصف بازاء استحداث هذا املركز يف غزير ،عاصمة فتوح كرسوان.
اذ انه سيوفر عىل ابناء  31بلدة تقريبا وسكانها يف الفتوح مشقة
انتقالهم واهدار الوقت يف ظل زحمة السري اىل جونيه ،حيث كان
اقرب مركز امن عام النجاز معامالتهم .فضال عن ان استحداثه يشكل
تعزيزا ملفهوم الالمركزية االدارية التي تشجع ابناء بلداتنا عىل البقاء
فيها ،وعدم النزوح يف اتجاه املدن .ناهيك بأن وجوده ينعش املنطقة
اكرث فاكرث .كذلك يزيد عامل االستقرار االمني".
■ يسجل لكم يف بلدية غزير تقديم كل التسهيالت واملساعدة
الستحداث املركز؟
□ كلمة حق تقال ان ما حققه اللواء ابراهيم من انجازات كبرية يف
ملفات وطنية عدة ،كالنجاح يف اطالق راهبات دير معلوال ومخطويف
اعزاز ،واستعادة جثث قتىل تلكلخ ،واعادة ابن طرابلس ساملا من سوريا،
وسواها من امللفات االخرى كتحديث تقنيات عمل االمن العام وزيادة
عديده ما يقارب  50يف املئة عام كان عليه سابقا .كل ذلك جعله محط
ثقة الجميع عىل نحو كبري .وهذا ما دفعنا اىل وضع امكانات البلدية
يف خدمة اي مرشوع تستحدثه املديرية العامة لالمن العام يف النطاق
االداري للبلدية اليوم او غدا .ثقتنا تكمن يف ان اي دعم نقدمه لن
يذهب سدى ،وامنا سيساهم يف تطوير مؤسسات الدولة عموما وبلدتنا
والبلدات التي تحوط بها .نحن مع الدولة ومع تحديث مؤسساتها
وتطويرها ملا فيه الخري العام.
■ يف العودة اىل غزير ،كيف تعرفنا بها؟
□ روايات تاريخية عدة تتحدث عن اصل اسم بلدة غزير ،وابرزها انها
لفظة رسيانية االصل هي "اغزر" وتعني "مقطوع" ،اي املكان املنقطع
او املنعزل ،كون طبيعة هذه البلدة جغرافيا منفصلة عام يجاورها من
قرى واودية وهضاب لوقوعها بني جبلني .وقد حورت هذه اللفظة يف
ما بعد فصارت غزير .اذن االسم قديم العهد ،سامي االصل ،كاسامء

رئيس بلدية غزير املحامي ابراهيم انطون الحداد.

الكثري من بلدات لبنان .غزير اليوم تشكل عاصمة فتوح كرسوان ،وهي
غنية باملعامل الدينية واالثرية السياحية وبطبيعة خالبة اصبحت مقصدا
للسياح .نفخر بأنها مسقط قائد الجيش فخامة رئيس الجمهورية
الراحل اللواء فؤاد شهاب .اما عن بلديتها ،فتأسست عام  1886يف
عهد املترصف واصا باشا الذي مد خط السكة الحديد من بريوت اىل
املعاملتني ،وكان انذاك يسمى "قوميسيون بلدية" .وهي اليوم تضم 14
عضوا يعاونون الرئيس يف تنفيذ املشاريع التي تحتاج اليها البلدة .وقد
حققنا انجازات كثرية:
عىل صعيد حامية اآلثار التاريخية والحفاظ عليها ،قمنا برتميم جرس
املعاملتني الروماين وسوق املعاملتني القديم وسوق غزير القديم ،وتأهيل
الطريق البحرية وطواحني غزير القدمية وادراجها ،والسبل وشبكات
املياه والبرئ االرتوازية ،وساحة االمري بشري الشهايب الكبري وسواها.
عىل صعيد الطرق العامة والداخلية ،قمنا باستحداث طريق وصلت
منطقة نبع املغارة بعضها ببعض ،وتأهيل مدخل غزير ومخرجها من
االوتوسرتاد واليه ،وتوسيع الطريق املؤدية اىل ساحة الرئيس فؤاد
شهاب وتأهيلها ،واستحداث ساحة عامة قرب البلدية .كام انىشء
عدد كبري من الحدائق العامة كحديقة ومستديرة ومتثال عىل مدخل
اوتوسرتاد غزير الجانبي ،حديقة ومزار سيدة الحبيب ،حديقة ومتثال
تذكاري للقديس اينياس دي لويوال .ايضا استحدث مركز لفصيلة درك
فتوح كرسوان ،ومتحف"ذاكرة الفتوح" ومكتبة عامة ،ومستوصف
بلدية غزير بالتنسيق مع وزارة الشؤون االجتامعية ،اىل استحداث
مركز لدائرة الهندسة والتخطيط والرشطة .اليوم استحدث مركز امن
عام غزير االقليمي.
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إتيكيت وتدريب ثقافي

طابع بريدي
ٌ
خاص باألمن العام
تصدره وزارة
اإلتصاالت
يف اطار العمل بالخطة املوضوعة لرفع شأن
املديرية العامة لالمن العام اىل املستويات
االدارية واالمنية ،وترسيخا لدورها الوطني
الذي تقوم به ،ومتتينا لروح التعاضد وااللفة
داخل املؤسسة ورفع معنويات عسكرييها،
كان ال بد من العمل عىل اصدار طابع
بريدي يحمل شعار «االمن العام اللبناين».
تأكيدا عىل هذه االسرتاتيجيا ،وبالتنسيق
مع الجهات الرسمية املعنية ،وضعت وزارة
االتصاالت يف التداول ،منذ  8حزيران ،طابعا
بريديا عاديا جديدا باسم «االمن العام
اللبناين» ،بالتعاون بني املديرية العامة للربيد
ورشكة «ليبان بوست» ،تنفيذا لقرار مجلس
الوزراء رقم  1 /203يف  26آذار .2015
طبع منه  30الف طابع ،حددت قيمة كل
طابع بـ 1750لرية لبنانية بقياس ( 3سم ×
 4سم) ،عىل ان يوزع عىل املكاتب الربيدية
يف لبنان بعدما نرش القرار والصقت نسخة
منه عىل لوحات املكاتب الربيدية.
وقىض القرار بان يكون الطابع موضوعا
وفق الرشوط الفنية واالمنية الالزمة لصنع
الطوابع الربيدية ،عىل ان تتوىل رشكة «ليبان
بوست» مراقبة صنعه وتعميمه.
ويتعني عىل «ليبان بوست» تزويد املديرية
العامة للربيد كمية من  50من كل طابع
من هذا اإلصدار ،بعد انجاز اعامل
الطبع النهائية مع االلبومات الخاصة بها
لتخصيصها لالهداء .كام خصصت كمية
من  500من كل طابع لالحتفاظ بها يف

من دروس الدورة.

والتمرين.

يف ارشاف شعبة التدريب يف دائرة التدريب يف املديرية العامة لالمن
العام ،بالتعاون مع رشكة  PRAGMADOMSبشخص مديرها
املدرب ندى جريصايت ضاهر ،اقيمت دورة تدريبية بعنوان «دورة
اتيكيت وتدريب ثقايف» ،خضع لها  167مفتشا ثانيا متمرنا من الذكور
واالناث.
تخلل الدورة عدد من النشاطات التدريبية بعناوين مختلفة ،منها:
 -1انشاء ثقافة الرتابط (القواعد االساسية للتواصل).

 -2التواصل اللفظي.
 -3معالجة النزاعات باسلوب مهذب.
 -4اخالقيات العمل يف املكتب.
 -5الوعي الثقايف.
 -6ادارة املاركة الشخصية (اشكال الجسم واملالبس ،اشكال الوجه،
اصول تصفيف الشعر ،التربج).
 -7التفرقة بني العدوانية وعدم الفاعلية.

دورة مشتركة لألمن العام والجيش في هولندا
الطابع الربيدي« :االمن العام اللبناين».

مستودعات الطوابع الربيدية .وتحضريا
للقرارُ ،أعدّ منوذجان عىل شكل ملصق
( )POSTERعن كل طابع من هذا
االصدار بعد انجاز اعامل الطبع النهائية

بقياس ال يقل عن ( 40سم ×  50سم)
للنموذج ،وتسليمهام اىل املديرية العامة
للربيد ،عىل ان مينع منعا باتا صنع اية
مناذج اخرى.

يف اطار الدورات التدريبية التي تقوم بها
املديرية العامة لالمن العام خارج البالد اىل
جانب ضباط من الجيش ،شارك النقيب
رشبل فواز واملالزم اول موىس قصص،
اىل املقدم نبيه سعد والنقيب جميل
اسعد واملالزم اول مخول من الجيش يف
جولة ميدانية شملت زيارة منشآت مطار
 SCHIPOLيف هولندا .زاروا بعد ذلك كلية
القوات امللكية الهولندية .واطلع الضباط
خالل الدورة عىل التقنيات واالساليب
املختلفة املعتمدة يف مراقبة حركة الدخول
اىل املطارات والخروج منها.
الضباط اللبنانيون املشاركون يف الدورة.
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دورتا تحقيق وخبير سير في األمن العام

مد ّرب ضبط الحدود ومراقبتها
بالتعاون مع الفريق االستشاري الدمناريك ،شارك خمسة
عنارص يف املديرية العامة لالمن العام يف دورة اعداد
“مدرب مستوى متقدم يف موضوع ضبط الحدود
ومراقبتها» ،وفق برامج متطورة تحايك التقدم يف تقنية
العمل وآلياته.
اتسمت الدورة بالنجاح والجدية ،وجرى يف نهايتها توزيع
الشهادات عىل املتخرجني يف حضور املدربني وممثلني عن
االجهزة االمنية.

من دورة «رتيب تحقيق».

ودورة «خبري سري».

بالتعاون مع املديرية العامة لقوى االمن الداخيل ،خضع  30رتيبا
يف االمن العام لدورة تدريبية عنوانها «رتيب تحقيق” ،فيام خضع

 25عنرصا لدورة «خبري سري» .اجريت الدورتان يف معهد قوى االمن
الداخيل يف الوروار.

املشاركون.

دورة موسيقى بالتعاون مع الجيش

اإلتجار بالبشر والخط الساخن

من دورة «االتجار بالبرش».

درس آخر.

بالتعاون ما بني املنظمة الدولية للهجرة « »IOMودائرة التدريب يف
املديرية العامة لالمن العام ،نظمت شعبة التدريب دورتني تدريبيتني
يف مكتب املنظمة الدولية للهجرة يف الجناح يف بريوت :اوىل خصصت

لجرمية االتجار بالبرش خضع لها  14عسكريا ،وثانية خصصت للعسكريني
ذكورا واناثا العاملني يف استقبال االتصاالت الهاتفية يف املديرية ،خصوصا
يف خدمة «الخط الساخن» املعروف بـ( )call centerعل الرقم .1717

من الدورة.

السلم املوسيقي.

تابع  21عنرصا من الرتب املختلفة يف االمن العام دورة تدريبية
متخصصة يف املوسيقى ،بالتعاون بني دائرة التدريب يف املديرية
العامة لالمن العام ومدرسة موسيقى الجيش يف ثكنة الكرنتينا.

متيزت الدورة بالجدية واالندفاع لتلقي املزيد من الخربات
املوسيقية وتقنياتها الحديثة ،يف اطار التحضري النشاء «موسيقى
االمن العام».
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إحصاءات الشهر
الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة إىل دائرة التحقيق واالجراء من  ٢٠١5/05/١٥لغاية 2015/06/١٥
الدولة

العدد

الدولة

العدد

لبناني
اثيوبي
اردني
اوسترالي
الماني
اوكرانيا
ايران
ايرلندي
ايطالي
باكستاني
بنغالدش
تركي
تشادي
توغولي

132
171
6
1
1
1
3
1
1
1
127
3
1
2

جزائري
روماني
سعودية
سنغال
سوداني
سوري
سري النكي
عراقي
غامبي
غاني
فرنسي
فلسطيني
فلسطيني ـ سوري
فلسطيني ـ اردني

1
1
1
1
22
946
12
10
1
2
1
9
33
1

الدولة

العدد

فلسطيني الجىء
فنزويلي
فيليبيني
قيد الدرس
كاميرون
كوري
كولومبي
كيني
مدغشقر
مصري
مغربي

93
1
29
1
6
1
1
25
2
56
1

مكتوم القيد
نيبالي
هندي

33
2
3

مجموع

1746

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب
اعتبارا من  ٢٠١5/05/١٥لغاية  2015/06/١٥ضمناً
اجانب املجموع

حركة تنقل لبنانيون عرب
240558 215729
دخول
230993 212046
مغادرة
471551 427775
املجموع

553780 97493
527957 84918
1081737 182411

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب
بني  ٢٠١5/05/15و 2015/06/١٥

الدولة

العدد

الدولة

العدد

الجزائر

2

تونس

10

السودان
الصومال
العراق

سوريا

1العدد

المغرب

7
1
1

مصر

109

2

المجموع

135

فلسطينية ـ سورية 2

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من  ٢٠١5/05/16لغاية 2015/06/١٥
الدولة

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من  ٢٠١5/05/١٥لغاية 2015/06/١٥
الدولة

العدد

الدولة

العدد

لبناني
اثيوبي
اردني
ارمينيا
الماني
ايران
ايرلندي
ايطالي
باكستاني
بنغالدش
تركي
توغولي
الجزائر
روماني

132
167
7
1
1
2
1
1
1
83
1
4
1
1

سعودية
سوداني
سوري
سري النكي
عراقي
غامبي
غاني
فرنسي
فلسطيني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني الجىء
فنزويلي
فيليبيني
قيد الدرس

1
29
958
10
8
2
2
1
11
36
95
1
30
1

الدولة

العدد

كاميروني
كوري
كولومبي
كيني
مدغشقر
مصري
مغربي
مكتوم القيد
مولدافية
نيبالي
نيجيري
هندي
مجموع

5
1
1
25
2
61
1
29
1
1
2
8
1725

العدد

اثيوبيا
اريتريا
ارمينيا
اسبانيا
االرجنتين

4522
2
1
3
1

السنغال
السويد
المانيا
الهند
الواليات المتحدة االميركية
اوزباكستان
اوكرانيا
ايرلندا
ايطاليا
باكستان
برتغال
بريطانيا
بنغالدش
بنين

17
2
2
145
6
12
186
1
6
1
1
7
1618
14

الدولة

العدد

بوركينا فاسو
بولونيا
بيالروسيا
تايلندا
تركمانستانية
تشيك
توغو
جزر الموريس
دانمارك
دومينيك
روسيا
رومانيا

7
1
51
2
1
1
56
3
2
13
46
1

سلوفاك
سويسرا
سري النكا
صربيا
طاجكستان
غامبيا

1
2
85
1
1
6

غانا

108

الدولة

العدد

فرنسا

6

فيليبين

596

فييتنام

1

كازاخستان

8

كاميرون

123

كندا

1

كونغو الديموقراطية

1

كيرغيز

7

كينيا

386

مالي

5

مولدوف

57

نيبال

55

نيجيريا

9

هنغاريا

1

هولندا

1

المجموع

8192
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المدير العام السابق لالمن العام
العميد الركن المتقاعد

السفير انطوان دحداح

www.arabic-grammar.com

مالك
∂`dÉeابن
øHG á«`ةq ّيØالف
dGC ìô`شرح
°T

العرب ّيةá`«qالقواعد
Hô©dG óYGƒ≤dGفي
‘ ∂مالك
dÉe øHG áابن
«qØdGCةìّيô°الف
T شرح

معرفة
G
áaô©e أو
hGC Iôنكرة
µf :º°S’:االسم
n `¨odrGyhn »`pæ`rHGyhn ón`ærpghn
…pò``dsGyhn ΩpÓ

لغة

معرفة
G
áaô©e أو
hGC Iنكرة
ôµf :º°S’:االسم

…Pphn ºr`go :`cn ál`anôp©ren √oôo«rZnhn

Gôn``pcPo órbn Éen ™n`pbƒren ™l`pbGhn hnGC

áaô©ªdG

Gôn`````KunƒDeo ,∫rnGC :πo`````HpÉbn Ilôn``µpfn
IôµædG

7

6

5

4

3

2

1

3

2

1

AGóæqdÉH Oƒ°ü≤e

áaô©ªd ±É°†eo

r∫nÉCHp ±ôs©eo

∫ƒ°Uƒe º°SG

IQÉ°TGE º°SG

ô«ª°V

º∏nY º°SG

r∫nGC πoÑ≤j Éen ≈æn©ªH

∞jô©àsdÉHp ôoKsÉCàJ

∞jô©àsdG ∫rnGC πoÑ≤J

QoÉfn Éjn

»æpHrGy

ΩnÓ¨odrGy

…òpdsGy

…Pp

ºgo

óærgp

Ö
l MpÉ°U = hPo

ºl∏rYp

¢lùªr°nT

Ö
o MÉ°üs dG

™lapÉf ºo∏r©pdG

¢oùª°sûdG

m É°UhÉCHp õm«uªàe ,pád’ósdG íp°VGh ,øm«s©em º°SG øYn ôoÑu©J áoaô©ªdG
:p¬H má°sUÉN ±
.(27:9) ºo«µpë
n drGy õojõp©ndrGy ¬o∏sdGy ÉfnnGC ¬ofspGE ≈°nSƒeo Éjn øn«ªpdnÉ©ndrGy ÜuQn p¬∏sdGy ¿nÉë
n Ñr°oShn
:´mGƒfnGC áo©Ñ°S áoaô©ªdGh
p
p
p
m
:¬°ùæL OGôaGC øe Oôa ≈∏Y ∫tój Ülô©e ºl°SG ,p º∏n©dG ºo°SG -1
p
p
.(4:163) ¿nhQoÉgnhn ¢nùfoƒjohn ÜnƒjtnGChn ≈°ùn «Yhn •ÉÑn°rSn’CGyhn Ünƒ≤o©rjnhn ¥nÉë
n °rSpGEhn nπ«YpÉªn°rSpGEhn nº«`pgônHrpGE ≈dnpGE Éæn«rM
n hrnGChn
m WÉîe hGC Ö
m FÉZ ≥mHÉ°Sm º°SG øY Üoƒæj »wæÑe ºl°SG ,ôo«ª°†s dG -2
:m º∏uµàe hGC Ö
p
p
p «¨ndrGy ºopdÉYn ƒngo ’spGE ¬n`dnpGE ’n …pòdsGy ¬o∏sdGy ƒngo
.(59:22) ¬o∏sdGy ƒngo ºo«MôsdGy øo`ªnM
r ôsdGy ƒngo IOnÉ¡n°s ûdGyhn Ö
:má«s°ùu M ImQÉ°TÉEHp øm«s©e Omôa ≈dGE ôo«°ûj »wæÑe ºl°SG ,IpQÉ°T’EG ºo°SG -3
.(35:12) êlÉL
l Gônao ÜlòrYn Gòngn ¿pGônë
r ÑndrGy …ƒpàn°ùr jn Éenhn ôl«°pùjn p¬∏sdGy ≈∏nYn ∂npdPn ¿spGE
n oGC ílr∏pe Gòngnhn ¬oHoGôn°n T l≠pFÉ°nS ä
:√oÉæ©e íp«°Vƒàdp ám∏°U ≈dGE êoÉàëjh øm«s©e ≈∏Y ∫tój »wæÑe ºl°SG ,∫oƒ°UƒªdG ºo°S’G -4
.(4:76) äpƒZoÉ£sdGy πp«Ñp°nS »ap ¿nƒ∏oJpÉ≤njo GhôoØncn ønjòpdsGyhn ¬p∏sdGy πp«Ñp°nS »ap ¿nƒ∏oJpÉ≤njo GƒæoenGAn ønjòpdsGy
:πp°U’CG »a Ilôµf Ülô©e ºl°SG ,∫rnÉCHp ±
o ôs©ªdG ºo°S’G -5
.(33:35) äpÉbnOpÉ°üs dGyhn øn«bpOpÉ°üs dGyhn äpÉànfpÉ≤ndrGyhn øn«àpfpÉ≤ndrGyhn äpÉænepƒDrªodrGyhn øn«æpepƒDrªodrGyhn äpÉªn∏p°ùr ªodrGyhn øn«ªp∏p°ùr ªodrGy ¿spGE
p Ñ°ùH ámfƒsæe ôo«Z Ilôµf Ülô©e ºl°SG ,ámaô©e ≈dGE ±
:ápaÉ°V’EG Ö
o É°†ªdG -6
p Nro’CGy ä
.(4:23) â
p n’CGy ä
r enôuM
o ÉænHnhn ñ
o ÉænHnhn ºrµoJo’nÉNnhn ºrµoJoÉªsYnhn ºrµoJoGƒnNnnGChn ºrµoJoÉænHnhn ºrµoJoÉ¡nesoGC ºrµo«r∏nYn â
o
:AGóæudÉH Omƒ°ü≤e øm«s©e ómMGh ≈∏Y ∫tój »wæÑe ºl°SG ,IoOƒ°ü≤ªdG IoôµæsdG -7
.(21:69) ºn«gpGônHrpGE ≈∏nYn ÉekÓn°nShn GOkôrHn »fpƒco QoÉfn Éjn Éæn∏rbo

(27:9) | ºo«µpë
n drGy õojõp©ndrGy ¬o∏sdGy ÉfnnGC ¬ofsnpGE ≈°nSƒeo Éjn }
.Ö°üf πﬁ ‘ IQƒ°ü≤ŸG ∞d’CG ≈∏Y Qóq≤e ºq°V ≈∏Y »qæÑe º∏nY OôØe iOÉæe ≈°Sƒe ,AGóf ±ôM Éj
.∫ƒ≤dG ∫ƒ≤e Ö°üf πqﬁ ‘ ,≈°Sƒe Éj :AGóædG á∏ªLh
.ÜGôY’EG øe ¬d πqëe ’ π°üØdG ô«ª°V ÉfGC .¿qGE :º°SG Ö°üf πqëe »a ¿ÉC°ûdG ô«ª°V AÉ¡dG ,™aôjh Ö°üæj π©ØdÉH ¬Ñq°ûe ±ôM ¿qGE
.ÜGôY’EG øe É¡d πqëe ’ AGóædG ÜGƒL ,¬∏qdG ÉfGC ¬fqGE :á∏ªLh .áªq°†dG ¬©aQ áeÓYh ´ƒaôe ,¿qGE :ôÑN ádÓédG ßØd
.™aôqdG »a ¬d ™HÉJ ,¬∏qdG :`d â©f ƒg hGC .áªq°†dG ¬©aQ áeÓYh ´ƒaôe ¿ÉK ,¿qGE :ôÑN
.™aôqdG »a ¬d ™HÉJ ,¬∏qdG :`d ¿ÉK â©f ƒg hGC .áªq°†dG ¬©aQ áeÓYh ´ƒaôe ådÉK ,¿qGE :ôÑN

:≈°Sƒe Éjn
:ÉfnGC ¬ofsGE
:¬o∏qdG
:õojõ©dG
:oº«µëdG

:¬°pùæL øep hGC ¬pYpƒf øep OmGôaGC øn«H ™mFÉ°T ,ápd’ósdGp º¡Ñeo ,øm«s©e ôp«Zm º°SG øY ôoÑu©J IoônµpæsdG
.(80:31) ÉHvnGChn ák¡npcÉanhn ÉÑk∏rZo ≥npFGónM
r fnhn ÉfkƒàojrRnhn ÉÑk°r†bnhn ÉÑkænYphn ÉÑvM
n hn Ókî
n É¡n«ap ÉænàrÑnfrnÉCan
o hô°T
:IôµæsdG •
:ôoª≤dG ` ôlªb ,¢oùª°sûdG ` ¢lùª°T :É¡«∏Y ∞jô©àsdG ∫rnGC ∫nƒNO πnÑ≤J ¿rGC -1
p
.(7:54) √ôpernÉCHp ämGônî
s °ùn eo nΩƒé
o ætdGyhn ônªn≤ndrGyhn ¢nùªr°s ûdGyhn Ékã«ãpM
n ¬oÑo∏o£rjn QnÉ¡næsdGy πn«rdsGy »°pû¨rjo
:ä
o ÉYRpÉæsdG ` ä
l ÉYRpÉf :ΩÉ¡H’EG øpe É¡«a ¿nÉc Ée πojõjh Éæk««©J Égóo«Øj …pòdsG ∞jô©àsdÉH ônKsÉCàJ ¿rGC -2
.(79:1) GôkernCG äpGônHuónªodrÉyan É≤kÑr°nS äpÉ≤nHpÉ°ùs dÉyan Éë
k Ñr°nS äpÉë
n HpÉ°ùs dGyhn Ék£°r ûfn äpÉ£n°pTÉæsdGyhn ÉbkôrZn äpÉYnRpÉæsdGyhn
p∞jô©àsdG p±ôM ∫pƒNO πnÑb álaô©e ,¿mÉ°ùf’E ºl∏nY ,¢mSÉÑsY :`cn øm«s©e Omôa ≈∏Y ∫óJ É¡fs’C É¡H ôoKsÉCàJ ’h ∞jô©àsdG ∫GnC πÑ≤J äpÉª∏µdG ¢o†©H
t
.É¡«∏Y ∫nGC
:Ö
o MÉ°üs dG ` Ö
l MÉ°U :∫GC πÑ≤J ámª∏c ≈æn©ªH É¡æsµdh ∫nGC πoÑ≤J ’ ,hPo :∞jô©àsdG ∫nGC πoÑ≤j Éen ™nbƒe ™n≤J ¿rGC -3
p °ür ©ndrGy hPo Ö
.(*55:12) ¿oÉë
r æsdGyhn ál¡ncpÉan É¡n«ap
o GPn πoî
n jrôsdGyhn ∞
n drGyhn ΩpÉªncrn’CGy ä
t ë
...A»°T ≈æn©ªH ¿pÉJôµf Éenhn øren ,ólM
n nGC :∫nGC πoÑ≤J ’ »àdsG äpÉª∏µdG ¢o†©H ,hPo :πãeh
:¿Éª°ùb »ngh ,óMGƒdG ¢pùæédG OpGôaGC øn«H ™mFÉ°T ≈æk©e øep ¬«∏Y ∫tóJ Éªdp ¢pùæédGp º°SÉH ál¡«Ñ°T IoôµæsdG @
.(11:44) ∑pAnÉen »©p∏nHrGy ¢o VQrnGC Éjn :øm«s©e ≈∏Y â
r dsO GPGE IlOƒ°ü≤e Ilôµf -1
.(36:30) OpÉÑn©pdrGy ≈∏nYn Ikôn°ùr M
n Éjn :øm«s©e ôp«Z ≈∏Y â
r dsO GPGE ImOƒ°ü≤e ôo«Z Ilôµf -2
(79:1) | É£k°r ûfn äpÉ£n°pTÉæsdGyhn ÉbkôrZn äpÉYnRpÉæsdGyhn }
.Iô°ùµdG √ôqL áeÓYh Qhôée äÉYRÉædG ,ºo°ùbGC :Qóq≤e π©ØH ≥∏q©àe ôqL ±ôM º°ù≤dG hGh
.áëàØdG ¬Ñ°üf áeÓYh Üƒ°üæe Qó°üªdG øY ÖFÉf ≥∏£e ∫ƒ©Øe
.±hòëe º°ù≤dG ÜGƒLh .ÜGôY’EG øe É¡d πqëe ’ á«qFGóàHG ,äÉYRÉædGh :á∏ªLh
.ôqédG »a ¬d ™HÉJ ,äÉYRÉædG :≈∏Y ±ƒ£©e äÉ£°TÉædG .∞£Y ±ôM hGƒdG
áëàØdG ¬Ñ°üf áeÓYh Üƒ°üæe ≥∏£e ∫ƒ©Øe

:äpÉYRÉædGh
:ÉbkôZ
:äpÉ£°TÉædGh
:É£k°ûf
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بأقالم حرّة

حسني أيوب

*

رائحة املوت ...سير ٌة جديدة
للصحايف ان يكون موضوعيا .يزيد ذلك من رصيده .لكن هل
تعني املوضوعية الحياد؟
السباب عدة ،مل اعتقد يوما بان املوضوعية املهنية تتعارض
واالنحياز اىل خيار مقاومة ارسائيل.
مارست هذا االقتناع ،وهو حتام وليد بيئة جنوبية وعائلية
وسياسية منذ لحظة تخ ّرجي يف الجامعة اللبنانية قبل  25عاما.
ورغم االنقسامات السياسية التي شهدها لبنان ،التزمت حيادا
صارما يف مقاربة القضايا الداخلية ...اال املقاومة.
مع متوز  ،2006وجدت نفيس امام معيار جديد .معيار مل
اتعلمه يف الجامعة ،وال يف خضم تجربة املهنة.
معيار رسمته رائحة املوت املنبعث من شاحنة مربدة عند
مدخل مخيم البص يف صور .مل تحم الكاممة مهنيتي .اخرتقت
تلك الروائح مسامات جلدي .سكنت طويال يف انفي ،كام يف
ذاكريت .رحت ورفاقي نقلب كيسا تلو كيس.
كانت حرارة آب كافية ألن يتحول هؤالء الناس اىل اشالء .اىل
بقايا منتفخة ومهرتئة وذائبة .رحت ابحث عن جثة والديت.
عن جثث احبة آخرين ،ومل نعرث عىل احد منهم .ال تاريخ
الجثة ،وال املكان الذي اتت منه ساعد عىل التعرف عىل
صاحبها .الحقتنا رائحة املوت حتى كدنا ندمن عليها ،يف رحلة
مل تستنث براد جثث او ساحة اشالء تنتظر َمن ير ّقمها ويو ّزعها
هنا او هناك.
كان الهرب مستحيال ،حتى لحظة سامعي ذلك الصوت عرب
جهاز الراديو يف سياريت .قيادي لبناين ينتمي اىل فريق سيايس
معني ،تربطني به صداقة تاريخية ،يردد عرب االثري كالما
واضحا“ :نرفض الهدنة (مع ارسائيل) الننا نخىش ان يستفيد
منها حزب الله .نريد وقف اطالق نار (مع ارسائيل) عىل اساس
ثابت مبا يكفل تقييد الحزب ومنع تكرار فعلته”.
مل تصدق اذناي ذلك الكالم .شعرت بان اصوات بعض

االرسائيليني اقل وطأة .اقله هم يوافقون احيانا عىل هدنة
ساعات (وهذا ما حصل يومها بعد املجزرة الثانية يف قانا
مبارشة) .لكن يف الداخل اللبناين ،هناك َمن يقول يل ممنوع
ان تنقذ مدنيا مسنّا تعذر عىل احبته الوصول اليه يف قرية
حدودية امامية .ممنوع عليك ان تعرف مصري احبة فقدتهم
او ان تتعرف عىل جثة شهيد اوصلتنا اليه برقيات الصليب
االحمر.
شعرت بان االرسائييل اكرث رحمة من “فعلة” بعض اللبنانيني.
قررت ان اغادر مهنيتي وموضوعيتي اذا كانت تفرض ع ّ
يل ان
احتمي مبربع سيايس ـ مهني معني اسمه “الحياد”.
لكأن رائحة املوت ترسم لنا سرية جديدة ،تفوق كل ما تعلمناه
وج ّربناه.
نعم .ليست املهنية مجرد كتب ومحارضات ودوام جامعي
وامتحانات وسنوات خربة.
املهنية ان ال تغادر نبض الناس.
ان ال يفارقك الحس االنساين مهام تعصبت سياسيا.
ان تشعر مبعاناة اهلك.
ان ال تتعود عينك عىل الغلط.
ان تحتج عىل عجقة سري وقطع ماء او كهرباء.
ان ترفض اذالل الطابور الجل الحصول عىل معاملة رسمية.
ان تتذكر ان هناك َمن ينامون وبطونهم تتوجع ،النهم مل
يجدوا كرسة خبز تبل ريقهم وتبدد جوعهم.
ان تتذكر ان هناك فالحا يحرس شتلة تبغ ويبتهل لقطرة ماء،
حتى يؤمن موردا عائليا موسميا.
ان تتذكر ان لبنان بلد يستحق املغامرة ،ولو ان فيه “اصدقاء”
يتقدم خطابهم يف لحظة ما خطاب العدو!
* صحايف
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مقابلة
داود رمال

aborami20@hotmail.com

"مركز عصام فارس" مفتوح للجميع وال قرار بإقفاله

بوحبيب :نع ّبر عن الشخصية الحضارية املحاورة

يوم كان اللبنانيون يحاولون تلمس الطريق الذي يوصلهم اىل ضوء يف آخر النفق املظلم ،شكل "مركز عصام فارس للشؤون
اللبنانية" مساحة حوار دائم .كان السباق اىل تحفيز االفرقاء عىل املشاركة يف ندواته ومؤمتراته من خالل حرفية انتقاء
يكتف بامللفات اللبنانية ،بل طرق ابواب القضايا العربية واالقليمية
العناوين واملواضيع واملتحاورين .مل
ِ
مثة مواضيع آنية تطرح للبحث ونيضء
عليها من خالل الندوات .هناك مواضيع
اساسية نعقد حولها مؤمترا ،ونستضيف
شخصيات من االطراف جميعا ،ومن ثم
نصدر كتابا يتضمن كل ما دار يف املؤمتر.
كذلك نوثق الندوات يف كتاب .يف البداية
اثرنا القضايا اللبنانية الن الوضع العريب
مل يكن كام هو حاليا ،ومن ثم بدأنا طرح
القضايا االقليمية مع بدء االنتفاضات يف
الدول العربية .هكذا رصنا نصدر سنويا
كتابني ،اول للقضايا العربية وثان للشؤون
اللبنانية.

املدير العام لـ"مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية" السفري الدكتور عبدالله بوحبيب.

ال شك يف ان لبنان يؤثر ويتأثر مبا يجري
يف محيطه .لذا ليس مستغربا ان تبقى
االنظار متجهة اليه ،وتتم مالحقة نشاطاته
وما يثار من حوله من اخبار واشاعات
توجه اىل اقفال "مركز
آخرها ما قيل عن ّ
عصام فارس للشؤون اللبنانية" ،بعد تسع
سنوات من نشاط دؤوب مل يتوقف عىل
مدار السنة ،ندوات وحلقات مغلقة
ومؤمترات ،ناهيك ب ّكم من الكتب وثقت
ما شهدته جدران املركز.
يف حوار مع "االمن العام" ،تحدث املدير
العام للمركز السفري الدكتور عبدالله ■ اي خلفية انطلقتم منها ملقاربة
بوحبيب عن التجربة يف حصيلة عصارة املواضيع املطروحة للنقاش؟
السنوات املنرصمة.
□ نحن مجموعة نفكر يف ما يجب طرحه.
■ ادى "مركز عصام فارس للشؤون
اللبنانية" دورا يف وضع القضايا وامللفات
ذات الطابع الخاليف عىل طاولة النقاش
من خالل الرأي والرأي اآلخر .ما الهدف
الذي كان يصبو اليه؟
□ هذا الهدف يعود اىل عصام فارس
شخصيا .فهو رجل ائتاليف يسعى اىل
التقريب بني الناس وليس طرفا .يعشق
الحوار ،وطلبه الوحيد عند انشاء املركز
ان يكون للجميع ،والكل مرحب به فيه.

■ استضفتم شخصيات من خلفيات
عدة مدنية وامنية وعسكرية ودينية
وديبلوماسية وغريها ،ما الفائدة الوطنية
املحققة؟
□ كل الندوات كانت مساحة حوار بني
املنتدين والحضور ،مبا يعرب عن حقيقة
اللبناين ذي الشخصية الحضارية القادرة
عىل الحوار والنجاح فيه .ال يعني ذلك اننا
توصلنا اىل نتائج ،امنا عرض وجهات النظر
كان يحدد املشرتكات.
■ قاربتم مواضيع حساسة تتصل بالشأنني
الداخيل والخارجي .هل متكنتم من
احداث خرق يؤدي اىل مشرتكات بني
ضفتي االنقسام اللبناين؟
□ بدأنا بآلية تثري هذه املواضيع.
مثال كنا اول َمن اثار قانون االنتخاب
وكرت السبحة من بعدنا ،واول من اثار
موضوع الوجود املسيحي ودوره وعقدنا

وسعت كثريا آفاق
مؤمترا كبريا حوله ،ومن ثم طرح آخرون والكتب التي اصدرناها ّ
املوضوع .نحن َمن اثار وضع الفلسطينيني َمن قرأها.
يف املخيامت عىل اساس انه خطر عىل
انفسهم وعىل لبنان واملنطقة ،ويف نتيجته ■ ما املساحة التي انتزعها املركز عىل
جرى نقاش كبري عىل املستوى الوطني ،مرسح االحداث من خالل املواضيع التي
وتم تسهيل بعض االمور والتوصيات التي طرحها ،خصوصا انه يؤخذ عىل مراكز
خرج بها املركز وكانت ذات بعد ايجايب الدراسات املحلية انها ال تلعب الدور
دفع يف اتجاه جعل الالجئني الفلسطينيني الذي تقوم به مراكز مامثلة يف دول العامل؟
قسام من البلد ،عىل اساس ان هذا الالجئ □ اوضح شهادة حول ما نقوم به ان
اذا حصل عىل حقوقه املدنية ال ينتقص احد السفراء اللبنانيني املخرضمني قال
من السيادة امنا العكس صحيح ،والتقصري يل بأن الحوار يحصل يف مركزكم ،وليس
هو من الفلسطينيني الن ما يسيطر عليهم يف مكان آخر .نجحنا يف ادارة حوار بناء
هو "العسكريتاريا" اكرث من سيطرة القوى بني الجميع .املشكلة عندنا يف لبنان ،ان
املدنية .لو كانوا يريدون ذلك لكانوا بادروا مراكز البحوث والفكر كثرية ،لكن كل
هم اىل محاورة اللبنانيني وطأمنتهم .اما مركز مرتبط بادارات خارجية .مثال تريد
َمن هم خارج املخيامت ،فليسوا القضية جهة ما دراسة عن موضوع معني ،يقوم
النهم رجال اعامل وميسورون ولديهم مركز ما باعداد هذه الدراسة .ملاذا؟ النه
ال توجد عادة تربع يف لبنان يف هذا املجال.
تأشريات سفر.
اما نحن فقد اعفانا الرئيس عصام فارس
■ هل زودتم املؤسسات املعنية ،رسمية من هذا االمر ،ولسنا يف حاجة اىل القيام
وغري رسمية ،والبعثات الديبلوماسية بدراسات الي مؤسسة اجنبية رسمية او
نتائج ما توصلتم اليه حول كل موضوع غري رسمية حتى نحصل عىل املال ونؤمن
تم طرحه؟ هل متت االستفادة من ذلك يف استمرارنا .هناك شخصيات كثرية يف لبنان
يف امكانها ان تقوم مبا قام به الرئيس
صوغ توجهات وقرارات وطنية؟
□ نحن نعمد اىل ارسال الكتب التي فارس ،لكنها ليست جميعها متلك شخصية
نصدرها اىل املسؤولني جميعا ،ال سيام الرئيس فارس الذي ال يسأل عام نعمل.
رئيس الحكومة والوزراء .كنا نرسل كتبا السقف الذي وضعه هو الحفاظ عىل جو
اىل البعثات الديبلوماسية ،لكن وزارة الوحدة الوطنية والحوار الشامل ،وان ال
الخارجية اعرتضت عىل ذلك فاوقفناه .نكون طرفا ،بل منفتحني عىل الجميع .قوة
علام ان هذه الكتب تباع باسعار رمزية يف املركز ال تأيت من الدعم املايل الذي وفره
املكتبات اللبنانية حتى تكون يف متناول لنا الرئيس فارس فحسب ،امنا من الدعم
الجميع ،خصوصا االساتذة والطالب كونهم املعنوي ايضا.
يف حاجة اىل االطالع عليها ملعرفة الحوار
وكيفية ادارته.
■ هل الحظتم يف محطات معينة انه
يؤخذ مبا توصلتم اليه من خالل مقاربتكم
املواضيع اللبنانية واالقليمية والدولية؟
□ يف بعض االحيان كان يؤخذ بها.
للمناسبة نحن ال نصدر توصيات عن
الندوات امنا عن املؤمترات .مثال طرحنا
موضوع الحياد والدميوقراطية التوافقية،

السقف الذي وضعه الرئيس
عصام فارس للمركز ،الوحدة
الوطنية والحوار الشامل
واالنفتاح على الجميع

■ ما حقيقة ان املركز لن يستمر يف اداء
دوره ،وان مصريه اىل االقفال؟
□ ليس هناك قرار باالقفال التام والنهايئ.
نحن مستمرون اىل نهاية السنة الجارية،
وسأجتمع مع الرئيس عصام فارس للتداول
يف امكان استمرار املركز مستقبليا .ليس
هناك يشء اسمه اقفال .لكن مثة بحث يف
ما يجب فعله يك نستمر.
■ كيف تنظر اىل مستقبل الوضع الداخيل
يف ظل العجز عن امتام االستحقاقات
الدستورية ،ويف مقدمها انتخاب رئيس
الجمهورية؟
□ انا اقارب املوضوع عرب النظر اىل
تاريخ لبنان منذ عام  ،1956وهو تاريخ
بدء النفوذ االمرييك يف املنطقة .قبله كان
النفوذ بريطانيا – فرنسيا .منذ ذلك الوقت
اىل اليوم ،نجد ان لبنان نعم بعرش سنوات
من االستقرار ،اي يف عهد فؤاد شهاب
والسنوات الثالث االوىل من عهد شارل
حلو ،حيث كانت هناك حرية حقيقية،
بدليل ان َمن عارض فؤاد شهاب استطاع
اسقاطه رغم الحديث عام سمي املكتب
الثاين .كان االمن متوافرا اىل جانب الحرية،
وهذا امر نادر يف العامل العريب .قبل هذه
السنوات العرش بسنتني ،مل تكن االحوال
مستقرة ما بني عامي  1956و،1958
وبعدها كان عدم استقرار وحرب اىل ان
اتانا السالم السوري الذي وفر استقرارا
امنيا وليس سياسيا ملدة خمسة عرش عاما
( 1990ـ  .)2005من عام  2005اىل اليوم
نعيش يف ظل عدم استقرار .عندما ننظر اىل
لبنان ،واملنطقة ككل ،اقول ان لدينا نعمة
ال نعرف كيف نحافظ عليها .يظهر من
ترصفنا اننا مل نتعلم ومل نتعظ من تجارب
املايض .لكن مل يفت الوقت ،ويف االمكان
التقاط الفرصة .مثة عدم استقرار امني
وسيايس بسبب االتكال عىل الخارج بنسبة
كبرية ،اضافة اىل عدم وجود كل القيادات
اللبنانية يف الداخل ال يعكس استقرارا،
متاما كام مل يعطنا استقرارا سياسيا يف زمن
السالم السوري يف لبنان بسبب تغييب
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القوى املسيحية .عدم وجود الرئيس
سعد الحريري يف لبنان ،عىل سبيل املثال،
يؤثر عىل مجرى االحداث والحوار القائم.
ويا لالسف ،بدال من ان نعمل عىل تقوية
النظام التعددي القائم عىل املشاركة يف
لبنان ،ترانا نختلف عليه وعىل تطبيقه.
علام ان تقوية التعددية تساعد عىل حل
املشكالت يف العامل العريب .ليس مقبوال
كلبنانيني ان نوصل االشقاء العرب اىل
القول ان الصيغة اللبنانية "غري ماشية".
هذا امر خطري ،الن هناك دوال عربية ال
متيش اال بالتعددية .هذه التعددية ليست
بالرضورة اسالمية – مسيحية ،او سنية
– شيعية .يف بعض االوقات قد تكون
قبلية (منوذج ليبيا) ،او عرقية .التعددية مخطىء مَن يعتقد بان جبه االرهاب يتم عسكرياً وامنياً فقط.
يف العامل العريب تشمل الجميع .نحن ال
□ يجب عدم تعليق آمال كبرية عىل
نستفيد من صيغتنا وال نفيد العامل العريب.
توقيع هذا االتفاق بني ايران والدول
لذلك يجب ان نحكم ضمرينا ونعمل عىل
نجاح التعددية والدميوقراطية اللبنانية ،مصلحة الجميع،
الخمس زائدا واحدة .قد يؤدي الحقا اىل
حتى تكون مثاال ايجابيا للدول العربية .ال سيما الخارج ،الحفاظ
كبح اكرث مللفات املنطقة نتيجة اعرتاض
على االستقرار في لبنان
دول اقليمية عليه .القوى االقليمية هي
االساس يف ايجاد الحلول لقضايا املنطقة.
■ هل من مخاوف اكرب مام هو قائم جراء
حتى وان توافرت ارادة دولية لفرض
االزمات املحيطة بلبنان؟ هل صحيح ما
الحلول ،تبقى هذه االرادة عاجزة اذا مل
يروج له عن رسم خرائط جديدة؟
□ اذا اخذنا ثالث دول عربية حصلت فيها □ نحن نحبذ استعامل مقولة املظلة تالقها ارادة اقليمية ،بسبب محدودية
انتفاضات .تونس التي احسنت قواها الدولية لتربير االتكال عىل الخارج .كوين استخدام القوة .للدول االقليمية قوتها
العمل سويا النتاج دميوقراطيتها رغم عملت سفريا ويف البنك الدويل ،اعرف التي تستطيع افشال اي حل ال تريده.
الخوف الكبري عليها ،مرص حيث العسكر ان املظلة الدولية ال تعني شيئا ،امنا لذا اعتقد ان كل ملف داخيل لدولة
عاد لالمساك بالسلطة ،سوريا التي تخوض تعتمد عىل الواقع الداخيل .عندما تجد يف املنطقة ،ومنها لبنان ،ال يحل اال من
حاليا حربا طويلة الن النظام واملعارضة الدول املعنية بلبنان ان مثة استقرارا فيه ،الداخل.
ال يعرفان معنى كلمة تسوية وال احد تواظب عىل التحذير من زعزعة هذا
يستطيع ان ينترص عىل اآلخر ،يجب ان االستقرار .هذا ال يعني ان ايا من هذه ■ ماذا عن خطر االرهاب ،وما السبيل اىل
يعلم اللبنانيون جميعا من الطوائف ان ما الدول سريسل جيشا للحفاظ عىل هذا مواجهته لبنانيا عرب املؤسسات الرسمية
من امكان للقول ان االمور تسوى كاملة االستقرار .اذا اراد افرقاء لبنانيون زعزعته العسكرية واالمنية؟
يف لبنان من دون تحقيق حد ادىن من يستطيعون ذلك .من هنا اقول اننا نحن □ الجميع ضد التنظيامت التكفريية
االستقرار يف سوريا .ما يحصل هناك يؤثر نفرض املظلة عىل العامل .مصلحة الجميع ،االرهابية ،وكذلك القوى الدولية .هذه
علينا .هذه حال كل البلدان ذات الحدود ال سيام الخارج ،الحفاظ عىل االستقرار التنظيامت غري مقبولة ،وهي تستفيد من
يف لبنان.
الخالفات املذهبية .مخطىء َمن يعتقد
املشرتكة.
بان جبه االرهاب يتم عسكريا وامنيا
■ هل ال يزال لبنان يتمتع مبظلة دولية ■ ما تأثري امللفات الخارجية ،ال سيام فقط ،الن دور املؤسسات العسكرية
حامية لوجوده واستقراره ،عىل قاعدة ان االتفاق النووي االيراين ،عىل قضايا املنطقة واالمنية تنفيذ القرار السيايس يف هذه
ومنها لبنان؟
املواجهة.
له وضعا خاصا؟
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تحقيق

دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

"تلفزيون لبنان" من املاضي إلى الحاضر
مس األرشيف
املقدسي :لن يجرؤ أحد بعد اليوم على ّ
منذ عام  1959حتى عام  ،1969كان "تلفزيون لبنان" املحطة الوحيدة يف العامل
العريب .اخترص يف مسريته تاريخ هذا الوطن .بعد التفتت الذي اصاب لبنان بفعل
الحرب ،متزقت بعض اوراق هذا التاريخ املتمثل يف ارشيفه الغني ،فتهافتت عليه
املحطات التلفزيونية اللبنانية الخاصة وبعض املحطات العربية
بدأ "تلفزيون لبنان" مبحطتني اثنتني
مستقلتني الواحدة عن االخرى ،لكن
الحرب اوصلتهام اىل االندماج تفاديا
لالفالس واضطرار الدولة اىل خسارة
تلفزيونها الوطني الوحيد .يف بداياته

املدير العام لـ"تلفزيون لبنان" طالل املقديس.

توجهت املحطة اىل النخبة ،فتعاطى
القيمون عليها مع الحدث ونوعية
االنتاج عىل نحو يتالءم مع هذه
النخبة ،ولعب صانعو تاريخه دورا
بارزا يف تقديم صورة راقية عن لبنان

مبا ساهم يف تنشيط السياحة فيه .يرى
فيه املدير العام طالل املقديس تاريخ
لبنان ،ويعد باسرتجاع دوره قريبا ،طالبا
امهاله ستة اشهر فقط .يف حديثه اىل
"االمن العام" مل يشأ التحدث عن املايض
"فاملهم الحارض واملستقبل .حقق
تلفزيون لبنان انجازات عدة يف خالل
سنة ونصف سنة عىل شتى الصعد،
من اهمها املحافظة عىل ما تبقى من
االرشيف الذي وضعت نسخة منه يف

خزنة خاصة يف مرصف لبنان".
■ هل يف االمكان عرض الواقع الحايل
لـ"تلفزيون لبنان"؟
□ لدى تسلمي االدارة كانت لدينا
خمسة ابراج لالرسال من اصل ،18
االساسية ،وقد اسرتجعنا حتى اآلن
 16منها .يف خالل الشهرين املقبلني
سنسرتجع الربجني املتبقيني .يف سنة
ونصف سنة اعاد تلفزيون لبنان ابناء
هذا الوطن اليه ،بعدما ترىب صغارنا
عىل تلفزيونات اخرى .بعد عودته
اىل كل املناطق اللبنانية ،بدأت اتلقى
اتصاالت شكر وتهنئة من اهايل اكروم
وعكار والهرمل الننا ارجعنا اوالد هذه
املناطق اىل لبنان .كان فخرا يل ان ارجع
ابن الجنوب اىل مشاهدة "املونديال"
عىل شاشة "تلفزيون لبنان" بدال
من مشاهدته عىل شاشة التلفزيون
االرسائييل .ينطلق التلفزيون من حصة
 22يف املئة من الشعب اللبناين .كل
االحصاءات عن نسبة املشاهدين
محصورة يف بريوت وجبل لبنان .لذا
فان ما تقدمه هذه االحصاءات عن
نسبة املشاهدين معلومات مغلوطة،
النها ال تشمل املناطق اللبنانية كلها.
■ ما هي الخطة التي اتبعتها؟
□ بعد العمل بجهد عىل تحسني املحطة
فنيا ،واعادة تقويم كل االستديوهات
وتأهيلها مع غرف "الكونرتول" والريجي
واالدارة ،وتأمني كامريات جديدة ،ركزت
عىل االنسان بهدف تاهيله .هذا االمر مل
يتم حتى اآلن كام ينبغي ،وهو االهم.
من غري املمكن تأهيل االنسان من دون
توفري كل املسائل التقنية والتكنولوجية
واالستديوهات املطلوبة لهذه الغاية،
اضافة اىل قضية الوالء السيايس للموظفني
وعدم تاثريه عىل ادارة املحطة ،فيكون
الوالء لها وليس لهم .هذا النوع من
التأهيل نجحت فيه بنسبة  75يف املئة.
لكن املسالة تحتاج اىل وقت اطول يك تنجز

واستديوهات االخبار اصبحت مجهزة
بـ" ."Inewsقبل سنة ونصف سنة مل
يكن االنرتنت متوافرا فيها .بدأنا العمل
بـ"اس .ان .ج" ،مع اربع كامريات وهي
غري موجودة اال يف "تلفزيون لبنان".
املعروف عنها انها تعمل بكامريا واحدة
او اثنتني وتتوىل تغطية االحداث
والربامج معا عند الرضورة.

شعار "تلفزيون لبنان".

نسخة من ارشيف
"تلفزيون لبنان" وضعت
اخيرا في مصرف لبنان
قررنا االنتقال الى محطة
الحازمية بعد اعادة تأهيلها
لحاجتنا الى مساحات
كاملة .نحن يف صدد وضع هيكلية ادارية
جديدة بعد مرور  20عاما عىل الهيكلية
املتبعة ،وساعتمد فيها عىل اقتناعايت
وخربيت يف اعادة تأهيل املؤسسات.
بعد التنسيق واالطالع عىل هيكليات
التلفزيونات االخرى اخذت االفضل من
بينها ،وساعمل عىل هذا االساس.
■ كيف اصبح وضع االستديوهات بعد
عملية التأهيل؟
□ انجزنا ديكورات جديدة لها،

■ موازنة "تلفزيون لبنان" كم تبلغ يف
الوقت الحارض؟
□ انها اصغر موازنة تلفزيون يف
لبنان منذ البداية وحتى اآلن .ال اريد
التحدث عن القضايا املالية ،لكن ما
اريد قوله هو ان مداخيل "تلفزيون
لبنان" اصبحت اآلن عرشة اضعاف عام
كانت عليه يف السابق.
■ كيف حصل هذا االمر وبأي وسيلة؟
□ اوال ،اصبحت لدينا اعالنات .ثانيا،
قمنا باستعامل االبراج لتأجريها اىل
رشكات اخرى .مثة محطات اذاعية يف
حاجة اىل ابراج ارسال .االمر نفسه
تحتاج اليه بعض رشكات الهاتف
الخليوي .ومبا اننا موجودون عىل
مساحة لبنان كلها ،استطعنا مساعدة
هذه الرشكات عىل القيام بعملها ،وكان
لهذه الخطوة مردود مادي جيد.
■ ما هي املشكالت التي يعاين منها
"تلفزيون لبنان"؟
□ املشكالت انتهت نوعا ما ،علام انها
موجودة يوميا يف العمل االعالمي ويف
اي عمل آخر .نحن اآلن يف مرحلة البناء،
لكن املشكلة الكربى التي نواجهها هي
يف موقع "تلفزيون لبنان" .املساحة
التي ميلكها يف تلة الخياط صغرية.
لذا قررنا االنتقال اىل محطة الحازمية
ونلت املوافقة عىل هذه الخطوة من
الرئيسني نبيه بري ومتام سالم .املساحة
يف محطة الحازمية تبلغ  4آالف مرت
مربع ،واالستديوهات املوجودة فيها
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□ اكرث ما اريده الرتكيز عىل نرشات
االخبار وصدقيتها ،والدور االعالمي
الذي سيقوم به "تلفزيون لبنان" ،ان
يكون عىل مسافة واحدة من جميع
السياسيني ،وال دور اطالقا للامل
السيايس فيه ،ألن هذا املال هو الذي
هدم االعالم يف لبنان .االعالم مل يعد
السلطة الرابعة ،بل االوىل ،ويف امكانه
ان يبني ويهدم ايضا.
■ ما الجديد الذي يريد تقدميه؟
□ لدينا برامج جديدة لكنها تتطلب
مساحات يك يتم انتاجها .الكل يأمل
ويتوق اىل ان تكون له يد يف اعادة
الربامج االساسية اليه ،لكن كلفتها
املادية باهظة .لهذا السبب تقوم بعض
املحطات بانتاج الربامج القيمة بالرشاكة
مع تلفزيونات اخرى لتقاسم االعباء
املادية ،وهذا ما بدأنا التحضري له.

تحديث غرفة الكونرتول.

استديو االخبار.

كبرية ،وهذا االمر يساعدنا عىل بدء االرشيف يف خزنة خاصة يف مرصف اربع محطات اهدافها سياسية ،وثالث
اهدافها تجارية .برامجه لن تأخذ املكان
االنتاج بغية اسرتجاع دور "تلفزيون لبنان.
لبنان".
الذي تحتله هذه املحطات ،وهو الوحيد
■ ما هي الرسالة التي تريد ايصالها عرب من بينها كلها هدفه وطني ،ويسد هذه
الثغرة عرب تقديم برامج تربوية .نقوم
■ ما هو وضع ارشيف التلفزيون وماذا برامج "تلفزيون لبنان"؟
بقي منه؟
□ الربامج التي يقدمها لسد الثغر بني االن باعادة اطالق  9برامج جديدة
□ ال اعلم تحديدا ماذا كان يحوي هذا
االرشيف القول ماذا بقي منه .لكن
ما اعلمه جيدا ان ارشيفه استعملته
املحطات التلفزيونية الخاصة وبعض
املحطات العربية .هذه امللكية الفكرية
الخاصة به لن يتجرأ احد عىل مساسها
بعد اليوم ،واال تعرض ملالحقة قانونية.
كان ارشيف هذا التلفزيون ،قبل
تسلمي ادارته ،موجودا يف غرف سود
ال كهرباء فيها ،ودرجة الحرارة يف فصل
الصيف تصل اىل  50و 60درجة مئوية،
اىل الرطوبة والغبار .اما اليوم فهو يف
مكاتب مكيفة وموضب ،ويعاد تأهيل
كل التسجيالت القدمية وتصور عىل
زمان "يسعد مساكم" مع اديب حداد ("ابوملحم") وسلوى حداد ("ام ملحم").
" ."Altoما هو مهم عىل هذا الصعيد،
تم اخريا حفظ نسخة عن هذا
انه ّ

بالتوافق والتعامل مع  9جامعات،
يكون فيها املمثلون واملخرجون من
ال مال سياسيا
طالبها لتوفري فرص عمل لهم.
■ اي من االقسام تريد تعزيزها وتحاول
الرتكيز عليها اكرث من سواها؟

نضال االشقر يف "متارا" مع يوسف حسني وسعاد كريم.

في "تلفزيون لبنان"

■ هل سيكون له شأن يف تعزيز
الثقافة كام كانت الحال يف الستينات
والسبعينات؟
□ هناك قضايا ثقافية مهمة جدا نعمل
عليها بالتعاون مع كل الجامعات
وطالبها ،وسيرتجم هذا التعاون عمليا
يف وقت قريب.

"بريوت يف الليل" يف ع ّز الستينات :حسن املليجي ،خالد قرانوح ("ابوالنور") ،ليىل كرم ،اماليا ايب صالح.
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رشيد" :تلفزيون لبنان" كان مرآة الوطن
عايش املدير املايل لـ"تلفزيون لبنان" ريشار
رشيد تاريخه خالل  35سنة بفرح كبري كغريه
من العاملني فيه ايام العز .بات يشعر حاليا
بحرسة كبرية عىل فقدان هذا املجد.
■ عايشت تاريخ "تلفزيون لبنان" ،ماذا تخربنا
عنه؟
□ تأسس "تلفزيون لبنان" عام  1959عىل
يد الفرنسيني بالرشاكة مع بعض اللبنانيني
يف تلة الخياط ،وحمل اسم "رشكة التلفزيون
اللبنانية" .عام  1961تأسست محطة ثانية
يف الحازمية عىل يد الربيطانيني حملت اسم
"تلفزيون لبنان واملرشق" ،ودخلت املحطتان
يف منافسة قاسية لكن حضارية ،اوصلت االنتاج
اىل اقىص االزدهار .مل يكن االنتاج التلفزيوين
قد بدأ يف اي بلد عريب ،وكان بعض البلدان
العربية كاملغرب والجزائر وتونس تقيم تعاقدا
ملدة  200ساعة النتاج مسلسالت بالعربية
الفصحى ،بغية تعليم شعوبها هذه اللغة
واتقانها النها كانت سابقا مستعمرات فرنسية.
كان انتاج "تلفزيون لبنان" يبث يف  15دولة
عربية ،وله موردان :االعالنات وبيع الربامج،
فحقق ارباحا هائلة اوصلته اىل االكتفاء الذايت.
■ كيف تم دمج املحطتني؟
□ بعد اندالع الحرب عام  1975توقف االنتاج
وتوقفت االعالنات ايضا .عملت املحطتان
سنتني من االحتياط املوجود لديهام .وصل
االمر اىل حد االفالس ووقف البث .عام 1978
قررت الدولة اللبنانية رشاء  % 50من حصة
املحطتني النقاذهام ،وخوفا من ان ال يبقى لها
تلفزيون وطني .دخل الفرنسيون رشكاء بنسبة
 % 25والربيطانيون بنسبة مامثلة ،عىل ان يتم
دمج املحطتني يف محطة واحدة تحت اسم
"تلفزيون لبنان".
■ َمن هم االشخاص الذين صنعوا تاريخ

"تلفزيون لبنان"؟
□ االهم هو َمن اطلق فكرة انشائه واقصد
احمد وسام عزالدين الذي عاش يف الغرب
ورأى التطور السائد فيه ،فأىت مبؤسسة فرنسية
ودفع من ماله الخاص ،واستطاع عرب عالقاته
الشخصية الحصول عىل تفويض من الدولة
اللبنانية بانشاء محطة تلفزيونية ،افتتحها
الرئيس الراحل كميل شمعون .مل يكن االمر يف
ذلك الوقت عاديا.
■ ما هو الدور االبرز الذي لعبه التلفزيون
منذ انشائه حتى اليوم؟
□ اشبه "تلفزيون لبنان" باالسفنجة .كان
ميتص كل االحداث ويقوم بتبسيطها ،ومل يكن
طرفا مع احد ضد احد .كان مثل املرآة ،يعكس
كل ما يحصل يف بلدنا ،وعندما يكون يف خري
يكون البلد يف خري.
■ كيف تصف تاريخه ومباذا متيز؟
□ عشنا فيه سعادة ال توصف .اتسم العمل
باالندفاع ،وكان املخرج الرب كيلو يقول لكل
شخص يرغب يف االنضامم اىل فريق العمل:
"انصحك بان ال تفعل اذا مل تكن عازما عىل
البقاء فيه .اذا اصابك هذا الفريوس فلن تشفى
منه ابدا" .هذا صحيح .العمل التلفزيوين هو
فعال مثل الفريوس والشفاء منه صعب ،ألن
َمن يعمل يف هذا املجال ال يستطيع التأقلم
مع اي عمل آخر .كل برنامج جديد بالنسبة
اىل كل عامل يف "تلفزيون لبنان" اشبه مبولود
جديد له يتفاعل معه مبحبة ،طبعا ومصلحة
التلفزيون .نحن ننتقد انفسنا يف اعاملنا اكرث
من غرينا.
■ ما هي العوامل التي ساعدت التلفزيون
عىل تبوؤ املرتبة الراقية التي بلغها يف الستينات
والسبعينات؟
□ عند انطالقته كان الفرنسيون والربيطانيون

املدير املايل لـ"تلفزيون لبنان" ريشار رشيد.

رشكاء مع املؤسسني اللبنانيني ،ولديهم تاريخهم
يف هذا املجال وخرباتهم التي وضعوها يف
خدمة املؤسسة الناشئة .كام ان املشاهدين يف
تلك املرحلة ،وتحديدا يف اواخر الخمسينات
ومطلع الستينات ،كانوا من النخبة ،فاضطر
القيمون عىل التلفزيون للتعاطي مع الحدث
ومع االنتاج التلفزيوين عىل النحو الذي
يتامىش مع هؤالء املشاهدين .بهذا املستوى
بدأ "تلفزيون لبنان" ،وهكذا تابع مسريته
حتى كانت الحرب ،وكان االنهيار الذي وقع
من بعدها.
■ كيف كان املناخ العام بني الفنانني
واالعالميني العاملني فيه خالل تلك الفرتة؟
□ كان الفنانون يعتربونه بيتهم ،وقد ساهموا
جميعهم يف صنع تاريخه من فريوز اىل صباح
اىل وديع الصايف .صحيح انه ساعدهم يف
الدعاية العاملهم ،لكنهم قدموا له نوعية قيمة
ساهمت يف تقديم صورة راقية عن لبنان .حتى
االنتاج ساهم ايضا يف تشجيع السياحة .اذكر
جيدا لقاء الفنانني يوميا يف محطة الحازمية
حيث كنت اقيض معظم اوقايت ،وكانت
الكافترييا اشبه بقاعة للبحث يف االعامل اآلنية
واملستقبلية .كنا نلتقي يوميا فيها ما ال يقل
عن  30فنانا ممثلني ومطربني ،واذا اضاع
احدهم صباح او سمرية توفيق او وديع الصايف
او غريهم ،كان يقصد "تلفزيون لبنان" يك يعرث
عليهم ،اذ مل يكن لديهم بيت سواه.
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تحقيق

دنيز مشنتف

اآلباء األُوائل ألخبار التلفزيون

زمان اإلحتراف باألبيض واألسود
ملذيعي االخبار عىل الشاشات اللبنانية ماض تتذكره اجيال متعاقبة ،عندما كانت مثة محطتا تلفزيون ،منها يطل مساء يف
السابعة والنصف تارة ،ويف الثامنة طورا ،مذيعون امسوا آباء اولني اليصال االخبار اىل عقول املشاهدين وقلوبهمَ .من ال يتذكر
ستينات كميل منىس وجان خوري وجامل عباس واييل صليبي وعادل مالك ،قبل ان ينضم اليهم الراحل رياض رشارة
عندما كانت الشاشة باالبيض واالسود ،مل تكن االناقة تفارقهم،
وال املخارج الصحيحة لاللفاظ ،وال اتقان كتابة النص والخرب،
وال احرتام االطاللة واالحرتاف .مل يتعرثوا يف خطأ ،وال حتام
ـ كالكثريين يف مثل هذه االيام ـ غلطوا يف اسم اي احد او
مكان او تاريخ .اقل من عدد اصابع اليد الواحدة يف املحطة
الواحدة ،من احدى رشكة التلفزيون اللبنانية (القنوات  7و4
و )2يف تلة الخياط وتلفزيون لبنان واملرشق (القناتان  5و)11

يف الحازمية ،كانوا جرس الوصول اىل املعلومات واالخبار ،يف زمن
قلت املحطات وتضاءلت وكاالت االنباء ،ومل تكن مثة فضائيات.
كانوا كل يشء تقريبا :يف البحث عن الخرب ،وتغطيته ،وكتابته،
وقراءته .ال ِف َرق عمل تحوط بهم ،وال تقنيات متطورة كزماننا.
يجلسون وراء الطاولة ويقرأون ،فاذا االحداث عىل مرأى
اللبنانيني ومسامعهم .ها هم اآلن ،هؤالء اآلباء االوائل الخبار
التلفزيون ،يف عمر التقاعد.

كميل منسى :ركبت الدواب وعشت في املغاور
القدم اهم ريبورتاج في حياتي
يف الثامنة عرشة قررت ان اكون محاميا جزائيا
الدافع عن مرتكبي الجرائم .من اجل تحقيق
هذه االحالم دخلت عامل االعالم.

بدأ كميل منىس بتقليد مذيعي اذاعة "هنا
لندن" يف صغره .عمل يف التلفزيون مذيعا يف
الستينات والسبعينات ،ويف الوقت نفسه مديرا
لالخبار .مل يكتف به ،احب ان يكون مراسال
■ كونك دخلت عامل االعالم من باب الصحافة
ملحطات تلفزيونية فرنسية وامريكية.
املكتوبة ،هل تعتقد ان َمن يايت من هذا الباب
ميلك القدرة عىل العمل يف التلفزيون؟
■ من اين اتيت اىل التلفزيون؟
□ من دراسة الحقوق .لكن بعد بدء خطوايت □ الصحافة املكتوبة هي االساس للثقافة،
االوىل يف جريدة "لوريان" ،وقد تدربت عىل والنجاح ال يكون حقيقيا اذا مل يتعلم الصحايف
يد اهم الصحافيني يف اللغة الفرنسية ليس كيف يكتب وكيف يفكر ،ويف مرحلة الحقة
يف لبنان فقط ،بل يف فرنسا ايضا ،هو االديب يتم التدرب عىل العمل التلفزيوين .اسلوب
جورج نقاش الذي كان شخصا مهام جدا .كنت مخاطبة الجمهور عرب الشاشة مختلف عن
يف صغري مثل سائر االوالد لدي احالمي ،واولها اسلوب الكتابة يف الصحافة املكتوبة .يف العمل
ان اكون رشطي سري ،بعدما لفتتني سلطته التلفزيوين تختلف طريقة توجيه الخطاب
القادرة عىل ايقاف والدي ومئة سيارة خلفه من جمهور اىل آخر .ال يجوز التوجه بخطاب
امام الشارة الحمراء .متنيت ان اصبح طيارا اىل العامل كأننا نوجهه اىل طالب مدارس او
اطوف العامل بارسه .كان حلمي ايضا ان اصبح اىل اختصاصيني يف الطب .كل فئة يف املجتمع
ديبلوماسيا وارى نفيس امام شارل ديغول تحتاج اىل طريقة مختلفة يف مخاطبتها ،وان
وستالني اقدم اليهام اوراق اعتامدي كسفري .كان املوضوع واحدا .املهم ان يشعر املشاهد

كنا ننتظر  48ساعة لتصل
الينا االفالم بالطائرة،
فنغطي الحدث بعد يومني

ان َمن يخاطبه عرب الشاشة يجلس معه مبارشة،
كام لو انه يف زيارة له يف بيته .املهم بالنسبة اىل
مذيع نرشة االخبار ان يكتبها بنفسه يك يعيش
مضمونها ،وإال سيطل عىل الناس كام لو انه
يلقي درسا عليهم.
■ َمن كان يتوىل تدريبكم يف بداية عملكم
التلفزيوين؟
□ ال احد .اهمية التلفزيون يف الستينات
انه كان االول يف العامل العريب ،وعىل الصعيد
التقني .اذا اردنا املقارنة مع الواقع الحايل مل
يكن هناك يشء يذكر تقنيا .كنا ننتظر  48ساعة
يك تصلنا االفالم بالطائرة ،فنغطي الحدث بعد
يومني تقريبا من وقوعه .الفارق بني االمس
واليوم ان املشاهد اصبح مشاركا يف الحدث من
خالل متابعته له يف اللحظة ذاتها.
■ عىل اي مصادر كنتم تعتمدون العداد
نرشات االخبار؟
□ عىل وكاالت االنباء .كانت االجنبية منها
تصلنا عرب ماكينة "تلربنرت" التي ترسل صوتا مثل
صوت الجرس يف حال وصول خرب عاجل.
■ كيف كانت تغطية االحداث االستثنائية؟
□ كانت لدينا القدرة عىل تغطية االحداث
الطارئة يف حال كان مكانها قريبا .عام ،1968
كنت حينها مديرا لالخبار ،ذهبت مبفردي

لتغطية عملية الكومندوس االرسائييل يف مطار
بريوت لنقل الحدث ومعرفة ما يجري ،لكن من
دون كامريا يك ال اتحمل هذه املسؤولية.
■ تلفزيون لبنان مبحطتيه كان اعالما خاصا،
فكيف كانت عالقته بالدولة؟
□ يف الواقع مل يكن التلفزيون بداية اعالما
خاصا ومستقال متاما عن الدولة .يف بنود االتفاق
رشوط تفرض عىل التلفزيون ان يذيع نرشة
االخبار التي ترسلها اليه السلطة ،بعد مرورها
عىل مراقبني اثنني اولهام يف وزارة االعالم ملراقبة
النص ،وثانيهام يف االمن العام ملراقبة االفالم
املحلية والخارجية.
■ هل كان االمن العام متشددا؟
□ كنا منيض وقتا طويال مع مراقبي االمن العام
ونقوم باتصاالت عدة للحصول عىل املوافقة
عىل امور ال تستحق هذا العناء .مثل عىل ذلك:
وصل الينا مرة ريبورتاج من فرنسا عن مستشفى
اسمه "فيل جويف" فلم يوافق الرقيب يف االمن
العام عىل اسم املستشفى ،الن كلمة "جويف"
اسم يهودي .حاولنا اقناعه بان هذا االسم هو
لقرية فرنسية وال عالقة له باليهود ،واضطررنا
اىل مراجعة املسؤولني يف االمن العام لتوضيح
االمر والحصول عىل املوافقة املنشودة.
■ الحياة السياسية التي واكبتها يف الستينات

والسبعينات من خالل موقعك ،كيف تصفها؟
□ ال مجال للمقارنة بني الوضع الحايل وايام
ذلك الزمان ،عىل االقل كانت مثة دميوقراطية.
مهام قالوا عن فرتة الرئيس فؤاد شهاب وقساوة
املكتب الثاين ،وانا شهايب واعني ما اقول ،كان
الوضع افضل بكثري مام هو عليه االن.
■ احداث ال تنساها يف اثناء عملك يف
التلفزيون؟
□ حدثان اثنان عشتهام وكنت منفعال وانا
اقدمهام عىل شاشة التلفزيون .االول مقتل
الرئيس االمرييك جون كنيدي الذي كان هو
وزوجته جاكلني حلم الشباب ،والثاين وفاة
الرئيس جامل عبد النارص الذي توطدت عالقتي
به بعد اجراء  8مقابالت معه .عىل الصعيد
العميل ،عشت محطات ال تنىس خصوصا
عندما كنت مراسال ملحطات تلفزيونية فرنسية
وامريكية .اذكر جيدا حرب اليمن والثورة التي
ساهمت فيها مرص يومذاك .كنا ثالثة مراسلني
عشنا يف املغاور وتسلقنا الجبال وركبنا الدواب
للقاء االمام البدر املخلوع ،ومل نفعل ما فعله
سائر الصحافيني الذين توجهوا للقاء املشري
عبدالله السالل الذي قام بالثورة بدعم من
مرص .ما قمت به يف اليمن يف تلك الفرتة اعتربه
من اهم الريبورتاجات التي قدمتها يف حيايت،
وقد استعملته اململكة السعودية لتؤكد تواجد
االمام البدر عىل ارض اليمن نفيا للشائعات.

ايلي صليبي :لم اكن احب التلفزيون
بعدما حرمني من حلمي وشغفي بالالهوت والفلسفة
كميل منىس.

يعرتف اييل صليبي بان العمل يف التلفزيون مل
يستهوه يف البداية .مل يبهره هذا العامل ،وهو
يرتاح اىل العيش يف الظل .علمته التجربة
التلفزيونية ان املراسل الصحايف هو االهم بني
سائر العاملني يف املجال االعالمي.
■ ما الذي استهواك يف عامل التلفزيون؟
□ مل يستهوين يشء فيه يف البداية ،ومل انبهر
به .لدى افتتاح التلفزيون عام  1959كنت يف

الحفل ورأيتهم يستمعون اىل املوسيقى من
جهاز "الفونوغراف" ،والتقيت بعد تلك الفرتة
املخرج عصام حموي لتأدية مرسحية "االم" مع
جان دارك ابو زيد التي لعبت فيها دور املحامي.
بتحريض منه قدمت طلبا اىل محطة التلفزيون
الجراء تجربة امام الكامريا يف االستديوّ ،تم
عرضها عىل االعالمي جان خوري الذي كان رئيسا
للتحرير ،وبدأت بعدها تقديم نرشات االخبار.
يف االساس ال عالقة يل بهذا العمل ،ومل اكن احبه.

■ من اي عامل اتيت اىل االعالم التلفزيوين؟
□ كنت اريد التخصص يف املحاماة ،لكنني مل
اكمل دراستي الجامعية .بعد فرتة استهوتني
الفلسفة والالهوت .كوين ارثوذكسيا وال
وجود ملعاهد الهوت يف لبنان ما يفرض
عيل السفر ،وال امكانات مادية لتحقيق هذا
الغرض ،ركزت يف ما بعد عىل ذايت يف هذا
املجال ،ومؤلفايت االخرية كلها يف الالهوت
والفلسفة.
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■ ما الذي اعطتك اياه التجربة التي عشتها يف
التلفزيون؟
□ حرمتني الكتابة واخذت مني هذا الحلم.
العالقة مع القلم والورق فيها عشق مشابه لعشق
املرأة للرجل .هذا العشق هو الذي دفعني اىل
االبتعاد عن االضواء التي احرقتناَ .من يبقى امام
الضوء ليال ونهارا يحرتق يف النهاية .كان عملنا
يف تلفزيون لبنان يبدأ صباحا باجراء املقابالت
والقيام بعملية املونتاج يف ما بعد ،وتحضري
نرشة االخبار الذاعتها .لدى قدوم شخصية مهمة
اىل لبنان نتوىل اجراء مقابلة معها يف املطار.
هذه التجربة علمتني بان املراسل الصحايف يف
التلفزيون هو االهم .كل هذه االعامل كان لها
منفعة شخصية يل ،دفعتني اىل القيام بدورات
يف خارج لبنان ،فدرست السيناريو وفن السينام
يف معهد طومسون فاونديشن يف بريطانيا ،وهو
مؤسسة اعالمية مهمة ،وشاركت يف دورات ايضا
يف امريكا.
■ هل انت مع الرقابة الذاتية ام مع رقابة
الدولة؟
□ لست مع الرقابة يف االساس ،بل مع الحرية
املطلقة لكن املسؤولة ،ومع الحقيقة .علينا ان
نكون اوالدها.
■ كيف كانت عالقتك مع رقابة االمن العام يف
ذلك الزمان؟
□ كانت عالقة جيدة ومل تحدث اي مشكلة
بيني وبينهم ،الن املواضيع التي كنا نطرحها يف
الستينات كانت سهلة ،وعشنا زمن ازدهار .بعد
ثورة  1958كان من املتوقع تهميش لبنان وايصال
وضعه املعييش والثقايف اىل مستوى متدن ،لكن
ما حدث هو العكس وعاش لبنان زمنا جميال.
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بعد تلك املرحلة ازدهرت دور النرش ومؤسسات
الطباعة وانتاج املسلسالت التلفزيونية .احب ان
اذكر هنا ان غالبية وزراء االعالم العرب قدموا
اىل لبنان ليتعلموا يف جامعاته ،وكذلك مديري
التلفزيونات العربية خاضوا معارك تد ّرب يف
االذاعة والتلفزيون يف لبنان.
■ كيف كانت عالقتك مع سياسيي تلك املرحلة؟
اىل اي مدى كانوا يتدخلون يف مضمون نرشات
االخبار؟
□ ال احد منهم كان يتدخل يف مضمون النرشات
االخبارية التي كنا نقدمها ،ويف عز سلطة املكتب
الثاين ،وتحديدا عام  1962بعد محاولة االنقالب
الذي نفذها الحزب السوري القومي االجتامعي،
اي مرحلة التشدد الفظيع ،مل اتلق اي اتصال
هاتفي من اي ضابط يف وزارة الدفاع.
■ زعامء تلك املرحلة مباذا كانوا ميتازون؟
ـ بالثعلبة .السياسة مداهنة وربح اصوات يف
االنتخابات ودغدغة عواطف ،وتأمني رخصة
مسدس .حتى عام  1970مل يكن الزعامء يف لبنان
كرثا ،وكانوا رؤساء احزاب ،لكن العمل السيايس
يف تلك الفرتة كان فيه ما يسمى ضوابط.
■ هل صادفتك مواقف حرجة يف عملك ،وكيف
كنت تترصف لتداركها؟
□ صادفتني مواقف حرجة اذكر منها تزويج
نجيب حنكش من الصحافية بارعة مكناس
ككذبة اول نيسان التي كنت مشاركا فيها ،حيث
تحولت الكذبة اىل واقع .بالتايل اىل مشكلة بعد
اعتبار هذا الزواج قد تم فعال النه ّتم برعاية
كاهن .عشنا شهورا صعبة من اجل ابطال هذا
الزواج بعد اعالنه عىل التلفزيون .املوقف املحرج

غالبية وزراء االعالم
العرب قصدوا لبنان للتعلم
في جامعاته

اييل صليبي

االخر حدث يوم عيد االستقالل عام  ،1963حينام
تلقيت اتصاال هاتفيا من مندوبنا الذي يغطي
العرض العسكري ليبلغني وفاة الرئيس بشارة
الخوري ،واذعت الخرب مبهابة كبرية كونه بطل
االستقالل .مل يكن الخرب صحيحا ،علام انني
اتصلت يف ما بعد مبختار رصبا حيث كان يقطن
الرئيس بشارة الخوري ليؤكد يل خرب وفاته ،الن
التلفزيون كان قد اذاعه .الناس كانوا يصدقوننا.
اما االحراج االكرب فكان االعتذار.
■ هل كانت تهمك االناقة كاعالمي يطل عىل
الشاشة يوميا؟
□ مل تكن تهمني اطالقا ،وال احد منا كانت تهمه
هذه املسألة .كان التلفزيون باالبيض واالسود،
وكل ما كنا نفعله هو تغيري ربطة العنق.

عادل مالك :اعطيت مهنتي كل ما املك
واخذت مني حياتي الخاصة
فرن الشباك .شغفه باالعالم بدأ باكرا بكتابة
الوجدانيات يف سن املراهقة.

يكشف عادل مالك عن رس اكتسابه مهنة
االعالم وتقنيتها .عاد بذكرياته اىل ستينات
القرن املايض مستعرضا بدقة بداياته منذ
تأسيسه مجلة "ادب الطالب" يف ثانوية ■ ما الذي جذبك اىل عامل التلفزيون؟

□ شغفي باالعالم هو الذي جذبني اىل
هذا العامل ،وقد آمنت بالصحافة املكتوبة
كقاعدة ابني عليها مسرييت االعالمية،
وبدأت العمل يف هذا املجال عام 1961

يف جريديت "الجريدة" و"االوريان" ،وكانتا
مؤسسة واحدة ،اضافة اىل يشء خاص جدا
متعلق بتكويني الشخيص هو حبي للنجاح
والتحدي ليس مع االخرين ،بل مع الذات.
هذان العامالن كانا الدافع اىل تطوير نفيس
الن مهنة االعالم ،سواء املكتوب او املريئ
او املسموع ،ال وسطية فيها .اما النجاح او
الفشل ،فآمنت بالنجاح وسعيت اىل بلوغه.
■ َمن يايت من الصحافة املكتوبة اىل ماذا
يحتاج يك يكون ناجحا يف االعالم التلفزيوين؟
□ من املمكن ان تكون الصحافة املكتوبة
مقدمة لعمل اعالمي آخر .لكن ليس كل
َمن ينجح يف الصحافة املكتوبة سيكون حتام
ناجحا يف التلفزيون .التجارب تؤكد هذا
االمر.
■ من اي عامل اتيت اىل االعالم؟
□ من شغفي باللغة العربية .كنت يف
السادسة عرشة من عمري عندما بدأت
كتابة الوجدانيات .قمت بتأسيس ناد ثقايف
يف ثانوية فرن الشباك التي كنت اتعلم
فيها ،وكنا نستضيف شعراء وادباء ،واسست
مجلة خواطر سميتها "ادب الطالب" .هذه
املجلة كانت القاعدة التجاهي نحو االعالم
واالنطالقة لشغفي باللغة العربية.
■ قلت انك ركزت عىل تطوير نفسك .عىل
ماذا ارتكزت؟
□ يف املرحلة الجامعية ،من حسن حظي كان
احد اساتذيت فؤاد افرام البستاين .التقيته
يف "معهد االداب الرشقية" التابع للجامعة
اليسوعية الذي جعلني اندفع نحو حب
اللغة العربية اكرث فاكرث .يف مرحلة الحقة
بدات اطور نفيس باجتهاد شخيص ،فانتسبت
اىل كلية االعالم يف القاهرة يف زمن مصطفى
وعيل امني ،لكن باملراسلة .يرسلون ايل
املحارضات واقدم امتحانايت باملراسلة طبعا.
ارتبطت يف ما بعد مبؤسسة طومسون ،وهي
من اهم املؤسسات االعالمية يف بريطانيا.
مجموعة هذه الروافد يصل بعضها اىل
البعض اآلخر مع تطوير الذات من خالل
البحث عن مصادر ومتابعة الربامج

واملقابالت .بدأت اصطاد من هنا وهناك،
فلم يكن لدينا مرجعيات مهنية وال كليات
اعالم .لكنني اعرتف بان البداية التقنية
ملهنتي اكتسبتها من امتحانايت باملراسلة
لجامعة القاهرة.

تعلمنا ممارسة
الرقابة الذاتية على انفسنا
 24ساعة على 24

■ كيف تصف تجربتك يف التلفزيون؟
□ تاريخ وحياة بالنسبة ايل .اعطيت هذه
املهنة كل ما املك .مع املتابعة يكرب التحدي.
لدى الوصول اىل النجاح نقول :ال بد من
متابعة املسرية .تجربتي يف التلفزيون نقطة
تحول مصريية يف حيايت ،ولست نادما عليها.
جمهوري اعطاين قوة دفع وحامية.
■ ما هي سلبيات هذه التجربة؟
□ عدم االستمتاع بالخصوصية الشخصية،
وهذا جزء من الرضيبة التي يدفعها
االعالمي .انا شخصيا دفعت الكثري يف هذا
املجال.
■ ايجابيات العمل االعالمي ما هي؟
□ اجمل يشء هو نجاح االعالمي يف اداء
دوره ،وان يكون مسؤوال عن كل كلمة
يقولها .هذه التجربة تعلمنا ان نكون يف
حال رقابة ذاتية عىل انفسنا  24ساعة عىل
.24
■ كيف كانت عالقتك مع سياسيي الستينات
والسبعينات ،مباذا كانوا ميتازون؟
□ يف اثناء عميل كنت عىل مفرتق طرق
بني الجانب الشخيص والجانب املهني يف
ما يخص العالقة مع سياسيي تلك املرحلة،
واقوم بفصل دائم بني حيايت الشخصية
واملهنية .قبل الحرب كانت للسياسيني يف
لبنان نوعية معينة ،وال اقول ان يف العمل
السيايس كامال ،لكن النمط مختلف وكانوا
يتميزون بحسن التعاطي مع االزمات
واالشخاص مقارنة مع ما يحدث االن .صحيح
ان االختالفات كانت موجودة ،لكن ال وجود
للغة الساقطة واالبتذال ،وطريقة التعاطي
كانت باحرتام االخر ال تحديه.
■ هل كانت الرقابة الرسمية تزعجك؟

عادل مالك.

□ نعم ،كانت تزعجني .هناك تناقض بيننا
كاعالميني وحقنا يف البحث عن مزيد من
الحرية من جهة ،ودور االمن العام املحكوم
بوظيفة من جهة ثانية .بالنسبة اىل الرقابة
الذاتية هي اصعب عىل االعالمي من اي
رقابة اخرى عليه .مع مرور الوقت يرى
االعالمي الخطوط الحمر ويبتعد عنها،
لكن مع وجود املراقبني يشعر بانه يعامل
كقارص .انا مع الرقابة من حيث التنظيم
ال من ناحية فرض القيود .يف املرحلة التي
عشناها يف التلفزيون ،مل يكن هناك نضج
يف اسلوب الرقابة ،وقد مارسنا الرقابة
الذاتية عىل انفسنا اكرث بكثري من اي
موظف مكلف من االمن العام او من اي
جهاز امني آخر.
■ مباذا كان يتميز االعالميون يف تلك املرحلة؟
□ بالصفاء وتقديم االفضل .جيل الستينات
والسبعينات ،هؤالء الرواد هم الذين خلقوا
مهنة االعالم يف لبنان ،ومل يكن لدينا يف
البداية احد نتمثل به .خلقنا مبادىء مادة
معينة لهذه املهنة ،ومل يكن االمر سهال.
التنافس يف ما بيننا كان ملصلحة املشاهدين
وليس السباب شخصية.
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مقال

األقتصاد
تصحيح ّ
تشوهات المشروع يتطلب قرارًا سياسيًا
الفراغ املالي ّ
مرشح للتمديد مع سقوط موازنة 2015
بارشت وزارة املال خالل حزيران املنرصم اعداد موازنة  ،2016عىل ان تحيلها
نهاية آب عىل مجلس الوزراء .بذلك تسقط نهائيا اهمية موازنة  .2015ومع
انتهاء العقد العادي ملجلس النواب ،يصبح فتح دورة استثنائية امرا غري وارد
نظرا اىل الخالفات السياسية املتامدية .هكذا تكون درب املوازنة طويلة
ال يعني اقرار موازنة  2015يف مجلس الوزراء
اقرارها يف مجلس النواب .مثة اربع عقبات تقف
يف طريق درسها:
• عدم قدرة الهيئة العامة عىل االجتامع بسبب
مواقف الكتل النيابية من “ترشيع الرضورة” او
عدمه او اسباب سياسية اخرى.
• ان املوازنة تحتاج اىل وقت طويل للدرس.
كون املادتني  197من قانون املحاسبة العامة
و 87من الدستور تفرضان ان يرفق مع مرشوع
موازنة  2015مرشوع قطع حساب  ،2013وهذا
غري موجود .علام ان اعداد مرشوع قطع حساب

 2013مل تنجزه وزارة املال التي عليها احالته عىل
ديوان املحاسبة للموافقة عليه.
• فتح مجلس الوزراء دورة استثنائية.
لكن مثة تحديات واستحقاقات كبرية اخرى ذكرها
للمرة االوىل استثنائيا صندوق النقد الدويل ،منها:
رضورة اقرار املرسومني املتعلقني بالنفط والغاز،
نظراىل ارتباطهام بصورة لبنان كدولة منتجة
للنفط ،ومكانته يف االسواق النفطية العاملية،
وحامية ملصادر تسويق لبنان يف املرحلة املقبلة
ضمن هذا االطار.
يتحدث الصندوق عن اخطار ازمة النزوح السوري

لجهة عدم قدرة الخزينة اللبنانية عىل تحمل
تبعاته وكلفته .ويفرتض بالحكومة اللبنانية التوجه
اىل املجتمع الدويل لتأمني االموال الالزمة لذلك.
 رضورة اقرار موازنة  2015بهدف املحافظة عىلصدقية لبنان وصورته يف الخارج.
لكل هذه االسباب يبدو الرتكيز عىل اقرار موازنة
 2015يف غري محله ،الن من الصعوبة مبكان
اقرارها يف الوقت املناسب .تعترب املوازنة بحسب
رأي الخرباء “من الرضورات غري الرضورية” النها
اذا كانت بندا توافقيا يصري اىل االستمرار يف درسها،
واذا كانت بندا خالفيا يتم تأجيلها .وما دام االنفاق
اليوم يتم عىل القاعدة االثنتي عرشية ،واملخالفات
القانونية والدستورية مستمرة ،مل تعد املوازنة
عندئذ ملحة ،ومل تعد االدارات املتعاقبة منذ عرش
سنوات تدرك اهميتها .بالتايل اصبحت بالنسبة
اليها ارقاما تتضمن ايرادات وانفاقا وعجزا.

الهبر :لالنفاق على القاعدة
االثنتي عشرية عواقبه

املوازنة مشروع قانون
جامع يعدل من داخله
يقول مقرر اللجنة النيابية للامل واملوازنة فادي عملها عىل املديني القريب واملتوسط وفقا للخطة عدد من القوانني

الهرب ان “ال بلد يف العامل من دون موازنة ،وهي
من اهم وظائف املجالس النيابية .مرشوع املوازنة
قانون جامع يعدل من داخله عدد من القوانني
عىل مستوى انفاق القطاع العام ،واالنفاق
االستثامري عىل مستوى الدولة من خالل النظرة
الشاملة ،وهو يالمس سياسة الحكومة من خالل
ما يعرف بفذلكة املوازنة .اي معرفة ما هو االثر
االقتصادي الكامن وراء هذه الفذلكة يف اتجاه
دعم النمو االقتصادي .وهو مطلب اركان الدولة.
وكام ان وظيفة مجلس النواب اقرار املوازنة،
كذلك وظيفة الحكومة هيكلة الوضعني االنفاقي
واالداري ،ومتكني ادارات الدولة من خالل املوازنة
والرؤية املستقبلية لهيكلة املوازنة من تأدية

املوضوعة خمسية او عرشية ،خصوصا بالنسبة
اىل دولة مثل لبنان ترزح تحت دين يقارب 67
مليار دوالر ،بعجز سنوي قاتل يقارب  6مليارات
دوالر .يضاف اىل ذلك ان حدود لبنان مهددة
والقلق الذي يحوط بكل مفاصل االوضاع االمنية
والسياسية واالقتصادية.

■ هل من الطبيعي ان تستمر دولة مثل لبنان
منذ عرش سنوات بال موازنة؟
□ موضوع عدم اقرار املوازنات يعود اىل عام
 ،2005وبدأ االنفاق عىل اساس القاعدة االثنتي
عرشية ،وكان حجم االنفاق يف ذلك الوقت عرشة
االف مليار لرية .تجاوز االنفاق  23الف مليار لرية،

مقرر اللجنة النيابية للامل واملوازنة فادي الهرب.

وهو مرجح لالرتفاع يف حال اقرت سلسلة الرتب
والرواتب التي سرتتب زيادة اقلها مليار و500
الف دوالر.
■ هل ستدخل السلسلة يف صلب املوازنة؟
□ مثة اقتناع بدفع هذه الحقوق االنسانية
والوطنية .لكن كام يقول املثل “الفقار يولد النقار”،
اي ان الرتدي االقتصادي ال يساعد عىل اقرار موازنة
طبيعية ،فكيف مبوازنة مع السلسلة؟ اضافة اىل ان
توقيت ادخالها اىل املوازنة ليس مالمئا.
■ متى يتمكن مجلس الوزراء من احالة موازنة
 2015عىل مجلس النواب ،علام ان موازنة 2016
بدأ استحقاقها؟
□ مجلس الوزراء ينفق عىل القاعدة االثنتي
عرشية ،وهناك  10االف مليار اضيف اليها 8,900
مليارات بقرار من مجلس النواب عام 2013
لترشيع عملية االنفاق .هناك اليوم زيادة يف
االنفاق يراد ترشيعها من خارج املوازنة.
■ هل هذا حل املشكلة؟
□ ليس هو الحل ،بل عملية سيئة عىل مستوى
هيكلة االدارات وسري عمل الدولة واملؤسسات،
واالنفاق يجب ان يتم وفق الدستور والقوانني،
وليس عرب سلف مالية من خارج املوازنة يرشعها
مجلس النواب الحقا.
■ ماذا عن انعكاسات ذلك محليا وخارجيا؟
□ يجب ان نكون عىل مستوى املسؤولية املطلوبة
منا اليوم ،وخصوصا عىل املستوى االقتصادي ،الن
لبنان يقوم اصال عىل االيرادات ،واقرار املوازنات،
وتوازن هذه املوازنات ،وتقريب نسب االنفاق
من نسب االيرادات .لذلك يجب ان ال يكون الحل
بالهروب من معادلة القلة ،بل من طريق االنفتاح
االقتصادي ،خصوصا وان النمو االقتصادي يحل
عددا من املشكالت ويخفف العجز ،ونتمكن تاليا
من االمساك مبوضوع الدين العام .يف مقابل ذلك،
مثة زيادة الودائع املالية التي قاربت  170مليار
دوالر ،من دون خطة اقتصادية داخل مجلس
الوزراء الحايل وتاليا املجلس العتيد ،النه يف منطق
الدولة :غدا لبنان باق .لذلك وجب ان تكون
مثة رؤية اقتصادية مستقبلية تدفع يف اتجاه

في إنتظار
اإلصالح الحقيقي
يبقى مستقبل االقتصاد اللبناين مق ّيدا بالعجز الكبري يف موازنة القطاع العام .ادى العجز
املستمر للموازنة اىل منو رسيع يف مديونية الدولة عىل الصعيدين الداخيل والخارجي،
وباتت الفاتورة السنوية لخدمة الدين تشكل نحو  %80من موارد املوازنة ،ونحو %35
من اجاميل االنفاق .يبقى ميزان املدفوعات عرضة للتأثر بالصدمات الخارجية بسبب
اعتامده الكبري عىل تحويالت املغرتبني اللبنانيني والتدفقات املالية القصرية االجل ذات
الطبيعة املدهشة.
ويرى الخرباء انه مع خفض معدل اجاميل منو الناتج املحيل باالسعار الثابتة اىل اقل من
 ،%2وصعوبة تقليص االنفاق الحكومي عن معدالته الحالية ،اذ يذهب الجزء االكرب
من الواردات اىل خدمة الدين ودفع رواتب العاملني يف القطاع العام واجورهم ،فان
تحقيق املزيد من التحسن يف الوضع املايل يتوقف عىل النجاح يف تطبيق خطة شاملة
خالل السنوات املقبلة ،تتضمن العنارص الرئيسية اآلتية:
 1ـ محاولة تقليص عجز املوازنة واعادة ترتيب االولويات.
 2ـ تعميق دور القطاع الخاص.
 3ـ الحد من االهدار والقضاء عىل الفساد واصالح الخدمة املدنية وتحسن الجباية
الرضيبية.
 4ـ السامح بنظام رضيبي تصاعدي.
 5ـ تخصيص بعض انشطة القطاع العام التي من شانها توفري فرص استثامرية جديدة.
مثة اجامع يف اوساط السياسيني ـ وليس جميعهم ـ عىل رضورة خفض عجز املوازنة التي
مل تقر منذ عرش سنوات ،وتقليص عجز عبء خدمة الدين والسيطرة عىل معدالت
التضخم ،ومتكني االقتصاد من تحقيق معدالت النمو املستهدفة.
بات االصالح املايل وحده غري ممكن آلثاره االجتامعية واالقتصادية السلبية ،اذا مل
يرتافق ايضا مع تدابري اقتصادية مكلفة وجذرية ،تسمح بعودة النمو اىل االقتصاد
مبعدالت كافية لسنوات طويلة.
يبقى املهم ان نعي اخطار الوضعني االقتصادي واملايل القامئني ،وان تنصب كل جهودنا
عىل درء هذه االخطار وتحويل الفرص املتاحة اىل اصالح حقيقي.
مقياس التوقعات االيجابية يف البالد يرتبط اساسا بقدرتنا كلبنانيني عىل اعادة صوغ
وفاقنا الوطني عرب مراعاة عوامل ثالثة:
• سلطة الدولة.
• العالقات مع املحيط والعامل.
• مبادئ االصالحني االقتصادي واملايل ومرتكزاتهام.
• هكذا يحتل البعدان السيايس واالمني موقعا محوريا يف تحديد االخطار السيادية
ودرجة تصنيف البالد ،وتاليا مستويات الفوائد.
يف حال نجاح اي حكومة يف تحقيق هذه التوجهات ،فان ذلك سيدعم بقوة الثقة
مبستقبل االقتصاد اللبناين.
عصام شلهوب
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األقتصاد
دعم القطاعات كلها لتأمني املردود للدولة يك
تستطيع تطوير رواتب القطاع العام عرب سلسلة
الرتب والرواتب التي تعترب حقا وواجبا وطنيا عىل
الدولة .التوقيت الصحيح لذلك يجب ان يكون

هدفا اساسيا اسرتاتيجيا ،اي ان تكون السياسة
يف خدمة االقتصاد .يف حال االقتصاد الجيد يتم
تحسني معيشة الشعب اللبناين من طريق زيادة
الرواتب ،وتوفري املعونات االجتامعية ،واقرار

ضامن الشيخوخة ،ومحاربة الفقر ،وضبط العجز
السنوي ،واالحاطة باالدارة الذكية للدين العام،
بهدف واحد وهو زيادة النمو االقتصادي ووضع
لبنان اقتصاديا عىل مستوى االولويات.

بيفاني :عدم وجود موازنة
يعني ال سياسة مالية واضحة

موازنة 2016
ستكون جاهزة ضمن
بحسب املدير العام لوزارة املال اآلن بيفاين ان □ بالطبع مخالفة دستورية .لكن عدم وجود رئيس املهل الدستورية

الوزارة بارشت اعداد موازنة “ 2016من ضمن
املهل الدستورية التي نعمل مبوجبها .وقد باتت
لدينا موازنات لنصف االدارات العامة لناحية
النقاش وانجاز املحارض ،متهيدا العداد الصيغة
االولية للموازنة .سيكون مرشوع موازنة 2016
جاهزا يف آب”.
■ هل ستكون شبيهة باملوازنات السابقة؟
□ من ناحية العجز ستأيت مطابقة ،الن ايرادات
الدولة مل تتطور منذ سنوات بسبب توقف
الترشيع ،يف مقابل زيادة النفقات التي ترتفع عىل
نحو ملحوظ .هناك امر يجب االنتباه اليه يتعلق
مبصلحة البلد ككل :اوال زيادة التوظيف وتاليا
زيادة يف سلسلة الرتب والرواتب ضمن املوازنة
العامة باالضافة اىل ملحقاتها املتعلقة بالتعويضات،
وثانيا نحن اليوم نستفيد من امرين استثنائيني يف
العامل االول يرتبط بانخفاض اسعار الفائدة والثاين
يتعلق بانخفاض اسعار النفط .رغم ذلك ،فان عجز
املوازنة مرتفع جدا .لذا يجب اتخاذ االحتياطات
تحسبا الي طارئ قد يصيب هذين االمرين.
■ مع بدء االعداد ملوازنة  2016تسقط عمليا موازنة
 .2015هل ان درسها واقرارها من الرضورات؟
□ من الرضوري اقرار موازنة  .2015منذ عرش
سنوات ليس لدينا موازنة .لذلك فان اي موازنة
تصدر هي من الرضورات القصوى بهدف وضع
االطار القانوين الصحيح اليرادات الدولة ونفقاتها.
■ اال يعترب عدم صدور املوازنة مخالفة دستورية
توجب املحاسبة؟

مخالفة للدستور ايضا ،كذلك عدم اجراء انتخابات
نيابية .مسألة عدم اقرار املوازنات مسيئة جدا
للبنان .عدم وجود موازنة يعني عدم وجود سياسة
مالية ترتجم سياسة حكومية واضحة .وهو امر
مزعج لحسن ادارة اعامل الدولة .ما قمنا به خالل
االعوام املنرصمة يشري اىل اننا عملنا قدر املستطاع
تحت سقف ما تبقى من قانون .نحن نعمل حاليا
تحت سقف القانون ،اي اصبحت لدينا اعتامدات
تم التصويت عليها ،نقوم باستعاملها .لكن هذا ال
يعني انه ميكننا االستعاضة عن املوازنة اذا اعتمدنا
عىل هذا االجراء .ضمن اطار هذه القوننة اصبحنا
نعمل وكان لدينا موازنة .اي اننا نخضع كل انفاق
عام اىل قانون املحاسبة القانونية .هذه االجراءات
تحد من الرضر قدر املستطاع.

■ َمن يحاسب عىل عدم وجود موازنة؟
□ نأمل يف وجود موازنة اليوم او غدا .نحن
نسعى منذ سنوات اىل تحقيق هذا االمر ،ومن
الواضح اليوم ان وزير املال يضع ثقله حتى تصبح
لدينا موازنة .انا رجل ادارة وال عالقة يل بتحميل
املسؤولية الحد .عىل الجهات املكلفة املراقبة
القيام بعملها اذا ارادت .عميل اليوم هو تصحيح
االوضاع .لذلك انا فخور بالفريق املعني به ،فقد
نجح يف تصحيح كل القيود واالرقام ،ومل يكن احد
يعتقد بان هذا العمل سيؤدي يوما اىل ايجاد
ميزان الدخول لعام .1991
■ كيف ميكن نرش املوازنة من دون قطع الحساب؟
هل اللجوء اىل طرح تصفري الحسابات امر مقبول؟
□ عملية التصفري امر غري مقبول يف املطلق ،الن

املدير العام لوزارة املال اآلن بيفاين.

هذا الطرح هو الذي اثر سلبا عىل كل القضايا.
اما يف ما خص حسابات الدولة ،فنحن نعمل جديا
وعىل نحو متواصل بهدف اعطاء حسابات مالية
صحيحة .كل الجهات التقنية املتخصصة كالبنك
الدويل وصندوق النقد الدويل كانت تعتقد باننا
لن نتمكن من القيام بهذا العمل .عندما تم االمر
قالوا انها معجزة .من الرضوري اصدار الحسابات،
لكن من الرضوري اكرث صدور املوازنة برسعة .قطع
الحساب مرشوع قانون مستقل ،ومجلس النواب
يستطيع اقرار املوازنة ،لكنه ال يستطيع نرشها
قبل اقراره قطع حساب السنة السابقة .مثال لنرش
موازنة  2015يجب اقرار قطع حساب  2013الذي
اصبح جاهزا باستثناء بعض الشوائب الصغرية التي
نعمل عىل حلها.
■ هل ربط صدور موازنة  2015بسلسلة الرتب
والرواتب وقضية  11مليارا من باب التعجيز؟
□ قضية الـ 11مليارا ال عالقة لها بقطع الحساب.

هذه املليارات انفقت من دون مسوغ قانوين ،اي
عندما كان االنفاق يتم عىل اساس مرشوع موازنة.
الفارق بني املرشوع الجديد للموازنة وبني االنفاق
عىل القاعدة االثنتي عرشية هو الذي شكل موضوع
 11مليارا الذي يتحدثون عنه .اما يف ما يخص

سلسلة الرتب والرواتب ،فالسؤال الذي طرح هو:
هل من ضمن املوازنة سلسلة الرتب والرواتب ام
ال؟ هناك رأيان .االول يقول بوجوب ادخال السلسلة
اىل املوازنة النها مرشوع قانون ،والثاين يتحدث عن
ترشيع الرضورة يف ظل غياب رئيس الجمهورية .تاليا

سروع :موازنة اليوم
كشف حساب فقط
يالحظ الخبري املايل واملرصيف الدكتور جو رسوع
ان وضع املوازنة اليوم “غري طبيعي ،فبعد عام
 2005تأيت موازنة تحمل عجزا يقدر بـ 7االف
مليار دوالر ،وزيادة واردات مبنية عىل رضائب
جديدة من الصعب تأكيد فرضها او تحصيلها ،يف
ظل ارتفاع الدين العام الذي وصل اىل  132%من
الناتج املحيل .وهي نسبة كبرية بكل املعدالت
وبكل املعايري الدولية .موازنة  2015عدا عن العجز
املوجود يف ارقامها ،كبقية املوازنات التي وضعت
منذ عام  ،2005ال تعكس السياسة االقتصادية
واملالية للحكومة .انها ارقام للواردات والنفقات
فقط ،علام انه ال ميكن وضع موازنة بهذه الطريقة.
يجب ان تتضمن املوازنة يف اطارها العام السياسة
التي يجب ان تعتمدها الدولة ،وذكر القطاعات
التي تحتاج اىل النمو ،واالصالح ،والسياسة
االستثامرية .تفتقد املوازنة ايضا الرؤية املالية يف
وقت لدينا مشكالت مالية كثرية ،االمر يحتاج اليوم
اىل موازنة رسمية تشبه موازنات القطاع الخاص
من الناحيتني الفلسفية والعملية.
■ ما هي مقومات هذه املوازنات؟
□ ترتكز عىل رؤية وتوقعات عىل املدى القصري
واملتوسط والطويل ،عىل ان تتابع وتالحق .من
حيث الفلسفة يجب ان تقوم عىل فكر سليم
وسياسة منفتحة .لكننا نرى اليوم ان املوازنة
العامة بطريقتها التقليدية ال تعكس التحديات
التي يواجهها لبنان يف الوقت الحارض .كيف ميكن
التعاطي مع النزوح السوري املستمر مثال؟ هل
بطرق استباقية ام تأيت معالجاتنا وفقا لردود الفعل
الناتجة من هذا الوجود؟

■ ماذا عن الواقع االجتامعي؟
□ يحتاج االستقرار االجتامعي اىل توفري فرص
عمل تستند اىل خطة مستدامة للبناء عليها،
وهذه االمور ال ميكن ايجادها من دون اصالح
هيكيل .علام ان االصالح يجب ان يبدأ اليوم .مل
نر يف املوازنة كيفية معالجة االصالح يف العمق
ويف معناه الواسع ،اي االسرتاتيجي ،وخصوصا يف
السياسة املالية .املوازنات هدف اسايس للتنمية
وليس لالستهالك.
■ تحدثت عن النمو ،كيف ميكن للموازنة تبيان
هذا التوجه؟
□ عندما نتحدث عن النمو ،نؤكد ان لبنان يحتاج
اىل منو يجب ان يصل يف مستوياته اىل  7و 8و9%
بهدف ايجاد فائض ميكن استعامله لتقليص حجم
الدين .ال يوجد لدينا حاليا موازنات يف استطاعتها
ادارة النمو املؤثر ،وال موازنات يف مقدرتها تحفيز
النمو الذي هو دون حاجة لبنان املالية حتى
نتمكن من التعامل مع مشكالتنا االساسية .مبعنى
آخر ،عدنا اىل الحلقة املفرغة املتمثلة بتنامي الدين
والعجز .اي مقاربة تقليدية يف وضع املوازنات كام
يف السابق غري كاف ،مع االشارة اىل اننا مل نتحدث
عن الخالفات السياسية حول املوازنة ،وعدم
االتفاق املبديئ حول ماذا يجب ان تتضمنه.
■ اىل ماذا تشري هذه الخالفات ،واىل اين تتوجه
باملوازنات؟
□ تؤرش اىل عدم االتفاق عىل ماذا يجب ان تتضمن
املوازنات من اصالحات هيكلية .كل فريق سيايس
يقف ضمن حدوده السياسية التي تعكس تناقض

ميكنه املوافقة عىل املوازنة ،لكنه ال يقر مشاريع
اخرى وان كانت السلسلة من بينها .بحسب هذا
الرأي من املفرتض عدم ادخال السلسلة يف املوازنة.
كل ذلك مهم ،لكنه ثانوي امام العودة اىل اصدار
املوازنات .ال يجوز ان نبقى من دون موازنات.

يحتاج لبنان الى نمو
يجب ان يصل في مستوياته
الى  7و 8و%9

الخبري املايل واملرصيف الدكتور جو رسوع.

املصالح ،ما ينعكس بدوره عىل املوازنة وكذلك تسيري
امور الناس والبلد .ال ميكن ترك نقاط عالقة من دون
حل ،وتأيت مبوازنة هي عبارة عن كشف حساب
للواردات والنفقات .كيف ميكن تأمني واردات اضافية
من طريق زيادة الرضائب بخفض عجز املوازنة ،من
دون ان ندخل يف كلفة سلسلة الرتب والرواتب التي
تصل اىل مليار و 400مليون دوالر.
■ هل ميكن اقرار السلسلة يف ظل هذه املعطيات؟
□ طبعا .لكن من اين سيتم متويلها .انها يف حاجة
اىل اموال .مع الرضائب املوجودة اليوم يف املوازنة
يصل العجز اىل سبعة االف مليار دوالر ،فكيف اذا
اضفنا اليه مليارا و 400مليون دوالر .من اين سيتم
تأمني مستلزماته؟ هل من خالل اطار اقتصادي
عام يحتاج اىل قوة دفع كبرية ،غري مؤمنة ،او رمبا
عرب استدانة جديدة؟
ع .ش
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األقتصاد
عصام شلهوب

إستثمارات متبادلة بـ 16مليار دوالر وتحويالت اللبنانيين  8مليارات

القطاع الخاص نحو الخليج للح ّد من الجفاء
مهام تعددت زوايا النظر اىل العالقات اللبنانية  -الخليجية ،مثة مخاوف من
تفاقم النتائج السلبية للمناخات غري االيجابية التي تسودها ،وامتناع دول
مجلس التعاون عن املجيء اىل لبنان الذي دخل مرحلة انكامش حقيقي يف
قطاعاته االقتصادية املختلفة .سجلت مؤرشات النمو انخفاضا وصل اىل %1,5
هذه السنة
وفق تحليل شامل لعدد من رجال االعامل،
فان املناخ املضطرب الذي يسود عالقات لبنان
بدول الخليج اصاب االقتصاد الوطني بجرح
بليغ ،ما يستدعي جراحة عاجلة وتحركا عمليا
من املعنيني الرسميني والهيئات االقتصادية
لوقف املضاعفات السلبية .مثة حال استثنائية
ال متثل حقيقة مشاعر شعوب دول الخليج
حيال الشعب اللبناين.
تشري ارقام صندوق النقد الدويل اىل "االهمية
االسرتاتيجية لعالقات لبنان بدول الخليج
كونها منتجة ومصدرة للنفط .كل زيادة
بنسبة  %1يف ايرادات االقتصادات الخليجية
تنتج تقديريا زيادة مامثلة يف الناتج املحيل
اللبناين عرب التحويالت اىل لبنان .كل زيادة

بنسبة  %1يف اسعار النفط ينتج متوسط
زيادة بنسبة  %0,26يف الصادرات اللبنانية اىل
بلدان الخليج ،وارتفاع نسبة  %0,21يف عدد
الوافدين اىل لبنان".
واوضحت دائرة االبحاث والدراسات
االقتصادية يف بنك بيبلوس "ان بلدان الخليج
الست متثل مصدرا لنمو  %60من تحويالت
اللبنانيني العاملني يف الخارج ،علام ان اجاميل
تحويالت اللبنانيني العاملني يف الخارج تناهز
 8مليارات دوالر سنويا ".
وتوازي االستثامرات املبارشة من رعايا البلدان
الخليجية ما بني  75و %80من اجاميل
االستثامرات االجنبية املبارشة يف لبنان .وبلغت
قيمة الصادرات اللبنانية اىل بلدان الخليج ما

يوازي  %50من اجاميل الصادرات ،يف حني
يشكل الوافدون من السعودية والكويت
نحو  %35,3من اجاميل العرب اآلتني اىل
لبنان ،ونحو  %12,3من اجاميل املغادرين.
يستحوذ السياح من االمارات وقطر والكويت
والبحرين عىل  %20من االنفاق السياحي
استنادا اىل احصاءات مركز الدراسات يف غرفة
الصناعة والتجارة يف بريوت وجبل لبنان.
وتتحدث احصاءات الغرفة عن ان حجم
االستثامرات املتبادلة الرتاكمية يفوق  16مليار
دوالر ،والحصة االكرب من هذه االستثامرات
مصدرها السعودية ،تليها االمارات والكويت.
يف املقابل ،بلغت االستثامرات اللبنانية
املرتاكمة يف دول مجلس التعاون الخليجي
حتى عام  2010نحو  4,2مليارات دوالر ،منها
يف السعودية  2,4مليار دوالر ،واالمارات 1,5
مليار دوالر ،والكويت نحو  680الف دوالر.
وتفيد املعلومات بأن هذه االرقام ال تعكس
الحجم الحقيقي لالستثامرات نظرا اىل غياب
املؤرشات الدقيقة يف هذا املجال .لكن هذه
الدالئل عىل وفرتها ،ال تحد من ارتفاع منسوب
املخاوف يف االوساط االقتصادية اللبنانية من
تفاقم النتائج السلبية للمناخات غري االيجابية
التي تسود العالقات اللبنانية  -الخليجية.
وتبدو املحاوالت املبذولة للخروج من هذا
الواقع بني بني .اذ يقترص الجزء االكرب منها عىل
مبادرات يتوالها مسؤولون وهيئات نقابية
يف القطاع الخاص ،ابرزها التحرك املتواصل
للهيئات االقتصادية برئاسة عدنان القصار،
ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقري
الذي جال عىل رأس وفد اقتصادي عىل عدد
من دول مجلس التعاون الخليجي ،منها قطر
واالمارات.
فهل نجحت هذه املحاولة يف تبديل املناخ
السائد ،وكتب لها النجاح املأمول الصالح
الخلل الحاصل؟

عربيد :ابرزنا صورة لبنان
القيمة املضافة

لدينا جالية لبنانية فاعلة
في دول الخليج ،تشكل
يقول رئيس الجمعية اللبنانية لرتاخيص االمتياز الفن ،الجامل ،الذوق واالبداع .يف نظرهم نحن ثقال اقتصاديا وازنا

(الفرانشايز) شارل عربيد" :شهد لبنان يف اآلونة
االخرية ضغوطا تعرض لها بعض اللبنانيني يف دول
الخليج ،وارتبط هذا الواقع بكالم سيايس صدر
من لبنان .ونظرا اىل ما شعر به العامل واصحاب
العمل اللبنانيون يف الخليج من مضايقات ،رأينا
ان من واجبنا كقطاع خاص ان نزور تلك الدول.
كانت الجولة قد بدات سابقا يف اململكة العربية
السعودية ،ثم قمنا بزيارة قطر ودولة االمارات.
هدف الزيارة نص عىل اننا كقطاع خاص يف
لبنان يف حاجة اىل التعاون مع القطاع الخاص
يف دول الخليج ،علام انه ينبغي فصل السياسة
عن القطاع الخاص .زيارتنا كانت زيارة صداقة
ومد جسور للتعاون االقتصادي ،وهي بداية تالق
وحوار واستكشاف فرص اقتصادية وتواصل مع
الدول العربية التي تربطنا بها عالقات قدمية،
بهدف تعزيز الصداقة والتعاون والتكامل ومبدأ
تعميم الفائدة .هذا الهدف ال ميكن فصله عن
واقع سيايس يف لبنان قد يكون يف قسم منه
غري مريح تجاه الدول العربية ،ويف قسم آخر
يستفيض يف محبته لتلك الدول .وقد اكدنا
للمسؤولني هناك اننا ال نريد البحث يف السياسة،
فهذه يتوالها اصحاب الشأن السيايس .بل نريد
التعاون والتكامل االقتصادي مع املحافظة عىل
الصداقة املتينة واملصالح املشرتكة".

■ هل استطعتم تخفيف العقبات ،و َمن كلفكم؟
□ ال نحتاج اىل تكليف .غريتنا عىل مصلحة
االقتصاد اللبناين وما منثل يف القطاع الخاص هو
الذي يكلفنا .يكفي ان نذهب كوفد اقتصادي
قطاعي للتأكيد عىل ان اهل االقتصاد يف لبنان
يسعون اىل اظهار النية الحسنة والجيدة
للعالقات االقتصادية ،وفق اسس سليمة وواضحة
وشفافة ورصيحة ،يك نستطيع البناء عليها .ركزنا
يف لقاءاتنا عىل التكامل االقتصادي بني لبنان
ودول الخليج الذي يحتاج اليه الطرفان ،وحاولنا
ان نربز صورة لبنان االنتاج ،القيمة املضافة،

اليوم بلد الرصاعات السياسية الكبرية ،والخطاب
السيايس العايل النربة .لكن الحقيقة اننا منلك
شيئا آخر .لدينا القدرة عىل تصدير صناعات
وخدمات وافكار وامتيازات ،وكذلك لدينا واقع
استثامري جيد.

■ هل تم توضيح النقاط العالقة؟
□ طبعا ،ألن الحوار كان لفرتات طويلة يف
لقاءاتنا مع الوزراء املعنيني واملسؤولني ورؤساء
غرف التجارة ونوابهم واعضاء مجالس االدارة.
كل هؤالء فاعلون يف مجتمعاتهم .زيارتنا شملت
قطر وديب وابوظبي والشارقة وعجامن اليصال
رغبتنا الواضحة يف التعاون والتالقي واالستثامر
املشرتك من خالل مبدأ تعميم الفائدة .نحن
نريد ان نكون عىل احسن العالقات معهم.

رئيس الجمعية اللبنانية لرتاخيص االمتياز
(الفرانشاير) شارل عربيد.

الجالية هناك .آمل يف ان تكون قد ساعدت عىل
ازالة كل الغموض .ما يجمعنا اكرث مام يفرقنا،
وعلينا الذهاب يف مالقاة بعضنا البعض من خالل
تعميم الفائدة.

■ هل كانت املواقف شفافة او ان الغموض لف
الكثري من النقاط؟
□ املواقف شفافة .لكن سمعنا بعض العتب عىل ■ كيف يتم تعميم هذه الفائدة؟
مضمون الخطابات السياسية ،وكان جوابنا ان □ عرب عدد من الطروحات التي متت مناقشتها
هذا االمر يبحث مع السياسيني .نحن ال يعنينا خالل اللقاءات ،ومنها اقامة صناديق استثامرية
سوى نقل ما لدينا من طاقات ومعرفة ما لديكم مشرتكة مع قطر واالمارات وبالعكس ،والدعوة
اىل الحضور اىل لبنان اقتصاديا من خالل املؤمترات
منها حتى يتم التعاون عىل نحو سليم ومثايل.
وتوسيع مضامينها .طرحنا من جانبنا كجمعية
لبنانية لرتاخيص االمتياز مبادرة النشاء "معهد
■ ماذا عن النتائج العملية عىل االرض؟
□ يف الحركة بركة .شددنا يف قطر عىل التأشريات ،العالمات التجارية العربية" ،وطلبنا من رؤساء
ومتنينا عىل َمن التقيناهم رغبتنا يف تخفيف الغرف التي قمنا بزيارتها ان يكونوا اعضاء
اجراءات منح التاشرية .وقد نلنا وعدا بالنظر مؤسسني لهذا املعهد ،فوافقوا جميعا .سيعقد
بايجابية اىل هذا املوضوع .بالنسبة اىل موضوع اواخر ايلول اجتامع يف لبنان الطالق هذه املبادرة.
الرتحيل ،مل نسمع منهم شيئا ،ال بل مل نسمع للمعهد ثالثة اهداف :تجميع العالمات التجارية
العربية وحاميتها وتطويرها ،تعميم ثقافة استهالك
سوى كل ترحيب ومحبة ورعاية.
ما صنع يف الدول العربية ،تشجيع املبادرات
■ هل انعكست الزيارة ايجابا عىل واقع الشابة القامة عالمات تجارية يف كل القطاعات.
هذه املبادرة تشد االوارص .فالعرب قد يختلفون
اللبنانيني يف دول الخليج؟
□ اجزم بحسب ما شاهدته وسمعته وقرأته يف السياسة ،لكن ال ميكن ان يختلفوا عىل فكرة
وشعرت به ،ان للزيارة ايجابيات عىل اوضاع التطوير واالزدهار واالمناء وفرص العمل.

81

82

عدد  - 22تموز 2015

دبوسي :نعمل على آفاق واسعة
مع املستثمرين العرب

امللف االقتصادي
خيم على املحادثات،
حرص رئيس غرفة التجارة والصناعة عقبات سياسية ،فيجب استطالع موقف ولم نبحث في قضايا
والزراعة يف طرابلس والشامل توفيق املراجع السلطوية والسياسية النها املعنية االمن والسياسة

دبويس عىل التأكيد ان زيارة الوفد مبعالجة مثل هذه امللفات ان وجدت".
االقتصادي اللبناين لدول الخليج "هدفت
اىل توثيق روابط التعاون بني القطاع ■ اين تكمن النتائج العملية للزيارة؟
الخاص اللبناين ونظرائه يف هذه الدول □ ،ال يسعني سوى ان اثني عىل النتائج
وتوسيع اآلفاق الرحبة امام رجال االعامل االيجابية التي تحققت عرب انطباعات
اللبنانيني ورجال االعامل من البلدان التي جيدة ،تكونت لدي من خالل ما احيط
متت زيارتها لتعزيز الروابط وتعميق به الوفد من حفاوة من جانب اشقائنا
املصالح املتبادلة ،وتاليا االستفادة من يف دول الخليج .هذا يف ذاته مؤرش يدعو
القدرات واالمكانات التي يتمتع بها اىل االرتياح .اطلع الوفد عىل خطوات
رجال االعامل يف بلدان الخليج العريب التقدم والتحديث التي تجعلنا نطمنئ
ورجال االعامل اللبنانيني املقيمني يف تلك اىل املستقبل الزاهر لبلداننا العربية ،رغم
البلدان العربية الشقيقة .اعتقد ان من الكبوة التي نعاين منها يف املرحلة الراهنة.
املفيد للجانبني البحث يف بلورة انظمة مل نصادف خالل املباحثات اي غموض،
من الرشاكة للقيام مبشاريع مشرتكة الن الوفد مل تكن من مهامته البحث يف
يف كل املناطق ،وخصوصا يف طرابلس قضايا تتعلق مبلفات االمن والسياسة
وشامل لبنان بعدما اصبحت لدينا وعالقات لبنان بدول الخليج ،يف حني ان
منطقة اقتصادية خاصة .وهو مرشوع الجانب االقتصادي هو االبرز الذي خيم
واعد وجاذب لالستثامرات ،ويكشف عن عىل املحادثات .الدوافع االساسية تكمن
مواطن القوى االقتصادية التي متتلكها يف كيفية تثمري االمكانات والقدرات التي
تفتح اآلفاق واسعة امام تعاون حثيث
طرابلس والشامل".
مع مستثمرين من اشقائنا العرب ،يك
■ كيف ميكن توثيق العالقات االقتصادية نستطيع تعزيز انتاجنا وربط قدرات
مع تلك الدول ،وكيف تخطي العقبات لبنان مع قدرات بلدان الخليج ،خصوصا
وان الجانب الخليجي ابدى كل تجاوب
السياسية؟
□ انا من الذين يؤمنون بأن القطاع الخاص مع املواضيع واالقرتاحات التي طرحها
ميتلك القدرات واالمكانات لبناء اوسع اعضاء الوفد ،كل من زاويته.
العالقات يف نطاق املؤسسات واملشاريع
واالفراد ،ألن املطلوب من جانب القطاع ■ ما انعكاس الزيارة عىل اللبنانيني
العام املزيد من الحوافز والتسهيالت املقيمني يف الخليج؟ هل تم البحث يف
واالعفاءات ،وتطوير الترشيعات التي سبل املحافظة عىل سوق الخليج كمحطة
تساعد عىل انجاح دور القطاع الخاص اساسية للصادرات اللبنانية؟
ومهامته ،ال سيام من الناحية التفاوضية □ مسألة الصادرات وما تواجهه من
للرشوع يف بناء انظمة من الرشاكة من اجل عقبات امام انسيابها يف اسواق بلدان
توثيق املصالح املتبادلة بني رجال االعامل الخليج العريب ،نثريها عىل نطاق الجهات
واملستثمرين يف الجانبني .اما الحديث عن املسؤولة يف لبنان ومرص ودول الخليج،

رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة يف
طرابلس والشامل توفيق دبويس.

ولها مسار آخر غري املباحثات املبارشة،
سواء عىل نطاق مؤسسات القطاع الخاص
او عىل نطاق الغرف التجارية يف تلك
البلدان .متنينا عىل اخوتنا اللبنانيني الذين
يسجلون نجاحاتهم االقتصادية والتي
نعتز بها يف دول الخليج العريب ،ان يلتفتوا
اىل تعزيز منسوب مساهمتهم يف نهضة
بلدهم االم ،وتحقيق منوه وازدهاره،
وبالتايل تشجيع نظرائهم عىل الرشوع يف
اطالق مشاريع استثامرية يظللها نظام
التعاون والرشاكة.
■ هل ملستم حامسة بعودة الخليجيني
اىل لبنان هذا الصيف كام يف السابق؟
□ ملسنا رغبة لدى َمن التقينا بهم يف
املجيء اىل لبنان .لكن يف الوقت ذاته،
علينا ان نكون واقعيني ونقول ان حامسة
املجيء تعود حكام اىل سلطات تلك
البلدان التي هي محيطة باملعطيات
الكاملة التي تساعدها عىل تشجيع
رعاياها عىل املجيء اىل لبنان ،او تثري
لديهم مشاعر الرتيث والتحفظ.
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حدث الثقافة
سمير مراد

شارل ازنافور.

ميادة الحناوي.

مرياي ماتيو.

بعلبك ،جبيل ،بيت الدين ،جونيه ،البترون ،الزوق ،األرز ،إهدن...

مهرجانات الصيف :رهان الحياة ضد الهمج ّية والتط ّرف
رغم االوضاع االمنية والسياسية املضطربة،
سيعيش لبنان صيفا حافال بالفن واملوسيقى
والرقص من شامله اىل جنوبه ،مذ بدأ االعالن
عن برامج مهرجانات تتحدى القلق يك تبعث
االمل والفرح والثقافة يف الرتدي الذي ال يشبع
محكومون باالمل .لعل هذه العبارة التي قالها
مرة املرسحي السوري سعد الله ونوس ،تصلح
عنوانا عريضا ملهرجانات الصيف يف لبنان .رغم
االوضاع االمنية والسياسية الصعبة والشغور
الرئايس ،والحصار االسود الذي تشهده املنطقة
من تتار العرص الجدد ،ومحاوالت سوريا والعراق
نفض عنهام دعاة الذبح وقطع الرؤوس ،ال يزال
لبنان ينتصب واحة لالبداع واملقاومة الثقافية
والفنية .كأننا به منارة ترشدنا اىل لجة االمان،
وتعويذة ضد الحروب الظالمية املندلعة من كل
حدب وصوب.
لبنان يقاوم عىل طريقته الفريدة واالستثنائية.
يقول لنا بأن الفن وحده خشبة خالص وسالح
مقا ِوم ايضا.
هذا ما تقوله اوال "مهرجانات بعلبك الدولية"
ارصت ادارتها عىل اقامة فعالياتها يف مدينة
التي ّ
الشمس ،بعدما اقيمت خالل السنتني املاضيتني
يف بريوت .قرار شجاع حقا اتخذه القامئون عىل
هذا الرصح العريق يف مدينة عرضة لصواريخ تتار
العرص .هكذا ،اعلن املنظمون عن برمجة منوعة
متتد من  31متوز حتى  30آب ،وتغطي اصناف
الفنون واملوسيقى من الجاز (ريشار بونار يوم

 16آب) ،اىل الكالسيك ("رباعي موديلياين" يوم
 30آب) ،والديسكو ـ فانك وصوال اىل موسيقى
العامل مع املغربية هندي زهرة ( 9آب) .محطات
كثرية ايضا تنتظر عشاق الطرب والفن العربيني.
الفنانة السورية وابنة مدينة حلب ميادة الحناوي
ترضب لنا موعدا مع الصوت االصيل يوم  21آب
عىل ادراج بعلبك .سيكون الجمهور مع احد آخر
عاملقة الطرب ممن تعاملوا مع ملحنني من الزمن
الجميل والعظيم امثال محمد املوجي وبليغ
حمدي الذي ش ّكل انطالقتها الكربى يف اغنيات
مثل "انا بعشقك" و"الحب الىل كان" و"انا اعمل
ايه" و"سيدي انا" .وبعدما شاهدنا العام املايض
عرض "عايص ...الحلم" مع عايص الحالين ،تجدّد
بعلبك موعدها مع االستعراض ،لكن هذه املرة
بعيار اقوى! عىل ادراج معبد باخوس سنشاهد
ليلة  31متوز عرض "الك يا بعلبك" بتوقيع
املخرج اللبناين املعروف نبيل االظن .جمع االخري
نصوص شعراء عرب ولبنانيني معروفني امثال
ادونيس وناديا تويني وطالل حيدر وصالح
ستيتية وايتيل عدنان وعيىس مخلوف ووجدي
معوض ،واستعان مبوسيقى عبدالرحمن الباشا
وبشارة الخوري وغدي الرحباين وناجي حكيم
ومرسيل خليفة وابراهيم معلوف وزاد ملتقى
وغربيال يارد ،فيام تؤدي هذه االعامل االوركسرتا
الفيلهارمونية اللبنانية بقيادة هاروت فازليان.
كام تشارك فاديا طنب الحاج يف الغناء ،ورفيق
عيل احمد يف متثيل النصوص ،فيام حملت االزياء

توقيع املصمم املعروف ربيع كريوز .خلطة غريبة
مثرية ننتظرها بفارغ الصرب.
ماذا عن املهرجانات االخرى؟
بعدما ّ
حل للمرة االوىل ضيفا عىل مدينته جبيل
الصيف املايض ،مقدما باقة من اهم اغانيه
وابرزها ،ها هو مرسيل خليفة يحيي احدى
امسيات "مهرجانات بيت الدين الدولية" (29
متوز حتى  4ايلول) هذا املوسم .يف  5آب ،يحتفي
املوسيقي اللبناين بثالثني هذه املهرجانات ،ويقدم
مع فرقته "امليادين" امسية تحمل عنوان البومه
االول "وعود من العاصفة" .سيعيدنا اىل بداياته
املعتقة بالنبيذ وقصائد فلسطني والحب والعشق
واملقاومة .ويجدد كاظم الساهر موعده الثابت
مع املهرجان ،فيغمرنا بقصائد الحب والعشق
توجه صاحبة
والوله ليلتي  14و 15متوز ،فيام ّ
الصوت العمالق الفنانة املرصية آمال ماهر
تحية اىل ام كلثوم يف امسية تجمع اشهر اغنيات
كوكب الرشق ( 4ايلول) .وتحيي "مهرجانات
بيت الدين الدولية" ايضا الذكرى املئوية للمجازر
التي ارتكبتها تركيا يف حق الشعب االرمني من
خالل قداس جنائزي من تأليف االرمني اللبناين
تيغران منصوريان ( ٨آب) .اما املوعد امللفت
يف املهرجان ،فهو امسية "بار فاروق" مع الفنان
هشام جابر ( 20و 21و 22آب) .املخرج الذي
افتتح قبل اعوام "مرتو املدينة" ليكون ملتقى
الفنانني واملخرجني واملوسيقيني املستقلني
الشباب ،يقدم هنا عرضا يجمع االستعراض

والغناء مبشاركة فنانني وموسيقيني وممثلني
وراقصني ،يؤدون اغنيات شوشو وعمر الزعني
وصباح وفريال كريم ضمن قالب شعبي احتفايل
فريد .اما "مهرجانات جبيل الدولية" ( 13متوز
حتى  18آب) فانحازت اىل نوستالجيا من نوع
آخر .هكذا ،استدعت الفنانة الفرنسية مرياي
ماتيو ( 30متوز) لتحيي احدى امسياتها .احدى
ابرز وجوه الساحة الفنية يف فرنسا والعامل،
واللبنانيون يعرفون جيدا هذه املغنية ()1946
التي سجلت وغنت خالل اكرث من اربعني عاما
من حياتها الفنية حوايل  1200اغنية بتسع
لغات عاملية ،فاستحقت عن جدارة مكانتها
كاعظم مطربة فرنسية بعد االسطورة اديث
بياف .تحتضن "مهرجانات جبيل الدولية" ايضا
صوتني لبنانيني :الفنانة هبة طوجي ( )1987التي
اذهلت الجمهور الفرنيس مبشاركتها يف برنامج
"ذا فويس" يف نسخته الفرنسية ،وصاحبة الرصيد
الطويل من املشاركات املرسحية االستعراضية
يف اعامل الثاليث الرحباين اسامة وغدي ومروان.
تقدّم هذه املرة امسية غنائية بحت ( 7آب)
بعدما اعتلت خشبة مهرجانات املدينة ممثلة
استعراضية .اما املوعد اللبناين الثاين ،فمع
السوبرانو سمر سالمة ( 12و 13آب) التي تقدم
"مقدّس /دنيوي" ،برنامجها االوبرايل يف كنيسة
مار يوحنا التي تحتفل مبئويتها التاسعة .سمر
العائدة اىل جبيل ستغني برغوليزه :الجزء الديني
يف الكنيسة ("شابات ماتر") واالوبرا كوميك يف
الحديقة (ال سريفا بادرونا) .من الشامل ّ
يطل
علينا "اهدنيات" ( 25متوز حتى  22آب) مجدِّدا
موعده مع كاظم الساهر ( 21و 22آب) ،فيام
يقدم الفنان زياد الرحباين امسية "موسيقى غناء
وكالم" ( 30متوز) .ويخصص املهرجان امسية

زياد الرحباين.

لالغنية الفرنسية مستضيفا جاين مانسون وكلود
بارزويت ( 7آب).
الطرب والبوب العريب واالغنية اللبنانية سمة مت ّيز
مهرجان "اعياد بريوت" ( 18متوز حتى  6آب)
الذي يستضيف وائل كفوري ( 18متوز) ونجوى
كرم ( 25متوز) ،فيام يخصص سهرة رشقية مع
عدد من املغنني منهم الفلسطيني محمد عساف،
اسمرا ،جاد شويري ،ربيع بارود ،عامر ز ّيات
وغريهم ( 4آب).
يسجل اطاللة ثانية يف صيف لبنان
زياد الرحباين ّ
من خالل "مهرجانات الزوق الدولية" ( 23حتى
 28متوز) التي ّ
يحل عليها يوم  23متوز .وعىل
يوجه املهرجان تحية اىل ام
خطى بيت الدينّ ،
كلثوم من خالل استضافته ياسمينة (تأهلت
للمرحلة النهائية يف  )Arabs Got Talentيوم
 25متوز مبشاركة "االوركسرتا الوطنية اللبنانية

للموسيقى الرشق عربية" بقيادة املايسرتو سليم
سحاب.
ّ
لعل املوعد االهم يف برنامج "مهرجانات البرتون
الدولية" ( 1حتى  29آب) االمسية التي يحييها
عمالق آخر من عاملقة االغنية الفرنسية .شارل
ازنافور ( 1آب) الذي اطربنا قبل سنوات حني
حل عىل "مهرجانات بيت الدين" مقدما اشهر
اغنياته يف الحب والزمن والوجع الوجودي مثل
 La Bohèmeو Non je n'ai rien oubliéو
.Hier encore
اما "مهرجانات جونية الدولية" ( 4متوز حتى 15
متوز) ،فتستضيف هذا الشهر ماجدة الرومي
وهبة طوجي ،وتختتم فعالياتها باكرا مع مغنية
البوب الربيطانية جييس دجاي ( 15متوز).
اذا ،يبدو ان صيفا حافال ينتظرنا يف لبنان ،كأننا به
تعويذة ضد املوت املحدق باملنطقة كلها.

"مهرجانات االرز" رجعت
بعد غياب خمسني عاما ،عادت "مهرجانات االرز الدولية" اىل برشي لتعيد احياء فعالية
تواىل عليها الفنانون اللبنانيون والعرب اولهم فريوز .جاءت املبادرة بجهود املجلس السياحي
يف قضاء برشي من خالل اتحاد بلديات برشي ورئيسه اييل مخلوف .ييضء املهرجان ليل
املدينة بعد هذا االنقطاع عاكسا "اميان املسؤولني واهلنا يف قضاء برشي بتثبيت ثقافة الحياة
وتعزيزها ،واالعتزاز بالتاريخ يف ظل عاصفة ثقافة املوت ومحو التاريخ العابرة التي تشهدها
املنطقة" ،وفق ما قال رئيس اللجنة السياحية لقضاء برشي جوزف جعجع خالل املؤمتر
الصحايف املخصص الطالق املهرجان .نجوم البوب العرب والراب والربامج الساخرة سيتوالون
عىل الحدث ،وسيكون االفتتاح ليلة  1آب مع اليسا ووائل كفوري وميشال فاضل ،يليهم
يف  2آب عرض "مشوار" لعبري وخليل نعمة .يف  7آب موعد مع الراب من خالل فرقة "من
اآلخر" ،اىل تقديم فريق "ما يف متلو" استكتشاته الطريفة والساخرة من االوضاع السياسية
واالجتامعية واالقتصادية يف لبنان .اما الختام فسيكون مع نجوى كرم وجوزف عطية.
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تحقيق
تمسكًا بوطن الحياة وإرادة العيش رغم الصعاب
ّ

مهرجانات صيف لبنان تقهر املوت بالف ّن

اعتاد اللبناين عىل تحدي الواقع الثبات وجوده يف منطقة تعاين دوما
من هزات سياسية وعسكرية .املعروف عنه اقتناص الفرص او ايجادها
لتحقيق هذه الغاية .اعتقد البعض ان الظروف الصعبة ستتسبب يف الغاء
مهرجانات هذا الصيف .لكن ما حصل هو العكس دليل تعلق باالمل
والفرح والثقافة

يزداد نشاط املهرجانات هذا الصيف ،فيام الفنانون
االجانب ال يزالون يجدون سحرا غريبا يف لبنان
الذي مل يفقد رونقه منذ ستينات القرن املايض.
اذ عكست املهرجانات التي اقيمت وتقام كل سنة
صورته ،بل رسالته ،الحضارية والثقافية يف العامل.

نورا جنبالط :مهرجانات بيت الدين
هوية لبنانية بامتياز
رئيسة مهرجانات بيت الدين نورا جنبالط
تحدثت بحرص شديد عىل التالقي مع اآلخر
واالنفتاح عليه ،وترتجم هذا الفعل عرب نشاطها
الفني يف مهرجانات تتمسك باالبقاء عىل هويتها
لبنانية بامتياز .تقول" :مهرجانات بيت الدين
التي انطلقت عام  1985كانت فعل اميان بالدور
الحضاري والثقايف للبنان .وكام اقول دامئا شكلت
ردا عىل لغة الحرب واملدفع .واصلنا نشاطنا رغم
كل يشء عىل مدى  30عاما ،ومل يكن االمر سهال
بسبب املشكالت االمنية التي مر فيها بلدنا طوال
هذه الفرتة ،خصوصا ابان العدوان االرسائييل،
اىل االوضاع االقتصادية املتقلبة ،وافتقار لبنان
اىل السياح العرب واالجانب يف االعوام الثالثة
االخرية .ما زلنا مرصين عىل الصمود واكامل
ما بدأناه عرب االتكال عىل السياحة الداخلية
واملغرتبني اللبنانيني ،ومن واجبنا مواصلة هذه
الدرب انطالقا من امياننا الكبري بلبنان ورسالته.
لقد اصبحت مهرجانات بيت الدين بعد  30عاما
جزءا من هذه الرسالة اىل العامل.
■ الحافز الداخيل الذي يدفعك اىل اقامة هذا
املهرجان يف كل صيف ،ما هو مضمونه؟
□ انطلق من امياين بلبنان ورسالته .لدي اميان
كبري ايضا بالثقافة والتالقي مع اآلخر .الثقافة
والفنون تتضمنان لغة يجتمع حولها عدد كبري

من الناس .انا اؤمن بهذه اللغة املشرتكة التي
تجمع ،وقد برهنت مهرجانات بيت الدين قبل
نهاية الحرب ،وليس بعد انتهائها ،عام اقوله
حيث جمعت الناس رغم ما حدث من ظروف
امنية صعبة يف املنطقة.

مهرجانات بيت الدين
رد على لغة الحرب
واملدفع

■ مباذا متتاز مهرجانات بيت الدين هذه السنة؟
□ باحتفالنا مبرور  30عاما عىل انطالقها .هوية
املهرجانات ال تزال لبنانية بامتياز ،لها جذورها
العربية مع امتداد للثقافات الغربية .هذا التنوع
تعرب عنه مهرجانات بيت الدين بطريقة واضحة
جدا هذه السنة .هدفنا الوصول اىل اكرب عدد
من اللبنانيني.
■ ما هو شعار هذه السنة؟
□ ككل سنة ،االستمرار له اهميته ،ويف ظل
الظروف التي تحوط لبنان واالوضاع التي يعيشها
العامل العريب التي اصفها باصعب املراحل .هذا ما
اسميه تحديا ثقافيا واثبات وجود ،وهذه هي
رسالة لبنان.
■ عىل ماذا تعتمدين يف اختياراتك برنامج
املهرجانات؟
□ عىل ان يكون برنامجا لبنانيا عرب اقامة حفلة
او حفلتني لفنانني لبنانيني يك يربزوا اعاملهم.

رئيسة مهرجانات بيت الدين نورا جنبالط.

هذا الحرص اعتربه من الثوابت يف مهرجانات
بيت الدين ،اىل االنفتاح عىل املوسيقى
العاملية والصوفية ،مع ترك فسحة للموسيقى
الكالسيكية .لدينا معايري عدة يف خياراتنا ،لكننا
نحاول دامئا اختيار افضل الفنانني رشط ان
يحملوا يف فنهم شيئا خاصا ومميزا .هذه املعايري
ال نساوم عليها اطالقا .لكن برنامج هذا الصيف

يحمل معه موقفا انسانيا مع مرور مئة سنة
عىل االبادة االرمنية ،من خالل حفل تقدمه
االوركسرتا الفلهارمونية مع فنانني ارمن كبار
اتوا من يريفان .التوقف عند هذه املحطة ليس
رسالة سياسية بل انسانية ،الن الطائفة االرمنية
من مكونات املجتمع اللبناين .نحن الوحيدون
بني كل مهرجانات هذا الصيف نتميز بالوقوف
عند هذه املحطة .
■ َمن هو جمهور مهرجانات بيت الدين؟
□ متنوع من كل الفئات ونعتمد كل االسعار
يف البطاقات لنؤمن حضورا مهام لجيل الشباب.
التنوع يف الحفالت يعطينا تنوعا يف نوعية
الجمهور .اهمية مهرجانات بيت الدين وصولها
اىل كل انسان ،واهمية الثقافة هي يف نزولها اىل
الشارع ال ان تبقى ملجموعة من النخبة .اما َمن
هو جمهورنا االقرب ،فساجيب بطريقة مختلفة.
الجمهور اللبناين باتت لديه ثقة مبهرجانات بيت
الدين ،ويعرف مسبقا اننا سنقدم له االفضل.
لذا هم يجازفون احيانا من دون معرفة مسبقة
بالفنان ،الننا مل نخذل جمهورنا بحفالت ليست
يف مستواه.
■ ما الذي يجذب الفنانني االجانب اىل لبنان
القامة حفالتهم رغم الظروف الصعبة ،هل
االغراءات املادية ام مثة حوافز اخرى؟
□ الن تاريخ لبنان تاريخ فني عريق منذ ايام
مهرجانات بعلبك حتى اليوم ،والتي جذبت
الفنانني العرب واالجانب الكبار ،وصورة لبنان
يف الخارج ما زالت صورة ثقافية وحضارية
وسياحية رغم كل ما مررنا فيه من ظروف
صعبة .طبعا هناك َمن يرتدد يف املجيء ،لكننا
مجربون يف هذه الحال عىل تقديم حافز معني
للفنانني يف حال تم الغاء الحفل لظروف امنية
باالتفاق معهم عىل تأمني جزء من املبلغ
املتفق عليه يف عقد العمل ،تحت عنوان "القوة
القاهرة" .اود يف هذه املناسبة توجيه الشكر اىل
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم
واالمن العام عىل الدعم الدائم للمهرجانات.
مثة اشخاص يف هذا الجهاز يتعاملون معنا
بكل رقي وتفهم ،ويقدمون كل مساعدة يف
ما يتعلق بقدوم الفنانني االجانب اىل لبنان
وتسهيل اقامتهم.

املقال

من أجل دور أفعل للمرأة
يثبت اللبنانيون كل يوم متسكهم بالحياة رغم الظروف الصعبة التي يعيشها
وطنهم واالزمات املحدقة به ،بسبب ما يجري من حوله يف الرشق االوسط،
والتي تجعلهم يف حال قلق عىل حارضهم ومستقبلهم عىل هذه الرقعة من
ويعبون عن
االرض .يرفضون يف ظل هذا الواقع ان يفرض املوت عليهم،
ّ
انتفاضتهم هذه برد فعل يثبت جدارتهم بالحياة الكرمية .لذا ُيعدّ االرصار عىل
اقامة مهرجانات فنية يف هذا الصيف دليال عىل هذه الحقيقة.
الالفت تزايد هذه املهرجانات كل سنة ،واالهتامم بالنوعية الفنية واختيار االفضل
دامئا ،والسعي اىل التجديد والتنوع لتتناسب مع كل االذواق واالعامر .البارز يف
هذا االمر شغف الفنانني االجانب بلبنان الذي ال يزال يحافظ عىل صورته الراقية
يف دول العامل ،كأن العالقة معه ومع ابنائه مل تفرت ،رغم صورة الحرب البشعة التي
خرجت منه اىل العامل .رمبا اميانا منهم بأن هذه الصورة ليست صورته الحقيقية.
ورغم كل ما م ّر فيه ،ال يزال وجهه الحضاري والثقايف حارضا يف العامل .وهذا ما مل
تقو عليه الحرب ،وال استطاعت تشويهه .االصيل يبقى اصيال.
لكن ما يستوقفنا عندما منعن النظر يف خريطة املهرجانات التي تقام يف صيف
كل عام ،احتكار املرأة هذا الدور منذ البدايات يف ستينات القرن املايض .هذا
الواقع يبعث عىل التساؤل :هل الن املرأة متذوقة للفن اكرث من الرجل ،أم
ان الرجل اعطاها هذه الفرصة لتثبت ذاتها وقدراتها ومؤهالتها يف العمل
االجتامعي من باب االهتامم بالشأن الثقايف والفني ،وتقديم صورة عن الشخص
وما يستطيع فعله؟
املؤسف يف هذا املجال ان املرأة ال تصل اىل ما تستحقه من مناصب عالية جديرة
بها ،لوال دعم الرجل وموافقته عىل ما تقوم به ،كأنها تطلب اذنا مسبقا يك تكون
وتثبت حضورها كعنرص فاعل يف املجتمع .وهي تسعى دوما اىل الحصول عىل
«بركته» يك تستمر يف نشاطها االجتامعي والثقايف والفني ،وان يف حدود مرسومة
لها مسبقا .فال تتجاوزها وتأخذ مكانه.
املطلوب من املرأة ان ال تقرص اعاملها عىل الشأن الثقايف والفني واقامة
املهرجانات رغم اهميتها .هناك قضايا يف املجتمع تعنيها يف صميم حياتها
ووجودها ،وتحتاج اىل مواقف حازمة منها ال يستطيع من كان يف غري مكانها
ان يتخذها النها تعنيها مبارشةَ .من غري املوجوع يعرف معنى الوجع ومدى
يحجم املرأة ويحدد ادوارها كيف ستكون
تفاعالته يف النفس يف مجتمع ذكوري ّ
معامل املستقبل؟
تحلم املرأة منذ سنوات طويلة بتخطي الواقع املفروض عليها منذ الوالدة،
والذي يدفعها اىل خوض املعارك اليومية ،يك تؤكد ذاتها وحقها يف الحياة التي
تريدها لنفسها .اهتاممها بالشأن الثقايف يعكس نوعيتها الذواقة ،وهذا امر مهم.
لكنه ال يكفي .هناك ايضا قضايا اخرى مرتبطة بها وبوجودها يف املجتمع كفرد
له قيمته املعنوية وحقوقه الكاملة ،املوازية لحقوق الرجل الذي ال يرىض بأن
متىل عليه القرارات من االنا الذكورية التي ترسم له حدوده يف املجتمع ،وتتحكم
احيانا مبصريه.
دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com
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ريما فرنجيه :نحرص في "اهدنيات"
على ان نعيش ليلة حلم
تعد رئيسة مهرجان "اهدنيات" رميا فرنجيه
بأن كل َمن يقصد مرسحها القائم يف غابة من
الرشبني سيعيش ليلة حلم مميزة ،ستحفظها
ذاكرة اي شعب .وتعترب ان ابرز اهداف
"اهدنيات" منذ البدايات بلوغ بعد عاملي.

بدايته حتى االن؟
□ طبعا هناك تغيري .نحن كفريق عمل نقوم
بعد نهاية كل مهرجان بتقييم ونتوقف عند كل
التفاصيل ،خصوصا تقييم التفاعل عند الناس
مع ما قدمناه.

ندى السردوك :نرفض
ثقافة املوت واالنتحار
ثبتنا مكانة "اهدنيات"
على الخريطة السياحية
خالل ثالث سنوات

■ بأي دافع تواصلني نشاطك هذا يف كل سنة؟
□ انطالقا من حبنا للفن والثقافة والسياحة
ومنطقتنا بالذات ولبنان ككل .عىل كل منطقة
يف لبنان ان تقيم مهرجانا يف كل صيف ليكون
مهرجان حب للبنان والفن والثقافة ،ومن دون
ادىن شك هناك البعد االنساين للمنطقة باكملها.

■ من اي دافع كان اطالق مهرجان "اهدنيات"؟
□ عندما يريد االنسان التعرف عىل منطقة
معينة ،يبحث عن كل يشء فيها ،عن الجامل ،عن
نوعية ناسها وميزاتها .اهدن منطقة معروفة يف
الشامل باجوائها الفرحة .لذا وجدنا ان ما ينقصها
اقامة مهرجان يكون يف حجم املنطقة .لكن مع
الحرص عىل ان يكون مهرجانا ثقافيا وسياحيا
ذا بعد عاملي يجذب كل اللبنانيني اىل اهدن ■ هل من اهداف املهرجان تعزيز السياحة
للتعرف عىل تاريخها ،والفن الذي تتميز به ،وكرم املناطقية او الرتكيز عىل النشاط الفني يف ذاته
الضيافة الذي يتمتع به اهلها ،اضافة اىل اللقمة فقط؟
الطيبة التي تشتهر بها .من هنا قررنا قبل ثالثة □ من خالل "اهدنيات" نقدم فرص عمل
للشباب ونساهم يف االمناء املناطقي ايضا.
اعوام اطالق مهرجان صيفي يأخذ بعدا عامليا.
عندما يقصد اهل بريوت الشامل يتم التفاعل
■ مباذا ميتاز "اهدنيات" هذه السنة؟
بني الناس ،وهذا االمر هو يف ذاته غنى .ويتميز
□ يف الواقع هناك تنوع نحرص عليه دامئا ،ونحن املهرجان بان منطقة اهدن تعيش اجواءه بكل
نفتخر باالستمرار رغم كل التحديات التي نواجهها .تفاصيله.
وهذا هو النجاح يف ذاته .يف كل سنة ،نقدم
االفضل ،ونربز اكرث املجيدين عىل الساحة الفنية ■ .عىل ماذا تحرصني لدى تحضري برنامجك يف
ما مييز مهرجان "اهدنيات" اللفتة تجاه فناين كل عام؟
السبعينات الننا ربينا عىل سامع اصواتهم امثال □ عىل ان يكون فيه قيمة للثقافة واملستوى
دمييس روسوس وخوليو ايغليزياس .هذه السنة الفني الذي يتفاعل معه الشعب اللبناين ،وهو
ستكون نجمة تلك الحقبة ملكة الديسكو غلوريا من الشعوب القليلة يف العامل التي تتجاوب
غيرن .ما يقدمه املهرجان هو لكل االذواق وكل مع كل انواع الفنون ،من العربية والالتينية اىل
االعامر .هذا يف املجال الفني .اما املحطة املميزة الفرنسية واالنكليزية والروسية حتى .احرص
هذه السنة فهي االحتفال مبرور  70عاما عىل عىل ان يعيش كل شخص ليلة حلم مميزة يف
تأسيس منظمة االونيسكو النها اطلقت مرشوع ذاكرة اي شعب يقصد املهرجان.
حامية الرتاث غري املادي يف حفلة تراثية ،تتضمن
الرقص والغناء اللبنانيني مع الدبكة "الهدنانية" ■ ما هو تقييمك الشخيص ملهرجان "اهدنيات"
التي تشتهر بها منطقة اهدن .االحتفال بهذا العيد بعد مرور ثالث سنوات عىل انطالقه؟
مثابة شكر لوزير الثقافة رميون عريجي ومنظمة □ بتنا موجودين عىل الخريطة السياحية،
ونطور انفسنا ككل يشء يف الحياة .العنرص
االونيسكو عىل دعمهام مهرجان "اهدنيات".
الجديد يف هذا التطوير ادخال التكنولوجيا
■ هل عدلت خططك لهذا املهرجان منذ الحديثة عىل مرسحنا القائم وسط الطبيعة يف
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غابة من الرشبني ،مع اضفاء مناخ عرصي عليه
من ديكور واضاءة ،ما يضفي متازجا بني القديم
والحديث.
■ ما الذي يغريه اقامة مهرجان من واقع
الحال الذي تعيشه منطقة الشامل يف الظروف
الصعبة؟
□ تعيش منطقة الشامل منذ اكرث من خمس
سنوات يف جو من االحباط والالاستقرار .لكن
بارصارنا عىل اقامة مهرجان "اهدنيات" نقول
ان لغة الفن والحب والثقافة هي االقوى .هذه
العناوين تجمع الناس الذين اذا توافر لهم جو
من االرتياح ينعكس ايجابا عىل املناخ العام ،واي
تغيري بسيط عىل هذا الصعيد يعترب تغيريا ايجابيا.
استطاعت اهدن وطبيعتها املميزة ،خصوصا يف
محمية حرج اهدن وكنيسة مار ماما ،وهي
اول كنيسة مارونية يف الرشق انشئت عام ،749
جذب الناس اليها بعدما ملسوا شغف الحياة يف
نفوس اهلها .مهرجان "اهدنيات" مثابة تجربة
يعيشها كل انسان يبحث عن الراحة ،واختبار
لحياة مليئة بالحركة واملوسيقى والفرح.
د .م

املديرة العامة لوزارة السياحة ندى الرسدوك
ترفض ثقافة املوت واالنتحار ،وتعترب االرصار
عىل استمرار املهرجانات الفنية يف صيف كل
عام مثابة تحد للواقع يف وطن الحياة.
■ ما هي الرسالة التي يعلنها لبنان يف كل
االزمات يف الرشق االوسط من خالل استمرار
املهرجانات الصيفية؟
□ ايا تكن الظروف ،نحن متمسكون بهذا
الوطن ،وطن الحياة ،ونرفض ثقافة املوت
واالنتحار .هذا الوطن الذي انطلق منه الحرف
وكان اول مدينة مسكونة يف التاريخ ،وال
اتحدث هنا بشوفينية لبنانية ،بل من منطلق
واقعي .وطننا يتميز مبوقعه الجغرايف ،وعرب
تاريخه احتضن  14حضارة مرت يف ارضه قبل
املسيح بثالثة آالف سنة .كلها تركت آثارها
فيه واستفاد منها بالطبع بتصدير الحرف،
وامتهان التجارة والطباعة التي كان وما زال
سباقا فيها .يف الظروف الصعبة يرفض اللبناين
املذلة ،ويقوى عليها ،ويتمسك بالحياة التي
تعلوها الكرامة وعزة النفس .نحن يف وزارة
السياحة ال نعيش كالنعامة نضع رؤوسنا يف
االرض وال نرى ما يحصل من حولنا .نرى مثال
رئيسة مهرجانات بيت الدين نورا جنبالط
عندما كانت املعارك دائرة يف صيدا استقبلت
يف مهرجانات بيت الدين السريك الصيني ،ومل
يكن هناك مقعد فارغ.
■ هل يف هذا االمر نوع من التحدي لواقع
الحال؟
□ هو مثابة تحد طبعا ،واثبات الرادة الحياة،
والوقوف يف وجه ما يعيقها .من خالل موقعي
وخربيت اثبت القطاع السياحي انه اقوى
القطاعات االقتصادية رغم حساسيته وضعفه،
النه يتاثر بأي حادث امني وان صغريا ،فيهبط
ويرتفع برسعة .لكن مقولة ان السياحة تهم

االغنياء والفنانني وعشاق السهر يف نظري
خاطئة .السياحة تهم كل شخص ،من
صغار السن اىل املسنني .املوسيقى والفرح
واالقتصاد التنموي تعني كل الناس النها
تدخل منازلهم .ال اعترب هذه املهرجانات
تحديا فحسب ،بل هناك ايضا منفعة
اقتصادية .صحيح ان القيمني عليها هم
جمعيات ال تتوخى الربح ،لكنها يف النهاية
مجتمع مدين وتهمها منطقتها وتتعاون مع
البلديات لتحقيق هذه الغاية .منطقة جبيل
مثال اختريت عاصمة عربية للسياحة سنة
 2016بفضل ما قامت به بلديتها .صحيح اننا
تولينا دعمها ،لكن املجتمع املدين ككل وكافراد
اصبحت تهمه هذه القضية.
■ من موقعك كيف تقيمني مهرجانات هذا
الصيف ،ومباذا متتاز؟
□ يف ظل الوضع السيايس يف لبنان ،ومن دون
رئيس للجمهورية منذ اكرث من سنة ،كنا نتوقع
عدم اقامة مهرجانات يف هذا الصيف ،اعتقادا
منا ان الناس سيكونون يف حال اكتئاب ولن
يقوم احد باستثامر امواله ،ولن تايت فرق فنية
من الخارج .لكن ما حدث هو العكس فقد
رأينا مشهدية غريبة .املهرجانات يزداد عددها
كل سنة ،والنوعية يف تحسن دائم ،وتشكل
كلها مشهدية واحدة رائعة عىل كل االرايض
اللبنانية تكمل بعضها بعضا ،وال تتحول اىل
منافسة او مضاربة.
■ ما هو دور الدولة ومؤسساتها يف هذا
النشاط السنوي؟
□ الدولة تساعد لكنها ال تخلق هذه الحركة.
دور الدولة هنا توفري االمن من اجل تأمني
حال اسرتخاء .اما دورنا فهو الدعم والدعاية
بالتعاون مع وزارة الثقافة التي تسمح باقامة
املهرجانات يف اماكن اثرية .نحن كوزارة سياحة
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ال ندعم مهرجانات تقدم عروضا ال تعنينا
وال تعني املجتمع اللبناين .نحن نركز عىل
الفن الذي يعرب عن ذوق فني رفيع املستوى
ومتنوع.
■ كيف تصفني دور االمن العام كرشيك يف
هذه املهرجانات من خالل مؤازرته لها ،وما
املطلوب منه ملواكبة اشمل لهذا النشاط؟
□ االمن العام ككل ،وعىل رأسه املدير العام
اللواء عباس ابراهيم ،رشيك ضامن لنجاح
املهرجانات الصيفية من خالل التسهيالت
التي يقدمها ملجيء الفنانني االجانب اىل لبنان،
ومواكبة هذا املوضوع يف فرتة اقامتهم عىل
االرايض اللبنانية .ال يسعني اال ان اشكره عىل
هذا التعاون االيجايب والرائع ،ومن غري املمكن
ان نطلب اكرث النه يقف اىل جانبنا يف حال
وجود مشكلة او صعوبة يف ما يخص تاشريات
الدخول اىل لبنان التي تطورت جدا .اتحدث
هنا عن تجربتي الشخصية وليس عن تجربة
غريي .يف االعوام العرشة االخرية كان االمن
العام متفهام هذه املسائل ومساعدا الفنانني
والوفود الرسمية ووسائل االعالم ،من خالل
تسهيل االجراءات عىل تاشريات الدخول ،اىل
دور مهم قام به بناء عىل مذكرة من وزارة
السياحة تسمح ملن لديه اقامة صالحة يف دول
مجلس التعاون الخليجي باملجيء اىل لبنان
من دون فيزا مسبقة .وقد ساهمت هذه
الخطوة يف تنشيط السياحة يف لبنان.
د .م
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تلفزيون
رمضان  :2015الدراما اللبنانية في خير
والقبعة مرفوعة للمسلسالت السورية
هذه السنة ،احرزت الدراما اللبنانية تقدما ّ
كم ونوعا ،اذ قدمت خمسة مسلسالت
بعضها يقارب قضايا اجتامعية مهمة ،اولها الحب بني ديانتني مختلفتني .اال ان للدراما
السورية ،تحت وطأة كل ما يحوط بها ،ترفع لها عن حق القبعة

عبد املنعم عاميري يف «غدا نلتقي».

دارين حمزة يف «احمد وكريستينا».

صحيح ان االعامل العربية املشرتكة ّ
رشعت ابواب
النجومية للفنانني اللبنانيني ،فازداد حضورهم
ومكانتهم يف العامل العريب ،اال ان الدراما اللبنانية
تبدو يف خري هذا املوسم .بعد عملني يتيمني عرضا
العام املايض هام «ملح الرتاب» و«عرشة عبيد
زغار» الذي كان نوعا من استعادة للمسلسل
الشهري يف السبعينات ،ها هي الدراما اللبنانية
تحرض يف خمسة اعامل يف رمضان  .2015واحد
من هذه املسلسالت اعاد عبد املجيد مجذوب
اىل التلفزيون .انه «عني الجوزة» (كتابة ابراهيم
فضل الله واخراج السوري ناجي طعمة) تعرضه
قناة املنار .يصب العمل يف السياسة التي تنتهجها
القناة اللبنانية يف االلتزامني السيايس واالجتامعي.
يعود املسلسل اىل زمن االنتداب الفرنيس ،مضيئا
عىل تعاطي االحتالل مع اهايل الجنوب ،ومتوقفا
عند مناذج لشخصيات مقاومة متردت عىل الظلم
والقمع .ال يغادر مسلسل «درب الياسمني»
(كتابة فتح الله عمر واخراج إييل ف .حبيب)
البيئة الجنوبية ،لكنه عمل معارص يرصد بعض
االحداث االجتامعية التي وقعت يف الجنوب بني
عامي  1996و ،1999مع إفراد حيز مهم لرجاالت
املقاومة يف وجه االحتالل.
بعيدا من االلتزام يف معناه السيايس ،يعرض عمل
لبناين مهم هو «احمد وكريستينا» (كتابة كلوديا
مرشليان واخراج سمري حبيش) عىل قناة الجديد.
لعله من االعامل االوىل يف الدراما اللبنانية التي
تقرتب فعال من الواقع ،وتنهل من هذه الرتبة
الخصبة بالقضايا واملشكالت واملادة الخام .ال
نغايل حني نقول ان املجتمع اللبناين مرآة تعكس
كل مشكالت العامل العريب عن حق .هذا املسلسل
يقارب حبا «مح ّرما» يف اعراف مجتمعنا .اذ يجمع
اثنني من ديانتني مختلفتني .بذلك تقرتب الدراما
اللبنانية من واجبها يف مقاربة الواقع ،وتأدية
دور وطني يف التقريب بني الجامعات ،وتوعيتها
حول مفاهيم واعراف بالية ورجعية لعبت دورا
يسجل هذا
يف تأجيج حروبنا التي ال طائل منهاّ .
العمل دخول وسام غسان صليبا اىل عامل التمثيل

اىل جانب املغنية سابني يف دور البطولة .اىل
مسلسيل «قلبي دق» (تأليف كارين رزق الله
وبطولتها واخراج غادة دغفل) عىل قناة lbci
و»بريوت واو» (تأليف واخراج فادي نارص الدين)
الذي يعرض عىل تلفزيون العريب مقاربا يوميات
بريوت بال «روتوش» ،يتو ّزع النجوم اللبنانيون عىل
االعامل السورية واملرصية .اال انه ُترفع القبعة
فعال للدراما السورية .لقد اثبتت هذه الصناعة
وطاقمها انها قادرة عىل التأقلم مع املستجدات
والتطورات ،والوقوف يف املقدمة يف املاراتون
الرمضاين .رغم التهجري والنزوح والجرح السوري
املفتوح منذ  4سنوات ،اال ان صانعي الدراما
نجحوا يف انقاذ البضاعة االكرث شعبية يف العامل
العريب .تأقلموا رسيعا مع الوقائع عىل االرض
بعد تردد وتلكؤ اصابهم قبل عامني ،وانخرطوا يف
الواقع الجديد لينقلوه اىل الشاشة الصغرية .اعطوا
نظراءهم درسا يف كيفية مواكبة الفن التطورات
وبقاء االخري مرآة ملا يصيب املواطن من ويالت،
وما يشعر به من آالم ومآس وكوارث ،نتيجة
الحرب املجنونة التي اتت عىل الحجر والبرش.
يعب خري تعبري عام يعاين
لعل املسلسل الذي ّ
ّ
منه السوريون اليوم من ترشد وتهجري وبؤس
نتيجة الحرب« ،غدا نلتقي» الذي يعرض عىل
 lbciوغريها من القنوات .هذا العمل (أ ّلفه اياد
ابوالشامات واخرجه رامي حنا) يقدّم لنا مناذج
لسوريني ّ
رشدتهم الحرب ،فلم يجدوا ملجأً سوى
يف البلد الجار .هكذا جاؤوا اىل لبنان ،ليواصلوا
تغريبة اخرى وعذابا اشد فتكاً مام كابدوه يف
موطنهم .الفقر والحاجة والسكن كعلب الرسدين
يف بيوت موقتة ،والعيش يف انتظار اخذ «فيزا» اىل
السويد ...كلها مناذج نعرفها او صادفناها يف حياتنا
اليومية .ها هي تنتقل اىل الشاشة بكل واقعية
وشفافية وعمق وأمل .شاهدنا مكسيم خليل يف
دور بائع اقراص مدمجة يكسب رزقه يوما بيوم،
ويخىش التقرب من الفتاة التي يدق لها قلبه،
بينام نشاهد عبداملنعم عاميري شاعرا صعلوكا
ج ّفت قريحته يف بريوت وهام عىل وجهه بال عمل
او امل ،فيام يأتينا صوت حبيبته عىل الهاتف من
امريكا التي لجأت اليها.
ضمن احوال الت ّ
رشد والنزوح ،شاهدنا مسلسل
«يف انتظار الياسمني» (كتابة اسامة كوكش واخراج
سمري حسني) الذي يعرض عىل قناة ديب وغريها.
مع سالف فواخرجي وغسان مسعود وامين

نقطة على السطر

موسم الدراما بإمتياز
«دعني اعرتف لك .ال اشاهد التلفزيون غالبا… اال خالل شهر رمضان» .الكالم ملثقف بارز
تشغل كتاباته الصحافية واالدبية الحياة الثقافية واالعالم .هكذا اذا ،استاذنا الكبري ،هو اآلخر
ال نعود نراه يف الندوات واملقاهي واملحافل العامة والغالرييهات واملسارح والصالونات االدبية
بعد املغيب .بل يلزم منزله ،يجلس اىل كنبته ّ
املفضلة بعد االفطار ،متس ّلحا بتلك االداة
السحرية التي اسمها «رميوت كونرتول ،مبحرا صوب محطات بعيدة ال يشاهدها طوال العام
ملطاردة نجمه املفضل ،او مسلسله االثري .واحد من هذا الجمهور العريض الذي يعيش خالل
الشهر الفضيل عىل ايقاع املحطات التلفزيونية وبرمجاتها ،مقلبا بني املحطات ،الهثا خلف
التوجهات والجامليات واملوضوعات ،بني استعادة
املسلسالت عىل تن ّوع النجوم واالساليب و ّ
التاريخ هربا من الراهن او مداورة له ،ومواجهة الواقع من زوايا متفاوتة النضج والعمق
والجدية ،قوامها التشويق واالمتاع والرتفيه ،واحيانا النقد والتثقيف.
الحقيقة ان املحطات العربية ورشكات االنتاج وصانعي الدراما من كتّاب ومخرجني
وممثلني وتقنيني ،باتوا يعرفون هذه الحقيقة االجتامعية  -الثقافية  -االقتصادية منذ
عقدين عىل االقل ،وهم يستغلونها خري استغالل :السوق الحقيقية للدراما العربية اليوم
هي املوسم الرمضاين .والعمل الذي يفوته قطار رمضان وتقفل يف وجهه ابواب الفضائيات
االكرث (واالقل) انتشارا ،يكون نصيبه الفشل الذريع .يكاد كل هؤالء يعملون طوال
العام ،ويراكمون االنتاجات ،من اجل ترصيفها واستهالكها خالل شهر واحد .حتى كادت
املعارك تكون طاحنة بني املحطات عىل استقطاب املشاهدين واملعلنني .كادت الزحمة،
خلف مشهد االزدهار املطمنئ والغزارة التي تدهشنا دامئا ،تخلق حالة تضخم واختناق،
متنع املشاهد من التذوق والهضم احيانا… وتخفي خلف الواجهة ال ّرباقة ازمات الدراما
الحقيقية ،ابداعية وفكرية وتقنية وجاملية .ال مكان خالل املوسم ملناقشة اشكاليات
الكتابة واملعالجة واالخراج والتمثيل… كل ما يف وسعنا فعله ،هو ان نتابع بشغف وفضول
وننتظر اليوم التايل ملعرفة تتمة الحكاية.
هذه الدوامة ،بحسناتها وسيئاتها ،مل تهدأ يف السنوات االخرية ،رغم نكبات ما س ّمي تجاوزا
بـ «الربيع العريب» ونتائجه الكارثية عىل تفتيت املبدعني ،ومتزيق املجتمعات ،وعزل بعض
النجوم ،وخلق االنقسامات ،ومضاعفة الضيقة االقتصادية ،وفرض العوائق االمنية ،وقيام
محطات معروفة بوضع تصنيفات جديدة وبالتايل «فيتويات» عىل اساس الخلفيات السياسية.
هذا العام ،كام نالحظ منذ اسبوعني ،قفزت الدراما املرصية من عرثتها ومللمت نجومها
واستأنفت الرهان («حارة اليهود»« ،تحت السيطرة»« ،موالنا العاشق»« ،بني الرسايات»…)،
وانبعثت الدراما السورية من رمادها رغم االوضاع القاسية بني ديب وبريوت ودمشق («غدا
نلتقي»« ،يف انتظار الياسمني»« ،رصخة روح»« ،العراب»…) .جاءت موضة االنتاج العريب
املشرتك (« 24قرياط»« ،تشيللو»…) الذي يخلط الرساميل والنجوم والكفاءات الفنية ليخلق
سوقا جديدة… وها هي الدراما اللبنانية تستفيد من الظروف االقليمية لتؤكد حضورها،
وتحقق ازدهارا :خمسة مسلسالت هذا املوسم («درب الياسمني»« ،عني الجوزة»… وصوال
اىل «احمد وكريستينا»).
ما زلنا يف منتصف الطريق .بات من املمكن لنا ،يف معظم الحاالت ،تكوين فكرة وافية عن
املستوى واالسلوب ،واستخالص الطروحات االجتامعية والسياسية والبوليسية والكوميدية
والتشويقية .لكن التقويم الحقيقي يأيت بعد ان يسدل الستار عن املوسم الرمضاين الذي يأمل
كثريون من اهل املهنة ،ومن املشاهدين ،يف ان ال يعود يحتكر مستقبال  %90من انتاجات
الدراما العربية ،كام هي الحال اليوم.
لننتظر اذا نهاية املوسم.

سمري مراد
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سالف فواخرجي يف «يف انتظار الياسمني».

سمية الخشاب وفيفي عبده يف «يا أنا يا انتي».

رضا ،تابعنا يوميات عائالت سورية هربت
من جحيم الحرب يف مناطقها لتتخذ من الحدائق
العامة يف دمشق مسكنها وبيتها املوقت .اما
املخرج السوري املعروف نجدت انزور ،فيذهب
اىل عمق الجرح ،ليقارب االزمة من خالل قصة
امرأة فقدت ابنها يف تفجري ارهايب يف مسلسل
«امرأة من رماد» الذي يعرض عىل .nbn
اخريا ،يقارب مسلسل «عناية مشددة» الذي
يعرض عىل  nbnالواقع الدموي الذي آلت إليه
سوريا ،عرب التوغل يف انعكاسات االزمة عىل
مستويات عدة.
يف اختصار ،تلك هي االعامل التي القت نصيبا
من املشاهدة مبا انها تخاطب املواطن السوري
ووجعه وآالمه من تلك الحرب العبثية ،وحلقة
الدم الوحشية .طبعا ،هناك مخرجون فضلوا
التوقف عند عام  ،2011وعدم مواكبة التطورات
خوفا من االستقطاب الحاد الذي مل يرأف بأي
فنان ،ومل يرتدد يف تخوين النجوم واملخرجني.

رغم املسلسالت
املحلية ،يتو ّزع النجوم
اللبنانيون على االعمال
السورية واملصرية
انطالقا من ذلك ،شاهدنا نسختني من مسلسل
«العراب» (سيناريو وحوار حازم سليامن واخراج
املثنى صبح وبطولة سلوم حداد وسالفة معامر
ونرسين طافش ومصطفى الخاين وسيف الدين
السبيعي) عىل قناة الجديد الذي جاء خاليا من
السياسة واقترص عىل اجواء املافيا اقتباسا من فيلم
كوبوال الشهري .اما النسخة الثانية ،فقد امتألت
باالسقاطات عىل الواقع السوري وحملت عنوان
«الع ّراب ـ نادي الرشق» (سيناريو رايف وهبي
واخراج حاتم عيل) ُيعرض عىل  lbciوغريها.

وبينام تواصل الدراما الشامية حضورها ،وتكرس
مكانتها يف قلوب املشاهدين العرب من خالل
موضة «باب الحارة» وغريه ،يبدو ان صانعي
الدراما املرصيني تعبوا من مقاربة الواقع املتذبذب
يف املحروسة .لقد قرروا معانقة الكوميديا واعامل
االكشن واالثارة ،عىل اعتبار ان املشاهد املرصي
ّ
يفضل هذا النوع من االعامل يف شهر الصوم ،النها
تساهم يف الرتويح عنه.
كالعادة ،موعدنا ثابت مع «الزعيم» عادل امام
الذي ال تحلو الشاشة الرمضانية من دونه .هذه
املرةّ ،
اطل املمثل املخرضم بدور مختلف كليا عن
شخصيته الحقيقية والفنية .رأيناه استاذا جامعيا
يساريا وثوريا يقارع السلطة والنظام ضمن
مواقف ال تخلو من الضحك والطرافة التي ع ّودنا
عليها هذا الفنان .مسلسل «استاذ ورئيس قسم»
(تأليف يوسف معاطي واخراج وائل حسان)
يعرض حرصيا عىل  m.b.cمرص.
اىل جانب «زعيم» الكوميديا ،رأينا ثنائيات مكررة
حتى االبتذال مثل فيفي عبده وسمية الخشاب
يف مسلسل «يا انا يا انتي» (تأليف فتحي
الجندي واخراج يارس زايد) يعرض عىل .cbc
تكرر النجمتان تجربتهام يف مسلسل «كيد النسا»
الذي احبته ربات البيوت العام املايض ،وها هام
تنتهجان السياسة ذاتها يف مسلسلهام الجديد.
اما احمد ميك ،فيواصل اعتامده عىل السخرية
واللهجة الصعيدية لصنع البهجة يف الجزء الخامس
من مسلسله «الكبري اوي» (تأليف مصطفى صقر
ومحمد عز الدين واخراج احمد الجندي) يعرض
عىل  .cbcوحده «حارة اليهود» (كتابة مدحت
العدل واخراج محمد جامل العدل) يعرض عىل
 ،TeNالحياة ،cbc ،شكل عمال جادا اثار الجدل.
يدور هذا املسلسل يف احد االحياء املرصية الذي
بقي اسمه فيام غادر اليهود ،امنا ما قبل ثورة 23
يوليو  1952وما بعدها .املسلسل يع ّد االول الذي
يقدّم صورة جميلة عن يهود مرص ،داعيا املرصيني
اىل التفريق بني اليهودي والصهيوين من خالل
قصة حب بني ضابط يف الجيش املرصي وفتاة
يهودية مرصية .بعد جولة رسيعة ومخترصة عىل
املشهد الدرامي يف رمضان  ،2015ميكن القول ان
الدراما السورية ال تزال مثاال يحتذى به لناحية
السوية الفنية ،واالهم لجهة التحامها بهموم
شعبها واوجاعه ...وافراحه ايضا.

س .م

املكتبات
واجهة املكتبات
واجهة
■ يف كتابها «االدب العريب عرب العصور»،
الصادر حديثا عن «دار الساقي» ،تدرس
الباحثة هدى التميمي بعض الظواهر
االدبية التي نشأت يف اطر اجتامعية وثقافية
وسياسية معينة يف التاريخ العريب .هكذا،
تتناول العرص الجاهيل ،والعرص االسالمي،
والعرص االموي ،والعرص العبايس ،والعرص
االندليس ،وبعضا من العرص الحديث.
ومبا ان مواضيع االدب العريب متشعبة
وكثرية ،فان الكاتبة توقفت عند القضايا االدبية العامة التي ظهرت
نتيجة مؤثرات سياسية واجتامعية وحضارية وجاملية وطبيعية
مختلفة.
■ ميزات عدة ينفرد بها كتاب «معجم
اعراب الفاظ الجاللة وجملها يف القرآن»،
الصادر عن «رشكة املطبوعات للتوزيع
والنرش» .يف هذا العمل ،يتصدى
االختصايص عبد العباس عبد الجاسم
العراب الفاظ الجاللة (الله ،رب ،اله) اينام
اب مفردات
وردت يف القرآن الكريم اعر َ
واعراب جمل.
هدف الباحث اىل الوقوف عن كثب عىل
االثر املعنوي والداليل الذي مييز كل آية من غريها.
■ «ضحك ولعب ..دموع وحرب :يوميات
العدوان عىل غزة» عنوان رواية الكاتبة
الفسطينية سام حسن .العمل الصادر عن
«الدار العربية للعلوم نارشون» ،يضع غزة
يف قلب وجدان فلسطني امس واليوم .تعيد
الروائية كتابة يوميات العدوان االخري عىل
القطاع صيف  .2014عرب هذه الرواية ،نقرأ
تاريخ كل امرأة فلسطينية صامدة وشجاعة،
تقاتل مع اوالدها املوت بالذكريات احيانا،
وبالضحك حينا ،وباللعب حينا ،وباليقني باستعادة الحق املغتصب
احيانا كثرية .ق ّدم للرواية االديب والشاعر الفلسطيني املعروف
ابراهيم نرصالله بكلمة حملت عنوان «مساهمة لتعريف معنى
الحياة يف ازمنة املوت».
■ مهمة شيقة وشاقة تصدى لها االعالمي اللبناين زافني قيومجيان يف
كتابه الجديد «اسعد الله اوقاتكم ـــ مئة لحظة صنعت التلفزيون يف
لبنان» («هاشيت انطوان») الذي يو ّثق اهم  100لحظة تلفزيونية يف

لبنان يف الفرتة املمتدة من عام  1959حتى
عام  .1990عىل مدى خمس سنوات من
البحث والتنقيب ومشاهدة آالف الساعات
التلفزيونية ،واجراء لقاءات مع 200
شخصية يف مجال التلفزيون ،خرج االعالمي
اللبناين بهذا العمل االول الذي يو ّثق تاريخ
لبنان من خالل الشاشة الصغرية .لكنه
بذلك يعكس ايضا الثقافة الشعبية اللبنانية
من خالل ايراد محطات سياسية وفنية
وثقافية ورياضية ،اىل جانب املسلسالت والربامج التمثيلية الحوارية.
■ عن «مركز دراسات الوحدة العربية»،
صدر اخريا كتاب «حال االمة العربية
 :2015-2014من تغيري النظم اىل
تفكيك الدول» .اعتاد املركز سنويا اصدار
تقرير يرصد التطورات يف العامل العريب
من النواحي السياسية واالقتصادية
واالجتامعية واالمنية والعسكرية املختلفة.
وقد حمل الكتاب هذه السنة عنوانا
يعكس الواقع الراهن بدقة ،متضمنا
 14فصال شارك فيها  17باحثا عربيا درسوا االحداث التي شهدها
عام  2014واالشهر االوىل من عام  .2015يرتكز العمل عىل اربعة
محاور :االطار االقليمي والدويل ،التطورات السياسية واالقتصادية
واالجتامعية ،التطورات العلمية والتكنولوجية ،بـؤر الـتـوتـر .ابرز
ما ن ّبه اليه الباحثون هو الخطر املصريي الذي يحدّ ق بنا ،فـ «الوطن
العريب مي ّر يف ازمة طاحنة ،وليس من املبالغة القول انها متس عددا
من بلدانه وتهددها بالتفكك عىل اسس طائفية ومذهبية» .لكن
الباحثني يرون يف الوقت نفسه «ان اوقات االزمات واالخطار هي
ايضا اوقات ميكن للنخب الناهضة ان تستخدمها لطرح رؤى
مستقبلية جديدة».
■ نالت رواية «جارية» (“دار اآلداب”)
«جائزة كتارا» عن فئة الرواية املنشورة
الشهر املايض .عمل تتصدى فيه
الكاتبة البحرينية منرية سوار للعنرصية
املعششة يف مجتمعاتنا العربية عموما.
اسم «جارية» متداول وموجود يف
زماننا الحايل ،وهناك افراد يطلقون
هذه االسامء عىل ذريتهم .لذا ،اختارته
الروائية لتعكس به مشاعر بطلتها
واحساسها الدوين تجاه ذاتها.
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كتاب الشهر
«داعش» وأخواتها تحت مجهر ياسر عبد الحسين

إرهاب يسيء إلى الدين كي يصل إلى السلطة
ٌ

فكر سلفي متطرف  +دولة فاشلة  +استبداد  +فقر  +رصاع إقليمي= داعش .هذا
ما يورده الباحث واالختصايص يارس عبد الحسني يف عمله املهم «الحرب العاملية
التوحش» .كتاب يتوخى الوصول اىل الفكرة الشاملة
الثالثة :داعش والعراق وادارة ّ
عن الظاهرة وقائدها االكرث رسية وخطورة يف العامل
«اىل عاشق الحب والحياة واالمل ،ابن النهرين
وعاشق النخيل واالرض ،اململوء باملجد
والعطاء ،انسان االسطورة والتعلق بالعظامء،
املؤمن بسلوكه وشيمته ،االنسان اململوء حبا
لكل َمن ابتسم يف وجهه ،الشفاف برتانيم
العشق وابدية الليل ،ابن سومر وأكد وبابل،
لك ايها العراقي».
بهذه الكلامت الجميلة يبدأ الكاتب والباحث
العراقي يارس عبد الحسني كتابه «الحرب
العاملية الثالثة :داعش والعراق وادارة
التوحش» (رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش،
 520صفحة).
مدير «مركز بالدي للدراسات واالبحاث
االسرتاتيجية» يف بغداد ،حامل الدكتوراه يف
الدراسات الدولية ،يناقش هنا امرا بالغ الجلل
واالشكالية والجاذبية :ما هو االرهاب؟ يورد
ان هناك اكرث من  100تعريف له ،لكنها كلها
ال تفيه حقه وغري متفق عليها.
ما هي «داعش»؟ ملاذا وصلت اىل ما هي
عليه؟ هل هي فعال نتاج آين للمرحلة أم
ابعد من ذلك بكثري؟ هل البغدادي «خليفة»
املسلمني؟
يحاول عبد الحسني ان يسترشف املستقبل،
قائال بأن املستقبل اآليت شبيه برصاعات
افغانستان حال خروج السوفيات منها :مرحلة
رصاع «الفرق االسالمية املسلحة» بعضها مع
بعضا .تبدو اضافة عبد الحسني جميلة حني
يورد تعبري «ادارة التوحش» ضمن عنوان
مؤلفه .يشري بذلك اىل كتاب «ايب بكر ناجي»
احد اشهر املؤلفات التي قدمتها الحركات

االسالمية املتطرفة («القاعدة» تحديدا) .يريد
من عمله ان يكون «محيطا» بالقضية املراد
طرقها ،وهو امر نجح فيه اىل حد.
قبل ولوج الكتاب ،نشري اىل ان العمل يستحق
نوعا من القراءة املتأنية من دون اي ترسع
يف اطالق االحكام عليه .ذاك ان الكاتب جهد
يف انتاجه ببطء شديد .اجرى عبد الحسني
لقاءات عدة مع اسالميني «منغمسني» (ال
انغامسيني) يف تلك الحركات ،قابلهم يف
سجونهم ،ويف اماكن تواجدهم .الحقهم من
اجل الوصول اىل «فكرة» شاملة عام يريدون
قوله ،قريبا وبعيدا من فكرة الكتاب ولغته.
تضاف اىل هذا الجهد املعلومات والوثائق
الرسية التي يوردها حول ابوبكر البغدادي
(رمبا تنرش للمرة االوىل عىل املأل) .هناك
شهادات جامعية ودراسية للرجل االكرث
«رسية» و«خطورة» حاليا يف العامل يندر ان
تجد مثلها يف كتاب آخر .يفرد فصال كامال عن
الرجل ،موثقا كالمه ومعلوماته عنه بالدليل
والربهان ،متناوال جوانب مل تلمس قبال يف

داعش» ستسقط بعد
معركة عاملية ودولية
تطول او تقصر ،لكن من
املستبعد على االقل
انهاؤها تماما

حياة الرجل (يحدد مثال اسامء الكتب التي
كانت موجودة يف مكتبة منزل البغدادي).
يحظى الكتاب مبقدمة جميلة (طويلة بعض
اليشء اذ تقع يف  80صفحة تقريبا) من
ادريس هاين .كاتب مغريب يعطي القارئ
نوعا من االسترشاف للكتاب ،مقدّما مفهوما
جديدا هو مفهوم الدولة «البارانويانية»،
اي الدولة املصابة مبرض البارانويا (عقدة
االضطهاد واالرتياب) ،مع انه يف املعتاد قلام
تصاب «دول» باكملها مبرض مشابه وان
فعلت تصبح امام خيارات دقيقة احالها
م ّر هو افناء الذات .ترشح املقدمة الوافية
مفاهيم مختلفة عن املعتاد ،فيشري هاين
اىل ان االرهاب امتداد للسياسة و«عنرص
تأديب او عامل ضغط متارسه الدول الكربى
ضد الدول الصغرى» .بالتايل ،فإن «منظامت
االرهاب العابر للحدود هي ايضا جزء من
لعبة يف السوق السوداء الدولية» .اما الجملة
التقنية التي تسوقها املقدمة ،فتعريف
االرهاب .بحسب كاتب املقدمة «مفهوم
االرهاب االسالموي منتج غريب يعيدنا اىل بنية
االسترشاق يف اعادة انتاج ذلك الرشق غري
العقالين دامئا واملتوحش واالرهايب» ،مستدعيا
كثريا املفكر الغريب املعروف برنارد لويس
الذي يصفه بالحارض الغائب :الرجل الذي
يكلفه البنتاغون (وزارة الدفاع االمريكية)
اعداد دراسة «او باالحرى الخريطة البديلة
«رصح عام 2005
من سايكس ـ بيكو» ،كام ّ
بأنه اصبح رضوريا تقسيم الدول العربية اىل
وحدات عشائرية وطائفية».
منذ اللحظة االوىل ،يعرتف الكاتب بأن
«صعوبة الكتابة عن تلك الجامعات تكمن يف
كون داعش او القاعدة الداعشية وغريهام من
الحركات حال متسارعة ومتمردة وجامحة،
تتطلع اىل آفاق جيوسياسية ،ال تجدها خرائط
الدول القومية وشكلها» .لكن منذ البداية،

يوضح ـ استرشافيا -انه «من املتوقع ان يخرس
هذا التيار الغريب واملغرتب مرة اخرى ،كام
سقطت طالبان ،وعليه سوف تسقط داعش
بعد معركة عاملية ودولية تطول او تقرص».
لكنه يحسم بالقول االكرث اخافة يف الكتاب
بأكمله« :لكن من املستبعد عىل االقل
انهاؤها متاما».
يأخذ الكاتب بعد ذلك قارئه بني صفحات
كتابه املتسع الطرف ( 17فصال كامال وفصل
للمالحق) .يبدأ بالبحث عن تعريف جامع
لالرهاب ،فيفند التعبري ويتتبع اصله (يقول
انه حديث يعود اىل نهاية القرن الثامن عرش
ابان الثورة الكربى يف فرنسا عام .)1794
يتناول بالرشح الوايف انواعه وتعريفاته
الكثرية (مثال للمفارقة هناك  5تعريفات
امريكية لخمس مؤسسات امنية /سياسية
امريكية ،مع العلم ان هذه املؤسسات تقع
يف دولة واحدة وتعمل ضمن نظام واحد:
«اف .يب .اي» ،الجيش ،وزارة الدفاع ،وكالة
االستخبارات املركزية ،وزارة الخارجية).
بعد ذلك ،يقرتب الكاتب من املنطلقات
االيديولوجية للحركات االرهابية ،مؤكدا ان
«االرهابيني يتحركون باسم الدين ،لكنهم
يسيئون استخدامه ،حيث يبقى الهدف
النهايئ الوصول اىل السلطة .وعليه ،فإن
الهدف االساس يف االصل هو جوهر سيايس.
لكن هذا ال ينفي تطويعه لنصوص دينية
مقدسة من اجل تجنيد اتباعه» ،مرصا يف
الوقت عينه عىل ان تنظيامت كـ«داعش»
(و«القاعدة» عموما ومشتقاتها) «ال ميكن
مواجهتها بالصواريخ والرصاص من دون ان
تواجه باالفكار والعقائد والحرب الناعمة».
يؤكد الباحث انه ال ميكن دراسة نشوء
«القاعدة»« /داعش» من دون دراسة البيئة
العربية ،وهي «ليست وليدة اليوم» ،معطيا
تفس كل يشء« :فكر
«معادلة» حسابية ّ
سلفي متطرف  +دولة فاشلة  +استبداد
 +فقر  +رصاع اقليمي= داعش» .هنا ال
ينىس االشارة اىل ما لسيد قطب (كام البن
تيمية وفكره السلفي) من اهمية يف «بنية
االفكار االساسية» للحركات السلفية ،وهذه
التنظيامت عموما ،حاكيا عن تشابه بني كتاب

غالف الكتاب.

«معامل يف الطريق» لقطب وكتاب فالدميري
لينني «ما العمل» لناحية انهام يطرقان باب
الذي يجب القيام به «لتحقيق اهدافنا» .ولنئ
حىك الكاتب عن مفكري العرص «االقدم»
لدى السلفية الجهادية ،ال ينىس املحدثني
منهم ،فيتناول افكار ابومحمد املقديس الذي
ّ
«املنظر االول للسلفية الجهادية
يصفه بأنه
عىل مستوى العامل».
يتناول الكاتب تاليا جانبا مختلفا ،وان كان من
ابرز مناحيه لجهة «تفصيل» الصورة الكاملة
لهذه الحركات السلفية/الجهادية ،موضحا
فوارق كثرية بني اجيالها املتعاقبة .جيل النشوء
مختلف عن جيل مرحلة ما بعد الطالبان،
ومختلف عن الجيل الثالث او ما يسمى
جيل «القاعدة» االفرتايض .هنا يكون التناول
ملا يتوقع بعضهم يف خيالهم عن االرهاب
وماهيته الحقيقية عىل االرض ،كام ماهيته
«االلكرتونية /املجازية» يف الفضاء االلكرتوين،
وكيفية متازج هذه املناحي الثالثة وتحقيقها
االهداف املطلوبة منها يف تلك الحركات.
يغوص الكتاب بعدها يف تفصيل للحركات
االسالمية املتطرفة التي وصلت اىل العراق،
طارحا سؤاال ذا زمن ارتجاعي« :هل صار
العراق مناخا خصبا للحركات االسالمية
املتطرفة؟» ،مستذكرا جملة البومصعب
الزرقاوي« :نحن نعتقد بأن املجاهدين يف

بالد الرافدين هم خط الدفاع االول عن هذه
االمة» .يف االطار عينه ،يتناول امرا يحىك عنه
يف الخفاء كثريا وان مل يتناوله احد بالبحث
والتفصيل (عىل االقل كام الكتاب حاليا) :هل
كانت فعال مثة عالقة بني النظام العراقي (نظام
صدام حسني) و»القاعدة» وزعيمها اسامة بن
الدن؟ منذ البداية ،يفند الكاتب ان االدارات
االمريكية املتعاقبة (ما بعد احتالل العراق)
اجمعت يف ما بينها عىل «عدم وجود اجامع
داخل االدارة عىل قوة تلك االدلة» (اشارة اىل
مشاركة العراق يف هجامت  11ايلول).
يف اطار بحثي شيق ،يتناول الكاتب «نجوم»
تنظيم «داعش» يف العراق :ابومصعب
الزرقاوي (اسمه الحقيقي احمد فضيل نزال
الخاليلة) ،ابوبكر البغدادي (اسمه الحقيقي
ابراهيم بن عواد البدري) ،كال عىل حدة
ضمن حيز خاص به .كان إفراد متسع كبري
للشخصيتني يف الكتاب امرا طبيعيا نظرا
اىل قيمتهام املعنوية /القيادية ،وبالتأكيد
التأثري عىل تلك الحركات وتطورها وراهنها
ومستقبلها حتى ،خصوصا وان البغدادي ال
يزال «الخليفة» حتى اللحظة.
يصف عبدالحسني الزرقاوي بالسادية املطلقة،
العشوائية يف عملياته االرهابية ،وبالتأكيد
قدراته العسكرية الفذة ومهاراته الشديدة
يف قيادة حركته .اما البغدادي ،فيختلف
للغاية عن الزرقاوي .واذا كان االخري مل
يكمل تعليمه ،فإن البغدادي يحمل شهادة
الدكتوراه يف علوم القرآن من كلية اآلداب
يف الجامعة العراقية عام ( 2007ويثبت
ذلك بالوثائق) .واذا كان الزرقاوي من بيئة
فقرية مدقعة ،فإن والد البغدادي من وجهاء
ّ
«كمنظر يف االتجاه
عشرية البدري ،يربز الرجل
السلفي الجهادي ،كام انه عرف املواءمة بني
علامنيي حزب البعث واملتطرفني االسالميني»
بطريقته الخاصة يف اثناء وجوده يف سجن
«بوكا» االمرييك.
لكن من ابرز ما يشري اليه الكتاب ان اعالن
الخالفة كان بداية النهاية بالنسبة اىل الرجل.
فهو «يشكل نقطة حاسمة يف نهاية هذه
التنظيم (ونهاية هذا الرجل حكام) من
الناحية العسكرية».
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تغذية

اعداد دائرة املعاينات والعالج

النشويات
النشويات او الغلوسيدات او
الكربوهيدرات مركبات عضوية تصنف
ضمن عائلة الفحوم الهيدروجينية
(الكربوهيدرات) ،وتتميز عموما
مبذاق حلو.
اما انواعها:
• السكريات البسيطة.
• السكريات الثنائية.
• السكريات املعقدة التي تشمل
النشويات مثل االرز ،املعكرونة ،الخبز.
للحصول عىل نشويات مفيدة للجسم
يجب تناول الحبوب الكاملة ،خبز
القمحة الكاملة ،معكرونة القمحة
الكاملة الحتوائها عىل االلياف واملعادن
والفيتامينات.

التغذية وخفض الوزن
بني أخطاء املفاهيم
والصحة الحقّ ة
ّ
كرثت يف اآلونة االخرية مفاهيم مغلوطة حول مواضيع عىل عالقة مبارشة بالتغذية،
منها الحديث عن بدع يف اعتامد نظام غذايئ خاص لتخفيف الوزن ،وكالم طاول
بعض انواع االطعمة ومالءمتها الصحة العامة او عدم مالءمتها بازاء املكونات التي
تحتويها ومنافعها وسبل تناولها
يبدو من املفيد الخوض يف تصحيح اخطاء
تتناول التغذية ونظام تخفيف الوزن،
واخصها البدع املتداولة يف هذا السياق،
ورضورة ابراز حقائقها العلمية والصحية.
اوال ،بدعة وجبات غذائية تعمل عىل انقاص
الوزن رسيعا ،او ما يسمى Fad Diet
يعتمد هذا النظام الغذايئ عىل الحد عىل نحو
صارم من عدد من انواع الطعام ،ويرتكز عىل نوع

واحد منه .وهو ليس الوسيلة االنسب لخفض
الوزن دامئا .قد ينقص الشخص الوزن برسعة،
لكن هذا النظام ال ميكن متابعته ،كون َمن يتبعه
سيشعر بامللل منه ويستعيد الوزن الذي خفضه
بالطريقة نفسها ،رسيعا .كام ان هذه البدعة،
او ما يسمى "النظام الغذايئ الرسيع" ،ال تتمتع
بالعنارص الصحية املطلوبة ،النها ال توفر املواد
الغذائية االساسية التي يحتاج اليها الجسم .تاليا
قد تسبب اعراضا جانبية خطرية.

يف هذا االطار ،تشري البحوث الطبية
املتخصصة اىل ان افضل وسيلة لخفض الوزن
هي:
• اختيار املواد الغذائية الصحية.
• مامرسة الرياضة يوميا.
• تناول كميات معتدلة من الطعام الصحي،
ما يخفف من خطر االصابة بامراض القلب،
السكري (النوع  ،)2ارتفاع ضغط الدم.

قد يؤدي اىل اخطار عند النساء الحوامل
والذين يعانون من مرض الكىل .هذا النظام
الذي يحدد انواعا معينة من الطعام ،قد
يؤدي اىل خفض الوزن عىل املدى القصري.
لكن اعتامد نظام غذايئ متكامل يحتوي عىل
كل االطعمة ،يساعد ايضا عىل خفض الوزن
وال يسبب مشكالت صحية ،علام ان تطبيقه
ليس صعبا.

ثانيا ،بدعة نظام غذايئ يعتمد عىل نسبة
عالية من الربوتني وكمية منخفضة من
الكربوهيدرات
هذا النظام ليس صحيا ابدا ،كام ان الحصول
عىل السعرات الحرارية يوميا عرب تناول املواد
الغذائية الغنية بالربوتني مثل اللحوم والبيض
والجبنة فقط ،ليست طريقة سليمة .بل
يجعل َمن يعتمده يشعر بالتعب والضعف.
معظم مأكوالت هذا النظام تحتوي عىل
الدهون والكوليسرتول ،ما يرفع خطر االصابة
بامراض القلب .كام ان عدم تناول كمية
كافية من الفاكهة والخرض والحبوب الكاملة
ميكن ان يؤدي اىل االمساك .يف املقابل ،فان
تناول اقل من  130غراما من الكربوهيدرات

ثالثا ،بدعة تناول اغذية معينة مثل Grape
 Fruitالكرفس او حساء امللفوف لحرق
الدهون
ال توجد اطعمة ميكنها ان تحرق الدهون.
لكن بعضها يحتوي عىل مادة الكافيني التي
ميكن ان تزيد عملية االيض ""metabolism
لفرتة قصرية .افضل وسيلة لتخفيف الوزن
هي الحد من الوحدات الحرارية التي
نتناولها خالل النهار.
رابعا ،بدعة تناول االعشاب ومنتجاتها
تناول املواد املنتجة من االعشاب لخفض
الوزن عملية غري آمنة بالرضورة .مثة منتجات
من االعشاب تم حظرها يف الواليات املتحدة

االمريكية الحتوائها عىل مواد ضارة تتسبب
مبشكالت صحية ،وميكن ان تؤدي اىل الوفاة.
ينصح هنا باالستعانة بالطبيب للتأكد من
سالمة املنتج وفاعليته قبل تناوله.
خامسا ،بدعة اطعمة قليلة الدسم او خالية
من الدسم ال تحتوي عىل سعرات حرارية
ان املنتجات القليلة الدسم او الخالية منه ال
تحتوي عىل سعرات حرارية ،كام يف املنتجات
الكاملة الدسم .لكن يف املقابل ميكن ان
تحتوي عىل كمية من السكر والنشويات
لتحسني النكهة بعد ازالة الدهون منها .تزيد
هذه املكونات من السعرات الحرارية فيها.
تقيض النصيحة بقراءة املعلومات الغذائية
التي يتكون منها املنتج واالنتباه اىل كمية
السكر املضافة.
سادسا ،بدعة االستغناء عن الوجبات
االساسية خالل النهار كوسيلة جيدة لفقدان
الوزن
تظهر الدراسات ان الذين يستغنون عن
وجبة الفطور ،ويتناولون كمية قليلة من
الطعام خالل النهار ،مييلون اىل ان يكون

وزنهم اكرث من اولئك الذين يتناولون
وجبة فطور صحية ،ويتناولون الطعام
اربع او خمس مرات يف اليوم .وقد يعود
السبب اىل ان الذين يهملون وجبات
الطعام يشعرون بالجوع يف وقت الحق،
وسيتناولون كمية اكرب .لذا ،من املستحسن
تناول وجبات صغرية عىل مدار اليوم ،عىل
ان تشمل كمية متنوعة من املأكوالت
الصحية القليلة الدسم املنخفضة السعرات
الحرارية.
سابعا ،بدعة عدم تناول النشويات النها
تسبب البدانة
تحتوي االطعمة الغنية بالنشاء مثل الخبز
االبيض واملعكرونة البيضاء واالرز االبيض
عىل السكر ،وليست صحية .اذا استبدلناها
باالرز االسمر الكامل واملعكرونة الكاملة
والخبز االسمر القمحة الكاملة ،قد تصبح
لدينا فئة نشويات صحية وغنية باملعادن
وااللياف ،وتساعد عىل خفض الوزن ،وهي
مصدر مهم لطاقة الجسم .لذا ينصح بتناول
النشويات الصحية تلك ،والخرض والفاكهة
بكمية محدودة.
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مقال

رياضة
رئيس نادي الراسينغ بيروت:
لن نف ّرط بـ 81سنة من اإلنجازات
بلغت معاناة فريق نادي الراسينغ بريوت يف املوسم املايض حدا ،كاد يؤدي اىل
خروجه من دوري االضواء يف كرة القدم .رغم تعاقب ثالثة مدربني عىل قيادة فريق
القلعة البيضاء يف موسم واحد ،ظل شبح الهبوط ماثال حتى املرحلة االخرية ،حيث
نجا من السقوط
مل تقترص معاناة النادي البريويت العريق عىل
مشكالته الفنية .بل جرت محاوالت هز استقراره
االداري ،لكنها باءت بالفشل .نجحت االدارة
يف تجاوز الكثري من التحديات التي واجهتها،
ومتكنت من ايصال الفريق اىل بر االمان باقل
رضر ممكن ،مع االقرار بوجوب اجراء بعض
التغيريات يف املوسم املقبل .تطرقت “االمن
العام” مع رئيس نادي الراسينغ بريوت جورج
فرح اىل واقع الفريق امللقب ايضا “سندباد الكرة
اللبنانية” ،والتحديات التي واجهته واالهداف
والخطط املستقبلية لضامن استمرار نجاحه.

رئيس نادي الراسينغ بريوت جورج فرح.

■ كيف تقيم مستوى بطولة الدوري يف
املوسم املايض؟
□ املستوى الفني متوسط ،وهو مرتبط

ثبت الحقا وجود بعض
االخطاء ،لكن القرارات
في حينه كانت االفضل

باالوضاع التي تحوط اللعبة ،وال احد
يستطيع التنكر لتميز فريق العهد الذي
احرز اللقب .اما مستوى املنافسة ،فقد
كان يف مرحلة الذهاب افضل من مرحلة
االياب ،حيث متكن فريق العهد يف بداياتها
من حسم املنافسة بعدما برهن عن ثبات
واستقرار فني واداري كبري.
■ ما السبيل اىل رفع املستوى الفني يف
ناديكم؟
□ ارتفاع املستوى الفني مرتبط مبارشة
مبستوى املنافسة ومستوى الالعبني االجانب.
من غري املقبول ان يكون املستوى الفني
لالعب االجنبي ،املستقدم من الخارج ،اقل
من املستوى الفني لالعب املحيل ،اضافة
اىل رضورة رفع عدد املباريات من خالل
تنظيم دورات عىل غرار كأس النخبة وكأس
التحدي.
■ عاىن فريق الراسينغ فنيا ،وكان مهددا
حتى املرحلة االخرية من الدوري بالهبوط
اىل الدرجة الثانية؟
□ ما واجهه الفريق فنيا مل يكن قليال.
بدءا من االصابات التي تعرض لها خمسة
العبني اساسيني ،وبعضهم غاب فرتة
طويلة ،مرورا بانتهاء عقد املهاجم العاجي
السينا سورو وانتقاله اىل النجمة يف مقابل
عرض مغر ،مل يكن الدارة الراسينغ اي
حق يف ايقافه ،ثم عقد الالعب عدنان
ملحم يف العراق الذي اعتربه االخري خطوة
اوىل لالحرتاف ،ومل نرغب يف الوقوف يف
وجهه ،وصوال اىل اصابة كل من املهاجم
بول رستم الذي كان االعتامد عليه كبريا
وزميله العاجي ديريك امبا يف مباراة
النجمة التي انتهت بالتعادل  .1 – 1هذا

ما جعلني اقول يف نهايتها ان الراسينغ
دفع مثن التعادل بكلفة كبرية .وهذا
ما اكدته النتائج الحقا .تضاف الحال
النفسية لالعبني نتيجة الخسائر املتتالية،
ودخولهم املباريات تحت ضغط الرتاجع
يف الرتتيب.
■ هل خيار املدرب التشييك ايبور باال كان
صائبا؟
□ طبعا .لكن خيار الالعبني االجانب بداية
هذا املوسم اثر عىل طريقة تعامله مع
الفريق ،خصوصا وانه وضع ثقته بالالعب
االجنبي الربازييل موزارت الذي مل يقدم
املستوى املنتظر منه كهداف ،ميكن االعتامد
عليه رغم منحه الوقت الكايف ،ما دفعنا اىل
استقدام الالعب النيجريي ابراهام بابادونتي
الذي يحمل الجنسية االيطالية .وهذا جعل
املدرب يتعاطى بكثري من العصبية مع
الالعبني .بالتايل زاد النفور والتباعد بينه
وبينهم ما استدعى اتخاذ القرار باقالته.
فكان اتفاق ودي باالستغناء عن خدماته
بني مرحلتي الذهاب واالياب.
■ تردد ان قرار تغيري املدرب اتخذ اثر
ضغوط من داخل النادي وخارجه؟
□ اطالقا .القرار جاء بناء عىل تفاهم مسبق
مع املدرب ،بان يكون التنفيذ بني مرحلتي
الذهاب واالياب ،فسحا يف املجال امام سلفه
مواطنه التشييك جوزف بريتش لالطالع عىل
الفريق عن كثب.
■ لكن بريتش مل يستمر طويال يف منصبه؟
□ صحيح .خياره جاء حفاظا عىل التكتيك
نفسه يف الفريق .لكن ويا لالسف اسلوبه
الديبلومايس املفرط املناقض متاما السلوب
سلفه باال املتشدد جدا ،ادى اىل وضع
الالعبني تحت ضغط كبري عند ارتكابهم
اقل خطأ او هفوة ،ما تسبب بضياع كبري يف
الفريق وزاد من معاناته ،واصبح كل العب
يترصف عىل ارض امللعب كام يشاء ،من
دون اي رادع.

ربيع كرة القدم
أم صراع مصالح؟
كثريون كانوا يتوقعون ان ال يكمل رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم السويرسي
جوزف بالتر واليته ،وان تدفعه الفضائح املالية التي كشفها مكتب التحقيق
الفيديرايل «اف يب آي» اىل تقديم استقالته .لكن اكرث املتفائلني بعدم قدرته عىل
البقاء يف منصبه ،مل يكن يتوقع ان يقدم عىل التنحي بعد اربعة ايام فقط عىل
انتخابه رئيسا لـ«الفيفا» لوالية خامسة تواليا.
مل تكن املفاجأة ان يفوز «االمرباطور» بوالية خامسة .فهو ّ
مت عالقاته ونسجها
عىل نحو جيد مع امريكا الالتينية وآسيا .بل ما مل يكن يف الحسبان ان يقول بالفم
املآلن ،امام الجمعية العمومية ،انه ليس عىل علم مبا يحصل يف «مملكته»! وهذا
عذر اقبح من ذنب.
صحيح ان كل َمن ص ّوت لبالتر ليس فاسدا .صحيح ايضا ان اعضاء اللجنة التنفيذية
لـ«الفيفا» جميعا ليسوا فاسدين .لكن االصح ان نتائج االنتخابات يف زوريخ ولدت
شعورا لدى كثريين بان الفساد انترص ،رغم ان َمن اقام الدنيا ومل يقعدها ليس
افضل من بالتر ،او من املتهمني الذين ارتبطوا باملؤسسة الكروية العاملية.
منذ متوز  ،2010عندما ع ّلقت اللجنة االخالقية يف «الفيفا» عضوية  6من اعضاء
اللجنة التنفيذية ،وغ ّرمت واوقفت بعضهم ثالث سنوات ،مرورا مبلفي استضافة
كأس العامل  2018و 2022واطالق اتهامات وتقارير صحافية عن رشاء اصوات
وبيعها ،وقضايا رىش يف ملفي التسويق وحقوق البث التلفزيوين عام  ،2012ثم
صدور نتائج التحقيق الداخيل عام  2013عن تلقي البعض رشاوى بني اعوام 1992
و ،2000وصوال اىل  13ايار  2014عندما رفض «القيرص» االملاين فرانتس بكنباور
التعاون مع تحقيق لجنة االخالقيات يف «الفيفا» ،بحجة ان «اعضاءها يتحدثون
االنكليزية وانا اتحدث االملانية ،فلم استطع فهم ما يقولون» ،يف اشارة واضحة اىل
عدم ثقته بالتحقيق .منذ ذلك الحني والفساد ينخر يف جسم «الفيفا» من دون اي
اجراءات صارمة وحاسمة تطمنئ الحلفاء وتردع الخصوم.
رغم هذه الوقائع ،ال ميكن تجاهل الرصاع السيايس للسيطرة عىل قرار «الفيفا» الذي
تجاوزت مداخيله عام  2014خمسة مليارات دوالر ،ما يؤكد ان منافسة القوى العظمى
عىل تنظيم كأس العامل ليس يف معزل عن السياسة ،حيث ان الدولة املستضيفة لكأس
العامل تحظى مبنافع مادية واقتصادية .ما يفرس موقف روسيا الذي جاء بعد ساعات
قليلة من اعالن القضاء االمرييك التحقيق مع  14شخصا من اعضاء حاليني وسابقني يف
«الفيفا» ،ورؤساء رشكات تسويق ريايض عىل عالقة باالتحاد ،لالشتباه بتلقيهم رشاوى
منذ عام  ،1990ووصفه بـ«املؤامرة االمريكية واللجوء غري املرشوع اىل تطبيق قوانينها
خارج حدودها» ،يف محاولة لحامية ملف تنظيم كأس العامل عىل اراضيها عام .2018
حتى ان بعض التقارير االعالمية مل يرتدد يف وضع التحركني االمرييك واالنكليزي يف اطار
الرد عىل خسارتهام ملفي مونديال  2018و .2022
يف اختصار ،قد تكون املسألة غري مرتبطة بالكفاية بل مبصالح مبليارات الدوالرات،
خصوصا وان «الفيفا» امرباطورية تتمتع بقوانني مستقلة ال ميكن القوى الدول ان
تؤثر فيها .ما يحصل اليوم ليس سوى رصاع معقد تتداخل فيه مصالح سياسية
واقتصادية.
وصف البعض كشف الفضائح والتوقيفات واستقالة بالتر بـ«ربيع الفيفا» .لكن
كل االمل يف ان ال يشبه ربيعها ...ربيعنا!
نجيب نصر
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■ هل تعرتف بأن االدارة اخطأت يف
بعض خياراتها؟
□ رمبا ثبت الحقا وجود بعض االخطاء.
لكن غالبا ما كانت القرارات عند اتخاذها
االفضل يف حينه بني الخيارات املتاحة.
نعرتف بأن خيار املدرب االجنبي الثاين
مل يكن صائبا .لكنه كان الخيار الفني
االفضل يف حينه ،العتقاد االدارة بان اعتامد
املدرسة الفنية نفسها سيساعد عىل عدم
زعزعة الفريق .لكن نتائج املباريات اثبتت
العكس.
■ ملاذا اخرتتم التعاقد مع املدرب موىس
حجيج؟
□ بعد التأكد من ان املدرب التشييك
بريتش لن يتمكن من القيام باملهمة املوكلة
اليه وتحقيق نتائج ايجابية ،كان ال بد من
اتخاذ القرار الجريء والحاسم بالتعاقد مع
مدرب لديه شخصية قيادية ،يعرف الدوري
جيدا ،وقادر عىل احداث صدمة ايجابية،
فوقع الخيار عىل الكابنت حجيج الذي
يستحق االشادة .مجرد قبوله هذه املهمة
التي اعتربها البعض مستحيلة ،دليل ساطع
عىل ثقته الكبرية بقدراته وشخصيته التي
ال تخاف التحدي وتعشق املهامت الصعبة.
غيه املدرب حجيج يف املراحل
■ ما الذي ّ
الست االخرية من الدوري ،عندما كان
الفريق مهددا بالهبوط اىل الدرجة الثانية؟
□ قبل ست مراحل من الدوري ،وتحديدا
قبل املباراة مع نادي طرابلس الريايض
باربعة ايام ،اتفقنا مع حجيج الذي اعطانا
رؤية واضحة منذ البداية ترتكز عىل عدد
من النقاط اهمها :رفع مستوى اللياقة
البدنية تدريجا ،الرتكيز عىل العامل النفيس
لتغيري اجواء الفريق وابعاد الالعبني عن
الضغوط التي كانوا يتعرضون لها عرب
التصدي لكل التحليالت واالخبار التي
كانت تؤكد سقوط الراسينغ اىل الدرجة
الثانية ،االعتامد فنيا عىل الرضبات الثابتة
واالستفادة منها .وهذا ما ثبتت صحته يف
املباريات.

االستقرار متني اكثر من
اي مرحلة بسبب التضامن
بني اعضاء اللجنة االدارية
خيار املدرب االجنبي
الثاني لم يكن صائبا،
والظلم التحكيمي لم
يكن مقصودا

■ ما هي التغيريات املرتقبة يف املوسم
املقبل؟
□ الخطوة االوىل تجديد الجهاز الفني
من خالل تعيني املدرب الروماين اوجني
مالدوفان مديرا فنيا ،وربيع ابوشعيا
مديرا للفريق ،وشاهيه كسباريان
مساعدا للمدرب ،وعيل جبييل مدربا
للحراس ،عىل ان يتم تحديد تشكيلة
املوسم املقبل بناء عىل تقرير الجهاز
الفني بعد ان يكتمل.
■ ملاذا تراجع حجيج عن قراره يف قيادة
الفريق؟
□ برر خطوته باسباب عائلية خاصة،
وانا لن اسمح لنفيس بالكشف عنها .لكن
ال يسعنا سوى ان نتمنى له التوفيق يف
مسريته الجديدة ،ونقدر له كل ما قام
به من ايجابيات ،وابواب النادي ستبقى
مفتوحة امامه.
■ هل االستقرار االداري يف الراسينغ مهدد
يف املوسم املقبل؟
□ مل يكن االستقرار االداري يف النادي متينا
وثابتا كام يف هذه املرحلة ،بسبب التكاتف
والتضامن بني اعضاء اللجنة االدارية .رغم
امياين الراسخ والدائم بأن الفريق سيبقى
يف دوري الدرجة االوىل ،لكن مع كرثة
الضغوط كان كل عضو يف النادي يرفع من

معنويايت .لذا اشكر كل زماليئ عىل هذا
التكاتف.
■ ماذا عن تحرك املعارضة؟
□ ال توجد معارضة يف النادي .كان هناك
مدير للفريق اقيل من منصبه السباب
مسلكية ،وحاول القيام بتحركات لعدم
تقبله القرار .لكن تبني الحقا ان ما قام
به مل يكن اكرث من زوبعة يف فنجان وذر
الرماد يف العيون ،واستعمل اساليب غري
صحيحة .سياسة النادي مبنية عىل القول
املاثور “حني يصمت اهل الحق عن الباطل،
يتوهم اهل الباطل انهم عىل حق”.
■ خائف عىل مستقبل نادي الراسينغ؟
□ عندما توليت املسؤولية كان شعاري
“الراسينغ له تاريخ ولن يصبح من التاريخ”.
الراسينغ عمره  81سنة وتاريخه عريق،
ولن نفرط باالنجازات املحلية والخارجية.
لن يخيب َمن لديه اشخاص مثل الوزير
ميشال فرعون الداعم الدائم الذي ينطبق
عليه شعار “قيامة النادي كانت وستبقى
من خالله”.
■ هل تع ّرض النادي لظلم تحكيمي؟
□ التحكيم شابه بعض االخطاء التي
طاولت اكرث من فريق ،لكنها كانت ناتجة
يف معظمها من عدم الرتكيز .هذا ال مينع
من تجديد الثقة بالحكم اللبناين ،مع رضورة
العمل عىل رفع مستواه من خالل دورات
صقل متتالية .نحن قلنا يف حينه ان الراسينغ
ظلم تحكيميا ،لكن الظلم مل يكن مقصودا.
■ ما هو الدور الذي يلعبه شقيقك االب
الياس فرح يف النادي؟
□ هو االب الروحي للنادي والفريق،
وله مكانة خاصة لدى االدارة والالعبني
والجمهور عىل حد سواء .كان اول من
شمر عن زنوده ووقف اىل جانب النادي،
ّ
ولوال جهوده لكان الراسينغ بريوت اليوم يف
غياهب النسيان.
ن .ن
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رياضة

نجيب نصر

الغوص في عالم غامض مجهول

مغامرة تحت املاء ال تخلو من خطر املوت

عامل صامت يتحرك بال ضجيج .يبتلع وال يشبع .يثور ويجرف .ال يرحم املستهرت غري
املبايل .عامل واسع جذاب يحوي ارسارا كثرية ،ويخفي يف اعامقه كنوزا مثينة .اعامق
البحار مليئة باالثارة واالخطار ،يجد كثريون متعة الغوص فيها رغم كل املحاذير
ازدهر الغوص تحت املاء يف العصور السابقة
يف جزر املحيط االطليس ،وكان الرجال والنساء
يعتمدون وسائل بدائية لدقائق معدودة اىل
عمق ال يتجاوز  30مرتا .والن الحاجة كانت
ملحة لدى كثري من رشكات النفط للعمل
تحت املاء ،استمرت املحاوالت غري الناجحة
البتكار وسائل متكن االنسان من التنفس يف
ذلك العامل لوقت طويل.
عام  1925نجح الكابنت الفرنيس ايف لو برييور
يف الغوص ،حامال عبوة تحوي هواء مضغوطا.
عام  1943ابتكر الكولونيل الفرنيس جاك -
ايف كوستو جهاز الضغط للتهوئة تحت املاء
يشتمل عىل نظام توزيع الهواء وفق حاجات
الغطاس بضغط جيد .االمر الذي مكنه الحقا
من التحرك بسهولة يف عمق  20مرتا ،وتصوير

غطاس قبالة حطام دبابة يف مياه عميقة.

عدد من االفالم الوثائقية .مع اقرتاب فصل
الصيف وموسم البحر والسباحة ،تزدهر
رياضة الغوص تحت املاء .والن اللبناين يحب
التحدي واملغامرة واالثارة ،غالبا ما يندفع نحو
رغباته من دون التنبه اىل القوانني واالنظمة
املوضوعة من املراجع املختصة ـ التي تحتم

في لبنان مواقع طبيعية
خالبة للغطس في جزيرة
االرانب في طرابلس وطبرجا
واملواقع االثرية في صور

التزامها ـ او اىل االخطار التي ميكن ان تنجم
عن مزاولتها عشوائيا ،او عن جهل او نقص يف
املعلومات او تحد ومنافسة .نتيجة ذلك تكرث
الحوادث التي قد تؤدي يف بعض الحاالت اىل
االصابة باعاقة دامئة او الوفاة.
الغوص تحت املاء نوعان :الغوص الحر (Free
 ،)Diveوالغوص باجهزة متخصصة (.)Scuba
يرتكز الغوص الحر عىل تقنية الغطس من
خالل التنفس الذايت ،من دون استعامل اي
جهاز لضخ الهواء .يخضع مزاوله لتدريبات
خاصة ترتكز عىل تقنية الغطس ،ومتتد اىل
اربع سنوات (زهاء الف غطسة) ،ومعداته
عبارة عن قناع للوجه ( )Maskونفاسة
( )Snorkelوزعانف من املطاط ()Fins
وعتاد شخصيمثل بزة واقية من الربد (Wet
 )Suiteوحزام االوزان.
اما الغوص باجهزة متخصصة ()Scuba
فنوعان :الغوص الريايض (Recreational
 )Diveويتم باستعامل اجهزة الغوص
( )Scubaبهواء مضغوط يصل اىل حدود 40
مرتا ،والغوص التقني ()Technical Dive
ويتم باستعامل مزيج خاص كتعديل نسبة
االوكسيجني او الهيليوم يف الهواء ،ليتمكن
الغواص من بلوغ العمق املطلوب ضمن
اطار االنظمة والقوانني التي تعتمدها مدارس
الغوص.
ميكن بدء متابعة دورات الغوص من عمر 12
سنة ،حيث يتدرج خاللها السباح عرب دورات
متالحقة ضمن مدارس متخصصة ،يتعرف
خاللها عىل طبيعة الحياة البحرية وفيزياء
الغوص وفيزيولوجيته .وتتضمن تدريبات لبناء
الثقة بالنفس وتعلم كيفية حل املشاكل التي
ميكن ان يواجهها الغواص ،وصوال اىل امكان
الغوص الهداف محددة كاستكشاف السفن
الغارقة ،وتصوير املواقع االثرية ،والصيد ،او

الهبوط اىل عامل مجهول وغامض.

تدريب عىل الغطس يف حوض للسباحة.

اجراء دراسات علمية عن طبيعة الحياة تحت
املاء .ميكن مزاولة الغوص حتى عمر  70عاما
كام حال الغطاسة الفرنسية ستيفاين جوبييل.
ال يحصل الغواص عىل شهادة مدرب اال بعد ان
يخضع لست دورات تدريبية متنوعة تتضمن
يف كل مرحلة  8حصص ،نظرية وتطبيقية.
ينال يف الدورة االوىل شهادة املياه املفتوحة
( ،)Open Waterوتتضمن التعرف عىل
طبيعة املياه وكيفية التعامل معها ،وصوال اىل
الغوص حتى عمق  20مرتا .يف الدورة الثانية
ينال شهادة متقدم ( )Advanceويغوص
حتى عمق  28مرتا .يف املرحلة الثالثة يبلغ

عمق  40مرتا ،وينال شهادة انقاذ (.)Rescue
اما يف املرحلة الرابعة ،فيتحرض للحصول
عىل شهادة تعليمية (،)Dive Master
ويغوص حتى عمق  50مرتا .املرحلة الخامسة
مخصصة للحصول عىل شهادة مساعد مدرب
( )AssistantInstructorويصل الغوص
خاللها اىل عمق  66مرتا .اما املرحلة السادسة
واالخرية فهي عبارة عن مراجعة شاملة
للمراحل الخمس السابقة توجب عىل الغواص
اجتياز االختبارات الخطية والعملية قبل ان
ينال شهادة مدرب.
تعود مهمة تحديد االماكن املسموح بها

مامرسة الغوص تحت املاء اىل نوادي
التدريب املتخصصة عرب وضع طفافات حديد
( )Flotteurومتتد اماكن الغطس عىل طول
الشاطىء اللبناين من الشامل اىل الجنوب.
يف املنطقة املقابلة للعبدة ثالث سفن شحن
يف عمق  50مرتا ،ويف منطقة طرابلس بارجة
فيكتوريا ( )Victoriaاالنكليزية (طولها 150
مرتا) وبارجة وطراد روسيان يعود تاريخ
غرقهام اىل عام  .1939يف العمق املقابل
ملنطقة البرتون سفن محملة ترابة ،كذلك يف
انفه سفن قدمية يعود تاريخ غرقها اىل 40
عاما ،اىل جبال ووديان ومغاور ،ويف جونيه
خمس بواخر يعود تاريخ غرقها اىل 30
عاما ،ويف عمق  60مرتا قبالة بريوت بارجة
( )Lesbiennesاالنكليزية ،ويف عمق 40
مرتا قبالة شاطئ خلدة غواصة ()Sefleur
الفرنسية التي غرقت عام  .1939اما املوقع
االجمل فهو يف صور ،حيث القلعة القدمية
واملرجان واالصفاد واالسفنج وفوارات املياه
الساخنة .كذلك قبالة شاطىء الناقورة حطام
طائرة بريطانية يعود تاريخها اىل عام .1949
ويف عمق  24مرتا قبالة شاطىء طربجا معرض
من تنظيم رئيس وحدة االنقاذ البحري يف
الدفاع املدين الكابنت سمري يزبك ،يتضمن
دبابتني وسياريت اسعاف وسياريت اطفاء.
مدرب الغوص جان ايب شبل الذي يحمل
شهادة من رشكة "ناوي" االمريكية العاملية
املتخصصة بتدريبات الغطس ،اكد ان مزاولة
رياضة الغوص "ممنوعة لغري حاميل الشهادة
الذين يخضعون لتدريب يبدأ من املرحلة
االوىل (مستوى اول) وصوال اىل الحصول عىل
شهادة مدرب" .وكشف ان الغطاس يخضع
لفحوص طبية للتاكد من متتعه بصحة جيدة
قبل االنخراط يف الحصص التدريبية" :عليه
اجتياز امتحان السباحة للتاكد من قدرته عىل
العوم والسباحة مبستوى متوسط ،قبل ان
يخضع لدروس علمية حول تقنيات الغطس
(من  6اىل  8ساعات) لتفادي املشاكل ،يليها
فحص خطي عن البيئة البحرية ،ثم متارين
اولية يف الربكة لتعلم كيفية استخدام املعدات
الخاصة بالغوص واستعاملها بطريقة
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تكريم فريق األمن العام في األلعاب القتالية
ك ّرم االتحاد اللبناين لاللعاب القتالية فريق
االمن العام اثر احرازه خمس ميداليات
(ذهبية و 4برونزيات) يف البطولة العاملية
التي جرت يف تايلند ،يف حفل اقيم يف
مجمع "كورال بيتش" برعاية وزير الشباب
والرياضة العميد املتقاعد عبد املطلب
حناوي.
وهنأ الوزير االبطال املالزم اول دميرتي
صقر (ميدالية ذهبية) ،املفتش اول محمد
الجويدي واملفتش اول خليل مراد واملفتش
ثاين روبري بوسليامن واملفتش ثالث احمد
حميضه (ميدالية برونزية).

غطاسون.

صحيحة حتى ال يعرض الغطاس نفسه
للخطر عند التطبيق العميل يف البحر ،يف عمق
ال يتعدى خمسة اىل ستة امتار ،ثم تسعة
امتار و 15مرتا ،وصوال اىل  18مرتا حدا اقىص
للغطاس املبتدئ".
ورفض ايب شبل ادراج الغوص يف خانة
الرياضات الخطرة" :التقيد بالتعليامت واتباع
قواعد الوقت والعمق املدرجة يف الجدول
العاملي املوضوع من الرشكات العاملية ،يجعل
من الغوص رياضة آمنة بنسبة تفوق النسبة
املوجودة يف رياضات اخرى ،او يف قيادة
السيارة حتى".
مل ينف يف املقابل حصول بعض الحوادث
مثل انخفاض الضغط الناجم عن املكوث يف
عمق معني اكرث من الوقت املحدد يف الجدول
العاملي ( 130دقيقة حدا اقىص يف عمق 12
مرتا) ،او متزق يف الرئتني جراء مخالفة املعايري
املحددة يف رسعة الصعود من العمق ( 9امتار
يف الدقيقة) .لكنه اعترب ان متعة الغطس انه
يحصل يف بيئة جاملها مميز "لدينا مواقع
طبيعية خالبة يف محيط جزيرة االرانب يف
طرابلس ،والحرف الصخري يف طربجا ،واملواقع
االثرية يف صور ،وغريها من املواقع الجذابة.
الغطس رياضة ميكن مزاولتها من عمر 12
سنة من دون سقف محدد ،رشط عدم حصول
مشكالت صحية تحول دون ذلك".

معدات الغوص
من  30دوالرا الى  30الفا

وزير الشباب والرياضة عبد املطلب حناوي يتوسط ابطال فريق االمن العام يف االلعاب القتالية.

إختبارات لتشكيل فريق األمن العام بكرة السلة

االخطار التي ميكن ان يتعرض لها الغواص نوعان:

• طبية كامتالء االذنني باملياه ،امتالء الرئتني باملياه ،التعرض لجلطة ( ،)AVCالتعرض لفالج
نتيجة ضغط املياه القوي ،سكرة العمق الناجمة عن تجاوز العمق املسموح به ما يسبب فقدان
الوعي والهلوسة.
• فيزيائية اثر التعرض لعضات حيوانات بحرية مثل حنكليس (حية بحر) ،فقدان العالمات
املوضوعة يف اماكن محددة ،التعرض لصدمة من الزوارق عند الخروج العشوايئ ،نفاد الهواء من
قارورة االوكسيجني ،الوقوع يف شباك الصيد.

مينع عىل الغواص:

• الغوص تحت املاء من دون مرافق ( )Buddyيف مناطق غري مسموح بها.
• تجاوز العمق املدون يف شهادته.
• االفراط يف تناول الطعام والسكاكر واملرشوبات قبل الغوص.
• البقاء يف العمق بعد ان تصل كمية الهواء يف قارورته اىل  50بارة.
مينع عىل املصابني بامراض القلب والضغط والرئتني والسكري واالذن والربو واالعصاب والذين
يعانون ارتفاعا يف مستوى الدهون يف الدم مامرسة هواية الغوص تحت املاء.
مثن معدات الغوص الحر من  30دوالرا اىل  100دوالر .اما اسعار اجهزة  Scubaللغطاسني
املحرتفني فترتاوح ما بني  800دوالر و 30الفا .اما ابرز املعدات :قفازات ،زعانف ،بذلة مع قبعة
للغوص اىل مسافات عميقة ،خنجر بحري ،حزام االوزان ،قارورة اوكسيجني مع ساعة ضغط
وحاسوب خاص يوضع يف املعصم .تبلغ سامكة بذلة الغوص الشتائية  7ملليمرتات ،والصيفية
بني ملليمرتين و 3ملليمرتات.

من دورة االختبار لفريق كرة السلة عىل مالعب قصقص.

يف اطار انشاء فريق لكرة السلة يف املديرية العامة لالمن العام ،نظمت شعبة الرياضة والرمي دورة اختبار للعسكريني عىل مالعب قصقص يف بريوت،
يف ارشاف رئيس شعبة التدريب النقيب جاد املعلوف ورئيس شعبة الرياضة والرمي املالزم اول دميرتي صقر ،الختيار عنارص تشكيلة الفريق متهيدا
لتحضريهم واملشاركة يف البطوالت الرسمية لكرة السلة التي ينظمها اتحاد اللعبة.
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كلمات متقاطعة

إعداد نعوم مسعود

1

مثل في الدائرة

الكلمات متقاطعة

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

عموديًا

الحنظل – اغنية والبوم للفنان املرصي
 1مغنية مرصية اشتهرت بأغنية "آهمرصية  9-مهندس رويس زمن االتحاد
 1مهرجان مرصي ترايث منذ العهودالربٌع– –
فصل
ٌقام سنوٌايا فً
العهود
تراثً منذ
مصري
مهرجان
-1
مجوهرات– ما اع ّد من الشجر وقودا
مصممة عمرو دياب
من مشاهري
فارق الحياة
ليل" 2-
الفرعونٌةاسمه
اسس رشكة تحمل
السوفيايت
الربيع –
سنويا يف فصل
الفرعونية يقام
مدينة يف بلجيكا شهدت
االفرٌقٌة –للنار 9-
العاج"الجمهورية"
له كتاب
عاصمةاليونان
ات  -2فالسفة
منوذجا لطائر
واخرتع اكرث من
عاملية ابنة
مصممة مجوهر
عاصمة
ساحل
بٌكاسو
الراحل 50بابلو
الرسام االسبانً
الرسام
عالمٌةات ابنة
ُ
التاريخية لنابليون بونابرت
الهزمية
عائلة
–
بحر
–
اك
ر
لالستد
–
والدة
3بالربودة
يتظاهر
–
وتجارية
حربية
عاصمة
2بيكاسو
بابلو
االسباين الراحل
آسٌوٌة  -3خنزٌر بري – محافظة ومدٌنة اردنٌة – افسّر الدرس وأبسّطه – للنفً  -4اسم ٌُعرف به
رسام واديب اسباين راحل امتاز مبقدرة ضد االنكليز والربوسيني – تدخل
ساحل العاج االفريقية – عاصمة آسيوية يف حديثه ويف حركاته  10-حيوان من
لسٌنمائٌة يفالم
اللحم
ٌبس الخبز
قطار االنفاق
محافظة –
جبل– الشٌخ
ظهره – للندبة  10-خالف
فالم ا الخنجر
معباةالعن
ابداع–رسوم
اوعىل
عجيبة
الماعزجبال-5االنديز
ذكريعيش يف
فصيلة–الجمل
ومدينة
 3خنزير برياول ّ
انغوال –ضفتٌه
عاصمة على
فرنسً 4-جرت
اعماق
كلثوم –
اشرسمجانية – اسلوب ومنط
خري – عط ّية
نهرغري معقولة
االرض –احالم
مرصية 11-
باالجنبٌةّاغ –-6ممثلة
حسابات – مهنة الدب
جدول– للنفي
بسطه
افس
الدرس ُوأ ّ
اردنية – ّ
 11حصن يف اثينا اليونانيةشاركت يف
ملغنية لبنانية
الحرباالول
خالل االسم
وااللمانيلتصق
الحلفاءسائل هالمي
الوطواط –
الشيخ – قطار
معركةجبل
 4اسم يُعرف بهباالجنبية -7
جرذ باالجنبٌة
االولى –
العالمٌة
صاتبٌن
محسومة النتائج
غٌر
ثغرفوق– تلة صخرية – محاكمة
القدمية
نشفالفن عن
برنامج–استديو
لالشتعال
الخبز عاصمةبالجلد قابل
مدٌنةاملاعز  5-يبس
االنفاق – ذكر
االغنيةالوجه او
فئة فً
الحبر –
ويستعمل يفآلة موسٌقٌة
عاتب -8
اوروبٌة –
سوٌسرٌة –
شكلية  12-ظهر من بعيد – اطول
الفولكلورية عام  1993ـ يجري يف
الحروب – طبق من معدن تقدّم عليه
او اللحم – اول االفالم السينامئية الم
السوفٌاتً
روسً
الكؤوس-9
شرقٌة مصرٌة
وراقصة
اسمهيصب يف املحيط االطليس
تحملاملغرب
شركة انهر
اسساصل
سورية من
االتحاد  5-ممثلة
زمن العروق
مسترشق
مهندس عائلة
واالطعمة 12-
باالجنبية
ممثلةحسابات
كلثوم – جدول
فلسطيني من اعاملها "ضيعة ضايعة"  13-ته ّيأ للحملة يف الحرب – اصل
فرنيس راحل ترجم "الجامع الصحيح"
 6اعامق االرض – نهر فرنيس جرت– مدينة فرنسية – بطن الحيوان 14-
– اشرتع القوانني  6-صوت ذو طبقة
للبخاري – تسيل من العني  13-ضمري
عىل ضفتيه ارشس معركة غري محسومة
اوكتاف اعىل بني اصوات النساء – بىك كاتب فرنيس هزيل كبري اشتهر بنقده
النتائج بني الحلفاء واالملان خالل الحرب منفصل – هجرة قرسية – مقياس
االخالقي واالجتامعي يف اسلوب ضاحك
مساحة – من املكرسات  14-خاصم اشد امليت وع ّدد محاسنه – من االشجار
العاملية االوىل – جرذ باالجنبية 7-
ساخر – نحوي مشهور من ارسة
الحرجية  7-يسعى يف سبيل لقمة
الخصومة – ممثل امرييك راحل اشهر
مدينة سويرسية – عاصمة اوروبية –
بسط علم النحو  15-مدينة
عاتب  8-آلة موسيقية – نشف الحرب – افالمه "الرسالة"  15-مرسحي لبناين
العيش – حية زعم العرب انها تطري – فارسية ّ
عائلة العب كرة قدم كامريوين  8-طعم مرصية – موصل الذراع يف الكف
يف الوجه او ثغر – ممثلة وراقصة رشقية راحل – من الحيوانات
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شروط اللعبة

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

الكلمة الضائعة مكونة من  7حروف:
مطرب لبناين راحل
امين زبيب – امال طنب – الني خلف
– اليسا – ايوان – جو اشقر – جوليا
– دينا حايك – داليدا – رامي عياش –
رونزا – ريدا – شرياز – صباح – صف
– ضحى – طروب – طل – عز – غدي
– فور كاتس – فريوز – فظ – قد –
مارسيل خليفة – ملحم بركات – معني
رشيف – مادونا – ماجدة – مساري
– نجوى كرم – نازك – هويدا – وديع
الصايف – يارا
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حروف مبعثرة
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متفرقات

حروف مبعثرة 22

ةيلماون

يجلار

اننتدو

شتوسي

رقعنم

خلشب

تةودنيل

ليشبوو

طمفع

ارزجن

غاوسفيي

بارﮪ

مصعم

قءللابا

يلﮪميو

كنكدر

װ

װ

װ

װ

38

32

30

36

SU DO KU

حدث يف مثل هذا الشهر
= 35
= 29
= 41
= 31

متوز  :1917االملان يستخدمون غاز
الخردل القاتل للمرة االوىل يف التاريخ
خالل الحرب العاملية االوىل.
متوز  :1930انطالق اول بطولة لكأس
العامل بكرة القدم يف االوروغواي.
متوز  :1957الجراح االمرييك لوري
بورين يكشف عن االدلة العلمية التي
تؤكد العالقة بني التدخني واالصابة
برسطان الرئة.
متوز  :1987بلغ عدد سكان الكرة
االرضية  5مليارات نسمة بحسب
تقديرات االمم املتحدة.

 -16خوف مرضً نفسً من الوجود فً االماكن المغلقة او الضٌقة

أسماء من التاريخ
8

16 15 14 13 12 11 10 9

1
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4

5

6

7

شاعرة اندلسية ( )1091-994من بيت الخالفة.
كان مجلسها يف قرطبة منتدى لالدباء .اشتهرت
باخبارها مع الوزيرين ابن زيدون وابن عبدوس،
وكانا يهويانها .يف شعرها رقة وعذوبة.

 = 5+4+6+8+12+11+2+3املتعصبة والعنيدة
 = 10+9+1+7عطاء
 = 14+15حل العقدة
 = 16+13شاي باالجنبية
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مستوى صعب
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مستوى وسط
1

4
1

2

5

8
2
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4

6

3

1

5

7

3
9

"الناس مييلون اىل جمع املال والرثوة
الف مرة اكرث من ميلهم اىل تحصيل
الثقافة ،مع ان اليقني الذي ال شك
فيه ان سعادتهم تتوقف عىل ثقافتهم
اكرث مام تعتمد عىل مالهم وثروتهم".
(آرثر شوبنهاور)

6

6
6

4

مستوى سهل Sudoku

7

اقوال مأثورة

2

1

3
6

4

4

1

3

6
7

3

8

طرائف

6

7

7

قال العامل االملاين لزميله يف الدراسة
بلهجة الفخر والزهو :اكتشفت مادة
مهمة تذيب كل يشء ،الخشب
والحديد والنحاس والزجاج حتى....
كل يشء يف هذا الوجود.
اجابه الزميل مندهشا :تهنئتي
القلبية ،لكن هل يل ان اعرف يف اي
اناء وضعت هذه املادة؟

8

9

3

4

معلومات عامة

فرس البحر جنس اسامك مميزة
شبيهة بالحصان .يوجد اكرث من 32
نوعا معروفا منها ،تعيش يف الشعاب
املرجانية وتتلون بالوان زاهية براقة
تعكس املحيط املوجودة فيه .يحمل
الذكر صغاره عوض االنثى بعد
عملية اخصاب داخل جسمه ،بحيث
تلقي االنثى البيوض داخل كيس
قرب بطن الذكر.

1

5

7

 -1مسرح روسً ممٌز ٌُعد رمزا للثقافة الروسٌة ،وأحد ابرز معالم العاصمة موسكو

 -1مرسح رويس مميز يُعد رمزا  -9احدى اقدم محافظات االردن
اللعبة
الخمر
شروطاو لون
 -2الخمر
للثقافة الروسية ،واحد ابرز معامل قاعدتها السلط
من
نة
و
مك
اللعبة
-3هذه
ّ
قناطر رومانٌة اثرٌة للمٌاه فً اسبانٌا
العاصمة موسكو
 -10علة يف البرص تحول دون التمييز
ً
كل
فوق
.
ال
مستطي
16-4
موضع السوار من
الساعد  -2الخمر او لون الخمر
بني االلوان ،عىل االخص بني االحمر
مستطيل تتبعرث حروف
الملكٌة عام
مهما فً
-3دورا
 -5من زعماء الثورة الفرنسٌة لعب
للمياه يف
سقوطاثرية
رومانية
قناطر
 1792واالخرض
عند انتظامها تشكل جواباً
اسبانيامن الوبر ،على رأسه قرن واحد
 -6حٌوان عظٌم الجثة ٌكاد ٌكون خالٌا
 -11باين الهرم االصغر يف الجيزة
لألسئلة الواردة أدناه.
منفًالساعد
السوار
موضع
كازاخستان مٌاﮪها -4
الشرقٌ ،صب فٌهايفنهرمرص
اٌلً
مالحة
الغرب
عذبة فً
 -7بحٌرة فً
األسئلة
معرفة أحد
عند
زعامء
من
-5
الثورة الفرنسية لعب  -12جسم بسيط وغاز نادر خفيف ال
داخلفوق الثٌاب التقاء البرد او المطر
الجوابٌُلبس
رداء واسع
-8نضع
قاعدتهامهام
احدى اقدم محافظات االردن دورا
السلطيف سقوط امللكية عام  1792يلتهب ،يُستعمل يف نفخ املناطيد
-9املستطيل مع رقم السؤال  -6حيوان عظيم الجثة يكاد يكون  -13منتجع رويس فاخر يقع عىل
ملعرفة دون التمٌٌز
البصر تحول
 -10علة
وهكذافًدواليك.
االخصقرنبٌنواحد
على رأسه
االلوان ،عىل
خاليابٌنمن الوبر،
واالخضرالبحر االسود
االحمر ضفاف
-11
مصر
فً
الجٌزة
فً
االصغر
الهرم
بانً
نجمع
األجوبة
صحة
 -7بحرية يف كازاخستان مياهها عذبة  -14صدأ الحديد والنحاس
المناطٌد
نفخ
فً
ُستعمل
ٌ
ٌلتهب،
ال
خفٌف
نادر
وغاز
بسٌط
جسم
يف الغرب مالحة يف الرشق ،يصب فيها  -15بركة سياحية لبنانية
-12األرقام املوجودة داخل
االسود
البحر
ضفاف
على
ٌقع
ليكفاخر
روسً
 -13منتجع
 -16خوف مريض نفيس من الوجود يف
نهر اييل
تتطابق
املستطيالت
 -8رداء واسع يُلبس فوق الثياب االماكن املغلقة او الضيقة
والنحاسيف
الحدٌداملوجودة
-14معصدأاألرقام
التقاء الربد او املطر
سٌاحٌة لبنانٌة
الشبكة.
بركة ويسار
-15أسفل

مستوى صعب Sudoku

2

مستوى وسط Sudoku

8

1
3

6
5

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.

4

6
9

شروط اللعبة

7

5

5

4

7

6
2

6

مستوى سهل

حلول العدد21
حل حروف مبعثرة

 1قيثارة  2-فوربس  3-منطي 4ميلتون  5-تعويض  6-ابن رشد 7طفران  8-سبتة  9-اسهاب 10-سطيف  11-سذاجة  12-شبانداو
 13ارتجل  14-العزبة  15-استدرك 16-مكناس

حل الكلمة الضائعة

فرح فاوست

حل اسماء من التاريخ

الديسالو جوزف بريو

حل مثل في الدائرة

اليل بيشوفك بعني شوفو بالتنني

حل SU DO KU

حل مستوى صعب Sudoku

9

7

2

4

5

1

3

حل مستوى وسط Sudoku
8

6

5

3

9

2

1

8

4

حل مستوى سهل Sudoku
6

7

7

1

4

5

8

6

3

9

2

1

5

3

8

2

6

7

9

4

4

8

2

3

6

7

1

5

9

2

6

8

9

7

3

4

1

5

4

6

8

7

3

9

5

1

2

1

7

6

5

9

4

2

3

8

3

5

9

1

2

4

7

8

6

6

9

1

3

8

7

4

2

5

7

9

4

1

3

6

5

8

2

4

2

5

8

9

7

1

6

3

8

3

5

9

4

2

1

6

7

6

1

5

8

7

2

3

9

4

9

8

3

2

6

1

5

7

4

2

4

7

6

1

5

9

3

8

3

2

8

4

5

9

6

7

1

6

7

1

3

4

5

9

2

8

3

2

4

1

7

8

6

5

9

8

4

7

6

2

5

9

1

3

1

4

6

7

3

8

2

5

9

5

1

6

2

9

4

8

7

3

9

5

1

7

4

3

8

2

6

8

9

7

4

5

2

6

3

1

7

8

9

5

6

3

2

4

1

2

6

3

9

8

1

7

4

5

5

3

2

6

1

9

8

4

7

مستوى صعب

مستوى وسط

مستوى سهل

حل كلمات متقاطعة
افقيا
 1حسن كامل الصباح  2-مارلني مونرو – مخل  3-زمزم – فيلد –نرسيس  4-مهد – سانا – اب  5-بد – موز – فرياري  6-نفخ – سان
بيار  7-عتليت – وا – نبيلة  8-برن – والرت سكوت  9-جرير –
وصف – مهام  10-اش – تفسري – ين – مرن  11-ليل – بالط – رس
 12مشابكة – بل – روسيا  13-طر – اي – غرزه – بولس  14-لوفر– روتانا – ي ي ي  15-بنادي عليك – سيدان

عموديا
 1حمزة بن عبد املطلب  2-سام – دفرت – شيرشون  3-نرزم –خلنج – ال – فا  4-كلمهم – رت – بارد  5-اي – دوستويفسيك
 6منف – زا – ارس – رع  7-مليس – نول – يم – غول  8-اوالنباتور – بريت  9-لندن – رص – بلزاك  10-رص – افانسفيل – هن
 11بون – يربك – نار – اس  12-رار – يوم – طوب  13-حمس– اكلتهم – سويد  14-خيار – مرسيليا  15-سلسبيل – جان راسني
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رئيس التحرير المسؤول
العميد م .منير عقيقي

الحضور املسيحي والدور
اصاب املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم
عندما توجه يف كلمته اىل الطالب ،يف جامعة
سيدة اللويزة الشهر املايض ،داعيا اىل "االنخراط
يف مؤسسات الدولة وتجنب الهجرة وترك الوطن".
ال بل دعاهم اىل التجذر يف االرض التي سار عليها
السيد املسيح "املعلم" ،ألنه "مل يصلب يف امريكا وال يف
اوروبا ...بل يف هذه االرض املقدسة ،وعليكم البقاء
فيها وحاميتها".
تكمن اهمية النداء – الدعوة يف كلمة اللواء ابراهيم
يف معاينتها واقع املسيحيني يف العامل العريب عموما
ولبنان خصوصا .فالكنيسة املرشقية ،ويف متنها
املارونية ،هي الضامن الحقيقي للمسيحية يف العامل.
وما تعرضت له ال تزال مسألة وطنية جامعة بقدر ما
هي مسيحية بحتة.
الكل مقتنع بأن وضع املسيحيني يف الدول العربية،
ويف لبنان ،مييض انحدارا وتراجعا .هذا اإلنحدار ليس
وليد ظروف آنية بالقدر الذي ترضب جذوره يف بعض
ما تعرضوا له سابقا ،وما ينتابهم اليوم من خوف
جراء وحشية التكفرييني واالرهابيني الذين مل يوفروا
يف هذه املنطقة برشا وال حجرا .كل ذلك تحت اعني
املجتمع الدويل وموافقة بعض املغامرين منه حتى.
الكيان اللبناين نتاج اتحاد كيانات روحية وثقافية
وحضارية ،توافقت عىل بناء لبنان من ضمن عالقة
تعاقدية ــ ميثاقية ،يتساوى فيها الجميع ويديرون
الدولة بالتكافل والتعاضد يف مساحة من الحرية
املطلقة .فرادة التجربة اللبنانية هذه ،متيزت عن
غريها يف دول املنطقة .هذا ايضا ما دفع السينودس
اىل اعتبار لبنان "رسالة".
بعد انتهاء الحرب ،استنكف املسيحيون عن النهوض
بدورهم النوعي والكمي ،املوازي لرشكائهم يف
الوطن .تناسوا ان انشاء الكيان اللبناين ،وتأسيس
الدولة عىل دميوقراطية برملانية ونظام حر ،كان يف
مجاالت عدة س ّباقا عىل دول كانت تسمي نفسها
"دول العامل الحر".
للحقيقة اصاب اللواء ابراهيم ،الن ما تعرض له

املسيحيون من تهميش بايديهم او من غريهم ،عن
وعي او عن جهل  ،مل يكن عاديا وال عادال .بهذا املعنى
تكون دعوة اللواء ابراهيم مثابة نداء للمسيحيني،
وجرس انذار صادح للعودة اىل ما كانوا عليه .كام
الكنيسة املرشقية ضامن املسيحية ،كذلك املسيحيون
هم ضامن دميومة لبنان الذي نعرفه ويعرفه اشقاؤنا
العرب وكل العامل.
االنخراط يف الدولة ليس مدخال للكسب والعيش
عىل اهمية االمرين ،امنا ما كان يرمي اليه "النداء"
فعليا ،االنخراط يف ادارة شؤون الدولة واللبنانيني،
اي العودة الجدية اىل اللحظة امليثاقية السياسية التي
قام عليها البلد يف ماضيه وحارضه.
اذا كان واجبا عىل الرشكاء حفظ رشيكهم املسيحي،
عليه القفز فوق الحقب السابقة وامليض اىل االمام يف
صوغ الحضور والدور املتكامل مع الكل اللبناين ،يف
اطار العودة واالنتشار يف كل البلدات التي غادروها
طوعا او قرسا ،واملساهمة يف بناء الدولة التي يحلم
بها كل لبناين.
قد ال يكفي نداء اللواء عباس ابراهيم ملعالجة
موضوع املسيحيني ،وانسحابهم التدريجي من
ادارات الدولة او الهجرة .لكن كلمته يف جامعة
سيدة اللويزة للطالب واالدارة ،اساس جدي ومنهجي
لتنبيه اللبنانيني عموما ،واملسيحيني خصوصا ،اىل املآل
الذي مييض اليه البلد برمته ،أال وهو خسارة لبنان
واللبنانيني جميعا من دون استثناء.
ليس مطلوبا من املسيحيني توهّ م ادوار تفوق
طاقتهم ،خصوصا يف ظل االجواء السائدة ،بقدر ما
ان املطلوب منهم ـ وملصلحتهم ـ استعادة حضورهم
الفاعل بكل معانيه ،ودورهم الرائد عىل الصعيد
الوطني العام.

إلى العدد المقبل

