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أنطوان كرباج :ال مسرح في لبنان اليوم

في هذا العدد

الكلمة املسؤولة
الكلمة تخترص رس الكون .كانت البدء وستبقى بعدما اكتسبت صفة القداسة .هي ايضا مفتاح السلم والحرب .تتناقلها
االلسن فاذا هي دواء يبسلم ،او نصل يجرح ويحفر عميقا يف النفس .القول بأن اول الحرب كالم مل يأت من عبث ،بل
نتيجة معاينة ومعاناة ،وتجربة طويلة يف الحقل االجتامعي العام ،وحركة التواصل اليومي مع الناس .مثة امثلة كثرية
من التاريخني القديم والحديث تدل عىل خطورة الكلمة والدور الذي تؤديه يف نهضة املجتمعات او دمارها.
اليوم ،نرى ويا لالسف ان مثة َمن ال يقدّر الكلمة ،ويفيها حقها ،فييسء استخدامها وتوظيفها ما يزيد الرشوخ اتساعا
ويج ّذر الحقد ويدفع اىل الصدام االنساين ،مبا تحمل كلمة صدام من معان سلبية تصيب تداعياتها الجميع.
من هنا تتبدى اهمية الحديث عن الحرية املسؤولة .ال غضاضة يف ان تحد املسؤولية الحرية ،الن االخرية اذا متردت
عىل الضوابط االخالقية وتجاوزت حرية االخرين ،تستحيل فوىض او ديكتاتورية مقنّعة .وان الكلمة هي املحور الذي
ترتكز عليه الحرية بكل ما تحمل من ابعاد انسانية نبيلة .وحدها الحرية املسؤولة ،غري املجوفة من مضمونها ،وغري
املعراة من قيمها الحقيقية ،هي التي تصون املجتمع وتص ّوب االخطاء ،وتدل عىل مكامن الشواذ ،وتصحح االداء،
وتضع الخطوط املعيارية ملفهوم التزام الخدمة العامة واحرتام القانون.
ال تعني الحرية مطلقا تدمري اآلخر ،ومحارصته وشيطنته وابلسة رأيه املختلف ،واعتباره مثابة "جهنم" ،بدعوى الحق
يف مامرستها واالفادة من هذا الحق الذي تنادي به الرشائع الساموية والقوانني الوضعية واملواثيق الدولية والدساتري
الوطنية .الحق ان يعطى كل انسان ما يستحق ،ال سحقه بالتذرع بالحرية الفالتة من اي قيود.
جعل الله الحرية فعال مالزما لالرادة البرشية ،لكنه مل يوص باستخدامها بصورة عاصفة وهوجاء ،تنفي االخر وتلغيه،
وتئد املسؤولية وتضع حجرا فوق قربها .املسؤولية تبقى عاصم الحرية عن التحول اىل ما يشبه الطغيان ،ما يعني
وجوب التنبه اىل خطورة ما متثله الكلمة ،ووعي مدى تأثريها عىل الجامعات واالفراد سلبا او ايجابا .تأثري فاعل النه
يتناول البرش ال الحجر.
ما احوجنا يف لبنان اليوم يف زمن الفراغ الرئايس والشلل النيايب والحكومي ،وتعطل املؤسسات العامة ،وما يرافقه
املعب عنها بكلمة سواء تطلق
من سجاالت ساخنة ومحتدمة تزيد النفوس اضطراما ونفورا ،اىل الحرية املسؤولة ّ
حوارا دامئا بني مكونات الوطن ليعرب ازماته بروح التعاون والتعاضد ،بدال من الرتاشق االعالمي وتبادل االتهامات
والتخوين ،والسري يف نهج املكارسة املكلف للدولة واملجتمع.
تبعات عدم التقيد بالحرية املسؤولة ال تطاول فئة ،بل الجميع من دون استثناء سواء كانوا مع السلطة ام مناوئيها.
وستكون هذه التبعات مكلفة ومنهكة للجميع.
القول بالحرية املسؤولة ليس تجديفا ،وال يعني تجهيل املرتكب والفاسد وحاميتهام .بل عىل العكس من ذلك ،الن
هذا النوع من الحرية يسدد البوصلة يف االتجاه الصحيح ،ويفرز ديناميات عمل مختلفة تساعد الرأي العام عىل
االنخراط يف ورشة ترميم املتصدّع من هياكلنا وبنانا يف كل املجاالت .ورشة شاقة تستلزم تكاتف الجميع ومساندتهم
لبلوغ الغاية املنشودة.
لسنا نشاطر القائلني بأن اقران كلمة "املسؤولة" بكلمة "الحرية" هدفه اسقاط الحرية من خالل تقييدها باملسؤولية.
فقولهم هذا ال ينطوي عىل يشء من املنطق ،الن الجموح االنساين قد يأخذ يف طريقه كل َمن يعرتض سبيله متذرعا
بالحرية ،ويف يقينه انه عىل حق ،فيام الواقع يناقض ذلك متاما.
الحرية املسؤولة قدر اللبنانيني الذين عليهم ان يفقهوا عمق ما تعنيه ،اذا ارادوا ان يسلم وطنهم من خراب محقق.
"االمن العام"
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االفتتاحيّة
املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

ويبقى الح ّل بالحوار
ال يختلف اثنان عىل ان لبنان ،الكيان والدولة ،يف خطر داهم،
وان وضعه ال يحتمل ترف الغوغائية او اشكال املساجالت
الشعبوية ،خصوصا وان املراقب املحايد يتلمس من دون
ادىن عناء الوهن الذي اصاب الساحة السياسية وقدراتها
االستقطابية .وذلك بعد العجز املتامدي فصوال عن بناء
الدولة القوية والعادلة والقادرة ،ونزول البعض اىل الشارع
للتعبري عن الغضب جراء عدم توافر رشوط الحد االدىن
لحياة حرة وكرمية .وهي مطالب عمرها من عمر الوطن.
اعتامد سياسة ادارة الظهر ،واعتبار ما يحصل مجرد زوبعة
يف فنجان ،يف مقابل تكثيف الترصيحات والعمل غري املجدي
المتصاص االخطار التي تعم البلد او استيعابها او هضمها،
عنوانان يؤكدان ان َمن يعتمدهام اما ال يفقه "ان السياسة
هي علم بناء الدول" ،او مقامر بالدولة والنظام واالستقرار.
يف الحالني كارثة عىل البلد وشعبه .وال يظنن احد انه سينجو.
االخطار ،ملَن يتعامى او يحاول القفز فوق الواقع الرهيب،
خارجية وداخلية.
االخطار الخارجية تتمثل يف عدوين هام:
• ارسائيل التي ال تتوقف عن انتهاك سيادتنا ،وال عن اجراء
مناورات وتدريبات عسكرية لسيناريوهات حرب ثالثة عىل
لبنان.
• الخطر التكفريي الذي يتهدد لبنان من الخارج والداخل،
وبنك اهدافه متعدد ،يبدأ بالتخطيط الستهداف الدولة
ومؤسساتها العسكرية واالمنية ،وال ينتهي عند التفجريات
"الفتنوية" بغرض تفتيت الوحدة الوطنية مرورا باملرافق
السياحية واالقتصادية والديبلوماسية .وهذا من دون ان

ننىس قضيتنا االساس ،اي العسكريني املخطوفني عند جبهة
النرصة وتنظيم داعش االرهابيني.
لتذكري املرتفني ،فان لدى جبهة النرصة ستة عرش مخطوفا
وجثة ،كام ان مثة تسعة مخطوفني وجثة لدى داعش.
اىل هذه االخطار ،هناك خطر اهتزاز النظام العام جراء
عوامل قد تكون متداخلة ،وهي:
• الحراك املدين ،ويف بعضه وجه حق ومرشوعية مستمدة
من االهامل الذي طاول الناس وقضاياهم املطلبية والنقابية.
اذ ال ُيعقل الحديث عن بناء دولة يف ظل بلد ال يجد حال
دامئا للملفات الدامئة من مياه وكهرباء واستشفاء وطرقات
وبنى تحتية تراعي رشوط العيش الكريم.
• ارتفاع معدالت الفقر والبطالة ،والتضخم االقتصادي،
وانحسار الطبقة الوسطى التي كانت تشكل صامم امان يف
املنظومة االجتامعية واالقتصادية .ناهيك بارتفاع معدالت
الجرمية الفردية وعمليات السلب ،وبعض اسبابها حجم كتلة
الوافدين السوريني.
• وضع املخيامت الفلسطينية ومحاوالت بث الشائعات
للعبث بامنها ،وانعكاس ذلك عىل الوضع الداخيل برمته،
لتعزيز شعور فقدان الثقة الشعبية بالسلطة السياسية.
الثابت الوحيد ان االمن يف لبنان متامسك .ذلك انه حصيلة
يقظة االجهزة العسكرية واالمنية ،ورفض اللبنانيني اي شكل
من اشكال العنف او الحرب التي هجروها ،طائعني بإرادتهم
من خالل اتفاق الطائف ،وبعد الكوارث التي ج ّرتها

عليهم حروب الداخل .وهذا يتطلب من الجميع الجهوز
واالستعداد الدامئني ملواجهة احتامل وقوع اعامل ارهابية.
حالنا كحال الدول التي تواجه االرهاب .تاليا نحن هدف
دائم .لذا وجب التحذير والتنبيه اليه ،والدعوة اىل اخراج
الواقع الداخيل من سياسة االستنكاف عن الحوار الستنباط
الحلول لالزمات الصحية والبيئية واالقتصادية التي يرزح
تحتها املواطن ،والتي تأكل من رصيد الدولة ومؤسساتها
وتش ّوه صورتهام امام اللبنانيني ،خاصة املهاجرين منهم
الذين يتوقون اىل العودة اىل وطن آبائهم واجدادهم
ويرونه معاىف .من دون ان ننىس حال االستنزاف الذي تسببه
االرباكات السياسية واالجتامعية عىل عمل االجهزة االمنية،
وعىل النمو االقتصادي الذي يتطلب بيئة مناسبة الخراج
البالد من الركود الذي يجتاحه عىل كل املستويات.
يزداد االمر تعقيدا مع الفراغ يف سدة الرئاسة االوىل .وهو
امر خطري بكل ما تعني الكلمة من معنى .واملؤرشات
والوقائع السياسية ُتنبىء بان ملء الفراغ ال بد من ان
يحصل ،وهو مطروح عىل طاوالت البحث واملشاورات .لكن
السؤال املطروح :كيف لدولة ان تنتخب رئيسا والبعض
مستنكف عن تلقف اي مبادرة تهدف اىل تحسني الوضع
السيايس ،وانجاز الترشيعات الرضورية ،وانتشال الربملان من
حال الشلل؟ وهو ما ينعكس ايضا عىل عمل مجلس الوزراء
الذي هو رضورة قصوى يف هذه الظروف ملعالجة االزمات
املعيشية واالجتامعية واالقتصادية..
ليس امام اللبنانيني غري الحوار ،رشط ان يرتقي املتحاورون
اىل حجم الواقع الكاريث ،ومن دون انتظار حلول معلبة

يف الخارج ،الن كل مبادرة حوارية داخلية ،وبني ابناء
الوطن الواحد ،تقع عىل جادة الصواب السيايس الوطني.
والتنبه دامئا اىل ان املنطقة كلها واقعة عىل خط االزمات
واالختالفات والتباينات الدولية .واالزمات فيها اكرب بكثري مام
يتوهم البعض او يراهن .فالتسويات الدولية ال تأيت اال عىل
حساب السيادة الوطنية وكرامة الشعوب.
ان الحوار الوطني قادر عىل لبننة االستحقاقات الداخلية
كخطوة اوىل .عىل ان تليها مبارشة ورشة ترشيعية العادة
تأهيل جسد الدولة مبا يجعله قادرا عىل استيعاب كل
الرتاكامت السابقة واملستجدات الحالية .بالتايل تحصني لبنان
يف وجه االخطار القامئة .فال ُيعقل ان يستمر البلد براهنه
الذي يزكم االنوف من سائر امللفات الحياتية واالجتامعية.
كام انه ليس امامنا غري الحوار الذي ـ متى شارك فيه الجميع
عىل قاعدة التبرص بالواقع الرهيب الذي سقط فيه لبنان ـ
سيفيض اىل تشكيل تقاطعات سياسية وترشيعية هي مثابة
املناعة يف الجسم اللبناين املرتهل ،املصاب بامراض الطائفية
واملناطقية والفساد وغياب املحاسبة والشفافية.
ليس امام اللبنانيني ،سياسيني ومواطنني ،والحال هذه
اال التعاون الصادق والبنّاء للعبور بلبنان من راهنه
الهش اىل واقع االستقرار الحقيقي الذي يعني تلقائيا،
بناء الدولة العادلة والشفافة التي تنهض عىل حقوق
املواطنني قبل واجباتهم .ما يجعل هذا االمر يف دائرة
الرضورة القصوى حيال ما يضج يف املنطقة برمتها من
سيناريوهات متعددة االخطار .وهي ،ويالالسف ،مصدر
قلق وليس مبعث ارتياح.
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مواطنية صالحة وطن أفضل
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تصدر عن املديرية العامة لألمن العام
مثن النسخة  3000ل .ل.
االشرتاك السنوي لألفراد  150،000ل.ل.
للمؤسسات  300،000ل.ل.
رئيس شعبة مجلة االمن العام
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تحقيق

داود رمال

aborami20@hotmail.com

قصرٌ فارغ وساحة عرض مكفهرة واإلنتظار مستمرّ

سنتان واإلستقالل أسير الشغور

إما يحرض الرئيس العرض العسكري ويرتأسه ،او يغيب فيلغى العرض.

للسنة الثانية تواليا ،يحل عيد االستقالل من دون مظاهر احتفالية .ال يزال الشغور
يطبق عىل الجمهورية ويبقي كرسيها االوىل تفتقد اىل سيدها رمز الدولة ووحدة
الوطن .يف  22ترشين الثاين  2013كان االحتفال الرسمي االخري .مذذاك ينتظر
اللبنانيون انتخاب رئيسهم
سنتان والشغور ضيف ثقيل موحش يف يف مثل هذه االيام ،كانت املديرية العامة
قرص بعبدا .يتمدد اىل حيث كانت تزدحم لرئاسة الجمهورية تصدر بيانا يحدد
مشاعر العنفوان مع مرور كل ثلة من اسامء الشخصيات الرسمية التي متثل
الوية الجيش ووحداته وقطعه واسلحته رئيس الجمهورية اللبنانية يف تكريم
وافواجه والقوى االمنية .هذا املشهد رجاالت االستقالل بوضع اكاليل الزهر
املتجدد كل عام ،يشعر املواطن بأن الدولة عىل رضائحهم ،ومواعيد االحتفاالت
حارضة لحاميته وصون وطنه ،ويك يقول التكرميية بذلك .اال ان هذا البيان مل
للعامل ان لبنان دولة صنعت استقاللها يصدر للسنة التالية .ليس تقصريا من
بدماء ابنائها وسواعدهم ،وتستحق هذا املديرية العامة ،بل الن سدة الرئاسة يف
االستقالل .اال ان الصورة تبدلت وغابت .شغور متواصل منذ  25ايار  .2014بذلك

ال تعليامت يصدرها رئيس الجمهورية
الصدار البيان الذي يطلع عليه مسبقا
ويؤرش عىل مسودته.
يف مثل هذه االيام ايضا ،كانت املديرية
العامة لرئاسة الجمهورية تصدر بيانا
يتضمن مواعيد تقبل رئيس الجمهورية
التهاين يف القرص الجمهوري يحوط به
رئيسا مجلس النواب ومجلس الوزراء،
وتبدأ يف الغالب منذ الحادية عرشة قبل
الظهر وتستمر حتى الثانية بعد الظهر.
ايضا غاب هذا البيان للمرة الثانية الن
القرص بال سيده.
االهم ان العرض العسكري الذي كان يقام
يف وسط بريوت صبيحة يوم العيد ،قبيل
صعود الشخصيات اىل القرص لتقديم

التهاين ،مجمد منذ عامني ،الن َمن يرتأس
العرض رئيس الجمهورية الذي هو القائد
االعىل للقوات املسلحة .يف هذا املوقع ال
ميكن ألي كان الحلول محله .إما يحرض
فيرتأس االحتفال بالعرض العسكري ،او
يغيب فيلغى االحتفال والعرض.
كان لواء الحرس الجمهوري ينشغل يف
مثل هذه االيام برفع االعالم اللبنانية
عند الطرق املؤدية اىل القرص الجمهوري.
كذلك تقوم بلديات املنطقة برفع اقواس
النرص املزينة باالعالم والالفتات التي
متجد املناسبة الوطنية االعز واالغىل،
وتوضع خريطة لتسهيل وصول املهنئني
اىل القرص الجمهوري يف التوقيت املحدد
لهم.
ابرز الغياب رسالة االستقالل التي كان
يوجهها رئيس الجمهورية اىل اللبنانيني
مبارشة او مسجلة مسبقا ،الثامنة مساء
عشية العيد ،ويضمنها ثوابت املوقف
اللبناين من القضايا وامللفات الداخلية
والعربية والدولية ،ويرسم توجهات اثني
عرش شهرا مقبال .رسالة تنتظرها البعثات
الديبلوماسية العربية واالجنبية لتضمنها
حقيقة املوقف الرسمي للبنان من كل
ما هو مطروح عىل الساحتني املحلية
والخارجية.

للسنة الثانية تواليا ،تغيب التجارب التي
تسبق العرض العسكري يف وسط بريوت
عند جادة الرئيس شفيق الوزان .مل
تشيد املنصة الرسمية التي يعتليها رئيس
الجمهورية واركان الدولة واملدعوون.
بذلك الغي العرض العسكري الذي يعترب
ذروة االحتفاالت املرافقة للعيد .لن يكون
مثة متركز القوى العسكرية املشاركة يف
االحتفال ،وال انتهاء وصول املدعووين،
ولن يصل تباعا بتوقيت محسوب
بالثانية :علم الجيش ،رئيس االركان،
قائد الجيش ،وزير الدفاع الوطني ،رئيس
مجلس الوزراء ،رئيس مجلس النواب،

الشغور يجعل عيد
االستقالل يمر بال احتفال
يترأسه رئيس الجمهورية
جناح الرئاسة يظل مقفال
للسنة الثانية ،ويغيب عنه
حفل االستقبال

كان السياسيون والديبلوماسيون والوفود الشعبية يقصدون القرص الجمهوري ملشاركة الرئيس العيد.

رئيس الجمهورية الذي يضع اكليال من
الزهر عىل النصب التذكاري .غابت
اكاليل الزهر املمهورة باسم "فخامة
رئيس الجمهورية اللبنانية" عن رضائح
رجاالت االستقالل .مثة سفراء جدد مل
تطأ اقدامهم القرص بعد لتقديم اوراق
االعتامد ،وال لتقديم التهاين باسم دولهم.
يبقى السجل الذهبي الذي تد ّون عىل
صفحاته العبارات التي تنبع من عمق
املناسبة مطويا ،والعجقة غري املسبوقة
يف القرص الجمهوري غابت ايضا ،ومعها
مئات برقيات التهنئة التي ترد من ملوك
وامراء ورؤساء وقادة وشخصيات عربية
وعاملية مهنئة رئيس الجمهورية بـ"العيد
الوطني" .غابت معها برقيات الرد من
رئيس البالد.
اما عىل املستوى السيايس ،فكانت مناسبة
العيد والتهاين يف القرص الجمهوري ،فرصة
للقيادات السياسية ال سيام َمن هم عىل
رأس املؤسسات الدستورية لتبادل اطراف
الحديث وقوفا ،وعند كل اسرتاحة ،وفور
انتهاء حفل استقبال املهنئني .كانت تعقد
اجتامعات ثنائية او موسعة يف مكتب
رئيس الجمهورية تبحث يف خاللها قضايا
وطنية مهمة واخرى تتصل بسري عمل
مؤسسات الدولة .غالبا ما كان يتم غسل
قلوب بني متباعدين من رجال السياسة
جراء قضية ما .تاليا كان عيد االستقالل
يفتح صفحة جديدة ويطوي اخرى يف
خالفات القيادات اللبنانية.
اما الذي يستمر ،فهو وضع اكاليل عىل
رضائح رجاالت االستقالل باسم رئييس
مجلس النواب ومجلس الوزراء ،و"امر
اليوم" لقائد الجيش ،واالحتفاالت داخل
املراكز والثكن العسكرية ويف املدارس
والجامعات ،والحفالت لعائالت شهداء
ساحة الرشف وابنائهم ،ووضع اكاليل
عىل مدافن شهداء الجيش.
ما تبقى ايضا يوم العطلة سيمر ثقيال عىل
اللبنانيني ،مع رجاء ان يحل االستقالل
املقبل واالحتفاالت عادت تعم كل
الساحات.
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تحقيق
 72سنة على اإلستقالل :ماذا ّ
تبقى منه؟
األبناء يتذ ّكرون اآلباء ويقارنون

جورج شاهني ،رضوان عقيل

يف اول عرض لالستقالل عام  :1946أب االستقالل الرئيس بشارة الخوري وأب الجيش اللواء فؤاد شهاب

العرض العسكري يف العيد الوطني.

يف الذكرى الـ 72لالستقالل الوطني
تغي الكثري يف لبنان ،وتعاقب الكثري
ّ
من اجياله .ال تزال صورة الوطن
املستقل مذ ذاك ماثلة ،لكن صورة
الدولة تغريت ،وكذلك املؤسسات،
وكذلك صورة اللبنانيني .بانقضاء
كل هذا الزمن عربت بلبنان محن
وصعوبات ،واجتاز استحقاقات
م ّرة ،وحمل نزاعات وحروبا صغرية
وكبرية ،اال ان ما كان قد حدث الكرث
من نصف قرن مل متحه العقود.
هكذا االستقالل يف الذاكرة حدثا
ودروسا ،وامتحان والء وانتامء ،وبناء
مرتكزات دولة وقواعد مؤسسات.
عىل ان لبنان اليوم ،من دون رئيس
للجمهورية منذ سنة ونصف سنة
تقريبا ،ينتظر احالما مشابهة لتلك
التي صنعت االستقالل االول.
مبرور كل تلك السنني ،ماذا يتذكر
ابناء رجاالت االستقالل الذين
اقتادهم االنتداب الفرنيس اىل
االعتقال يف سجن قلعة راشيا ،اىل ان
اطلقوا يف  22ترشين الثاين ،1943
فكان اليوم املشهود؟ ماذا يتذكرون
عن تلك الحقبة وكيف يبرصون
لبنان ـ الوطن والدولة ـ اليوم ،واي
آمال تبعث روح املايض يف الحارض.
ذاك ما يرويه لـ"االمن العام" عيل
عادل عسريان ،دوري كميل شمعون،
ميشال بشارة الخوري ،معن
عبدالحميد كرامي.

علي عسيران:
استقاللنا منقوص مثل اكثر البلدان
«مثة امر جوهري جدا هو ان آباء االستقالل
اجتمعوا وقرروا ونفذوا العمل الذي قاموا
به ،وحافظوا عىل الوحدة الوطنية يف البالد.
كان هناك رقي عند االوائل ومل يسمحوا الي
خالف يف ما بينهم آنذاك بان يرض مبرشوع
االستقالل .اما االجيال التي جاءت يف ما بعد،
فلم تفرق بني الخالفات والحفاظ عىل الدولة.
دخلت القضية الفلسطينية عىل الخط ووقع
العطب حكام .حصل هنا انفصال كيل يف
املجتمع اللبناين مع بقاء البعض عىل اقفال
هذا االنفصال .وقف اناس مع الفلسطينيني
واناس ضدهم .كان هذا الوجود مسلحا
واستتبع امورا عدة ودبت الفوىض ،وادت اىل
ما سمي الحرب االهلية ،وانا ال افضل هذه النائب عيل عسريان.
التسمية .اريد ان اشري هنا اىل ان االحزاب
يف لبنان تشكل حاال قدمية وليست جديدة.
اللبنانيون تاريخيا منقسمون.
بالطبع كان الرئيس عادل عسريان راضيا سوء االدارة شيء
عام تحقق يف حدث االستقالل .بدأ منذ واالستقالل شيء ،وسوء
بداية الثالثينات يف هذه الحركة يف الجنوب ،االدارة ال يعني اننا فقدناه
وطورها يف سنواته الجامعية ،وشكل القيادة
لها ،لكنها مل تستمر بسبب صدور احكام
عرفية .كان هذا العمل مالقاة لحال عند
اخواننا املسيحيني يف جبل لبنان .وقف ضد
دخول وحدات املارينز من الجيش االمرييك البلد ،واجتمعت كل هذه العنارص معا.
اىل لبنان عام  ،1958ووجه رسالة اىل االمني تخلخلت الدولة وهي توأم االستقالل.
العام لالمم املتحدة آنذاك اعلن فيها رفضه حرضت احدى املقابالت مع احد السفراء
طلب الحكومة اللبنانية ،وكان عىل صداقة االمريكيني عام  ،1974بناء عىل طلب
مع الرئيس شمعون ،اال انه كان يختلف معه والدي .ذكر السفري ان سياسة الواليات
املتحدة االمريكية هي الحفاظ عىل استقالل
يف الوقت نفسه.
ال بد من االشارة اىل ان الحياة السياسية لبنان واراضيه ،وهي عبارة رددها معظم
يف اواخر الستينات تخلخلت ،وال اقول سفراء امريكا يف لبنان .لهذا السبب يجب
االستقالل .اخذت التغيريات السياسية تتبدل عدم الخلط بني االستقالل وادارة الدولة
جذريا ،واملواكبة لتبدالت يف املنطقة نتيجة واالزمات التي اتت عىل لبنان والشعب
حرب  1967التي اثرت عىل قدرات الرئيس بأكمله .لعل اهمية االستقالل يف ذلك الحني
جامل عبد النارص يف السيطرة عىل املشاكل ،اتفاق اللبنانيني عىل تويل شؤونهم ورفض
اقله يف لبنان وسوريا .كانت يف لبنان حال الفرنسيني وغريهم.
من االعرتاض عىل الظروف واالوضاع يف واقع حالنا اليوم انه يسعنا ان نقول اننا

دولة مستقلة ،مقدار ما نجتمع عىل امورنا
ويكف االخرون عن التدخل يف شؤوننا .اريد
ان اشري هنا اىل موضوع جوهري هو اننا
شعب يريد العيش يف هذا البلد ،وقد عايشنا
سوء االدارة من االربعينات اىل اليوم .سوء
االدارة يشء واالستقالل يشء آخر .اذا حصل
االمر االول وظهر سوء يف االدارة او السياسة
واالقتصاد ،ال يسعنا القول ان ال استقالل
عندنا .حياتنا يف لبنان دامئا وابدا ،من عهد
تركيا اىل اليوم ،عالقة بني فريق مع واخر
ضد .من اهم حسنات بقاء لبنان وجود هذا
االنقسام الطبيعي ،ويجب ان يكون .تعتمد
الدول الدميوقراطية عىل هذا االمر من خالل
وجود اكرثية واقلية .بعد اتفاق الطائف مل
تعد هناك اقلية واكرثية ،فاتينا بحكومات
تضم كل الناس نتجت منها سياسات ضد
ومع وولدت جملة من املفاعيل .يف رأيي ان
لبنان بلد عظيم مستقل ،شعبه عظيم جدا
ويحلق يف الخارج .استقاللنا منقوص مثل
اكرث بلدان العامل .نحن دولة صغرية تجاورنا
ارسائيل وسوريا التي اقيمت فيها حرب من
دون وجه حق .كل هذه االمور اثرت علينا
وينبغي ان ال نخلط بعضها ببعض”.

11

12

عدد  - 26تشرين الثاني 2015

عدد  - 26تشرين الثاني 2015

دوري شمعون:
تبلغ والدي وحده نقله الى راشيا

ميشال الخوري:
لم تحافظ العهود بعد االستقالل على شرط الحياد

"كنت يف الحادية عرشة من عمري عندما
اقتحم احد الضباط الفرنسيني وعسكرييه
الثالثة فجرا من ذلك اليوم منزلنا ،ودخل
غرفة الرئيس كميل شمعون العتقاله ونقله
اىل قلعة راشيا .اتذكر كيف طلب والدي من
والديت ان توضب شنطة صغرية من الثياب
السميكة قائال ان هناك بردا كثريا يف راشيا،
بعدما ابلغ اليه وحيدا من بني املعتقلني
يومها انه سينقل اليها .قبل ان يخرجوا من
املنزل فتشوه كامال ودخلوا اىل غرفتي وغرفة
داين ،واقدمت يومها عىل رضب السريجانت
بالنقيفة ،فحاول رضيب لكنني افلت منه.
بقي الرئيس شمعون ورفاقه من  8اىل 10
ايام يف راشيا ،امضيناها نتعاون مع والديت رئيس حزب الوطنيني االحرار النائب دوري شمعون.
وعدد من السيدات عىل تجهيز السندويشات
للمعتقلني يوميا .يف فرتة الحقة قدنا حركة
احتجاج ضد الجيش الفرنيس يف االرشفية.
كنا نقطع الطرق وننتظر شاحنات السيرتوان على القيادات التقليدية
العتيقة للجيش الفرنيس لقطع الطرق ورشق التعاطي مع الجيل الجديد
الجنود بالحجارة ومواجهتهم ،ومل يوفقوا بطريقة مختلفة
يوما يف اعتقال احد منا رغم محاوالت ارهابنا
ومالحقتنا.
َمن عاش مع كميل شمعون تلك االيام يدرك
كم كان يتحسب لكل يشء .كان يعرف انه شمعون مبا حصل فلم يعلق.
مستهدف من الفرنسيني وسبقت اعتقاله عشنا محطات يف السعي اىل االستقالل وجالء
مطاردات ومحاوالت ،وكنا نعلم بها وكان القوات االجنبية .مفاوضات لندن كانت
يحتاط بالبقاء يف دير القمر او النوم يف منازل صعبة .رفض الفرنسيون يومها االنسحاب،
اصدقاء .يف التحرك السيايس كنا مجموعة من وساندنا الربيطانيون واالمريكيون يف االمم
الفتيان من اوالد الحي يف عمر ميتد من  11اىل املتحدة يف سعينا ،فبدأنا معهم مفاوضات
 14سنة ،نعيش حاال من الحامسة والغضب االمتيازات التي طلبوها يف لبنان وسوريا.
ضد الفرنسيني .يف احد االيام حملت مسدسا عشنا بعدها انتفاضات مختلفة رافقت
من عيار  7ملم اىل املدرسة ملجرد الشعور صعود نجم الرئيس عبد النارص والسعي اىل
بالقوة املفرطة .كنا يف الطريق اىل دير القمر ضمنا اىل الجمهورية العربية املتحدة مع
بناء عىل طلب والدي ،حملت مسديس رغم سوريا ،وصوال اىل ما تركته الثورة الفلسطينية
رفض سائقنا فؤاد نصار .بوصولنا اىل تقاطع وصعود نجم يارس عرفات وازمة املخيامت،
الطيونة يف الحدث صادفنا عسكريا فرنسيا اىل ان وصلنا اىل مرحلة قوات الردع العربية،
د ّراجا طلب تفتيش السيارة فرفضت .ملا فالسورية ،وما رافقها من اجتياحات ارسائيلية
حاول توقيفنا اطلقت النار عليه وارسع غريت يف تركيبة لبنان ،وتسببت بالقالقل
بنا فؤاد هربا اىل دير القمر .اخربنا الرئيس السياسية واالمنية التي عشناها ،ومن ثم

«رغم انني عشت يف عائلة سياسية بامتياز ،مل يكن
لدي ميول نحو السياسة .لكنها عمليا اتت ايل
فتسلمت مناصب وزارية وتوليت مرتني حاكمية
مرصف لبنان ،وتعرفت عن كثب اىل الوضع اللبناين.
عايشت االنتقال من االنتداب اىل االستقالل الذي
مل يكن سهال ،النه احدث تغيريا يف العقلية والنهج
والذهنية .بعض املامرسات مل يكن مقبوال مني
السيام يف االدارة التي بدأت تتغري نهجا ومامرسة،
اىل درجة انني اضطررت اىل انتقادها .مل اتقبلها
كارث من الحكم العثامين وليس االنتداب الفرنيس.
بلغ يب الرفض ان شعرت بعدم قبول تجديد والية
والدي الرئيس بشارة الخوري ،فغادرت املنزل
وتسجلت يف الجامعة االمريكية طالبا يف العلوم
السياسية وابتعدت .اال انني عدت بعد استقالته
الوزير السابق الشيخ ميشال الخوري.
ورصت قريبا منه .كنت فخورا بوالدي ومبا قدمه
رئيسا للجمهورية ويف فرتة االستقالل.
ليلة اعتقال والدي كانت رهيبة تسارعت
االحداث فيها .اكرث ما اثر ّيف لحظة دخول نقيب قال والدي للجنرال كاترو:
يف الجيش الفرنيس مع عسكر سنغايل اىل غرفته ،لسنا اعداء لفرنسا بل
ووجهوا البنادق يف اتجاهه ووالديت ،واجربوه عىل لالنتداب ،لكننا سنتسلم
ارتداء ثيابه وترك املنزل عىل نحو غري الئق برئيس االدارة والجيش
للجمهورية .ساعدت والدي عىل ارتداء مالبسه.
ج ّروا اخي خليل من غرفته اىل الرسداب الداخيل
واهانوه عىل نحو مؤمل .املشهد املاثل يف ذاكريت
كان دخول العسكر السنغايل اىل غرفة اختي التي حصلت بعد اطالق رجاالت االستقالل عربت
هوغيت وهي يف عمر  13سنة .مزقوا الناموسية عن عطش الناس اىل االستقالل والرتحيب بانتهاء
فوق فراشها واهانوها .بعدما اقتيد والدي اىل االنتداب ،والتظاهرات التي انطلقت كانت خري
مكان مل نكن نعرفه يومها ،بقي يف املنزل موظفون دليل .عندما افرج عن الرئيس ،زاره الجرنال كاترو
من االمن العام بلباس مدين منعونا من االتصال وكتبت انا محرض اللقاء .قال والدي له :لسنا اعداء
بالطبيب ملعاينة والديت ،ومل يغادروا حتى تأكدوا لفرنسا بل لالنتداب الفرنيس ،وسنحافظ عىل
من وصول والدي اىل قلعة راشيا .بعد مغادرة ما حققته فرنسا يف لبنان ،لكننا سنتسلم االدارة
والدي املنزل سارعت اىل رفع العلم اللبناين ،والجيش ونؤمن استقاللنا بالكامل ،وسنطلب جالء
وطلبت ممن حولنا ان يصطفوا ويلقوا التحية كل الجيوش املوجودة عىل االرض اللبنانية كلها.
للعلم احرتاما .حرض يومها العميد نور الدين استند االستقالل عىل وثيقة غري مكتوبة هي
الرفاعي وتأثر مبا رآه ،طالبا ابالغ والدي ان الرئيس «امليثاق الوطني» الذي تضمن اسسا واضحة ،هي
رياض الصلح اعتقل ،فقلت ان والدي يف االعتقال .اشبه برشوط ليكمل لبنان املسرية االستقاللية،
يوم االفراج عن والدي ورفاقه ،حرض اىل املنزل ويؤمن النمو الشامل واملستمر .بني االتفاق عىل
موفد من الجرنال كاترو وابلغ اىل والديت ان الرئيس القبول بوطن نهايئ جديد اسمه لبنان ،ومواطنية
سيطلق .انتظرنا وصوله بفرحة عارمة .البهجة جديدة مؤمنة باستقالل الوطن .ال رشق وال غرب،

صعود نجم الثورة االيرانية يف املنطقة ولبنان،
وصوال اىل حرب  2006وما رافق تلك املراحل
من مخاض ،كلها مل تزعزع فينا النزعة اىل
االستقالل.
مل تسقط الرغبة والحرص عىل االستقالل
يوما ،رغم ما عشناه من ازمات .ذلك ان
معظمها كان مرتبطا بالسعي اىل السلطة .مع
تشكيل كل حكومة وانتخابات نيابية نعيش
االزمات نفسها سعيا وراء الكرايس .سنبقى
نحتفل باالستقالل مع اعرتافنا بحجم املشاكل
لنؤكد ان الشهداء يستحقون منا الدفاع عن
الدولة والكيان .اعتقد صادقا ان االستقالل
مصان ،وسيبقى لبنان موحدا بتوافق ابنائه
مهام عال شأن البعض وشعر بفائض القوة،
وهو سيدرك انه ليس اكرب من لبنان.
ايا يكن شعور البعض اليوم ،فالوقت كفيل
بان يثبت تعلق اللبنانيني بلبنانهم .لكن
علينا التعاطي مع االجيال بعقلية جديدة
تأخذ يف االعتبار ما لديها من تقنيات ووسائل
اتصال حولت العامل قرية .ال ميكن أحدا ان
يخفي عنها الحقائق .عىل َمن يفكر بطريقة
الزعامات التقليدية التي تدير شعوبها ان
يغري من اسلوبه ومامرسة العمل السيايس مبا
يفرضه الواقع الجديد".

بل التزام واضح عروبة لبنان بكل ما يف الكلمة من
معنى ،بالتزامن مع كونه عىل الحياد يف ما خص
الرصاعات العربية ـ العربية .لكن ،ويا لالسف ،مل
تحافظ العهود بعد االستقالل عىل رشط الحياد،
وتطورت االحداث فغريت الكثري يف الهوية
اللبنانية ،ومنها مجيء الالجئني الفلسطينيني
الذين احدث وجودهم انقسامات ضمن املجتمع
اللبناين .يف اعتقادي ان صفحة االستقالل مبا فيها
من مجد وكرامة ،طويت ودخلنا يف مرحلة مليئة
باالضطراب واالحداث املؤملة.
من الصعب وصف كل االحداث السياسية
التي حصلت منذ االستقالل ،السيام وان لبنان
عرب مراحل مأسوية كثرية .لكنه استطاع بفضل
تركيبته الخاصة والفريدة املحافظة عىل كيانه.
اليوم ،عىل رغم االوضاع السلبية التي متر فيها
الدولة واالدارة ،واالزمات االجتامعية واالقتصادية
واملصاعب الناتجة منها ،اضافة اىل حامم الدم
املستمر يف دول الجوار وسوريا ،واالطامع
واملامرسات العدوانية االرسائيلية عىل حدودنا
الجنوبية وما هو ابعد من الحدود ،عىل رغم
ذلك كله ال يزال لبنان صامدا وارادة الحياة قامئة
لدى ابنائه ،ما يجعلني اتفاءل باننا سنعرب هذه
املرحلة الصعبة ،وسيبقى لبنان وان حصل تغيري
يف صيغته السياسية».
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معن كرامي:
لم نحافظ على انجاز استقالل اآلباء
«يف اختصار ال نعيش االستقالل الذي
ساهم اآلباء يف صنعه ،وعملوا عىل بناء
مدماكه من اجل االجيال املقبلة ،لنحيا
بحرية وسالم واطمئنان .كان والدي
عبد الحميد كرامي عىل فراش املوت
عام  ،1950بعد سبعة اعوام عىل نيل
االستقالل وكنت يف العرشين من العمر،
وقفت وشقيقاي رشيد وعمر اىل جانب
رسيره يف مستشفى الجامعة االمريكية،
وكان الوالد يف الدقائق االخرية من
وداعه الحياة .خاطبنا بالجملة اآلتية
بصوت متعب وحزين ،وال انىس ما
ردده امامنا اىل اليوم :سلموا اوال وانقلوا
تحيايت اىل احبايئ واصدقايئ .يا بابا ،اياكم
ان تفرطوا بوصية االستقالل .حافظوا
عليها .لكن ويالألسف مل يتم الحفاظ
عىل هذا االنجاز الوطني الذي حققه
اآلباء ،ألن اكرث َمن تسلم املسؤوليات
واملراكز يف السلطة ،يف ما بعد ،رهنوا
انفسهم وسياساتهم بالخارج ،ومل يتمثلوا
باالسس التي وضعها رجاالت االستقالل
وناضلوا من اجلها وتثبيتها .ترك لنا عبد
الحميد كرامي ورفاقه وصية مل يحافظ
عليها عىل النحو املطلوب .صحيح انه
يف بداية مشواره السيايس كان يؤمن
بانضامم طرابلس ومناطق لبنانية اخرى
اىل سوريا ،تحت شعار تطبيق الوحدة
العربية .اال انه عاد عن هذا الطرح
وآمن باستقالل لبنان واحرتام خريطته
واراضيه ،ورفض االعتداء عليها من اي
جهة ،مع اميانه بقيام افضل العالقات
مع البلدان العربية الشقيقة وانفتاح
لبنان عىل العامل .مثة مقولة للوالد:
ما من قوة تحت السامء تجربنا عىل
االعرتاف بلبنان ،ما مل يكن عربيا ويف
صميم العربية .من هنا مل يقبل اال ان
يكون لبنان جزءا ال يتجزأ من الجسم
العريب.
اعود واكرر ان معظم َمن تسلم االمانة

معن كرامي.

على الطبقة السياسية
العودة الى الجذور التي
غرسها االستقالليون
من بعد رجاالت االستقالل ،مل يكونوا
عىل قدر تحمل املسؤوليات املطلوبة.
لذلك انا متشائم جدا ألن ما نشاهده
ونعيشه يوميا وطوال االعوام االخرية
ال يبرش بالخري واالطمئنان .تبني ان
َمن تسلم زمام االمور والسلطة يف اكرث
املراكز مل يؤدوا الرسالة املطلوبة منهم،
التي رسم رجال االستقالل خطوطها
العريضة .مل نحرتم تضحياتهم واالدوار
التي قاموا بها يف سبيل رفع اسم لبنان،
وبناء دولته ،والحفاظ عىل استقاللها
وقد هددت قواعده منذ عام  1968اىل
اليوم ،ونحن نتنقل من ازمة اىل اخرى
بفعل ترك مسار امورنا للخارج والدول
الكربى التي تحدد لنا ما تريده منا.
ابلغ مثال عىل ذلك عدم قدرتنا عىل

انتخاب رئيس للجمهورية منذ اكرث
من سنة ونصف سنة ،والعيش يف ظل
هذا الشغور الحاصل والقاهر يف سدة
الرئاسة االوىل يف البالد .هل من املنطق
ان تحدد لنا الدول اسم رئيس الحكومة
واعضائها؟ يرجع سبب هذا التقهقر اىل
ارتباط معظم القوى السياسية بوالءات
يف الخارج ،وتلقي التعليامت منه بدال
من خلق سياسة وطنية يف صميمنا
الوطني عىل غرار ما فعله اآلباء .انا ال
انكر هنا تأثري املسؤولني يف الخارج منذ
االستقالل وقبله ،وصوال اىل اليوم ،لكننا
مل نصل اىل هذا الدرك من التهاوي عىل
غرار ما نعيشه اآلن.
كثريون يشوهون االستقالل ومعناه.
يف السابق كان هناك احرتام للمسؤول
والنائب .هذا املشهد مل نعد نراه يف
ايامنا هذه بسبب السياسات الخاطئة
التي متارس يف بلدنا .للخروج من هذا
النفق ،عىل الطبقة الساسية العودة اىل
سياسة الجذور التي غرسها االستقالليون
االوائل من الطوائف املختلفة ،للعمل
عىل انقاذ ما تبقى من مؤسسات وصور
من الزمن الجميل للبنان».
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تحقيق

رضوان عقيل

تدوين اإلستقالل بين وقائع الماضي ودروس الحاضر

ساسني وغ ّنام يرويان كتابة تاريخ ال يضيع
هل وثّقت الكتب واملذكرات التي تناولت استقالل لبنان عام  1943كل وقائع
الحدث؟ سؤال يطرح لدى التطرق اىل محطة بارزة يف تاريخ بلد كان يف مقدم
البلدان التي نالت استقاللها يف الرشق .روي الكثري عن االستقالل .فهل مثة ما ال
يزال ناقصا؟
غ َرف كتاب ومؤرخون سطور كتبهم من معني
حقبة االستقالل التي طبعت تاريخ لبنان
الحديث ونشوء هيكل بنيانه السيايس .تتبعوا
وقائع املرحلة تلك ،املعلوم منها واملكتوم،
واعادوا صوغ رواية استعادة البالد سيادتها
وقرارها املستقل بعيدا من االنتداب .مع ذلك،

كانت مثة قراءات مختلفة لتقويم ما حدث
واالتعاظ من العرب .وشأن الخالف عىل تاريخ
لبنان برمته تقريبا كجزء ال يتجزأ من متادي
االنقسام السيايس ،ما يحول دون تدوينه
سوى يف اجتهادات مختلفة واحيانا متباينة،
كذلك كان لقراءة االستقالل تباين.

د َّون الدكتور فارس ساسني بالتعاون مع
الدكتور نواف سالم يف ارشاف غسان تويني
"كتاب االستقالل بالصور والوثائق" ،كذلك
فعل املدير العام للجلسات واللجان يف
مجلس النواب الدكتور رياض غنام بالتعاون
مع االمني العام للمجلس عدنان ضاهر يف
كتاب "مجلس النواب يف ذاكرة االستقالل
اللبناين" .تحدثا اىل "االمن العام" عن صوغ
كتب التاريخ وتسجيل الوقائع انطالقا من
كتايب االستقالل ،فالتقيا عىل ان مثة خالصات
يصري اىل تعلمها من الحدث.

ساسني :ما ينبغي التركيز عليه
ان االستقالل مسار

يقول الدكتور فارس ساسني" :كتاب االستقالل
الذي اعددته واالستاذ غسان تويني والسفري نواف
سالم ،اردنا من خالله وضع هذه املوضوع امام
اعني الشباب ،وهو معزز بوثائق بعضها مكتوب
بخط اليد ،او بيانات تعود اىل عبد الحميد كرامي
وغريه من رجاالت االستقالل .اعتمدنا عىل جزء
من الصور من االرشيف الربيطاين ،وخصوصا يف
االيام التي تظاهر فيها الطالب امام املؤسسات
الفرنسية يف البلد .غطى الكتاب مساحة كبرية
من هذا الحدث اىل درجة ستني يف املئة ،النه
اعطى لالستقالل بعده التاريخي منذ انطالقة
التظاهرات التي بدأت احتجاجا عىل سجن رئيس
الجمهورية ،اىل اربعة اعضاء من الحكومة وواحد
من مجلس النواب والعودة اىل الفرتة االنتدابية،
واظهرنا كيف حصل االستقالل .سجل الكتاب
تكملة اشياء كانت مستمرة ،السيام ان الفرتة
املمتدة من العرشينات اىل االربعينات مل تكن
جامدة وصوال اىل االستقالل .يشكل االستقالل
عام  1943وانتخاب الشيخ بشارة الخوري رئيسا
للجمهورية وتأليف حكومة الرئيس رياض الصلح

واصدار البيان الوزاري قطيعة تاريخية .تناول
كتابنا مذكرات مأخوذة من كتب عربية واجنبية
مثل مذكرات كاترو وسبريز ،واستفدنا من
االرشيف االمرييك واصبح اليوم مفتوحا بكامله،
اضافة اىل قسم من االرشيف الفرنيس .مل نطلع
عىل االرشيفني الرويس والفاتيكاين .يجب ان نشري
اىل نقطة قمنا بها يف "دار النهار للنرش" هي
نرش مجموعة من وثائق االستقالل مثل مذكرات
يوسف سامل ومنري تقي الدين".
يضيف" :يجب ان نقول ان مثة زوايا مل يتم
التطرق اليها مثل اي حدث تاريخي ،وان كل
حدث ميكن اعادة تكوينه ،الن الحقبات واالجيال
متر ويأيت علامء من آفاق اخرى وينظرون اىل
الحدث نظرة اخرى .مثة مرحلة احلم ان يكتب
عنها هي التي متتد بني االستقالل والجالء الفرنيس
الكامل ،اي ما بني عام  1943ومطلع عام ،1946
الن الدولة اللبنانية كانت آنذاك مجرد حكومة،
يف وقت بقيت االجهزة االمنية والعسكرية يف
ايدي الجيش الفرنيس .مل تأخذ هذه الحقبة حقها
يف الكتابة وتسليط الضوء عليها ،مع انها تحوي

لبنان اول بلد استقال في
العالم الثالث قبل فيتنام
والجزائر ،وسبق سوريا

الدكتور فارس ساسني.

تفاصيل كثرية ،اضافة اىل املصالح املشرتكة آنذاك
بني الفرنسيني من جهة ولبنان وسوريا من جهة
اخرى .ال بد من التذكري بأن الجيش وجهاز االمن

العام والدرك استمروا يف ارشاف الفرنسيني حتى
بوجود الدولة واملسؤولني اللبنانيني .استطيع
القول ان جزءا كبريا من حقائق كتب عنها ومل
يسلط الضوء عىل اخرى بسبب وجود اطراف
وجهات متناحرة .عىل سبيل املثال املصدر الفرنيس
يختلف عن الربيطاين .نحن وغسان تويني ونواف
سالم حاولنا يف كتابنا ان نعطي االمور حقها ،وال
مينع االمر ان يأيت احدهم ويعمل عىل تطوير
املحطات واالحداث التي تناولناها .اهم ما ينبغي
الرتكيز عليه ان االستقالل مسار".
يالحظ ساسني "ان املسألة التي جعلت االستقالل
ممكنا ،ان الدعوة اىل اجراء االنتخابات تحتاج
اىل قانون مع وجود خالفات حول هذا املوضوع
آنذاك .نذكر ان الرئيسني الخوري والصلح كانا
عىل خصومة ومل يكونا صديقني .قلب رياض كان
مع اميل اده ،ظنا منه ان اده ميثل املسيحيني اكرث
من الخوري .ال بد من تذكري الجيل الجديد بان
االستقالل معركة مستمرة .مثة خالصات نتعلمها
من هذا الحدث ،والتاريخ ليس تكرارا واعادة
فحسب .يف فرتة كان لالستقالل بعد عند طوائف
لبنانية اكرث من اخرى ،ولكن جميعها اليوم تؤمن

"كتاب االستقالل
بالصور والوثائق".

به وتدعو اىل تعميمه وال سيام ان مناطق كانت
من العرشينات اىل عام  1943ستنضم اىل سوريا،
وقسم كان يعلن انه ضد دولة لبنان".
وختم" :نلفت هنا اىل ان العبقرية االستقاللية
عند رياض الصلح اخذها من كاظم الصلح.
االستقالل اللبناين حدث له موقع عاملي ،حصل
بعد تحرير ستالينغراد يف االتحاد السوفيايت آنذاك

ويف خضم رصاع بريطاين  -فرنيس .كان لبنان اول
بلد استقال يف العامل الثالث .استقل قبل فيتنام
والجزائر ،وسبقنا سوريا وهذا ما عمل عليه
الصلح .عندما تم توقيف رجاالت االستقالل مل
يأخذ السوريون موقفا ،واتهموا الصلح بالترسع
فرد عليهم يف مقابلة يف مجلة "الصياد" بالقول ان
"ما قمنا به هو ارساع وليس ترسعا".

غ ّنام :رجال االستقالل انتزعوه
بعد اللعب على التناقضات

يقول الدكتور رياض غنام حول تعاونه مع
االمني العام ملجلس النواب عدنان ضاهر عىل
اعداد كتاب "مجلس النواب يف ذاكرة االستقالل
اللبناين"" :عادة ما تكون لعبة االمم محفوفة
باالخطار والنتائج السلبية ،فينتج منها زوال
دول وقيام اخرى ،تفكك امرباطوريات وقيام
كيانات .هكذا نشأ الكيان اللبناين اوال ،ثم
الدولة اللبنانية .من رحم السلطنة العثامنية
ولدت دول سوريا ولبنان وفلسطني ورشق
االردن والعراق .وبناء عىل الوعود التي قطعتها
الدول الحليفة املنتدبة عليها باالستقالل ،راحت
هذه الكيانات تستقل شيئا فشيئا ،فكان العراق
يف طليعتها وتاله لبنان ،اما فلسطني فكانت
كبش الفداء الذي قدمته بريطانيا للصهيونية
العاملية عىل طبق وعودها الكاذبة ومخططاتها
القامة الوطن القومي اليهودي عىل ارضها.

البداية كانت مع الرصاع الفرنيس  -الربيطاين
عىل تقاسم البلدان العربية يف فرتة الحرب
العاملية االوىل ،تاله رصاع آخر يف اثناء الحرب
العاملية الثانية ،عندما حاولت بريطانيا ان
ترث مستعمرات حليفتها بعدما سقطت يف
انياب النازية ،فكان هذا النزاع الخفي بينهام.
احسن رجال االستقالل استغالل تلك الفرصة
النادرة ،فلعبوا عىل تناقضات الدولتني الكبريتني،
ومتكنوا من انتزاع االستقالل من براثن الحكومة
العسكرية للجرنال ديغول ،يساعدهم عىل ذلك
دعم بريطاين واضح وتأييد عريب غري مسبوق".
يضيف" :استيقظ اللبنانيون صبيحة  22ترشين
الثاين  1943عىل حلم تحقق ،وامنيات طال
انتظارها ،وهم الذين وعدوا باالستقالل منذ
نشأة الكيان ،وما كادوا يتحققون من حصوله،
حتى انربى كتابه ومؤرخوه يدونون

مؤلفات االستقالل ناقصة
رغم غزارتها ،حيال بعض
املضامني التي حوتها

الدكتور رياض غنام.
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يومياته ووقائعه .واىن لهم ان يدركوا ارساره
وخفاياه ،وما كان يدور يف خفايا السياستني
الفرنسية والربيطانية من رصاع عىل النفوذ
والسيطرة عىل البلدان .فجزموا ،ويف جزمهم
يشء من يقني ،ان ثورة بشامون وتظاهرات
مدن بريوت وطرابلس وصيدا وسائر املناطق،
وتحركات املجتمع املدين وخصوصا املرأة
اللبنانية ،وتأييد بعض الدول العربية ،هي التي
حققت االستقالل ،فكان لنا عدد من املؤلفات
ا ّرخت مراحل تلك الفرتة ،وابرزت بعض سامتها
رغم ما يعتورها من نقص وبعض هنات.
وضعت كتب عدة عن تلك الفرتة الخطرية
من تاريخ لبنان .منها مؤلفات منري تقي الدين
وجربان جريج وشفيق جحا وحسان حالق
والاليدي سبريز ومسعود ضاهر ،ومنها مذكرات
بشارة الخوري وشارل ديغول وصائب سالم
وسامي الصلح وكميل شمعون وسعيد فريحة،
ومنها وثائق بيار زيادة ومحارض مجلس النواب
والدوريات التي واكبت احداث تلك املرحلة،
وغري ذلك من املصادر االساسية واملراجع التي
وضعت الحقا ،فضال عام كتبه الجرنال جورج
كاترو وكربيال بيو وادمون رباط ،وكلهم ممن
عارصوا احداث االستقالل ودقائق تفاصيله.
عىل ان تلك املؤلفات تبقى ،رغم غزارتها ،ناقصة
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"مجلس النواب يف ذاكرة االستقالل اللبناين".

لجهة بعض املضامني التي حوتها ،اما نقصا او
اهامال ،التي ميكن اجاملها يف مسائل اربع:
• اوىل تتعلق باملحارض الكاملة ملجلس النواب
بني فرتيت  11و 22ترشين الثاين .فقد عقد
املجلس جلسات عدة خارج قاعته يف ساحة
النجمة ،اذ ليس يف الدستور اي نص يحول

دون اجتامعه يف اي مكان .منها جلستان يف
دارة الرئيس صائب سالم يف املصيطبة يف 11
و 12ترشين الثاين  .1943عقدت الجلستان
برئاسة الرئيس صربي حامدة وحضور نحو
ثالثني نائبا ،ومتثلت الحكومة بالوزيرين حبيب
ابو شهال واالمري مجيد ارسالن .كذلك عقد
املجلس جلسات عدة يف اماكن متفرقة يف
بريوت وخارجها يف  15و 16و 17و 18و19
و 20ترشين الثاين برئاسة نائب الرئيس نقوال
غصن .مل توضع لهذه الجلسات محارض مفصلة
بالكلامت التي ادىل بها النواب ،بل وضعت
لبعضها خالصات ال تتجاوز اسطرا عدة .حبذا لو
تداركت االدارة املجلسية آنذاك فجمعت تلك
الكلامت وضمتها اىل املحارض الرسمية لعمل
املجلس ،فكان ان ضاعت املواقف واالصول
وذهبت يف مطاوي النسيان.
• ثانية تتعلق بالحوارات املعمقة التيجرت بني
رجيل االستقالل بشارة الخوري ورياض الصلح
التي متخضت عن امليثاق الوطني الذي ظل
ميثاقا شفهيا وغري مدون يف نصوص دستورية
او قانونية .حبذا لو دونت تلك الحوارات ،وما
رافقها من جدل ومداوالت واحراج للرجلني ،فال
يبقى الكثري منها من دون جواب.
• ثالثة العمل عىل جمع وثائق تلك املرحلة
سواء عىل الصعيد الرسمي والشعبي ام الدويل،
من خالل العبور اىل ارشيف الدول التي كانت
معنية مبسألة االستقالل اللبناين ،واالرصار عىل
طبع املخطوطات واملذكرات التي وضعها بعض
املسؤولني ،ويف طليعتها مذكرات الرئيس صائب
سالم.

الرئيس بشارة الخوري يتس ّلم العلم اللبناين من اللواء فؤاد شهاب.

• رابعة جالء حقيقة الحكومة االحتياطية التي
تشكلت يف  11ترشين الثاين يف منزل الرئيس
صائب سالم ،وكانت برئاسته ،وعضوية كل
من كامل جنبالط وغربيال املر وهرني فرعون
واحمد االسعد وحميد فرنجيه ،ودوافع تشكلها
وظروفها .مرد ذلك اىل الخشية من امكان
اعتقال الوزيرين الطليقني حبيب ابوشهال
واالمري مجيد ارسالن".
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تقرير
غاصب مختار

وعود بدعم مالي للنازحين ونصائح بانتخاب الرئيس

لبنان في األمم املتحدة :العالم منشغل بسوانا
شارك لبنان يف اجتامعات الدورة الـ 70للجمعية العمومية لالمم املتحدة عىل مستوى
القمة يف نيويورك ،ما بني  20ايلول و 30منه ،يف ظروف دولية بالغة التعقيد والسخونة
بسبب الحروب القامئة يف اكرث من بلد عريب ،والتدخالت االقليمية والدولية .مباذا عاد
رئيس الحكومة متام سالم من هناك؟

اكد لبنان استمرار حضوره يف املجتمع الدويل
رغم مصاعبه السياسية ،واظهرت اللقاءات
التي عقدها رئيس الحكومة متام سالم عىل
رأس وفد لبنان الذي ضم وزير الخارجية
جربان باسيل مع االمني العام لالمم املتحدة
بان يك مون وعدد من رؤساء الدول ورؤساء
حكوماتها ووزراء خارجيتها عربا واوروبيني
وامريكيني ،تواصل االهتامم بالوضع اللبناين
السيام حفظ االستقرارين السيايس واالمني
ومعالجة قضية النازحني السوريني .االهم ّ
حض
القيادات اللبنانية عىل متابعة الحوار يف ما
بينها النتخاب رئيس للجمهورية ،واعادة اطالق
عمل املؤسسات الدستورية.
تناول الرئيس سالم كذلك رضورة دعم
مؤسسات الدولة ،وبخاصة الجيش اللبناين ،من
اجل حامية االستقرار ودعم وزارات الخدمات
واملدارس لتقديم العون اىل النازحني واملجتمع

االهيل املضيف .ووعد االمني العام بان بتشكيل
لجنة فرعية من االمم املتحدة لدرس حاجات
لبنان يف ذلك.
وركزت الشخصيات التي التقاها الرئيس
سالم عىل ان رئاسة الجمهورية "شأن لبناين
عىل اللبنانيني معالجته بانفسهم" .لكن
رئيس الحكومة تلقى ايضا وعودا ،وخصوصا
من الرئيس الفرنيس فرنسوا هوالند ،ببحث
االستحقاق مع القيادتني االيرانية والسعودية يف
ترشين الثاين .كام سمع من مفوضة شؤون االمن

تأكيد الدعم العربي
والدولي لالستقرارين
االمني والسياسي

الرئيس متام سالم يلقي كلمة لبنان من عىل منرب الجمعية العمومية.

والسياسة الخارجية يف االتحاد االورويب فيديريكا
موغرييني كالما واضحا عن مسعى تقوم به
بدورها وبعض الدول االوروبية لدى ايران
والسعودية للمساهمة يف انهاء الشغور الرئايس.
شارك الرئيس سالم عىل هامش دورة الجمعية
العمومية يف املؤمتر الدويل للتنمية املستدامة،
وترأس مع بان االجتامع السادس ملجموعة
الدعم الدولية للبنان ،حرضه وزراء خارجية
او ممثلو الدول الخمس الدامئة العضوية يف
مجلس االمن واملانيا وايطاليا واالتحاد االورويب
والجامعة العربية.
امثر اجتامع مجموعة الدعم وعودا اوروبية
وامريكية بزيادة املساعدات املالية للبنان
ملعالجة ازمة النازحني ،بعدما طرح الرئيس
سالم اخطار استمرار االزمة واستفحالها وزيادة
عدد النازحني .تجاوز اقرتاح الدعم املايل اىل
املطالبة بالعمل عىل نقل اعداد منهم اىل دول
قادرة عىل استيعابهم .وجد املخاوف ذاتها لدى
املفوضة االوروبية موغرييني من متدد الهجرة
السورية اىل اوروبا ،فنادى املجتمع الدويل
ملعالجة اصل املشكلة ال نتائجها ،وقف الحرب
يف سوريا يف ارسع وقت وايجاد حل سيايس لها.
واعلن وزير الخارجية االملانية فرانك فالرت
شتاينامير تعهد مجموعة دول  1+7تقديم
مليار و 800مليون دوالر للدول املضيفة
للنازحني ،منها ما دفع منذ بدء االزمة السورية،
فيام اعلن املندوب الربيطاين عن تقديم مئة
مليون جنيه اسرتليني ،واملندوب االمرييك 77
مليون دوالر للبنان هذه السنة.
تطرق االجتامع اىل عدم انتخاب رئيس للبنان،
فاشارت املجموعة الدولية اىل انه "عائق خطري
امام قدرة لبنان عىل معالجة التحديات االمنية
واالقتصادية واالجتامعية واالنسانية التي تواجه
البالد" .ويف بيان ختامي اكدت املجموعة" :اذا
كان الدعم الدويل سيساهم عىل نحو فاعل يف
تحقيق االستقرار املستدام ،ينبغي ان يقابل
بإجراءات حازمة من قادة لبنان لحل االزمة
السياسية عرب انتخاب رئيس من دون مزيد

مجتمعا بالرئيس الفرنيس فرنسوا هوالند ،واىل جانبه مندوب لبنان لدى االمم املتحدة السفري الدائم الدكتور نواف سالم
وسفري لبنان يف واشنطن انطوان شديد.

من التأخري ،واستعادة حكومة تعمل عىل نحو
كامل ،واستجابة حاجات املواطنني من خالل
توفري الخدمات الحكومية الفاعلة".
ورغم حساسية املواضيع التي اثارها الرئيس
سالم ودقتها ،السيام اضاءته عىل رضورة معالجة
القضية االساسية يف الرشق االوسط ،وهي
القضية الفلسطينية ،عىل انها أم املشكالت
املتوالدة يف املنطقة ،كانت دول العامل منشغلة
عن لبنان مبشاكلها ،فباتت القضية الفلسطينية
ايضا ثانوية او هامشية امام القضايا املستجدة،

يف مقعد لبنان :الرئيس سالم ،الوزير باسيل ،السفري سالم.

خصوصا وان ازمة النازحني من سوريا دقت
ابواب اوروبا واثارت لدى دولها هلعا كبريا ،عدا
عن االنشغال باالزمة السورية ومتفرعاتها بعد

الرئيس سالم تمنى
تدخل االصدقاء لتسهيل
االنتخابات الرئاسية

القرار الرويس التدخل العسكري ضد التنظيامت
االرهابية هناك .اىل االنشغال بالوضع االيراين
واليمني والليبي والعراقي ،ومسائل دولية
اخرى كالتنمية املستدامة ومكافحة االرهاب
والتطرف .وتبنى رؤساء الدول والحكومات
خطة عمل متتد اىل  15عاما بهدف القضاء عىل
الفقر املدقع وتحسني الصحة والتعليم والحد
من خسائر االحتباس الحراري.
وبحسب الوفد اللبناين متيزت دورة الجمعية
العمومية ،واملؤمترات التي عقدت عىل هامشها،
بحضور الحرب االعظم البابا فرانسيس االول،
وهو الحضور االول من نوعه لرئيس الكنيسة
الكاثوليكية يف العامل منذ  70عاما يف افتتاح
اعامل الجمعية العمومية ،وحضورالرئيس
الرويس فالدميري بوتني يف اول زيارة له لالمم
املتحدة لعرش سنوات خلت ،واملستشارة
االملانية انجيال مريكل التي تعد منخرطة يف
صلب ازمة الهجرة يف اوروبا ،اىل الرئيسني
الصيني يش جينبينغ والكويب راوول كاسرتو
وااليراين الشيخ حسن روحاين.
كان لفلسطني التي تعد دولة مراقبة غري عضو
يف االمم املتحدة ،فرصة حضور رئيسها محمود
عباس ،لرفع علمها امام مقر املنظمة الدولية
واالنضامم اىل النادي الدويل الكبري ،بعدما
القى كلمة ملح فيها اىل احتامل خروج السلطة
الفلسطينية من كل االتفاقات مع ارسائيل يف ظل
استمرار التعنت االرسائييل يف تحقيق السالم.
بعد مغادرة الرئيس سالم والوزير باسيل
نيويورك ،بقي االمني العام لوزارة الخارجية
السفري وفيق رحيمي هناك يتابع مع
مندوب لبنان الدائم السفري الدكتور نواف
سالم االجتامعات والجلسات الفرعية للجان
املتخصصة ،وتستمر حتى نهاية كانون االول.
وبناء عىل توصياتها تصدر القرارات عن الجمعية
العمومية يف مواضيع الرشق االوسط ومشاكل
التسلح واالرهاب وحقوق االنسان والحروب
واملجاعة والفقر والغذاء والتنمية واالقتصاد.
يقول السفري سالم لـ"االمن العام"" :هذه
االجتامعات والجلسات تختزل الشغل الحقيقي
لالمم املتحدة ،النها تطاول كل الجوانب التي
تهم دول العامل ،من مشكالت امنية وسياسية
واجتامعية ومعيشية واقتصادية وتنموية".
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ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺗﻌﻠﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ّﻳﺔ
ّ

السفير سالم :مجموعة الدعم
اتفقت على دعم لبنان

ﺗﺼﻤﻴﻤﻬــﺎ ﺍﻟﻤﺜﺎﺑﺮﺓ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.

حاورت "االمن العام" مندوب لبنان الدائم لدى االمم املتحدة
السفري الدكتور نواف سالم حيال تقييمه مشاركة لبنان يف اعامل
الدورة الـ 70للجمعية العمومية.
■ مباذا متيزت الدورة االخرية هذا العام وما البارز فيها؟ ماذا
حققت مشاركة لبنان؟
□ ملشاركة لبنان وجهان .عام ولبناين .يف رأيي اهم ما م ّيز الدورة
الـ 70يف الجانب السيايس اهامل القضية الفلسطينية .املفارقة
الكربى انه بينام كان يتم رفع علم فلسطني لتكريسها كدولة عضو
مراقب يف االمم املتحدة ،مل تتطرق كلامت اي من رؤساء الدول
اىل الرصاع العريب  -االرسائييل من قريب او بعيد ،ال سيام كلامت
رؤساء او ممثيل الدول الخمس الكربى .وهذا يدل عىل تبدل
اهتاممات الدول الكربى واولوياتها .طغت عىل مداوالت الجمعية
العمومية يف الجلسات املغلقة مواضيع مكافحة االرهاب واالزمة
السورية ومشكلة النازحني او الالجئني السوريني .وكانت يف صلب
اربعة لقاءات ملفتة بني االمريكيني والروس عىل مستوى الرئيسني
باراك اوباما وفالدميري بوتني ووزيري الخارجية جون كريي وسريغي
الفروف.
■ هل من معلومات عام اتفق عليه بني الكبار يف ما خص ازمات
املنطقة؟
□ معلومايت انه تم االتفاق عىل استمرار السعي اىل ايجاد حل
سيايس لالزمة السورية ،وان مل يتوصلوا اىل اتفاق او تفاهم عىل
تفاصيل الحل وآلياته ،خاصة بالنسبة اىل مصري الرئيس بشار االسد
يف التسوية السلمية لالزمة .لكنهم متفقون عىل االولويات ،وهي
وقف الحرب والحل السيايس عرب تفعيل عملية جنيف ومكافحة
االرهاب يف سوريا.
■ هل سيطرت نتائج االتفاق النووي الغريب  -االيراين عىل اعامل
الجمعية العمومية؟
□ تبني ان النتائج املرجوة الرسيعة لالتفاق مل ترتجم ومل تظهر .تبني
ان املسألة ستأخذ وقتا اطول مام كان يتوقع لحصول تفاهامت
نهائية وكاملة لحل املشكالت املتفاقمة بني الطرفني.
■ كيف انعكست هذه االجواء الدولية عىل وضع لبنان؟
□ كل هذه االجواء الساخنة انعكست عىل لبنان بأنه حاليا
ليس اولوية يف جدول اعامل الدول الكربى واالقليمية .املشكالت
كثرية واطرافها كثريون كامريكا وايران وروسيا والسعودية واليمن

 70ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ

مندوب لبنان الدائم لدى االمم املتحدة السفري الدكتور نواف سالم.

والعراق ،وطبعا سوريا وليبيا وفلسطني .امنا بارقة االمل كانت
يف مؤمتر مجموعة الدعم الدولية للبنان التي رغم الخالفات بني
اعضائها حول القضايا الدولية واالقليمية ،كانت متفقة وان عىل
الحد االدىن من التفاهم حيال دعم لبنان واستقراره ووحدة اراضيه
وسيادته .رمبا هذا ليس كافيا النه ال ينتج تسويات تنتج بدورها
توافقا عىل انتخاب رئيس للجمهورية .لذلك رموا هذه املسؤولية
عىل تفاهم اللبنانيني انفسهم.
■ كيف كان لبنان حارضا يف هذه املعمعة الدولية؟
□ بعد انتهاء اعامل الجمعية العمومية عىل مستوى القمة ومغادرة
رؤساء الوفود ،بدأ العمل الفعيل عرب اجتامعات اللجان الفرعية
االساسية الست ،ولبنان موجود وناشط فيها ،وكانت لنا مداخالت
اساسية ال سيام يف اللجنة املتعلقة مبكافحة االرهاب حيث طرحنا
التصدي لجذور االرهاب وليس ظواهره ونتائجه ،ويف لجنة التسلح
حيث طرحنا جعل الرشق االوسط منطقة خالية من السالح النووي
الذي متتلكه عىل نحو اسايس ارسائيل .كام ركزنا جهدنا عىل اللجنة
االقتصادية ـ االجتامعية لالمم املتحدة تحضريا النتخاب لبنان عضوا
يف املجلس االقتصادي  -االجتامعي الدويل ملدة ثالث سنوات ،كونه
س ُيعنى مبوضوع الالجئني .كذلك نتحرض للمشاركة يف قمة املناخ
العاملية التي تعقد يف باريس يف مطلع كانون االول ،وقمة الشؤون
االنسانية التي تعقد يف اسطنبول العام املقبل ،وهي ايضا ستعنى
مبوضوع الالجئني .هذان املؤمتران يف حاجة اىل متابعة حثيثة وكثيفة،
الن لبنان ادخل موضوع النازحني والالجئني يف صلب اجندة االمم
املتحدة للتنمية املستدامة والشؤون االنسانية.
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عن مراحل تنفيذه .عمد اىل تعيني منسق
خاص له يف لبنان ملتابعة تنفيذ القرار ،اي
االستقرار يف لبنان .تاليا كل ما له عالقة
باالستقرار يصبح مجلس االمن معنيا به.
والحكومة اللبنانية هي التي طلبت انشاء
"مجموعة الدعم الدولية للبنان".
اول تحرك كان بعد اغتيال اللواء وسام
الحسن يف  19ترشين االول  .2012شعرت
االمم املتحدة بان االستقرار مهدد ،وبدأ
الحديث عن ان لبنان مقبل عىل حرب.

االجتامع االول لـ"مجموعة الدعم الدولية للبنان" يف نيويورك يف ايلول  2013يف حضور الرئيس ميشال سليامن.

إطار دولي يحتاج الى إستثمار معزّز بإقتراحات

"مجموعة الدعم الدولية" من الفكرة إلى التنفيذ
عندما يتغلب منطق العقل تتولد االفكار الخالقة محولة الخطر اىل فرصة ،يستفيد
منها الوطن يف تعزيز امنه .تتجىل االرادة املقرونة بعمل دؤوب لتوظيف اهتامم
الدول الصديقة بلبنان ،وبناء منظومة حامية له يف خضم ازمات كربى تحوط به.
هكذا ولدت فكرة "مجموعة الدعم الدولية للبنان" التي تحولت اىل حقيقة
مل يكن السفري ناجي ايب عايص ،الديبلومايس
املثقف الواسع الخربة يف بعثات ابرزها
نيويورك وسويرسا وفرنسا والفاتيكان ،ويف
دوائر وزارة الخارجية ومؤمترات دولية،
املدير العام السابق لرئاسة الجمهورية،
يف وارد تضييع فرصة سنحت يف مفصل
خطري مر فيه لبنان ،كاد ان يربطه نهائيا
مبصري املحيط املتفجر .يف لحظة مؤاتية
جمع اوراقه واستجمع املايض وقاطعه
مع الحارض ،ووضع العناوين العريضة
والتفاصيل الدقيقة يف مرشوع متكامل
س ّوقه عرب اجتامعات متالحقة مع دول
القرار .فكانت "مجموعة الدعم الدولية
للبنان" ،املستمرة اىل يومنا هذا حامية
االستقرار واالمن.
كيف ولدت "مجموعة الدعم الدولية

للبنان؟ ما هي اهميتها؟ كيف السبيل اىل
توظيفها لخري لبنان واللبنانيني؟
تكمن اهمية مجموعة الدعم يف انها
ارسلت اشارة واضحة اىل االطراف الداخليني
واالقليميني والدوليني ،مفادها ان واشنطن
وموسكو املختلفتني يف اوكرانيا وسوريا
وساحات اخرى ،متفقتان عىل تحييد لبنان.
فام قيمة هذه الرسالة؟

اهداف مجموعة الدعم:
تعزيز االستقرار ،منع
خطر االرهاب ،دعم الجيش،
حل ازمة الوافدين

اذا كان ال بد من وضع "مجموعة الدعم
الدولية للبنان" اىل جانب اتفاق الطائف
وعدم وجود رغبة داخلية يف االقتتال ،ومل
يصل الخالف االقليمي اىل حد التقاطع عىل
االرض اللبنانية ،مثة رسالة دولية كبرية هي
تحييد لبنان عىل االقل امنيا .كل ذلك ادى
اىل االستقرار النسبي املوجود فيه.
اين يحصل الخطأ؟
عندما ُينظر اىل املجموعة وتقييمها بكم
من املال اىت اىل لبنان ،بينام هدفها االساس
سيايس وامني.
قالئل يعرفون متى بدأ املجتمع الدويل
التحرك لدعم استقرار لبنان .كثريون يسألون
عن سبب ّ
تدخل مجلس االمن يف الشأن
اللبناين الداخيل؟
يعترب مجلس االمن ان له ان يتدخل يف الشأن
اللبناين من باب وحيد ،هو حامية االستقرار
والقرار  1701الذي قبلت به الحكومة
اللبنانية كونه معنيا بحامية االستقرار.
تبعا لذلك كلف االمني العام لالمم املتحدة
عمال بالبند االخري من القرار تقديم تقرير

ماذا حصل؟
صعد سفراء الدول الخمس الدامئة العضوية
يف مجلس االمن اىل قرص بعبدا .بعد لقائهم
رئيس الجمهورية ميشال سليامن دخلوا
سويا اىل قاعة الصحافة واصدروا بيانا
جامعيا طلب الهدوء واالستقرار ،اتبعوه
باجراء اتصاالت ادت اىل تهدئة الوضع .تاليا
ما اوصل اىل فكرة انشاء "مجموعة الدعم
الدولية للبنان" اعتبارات ثالثة:
 -1امني هو كيفية تعزيز االستقرار.
 -2تكاثر اعداد الوافدين السوريني والسبيل
اىل حل هذه االزمة.
 -3جبه خطر االرهاب ودعم الجيش.
اول فكرة خرجت من احد السفراء
االوروبيني الذي قال :نعطي املال اىل برنامج
االمم املتحدة االمنايئ ( )UNDPبحيث يضع
عددا كبريا من موظفيه يف رئاسة الحكومة،
وتسند اليه حل ازمة الوافدين .كان مثة
رأي آخر افاد ان مهامت ( )UNDPتقنية
ومالية ،وال بد من دعم اسرتاتيجي اشمل
يطاول االستقرار ،ويواجه ازمة الوافدين
ودعم االقتصاد والجيش واملؤسسات االمنية.
بالتنسيق بني رئاسة الجمهورية واملنسق
الخاص لالمني العام لالمم املتحدة يف حينه
ديريك بالمبيل وبعثة لبنان يف االمم املتحدة،
صيغت فكرة انشاء مجموعة دعم واخراجها
من املنظمة الدولية .بدورها البعثة الفرنسية
يف نيويورك ادت دورا تنسيقيا .اما َمن بادر
بالدعوة اىل انشاء املجموعة فهو االمني
العام لالمم املتحدة بان يك مون الذي وجه
رسائل اىل الدول الخمس الدامئة العضوية يف

واالجتامع الثالث يف نيويورك يف ايلول  2015يف حضور الرئيس متام سالم.

ادى انشاء املجموعة
الى نتائج سياسية
ومؤسساتية وامنية
وانسانية
مجلس االمن واالمانة العامة لالمم املتحدة
واملؤسسات التابعة لها مبا فيها ()UNDP
واملفوضية السامية لالمم املتحدة لشؤون
الالجئني ( )UNHCRوالبنك الدويل
والجامعة العربية واالتحاد االورويب ،وكانت
الدعوة اىل اجتامع يف  25ايلول  .2013بعد
االجتامع طلبت دول االنضامم اىل املجموعة.
تفاديا لتوسع حجمها ما يؤدي اىل عدم
انتظام عمل املجموعة ،وضع معياران:
اول هو ان الدولة التي تعقد عىل اراضيها
مؤمترا خاصا لتنفيذ احد البنود املحددة
يف التوصيات تصبح مشاركة يف املجموعة،
وثان ان كل دولة تود املساعدة تستطيع
ان تبلغ رغبتها وتشارك يف اي اجتامع الحق
ليس كعضو يف املجموعة امنا كدولة راغبة
يف املساهمة.
دعت املانيا اىل اجتامع عىل اراضيها يف شأن
الوافدين ،وصارت الحقا عضوا مشاركا.

كذلك دعت ايطاليا اىل اجتامع لدعم الجيش
يف روما فصارت عضوا مشاركا .فرنسا التي
هي عضو يف املجموعة دعت اىل مؤمتر لدعم
االستقرار واملؤسسات .تاليا فان االجتامع
االول الذي انشأ "مجموعة الدعم الدولية
للبنان" يف نيويورك مببادرة من بان ترأسه
شخصيا ،شارك فيه الرئيس اللبناين ووزراء
خارجية امريكا وروسيا وفرنسا وبريطانيا
واملندوب الدائم للصني لدى االمم املتحدة
واالمني العام للجامعة العربية وممثلون عن
املؤسسات التابعة لالمم املتحدة واالتحاد
االورويب .صدر يف نهايته ما سمي "خالصات
مجموعة الدعم الدولية للبنان" يف مجاالت
اربعة حرضت مسبقا هي:
• دعم استقرار لبنان ومؤسساته.
• دعم اقتصاد لبنان.
• دعم القوات املسلحة اللبنانية من جيش
وقوى امنية.
• دعم الجهد الهادف اىل مواجهة مشكلة
الوافدين.
اجتمع مجلس االمن يف  26ترشين الثاين
 2013واصدر بيانا تبنى مبوجبه هذه
التوصيات ،ليعطيها قيمة اكرب.
لكن مثة سؤاال يطرح :اي نتائج حققتها
"مجموعة الدعم الدولية للبنان"؟
 سياسيا ومؤسساتيا :ادت اىل اجتامعاتوبيانات متتالية عن مجلس االمن تذكر
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السفري ناجي ايب عايص ع ّراب انشاء "مجموعة الدعم الدولية للبنان".

يف كل مناسبة بدعم املجتمع الدويل
لالستقرار يف لبنان ،والذي يشكل رسالة
موجهة اىل الداخل اللبناين واملحيط االقليمي
والعامل بأن مثة رعاية للشأن اللبناين من اجل
تحييده .ال شك يف ان هذا االمر ساهم يف
تحييد لبنان عىل الصعيد االمني ،واعطى
اشارة اىل انه خارج النزاعات والحروب.
لكنه مل يستطع تحييده عىل الصعيد
السيايس ،كون تحييده سياسيا يعني فصله
عام يجري يف املنطقة من رصاع نفوذ وليس
رصاعا مسلحا فحسب .ويبدو ان لبنان ال
يزال مرتبطا السباب غري مجهولة برصاع
النفوذ السيايس القائم يف املنطقة ،وان مل
يكن جزءا من الرصاع العسكري ،كام يف
اليمن وسوريا واىل حد العراق .من هنا
يتعذر انتخاب رئيس للجمهورية قبل ان
تغدو الصورة واضحة يف سوريا .يعود عجز
املجتمع الدويل عن التحييد السيايس اىل
صعوبة سياسية ،كون "مجموعة الدعم
الدولية للبنان" ال تضم السعودية وايران.
ال يخفى انه كانت لدى لبنان رغبة يف
ارشاكهام ،لكن االتفاق النووي مل يكن قد
انجز ،وال الظروف كانت تسمح بذلك.
فضال عن انه مل يتحقق املعيار املوضوعي
للرشاكة .علام ان نجاح املجموعة يف تحييد
لبنان سياسيا وتعزيز استقراره واقتصاده

ومؤسساته ،يستلزم اتصاال وتنسيقا وتشاورا
اكرب بينها وكل من ايران والسعودية .وهو ما
يجري ،لكنه يحتاج اىل وترية وتحفيز اكربين.
 دعم الجيش :عقد مؤمتر يف روما وخرجبالتزامات ،وكانت رسالة من الدول املشاركة
فيه اىل كل دول العامل بأن "مجموعة الدعم
الدولية للبنان" يهمها دعم الجيش وال تسمح
باضعافه وال رشذمته .ناهيك بأن الجيش يف
حاجة اىل تعزيز قدراته وتسليحه.
 الوافدون :من االساس مل تكتف الحكومةاللبنانية بالدعم املايل ،بل وضعت "خطة
طريق ملشاريع وبرامج ذات اولوية"
اعدت بالتنسيق مع البنك الدويل واالتحاد
االورويب .هنا حصل خطأ يف الرتكيز االعالمي
عىل حجم املبالغ التي ستصل اىل لبنان.
أي شح يف املال يعترب فشال للمرشوع الذي
يدعى مجموعة دعم دولية .مع وجود خطة،

تكمن مسؤولية
العهد الجديد وحكومته
في املتابعة والتفعيل
والتنفيذ

تركزت مقاربة معالجة موضوع الوافدين
عىل اربع نقاط كانت موضع تكرار وتأكيد
من لبنان ،وسعت اىل تقاسم االعباء .لهذه
الغاية عقد مؤمتر يف الكويت يف  15كانون
االول  2013لالعالن عن التربعات .ثم عقد
اجتامع آخر يف الكويت ايضا يف  30كانون
الثاين  2014لتقييم املؤمتر االول ودرس
حاجات جديدة .وعقد مؤمتر يف املانيا يف
متوز  2014لتقاسم االعباء املالية .حصلت
التزامات سدد منها ما نسبته  ،%40ما
يتطلب سعيا مستمرا ،ليس لتوطينهم امنا
تلبية حاجاتهم .وقد طالب لبنان بتقاسم
االعداد ،لكن االلتزامات كانت خجولة.
اليوم ارتفع العدد واقر مبدأ تقاسم
االعداد ،لكنه ال يزال يف حدود دنيا .اوروبا
استوعبت يف حدود  200الف وافد .طالب
لبنان بتوسيع اطر ايواء الوافدين يف مناطق
عدة ،وانشاء مناطق آمنة داخل سوريا الن
فكرة انشاء مناطق يف الداخل رفضت يف
حينه يف مجلس الوزراء .عىل ان االفضل
حل االزمة السورية سياسيا .بذلك يعود
الوافدون السوريون اىل بلدهم.
من هنا ،فان الهمة عىل العهد الجديد يف
موضوع الوافدين السوريني ،واملحافظة
عىل االستقرار االمني ،واالستمرار يف
اصالح املؤسسات وتعزيزها ،وزيادة حجم
املساعدات االقتصادية للبنان .كام عىل
العهد الجديد تكثيف نشاطه يف موضوع
دعم الجيش.
َمن يقوم باملتابعة؟
هناك لجنة انشئت يف وزارة الخارجية عىل
مستوى املوظفني الكبار .من دون شك تقع عىل
الحكومة ككل مسؤولية املتابعة عرب الوزارات
املختلفة .عند انتخاب رئيس للجمهورية
من املفرتض ان تتابع كل اهداف "مجموعة
الدعم الدولية للبنان" وعدم االكتفاء مبا
سيخرج منها ،نظرا اىل ان لبنان يعاين كثريا
من التوصيف وقليال من االقرتاحات ،يف حني
ان املطلوب االقرتاح والبحث يف سبل التنفيذ.
وها هو االطار املتمثل بـ"مجموعة الدعم
الدولية للبنان" موجود.
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تعاون

اللواء عباس ابراهيم يلقي كلمته.

واالب بول كرم.

مذكرة تفاهم بين األمن العام و"كاريتاس لبنان"
اللواء إبراهيم :األمن منظومة تتمازج فيها الش ّدة مع الحكمة
النها يف خدمة االنسان مقدار ما هي يف خدمة االمن واالستقرار ،فتحت
املديرية العامة لالمن العام ابوابها امام تطوير كل نظم العمل وآلياته املرتبطة
بهذا الشأن ،ال سيام الوافد االجنبي الذي تعرتضه مشكالت ال تحل اال عرب
الطرق القانونية ،فوقعت مع "كاريتاس لبنان" مذكرة تفاهم لتحسني وضعه
وضامن معاملة افضل له
للمرة الثانية تحتفل املديرية العامة لالمن العام
مع رابطة "كاريتاس لبنان" بتوقيع مذكرة تفاهم
هدفها تطوير الرشاكة من اجل ضامن معاملة
افضل للعامل االجانب وطالبي اللجوء اىل بلد
آخر ،الذين تعرتف بهم املديرية ،بالتنسيق مع
مكتب املفوضية السامية لشؤون الالجئني يف
لبنان.
اقيم االحتفال يف مقر املديرية العامة لالمن العام
برعاية املدير العام اللواء عباس ابراهيم ورئيس
رابطة "كاريتاس لبنان" االب بول كرم ،ويف حضور
املسؤولني فيها وممثلني عن البعثات الديبلوماسية
واملنظامت الدولية املعنية والضباط الكبار.
افتتاحا النشيد الوطني ،ثم نشيدا االمن العام
و"كاريتاس" ،فرتحيب من عريف االحتفال النقيب
زاهر يحيى.
ثم القى اللواء ابراهيم كلمة قال فيها" :عندما
تسلمنا مهامتنا عىل رأس املديرية العامة لالمن
العام منذ اربع سنوات ،قلنا حينها ان هذه املديرية
هي يف خدمة االنسان بقدر ما هي يف خدمة
االمن واالستقرار .االمن واالستقرار ال يتوطدان

يف ظل االضطراب املجتمعي حيث يسود الظلم
وتفتقد العدالة ،ويعمم الفقر والجهل".
اضاف" :منذ نشأتها كانت املديرية العامة لالمن
العام عينا ساهرة وراصدة عىل امتداد الوطن،
لتعكس الصورة الواقعية ملا يحصل يف البالد من
تطورات تتجاوز السياسة اىل ما هو ابعد ،الن
املسببات الرئيسية الي توتر داخيل غالبا ما تكون
ذات طبيعة اجتامعية او اقتصادية او ثقافية او
امنائية .كان لالمن العام وال يزال الدور الرئييس يف
انتظام االمور من خالل التقارير واالقرتاحات التي
كان يرفعها اىل السلطة السياسية يك تستبق احداثا
محتملة ،او ايجاد الحلول واملخارج لالزمات التي
لو قيض لها النجاح ،وهذا ما حصل ويا لالسف
يف كثري من االحيان ،الطاحت االستقرار وهددت
امن الوطن واملواطن .اما اليوم ،ومن منطلق
وعي االمن العام مسؤولياته الوطنية واالنسانية،
تقرر تفعيل الرشاكة مع رابطة "كاريتاس لبنان"
وتطويرها ،وخصوصا مركز االجانب يف الرابطة،
من اجل ضامن معاملة افضل للعامل االجانب
وطالبي اللجوء اىل بلد آخر واملعرتف بهم من

املديرية ،بالتنسيق مع مكتب املفوضية السامية
لشؤون الالجئني يف لبنان .ولتأطري هذه الرشاكة
وقوننتها ،وتنظيم العالقة مع رابطة "كاريتاس
لبنان" يف صورة افضل ،تم االتفاق عىل توقيع
مذكرة تفاهم بني الطرفني ،توفر ملكتب رعاية
االجانب التابع للرابطة والكائن يف حرم نظارة
االمن العام ،وهو املركز الوحيد الذي تتم احالة
املوقوفني االجانب الذين انهوا محكومياتهم اليه
يف انتظار ايجاد حل الوضاعهم ،توفري املساعدة
للموقوفني يف املركز .مساعدة اجتامعية طبية
قانونية من دون متييز بني موقوف وآخر.
كذلك توزيع املساعدات العينية عليهم وتقديم
املعونة القضائية .لعل اهم ما يف هذه املذكرة ما
اشارت اليه مادتها الثانية يف تعاون بني املديرية
و"كاريتاس" يف مجال تسهيل التحقيقات الخاصة
الشخاص وقعوا ضحية جرائم االتجار بالبرش،
وتقديم املساعدة الصحية والنفسية واالجتامعية
وترحيل من تستدعي حاالتهم الصحية والنفسية
واالجتامعية مغادرة نظارة االمن العام اىل مراكز
االيواء التابعة ملركز االجانب يف رابطة كاريتاس
لبنان".
وقال اللواء ابراهيم" :ان هذا التعاون يؤكد
البعد االنساين ملهمة املديرية العامة لالمن العام
التي تطبق ادق معايري الشفافية يف التعامل مع
امللفات االجتامعية ،والنظر اىل كل فرد كقيمة
انسانية مطلقة يف ذاتها ،وليس ككمية مهملة

مرمية عىل رصيف الحياة .االمن ليس عصا وال
رصاصة ،وال قنابل مسيلة للدموع فحسب ،امنا هو
منظومة متكاملة تتامذج فيها الشدة مع الحكمة
وبعد النظر ،وتغليب املساحة املشرتكة بني الدولة
ومواطنيها ،وليس االمعان يف قطع جسور التواصل
يف ما بينهم .طبعا هذه ليست مسؤولية احادية
الطرف ،بل مسؤولية جامعة ينبغي ان ينخرط
فيها كل املعنيني يف الشأن العام تحت سقف
القانون والنظام".
اضاف" :ان هذه املناسبة نريدها ان تكون بداية
انطالق لصوغ آليات تعاون مختلفة ومثمرة وبناءة
بني الدولة اللبنانية واملجتمع املدين .هنا تربز
مسؤولية املجتمع الدويل ايضا يف تقديم الدعم
واملساندة املادية والعينية من اجل التخفيف
ما امكن من وطأة ملف الوافدين السوريني اىل
لبنان باعداد تفوق طاقته االستيعابية ،الن العجز
يف املعالجة واالغضاء املتعمد عن وجودهم،
وما يشكله من سلبيات عىل املستويني االمني
واالقتصادي ،يؤسسان لحالة اجتامعية متفجرة
ستكون لها تشظيات امنية خطرية لن يسلم منها
لبنان ،وال املجتمعات العربية والدولية".
واكد اللواء ابراهيم "ان مذكرة التعاون التي نوقعها
اليوم هي الحرف االول يف ابجدية الدرب الطويل
الذي يتعني علينا سلوكه لبلوغ ما نصبو اليه
من استقرار ووضوح يف التعامل مع ملف بهذه
االهمية ،وهو ملف العاملة االجنبية والوافدين
السوريني  -بصفة نازح  -او الالجئني الفلسطينيني".
وشدد عىل "انها حجر الزاوية يف مدماك ،نرجو
ان يعلو يوما فيوما ليستحيل بناء متامسكا
وممسوكا بفعل ارادة الدولة اللبنانية يف انتظام

اللواء ابراهيم واالب كرم يوقعان مذكرة التفاهم.

االمور مؤسساتيا وانسانيا ،وتجاوب املجتمع املدين
الوطني والفاعل ،الذي يبني وال يخرب كام هي
حال رابطة "كاريتاس لبنان" .ونأمل يف ان يشهد
لبنان جمعيات مامثلة تنهض بالتعاون البناء
مع مؤسسات الدولة بالوطن واالنسان ،وذلك
تحت مظلة دولية نريدها ان تكون اكرث فاعلية
وانسجاما مع مبادئ االمم املتحدة ورشعتي
حقوق االنسان والطفل واملصلحة اللبنانية العليا،
وهذا جل ما نرجوه ونصبو اليه يف وطننا لبنان".
وقال االب كرم" :منذ تأسيس مركز املهاجرين
االجانب يف رابطة "كاريتاس لبنان" (سنة ،)1994
الذي يهتم بقضايا انسانية ومالحقات قانونية
للعامل االجانب واملهاجرين القادمني اىل وطننا ،بدأ
عددهم يزداد وتكرث معهم مشاكلهم وهمومهم
وقضاياهم التي تهمهم وتهمنا .ومبا ان الرسالة
االساسية لـ"كاريتاس لبنان" انسانية واجتامعية مع
اي انسان ،كان من الرضوري ايجاد من يهتم بتلك
االمور ،لذا تحملنا املسؤولية يف هذا املجال ،وكانت
رسالتنا اوال وآخرا تقديم املساعدة املتوافرة .والن
االمن العام هو املؤسسة الحكومية التي اوالها
القانون مهمة متابعة اوضاع العامل االجانب
واملهاجرين كافة ،وصوال اىل تنظيم اقامتهم او
ترحيلهم اىل بالدهم اذا اقتىض االمر ،عىل ما يقرر
وفقا للقوانني املرعية االجراء .فكل اجنبي يحكم
عليه القضاء او يقرر ترحيله اىل بالده ال ميكن ان
يبقى طليقا ،كان ال بد من استحداث مكان ميكث
فيه هؤالء ضمن الفرتة التي تيل الحكم او القرار
وتسبق السفر .فوجدت االمكنة وآخرها نظارة
املديرية الحالية التي وضع يف داخلها مكتب
لكاريتاس يهتم ويعتني بكل اوضاعهم ،ومن

ويتبادالن الدروع.

ضمنها الناحية القانونية بحسب امكاناتنا بالتنسيق
التام مع املديرية العامة لالمن العام".
اضاف" :مع مرور االيام والسنوات من الخدمة
وتزايد الحاالت ،اتفق الجميع عىل ان الظروف يف
ذلك املكان غري مالمئة ومطابقة للمعايري الدولية،
ومل تعد تتوافق مع الغرض التي انشئت من اجله،
وهي غري مؤاتية ايضا لعنارص االمن العام .فألن
االجنبي واملهاجر الذي مير مرور الكرام ،او يبقى
فرتة وجيزة تسبق سفره السباب عدة لسنا يف وارد
الدخول يف تفاصيلها ،قد يكون يف غالبيتها ملفه او
هو نفسه سبب تأخرها ،امثر التعاون يف ما بيننا
ايجاد مركز جديد لهذه النظارة ،سيتم االنتقال
اليه يف اقرب وقت ،ونرجوه يف غضون ايام او
اسابيع .متكنت "كاريتاس لبنان" من املساهمة
يف تجهيزه بفضل رشكائنا .كل ذلك مل يكن
ليحدث لو مل توقع عام  ،2004مذكرة التفاهم
بني "كاريتاس لبنان" واالمن العام ،وهي االوىل
بني مؤسسة كنسية منظمة لها تاريخها الطويل
يف حقل العمل االجتامعي املدين ،ومؤسسة اخرى
حكومية عسكرية امنية .ومل يقف االمر عند هذا
الحد ،فالتعاون مستمر وبزخم اىل االمام ان شاء
الله بفضل عنايتكم وسهركم يا سعادة اللواء .وما
املذكرة التي توقعها اليوم اال تعبريا عن االستمرار
والثبات يف التعاون وصوال اىل تحقيق الهدف
املشرتك الذي نعمل من اجله جميعا ،اال وهو
خدمة االنسان ومتكينه من الوصول اىل حقوقه
الكاملة وفق املواثيق الدولية ،وانسجاما مع
رشعية حقوق االنسان".
يف الختام ،وقع اللواء ابراهيم واالب كرم مذكرة
التفاهم ،وجرى تبادل الدروع التذكارية.
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زيارة
ّ
سمو األمير وإجتمع بالمسؤولين الكبار
إستقبله في الكويت

اللواء إبراهيم للجالية :خياركم الوطن وحده

اللواء عباس ابراهيم متوسطا اركان الجالية اللبنانية يف الكويت.

لبى املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم دعوة رسمية من وزير الدفاع
الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح لزيارة االمارة ما بني  9ترشين االول و 11منه،
التقى خاللها امري البالد الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس االمة
مرزوق عيل الغانم ووزير الدفاع ،اىل مدير االستخبارات العسكرية الجرنال عبد
الرحمن الهدهود
اتخذت املحادثات التي اجراها املدير
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم،
يف الكويت تلبية لدعوة رسمية ،طابعا
امنيا ،وخصصت ملناقشة الهموم االمنية
املشرتكة وسبل توحيد الجهود يف مواجهة
االرهاب ،خصوصا بعد االعتداءات
االرهابية االخرية التي تعرضت لها
الكويت.
عىل هامش الزيارة الرسمية ،لبى اللواء
ابراهيم دعوة اىل عشاء تكرميي اقامه
رجل االعامل اللبناين حسن حجيج يف
حضور شخصيات وعدد من ابناء الجالية

اللبنانية يف القطاعات االقتصادية واملالية
واالجتامعية املختلفة.
وخاطب اللواء ابراهيم ابناء الجالية
بدءا مبا سامه “مفارقة الفتة تتقاطع
عندها االفكار واملشاعر ،اال وهي دولة
الكويت نفسها ،وما لها من دور اسايس
وريادي يف املنطقة عموما ،ووطننا
االول لبنان خصوصا ،يف وقوفها الدائم
مع شعبه ومؤسساته الدستورية .كانت
املعني الذي ال ينضب يف العطاء والبذل،
ففتحت ابوابها الهله من دون انقطاع.
لهذا انتم ونحن موجودون هنا يف حرضة

امري االنسانية عنيت سمو االمري الشيخ
صباح االحمد الجابر الصباح”.
اضاف“ :ان القيمة املضافة للوطن
الشقيق الكويت هو التشابه والتامثل
يف املامرسة الدميوقراطية ،وقبول التنوع
سمة النظم السياسية املتحرضة .وهذا ما
متيزت به الكويت منذ نشأتها ،وليس ادل
عىل ذلك سوى منعتها الداخلية يف وجه
الفتنة واالرهاب ،فكان االبداع الثقايف
بشعار “انا كويتي” ردا عىل الهجوم
االرهايب الذي استهدف مسجدا لله.
ليس مبالغة القول وبثقة ،ان الكويت
دولة عظيمة عىل كل املستويات سواء يف
الحداثة الثقافية والعمرانية واالقتصادية
واالستشفائية .فهي عالمة الجمع
لشعوب عدة متنوعة املنابت والثقافات،
ويكاد ينفرد اللبنانيون بحضور خاص
يف هذه الدولة لعدم شعورهم بالغربة.

لفتني امران اساسيان عندما اتحدث اىل
لبنانيني ممن عاشوا عىل هذه االرض
املعطاءة :االول ان كل َمن التقيته كان
يردد عبارة “الكويت ال تنىس” ،والثاين
انه يستحيل ان يراودك شعور بالقلق
وانت يف الكويت دولة القانون التي
يرأسها سمو االمري الشيخ صباح االحمد
الجابر الصباح”.
وقال اللواء ابراهيم“ :منذ استقاللها
نهجت الكويت مسلكا واضحا وثابتا يف
سياستها الخارجية ،ارتكز عىل وجوب
تقديم املساعدات لكل البلدان املتعرثة،
ومن دون اي اعتبار لحيثيات جغرافية
او دينية او عرقية ،انطالقا من اقتناع
قيادتها منذ ذاك الحني باهمية الرشاكة
الدولية ومعناها .لذا كان التتويج
بلقب امري االنسانية وقائدها الشيخ
صباح االحمد الجابر الصباح .واسمح
لنفيس بالقول واالضافة ايضا بانه
شيخ الديبلوماسية والقيادة الحكيمة
وامريهام .اللبنانيون يف الكويت ارتحلوا
اليها يف زمن البدايات ،وواكبوا تطورها
ومنوها وكانت لهم اليد الطوىل يف الكثري
من الحقول الرتبوية والصحية واالمنائية
والهندسية والتجارية ،كام استخراج
النفط وتصنيع مشتقاته وسوى ذلك من
االعامل املختلفة .كام ال ننىس ايضا دور
االعالميني اللبنانيني منذ نهاية خمسينات
القرن املنرصم يف اطالق النهضة الصحافية
يف هذا البلد .نذكر جميعا كيف تضامن
اللبنانيون مع هذا البلد الشقيق عندما
تعرض للغزو واالجتياح عىل يد جيش
صدام حسني ،معلنني رفضهم املطلق هذا
السلوك املدان .ال ينىس اللبنانيون عندما
يتحدثون عن االستثامرات التي قام بها
رجال االعامل الكويتيون يف وطنهم الثاين
لبنان ،فساهمت يف االقتصاد الوطني
وانعشته ،عدا اقبال الجالية الكويتية
عىل تنمية قطاع االصطياف .وبعد عودة
السالم اىل ربوع لبنان ،ها هو صندوق
التنمية الكويتي ميد يدا كرمية اىل الدولة
اللبنانية ،اخذا عىل عاتقه متويل اعادة

اعامر املدارس وبناء الجسور وشق
الطرق وترميمها واملساهمة يف انشاء
البنى التحتية ،عدا ما قام به الصندوق
واملؤسسات الكويتية الرسمية عىل اثر
عدوان متوز  2006يف مجال اعادة ترميم
ما تهدم من املساكن واملدارس يف القرى
الجنوبية ،واملنشآت الحيوية كالكهرباء
والطاقة والقطاع الصحي”.
اضاف“ :لستم غرباء يف الكويت الن
اخوانكم يف هذا البلد املضياف واملعطاء
يعتربونكم كويتيني باالختيار ،وتكنون
انتم لهم مشاعر االحرتام والوفاء.
عىل هذا االساس فانكم مؤمتنون عىل
العالقات اللبنانية  -الكويتية ،وعليكم
تقع مسؤولية تنميتها ودفعها اىل االمام،
والبلوغ بها اىل ذروة ما يتمناه ابناء
البلدين”.
وختم“ :بعد لقايئ امري البالد بت اكرث
اطمئنانا اىل غدكم ،وانكم هنا حقا بني
اهلكم ،وان معيار راحتكم هو معيار
احرتامكم هذا البلد الكريم وقوانينه
ليس اال .فهو يرى فيكم عياله واحبكم
اىل قلبه ،واقربكم اليه واكرثكم خدمة
ووفاء لعياله .سيكون النرص حليف
لبنان ،فال تيأسوا .ليكن خياركم الوطن
والرهان عليه وحده ،ولن تخرسوا”.
والقى حجيج كلمة ،قال“ :انها لحظة
سياسية سعيدة ان يايت الينا يف الكويت

القيمة املضافة للكويت
التشابه في املمارسة
الديموقراطية وقبول
التنوع سمة النظم
السياسية املتحضرة
انتم مؤتمنون على
العالقات بني البلدين

اللواء عباس ابراهيم .الرجل الذي تعلق
عليه اآلمال للتخلص من العذابات انطالقا
من ادواره يف حفظ امن لبنان بدءا من
جنوبه ،ومنع التوترات يف املخيامت
الفلسطينية ،ثم من تجربته الرائدة يف
تحرير راهبات معلوال اللوايت وقعن
عىل صليب العذابات ،ثم اخامد الفتنة
املرتبصة بالرشق عرب تحرير رهائن اعزاز،
اىل املحاوالت املضيئة املستمرة لتحرير
عسكريي عرسال ،وصوال اىل تفكيك خاليا
االرهاب يوميا والصيد االرهايب الذي يقع
يف شباك االمن العام يف كل الجهات ،اىل
مطار بريوت حيث تم اعتقال اسريهم
الذي ر ّوع الناس عىل مداخل الجنوب،
وقام باغتيال الجيش اللبناين وحاول
رضب التعايش يف الجنوب”.
اضاف“ :انتم االدرى مبا يعصف باملنطقة
من تحديات واخطار ،وابرزها التهديد
العدواين االرسائييل الذي يستهدف
اليوم املسجد االقىص املبارك ومحاوالت
تقسيمه مكانيا وزمانيا .من ابرز
التحديات التي تواجه امتنا االرهاب
الذي طاول الكويت وتصدت له البالد
بوحدتها ،واملوقف املرشف المري البالد
الذي اعترب ان التفجري االرهايب الذي
استهدف مسجدا امنا يستهدفه شخصيا.
هذا التفجري الدموي الذي استنكره
لبنان .واذ نتابع انجازاتكم اليومية
وانجازات الجهاز الذي تقودون ،نرى ان
ما تقدمونه هو امنوذج وطني ليس لالمن
فحسب بل لالدارة ومكافحة الفساد .يف
وجودكم مل نعد نخاف عىل امتنا ،وقد
اثبتت التجارب صدق شعاركم ان االمن
يف امان .مل نعد نخاف عىل املستقبل،
ونحن نرى املسؤولية الوطنية املستجدة
يف الحوارات الوطنية والثنائية التي
يرعاها دولة رئيس املجلس االستاذ نبيه
بري التي تؤكد رضورة انجاز االستحقاق
الوطني املتمثل بانتخاب رئيس للبالد ،مبا
يعزز الثقة بلبنان ويؤمن عودة رسيعة
اىل ترشيع قانون لالنتخاب وتنشيط
العمل الحكومي”.
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الرئيس الـ 13وإجتياز الصحراء:
إنتظار الداخل وقرار الخارج
مل يسبق ان شغر املوقع االول يف لبنان هذه املدة القياسية .مل يسبق للرئاسة ان
بقيت يف ثالجة االنتظار هذا الوقت .مرحلة اجتياز الصحراء طالت ،والنفق يطول،
والضوء يف نهايته ال يبدو ظاهرا .الرساب اوضح من امللموس ،والضباب يعيق
الدرب نحو باب الحل

للعام الثاين مير عيد االستقالل من دون
احتفال رسمي وعرض عسكري يحرضه رئيس
الجمهورية ،يحوط به اركان الدولة .رئيس
الحكومة متام سالم الحريص عىل املوقع
املسيحي االول يف البلد ،يحاذر اقامة اي
احتفال رسمي احرتاما ملشاعر املسيحيني،
ورفضا لكل ما ميس صالحيات رئيس
الجمهورية ورمزيته وموقعه وداللة حضوره.
بعد  550يوما بدا الخوف يترسب ،ورقعة
تتوسع من التع ّود عىل فكرة غياب
الشك ّ
الرئيس وشغور الرئاسة وفراغ القرص.
ال رئيس لرتؤس االحتفاالت الوطنية ،وال رسالة
لالستقالل عشية العيد ،وال تقليد الضباط
املتخرجني سيوفهم عىل طريقة االفادة بدال
من الشهادة .ال رئيس يحرض مجلس الوزراء
فيرتأس ،وال رئيس يحرض قداس مار مارون
شفيع الطائفة التي يتبوأ رئيسها الزمني املوقع
املسيحي الوحيد يف العاملني العريب واالسالمي.
مل يسبق ان كانت انتخابات رئاسة الجمهورية
بعيدة املنال اىل هذا الحد .العثامنيون كانوا
يعينون الوالة ،والوايل يعني االمري ،واالمري
يبسط ظل حاميته عىل املشايخ والبكوات
واالغاوات يف مقابل الوالء بالطاعة واملال
والجند .الفرنسيون كانوا يعينون رئيس الدولة
من شارل دباس اىل اميل اده.
بعد االستقالل ابقى اللبنانيون عىل ثابت
ومتحرك .املتحرك هو التحالفات والوالءات
واالنصياعات ،والثابت هو الحسابات الضيقة
والحزازات العائلية والعصبيات البلدية
والشوفينيات الشخصية.
حساسيات الجبل واملدينة طغت عىل حسابات

الوطن ،وعصبيات العائلة استنزفت الطاقات،
والرواسب الحزبية استنفرت املايض وز ّودت
الحارض وقود الخالفات واالنقسامات .من
قييس وميني اىل فرنيس وانكليزي اىل دستوري
وكتلوي ،اىل درجة ان اللبنانيني عندما طالبوا
يف مطلع الثالثينات املفوض السامي دومارتيل
بحكم وطني ،ورد عليهم بأن يتفقوا عىل
واحد منهم يكون رئيسا ،غادروا ومل يعودوا
اليه ،وبقي ينتظر اىل ان غادر لبنان.
ليس صحيحا ان االنتخابات الرئاسية يف لبنان
كانت محض ارادة داخلية ،ورغبة لبنانية ،من
االستقالل حتى الطائف وما بعد الطائف.
ورمبا اىل ما قد يايت يف قابل االيام.
من جالء العثامنيني عن ارضنا بعد هزميتهم
يف الحرب العاملية االوىل ،تح ّول لبنان اىل حلبة
رصاع بني فرنسا جورج كليمنصو املل ّقب بالنمر
ولويد جورج حامل اختام االسد الربيطاين.
حسم الفرنسيون معركة النفوذ مع االنكليز
يف ميسلون ،فدخلوا دمشق وث ّبتوا سلطتهم
يف لبنان ،وبقيت الحرب الباردة سجاال
بينهم واالنكليز الذين كانوا اول من ادخل
"االنتلجنس رسفيس" اىل الرشق من طريق
لبنان ،تحديدا مع الاليدي استري ستانهوب
التي لق ّبها اللبنانيون بامرية الجبل ،ومع السري
تشارلز ترششل الذي عاش يف الجبل اللبناين
وتزوج من احدى بناته ،ومات فيه قبل ان
تنقل رفاته اىل بريطانيا عىل ما يذكر الصحايف
اللبناين الكبري اسكندر الريايش.
انتهى النزال بني الفرنسيني واالنكليز عىل
االرض اللبنانية بعد عقدين ونيف عىل
االنتداب بخروج الفرنسيني من لبنان الذي

نال استقالله بفضل غلطة هللو وعناد سبريز
ووقوف مرص مصطفى باشا النحاس مع
بشارة الخوري ضد اميل اده ،الفرنيس الهوى
والصديق الكبري لباريس.
حكم الشيخ بشارة الخوري من عام 1943
حتى عام  1952واسقطته الثورة البيضاء
وتبدّل االنظمة يف الجوار ،وما سمي فضيحة
تزوير االنتخابات النيابية يف الداخل.
جاء كميل شمعون فتى العروبة االغر وصديق
االنكليز القريب من املجموعة الحاكمة
يف دمشق التي اطاحت حسني الزعيم.
بدا واليته بسهولة وانهاها بصعوبة .عرف
اللبنانيون يف مطلع عهده الوفرة واليرس،
وشهدوا يف خواتيم حكمه الثورة والعرس.
العدوان الثاليث الفرنيس االنكليزي االرسائييل
عىل مرص جامل عبد النارص عام  1956فرز
الساحة اللبنانية بني مؤيد للغرب وشمعون
وداعم لعبد النارص .مؤيدو الزعيم العريب
طالبوا بقطع العالقات مع فرنسا وبريطانيا،
وشمعون رفض ،فكانت بداية االزمة وتباشري
املحنة التي اوصلت اىل ما سمي "ثورة ،"1958
وفيها لعب عبد الحميد الرساج املسؤول
االمني والسيايس االول يف القطر السوري زمن
الوحدة املرصية ـ السورية ،دورا بارزا واساسيا
يف اذكاء النار عىل الساحة اللبنانية ،وتهريب
االسلحة اىل فريق معني .انتهت احداث 1958
بانزال امرييك يف االوزاعي وانطلياس وباتفاق
موريف  -عبد النارص عىل املجيء باللواء فؤاد
شهاب رئيسا .كان ذلك بداية سطوع نجم
القطب االمرييك يف سامء الرشق االوسط،
وافول عرص االمرباطورية الربيطانية ،وتراجع
النفوذ الفرنيس املنشغل بثورة الجزائر.
تح ّولت واشنطن العبا محوريا عىل الساحة
اللبنانية والرشق االوسط منذ ذلك الحني.
طأمن شهاب عبد النارص واطأمن اىل استقرار
الوضع الداخيل .انرصف اىل بناء املؤسسات

ليس صحيحا ان االنتخابات الرئاسية محض ارادة داخلية ورغبة لبنانية.

وتنمية املناطق واعادة اللبنانيني يف االطراف
اىل الدولة ،وتعامل بانصاف معهم وحقق
املناصفة التي مل تكن بعد موجودة وح ّول
 6و 5اىل  6و 6مكرر يف املامرسة .ارتاح اليه
نصف اللبنانيني ،اما النصف الثاين فانزعج من
سياسته التقاربية مع عبد النارص.
انتخب شارل حلو الذي ش ّكل استمرارا لعهد
شهاب وسياسته ومرشوعه ،وتك ّرست يف عهده
الشهابية وكرب حجم "املكتب الثاين" وتعاظم
نفوذه .بقي عبد النارص مطمئنا ومرتاحا اىل
التعاون والتنسيق واالبتعاد عن ايذاء "ثورة
يوليو" .انتهى عهد حلو اىل نكسات واخفاقات
لعب الخارج فيها دور املؤثر عىل الداخل:
نكسة  1967التي خرس فيها العرب القدس
الرشقية وسيناء والجوالن والضفة الغربية،
التي اوصلت عام  1968اىل فوز "الحلف
الثاليث" بني كميل شمعون وبيار الجميل
ورميون اده عىل لوائح الشهابية يف جبل
لبنان ،وانتهى العهد باتفاق القاهرة الذي
رشعن العمل الفدايئ و ّ
رشع ابواب لبنان امام
االنتقام واالجرام االرسائييل ،وم ّهد الطريق
لتهاوي دولة فؤاد شهاب.
التدخل الخارجي الذي قيل انه مل يكن
موجودا يف انتخابات  1970الرئاسية ،كان
حارضا بقوة يف قضية املرياج التي حاول عمالء
لالستخبارات السوفياتية تهريب احداها عرب
ضابط طيار لبناين خالوا انه متعاون معهم،
فكشفهم وابلغ اىل "املكتب الثاين" أمرهم
وحصل اشتباك اوصل اىل ارتباك يف العالقة
مع االتحاد السوفيايت الذي مل ينس لـ"املكتب
الثاين" ما اعتربه اذالال واهانة للسوفيات .قيل

اعتاد اللبنانيون على
التصويت النتخاب رئيسهم
من نوابهم في الداخل
بقرار من الخارج
الكثري يف الرد السوفيايت والثأر واالنتقام من
الشهابية ،عرب االيعاز اىل شخصيات لبنانية
بارزة معروفة بتأييدها الشهابية التصويت
ضد مرشح الشهابية الياس رسكيس ،او عىل
االقل الوقوف عىل الحياد.
انتخب سليامن فرنجية رئيسا وحكم بشعار
"وطني دامئا عىل حق وناموا وابوابكم
مفتوحة" .شهد عهده بحبوحة وازدهارا ماليا
واقتصاديا ،وانتهى بحرب مل تبق ومل تذر.
احداث ايار  1973والصدام مع املقاومة
الفلسطينية كان نقطة تحول كبرية يف عهده،
ثم عملية فردان االرسائيلية يف نيسان التي
سقط فيها قادة فلسطينيون بارزون عالمة
شؤم ونذير رش للبنان .توتر الفلسطينيون
وامعنوا يف رضب السيادة اللبنانية ،وجاءت
حرب ترشين  1973والنرص املبتور للعرب
لتزيد من عنجهية بعض القادة الفلسطينيني
الذين رأوا فيها سانحة مناسبة لالطباق
عىل القرار اللبناين .التوتر استحال احتقانا،
واالحتقان وجد متنفسا له يف  13نيسان
 ،1975يف انفجار الحرب اللبنانية عرب رشارة
بوسطة عني الرمانة.

العرص السوري الذي الحت تباشريه يف انتخاب
وجه رضبة قوية اىل الحضور
رسكيس رئيسا ّ
الفلسطيني العسكري والسيايس عىل االرض
اللبنانية .انكفأ الفلسطينيون وحلفاؤهم،
وتعززت العالقة بني "الجبهة اللبنانية" وسوريا
اىل ان قلبت زيارة الرئيس املرصي انور
السادات للقدس املحتلة املوازين والحسابات.
عاد التقارب الفلسطيني  -السوري وسقطت
ّ
الهشة بني املسيحيني والسوريني،
الهدنة
وانفجرت احداث الفياضية واندلعت "حرب
املئة يوم" يف االرشفية ووجدت ارسائيل ضالتها
يف االحداث املستجدة ،فصارت العبا مكشوفا
عىل الساحة اللبنانية ،ومل يعد يف االمكان
الحديث عن قرار لبناين بعد اجتياحني قامت
بهام يف غضون اربع سنوات بني عامي 1978
و .1982انتخب بشري الجميل رئيسا يف 23
آب  1982وقىض يف تفجري مقره يف االرشفية
يف  14ايلول وصار لبنان قضية دولية وعاملية
مع مجيء القوات املتعددة الجنسية ودخول
ايران العبا جديدا مؤثرا اىل جانب القوى
االقليمية والدولية .التدخل الدويل اصبح
تورطا والساحة اللبنانية اصبحت مستنقعا.
النفوذ السوري تعاظم والدور االرسائييل تقزّم.
واذا كان انتخاب امني الجميل جاء نتيجة
تزكية امريكية وغطاء محيل مل يتوافر لشقيقه،
فان عهده انتهى بخالف مع الراعي السوري
الذي ك ّرس نفوذه يف الطائف بانتخاب رينه
معوض الذي سقط شهيدا يف يوم االستقالل
عام  ،1989وتعزّز الدور السوري بانتخاب
الياس هراوي ،ومعه بدا عرص الطائف وتبدل
احجام الطوائف يف الرتكيبة السياسية .مل
يعد من مجال يف الطائف النتخاب رئيس
يعاكس االرادة السورية .اعتاد اللبنانيون
عىل التصويت النتخاب رئيسهم من نوابهم
يف الداخل بقرار من الخارج ،سواء عرب
كونسورسيوم او احادية او ثنائية اقليمية -
دولية .ما حصل يف الدوحة عام  2008ال يخرج
عن السياق وال يخالف السيناريو.
منذ انتهاء والية ميشال سليامن بدأ مشوار
الشغور ورحلة اجتياز الصحراء بحثا عن رئيس
ال يبدو ان نهايتها وشيكة .وحده الحوار ميأل
الفراغ اآلن ،واالمل يف ان يستمر بديال من
االنهيار.
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التدخّ ل العسكري الروسي في سوريا:
يستعجل الح ّل أم يطيل الحرب؟
واملتغيات
ال تهدأ منطقة الرشق االوسط وال تستكني ،وال تقف فيها املفاجات
ّ
عند حدود .املشهد االقليمي ال يستقر عىل حال .خلط االوراق يتواصل .الئحة
تتغي .بعدما كان االتفاق النووي االيراين هو الحدث ،اصبح التدخل
االولويات ّ
العسكري الرويس يف سوريا الحدث والحد الفاصل .ومرحلة ما بعد الحرب الروسية
لن تكون مثل ما قبلها

ـ الرتيك عىل املنطقة اآلمنة دفع بروسيا اىل التحرك
وحجز منطقة لها متاثلها.
هناك َمن يتحدث عن تراجع االخالء االمرييك
للساحة السورية التي ال تهم الرئيس باراك
اوباما وليست يف اولوياته ،اضافة اىل محاولة
روسيا القبض عىل الورقة السورية ملقايضتها مع
االمريكيني بالورقة االوكرانية.
هناك َمن يتحدث عن مؤرشات ميدانية اىل
تراجع رسيع وانهيار مفاجئ محتمل يف النظام
السوري ،ما ادى اىل هذا التحرك لحفظ موقع
االسد يف «سوريا املفيدة» التي متتد من دمشق
اىل حلب نزوال اىل الساحل.
هناك َمن يتحدث عن حرب استباقية وقائية
تخوضها روسيا يف سوريا ،وهي تقاتل االرهاب
والتطرف عىل ارض سوريا حتى ال تقاتلهم عىل
ارضها مستقبال.
التدخل الرويس اسرتاتيجي ،وهو ُيدرس منذ فرتة
يف القيادة الروسية واعقب التدخل االيراين غري
الواضح املعامل واملوجود عمليا عىل االرض ،ناهيك
بالتدخل الدويل املعلن.

هناك َمن يتحدث عن مساعي موسكو لحفظ
موقع سيايس وجغرايف لها عىل الخارطة السورية،
واالحتفاظ بوجودها عىل املياه الدافئة .اضافة اىل
خلق توازن يف النفوذ مع تركيا املتأهبة للتدخل
اكرث يف شامل سوريا ،خصوصا وان االتفاق االمرييك

مثة سببان للتدخل الرويس:
االول ،الحفاظ عىل نظام االسد .وهذا واضح يف
كل املراحل منذ بداية االزمة السورية حتى اليوم.
اذ ترفض القيادة الروسية تنحي الرئيس السوري
او سقوطه.
الثاين ،تصميم الرئيس الرويس فالدميري بوتني عىل
استعادة دور روسيا يف املنطقة بعدما ارتاح يف
الداخل عرب االنتخابات وارتاح دوليا .بالتايل ما مل
يكن يف استطاعته فعله قبل اربع سنوات ،بات
اليوم قادرا عىل فعله.
ميسك بوتني مبفاصل الجيش الرويس الذي
يتجاوب معه ،ويعرف ان سوريا موقع
اسرتاتيجي بالنسبة اىل روسيا يف ما يتعلق
باالمن القومي الرويس ،الن الروس يعرفون انه
اذا ربح املتطرفون يف سوريا حتام سيصبحون يف

ترصّف الرئيس الرويس مثل العب شطرنج ماهر بنقلة مباغتة :سوريا ليست ليبيا.

اقدم الرئيس الرويس فالدميري بوتني عىل خطوة
او نقلة نوعية يف سوريا ،مثل العب شطرنج
ماهر ،مل تكن يف حسبان احد وتوقعه عندما قرر
رفع مستوى تدخله يف االزمة والحرب .اثبت ان
سوريا ليست ليبيا ،وان ما حدث معه هناك
لن يتكرر هنا .ال بل حدث العكس ،وانتقم
ورد عىل الخديعة االمريكية ـ االوروبية يف ليبيا
بخديعة مضادة يف سوريا .العنرص االبرز يف هذه
الخديعة ليس املفاجاة واملباغتة ،وامنا تحديد
هدف التدخل العسكري املبارش يف محاربة
«داعش» ،وهو ليس كذلك.
االندفاعة الروسية العسكرية يف سوريا التي متثلت
يف رفع حجم التدخل والدعم لنظام الرئيس بشار
االسد ،اعطيت تفسريات كثرية السبابها وتوقيتها
واهدافها.

تريد روسيا طرح مبادرة
تحالف دولي جديد
ملواجهة «داعش» ،يكون
االسد في صلبه

الشيشان ،يف وقت هناك تحول دويل يف النظرة
اىل االزمة السورية ،ومثة اقتناع بأن العدو االول
هو ارهاب «داعش» كخطر اكرب عىل الغرب
عقائديا وسياسيا ،وروسيا تقول رصاحة انها
تتدخل للحفاظ عىل النظام ومحاربة «داعش»،
فيام ترى دول اوروبية السيام فرنسا ان «داعش»
هو العدو ،باالضافة اىل رضورة اسقاط النظام.
لكن الفارق بني بوتني واوباما ان االول يعرف
ماذا يريد ولديه ادواته عىل االرض لجهة التعاون
والتنسيق مع الجيش السوري وقوات الحامية
الكردية عىل ان يرضب جوا ويتحرك هؤالء عىل
االرض ،يف حني ان اوباما يريد اسقاط «داعش»
واالسد معا ،لكنه ال ميلك االدوات عىل االرض،
وظهر جليا ان الواليات املتحدة ترضب جوا منذ
تغي يف املعادلة السورية.
سنة ومل تستطع ان ّ
نجح بوتني عرب نقلته النوعية يف سوريا ليس يف
ان يكون الالعب املحوري والرقم واحد فقط،
امنا ان يفرض تعديال يف االجندة الدولية ان لجهة
تراتبية امللفات واالولويات ،او لجهة موقع روسيا
ودورها .ما حققه عمليا ويف اختصار:
 1ـ فرض االزمة السورية عىل رأس الئحة
االهتاممات واالولويات الدولية .عودة هذه
االزمة اىل الصدارة الدولية حصلت بفعل تعزيز
التدخل الرويس ،وايضا بسبب ازمة الالجئني
السوريني اىل اوروبا.
 2ـ يف موازاة اسقاط مرشوع املنطقة اآلمنة
الرتكية الحدودية داخل سوريا ،اقام التدخل
الرويس العسكري منطقة آمنة للنظام السوري،
وبالتايل فان بوتني لن يكتفي باالستدارة السياسية
الدولية املتدرجة يف اتجاه سوريا ومالقاته يف
منتصف الطريق ،ولن يكتفي بالقبول املبديئ
ببقاء االسد يف املرحلة االنتقالية .الواقع الجديد
الذي فرضته موسكو يف سوريا جعل منها قوة
رئيسية ومحورية يف اي بحث لتسوية سياسية يف
هذا البلد .وهي تدفع من خالل تدخلها يف سوريا
اىل ترسيع وترية التحول الدويل ،االورويب خصوصا،
يف شأن االزمة هناك.
هذا التحول يرتكز عىل نقطتني :اولوية محاربة
«داعش» تتقدم اولوية اسقاط نظام االسد،
والتسليم ببقاء االسد يف املرحلة االنتقالية بحيث
مل يعد رحيله رشطا مسبقا للحل السيايس .اذ
تعترب ان مكافحة االرهاب تأيت اوال ،ثم يتم النظر
يف مصري االسد ومستقبل النظام.

قاعدة طرطوس
تعترب قاعدة طرطوس مثابة موطئ القدم الوحيد الذي متتلكه روسيا عىل شاطئ البحر
املتوسط ويف «املياه الدافئة» .كانت حتى تاريخ الدخول الرويس املبارش يف الحرب السورية
مجرد مرفأ تسهيالت للسفن الحربية الروسية ومحطة صيانة وتزويد املؤن والطعام للسفن
الروسية العامئة يف املتوسط.
االن باتت قاعدة عسكرية كاملة املواصفات .ومع االعالن عن ارشاك سفن حربية روسية يف
العملية العسكرية يف سوريا ،ال يُستبعد ان تكون الخطوة التالية التي ستقوم بها موسكو،
تحويل القاعدة غري العسكرية يف ميناء طرطوس اىل قاعدة قد تضم بداية بعض السفن
الحربية ،عىل امل يف ان تجعل منها مع الوقت مقرا دامئا السطول حريب رويس.
وتقوم القاعدة الجوية الروسية يف حميميم ،وصواريخ ضمن منظومات الدفاع الجوي يُحتمل
انها ُنرشت حول حميميم ،بضامن امن االجواء يف املنطقة لحامية القاعدة البحرية ،فضال عن
احداث تكامل يف تنفيذ املهامت العسكرية ،اسرتاتيجية او تكتيكية الطابع ،بني القاعدتني
الجوية والبحرية مع القطع العسكرية يف عرض املتوسط.
مثل هذه القوات كافية من جانب روسيا لردع االسطول السادس االمرييك يف البحر االبيض
املتوسط واحتوائه .االمر الذي تسعى موسكو اىل تحقيقه منذ العهد السوفيايت.

تغي موسكو مواقفها ،امنا الجديد انها تحاول
مل ّ
الجمع بني املهمتني :مهمة صون النظام يف دمشق
مبا فيه  -حتى االن  -بقاء االسد يف السلطة
بكل ما يتطلبه ذلك من دعم عسكري .ومهمة
رعاية مقاربة سياسية جديدة قوامها الرشاكة مع
االطراف السوريني واالقليميني يف الحرب عىل
تغي ان الدول الغربية التي
االرهاب اوال .الذي ّ
تقول انها جاهزة ملا تسميه الرتتيبات الخالقة التي
تجمع بني متسك موسكو وحليفها االيراين باالسد
وبني املوقف الغريب الذي يقول بهمس انه يريد
رحيل االسد يف الوقت املناسب.
بعد اجهاض عملية جنيف ،تريد روسيا التقدم اىل
منصة القيادة لتطرح مبادرة جديدة يف اساسها
تحالف دويل جديد يف سوريا ملواجهة «داعش»
يكون نظام االسد يف صلبه .تقول المريكا واوروبا:
اذا اردتم اي حل الزمة الالجئني او ضد االرهاب
او يف اوكرانيا عليكم التعاون معنا.
تبني هذه التطورات الفراغ القيادي االمرييك ومدى
االخفاق يف سوريا ،ويف املقابل مدى نجاح روسيا
يف فرض نفسها العبا رئيسيا يف سوريا واملنطقة
واستعادة موقع املبادر والفعل ،يف حني يقبع
اوباما يف موقع رد الفعل.
خلط بوتني اوراق اللعبة وفرض نفسه العبا اول
ومفاوضا من موقع قوة يف امللف السوري ،ودافعا
الجميع اىل الهرولة يف اتجاهه .نجح يف ان يرضب

رضبته ويحصد نتائجها تباعا .هو يريد استغالل
االزمة السورية للحصول عىل تأثري ودور دويل.
يريد استعادة مكانة روسيا ونفوذها يف الرشق
االوسط بعد تراجع كبري يف السنوات االخرية.
يريد استدراج اوباما اىل موقعه وسياسته بأن
تكون االولوية يف سوريا ملحاربة «داعش» ،وان
يكون نظام االسد وجيشه رشيكا يف هذه الحرب
وجزءا منها.
اليوم اصبح هناك محور آخر يف املنطقة هو املحور
الرويس ـ السوري ـ العراقي ـ االيراين بعدما كان
هناك محور واحد هو املحور االمرييك ـ السعودي
ـ الرتيك ـ الخليجي عموما .كانت هناك احادية
امريكية يف ادارة منطقة الرشق االوسط منذ حرب
الخليج يف التسعينات ،لكن اليوم تبدلت املعادلة.
هذا املحور يقدم نفسه عىل انه القوة الوحيدة
املستعدة ملحاربة «الدولة االسالمية» ،وتاليا
يسعى اىل تقويض الجهود الخجولة لالئتالف
الدويل الذي تقوده واشنطن ،وتهميشه يف هذه
الحرب.
وعىل غموض اهدافه البعيدة املدى ،تبدو
الخطوات املبارشة ملوسكو اكرث ثقة من خطة
«الحرق البطيء» التي يعتمدها الغرب يف سوريا
تحديدا .وتخطو موسكو بثقة واسرتاتيجيا واضحة
يف سوريا عىل خالف واشنطن التي ال تزال تظهر
ترددا يف مواجهة «داعش» ،كام يف بلورة

35

36

عدد  - 26تشرين الثاني 2015

خطة حل سيايس للنزاع .بارسالها تعزيزات
اىل املنطقة وارسائها اسس محور جديد ،توجه
موسكو رسالة اىل دول املنطقة بانها حليف ذو
صدقية يف املعركة ،والعب رئييس يف الحرب كام
يف اي مرشوع سالم لسوريا.
لكن التدخل الرويس يثري قلقا واعرتاضا عند
السعودية التي حذرت من عواقب وخيمة.
تقول مصادر ديبلوماسية خليجية ان من غري
الصحيح عىل االطالق ان التحالف الجديد
الذي ضم ايران والنظامني العراقي والسوري
بقيادة روسيا االتحادية مجرد مركز للتنسيق
االستخباري بني هذه الدول ملواجهة «داعش».
انه حلف سيايس وعسكري وامني .املشكلة يف
هذا الحلف انه بتكوينه ومنطلقاته ودوافعه
سوف يعمق االنقسام املذهبي والطائفي يف
العراق ،ويف سوريا واملنطقة كلها .وهذا يف
حقيقة االمر تقع مسؤوليته عىل روسيا التي
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تضم اكرث من  20مليون مسلم ،معظمهم ،ان
ليس كلهم ،ينتمون اىل املذهب السنّي .يف
السياق نفسه ،تشري مصادر سنّية عراقية اىل
ان التحالف الرباعي من شأنه ان يثري مخاوف
السنّة يف العراق ،الن العرب السنّة يف العراق
هم الحلقة االضعف سواء عىل صعيد القوة
القتالية او عىل صعيد القرار السيايس الذي هو
شيعي بامتياز .بالتايل فان اي تحالف برصف
النظر عن املضمون الذي يعرب عنه ،امنا تكون
صناعة القرار ونتائجه ومعطياته يف ظل هذه
املعادلة غري املتوازنة لصالح الطرف الشيعي يف
السلطة ،وليس السنّة الذين يقاتلون «داعش»
بقوات بسيطة .بالتايل فإن ايران هي الطرف
االكرث استفادة من هذا التحالف.
ال تأبه روسيا للتحذيرات واالعرتاضات ،وترسل
اشارات ورسائل عملية متالحقة تفيد بانها جدية
اىل ابعد الحدود يف تدخلها العسكري املبارش يف

معركة روسية ـ شيشانية على االرض السورية
دأبت ترصيحات املسؤولني الروس عىل االشارة اىل وجود «القوقازيني» يف سوريا منذ
شهور طويلة .احدث تلك الترصيحات جاء عىل لسان الرئيس فالدميري بوتني الذي اشار اىل
«وجود اكرث من  2000مقاتل من دول االتحاد السوفيايت (السابق) عىل االرايض السورية».
واعرب يف هذا االطار عن مخاوف «من انهم سيعودون الينا ،لذا فاالفضل لنا ان نقدم
املساعدة لـ(الرئيس السوري بشار) االسد للقتال ضدهم هناك عىل االرايض السورية .هذا
هو الحافز االساس الذي يدفعنا اىل تقديم العون لالسد».
ال تدع دراسة عمليات القصف التي تقوم بها املقاتالت الروسية منذ  30ايلول مجاال
للشك .برضب مواقع يف محافظات الالذقية (غربا) وحلب (شامال) وادلب (شامال غربا)،
يسعى الروس اىل صد املجموعات املسلحة التي تواصل الضغط عىل الجيش السوري .اال
ان هذه املناطق هي التي تضم العدد االكرب من املقاتلني القادمني من القوقاز الرويس
من شيشانيني وداغستانيني خصوصا ،ومن الجمهوريات السوفياتية السابقة يف آسيا
الوسطى خصوصا اوزبكستان وطاجيكستان .بالتايل ،فان استهدافهم يشكل نتيجة مبارشة
لالسرتاتيجيا الروسية.
يف سوريا ،ظهر اوائل املقاتلني القادمني من القوقاز صيف  2012خصوصا خالل معركة
حلب .معظم هؤالء قاتلوا يف وقت سابق يف العراق وافغانستان ،وهم معروفون بقدرتهم
القتالية العالية ،ويسميهم العرب واالفغان «الشيشان» ،وان كانوا قادمني من مناطق
اخرى يف القوقاز الرويس.
ينقسم «الجهاديون القوقازيون» يف سوريا يف الوقت الراهن تبعا لوالءاتهم اىل ثالثة
اقسام .ينضوي اولهم تحت راية تنظيم «الدولة االسالمية» .وينتظم ثانيهم يف مجموعات
دانت بـ«بيعات» لـ«جبهة النرصة ـ تنظيم القاعدة يف بالد الشام» ،فيام يتوزع ثالثهم عىل
مجموعات تدين بالوالء لـ«امارة القوقاز االسالمية» وهي مجموعات مستقلة تنظيميا،
وتنسق عسكريا مع املجموعات الباقية.

سوريا ،وان قرارها اسرتاتيجي ال رجوع عنه وال
عودة اىل الوراء ،وان تدخلها ال يقف عند حدود
رضبات جوية ليست كافية لتغيري الوضع ،امنا
متهد لحرب وعمليات برية ستكون اساسا عىل
عاتق الجيش السوري وستتصاعد وتريتها حتى
آخر العام الجاري ،الن املطلوب احداث تغيري
جوهري يف املعادلة عىل االرض ويف ميزان القوى
بني النظام ومعارضيه ،وفرض واقع جديد يف
جبهات حمص وحلب وحامه وادلب.
كل الدالئل واملؤرشات تدل عىل ان موسكو عاقدة
العزم عىل اسرتجاع كل «سوريا املفيدة» التي
تحوي  75يف املئة من السكان و  85يف املئة من
الناتج القومي ،اي احكام السيطرة عىل املنطقة
الوسطى ذات االهمية االسرتاتيجية .فهذه املنطقة
تشكل عقدة وصل بني شامل سوريا وجنوبها،
وهي الطريق بني العاصمة دمشق نحو حلب
والالذقية ،كام تعترب البوابة من الساحل السوري
نحو الداخل يف اتجاه الرقة ودير الزور.
اتخذ الروس قرارهم بشن عملية كبرية وشاملة
وتوفري غطاء جوي للجيش السوري املدعوم من
حزب الله وايران ،ويتوقعون ان يسيطر الجيش
السوري وحلفاؤه عىل مناطق جديدة خالل
الشهرين املقبلني ،بهدف اقفال الحدود السورية
ـ الرتكية والسيطرة عليها.
الوضع يف سوريا دخل مرحلة جديدة يراها
البعض اكرث خطورة وتعقيدا من قبل ،الن التدخل
الرويس سيزيد قوى التطرف وحجم املساعدات
املقدمة اليها من دول معرتضة عىل هذا التدخل.
وهذا سيؤدي اىل اطالة امد الحرب وتورط رويس
يف املستنقع السوري ،واىل افغانستان ثانية.
بالتايل دخول سوريا مرحلة جديدة هي خليط
بني «الصوملة» و«االفغنة» .لكن هناك َمن يرى
رسع وترية الحل
يف املقابل ان الدخول الرويس ي ّ
السيايس «املد َّول» بعدما اصبحت االزمة السورية
مصدر خطر ملموس عىل املصالح االقليمية
والدولية.
هذا الحل ينطلق من تفاهم رويس ـ امرييك،
ويرتكز عىل ثالثة عنارص:
اولها ،تجميد الرصاع ورسم حدود القتال وخطوط
الحل.
ثانيها ،التفاهم عىل االنتقال السيايس الذي
يتضمن بقاء االسد يف مرحلة التفاوض او يف
املرحلة االنتقالية.

توجه موسكو رسالة اىل دول املنطقة بانها حليف ذو صدقية يف حرب سوريا ويف سالمها.
ّ

ثالثها ،تشكيل تحالف ضد «داعش» عىل اساس
قرار دويل يف مجلس االمن وتعاون امرييك ـ رويس.
دخلت روسيا مرحلة جديدة يف اسرتاتيجيتها
الدولية .اقتحمت مرسح الرشق االوسط من
الباب السوري الضيق ،لكن عرب خطة واسعة
النطاق واالهداف وطموحة .التدخل العسكري
الرويس يف سوريا هو ثاين تدخل عسكري كبري

يبادر اليه بوتني خالل سنة ونصف سنة بعد
احتالله شبه جزيرة القرم .والحرب الروسية يف
سوريا هي ثانية الحروب الخارجية يف املنطقة
بعد الحرب االمريكية يف العراق التي نفذت عىل
مرحلتني ( 1990و.)2003
مشهد جديد يف املنطقة .جديد يف قواعد اللعبة
والرصاع ،ويف خارطة التشابكات والتداخالت

الدولية االقليمية .اول ما يعنيه ان صفحة القيادة
او الزعامة االمريكية االحادية يف املنطقة والعامل
التي بلغت ذروتها مع الرئيس جورج بوش قد
انطوت مع الرئيس الحايل ،وان العرص االمرييك يف
الرشق االوسط اىل افول يف مقابل صعود العرص
الرويس الذي ال ميكن من االن تحديد افاقه
ونهاياته.

املسلمون في روسيا
يبلغ عدد املسلمني يف روسيا اليوم قرابة  16مليونا و 379الف نسمة.
وقدرت آخر احصاءات سكانية اجرتها وكالة رويرتز لالنباء ان املسلمني
يف روسيا يشكلون زهاء  %14من اجاميل السكان ،تعيش غالبيتهم يف
شامل القوقاز بني البحر االسود وبحر قزوين ،وهم من االثنيات الرشكسية
والبلقارية والشيشانية واالنغوشية والداغستانية والقاراشية والقربدية ،فيام
ينترش املسلمون ذوو االثنية التاتارية والبشكريية يف مناطق حوض الفولغا.
تعترب الجمهوريات ذات الغالبية املسلمة التي ميكن الهلها ان يطمحوا يوما
ما اىل االستقالل التام عن روسيا ،هي الجمهوريات الواقعة عىل اطراف
روسيا االتحادية ،اي الجمهوريات التي لها حدود مع الخارج .فتشيشنيا
عىل سبيل املثال تحدها جورجيا من الجنوب ،وتحيط بها من الغرب
انغوشيا ذات الغالبية املسلمة ،ومن الرشق داغستان ذات الغالبية املسلمة
ايضا .لذلك يف حال اتحدت هذه االقاليم الثالثة الواقعة يف جنوب غرب
روسيا وقررت االنفصال التام عن االتحاد الرويس ،سيكون مسعاها اسهل

بكثري مثل جمهوريات اخرى كتتارستان التي تقع وسط جمهوريات ذات
غالبية مسيحية ارثوذكسية وذات اثنية روسية.
يدين قرابة  %94من مسلمي روسيا باملذهب السنّي مبا يف ذلك الصويف،
و %5باملذهب الشيعي ،ونحو  %1باالحمدية .يرتاوح عدد الحجاج
السنويني من روسيا اىل مكة ما بني  25الف حاج و 30الفا .وقد اجربت
الحكومة الروسية املساجد التابعة لالثنية التتارية عىل استخدام اللغة
الروسية يف العبادات بعدما كانت تستخدم حرصا لغة التاتار.
يواجه الكرملني مشكلة مع عدد من القوميات االسالمية يف بعض
جمهوريات االتحاد السوفيايت (السابق) وبخاصة يف القوقاز ،ما انعكس سلبا
عىل عالقاته معهم جميعا .خاض الحرب مرتني يف الشيشان .وهناك مشكلة
اخرى تتفاقم يوما بعد يوم ،تتمثل يف تدفق مهاجرين مسلمني اىل روسيا
من دول آسيا الوسطى التي استقلت بعد انهيار الشيوعية وسقوط االتحاد
السوفيايت .وهم يتجمعون يف اكرثيتهم يف موسكو بحثا عن فرص عمل.
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بوتني "طلب" لقاء األسد في موسكو
شكلت زيارة الرئيس السوري بشار االسد
ملوسكو يف  20ترشين االول حدثا سياسيا
استثنائيا ومهام جدا ،واستحوذت عىل
االهتامم واملتابعة لالسباب االتية:
 -1انها الزيارة االوىل لالسد اىل الخارج منذ
اندالع االزمة والحرب يف سوريا .مل يغادر
مقره يف دمشق يف السنوات االربع املاضية
اال نادرا ،لزيارات تفقدية خاطفة يف جبهات
القتال او لقاء تجمعات شعبية .وان يغادر
سوريا يف احوال وظروف صعبة وخطرة
يعني امرين :اول مدى ثقته بوضعه
وجبهته الداخلية ،وثان مدى اهمية هذه
الزيارة واملواضيع التي بحثت فيها وتطلبت
حضوره اىل موسكو ،ومل يكن يف االمكان
بحثها وبتها هاتفيا.
 -2طبيعة الزيارة التي احيطت برسية تامة،
ورتبت ونفذت بطريقة استخباراتية ،ومل يعلن
عنها اال بعد انتهائها وعودة االسد اىل دمشق.
االهم انها متت بناء عىل "طلب عاجل" من
بوتني ،فكانت الدعوة اقرب اىل "استدعاء".
كانت اقرب اىل زيارة عمل ميدانية تقدم فيها
املضمون عىل الشكل والربوتوكول ،واملشهد
السيايس عىل مظاهر الحفاوة والتكريم .كان
الهبوط املفاجئ لالسد يف موسكو اقرب اىل
غارة سياسية روسية ال تقل وقعا ودويا عن
الغارات الجوية.
 -3فجر الرئيس الرويس فالدميري بوتني مفاجأة
جديدة من مفاجآته السورية ،وقام بفعل تحد
جديد للواليات املتحدة وحلفائها عندما يرد من
خالل هذه الزيارة االعتبار اىل االسد ورشعيته
كرئيس دولة ،ولو ان االستقبال مل يكن مكتمل
العنارص واملواصفات يف استقبال رؤساء الدول
بسبب ظروف الرئيس السوري وطبيعة الزيارة.
 -4توقيت الزيارة عشية اجتامع مقرر يف فيينا
بني مجموعة دولية ـ اقليمية تضم رؤساء
امريكا وتركيا والسعودية وال مكان فيه اليران
وفرنسا .بالتايل تقصد بوتني استقبال االسد
قبل ان يحمل وزير خارجيته سريغي الفروف
رسالته التي تتضمن نقطتني اساسيتني:
• روسيا مهتمة بايجاد حل سيايس ،وتدخلها
العسكري هو يف خدمة هذا الحل وتوفري
ظروفه وتهيئة ارضيته.

زيارة شكلت تحديا لواشنطن وردت االعتبار اىل االسد ورشعيته.

• ترى روسيا ان محاربة االرهاب ("داعش")
مدخل اىل الحل السيايس ورشط نجاحه ،وال
توافق الواليات املتحدة والسعودية عىل ان
بقاء االسد يف السلطة مينع الحل السيايس
ويطيل الحرب ويعزز االرهاب.
 -5زيارة االسد هي املؤرش اىل وجود خطة
روسية تقيض بتنفيذ عملية سياسية يف
موازاة العمليات العسكرية ،كام تفيد
بان الديبلوماسية الساخنة يف شأن سوريا
تتحرك عىل ايقاع "الحرب الباردة" مع
الواليات املتحدة .ليست االمور كام صورها
الرئيس الفرنيس فرنسوا هوالند الذي قال:
اريد ان اعتقد ان الرئيس بوتني اقنع بشار
االسد بأن يرتك الساحة ،وال تكهن البعض
بأن الروس يعرضون عىل االسد فكرة اللجوء
اىل روسيا .املسألة تكمن يف ان بوتني يربط
بني الحملة العسكرية والحل السيايس.
مبعنى ان تفيض التطورات العسكرية اىل
خرق ومنفذ ميكن استغالله العادة اطالق
العملية السياسية.
كان من الصعب دخول االسد يف مفاوضات
سياسية من موقع الضعيف بعد الخسائر
التي سبقت التدخل الرويس ،ومن الصعب
ان يذهب الروس اىل املفاوضات السياسية
من غري اوراق رابحة يستطيعون اللعب
فيها .لذلك من املرجح ان تستمر الجهود
العسكرية ملوسكو ،وان تتكثف وتشتد يف

انتظار ان تحصل التحوالت .عندئذ ميكن
البحث جديا يف السياسة والحلول .بالتايل
لن تقدم موسكو تنازالت يف الوقت الحارض،
وغري مهتمة باحداث اخرتاق قبل ان تحقق
انجازات ميدانية من جهة ،وقبل ان تتوصل
اىل اقناع الخصوم بالتخيل عن رشط رحيل
االسد او ابعاده للدخول يف الحل السيايس.
 -6موسكو مهتمة بالحل السيايس النها
تدرك ان الحل لن يكون عسكريا ،والنها
ال تريد التورط يف املستنقع السوري ويف
افغانستان ثانية .تدرك ان الحاق الهزمية
بـ"داعش" وامثاله يقتيض مئة الف جندي
ب ّري مدعومني باسلحة الجو والصواريخ
واملدفعية والدبابات والبحرية ،ويحتاج
تنظيف سوريا والعراق منه اىل  18شهرا .ال
تستطيع روسيا القيام بذلك وحدها:
• اوال بسبب كلفته املالية الباهظة ،وهي
يف وضع اقتصادي صعب العتبارات كثرية
ابرزها انخفاض اسعار النفط.
• ثانيا الن حربا منفردة كهذه تعرتض عليها
امريكا ويرفضها العرب وكل املسلمني السنّة
يف العامل او غالبيتهم ،ستجعل االسالميني
املقاتلني لالسد وايران يف سوريا والعراق
مئات االالف ا ُملغ َّرقني باملال والسالح.
وستنتهي روسيا اىل افغانستان ثانية ،يف
وقت تتحاىش امريكا فيتناما ثانية.
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تحرّك الشارع بين المطالب المشروعة والفوضى

حق التظاهر وأداء املتظاهرين وقوى األمن
ّ
تنص املادة  13من الدستور عىل ان "حرية ابداء الرأي قوال وكتابة وحرية الطباعة
وحرية االجتامع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون" .ما
يعني بكل وضوح ان حريات التعبري وابداء الرأي واالجتامع مصونة ومحمية ،رشط
مامرستها تحت سقف القانون
تجاوزات قانونية يرتكبها بعض عنارص قوى
االمن الداخيل....الخ؟
ال بد من التوقف عند امرين اساسيني:
 1ان اآللية القانونية املحددة للتظاهروضعت الجل حامية التظاهرة واملتظاهرين،
كام الجل حامية حقوق املواطنني غري
املتظاهرين الذين لهم كل الحق الدستوري
والقانوين يف الوصول اىل منازلهم ومدارسهم
وفتح متاجرهم ومامرسة اعاملهم مصدر
رزقهم.
 2اي تظاهرة تتم خارج االطار القانوين،بغض النظر اذا كانت مطالبها محقة ام ال،
تكون غري قانونية .بالتايل يكون َمن ينفذها
قد ع ّرض تحركه يك يكون تحت اطار اوصاف
قانونية اخرى تعترب افعاال جرمية بحسب
مواد عدة يف قانون العقوبات اللبناين الصادر
باملرسوم االشرتاعي رقم  340يف االول من آذار
 .1943من تلك االوصاف القانونية املحتملة:

بكل تأكيد ان مطالب ازالة النفايات من
الطرقات وتأمني التيار الكهربايئ ووقف
الهدر يف االدارات العامة ومحاسبة الهادرين
وانتخاب رئيس للجمهورية وسواها محقة
وقانونية كلها .بكل تأكيد ان التحرك الشعبي
السلمي ،السلمي فعال وامللتزم احكام
القانون ،يشكل ارقى صورة دميوقراطية
وحضارية للتعبري عن الرأي يف كل دول لعامل.
وما دام كذلك ،يستحق كل التقدير واالحرتام
والتشجيع.
اما تجاوز التحرك الشعبي القانون
واستهتاره به ،واعتداؤه عىل االمالك العامة
والخاصة ،يصبح اذ ذاك غري سلمي وغري
قانوين وغري دستوري مع كل ما يرتتب عليه
وجه سهامه االعالمية
من نتائج قانونية .اذا ّ
ضد عسكريني مطلوب منهم تنفيذ اوامر
تطبيق القانون ،ونقصد قوى االمن الداخيل،
يكون بذلك قد صب كل طاقته املطلبية
واالعرتاضية يف االتجاه الخاطئ ،كون تلك
القوى ليست َمن اهدر واجرى والصفقات تجمع شغب
املشبوهة ،ويف االتجاه الخاطئ قانونا الن بحسب املادة  346من قانون العقوبات،
تلك القوى تطبق احكام القانون الذي كل حشد او موكب عىل الطرق العامة او
يطالب الحراك اصال مؤسسات الدولة يف مكان مباح للجمهور ،يعترب مثابة تجمع
باحرتامه وتطبيقه.
بني حق التظاهر واداء املتظاهرين من جهة،
واداء قوى االمن الداخيل من جهة اخرى ،ما
هو رأي القانون يف التظاهر ،ويف منع دخول يصون الدستور اللبناني حرية
شوارع وساحات عامة محددة ،واستخدام التعبير ،ويشترط ممارستها
خراطيم املياه والقنابل الدخانية واملسيلة تحت سقف القانون
للدموع ،واطالق الرصاص ،وتوقيف بعض
االشخاص العتدائهم عىل االمالك العامة ،ويف

شغب اذا تألف من سبعة اشخاص عىل االقل
بقصد االحتجاج عىل قرار او تدبري اتخذتهام
السلطات العامة بقصد الضغط عليها ،او اذا
زاد عدد االشخاص عىل عرشين وظهروا يف
مظهر من شأنه ان يعكر الطأمنينة .يف اي
من هاتني الحالني يعاقب الفاعلون بالحبس
من شهر اىل سنة.
اعتداء عىل حقوق اللبنانيني
بحسب املادة  329من قانون العقوبات
اللبناين ،كل فعل من شأنه ان يعوق اللبناين
عن مامرسة حقوقه (اي يعوق املواطنني عن
مامرسة حقهم يف الوصول مثال اىل منازلهم
واعاملهم ومدارسهم  )....او واجباته املدنية،
اذا اقرتف باي وسيلة من وسائل االكراه
الجسدي او املعنوي ،يعاقب بالحبس من
شهر اىل سنة .واستطرادا ،اذا كان بعض
املتجمهرين او املجتمعني (ونشدد عىل كلمة
بعض ،اي َمن قد يكونون مندسني يف التجمع
مثال) يحمل اي اداة او آلة قاطعة او ثاقبة او
راضة او اي اداة خطرة عىل السالمة العامة،
فان التجمهر والتجمع يف مثل هذه الحال
يعترب بحسب نص املادة  322من قانون
العقوبات تجمعا مسلحا.
منع الدخول اىل شوارع وساحات عمومية
محددة
مبراجعة املادة االوىل من قانون تنظيم قوى
االمن الداخيل (قانون رقم  17الصادر يف 6
ايلول  )1990نجد بانها تع ّرف تلك القوى
وتحدد مهامتها كااليت:
"املادة - 1قوى االمن الداخيل قوى عامة
مسلحة تشمل صالحياتها كل االرايض
اللبنانية واملياه واالجواء اإلقليمية التابعة
لها .اما مهامتها فتحدد مبا يأيت:
- 1يف مجال الضابطة االدارية:

معاملة رجال االمن بالعنف والشدة واالعتداء عليهم او عىل االعتدة العسكرية ،تشكل جنحا توجب الحبس.

آلية الترخيص للتظاهر
حدد القرار رقم  1024الصادر عن وزير الداخلية يف  29آذار  2006اآللية القانونية للرتخيص
لتظاهرة:
اوال :يقدم العلم بالتظاهر او التجمع او االعتصام اىل املحافظ املختص قبل موعد التظاهرة
بثالثة ايام عىل االقل .يجب ان يتضمن هذا العلم النقاط التالية:
 1ـ سبب الدعوة اىل التظاهر واسم الجهة الداعية وصفتها والشعارات االساسية التي ستطلق.
 2ـ اسامء منظمي التظاهرة الذين يجب ان يكونوا لبنانيني ،وال يقل عددهم عن ثالثة ،اىل
تحديد اماكن اقامتهم.
 3ـ العدد التقريبي للمشاركني يف التظاهرة وساعة انطالقها وانتهائها.
 4ـ مكان او امكنة تجمع املتظاهرين لالنطالق.
 5ـ الخط املقرتح لسري التظاهرة بحيث تذكر الشوارع التي ستسلكها واالماكن التي ستتوقف
فيها اللقاء الكلامت.
 6ـ مكان تف ّرق التظاهرة.
 7ـ تقديم تعهد بتحمل املسؤولية الكاملة عن اي رضر قد تسببه التظاهرة لالشخاص
واملمتلكات الخاصة والعامة ،موقع من مقدمي الطلب.
ثانيا :ميكن للمحافظ ،السباب امنية ،ان يعدل او يغري مكان تجمع التظاهرة وانطالقها
والشوارع التي ستسلكها وزمان اقامتها.
ثالثا :تتم تسمية لجنة ارتباط بني املتظاهرين والقوة االمنية املوجودة عىل االرض تتألف من:
• ثالثة من املتظاهرين عىل االقل تتم تسميتهم من منظمي التظاهرة.
• قائد القوة االمنية املوجود عىل االرض.
تكون مهمة هذه اللجنة التنسيق ملنع حصول اي خلل امني يف اثناء مواكبة التظاهرة ،او اي
اعامل شغب قد تحصل.
رابعا :يف الحاالت الطارئة الخاصة التي ال تتحمل التأخري ( مثال وقوع طارئ امني دفع البعض
عفويا اىل التظاهر) يجري تقديم الطلب اىل املحافظ الذي يعالج املوضوع فور وروده.

أ -حفظ النظام وتوطيد االمن.
ب -تأمني الراحة العامة.
ج -حامية االشخاص واملمتلكات.
د -حامية الحريات يف اطار القانون.
هـ -السهر عىل تطبيق القوانني واالنظمة
املنوطة بها.
- 2يف مجال الضابطة العدلية:
أ -القيام مبهامت الضابطة العدلية".
نصت املادة  194من قانون تنظيم قوى
االمن الداخيل عىل .." :الضابطة االدارية
هي استعامل الوسائل الرادعة التي يجيزها
القانون لحفظ النظام وتوطيد االمن وتأمني
الراحة العامة وحامية االشخاص واملمتلكات
ومنع حصول الجرائم ."...تاليا يجوز لها
قانونا منع املتظاهرين او املتجمهرين
من الدخول اىل شوارع او ساحات معينة
اذا كان مثة احتامل تعرضهم للمؤسسات
العامة او الخاصة املوجودة يف تلك املحلة،
او مثال احتامل اشتباكهم املبارش مع حراس
مقر مجلس النواب الذين يخضعون بحكم
القانون لسلطة رئيس مجلس النواب وليس
قيادة قوى االمن الداخيل  .اي ان ترصف قوى
االمن الداخيل يدخل ضمن اطار صالحياتها
وواجباتها القانونية.
يف كل تلك الحاالت ،اذا كان طرف ما يعترب
ان التدابري االحرتازية غري مربرة او تتجاوز
حدود القانون ،ميكنه مقاضاة وزارة الداخلية
امام الجهة القضائية املختصة ،وهي مجلس
شورى الدولة.
خراطيم مياه ،قنابل دخانية ،اطالق رصاص
استخدام خراطيم املياه او القنابل الدخانية
او املسيلة للدموع مباحة يف القوانني الدولية.
وهي من الوسائل املعتمدة لدى الدول
املتحرضة يف مكافحة التظاهرات .اما املسألة
القانونية املطروحة عامليا ،فتكمن يف توصية
االمم املتحدة واملنظامت والهيئات الدولية
االنسانية اجتناب "االفراط يف استعامل تلك
املواد" .االفراط يف استخدامها اىل حد قد
يؤدي اىل وقوع قتىل او حاالت اعاقة بني
املتظاهرين مثال ،مرفوض عامليا .بالتايل ،ما
دون ذلك يبقى ضمن االطر املباحة قانونا
واملعتمدة دوليا.
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ومن ثم مخابرة القضاء املختص والتقيد
بتعليامته.
معاقبة العسكريني اذا تجاوزا القوانني
جاء يف املادة  225من قانون تنظيم قوى
االمن الداخيل" :عىل رجال قوى االمن
الداخيل عندما ميارسون صالحياتهم االكراهية
اجتناب كل عنف ال تقتضيه الرضورة".
كل عنف ال تقتضيه الرضورة يقع يف اطار
املساءلة املسلكية او التأديبية او القضائية
بحسب كل حال ،وتجب محاسبة كل مخالف
للتعليامت او احكام القانون .يف هذا االطار
جاء يف الفقرة  5من املادة  36من قانون
القضاء العسكري انه يف ما يتعلق بالجرائم
تجاوز التحرك الشعبي القانون واستهتاره به واعتداؤه عىل االمالك العامة والخاصة ،يحيله غري سلمي وغري قانوين.
التي هي من اختصاص القضاء العسكري
واملقرتفة من رجال قوى االمن الداخيل ،يالحق
اما اطالق الرصاص ،فاملادة  221من الداخيل توقيف االشخاص يف الحاالت اآلتية :مفوض الحكومة (لدى املحكمة العسكرية)
قانون تنظيم قوى االمن الداخيل حددت - 1تنفيذا لحكم قضايئ.
رجال هذه القوى من اجل هذه الجرائم
حرصا الحاالت التي يجوز فيها لقوى االمن - 2تنفيذا ملذكرة عدلية.
بعد استطالع رأي املدير العام لقوى االمن
الداخيل اطالق الرصاص .اذ نصت" :بعد ان ....- 3
الداخيل .واذا مل يوافق االخري عىل املالحقة،
يكونوا قد اتخذوا كل تدابري الحيطة املمكنة - 4تلقائيا يف حال الجناية املشهودة والجنحة يعرض مفوض الحكومة االمر عىل النائب
واستنفدوا السبل االخرى غري استعامل املشهودة التي تكون عقوبتها الحبس ،عىل العام التمييزي لبت املالحقة او عدمها.
السالح ،يحق لرجال قوى االمن الداخيل ان يعلموا يف الحال املرجع القضايئ املختص
اطالق النار من االسلحة املجهزين بها نظاما ويتقيدوا بتعليامته".
االعتداء عىل االمالك و املنشأت العامة
يف الحاالت اآلتية:
للتوضيح ،فان معاملة رجال االمن بالعنف سندا اىل املادة  750من قانون العقوبات ،كل
- 1بناء عىل تكليف من السلطة االدارية يف والشدة واالعتداء عليهم ،او عىل االعتدة َمن اقدم عىل:
اثناء عمليات توطيد االمن.
العسكرية كالسيارات ،او التحصينات التي  -1تخريب الساحات والطرق العامة او تعييبها.
من
وسواها
الشائكة
كاالسالك
يضعونها
النفس
عن
املرشوع
- 2يف حال الدفاع
 -2نزع اللوحات واالرقام املوضوعة يف
املنصوص عليه يف قانون العقوبات.
االفعال ،تشكل جنحا توجب الحبس بحسب منعطفات الشوارع او عىل االبنية والعالمات
- 3ملنع تجريدهم من اسلحتهم واالستيالء النصوص الواردة يف قانون العقوبات وقانون الكيلومرتية والصور او تخريبها او تعييبها.
عىل االعتدة املوجودة يف عهدتهم.
القضاء العسكري .بالتايل ما دامت تلك يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر ،وبالغرامة
- 4للدفاع عن مراكزهم واالماكن املولجني االفعال الجرمية مشهودة ،ميكن لعنارص من مئة الف لرية اىل مليون لرية ،او باحدى
حراستها.
قوى االمن الداخيل توقيف الفاعل فورا هاتني العقوبتني.
 - 5لالحتفاظ باالشخاص املوضوعني يف عهدتهم حال وقوع ذاك الجرم سندا اىل املادة  ،217وسندا اىل املادة  595من قانون العقوبات،
أو تأمني سالمتهم.
كل َمن احدث تخريبا عن قصد يف طريق
...- 6الخ".
عام او يف احدى املنشآت العامة ،او الحق
اي ان اطالقهم الرصاص يف اي من تلك
بها رضرا عن قصد ،عوقب بالحبس من ستة
اشهر اىل سنتني اذا نشأ عن فعله خطر عىل
الحاالت املحددة حرصا يكون ضمن اطار ما التظاهر خالفا الحكام
يبيحه القانون.
سالمة السري او عىل السالمة العامة الخ...
القانون يحتمل اوصافا
اخريا ،يقتيض ان ال تجعلنا املطالب املرشوعة
توقيف احد املتظاهرين فورا قبل اذن قانونية مغايرة ،تعتبر
القضاء
نرى القانون مطاطا ،او اباحة خرقه ،مدنيني
افعاال جرمية
تنص املادة  217من قانون تنظيم قوى
كنا ام عسكريني .القانون يجب ان يكون
االمن الداخيل عىل االيت" :يحق لرجال االمن
مثل املوت ،ال يستثني احدا.

ﺃﻣﻨﻚ ﺑﺄﻣﺎﻥ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ،
ﺗﻌﺮﺽ ﺇﺫﺍﻋﺔ "ﺻﻮﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ" ،93.3
ﺒﺚ ﹼ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺃﻣﻨﻚ ﺑﺄﻣﺎﻥ" ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳ ﹸ ﹼ
ﻛﻞ
ﹰ
ﺻﺒﺎﺣﺎ
ﻳﻮﻡ ﺇﺛﻨﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 11.20

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ

44

عدد  - 26تشرين الثاني 2015

عدد  - 26تشرين الثاني 2015

تحقيق
املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

مركز أمن عام دير األحمر اإلقليمي:

تسهيل املعامالت وتعزيز األمن وتقصير املسافات

ال تقترص اهمية استحداث مركز امن عام دير االحمر االقليمي عىل الدورين
االمني والخدمايت اللذين يؤديهام ضمن محافظة بعلبك – الهرمل ،بل شكل
خطوة اوىل عىل طريق عودة اهتامم مؤسسات الدولة باملنطقة بعدما شهدت
اهامال لعرشات السنني

رئيس مركز امن عام دير االحمر االقليمي النقيب فرنسوا جعجع.

ما يقارب  25بلدة يف محافظة بعلبك  -الهرمل،
ضمنها دير االحمر ،كان ابناؤها واملقيمون فيها
يتكبدون مشقة االنتقال اىل بعلبك ونفقاته،
حيث اقرب مركز امن عام اليهم النجاز
معامالتهم .منذ  17كانون االول  ،2011موعد
افتتاح مركز امن عام دير االحمر االقليمي،
اصبحت كل مشقاتهم تلك من املايض.
"االمن العام" زارت املركز وجالت فيه ،والتقت
رئيسه النقيب فرنسوا جعجع مستهال كالمه عن
تحديد النطاق االداري والجغرايف لعمل املركز:
"يشمل نطاقه البلدات والقرى املمتدة من ريحا
رشقا حتى عيناتا واليمونة غربا ،ومن نبحا شامال
حتى السعيدة جنوبا".
■ ما هي البلدات والقرى؟
□ يقارب عددها  ،25هي :دير االحمر ،عيناتا،
السعيدة ،شليفا ،اليمونة ،بوادي ،نبحا الدمدوم،

برقا ،الزرازير ،القدام ،بشوات ،بتدعي ،الكنيسة،
صفرا ،الرام ،فالوى ،قرحا ،مزرعة ابوصليبي،
مزرعة السيد ،مزرعة بيت مطر ،وادي الزين،
ريحا ،دار الواسعة ،نبحا املحفارة ،العالق.
ومم تتألف
■ اىل اي دائرة يتبع املركز اداريا؟ ّ
هيكليته التنظيمية؟
□ يتبع دائرة امن عام البقاع الثانية ،ومقرها
يف بعلبك .اىل رئاسته ،يضم اربع شعب هي:
امانة الرس العامة ،العرب واالجانب ،الجوازات
اللبنانية ،التحقيق واالستقصاء.
■ ماذا عن مبنى املركز وتجهيزاته؟
 يتميز جغرافيا بأنه موجود عىل الطريق العامةيف منطقة قريبة من كل البلدات والقرى التي
تتبع له اداريا .مساحته واسعة ومجهز بكل
وسائل التدفئة والتربيد ،وكذلك مكاتبه باجهزة
الكومبيوتر وبرامج العمل الحديثة .تحتوي كل

غرفة عىل مقاعد مخصصة للمواطنني الذين
ينتظرون دورهم النجاز معامالتهم .لدى دخول
صاحب املعاملة اىل املركز يستقبله عسكري
عىل الباب الرشاده اىل الكونتوار املخصص لنوع
معاملته .علام ان املركز يضم  10كونتوارات
مخصصة الستقبال املعامالت .وهو يراعي تاليا
مبساحته وتجهيزاته وتنظيمه االداري ،افضل
معايري الخدمة العامة.
■ ما ابرز املسؤوليات التي يضطلع بها؟
□ من ضمن النطاق االداري التابع له ،يعنى
باالعامل واملهامت التي توليها القوانني واالنظمة
النافذة للمديرية العامة لالمن العام ،ومنها عىل
سبيل املثال ال الحرص:
• قبول طلبات منح جوازات السفر اللبنانية،
قبول انجاز تجديد جوازات املرور ملكتومي
القيد وفئة قيد الدرس ،وثائق السفر
الفلسطينية ،االقامات السنوية للرعايا العرب
واالجانب ،اقامات املجاملة ،االقامة السنوية،
طلبات نقل الكفالة ،طلبات تحويل السامت
من سياحية اىل عمل ،طلبات املصادقة عىل
صور جوازات السفر اللبنانية ،طلبات اضافة
مهنة عىل جواز السفر.
• متابعة اوضاع العرب واالجانب وخصوصا
املخالفني نظام االقامة ،التحقيق يف طلبات
فقدان جوازات السفر او تلفها او رسقتها ،فرار
العاملني يف الخدمة املنزلية والعامل العرب
واالجانب ،طلبات قيد املواليد ،اثبات نسب،
تصحيح يف وقوعات الهوية ،حرص االرث ،اثبات
الوفاة ،التثبت من صحة زواج ،واي طلبات
رسمية اخرى ترد من القضاء املختص او من
االدارات الرسمية املعنية مثل دوائر االحوال
الشخصية وغريها.
• اجراء دوريات امنية سيارة ،مكافحة كل ما
ميس االمن عرب مراقبة اعامل التخريب ،ومالحقة
افراد الشبكات ودعاة الفوىض واالضطرابات
واالعامل االرهابية ومس السلم االهيل.

• القيام باملهامت املنوطة باالمن العام كضابطة
عدلية ذات اختصاص نوعي عام يشمل مالحقة
كل انواع الجرائم ،وتوقيف املجرمني يف ارشاف
القضاء املختص.
■ كيف كان اثر استحداث املركز عىل املواطنني
واملقيمني يف املنطقة؟
□ الكل ابدى ترحيبا عارما ،ذلك ان وجود املركز
ساهم يف تسهيل انجاز معامالتهم وترسيعها،
وتوفري النفقات ومشقة انتقالهم اىل مركز امن
عام بعلبك االقليمي ،كام كانت الحال يف السابق.
كام ان قرب املركز من مناطقهم ،مع ما يتيحه
ذلك من رسعة يف التحرك عند وقوع اي حادث
امني ،زاد من شعورهم بالطأمنينة .يف هذا
السياق ،ال بد من االشارة اىل ان ابناء دير االحمر
والبلدات املحيطة بها يحملوننا باستمرار كل
تحيات املحبة والتقدير اىل شخص اللواء عباس
ابراهيم ،اذ يعتربونه اول مدير عام لالمن العام
فكر فيهم واستحدث مركزا لتسهيل معامالتهم.
كام ان اتحاد بلديات دير االحمر واتحاد بلديات
الشالل وسائر البلديات والفاعليات واملخاتري يف
املنطقة يبدون كل التعاون معنا.
■ هل كان لالعداد الكثيفة من الوافدين
السوريني اىل لبنان اثر ما عىل عمل املركز؟
□ من الناحية االدارية ،عىل سبيل املثال نستقبل
شهريا ما يقارب  800طلب معاملة خالل فصل
الشتاء ،وما يقارب  2400معاملة خالل الفصول
الباقية .النسبة الكربى منها تعود اىل الرعايا
السوريني .اما من الناحية االمنية فقد اظهرت
االحصاءات خالل العام املنرصم ان ما يقارب
 %81من الجرائم املرتكبة ضمن نطاق عمل
املركز ،وابرزها التزوير واستعامل املستندات
والوثائق املزورة ،ارتكبها اشخاص من الوافدين
السوريني .يف كل االحوال اتخذنا املزيد من
االجراءات االمنية الالزمة ملكافحة كل انواع
الجرائم وتعزيز االمن واالستقرار.
■ هل من انجازات تحديثية تحققت يف املركز؟
□ ال نتوقف عن السعي اىل التحديث بهدف
تسهيل انجاز معامالت املواطنني وترسيعها،
وتعزيز االمن واالستقرار يف املنطقة اكرث فاكرث.
من االنجازات االدارية واالمنية املحققة:

• متكنا منذ اشهر ،بالتنسيق مع مكتب شؤون
املعلومات يف االمن العام ،وبناء عىل اشارة
النيابة العامة املختصة ،من توقيف شبكة تزوير
يف حوزتها معدات واختام لتزوير املستندات
واالقامات ،كانت تنشط بني البقاع وطرابلس
وعكار .تم التحقيق مع افرادها وتوقيفهم يف
ارشاف القضاء املختص.
• ضبط عدد من االشخاص الضالعني يف تزوير
ايصاالت تصدر عن االمن العام وتوقيفهم .بعد
التحقيق معهم يف ارشاف النيابة العامة ،احيلوا
عىل القضاء املختص.
• توقيف عدد من االشخاص املطلوبني مبوجب
مذكرات قضائية الرتكابهم جرائم عدة كالقتل،
الرسقة ،املخدرات .احيلوا جميعا عىل القضاء
املختص.
• استكامل تجهيز املركز باللوازم اللوجستية
التي تساعد عىل تسهيل العمل واالنتاجية
وترسيعه.
• تفعيل العمل االداري لناحية االستمرار يف

توجيهات اللواء ابراهيم
تقضي بايالء اي حال انسانية
اولوية قصوى

التقدم باملعامالت.

استقبال معامالت املواطنني اىل وقت غري محدد،
ما دام مثة مواطنون يف املركز ،فيستمر العمل
اىل ما بعد الدوام الرسمي.
• رفعنا نسبة الجهوزية االمنية عىل نحو دائم
عرب االبقاء عىل قسم من عسكريي املركز يف
جهوزية تامة ،ليل نهار ،للتحرك الفوري عند
وقوع اي حادث امني بهدف ضبط االمن
ومكافحة الجرمية.
• عقد اجتامعات تنسيقية مع املخاتري ضمن
نطاق عمل املركز ،حيث اوضحنا لهم كل
التعديالت القانونية والتقنية التي طرأت عىل
طلبات جوازات السفر اللبنانية اعتبارا من
االول من كانون الثاين  2015مبا يسهل عملهم،
وال يضطر املواطن اىل مراجعتهم مرات عدة
يف شأن مستند واحد تبدل بعض رشوطه
القانونية او التقنية منذ ذاك التاريخ.
• ايالء اي حالة انسانية او صحية صعبة
تصادفنا االولوية القصوى .مثال املواطن
الذي يستحيل عليه صعود درج املركز المتام
معاملته بسبب معاناته من مرض عضال او
اعاقة جسدية ،وبعد التأكد من وضعه الصحي
والقانوين ،نرسل عسكريني اىل مدخل املركز
الخذ توقيعه ومن ثم انجاز املعاملة وتسليمه
اياها .توجيهات اللواء ابراهيم واضحة لناحية
رضورة ايالء كل حال لها طابع انساين او تتصل
باحرتام حقوق االنسان ،االولوية القصوى
واالستثنائية.
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رئيس إتحاد بلديات دير األحمر:
أداء اللواء ابراهيم أعاد ثقتنا بمؤسسات الدولة
وجد رئيس اتحاد بلديات دير االحمر رئيس بلدية دير االحمر
ميالد العاقوري يف استحداث مركز امن عام دير االحمر االقليمي،
بعد عقود من تجاهل وحرمان شهدتهام املنطقة“ ،ما يعيد تقريب
املسافات بيننا والدولة”.
رغب اوال يف حوار مع “االمن العام” يف نقل “اصدق تحيات التقدير
واملحبة من ابناء دير االحمر والبلدات املجاورة لها اىل املدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ،رجل الدولة الذي ،بأدائه الوطني
العام وقراره افتتاح مركز االمن العام يف دير االحمر لتسهيل شؤون
املواطنني ،اعاد بناء جرس الثقة بني ابناء املنطقة ومؤسسات الدولة
التي اهملتنا منذ زمن بعيد .فشكرا له ولكل ضباط االمن العام
وعسكرييه ملا يتحلون من لياقة وتهذيب واحرتام يف التعاطي مع
املواطنني ،ويبذلونه من جهود استثنائية عىل الصعيدين االمني
واالداري خدمة للمنطقة وابنائها واملقيمني فيها”.
■ هل من تعاون اداري بينكم كاتحاد او بلدية واملركز؟
□ بالطبع .مثة ملفات عدة نتعاون فيها .آخرها كان التنسيق حيال اجراء
احصاء شامل لكل الوافدين السوريني الذين يقيمون او يعملون ضمن
النطاق االداري لالتحاد والبلديات التابعة له ،بهدف التأكد من عدم
وجود ارهابيني او مطلوبني للعدالة يتسرتون باسامء وهمية بني النازحني
البعاد الشبهات عنهم .كل ذلك بهدف تعزيز االمن وضامن االستقرار يف
املنطقة .نبقى عىل تنسيق دائم مع املركز عند حصول اي طارئ امني.
■ هل لك ان تعرفنا ببلدة دير االحمر؟
□ دير االحمر التي اشتهر ابناؤها منذ القدم بكرمهم وعنفوانهم
وشهامتهم ،وتحوي الكثري من اآلثار التاريخية الفريدة شكلت محط
جذب للسياح ،هي احدى بلدات قضاء بعلبك الواقع ضمن محافظة
بعلبك  -الهرمل .تقع عىل بعد  100كلم من بريوت ،و 12كلم من
بعلبك ،عىل علو يرتاوح بني  900و 1400مرت عن سطح البحر .يبلغ
عدد اهايل البلدة نحو  25الف نسمة 5 ،االف منهم يقطنون البلدة
صيفا شتاء .يف الصيف يرتفع العدد اىل  15الفا تقريبا .مناخها معتدل
يف الخريف والربيع ،جاف وجليدي شتاء ،وجاف وحار صيفا .معظم
الطرق املؤدية اليها تقفل مرارا يف الشتاء بسبب سوء الطقس وتراكم
الثلوج .من هنا تكمن اهمية استحداث مركز االمن العام فيها ملا يسهل
عىل ابنائها واملقيمني فيها مشقة االنتقال ،يف تلك الظروف املناخية
الصعبة ،اىل بعلبك حيث اقرب مركز امن عام النجاز املعامالت.
■ ماذا عن اتحاد بلديات دير االحمر؟
□ تم استحداثه يف ترشين االول  .2011مقره قرب مبنى البلدية

رئيس اتحاد بلديات دير االحمر رئيس بلدية دير االحمر ميالد العاقوري.

ويضم مثاين بلديات هي :دير االحمر ،بشوات ،برقا ،القدام ،نبحا
الحفارة ،الزرازير ،عيناتا ،بتدعي .يف املستقبل القريب تنضم اليه
بلدية شليفا.
■ هل متكن االتحاد خالل هذه الفرتة القصرية من تحقيق انجازات؟
ماذا عن بلدية دير االحمر؟
□ تحققت انجازات كثرية من ابرزها:
دعم النشاطات الرياضية واالجتامعية والثقافية يف كل بلدات االتحاد.
استحداث وحدة طوارئ يف بلدية دير االحمر ،وتأهيل جهاز الرشطة
يف كل بلديات االتحاد.
دعم زراعة الكرمة وصناعة النبيذ.
افتتاح معهد فني يتضمن اختصاصات عدة يف دير االحمر.
مبارشة بناء براد للتفاح بالتعاون مع جهات محلية ودولية.
تركيب مولدات توفر الطاقة الكهربائية ملنطقة دير االحمر.
تأمني مياه الشفة لكل منازلها يف مواسم الجفاف.
تأهيل الشارع العام.
تأمني شاحنات لنقل النفايات من املنطقة.
■ هل من مشاريع اخرى مستقبلية؟
□ مشاريع كثرية ستبرص النور يف وقت قريب ،كاعادة فتح مركز
املحكمة يف دير االحمر ،ومركز الضامن االجتامعي ،وفروع ملصارف
جديدة .نسعى اىل تحويل املركز الطبي مستشفى ،ونتحرض النجاز
املرحلة الثانية من مرشوع عني ضاهر الذي يؤمن املياه لعدد من
بلدات اتحاد بلديات دير االحمر.
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هبة من اإلتحاد األوروبي يق ّدمها «برنامج اإلدارة المتكاملة للحدود»

واجب وطني
البيسري ممثالً اللواء إبراهيم :حماية الحدود
ٌ

العميد الياس البيرسي يوقع االتفاق.

من االحتفال.

عب املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ّ
ابراهيم عن ارتياحه اىل الخطوات التي حققها
«برنامج تطوير القدرات الوطنية لالدارة
املتكاملة للحدود يف لبنان»(،)ICMPD
والتزام املديرية العامة لالمن العام انجاحه
بالتعاون مع سائر املؤسسات العسكرية
واالمنية .واكد ان حامية الحدود “واجب

وطني يدخل يف صلب مهامت الدولة
ومؤسساتها التي تقوم بدورها خري قيام”.
ممثال اللواء ابراهيم ،و ّقع العميد الياس
البيرسي اتفاق تسلم الدفعة االخرية من
املعدات املقررة للمرحلة االوىل من “برنامج
تطوير القدرات الوطنية لالدارة املتكاملة
للحدود يف لبنان” ،املمول من هبة االتحاد

االورويب اىل املديرية العامة لالمن العام.
اقيم احتفال التوقيع يف حضور ممثلني عن
البعثات الديبلوماسية يف لبنان وقيادات
عسكرية وامنية.
بعد النشيد الوطني ،كانت كلامت ملدير
املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة يف
الرشق االوسط السفري عبد املوىل الصلح،
ثم ممثل سفرية االتحاد االورويب اليكسس
روبري ،فاملسؤول عن املرشوع يف فيينا رامي
بطحيش ،ثم الخبري الفني للمعدات ايدي
هنسون ،وممثل قائد الجيش العميد الركن
مانويل كاراجيان ،وممثل املدير العام لقوى
االمن الداخيل املقدم جورج غزايل ،وممثل
املدير العام للجامرك اللبنانية مدير اقليم
جامرك بريوت هاين الحاج شحادة ،ورئيس
فريق الربنامج يف بريوت فل جونسون.
يف كلمة املدير العام لالمن العام قال ممثله
العميد البيرسي“ :برنامج تطوير القدرات
الوطنية لالدارة املتكاملة للحدود يف لبنان
( )ICMPDمرشوع رائد ونوعي ،يجسد
التنسيق والتعاون بني املؤسسات العسكرية
واالمنية الرسمية يف مجال ضبط الحدود،
ويساهم اىل حد بعيد يف الحيلولة دون
اخرتاقها من الجامعات االرهابية واملهربني
وعصابات الجرائم املنظمة واالتجار بالبرش.
هذا الربنامج الذي ميوله االتحاد االورويب
مشكورا ،يوفر املعدات والعتاد امليداين
عىل انواعه للجيش وقوى االمن الداخيل
واالمن العام والجامرك ،كل بحسب حاجاته
ومجاالت اختصاصه ومهامته ،ويعكس
مدى االهتامم الدويل عموما بلبنان والدول
االوروبية خصوصا ،وحرصهام عىل توفري كل
املقومات التي تعني املؤسسات االمنية عىل
توطيد ركائز االستقرار الداخيل بدءا من
صون حدوده وجعلها منيعة ومتامسكة”.
اضاف“ :نحتفل اليوم بامتام تسليم الدفعة
االخرية من املعدات املقررة للمرحلة االوىل
من الربنامج ،وكلنا امل يف انجاز املراحل

قسم من املعدات.

التالية يك تكتمل التجهيزات ،فتتعزز
القدرات الوطنية لالدارة املتكاملة للحدود،
ورقابة تامة للمؤسسات العسكرية واالجهزة
االمنية عليها ،بعدما اظهرت هذه املؤسسات
قدرة عالية يف ضامن اﻻمن يف البالد ،وبات
عسكريوها الذين تابعوا وال يزالون الدورات
التدريبية ضمن الربنامج نفسه ،مؤهلني
الدارة الحدود عىل نحو متكامل ومنسق يف
ما بينها”.
وقال“ :يرشفني يف هذه املناسبة ان انقل
اليكم تحيات املدير العام لالمن العام اللواء
عباس ابراهيم ،وارتياحه اىل الخطوات التي
حققها هذا املرشوع الرائد ،والتزام املديرية
العامة لالمن العام انجاحه بالتعاون مع سائر
املؤسسات العسكرية واالمنية .الحدود سياج
االوطان ،وحاميتها واجب وطني يدخل يف
صلب مهامت الدولة ومؤسساتها التي تقوم
بدورها خري قيام .وهو دور سيتعزز مع
استكامل مرشوع تطوير القدرات الوطنية
لالدارة املتكاملة للحدود .وسينعكس ذلك
دون شك عىل الوضع االمني يف الداخل”.
وختم شاكرا باسم اللواء ابراهيم لدول االتحاد
االورويب املشاركة يف متويل هذا الربنامج

تجهيزات اخرى.

واعضاء فريق عمل املرشوع ورئيسه ،وقال:
“مع هذا املرشوع بدأ الرهان ،وقد كسبناه
يف مرحلته االوىل .وسوف نكسبه يف مراحله
االخرية الننا نتحصن باالميان الكبري بوطننا،
ومنتلك العزم واالرادة ونرتسمل بالكفاية.
نأمل يف تحقيق انجازات جديدة تعزز اطار
التالقي بني لبنان والدول الصديقة ،عىل

اساس العمل املشرتك لتثبيت دعائم السالم
والعالقات الودية بني الشعوب”.
ثم جولة عىل االجهزة واملعدات املقدمة اىل
االمن العام والجيش وقوى االمن الداخيل
والجامرك ،وتوىل ايدي هونسون رشح
اهميتها واملجال الذي يستخدم فيه كل
جهاز.
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ض ّباط في األمن العام أقسموا اليمني القانونية

الضباط الستة يقسمون اليمني القانونية.

مع القايض طنوس مشلب والعقيد وديع خاطر ممثال املدير العام.

اقسم ستة ضباط يف املديرية العامة لالمن العام اليمني القانونية
امام الرئيس االول ملحكمة استئناف بريوت القايض طنوس مشلب ،يف
حضور العقيد وديع خاطر ممثال املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم وضباط.
بعد اداء القسم ،متنى القايض مشلب للضباط الجدد التوفيق يف
عملهم يف االمن العام ،تاله العقيد خاطر باسم املدير العام قائال:
"ان نقف يف حرضة القضاء نشهد عىل َق َسم اليمني القانونية لضباط
تخرجوا حديثا وانخرطوا يف سلك االمن العام ،هو تكريس للقواعد
القانونية الراعية للوظيفة ،ووقوف يف حرضة العدالة الضامنة حقوق
الدولة واملواطنني عىل السواء .القضاء عامد فكرة الدولة العادلة

املتطورة ،وهو احد اهم الضامنني الستقرارها وسالمها االجتامعيني".
اضاف" :ان املالزمني يف تأديتهم قسم اليمني ،امنا يؤكدون ما ارساه
السابقون ضباطا ورتباء وافرادا من ابناء املديرية العامة لالمن العام
يف التزامهم القوانني واالنظمة والتعليامت التي ترعى عمل املديرية
يف سياق حامية الوطن وابنائه واملقيمني عىل ارضه .ان عمل املديرية
يتأسس عىل وجوب معرفة الواقع الدقيق الذي متر فيه البالد ،وما
يحوط بها من اخطار وتحديات ،عاقدة العزم عىل مواجهة هذه
االخطار والتحديات بكل ما اوت َيت من قوة يف مواجهة االرهاب
والفوىض يف سبيل توطيد النظام وتنفيذ القانون بقيادة حكيمة من
املدير العام لالمن العام".

مكافحة اإلتجار بالبشر

يف اطار التعاون بني املنظمة الدولية للهجرة " "IOMواملديرية العامة
لالمن العام ،نظمت محارضة حول موضوع مكافحة االتجار بالبرش لـ
 30عنرصا يف دائرة الفنانني يف مكتب شؤون الجنسية.

ومحاضرة عن اإلتجار بالبشر

القى رئيس شعبة املنظامت يف مكتب شؤون الجنسية والجوازات
النقيب طالل يوسف محارضة عن جرمية االتجار بالبرش لعنارص يف
االمن العام من مكاتب ودوائر مختلفة.

املشاركون يف الدورة.

من املحارضة.

دورة مسعف ميداني

دورة تدريبية
مع الصليب األحمر

تنفيذا للرزنامة التدريبية للعام  ،2015بالتنسيق مع الطبابة العسكرية
ـ مدرسة الصحة يف قيادة الجيش ،نظمت دائرة التدريب يف املديرية
العامة لالمن العام دورة "مسعف ميداين متقدم" لعنارص من الجيش
واالمن الداخيل واالمن العام .قدم املدربان يف االمن العام املفتش املؤهل
حسني املقداد واملفتش اول ابراهيم كيوان رشوحا حول تقنيات االسعاف،
وسبل مواجهة الحوادث التي يتعرض لها الفرد يف ظروف مختلفة.

دورة في أمن الوثائق
نظم فريق مرشوع تطوير القدرات الوطنية
لالدارة املتكاملة للحدود يف لبنان ،يف ارشاف
فريق التدريب الهولندي ،دورة تدريبية يف
أمن الوثائق والتزوير لعنارص من فوجي
الحدود الربية االول والثاين يف الجيش ومن
املديرية العامة لالمن العام.
استمرت الدورة عىل اربع دفعات يف ثكنة
رأس بعلبك ومعسكر عرمان التدريبي.

من الدورة.

اسعاف جريح.

من الدورة.

ّ
نظمت دائرة التدريب يف املديرية العامة لالمن العام ،بالتعاون مع
البعثة الدولية للصليب االحمر ،دورة تدريبية لعنارص يف املديرية حول
االحتجاز ووسائل الترصف داخل املراكز.
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إحصاءات الشهر
الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة إىل دائرة التحقيق واالجراء من  ٢٠١5/09/١٥لغاية 2015/10/١٥
الدولة

العدد

الدولة

العدد

الدولة

لبناني
اثيوبي
اردني
اوسترالي
اوكراني
ايران
بحرين
بنغالدش
بيالروسية
بينية
تركي
توغولي
تونسي
جزائر
دومينيكان
روسي

162
165
4
1
2
3
1
133
1
1
2
5
1
1
1
1

سعودية
سنغال
سوداني
سوري
سيراليون
سري النكي
عراقي
عرب رحل
غاني
فلسطيني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني  -غزاوي
فلسطيني  -سويدي
فلسطيني الجىء
فيليبيني
قيد الدرس

1
2
20
1087
1
15
24
2
5
7
24
1
1
84
29
3

كاميرون
كزاخستانية
كيني
مالي
ماليزية
مدغشقر
مصري

2
1
16
2
1
1
45

مغربي
مكتوم القيد
مكتوم القيد/سوري

1
17
1

نيبالي
نيجيري
هندي
يمني
المجموع

2
2
14
1
1896

العدد

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب
اعتبارا من  ٢٠١5/09/١٥لغاية  2015/10/١٥ضمناً
اجانب املجموع

حركة تنقل لبنانيون عرب
277590 243743
دخول
280579 254339
مغادرة
558169 498082
املجموع

608156 86823
628587 93669
1236743 180492

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب
بني  ٢٠١5/09/١6و 2015/10/١٥

الدولة

العدد

الدولة

العدد

الجزائر

3

سوريا

السودان
تونس

31
11

مصر

العدد
136

المجموع

182

1

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من  ٢٠١5/09/16لغاية 2015/10/١٥
الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من  ٢٠١5/09/١٥لغاية 2015/10/١٥
العدد

الدولة

العدد

الدولة
لبناني

166

اثيوبي
اردني
اوكرانيا
ايران
باكستاني
بحرين
بنغالدش
بيالروسية
بينية
تركي
توغولي
تونسي
روسي
ساحل العاج

153
3
2
4
1
1
102
1
1
2
5
1
3
1

سعودية
سنغال
سوداني
سوري
سويدي
سيراليون
سري النكي
عراقي
عرب رحل
غاني
فلسطيني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني  -غزاوي
فلسطيني  -سويدي
فلسطيني الجىء

1
3
17
1033
1
3
11
22
2
3
8
22
1
1
82

الدولة
فيليبيني
قيد الدرس
كاميرون
كزاخستانية
كيني
ليبيري
مدغشقر
مصري
مكتوم القيد
مكتوم القيد/سوري
نيبالي
نيجيري
هندي
المجموع

العدد
39
3
2
3
21
1
1
47
17
1
1
4
5
1801

الدولة

العدد

اثيوبيا
ارمينيا
اوستراليا
السنغال
المانيا

4900
2
1
21
6

الهند
الواليات المتحدة االميركية
اليابان
اوزباكستان
اوكرانيا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بنغالدش
بنين
بوركينا فاسو
بوسنة

221
2
1
17
160
1
4
1
1474
26
6
2

الدولة

العدد

بولونيا
بيالروسيا
تركمانستانية
توغو
جزر الموريس
جورجيا
دانمارك
دومينيك
روسيا
رومانيا
سلوفاك
سري النكا
صربيا
طاجكستان

1
24
1
22
1
1
1
13
64
3
2
81
4
2

غامبيا
غانا
غرانادية

11
136
1

الدولة

العدد

فرنسا
فنلندا
فيليبين

7
1
424

كازاخستان

11

كاميرون

69

كرواتيا

1

كندا

1

كوبا

2

كونغو الديموقراطية

1

كيرغيز

9

ليتوانيا

1

مالي

2

مولدوف

49

نيبال

44

نيجيريا

17

المجموع

7852
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المدير العام السابق لالمن العام
العميد الركن المتقاعد

السفير انطوان دحداح

www.arabic-grammar.com
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بأقالمهم

صائب دياب

*

ٌ
وقف إلطالق النار
من ارشيفي املهني انني شاركت يف مؤمتر القيادات اللبنانية
الذي دعت اليه اللجنة السداسية العربية يف تونس عام ،1989
وكان لبنان حينها يف اشد مرحلة انقسامية يف ظل حكومتني،
االوىل برئاسة الرئيس سليم الحص والثانية برئاسة العامد
ميشال عون .كانت بريوت شطرين ،والقصف املدفعي بينهام
عىل اشده.
كنت يف عداد الوفد الذي رأسه الرئيس الراحل صائب سالم
واالعضاء هم الراحل فيصل صائب سالم والنائب الراحل
جميل كبي والدكتور محمد املشنوق اطال الله يف عمره.
لدى اكتامل وصول القيادات والوفود اىل فندق الشاطئ،
وبعد اسرتاحة قصرية ،جال رئيس اللجنة السداسية العربية
وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح
(امري دولة الكويت) عىل القيادات اللبنانية يف اجنحتها،
طالبا منها النزول اىل القاعة الكربى الفتتاح مؤمتر الحوار
اللبناين .وهذا ما تم ،باستثناء الرئيس صائب سالم الذي
بقي يف جناحه ،ما اضطر الشيخ الصباح اىل الحضور اىل هذا
الجناح واالستفسار منه عن سبب عدم نزوله وانضاممه اىل
القيادات .اجاب الرئيس سالم :كيف نجتمع والقصف يدمر
بريوت يف هذه الساعة؟ اذ ان القذائف تنهمر عىل منطقتي
بريوت .اذا اردنا االجتامع ،فليكن ذلك بعد وقف اطالق
النار.
رد الشيخ الصباح بالقول :اعدك باننا بعد افتتاح املؤمتر نحصل
عىل وقف الطالق النار يف بريوت كنتيجة اولية له.
رد الرئيس سالم :اذا مل يتوقف القصف ،لن اشارك يف املؤمتر

وسأعود اىل جنيف .عند هذا الحد ،غادر الشيخ الصباح
جناح الرئيس سالم وتوجه اىل جناح الرئيس امني الجميل
الذي عقد لقاء فوريا مع وزير الخارجية العراقي طارق
عزيز ،ثم انتقل الصباح اىل جناح الرئيس الراحل سليامن
فرنجيه الذي عقد ايضا لقاء فوريا مع وزير الخارجية
السوري فاروق الرشع.
بني اللقاءين كان الشيخ الصباح يتنقل بني الطبقتني الثانية
حيث لقاء الجميل وعزيز ،والثالثة حيث لقاء فرنجية
والرشع .بعد وقت قصري جرت يف اللقاءين اتصاالت مع
بريوت ،وخصوصا مع العامد عون من الرئيس الجميل وعزيز،
ومع الرئيس الحص من الرئيس فرنجيه والرشع.
هكذا تم التوصل اىل وقف الطالق النار ،وابلغ الشيخ الصباح
اىل الرئيس سالم ان هذا الوقف بدأ فورا .طلب مني الرئيس
سالم االتصال ببريوت والتأكد ،ففعلت واجبته بأن القصف
توقف متاما .عندها قال للشيخ الصباح :اآلن سانزل وانضم
اىل القيادات ،وانا مرتاح اىل اننا انقذنا حياة العرشات من
اللبنانيني كانوا سيسقطون خالل ساعات مؤمترنا.
ما حدث يف اللجنة السداسية العربية يف تونس ،كان حوارا
سوريا ـ عراقيا ،وليس حوارا لبنانيا.
ما يحصل اليوم يف بريوت من عدم انتخاب رئيس للجمهورية
وشلل املؤسسات ،هل يحتاج اىل حوار بني طرفني خارجيني
لتنظيم حياتنا السياسية؟
* مدير االخبار والربامج السياسية يف “تلفزيون لبنان”.
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تحقيق
متحف “ميم” من أسرار الطبيعة

سليم إده :أملك كنوزا عمرها ماليني السنني
اقل ما يقال عن كنوز متحف “ميم” يف جامعة القديس يوسف ،انها رس من ارسار
الطبيعة الخارقة يصاب َمن يراها بالدهشة والذهول ،ويشعر بانه مسحور امام
مشاهد ال يفهمها .وكام يقول مؤسسه سليم اده ،ان الله وراء هذا الجامل الذي مل
■ من اي بلدان جئت بهذه الكنوز الطبيعية
متسه يد انسان ،بل اخذ اشكاله من تفاعالت الطبيعة قبل مليار سنة
ومتى بدأت اقتنائها؟
املعارصين استوحوا اعاملهم مام اعطتنا
الطبيعة اياه يف هذا املجال.

مؤسس متحف «ميم» سليم اده.

ال يتوخى متحف “ميم” الربح ،بل نرش ما
يصح تسميته معرفة الطبيعة .ذلك الحلم
الذي راود سليم ميشال إده اىل ان حققه.
يروي لـ"االمن العام" قصة املغامرة وعالقته
بذاك العامل املخفي الذي يحمل صورة الخالق
وابداعاته .ما يطمح اليه انشاء متحف يضيف
اىل معامل بريوت يك تحتل صدارة الرشق
االوسط.
■ كيف انطلقت فكرة انشاء املتحف؟
□ بدأ اهتاممي مبا يحتويه متحف “ميم”
هواية .انا يف االساس ذو تكوين علمي حيث
تخصصت يف الهندسة الكيميائية .يف اثناء
دراستي تعلمت كيفية تكوين املادة او الجامد
كالحجارة والصخور واملعادن التي يطلق عليها

ما جمعته في متحف
“ميم” من صنع الطبيعة،
وال يد لالنسان فيه
اسم بلورات ،وهي مكونات هندسية تبدأ
برتاصف مليارات من الذرات يف انتظام تام،
وتأخذ شكلها من تفاعل الطبيعة فيها .كل ما
جمعته من صنع الطبيعة ال يد لالنسان فيه
من ناحية االشكال التي تبدو كأنها منحوتة،
او من ناحية االلوان التي تدهش الزوار .انا
عىل يقني بان الفنانني التشكيليني واملهندسني

□ يف شباط  1997اقتنيت اول قطعة من
هذه املعدنيات من احد املحال الباريسية،
وكان صاحبها شغوفا مبهنته ،ودعاين اىل رؤية
ما ميلكه فاشرتيت واحدة منها .لكن هذه
الخطوة اصبحت يف ما بعد اشبه باالدمان،
خصوصا وان وراء كل معدنية خلفيات علمية
عدة ،كاكتشاف النحاس والقصدير والربونز
وارتباط هذا االمر بالحضارات ،وتحديدا عند
الكنعانيني قبل  4آالف سنة .الحضارة الربونزية
كانت سبيال اىل تطوير املنطقة باكملها ،وكل
االكتشافات العلمية متت بعد درس مادة
الجامد وتفسري تكوينها .لهذا جمعت يف
متحف «ميم» ما بني العلم وجامل الطبيعة،
وقد حصلت عىل هذه املعدنيات من  67بلدا
اذكر منها الربازيل والواليات املتحدة وباكستان
وافغانستان والصني ،اضافة اىل بلدان اخرى
مغمورة اذكر منها ماالوي ،وهي دولة صغرية
قرب جنوب افريقيا .هذه الدول الصغرية
واملغمورة تحتوي عىل كنوز جيولوجية غري
موجودة يف لبنان والبلدان املجاورة ،ألن
التكوين الجيولوجي مل يساعد هذه الحجارة
عىل النمو كام يحصل يف الربازيل والصني.
ورغم هذا الواقع ما زلت ابحث عن حجارة
جميلة يف لبنان.
■ ما الغاية من انشاء هذا املتحف؟
□ املتحف ال يبغي الربح ،والخسارة التي
اتكبدها كبرية جدا واتحملها شخصيا .لدى
افتتاحه عام  ،2010دعوت املدير العام لوزارة
الرتبية فادي يرق الذي ادرج اسم املتحف
يف الئحة املتاحف املفروض بتالمذة املدارس

الرسمية زيارتها .الغاية التي سعيت اليها
عرب انشاء متحف «ميم» ان اكشف للتالمذة
ان ما يتعلمونه يف مواد الفيزياء والكيمياء
والرياضيات له تطبيقات وجاملية وفائدة
يف الحياة .هديف ايضا ان يكون لبنان عموما
وبريوت خصوصا يف الصدارة ،وان اضيف معلام
اىل معاملها من الناحيتني العلمية والفنية .مع
كل املصائب التي حلت بعاصمتنا ما زالت
االفضل يف منطقة الرشق االوسط.
■ قلت انه اذا نجح املتحف يف ايقاظ موهبة
فنية او علمية لدى طفل لبناين واحد يكون قد
وصلني اكرث من حقي .ما خلفية هذه الرغبة
لديك؟
□ عندما املك شيئا احبه ،اشعر برغبة يف
تقاسمه مع الغري .فكرت مليا يف هذا االمر
وقلت لنفيس يكفيني ان تتحرك موهبة
فنية او علمية داخل طفل لبناين واحد ،ومن
خالل زيارة واحدة للمتحف ،علام ان الجميع
يتساءلون عن الفائدة من انفاق املال يف هذا
البلد الذي يغادره الناس خوفا من املستقبل.
اما انا فمتفائل.
■ علمنا انك خضت منافسات رشسة مع
متاحف وهواة يهتمون بالكنوز الفريدة من
نوعها يف العامل .ما الذي جرى تحديدا؟
□ هذا النوع من الحجارة الجميلة يسعى
الهواة اىل اقتنائها رغم ارتفاع قيمتها املادية.
لكني استطعت الحصول عىل اجمل الحجارة
عرب املناقصات التي تجري يف هذا املجال،
ووضعتها يف واجهة مستقلة اطلقت عليها
اسم “الغنائم” ألن لكل قطعة من هذه القطع
قصتها ،وترجمت من خاللها املثل القائل
“مصائب قوم عند قوم فوائد”.
■ كيف حصلت عىل القطع االخرى املوجودة
يف املتحف؟
□ بواسطة بائعني عرب االنرتنت .حني كان يتم
اكتشاف منجم او مصدر جديد لها ،اتلقى
اتصاالت من سامرسة يرسلونها ايل عرب الربيد
العاجل من فرنسا حتى اختار منها ما اريد.
■ كم يبلغ عدد القطع املوجودة يف املتحف،
واىل اي حقبة تعود؟

املقال

اإلنسان والبحث عن أسرار الكون
زائر متحف «ميم» يف جامعة القديس يوسف يغرق يف تساؤالت مع نفسه
حول رس الكون وكيف بدأت الحياة فيه ومتى ،و َمن وراء هذه االرسار
كلها؟ خصوصا الخوارق الطبيعية التي مل يجد لها االنسان تفسريا واضحا اال
بعد التمكن من العلم والبحث املتواصل عن مفتاح يزيل الغطاء عن هذه
االرسار .كالباحث عن مجهول يف بادئ االمر ،فكان الجواب العلمي الوحيد
«انها تفاعالت الزمن».
هذا الجواب يطرح سؤاال جديدا يفتح بابا يوصلنا اىل اقتناع ،مفاده ان ما
تم اكتشافه عىل يد االنسان ليس بالطبع بداية الكون .لكن كيف كان هذا
التكوين ومتى؟
سيبقى رسا من االرسار ،وحافزا امام االنسان للبحث عنه طوال حياته .ورمبا
عجزه عن الوصول اىل هذه املعرفة يدفعه اىل القول ضمنا« :ساعرف هذا
الرس ما بعد الحياة».
نعرتف بان الغموض الذي يلف االرض والكون وما وراءه يشكل تحديا
للعقل البرشي ،فانصب تفكري االنسان عىل االكتشافات العلمية التي
حملت يف طياتها تفسريات علمية ملا يدور من حوله .ولوالها ملا عرفنا ان
من قبل مليار سنة كانت هناك حياة عىل االرض.
يف هذا املجال ال بد من التوقف عند ما يقال دوما ان ال حدود لعقل
االنسان ،وهذا صحيح .طموحه ال يحد ،وهذا ما اوصله اىل يوم وطأت
قدماه سطح القمر واىل اكتشاف نوعية الحياة عىل املريخ .ال يزال يبحث
انطالقا من هذا الطموح عن رس الكواكب االخرى التي ميتلئ بها الكون،
لكنه يف الوقت نفسه يقوم باكتشافات وانجازات علمية هي يف النهاية
مدمرة له ،مثل السباق عىل التسلح الذي بلغ اوجه لدى بعض الدول،
خصوصا اسلحة الدمار الشامل.
غريب هذا االنسان الذي يبحث عن الحياة يف كواكب تسبح يف الفضاء،
وبارادته يكون سببا لدمار االرض وانهاء وجوده عليها.
مؤسف القول بعد ما رأيناه من جامل تركته لنا الطبيعة منذ ما قبل
مليار سنة ،وعدم رقتها حني تغضب ،هي اكرث رأفة من االنسان  .فالروائع
الطبيعية التي حفظتها املناجم عرب الزمن الطويل ،بقيت عىل حلتها
الجميلة الن يد االنسان مل تصل اليها ،ولو وصلت ملا بقيت هذه االشياء
عىل حالها.
من املفروض ان يكون التسابق بني الدول يف اتجاه حامية شعوبها من
العنف واالقتتال ،وان تسعى اىل تقوية مجتمعاتها عىل جبه صعوبات
الحياة ومتاعبها ،وان ينصب تفكري علامئها عىل كل ما يفيد االنسان
ويزيد من معرفته وعزمه عىل اكتشاف ما ال يزال مخبأ من ارسار يف هذا
الكون.
دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com
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ذات تركيبات كيميائية اتخذت يف النهاية
اشكاال هندسية ،اضافة اىل قطع من الذهب
واالملاس والفضة .تضم هذه املجموعة قطعة
واحدة ليست من كوكب االرض ،بل هي نيزك
هبط يف الصني خالل القرن السادس عرش،
وهو مكون من حديد صاف فقط.

«عندما املك شيئا احبه ،اشعر برغبة يف تقاسمه مع الغري».

□ يضم املتحف  1600قطعة ،علام ان احدث
قطعة فيه عمرها  50مليون سنة.
■ ما هي انواعها؟

□ املعدنيات التي تغلف القرشة االرضية
يبلغ عددها  4500نوع اخرتت منها 400
نوع تشكل البلورات الكبرية .وقد جمعت 60
قطعة من كل نوع بعدما ارسين جاملها ،وكلها

■ ملاذا اخرتت اسم “ميم” تحديدا لهذا
املتحف ،وماذا يعني؟
□ اردت ان اطلق عىل املتحف اسام عربيا،
ألنني شعرت بالضجر من كل االسامء الفرنسية
واالنكليزية .لدى بدء انشاء املتحف كلفت
روين ريشا ،وهو احد االصدقاء وعىل معرفة
جيدة باملهندس فضل الله داغر الذي توىل
عملية البناء ،اختيار اسم يكون سهال عىل
االجانب ،فاختار حرف «ميم» ألنه الحرف
االول من كلامت متحف ومعدن ومنجم
بالعربية ،والحرف االول ايضا من كلمة متحف
باللغات االجنبية.

■ هل لك ان تذكر لنا البلدان التي تضم هذا
النوع من املتاحف ،واي فئة من الناس يهمها
ان تتطلع عىل محتواها؟
□ هذه املتاحف موجودة يف امريكا واوروبا،
ويف فرنسا واملانيا خصوصا .الجامعات هي
التي تهتم بهذه النوعية النها تتجه نحو العلم
االكادميي .بالنسبة الينا ،دخلنا اليه من باب
الجامل اوال ،ويهمنا طبعا الوسائل املرئية
عرب اللوحات التفاعلية التي تحيك قصة هذه
الكنوز من الناحية العلمية ومن الناحيتني
االقتصادية والحضارية .وهذا امر مهم جدا.

جامل اال عىل االرض .لذا امتنى ان يعي
االنسان هذه الحقيقة وان ال يستهلك هذا
الكوكب ويقيض عليه.

■ جامل الطبيعة الخارق الكامن يف متحف
«ميم» ماذا يقول لك؟
□ يقول يل ان من املؤكد ان الله وراء هذا
الجامل ،ومن حسن حظنا اننا نعيش عىل
هذا الكوكب الفريد من نوعه يف كل الكون.
حتى اآلن مل يتم العثور عىل حياة يف كوكب
آخر .القمر واملريخ عبارة عن صحراء ،وال

■ ما هي النشاطات الثقافية واالجتامعية
التي يهتم املتحف باقامتها؟
□ بداية ،اردت انشاء املتحف عىل النسق
القديم .لكن فريق العمل الذي رافقني فيه
مل يوافق عىل هذه الفكرة اقتناعا منه بأن
هذا النوع من املتاحف يف بلد صغري كلبنان
سيدفع الناس اىل الشعور بالضجر ،فقمنا

املتحف مدرج في الئحة
متاحف فرض على تالمذة
املدارس الرسمية زيارتها

بتقسيم املتحف اىل قسمني .االول يتضمن
الردهة املوجودة فيها اآلالت التفاعلية،
والثاين يحتوي عىل املتجر .يتم استئجار
الردهة للمحارضات او حفالت تكرميية.
الفكرة اساسا ان يكون هذا املتحف ملتقى
ثقافيا ،ومعظم املتاحف يف العامل تتطور
تدريجا لتصبح عىل هذا الشكل.
■ ما الذي ترغب يف اضافته اىل املتحف؟
□ اهتاممي منصب حاليا عىل االسامك
املتحجرة ،ويعترب لبنان االجمل يف العامل يف
هذا املجال ،وتحديدا منطقة جبيل يف مقلعي
حائل وحجولة .يعود عمر االسامك املتحجرة
اىل ما قبل  100مليون سنة ،ومتتلكها عائلة
ايب سعد التي حافظت عليها ومل توافق عىل
بيعها من دول اخرى .ساخصص قسام من
املتحف لعرض هذه االسامك ،وسيتم انجاز
هذا العمل يف فرتة عيد امليالد املقبل.
د.م.
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تحقيق
داود رمال

aborami20@hotmail.com

معرض الكتاب العربي في عامه الـ59

النادي الثقافي العربي :إقبا ٌل فاق التوقعات
مسافة االلف ميل تبدأ بخطوة .ينطبق ذلك عىل مساعي االرتقاء بالكتاب اللبناين ،املعرض االول واالعرق واالضخم يف العامل
وتاليا العريب ،من حال ضمور اىل حال تطور .بعدما كان االهتامم بالكتاب الهادف العريب .هذه السنة يدشن عامه التاسع
رضبا من املستحيل ،دخل يف تنافس كبري مع كثري من املطبوعات يف القرن املايض والخمسني.
رئيس النادي الثقايف العريب سميح البابا
من املجموعة التي بادرت اىل العمل عىل
الوصول بالكتاب اىل هذه املرحلة من
االنتشار والتنوع والقيمة .مل يقعده العمر،
وقد ناهز الثامنني ،عن التصدي ملسؤولية
باتت كل حياته .يسرتجع املايض ويلتصق
بالحارض واملستقبل ،كأنه ميسك بدهر من
زمن الكتاب يريده ان يستمر فال يصيبه
البوار والتصحر .تنقلت معه "االمن العام"
بني دفاتر الزمن يف حوار يربط املايض
بالحارض.

رئيس النادي الثقايف العريب سميح البابا.

كل مرشوع جديد يحتاج اىل التقاط الفرصة
وتوافر االرادة ،وامتالك القدرة عىل طرح
افكار من شأنها ان تأخذ مسارا دامئا .بهذه
الرؤية انطلقت ثلة من الشباب اللبناين
الجامعي املتخرج حديثا يف خمسينات
القرن املايض .نظروا اىل الجو العام املسيطر
عىل لبنان املزدهر سياحيا واقتصاديا وفنيا،
فافتقدوا وجود فعل ثقايف نوعي ،ورأوا انه
ال بد من قاعدة لالنطالق مبرشوع مامثل.
فتشوا يف الفكر القومي العريب ،فوجدوا ناديا
مهمال نظرا اىل تق ّدم القيمني عليه يف السن،
هو النادي الثقايف العريب .تواصلوا معهم
واعادوا احياءه ،وبدأوا التفكري يف ما ميكن
القيام به من نشاطات جديدة غري مألوفة
سابقا .فكانت فكرة اقامة معرض للكتاب،
لتبدأ درب جلجلة عرب اقناع اصحاب
املكتبات ودور النرش باملشاركة ،ومن ثم

تأمني املكان ،وصوال اىل اقامة املعرض بجهود
وعمل فردي.
سنة  1956صارت الفكرة حقيقة ،حني اقنع
الشباب املتحمس ادارة الجامعة االمريكية
بتوفري املكان القامة املعرض .املكان هو
قاعة "وست هول" .لكن واجهتهم مشكلة
تقنية العرض ،فكانت فكرة تعليق الكتب
عرب خيطان مثبتة مبسامري عىل الحائط،
وتولوا املهمة بأنفسهم ،وعرضوا نحو 60
كتابا ،والقى املعرض اقبال الجمهور.
بدأت كرة الثلج تكرب ايجابا عرب التواصل
مع الدول العربية ،وازدهرت صناعة
الكتاب يف لبنان ،وتوسعت دور النرش
وانترشت ،وانتقل املعرض اىل قاعات
اوسع .صار يف امكانه متويل النفقات عرب
بدل ايجار مساحة العرض ،رغم صعوبة
اقناع دور النرش باملهمة ،اىل ان بات

■ يف البداية ،هل من ملحة رسيعة عن
معرض الكتاب العريب منذ كان فكرة اىل
يومنا الحارض؟
□ انطلقت فكرة معرض الكتاب العريب
عام  1956حني اجتمعت ثلة من الرفاق
يف النادي الثقايف العريب ،ونظمت معرضا
للكتاب يف قاعة "وست هول" يف الجامعة
االمريكية يف بريوت ،ثم انتقل اىل االونيسكو
بعد ارتفاع عدد النارشين ،فاىل القاعة
الزجاجية التابعة لوزارة السياحة ،ومن ثم
اىل "اكسبو بريوت" ،فالـ"بيال".
■ ما هي الصعوبات التي كانت تواجهكم
يف السابق؟
□ معظم اعضاء النادي الثقايف العريب من
املتطوعني .لذلك فان غياب كادر دائم يف
النادي لالرشاف عىل املعرض وتحضريه كانت
من الصعوبات التي نواجهها عند رغبتنا يف
تكبريه .كام ان ضعف االمكانات املادية،
وغياب دعم الحكومات يف لبنان ،دفعا
النادي اىل تطوير املعرض وفق االمكانات
املتوافرة لديه.

■ وحاليا يف ظل املحيط املتفجر والوضع
السيايس املأزوم؟
□ ال توجد صعوبات حاليا .االقبال عىل
املعرض اكرب مام كنا نتوقع .تكفي االشارة
اىل مشاركة  215دار نرش هذه السنة،
وتفعيل مشاركة املؤسسات الحكومية .علام
ان تركيا انضمت اليه هذا العام.
■ ماذا عن الجهود التي يبذلها النادي
البقاء شعلة املعرض مضاءة؟
معرض الكتاب العريب يف عز االجتذاب.
□ التحضري للمعرض الجديد يبدأ فورا
بعد االنتهاء من املعرض السابق وتقييمه ■ ،بعد هذه التجربة الطويلة ،هل ميكننا
ودرس الخطوات الواجب تحسينها ،اضافة السؤال عام تبقى من معارض الكتاب؟
□ االزمات السياسية يف العامل العريب تركت
اىل املتابعة اليومية لالعامل والتحضريات.
انعكاسات سلبية عىل سوق الكتاب ،ال
سيام بعد الغياب القرسي ملعارض دمشق
■ متى سيقام املعرض هذا العام ،واين؟
□ يفتتح عند الرابعة بعد ظهر يوم الجمعة وبغداد وطرابلس الغرب والخرطوم ،فيام
 27ترشين الثاين الجاري ،ويستمر حتى تبقى معارض الكتب يف دول الخليج .تعترب
العارش من كانون االول املقبل يف مركز السعودية الداعم االول للكتاب مع معرض
بريوت.
"بيال" للمعارض يف وسط بريوت.
■ ما مدى اقبال املؤسسات العربية
والدولية عىل املشاركة؟
□ التجاوب العريب الرسمي جيد مقارنة
بالسنوات السابقة ،حيث اكدت خمس
مؤسسات رسمية كويتية اشرتاكها يف
املعرض ،اضافة اىل اململكة العربية
السعودية وسلطنة عامن والعراق وليبيا
وفلسطني وتركيا.
■ ماذا عن املشاركة املحلية واقبال دور
النرش ومؤسساته؟
□ االقبال هذا العام يفوق املساحات
املتوافرة يف "بيال" ،حيث بلغت املساحات
املطلوبة اكرث من  7000مرت مربع ،يف حني
ان املتوافر ال يتعدى  6000مرت مربع.
■ كيف اثر الوضع العريب الراهن عىل
معرض الكتاب؟
□ مل يتأثر املعرض باالحداث العربية كونه
حظي مبكانه لدى الدول الشقيقة ،وهو
املعرض الرائد يف البالد العربية.

■ الثورة التكنولوجية اثرت عىل الكتاب
الورقي .هل هناك اقبال من الجيل الصاعد
عىل رشاء الكتب؟
□ ازمة املطالعة عند الجيل الصاعد كانت
قبل الثورة التكنولوجية ،وزادت مع دخول
التكنولوجيا االعالمية ،واعتامد املناهج

املدرسية الصعبة التي تبعد الطالب عن
املطالعة وتستعيض عن الكتاب باالنرتنت
والـ"واتس آب" وغريهام.
■ ماذا عن موقع الكتاب االلكرتوين يف
املعرض؟ ما هي الكتب التي تحتل الصدارة
يف املبيعات؟
□ حتى اآلن مل يستطع الكتاب االلكرتوين
ان يثبت موقعه يف املعرض ،الن تجربة
بعض دور النرش مل تثمر يف هذا املجال.
اما سوق الكتاب ،فال تزال تتأثر باحداث
الدول املحيطة التي تشهد حروبا
ونزاعات ،تاليا تتنوع الكتب التي تحتل
صدارة املبيعات بني السياسية والتاريخية
والروايات ،فيام الكتب الرتاثية ال تزال
تحافظ عىل موقعها.

تأسس النادي الثقايف العريب يف بريوت عام  1944بناء عىل مرسوم رقمه  .1485مؤسسوه
نديم دمشقية وفؤاد سليم سعد ورامز شحادة .مركزه العاصمة بريوت ،وله انشاء فروع يف
املناطق اللبنانية.
فكر اعضاء النادي يف الوسيلة الفضىل التي ميكن تقديم الثقافة عربها لتشمل الرشائح
الشعبية ذات االمكانات املادية املتواضعة .ومبا انه درجت العادة يف تلك الفرتة عىل اقامة
مهرجانات ذات طابع سياحي ،ولدت فكرة اقامة معرض الكتاب العريب.
حاز املعرض اهتامما واسعا من كل الرشائح الشعبية والسياسية .قبيل افتتاح املعرض
بساعات عام  ،1983يف القاعة الزجاجية التابعة لوزارة السياحة ،حصلت محاولة اغتيال
رئيس الحزب التقدمي االشرتايك وليد جنبالط يف شارع مجاور .يومها ظن القيمون عىل
املعرض ان املصيبة حلت باملرشوع .ما هي اال ساعات اذاع جنبالط بيانا بصوته عرب "اذاعة
لبنان" مطمئنا اىل سالمته ،حرصا منه عىل عدم تأثر املعرض مبحاولة االغتيال.
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تحقيق
غاصب مختار

َمن ُيراقب و ُيحاسب ،وكيف تؤثر في حياتنا اليومية؟

ّ
والدقة
املواقع اإلخبارية اإللكترونية :بني السرعة
ولجت املواقع االخبارية االلكرتونية اىل الساحة االعالمية من بابها الواسع،
واستطاعت ان تحجز لنفسها مكانا بارزا لدى الجمهور املتلقي .دخلت يف تنافس
حاد مع الوسائل االعالمية االخرى ،وخصوصا حيال رسعة الخرب ودقته وصحته،
والوصول اىل االعالنات
يعمل يف املواقع االلكرتونية االخبارية
الخاصة عدد ال بأس به من االعالميني
والفنيني والتقنيني ،فاستطاعت توفري فرص
عمل لجيل اعالمي جديد ساهم يف الحد

من البطالة يف قطاع االعالم .لكن مثة اسئلة
كثرية تطرح حيال طبيعة عمل املواقع
االلكرتونية وصدقيتها ومرجعيتها املسؤولة
قانونا ،وسبل محاسبة القيمني عىل اخبارها.

علام ان ال نصوص قانونية بعد تنظم عملها
وتحدد ضوابطها وواجباتها.
حملت «االمن العام» اسئلة بازاء دور هذا
القطاع وحاجاته ومهامته واملسؤوليات
االخالقية واملهنية املرتتبة عليها ،اىل مدير
تحرير موقع «النرشة» جوزف سمعان
ومدير تحرير موقع «ليبانون فايلز» جورج
غرة واملدير العام ملوقع «لبنان  »24ربيع
سعادة.

■ كيف تطور قطاع االعالم االلكرتوين؟
□ قطاع االعالم االلكرتوين يف لبنان تجاوز

سمعان :املداخيل تتحسّ ن
من خالل سوق اعالنات االنترنت

يف الخطأ ،وتقديم املواد االخبارية والتقارير
وغريها من التحقيقات واملقاالت الواردة اىل
مكاتب االخبار عىل مدار الساعة ،والتدقيق
فيها قبل نرشها ،خصوصا وان مبدأ استغالل
االنرتنت املفتوح  24ساعة خالل سبعة ايام
يف االسبوع ،يجعل التأكد من الخرب قبل بثه
مهمة صعبة ،لكنها ليست مستحيلة.
رغم ذلك ،يبقى احتامل الخطأ موجودا وامنا
عىل نحو ضئيل ،ألن العمل االلكرتوين يعتمد
عىل خربات الصحايف الذي يحمل يف جعبته
مبدأ االخالقيات االعالمية وكيفية الترصف،
يف ظل حصول اي مشكلة وسبل التعاطي
معها .علام ان رسعة بث الخرب يف صحيفة
«النرشة» االلكرتونية ال تأيت عىل حساب
«الصدقية».

يقول مدير تحرير موقع «النرشة» جوزف
سمعان« :اود ان اشري اوال اىل وجود تصنيفات
عدة لالعالم االلكرتوين .ال يجوز اطالق
تسمية «املواقع االخبارية االلكرتونية» عىل
نحو مطلق .هنا ال بد من القول ان االعالم
االلكرتوين يحمل تشعبات كثرية ،ساذكر منها
نوعني باتا اكرث شهرة لبنانيا:
 -1مواقع اخبارية قامئة عىل نقل الحدث
الحاصل يوميا من خالل املتابعة املتواصلة،
مبا فيها محطات التلفزة واالذاعة ،ونقلها عرب
االنرتنت اىل القارئ عىل مدى  24ساعة .وهي
تاليا جزء صغري من العامل الكبري يف االعالم
االلكرتوين.
 -2الصحيفة االلكرتونية تجمع بني مكونات
االعالم املكتوب واملسموع واملريئ ،وهي اكرث
شمولية ،ويعمل فيها املسؤولون واملحررون
تحت الضغط املبارش .قد يتجاوز عدد العاملني ■ هل تقيمون انعكاسات الحدث وكيفية
فيها ثالثة اضعاف عاملني يف صحيفة مطبوعة ،التعاطي معه ملنع اي ارتدادات سلبية عىل البلد؟
عىل متواصل طيلة فرتات اليوم النها تتطلب □ نعمل يف هذا االطار من منطلق وطني،
يقظة ومتابعة حثيثة ومكثفة لتجنب الوقوع وضعنا خالله خطوطا حمرا ال نسمح

النفسنا بتجاوزها .اذ عندما يطاول اي خرب
االمن الوطني يتم اسقاطه تلقائيا ومنتنع
عن بثه ،وان كان يشكل يف بعض االحيان
خبطة اعالمية تجعل القايص والداين يتحدث
عنها .ما يهمنا لبنان ،ونعمل من اجل تعزيز
ثقافة املواطنة وعدم االنجرار يف الخالفات
السياسية واالنزالقات الطائفية .يكفي اننا
ندعو دامئا اىل تعزيز قدراتنا الوطنية عرب دعم
الجيش اللبناين واالمن العام والقوى االمنية
االخرى ،حتى ال نعود اىل فخ الحرب اللبنانية
من جديد .وهي مهمة تتطلب جهودا جبارة
ومطلوبة من كل القطاعات االعالمية .وهذا
ال يعني السكوت عن الخطأ او مجاراته يف
حال حصوله .لكن تسقط كل هذه الحواجز
وتقف عند حدود االمن الوطني.

احتمال الخطأ موجود
انما ضئيل ألن العمل
االلكتروني يعتمد على
خبرات الصحافي

مدير تحرير موقع «النرشة» جوزف سمعان.

مرحلة النمو واالختبار لريقى اىل مكانة اي
اعالم معارص .ساهم تاليا مع لجنة االعالم
النيابية يف وضع مبادئ واسس جديدة
للعمل االعالمي تواكب العرص وتحادث
جيل الشباب ،خصوصا وان العمل االلكرتوين
ادخل رصاعا تنافسيا ليس يف ما بينه فقط،
بل ضمن القطاعات املكتوبة واملسموعة
واملرئية .ما كان بطيئا وتقليديا اصبح
يتقدم برسعة الربق ليخرتق كل منظومة
الكرتونية من الحاسوب «»Computer
واالجهزة اللوحية « »Tabletوالهواتف
الخليوية « »Cellularاىل عدد من االجهزة
االلكرتونية الذكية الحديثة ،لريوي بذلك
عطش القارئ الذيك للخرب ومتابعته .تاليا
اصبح املتصفح مييز َمن يكتب بصدقية
وموضوعية و َمن يعمد اىل التشويش عليه
يف بعض املرات .قطاع االعالم االلكرتوين
يزدهر ويتطور برسعة فائقة جدا رغم

شوائب عدة يعاين منها لناحية عدم مراعاة
حقوق امللكية الفكرية وغريها .لكن يبقى
هذا االمر رهن تطوير قدرات محكمة
املطبوعات املتواضعة لتواكب وتبدأ عرصنة
ادائها ،فتكون بذلك اطارا جديدا للتعامل مع
اي مشكلة او قضية تخرج عن اطارها خالل
العمل االعالمي االلكرتوين .يف املقلب اآلخر
يبدو ان املجلس الوطني لالعالم يعمل جديا
لوضع هيكلية للقطاعات االلكرتونية بهدف
تنظيمها .امنا ال ميلك املسوغ االساس للذراع
القانونية للمتابعة والتنفيذ .تجدر االشارة
اىل ان االعالم االلكرتوين الذي بدأ يستقطب
خريجي كليات االعالم يف لبنان ،حيث يق ّدر
عدد العاملني فيه حتى اليوم يف حدود 200
شخص تقريبا ،بدأت مداخيله بالتحسن من
خالل سوق اعالنات االنرتنت ،رغم معاناة
القطاع االعالمي التقليدي والتخبط يف
ازمات مالية كبرية يعاين منها.

غ ّرة :نتجنب الخوض في اخبار
تثير النعرات الطائفية

يقول مدير تحرير موقع «ليبانون فايلز»
جورج غرة« :نحن نتعاطى مع الخرب
من منطلق الدقة والصدقية يف الدرجة
االوىل ،وخصوصا مع االحداث االمنية ،الن
هدفنا كموقع الكرتوين نقل الخرب اليقني
اىل املتتبعني رسيعا .لذلك نسعى للتأكد
من صحته من مصدره املناسب بحسب
الحدث الحاصل ،وعندها نستطيع نقله
براحة ضمري ومسؤولية .للرسعة وجهان:
وجه نعمل فيه كمواقع الكرتونية وهو
السبق الصحايف الذي نسعى اليه جميعنا،
عرب ارسال الخرب العاجل عىل تطبيق موقع
«ليبانون فايلز» يف حال كان رسميا واردا
عرب «الوكالة الوطنية لالعالم» .ووجه
آخر هو التأكد من الخرب قبل ارساله عرب
اجراء اتصاالت بالشخص املناسب ليك ال
نخرسه يف حال وصل الينا قبل غرينا .من

االفضل التأخر يف ارسال الخرب الصحيح
عىل الترسع يف ارسال خرب غري دقيق.
يف حال كان هناك خرب حساس قد يثري
النعرات الطائفية والخالفات املناطقية
نتجنب الغوص فيه .يف حال متت اثارته
يف وسائل اخرى عىل نطاق واسع ،من
املمكن ان نتعامل معه كخرب صحايف فقط،
وننقله كام هو مبوضوعية ،يك ال نغيب عن
الحدث».
■ هل تؤدي طريقة تعاملكم مع الحدث
او الخرب اىل تحريف املوضوع عن اتجاهاته
االصلية؟
□ ساطرح مثال نعيشه اليوم ،وهو ما حصل
يف الشارع خالل االسابيع االخرية يف وسط
بريوت ،عندما بارشت مجموعة صغرية
االعتصام ضد ملف النفايات ،واعطاها

من االفضل التأخر في
ارسال الخبر الصحيح على
التسرع في خبر غير دقيق

مدير تحرير موقع «ليبانون فايلز» جورج غرة.
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االعالم املحيل والعريب والدويل اهمية
كبرية ،حتى توسعت وحصلت اعامل
الشغب يف الشارع ،ووصلنا اىل ما نحن عليه
اليوم .اي ان ما حصل تغطية مفرطة من
بعض الوسائل لغايات رمبا شخصية ورمبا
مالية ،ادت اىل تعاظم هذه االمور ،ما ادى
تاليا اىل انحراف القضية قليال عن مسارها.
تحريف كلمة واحدة او ازالتها او اضافة
كلمة اىل ترصيح شخصية ما او خرب امني
ما ،يؤثر عىل معنى النص ومسار القضية.
■ اىل اي مدى بلغ تأثري املواقع االخبارية
عىل الحدث والخرب والوضع السيايس؟
□ اصبحت املواقع االخبارية االلكرتونية
املصدر االول للخرب يف لبنان .معظم
املواطنني يحملون التطبيقات العائدة
اىل هذه املواقع ،ويتلقون خدمة الخرب
العاجل .حتى ان عمل هذه املواقع اثر
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مبارشة عىل املحطات التلفزيونية التي
مل تعد تعطي اي جديد للمواطن الذي
يكون قد تلقى كل املعلومات خالل
ساعات النهار .ومع ان هذه املواقع باتت
تعترب مصدرا اساسيا للخرب ،لكن عملها
ال يؤثر كثريا يف الحياة السياسية .اذ انها
تتلقى الحدث وال تصنعه ،مثلها مثل بقية
الوسائل االعالمية.
■ هل تؤثر املنافسة بني املواقع عىل
دقة الخرب وصحته؟ كيف تتم املحاسبة
واملساءلة يف حال الخطأ؟
□ يك يحقق املوقع النجاح ،يجب ان
يبتعد عن املنافسة الحادة كونها تؤدي
اىل السقوط يف الهفوات واالخطاء عرب
الترسع وليس الرسعة .وسائل التواصل
االجتامعي التي تعترب مركزا اساسيا
لرتويج اخبار املواقع االلكرتونية هي َمن

تحاسب عىل الخطأ الحاصل .اذ انها ال
ترحم اي فريق او موقع من التعليقات
التي ترد عىل صفحاتها.
■ اىل اي مرجعية رسمية وقانونية تتبع
املواقع االخبارية ،وكيف متول نفسها؟
□ يتم يف الوقت الحايل تنظيم املواقع
االلكرتونية يك يكون لها اطار قانوين
ورسمي ،عرب السعي اىل وضع قانون لها
بهدف تعميم اخالق املهنة وضوابطها،
عىل امل يف ان نصل باالمر اىل نتائج
ملموسة .اما بالنسبة اىل التمويل ،فبعض
املواقع الحزبية لديها متويلها الداخيل،
يف حني ان املواقع املستقلة متول نفسها
من االعالنات التي تضعها عىل صفحاتها،
وبعضها اآلخر يأيت ضمن اطار محطة
تلفزيونية وهي تعترب قسام منها ومت ّول
عرب املحطة.

سعادة :ال يجوز ان تكون املواقع
متفلتة من املحاسبة عند الخطأ
يقول املدير العام ملوقع «لبنان »24
ربيع سعادة« :ننطلق نحن يف عملنا
االعالمي من مبدأ اسايس هو التحقق
من اي معلومة تصل الينا قبل نرشها.
وهذا االمر يتم عرب الفلرتة التي
نعتمدها يف عملنا اليومي ،متوخني الدقة
واملوضوعية قدر املستطاع ،من دون
ان يكون هاجسنا تحقيق سبق صحايف
عىل حساب الصدقية ،وان كنا نسعى
اىل ايصال املعلومة برسعة .يعتمد عمل
املواقع االلكرتونية يف االساس عىل رسعة
ايصال املعلومة ،ولكن ليس عىل حساب
الدقة .وهذا يشكل لنا تحديا يوميا ،الننا
نتعامل مع التطورات بالثواين ،ويقيض
هذا االمر استنفارا عىل مدى  24ساعة
من دون انقطاع».

التي نعتمد عليها يف عملنا اليومي،
متوخني بذلك تطبيق املواثيق االعالمية
التي تعتمد عىل الشفافية يف التعامل مع
االخبار واالحداث .من غري املنطقي ان
نتعامل مع هذه التطورات من منطلق
فئوي او شخيص من شأنه ان يحرف
هذه االخبار.

■ اىل اي مدى بلغ تأثري املواقع االخبارية
عىل الحدث والخرب والوضع السيايس
لجهة رقابة االعالم عىل االداء السيايس؟
□ اثبتت املواقع االخبارية جدارتها
يف التأثري عىل الحدث حيال تعاملها
معه برسعة ايصال املعلومة الصحيحة
اىل املواطنني ،عىل نحو يراعي الدقة
واملوضوعية ،خصوصا وان العامل اصبح
اليوم يعتمد عىل املواقع االخبارية
■ هل تتعاملون مع الحدث من موقع اليصال الرسائل االعالمية.
املسؤولية الوطنية ملنع اي انعكاسات
■ هل تؤثر املنافسة بني املواقع عىل
سلبية عىل البلد؟
□ هذا االمر يف اسس عملنا املهني .اذ دقة الخرب وصحته؟
اننا نقيس االخبار يف معظم االحيان بـ □ ال شك يف ان عامل املنافسة يشكل
«ميزان الجوهرجي» ،ألننا نعترب انفسنا عنرصا اساسيا بني املواقع االخبارية من
مجندين من اجل قول الحقيقة والسعي اجل تقديم املضمون االفضل .اال ان هذه
اىل تحقيقها .هذا االمر يتطلب مراعاة املنافسة يجب ان ال تكون مادة للترسع
القضايا الوطنية حرصا منا عىل تقديم يف ايصال اي معلومة .وهذا يشكل تحديا
مصلحة الوطن عىل اي مصلحة اخرى ،حقيقيا للمواقع التي تحرتم نفسها
منعا الثارة اي حساسية بني الخرب وتحرتم االشخاص املتلقني .يف النهاية
واملصلحة الوطنية .من دون ان يعني الحكم يف هذا املوضوع يعود اىل املتلقي
ذلك التغايض عن قضايا الناس ،ومن نفسه .اما يف حال حصول خطأ ،فيجب
دون ان يكون لعملنا اي انعكاسات ان تكون هناك جهة قضائية ما تراقب
سلبية عىل االستقرار العام والسلم وتحاسب .ال يجوز يف مطلق االحوال
ان تكون هذه املواقع متفلتة من اي
االهيل.
محاسبة عند الخطأ .وهذا االمر من
■ هل يؤدي تعاملكم مع الحدث او شأنه تحصينها وعدم جرها اىل االخطاء
الخرب احيانا اىل تحريف املوضوع عن املميتة .نشري هنا اىل مساع حثيثة تقوم
بها وزارة االعالم بالتنسيق مع اصحاب
اتجاهاته االصلية؟
□ هذا االمر يتناقض كليا مع االسس املواقع االخبارية يك يكون لها مرجعية

قراء املواقع االخبارية نحو
 800الف شخص ،نصفهم
يهتم باالخبار السياسية

املدير العام ملوقع «لبنان  »24ربيع سعادة.

رسمية تحمي حقوقها من القرصنة
والتهميش.
■ كيف مت ّول املواقع نفسها يف ظل
االزمة املالية التي تعاين منها املؤسسات؟
□ استطيع ان اتحدث عن موقعنا الؤكد
ان حجم التمويل الذايت يتناسب مع
حجم مصاريفنا.
■ ما هي نسبة قراء املواقع االخبارية
االلكرتونية؟
□ يبلغ عدد قراء املواقع االخبارية
نحو  800الف شخص .نصفهم يهتم
باالخبار السياسية ،والباقون باالخبار غري
السياسية كالرياضة والصحة واملنوعات
والتكنولوجيا واالجتامعيات .بات
لدى املواقع صحافيون متخصصون يف
هذه االبواب ،سواء باعداد املواضيع
الخاصة او الرتجمة من كربيات الصحف
واملجالت االجنبية.
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تحقيق

رضوان عقيل

أبي راشد وبوفرحات يشرحان خطوات التربية عليها

البيت واملدرسة أول التثقيف على البيئة
اين اللبنانيون من التثقيف البيئي؟ هل بدأت املدارس زرع هذه الغرسة يف عقول
تالمذتها؟ تلك الرشيحة التي تعول عليها بلدان العامل بغية الحفاظ عىل بيئة سليمة،
بعيدا من العبث بالطبيعة وتشويهها .تبقى االرض ملك اآلجيال املقبلة .يف لبنان
شكلت ازمة النفايات جرس انذار للجميع
يتجه مسار ازمة النفايات نحو االسوأ اذا مل
تتم معالجتها بالطرق العلمية والصحية ،للحد
من مسلسل الفوىض واالعتداء عىل الطبيعة،

وقد امتد عىل مدار االعوام االخرية السيام
يف العقدين املنرصمني .تراكمت املشاكل
الترصف من غري حد ادىن
واملخالفات وسوء
ّ

من الحلول .فاذا البيئة اللبنانية يف خطر
اهدارها وفقدانها.
يف حوار مع «االمن العام» ،يتحدث رئيس
الحركة البيئية اللبنانية بول ايب راشد والناشطة
البيئية كلوديا بوفرحات عن سبل ارساء ثقاقة
بيئية يف املجتمع تسابق الدولة يف ايجاد
مخارج وتذهب اىل مصادرها االوىل ،وهي
التدريب عىل بلوغ تلك الثقافة املفقودة.

ابي راشد :انتظرنا  20سنة
الطالق «الثورة البيئية»
يعزو رئيس الحركة البيئية اللبنانية بول ايب راشد
تأخري «ابراز جهودنا وجهود آخرين يف التثقيف
البيئي واظهار النتائج املرجوة اىل اننا نعمل يف
اسفل الهرم ،يف حني ان املسؤولني واصحاب القرار
من الوزراء والنواب ورؤساء البلديات ال يزالون
يعملون بيئيا كأنهم يف مرحلة ما قبل الحرب عام
 .1975ال شك يف ان مشكلة النفايات فضحت
هذا االمر .يف السابق كان يتم رمي النفايات
يف الوديان وحرقها وطمرها عشوائيا .ظهر عند
تلزيم الرشكة الخاصة املتعهدة «سوكلني» انها
نفذت طمر النفايات بعيدا من اعني املواطنني.
عندما اصبح ملفها بني ايدي رؤساء البلديات مل
يتم التعامل معها عىل مستوى التطور البيئي
الذي ادخلناه عىل املدارس منذ اعوام .اول
مرشوع للفرز بدأ عام  ،1995فادخلنا صناديق
الفرز اىل  500مدرسة يف مناطق عدة .عام
 2008بات لدينا حظ اكرب يف توزيع الصناديق
مع االكياس عىل كل املدارس الرسمية وعددها
 1139مدرسة ،وتولت شاحنات صغرية جمع
هذه االكياس منها .ال بد من االشارة اىل ان وعي
تطبيق الفرز من املصدر بدأ قبل عرشين سنة
يف لبنان .شارك هؤالء التالمذة يف التظاهرات
والتحركات االخرية ،ألن هذه املجموعات تثقفت

واقتنعت بأن الحل يبدأ من املصدر .عندما نفرز
نعالج ،وعند حصول الخلط ال ميكن املعالجة».
عن املشكلة التي ظهرت اليوم عىل هذا النحو،
يعترب ايب راشد انها كانت «مخبأة يف مطمر
الناعمة .تبني ان البيئيني والشعب يعرفون يف
هذا امللف اكرث من املسؤولني وبعض رؤساء
البلديات .ان الشباب اللبناين حتى عمر الثالثني
ميلك الوعي واملعرفة البيئية بنسبة  50و.% 60
تتوزع هذه الفئة عىل كل املناطق ،ألن الرتبية
البيئية ادخلت يف املناهج .دربنا مجموعة كبرية
من الناشطني بالتعاون مع وزارة الرتبية طوال
االعوام االخرية ،وبارشنا حملة تثقيف مع وزارة
الرتبية منذ عام  1993مدعومة من اليونسيف
الساتذة االرشاد الصحي يف املدارس الرسمية.
انطلقت هذه «الثورة» يف املدارس الرسمية.
لكن اذا قام املواطن بعملية الفرز واستمر
رئيس بلديته بالحرق والطمر لن نحقق شيئا.
القاعدة الصحيحة تكون عىل الشكل اآليت:
املواطن يفرز ،والبلدية تجمع ،واملعالجة تكون
عىل صعيد البلدية او القضاء .يف فرنسا استمرت
هذه العملية سنوات قبل ان ينتقل مواطنوها
من الرمي العشوايئ للنفايات اىل الفرز .تأخرنا
كل هذه املدة بسبب اعوام الحرب .ما يحصل

الوزراء والنواب
ورؤساء البلديات يعملون
بيئيا كأنهم في مرحلة
ما قبل الحرب

رئيس الحركة البيئية اللبنانية بول ايب راشد.

اليوم عندنا اراه طبيعيا ونقطف ما زرعناه.
تجاوب الوزراء الذين تعاقبوا عىل وزارة الرتبية
معنا من باب الواجب ،لكن النيات املطلوبة مل
تتوافر النجاح عملية التثقيف وتطويرها ،ألن

االتجاه كان نحو الخصخصة .ال ابالغ اذا قلت
ان وزارة البيئة منذ وجودها حتى اليوم مل تؤمن
منشورا للمواطن يرشح عملية الفرز .مثة تقصري
حاصل عندنا .رغم ذلك اصبحت جهوزية الوعي
البيئي متوافرة يف ظل عدم وجود املؤسسات.
للمرة االوىل بدأ عرص املحاسبة من الشعب ،لكن
الدميوقراطية من دون محاسبة ال تفيد .ملسنا يف

االعوام االخرية تطورا مقبوال ،وبدأ العمل عىل
مستوى البلديات وصوال اىل الرشائح املختلفة.
املعاناة التي يتكبدها املواطنون من خالل
وجود النفايات عىل الطرق ،ساهمت يف تربيتنا
وتعليمنا اكرث من الكتب واملنشورات».
يقول« :مثة قانون سيصدر يف مجلس النواب
يتناول الحديث عن التقنيات ،ويضع النائب

غسان مخيرب اللمسات االخرية عىل مسودته،
وعند اصداره ستوضع خطط التوعية املدروسة.
كانت لدينا مالحظات عىل هذه املسودة
ومحتوى القانون ،ألن بعض النقاط كانت تروج
للمحارق .عام  2010بدأ الرتويج للمحارق ومل
ينته حتى اليوم .نرفضها ألنها مكلفة جدا ،ومثة
بلدان اوروبية بدأت تتخىل عنها».

بوفرحات :الحلول البيئية السليمة
تبدأ من املدارس
ال تبالغ الناشطة البيئية كلوديا بوفرحات اذا
اعرتفت بعد تجربتها مع تالمذة املدارس «اننا
ما زلنا بعيدين من اكتساب التثقيف البيئي
املطلوب» ،وتشري اىل ان «املشكلة هي مع الكبار
اكرث من الصغار الذين يتجاوبون ويتفهمون
الجدوى الحقيقية من الحفاظ عىل البيئة
وجامليتها .ملست ان اهايل عدد من التالمذة ال
يسعون اىل وضع اوالدهم عىل السكة البيئية
الصحيحة .لكن املشكلة ان العقلية اللبنانية مل
تستوعب ابعاد هذا املوضوع ،ألن النفايات ما
زالت عندهم نفايات وليست موردا لالستفادة
منه يف االقتصاد .ال بد من االشارة اىل ان الولد
يبقى ابن بيئته ،وينطلق من منزله ويذهب اىل
مدرسته ،ويترصف وفق ما يكتسبه يف بيئته.
املشكلة ان الولد يتكل عىل العاملة يف املنزل
ويرمي النفايات عىل االرض ،ومثة َمن يعمل
عىل تنظيفها وجمعها ،وال يساهم تاليا يف
عملية الفرز .بعد برامج التوعية التي قمنا بها
واطالعهم عىل افالم يف هذا الشأن ،ومصارحتهم
بحقيقة اىل اين يذهب بلدنا يف حال استمرارنا
يف الفوىض البيئية ،الحظنا تقدما ملموسا .اذا
شاهد طفل االكرب منه ال يكرتث للنفايات وفرزها
سيتبع الطريق نفسها .رغم هذه الحال التي منر
فيها ،فان نحو  50%من اوالدنا ادركوا خطورة
املساهمة يف تخريب البيئة والطبيعة .مثة نوع
من الخجل ميارسه الطفل عندنا ،حني يقدم
عىل سبيل املثال عىل رمي عبوات البالستيك
وعدم االستفادة منها مرة اخرى .لدينا مدارس
تدرب تالمذتها عىل عملية الفرز والبيئة واعادة

التدوير .مثة مدارس اخرى تنظم اسبوعا للبيئة
يتضمن كل ما له عالقة بالشأن البيئي وادخاله
يف اللغة الفرنسية والرياضيات وغريها ،اضافة
اىل الرسم واملوسيقى والفنون ،واعادة تصنيع
بعض املواد التعليمية .اعدت بعض املدارس
اكياسا للتبضع والرشاء يف السوبر ماركت بدال
من اكياس النايلون .ملست ان التثقيف البيئي
يف املدارس الرسمية افضل من املدارس الخاصة.
لكن املشكلة تكمن يف ان املؤسسات الرتبوية
ال تركز يف املهامت املطلوبة منها سوى عىل
التعليم ونيل العالمات الجيدة».
تضيف« :مثة مجموعة من الطالب فرضت عىل
عائالتها يف عدد من املباين بدء عملية الفرز .يف
العودة اىل ما نعاين منه ،ادت ازمة النفايات اىل
قرع جرس انذار تأخر موعد اطالقه .لكن ويا
لالسف ،مثة بلديات مل تدرك حتى اآلن اخطار
النفايات .لقد عرضنا عىل بعضها امكانات
املساهمة يف فرز النفايات وجمعها وتحضريها
للمعامل بغية بيعها ،وخصوصا الكرتون
والزجاج ،لالستفادة منها .املطلوب من وزارة
الداخلية والبلديات ان تفرض عىل البلديات
تنفيذ هذه العملية ،ألن املواطن يدفع املال اىل
رشكات خاصة ،وال يستفيد منها صندوق البلدية.
عىل مجلس النواب اصدار قانون يف هذا الشأن،
و َمن ال يطبقه تفرض عليه الغرامات».
حيال املشهد البيئي يف لبنان ،تعترب بوفرحات
«اننا امام مفصل يتحدد يف النهوض وايجاد
حلول علمية الزمة النفايات او نرتاجع اىل الوراء
اذا استفحلت هذه املشكلة .عندما ال يقدم

الصغار اكثر من الكبار
يتفهمون الجدوى
الحقيقية من الحفاظ
على البيئة

الناشطة البيئية كلوديا بوفرحات.

اللبناين عىل فرز نفايات منزله ورميها بنفسه،
لن نتقدم .نحن يف اختصار امام مفرتق خطري ال
مفر منه اال باتباع الطرق البيئية والعلمية .لذا
عىل املواطنني ان يتحسسوا عمق هذه االزمة،
يف وقت تكمن املشكلة عند الجهات الرسمية
املسؤولة التي تفتش عن اماكن بعيدة يف
عكار والبقاع توفر االوكسيجني للبنان ،لتوضع
النفايات فيها من دون االلتفات اىل اهلها
وحياة عائالتهم .انا متفائلة بالجيل الشاب ألنه
يؤمن باملحافظة عىل البيئة ورعايتها اكرث من
الجيل القديم».
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مقال

األقتصاد
 28إتفاقا وبروتوكوال تنتظر التنفيذ

لبنان يستطلع إمكانات أسواق إيران

يف اعقاب تخفيف العقوبات املفروضة عىل ايران ،قررت مجموعة مسؤولني تنفيذيني
يف رشكات لبنانية التوجه اىل طهران قريبا الستطالع امكانات الولوج اىل اسواقها.
بل غرد بعضها منفردا قبل توقيع االتفاق النووي رسميا حتى ،وبارش التحضري لهذه
الخطوة ما ان بدأت معامل االتفاق تطفو اىل العلن

الوزير السابق للخارجية عدنان منصور.

للخارجية عدنان منصور ،وكان شغل قبال
منصب السفري يف طهران ،اىل “االمن العام”
عن مستقبل املرحلة املقبلة.

تعتزم الرشكات اللبنانية الدخول اىل ايران
من بوابات عدة ،صناعية ومالية ومرصفية
وسياحية وغريها .يعول كثريون من رجال
االعامل عىل االستثامر يف اسواقها التي
تضم مقومات وحوافز تجعل من االستثامر ■ كيف ميكن لبنان االستفادة من االنفتاح
مجديا .تنتج ايران الغاز واملعادن والحديد ،الدويل عىل ايران بعد توقيع االتفاق النووي
وهذه امليزات تدفع اىل االعتقاد بأنها اقتصاديا؟
مقبلة عىل مراحل من االزدهار .من هنا □ ال شك يف ان االتفاق النووي بني ايران
كانت الدعوة اىل رجال االعامل اللبنانيني واملجموعة الدولية ( )1+5سيساعد كثريا
اىل اقتناص الفرص وحجز ادوارهم يف هذه عىل حلحلة امور كانت معقدة ،تؤسس
لعالقات دولية جيدة ليس بني ايران
النهضة.
وفق رؤية ايجابية شاملة اىل العالقات واملجموعة التي وقعت معها االتفاق
اللبنانية  -االيرانية ،يتحدث الوزير السابق فقط ،امنا مع دول العامل ككل .هذا يعطي

اهمية كبرية ملستقبل العالقات بني ايران
وهذه الدول .يستطيع لبنان االستفادة من
ايران يف مجاالت كثرية ،قبل توقيع االتفاق
وبعده ،انطالقا من انه سبق ان عربت عىل
لسان املسؤولني الكبار فيها منذ عام 1997
عندما تم توقيع اتفاقات وبروتوكوالت
بني الجانبني ،عن استعدادها لتوفري كل ما
يحتاج اليه لبنان ان لجهة بناء السدود،
ولهم خربة واسعة يف هذا املجال ،او لجهة
املجالني الزراعي والصناعي .لن ننىس
الصناعات العسكرية حيث اعلنت مرارا
عن االستعداد لتزويد الجيش اللبناين ما
يحتاج اليه من السالح .اليران خربة مهمة
يف مجال الطاقة ،وقد عرضت تزويد لبنان
ما يريده من الطاقة الكهربائية.
■ ماذا عن االتفاقات والربوتوكوالت التي
وقعت بني الجانبني؟
□ هناك اكرث من  28اتفاقا وبروتوكوال
موقعة يف اللجنة االقتصادية املشرتكة التي
تعقد اجتامعاتها منذ عام  .2000لكن ،ويا
لالسف الشديد ،كان هناك تلكؤ من الجانب
اللبناين الن اللجنة مل تعقد اجتامعاتها الكرث
من سبع سنوات ،رغم ان االيرانيني طلبوا
مرارا عقد اجتامعات .لذا ميكننا القول ان
هذه االتفاقات مل توضع موضوع التنفيذ.
■ هل يزيد توقيع االتفاق النووي نسبة
حظوظ تنفيذ هذه الربوتوكوالت؟
□ نتمنى ذلك .لكن التلكؤ من الجانب
اللبناين ليس مرتبطا باالتفاق النووي .مثة
إحجام لبناين عن التعاطي جديا وايجابيا
مع ايران .يف حني نجد ان دول املنطقة
كلها ،ويف معزل عن االمور السياسية ،ترتبط
معها بعالقات اقتصادية متينة جدا .الدليل

ان التبادل التجاري بني ايران وتركيا سيصل
خالل عامني اىل  30مليار دوالر .ورغم ان
املسألة السياسية مع االمارات هي املتعلقة
بالجزر الثالث ،يزيد التبادل التجاري عن 10
مليارات دوالر ،ومع العراق يصل اىل حدود
 15مليارا ،ومع افغانستان ما يزيد عن 6
مليارات ،ويصل مع سوريا اىل مليارات
الدوالرات ،كذلك بالنسبة اىل دول العامل.
مع االسف ال افهم ملاذا يبتعد الجانب
اللبناين عن تنفيذ االتفاقات .علام ان ريعها
االيجايب سيكون ملصلحة لبنان اكرث بكثري
مام ملصلحة ايران.
■ هل يعني ذلك ان املعوقات امام التنفيذ
سياسية؟
□ اعتقد ذلك .مثة ضغوط ال نستطيع ان
نجد لها تفسريا تدفع الجانب اللبناين اىل
االبتعاد عن تنفيذ االتفاقات ،او اىل عدم
التجاوب مع املساعدات التي تقدمها ايران.
عندما كنت وزيرا للخارجية تلقيت مذكرة
رسمية من الحكومة االيرانية عرب سفريها
يف لبنان ،تشري فيها اىل انها عىل استعداد
لتزويدنا فورا ما نحتاج اليه من الطاقة من
طريق استجرار الكهرباء ،ما يزود لبنان
خالل شهرين  240ميغاواط ،وخالل سبعة
اشهر ميكنه تغطية كل العجز يف الطاقة
الكهربائية .مل تفرض املذكرة اي رشوط
عىل الجانب اللبناين الذي يف استطاعته
تأجيل الدفع او التقسيط بالطريقة التي
تناسبه .لكن ،رغم االزمة الكهربائية التي
نعيشها ،مل يتجاوب الجانب اللبناين مع
هذه املذكرة.
■ هل ازيلت املعوقات السياسية التي
تحول حتى اآلن دون دفع التعاون اىل
مجاالت ارحب ،خصوصا عىل صعيد الدولة
اللبنانية؟
□ يجب النظر اىل القضية نظرة ايجابية
بعيدا من الحساسية .عندما نجد دوال
اوروبية ،وحتى الواليات املتحدة

معركة إنجاز
متط ّلبات املرحلة املقبلة
يصف خرباء اقتصاديون املرحلة الراهنة يف لبنان بانها تتميز بسمة انتقالية شديدة
التعقيد .من الطبيعي ان ترافقها مظاهر عدة من الرصاع الذي يحتدم عىل اكرث من
صعيد .كذلك من البديهي ان تفرض مهامت استثنائية عىل املستويات الترشيعية
واالجرائية واالقتصادية واالجتامعية .
ترتدي هذه املرحلة اهمية مضاعفة نظرا اىل ارتباطها باحوال ضاغطة ،كنتيجة
مبارشة لتفاقم االزمة العامة عىل الصعيدين املايل واالقتصادي .والنظر اىل ارقام
سنة  2015يعطي صورة قامتة عن الوضع االقتصادي .فالعجز تدهور يف الفصل
االول منها حيث بلغ  1062مليون دوالر امرييك ،مقارنة بـ  840مليون دوالر يف
الفصل االول من السنة املاضية .اي بزيادة  .%26.4يعود هذا العجز اىل انخفاض
االيرادات بنسبة  ،%14والضغط االجتامعي املتمثل بالنزوح السوري الذي سيبلغ
 1.85مليون شخص يف كانون االول املقبل بحسب الهيئة العليا لالغاثة التابعة
لالمم املتحدة.
تبني االحصاءات ان ارقام عجز امليزان االويل صادمة لناحية تسجيله عجزا بقيمة
 138مليون دوالر يف الفصل االول من هذه السنة ،مقارنة بفائض  38مليون دوالر
يف الفرتة نفسها من السنة املاضية .وهذا يعد مشكلة بالنسبة اىل قدرة الدولة عىل
اعادة التوازن املايل الذي ال ميكن ان يتحقق اال اذا كان فائض امليزان االويل يفوق
خدمة الدين العام عىل االقل ،اضافة اىل زيادة يف هذا الدين من كانون الثاين 2015
اىل ايار  2015بقيمة  2.9مليار دوالر ،ليصل اىل عتبة  70مليار دوالر .وانخفاض
يف تدفقات الرساميل (تحويالت املغرتبني واالستثامر االجنبي املبارش) بقيمة 2800
مليون دوالر يف الفرتة نفسها ،مقارنة بعام .2014
وسجل امليزان التجاري عجزا بقيمة  5828مليون دوالر نتج من انخفاض يف االسترياد
بنسبة  ،%18.5وسجلت الصادرات انخفاضا بنسبة  % 8يف االشهر الخمسة االوىل
من هذا العام ،مقارنة بالعام املايض.
اذا ،املرحلة الراهنة ال متر يف مناخ من التطور املوضوعي الهادىء ،وال تشكل حصيلة
منطقية لذلك التطور .بل هي املدخل الرضوري واملؤمل لبدء عملية استيعاب االزمة
اوال ،واالنخراط يف معالجتها ثانيا .لذلك ،فان النجاح يف انجاز اهداف هذه املرحلة
ميثل املنعطف الرضوري لجبه تداعيات االزمة ،والفشل يشكل املنطلق اىل مرحلة
مقبلة شديدة السلبية عىل املسارين االقتصادي واملايل.
املؤسف ان الجهات املسؤولة العامة والخاصة ال متلك اوراقا كافية للمراهنة،
ويضيق عليها حيز الوقت بحيث ال تستطيع املناورة .فهي تدرك ان انفالش اخطار
االزمة االقتصادية وانفالتها من القيود التي تكبلها ،ارتفعا من مستوى االفرتاض
النظري الذي يطرحه بعض الخرباء االقتصاديني اىل مستوى االحتامالت الواقعية
التي تنذر بالرش.
الكل يخوض معركة انجاز متطلبات املرحلة املقبلة بذهنية الحسم االخري .إما
النجاح واملتابعة ،او الفشل والغياب عن الساحة.
عصام شلهوب
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األقتصاد
االمريكية وموقفها السيايس املعروف،
تتجه نحو ايران من اجل التعاون االقتصادي
معها واقامة املشاريع االستثامرية يف كل
املجاالت ،مبا فيها تركيا واالمارات وعامن
وتركامنستان والعراق وافغانستان ،ودول
اخرى ترتبط مع ايران بعالقات اقتصادية
قوية ،ال افهم ملاذا يتخذ الجانب اللبناين
جانب الحذر وال يريد التعاون معها ،وال
يبحث تاليا عن مصالحه االقتصادية .يجب
تعزيز املصالح االقتصادية بني البلدين ،وال
يجوز ان يبقى التعامل التجاري يف حدود
 100مليون دوالر .رقم هزيل ال يرتقي اىل
مستوى العالقات السياسية بني البلدين.
■ كيف ميكن ايران ان تستفيد من الخربات
اللبنانية؟
□ تستطيع االستفادة من خربات لبنان
عىل الصعيدين املرصيف والسياحي واقتصاد
املعرفة .هناك اتفاقات بني لبنان وايران يف

مجاالت تبادل الخربات العلمية والصناعية
والتعليمية .لذا يستطيع لبنان من خالل
التعاون الوثيق معها االفادة واالستفادة يف
كل املجاالت .

دول العامل من اجل االستثامر داخل ايران،
وتشمل كل القضايا املالية واملرصفية
والرضيبية والقضائية .ليس هناك من قيود
محددة عىل الرشكات االجنبية.

■ ماذا عن القوانني االيرانية املتعلقة
بالجانب االقتصادي ،ومدى مرونتها تجاه
التبادل التجاري بني الدول؟
□ تتيح قوانينها املجال امام كل رشكات

■ الرقابة املتشددة التي متارسها الخزانة
االمريكية عىل املصارف اللبنانية يف مجاالت
مكافحة االرهاب وتبييض االموال ،رمبا تقيد
حرية الحركة املرصفية يف اتجاه ايران .كيف
تنظر اىل هذا االمر؟
□ عندما نريد استهداف دولة السباب
سياسية ،نستطيع ايجاد الذرائع الوهمية
لعدم التعاون معها .لكن عندما تتوجه
الرشكات االوروبية واالمريكية اىل االستثامر
يف ايران ،كيف ميكن لهذه الرشكات ان تقوم
بعملها عىل اكمل وجه؟ حينام يتعلق االمر
بالرشكات اللبنانية نعمل عىل ايجاد الذرائع
والحجج.
ع .ش

عندما نريد استهداف
دولة السباب سياسية ،نجد
الذرائع الوهمية لعدم
التعاون معها

فواز :للبنان فرصة جيدة
لالستفادة من ايران
يف حوار مع “االمن العام” ،يالحظ رئيس “تجمع رجال االعامل اللبناين ـ
االيراين” عباس فواز ان ايران باتت اليوم دولة خصبة لنجاح االستثامرات،
متوقفا عند الفرصة الجيدة لالستفادة.
■ هل اصبحت استعدادات التعاون االقتصادي بني لبنان وايران كافية؟
□ الوضع االقتصادي يف ايران تأثر سلبا من جراء العقوبات الدولية التي
فرضت عليها .لكن اليوم هناك انطالقة جديدة لالقتصاد االيراين يف كل
قطاعاته ،وخصوصا يف الصناعة والنفط والغاز والبنى التحتية ،ويف مجال
الخدمات املرصفية والصحية والتعليمية حتى .ايران اليوم دولة خصبة
لنجاح االستثامرات .امتنى عىل الرشكات اللبنانية درس املوضوع جديا ،الن
االقتصاد االيراين مفتوح عىل كل بلدان العامل .مثة تسابق اورويب اىل دخول
هذه السوق .غري ان للبنان فرصة جيدة لالستفادة باعتبار ان الرغبة مشرتكة.
■ هل القوانني املعمول بها يف ايران تحمي االستثامرات؟
□ قوانني االستثامر هناك حديثة جدا ترعى شؤونها “وكالة ضامن االستثامر
االجنبي” ،وتعرفها وزارة االقتصاد .هذه الوكالة تصدر شهادات استثامر لكل
مستثمر اجنبي ،ومبوجب هذه الشهادة يتمتع هذا املستثمر بالحقوق التي
يتمتع بها املستثمر من حامية االستثامر وضامن استمرار العمل وحامية
االجراءات العملية والقانونية يف املؤسسات الرسمية وضامن الرأسامل
واعادة توزيع االرباح واخراجها من ايران .قانون حامية االستثامر االجنبي
معمول به ،وهذه الوكالة تحمي اجراءات تنفيذه.
■ هل تعتمد ايران نظام الكفيل؟
□ القضاء يف ايران متني ،رشط ان يكون العمل ضمن القوانني املرعية االجراء.
فهو افضل طريقة لحامية االستثامر ،وكل املؤسسات تخضع للقانون مبا فيها
املؤسسات الرسمية ،وال دور للوساطة او التدخالت.
■ هل ميكن رجال االعامل اللبنانيني املجازفة بعالقاتهم مع الدول العربية،
وخصوصا السعودية التي تشكل سوقا مهمة للصادرات اللبنانية؟
□ هذا الطرح مستغرب ،خصوصا وان غالبية دول الخليج كاالمارات
والكويت وقطر وعامن وغريها متلك استثامرات ضخمة جدا يف ايران ،فلامذا
تتأثر عالقة اللبناين بالسعودية او غريها من الدول العربية اذا استثمر فيها؟
اذكر هنا ان للرشكات الخليجية شبكة عالقات اقتصادية ضخمة جدا يف
طهران ،وبعض اسواق الخليج يعتمد عىل السوق االيرانية.
■ ماذا عن التأثريات السياسية؟
□ نحن ال نعمل يف السياسة .لكن لهذه الناحية تأثريات بحسب امزجة
البعض .كرجال اعامل نعمل يف كل بلدان العامل .السوق االيرانية
مفتوحة حاليا لرجال االعامل جميعا ،فلامذا يحق لالورويب االستثامر
يف ايران وال يحق للبناين؟ ادعو جميع رجال االعامل اللبنانيني اىل

رئيس “تجمع رجال االعامل اللبناين ـ االيراين” عباس فواز.

االستفادة من الفرص املتوافرة يف ايران حاليا النها سوق مهمة وواعدة.
■ ماذا عن القطاع املرصيف واملايل؟
□ القطاع املرصيف يف ايران ،قبل فرض العقوبات الدولية ،كان من اهم
القطاعات املرصفية الدولية .وقد بات متطورا جدا رغم تأثره بالعقوبات،
لكن هذا االمر اصبح من املايض ،ومتت اعادة العمل بـ"السويفت" (جمعية
االتصاالت املالية العاملية بني املصارف) ،واعتقد انه من االن حتى نهاية السنة
ستنجيل كل االمور مئة يف املئة .لكن القطاع املرصيف اللبناين يبقى حذرا اليوم
الن العني االمريكية عليه .اعتقد انه عندما تدخل املصارف االمريكية اىل ايران
ستتمكن املصارف اللبنانية من دخولها ،وهذا امر بات قريبا جدا.
■ ما هو حجم االستثامرات اللبنانية يف ايران اليوم؟
□ خجولة ،وال تتناسب مع العالقة القامئة بني البلدين .الخارس االول هو
رجل االعامل اللبناين املنترش يف كل دول العامل .لدى ايران امكانات هائلة
وتتوافر فيها اليد العاملة والكفايات التقنية واالدارية والكلفة املتدنية للطاقة
املتمثلة بالكهرباء ،وهي االقل كلفة يف العامل بالنفط والغاز .اسعارها ادىن
من تلك املوجودة يف دول الخليج ،ويف الصني والهند حتى .هذا حافز جيد
لبعض القطاعات الصناعية التي تحتاج اىل الطاقة ملنتجاتها .هناك بعض
املناطق الفقرية تقوم الدولة بدعم كل القطاعات فيها لتحفيز االستثامر.
■ ماذا عن االستثامرات االيرانية يف لبنان؟
□ اذا استثنيت القطاع العقاري ،االستثامرات االجنبية محدودة جدا ،خصوصا
وان لبنان يحتاج اىل الكثري من املواد االولية والطاقة واليد العاملة .يف
استطاعة االيرانيني االستثامر يف لبنان عرب النفط والغاز والطاقة والكهربائية،
واقامة السدود املائية والطرقات والجسور ،فهم ميلكون كفايات عالية ،وقد
ابدوا استعدادهم للمساعدة يف هذه املجاالت .يبقى عىل الجانب اللبناين
اظهار رغبته واستعداده لقبول هذه االستثامرات؟
■ هل انتهت معوقات قبول هذه االستثامرات؟
□ لبنان دولة خدماتية متطورة ،ميكنها تبادل الخربات مع ايران يف املجاالت
العلمية والتعليمية والسياحية والطبية واملرصفية.
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األقتصاد
عصام شلهوب

زيارات الخليج وأوروبا تتوخى إستعادة الثقة

اإلقتصاد بني املخاوف وتطلّب اإلستقرار

يعيش االقتصاد الوطني حال استنزاف مستمرة مند اربع سنوات .يعاين كذلك من
تداعيات االزمة السورية واملقاطعة العربية سياحيا واستثامريا .نسبة النمو مل تتعد
هذا العام  ،1.5%علام ان صندوق النقد الدويل خفض توقعاته السابقة يف شأن معدل
النمو اىل 2%
دفع التباطؤ االقتصادي الذي ينحدر يف
اتجاه الهاوية اركان املجتمع االقتصادي
اىل التحذير من االقرتاب من االنفجار
االجتامعي ،فكثفوا زياراتهم لدول الخليج
واوروبا .محاوالت كثرية تبذل للخروج من

الواقع القائم ،وتبديل املناخ السائد منعا
لتفاقم االزمة ،فيام الواقع االقتصادي اليوم
ينتظر تغليب املصلحة الوطنية عىل ما
عداها من مصالح.
عن املخاوف املحوطة بالوضع االقتصادي

والسلبيات التي يواجهها ،يرشح نائب رئيس
غرفة التجارة والصناعة يف بريوت وجبل
لبنان محمد ملع ورئيس نقابة اصحاب
املطاعم واملقاهي واملالهي والباتيرسي
طوين الرامي لـ"االمن العام" سبل ايجاد
املخارج والحلول .اال انهام يلتقيان عىل ان
الضامن الفعيل الستعادة الدور والنشاط
والثقة هام االستقرار السيايس واالمني
وانتخاب رئيس الجمهورية ،اىل رضورة انهاء
تعطيل املؤسسات.

ملع :تزايد مقلق
في معدالت البطالة
يقول نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة
يف بريوت وجبل لبنان محمد ملع" :اذا
بقينا نعيش يف حال انقسام سيايس،
وما يستتبعه من شلل يف املؤسسات
وتعطيل ملجلس الوزراء واقفال ملجلس
النواب ،وفراغ يف سدة رئاسة الجمهورية،
فان املخاوف واملشكالت ستزداد حدة،
وستواجه القطاعات االقتصادية تراجعا
وركودا .ال ميكن الخروج من هذا النفق
املظلم ،يف ظل ما يحوط بلبنان من
تداعيات واحداث ،اال بتوافق اللبنانيني
عىل ان يكون انتخاب رئيس للجمهورية
مفتاح الحل .يف ظل الحراك الشعبي القائم
واملتفاقم ،فان عدم الوفاق او التوافق هو
ما مينع السفينة من االقرتاب من شاطئ
االمان .نحن جميعا يف مركب واحد ،كام
يردد كل االطراف ،ولعل التجارب املريرة
التي مررنا فيها تكون الدافع االقوى
لتجنب االنزالق نحو ما هو اخطر .ومبا

اننا جميعا نعلم هذا الواقع ،فان الواجب
الوطني يقيض بالتفاهم النقاذ الوطن
والشعب مام يتخبطان فيه ،والسبيل
الوحيد هو الحوار الذي يتطلع اللبنانيون
اىل نجاحه بتغليب مصلحة لبنان عىل كل
ما عداها من مصالح".
■ كيف الخروج من هذا الواقع؟
□ يف ظل ما شهده لبنان من تراجع يف
القطاعات االقتصادية املختلفة ،وخصوصا
القطاعني السياحي والتجاري ،بات من
الطبيعي وصف لبنان بأنه بلد الفرص
الضائعة ،ما يبقي الناتج املحيل االجاميل
عند معدالت منخفضة بالتزامن مع تزايد
العجز املايل ،وارتفاع حجم الدين العام
الذي تجاوز نسبة  %150من الناتج املحيل
االجاميل ،اضافة اىل التزايد املقلق يف
معدالت البطالة التي وصلت نسبتها اىل
اكرث من  % 37لدى الشباب .من غري املقبول

القطاع الخاص يساهم
باكثر من  %75من الناتج
املحلي االجمالي

نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة يف بريوت
وجبل لبنان محمد ملع.

يف ظل هذا الواقع ،ان يستمر الفراغ يف
موقع القرار ،وان يبقى الشلل مسيطرا عىل
املؤسسات بسبب التجاذبات بني االفرقاء
السياسيني .بل ان املطلوب توافر الرؤية
السياسية واالقتصادية الجامعة الدارة البلد
واقتصاده يف اقل خسائر ممكنة ،رغم
االزمات والتحديات املطروحة بدءا بازمة
النفايات ،وانتهاء بازمة الكهرباء واملياه،
مرورا برتاجع فرص العمل وهجرة الكفايات
اللبنانية وسواها ،فضال عن الصعوبات التي
تواجه لبنان عربيا.
■ هل نجحت الهيئات االقتصادية يف
محاولتها االوىل تبديل املناخ السلبي حيال
لبنان السائد يف دول الخليج؟
□ الزيارة االوىل كانت مجرد صداقة
وترميم جسور ،ومحاولة استكشاف فرص
اقتصادية مع دول تربطنا بها عالقات
قدمية بهدف تعزيز الصداقة والتعاون
والتكامل االقتصادي ومبدأ تعميم الفائدة
التي نحتاج اليها.
■ مثة محاولة اخرى ستقوم بها الهيئات
االقتصادية لدول الخليج واوروبا .هل
تتوقع لها النجاح؟
□ يف الحركة بركة .ستسعى الهيئات
االقتصادية اىل اظهار النية الحسنة
للعالقات االقتصادية مع الدول العربية.
ستعمل مع دول اوروبا للتسويق للبنان
وابراز صورة االنتاج والقيمة املضافة .نحن
اليوم يف نظرهم بلد الرصاعات السياسية،
علام اننا منلك واقعا استثامريا جيدا.
■ كيف ميكن االقتصاد اللبناين ان يواجه
كل الظروف السلبية التي تحوط به؟
□ نحمد الله عىل ان االقتصاد اللبناين،
رغم كل الصعوبات التي تحوط بنا ،ال يزال
ميتلك نقاط قوة اهمها اميان اللبنانيني
بوطنهم ،اىل جانب عنارص القوة املستندة
اىل القطاع املرصيف الذي يقوم بدور اسايس
يف متويل القطاعات االقتصادية لتجنب

الدخول يف الركود ،بتوجيه وادارة حكيمة
من مرصف لبنان .اال انه ،رغم كل الجهود
التي يبذلها القطاع املرصيف ،يبقى االستقرار
االمني والسيايس وتطبيق االصالحات
البنيوية ،واتخاذ اجراءات لرتسيخ ثقة
املستثمر واملستهلك ومكافحة االهدار
يف القطاع العام تكفل تنشيط الحركة
االقتصادية .ورغم ان وضع لبنان افضل
من اوضاع الدول من حولنا ،ال نستطيع
ان نبني اقتصادا من دون استقرار سيايس
وحياة طبيعية يكون مفتاحها االسايس
االتفاق عىل انتخاب رئيس للجمهورية.
■ اىل اي مدى يتأثر االقتصاد اللبناين
مبحيطه العريب؟
■ من الطبيعي ان يتأثر لبنان مبحيطه
العريب النه االكرث ارتباطا به ،ويتأثر
خصوصا باالزمة السورية وما افرزته
من خالفات سياسية داخلية ،واعباء
كبرية نجمت عن االرتفاع الكبري يف
اعداد الوافدين من اخواننا السوريني،
اىل انعكاسها عىل انسياب حركة التجارة
العربية البينية ،وعىل الحركة االستثامرية

واالقتصادية .لكن معظم هذه التحديات
ميكن استيعابها وتجاوزها يف حال توافق
الجهات السياسية اللبنانية عىل الرتفع عن
مصالحها ،وتغليب مصلحة لبنان عىل كل
ما عداها.
■ ما هو الدور الذي يؤديه القطاع الخاص
يف ظل الظروف الصعبة التي تواجه لبنان،
وما هي االجراءات التي يجب اتخاذها
لتحصني االقتصاد اللبناين؟
□ صحيح ان القطاع الخاص يف لبنان هو
القاطرة االساسية للتنمية اكرث من اية دولة
اخرى يف املنطقة ،ولطاملا اعترب العمود
الفقري لالقتصاد اللبناين ملا يستحوذ من
دور تنموي ،بتنوعه وريادته ،ومبساهمته
باكرث من  % 75من الناتج املحيل االجاميل.
لكن واقع االقتصاد اللبناين ،مثله مثل
اي اقتصاد يف العامل ،مبني عىل ثقة
املستثمر وثقة املستهلك عىل حد سواء،
واللتني تتأثران كثريا باالجواء السياسية
الحالية ،وخصوصا الفراغ الرئايس الحاصل
والتجاذبات غري املجدية التي تجري يف
هذا االطار.
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الرامي 120 :الف عامل
يستفيدون من السياحة
يقول رئيس نقابة اصحاب املطاعم واملقاهي
واملالهي والباتيرسي طوين الرامي " :السياحة
واالمن توأمان ال يفرتقان .عرف القطاع
السياحي خالل سنوات  2009و 2010و2011
معنى السياحة يف مفهومها الدقيق ،وشهد
ازدهارا جيدا واقباال عربيا واوروبيا وامريكيا
كبريا .اصبح لبنان قارة سياسية كاملة ،وبقدرة
مالية جيدة .مع بداية االزمة السورية عام
 2011بدأ القطاع السياحي يف لبنان بالرتاجع
سنويا بنسبة  .%20بلغت قيمة املبيعات
السياحية عام  2011نحو  9.8مليارات دوالر،
وبلغت عام  2015ما مجموعه  3.8مليارات
دوالر ،وهذا تراجع مخيف ،اضافة اىل ان اكرث
من  120الف عامل يستفيدون مبارشة من
السياحة ،و 15الف عامل يستفيدون عىل نحو
غري مبارش.

واحرتام .نحن نقلنا الرسالة بكل شفافية،
لكن الوضعني االمني والسيايس ال يسمحان
للخليجيني باملجيء اىل لبنان .للهيئات
دور اسايس وفاعل ،لكن ما مل يتأمن االمن
واالستقرار السيايس ،لن نتمكن من جذب
السائح العريب والسائح االورويب .اعتقد ان
الجوالت التي سنقوم بها رمبا لن تأيت بنتيجة
فورية ،غري انها واجب علينا.

■ اال يتحمل اصحاب العمل جزءا من االزمة
االقتصادية؟
□ بالعكس ،سعينا بكل جهد وقوة للمحافظة
عىل قدرتنا .يف قطاع السياحة استطعنا توفري
عالمات فارقة يف ما يخص قطاع املطاعم،
ومتكنا من تصدير عالماتنا التجارية اىل دول
الخليج ،الن املطبخ اللبناين مميز .كذلك
بالنسبة اىل االفكار الفنية الخالقة للهندسة
■ االوضاع السياسية واالمنية مل تكن دامئا املعامرية الفندقية ،قمنا بكل ما يلزم الطالق
مالمئة للوضع االقتصادي .هل الرؤية السياسية الصورة املميزة للبنان سياحيا.
قامئة عىل السياحة فقط؟
□ تشعبت االوضاع اىل درجة اننا فقدنا ■ الوضعان االمني والسيايس عىل نحو ما كانا
السائح العريب نهائيا خالل السنوات االربع عليه لـ 40سنة خلت؟
املاضية .ق ّلت زيارة اللبناين املغرتب اىل وطنه □ مل تكن الحدود السورية اللبنانية والعربية
االم ،اضافة اىل ان نوعية السائح اختلفت عنها مقفلة عىل هذا الشكل .كانت السياحة الربية
يف املايض ،مبعنى ان السائح الخليجي كان يأيت مفتوحة لالردنيني والعراقيني والخليجيني،
سابقا لفرتة قصرية لكن بقدرة رشائية مرتفعة .فاين هي اليوم؟ مل يكن االحتقان السيايس
اليوم تغريت االوضاع ،السائح او املغرتب يأيت كام هو اليوم ،ما دفع السياح الخليجيني
اىل لبنان لفرتة قصرية جدا ،ويتوجه بعدها واالوروبيني اىل الهرب.
اىل البالد االوروبية ليقيض فرتة اسرتاحة ،الن
■ ماذا عن االسواق الخارجية ،هل تتجهون
االجواء الداخلية ليست مهيأة للفرح.
اليها؟
■ تستعد الهيئات االقتصادية خالل ترشين □ استطعنا تصدير "الفرانشايز" ،وحققنا
الثاين لجولة عربية واوروبية للتسويق للبنان ،شهرة ملؤسساتنا من خالل اتقاننا عملنا.
فهل ستحقق النتائج املطلوبة ام انها تكون هذه الشهرة صدرت اىل الخليج واوروبا
وامريكا ،ووصلت اىل اهم مدن العامل .انها
كالجولة السابقة؟
□ كل ما نقوم به يهدف اىل تسويق لبنان ،جرعة اوكسيجني اساسية .لكن تبقى بريوت
وهو حراك مطلوب ورضوري .اكدت الجولة هي االساس .من املفرتض ان تزدهر العالمة
االوىل للهيئات عىل دول الخليج ان لبنان بلد التجارية يف لبنان اوال ،ومن ثم تنطلق اىل
يرحب بابناء الخليج ويكنّ لهم كل محبة الخارج.

مع بداية االزمة السورية
بدأ قطاعنا السياحي
بالتراجع  %20سنويا

رئيس نقابة اصحاب املطاعم واملقاهي
واملالهي والباتيرسي طوين الرامي.

■ ماذا عن السوق االيرانية اليوم؟
□ سنذهب كوفد اقتصادي لزيارة السوق
االيرانية للتعرف اليها ودرس ما ميكن ان
يقدمه لبنان سياحيا .قمنا كنقابة بزيارة
لواشنطن القامة عالقات سياحية مع امريكا
من خالل مؤسسة " ."NRAكذلك قمنا بزيارة
للصني والتقينا املسؤولني فيها يف محاولة منا
لالنفتاح عىل اسواقها ،خصوصا انها تصدر نحو
مئة مليون سائح سنويا .لو كانت االوضاع
مستقرة لتمكنا من تحويل نسبة جيدة من
هؤالء اىل لبنان .نحن نعمل عىل ذلك ،لكن
املطلوب توفري االستقرار وانهاء قضية النفايات
التي شوهت صورة لبنان خارجيا.
■ ما هي الحلول املقرتحة؟
□ الحلول مطلوبة من املسؤولني الذين يجب
ان يعوا مسؤولياتهم ،ووقف ما يقومون به من
اساءة اىل لبنان .مل يعد يف استطاعتنا االستمرار.
رغم مآخذنا عىل الحراك الشعبي ،نتمنى ان
يحرك املعنيني ليتحملوا مسؤولياتهم ،ويعطوا
الشعب حقوقه من مياه وكهرباء وطرق
واتصاالت وغريها.
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األقتصاد
قراءة في الواقع واألسباب والحلول

□ يف البعد االجتامعي ،من املفيد للجميع
مقيم ومغرتب االهتامم اكرث بالتوجيه
املهني املبني عىل دراسات شفافة لحجم
سوق العمل وحاجاته ،واعادة النظر يف
التعليم ككل وربط االختصاصات بالحاجة
الوطنية اليها ،باالضافة اىل خلق فرص
متساوية لالستفادة من شبكة االمان
االجتامعية لتشمل الجميع من ناحية
الطبابة والتأمني والرشوط املعيشية
املناسبة لعرصنا.

ناصر :كل مهاجر قسرا خسار ٌة لإلستثمار

تلقي الهجرة اللبنانية بثقلها عىل الوضعني االقتصادي واالجتامعي يف ضوء تفاقم
االزمات الداخلية والعجز عن ايجاد حلول لها .ما يحمل الشباب واصحاب الخربات
واالختصاص عىل التطلع اىل الخارج
يف اعتقاد الخبري يف الشؤون االجتامعية
واالقتصادية الدكتور يسار نارص ان
الهجرة اللبنانية "ما كانت لتحصل بكرثة
لو ان النظام السيايس واالقتصادي سمح
للطاقات اللبنانية باالزدهار محليا".
ويكشف ان لبنان يشهد عىل تخرج حوايل
 35000طالب سنويا ،بينام ال تتسع سوق
العمل الكرث من  7000منهم.
■ كرث الحديث عن هجرة اللبنانيني .ما
هي الدوافع واالسباب؟
□ اصعب ما يقوم به االنسان ان ينقل
نفسه وجذوره وافكاره وعاداته ليبني حياته
يف مكان اخر يبقى غريبا فيه وعليه .ان اي
نجاح يف وضع كهذا يجعل االنسان متفوقا
بالفعل عىل العوامل التي متنع التقدم ،واهمها
العوائق املوجودة يف الوطن االم التي سببت
هجرته اوال .من دون الغوص يف االسباب
التاريخية التي خلقت افواجا متعاقبة من
املهاجرين السياسيني واالقتصاديني من لبنان،
املهم الرتكيز عىل سبل مقاربة الهجرة من
الناحية االقتصادية وتأثريها املبارش .بعيدا
من التباهي باملعجزات اللبنانية يف الخارج
التي تعود اىل القدرة الشخصية للفرد الناجح
والفرص التي سنحت له ،فان الهجرة اللبنانية
ما كانت حصلت بكرثة لو ان النظام السيايس
واالقتصادي سمح للطاقات اللبنانية باالزدهار
محليا.
■ اال ترى من الهجرة سوى احصاء
الخسائر؟

□ لعل مثل حسايب بسيط يوضح املقصد.
كلفة تعليم اي فرد من الحضانة حتى
انتهاء املرحلة الجامعية االوىل يزيد عن
 50اىل  100الف دوالر وفق املعدل
العام لكلفة التعليم .هذه الكلفة اعىل
بكثري يف اختصاصات معينة او يف مدارس
وجامعات خاصة .اذا زدنا عليها تكلفة
الطعام وامللبس والنقليات وغريها،
نصل اىل كلفة تتخطى  150الف دوالر.
هذا االستثامر هو تكلفة مبارشة لالهل
واالقتصاد اللبناين .وكأي استثامر عليه ان
يؤمن عائدا محرتما واال عد خسارة .ان
آخر االرقام املوجودة تقدر ان  55%من
املغرتبني اللبنانيني يقومون بتحويل مبالغ
اىل اهاليهم يف لبنان .اما معدل قيمة
التحويالت فهو  5,700دوالر سنويا ،اي
ان اسرتداد اي مبلغ مستثمر بفرد مهاجر
يحتاج عىل االقل اىل حواىل  17.5سنة
من العمل املتواصل يف الخارج .وهو رقم
ناجم عن قسمة الكلفة املقدرة بـ100
الف دوالر عىل التحويالت السنوية ،وهي
 5مليارات و 700مليون دوالر.
■ ما هي انعكاسات مثل هذه الحال عىل
سوق العمل؟
□ يتخرج يف لبنان سنويا حوايل 35000
طالب ،بينام سوق العمل تتسع لـ5000
او  7000فقط .الباقي يصبح مجربا عىل
الهجرة اذا اراد الهروب من البطالة .اذا
افرتضنا ان  20الف خريج يهاجرسنويا
طلبا للعمل (كلفتهم الدنيا  2مليار دوالر

حتى يصبحوا قادرين عىل االنتاج) ،فان
حواىل مليار هو استثامر خارس كليا (مبا
ان  45%ال يقومون باي تحويل الهاليهم)
واالستثامر الباقي يعود مبعدل ال يتجاوز
 4%او 5%من االصل ،اي من دون اي
هامش للربح .هذا يعني ان كل ما نتغنى
به كلبنانيني هو فعليا خسارة استثامرية،
من دون الدخول يف حسابات معقدة من
نوع ان املغرتبني يرفدون االقتصاد بحواىل
 9مليارات سنويا ،الن الخسارة االقتصادية
الحقيقية يف هذه الحال يف حاجة اىل
تحليل معمق عىل فرتات زمنية طويلة،
مع االخذ يف االعتبار ما استعمل من
هذه التحويالت لرشاء خدمات وعقارات
واصول بدال من ان يكون عائدا مبارشا
اىل االستثامر االويل يف الفرد ذاته .هنا
نصل اىل بيت القصيد .النظام االقتصادي
اللبناين يستمر يف اثبات فشله وعدم
قدرته عىل التكيف مع العرص .السبب
استمرار السيطرة السياسية الطبقية
والطائفية عىل مفاصل االقتصاد ،وجره
دامئا نحو ريعية مدمرة السس االنتاج
الحقيقي ،وهي تشكل عائقا حقيقيا امام
تكبري حجم االقتصاد واستيعاب الشباب
يف وظائف محلية ذات معنى اقتصادي
حقيقي ،وابقاء مبالغ االستثامر فيهم يف
خدمة لبنان بدال من تهجريهم.
■ ما الحل؟
□ الحل البديهي هو القبول بان الطاقة
االغرتابية كبرية ويجب االستفادة منها.
لكن كيف؟ هنا علينا اتباع اسرتاتيجية
اقتصادية كاملة الستيعاب نوعني من
املهاجرين اللبنانيني :اصحاب رؤوس
االموال القادرة عىل االستثامر ،واصحاب

الدكتور يسار نارص.

العقول والخربة القادرين عىل رفد لبنان
بافكار وخربات هو يف حاجة ماسة
اليها .ان الشخص الذي تخطى عقبات
شتى ليصل اىل النجاح املهني واملادي
يف حاجة اىل بيئة إستثامرية واقتصادية
مناسبة من خالل القوانني التي تحمي
املستثمرين ،اذا اراد االستثامر من الرثوة
التي جناها يف الخارج .اهم ما يف هذه
البيئة تفعيل الرشاكة الحقيقية والكاملة
بني القطاعني العام والخاص ،مع ضوابط
وحدود لحامية مصلحة الوطن واملواطن
وليس كام هو جاري حاليا ،وسياسة
رضائبية عادلة ومتوازنة .اما اذا اراد
املهاجر العودة اىل العمل ومشاركة
علمه ومعرفته ،فان االهم وجود سياسة
تتمحور حول خلق فرص العمل وتشجيع

لبنان يخرّج سنويا
 35000طالب ،وسوق
العمل ال تتسع الكثر
من 7000
انخراط الجميع يف سوق االنتاج املجدي
وتطوير فرص البحث العلمي واالبتكار
الفكري ،النها تعزز فرص النمو املستمر
وتعطي ميزات تفاضلية كبرية لالقتصاد
الوطني.
■ ما اهمية الواقع االجتامعي هنا؟

■ يف الخالصة هل مثة حلول ميكن اللجوء
اليها؟
□ من املؤكد ان ال وجود لحلول
سحرية للمشاكل االقتصادية يف لبنان
التي تؤدي اىل زيادة معدالت البطالة،
وتاليا تفاقم الهجرة الشبابية منه .لكن
ال بد من معالجة هذا الخلل البنيوي
بدال من االستمرار يف مقولة ان الهجرة
اساس التنمية املالية واالقتصادية .نقطة
البداية سياسة اقتصادية واضحة ذات
خطط مستقبلية وافق لالصالح السيايس
واالقتصادي ،املؤدية اىل تكبري حجم
االقتصاد عرب كرس الحلقة املفرغة من
دين مرتاكم وتركيز قاتل للرثوة .انعدام
الرؤية االقتصادية السليمة يؤدي حكام
اىل مزيد من االعباء عىل الطبقات
الضعيفة ،واستثامرات اقل يف الوطن،
وبطالة اكرث للشباب ،وهجرة قرسية
مستمرة .يجب ان تكون السياسة
االقتصادية اللبنانية مبنية عىل اساس
ان كل مهاجر قرسا خسارة لالستثامر يف
هذا الشخص والمكان استفادة االقتصاد
واملجتمع منه عىل املستويات كلها .اما
االستمرار يف ترداد ان اهم ما يصدره
لبنان هو العقول من دون حساب الكلفة
الهائلة لسياسة كهذه ،فسيزيد االستنزاف
للطاقة اللبنانية الكامنة ويضيق افق
االستفادة الحقيقية من الشباب املقيم
واملهاجر ،وتضيع معه اي فرص الصالح
اقتصادي حقيقي يف لبنان.
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مقابلة

دنيز مشنتف

تخصصت يف مادة التاريخ يف جامعة القديس
يوسف .ملاذا اخرتت هذا االختصاص وما اخذك
اىل املرسح؟
□ احببت التاريخ ايضا منذ صغري بعد
زيارايت املواقع االثرية يف لبنان .تاريخنا ثروة
كبرية ،لكن مل يحافظ عليها .من مدينة بعلبك
اىل بيبلوس حتى بريوت التي غطى باطون
وسطها كل آثارها .التاريخ واملرسح متشابهان،
واملرسحيات التي نقدمها مأخوذة من التاريخ.

denise.mechantaf@gmail.com

■ خطواتك االوىل عىل الخشبة ،كيف بدأت
ومع َمن؟
□ يف السادسة عرشة من عمري اعتليت
الخشبة للمرة االوىل يف حيايت .كان ذلك يف قرية
كفرعقاب عىل مرسح تابع للرابطة االرثوذكسية
بسبب افتقارنا اىل مرسح يف قريتي زبوغا.
قمت حينها برتجمة مرسحية «امرية الحياة»،
وشاركني يف العمل اوالد خالتي .تزامن عرض
املرسحية مع وجود الرئيس كميل شمعون عند
اصدقاء له يف قرية عني القبو ،قبل اعتالئه سدة
رئاسة الجمهورية .علم باالمر ،واىت خصيصا
لحضور املرسحية ،وقد شجعني وربطتني به
منذ ذلك الحني عالقة مودة.
املمثل انطوان كرباج.

«بعد عاصي دلّوني على عمل تتذ ّكرونه؟»

كرباج :ال وجود للمسرح اليوم في لبنان

احدثت نكسة  1967تغيريا يف مسار املمثل انطوان كرباج ،فرأى ان من الرضورة
تصدي املرسح للقضايا املصريية .رؤيته هذه تضاربت مع نظرة املخرج منري ابودبس
اىل الخشبة ،فمىش يف منحى جديد قوامه التزام قضية االنسان .لكن عىل اسس
تعلمها من ابودبس النها ،بحسب اعرتافه ،جعلته ممثال

ال يشعر املمثل انطوان كرباج بالندم بعد
مشواره الفني الطويل.عندما يعود بالذاكرة اىل
جسدها ،يتحدث عنها كأنها
الشخصيات التي ّ
عشقه ،فيعيش حنينا اىل زمن مىض.
يف حواره مع «االمن العام» غلبته الحرسة عىل
رحيل الكبار .اسرتجع الذكريات .ما يعيشه حاليا
االحساس بالخيبة من االعامل الفنية التي تقدم،

ويرى ان ال وجود للمرسح اليوم يف لبنان .لكن ما
قد يعيد هذه الحركة التي شغلت العامل العريب يف
الستينات والسبعينات ،عمل مرسحي يجيب عن
اسئلة الناس القابعني يف بيوتهم.
■ بدأت التمثيل وتأليف االسكتشات يف
سن التاسعة ،وكان جمهورك االول الجريان
واالقارب .ما الذي جذبك اىل هذا العامل؟

□ نحن عائلة مارونية من زبوغا ،قرية صغرية
تقع عند سفح جبل صنني .كان جدي لوالديت
اسرب كرم رجال مغامرا اىل اقىص الحدود،
يرتك منزله ويغيب عنه سنوات ،وال احد من
اهل البيت يعرف مكانه .عندما يعود يكون
متنكرا ،لكن الكلب كان يكشف هويته بعد
ان يشم رائحته .جدي هذا يف اعامقه كان
ممثال .القصة قصة جينات منذ صغري .مل يكن
يف قريتي مرسح يف تلك االيام .كنت اجتمع
مع اقاريب والجريان واقوم بتمثيل االسكتشات
التي اكتبها امامهم.
■ رغم انشدادك اىل التمثيل منذ الصغر،

■ عملك االحرتايف يف املرسح بدأ مع املخرج
منري ابودبس .كيف تم التعارف بينكام ،وما
هو اول عمل جمعكام؟
□ معرفتي باملخرج ابودبس بدأت بعد انتسايب
اىل «مدرسة املرسح الحديث» التي انشأتها
لجنة مهرجانات بعلبك الدولية ،وتوىل هو
ادارتها .ما اذكره جيدا لدى دخويل يف املرة
االوىل لبدء التامرين ،انني رأيت شبانا وشابات
عىل املرسح وهم يف حال جمود مدة عرش
دقائق ،واالضاءة مركزة عليهم .قلت يف نفيس
هل ّ
يحضون ارواحا؟ وعدت ادراجي .لكني
عدت وقلت :اريد ان اعرف وسأعيد الكرة.
هكذا عدت .عندما اعتليت خشبة املرسح
بدأوا يضحكون ويهزأون مني ،ومل يبد احد
منهم تعاونا معي .قررت العمل لوحدي يف
املنزل ،وبدأت بالتامرين الصوتية كام دربنا
عليها ابودبس ،خصوصا كيفية اخراج الصوت.
الكل يقول ان الله اعطى انطوان كرباج صوتا
ال مثيل له ،لكن ال احد يعلم انني عندما كنت

اطلقه يف البداية لربع او ثلث الساعة واصاب
بالقحة .قيامي بالتامرين الصوتية يف املنزل يف
الصباح الباكر س ّبب يل مشاكل يف حينه .اذ كان
الجريان ينزعجون من صويت ،فقصدت قريتي
ورحت اميش يف احراجها واطلق صويت يف
وديانها ،حتى وصلت اىل اعىل درجة فيه .لدى
وصويل اىل نهاية العام الدرايس ،كان ال بد من
تقديم مشهد مرسحي ،فهناك امتحان .بسبب
عدم تعاون احد معي من طالب «مدرسة
املرسح الحديث» قررت تقديم املشهد االخري
من مرسحية «عطيل» مبفردي ،وركزت عىل
النص وعىل حسن تأديته ،ثم اعتليت خشبة
املرسح لكن بشعور عدايئ مع العزم عىل الرد
بعنف عىل كل َمن هزئ يب .عندما انهيت
دوري ساد الصمت يف القاعة ،ودنا املخرج
ابودبس مني وراح يسألني َمن انا وكيف
دخلت مدرسته .استغربت السؤال ،فاجابني
قائال« :امامي اآلن ممثل كأنه ميارس التمثيل
منذ عرش سنوات ،لقد ارسين حضورك» .طلب
من الجميع عدم التعرض ايل واال كان جزاؤه
الطرد من املدرسة .ثم ساندين وبدأ يقدم يل
ادوارا يف اعامله املرسحية.
■ اسناد املخرج منري ابودبس دور «ماكبث»
اليك يف مهرجان جبيل االول كان من اسباب
انفصال املمثلني واملخرجني انطوان ولطيفة
ملتقى عنه .ما خلفية ما حدث؟
□ انطوان ولطيفة ملتقى كانا من املمثلني
الذين اهتم بهم ابودبس .لكن قبل مهرجان

قال عاصي ملنصور بعد
مسرحية «بترا» :هذه املرة
االولى يصفق الجمهور
للممثل وليس للنص
شخصية «بربر آغا»
تشبهني ،راعي ماعز
امّ ي لكنه نزيه ويملك
حس العدالة

جبيل االول عام  1962كان ابودبس قد رأى
عميل عىل املرسح .يف جلسة توزيع االدوار،
كام هي الحال قبل كل عمل مرسحي ،قال:
ماكبث وصمت قليال .ثم اضاف :انطوان.
صمت ايضا ثم اكمل قائال :كرباج .فانسحب
انطوان ومعه لطيفة ،واخذ النص معه ألنه هو
َمن قام برتجمة «ماكبث» لتقدميه يف املهرجان،
وانضم اليهام املمثل واملخرج رميون جبارة،
واسسوا معا «حلقة املرسح اللبناين» .ثم
جاءت يف ما بعد املمثلة نضال االشقر وانشأت
فرقة مع املمثل واملخرج روجيه عساف ،فشهد
لبنان حركة مرسحية الفتة ،وتركزت االنظار
عىل بريوت وعىل ما يحصل فيها ،حتى اهل
مرص «ام الدنيا» اتوا اىل هنا ملتابعة االعامل
املرسحية.
■ رغم هذا التعاون ،ما سبب انفصالك عن
ابودبس الحقا؟
□ القصة ليست انفصاال .كان علينا ان نهتم
بالكتاب اللبنانيني ،اذ اننا ال نستطيع االستمرار
يف ترجمة اعامل خارجية ،االمر الذي ابعدين
قليال عن ابودبس ،لكن عالقتي به ظلت
جيدة .ما زلت ازوره كلام جاء اىل لبنان واتابع
اعامل محرتفه يف قرية الفريكة.
■ اول عمل مرسحي قمت به بعد انفصالك
عن ابودبس كان «الديكتاتور» من تأليف
عصام محفوظ .ماذا تخربنا عن تلك املحطة؟
□ كانت انطالقة جديدة لكن عىل االسس
التي تعلمتها مع ابودبس .هذه االسس هي
التي جعلتني ممثال .مل انس تلك الحركة ومل
اصب بالغرور ،ولدي مبدأ ثابت :أقرأ النص
فاذا اعجبني ابدأ العمل عليه بكل تفاصيله،
واذا مل يعجبني ارميه .شخصية «الديكتاتور»
اعجبت بها ،وكانت مرسحية عرصية وليست
كالسيكية وحققت فيها نجاحا مع عصام
محفوظ.
■ دورك يف مرسحية «امللك ميوت» الذي كان
مثابة تحد كبري لك ،مهد الدرب امامك للعمل
مع االخوين رحباين .هال حدثتنا عن تفاصيل
تلك الواقعة؟
□ كان االخوان رحباين يقيامن عشاء
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به .ما قدمته للتلفزيون كنت مؤمنا به .رمبا
بعض الناس احب هذه االدوار ،ورمبا البعض
مل يحبها .لكنني اعتقد ان ما قدمته للتلفزيون
نال اعجاب الناس حتى يف االدوار الرشيرة .اود
القول هنا ان َمن يقوم بتأدية ادوار الرش هو
من اطيب الناس يف الحياة .االنسان يف داخله
الخري والرش ،ونحن عىل املرسح نخرج الرش من
داخلنا ونفرغه فيه ،ويبقى الخري فينا للحياة.
بالنسبة اىل ما قدمته من ادوار متثيلية يف
التلفزيون ،اتوقف عند شخصيتني مهمتني هام
جان فالجان يف «البؤساء» و«بربر آغا» .حتى
اليوم حني يلتقي يب الناس يف الشارع ينادونني

«بربر آغا» .هذا النوع من الشخصيات يشبهني
وفيها يشء من روحي .راعي ماعز أ ّمي ،لكنه
نزيه ولديه حس العدالة.
■ اذا اجتمعت حاليا مع كل املخرجني الذين
تعاونت معهم منذ البداية ،اي منهم تختار
للعمل معه مجددا؟
□ يف الوقت الحارض اتوىل بنفيس اخراج
اعاميل املرسحية ،متاما كام فعلت عندما قدمنا
مرسحية «نقدم لكم وطن» التي امتنى اعادة
تقدميها .انا مؤمن بالكاتب انطوان غندور
ومبا يقدمه ،وقد بدأ كتابة مرسحية ومسلسل

تلفزيوين اسمه «اعدام قبل طلوع الفجر»،
وسيشكل هذا العمل الفني انفراجا يل.
■ اي احساس يغلفك اآلن بعد هذه الدرب
الطويلة والشاقة :ندم ام مرارة ام خيبة؟
□ ال شعور لدي بالندم اطالقا .اما الخيبة
فهي من االعامل التي تقدم يف الوقت
الحارض .نريد عمال تلفزيونيا يهز الناس
القابعني يف بيوتهم ،نريد عمال مرسحيا
يجيب عن اسئلة هؤالء الناس ويعيد هذه
الحركة اىل لبنان .يف ايامنا هذه ال وجود
للمرسح يف هذا البلد.

أعماله

«درست التاريخ الن التاريخ واملرسح متشابهان».

وسهرة عىل رشف ابودبس الذي تربطه
عالقة صداقة بهام ،فتمنى عليه عايص
اصطحايب معه اىل العشاء .هكذا كان .لدى
وصولنا استقبلني عايص مبقطع زجيل اعده
خصيصا يل ،فكان ردي عليه اقوى واعنف،
ففوجئ يب ،وفرح منصور بهذا الرد .هذا ما
جمعنا يف لقائنا االول.
■ ما هو تقييمك الشخيص للعمل مع االخوين
رحباين ،وماذا اضافا اىل قدرات انطوان كرباج؟
□ اتوقف عند دوري يف مرسحية «برتا» ،وهو
دور مكروه جدا وشخصه ال يطاق .لدى عرضها
يف االردن اوال ،كنت عندما اؤدي دوري يف
نهاية املرسحية وأقع ارضا ،يعلو التصفيق يف
الصالة .سألت نفيس يف الليلة االوىل عىل ماذا
يصفقون وهل استحق ما حصل معي؟ لكن
هذا التصفيق استمر  15يوما هي الفرتة التي
عرضت فيها املرسحية هناك ،وتكرر االمر يف
سوريا وعىل مرسح «كازينو لبنان» .يف نهاية
عرضها يف لبنان ،قال عايص الخيه منصور :هذه
هي املرة االوىل يف مرسحنا يصفق الجمهور
للممثل وليس للنص الذي كتبناه.

■ بعد رحيل عايص الرحباين انقطعت لفرتة
طويلة عن العمل مع الرحابنة ،ما السبب؟
□ انا َمن يسأل .ماذا فعل الرحابنة بعد
رحيل عايص؟ دلوين عىل عمل تتذكرونه بعد
غيابه .حني يرحل الكبار ال احد يأيت مكانهم.
اذكر عايص الرحباين وفيلمون وهبي وصباح.
فريوز سجنت نفسهاَ .من يجرؤ عىل الغناء
بعدها؟
■ من الشخصيات التي جسدتها عىل الخشبة
«املهرج» من تأليف محمد املاغوط واخراج
يعقوب الشدراوي .ماذا تقول لنا عن هذا
العمل املرسحي وما رافقه؟
□ ميزة الكاتب محمد املاغوط انه عندما
يؤمن بفنان ويحبه يكتب له خصيصا وليس
لغريه .هذا ما حصل يف مرسحية «املهرج».
بعدما عرض عيل النص قال يل :اذا مل ترغب
يف تأديته ضعه جانبا ولن يقوم بتأديته احد.
يف هذه املرسحية ركزت عىل كل حرف وكل
جملة اقولها ،وعىل كل طلة يل فيها .يعقوب
الشدراوي كان من اهم املخرجني الذين
تعاونت معهم ،لكنه رحل باكرا .مرسحية

«املهرج» من اهم االعامل املرسحية ،وتاريخ
لبنان يخترص فيها.
■ اقنعت املمثل واملخرج جالل خوري بتقديم
نص مرسحي لربيخت هو مرسحية «زملك يا
ريس» ،ما احدث زمنذاك بلبلة .ملاذا اخرتت
هذا النص الذي يتناول احداثا حصلت يف عهد
النازية؟
□ الننا كنا يف مرحلة مشابهة لعهد النازية
وملا كان يقوم به هتلر ،وكان تقدميها يف تلك
املرحلة مالمئا للظرف الذي كنا فيه .فالعمل
املرسحي الجميل يكون تقدميه يف الوقت
املناسب ،فيأخذ حقه وتصل الرسالة اىل الناس.
مرسحية «زملك يا ريس» احدثت ضجة كبرية
لدى عرضها ،وبقي املخرج جالل خوري متواريا
عن االنظار لفرتة وال احد يعرف مكانه .ال
استطيع التغايض عن الحدث يف لبنان مهام
كان ،وعيل التعبري عنه كام هو.
■ كيف تق ّيم ما قدمته من اعامل للتلفزيون
والسينام ،وعىل اي عمل منها انت نادم؟
□ لست نادما الين ال اقوم بعمل لست مقتنعا

• «ماكبث» (.)1962
• «الذباب» (.)1963
• «امللك ميوت» (.)1965
• «اوديب ملكا» (.)1966
• «علامء الفيزياء» (.)1966
• «هاملت» (.)1967
• «فاوست» (.)1968
• «الشخص» (.)1969
• «يعيش يعيش» (.)1970
• «صح النوم» (.)1971
• «املهرج» (.)1971
• «جبال الصوان» (.)1972
• «ناطورة املفاتيح» (.)1973
• «الديكتاتور» (.)1973
• «املحطة» (.)1974
• «ابوعيل االسمراين» (.)1974
• «املرسلياز العريب» (.)1975

يف مرسحية «امللك ميوت» (.)1965

• «برتا» (.)1977
• «بنت الجبل» (.)1977
• «سريانو دي برجوراك» (.)1980
• «زملك يا ريس» (.)1981
• «بربر آغا» (.)1981
• «صيف .)1987( »840
• «امرك سيدنا» (.)1991
• «يوسف بك كرم» (.)1994
• «ثورة طانيوس شاهني» (.)1998
• «بليلة قمر» (.)2000
• «حكم الرعيان» ( 2004ـ .)2005
• «نقدم لكم وطن» (.)2011

يف التلفزيون:

• «البؤساء»(.)1974
• «دياال» (.)1976
• «ملَن تغني الطيور» (.)1976

مع رنيه الديك يف مرسحية «علامء الفيزياء» (.)1966

• «غرباء» (.)1978
• «بربر آغا» (.)1979
• «من يوم ليوم» (.)1979
• «ابوبليق» (.)1984
• «عاشق الذهب» (.)1985
• «اللص الظريف» (.)1988
• «جحا الضاحك البايك» (.)1989
• «اوراق الزمن املر» (.)1996
• «رماد وملح» (.)1999

يف السينام:

• «نساء يف خطر» (.)1982
• «الصفقة» (.)1984
• «امرأة يف بيت عمالق» (.)1985

يف االخراج:

مرسحية «القبقاب» (.)1979
مرسحية «بربر آغا» (.)1981

يف مرسحية «الديكتاتور» (.)1973
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على الخشبة
بيتي توتل تعود بنا إلى "مسرح الجريمة"

مرثية للخشبة وتح ّية إلى وجوه وصاالت منسية
بيتي توتل اسم معروف لدى الجمهور العريض بسبب حضورها التلفزيوين ،يف الدراما
ومن خالل تدريب نزالء "ستار اكادميي" .لكنها عاشقة املرسح ومناضلة حقيقية من
اجل ان ال تنطفئ اضواء ما تبقى من الصاالت الجادة يف بريوت .وارثة العرص الذهبي
للمرسح تحنّ اىل حقبة عاشتها غيابيا ،وتسعى اىل انبعاثها

بيتي توتل :الكوميديا تؤثر عىل الناس.

تكتب بيتي توتل اعاملها وتخرجها ،وتدير ممثلني
من النجوم والهواة عىل السواء .يف عملها الحايل
تستعيد صاالت املرسح ،العريقة ،التي غرقت يف
غياهب النسيان" .مرسح الجرمية" رصخة من
اجل ان يتوقف االنحطاط والتعصب والعنف
االهيل ،يك تعود بريوت عاصمة الثقافة واملرسح
العريب.
بعد مرسحيتها "باسبور رقم  "10452التي قاربت
حلم الهجرة االزيل لدى اللبنانيني هربا من االوضاع
السياسية واالقتصادية واالجتامعية الصعبة ،ها
هي الكاتبة واملخرجة تتصدّى لجرمية من نوع
مختلف .جرمية قتل كل الفضاءات املرسحية
يف لبنان .العرض الذي يقدم حاليا عىل خشبة
"مرسح مونو" يجمع بني السخرية والكوميديا
والغضب والحنني اىل العرص الذهبي للمرسح
اللبناين ،يوم كانت بريوت الستينات قبلة املسارح
من مرسح "فاروق" الذي اختص بفن الكباريه

اىل "املرسح الوطني" (شوشو) ومرسح "الساروال"
و"البيكاديليل" و"مرسح بريوت" ...سنتو ّغل يف
قصص هذه املسارح والحيوات التي اكتنفتها يف
جنباتها ،والوجوه التي مرت عليها ،قبل ان يأيت
زمن ما بعد الحرب االهلية ليقيض عىل ما تبقى
من هذه املعامل الثقافية والتاريخية عن حق.
هذه القضية التي تولد احساسا بالحزن واملرارة
عىل حال بريوت اليوم ،قاربتها توتل بطريقة
ساخرة ،مخففة بذلك من ثقل املوضوع عىل

االنحطاط الثقافي هو
الحرب الثانية التي قضت
على املسرح في لبنان

املتلقي" .مرسح الجرمية" عرض يعيد االعتبار
اىل الثقافة ،وتحديدا اىل املرسح بوصفه الحاضن
والرشط االول العادة ترميم املواطنة واعادة
بريوت نقطة حضارية مضيئة يف هذا الرشق الذي
تحارصه الظالمية اكرث من اي وقت مىض.
مع مجموعة من فناين املرسح يف لبنان عىل رأسهم
جورج دياب وجاك مخباط وسرييل جرب وملى
مرعشيل وكميل يوسف وهشام خداج ووديع
افتيموس وجوزيت افتيموس وجييس خليل
ومرييم وطفا ،نشاهد مرثية للمرسح اللبناين،
وتحية اىل وجوهه املنسية عىل رأسها سعاد
كريم (اسمها الفني انيسة كنعان) التي تقدّم
توتل مرسحيتها لها .كريم التي انطفات يف الشتاء
املايض عن  92عاما ،كانت اول ممثلة لبنانية تقف
عىل خشبة املرسح .اسست فرقة االوبرا اللبنانية
للتمثيل عام  ،1939ولقبت بـ"امينة رزق لبنان".
تبدأ املرسحية بـ "وييل" الفرنيس من اصل لبناين
(سرييل جرب) الذي يأيت اىل لبنان بحثا عن جذوره،
وبنية اجراء بحث عن تاريخ املرسح اللبناين
مدفوعا بح ّبه اىل لقاء جدته انيسة كنعان التي
كانت اول ممثلة مرسحية يف لبنان وفقد اثرها
منذ فرتة .لكن مصادفة وجوده يف شارع مونو
لحظة انفجار عبوة كام يعتقد املشاهد ،ستجعله
معتقال مع وجوه اخرى من الحي عند الكوميسري
(جاك مخباط) حيث تتواىل االحداث .هنا ،سنعود
اىل بريوت الستينات الحبىل بالوعود واملسارح،
ثم اىل الواقع املزري بني ازمة نفايات وانفجارات
ومتزق النسيج االجتامعي والثقايف وتدهور قيمة
االنسان واختفاء مفهوم املواطنة .تنقالت بني
االمس واليوم تثري الضحك بقدر ما تثري البكاء عىل
زمن افل.
التقت "االمن العام" املخرجة والكاتبة للوقوف
عند مرشوعها الجديد:
■ درست املرسح يف الجامعة اليسوعية واشتهرت
كممثلة ومخرجة .كام تعملني يف مجال اعداد
املمثل ،وقمت بهذه املهمة يف برنامج "ستار
اكادميي" .رغم ذلك كله ،ال ميكنك ان تعتمدي

حرصيا عىل الفن من الناحية املعيشية .أليس
كذلك؟
□ احاول منذ سنوات ان اعيش من الفن .لكن
ال استطيع وقف التعليم الن االخري هو مصدر
الرزق اآلمن رغم انني لست مثبتة يف الجامعة.
ال استطيع االتكال عىل الفن ،خصوصا اذا اجرينا
مقارنة بني املدة الطويلة التي يستغرقها التحضري
للعرض واملدة التي نعرض فيها .يف هذه الحالة ،ال
يعود املردود كبريا او مهام .اضف وضع البلد حيث
املرسح رهن الحال العامة وخلوها من االضطرابات
السياسية .اما يف ما يخص الربامج كـ"ستار اكادميي"
فهي موسمية .يف التمثيل حتى ،االمر رهن املشاريع.
احلم بأن اعيش من مرسحية واحدة طوال السنة،
لكن هذا ال يكفي .الفنان يف لبنان يعمل يف امور
كثرية حتى يستطيع اعالة نفسه.
■ مع كل مرسحية تقدمينها ،تتحدين الواقع
التصحر .عملك
الثقايف اللبناين الذي يعيش خطر ّ
الجديد "مرسح الجرمية" يتحدث عن ذلك .كيف
ولدت الفكرة؟
□ بدأت هذه التجربة يف كانون الثاين 2015
حني بدأت كتابة العرض .ما دفعني اىل كتابة
هذه املرسحية غصة قدمية يف قلبي سببها اقفال
املسارح يف بريوت ،وانا اعاين منها كثريا .يف الكثري
من الحاالت ،تنجح املرسحية وارغب يف متديد
عرضها ،لكن ال اجد مكانا الحتضانها .االمر الثاين
الذي دفعني اىل كتابتها انه عندما كنت صغرية،
كان والدي يأخذنا اىل املرسح ،واذكر صاالت عدة
مل اعد اراها اليوم .حني بدأت مسرييت التمثيلية
لعبت عىل خشبات "مرسح بريوت" و"البيكاديليل"
و"مارون النقاش" .كنت اشعر باننا نفقد املكان
بسبب عدم اقبال الجمهور عىل املرسح مقارنة
بالسينام مثال .اخريا ،ما جعلني اكتب املرسحية
العبثية التي يدار بها البلد .مل اخرت باملصادفة هذه
الشخصيات ،وال مكان االحداث اي مخفر الرشطة.
املخفر هو منوذج مصغر للوطن واالدارة العبثية
التي يدار بها.
■ تنتمني اىل الجيل الثالث للمرسح ،هل
تشعرين بحنني اىل حقبة الستينات والسبعينات
التي مل تعيشيها كام نستشف من مرسحيتك
الحالية املهداة اىل سعاد كريم اول امرأة لبنانية
وقفت عىل الخشبة؟

نقطة على السطر

أنطون تشيخوف
في «مسرح الجريمة»

يعرف املوسم املرسحي الجديد يف بريوت بداية موفقة .ميكن ان نصفها كذلك
من دون مبالغة .يتمحور الحدث حاليا ،يف انتظار عروض عدة اخرى ،حول
عملني بتوقيع مخرجني ينتميان اىل الجيل الثالث من املرسح اللبناين :بعد جيل
الرواد مع رميون جبارة وروجيه عساف وجالل خوري واآلخرين ،ثم كميل سالمة
ورفيق عيل احمد وغابريال ميني وعصام بوخالد وربيع مر ّوة ،ها هو جيل بيتي
توتل وكارلوس شاهني يفرض حضوره عىل الخشبة ،ليقول لنا ان املسرية مستمرة
رغم كل يشء .كل منهام آت من افق مختلف .لكنهام يحمالن الرسالة نفسها.
يقوالن لنا بارصار مدهش ان املرسح اللبناين قادر عىل الوجود رغم الصعوبات
واملشاكل .هذه التحديات تتناولها بيتي توتل بطريقة مبارشة يف مرسحية من
تأليفها واخراجها بعنوان «مرسح الجرمية» عىل خشبة «مونو» .املرسح هنا ،رغم
التح ّوالت واالنهيارات التي يتطرق اليها كارلوس شاهني عىل نحو غري مبارش يف
«مرسح املدينة» ملبننا احد النصوص التي تش ّكل كالسيكيات املرسح العاملي،
«بستان الكرز» للرويس انطون تشيخوف ،ليسقطه عىل الواقع اللبناين.
يرص ويليام الفرنيس ،اللبناين االصل ،عىل العودة اىل لبنان
يف «مرسح الجرمية» ّ
بهدف «غريب» بعض اليشء :يريد اكتشاف جذوره من خالل العرص الذهبي
للمرسح اللبناين ،ولقاء ج ّدته التي كانت اول إمراة تقف عىل الخشبة يف بريوت
االربعينات .لكنه يكتشف ان الصاالت اغلق معظمها ،والبلد غارق يف ازماته
وحراكاته وحروبه وخوفه ونفاياته ،ويجد نفسه يف مخفر للدرك مشتبه به يف
انفجار (وهمي) وقع يف شارع مونو .متوت جدته العجوز قبل ان يلتقيها .اما يف
«بستان الكرز» ،فنشهد نهاية عرص وافول اسياد االمس لصالح اثرياء جدد كانوا
يف االمس يف خدمتهم .فارس سيشرتي مزرعة الشيخة ليىل التي نخرتها الديون
والتي كان يعمل جدّه وابوه يف خدمة عائلتها .يقدّم كارلوس شاهني قراءة مجازية
اقتصادية اجتامعية للبنان بعد الحرب االهلية ،من خالل انهيار البورجوازية
وصعود طبقة املقاولني ومحديث النعمة التي متلك ما يكفي من املال لتملك
تجسد السلطة القدمية املنهارة والزمن الجميل الضائع.
االماكن الرمزية التي ّ
يقول لنا املرسح اللبناين ،االن وهنا ،ان الرصاع الدائر يف لبنان هو ايضا رصاع
رمزي عىل االمكنة .رصاع عىل الذاكرة ورصوحها .وان التحديات املطروحة علينا
تحديات ثقافية .فاما ان يربح لبنان معركته الثقافية والنهضوية ،ويستعيد
ذاكرته من الطفيليني والسامرسة… او يفقد روحه ويفقد الصلة مباضيه ،اي
مبستقبله ايضا.
مرة اخرىّ ،
بغض النظر عن االساليب املختلفة من الكوميدي الشعبي اىل
الشاعري الكالسييك ،نتوصل اىل الخالصة نفسها :ال ميكن املرسح يف مجتمعاتنا
اجامال اال ان يكون ملتزما ،يحمل رسالة سياسية ووطنية واخالقية .اما ترف «الفن
للفن» والتجريب الجاميل الرصف ،فقد نصل اليهام ذات يوم بعد بلوغ االزدهار
واالستقرار والعدالة والرفاه.
يف انتظار ذلك… ال مفر لنا من ان نحوم حول «مرسح الجرمية».

سمري مراد

85

86

عدد  - 26تشرين الثاني 2015

عدد  - 26تشرين الثاني 2015

املكتبات
واجهة املكتبات
واجهة

مشهد من عملها الجديد "مرسح الجرمية".

□ اجل ،لدي حنني كبري اىل تلك الفرتة لكرثة ما
اسمع عنها .امتنى لو كنت موجودة يف تلك الفرتة
بسبب ما كنت اسمعه من اهيل عن كرثة املسارح
والعروض التي شاهدوها يف تلك الحقبة .حني
بدأت كتابة املرسحية ،رغبت يف توجيه هذه التحية
اىل سعاد كريم التي رحلت عام  2015وأخذت
االذن من اهلها الذين يعيشون يف امريكا يك استطيع
استعامل اسمها يف العرض .يف اول مسلسل لعبت
فيه هو "عودة اىل الجذور" ،جمعني مشهد واحد
فقط معها ،ولفتتني يومها باحرتافها ،اذ بقيت يوما
كامال من اجل مشهد ال يتعدى الدقيقة.
■ "مرسح الجرمية" مثرة بحث واضح يف تاريخ
املرسح وصاالته يف بريوت .هل تحكني لنا عن كل
هذه الصاالت التي اقتفيت اثرها من "بعلبك" اىل
"فاروق" وصوال اىل "املرسح الوطني" (شوشو)
و"مرسح بريوت" اخر ضحايا االغالق؟
□ صحيح اجريت بحثا عن الصاالت واتصلت
بثالثة اشخاص ملساعديت هم السيدة نضال
االشقر واالستاذان ناهي لحود وروجيه عساف.
كنت اعرف بعض املسارح التي لعبت عىل
خشبتها مثل "مرسح مارون النقاش" ،و"مرسح
بريوت" ،و"البيكاديليل" ،وشاهدت مرسحيات يف
"مرسح املدينة" يف كليمنصو و"فرساي" و"جان
دارك" .اهتممت ايضا بصاالت السينام التي
كانت تعرض املرسحيات وهي كثرية جدا .احببت
ان يقترص االمر عىل بريوت .قمت بابحاث كثرية
حتى صار عندي اسامء املسارح واملرسحيات
التي عرضت فيها ،واسامء املمثلني الذين اعتلوا
خشباتها .لكنني ذكرت "مرسح شوشو" النه فعال
كان هذا هو اسمه ،و"سينام ومرسح امري" الذي
لعب فيه ابوسليم (صالح تيزاين) .احببت فقط
ان اوجه تحية اىل هذين االسمني.

ومشهد جامعي.

■ عرضك موزع بني السخرية والغضب والحنني.
تربطني بني انحسار املرسح وصاالته يف بريوت،
وحال االنحطاط السيايس واالجتامعي واالقتصادي
والحضاري التي نعيشها .كيف تحول مرسح
الثقافة الذي كان يستقطب اللبنانيني من كل
الفئات اىل "مرسح الجرمية"؟
□ الحرب لعبت دورا كبريا طبعا ،لكن ما
يفاجئني انه حتى خالل الحرب ،بقي املرسح
وظلت الصاالت مفتوحة نوعا ما اال يف االماكن
الساخنة .اذكر انه خالل الحرب كان والدي
يأخذنا اىل مرسح "االليزيه" مثال ،او مرسح
"الحكمة" يف االرشفية .الحرب جزأت الجمهور،
وجزأت املرسح .لكن اتصور ان االنحطاط الثقايف
هو الحرب الثانية التي قضت عىل املرسح يف
لبنان .ال استطيع تحليل السبب ،لكننا فقدنا
عددا من االمور التي ساهمت يف هذا االنحطاط
اولها فقدان وسط بريوت الذي مل يعد نبض حياة
املدينة .املعروف ان وسط املدينة يجب ان يكون
للشعب ،ويش ّكل مركز كل االنشطة الثقافية.
االمر الثاين االزمة االقتصادية الخانقة التي تزداد
سنة تلو اخرى ،والهم العييش الذي الهى الناس
عن الثقافة .الطبقة املثقفة مل تعد هي الطبقة
الغنية ،واغنياء اليوم ليسوا بالرضورة من املثقفني
او املهتمني باملرسح .يضاف اىل ذلك عامل
التلفزيون الذي صار يف كل زاوية من البيت ،حتى
ان بعضهم يسألني عن موعد عرض مرسحيتي
عىل التلفزيون كأنهم ال يريدون بذل املجهود
ملشاهدتها يف املرسح .اخريا ،تأيت االوضاع غري
الطبيعية التي نعيشها حاليا مثل التظاهرات التي
ال اعارضها ،لكن اتحدث عن االنعكاسات حتى
وان كانت سلمية .هذا العامل يؤدي اىل عرقلة
العرض وتلكؤ الناس عن املجيء .كل يوم نعيش
اوضاعا مضطربة يف البلد كانفجار او زحمة ،او

ازمة ،وكل يوم هناك "مرسح جرمية" يف لبنان
كام اقول انا يف بداية الفيديو يف العرض .الناس
ما عادوا مستعدين نفسيا للحضور ومشاهدة
اي عرض .لقد قرفوا من االوضاع .ارصاري عىل
مواصلة تقديم املرسح فعل نضايل ،تظاهرة اخرى
لكنها تدور عىل الخشبة.
■ كالعادة يف اعاملك قمت بنفسك بكتابة "مرسح
الجرمية" واخراجها ،وادرت فيها نخبة من املمثالت
واملمثلني .هذه املرة طغى عىل اسلوبك املرسح
الشعبي والفكاهة والكوميديا .هل تعتقدين
ان املقاربة املسلية والخفيفة والكاريكاتورية
والتبسيطية تصالح الجمهور مع الفرجة؟
□ انا احب الكوميديا ،واحب وضع االمور يف قالب
كوميدي الن هذا النوع يصل عىل نحو ارسع اىل
الناس .لو كانت رسالة العرض حزينة وموجعة،
فان الكوميديا تلطفه وتجعلنا نتقبله .اجمل ما
يقوله يل الناس عند خروجهم من العرض ،انهم
ضحكوا جدا ،لكن هذا الضحك يكتنف عمقا
وامرا يوجعنا فعال .احب ان ال تكون الكوميديا
بعيدة من الثقافة .ال اعرف سبب هذه النظرة
اىل الكوميديا بوصفها حرفا ساقطا .اتصور ان
الكوميديا من اصعب االنواع ،وهنا لديّ مأخذ
كبري عىل الكوميديا السخيفة واملبتذلة التي
نشاهدها هذه االيام عىل التلفزيون ،واحيانا يف
بعض املسارح .انا منذ زمن احاول تقديم كوميديا
هادفة تحمل رسالة ،غري بعيدة عن الثقافة.
الثقافة هي ما تقدمه انت للناس ،والضحك ليس
رضوريا ان يكون سببه ايحاءات جنسية او سخرية
من السياسيني .هناك كوميديا املوقف ،وكوميديا
الشخصية ،وغريهام الكثري من الكوميديا التي
نفقدها ايضا نحن يف لبنان.
س .م

■ عن “دار الفارايب” ،صدر كتاب «التكوين
التاريخي لنظام لبنان السيايس الطائفي” الذي
ي ّ
رشح البنية السياسية اللبنانية القامئة عىل
الطائفية .يأخذنا الباحث واالكادميي اللبناين
اميل شاهني يف رحلة تاريخية اىل عهد املترصفية
الذي ارىس منظومة تسييس الطوائف وتح ّكمها
مبفاصل الحياة العامة .يرى الباحث ان يف ظل
التدخل االستعامري االورويب ،مل تستطع الطبقة
البورجوازية الناشئة القيام بدورها يف تغيري منط
االنتاج االقطاعي ،فبقيت تابعة له وحليفة ذيلية لالقطاع السيايس والطائفي.
حني جاءت الحداثة يف لبنان ،كانت خليطا من تحالف بقايا االقطاع تحت قيادة
زعامء الطوائف والربجوازية املتزمتة والتابعة .بعد الطائف ،بدال من االسلحة
التي ازهقت ارواح املواطنني االبرياء كام حصل بني عامي  ،1990-1975راحت
الشيكات تفتك بالضامئر ،وتزرع شتى انواع الفساد عىل كل املستويات.

■ اعادت «دار الريس» طبع كتاب الباحث
واالكادميي اللبناين فواز طرابليس «صورة الفتى
باالحمر» .انها مناسبة للعودة اىل هذا العمل
الذي يش ّكل سرية سياسية تغطي حقبة زمنية
واسعة ،وتؤرخ ملحطات مفصلية يف التاريخ
العريب املعارص .كل ذلك من خالل تجربة
سياسية غنية ،لعب فيها طرابليس دورا اساسيا،
وكان شاهدا عىل احداثها الجسيمة وذيولها رشقا
وغربا ،ثم كتب عنها باسلوب ميزج بني التحليل
السيايس واالجتامعي والتأمل الفكري ،يف سياق قصيص تستظل فيه السخرية
شجرة العبارة االدبية االنيقة.
■ عن “دار العرب” و”الدار العربية للعلوم
نارشون” ،صدر كتاب جديد لعامر حسن
فياض تشاركه نخبة من الباحثني العراقيني
بعنوان «واليات ّ
الرش املتأسلم» .كام يتضح من
العنوان ،فإن العمل يقارب موضوعا آنيا وساخنا
هو االصولية التي يجسدها تنظيم «داعش»
والتنظيامت التكفريية االخرى .يشتمل الكتاب
عىل خمسة فصول تقارب اشكاليات بناء الدولة
وادارة الحكم يف العراق املعارص ،ومحاورات من
اجل منع انشاء االرهاب املتأسلم ومكافحته.
يرى الكاتب ان يف “عرص الفوىض ذات الرائحة النتنة واللون الدموي الفاقع
التي تسود املنطقة ،اصبح من الرضوري معرفة كيف ينبغي التمييز بني
رذيلة التأسلم واملتأسلم ،وبني فضيلة االسالم واملسلم .فاملسلم يسعى اىل
املشاركة ،واملتأسلم يسعى اىل املغالبة .املسلم مؤمن بربه ،واملتأسلم مؤمن
بالسلطة بحثا عن الرثوة .الدين لدى املسلم عقيدة تفكري ،والدين عند
املتأسلم عقيدة تكفري”.

■ يعترب جون مايكل غرين ( 1977انديانا)
الكاتب االكرث مبيعا بحسب صحيفة
“نيويورك تاميز» .حاز عددا من الجوائز منها
“ميدالية برينتز” وجائزة “برينتز الرشفية”
و”جائزة ادغار” .عام ُ 2014أدرج يف قامئة
مجلة “تاميز” ملئة شخص االكرث نفوذا يف
العامل ،بعدما تصدّرت روايته “ما تخبئه لنا
النجوم” قامئة الكتب االكرث مبيعا.
اخريا ،نقلت «رشكة املطبوعات للتوزيع
والنرش» الرواية اىل لغة الضاد (تعريب انطوان باسيل) وصارت متوافرة
يف االسواق .العمل يقارب قصة تنشأ بني شاب وشابة يف مركز لدعم
مصايب الرسطان .يعانيان معا ويتقاسامن االمل بالتساوي .لكن فجأة يولد
االمل الكبري من رحم اليأس القاتل.
■ يف العام املايض ،نال الكاتب الجزائري
الفرنكوفوين كامل داود جائزة «غونكور
الرشق» عن روايته “مورسو ــ تحقيق
مضاد” .تصدر الرواية بلغة الضاد بعنوان
“معارضة الغريب” عن “دار الجديد” .رواية
تستحق القراءة ،تتناول بلغتها الفرنسية
قضية “الهوية” باسلوب انسيايب وجذاب.
باالستناد اىل الرواية الشهرية “الغريب”
للكاتب الفرنيس الرب كامو ،تطرح رواية داود
اسئلة ما زالت آنية اكرث من اي وقت مىض .اسئلة عن الجزائر وعالقتها
مباضيها االستعامري.
■ اجيال عدة تر ّبت عىل قصص اميل
نرص الله ( )1931ورواياتها التي دخلت
يف املناهج الرتبوية اللبنانية .ابنة بلدة
كوكبا يف جنوب لبنان ،عملت يف التدريس
والصحافة ،وناضلت من اجل حرية املرأة.
نالت روايتها االوىل «طيور ايلول» ()1962
ثالث جوائز ادبية ،وهي اآلن يف طبعتها
الثالثة عرشة ،تلتها سبع روايات وتسع
مجموعات قصصية .كام كتبت قصصا
للفتيان واالطفال وا ّلفت كتابا عن النساء
الرائدات من الرشق والغرب .دار «هاشيت انطوان» تعيد اكتشاف
الرواد اللبنانيني يف القصة والرواية والشعر .وها هي تعيد اصدار
كتابها “يوميات ه ّر” يف ادب االطفال .رواية مستوحاة من ايام
الحرب يف لبنان .تدور عىل لسان الهر زيكو لتعكس الصداقة املميزة
مع منى ،ابنة الكاتبةُ .ترجم الكتاب اىل لغات عدة ،وحاز جائزة
“الهيئة اللبنانية لكتب االوالد” .ترجمته الدار اىل االنكليزية وارفقته
برشيط صويت لالديبة تتلو الرواية.
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على الشاشة
سمير مراد

كوليت نوفل :نراهن على دور لبنان إلحتضان الهواجس

"مهرجان بيروت الدولي للسينما" ...جردة حساب

"مهرجان بريوت الدويل للسينام" من التظاهرات الثقافية املهمة .بعد  18عاما من
الجهد املتواصل ،يف وسع مديرته كوليت نوفل ان تنظر بارتياح اىل مؤسسة احتضنت
عرشات االفالم العاملية ،واستضافت نجوما من عيار فرانسيس فورد كوبوال ،وقدمت
التجارب اللبنانية الشابة والسينام العربية املستقلة اىل جمهور لبناين متعطش اىل
االفالم الجادة وسينام املؤلف

مديرة "مهرجان بريوت الدويل للسينام" كوليت نوفل.

اسدل الستار عىل الدورة  15لـ"مهرجان بريوت
الدويل للسينام" ،ما يفتح الباب عىل مناقشة
التجربة مع مديرته كوليت نوفل التي استعادت
رشيطا طويال من الذاكرة ،حني بدأت املغامرة
عام  ،1997يوم كانت بريوت تنفض عنها غبار
الحرب .ما زالت نوفل تتمتع بحامسة البدايات
وحميتها .تحيك عن الشابني اللذين تد ّربهام
منذ ثالث سنوات الدارة املهرجان يف املستقبل،
وتع ّلق وقد اغرورقت عيناها بالدموع" :ال
اعرف ما يخبئه املستقبل ،فانا تقدمت يف
العمر ،وال اريد لطفيل ان ميوت" .لقاء مع
مديرة املهرجان للوقوف عند مغامرتها التي
فرضت نفسها مهرجانا محليا واقليميا وعامليا،
وجردة للدورة  ،15اىل التحديات املستقبلية
املتعلقة باملهرجان والفن السابع ككل.

■ لنبدا من البداية" ،مهرجان بريوت الدويل
للسينام" بدأ مغامرة فردية بجهود قليلة يف
بريوت الخارجة من الحرب االهلية .مل تكن
هناك مهرجانات سينامئية كالتي نعرفها
اليوم .كيف جاءتك الفكرة؟

صرنا نتلقى الكثير من
االفالم العربية من الدول،
النهم يعلمون ان سقف
الحرية عندنا مرتفع

□ الفكرة مل تكن فكريت يف االصل .عام ،1997
كان وسط بريوت بدأ يخضع لعملية هدم
واعادة اعامر .يف مقابل "البوستا" اليوم،
ُنصبت خيم القامة معارض عدة .هنا خرج
شخص يدعى ادوار عون (عضو مجلس ادارة
الرشكة الدولية للمعارض) بالفكرة وكنت
اعرفه يف ذلك الوقت .عرض ع ّ
يل املرشوع يف
متوز من ذلك العام .بعد ثالثة اشهر ونصف
شهر تقريبا بدأنا املغامرة .انا توليت تنظيم
املهرجان ،بينام هو وضع كل ثقله يف حفل
الختام الذي جاء فخام وضخام النه اعتقد
انه بهذه الطريقة يستطيع استقطاب رعاة
للمهرجان .واظبنا عىل اقامة املهرجان معا
حتى عام  2000حني اعلمني انه مل يعد
متسكت انا به وقلت له
يريد اقامته .هنا ّ
انني دعوت املخرج االيراين املعروف عباس
كياروستامي للمشاركة يف املهرجان وعرض
كل افالمه ،فقبل عىل مضض .منذ عام 2001
توليت املهرجان كليا ،وبدأت اعمل عىل
استقطاب رعاة ،خصوصا انه مكلف جدا،
واستغرق وقتا حتى اصبح مهرجانا معروفا
يف الخارج .عندئذ سهلت االمور ورصنا
نستقطب اسامء كبرية .عام  2002اسست
جمعية املهرجان حتى يكون هناك فريق
يعاونني يف تنظيمه.
■ كيف كان االقبال يف الدورة االوىل من
املهرجان؟
□ كان امرا ال يصدق .عام  1997اقمنا
املهرجان يف الخيم يف وسط بريوت ،وكان
املناخ رائعا والحضور حاشدا .عرضنا كل
االفالم اللبنانية والعربية التي صدرت يف تلك
املرحلة .طبعا ،مل يكن اللبنانيون قد شاهدوا
ايا منها ،وك ّرمنا املخرج اللبناين الراحل مارون
بغدادي .يومها ،نالت جائزة الفيلم القصري
نادين لبيك عن فيلمها " 11شارع باستور"
وعرضنا افالما للمخرجني الشباب يومها مثل

مرينا معكرون وزينة صفري .كان اول جيل
من املخرجني اللبنانيني.
■ ميكن القول اذا انكم ساهمتم يف االضاءة
عىل هذا الجيل واالجيال االخرى يف السينام
اللبنانية؟
□ ال احد كان يعرف بهم .زينة صفري ومرينا
معكرون ونادين لبيك وفيليب عرقتنجي
وجوانا حاجي توما وخليل جريج الحقا ...كل
هؤالء اضاء عليهم املهرجان .بعد فوز نادين
لبيك يف املهرجان ،صار كثريون يتصلون يب
من الخارج ياخذون رأيي يف االفالم واالسامء
اللبنانية .عىل مدى اربع وخمس سنوات
من املهرجان ،كنا نعرض االفالم اللبنانية
عىل منتجني واصحاب مهرجانات يف الخارج،
وصار هؤالء يدعون املخرجني اللبنانيني
ويدعمونهم .عام  1998مثال ،افتتحنا
املهرجان بفيلم زياد دويري "ويست بريوت"
عن الحرب االهلية واختتمنا بـ"عرق البلح"
للمخرج املرصي الراحل رضوان الكاشف.
■ اسدل الستار عىل الدورة  15من املهرجان.
هل لك ان تقدمي جردة عامة عنها؟
□ اهم ما م ّيز الدورة ان الحضور السيناميئ
اللبناين كان قويا جدا مع نوعية وسوية
فنية عالية .هناك عىل االقل اربعة افالم
لبنانية ممتازة يف هذه الدورة انجزها شباب
موهوبون ،واعتقد بان مستقبلهم سيكون
واعدا .كام لدينا افالم قصرية ووثائقية من
العامل العريب وخصوصا ليبيا.
هم
■ هل هناك سمة او قضية معينة او ّ
معني يطغى عىل االفالم اللبنانية يف هذه
الدورة؟
□ ال .ليس هناك من خيط جامع .لكن هناك
وثائقيني يشبهان بعضهام بعضا يتخذان من
الحرب خلفية لهام هام فيلم نعم عيتاين
"كان يا ما كان ...مرتني" ورامي قديح
"عجالت الحرب" .اتوقع لهذين املخرجني
مستقبال مضيئا يف عامل االخراج الوثائقي.
■ هل ميكن اعتبار املهرجان مرآة تعكس ما
يحدث يف العامل العريب؟

املفكرة الثقافية
■ بعد سبع سنوات عىل اقفاله بهدف الرتميم واعادة التأهيل ،افتتح
"متحف رسسق" اخريا مبجموعة من املعارض ملقتنياته ومجموعاته
الخاصة ،عىل ان تبقى هذه املعارض مفتوحة للجمهور حتى نهاية
كانون االول .القرص الذي يعود بناؤه اىل عام  ،1912متحف للذاكرة
الجمعية للبنانيني .افتُتح للمرة االوىل امام الجمهور عام  1961بعد
تسع سنوات عىل موت مالكه نقوال ابراهيم رسسق ( 1875ـ )1952
الذي اوىص بتحويل قرصه اىل متحف للفن الحديث واملعارص.
واظب املتحف عىل اقتناء اللوحات حتى اندالع الحرب االهلية.
يف تلك املرحلة ،توقف عن حيازة اعامل جديدة وصار يعتمد عىل التقدميات .بعد انتهاء
الحرب ،اطلق املعرض السنوي الشهري "صالون الخريف" الذي اضاء عىل اجيال متتالية من
الفنانني اللبنانيني الكرث من  20عاما .عام  2008اقفل املتحف مجددا بداعي اعادة التأهيل
والتجديد قبل ان يفتتح الشهر املايض ،ويعلن ايضا عن تشكيل فريق عمل مختص الدارته
عىل رأسه املنسقة الفنية زينة عريضة .سيتوىل هذا الفريق استكامل مجموعة املتحف
من لوحات لبنانية ،فيام تستمر معارضه الحالية "نظرات عىل بريوت" و"مدن املدينة"
و"تصوير الهوية" و"معرض املجموعة الدامئة" حتى الشهر املقبل.
■ تحت عنوان "ارض القلب" ،يجمع "مركز بريوت للمعارض" اعامال
يعبون عن
لكوكبة من ابرز الفنانني اللبنانيني والعرب الذين سوف ّ
احساس او انفعال او ذكرى من خالل اللوحة ،او التجهيز الفني،
او الفيديو ،او الصورة الفوتوغرافية .املعرض الذي يستمر حتى
نهاية الشهر ،يضم اعامال لسيمون فتال ومليا جريج والفلسطينية
املعروفة منى حاطوم (الصورة) ،وغريهم من الفنانني املكرسني
والبارزين يف املشهد الفني العاملي.
■ يعود املمثل واملخرج املرسحي اللبناين ميشال جرب اىل تقديم
عرضه "بال تحشيش" عىل خشبة "مرسح مونو" .يف هذا العمل
الذي قدمه للمرة االوىل عام  ،2011يخوض جرب تجربة One
 .Man Showالعمل كوميديا الذعة مستوحاة من نص مرسحي
بعنوان "عن مضار التبغ" للمعلم الرويس انطون تشيخوف.
يقارب النص بأسلوب كوميدي قصة رجل يعاين من تسلط
زوجته التي تعمل مديرة احدى الجمعيات االهلية .فوق هذا
كله ،يواجه "الدكتور فدعوس" ايضا سلسلة احباطات عىل الصعد
الشخصية والعائلية واالجتامعية والسياسية.
■ اطلق املوسيقي وعازف العود اللبناين زياد سحاب (الصورة)
والشيخ احمد حوييل البومهام املشرتك االول "عرفت الهوى"
ضمن امسية قدماها يف بريوت .العمل الذي صار متوافرا يف
االسواق يستحق ان يكون يف حوزة كل لبناين ذ ّواق للموسيقى،
اذ يتألف من تسع مقطوعات (اناشيد /قصائد) لسبعة شعراء
صوفيني معروفني من بينهم الحالج وابن عريب والسهروردي
لحن
ورابعة العدوية ،وقصيدتني للشاعر املعارص مهدي منصورّ .
سحاب االلبوم وعزف فيه عىل العود ،وو ّزعه موسيقيا ،بينام
شارك طراد طراد عىل الناي والكالرينيت ،وفؤاد عفرا عىل االيقاعات .اما الكيبوردز
فلجورج ايب عاد.
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مشهد من "الغريب االليف" للمخرجة رنيه عويط قدمه املهرجان هذا العام.

□ طبعا ،الننا رصنا نتلقى الكثري من
االفالم العربية من الدول .يتقدمون الينا
النهم يعلمون ان سقف الحرية عندنا
مرتفع ،وميكن عرض اعاملهم .وميكن القول
ان االعامل العربية يف هذه الدورة خ ّيم
عليها موضوع االقليات والتهجري والحروب
والتمزقات الناتجة عنها ،مثل الفيلم الكردي
االيراين "الليلة الطويلة" لكامريان بيتساي،
اىل جانب فيلم االفغاين االملاين برهان قرباين
"نحن شباب ،نحن اقوياء".
■ عىل اي اساس وكيف تختارين افالم
املهرجان كل عام؟ َمن يساعدك يف االختيار؟
□ هناك فريق مؤلف من ثالثة اشخاص
يعاونني يف ذلك .اوال نضع الئحة باالفالم
ثم نسافر لحضور املهرجانات السينامئية
املعروفة .كام نشاهد االفالم يف االسواق
املوازية التي تقام عىل هامش هذه
الهرجانات وخارج املسابقة ،ويتم اختيار
االفالم التي سنعرضها يف مهرجاننا .يف
خصوص االفالم العربية واللبنانية ،فان
املئات من االعامل عىل عنوان املهرجان.
■ هناك َمن ينتقدك النك تغلبني االفالم
املشهورة بسبب نجومها او مخرجيها او
جوائزها العاملية ،وهي افالم ستعرض الحقا

ميّز الدورة  15ان الحضور
اللبناني كان قويا جدا مع
نوعية وسوية فنية عالية

يف الصاالت التجارية وال تحتاج اىل دعم
وتشجيع من املهرجان خالفا الفالم املؤلف
االوروبية او االفالم العربية واللبنانية
الجادة .ما ردك؟
□ هذا ليس صحيحا بتاتا .يف الدورة االخرية
عرضنا اكرث من فيلم مهم مثل "الرجل
االخري يف الصحراء" لرودريغو غارسيا
و"نحن شباب ونحن اقوياء" .لكن لسوء
الحظ ،الجمهور ال يشاهدها ،بل يختار
دوما املخرجني املعروفني مثل جاك اوديار
الذي عرضنا له فيلم "ديبان" يف الدورة
وكانت الصالة ممتلئة ،اىل جانب امتالء
الصاالت التي تعرض افالما ملخرجني نالوا
جوائز.
يغي سياستك يف االختيار؟
■ هل هذا االمر ّ
□ ال بتاتا .بل اواظب عىل اختيار هذه

مشهد من فيلم "هيدا انا" الييل السمعان.

النوعية من االفالم ،رغم انني فعال احزن الن
الجمهور ال يشاهدها.
■ هل االمر عائد اىل الجمهور اللبناين فقط
ام انها مشكلة عاملية؟
□ االمر يحتاج اىل وقت وصرب ال اكرث .يف
الدورات االوىل من املهرجان ،كان الجمهور
ميتنع عن مشاهدة االفالم العربية ،اال ان
ذائقته تغريت مع الوقت .لذا ،القضية
تحتاج اىل وقت وعمل مستديم وعدم
االستسالم .لكن هذا التوجه للجمهور
اللبناين جعلنا نقلص عدد االفالم التي
نختارها يف الربمجة العامة ،خصوصا
مع انخفاض نسبة اقبال الجمهور عىل
مشاهدة السينام عموما.
■ "مهرجان بريوت الدويل للسينام" بات
مؤسسة عريقة ومكرسة ،كيف تؤمنني
استمرار هذا املرشوع وكيف يدار؟
□ اوال املرشوع مي ّول من خالل الرعاة .كام
لدينا جمعية املهرجان مع فريق عمل يتوىل
التنظيم .انا اد ّرب اليوم شخصني للحلول
مكاين ،فال احد يعرف ماذا سيحصل وانا
اتقدم يف العمر .يجب ان اؤمن استمرار هذا
املهرجان الذي اعتربه طفيل ،وال اريده ابدا
ان ميوت برحييل.

مشهد من "عجالت الحرب" لرامي قديح.

■ كيف هي عالقتك بلجنة الرقابة؟ هل
تلمسني تفهام وحوارا وانفتاحا من الجهاز
املكلف منح تاشريات العرض يف االمن العام؟
□ منذ عام  ،1997اي عام انطالقنا حتى اليوم،
اظهرت تجربتنا مع الرقابة انها متأرجحة.
شباب الرقابة من جهتهم اناس ماهرون
ويعرفون عملهم .هناك مرحلة شهدت
انفتاحا كبريا يف جهاز الرقابة بني عامي 2006
و .2011لكن هذه السنة ،بدا كأن هناك
تعليامت سياسية بالتشديد بعض اليشء.
■  15سنة مرت عىل مهرجان بريوت ،اذا
تذكرنا هذه املسرية ،ما الذي قد يحزنك
بعض اليشء؟
□ احزن انه مل يعد هناك جمهور كام يف
املايض ،رمبا الن عشاق السينام تركوا بريوت
وهاجروا .احزن كيف تغريت االيام ورمبا
شهدت تراجعا يف املستوى ،لكن الحمد
لله نحن وضعنا جيد .لدينا فريق محرتف
وطالب يحرضون املهرجان ،رغم ان عملية
التنظيم وتحدياته وتأمني استمرار املهرجان
امور تزداد صعوبة مع الوقت .نفكر يف رشاء
شاشة بالتقسيط العام املقبل العادة عرض
برمجتنا يف "قرص االونيسكو" الذي احتضن
دوراتنا يف املايض قبل ان تتدهور حاله
وتجهيزاته.

االفالم اللبنانية بني الحرب والقضايا االجتماعية
خ ّيمت الحرب عىل االفالم الشبابية اللبنانية الوثائقية والقصرية ضمن الدورة  15من
"مهرجان بريوت الدويل للسينام" .هكذا تناول وثائقي "عجالت الحرب" لرامي قديح الحرب
االهلية من خالل اجتامع عدد ممن خاضوها ضمن نادي هواة درجات "هاريل ديفيدسون"
النارية .اما "عليا" لرغد رشبايت ،فص ّور رجال لبنانيا يتذكر لحظات رحلة خالل الحرب ُتقتل
فيها حبيبته .وانطلق فيلم "كان يا ما كان ...مرتني" لنعم عيتاين من تجربة شخصية للمخرجة
تعود اىل عام  ،1989عندما لجأت عائلتها اىل قرية غزة يف سهل البقاع احتامء من الحرب.
وانطالقا من ذكرياتها يف هذه البلدة ،تقارب صداقتها مع الفتى السوري خليل الذي لجات
عائلته اىل البلدة البقاعية ،وسكنت يف املنزل نفسه الذي كانت فيه عيتاين.
حرض الواقع العريب املأزوم يف وثائقي  Familiar Strangerللمخرجة رنيه عويط عرب قصة
شاب بريطاين قرر ان يستقر يف لبنان رغم وضعه املضطرب.
ويف فيلمه "سايبة" ،استند باسم بريش اىل قصة حقيقية نرشت يف الصحف عن بقرة اجتازت
تدخل االمم املتحدة ّ
الحدود من فلسطني املحتلة اىل لبنان ،ما استلزم ّ
لحل التعقيدات
املرتبطة بهذه املسألة .وتناولت اربعة افالم لبنانية اخرى مواضيع اجتامعية .وثائقي "لبني
ما يجو" لكارمن بصيبص يتمحور حول امراة سبعينية تعيش وحيدة يف منزلها ،الن اوالدها
الثالثة يعملون خارج لبنان .واذا كان فيلم بصيبص تناول وحدة العجزة ،فان "هيدا انا"
الييل السمعان ر ّكز عىل مت ّرد املراهقني من خالل ثالثة يقفلون الشارع باالطارات .واختارت
كريستال يونس لفيلمها القصري "سمري شيخ الشباب" قصة عجوز يستطيع خالل تشييعه
ان يسمع ويرى ما يحدث حول نعشه ،فيكتشف املشاركني يف جنازته عىل حقيقتهم ويدرك
نياتهم الفعلية.
وحرض املوت ايضا يف فيلم بيار ابوجودة "السامء ارسلتك" من خالل شاب يرتدي زيّ كاهن
للمشاركة يف سهرة تنكرية ،ويف طريقه اليها يلتقي مصادفة امام الكنيسة فتاة تعتقد انه فعال
رجل دين ،فتسأله ان يرافقها يك يستمع اىل اعرتاف والدها املحترض ،فيلبي طلبها.

91

92

عدد  - 26تشرين الثاني 2015

عدد  - 26تشرين الثاني 2015

كتاب الشهر
«صاحبة الصوت الذهبي» في بيوغرافيا لجان سالمه

مَن يتذكّر نور الهدى؟ ...رحلةٌ في ماض أصيل

تجاوزت شهرة نور الهدى لبنان اىل العامل العريب ،وطبعت سجل االغنية والفن
االصيل .الكتاب رحلة شيقة يف حياتها .تس ّلط الضوء عىل جوانب غري معروفة،
وتتوقف عند اهم محطات حياة فنانة استثنائية اذهل صوتها املاليني .حكاية
«الطفلة املعجزة» ،اول فنانة لبنانية تحقق املجد يف مرص
ال يعرف كثريون من الجيل الجديد الفنانة
اللبنانية الكبرية نور الهدى (،)1998-1924
مع العلم ان شهرتها التي امتدت عىل اكرث من
عرشين عاما ،تجاوزت افاق لبنان لتشمل العامل
العريب باكمله .كانت نور الهدى فاتحة عرص
دخول الفنانات اىل مرص وشهرتهن فيها ،وان
ذهبت لور دكاش بحسب بعض املصادر قبلها.
يايت كتاب «نور الهدى ومذكراتها» ،الصادر
عن منشورات «جان ساملة» (بريوت ،قدّم
له العميد اسعد مخول) ملؤلفه جان ساملة
مقابالت تسجيلية اجراها املؤلف مع الفنانة
الكبرية بهدف تحويلها اىل هذا الكتاب/
املذكرات .ساملة الذي يعد صديقا ومستشارا
وجارا حتى مقربا منها ،حاول قدر االمكان
االفادة من هذه التسجيالت ليضع القراء امام
صورة شاملة عن حياة نور ،وتد ّرجها يف الفن
والصعوبات حتى رحيلها عام  ،1998من دون
تكرميها من الدولة كام تستحق .الجدير بالذكر
هنا ان هذه التسجيالت متت عىل عرش سنوات
تقسم اىل ثالث مراحل :اوىل عام  ،1988ثانية
عام  ،1990اخرية حتى عام  1998سنة وفاتها.
اعتمد ساملة عىل تقنية السامع والرسد يف
تسجيل املذكرات .تقنية تستعمل عادة ،وتوضح
مقدمة الكتاب هذه الفكرة .رشح لنور الهدى
ما هو يف صدد القيام به ،وهي وافقته عىل
ذلك ،مؤكدا لها انه يف النهاية لن يصدر الكتاب
اال كام ترضاه وترتضيه .يشري اىل ذلك بالحرف:
«هذا الكتاب اذن يلقي الضوء عىل جوانب
مظلمة رشحت فيه مطربتنا الكبرية ما شاءت

غالف الكتاب.

من مواقف ،وافصحت عن ارسار مل يسبق ان
ذكرتها ،وابدت فيه اراءها يف ما تريد وباملقدار
الذي تريد ،واجابت عن اسئلة كانت ال تزال
حائرة حول بعض محاور حياتها ،وستصدر هذه
املذكرات بالصورة التي تتمناها وتكون رصختها
الح ّرى فيها :آه وآخ من دنياها».
ولدت الكسندرا بدران (االسم الحقيقي لنور
الهدى) يف تركيا ،يف مدينة مرسني ،لوالدين
لبنانيني من طرابلس اصال ،لكنها ترعرعت يف
حي املزرعة ،ثم املصيطبة يف بريوت بعدما عاد

والدها نيكوالوس من هجرته .عرفت املرسح
قبل بلوغها الخامسة عرشة ،عندما تع ّرفت اىل
امللحن وعازف الكامن خالد ابوالنرص اليايف
الذي كان اول مد ّرس موسيقي للفتاة ذات
الصوت الجميل .كان يبحث لها عن القصائد
الجميلة ،ويلحنها هو بنفسه .عاد اليايف بعد
ذلك ليع ّرفها اىل فرقة مرصية جاءت لتم ّثل يف
لبنان.
بدأت نور الصغرية (يف الثامنة من عمرها
فحسب انذاك) بالغناء معها قصائد بالفصحى،
وكانت اصبحت لديها اغنيتان خاصتان .من
املفارقات الالحقة ان والدها عرف انها تغني
عىل مرسح سينام «كريستال» .بعد انتهائها
من وصلتها ،انهال عليها بالرضب املربح يف
الكواليس .كل ذلك كان يحدث وسط تصفيق
الجامهري لتلك الطفلة «املعجزة» .تعرضت
«للرضب» من والدها الخائف عليها النها
ستدخل عامل الفن .مع ذلك ،عادت وارصت
عىل اكامل الحفلة بعدما اكلت «نصيبها من
القتلة املحرزة» بحسب كالمها الحريف.
كان والدها معارضا شديدا لدخولها عامل
الفن رغم امتالكها الصوت الجميل ،وعشقه
لفنانة من العرص القديم اسمها فتحية احمد،
املعروفة بقوة شخصيتها وطريقتها الخاصة يف
الغناء .لذلك بعد موافقته عىل دخول نور اىل
عامل الفن ،بعد استشارة من ابنة اخته الفنانة
الراحلة املعروفة فريال كريم التي قالت له
دعها تدخل لكن ال ترتكها ابدا ،ارص عىل نور:
«ان مل تستطيعي الغناء مثل فتحية احمد ،لن
ادعك تغنني» .هذا ما حصل منذ اول صعود لها
عىل املرسح وحدها ،وكانت يف الرابعة عرشة،
وهي تؤدي الليايل واملواويل بطريقتها الخاصة.
كانت غالبية املطربات يقلدن نجامت مثل
أم كلثوم .الحقا ،التقت نور ووالدها الفنانة
فتحية احمد التي قالت لها« :يا صغرية ،متلكني

صوتا جميال جدا ،وسابوح لك بيشء عليك
ان ال تنسيه ابدا ،هو انني حني كنت يف مثل
سنك مل اكن اتقن الغناء مثلك اليوم .ستصبحني
مطربة كبرية .لكن عليك يا ابنتي ان تنتبهي
اىل نفسك».
حملت الكسندرا الحقا اسم نور الهدى .لهذا
االسم حكاية خاصة« :الفنان املرصي الكبري،
مكتشفها مرصيا ،يوسف وهبي هو َمن اطلقه
عليها .يجمع بني العاملني املسلم واملسيحي.
فالسيد املسيح يقول «انا نور العامل» ،وسيدنا
محمد يقول« :انا النور الذي تهتدون به».
لذلك كان هذا االسم يجمع بني العاملني مبا
فيهام من جامل والق :فكانت التسمية نور
الهدى» .تقول« :نور الهدى اقرب حاليا بالنسبة
ايل ،الن االسم الفني سيطر عىل االسم الحقيقي
وغي مجرى حيايت ،عالوة عىل انه يحمل معاين
ّ
جميلة».
حار يوسف وهبي يف التفتيش عىل اسم يكون
عربيا ،واكرث تناسبا مع اطاللتها عىل الجمهور،
فجمع مجموعة من االصدقاء والفنانني
كاملخرجني محمد كريم واحمد بدرخان
ونيازي مصطفى وبعض املمثلني مثل امينة
رزق وسواها ،ابان التحضري لفيلم «جوهرة»،
ثم احرض اناء زجاجيا وطلب من كل منهم ان
يقرتح اسام للفنانة الشابة ويكتبه عىل ورقة
ويضعه يف االناء .يف النهاية تختار هي ورقة
واحدة عليها االسم الذي ستحمله طيلة حياتها
الفنية الالحقة .سحبت نور ورقة كانت بخط
يوسف وهبي تحمل االسم الذي ستعرف به
«نور الهدى» ،ليرصخ وهبي مع الجميع:
«خالص خالص سيكون اسمها نور الهدى».
مع ذلك ،بقي يوسف وهبي يف كثري من
املناسبات يطلق عليها لقب «نور وهبي»
ليسأله املوسيقار محمد عبد الوهاب مرة:
«اتقول نور وهبي؟ اهي ابنتك ام اختك ام
َمن؟» ليجيب وهبي« :انا قلت لك ساسمعك
صوتا لبنانيا ،وانا َمن اطلق عليها لقب نور
الهدى .لكنني اد ّلعها دامئا باسم نور وهبي».
مع انها تشري يف الكتاب كذلك اىل حادثة تح ّرش
يوسف وهبي بها مل تنجح.
اما عن حصولها عىل لقب «صاحبة الصوت
الذهبي» ،فتؤكد املذكرات ان َمن اطلق عليها

قال لها والدها:
ان لم تستطيعي الغناء
مثل فتحية احمد،
لن ادعك تغنني
محمد عبد الوهاب
لنور الهدى :بدءا من هذا
اليوم اصبح اسمك صاحبة
الصوت الذهبي

اللقب موسيقار االجيال محمد عبد الوهاب
الذي عملت معه نور الهدى يف فيلم «لست
مالكا» ( .)1947يف اثناء عملهام عىل احدى
اغنيات الفيلم ،قال لها« :يا نور ساطلق عليك
لقب صاحبة الصوت الذهبي اذا حفظت هذا
اللحن يف ثالث دقائق ،الن هذه النغمة ضيقة
جدا ،اي ان امللحن ال ميكنه الترصف فيها،
وان كان املطرب ميلك صوتا مرنا وقادرا النه
يصعب اداؤها ،وانت تؤدينها يف منتهى الروعة
واالجادة» .بعد نجاحها قال لها« :بدءا من هذا
اليوم اصبح اسمك صاحبة الصوت الذهبي».
سألته« :ملاذا الذهبي؟» ،ليجيبها بطريقته
املحببة« :يا مجنونة اال تعلمني ان الذهب ال
يصدأ مهام م ّر عليه الزمن .انت كذلك .سيبقى
هذا الصوت الجميل لديك كام هو يا نور
عندما تكربين».
حوربت نور الهدى كثريا وفق ما تشري اليه
املذكرات .من ابرز َمن «حاربتها» أم كلثوم
التي كانت «الست» التي ميكن «ببطاقة منها
ان تقيل وزيرا» يف مرص .باعرتاف نور الهدى يف
املذكرات «كانت مساحة صوتها (اي أم كلثوم)
تصل اىل  18مقاما ،وانا مل اكن قادرة عىل
مجاراتها» .مع ذلك حاربتها ام كلثوم واوعزت
اىل ليىل مراد ونجاة عيل ورجاء عبدو الذهاب
اىل وزارة الشؤون املرصية لتقديم شكوى
مفادها ان نور تح ّد من فرص عملهن ،فمنعت

من اي نشاط .لكن ابرز ما فعلته أم كلثوم
ـ بحسب الكتاب  -انها ارغمتها عىل التع ّهد
بعدم اقامة اي حفلة خاصة او عامة يف مرص،
عدا عن فيلمني يف السنة حرصا.
كان لنور اصدقاؤها القريبون ومحبوها داخل
الوسط نفسه ،فكانت عالقتها الرائعة بالشاعر
الكبري كامل الشناوي الذي غنت له «مجد
ودموع» و«كيف وىل واين وىل زماين» .الشاعر
الذي ـ باعرتافه ـ مل يكن يعطي اشعاره اال ملَن
يعتقد انه يستحقها .كذلك غنت للشاعر امني
نخلة الذي كان مرشحا بقوة لخالفة احمد
شوقي كامري للشعراء .كذلك لحن لها الكبار
رياض السنباطي وفريد غصن وزكريا احمد
ومحمد القصبجي ومحمد فوزي ومحمد
الكحالوي ،وكلهم كانوا «خرية» عرصهم الفنية
والثقافية .يف الوقت عينه ،كانت عالقتها جيدة
بالصحافة املرصية والعربية ،فصادقت مبودة
الصحايف املعروف محمد التابعي (صاحب
جريدة «اخر ساعة») الذي ع ّرفها اىل السياسيني
املرصيني ،وابرزهم النائب االول مللك مرص
آنذاك فاروق ،محمد حسنني باشا.
بعد عودتها من مرص ،حيث بقيت عرش
سنوات من عام  1942حتى عام  ،1952عملت
نور الهدى مع عدد كبري من الشعراء وامللحنني
اللبنانيني الكبار امثال شفيق ابوشقرا وسامي
الصيداوي وميشال خياط وناصيف عرموين
وسعيد الناشف وجورج تابت وتوفيق الباشا.
لكنها مل تحقق حلمها بالغناء عىل مرسح
مدرجات بعلبك ،كام مل تتعاون فنيا مع
الرحابنة رغم انها حاولت مرارا وتكرارا من
دون جدوى .ال يعرف كثريون ان نور الهدى
انجزت ثالثة مسلسالت لـ«تلفزيون لبنان»
هي« :ليايل االندلس» و«نوارا» و«الغريبان»،
نفذتها مطلع السبعينات وقدمت فيها اغنيات
جميلة للغاية .رغم هذا الباع الطويل من
االفالم واالغاين والشهرة الكبرية التي عرفتها ،مل
يتم تكرميها حتى اللحظة من اي جهة رسمية
لبنانية.
كتاب يستحق القراءة لتجربة فنانة لبنانية
امتلكت صوتا جميال وحضورا شيقا .أ ّرخت
هذه املذكرات هذا الوجود يف صورة جميلة
للغاية.
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تغذية

اعداد دائرة املعاينات والعالج

السمنة جالبة األمراض واألخطار الصحية

كيف نكسب معركة خفض الوزن؟

نسمع يف كثري من االحيان كالما ونقرأ تقارير
تتناول السمنة واخطارها عىل صحة االنسان.
كشف استطالع "غالوب"  Healthwaysالذي
صدر حديثا ،ويعتمد يف معايريه الطول
والوزن ،ان معدل البدانة ارتفع يف الواليات
املتحدة من  25.5يف املئة عام  2008اىل 27.7
يف املئة .اظهرت هذه الدراسة انه سجل يف
والية ميسيسيبي اعىل معدل للسمنة ،حيث
اشار االستطالع اىل ان  35.2يف املئة من
السكان يعانون منها ،يف حني ان هاواي هي
الوالية الوحيدة التي لديها اقل من  1من
اصل  5من املقيمني فيها يعانون من السمنة
املفرطة .للمرة االوىل منذ عام  ،2008كانت
هناك زيادة يف عدد البدناء االمريكيني الذين
تتجاوز اعامرهم  65عاما.

اخطار
املشروبات الغازية
املرشوبات الغازية السكرية تشكل خطرا
عىل الصحة ،وتساهم يف زيادة السمنة
ومرض السكري .يتم تحميل الصودا يف
رشاب الذرة العايل الفركتوز ،علام ان
التحلية يتم ربطها بالسمنة .كذلك ارتبط
استهالك املرشوبات الغازية باالصابة
مبرض السكري من النوع الثاين ،بسبب
احتوائها عىل نسبة عالية من السكر،
ونتيجة آثارها السلبية عىل الهورمونات
يف الجسم .وهذا ينطبق ايضا عىل
الصودا  .Dietيف دراسة حديثة تم ربط
املحليات الصناعية ،مثل تلك املستخدمة
يف املرشوبات الغازية الخاصة بالحمية،
زيادة الشهية ،وصعوبة اكرب يف فقدان
الوزن ،وتخزين الدهون يف الجسم.

نعرف ان زيادة الوزن ،السيام الزيادة املفرطة،
امر سيىء .لكن عندما يكون الشخص محاطا
بانواع مختلفة من املوائد وترف املجتمع،
وكلها عوامل ال تشجع عىل الرياضة وبخاصة
امليش ال بل تساعد عىل الخمول ،نتساءل
عندها هل مثة امل يف كسب معركة عدم
زيادة الوزن؟
الجواب بالتاكيد نعم .والخطوة االوىل

معرفة ما هي السمنة ،وكيف تؤثر يف كل
منا؟

تعريف السمنة

عىل مدى السنوات الـ 25املاضية ،ارتفعت
معدالت السمنة تصاعديا .يف حني يجد مؤرش
"غالوب"  Healthwaysان  27.7يف املئة
من االمريكيني يعانون من السمنة املفرطة،

يقدر مراكز السيطرة عىل االمراض ()CDC
ان من بينهم  35يف املئة من البالغني ،و 18
اىل  21يف املئة من االطفال.
تح ّدد السمنة بكمية الدهون املوجودة
يف الجسم التي تع ّرض الفرد ملجموعة من
االمراض مبا فيها السكري ،ارتفاع ضغط الدم،
امراض القلب ،االوعية الدموية ،السكتة
الدماغية ،االمراض الرئوية ،اضطرابات يف
االنجاب ،هشاشة العظام ،الرسطان وغريها.
يف اختصار ،ميكن للسمنة ان تؤثر عىل اداء
كل االجهزة الرئيسية يف الجسم.
يتم تحديد البدانة عادة عرب معرفة مؤرش
كتلة الجسم للفرد ( )BMIباستخدام الصيغة
التي تشمل الطول والوزن .بالنسبة اىل
شخص بالغ ،عندما يتعدى معدل الـ BMI

بدائل صحية
لحسن الحظ ،مثة خيارات ال حدود لها عند اختيار مرشوب صحي .يشمل بعض البدائل:
• املياه :الرشاب الصحي الوحيد الخايل كليا من السعرات الحرارية.
• عصري الفاكهة :من املستحسن رشب عصري الفواكه الطازج ،وليس املعلب الذي يحتوي
عىل السكر بنسبة عالية .يحبذ تناول قطعة من الفاكهة للحصول عىل االلياف.
• الحليب :مرشوب صحي واسايس ،خصوصا لالطفال.
• الشاي :كل انواع الشاي االخرض واالسود مفيدة .وقد اثبتت الدراسات انه يحتوي عىل
مستويات عالية من مضادات االكسدة التي يعتقد انها تحمي الجسم من التلف.

 ،25يكون يف فئة اصحاب الوزن الزائد ،يف
حني يعترب معدل  30او اكرث لالشخاص الذين
يعانون من السمنة املفرطة.
هذه الصيغة ( )BMIال تطبق عند
االطفال او املراهقني .لكن متوسط مؤرش
كتلة اجسامهم (لالطفال واملراهقني)
تختلف استنادا اىل العمر والجنس،
التغيات والدهون يف الجسم
الن كمية
ّ
تختلف عند الذكور واالناث مع التقدم يف
السن والنمو.
ملعرفة هذا املؤرش ،ينصح بزيارة طبيب
االطفال او اختصاصية التغذية.

اسباب السمنة

معظم الناس اصبحوا يعانون من السمنة
املفرطة بسبب االطعمة املتوافرة غري
املكلفة .نتناول مثال  200سعرة حرارية يف
اليوم اكرث مام كنا عليه قبل  50عاما.
التطور االلكرتوين جعل حياتنا اسهل .لكن
الجلوس طويال بدال من امليش ،واستعامل
التكنولوجيا الحديثة (الربيد االلكرتوين)
بدال من التحرك ،يشكالن عاملني سلبيني
عىل منط حياتنا ويؤديان اىل البدانة .ميكن
البيئة ان تكون ايضا سببا اضافيا للوزن
الزائد .فنتائج التفاعل بني الجينات والبيئة
ميكن ان يس ّبب زيادة الوزن .الظروف
البيئية املتغرية تؤثر عىل جينات بعض
الناس وتجعلهم عرضة الكتساب الوزن
يف الظروف البيئية الحالية .تشمل هذه
التغريات زيادة السموم يف البيئة ،ويس ّبب

بعضها تغريات يف الهورمونات التي تؤدي
اىل تخزين الدهون .تكمن هذه التغريات
يف عادات االكل .بعض املواد الغذائية االكرث
شيوعا اليوم واملصنعة ،تساهم يف عدم
تنظيم الهورمونات ما يؤدي اىل زيادة الوزن
عىل نحو ملحوظ.

آثار السمنة

اىل االخطار الصحية ،ميكن السمنة ان
تس ّبب مصاعب وآثارا نفسية ،مبا يف ذلك
حاالت اكتئاب وعدم الثقة بالنفس .رمبا
االسوأ من كل ذلك "التمييز" الذي يتعرض
له اولئك الذين يعانون من السمنة املفرطة
من املجتمع او املحيطني بهم .وهذا االمر
يؤثر سلبا عىل منط حياتهم.
ومبا ان السمنة قد تتاثر بالعوامل الوراثية
والبيئية ،ال يزال مثة الكثري مام ميكن للمرء
القيام به ملحاربتها .نذكر عىل سبيل املثال:
• تحديد موعد مع طبيب اختصايص
لتشخيص الحالة التي يعاين منها من اجل
معالجة السمنة الزائدة ،والخيارات املتاحة
للعالج.
• ان يتمتع الشخص بالنشاط الالزم للقيام
برياضة يومية ،وادخالها اىل برنامج الحياة
اليومية ،وتجنب تضييع الكثري من الوقت
يف مشاهدة التلفزيون ،او الجلوس خلف
الكومبيوتر ،او التلهي بالهواتف الخليوية.
• وجوب اعتامد خيارات صحية سليمة ،واتباع
نظام غذايئ صحي يتضمن عىل االقل خمس
حصص يوميا من الفاكهة والخرض.
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مقال

رياضة
َ
“من ينتظر سقوطنا لن يصل إلى هدفه”

أمني س ّر نادي النجمة :لسنا مكسر عصا

مل يحل االستقرار االداري يف نادي النجمة الريايض دون دخوله يف ازمة مالية تهدد
استمراره ،خصوصا وان موازنة فريق كرة القدم يف املوسم املايض ناهزت مليون
دوالر ،تح ّمل جزءا كبريا منها نائب الرئيس رجل االعامل صالح عسريان يف ظل الغياب
القرسي للجهة الراعية للنادي التي كانت تتوىل سنويا متويل نصف املوازنة

□ لن يستقيم الوضع اال باقرار قانون احرتاف،
خصوصا وان النوادي ال تزال تعاين يف ظل
االوضاع االقتصادية الصعبة ،علام ان كرة القدم
تتاثر بوضع البلد .لكن يف مقابل عقود االحرتاف
لالعبني ،نحن يف حاجة اىل دورة اقتصادية عادية،
واستقرار اداري ومايل وامني حتى نتمكن من
التقدم.
■ هل انت راض عن موقع النجمة يف املركز
الثالث يف الرتتيب النهايئ للموسم املايض؟
□ كنا قادرين عىل تحقيق االفضل ،لكن االلقاب
التي سبقت الدوري دفعت الالعبني اىل استسهال
املباريات ،واعتبار اللقب شبه مضمون ،اضافة اىل
الحظ الذي عاندنا ،واخطاء االدارة والجهاز الفني
وبعض الالعبني ،وانتقال ثالثة العبني اساسيني يف
خط الظهر يشكلون العمود الرئييس للمنتخب
الوطني اىل االحرتاف يف الخارج.

امني رس نادي النجمة سعد الدين عيتاين.

مل متنع االزمة املالية ادارة نادي النجمة من
اجراء تغيريات يف الجهاز الفني للفريق ،ويف
بعض املراكز يف التشكيلة ،بهدف العودة اىل
منصات التتويج التي غاب عنها يف املوسم
املايض .كان حل ثالثا يف الرتتيب النهايئ
لبطولة الدوري وخسارته املباراة النهائية
ملسابقة الكأس امام فريق طرابلس.
امني رس النادي سعد الدين عيتاين الذي يشغل
منصبه منذ سنني طويلة ،رشح لـ"االمن العام"
الظروف التي مير فيها ،والخطوات املزمع
اتخاذها لضامن استمرار النادي.
■ كيف تق ّيم مستوى الدوري اللبناين لكرة
القدم يف املوسم املايض؟

□ قد يرتفع مستوى هذا املوسم ،لكنه
لن يرتقي اىل ما نطمح اليه نحن وجامهري
اللعبة ،ما دام سيستمر احرتاف الالعبني يف
الخارج.
■ كيف السبيل اىل رفع املستوى؟

لدينا معطيات عن
جمهور مدسوس مدفوع
االجر يدعي حب النادي

■ اين اخطأت االدارة واين اصابت؟
□ جل َمن ال يخطئ ،لكننا نتساءل :هل اخطأنا
بالسامح لعيل حامم وبالل نجارين ووليد
اسامعيل باالحرتاف يف الخارج؟ هل كان عىل
ادارة النادي الوقوف يف وجههم ومنعهم من
الحصول عىل فرص افضل؟ لو كانت يف النادي
ادارة غري تلك املوجودة حاليا هل اتخذت القرار
نفسه؟ موقف صعب لكننا اتخذناه عن اقتناع،
من دون ان نغفل احراز الفريق للقبي دوري،
اضافة اىل القاب اخرى يف مسابقتي كأس لبنان
وكأس النخبة يف السنوات الخمس من عمر هذه
االدارة.
■ هل فريق النجمة مستهدف من االتحاد؟
□ رغم ان االتحاد ال يقوم بدوره عىل النحو
املطلوب ،لن نقول ان النجمة مستهدف .لكن
مثة َمن يشعر يف االدارة بان بعض االعضاء يف

االتحاد يستهدفون النادي خدمة الندية ينتمون
اليها .ال يهمنا ان يضعف االتحاد امام اي ناد ،كام
ال يجوز الي عضو ان يستفرد باي ناد .كنا نتمنى
ان يكون االعضاء يف االتحاد غري منتمني اىل اندية.
نع ّول عىل حكمة الرئيس املهندس هاشم حيدر
وجهود االمني العام جهاد الشحف .لن نقبل بان
يكون نادي النجمة مكرس عصا وال ميثله احد
عىل الساحة الكروية.
■ ما رأيك يف اداء الحكام؟
□ ويالالسف بعض الحكام يتعلمون من خالل
هذه اللعبة ،بدليل ما حصل يف كأس النخبة.
لسنا وحدنا َمن يعاين من هذا االمر بل غالبية
النوادي .عىل الحكم ان يكون صاحب شخصية
قوية ،ونؤيد رفع مستواه املعييش لتحصينه.
كذلك نطالب بعدم ابعاد املخرضمني واملتقاعدين
اصحاب السجل النظيف والكفاية والنزاهة عن
لجنة الحكام.
■ الخروج من كأس النخبة وضع عالمة استفهام
عىل نتائج الفريق يف الدوري؟
□ ربحنا يف املوسم املايض كأس النخبة وخرسنا
الدوري .رمبا املوسم الحايل يحصل العكس.
استفدنا من املسابقة باكتشاف الثغر التي عملنا
رسيعا عىل سدها.
■ هل خيار املدرب تيتا فالرييو صائب؟
□ من املفرتض ان يكون صائبا .استندنا اىل
تجربته يف املنطقة ومع فريق الصفاء تحديدا.
الحظنا تغيريا يف اداء الالعبني ،وسنرتك الحكم
النهايئ للنتائج.
■ انت متهم بانك ديكتاتوري وتفرض رأيك يف
كثري من امللفات؟
□ ديكتاتوري يف الحق .كل القرارات التي
نتخذها يف االدارة تكون باالكرثية او التوافق .ما
يقال مرفوض وال اقبل به ،ويشكل انتقاصا من
حق زمالء اقدرهم واحرتمهم .ال ميكن ان اكون
ديكتاتورا مع شخصيات مشهود لها بالنجاحات.
■ ملاذا تتدخل يف عمل املدربني؟

هل ينهار «فيفا»
تحت وطأة الفساد؟
مل تكن التوقعات تشري اىل ان كرة الثلج ستتدحرج بهذه الرسعة داخل اروقة
االتحاد الدويل لكرة القدم «فيفا» ،بعد اقل من ستة اشهر عىل االعتقاالت
التي طاولت عددا من اعضاء هذه املنظمة العاملية ،بسبب تهم بالفساد
وتقايض اموال غري مرشوعة ،شملت عىل نحو غري متوقع الرئيس الحايل
لالتحاد السويرسي سيب بالتر ورئيس االتحاد االورويب لكرة القدم واملرشح
لخالفة بالتر الفرنيس ميشال بالتيني.
كام جاءت توصية لجنة اخالق الرياضة داخل «فيفا» بتوقيف بالتر وبالتيني
ثالثة اشهر ،ومنعهام من مامرسة اي نشاط كروي عىل خلفية تقايض االخري
شيكا من بالتر بدل اتعاب استشارة اعتربه املدعي العام السويرسي «غري
قانوين وينم عن سوء يف االدارة» ،استكامال لحلقة طويلة من االعتقاالت
والتوقيفات االدارية التي شملت اخريا االمني العام جريوم فالكه ونائب
الرئيس السابق تشونغ مون جوون.
تأيت «حملة االصالح» كام اطلق عليها معارضو بالتر ،بعد عقود طويلة مل
يكن احد يتجرأ خاللها عىل الوقوف يف وجه تلك «االمربطورية» ،لرتفع
الغطاء عن رؤوس كبرية ما سيمهد ملرحلة جديدة مع االنتخابات املقررة
يف شباط  .2016كام ان املنحى التصاعدي ملحاربة الفساد داخل االتحاد
الدويل لكرة القدم ،وكان بقي سنوات طويلة محميا بالقبضة الحديد حتى
آخر رئيسني تعاقبا عىل قيادة املنظمة ،الربازييل جواو هافيالنج والسويرسي
بالتر ،تلك «القبضة» التي جنت مئات املاليني من طريق عقود النقل
التلفزيوين للمسابقات الدولية ،و«تقدميات» استضافة نهائيات كأس العامل،
وبيع تذاكر املناسبات الكربى بطرق غري مرشوعة ،واهدار اموال تحت عنوان
«بدل اتعاب ملستشارين منترشين حول العامل» من دون اغفال «مرشوع
غول» الذي وضع تحت خانة «رشوة مقوننة» للحمالت االنتخابية لبالتر.
السؤال املطروح ،املرتبط مبارشة مبستقبل منظمة بلغت قوتها حدودا غري
مسبوقة :هل ينعكس انهيار منظومة الفساد واالنشغال يف التحقيقات سلبا
عىل اللعبة الشعبية االوىل يف العامل ،ام تجرف كرة الثلج يف طريقها ملفي
استضافة كأس العامل  2018و 2022يف روسيا وقطر تواليا؟
صحيح انه ال ميكن التكهن باملدى الذي قد تبلغه التحقيقات يف ملفات
الفساد داخل «فيفا» .لكن الواضح ان االنعكاسات لن تكون بعيدة من
االنتخابات ،خصوصاً بعد الرضبة القاسية التي وجهتها لجنة اخالقيات
الرياضة اىل الفرنيس بالتيني والذي كان مينّي النفس بخالفة بالتر.
نعم ،ليس من السهل القول ان فتح ملف الفساد داخل «فيفا» سيؤدي اىل
انهيارها .لكن ال ميكن تجاهل اآلثار الناجمة عن التحقيقات الجارية حاليا
يف الواليات املتحدة وسويرسا .اما الثابت حتى االن ،فهو سقوط الحصانة
عن الجميع .وهذا قد يكون كفي ًال باعادة الثقة اىل اللعبة العادتها اىل السكة
الصحيحة.
نجيب نصر
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■ ما رس سعد الدين عيتاين يف نادي النجمة منذ
اكرث من  35سنة؟
□ اتابع نادي النجمة منذ  43سنة .توليت رسميا
منذ  35سنة املسؤولية عن الفئات العمرية
حيث انضم رعيل من الالعبني اثبتوا علو كعبهم
كالحارس ربيع حنيني وجامل الحاج ويوسف
الربجاوي وغريهم .ثم دخلت اىل اللجنة االدارية
للنادي كاصغر عضو يف عهد الرئيس عمر غندور.
تسلحت بامياين بالرياضة وفرادة نادي النجمة
الذي يجمع تحت رايته اطياف العائلة اللبنانية.
محبتي والتزامي ووفايئ للنادي وليس لالشخاص،
جعلني استمر طوال هذه الفرتة يف مهاميت .امتنى
يف اول فرصة تسليم االمانة اىل الذي يستحقها
ويحافظ عليها.
■ خائف عىل مستقبل النادي؟
□ للنجمة رب يحميها .خائف عىل مستقبل
الرياضة ،خصوصا واننا نرى الكثري من االندية
تسري يف اتجاه غري ريايض.

□ اسألوا املدربني الحاليني والسابقني
يخربونكم انني مل اتدخل يوما يف عمل مدرب.
رغم انه يف بعض االحيان يكون يل رأي او موقف
مخالف ،ال اسمح لنفيس بالتدخل يف شؤونه.
■ كثريون من املدربني عانوا عندما كانوا يف نادي
النجمة ورحلوا رغم تحقيقهم نتائج جيدة؟
□ مل نقل اي مدرب من منصبه ،والرحيل كان
خيارا شخصيا .العالقة مع غالبية املدربني الذين
تعاقبوا عىل النادي جيدة ،وليست هناك قطيعة
مع احد اال مع الذي اختار هو مقاطعة النادي.
■ ما اسباب االزمة املالية؟
□ مرتبطة باالوضاع التي متر فيها البالد ،علام
ان راعي النادي الرئيس الشيخ سعد الحريري
مل يبخل يوما عليه .النجمة لن يسقط ،والذين
ينتظرون سقوطه سينتظرون طويال جدا ،ولن

يصلوا اىل هدفهم .لن ينالوا من النادي وال من
عزميته ،وسيبقى يف طليعة االندية.
■ هل من حلول رسيعة وعملية لهذه االزمة؟
□ الجهة الراعية تتابع وضع النادي عن كثب من
خالل نائب الرئيس صالح عسريان الذي نشكره
عىل دعمه املطلق المرار املرحلة الراهنة ،يف ظل
الوضع الصعب .علام ان الحلول لن تكون عاجلة
رغم تذليل بعض العقبات اآلنية .لكننا نعمل
عىل حلول طويلة االمد.
■ تردد احتامل تويل رجل االعامل جهاد العرب
رئاسة النادي؟
□ جهاد العرب موجود يف النادي منذ فرتة غري
قصرية ،ولديه ظروفه الخاصة .امر ترؤسه النادي
مرتوك لنائب الرئيس عسريان ملتابعته مع الراعي.
رمبا يكون العرب رئيسا او اي شخص آخر.

■ كيف تصف عالقة النجمة مع االندية،
وتحديدا مع نادي العهد؟
□ العالقة مع االندية متر دامئا يف مد وجزر.
نسعى دامئا اىل عالقة جيدة مع الجميع وخصوصا
االندية الكبرية التي تشكل عصب اللعبة ،وعىل
رأسها نادي العهد .نسعى اىل ان يبقى الخالف
مع اي ناد يف اطاره الريايض .نكن كل االحرتام
لنادي العهد ،لكن رمبا هناك بعض العتب من
الطرفني .املطلوب مزيد من التواصل والتعامل
باملثل يف ملف تبادل الالعبني.
■ كيف ستتعاملون مع الجمهور الذي ييسء اىل
النادي ويكيل الشتائم اىل لجنته االدارية؟
□ نحن يف صدد رفع الئحة اىل االتحاد اللبناين
لكرة القدم ملنع املسيئني اىل النادي واللعبة
من دخول املالعب .لدينا معطيات عن جمهور
مدسوس ومدفوع االجر يدعي حب النادي.
اضافة اىل توافر معلومات عن مساع من جهات
باتت معروفة لتعطيل حضور الجمهور اىل
املالعب ،ما يستدعي التحيل بالوعي واالنضباط
من الجميع.
ن .ن
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رياضة

نجيب نصر

رغم صعاب الحياة وثقل السنوات ،مل
يتعب العدّاء ميشال ابورجييل (مواليد
 21آذار  )1930من مزاولة الرياضة
التي بدأها عىل مقاعد الدراسة .تحولت
هذه الرياضة من شغف اىل منط حياة،
اعتمده طوال مسريته يف لبنان واسرتاليا
التي هاجر اليها وعائلته قرسا عام 1984
هربا من الحرب

ميشال ابورجييل :العدّاء "الختيار" الذي ال يكل وال ميل.

 86سنة من الشغف بالرياضة

أبورجيلي تعب الركض منه ولم يتعب

مسرية حصد الكؤوس وامليداليات بدأها
ميشال ابورجييل باكرا يف كلية "الثالثة
اقامر" حني فاز ببطولة املدرسة يف القفز،
ويف سباق  400مرت يف اعوام  1945و1946
و .1947تابعها يف فريق نادي النرص
الريايض لكرة القدم يف االرشفية عامي
 1947و ،1948ويف نادي سليم فرحات
للمالكمة سنة .1952
بعد فضية بطولة جبل لبنان للدراجات
الهوائية ،وبرونزية سباق ضد الساعة
من بريوت اىل البرتون سنة  ،1954توج
ابورجييل مسريته برياضة الدراجات
برحلة اىل مدينة القدس املحتلة مرورا
بدمشق وعامن يف  27نيسان 1958
استمرت ثالثة ايام ،زار خاللها قبة
الصخرة وكنيسة املهد ،وعاد بشهادة حج
نادرة ضاعت يف منزله يف بحمدون الذي
تهدم يف حرب عام .1982
حبه السرتاليا البلد الذي احتضنه وزوجته
مي وولديه جوزف املتخصص يف ميكانيك
الطريان الذي عاد واستقر يف لبنان ،واييل
امليكانييك املقيم هناك ،مل مينعه من
العودة سنويا اىل وطنه االم ،يوزع اقامته

بينهام مناصفة .عن ذلك يقول" :متمسك
وفخور بجذوري اللبنانية ،واحب كثريا
البلد الذي احتضنني وعلمني وعائلتي
النظام واحرتام القوانني".
يف كل مرة يتحدث عن عائلته ال ينجح

يف حبس دموعه .جرح خسارته ابنته
روز ( 46سنة) ال يزال يدمي قلبه:
"اميش واركض واتسلق بناء عىل وصيتها،
فهي كانت تشجعني دامئا عىل مزاولة
الرياضة" .يعرتف املوظف السابق يف

وزارة الهاتف يف بحمدون بأن الرياضة
اعطته الصحة والقوة" :اتدرب من مرتني
اىل ثالث مرات يف االسبوع ،واركض من
 12اىل  15كيلومرتا .ساظل اركض مقدار
ما يعطيني الله صحة وقوة وعمرا".
سجله االداري يضاهي سجله امليداين .من
رئيس نادي املختلط الريايض عام ،1958
وحكم دويل ،وعضو يف اتحاد املصارعة،
ورئيس لعدد من البعثات يف الخارج ،اىل
مدرب وحكم دراجات ،ومعاون رئيس
االتحاد لست سنوات ومشارك يف تحكيم
مسابقات وبطوالت اقليمية وقارية،
وصوال اىل حكم ومعاون للجنة جبل
لبنان يف كرة القدم.
خزائنه مل تعد تتسع للكؤوس وامليداليات
والدروع التقديرية التي حصدها يف اكرث
من سباق وتحد محيل وخارجي (69
كأسا 78 ،ميدالية 6 ،دروع تقديرية)،
انطالقا من سباق ضاحية بعلبك عام
 ،2000مرورا مباراثون سيدين الدويل
عامي  2007و ،2010وتسع مشاركات
يف ماراثون بريوت الدويل ،وصوال اىل 8
سباقات يف العام الحايل وحلوله يف املركز

الركض رياضة ك ّل األعمار
الجري او الركض ،رياضة تحرك العضالت وتجعلها يف حركة مستمرة تؤدي اىل تقويتها
ونضوجها .متارس يف كل الحاالت وكل االعامر ،من الصغري اىل البالغ واملسن .رياضة مهمة
لتحريك الدورة الدموية ،حتى ان بعض االطباء يعتربها احد االسباب التي متنع او تخفف
من امراض القلب والرشايني.
الركض رياضة عرفت منذ مئات السنني ،واستخدمت للحصول عىل جسم متكامل ومتناسق ،لت
قوية العضالت وزيادة الكتلة العضلية وكثافة العظام وتقويتها ،وتخفيف احتامالت االصابة
بامراض القلب والرشايني ،وتحريك الدورة الدموية .مزاولتها كرياضة روتينية تبطئ آثار
الشيخوخة واعراضها .عرف الركض يف عدد من املسابقات اهمها سباق املاراثون ،حتى تحول
اىل لغة رياضية مشرتكة يتحدث بها معظم العامل.
ليست رياضة الركض مجرد هواية .بل هي جزء اسايس من تفاصيل الحياة االنسانية .لذلك
كانت احدى الرياضات االوىل يف املسابقات الجامعية عىل املستويات الدولية والوطنية ،وجزءا
اساسيا من االلعاب االوملبية ،واساسا يف الرياضات املختلفة كااللعاب الكروية والقتالية.
يف اختصار هو الرياضة االوىل التي متارس كسرية حياة وهواية واحرتاف ،ال حدود لها.
عرشات الكؤوس وامليداليات ودروع التقدير.

االول يف سبعة منها .مغامراته يف التسلق
ال تقل شأنا عن انجازاته يف السباقات،
بدءا من جبل صنني ( 2628مرتا) عام
 ،2008مرورا باعىل قمة يف اوسرتاليا عىل
جبل كوسيوسكو ( 2228مرتا) عام ،2009
وصوال اىل جبل الباروك وجبل الشيخ
وجبل الكنيسة وجبل نيحا وجبل محمية
الشوف.
يف سجل "الختيار النشيط" منذ  13سنة،
ركض ملسافة  11،781كيلومرتا يف وقت
بلغ  1:616ساعة ،وتسلق جبال ملسافة
 158كيلومرتا يف وقت ناهز  43ساعة.
ميشال ابورجييل ،عدّ اء نادي "ايليت"،
يثني عىل جهود رئيس النادي احمد
خليفة "الهتاممه بالرياضيني والجيل
الصاعد" .ويفاخر بانتامئه اىل "حركة
لبنان الشباب" التي "نستمد منها
الحكمة والثقافة ،والعلم والرتبية من
الجيش اللبناين".
ختاما شكر املديرية العامة لالمن العام
ومديرها العام اللواء عباس ابراهيم
"الذي يقدم الكثري يف خدمة بلده،
وبفضل جهوده تعززت الثقة باملؤسسة".

نادي العدّائني
القدامى
عام  ،1986تأسس نادي العدّائني القدامى
للركض عىل يد الضابط يف الجيش اللبناين
واحد ابرز عدائيه العميد الركن فرنسوا
جينادري .بات للعدائني مؤسسة تنظم
هذه الرياضة وتعنى بشوؤنهم ،وتسهل
تواجدهم يف كل املناسبات واالحداث
الرياضية.
وملا كان النادي يضم رياضيني من كل
االعامر ،كان ال بد من تطوير فكرته
ووجوده ،فاطلق عليه اسم جديد
« ،»Elite Running Clubحتى بات
للنادي عداؤون من كل الفئات العمرية
واملناطق اللبنانية ،يحققون النتائج
الباهرة يف املسابقات املختلفة.
كان جينادري من ضباط قلة عارصوا
التاريخ اللبناين من االستقالل حتى
رحيله عن  89عاما .رافق الرئيس الراحل
اللواء فؤاد شهاب عندما كان قائدا
للجيش من النصف الثاين يف اربعينات
القرن املايض اىل ما بعد انتخابه رئيسا
للجمهورية مرافقا له حتى مطلع
عي وزيرا للعمل والشؤون
الستيناتّ .
االجتامعية والربق والربيد والهاتف
يف الحكومة العسكرية برئاسة الراحل
العميد اول الركن نور الدين الرفاعي
عام  1975يف مطلع سني الحرب .بيد
ان الحكومة مل تعش سوى ايام قليلة
فاستقالت .شارك يف عدد من السباقات
املحلية والخارجية للعدائني القدامى،
وحقق القابا ابرزها عام  1970يف سباق
القدامى يف امسرتدام ،وعام  1973يف
دورة بريطانيا للقدامى ،وعام 1974
يف دورة باريس للقدامى ،وعام 1975
يف دورة طوكيو للقدامى .احرز فضية
سباق الضاحية ملسافة  8كلم ركضا يف
بطولة العامل االوىل يف العاب القوى
للقدامى التي اقيمت يف املانيا يف 10
آذار .2004
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رياضة

نجيب نصر

الطيران الشراعي:
رياضة الحرية بني السماء واألرض

طريان حر يبدأه الشخص مبفرده من طريق الوثب من جبل عال ،ويهبط باملظلة
رويدا وفق القوانني االيروديناميكية للحركة يف الجو .هذا النوع من الرياضات مل
يبدأ يف الظهور اال عام  ،1952عندما قامت دومينا جالربت بالطريان مبظلة مكونة
من قطع ،واستخدمت ضابطا بسيطا للتحكم يف التحليق ميينا ويسارا .ثم سجلت
اخرتاعها رسميا لدى هيئة تسجيل االخرتاعات االمريكية يف  17ترشين االول 1952

التحليق من جبل غوسطا اىل شاطئ املعاملتني.

قد يستغرب كثريون ان تكون االبحاث التي
قامت بها وكالة الفضاء االمريكية "ناسا" عىل
مر السنني شكلت العامل االسايس يف تطوير
الطريان الرشاعي الحرَ .من منا ال يتذكر صور
عبوات "ابولو" تهبط بنجاح بواسطة ارشعة
ضخمة عىل سطح البحر؟ هذه الصورة
شجعت مهندسني يف الوكالة عىل تكثيف
ابحاثهم حول الطريان الحر لتطوير هبوط
العبوات ،وابدى خرباؤها عام  1959اهتامما
مبا توصل اليه فرنسيس روغالو حول
الطريان الورقي " "Cerfs-volantsواالجنحة
املتحركة عىل شكل دلتا التي نفذها جون

ديكنسون وعرفت بـ" ."Delta Planeمل
تظهر صورة الطريان الرشاعي كرياضة اال
عام  1964مع دايف باريش الذي ارتأى

الذي ال يعرف الطيران
الشراعي يخاف منه ،ومجرد
التعرف اليه يخفف من
رهبته ويحدد اخطاره

بدل القفز يف الهواء وفتح املظلة ،الركض
عىل هضبة وفتح االجنحة للطريان والتحكم
بالهبوط ،واطلق عليها اسم "طريان
الهضبات" ( ،)Vol de Penteقبل ان
يطورها العام التايل ويحملها اىل محطات
التزلج عىل الثلج لتسويقها ،كوسيلة للقفز
عىل الثلج .لكنها مل تحظ باهتامم كاف من
الرياضيني.
مرت االعوام واستمرت املحاوالت الفردية
الخجولة حتى االحد  27ايار  ،1978حني
قصد املظيل الفرنيس جان  -كلود بيتان
وزميله املظيل السويرسي اندره بون قمة
جبل برتويزيه ( )Pertuisetيف ميويس
( ،)Mieussyوبادر بيتان باالقالع اوال
مبساعدة اندره وزوجته ليهبط عىل بعد
 100مرت .لكن محاولة اندره كانت انجح اذ
سجل افضل محاولة طريان يف حينه ،حيث
هبط عىل بعد الف مرت قرب ملعب لكرة
القدم يف ميويس.
توالت التجارب وبدأت املجموعة من
شخصني تكرب ،وانترش خرب نجاح محاولة
الطريان زهاء الف مرت برسعة ،وتحولت قمة
جبل برتويزيه مركزا لتج ّمع عشاق الطريان
الرشاعي.
تأخرت رياضة الطريان الرشاعي يف الوصول
اىل سامء لبنان حتى عام  ،1992عندما
استقدمها رجا سعاده معه من منطقة Deux
 Alpesيف جبال االلب الفرنسية حيث كان
يقطن ،وخضع لدورة استمرت ثالثة اشهر
تعلم خاللها اصول الطريان الرشاعي ثم نال
شهادة لتعليمها .فور عودته اسس "نادي
ترميك للطريان الرشاعي" يف عجلتون بعد
حصوله عىل ترخيص من وزارة الشباب
والرياضة ومديرية الطريان املدين التابعة
لوزارة النقل ومن وزارة الدفاع.

وكشف سعاده ان التامرين تقسم اىل ثالثة
اقسام:
 -1متارين ارضية يعتاد خاللها الشخص عىل
التعامل مع املعدات ،ويشعر كأنه يطري
ورجاله عىل االرض.
 -2مترين تطبيقي يتضمن قفزات صغرية ال
تتجاوز  5امتار ،ونظري يشمل علوم الطريان
وقوانني الجو وعوامل الطبيعة.
 -3الطريان من  450اىل  800مرت مزودا
جهازا السلكيا لالتصال الدائم مع املدرب.
واكد االقبال الكثيف للراغبني يف مزاولة هذه
الرياضة" :العدد يتخطى احيانا  20طالبا
خصوصا بني شهري حزيران وترشين االول،
وهي الفرتة املثالية ملزاولة الطريان الرشاعي.
طبيعة لبنان الجبلية وايامه املشمسة
الكثرية عىل مدار السنة تجعله من افضل
البلدان ملامرسة هذا النوع من الرياضات".
ويصف سعاده اخطار الطريان الرشاعي
بالعادية ،وال تختلف عن الرياضات الباقية:
• "استعامل معدات غري مناسبة للوزن
والخربة او معدات سيئة.
• الطريان يف اجواء مناخية غري مؤاتية او
ضبابية تحت تاثري الكحول او املخدرات.
• عدم التأكد من سالمة الخوذة والكريس
والرشاع ومظلة الطوارئ".
واكد ان نسبة الحوادث يف هذه الرياضة
الهوائية مقارنة برياضات مامثلة شبه
معدومة ،وهي اقترصت منذ عام  1992عىل
اثنني :االول يف جبل غوسطا واالخر يف صنني.
وصف سعاده الطريان الرشاعي بـ"رياضة
الحرية التي تولد شعورا ال يوصف ،وهي
وسيلة الطريان االقرب اىل طريان الطيور
بسبب رسعتها البطيئة من دون اي محرك
او آلة دفع .الذي ال يعرفها يخاف منها،
ومجرد التعرف اليها يخفف من رهبتها
ويحدد اخطارها".
وحدد مواصفات َمن يريد مزاولة الطريان
الرشاعي بـ"بالهادئ الطباع ،امللتزم ،القادر
عىل تحمل الطريان ،يتقبل النصائح ،يسأل،
يدرس خطوته جيدا ويحسن اختيار الجبل
الذي يجب ان يطري منه".

رجا سعاده يطري يف رحلة تدريبية مع احد الهواة.

ونفى ان يكون املصابون بامراض القلب
ممنوعني من مزاولتها ،لكن "مامرسة الطريان
الرشاعي حافظت عىل مكانتها املتواضعة.
ال نزال زهاء  100شخص ميارسون هذه
الرياضة دوريا وبانتظام .اال ان عدد الذين
يريدون الطريان مع مدرب ارتفع بوترية
كبرية بدافع املغامرة".
وحدد اربعة مواقع هي االفضل ملامرسة
الطريان:
• جبل غوسطا نزوال اىل شاطئ املعاملتني اىل
مسافة  750مرتا وزهاء  15دقيقة طريان يف
الجو.

• جبل مزيارة نزوال اىل ايعات اىل مسافة
 650مرتا.
• جبل صنني نزوال اىل جبل قناة باكيش
اىل مسافة  800مرت وزهاء  20دقيقة
طريان.
• جبل االرز نزوال اىل مسافة  500مرت.
عىل ان ترتاوح من  15اىل  40كيلومرتا يف الساعة.
الطريان حلم!
حلم بات ممكنا يف الواقع من خالل بعض
الرياضات الجبلية التي ميكن مزاولتها
كالطريان املظيل ( )Parachuteاو الطريان
الرشاعي (.)Parapente

• كلفة كل محاولة طريان  120دوالرا امريكيا ،وكلفة دورة تعلم الطريان الرشاعي 1000
دوالر.
• عام  1985اخرتع لوران دو كالربماتن رشاعا عرف بـ" "Randonneuseاحتوى عىل
مواد خفيفة ،سهلة النفخ ،وفاعلة اكرث من املظلة.
• يف  5ايار  1979تأسست املدرسة االوىل لتعليم الطريان الرشاعي يف فرنسا تحت اسم
"."Club - école des choucas
• معدات مزاولة الطريان الرشاعي :جانح (رشاع) ،كريس ،GPS ،حذاء خاص ،خوذة ،مظلة
حامية ،قفازات ،نظارات .تبلغ كلفتها مستعملة  1500دوالر ،وتستورد من الخارج.
• القفز املظيل يف  10انواع :القفز الفردي ،القفز الرتاديف ،قفز الدقة ،القفز اللييل ،القفز
عىل املاء ،القفز من ارتفاعات عالية باستخدام االوكسجني ،القفز االستعرايض ،القفز
البهلواين ويضم قفز الجلوس وقفز الوقوف والنزول الرايس وحركات بهلوانية ،القفز
التشكييل ويضم القفز يف اثناء السباحة يف الجو والقفز باملظالت بعد فتحها.
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مارادونا يتهم زوجته السابقة بسرقة  8ماليني دوالر
كشف اسطورة كرة القدم االرجنتينية ارماندو دييغو مارادونا انه
سيقايض زوجته السابقة كالوديا بيافاين ،لرسقتها اكرث من  8ماليني
دوالر من امواله .وقال يف ترصيح ملحطة “كانال امريكا” انه سريفع
دعوى امام النائب العام االرجنتيني ضد بيافاين التي ارتبط بها 13
عاما ،وانجب منها ابنتني داملا وجيانينا“ :ال ميكنني ان اصدق ان
املرأة التي عرفتها طيلة هذه االعوام فعلت يب هذا”.
واكد مارادونا انه اكتشف امر الرسقة خالل مراجعة منتظمة
لحساباته املالية واملقربني منه ،فاظهرت اختفاء  80ماليني بيزو
( 8،7ماليني دوالر) .ووفق قناة “تودو نوتيسياس” ،فان املراجعة
املنتظمة ملارادونا كشفت بيانات مثرية للشبهات حول زوجته
السابقة ،مثل امتالكها ثالث شقق سكنية يف مدينة ميامي االمريكية
تقدر قيمتها بنحو  2مليون دوالر ،وقيامها برشاء او بيع عدد من
املمتلكات يف الواليات املتحدة بصفتها عازبة يف الوقت الذي كانت
متزوجة ،اضافة اىل حسابها املرصيف بقيمة  3ماليني دوالر يف احد
مصارف االوروغواي .وكانت وسائل اعالم محلية تناقلت ترصيحات
محامي مارادونا ،ماتياس مورال ،قال فيها ان “االدلة قاطعة ،ال ميكن

لكالوديا ان تدافع عن نفسها” .الجدير ذكره انه منذ بدء اجراءات
الطالق بني مارادونا وكالوديا عام  ،2003حصلت االخرية عىل ادارة
رأس مال زوجها السابق ،والسامح لها بالحفاظ عىل مرياث ابنتيها.

طبيبة فريق نادي تشيليس ايفا كارينريو.

تويف الربازييل كلوفيس اكوستا فرنانديز احد اشهر مشجعي كرة
القدم يف العامل عن  60عاما بعد رصاع مع املرض ،بحسب ما ذكرت
شبكة "ايه اس يب ان".
وكان ظهر يف واحدة من الصور التي ال تنىس يف كأس العامل 2014
خالل الهزمية الساحقة لبالده امام املانيا (1ـ ،)7حيث التقط احد
املصورين صورة له ممسكا بكاس عامل وهمية والدموع يف عينيه،
فلخص يف تلك اللحظة مشاعر امة باكملها بعد سقوط مخجل
للربازيل عىل ارضها.
يعد فرنانديز من اشد املخلصني ملنتخب بالده ،اذ رافقه يف كل نسخ
كأس العامل منذ عام  .1990مل يفوت اي فرصة ملساندة منتخب
الربازيل يف كل البطوالت الخارجية ،خاصة كأس العامل ،وسافر اىل
اكرث من  60دولة لتشجيع "السامبا" ،وحرض اكرث من  150مباراة
ملنتخب بالده يف البطوالت الدولية املختلفة.

الربازييل كلوفيس اكوستا فرنانديز.

مارادونا وزوجته كالوديا (االوىل اىل اليسار) مع ابنتيهام داملا وجيانينا.

طبيبة فريق تشيلسي تحب الجنس!
كشف روبريتو باتريسون صديق طبيبة فريق
نادي تشيليس االنكليزي بكرة القدم ايفا
كارينريو انها اعرتفت له مبامرسة الجنس مع
احد نجوم الفريق .واعلن باتريسون الذي

وغصة "مونديال  "2014في قلبه
رحل ّ

انفصل يف الصيف املايض عن كارينريو انها
عاشقة للجنس و”كانت دامئا تفتح حجرتها
لنجوم تشيليس وهي عارية ،كام كانت
تترصف بطريقة غري اخالقية من اجل ان

تصبح محبوبة من نجوم الفريق اللندين”.
وكشف انها اعرتفت باقامة عالقة جنسية
مع احد الالعبني البارزين يف الفريق“ :يف
البداية مل اصدقها ،وتوقعت انها تقول
ذلك بهدف ان تستفزين .لكن مع الوقت
اكتشفت كم هي محبوبة من الالعبني ،وان
عالقتها معهم مختلفة عن عالقة العمل
فقط” .اضاف“ :لقد شاهدتها بنفيس وهي
تفتح باب غرفتها عارية متاما ،عندما طلب
العب من تشيليس استفسارا عن بعض
االمور الطبية وتحدثت معه لفرتة طويلة.
تريد ايفا ان تكون محبوبة من نجوم
تشيليس باي طريقة ممكنة ،وتحب لفت
االنظار اليها .لقد قررت االنفصال عني
النني اجني  30الف باوند يف العام فقط،
بينام هي تعشق املظاهر ،كام ان مامرسة
الجنس يوميا امر مهم جدا بالنسبة اليها”.

هل تتمكن املانيا من إستضافة
أبرز حدثني في 2024؟
اكد رئيس اللجنة التنفيذية للجنة االوملبية الدولية االملاين توماس
باخ ان املانيا ال تعاين من اي مشكالت الستضافة بطولة اوروبا 2024
لكرة القدم ،ودورة االلعاب االوملبية الصيفية يف العام ذاته يف ظل

رئيس اللجنة التنفيذية للجنة االوملبية الدولية توماس باخ.

البنية التحتية واالمكانات التنظيمية املتوافرة يف البالد.
وكانت مدينة هامبورغ تقدمت بطلب استضافة اوملبياد ،2024
يف وقت يتطلع االتحاد االملاين لكرة القدم الستضافة بطولة اوروبا
يف العامل نفسه ،وهي البطولة التي تقام يف املعتاد قبل اسابيع من
دورة االلعاب االوملبية.
وقال باخ« :اعتقد بامكان حدوث ذلك الن هناك فرتة زمنية مناسبة
لنحو اسبوعني بني الحدثني ،ولذلك ال يؤثر اي منهام عىل اآلخر».
اضاف« :ال توجد شكوك حقيقية لدى اي شخص يف القدرات
التنظيمية لالملان».
وستتنافس هامبورغ عىل استضافة االوملبياد مع باريس وروما ولوس
انجلس وبودابست وسط ترشيحات بافضلية العاصمة الفرنسية
واملدينة االمريكية قبل اعالن املدينة الفائزة عام .2017
وانتقد البعض موقف باخ بعدما كانت اللجنة االوملبية الدولية
طالبت تركيا منذ عامني برضورة تركيز جهودها عىل حدث واحد،
يف ظل رغبة اسطنبول يف استضافة اوملبياد  2020وبطولة اوروبا يف
العام نفسه.
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الكلمات املتقاطعة

إعداد نعوم مسعود

1
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4

5

6

7

8

مثل في الدائرة

مثل في الدائرة

الكلمات المتقاطعة

naoummassoud@live.com
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الرومانية – شيخ ضعيف  10-نعاس
 1خط الدفاع عن الحدود الرشقيةيف مرص يف محافظة كفر الشيخ 10-
افقٌا فنان امرييك راحل كان يُعرف مبلك
1وقلة النوم – من الطيور – مدينة
يف فرنسا اعتمدته بعد انتهاء الحرب
صف طويل من السيارات – اجسام
البوب – ولد الفأرة والهرة واالرنب
صحايف -2من
واالرنب
فتحتدم ولد
البوب –
ُعرف بملك
1 2فً حاجة باالجنبية – شهر
الكبار 11-
شعراء بلجيكية
واعالمياللبناين
والهرة االوىل –
وتيضءالفأرة العاملية
طبقات الجو
راحل كان ٌ تخرتق
امٌركًالعرص
فناناء الكبار يف
من -الشعر
ميالدي –-فقد
االصلالجنوب 3
فاريس الى
الشمال
االرضنهر
عىل –
الخمرة
العصر
لقبّ
الشكل الهنديس الشبه
منعريب
المتحدةمؤلف
الوالٌاتمخرضم 2-
ٌجتازودمث
 11رقيقبشاعر تسقط
ثم
العباسً– نهر
بشاعر الخمرة
لقب
العبايس ّ
اغانٌهاٌ"12-اعاصمة آسيوية – دقيق
لبنانٌة من البييض
العربية كتاب
اىل
البهلوية
من
نقل
بني
مزج
احل
ر
فرنيس
اديب
–
االخالق
اىل
الشامل
من
املتحدة
يجتاز الواليات
عقله – مدٌنة العاب مشهورة فً والٌة كالٌفورنٌا االمٌركٌة – عنق  -4فنانة
منضج بالنار – عيب او كالم
مرض صدري
ودمنة" –
وارتد "-5كليلة
يحمله كل
–زاح يف
كبٌرة وامل
سفٌنة الجدية
العاب
عاٌشعقله –
الجنوب  3-فقد
معجون غٌر
االزهار– 3-انتللتمنً –
ونضم
نجمع
كتبه –ارجع
عكسها
مدينة –
بعٌونً"
قبيح  13-ظلمة – كلبة روسية مشهورة
انسان  12-نهر فرنيس من روافد السني باالجنبية – عظام بالية – دواء يدفع
مشهورة يف والية كاليفورنيا االمريكية
كائن –
راحل
سارق
افرٌقٌة
اغانيها –
الفاكهة
ناضج من
ضوء ّ
ثديي يخرج اىل الفضاء
حكٌم –هنديواول
القارة–االمريكية
المتقطع–4-دولة يف
المنارة السموم
ورق 13-
العرش –-6ضعُ ف
عاصمةبّع عىل
– نرت
"يا
لبنانية من
– عنق  4-فنانة
8
اللقمة
غ
مض
–
اٌطالٌا
فً
مائل
سٌاحً
برج
–
البناء
اصل
–
اٌرانٌة
مدٌنة
7
جزم
كفّ
لعن وشتم – اسم بوذا يف الصني – من ويدور حول االرض ويفقد حياته جراء
حرف سفينة كبرية – عكسها ذهاب النوم ليال – للندبة – شح ماء
عايش بعيوين" –
– – يف الوجه  14-شهر
التجربة
فرضٌات هذه
رسات – حفر
ضد  5-من
الحيوانات
االوضاع
ويتوجع من
علىيشتيك
الينبوع –
رأساالزهار
نجمع–ونضم
ارجع وارتد 5-
وتقدٌرات
متانةاملك-9
طنجة –
غرب
االطلسً
فً المغرب
وامتنع
ابدي وازيل  15-مدينة لبنانية
–
هجري
–
النفط
او
املاء
منها
يستخرج
عميقة
مدينة
–
الثمرة
قلب
14السيئة
الفاكهة
من
ناضج
غري
– للتمني –
مدٌنة فً مصر فً محافظة كفر الشٌخ  -11صف طوٌل من السٌارات – اجسام تخترق طبقات
– مدينة سعودية عاصمة الحجاز
عاصمة اوروبية  6-فيلسوف وكاتب
مرصية – من االزهار – ما يطأ االرض
– عاصمة افريقية  6-ضوء املنارة
ومحجة االسالم
وناقد فرنيس راحل – رئيس آلهة
املتقطع – سارق – حكيم هندي راحل من ِرجل االنسان  15-لقب عُ رفت به
اوغاريت رمزه الثور  7-احدى القارات
ام كلثوم – مدينة لبنانية سياحية
– حرف جزم  7-مدينة ايرانية – اصل
– عاصمة والية كارولينا الشاملية –
البناء – برج سياحي مائل يف ايطاليا –
مضغ اللقمة ّ 8-
خبز يابس  8-رضب بشدة – قطع او
كف وامتنع – رأس يف
اكد انجاز االمر – دولة عربية  9-بلدة
املغرب عىل االطليس غرب طنجة – ضد
لبنانية يف قضاء البرتون تشتهر بقلعتها
متانة  9-فرضيات وتقديرات – مدينة
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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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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  8حروف:
احدى الواليات املتحدة االمريكية
اوكالهوما – اريزونا – اوريغون –
اركنساس – االسكا – ايداهو – الينوي
– بنسلفانيا – بويز – بيري – بخ
– تكساس – جونو – حط – دنفر
– ذم – راالي – سامل – طم – غوام –
غز – كاليفورنيا – كوملبس – كنتايك
– لويزيانا – ميشيغان – ميسوري –
ماين – نيوهامشري – ناشفيل – نيفادا
– هاواي – هلنا – واشنطن – يوتا
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حروف مبعثرة
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متفرقات

حروف مبعثرة

دتايعا

بجواسات

يﮬدرب

رةجري

خليارب

أسةام

وابرب

انوشن

اثير

لابءك

امكركاو

ساحن

نتيرت

وترن

نايدر

ةجميت

װ

װ

װ

װ

37

43

23

33

SU DO KU

حدث يف مثل هذا الشهر
= 31
= 39
= 41
= 25

مستوى صعب Sudoku

9

ترشين الثاين  :1847الطبيب الربيطاين
سيمبسون يستخدم الكلوروفورم يف
التخدير للمرة االوىل يف التاريخ.
ترشين الثاين  :1922مصطفى كامل
اتاتورك يعلن قيام الجمهورية الرتكية
والغاء النظام السلطاين رسميا.
ترشين الثاين  :1939عرض اول سيارة
مكيفة يف مدينة شيكاغو االمريكية.
ترشين الثاين  :1968اجراء اول جراحة
لزراعة رئة يف اوروبا.

2
4

3
1
3

8

2
7

 -15من المباني المميزة في العاصمة المغربية الرباط ،كناية عن صومعة شيدت في عصر دولة الموحدين
 -16تسمية تطلق على مجموعة من الجزر المتقاربة في البحر

أسماء من التاريخ
1

2

3

4

5

6

7

8

16 15 14 13 12 11 10 9

شاعرة عراقية ( )2007-1923ولدت يف العاصمة
بغداد يف بيئة علمية وارسة مثقفة .اول اعاملها
الشعرية املنشورة كتاب "عاشقة الليل" .توفيت يف
القاهرة بعد عزلة اختيارية

 = 5+8+9+1خالف زائد
 = 3+13+4من مشتقات النفط
 = 11+15+12خاصتكم

1
9

4

طرائف

«اننا نبحث عن السعادة غالبا
وهي قريبة منا ،كام نبحث يف كثري
من االحيان عن النظارة وهي فوق
عيوننا»
ليو تولستوي

1

2

3

9

9

1

2

4

7
4

1

6

7

مستوى وسط

مستوى سهل Sudoku
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8
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4

6
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9

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.

2
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8

9
8

5
9

2

شروط اللعبة

3

7

5

8
9

6

1

8

3

1

اقوال مأثورة

 =16+7+14+6+11+10+2الطاولة املوضوع عليها الطعام

6

2

مستوى صعب

8

6

5

5
5

5

6

7

1

4

2
3

9

7

كان للشاعر املرصي الراحل اسامعيل
صربي شقيقة تدعى اسام .يف احدى
املرات قصدها يف دارها ومل يستطع
الدخول ،فقال:
طرقت الباب حتى ّ
كل متني
فلام ّ
كل متني كلمتني
فقالت يا اسامعيل صربا
فقلت يا اسام عيل صربي

8

2

7

2

معلومات عامة

عند ازدياد رسعة الطائرة الحربية
حتى اقرتابها من رسعة الصوت،
يتعرض هيكلها الرتجاجات عنيفة
ومقاومة هائلة من الهواء الذي
يشكل موجة ضغط ،اشبه بالحاجز
يقاوم بعنف محاولة الطائرة تجاوزه
واخرتاقه .عند اخرتاق الطائرة الحاجز
ينتج من ذلك صوت هائل شبيه
باالنفجار يُعرف بجدار الصوت.

5

6

3

 -1صحراء رملية في تركمانستان ،في وسطها حفرة مشتعلة بالنيران منذ عام  1971من جراء تسرب غاز الميثان

شروط اللعبة
 -1صحراء رملية يف تركامنستان ،يف  -9اطول انهار ايرلندا
 -2آثارات
واثاث قديم وسطها حفرة مشتعلة بالنريان منذ عام  -10تجويفة اسطوانية من فخار ُتجعل
عتيقة من
فنيةمك ّونة
اللعبة
هذه
الحرب العالمية الثانية
ولوكسمبورغ،
كل وغابات بين
رملية
منطقة
معاركفيها
اواخر ويُخبز
احدىاالرض
امليثانشهدت يف
وفرنساترسب غاز
بلجيكا جراء
 1971من
هضابفوق
مستطي ًال.
16 -3
 -11ارخبيل بريطاين غرب اسكتلندا
 -2آثارات فنية عتيقة واثاث قديم
وجناية
 -4ذنب
تتبعرث حروف
مستطيل
والكرمة  -12منارة متعددة االنوار تعلق يف
وغابات بني
المزروعةرملية
االرض هضاب
بخصوبة منطقة
جواباً -3
بالحمضيات
تشكليمتاز
الجزائر
في
سهل
 -5عند انتظامها
بلجيكا وفرنسا ولوكسمبورغ ،شهدت البيوت
الواردة
أدناه.تحمل على االسى
حادثة
لألسئلة وكل
 -6فاجعة
احدى اواخر معارك الحرب العاملية الثانية  -13احدى مدن امارة الشارقة غري
األسئلة
أحد
معرفة
 -7عند
وجنايةكلم
ذنب 270
احد االنهار الرئيسية في انكلترا-4بطول
املتصلة جغرافيا بها ،املطلة عىل خليج
داخل
الجواب
نضع
ُ-5قال لها
 -8سفينة تسير مندفعة بقوة البخار ي
الباخرةالجزائر ميتاز بخصوبة عامن
سهل يف
مع رقم
املستطيل
 -14سؤال يطرح عىل الحكومة مع
ايرلنداالسؤال االرض املزروعة
 -9اطول انهار
ملعرفة
دواليك.
وهكذا
تعليق الثقة عليه
والكرمة
بالحمضيات
ُخبز فيها
االرض وي
 -10تجويفة اسطوانية من فخار ُتجعل في
نجمع
األجوبة
صحة
ارخبيل بريطاني غرب اسكتلندا -6فاجعة وكل حادثة تحمل عىل االىس  -15من املباين املميزة يف العاصمة
-11
داخل
املوجودة
األرقام
احد االنهار الرئيسية يف انكلرتا املغربية الرباط ،كناية عن صومعة
-7
 -12منارة متعددة االنوار تعلق في البيوت
املستطيالت ليك تتطابق
شيدت يف عرص دولة املوحدين
بطول  270كلم
 -13احدى مدن امارة الشارقة غير المتصلة جغرافيا بها ،المطلة على خليج عمان
 -16تسمية تطلق عىل مجموعة من
 -8سفينة تسري مندفعة بقوة البخار
مع األرقام املوجودة يف
عليه
تعليقلهاالثقة
 -14سؤال يطرح على
الجزر املتقاربة يف البحر
الباخرة
الشبكة.الحكومة معيُقال
أسفل ويسار

مستوى وسط Sudoku
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مستوى سهل

حلول العدد25
حل حروف مبعثرة

 1رمياغن  2-ضغينة  3-تارونغا 4-ارتفاق  5-اروبا  6-ارشاد  7-سخالني
 8الظبية  9-الباسك  10-الودج 11ايسوس  12-الحُ ك  13-بوفالو 14-املروءة  15-كاترو  16-اغتياب

حل SU DO KU

حل مستوى صعب Sudoku
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الحاصباين

حل اسماء من التاريخ

كارل ديفيد اندرسون

حل مثل في الدائرة

اليل بيحرض السوق بيبيع وبيشرتي
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مستوى صعب

حل الكلمة الضائعة

3

حل مستوى وسط Sudoku

حل مستوى سهل Sudoku

حل كلمات متقاطعة

مستوى وسط

افقيا
 1جينا لولو بريجيدا  2-معايل زايد – كابول  3-اس – عل –مغرتبون  4-لوار – كيا – االميا  5-ببغاء – تنبيه – الذ  6-وب – ما
– دب – منية  7-شذا – كافو – اثر – آه  8-اكرا – بركان – بريو
 9آر – بروناي – ركز  10-ليام – تجلدهم – ديب  11-ساي –هوية – مال – زر  12-فرتات – النبك  13-نو – رشاة – ارس
 14-حشد – نريويب – فلس  15-عائشة عبد الرحمن

مستوى سهل

عموديا
 1جامل باشا السفاح  2-يعسوب – ذكريات – شع  3-نا –اغوار – مريندا  4-العراب – ابا – او  5-ليل – هت – نش  6-وز
– مابوتو – حية  7-الميتا فرنجية – رع  8-ويغان – وكالة –
شوب  9-بدت – بد – ايد – اربد  10-رايبان – هماليا  11-يكبله
– رمانة  12-جاوا – مربك – لب – فر  13-يبنيان – يزد – كالح
 14-دو – مليار – بز – رسم  15-الياذة هومريوس
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رئيس التحرير المسؤول
العميد م .منير عقيقي

ولّى زمن فرض األمن بالقوة
اصاب املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم
بقوله ،يف كلمته يف حفل تخريج طالب جامعيني" :وىل
زمن فرض االمن بالقوة".
جادة الصواب يف كالم املدير العام تقع عىل ناصية واحدة
تضم بني جانبيها وعي التطور الوظيفي للدولة من جهة،
وحضور حقوق االنسان يف اولوية النظام العاملي بعد
انهيار حائط برلني من جهة اخرى .لالمانة كان هاجس
املدير العام لحظة تسلمه مهامته سؤال من طبيعة
معرفية ،جوهره :كيف نساهم ،كمؤسسات رسمية ،يف
استكامل بناء الدولة التي ضعفت جراء الحرب الداخلية،
وما تتعرض له من تهديدات عدوانية جنوبا؟
انحرصت جهود النهوض باملديرية العامة عىل قاعدة
تطوير عملها وتفعيل دورها االمني والخدمايت .بناء الدولة
بحسب فرانسيس فوكوياما ،مؤلف كتاب "بناء الدولة،
الحكم والنظام العاملي يف القرن الحادي والعرشين" ،من
"اهم امور املجتمع الدويل الن الحكومات الضعيفة او
الفاشية هي مصدر كثري من املشكالت العاملية العظمى،
من الفقر اىل االيدز اىل املخدرات اىل االرهاب" ،وما بينهم
من توترات ومشاكل اجتامعية واقتصادية سببها اعتامد
سياسات مل تساعد عىل االمناء والتطوير.
اما يف االمن ،فان "قوة الدولة" ،بحسب تعريف ماكس
فيرب لها ،يف كتابه "السياسة كمهنة" ،تبقى "مجموعة
برشية تنجح يف دعوى حقها يف االستعامل املرشوع للقوة
الحسية يف نطاق اريض معني" .اي ان جوهر الدولة
مقدرتها عىل فرض قرارها بالقوة .هذه القوة تسمى
"القوة املؤسسية" .يقول فوكوياما" :الدول تختلف يف
مقدار قوتها او ضعفها بالنسبة اىل املؤسسات التي متثل
هذه القوة ."...فكان القرار امليض قدما نحو مأسسة
العمل االمني وترشيده بشقه االداري ،وتفعيله وتعزيزه
عرب االرتكاز عىل النصوص القانونية ،وتيقن اللبنانيني من
معنى بناء الدولة جديا وابديا وليس ظرفيا او بالشعارات.
جرى االعتقاد ان اعتامد الخصخصة وحدها يكفي
للمساعدة عىل النمو االقتصادي وبناء الدولة القوية.
لكن ميلتون فريدمان ،اكرب دعاة الخصخصة ،تراجع
عن نصيحته بعدما تبني له انه كان مخطئا ،وانه يدرك

ان حكم القانون رمبا كان اهم للتنمية من الخصخصة.
هنا كان النجاح املدوي لالمن العام والخطة املبنية عىل
الربامج واهمية تطوير املؤسسات الرسمية التي تنظم
العالقة بني السلطة واملجتمع.
بهذا املعنى ،كان قول املدير العام "ان من السذاجة ان
يظن احد ما ان االمن ميكن فرضه بالقوة ،فهذا زمن
وىل اىل غري رجعة" .التفسري الجيو  -سيايس له يكمن
يف ان الدول الكربى وضعت الدول النامية امام حل
غاية يف السوء ،فكان َت َو ُزعْ القوى االرهابية وتغلغلها
يف املجتمعات النامية والدول الفقرية قد اوجد نظرية
وجوب ّ
تدخل الدول القوية عسكريا لحامية نفسها ،وهذا
شكل استعامري جديد.
عىل هذا ،كانت الرضورة لبناء "االمن التكاميل" بني
السلطة ووعي الشعب قيام الدولة الدميوقراطية ال
البوليسية ،الدولة اآلمنة ال االمنية .وما كان ليتحقق
بخطوات منفردة من املديرية العامة لالمن العام لوال
مروحة التواصل التي شكلها اللواء ابراهيم مع املجتمعني
السيايس واملدين بهدف حامية لبنان ،وكان ما كان من
تأمني مظلة امن وامان للوطن واملواطن ،من دون مس اي
قاعدة من قواعد حقوق االنسان او التعرض لها .فالدولة
ال تقوم اال مع تقاطع السلطة والشعب عند القانون.
• كيف ميكن ضامن السالمة العامة يف حال عدم احرتام
الحقوق والواجبات؟
• كيف ميكن الرهان عىل تطور مجتمعي ،ما مل يكن مثة
قضاء عادل ونزيه ورسيع يف بت القضايا؟
• كيف ميكن الرهان عىل استثامرات ّ
تنشط الدورة
االقتصادية ،فيام الفساد ينخر يف الجسم اللبناين؟
ترجمة هذه االسئلة عىل ارض الواقع من جانب الدولة
واملجتمع ،كفيلة تثبيت نظرية "سقوط فرض االمن
بالقوة".

إلى العدد المقبل

