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في هذا العدد

والعمال
تح ّية إلى العمل
ّ
يوصف عيد العمل بأنه من اكرث االعياد شموال يف العامل ،كونه مل يعد مقصورا عىل املشتغلني جسديا ،ليطاول كل َمن
يبذل جهدا يف سبيل تحقيق ذاته اوال ،والصالح العام ثانيا .نشأت فكرة العمل وتطورت مع نشأة االنسان منذ القدم
وتطوره ،وان كانت هذه النظرة اىل الفكرة قد اخذت صورا واشكاال عدة عرب الحضارات من القدمية اىل الحديثة ،ما
ا ّثر عىل قيمته وتقديره ضيقا واتساعا ،احتقارا وتنويها.
العمل هو نتيجة تطور خ ّالق وابداع مضن .ما من حضارة او ديانة اال ارتكزت يف مراحل وجودها ونهوضها عىل
العمل البرشي ،بوصفه مصدرا لالنتاج واالمناء والرخاء .بهذا املعنى يكون عيد العمل عالمة الجمع بني سائر الناس
والحضارات واالقتناعات الثقافية والفكرية والروحية .كام انه مربر رقي املجتمعات والدول وسلوكها مسارات
التعرج اىل اعىل.
سجل التاريخ يف
اثبتت الوقائع ان العمل كان الطريق واملنارة اىل الحضارة والتحرض اللذين نحن عليهام اآلن ،وان ّ
مراحل عدة تناقضا حادا بني قوى االنتاج مجتمعة ،اال انه ادرك بوضوح ان العمل هو املعادل الحقيقي ملعنى الحرية
والتحرر من االرتهان والتخلف.
مل يعد العمل مقصورا عىل اولئك الذين يبذلون جهدا جسديا .فهذا املفهوم طوته سريورة الحياة وحسمت به وقائع
العامل الجديد ،فصار العمل ينطوي عىل كل جهد ايا تكن طبيعته معرفية او ذهنية او جسدية ،ما يعني ان غري ذي
جدوى العودة اىل الوراء للبحث يف جدلية التناقضات التي وقع عليها العمل كمفهوم اسايس .لكن يبقى الوقوف عند
الحقوق والواجبات رضورة موضوعية الرتياد آفاق مستقبلية خالقة ،تضمن سو ّية العالقة بني قوى االنتاج مجتمعة
اىن اختلفت تسميتها.
تتأىت هذه الرضورة مع بلوغ موازنات رشكات موازنات دول برمتها ،وهذه النقطة تحدد وجهة الصواب يف قراءة
دالالت العمل يف ترجيح ميزان القوة لصالح َمن يعمل وال يستنكف عن يشء .اكرث ما يتبدى هذا االمر عند الدول
االوروبية والغرب عموما .هذه املقاربة ال تقع موقع "الدونية" عىل االطالق ،مقدار ما هي دعوة اىل الوقوف عند
مؤرشاتها يف ترقي االفراد ،وتاليا املجتمع ثم الدولة .يف هذه الدول قلام تجد َمن يستنكف عن عمل ما باعتباره
عارا او نقيصة .فالحق ان ما من مهنة مهينة عىل االطالق ،الن الحياة دورة كاملة متكاملة وهرم ال يكتمل من
دون رأس وقاعدة.
من هنا الدعوة اىل التمعن بهدوء وعقل منفتح ،غري عنرصي او متييزي ،يف حجم عديد العاملة االجنبية يف لبنان
وضخامته .صحيح ان بعضه مرده اىل هشاشة القوانني يف حامية "العامل" اللبناين ومنافسة االيدي العاملة االجنبية
له ،بتواطؤ خفي مع بعض ارباب العمل الذين يعملون وفقا لقاعدة "اقل كلفة يف مقابل اعىل نسبة ربح" ،وان عىل
حساب الجودة يف بعض االحيان ،الذي ييسء اىل قطاعات مهمة ،خصوصا يف مجايل السياحة والخدمات.
ما ال ينبغي اهامله تقوقع عقليات بعينها وامتناعها عن النهوض ببعض املهن ،ويف ظل ادعاءات اجتامعية غري مربرة
وال مفهومة عىل االطالق .هناك الكثري من املهن والحرف وقطاعات التجارة الصغرية صار يشغلها عامل اجانب،
علام ان لها مداخيل مالية جيدة جدا .االسوأ ان هؤالء يربرون استنكافهم بشتى التربيرات ،بدال من ان يتمسكوا
مبا يعلمون ويعملون ،وان يبتكروا حلوال وادوات ضغط دميوقراطية لتحسني ظروفهم املعيشية وتطوير امكاناتهم.
وضع لبنان يستدعي منا جميعا ،كعامل ،ان نكون بنّائني حقيقيني لوطن يليق بنا .فالفكر االقتصادي الحديث يقوم
عىل ان العمل هو العامل االسايس لالنتاج ،وهو املصدر الرئييس لكل الرثوات التي ينتفع منها االنسان.
هكذا تكون املعايدة املستحقة للعمل والعامل يف آن ،وتحية اىل كل َمن يعمل فيتقن عمله.
"االمن العام"
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االفتتاحيّة
املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

حماية الجمهورية
ُتع ّرف السجاالت والتباينات يف املواقف واالراء السياسية
واالقتصادية واالمنية يف الدول املتطورة بأنها سمة من
سامت الحياة الدميوقراطية الصحيحة ،التي تساهم اىل حد
كبري يف وضع االمور والقرارات عىل مرشحة الواقع ،يك يتمكن
املواطن من اختيار االفضل يف ما بينها .ويف وقت يتميز لبنان
عن غريه من دول املنطقة بنظامه الدميوقراطي التوافقي
وصيغته التعايشية الفريدة ،تشهد ساحته الداخلية مواقف
وس َم ْت املرحلة
واخرى مناقضة اكرث من كونها مختلفةَ ،
بعنوان الرصاخ والرصاخ املضاد .وهذا ال يعني سوى انه
مغامرة تدشن فصال جديدا من الفصول اللبنانية املتعاقبة يف
تبادل الشحن املذهبي الذي بلغ الذروة ،ما يجعل لبنان امام
احتامالت سيئة خربها اللبنانيون مرارة ،جعلتهم يفشلون يف
بناء دولة عرصية تليق بتاريخ هذا الشعب الذي دفع الكثري
الكثري للحفاظ عىل الدولة والكيان.
امام هذا الواقع ،نشري اىل ان هناك عنوانني سياسيني سقطا
سهوا او عمدا من الحيوية السياسية اللبنانية:
االول ،اعلنه الرئيس السابق لوكالة االستخبارات االمريكية
مايكل هايدن وفيه ان الرشق االوسط يشهد "تغيريات
تكتونية" ،وهو ما ُيعرف بتحرك طبقات االرض و َت ُغ ّي يف
شكل القارات ،وان سوريا والعراق مل يعودا موجودين ،وليبيا
انتهت منذ مدة ،وان "لبنان يفقد الرتابط" ،متوقعا استمرار
الحرب عىل االرهاب خمس سنوات مقبلة.
اما العنوان الثاين فكان عىل لسان وزير الهجرة اليوناين
يانيس موزاالس يف اجتامع وزراء االتحاد االورويب ،وقوله

ان بالده لن تقبل بأن "تصبح "لبنان اوروبا" ،مستودعا
لالرواح البرشية ،حتى وان كانت ستحصل عىل اموال
وفرية .يف اشارة قاطعة اىل ما يكابده وطننا امنيا واقتصاديا
جراء الكتلة الدميوغرافية الضخمة من وافدين سوريني
والجئني فلسطينيني لجأوا هربا من هول الحروب يف
اوطانهم.
االوضاع كام تجري حاليا ،مل تعد يف حاجة اىل جهد يربهن
حجم الخطر الذي نحن يف صدده ،وعلينا مواجهته مبسؤولية
وطنية تقدم لبنان ـ دولة وجامعات وتجربة وصيغة ـ عىل
ما عداه من شعارات وعناوين تستقطب افرادا من هنا
لتستنفر آخرين من هناك .سيام وان خطورة الوضع ال
يحتمل مغامرات استعراضية ،يف حال استمرت ستنقلنا من
مرحلة سيئة اىل مرحلة اسوأ ،ومن تر ٍد اىل آخر اكرث رثاثة،
بينام ال يأخذ بعض املتصدرين العمل يف الشأن العام يف
االعتبار ان ما يجري يح ّول السياسة اىل طبق من الكراهية
الداخلية ،ويع ّرض الجمهورية لنكسات وتحديات من
الصعب الخروج منها اذا اغفلنا عن تداركها واحجمنا عن
ايجاد الحلول الالزمة لها.
اصبح املشهد اللبناين حافال باملخاطر التي تحارص وطننا من
كل الجهات .االمور تنتقل من املهزلة اىل املأساة .الشكل
الحايل للواقع الداخيل ليس االنسب ،وال االجدى للخروج من
دائرة الخطر ،بل االسوأ عىل االطالق ،ألنه سيزيد من االكالف
االمنية والسياسية واالنسانية واالقتصادية عىل الجميع ،ومن
دون استثناء.

اذا كان االمن من مهامت الجيش وقوى االمن الداخيل
واالمن العام وامن الدولة  ،فهو يف البداية والنهاية حاصل
للسياقات السياسية العامة ،ولن يتمكن من االستمرار يف
تنفيذ ما هو مفرتض ومأمول ومنتظر منه ،اذا مل تستقر
الحياة السياسية عىل رؤية وطنية جامعة يندرج يف متنها
التكوين الثقايف الدميوقراطي للبنانيني جميعا.
عليه ،فإن القلق والخطر وطبول الحرب التي تقرع يف
املنطقة جعلت املشهد اللبناين يستعيد الكثري من العناوين
الجوهرية للرصاعات التي وضعته سابقا ،وتضعه حاليا ،يف
دائرة الخطر الوجودي .الحال عىل ما هي عليه ال تستدعي
الهلع بقدر ما توجب العقالنية يف مقاربة االمور لتوفري
الغطاء السيايس والوطني الشعبي للجيش واالجهزة االمنية
للقيام بواجباتها كاملة ،ومن دون تشكيك ،لحامية كل لبنان.
حامية الجمهورية تتطلب من الجميع التأهب لالخطار
التي نعرفها وتؤكدها الوقائع عىل الخط االزرق الفاصل مع
فلسطني املحتلة ،وعند الحدود الرشقية والشاملية يف مواجهة
االرهاب التكفريي وااللغايئ .لذا ينبغي قبل اي يشء ،متابعة
ما يقوم به جيش العدو يوميا من مناورات واستعدادات ملا
يسميه هو "حرب مقبلة" مع لبنان ،وكذلك قراءة دالالت
العمليات االمنية والنوعية التي نقوم بها كمؤسسات امنية
لحامية السلم اللبناين من الجامعات االرهابية التي نتقاطع
والعامل بأجمعه عىل توصيف خطورتها ووجوب محاربتها
ومكافحتها.
قد يكون مربرا ،ومفهوما حتى ،اقدام البعض عىل تويل مهمة
التعبري عن املشاعر التي تختلج يف نفوس املتقوقعني لدى

كل الجامعات الثقافية والروحية اللبنانية ،لكنه مرعب
سياسيا وامنيا واجتامعيا .التحديات التي نحن يف صددها
بلغت مرحلة مل تعد تسمح بالرتف بكل اشكاله ،واالقامة
خارج حقيقة الواقع الدقيق والخطر الذي نحن عليه .لذا
فإن الخشية والحذر من انكشاف البناء العسكري واالمني،
واالمعان يف تهميش البنيان الدستوري وتعطيل آليات الدولة
واضعاف هيبتها ،ألن يف ذلك جرمية يف حق لبنان وبقائه.
قد يكون لبنان يف حاجة ماسة وعاجلة اىل رؤية سياسية
تف ّعل الضامنات االمنية التي تقدمها املؤسسات العسكرية
واالمنية  ،للحؤول دون ترك اي ثغرة يف مواجهة املغامرات
االرسائيلية واالرهابية للتخريب وزرع الفتنة .لكن كل
تجسد التزام
هذا يستلزم قرارات وطنية جريئة وحاسمةّ ،
اللبنانيني الثوابت الوطنية لدولة لبنان ،كرضورة للنجاة من
آتون الحروب وجحيمها التي خربوها وذاقوا مراراتها يف
محطات عدة ،وكان سببها غياب الوعي الوطني الجامعي،
وعدم فهم معنى الدولة ووظائفها يف تثبيت املواطنية.
ما بلغناه من مآس جراء الفراغ الرئايس والعطب يف
املؤسسات الدستورية والتشوهات االقتصادية واالجتامعية
والبيئية اصابت اللبنانيني جميعا ،واساءت اليهم من دون
استثناء .لكن رغم كل ذلك ،ما يبعث عىل االىس انه اىل اآلن
مل يتم التحرك الجدي للبحث عن مخارج تنقل الجمهورية
من الواقع الرهيب اىل مستقبل آمن ،فيه مناعة دميوقراطية
وسياسية وامنية تحمينا وتحمي بلدنا عىل الخارطة الدولية،
و ُتبقيه رسالة تفاعل حضاري وثقايف.
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النقيب محمد كرسواين
الربيد االلكرتوين majallasection@gmail.com
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هاتف 01/382642 :فاكس01/381629 :
االدارة
العنوان:املديرية العامة لالمن العام,
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تحقيق

داود رمال

aborami20@hotmail.com

اإلستحقاق الرئاسي أين كان وأين أصبح؟

فخامة الشغور ...إلى سنة ثالثة

يف  25ايار يطوي الشغور الرئايس سنته الثانية ،وتستمر جلسات مجلس النواب
التي تقرتب من الرقم  40من دون انتخاب رئيس للجمهورية ،يف اطول ازمة
سياسية يشهدها لبنان منذ االستقالل وظروف خارجية خطرية تلقي باثقالها عىل
الواقع اللبناين
عندما اقفلت ابواب الجناح الرئايس
يف قرص بعبدا ،وصمتت نافورة املياه
التي يؤذن انبعاث مياهها بوجود رئيس
الجمهورية مامرسا مهامته الدستورية

الجلسة االوىل النتخاب رئيس الجمهورية.

ونشاطه الرسمي،
املديرية العامة
واملصالح والدوائر
تعمل بدينامية يف

ومل يبق اال جناح
للرئاسة واملديريات
واالقسام التابعة لها
انتظار قدوم الرئيس

العتيد ،كان االمل معقودا عىل ان فرتة
الشغور لن تطول ،وان االفرقاء اللبنانيني
اتعظوا من عرب املايض وحاالت الشغور
السابقة ،وما ادت اليه من نتائج سلبية .اال
ان مسار االستحقاق الرئايس اظهر واقعا
مغايرا ،حيث ان تلمس الضوء يف آخر
النفق ما زال عصيا عىل التحقق.
يف الشكل ،الجلسة االوىل يف  23نيسان
 ،2014هي الوحيدة التي اكتمل فيها
النصاب القانوين ،وحصل رئيس حزب
القوات اللبنانية سمري جعجع عىل  48صوتا
و 52ورقة بيضاء و 16صوتا للنائب هرني
حلو وصوت واحد للرئيس امني الجميل
و 7اوراق ملغاة .منذ الجلسة الثانية
مل يعد يكتمل النصاب النعقاد جلسة
االنتخاب بثلثي اعضاء مجلس النواب ،يف
حني يستمر رئيس مجلس النواب نبيه بري
يف الدعوة اىل االنتخاب بوترية متوازنة،
هي جلسة كل ثالثة اسابيع ،مع الجهوز
واالستعداد للدعوة اىل جلسة فورا يف حال
تم التوافق عىل صيغة للخروج من حال
الشغور الرئايس .كل جلسة تنتهي بالبيان
التقليدي الذي يتضمن عدم اكتامل
النصاب وتحديد موعد مقبل.
الجديد يف آخر ثالث جلسات حضور
الرئيس سعد الحريري ،وارتفاع عدد
النواب الحارضين اىل  73نائبا .امليزة
البارزة ان القوات اللبنانية عندما كان
جعجع مرشحا شارك نوابها يف الجلسات،
جي رئيس
وحافظوا عىل املشاركة بعدما ّ
الحزب ترشيحه للرئيس ميشال عون ،ومل
تغب كتلة التنمية والتحرير التي يرتأسها
الرئيس بري عن الجلسات .كذلك واظبت
كتلة املستقبل عىل الحضور ،يف حني
شاركت كتل نيابية من قوى  8و 14آذار
بتقطع يف الجلسات .الالفت ان كتلة النائب
سليامن فرنجيه كانت تشارك يف الجلسات

الحوار الوطني ملتئام.

قبل ترشحه ،وامتنعت عن املشاركة بعده.
مع عدم مشاركة كتلتي التغيري واالصالح
والوفاء للمقاومة يف الجلسات منذ رفع
الجلسة االوىل املكتملة النصاب.
ابرز محطات االستحقاق الرئايس الذي مل
يكتمل اىل اآلن:
 1ـ يف البداية كنا امام ثالثة مرشحني :سمري
جعجع الذي اقرتع له نواب  14آذار يف
الجلسة االوىل ،هرني حلو وقد اقرتع له
نواب اللقاء الدميوقراطي ونواب آخرون،
ثالث غري معلن هو الرئيس عون الذي
مل يعلن ترشيحه رسميا لكنه كان مرشحا
واقعيا واستمر مذ ذاك عىل هذه الحال.
 2ـ انسحاب جعجع ملصلحة الرئيس
عون يف احتفال "اعالن النيات" يف معراب
يف كانون الثاين املايض .وكان سبقه تعرث
مفاوضات جرت بني الرئيسني عون
والحريري عىل جوالت تنقلت بني روما
وباريس والرياض ،واستكملت يف شباط
 2015يف بيت الوسط ،لكنها سقطت
السباب ومعطيات معروفة.
 3ـ لقاء الرئيس الحريري وفرنجيه يف
باريس يف  18ترشين الثاين  2015وبروز
مبادرة ترشيح نائب زغرتا باسم تيار
املستقبل مرشح تسوية ،التي ادخلت
االستحقاق الرئايس يف مسار مختلف.
 4ـ اعالن النائب وليد جنبالط تأييده
العلني لفرنجيه واستضافته له اىل مائدة

عشاء ،ثم عودته اىل طرح مرشحه حلو
كأنه مستمر يف هذا الخيار.
 5ـ متوضع القوى السياسية يف خيارات
رئاسية مختلفة:
• ثبات حزب الله عىل موقفه الداعم
ترشيح الرئيس عون ما دام مرشحا.
• انتقال القوات اللبنانية من تأييد
مرشحها اىل تأييد عون.
• انتقال حزب الكتائب من التأييد غري
املعلن ملرشح قوى  14آذار اي جعجع اىل
مرشح الالاحد.
• انتقال تيار املردة من تأييد الرئيس عون
اىل تأييد مرشحه رئيسه فرنجيه.
• انتقال الرئيس بري من الالموقف تجاه
عون اىل تأييد فرنجيه.
• انتقال تيار املستقبل من تأييد جعجع
اىل تأييد فرنجيه.
• ضياع املستقلني بني خطني :واحد مرتبط
بقوى  14آذار كان مع جعجع ثم صار مع

يعطي البعض االستحقاق
مسارا لبنانيا ،والبعض
اآلخر مسارا خارجيا

فرنجيه ،وآخر قريب من قوى  8اذار ين ّقل
فؤاده بني عون وفرنجيه.
• نواب االرمن يف كتلة املستقبل مع
فرنجيه ،ونواب االرمن يف تكتل االصالح
والتغيري مع الرئيس عون.
 6ـ االهتامم الدويل تطور باستمرار لكنه مل
يتعد التمنيات ،ومل تحصل مبادرات فعلية
باستثناء اتصال الرئيس الفرنيس فرنسوا
هوالند بفرنجيه بعيد اجتامع باريس بينه
والرئيس الحريري.
يف مجال املبادرات الدولية تسجل اربع
منها:
• املبادرة الفرنسية التي كان لها حضور
وزخم اكرث من غريها ،من خالل املوفدين
الذين نشطوا بقوة عىل خط زيارة ايران
والسعودية .ابرزهم رئيس دائرة الرشق
االوسط وشامل افريقيا يف الخارجية السفري
جان فرنسوا جريو قبل تعيينه سفريا ،وكان
توىل البحث يف امللف الرئايس اللبناين
مع الجانبني االيراين والسعودي ،وانتهت
وساطته اىل ال نتيجة بسبب االشتباك
عمق التعقيدات القامئة.
االقليمي الذي ّ
ثم تكرر السعي الفرنيس يف خالل اللقاءات
املبارشة التي اجراها الرئيس الفرنيس مع
زعامء لبنانيني .لكن التحرك الفرنيس مل
يرتق اىل مستوى املبادرة الكاملة ،حتى
يف لقاءات االدارة الفرنسية مع املسؤولني
االيرانيني طغى الهم االقتصادي واملصالح
املشرتكة بني البلدين عىل امللف الرئايس
اللبناين.
• تحركات امريكية كانت واضحة يف حقبة
السفري ديفيد هيل الذي حاول انتاج
مبادرة عرب االستامع وطرح االفكار .لكنها
تقلصت وتراجعت منذ ان غادر لبنان
وانتقل اىل باكستان سفريا لبالده ،وتوىل
السفري ريتشارد جونز مهامت القائم
باالعامل .غ ّلب االمريكيون االهتامم بالشق
املتعلق باالستقرار االمني ودعم الجيش
واالقتصاد والنقد الوطني عرب مرصف لبنان
عىل ما عداه من هموم اخرى ،وتراجع
االستحقاق الرئايس يف سلم اهتاممات
واشنطن ،مع تصاعد الحرب الدولية عىل
االرهاب.

9

10

عدد  - 32أيار 2016

عدد  - 32أيار 2016

اجتامع االقطاب املوارنة االربعة يف بكريك.

• ما ُوصف بتحرك فاتيكاين اخذ يف
حقيقة االمر بعدا استطالعيا اكرث منه
عمليا ،اي انه مل يتضمن طرح اسامء او
فرضها او تبادل اخرى ،مع تغليب النصيحة
والدعوة والتمني بانجاز االستحقاق
الرئايس ،والتمسك بالصيغة الفريدة للبنان
التي كرسها الفاتيكان مع القديس البابا
يوحنا بولس الثاين وطن الدور والرسالة.
• يندرج يف هذا البعد االستطالعي
واالستكشايف تحرك بعض الدول االوروبية
التي قدم موفدون منها اىل لبنان ،مع غياب
اي مبادرة عربية افتقدها لبنان اىل يومنا
الحارضعىل كل املستويات ،كون القيادات
اللبنانية كانت وما زالت تع ّول عىل تحرك
االشقاء العرب يف اتجاه بلدها ،للمساعدة
الحاسمة عىل ايجاد الحلول الزماته عىل
اختالفها ال سيام السياسية منها.
• النداءات والبيانات املتكررة التي
اصدرها مجلس االمن يف مناسبات عدة،
خصوصا عند مناقشة التقارير حول تنفيذ
قرارات دولية متعلقة بلبنان ،واملقرونة
بتحرك مستمر ملنسقة االمني العام لالمم
املتحدة يف لبنان سيغريد كاغ ،وما صدر
ايضا من مواقف وبيانات عن مجموعة
الدعم الدولية للبنان التي ظلت من دون
اي صدى لبناين.
اما عىل الصعيد الداخيل ،فكان االبرز
جلسات الحوار الوطني الذي تدرج اىل

اقىص ما متكن من الوصول اليه ،وهو
وضع مواصفات رئيس الجمهورية العتيد،
من دون ان يعني ذلك ايحاء مبارشا او
مسترتا الي اسم .هذا هو التطور االيجايب
الوحيد الذي امكن الحوار الوطني بلوغه.
ابرز هذه املواصفات ان يكون رئيس
الجمهورية املنتظر ذا متثيل شعبي ،ال
يحتاج انتخابه اىل تعديل الدستور ،له
صدقية داخلية واحرتام عريب ودويل.
اىل ذلك برز اجتامع االقطاب املوارنة
االربعة (الرئيسان امني الجميل وميشال
عون والنائب سليامن فرنجيه والدكتور
سمري جعجع) يف بكريك الذي شكل بداية
متامسكة من البطريركية املارونية لتسهيل
اجراء االستحقاق ،بجمع املرشحني االربعة
ومحاولة التوفيق يف ما بينهم .لكن
املعطيات تباينت حول نقطة اساسية
فيه ،هو ما قيل عن تفاهم املجتمعني
عىل ان االتفاق عىل احدهم يلزم االقطاب
اآلخرين دعمه .اتضح ان هذه النقطة مل

الترياق الرئاسي عند
جلوس السعودية وايران
الى طاولة التفاوض

تكن دقيقة بدليل نفيها من الرئيس عون
وفرنجيه يف مناسبات مختلفة ،ومل يؤكدها
جعجع ،بينام كان الرئيس الجميل الوحيد
الذي تطرق اليها .مع االشارة اىل النداءات
املتتالية التي راحت بكريك ومراجع روحية
لبنانية تطلقها ،واملواقف التي تصدر
عن احزاب وتجمعات سياسية ومؤمترات
وندوات متنوعة.
اىل اين االستحقاق الرئايس من ذلك كله؟
امام سؤال متى االستحقاق الرئايس؟
يعطي البعض ملستقبله املعلق تحريره من
القيود املانعة النجازه ،مسارا لبنانيا يقول
باتفاق القيادات السياسية عىل امتامه .اال
ان الواقع ال يوحي بامكان الوصول اىل
اتفاق نظرا اىل التجاذبات الحادة ،التي ويا
لالسف تزداد يوما بعد آخر.
مثة فريق يقول مبسار خارجي .وايضا ال
يوحي هذا املسار باالطمئنان وال ميكن
الركون اليه كليا ،الن لبنان ال يزال اىل اآلن
خارج االولويات الثالث االساسية للدول
املنشغلة بالحروب السورية واليمنية
والعراقية.
اما الرتياق السعودي ـ االيراين الذي ُيعترب
الرئيس بري ابرز املنادين به واملراهنني
عليه ويلتقي معه كثريون ،فلن يصل ما
مل يتم التوصل اىل تفاهم بني الرياض
وطهران عىل حل نهايئ وحاسم لحرب
اليمن ،ميكن ان يؤسس النفراجات يف ما
يتعلق باالزمات االخرى .لكن املعطيات
تشري اىل ان مثة ما يجري بعيدا من االضواء
بني اطراف االزمة اليمنية والسورية ميكن
ان يؤدي اىل مكان ايجايب ما ،اال ان احدا ال
يستطيع الجزم بحصول ذلك االنفراج .واذا
حصل ،فاالرجح انه سيتأخر.
عليه ،ال توحي التطورات واملعطيات
املحلية والخارجية بأن االسابيع القليلة
املقبلة ستشهد انتخاب رئيس جمهورية
لبنان .تاليا فان هذا البلد سيطفئ شموع
السنة الثانية للشغور الرئايس ،ويبدأ السنة
الثالثة من دون رأس للدولة ،يف سابقة
ال يذكر احد انها حصلت يف دول العامل.
اقله تلك التي تعتمد النظام الدميوقراطي
الربملاين او الرئايس.
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تحقيق

رضوان عقيل

الشغور الرئاسي تمديد بعد تمديد

أي مواصفات تمأل قصر بعبدا؟
ّ
يقرتب اللبنانيون من دخول السنة الثالثة من دون ان تنجح الكتل النيابية يف
انتخاب رئيس للجمهورية .االمر الذي انعكس سلبا عىل املؤسسات يف الدولة .اصبح
االستحقاق مادة تدخّل الخارج وتأثريه عىل الداخل الذي مل يتوصل اىل تأمني النصاب
القانوين املطلوب تحت قبة الربملان ،مللء شغور كريس الرئاسة االوىل
مل يتوقع مرشعو الدستور قبل اتفاق الطائف
وبعده ان يقع شغور يف انتخابات رئاسة
الجمهورية او ميتد اىل اشهر وسنوات ،وسط
موجة من التخبط وحال املراوحة التي تجتازها
القوى السياسية ،ويف ظل هذا الكم من االزمات
يف الرسايا الحكومية ومجلس النواب .منذ
انتخاب الرئيس بشارة الخوري عام  1943اىل
انتخاب الرئيس ميشال سليامن عام  ،2008مل
تخل جلسة انتخاب من تدخل جهات اقليمية
ودولية يف اختيار الشخص وايصاله اىل سدة
الرئاسة االوىل ،مع وجود فارق هو اعرتاف
كثريين بان سياسيي االمس متتعوا باستقالل اكرب
من سياسيي اليوم.
مرت عىل الرئاسة تشكيلة من الوجوه السياسية

والعسكرية صنفت شخصياتهم بني القوية
والوسطية ،من دون اغفال الظروف املحلية
واالقليمية التي رافقت والية كل عهد .يف كل
انتخابات رئاسية يجري الحديث عن تأثري
الخارج .هذا االمر ال ينفيه احد ،اال انه مل يتدخل
لتعطيل نصاب انعقاد جلسة االنتخاب .مل تولد
انتخابات رئاسية من دون اصابع خارجية.
مع ذلك مل يرص اىل تعطيل اي جلسة انتخاب
يف حقبة ما قبل الحرب ،ولعل املثل االسطع
انتخابات عام  1970عندما تأكد الزعامء املوارنة
الثالثة وهم الرئيس كميل شمعون والعميد
رميون اده والشيخ بيار الجميل من انعدام
حظوظ انتخابهم ،لجأوا اىل رابع فانتخب الرئيس
سليامن فرنجيه.

مثة اجامع عىل ان الرئيسني كميل شمعون
وفؤاد شهاب كانا من "نادي االقوياء" يف اتخاذ
القرار واملواجهة ،والرد عىل قضايا تتعلق باتخاذ
مواقف حيال الداخل والخارج .مل ينتقل هذا
النوع من البذور السياسية اىل الرئيس شارل حلو
الذي متتع بشخصية وسطية .وجاء عىل منوال
املدرسة نفسها الرئيس الياس رسكيس عام .1976
ينقسم االفرقاء يف لبنان حاليا عىل اسم الرئيس
الذي يتمنون رؤيته مرتبعا عىل كريس بعبدا بعد
طول شغور .يتحدثون عن مواصفات ترتجح بني
"الرئيس القوي" و"الرئيس الوسطي" و"الرئيس
التوافقي" وما اىل ذلك من مقومات رئيس
ال ينتخب اال باوسع اجامع سيايس يف احسن
االحوال .اال ان انتخابه يظل تحت سقف نصاب
الثلثني يف مجلس النواب.
حاورت "االمن العام" الوزير السابق الدكتور
جورج قرم والعميد السابق يف الجامعة اللبنانية
استاذ علم االجتامع الدكتور طالل عرتييس يف ما
ينتظر االستحقاق الرئايس.

قرم :املوارنة
ال يفضلون الرئيس القوي
■ اىل ماذا يعود سبب التعرث الحاصل يف
عدم قدرة الكتل النيابية عىل انتخاب رئيس
الجمهورية؟
□ اىل اكرث من سبب ،اوله عدم احرتام الدستور
اللبناين واملبادىء الدستورية العامة خصوصا.
عىل املجلس ان يتحول اىل هيئة ناخبة فور
فراغ سدة الرئاسة ومن الجلسة االوىل،
وتستكمل الجلسات اىل ان يتم انتخاب الرئيس.

دستوري .لذا يحتاج دستورنا اىل عدد من
االصالحات يف طريقة كتابته النه غامض .كل
مادة من مواده تحتمل اجتهادات مختلفة.
يقول الرئيس حسني الحسيني ان من املفروض
وضع قوانني دستورية لتوضيح مهامت
النائب والزامه الحضور.

■ هل هذا هو السبب الوحيد الذي يعرقل
عملية االنتخاب؟
■ ماذا عن عدم حضور النواب هذه □ كال ،مثة سبب آخر هو الوضع االقليمي.
من سوء الحظ ان العامل الخارجي هو
الجلسات؟
□ عدم حضور النواب ته ّرب من واجب الطاغي يف تاريخ انتخاب رؤساء الجمهورية

يف لبنان باستثناءات قليلة من بينها انتخاب
الرئيسني شارل حلو وسليامن فرنجيه اىل حد
ما .ادخلت كتلة العامد ميشال عون اليوم
معطى جديدا وعقالنيا يدخل يف قلب منطق
النظام الطائفي ،هو ان الزعيم االكرب يف كل
طائفة يتحكم وميارس الصالحيات املعطاة
يف الدستور عىل غرار ما يحصل يف الرئاستني
الثانية والثالثة .هذا املنطق يف ظل ما حصل
عندنا يف املحاصصة ،ال اقبله انطالقا من
جذوري العلامنية .ارفض هذا االمر وال اراه
طبيعيا .لكن مبا ان الجو يرسي عىل افرقاء،
فلامذا استثناء اآلخرين اي املسيحيني؟ من هنا

مثة قوة يف طرح رؤية "التيار الوطني الحر"
حيال هذا املوضوع.
■ هل وصلنا اىل مسلمة ان لبنان مل يعد
قادرا ،السيام املوارنة ،عىل ايصال رئيس قوي؟
□ وقعت مبارزات رئاسية يف االعوام
االخرية .االتهام الشائع قبل الطائف ان
املارونية السياسية هي التي كانت تتحكم
باالمور ،وعلينا ان نرى اليوم ان مثة سنية
سياسية واخرى شيعية .مبا ان سلطات
رئيس الجمهورية محدودة للغاية يف دستور
الطائف ،فقد بات هناك عدم توازن.
■ هل مل يعد يف االمكان االتيان برؤساء اقوياء
عىل غرار الرئيسني شمعون وشهاب؟
□ سبق يل ان طرحت عام  1985ان يتم
انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب .مثة
احتامالت عدة الصالح النظام يف الدستور
اللبناين .الدول التي تتبع النظام الرئايس ال
متلك هذا املحيط االقليمي املتأجج .ارى
ان الرئيس اميل لحود كان قويا ،والطائفة
املارونية نفسها يف بعض االحيان ال تحب
الرئيس القوي ،والرئيس شهاب مل يكن محبوبا
لديها .االحظ ان الرؤساء االقوياء خرجوا من
الجيش من امثال شهاب ولحود.
■ الرئيس شمعون كان يصنف من االقوياء
ايضا ومل يخرج من الجيش؟
□ نعم الرئيس شمعون كان قويا .اعترب ان
الجيش املؤسسة الوحيدة يف البلد التي توجد
فيها الطائفية بدرجات اخف من غريها .اذا
اردت ان تعرف من هو الرئيس الذي حمل
افكارا وطموحات اصالحية لتبني انه الرئيس
شهاب.
■ هل مل يعد امام اللبنانيني مفر من انتخاب
رئيس وسطي من خارج "نادي االقوياء"؟
□ يعود االمر اىل التوازانات االقليمية الن
النواب ميثلون احزابا تعمل يف ظل نفوذ
املظلة االقليمية الكربى او القوى الدولية.
■ من خالل متابعتك الطويلة انتخابات

الرئاسة ،ايهام افضل للبنان الرئيس القوي ام
الوسطي؟
□ اذا كان الرئيس القوي يعمل عىل تثبيت
استقالل لبنان وتفكيك العالقات العضوية
بني الزعامات الطائفية والقوى الخارجية،
فليكن قويا واهال به .اذا اردنا شخصية
وسطية لتسيري االمور وال تعمل ،فهذا يعني
ان ال اصالح يف البلد وسنبقى يف املشكالت
نفسها.
■ اال تالحظ ان موازين القوى هي التي
باتت تتحكم باالنتخاب بدال من الدستور؟
□ اذا مارسنا لعبة النظام الربملاين ،من
املفروض احرتام املواعيد وانتظام الحياة
السياسية وتوازناتها ،وليس فرض زعامات
طائفية.
■ يف حال استمر هذا الوضع ،هل تقدم
الجهات املسيحية عىل رفض ايصال
شخصيتني قويتني اىل الرئاستني الثانية
والثالثة؟
□ االحزاب املسيحية الرصفة مل تتفق اوال
عىل اسم واحد .هذا االمر ليس جديدا
عىل الطائفة املارونية ،وهو دليل عىل
عدم خضوعها لديكتاتورية عليها كام
هي الحال يف اماكن اخرى .اتصور ان
ليس للمعاناة املسيحية امكانات لفرض
زعيم قوي .يف نظام املحاصصة توضع
حواجز .اذا وصل شخص اصالحي اىل رأس
السلطة نرى ان كل املصالح الطائفية
االخرى تنفذ مقاومة رشسة ضده .االمر
وارد بأن ينادي املسيحيون بشخصني غري
قويني يف مجليس النواب والوزراء ،بحيث
يستعملون السالح نفسه.
■ اىل اين يتجه مسار االستحقاق الرئايس
املعطل؟ هل ينتظر حال يف سوريا ينعكس
علينا؟
□ بحسب نوع من التسوية يف سوريا .اذا
كانت عىل اساس التسوية العراقية فهي ال
تناسبنا .االفضل لنا ان تبقى سوريا موحدة.
مثة مشكالت عدة يجب ان تحل النتخاب

يدفع لبنان ثمن اهميته
العسكرية والتعاون بني
الجيش وحزب الله

الوزير السابق الدكتور جورج قرم.

الرئيس عىل نحو سلس بدءا من قانون
انتخاب جديد .مثة توافق عىل ان النظام
النسبي هو الذي يناسب لبنان.
■ ال يؤيده جميع االفرقاء؟
□ تقريبا الجميع يؤيدونه .اذا اخذنا النخبة
السياسية التي تعمل خارج لعبة املحاصصة
فهي ايضا تؤيده بدءا من الرئيس سليم
الحص وغريه ،اضافة اىل مطالبة املجتمع
املدين به .النظام االكرثي شنيع.
■ هل ترى ان االستحقاق لن يبرص النور؟
هل يتحمل افرقاء الداخل املسؤولية
االوىل؟
□ يدفع لبنان اليوم مثن اهميته العسكرية
والتعاون القائم بني الجيش وحزب الله يف
القضايا االمنية التي تزعج ارسائيل كثريا،
اضافة اىل بعض الدول العربية .مثة عامل
مهم يف لبنان هو املجتمع التعددي .ما زلنا
يف العيون االرسائيلية ،الن القوة العسكرية
التي اكتسبناها عىل مشارف الجليل
ستدفعها يوما ما اىل االنتقام من حزب الله،
وهي تنتظر الفرصة السانحة ،فيام ينقسم
اللبنانيون حول هذه النقطة.
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عتريسي :املسيحيون يتحملون
مسؤولية عدم انتخاب رئيس
■ العرقلة الحاصلة يف انتخابات الرئاسة داخلية
ام خارجية؟
□ العرقلة الحاصلة داخلية وخارجية .تاريخيا
تخضع كل انتخابات رئاسية يف لبنان لتأثريات
اقليمية ودولية .الدولة االقوى اقليميا تتدخل عادة
يف انتخابات الرئاسة من مرص اىل سوريا والسعودية
اىل غريها من الدول العربية .اما خارجيا فان فرنسا
والواليات املتحدة االمريكية لهام تأثري ايضا .منذ
التسعينات دخلت ايران عامال مستجدا .ال شك
يف ان اختالف هذه الدول يف ما بينها يؤثر سلبا
عىل بلدنا اضافة اىل انشغالها مبلفات اخرى .تستند
العوامل الخارجية اىل توازنات ومعطيات داخلية.
العامل الداخيل مهم وهو يف تقديري االول ،ولو
كان متوافرا وقادرا الرغم العامل الخارجي ودفعه
اىل اللحاق به ،وتم انتخاب رئيس بدال من استمرار
كل هذا التأخري يف امتام االستحقاق .ما يحصل
عندنا هو انقسام داخيل قوي ليس بني القوى
السياسية وهو امر طبيعي ،بل هناك انقسام
مسيحي ايضا .ال اتفاق عىل شخصية مسيحية
جامعة للرئاسة .لو حصل هذا التوافق ،اعتقد انه
كان سيفرض نفسه عىل اللبنانيني جميعا وعىل
الجهات االقليمية والدولية حتى.

املسيحيني ان يصل من خاللهم رئيس قوي .لكن
نرى انهم غري متفقني اليوم عىل من هو الرئيس
القوي؟ هل هو العامد ميشال عون ام النائب
سليامن فرنجيه؟ لو اجمعوا عىل اسم الصبح
الرئيس االقوى شعبيا ومسيحيا وعىل املستوى
البطريريك .النقطة الثانية عند املسيحيني مسألة
تفضيل الخارج لهم وال سيام من الغرب وفرنسا
تحديدا ،وهذا االمر مل يعد موجودا حتى عند
فرنسا االم الحنون ،ما سحب جزءا من قوة
الرئيس املسيحي.
■ هل يتمثل حبل الخالص الرئايس بالتوصل اىل
انتخاب شخصية توافقية تحظى بقبول الجميع؟
□ ال يبدو حاليا ان الخالص الرئايس يتوافر يف
شخصية وسطية بسبب التنافس واالستقطاب
الحاد بني االقطاب املسيحيني من جهة ،والقوى
املسيحية السياسية التي تتبنى شخصية يف مقابل
اخرى .الشخصية الوسطية تعني ان يكون هناك
اجامع بني القوى السياسية عىل اسم الشخصيات
املسيحية املتصدية ملصلحة وجه وسطي يحظى
بتفاهم اقليمي  -دويل ،وهو غري متوافر اليوم.

■ هل ال يزال يف امكان بكريك ان تؤدي دورا
■ اال ترى ان موازين القوى السياسية اصبحت حيال الشغور الحاصل يف رئاسة الجمهورية؟
□ حاولت بكريك ان تلعب دورا يف جمع
اقوى من الدستور؟
□ بالطبع .اخذت موازين القوى تفرض نفسها املسيحيني ومل تنجح .اصبحت غري قادرة عىل
عىل الدستور ،وان يف امكان اي طرف من االطراف فرض الرئيس املطلوب مسيحيا ،والزام املسيحيني
الرئيسيني ان يعطل استحقاقا يف حجم انتخاب الن كال من االطراف السياسيني املسيحيني يطرح
رئيس للجمهورية ،او مينع اصدار قانون انتخاب .مرشحا من دون ان تستطيع البطريركية املارونية
هذا الوضع يشكل كارثة عىل البلد ،وال يؤدي فرض الرئيس او عرقلة وصوله ايضا.
اال اىل املزيد من االزمات .يرجع السبب اىل ان
الجرعة املذهبية يف لبنان اصبحت مرتفعة جدا ■ ،من الرئيس بشارة الخوري اىل الرئيس ميشال
وتغلغلت يف االدارات وسائر املؤسسات .ال ابالغ سليامن ،عىل منط اي من الرؤساء السابقني ميكن
اذا قلت ان وضع لجنة لكتاب يف علم االجتامع ايصال الرئيس املقبل؟
□ ال نستطيع ان نعزل قوة الرئيس عن الظروف
اصبح يحتاج افرادها اىل توزيع مذهبي.
الداخلية والخارجية .ال توجد شخصية قوية
■ هل اصبح ممنوعا عىل املسيحيني االتيان وفقا ملواصفاتها الذاتية فحسب .عندما تتحدث
عن الرئيس سليامن فان املعطيات الداخلية
برئيس قوي اىل املنصب االول يف البالد؟
□ من حيث املبدأ ،ال احد يقول انه ممنوع عىل واالنقسامات التي وقعت يف البالد آنذاك

ويالالسف لن يتمكن
اللبنانيون من انتخاب
رئيس قريبا

الدكتور طالل عرتييس.

ساهمت يف ايصاله اىل سدة الرئاسة االوىل .عىل
سبيل املثال ،انتصار املقاومة ساهم يف ايصال
الرئيس اميل لحود الذي كان متحالفا معها .اعتقد
ان الوضع الداخيل يؤثر يف ابراز قوة الرئيس ،واذا
توحد املسيحيون وكانوا خلفه وساندوه فذلك
يساعده حتام .كان من املالحظ يف محطات عدة
وقوف املسيحيني خلف رئيس الجمهورية حتى
لو مل يكونوا معه قبل انتخابه ،وشكل هذا االمر
عنرص قوة لهم .املسألة مل تعد موجودة اليوم،
وهي واحدة من املشكالت التي اصبحت حاليا
جزءا من تركيبة املسيحيني ولبنان.
■ يف ظل هذه املعطيات ،هل ترى ان ملف
الرئاسة يتجه نحو املزيد من الشغور وهو يدخل
عامه الثالث؟
□ ويا لالسف ،يبدو ان اللبنانيني لن يستطيعوا
انتخاب رئيس يف االفق القريب .املسؤولية يف
ذلك تقع عىل املسيحيني يف الدرجة االوىل .من
خالل اتفاقهم الواضح والشامل عىل شخصية
واحدة ،يستطيعون فرضها عىل الجميع محليا
وخارجيا .هذا االمر لن يتحقق ،اضافة اىل ان
ال ظرف اقليميا او دوليا يضع لبنان يف جدول
االعامل بل يف آخر قامئة اهتاممات الدول .ما دام
االستقرار االمني متوافرا يف البلد ال احد يشعر
بان االنتخابات رضورة ،مع ان من الواجب ان
تكون يف سلم االولويات.
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الملف

جورج شاهني ،غاصب مختار

وزير العمل :أناشد العاطلني عن العمل البقاء في لبنان
تش ّدد إجازات العمل لألجانب لحماية األمن واإلستقرار
يعرب عيد العمل كسواه من االستحقاقات .موعد ال اكرث .ليس مثة ما يُقدم اىل
اصحاب العيد .ليس مثة ما ميكن ان يعدهم به احد .يف بلد تراكمت ملفات
االنقسامات والسجاالت ورائحة الفضائح واتهامات الفساد وشلل املؤسسات ،ما
عساه يعني العامل عيدهم
يف عيد العمل يبدي وزير العمل سجعان قزي
رغبة يف عدم الحديث عام يسميه انجازات:
عملية االصالح يف الدولة تكون شاملة او ال
تكون .يلفت اىل ما قام به «لتحسني صورة
لبنان وسمعته الدولية وتنظيم العاملة
االجنبية لضبط االمن ووقف االتجار بالبرش».
يتوقف عند مطالبته املجتمع الدويل بتقديم
العون للبنان ومؤسساته ،رافضا اي طلب
لربط املساعدة بتوسيع نطاق العاملة
للنازحني السوريني« :الوظائف هي للبنانيني
اوال ،وما ميكن ان يستفيد منه السوريون لن
نتأخر يف توفريه».
■ بعد عامني عىل توليك مهامت وزارة العمل،
ما هي االنجازات التي تحققت اىل اليوم؟
□ هناك عدد من االنجازات تحققت عىل
مدى عامني ،اولها االنتقال بالوزارة من وزارة
اجازات العمل اىل وزارة ترتجم مرشوعا
متطورا وعرصيا وتواجه قضايا كربى كمكافحة
االتجار بالبرش وعاملة االطفال وبناء عالقاتها
مع املنظامت االقليمية والدولية .ثانيها خلق
ذهنية عمل وديناميكية جديدة للخروج من
البيئة النفسية التي كانت سائدة يف دوائرها
وتتحكم باجواء العمل .متكنّا من تنظيم
املصالح والدوائر واالقسام املركزية والالمركزية.
عديد الوزارة يلحظ  286وظيفة وما هو
موجود اليوم ال يتعدى  153منها .ما يعني ان
الشغور قد بلغ  %47وسيزيد عند احالة اي
موظف اىل التقاعد من دون توفري البديل منه.
لتقريب الوزارة من طالبي خدماتها فتحنا
مكاتب اقليمية يف جونيه وحلبا ،وطلبت
الرتخيص من مجلس الوزراء ملكاتب اخرى يف
مرجعيون وزحلة .لحامية اليد العاملة اللبنانية

عدلنا نظام العمل والغينا «كوتا االجانب» يف
املؤسسات وفق تصنيف علمي جديد .منعنا
التوظيف يف البعض منها وسمحنا بـ%75
يف البعض اآلخر كتلك املتخصصة بجمع
النفايات والتنظيفات والبناء .لحامية االمن
واالستقرار حرصت تجديد اجازات العمل
للفئتني االوىل والثانية بتوقيعي فانخفضت
االجازات خالل سنة حواىل  .%60ضبطنا
عمل مكاتب االستقدام للعامالت يف الخدمة
املنزلية ،وقمنا بـ 18اجراء لتنظيم اوضاعهم،
فانخفض العدد من  657مكتبا اىل  .535باتت
هناك مؤسسات خاصة باستقدام العاملني
الرجال .قطاعات الزراعة والبناء واملتخصصة
بالتنظيفات وجمع النفايات تحتاج اىل
االلوف منهم ،وكان علينا تنظيم استقدامهم
مبا يحول دون ادخالهم بطرق ووسائل غري
رشعية .يف موازاة ذلك مل نغفل عن مواجهة
عاملة االطفال فوضعنا دليال ونظاما جديدين
ترجم بتشكيل «الهيئة الوطنية ملكافحة عمل
االطفال» برئاسة الوزير وعضوية مندوبني من
وزارات وادارات عامة ومنظامت دولية .اىل
الخط الساخن الذي اطلقناه لتلقي شكاوى
الناس ،اعدنا تنظيم املوقع االلكرتوين للوزارة.
ملواجهة البطالة والحد منها ،ف ّعلت املؤسسة
الوطنية لالستخدام وعينت لها رئيسا هو جان
ايب فاضل وعززت عملها وفق برامج محددة
واطلقنا مرشوع »ppp«  الذي ميكن التعريف
به عرب رشاكة منوذجية « Private Puplic
 »Partnershipبني القطاعني العام والخاص
تؤدي اىل تبادل املعلومات الكرتونيا بني الئحة
بفرص العمل والوظائف واخرى بطالبيها .يف
اقل من ايام بات لدينا  1820طلب فرصة
عمل يف مقابل  540طلب عمل .لسنا وزارة

متخصصة يف تخفيض البطالة وتوفري فرص
العمل ،ومواجهة البطالة ال تتحقق سوى
بارتفاع الحركة االقتصادية وزيادة انتاجيتها
وعىل مسؤولية القطاع الخاص .لذلك انعكست
االجراءات التي تحدثت عنها لحامية العاملة
الوطنية بتحول نسبة العامل االجانب يف 17
مؤسسة منوذجية معظمها من الجمعيات
الدولية واالجنبية من  35و %60ما بني عامي
 2012و 2015اىل  9و %17اخريا ،فارتفعت
نسبة العاملة الوطنية فيها اىل  87و.%91
■ تحتل النقابات العاملية مساحة واسعة من
صالحيات وزارة العمل .فام الذي قمت به
لتسوية اوضاعها؟
□ سعيت وما زلت اىل ضبط العمل النقايب
وتنظيمه وحاولت دمج بعض النقابات املتعرثة
واملتشابكة الصالحية ،عدا عن املخالفة منها.
هناك نقابات مل تنتخب مجالسها وقياداتها
منذ عرشين او ثالثني سنة ففرضت عليها
اجراءها .اخريا دخلنا يف مرحلة معرفة اهلية
املنتسبني اليها .اىل ذلك وجهت انذارات عدة
اىل نقابات مخالفة ومن مل يلتزم منها تم
حلها .منها ما هو موجود يف قطاعات اتخمت
بالنقابات فاوقفت الرتخيص نهائيا فيها ،فيام ال
تزال هناك قطاعات ال نقابات فيها ومل ّ
ارخص
اال ملن تلتزم كل الرشوط القانونية .لئال تتكرر
التجارب السابقة التي اغرقت البالد بالنقابات
وتحديدا ما بني االعوام  1990و 2014حيث
ولدت النقابات بالعرشات ،لهذا السبب شلت
الحركة النقابية يف البلد .حني تشل الحركة
النقابية ال يعود هناك ارضابات وال تظاهرات
يف بلد فيه  %25بطالة وفيه  1.170.000لبناين
تحت خط الفقر وهو ما يفرس ان هناك يف
العمل النقايب امرا غري صحيح وغري طبيعي.
■ اىل اي حد نجحت يف تحقيق ما عزمت
عليه؟
□ ال بد من التأكيد ان عملية االصالح يف

يف الخالف بني االدارة وموظفي  TMAويف
كازينو لبنان وبنك الصناعة والعمل وعدد
من الصحف ومؤسسات كبرية اخرى .لذلك
كان من الطبيعي ان ينظر العامل واملوظفون
وارباب العمل بارتياح اىل دور الوزارة التي
تتدخل من دون انحياز وتحمي حقوق
العامل.

وزير العمل سجعان قزي.

الدولة تكون شاملة او ال تكون .االصالح
املطلوب ال يتحقق مبا يقوم به وزير داخل
وزارته فحسب ،بل بتعاون هيئات الرقابة
والتفتيش وديوان محاسبة والقضاء وصوال
اىل االجهزة االمنية .تفتقر وزارة العمل
اىل مهارات نتيجة توظيفات ايام الحرب
العشوائية التي مل تراع الكفاية واالهلية
واالختصاص .كام سعيت اىل تعزيز فريق
التفتيش الذي استعاد بعضا من معنوياته.
لكن ذلك ال يخفي حقيقة مرة لوجود 9
مفتشني اداريني يف الوزارة وهو ما دفعني اىل
خرق القانون وضم املفتشني الفنيني ومنهم
االطباء واملهندسون الزراعيون اىل فريق
التفتيش االداري ،فارتفع العدد اىل  18مراقبا.
عززنا الدائرة القانونية ومصالح ودوائر
النقابات والديوان واجازات العمل لرفع
الكفاية ومكافحة الفساد .اوقفت العمل
بالوكاالت الوهمية التي تحمل التوقيع نفسه
رغم تعدد املكلفني ،وباتت الوكالة املقبولة
هي املثبتة لدى محام وكاتب عدل وباسم
شخص محدد .باتت الوزارة اليوم حارضة يف
الكثري من املجاالت االدارية والديبلوماسية،
وتتعاطى مع املنظامت الدولية وتحاور
املجتمع الدويل والعريب فتحولت بذلك اىل
وزارة سيادية بامتياز ألن ال سيادة من دون
شعب يعمل .الشعب العاطل عن العمل ال

السباب سياسية
من الصعب تنظيم كامل
للعمالة السورية في لبنان
توجد لديه وزارات سيادية اخرى ،وال توجد
عنده دولة سيدة ومستقلة ،والعكس صحيح.
■ انعكس تدهور الوضع االقتصادي
عىل اوضاع الكثري من املؤسسات التي
شهدت عمليات رصف جامعي من دون
مراجعة وزارة العمل .كيف واجهت هذا
الواقع؟
اغي يف صالحيات وزارة العمل،
□ انا مل ّ
بل سعيت اىل تفعيلها .مل يشعر العامل
واملوظفون ان هناك من يرعى شؤونهم
فتحاشوا اي مواجهة مع ارباب العمل ومل
يخاطروا بها .لكن عندما وفرت لهم التغطية
القانونية واالدارية انتعشت العالقة بني
الطرفني ،وخاطبت كل املؤسسات والرشكات
بان عليهم اطالع الوزارة عىل اي عملية
رصف جامعي لتقوم بواجب حامية املوظفني
والعامل ،ولعبنا دور الوسيط ،وهذا ما حصل

■ فرضت االزمة السورية واقعا جديد تجىل
بالنزوح السوري اىل لبنان وباتت سوق العمل
بال ضوابط .كيف واجهتم الواقع الجديد؟
□ من الصعب ان يحصل تنظيم كامل للعاملة
السورية يف لبنان من دون غريها من باقي
الجنسيات .وضع الحدود اللبنانية  -السورية
ووجود مسارب غري رشعية عىل طول الحدود
الرشقية والشاملية والبحرية يحول دون ذلك،
اىل ما تسببت به الحرب السورية من هجرة
شعبية سورية ابتداء من عامي  2014و.2015
فالنازح السوري الذي اىت مبفرده استقدم
عائلته ومحيطه اىل لبنان وناهز عددهم مليون
و 700الف سوري .احيص من اصلهم مليون
و 200سجلوا عىل لوائح املفوضية العليا لالمم
املتحدة لشؤون الالجئني ( ،)UNHCRومن
اصلهم هناك  %47يشكلون قوة عاملة تزاحم
العامل اللبنانيني .رغم ذلك فالخطورة الحقيقية
املتأتية من النزوح ليست بسبب اليد العاملة
السورية التي تزاحم اللبنانية امنا من منافسة
ارباب العمل السوريني ارباب العمل اللبنانيني.
حاليا ال ارقام رسمية دقيقة حول عدد السوريني
املوجودين يف لبنان ،وال بالنسبة اىل عدد
العاملني .يف احصاءاتنا نقدر عدد السوريني
العاملني يف لبنان بنحو  600الف .من اصل
هذا الرقم تقدم  996منهم بطلب اجازة عمل
فقط عام  .2015ليس ألن الوزارة ال تصدر
اجازات عمل خالفا ملا يروج له البعض ،فنحن
نعطي اجازات العمل للسوريني يف القطاعات
التي تحتاج اىل يد عاملة سورية وبقدر حاجة
السوق اليها.
■ هناك من يتحدث عن صعوبة الفصل بني
النازح والالجئ .انت من وجه االتهام اىل بعض
املوفدين الدوليني الذين يطالبون بتوسيع
مجاالت العمل للسوريني عىل حساب اليد
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العاملة اللبنانية؟ ما الذي يربر ذلك؟
□ الالفت انه كلام تقدم مرشوع التسوية
السياسية يف سوريا عىل حساب العسكري
زاد تشدد املجتمع الدويل لتثبيت النازحني
السوريني يف لبنان .استطيع ان اقول انه منذ
حواىل سنة اىل اليوم مل استقبل او التقي اي
مسؤول اجنبي اال حاول اقناعي برضورة ايجاد
خطة لتأمني عمل للنازحني السوريني من خالل
خلق مشاريع امنائية جديدة .كنت وما زلت
اتصدى مبارشة لهذا االمر وهو ما قادين اىل
فقدان الثقة باملجتمع الدويل .هذا املجتمع
الذي يسعى اىل توطني الفلسطينيني يف لبنان،
وهو الذي تركنا تحت االحتالل االرسائييل
والوصاية السورية ،وهو الذي حال دون
وقف امتداد الحروب يف دول الرشق االوسط
ليك تصل الينا ،ورغم ذلك فإن هذه العقدة
هي لدى بعض اللبنانيني الذين يعملون لنيل
اعجاب املجتمع الدويل والسفراء والقناصل.
من هنا رفضت كل هذه املشاريع وقلت لهم
اننا ،من دون متنني املجتمع الدويل ،مستعدون
لتوظيف السوريني يف القطاعات التي نحتاج
اليهم فيها فقط .بالتايل اذا كنتم تريدون ان
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تعطوا مساعدات او انشاء مشاريع فلتكن
للبنان ،واذا وفرت فرص عمل للسوريني اىل
جانب اللبنانيني فاهال وسهال .فام رفضته
اساسا هو ربط املساعدات بالتوظيف وكأن
استضافة لبنان ملليون و 700الف نازح سوري
ال قيمة لها لدى املجتمع الدويل.
■ كيف تق ّوم التجربة القامئة بني الوزارة
واملديرية العامة لالمن العام؟
□ عالقات االحرتام والصداقة والتقدير
تربطني باملدير العام لالمن العام اللواء
عباس ابراهيم .كنت اقدّر عمله يف الجنوب
ومن ثم يف مديرية املخابرات .قبل ان اتوىل
وزارة العمل كنت اقدر عمله الذي اعطى
لالمن العام دوره الطبيعي الكبري .اما عالقة
الوزارة باملديرية فهي جيدة ،وهناك لجنة
مشرتكة دامئة تجتمع دوريا ملعالجة ملفات
لها عالقة بالعاملة الوافدة اىل لبنان ،او
مكافحة العاملة االجنبية وغريها من االمور
املستجدة يف اطار من التعاون والتكامل.
■ نحن اليوم يف شهر ايار الذي يبدأ بعيد

العمل ،ما هي رسالتك اىل عامل لبنان؟
□ افضل ان اتوجه اىل العاطلني عن العمل
فهم اكرثية ان مل يتساووا والعاملني .يف
احصاءاتنا مليون و 600الف لبناين ولبنانية
يعملون ،يشكل الرجال  %64منهم والنساء
 .%36عليه اتوجه اىل العاطلني عن العمل
وادعوهم اىل عدم اليأس ،وان ال يربطوا
والءهم للبنان وبقاءهم فيه بالعمل ألن
االنتامء اكرب من اي يشء .وان كانت لقمة
الخبز شيئا مهام جدا ،فليس بالخبز وحده
يحيا االنسان .ال بد من ان يقتحموا سوق
العمل وان يجدوا فرص عمل لهم .ما
امتناه ان يستعيد لبنان استقراره واستقالله
وينتخب رئيس للجمهورية ليك يصبح لدينا
دولة تعمل بانتظام وقادرة عىل النمو .ال
فرص عمل جديدة من دون النمو .منذ بدء
النزوح السوري اىل لبنان انخفضت نسبة
النمو  %2.9كل سنة ،وهو ما ترجم من
العام  2011اىل عام  2015بانخفاض النمو
 ،%15فباتت نسبة النمو تحت الصفر .ليكن
مفهوما ان دولة تفتقر حركتها االقتصادية
اىل النمو ال تنتج فرص عمل.

دورات تدريبية لرفع مستوى ّ
العمال اللبنانيين

نوسع قاعدة توفير فرص عمل
وزير الصناعةّ :
ترتبط وزارة الصناعة ارتباطا عضويا بالعامل كونها تتابع مصري نحو  200الف عامل
وتخطط ملستقبلهم .تسعى كذلك اىل تحسني مستواهم االنتاجي واملهني عرب دورات
تدريب مهنية متخصصة ،تقام عىل مراحل عدة ،وان كانت ال تعنى مبارشة باوضاعهم
املعيشية واالجتامعية واملطلبية ،كون هذا الجانب من اختصاص وزارة العمل

يف مقابل االنتاج املستورد .عندما تكون هناك
دول يف الجوار تدعم صناعتها وتحميها تنخفض
قدرتنا عىل املنافسة ،وهذا ابرز ما تعاين منه
صناعتنا الوطنية.

بقدر ما تعاين الصناعة اللبنانية من مشكالت ،تعاين منه الصناعة يف خضم املنافسة الرشسة
يعاين القطاع العاميل فيها بسبب املنافسة التي تواجهها.
االجنبية ،سواء يف الصناعات املستوردة او يف
اليد العاملة غري اللبنانية ،فيام اجراءات الدولة ■ ما هو واقع الصناعة املحلية واليد العاملة
وقراراتها ال تزال محدودة لحامية الصناعة واليد اللبنانية؟
□ الصناعة كقطاع انتاجي يف لبنان عانت طويال
العاملة الوطنية.
قابلت "االمن العام" وزير الصناعة الدكتور من اهامل الدولة رغم انها تتميز بجودة عالية.
حسني الحاج حسن الذي حدد منهج تعاطي لكنها تواجه منافسة بالتكاليف نتيجة ارتفاع
الوزارة مع العامل وعالقتها بهم ،متطرقا اىل ما كلفة االنتاج وكلفة االرض والطاقة واليد العاملة

■ هل فكرتم يف اجراءات وتدابري معينة لحامية
االنتاج الصناعي الوطني؟
□ طبعا ،نحن ال نفكر فيها بل بارشنا تطبيقها.
يف العامل اما هناك مواد اولية واما سوق ضخمة
لترصيف االنتاج ،او تعتمد سياسة الحامية او
سياسة الدعم ،او تستند اىل كل هذه االجراءات
مجتمعة .اما نحن يف لبنان فال امكانات لدينا
لندعم باملال ،لذلك نذهب اىل الحامية عرب
الرسوم املفروضة عىل البضائع املستوردة ،سواء

الرقم الرسمي ،اال يكفي ذلك للمنافسة يف كل
القطاعات االنتاجية.
■ كيف تحدد خطوات الوزارة لرفع مستوى
الصناعة واليد العاملة اللبنانية؟
□ نحن نقوم بدورات تدريب مهنية للعامل
لرفع مستواهم املهني .هناك مثال مرشوع
مع "اليونيدو" التابعة لالمم املتحدة لتدريب
العامل الصناعيني يف قطاع املفروشات وتأهيل
القطاع ،ولدينا دورة يف القطاع الغذايئ تتضمن
تدريبا للعامل .يضم معهد البحوث الصناعية
مركز تدريب عىل التلحيم يف الصناعات
امليكانيكية .مثة دورات تدريب دامئة للنهوض
مبستوى العامل اللبناين يك يتمكن من املنافسة.
مستوى اليد العاملة اللبنانية بات رفيعا ،وبلغ
مستوى الصناعة اللبنانية عموما مرتبة جيدة.

وزير الصناعة الدكتور حسني الحاج حسن.

الرسوم الجمركية او الرسوم النوعية ،او عرب
تحديد الكميات املسموح استريادها ،او وضع
معوقات تجارية .جميع الدول تتخذ هذه
االجراءات لحامية انتاجها الصناعي .عندما
زارنا وفد منظمة التجارة العاملية اعطيته الئحة
باجراءات الحامية املتخذة يف كل دول العامل.
من الصعب ان ندعم كلفة االنتاج ماديا ،فكيف
ندعم الصناعة مثال بخفض كلفة الكهرباء عىل
املصانع ومؤسسة الكهرباء عندنا تعاين عجزا
كبريا؟ من الصعب خفض كلفة االنتاج يف لبنان.
■ اال ينعكس ذلك تصادما مع قطاع التجار؟
□ واجبايت كدولة تسويق البضاعة اللبنانية
وليس تسويق البضاعة املستوردة .مثة اجراءات
حامية ناجحة لكنها قد تستغرق وقتا ،وما زال
العجز التجاري  17مليار دوالر .نحن يف حاجة
اىل اجراءات اكرث من املتخذة بعرشات املرات
مثل اعادة مناقشة االتفاقات مع الدول االجنبية،
والحد من الكميات املستوردة ،ومنع اغراق
السوق ،وخفض الواردات وزيادة الصادرات.
■ ماذا عن االنضامم اىل منظمة التجارة الحرة
العاملية؟
□ من قال اننا سننضم اليها؟ ال تزال هناك
مناقشة يف هذا الصدد وال نقول مفاوضات،
واالنضامم ليس مطروحا بعد.

■ كيف ينعكس واقع الصناعة اللبنانية عىل
وضع العامل اللبناين؟
□ طبعا عندما تكون الصناعة يف هذا املستوى
والوضع مير يف مرحلة حرجة ،سينعكس ذلك
عىل مستوى العاملة ويزيد مستوى البطالة
الذي وصل اىل نسبة  .%35عندما ال تكون لدينا
صناعة مزدهرة تصبح البطالة مزدهرة.

■ ما ابرز القضايا التي تتابعها الوزارة وتخص
العامل؟
□ نحن نفرض من خالل الرتخيص للمصانع
مجموعة اجراءات حامية لسالمة العامل وسالمة
املصانع ،من ضمنها التأمني .هناك عمليات
كشف للرقابة عىل املصانع ملراقبة مدى التزامها
اجراءات حامية العامل.

■ هل من اجراءات حامية للطبقة العاملة؟
□ نحن كوزارة صناعة لسنا مسؤولني عن
واقع العاملة ،فهذا االمر من اختصاص
وزارة العمل كونها تتابع الشؤون االجتامعية
واملطلبية للعامل الصناعيني .وزارة العمل
تقوم بدورها للحد من اليد العاملة االجنبية
التي تزاحم اليد العاملة اللبنانية .هناك
مليونا نازح يف لبنان ،وهذا يكفي ملعرفة
حجم املنافسة الحاصلة لليد العاملة املحلية.
لو كان هناك مليون ونصف مليون نازح وفق

■ هل من رقم تقريبي لعدد العامل يف قطاع
الصناعة؟
□ هناك نحو  200الف عامل يف القطاع الصناعي
بني لبناين وغري لبناين ،ومل نقدر نسبة اللبنانيني
منهم بدقة .لكن من املفرتض ان يكون هناك ما
نسبته  %90لبنانيني ،وهذا االحصاء موجود عند
وزارة العمل.

االنضمام الى منظمة
التجارة الحرة العاملية
ليس مطروحا

■ مباذا تعدون العامل يف عيدهم؟
□ انا ال اعد العامل ،واجبايت ان اعمل لتوسيع
قاعدة الصناعة يف لبنان لتوفري فرص عمل اكرث
للبنانيني .يجب ان نصل اىل هذا االمر وان ال
نكون كمن يرضب مستقبل البالد ومستقبل
الشباب ايضا ،وهذا يحتاج اىل قرار سيايس من
الدولة .عندما تصبح لدينا صادرات اكرث تزدهر
الصناعة اكرث ،وترتفع الرواتب ،وتزيد مداخيل
العامل والصناعيني ومداخيل البلد ،وتتوسع
الدورة االقتصادية.
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الملف
اإلتحاد العمالي العام باشر ورشة التجديد:
الضمان اإلجتماعي والتغطية الصح ّية في البرملان
يعترب االتحاد العاميل العام عصب الحياة العاملية النقابية واملطلبية واالجتامعية،
ولولبها الضاغط لتحسني ظروف الطبقة العاملة .مر كام هيئات اخرى يف مطبات
وعرثات ،لكنه مل يسقط
يجري االتحاد العاميل العام حاليا ورشة تجديد القطاعية والنقابات املعنية يعمل كل ضمن نطاقه
هيئاته القطاعية ،وصوال اىل انتخابات منتصف من اجل غد افضل للعامل ،وبغية تحقيق الحد
الصيف املقبل .يف االنتظار ال يزال واالتحادات االدىن من املطالب واملكاسب اذا امكن ،يف ظروف

غصن :سلسلة الرواتب
تحتاج الى حوار هادىء
■ اين االتحاد العاميل من تفاقم االزمة
االقتصادية واالجتامعية؟
□ الشكوى يف كل مكان ويف كل قطاع .هذه
االزمة تنعكس عىل كل رشائح املجتمع من
عامل وفالحني ومهن حرة غري مرتبطني بصاحب
عمل وصناعيني .حتى قطاع االعالم من صحف
وتلفزيون ودور طباعة ونرش بات مهددا .لذلك
نرى اقفال مؤسسات انتاجية صناعية وتجارية يف
كل القطاعات ،ونرى عرص نفقات وخفض عدد
املوظفني ،والضحية االوىل يف كل هذه االزمات
هو العامل .االتحاد العاميل يف عني العاصفة
النه يحمل شكوى العامل واالجراء واملوظفني،
والرشيحة الواسعة من الشعب التي تنتج وتنفق
يف هذا البلد .ال يغيب الوضع السيايس املتأزم
عن بالنا ،وهذه الغيبوبة السياسية التي نعيشها
عىل كل املستويات تؤثر ايضا الن مؤسساتنا
السياسية معطلة .مثة غياب ملوقع رئيس
الجمهورية ،وشلل يف مجلس النواب ،وتعطيل
العمل الحكومي وتعرثه .هناك انعدام مسؤولية
يف بعض االحيان لدى الدولة ملعالجة االولويات
واالمور االكرث الحاحا بالنسبة اىل املواطن ،واملثال
عىل ذلك مسألة معالجة ازمة النفايات.
■ كيف سيتصدى االتحاد لهذه املشكالت

القامئة؟
□ االتحاد يتصدى للمصائب او يحاول احيانا ان
يسبقها ،مبعنى انه يحاول منع حصولها .يف بعض
املراحل كان هناك مرشوع لزيادة سعر صفيحة
البنزين تصدينا له وتحركنا عفويا ومسبقا من
دون انتظار صدور قرار الزيادة ،ودعونا كل
االتحادات النقابية اىل االستعداد للنزول اىل
الشارع فور صدور القرار برفع االسعار ،ومنعنا
حصوله .نحاول ان نكون يف املوقع الهجومي
دفاعا عن حقوق العامل ومصالح الناس .اكرث من
ذلك يكون من املغاالة اذا ادعينا اننا يف ظل هذا
الوضع قادرون عىل االمساك بالقرار االقتصادي
واالجتامعي بالشكل املرتجى واملناسب .االجور
هي االهم النها ميزان التوازن املعييش .واذا
انحرست ملصلحة غالء االسعار من دون حسيب،
من ابسط واجبات الحكومة ان تقوم مبعالجة
لجم االسعار .كذلك بالنسبة اىل سلسلة الرتب
والرواتب ،وهي مطلب محق لكل الرشائح،
لكنني اعتقد انه يتحقق بالحوار الهادىء مع
الحكومة واملعنيني بهذا امللف .وقد بدأ الحديث
به حاليا بهدوء بال انفعال وصخب ،ألن ليس
بهذه الطريقة يجري العمل النقايب الصحيح
للحصول عىل املكاسب ،بل املبدأ ان نحصل عىل
ما ميكن ونطالب باملزيد .مع االسف يف فرتة من

صعبة يعيشها البلد والطبقة العاملة خصوصا عىل
شتى املستويات ،وتشمل كل الرشائح.
ييضء رئيس االتحاد العاميل العام غسان
غصن ورئيس اتحاد نقابات املصالح املستقلة
واملؤسسات العامة رئيس نقابة عامل املرفأ بشارة
االسمر لـ"االمن العام" عىل جوانب من الخطة
الجديدة للتحرك يف عيد العمل.

ال ندعي قدرة االمساك
بالقرار االقتصادي
واالجتماعي

رئيس االتحاد العاميل العام غسان غصن.

الفرتات كانت هناك غوغاء وفوىض واندفاع.
االتحاد العاميل بدأ مع هيئة التنسيق النقابية
من االساتذة وموظفي القطاع العام حوارا هادئا
وعقالنيا لضبط البوصلة وتوجيهها نحو املكان
الصحيح ،وبدأ تكوين هيئة ضغط اكرث فعالية
وتأثريا للحصول عىل سلسلة الرتب والرواتب.
■ عىل ماذا تشتغلون ايضا من ضمن معالجة
االزمات املعيشية؟
□ هناك مرشوع الضامن الصحي للمتقاعدين،

وقد استطاع االتحاد العاميل العام بحركته
الدامئة انجاز مرشوع قدمناه اىل مجلس النواب
لتغطية املضمونني بعد تقاعدهم .وقد مر يف
لجنة الصحة واللجان املشرتكة ،ونفقاته ليست
كبرية الن اطراف االنتاج الثالثة اصحاب العمل
والدولة والعامل يتحملونها .املرشوع ينتظر
طرحه عىل الهيئة العامة ملجلس النواب ،وهو

يقوم عىل تعديل املادة  14فقط من قانون
الضامن االجتامعي مبا يسمح ملن بلغ سن
التقاعد باالستفادة من الضامن الصحي .والرئيس
نبيه بري يعطي اهتامما خاصا بهذا املرشوع.
طموحنا االبعد تحقيق نظام التقاعد والحامية
االجتامعية للمواطن من كل النواحي ،التغطية
الصحية واملعاش التقاعدي مبا يغنيه عن الفقر

اسمر :انجزنا نظام الطبابة
واالستشفاء للمتقاعدين
■ كيف تعمل نقابة عامل املرفأ ،ومتى ستجرى
االنتخابات النقابية الجديدة؟
□ نقابة عامل وموظفي مرفأ بريوت هي
اول من اتبع العمل النقايب السليم عرب عقد
العمل الجامعي الذي توصلنا اليه كعاملني
وموظفني مع ادارة املرفأ ،والذي ادى اىل حالة
من االنتظام يف العمل بني االدارة والعاملني
يف هذه املؤسسة الوطنية املهمة .مرت عىل
هذه النقابة اجيال من النقابيني الكبار الذين
تركوا بصامت ال متحى ،وحققوا انجازات ال
تنىس .نحن نرتحم عىل هذا الجيل من النقابيني
مقارنة مبا نراه هذه االيام من تقصري لدى
النقابات بسبب التجاذبات السياسية الطائفية
واملذهبية التي تؤثر عىل العمل النقايب ،حتى
ال نحمل النقابيني املسؤولية .نحن منارس
االنتخابات النقابية بطريقة منتظمة ،يف
اتحاد املصالح املستقلة ويف نقابة عامل املرفأ،
وستجرى خالل ايار انتخابات نقابية.
■ ما هي ابرز املكاسب واملطالب التي حققتها
النقابة؟
□ متكنت من تحقيق عدد من املطالب
واملكاسب لتحسني وضع العامل واملوظفني
يف املرفأ ،واهمها الغاء ساعات العمل
االضايف العشوايئ والذي كان يخضع ملزاجية
واستنسابية مطلقة ،واستبدالها بتعويضات
ثابتة للموظفني والعامل .كذلك انجزنا نظام
طبابة واستشفاء للمتقاعدين من العمل،
وركزنا عىل بعض املكاسب االجتامعية السيام
منح التعليم ،واستفادة عائلة املوظف املتوىف

قبل بلوغه سن التقاعد ( 64سنة) ،بحيث
تحصل زوجته واوالده القارصون عىل حق
الطبابة والتعليم اىل حني البلوغ او الحصول
عىل عمل .يف بعض االمور االجرائية الرسيعة،
اهتممنا بالوضع البيئي والصحي لحرم املرفأ
بسبب ازمة تراكم النفايات ،وتزايد امراض
الجلد والحساسية والربو لدى العاملني.
طالبنا بنقل مباين االدارة القريبة من اكوام
النفايات اىل املدخل الجنويب للمرفأ لجهة
"بيال" .اصبحت املنطقة موبوءة نتيجة
تراكم النفايات حاليا وبعد االتفاق عىل اقامة
مطمر او معامل فرز ومعالجة للنفايات يف
برج حمود قريبا من حرم املباين االدارية.
طرأت ايضا مشكلة ردم الحوض الرابع وما
يحصل حولها من تجاذبات سياسية وطائفية.
ميكن ان تتم معالجتها اذا استعملت هذه
املباين الحالية التي قررت االدارة هدمها
بعد االنتقال ،كباحات للحوض الرابع ،او
تم تأجريها واالستفادة منها لتحل جزءا من
مشكلة هذا الحوض.
■ هل من مشاريع او خطط مستقبلية للنقابة؟
□ اصبح املرفأ ه ِرما ،وهو يف حاجة اىل تجديد
الدم فيه بعنرص الشباب ،واالستعانة باملوارد
البرشية املتطورة لتفعيل املكننة وطرق
االتصاالت وتطوير املرفأ .هذا االمر يوجب
اعادة التوظيف واعادة هيكلة جدية ،ما
يتطلب توافر النيات الطيبة والصادقة ،وابعاد
املحسوبيات يف التوظيف .نحن نعمل عىل
تحضري هذا املرشوع مع املسؤولني والخريين

والعوز ،واملرشوع موجود لدى اللجان النيابية،
لكن الكباش عليه كبري جدا .االهم اننا سنتصدى
ألي محاولة لفرض رضائب او رسوم جديدة غري
مبارشة عىل الطبقة العاملة .مطلبنا االسايس
ايضا تحييد الحركة العاملية عن الرصاعات
والخالفات السياسية ،فنحن ال نريد ان نحل
محل احد بل نسعى وراء رزقنا.

السياسة أثرت على
العمل ،وال بد من ابعاد
املحسوبيات عن التوظيف

رئيس نقابة عامل مرفأ بريوت بشارة االسمر.

واصحاب النيات الصادقة لتطوير املرفأ مبا
يتناسب مع العمل املتطور يف املراىفء.
■ يف ظل الواقع الراهن املرتدي كيف ترى
مستقبل العمل النقايب؟
□ لقمة عيش العامل عابرة للطوائف وللمناطق،
وال بد من عمل نقايب رصف خارج التجاذبات
القامئة .وهذا يقتيض تضافر جهود الجميع
للخروج من هذا الواقع .العامل مناضل كبري
النه يكدح تحت خط الفقر .مثة مضاربات يف
سوق العمل ،وهنا يدخل دور الحكومة ووزارة
العمل يف حامية اليد العاملة اللبنانية ،والعمل
النقايب وحده ال يكفي ،بل يجب ان يواكبه
عمل سيايس ورسمي داعم .اذا تقدمنا مبطالب
معينة والحكومة ال تجتمع وال تقر شيئا ،ما هي
النتيجة وعىل من نطرح مطالبنا؟
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املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

ّ
لرب العمل أن يزيدها ال أن ينقصها

هذه حقوق األجير في قانون العمل

عقد العمل او عقد االستخدام ،وفقا لتعريف الفقرة االوىل من املادة  624من مدة العمل االسبوعي
قانون املوجبات والعقود اللبناين ،هو العقد الذي يلتزم مبقتضاه احد املتعاقدين تحدد املادة  31من قانون العمل اللبناين الحد
ان يجعل عمله رهني خدمة الفريق اآلخر وتحت ادارته ،يف مقابل اجر يلتزم هذا االقىص لساعات العمل االسبوعي بثامين واربعني
الفريق اداءه .يك نكون امام عقد عمل ،يجب توافر ثالثة عنارص :العمل ،االجر ،ساعة ،اي ما يعادل مثاين ساعات يوميا .املقصود
فيها ساعات العمل الفعيل ،بحيث ال تدخل
تبعية االجري لرب عمله
ضمنها فرتات الراحة ،كساعة تناول الطعام

حدد قانون العمل الصادر يف 1946/9/23
الفئات التي تخضع الحكامه ،وحقوق كل من
رب العمل واالجري وواجباتهام ،لبنانيني كانوا
ام اجانب .اضافة اىل القواعد العامة التي
تحكم عالقتهام منذ انطالقها يف فرتة التجربة،
اىل االجر ،اىل دوام العمل ،مرورا باالجازات
بانواعها املختلفة ،وصوال اىل االستقالة او
االنذار بالرصف ،اىل انتهاء عقد العمل.
القاعدة الجوهرية التي عززها قانون العمل
اللبناين تتمثل يف انه يجوز لرب العمل منح
االجري حقوقا اكرث من تلك املنصوص عليها
يف القانون ،امنا ال يجوز له اعطاؤه اقل منها.
الحد االدىن لحقوق االجري هو ما نص عليه
قانون العمل.
يستدعي اوال التطرق اىل ابرز الحقوق واهمها
التي كرسها قانون العمل ،خصوصا لالجراء،
معرفة اي فئات عاملة تخضع الحكامه ،ومن
ثم القواعد القانونية التي تحكم مقدار االجر،
مدة العمل ،اجازات العمل بانواعها املختلفة،
حاالت الرصف التعسفي...الخ.

الخاضعون لقانون العمل

يخضع الحكام قانون العمل ارباب العمل
واالجراء اال من استثني منهم بنص خاص:
• موظفو الدولة واملؤسسات العامة واجراؤها
الذين يخضعون لقوانني وانظمة خاصة بهم.
• العاملون يف بيوت االفراد.
• النقابات الزراعية التي ال عالقة لها بالتجارة
والصناعة.

• افراد الهيئة التعليمية يف املدارس الخاصة
الذين يخضعون لقانون خاص بهم.
• املؤسسات بفروعها التجارية والصناعية
وملحقاتها وانواعها الوطنية واالجنبية سواء
كانت عامة او خاصة ،علامنية او دينية ،مبا
فيها مؤسسات التعليم الوطنية واالجنبية
واملؤسسات الخريية .كام تخضع له الرشكات
االجنبية التي لها مركز تجاري او فرع او وكالة
يف البالد.

ووقت تغيري املالبس وسواها .وبحسب املادة 32
ميكن انقاص ساعات العمل عن  48يف االشغال
املرهقة او املرضة بالصحة .كام ميكن زيادتها
يف بعض االشغال كاملطاعم واملقاهي بقرار من
وزير العمل .كذلك يف بعض االحوال االضطرارية
رشط اعالم وزارة العمل خالل  24ساعة .يف
كل االحوال يجب ان يدفع لالجري تعويض عن
الساعات االضافية يساوي  %50زيادة عىل اجره
العادي بالنسبة اىل كل ساعة اضافية.

الحد االدىن لالجر

االجازات

بحسب املادة االوىل من القانون رقم 36
الصادر يف  ،1967/5/16يجب ان ال يقل االجر
عن الحد االدىن الرسمي لالجور ،وهو اليوم
 675الف لرية لبنانية ،اال يف حاالت محددة
هي:
 -1يف حال مل يكن االجري بلغ العرشين من
العمر.
 -2يف حال كان يعمل نصف دوام لدى
صاحب العمل.
 -3يف حال كان يعمل ويتقاىض اجرا يف
مؤسسة اخرى.

نظم قانون العمل
اطر العالقة بني
رب العمل واالجير

حدد قانون العمل اللبناين االجازات املدفوعة
التي يستفيد منها االجري خالل حياته العملية
وفق اآليت:
اوال ،االجازة السنوية :مدتها  15يوم عمل
فعيل كل سنة وفقا الحكام قانون العمل .لكن
الفقرة  5من املادة  2من املعاهدة الدولية
رقم  52واملادة  50من معاهدة العمل العربية
فرضتا وجوب زيادة مدة االجازة السنوية
بحسب عدد سنوات خدمة االجري كالتايل:
•  15يوما اجازة سنوية ملن امىض يف الخدمة
مدة ترتاوح بني سنة وخمس سنوات.
•  17يوما اجازة ملن امىض خمس سنوات
حتى عرش سنوات يف الخدمة.
•  19يوما اجازة ملن امىض عرش سنوات حتى
خمس عرشة سنة يف الخدمة.
•  21يوما اجازة ملن امىض خمس عرشة سنة
حتى عرشين سنة وما فوق يف الخدمة.
بالتايل ،تطبيقا لقاعدة قانونية تفرض عىل القانون
اللبناين عدم التعارض مع نصوص االتفاقات

العمل ال يجلب دوما السعادة ،لكن بالتأكيد ال سعادة من دون عمل.

الدولية التي صادقت عليها الدولة اللبنانية،
اصبحت وزارة العمل اللبنانية تعتمد هذه
الزيادة يف مدة االجازات السنوية عند مصادقتها
اي نظام داخيل لالجراء او اي بيان عمل تتقدم
به اي من املؤسسات ،ما يلزم املؤسسات بها ويف
حال متنعت ميكن مراجعة القضاء واثارة هذه
النقطة القانونية امامه .ال بد من االشارة اىل انه
ال يحق لالجري االستفادة من االجازة السنوية
املدفوعة اال بعد انقضاء سنة كاملة عىل تاريخ
بدئه العمل .وال ترتاكم االجازات السنوية الكرث
من سنتني .لصاحب العمل الحق يف زيادة مدة
هذه االجازة ،لكن ال ميكنه انقاصها.
ثانيا ،االجازة املرضية :يك يحق لالجري االستفادة
من االجازة املرضية املدفوعة االجر ،يجب ان
يكون قد مىض عىل استخدامه يف املؤسسة
ثالثة اشهر عىل االقل .وتكون االجازة املرضية
مدفوعة وفقاً للقواعد والحاالت التالية:
 -1نصف شهر بأجر كامل ،ونصف شهر

بنصف اجر ،لألجري الذي قىض يف الخدمة مدة
ترتاوح بني ثالثة أشهر وسنتني.
 -2شهر بأجر كامل ،وشهر بنصف اجر ،لألجري
الذي قىض يف الخدمة مدة ترتاوح بني سنتني
واربع سنوات.
 -3شهر ونصف شهر بأجر كامل ،وشهر
ونصف شهر بنصف أجر ،لالجري الذي قىض
يف الخدمة مدة ترتاوح بني اربع سنوات وست
سنوات.
 -4شهران بأجر كامل ،وشهران بنصف أجر،
لألجري الذي قىض يف الخدمة مدة ترتاوح بني
ست سنوات وعرش سنوات.
 -5شهران ونصف شهر بأجر كامل ،وشهران
ونصف شهر بنصف اجر ،لالجري الذي تفوق
خدمته عرش سنوات.
هنا نشري اىل ان االجازات املرضية ال ترتاكم
اىل السنة او السنوات املقبلة ،بحيث انه اذا
مل يستفيد االجري منها خالل السنة الواحدة

تسقط بانتهاء السنة .واالجري الذي يستفيد
من اجازة مرضية يبقى له كامل الحق يف
االستفادة من اجازاته السنوية املدفوعة،
ولكن اذا تجاوزت مدة االجازات املرضية
الشهر ،فلصاحب العمل يف هذه الحال الحق
يف تخفيض اجازة االجري السنوية من  15يوما
اىل  8ايام.
ثالثا ،اجازة الوضع او االمومة :يحق للنساء
العامالت ان ينلن اجازة امومة مدفوعة االجر
ملدة اقصاها عرشة اسابيع ،تشمل املدة التي
تتقدم الوالدة واملدة التي تليها .ويك تستحق
االجرية هذه االجازة يجب ان تربز شهادة
طبية تنم عن تاريخ الوالدة املحتمل .واالجرية
التي تستفيد من اجازة االمومة يحق لها ايضا
ان تستفيد خالل السنة ذاتها من اجازتها
السنوية املدفوعة االجر.
هنا نشري اىل انه ال ميكن لالجرية االستفادة من
اجازة االمومة يف حال االجهاض.
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يساوي قانون العمل بني املرأة والرجل يف الحقوق والواجبات.

رابعا ،اجازة الوفاة :مدة اجازة الوفاة
املدفوعة االجر هي يومان فقط ،وذلك يف حال
كان املتويف هو والد االجري او والدته او زوجه او
احد اوالده او احفاده او احد اجداده وجداته،
مهام بلغ عدد الوفيات يف السنة.

االنذار برتك العمل

عىل كل من صاحب العمل والعامل ان يعلم

 -1اىل املرأة الحامل.
 -2اىل املرأة املجازة بداعي الوالدة.
 -3اىل كل اجري يف اثناء االجازات العادية او
خالل االجازة املرضية.
لكن صاحب العمل يصبح يف حل من هذه
املوانع اذا ثبت استخدام االجري لدى صاحب
عمل آخر خالل تلك الفرتات.

اآلخر برغبته يف فسخ العقد غري املحدد املدة ،فسخ العقد من دون تعسف

قبل شهر واحد اذا كان قد مىض عىل تنفيذ عقد
االستخدام مدة ثالث سنوات فام دون ،وقبل
شهرين اذا كان قد مىض اكرث من ثالث سنوات
واقل من ست سنوات ،وقبل ثالثة اشهر اذا كان
قد مىض اكرث من ست سنوات واقل من اثنتي
عرشة سنة ،وقبل أربعة أشهر اذا كان قد مىض
اثنتا عرشة سنة فأكرث.
يجب أن يكون االنذار خطيا ،وان يبلغ اىل
صاحب العالقة ،ويحق لهذا االخري ان يطلب
توضيح اسباب الفسخ اذا مل تكن واردة يف نص
االنذار.
يتعرض الطرف الذي يخالف احكام الفقرة
السابعة لدفع تعويض اىل الطرف اآلخر يعادل
بدل اجرة مدة االنذار املفروضة عليه قانونا .ال
ميكن توجيه االنذار اىل االجري املوجود يف اي من
االوضاع التالية:

يحق لكل من صاحب العمل والعامل ان يفسخ
يف كل حني عقد االستخدام املعقود بينهام ملدة
غري معينة .عىل انه يف حال االساءة او التجاوز
يف استعامل هذا الحق ،يحق للفريق املترضر
ان يطالب بتعويض يقدر وفقا لالسس اآلتية:
اوال :اذا كان الفسخ صادرا عن صاحب العمل،
يقدر التعويض عىل اساس نوع عمل العامل

ليس للقانون اللبناني
التعارض مع اتفاقات دولية
صادقت عليها الدولة

وسنه ،ومدة خدمته ،ووضعه العائيل والصحي
ومقدار الرضر ،ومدى االساءة يف استعامل الحق.
عىل ان ال ينقص التعويض الذي يحكم به عن بدل
اجرة شهرين ،وان ال يزيد عن بدل اجرة اثني عرش
شهرا ،وذلك باالضافة اىل ما قد يستحقه العامل
من تعويضات قانونية نتيجة لفصله من الخدمة.
استطرادا ،نوضح هنا ،ان الرصف يعترب من قبيل
االساءة او التجاوز يف استعامل الحق اذا تم يف
الحاالت التالية:
 -1لسبب غري مقبول او ال يرتبط باهلية العامل
او ترصفه داخل املؤسسة ،او حسن ادارة
املؤسسة والعمل فيها.
 -2النتساب العامل او عدم انتسابه اىل نقابة
مهنية معينة ،او قيامه بنشاط نقايب مرشوع
يف حدود القوانني واالنظمة املرعية االجراء ،او
اتفاق عمل جامعي او خاص.
 -3لتقدمه من االنتخابات او انتخابه عضوا
يف مكتب نقابة او مهمة ممثل للعامل يف
املؤسسة ،وذلك طيلة مدة قيامه بهذه املهمة.
 -4لتقدميه بحسن نية شكوى اىل الدوائر
املختصة تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون
والنصوص الصادرة مبقتضاه ،كام وأقامته دعوى
عىل صاحب العمل تبعا لذلك.
 -5ملامرسته حرياته الشخصية او العامة ضمن
نطاق القوانني املرعية االجراء.
ثانيا :اذا كان الفسخ صادرا عن العامل لغري
االسباب التي يجيزها القانون ،وتبني انه سبب
رضرا او احراجا لصاحب العمل ،يقدر تعويض
العطل والرضر مبا يعادل اجرة شهر حتى
اربعة أشهر بحسب مقتىض الحال ،باالضافة ىل
تعويض االنذار.
يف كل االحوال ،عىل من يتذرع بان الفسخ
حصل نتيجة اساءة استعامل الحق او تجاوزه،
ان يقيم الدعوى بذلك امام املجلس التحكيمي
خالل مهلة شهر من تاريخ ابالغه الفسخ ،وله
ان يثبت صحة ادعائه بطرق االثبات.
خالفاً الحكام هذه الفقرة ،اذا كان العامل معينا
تحت التجربة ،يحق له كام يحق لصاحب
العمل ،ان يفسخ عقد العمل من دون اي
انذار او تعويض خالل االشهر الثالثة التي تيل
استخدامه.
اخريا ،العمل ال يجلب دوما السعادة ،لكن
بالتأكيد ال سعادة من دون عمل.
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تكريم
مطرانية الروم الكاثوليك كرّمته "متفانيًا في خدمة الكنيسة ولبنان"

اللواء إبراهيم :لبنان أقوى من محاوالت إغتياله

ك ّرم مرتوبوليت بريوت وجبل لبنان وجبيل
وتوابعهام للروم امللكيني الكاثوليك املطران
كريللس بسرتس واملجلس االعىل للطائفة
واملجلس االبريش يف بريوت املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم بتقليده الوسام
االبريش املذهب ،يف احتفال اقيم يف دار
املطرانية .واكد اللواء ابراهيم ان "لبنان االحادي
مآله الزوال ،ولبنان الغني بتنوعه منترص ال
محالة ،وسينترص صادا محاوالت اغتياله التي
تتبدى باشكال شتى".
حرض التكريم وزيرا السياحة ميشال فرعون
واالقتصاد اآلن حكيم ،السفري البابوي املونسنيور
غابريال كاتشيا ،النائبان نعمة طعمة وميشال
موىس ،الوزيران السابقان نقوال صحناوي وسليم
جريصايت ،املدير العام المن الدولة اللواء جورج
قرعة ،رئيس املجلس االقتصادي االجتامعي
روجيه نسناس ،اىل حشد من الشخصيات
السياسية واالقتصادية واالعالمية واالجتامعية
والعسكرية والقضائية.
بداية كلمة عضو املجلس االعىل لطائفة الروم
الكاثوليك عضو مجلس ابرشية بريوت دافيد
عيىس قائال" :انه لتكريم يليق مبن تحول بفعل
اعامله عابرا للطوائف واملناطق ،ومتجاوزا
كل الحساسيات والزواريب السياسية الضيقة
والرصاعات الفئوية والطائفية واملذهبية .اننا
نكرم اوال املدير العام لالمن العام الذي عمل
بطريقة منهجية وجهود مركزة عىل تطوير
هذا الجهاز االمني وتحديثه ،وتحسني نوعية
خدماته .االهم من كل ذلك تحسني العالقة بني
االمن العام واملواطنني ،خصوصا وان هذا الجهاز
االمني هو عىل متاس يومي ومبارش مع املجتمع
املدين".
وقال" :ان ننس ال ننىس مخطويف اعزاز وراهبات
معلوال والعسكريني االبطال الذين كانوا يف
قبضة "جبهة النرصة" ،والكهنة الثالثة الذين
كانوا محتجزين لدى تنظيامت مسلحة وتحرروا
منذ اسابيع ،وكيف استعادوا حريتهم عندما
كانت كل القيم واملقدسات تنتهك واالجرام

ال يقيم وزنا لحياة وكرامة برشية ،وعندما كان
الوف االرسى يلقون املصري املجهول واملحتوم،
مع املنا ايضا يف ان يطل فجر الحرية قريبا عىل
مطراين حلب املخطوفني بولس اليازجي ويوحنا
ابراهيم ،وعىل العسكريني اللبنانيني الذين ال
يزالون يف قبضة تنظيم "داعش" ،وعىل املصور

يف قناة "سكاي نيوز" سمري كساب املخطوف
منذ عام  ،2014وعىل كل االرسى واملخطوفني
اللبنانيني املظلومني".
ثم القى املطران بسرتس كلمة رحب فيها
باللواء ابراهيم ،وشكر "الحضور الذي يشاركنا
يف تكريم رجل عىل ما قام به يف سبيل الحفاظ

عىل امن لبنان واستقراره يف هذه االيام العصيبة
التي يسود فيها العنف والتطرف عىل حدود
لبنان ويف البلدان العربية".
وقال" :ان لبنان ،الوطن الصغري يف حجمه
والكبري يف رسالته ،يف حاجة اىل جميع ابنائه
ليتمكن من تحقيق رسالته ،وتبقى فيه الدولة
ضامن الجميع عرب مؤسساتها الحكومية واملدنية
والعسكرية واالمنية .ال ميكن ان يحقق لبنان
رسالته يف التنوع والتميز والعطاء عىل الصعيد
الوطني واالقليمي والدويل خارج وجود الدولة
ومؤسساتها .وانتم يا حرضة اللواء تجسدون

املطران كريللس بسرتس واللواء عباس ابراهيم.

املطران بسرتس يلقي كلمة.

اللواء ابراهيم مصافحا السفري البابوي املونسنيور غابريال كاتشيا.

ويقلد اللواء ابراهيم الوسام االبريش املذهب.

هذا التطلع ،وتعملون يف سبيله يف كل ما حباكم
الله من جرأة وحكمة لتعزيز الوحدة الوطنية
التي هي السبيل الوحيد اىل اجتياز الصعاب
الجسيمة التي تجتازها البالد .ان اداءكم املميز
يبعث االمل يف نفوس جميع اللبنانيني ،ال سيام
ان العواصف التي تهب علينا من الخارج نظرا
اىل ما يجري من حولنا يف املنطقة ،تهدد كياننا
ومصرينا".
وتابع" :اخريا ،ماذا يعني ان يكرم مطران
مسيحي مسؤوال امنيا مسلام ومينحه وسام
االبرشية املذهب؟ ان ما يجمعنا ،ايها السادة،

امران ال انفصال بينهام :اولهام اننا كلبنانيني
نؤكد ان والءنا الكامل املطلق هو للبنان قبل ان
يكون والء كل منا لطائفته .ففي نشيدنا الوطني
نعلن كلنا للوطن وليس كلنا للطائفة ،وخالص
لبنان يبدأ عندما ينتقل جميع اللبنانيني من
اولوية الوالء للطائفة اىل اولوية الوالء للوطن.
وثانيا ان الطوائف يف لبنان طوائف دينية ،اعني
ان جميع املواطنني مبجرد انتامئهم اىل طائفة
معينة هم مؤمنون بالله الواحد ،وان تنوع
التعبري عن هذا االميان .فاذا كان الله الواحد هو
خالقنا جميعا ،ينتج من ذلك اننا كلنا ابناء الله
بحسب التعبري املسيحي ،وعيال الله بحسب
التعبري االسالمي الذي يقول يف حديث رشيف
الناس كلهم عيال الله ،واحبهم اىل الله انفعهم
لعياله .وهذا ما يؤكده ايضا قول القرآن الكريم:
"ال تجادلوا اهل الكتاب اال بالتي هي احسن،
وقولوا الهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون".
لذلك عندما يلتقي بعضنا ببعض امنا نلتقي اوال
كمواطنني يف وطن واحد ،وثانيا كاخوة واخوات
يف الله الواحد .فامياننا بالله الواحد يعزز
وحدتنا الوطنية .هكذا يكون لبنان ليس مجرد
وطن كسائر االوطان بل رسالة ومنوذجا للرشق
والغرب".
يف ختام كلمته قلد املطران بسرتس اللواء ابراهيم
وسام االبرشية املذهب باسم مرتوبوليت بريوت
وجبل لبنان وجبيل تقديرا لـ"الخدمات الجىل
التي قدمها لالبرشية ،وتفانيه يف خدمة الكنيسة
ولبنان".
بعد تسلمه الوسام القى اللواء ابراهيم كلمة
قال فيها" :لطائفة الروم امللكيني يف قلبي مكانة
كبرية .فهي احدى الطوائف املؤسسة لدولة
لبنان الذي اهدته نخبة رجاالتها ،وصاغت
تاريخه الحديث ،مستوحية الدور الرائد الذي
اضطلعت به يف بعث النهضة العربية وتطوير
لغة الضاد :طباعة مع الشامس عبدالله زاخر
عام  1731يف الخنشارة ،وكانت املطبعة العربية
االوىل التي اختصت بطباعة الكتب الدينية
وتبسيط قواعدها من رصف ونحو واعراب مع
اليازجيني ناصيف وابراهيم ،وتاريخ وقوعات
االحداث يف جبل لبنان وسائر الواليات العثامنية
مع بطرس كرامة ونقوال الرتك ،وبزوغ فجر
الصحافة العربية مع جريدة "االهرام" ملؤسسيها
يف ارض الكنانة سليم وبشارة تقال".
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اللواء ابراهيم يلقي كلمته.

ويقدم اىل املطران بسرتس ميدالية االمن العام.

اضاف" :طول الكالم عن هذه الطائفة الكرمية
التي اعطت الرشق احبارا سطعوا يف سامئه
كانجم ،ال ينتهي .فزرعوا الفضائل ،واطلقوا
كلمة الحق يف وجه الطغيان ،وانحازوا اىل الحق
السليب يف فلسطني ،ونارصوا القضايا العربية،
وانترصوا لالنسان ،وحملوا صليب اميانهم عىل
جلجلة املعاناة املوصولة يف هذه املنطقة من
العامل التي يتهددها االرهاب .واراين مشدودا
ايضا اىل الدور الذي قام به كبار من هذه
الطائفة يف بناء دولة االستقالل من املغفور
لهم سليم وفيليب تقال ،هرني فرعون ،جورج
حكيم ،جوزف ابوخاطر ،نرصي املعلوف ،جوزف

املطران بسترس :ان نكرّم
مسؤوال امنيا مسلما يعني
ان والءنا جميعا كلبنانيني
مطلق للبنان
سكاف ،ادوار غرة ،نجيب صدقة وسواهم من
االعالم الذين اتسموا بالنبوغ وعمق الثقافة
وصدق الوطنية ،وساهموا بكفاية وفعالية يف

توطيد ركائز الدولة التي ما فتئت قامئة رغم
العواصف والرياح".
واكد اللواء ابراهيم "ان طائفة الروم الكاثوليك
الزاخرة باملبدعني يف غري مجال من مجاالت
الحياة ،هي طائفة العيش الواحد يف وطن يتميز
بالتنوع ومنترشة يف املناطق اللبنانية ،تشد
ابناءها اىل ثقافة الحياة املشرتكة مع مواطنيهم
من الطوائف االخرى .وهذا ما ينبغي الحفاظ
عليه مهام كلف االمر من تضحيات .لبنان
االحادي مآله الزوال ،ولبنان الغني بتنوعه منترص
ال محالة .ولسوف ينترص صادا محاوالت اغتياله
التي تتبدى باشكال شتى ،فلن يبخل ابناء هذا
الوطن يوما يف الدفاع عن وطنهم وارضهم".
وقال" :ان مبادرتكم تركت يف نفيس اثرا كبريا،
واعترب هذا التكريم عبئا عىل كاهيل يف متابعة
املهامت التي اقوم بها من اجل تكريس مفهوم
"لبنان االنسان"" ،لبنان الرسالة" العابر للطوائف
واملذاهب التي اختصه بها البابا القديس يوحنا
بولس الثاين ،وتوفري كل املقومات الداعمة
لوطننا .ويرشفني ان يأيت التكريم هذا عىل يدكم
النكم ابن مدينة الشمس ،وخربتم ما تعنيه
ثقافة العيش وما ترمز اليه من قيم روحية
وانسانية سامية .يعجز لساين عن وصف ما
يخالجني من تقدير لشخصكم الوقور ،واعجاب
كبري بتفانيكم ،وثقافتكم الواسعة ،وغريتكم
االبوية عىل ابناء ابرشيتكم ،وحرصكم الدائم
عىل الكرازة بتعاليم السيد املسيح ،واشاعة روح
املحبة ،ودعوتكم امللحة اىل التقارب بني اتباع
الديانات الساموية وال سيام االسالم واملسيحية،
الن ما يجمع بينهام اعمق واشمل واثبت من
الظواهر الشاذة التي تنسب اىل الدين الحنيف
وهو منها براء".
واكد "ان الوسام الذي سيزين يف الصدر،
سيزيدين اعتزازا وشعورا بالوفاء لطائفة الروم
امللكيني ،وهي درة يف تاج العطاء غري املحدود.
شكرا لجميع الذين شاركوا يف هذه املناسبة.
جزاكم الله خريا .معا كنا ،معا سنبقى يدا بيد
نرفع مداميك لبنان عالية لبنة لبنة ،فرنتفع به
ومعه اىل الذرى الذي يستحق ،اىل االرز الخالد
يف شواهق االمم".
بعد ذلك قدم اللواء ابراهيم اىل املطران بسرتس
ميدالية االمن العام تقديرا ملهامته الكنسية
والوطنية العامة.
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تقرير
جورج ياسمني

georgesyasmine@hotmail.com

الزمن الصعب :فضائ ٌح وروائح
رقيق أبيض ...دقيق أسود
مل يسبق ان تفجرت الفضائح وتوالت االنهيارات بهذا التدحرج املريع داخل البيت اللبناين.
مل يحصل ان تراكمت الخيبات وتناسلت االزمات بهذا الشكل املريض يف الجسم اللبناين .مل
يصدف ان انكشفت عورات هذه الرتكيبة الهجينة بهذه االساليب املهينة .مل ير العامل بلدا
صغريا بهذا الكم الكبري من امليزات والخطايا

يعيش لبنان اسوأ ايامه :نفايات وامراض ومخدرات وانقسامات.

منذ ثالثة اآلف و 300سنة ،قال الله ملوىس اذهب
اىل مرص واخرج شعبي من هناك.
 400عام من العبودية امضاها العربانيون تحت
نري املرصيني كام يخربنا سفر الخروج يف الكتاب
املقدس .عندما رفض فرعون مرص اطالق العبيد
الذين كانوا يبنون له املسالت والنصب والهياكل
واملدن ،حذره موىس من ان الله سينزل غضبه
عىل مرص وسيرضب شعبها وفرعونها وارضها
وخرياتها وثرواتها باالوبئة واالمراض والويالت
والنكبات ،وسيغمر الحزن ارض الكنانة وسيعرب
املوت فوق تيجان امللوك .مل تبق بل ّية او نكبة او
مصيبة اال وانزلها الله كام يخربنا الكتاب.
بعد  3اآلف و 300عام ،تعالوا اىل لبنان .ال
نحتاج اىل النبي موىس .فقد وصلت املوىس اىل
رقبتنا وحزتنا وذبحتنا .بيئة ملوثة ،نفايات عىل
مساحة الوطن ،ادوية مغشوشة ،مزروعات تروى

مبياه املجارير ،وفيات بالرسطان بنسب مخيفة،
بعوض وذباب يجتاح االجواء والهواء والغذاء
ويذكر مبوجات الجراد التي رافقت ويالت الحرب
العاملية االوىل .مخدرات عىل ابواب املدارس
وداخل الجامعات ،رقيق ابيض ودقيق اسود،
رسقة رمول وردم بحور ،تعديات عىل االمالك
العامة الربية والبحرية والنهرية ،رسقات عىل
املكشوف وصفقات بالرتايض والتغايض ،شبكات
دعارة وشبكات انرتنت باالعارة ،وصل السم اىل
الدم يف بلد الـ"ابحناها لكم" ،بيت يتباهى فيه
الفاجر ويرتفع عدد الشباب املهاجر.
نكبات مرص ايام فرعون واحد ليست بيشء امام
ويالت لبنان وعذابات شعبه يف زمن الفراعنة
الجدد وما اكرثهم.
لزيادة الطني بلة ،يعيش يف لبنان  4ماليني مواطن
يحملون جنسيته ،ويجاورهم بالنزوح واللجوء

مليونان من السوريني والفلسطينيني اي ما نسبته
 %50من عدد سكانه .نسبة مرعبة لو قيست
مثال بعدد سكان الواليات املتحدة او روسيا او
اندونيسيا او الربازيل .هل ميكن تخيل وجود 150
مليون الجئ يف بالد العم سام اىل جانب 300
مليون امرييك ،او  100مليون نازح اىل جانب 200
مليون برازييل؟
منذ سنوات علت االصوات الصادقة والرصينة
تحذر من وجود خاليا ارهابية وموطئ قدم
للمخربني والتكفرييني ،فشنت حملة مضادة
لتسفيههم وتكذيبهم ،وتبني ان هذه الحملة
كانت عىل خطأ.
منذ سنوات واملواقف املهجوسة بالحفاظ عىل
االستقرار الداخيل االجتامعي والسيايس واالمني
تحذر من تفلت اعداد النازحني وتوجيههم نحو
لبنان يف مسار معد سلفا ومخطط مسبقا لفرضهم
امرا واقعا عىل لبنان ،الحلقة االضعف واملستودع
املثايل ملشاكل الجوار والبيئة املالمئة لتفريغ
االزمات .جوبهت هذه املواقف باملضادات
العشوائية واملفردات التخوينية ،وتبني ان كرة
النازحني تحولت اىل قنبلة يهدد انفجارها التوازن
اللبناين برمته.
صحيح ان التوطني مرفوض وطنيا ودستوريا
يف لبنان .لكن االمر الواقع هو التعبري املرادف
للتوطني .مل يقبل الفلسطينيون ان تكون البلدان
التي تأويهم وتستضيفهم اوطانا بديلة من
فلسطني .لكن تهجريهم طال ومعاناتهم تواصلت
ومأساتهم تناسلت ،فام زالوا حيث هم منذ 1948
وهذا توطني مقنّع.
يف املعادلة نفسها والسياق ذاته ،ماذا لو مل تحل
االزمة السورية قريبا؟
من املنطقي القول ان سوريا ما زالت دولة تتمتع
بسيادة ولها مقعدها يف االمم املتحدة واعرتاف
غالبية املجتمع الدويل بنظامها ،وهي ليست دولة
محتلة او منتهية الصالحية ،ما يعني ان الذين
خرجوا منها قرسا واضطراريا بفعل الحرب ال بد
من انهم عائدون .لكن متى وكيف واىل اين يف

مخيم عني الحلوة :بركان االحتقانات الفلسطينية.

سوريا؟ وخصوصا اذا رست املنطقة عىل معادلة
بديلة من سايكس  -بيكو او اذا استقرت موازين
القوى يف الجوار عىل قواعد واسس غري تلك التي
سادت قبل الحرب السورية.
هكذا قيل عام  .1975هكذا يقال اليوم .نزوح،
لجوء ،هجرة ،تهجري ،ال فرق .الثمن الكبري الذي
يدفعه النازحون والالجئون يف ارزاقهم وحياتهم
وكراماتهم ومستقبلهم ومستقبل اوالدهم
ووطنهم ،ينسحب عىل لبنان الذي تستنزف طاقاته
وموارده وخرياته وامنه واستقراره بشكل خطري،
يف وقت تحصل تركيا عىل مليارات الدوالرات لقاء
ايوائهم واغالق الباب امام توجههم اىل اوروبا ،يف
خطوة تقع بني االبتزاز واملصلحة ،ورفع السقوف
لتحقيق مطالب مزمنة ترفضها اوروبا ،وخصوصا
انضامم تركيا اىل االتحاد االورويب وهي حلم بعيد
املنال كام يؤكد االوروبيون حتى الساعة .لكن
مع تساهل وليونة يف ضخ االموال وحامية االرض
االوروبية من التدفق الخطري لالجئني الذين
يهددون بتغيري وجه القارة العجوز ويف تحديد
مصريها عىل املديني املتوسط والبعيد لجهة
الهوية والثقافة واملشهد الدميوغرايف.
مشاكل لبنان ال تقترص عىل الداخل .بل توسع
بيكار االزمات ليشمل الخليج واكرب دوله اململكة
العربية السعودية .الحرب اللبنانية انتهت بتفاهم
سعودي  -سوري ترجمه الطائف ،والحرب
السورية اوجدت تباعدا خطريا بني القيادة يف
سوريا والسعودية .واستتبع ذلك خالف بني مكون
كبري لبناين وبني الرياض ما ادخل لبنان يف دائرة
التأثري املبارش والسلبي لالزمة السورية بابعادها
االمنية واالقتصادية واالنسانية والديبلوماسية

تحوّ ل لبنان الى بلد "ابحناها
لكم" ،يتباهى فيه الفاجر
ويزداد الشباب املهاجر

والعربية .وهي تأثريات قل ان اجتمعت يف
توقيت واحد بني لبنان والجوار واملحيط.
واذا كانت الحرب السورية سدت املنافذ الربية
امام حركة السياحة العربية اىل لبنان من طريق
الحدود ،فانها اغلقت املتنفس الربي االسايس
للصادرات اللبنانية اىل البلدان العربية املجاورة.
اال ان االخطر يف ما يحصل االن عىل املستوى
الخليجي ،ان املدى الحيوي للبنان وشعاعه املايل
واالستثامري والتجاري مهدد بالتقلص واالغالق
مع تصاعد اللهجة الخليجية تجاهه ،معطوفة
عىل التحذيرات واالنذارات االمريكية املرتبطة
بحركة املصارف والتضييق عىل ما تعتربه االدارة
االمريكية "اعامال غري مرشوعة" يقوم بها اطراف
وجهات "داعمة" لفريق لبناين ،تصنفه واشنطن
يف خانة "االعداء الخطرين".
ويف وقت تقفل الحدود امام الصادرات والواردات
وامام النشاط السياحي والزراعي واالقتصادي،
فانها مثقوبة ومخروقة بفعل التسلل والدخول
غري الرشعي ليس امام النازحني فقط ،بل امام
االرهابيني واملخربني الذين يتم التعامل معهم
من ِق َبل الجيش واالمن العام والقوى االمنية

باقىص درجات الحزم واعىل مستويات الجاهزية
والتحسب واملواجهة ،وهي تدابري ادت اىل نتائج
واضحة بشهادة املجتمع الدويل الذي ال ينفك
عن تقديم الدعم الكالمي والنظري من دون اية
مساعدة جدية مادية كافية.
الحروب الكبرية يف املنطقة تقابلها حروب
صغرية داخل املنظومة اللبنانية وانهيار متدحرج
داخل عني الحلوة .تنتقل احياؤه بني االشتباكات
والتفجريات واالغتياالت ما يؤرش اىل مرحلة
جديدة يخىش معها من انفجار بركان االحتقانات
الفلسطينية ،املتأثرة حكام بامليدان السوري
واالرض الفلسطينية واملشاريع االقليمية والدولية.
االمر الذي يوجب اتخاذ تدابري عاجلة وفاعلة اما
عرب القوة االمنية املشرتكة الفلسطينية او تويل
الجيش اللبناين زمام املبادرة يف املخيم ومحيطه
منوذجي نهر البارد والريموك.
منعا لتكرار
ّ
النموذجان عبارة عن نسختني عن "فتح االسالم"
و"داعش" ،االمر الذي يرفضه سكان املخيم
والقوى الرئيسية وترفضه قطعا الدولة اللبنانية
التي يعمل اركانها السياسيون واالمنيون ،ويف
مقدمهم املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم ،عىل وقف التدهور وابعاد املخيم عن
التداعيات السورية واالقليمية والنأي بالساحة
الفلسطينية عن االقتتال الداخيل الذي قد يشكل
بوابة الشغال العمق اللبناين ،يف وقت يتصدى
الجيش واملقاومة للخطر التكفريي واالرهايب
عىل الحدود وتعمل االجهزة االمنية عىل تفكيك
شبكاته وتفتيت خالياه عىل الساحة اللبنانية.
ويف وقت تدخل االنتخابات الرئاسية يف سياق
التطورات االقليمية واالنتظارات الدولية ،ويف
حني تغيب االنتخابات النيابية وقانونها العتيد
عن اجندات االطراف املتعارضني ،يتحرض
اللبنانيون لجائزة ترضية او بدل من ضائع
يتمثل باالنتخابات البلدية املفرتضة هذا الشهر،
واملفرتض ان تشكل متنفسا دميوقراطيا للمطالب
الشعبية والنخبوية واملدنية امللحة برضورة
تجديد الحياة الدميوقراطية وضخ دم جديد يف
عروق العمل املحيل.
يبقى ان القاعدة الصلبة التي يقوم عليها االستقرار
الداخيل تتمثل مبثلث :الحوار  -االمن  -النقد .هذه
الثالثية املرتابطة تظللها ارادة وطنية باالتحاد يف
زمن االبتعاد ،وباالحرتام يف زمن الخصام ،وبالدولة
يف زمن االنهيارات والدويالت.
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اإلنتخابات الرئاسية األميركية :2016

ظاهرة ترامب ...ومأزق الحزب الجمهوري

هيالري كلينتون ستكون مرشحة الحزب الدميوقراطي اىل انتخابات الرئاسة االمريكية التي ستجري يف ترشين الثاين املقبل ،اما
مرشح الحزب الجمهوري فليس محسوما وال معروفا .رغم التقدم الذي احرزه دونالد ترامب ،اال انه ليس كافيا النتزاع بطاقة
ترشيح الحزب الجمهوري الذي يواجه ازمة داخلية ،ستؤدي اىل تقليص فرص مرشحه وتعزيز حظوظ كلينتون بالفوز
تبدو هيالري كلينتون عىل وشك حسم معركتها
داخل الحزب الدميوقراطي ،وتنتزع بجدارة بفارق
كبري عن منافسيها بطاقة الرتشيح اىل االنتخابات
الرئاسية يف ترشين الثاين املقبل .وصولها اىل
البيت االبيض كاول "رئيسة" للواليات املتحدة
امر محتمل ،ال بل مرجح بقوة يف ضوء االزمة
التي تعصف بالحزب الجمهوري واالشكالية التي
طرحها ترشيح دونالد ترامب املتطرف ،ونجاحه يف
اخرتاق املؤسسة الحزبية والسياسية ،وفرض نفسه
محدثا البلبلة واالرباك.
بعد اول فوز حققه امللياردير ترامب يف والية
نيوهامرش توجه اىل ناخبيه بالقول" :ساكون اعظم
رئيس خلقه الله ،النجاح باهر وجميل .اريد ان
اهنئ املرشحني اآلخرين" .تعهد اتخاذ اجراءات
صارمة ضد الهجرة غري الرشعية ،واعدا ببناء جدار
عىل الحدود بني الواليات املتحدة واملكسيك.
كذلك تعهد اعادة بناء الجيش االمرييك وتقويته
وهزمية تنظيم "داعش" .قال ملؤيديه بنربة مليئة
بالتفاؤل" :سنجعل امريكا بلدا عظيام مرة اخرى،
ورمبا اكرث من اي وقت مىض ،وسنجعل العامل
يحرتم الواليات املتحدة مرة اخرى".
يقول ترامب انه يريد استعادة عظمة امريكا.
كيف؟ من خالل منع الصني واليابان من اغراق
االسواق االمريكية ببضائعهام .لكنه ال يرشح كيف
ميكن تحقيق ذلك .يريد طرد  11مليون مهاجر
غري رشعي معظمهم من امريكا الالتينية ،وهو امر
غري قابل للتنفيذ ومكلف للغاية .االسوأ انه يريد
منع اعطاء الجنسية االمريكية الي طفل يولد يف
امريكا ،وهو امر يضمنه الدستور االمرييك .يريد
بناء جدار بطول الفي ميل مع املكسيك ويدعي
انه سريغمها عىل دفع كلفته ،وهو امر غري قابل
للتحقيق.
يف مقابلة اجريت معه سئل :كيف ستواجه

وصول هيالري كلينتون اىل البيت االبيض كأول "رئيسة" مرجح بقوة.

"داعش"؟ فاجاب" :يجب حرمانهم من النفط.
علينا ان نعود اىل العراق واحتالل آبار النفط
واستغاللها".
من اين تحصل عىل املشورة العسكرية؟ قال:
"اراقب الربامج التلفزيونية التي يتحدث فيها
العسكريون".
عن العالقة مع السعودية؟ قال" :عائدات
السعودية مليار دوالر يوميا ،عليهم ان يدفعوا لنا
الننا نحميهم".
اطلق ترامب خالل حمالته عددا من املواقف
املثرية للجدل ،اذ دعا اىل عدم دخول املسلمني اىل
الواليات املتحدة الذين يتوجه قطاع كبري منهم اىل
تأييد كلينتون يف محاولة للتكتل ضده ،هو الذي
يراهن عىل فكرة الخوف ،وخصوصا الخوف من
طغيان املهاجرين السيام من دول امريكا الالتينية
عىل الواليات املتحدة .يف هذا السياق ،اقرتح بناء
جدار ضخم عىل طول حدود البالد مع املكسيك

البعاد املهاجرين املحتملني .كذلك الخوف من
االرهاب االسالمي اآليت من الخارج.
مع مراقبة ترامب عرب شاشات التلفزيون ،يعتربه
عدد كبري من االمريكيني من الشخصيات املبهرة
ـ وان كان مخيفا نسبيا ـ اذ يديل برأيه يف اي
موضوع مطروح للمناقشة .تراه واقفا ببنيته القوية
وهامته الطويلة وعضالته املفتولة ،يصغي باهتامم
من تحت شعره ا ُملصفر ،قبل ان يشن هجوما
جديدا عىل الصحافة ،او عىل زمالئه املرشحني
الجمهوريني ،فيستخدم لغة البلطجة الرائجة يف
ملعب املدرسة ،ويقلل من شأنهم ويرصخ بصوت
اعىل منهم السكاتهم ،فيتهمهم بالرياء ويتجنب
باستمرار االجابة مبارشة عن اي سؤال مبارش.
يف حال اراد اطالق رسالة سياسية متناسقة ،تأيت
هذه الرسالة قومية  -شعبوية يتخللها هوس،
مفادها ان الواليات املتحدة دولة واقعة يف مأزق
كبري ،حدودها غري محمية ،شعبها مهدد بهجامت

ارهابية ،صناعاتها تعاين بسبب عقود من استرياد
السلع الرخيصة من الصني واماكن اخرى.
مام ال شك فيه ان مثة تحوال يف "املزاج" الشعبي
عىل املستوى الوطني .الناخبون املحافظون الذين
جذبهم ترامب قلقون من فقدان وظائفهم
للمهاجرين ،ومن بطء النمو االقتصادي ،وازدياد
خطر االرهاب يف العامل وداخل امريكا .تأكيدات
ترامب ومبالغاته انه سيستعيد مكانة امريكا

رشا من وصوله اىل البيت االبيض ،متهمني اياه
بـ"الغطرسة والتهور واالبتذال" .هذه املخاوف
تبدو مربرة خصوصا اذا نجح ترامب يف انتزاع
ترشيح الحزب له رسميا.
السؤال املطروح :هل ميكن ترامب حقيقة ان يحصل
عىل ترشيح الحزب الجمهوري؟ يف مرحلة اوىل ،بني
فرتة املشاغبة واالنتقال اىل الجدية بالسعي اىل
الرتشح ،عمد اىل التأكيد املتكرر عىل انه ليس رهن

يريد دونالد ترامب طرد  11مليون مهاجر ومنع املسلمني من دخول امريكا.

املهيمنة سابقا ،وانه سيرضب االرهاب بقوة،
وسيحرم املسلمني من دخول امريكا ويبني جدارا
لصد املهاجرين عىل الحدود الجنوبية ،جعلته بطال
يف هذه االوساط.
يستفيد ترامب من نقمة عدد من الناخبني من
عجز الحزبني الجمهوري والدميوقراطي عن حل
املشاكل االقتصادية للبالد ،وقلقهم من التحوالت
تغي موازين القوى
االسرتاتيجية واالقتصادية التي ّ
يف العامل .لكن ظاهرة ترامب تؤكد من جديد ان
الدمياغوجية السياسية يف االزمنة القلقة تنجح
يف اللعب عىل مخاوف الناس وقلقهم ،وتفلح يف
تضليلهم من خالل استغالل غرائزهم وهواجسهم
مثل قلق االمريكيني من الهجرة غري الرشعية.
لكن رغم تنامي شعبية ترامب ،تبدي شخصيات
امريكية يف مجاالت كثرية انزعاجها يوما بعد يوم
من تقدمه .يثري تصاعد اسهمه مخاوف النخب
االمريكية ،سياسيني ومثقفني وفنانني ،يتوجسون

املؤسسة الحزبية الجمهورية ،وانه يف حال اقصائه
عن الرتشح ،عىل اتم االستعداد ماديا ومعنويا
لخوض املعركة خارج اطار الرتشح الحزيب كمرشح
مستقل .يدرك الجمهوريون ان اقدام ترامب عىل
خطوة من هذا القبيل ـ وهو قادر عليها بالفعل
لجهة تحمل اعبائها املالية ـ تعني ضامن خسارتهم
االنتخابات .ذلك انه يف هذه الحالة سيقتطع كمية
من االصوات التي كانت لتذهب اىل مرشحهم،
وتاليا يضمن لخصومهم الدميوقراطيني الفوز.
يذكر هنا ان فوز املرشح الدميوقراطي عام ،1992
الرئيس االسبق بيل كلينتون ،احدثه استنزاف
مشابه للقاعدة الجمهورية اثر خوض رجل االعامل
روس بريو املواجهة االنتخابية كمرشح عن حزب
ثالث يتشاطر مع الجمهوريني االوساط املحسوبة
عليهم.
اذا ،ال رغبة لدى املؤسسة الجمهورية يف تكرار هذه
التجربة ،فيام قدرتها عىل اقناع ترامب بالعزوف

عن الرتشح تتضاءل مع تصاعد بروزه االعالمي .ومبا
ان هذا الربوز طغى عىل سائر الوجوه الجمهورية
الجديدة ،فان احتامالت ان ترضخ املؤسسة الحزبية
الجمهورية الختياره مرشحا مل تعد اليوم معدومة.
يحاول تيد كروز املرشح املنافس لرتامب اقناع قادة
الحزب الجمهوري بانه البديل االفضل ،واملرشح
االقدر عىل توحيد الحزب .ورغم ان كروز ال ميلك
الكثري من مشاعر االعجاب بني قادة الحزب ،فان
كراهيتهم لرتامب وترصيحاته وسلوكه وشخصيته
قد تجعلهم يقبلون عىل مضض عىل مساندة
كروز .ويبدو قادة الحزب الجمهوري بني املطرقة
والسندان ،وعليهم االختيار بني شخص ال يحبونه
مثل كروز ،او شخص يكرهونه مثل ترامب .الخيار
الثالث الذي يتخوف منه كثريون هو االضطرار اىل
الذهاب اىل املؤمتر الحزيب الحاسم يف متوز املقبل،
وعقد ما يسمى مؤمتر املنازعات .وهو تقليد
متفق عليه يف االنتخابات االولية االمريكية ،ويعقد
فقط يف حال عدم وصول احد مرشحي الحزب
اىل النصاب املطلوب من االصوات االنتخابية
(املندوبني) املطلوبة لتمثيل الحزب يف االنتخابات
العامة ( 1237مندوبا).
مثة سيناريوهات مطروحة ،قد يكون االول تأييد
ترشيح اي من ترامب او كروز .السيناريو الثاين
تجاهلهام وطرح اسامء جديدة مل تكن عىل
خريطة السباق الجمهوري منذ البداية.
يواجه الحزب الجمهوري ازمة .ترامب يتقدم
ويفرض نفسه .حتى االن ال يزال حصوله عىل عدد
املندوبني املطلوب النتزاع ترشيح الحزب الجمهوري
( 1237مندوبا) امرا مشكوكا فيه .لكن وإن بقي
متصدرا السباق ال يضمن ترشيح الحزب الجمهوري
الذي تسوده حال من البلبلة واالرباك ويبحث عن
مخرج للأمزق .يجري يف اوساطه تداول يف ترشيح
بول ريان .هذا السيناريو يرد عليه ترامب بالتلويح
بـ"اعامل شغب يقف وراءها ماليني" .حتى اذا ربح
ترشيح الحزب فسيواجه مصاعب جمة يف حسم
معركة الرئاسة امام كلينتون.
نجح بال شك يف ايجاد حركة عىل هامش الحزب
الجمهوري ،غري انها تفتقر اىل الهيكل البنيوي،
والكوادر القيادية ،والخربة يف خوض االنتخابات
والفوز بها .ثم ان ماكينة الحزب الجمهوري لن
تحتضنه او تتقبله بصدر رحب ،ما يضعف موقفه
يف الواليات املحورية املهمة.
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جبهة ناغورني قره باخ بني أذربيجان وأرمينيا:
وجه آخر لـ"الحرب الباردة" بني روسيا وتركيا

اندلعت فجأة مطلع نيسان حرب جديدة يف القوقاز ،بعدما اطلق الجيش االذربيجاين
هجوما واسعا عىل ثالث جبهات يف اقليم ناغورين قره باخ الجبلية الحدودية .يقع
االقليم غرب العاصمة االذرية باكو بحوايل  270كلم ،وتبلغ مساحته نحو  4800كلم
مربع ،ويقدر عدد سكانه بنحو  145الف نسمة
ُيعد الحدث القوقازي املستجد اسوأ تصعيد
عسكري منذ وقف اطالق النار عام  .1994ويشري
انتشار الهجامت يف اكرث من موقع ،مع االستعانة
بالجيوش امليدانية واالسلحة املدفعية والقوات
الجوية ،اىل هجوم تم عن سابق تصور وتصميم،
اكرث منه حادثة محددة فقدت خاللها السيطرة
عىل االوضاع.
كانت منطقة ناغورين قره باخ خاضعة لسلطة
اذربيجان خالل الحقبة السوفياتية ،اال انها انتقلت
يف اوائل تسعينات القرن املايض ،بعد تفكك
االتحاد السوفيايت ،اىل سلطة القوات االنفصالية
االرمينية املدعومة من يريفان اثر حرب اوقعت
 30الف قتيل ،ودفعت مئات اآلف االشخاص اىل
النزوح ،غالبيتهم من االذريني .يف  12ايار 1994
توصل الطرفان بوساطة من روسيا والجمعية
الربملانية لرابطة الدول املستقلة اىل اتفاق وقف
للنار ،التزماه عىل مدار االعوام املاضية من دون
قوات فصل او قوة حفظ سالم يف املنطقة .اال
ان الجهود الدولية لتسوية النزاع مل تأت نتيجة
رغم جهد كبري بذلته روسيا ،وكذلك تركيا ومنظمة
االمن والتعاون يف اوروبا .مل يحقق االطراف اي
تقدم ،ما جعل النزاع يف قره باخ يتحول اىل واحد
من النزاعات املجمدة املنترشة يف محيط روسيا
االتحادية .باتت غالبية سكان ناغورين قره باخ
حاليا من االرمن.
رغم محاوالت الوساطة الدولية ،فان هدنة عام
 1994تعرضت النتهاكات متكررة عىل طول خط
التامس بني الجيش االذري والقوات االنفصالية
التي تدعمها يريفان .وبني الوقت واآلخر تحصل
اشتباكات عىل الحدود ويقرتب البلدان من حافة
الحرب الشاملة ،لكن رسعان ما يتدخل الوسطاء

ويخف التوتر وينزع فتيل انفجار حرب قد تتحول
اىل نزاع اقليمي ،ورمبا دويل.
منذ مطلع نيسان يشهد الوضع يف اقليم قره
باخ تدهورا واشتباكات هي االعنف استخدمت
فيها الدبابات واملدفعية واملروحيات وسط تبادل
لالتهامات :اذربيجان اتهمت ارمينيا بقصف
استفزازي للقرى االذربيجانية ،وارمينيا اتهمت
اذربيجان بشن هجوم الخرتاق خط التامس
عىل محاور عدة وتقويض الحل السيايس للنزاع.
ورصح الرئيس االرميني سريج رسكسيان بان بالده
ستعرتف باستقالل اقليم ناغورين قره باخ عن
اذربيجان اذا استمرت العمليات العسكرية هناك،
واتسعت.
يثري التوتر بني اذربيجان وارمينيا قلقا كبريا بازاء
تدهور الوضع االمني يف جنوب القوقاز الذي متر
فيه خطوط انابيب نفط كثرية ،ويقع بني بحر
قزوين والبحر االسود ،ما يجعل استقراره هدفا
اسرتاتيجيا كبريا الذربيجان ودول كبرية منتجة
للنفط والغاز .وتشكل عودة املواجهات املسلحة
بني الجانبني االرميني واالذربيجاين مصدر قلق
لروسيا ،كونه يزعزع االمن واالستقرار يف منطقة
القوقاز وحوض قزوين ،وقد يضعها يف موقف
حرج امام الحليفة ارمينيا التي تنترش عىل اراضيها

نزاع قره باخ مرتبط
بكراهية دفينة بني االرمن
واالذريني واالتراك

واحدة من اهم القواعد العسكرية الروسية
يف منطقة ما وراء القوقاز ،سارعت اىل مناشدة
االطراف ضبط النفس ووقف العمليات القتالية.
ويعترب مراقبون هذا النزاع تنافسا جيوسياسيا ،ال
يشمل االرمن واالذريني وحدهم ،بل يتجاوزهم اىل
االتراك والروس والواليات املتحدة وايران واالتحاد
االورويب ،حيث يشكل يف الواقع واحدا من مسارح
رصاع النفوذ بني الروس واالمريكيني يف جنوب
القوقاز ،فيام النفوذ الرويس اخذ يرتاجع بعد قيام
جورجيا واذربيجان باالبتعاد من موسكو ،وبارشتا
تعاونا اقتصاديا وسياسيا وعسكريا مع الغرب.
وحدها ارمينيا ،وخشية من «عدوها التاريخي»
تركيا ،ترتدد يف سلوك هذا الطريق رصاحة .فهي
ابرمت مع روسيا تحالفا طويل االمد لبقاء القواعد
العسكرية الروسية يف اراضيها ،ما دفع مراقبني اىل
اعتبار نزاع قره باخ استمرارا لعداء تاريخي محمل
بارث كبري من الكراهية الدفينة بني االرمن وكل
من االذريني واالتراك.
يف االسباب املبارشة لتجدد الحرب عىل جبهة
ناغورين قره باخ ،اتجهت االنظار اوال اىل العوامل
والظروف الداخلية بسبب تكاثر فضائح الفساد،
كذلك االعرتاضات عىل قمع الحريات ،ما يدفع
بالرئيس االذري الهام علييف اىل سياسة حرف
االنظار واعادة تعويم حضوره الداخيل ،عرب ورقة
شد العصب القومي يف اتجاه ناغورين قره باخ
وارمينيا.
وتسبب تراجع انتاج النفط االذربيجاين ،مرفقا
بانهيار اسواق النفط الدولية ،مبشكلة حادة
طاولت االستقرار الداخيل يف اذربيجان .يف كانون
االول  ،2015خرست العملة الوطنية االذربيجانية
ثلث قيمتها ،ما حفز احتجاجات حاشدة يف ارجاء
البالد .والحظ محللون ان تفاقم املشاكل الداخلية
جاء بالتوازي مع تصعيد اعامل العنف عىل جبهة
قره باخ .يف هذا السياق ،يحتاج علييف اىل امر
من اثنني :ان يحقق نجاحا ساحقا يخوله زيادة
شعبيته املتهاوية ،او يخوض حربا قصرية لتحوير

نزاع جيوسيايس يشمل االرمن واالذريني وتركيا وروسيا وامريكا وايران واوروبا.

انتباه الشعب االذربيجاين بعيدا من املشاكل
الداخلية وتصويبه نحو الرصاع الخارجي.
 %20تقريبا من ارايض اذربيجان محتلة ،ويواجه
السكان شعورا لدى قطاعات واسعة من الشعب

االذري بالخوف من احتامل امكان تفكك دولتهم،
وان هذا التفكك يبدأ بضياع قره باخ ،واالقاليم
الستة االخرى التي فقدتها يف الحرب .تاليا فهم
يوقنون بان مستقبل وحدة اراضيهم يكمن يف

الجذور التاريخية للصراع األذري ـ األرميني
يعود الرصاع االذري ـ االرميني اىل مطلع القرن العرشين ،عندما دخلت االمرباطورية الروسية
املتعددة االتنية مرحلة من االضطرابات .الواقع ان اوىل اعامل العنف بني االرمينيني واالذربيجانيني
تعود اىل ثورة  1905عندما تحول ما كان يف البدء تضامنا طبقيا اىل مواجهة اتنية .يف اعقاب انهيار
النظام االمرباطوري عام  ،1917ظهرت للمرة االوىل جمهوريتان مستقلتان ،احداهام ارمينية
والثانية اذربيجانية ،وخاضتا حربا الحكام السيطرة عىل مدن ومناطق تقطنها شعوب متنوعة
االصول ،هي ناخيتشيفان وزانكيزور وقره باخ .وقد سهل نشوب هذه الحرب فرض النظام
السوفيايت عىل جنوب القوقاز.
مل تكن اقامة جمهوريتي اذربيجان وارمينيا بالحدود التقريبية عام  ،1918ومن ثم انضاممهام
اىل االتحاد السوفيايت بعدها بوقت قصري عام  ،1921سوى بداية للمشكالت التي عانتا منها
الحقا .وكان ابرز بذورها ضم مقاطعة ناغورين قره باخ اىل اذربيجان عام  1923بصفة حكم
ذايت ،لكنها تابعة اداريا وسياسيا لباكو .حتى اذا انهار االتحاد السوفيايت كان ارمن ناغورين قره
باخ امام خطوة االنفصال ،اوال عن اذربيجان ،وثانيا االستقالل بعد معارك طاحنة بني االذريني
واالستقالليني االرمن.
الستاتيكو الذي اسفرت عنه املعارك حتى عام  1994ال يزال قامئا ،وتخللته تحالفات بني تركيا
واذربيجان من جهة ،وتقاطع مصالح بني ارمينيا وكل من روسيا وايران.
تفاقم التطهري العرقي رسيعا بعدما وضعت سلسلة مذابح حدا للوجود االرميني يف اذربيجان،
وتم يف املقابل ترحيل ذوي االصول االذربيجانية من ارمينيا ،ليكون الرصاع االتني الكبري االول
ضمن سلسلة حروب من الطراز عينه بقيت كإرث خلفه النظام السوفيايت وانترشت يف جورجيا
والشيشان ومولدوفا وطاجيكستان.

القرار املالئم املتعلق بنزاع ناغورين قره باخ .من
هنا يواجه النظام االذري صعوبة يف القبول بأي
سيناريو من سيناريوات التسوية املعروضة التي
قد ال ترقى اىل تلبية رغبات شعبه وتهدئة مخاوفه.
من خارج طريف املواجهة ،اتجهت االنظار
واالتهامات صوب روسيا التي تشغلها هذه االزمة
ايضا .اذ ان الجالية االرمينية يف روسيا هي االكرث
عددا بني الجاليات االرمينية يف سائر بلدان العامل
االخرى ،واظهر آخر احصاء ان مليونا و 130الف
ارميني يعيشون يف روسيا ،ونزح املزيد من االرمن
اىل روسيا ،متأثرين بالرصاع عىل قره باخ .يقدّر
حاليا عدد االرمن يف روسيا مبليوين شخص .كذلك
متثل الجالية االذربيجانية يف روسيا عامال مهام يف
التنمية االقتصادية الذربيجان ،اذ قدر الباحث
الرويس غرينربغ اجاميل تحويالت االذريني من
روسيا اىل وطنهم مبا يرتاوح بني  1,8و 4,2باليني
دوالر امرييك يف السنة.
املفارقة ان اتهام روسيا بانها تقف وراء تحريك
جبهة قره باخ جاء من ارسائيل ،حيث اشارت
اوساط شبه رسمية اىل ان اشعال نار النزاع
يف االقليم ،يف هذا الوقت تحديدا ،يأيت خدمة
للمصالح الروسية بعد التحسن الذي طرأ عىل
العالقات االذرية مع الواليات املتحدة ومع الغرب
عموما .وتلفت اىل ان نتائج زيارة الرئيس االذري
للواليات املتحدة كانت يف صلب الدوافع الروسية
الشعال القتال يف االقليم ،وبخاصة ان اجتامعاته
مع املسؤولني االمريكيني كانت مثمرة .وقد حظي
باستقبال حار يف واشنطن ،والقت سياسته الرامية
اىل تعميق العالقات مع الواليات املتحدة ترحيبا
شديدا لدى االدارة االمريكية .وان تصاعد السنة
اللهيب يف ناغورين قره باخ يأيت قبل هبوط طائرة
الرئيس االذري يف باكو عائدا من واشنطن ،وهو
اشارة من الرئيس الرويس فالدميري بوتني اىل
علييف ،تهدف اىل ردعه عن التامدي يف تعزيز
العالقات مع الواليات املتحدة .وبحسب ارسائيل،
فان هذا االسلوب اتبعه بوتني قبال بتعامله مع
جورجيا ومولدوفا واوكرانيا.
لكن مثة رأيا معاكسا يرى ان روسيا املنشغلة يف
سوريا واوكرانيا ،ليس من مصلحتها فتح جبهة
انشغال جديدة تشتت جهودهام .اما تركيا فلم
تظهر هذه الرغبة ،واعلنت انها تقف بالكامل
وحتى النهاية مع باكو .واشار الرئيس الرتيك
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مواقف اردوغان اتاحت شكوكا يف تأثري تريك يتوخى «نقزة» روسيا وايران لدورهام يف سوريا.

رجب طيب اردوغان اىل ان ثالثة ماليني ارمني
يف ارمينيا وناغورين قره باخ يشكلون تهديدا لالمن
القومي الرتيك.
ينقل اردوغان بهذا الكالم املشكلة اىل دائرة من
الشكوك يف دور تريك يف ما جرى يف ناغورين قره
باخ .فرتكيا اوال تريد فتح ابواب تثري «نقزة»
خصومها ،ال سيام روسيا وايران ،لتخفيف الضغوط
عليها يف سوريا .ومن جهة ثانية ،فان نقل اردوغان
املوقف من ناغورين قره باخ ليكون موقفا من
الشعب االرميني نفسه واعتباره تهديدا لرتكيا،
يهدف اىل شد العصب القومي الرتيك من اجل
استاملة الجيش اىل جانبه ،وتصعيد الخطاب
القومي سواء ضد االرمن او االكراد ما يسهل عليه
مترير تعديل الدستور النشاء نظام رئايس ،وهو
الهدف الرئييس الردوغان يف هذه املرحلة.
يكاد املحللون الروس ان يجمعوا عىل ان انقرة
تحاول توظيف كل االوراق التي متلكها ملامرسة
ضغوط عىل موسكو ،يف مواجهة ضغوط روسية
تستخدم ورقتي تأليب املعارضة داخل تركيا،
وتشجيع طموحات االكراد السوريني ضد
مصالحها .هناك من يذكر مبجموعة تحركات
سبقت اندالع املواجهات االخرية يف قره باخ،
ابرزها زيارة الرئيس االذري لرتكيا التي احيا خاللها
الشعار القديم عن «امة واحدة ودولتني» ،يف
اشارة اىل درجة االلتصاق التاريخي والعرقي بني
اذربيجان وتركيا.
ويعترب الجانب االرمني ان علييف حصل خالل
هذه الزيارة عىل ضوء اخرض تريك بالتصعيد،
ما يفرس خروج املواجهات الحالية عن دائرة
«الخروق املحدودة» لنظام وقف النار يف قره باخ
املفروض منذ عام  1994برعاية روسية واقليمية

ودولية .يف هذا االطار تندرج وفق محللني روس
الزيارات املكثفة ملسؤولني اتراك ترددوا عىل باكو
اخريا.
روسيا وتركيا ليستا الدولتني الوحيدتني املعنيتني
بالحرب املتجددة بني ارمينيا واذربيجان .مثة
دولتان اخريان :ارسائيل وايران .االوىل منحازة اىل
اذربيجان والثانية اىل ارمينيا.
تأجيج النزاع بني اذربيجان وارمينيا يطاول ايران
ايضا .فطهران حافظت تقليديا عىل عالقات وثيقة
مع يريفان ،ومل تخف دعمها خالل الحرب االذرية
 االرمنية بني عامي  1992و .1994ايران دعتالبلدين املجاورين لحدودها الشاملية الغربية اىل
ضبط النفس ،وابدت استعدادها ملحاولة تهدئة
االزمة ،يف وقت سعى االطراف الدوليون املعنيون
بامللف االذري ـ االرمني اىل احتواء اخطر توتر
عسكري يشهده اقليم ناغورين قره باخ.
الواقع يشري اىل ان عالقات ايران بارمينيا تعترب
اقوى من تلك التي تربطها بكثري من الدول
االسالمية املجاورة .ويبدو ان الرضورة تسري
بالبلدين يف اتجاه بعضهام بعضا .فايران يف حاجة
اىل ارمينيا لتوفري معرب بديل للنقل اىل روسيا
واوروبا ،وارمينيا تواجه انسدادا متواصال يف طرق
التجارة من جانب اذربيجان وتركيا ،وهي معنية
بتوفري ممر آمن وموثوق به للتجارة .ويرتبط
تطور العالقات االرمينية  -االيرانية يف الوقت
الراهن بحال التنافس القامئة بني الواليات املتحدة
وروسيا عىل بسط نفوذهام يف املنطقة.
تشعر كل من تركيا واذربيجان بالقلق من الرشاكة
االرمينية  -االيرانية ،ومصالح تركيا واذربيجان
يف مجال الطاقة تضع كال منهام عىل النقيض
مع ايران .يف السياق نفسه ،من شأن العالقات

االرمينية  -االيرانية ان تؤثر يف املصالح االقتصادية
لروسيا ،مع مالحظة ان املصالح القومية االيرانية
تتعارض دامئا مع املصالح القومية الروسية.
اما ارسائيل ،فان مثة تحالفا اسرتاتيجيا قدميا بينها
واذربيجان .وترى اوساط ارسائيلية ان اسباب هذا
التحالف تتمثل يف واقع ان اذربيجان دولة علامنية
مسلمة تقع اىل جوار ايران جغرافيا ،وهذا مينحها
اهمية بالغة يف نظر االرسائيليني .عدا ذلك ،فان
اذربيجان من بني اكرب مصدري النفط الرسائيل.
ويف االعوام املاضية ،صارت ارسائيل مزودا رئيسيا
السالح االذربيجاين.
وبحسب تقارير مختلفة ،فان ارسائيل باعت
الذربيجان يف االعوام االربعة املاضية اسلحة بنحو
خمسة مليارات دوالر .يف ايلول  2014زار وزير
الدفاع االرسائييل مويش يعلون باكو ،وبحث مع
قيادتها يف توسيع التعاون االمني بني الدولتني .يف
املقابل قدمت ارمينيا الرسائيل احتجاجا شديد
اللهجة عىل خلفية تقرير افاد باستخدام الجيش
االذري طائرة انتحارية من دون طيار من انتاج
ارسائييل ملهاجمة قافلة ارمنية يف اثناء املعارك التي
استؤنفت يف الجيب االرميني املطالب باالنفصال.
لكن ،اين تقف واشنطن من النزاع القوقازي؟
اذا كانت واشنطن ال تعارض «استفزاز» ايران
وروسيا ،فان تركيا املستفيدة من هز العصا
لروسيا وايران غري قادرة يف الوقت ذاته عىل جر
اذربيجان اىل رصاع واسع ومفتوح مع ارمينيا ،نظرا
اىل ان هذا االمر يتعدى قدرتها املنفردة عىل ذلك
خارج التغطية االمريكية غري املتوافرة اال يف حدود
افرتاضية ايضا.
يف الواقع ال ترض بالواليات املتحدة اي خضة تزعج
روسيا وايران .لكن من املستبعد ان تسعى اىل
تفجري رصاع اقليمي واسع يف القوقاز ،وضد ارمينيا
تحديدا .ذلك ان باكو يف النهاية حليفة واشنطن
االسرتاتيجية ،لكنها وقفت اىل جانب ناغورين
قره باخ واىل جانب القضية االرمنية ،ولالرمن
لويب قوي يف الواليات املتحدة بحيث لن يفيد
اي مرشح دميوقراطي للرئاسة االمريكية يف نهاية
هذا العام ان يجلب عداوة اللويب االرمني القوي،
ويخرس اصواته والقوى التي تؤيده .فضال عن ان
املسألة االرمنية تحظى يف الغرب مبكانة وجدانية،
انطالقا من اعتبارات حضارية وثقافية ودينية ،ال
تدفعه اىل وضع االرمن يف موضع حرج وصعب.
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مؤتمر

الرئيس امني الجميل متكلام.

 ...والوزير الياس بوصعب.

احدى حلقات املؤمتر.

لبنان والالجئون والنازحون في "بيت املستقبل"
املطلوب إستراتيجيا وطنية شاملة
يف زمن تشغل فيه االزمة السورية العامل وتتصدر اإلهتاممات الدولية ما بني موسكو
وواشنطن وجنيف ولندن وباريس وغريها من العواصم ،بدأت تلقي تبعاتها
الخطرية عىل الساحة اللبنانية .تعاظمت االخطار االقتصادية واالجتامعية واالمنية،
واخصها تفاقم النزوح ،وفتح النقاش واسعا حول مجمل االخطار توصال اىل وسائل
املواجهة للتخفيف من آثارها السلبية عىل لبنان
بالتعاون مع "مؤسسة كونراد اديناور" ،نظم
"بيت املستقبل" يف  31آذار املايض مؤمترا
بعنوان "لبنان والنازحون والالجئون :التحديات
االقتصادية واالجتامعية واالمنية والحاجة
اىل اسرتاتيجيا وطنية شاملة" يف مقره يف
رسايا اللمعيني يف بكفيا ،مبشاركة اختصاصيني
لبنانيني ودوليني من اختصاصات مختلفة.
وجاء املؤمتر مع دخول الرصاع الدامي يف
سوريا عامه الخامس واستقبال لبنان النسبة
االكرب من النازحني سواء من حيث عدد الذين
سجلوا بهذه الصفة يف سجالت مفوضية شؤون
الالجئني ( ،)UNHCRاو من حيث نسبتهم اىل
اجاميل عدد سكانه.
يف الجلسة االفتتاحية تحدث الرئيس امني
الجميل عن خطورة ازمة النازحني السوريني
عىل دول الجوار ولبنان بخاصة ،واقرتح سلسلة
حلول متيز الالجىء عن النازح ومعالجة

اوضاعهم االنتقالية ورضورة التحكم بالعودة
بهم من دون ان تكون العودة خاضعة لخيارهم
الشخيص .وتناول وزير الرتبية والتعليم العايل
الياس بوصعب الوضع الرتبوي ،فاوضح ان عدد
اللبنانيني يقارب  4.5ماليني نسمة ،اضيف اليهم
 500الف فلسطيني ونحو  1.2مليون سوري،
وباتت نسبة وجود السوريني والفلسطينيني اىل
السكان ثلث عددهم .وكشف ان بني النازحني
السوريني  52الف تلميذ فعيل و 450الف
سيدخلون قريبا اىل املدارس ،موضحا ان %90
من تالمذة مدارس لبنان هم من السوريني.
ثم تحدث مدير الوحدة السياسية يف مكتب
املنسقة الخاصة لالمم املتحدة يف لبنان انور
دركزليل معربا عن دعم االمم املتحدة لهذا
الحدث ومؤكدا عىل الجهود التي تبذلها والبنك
الدويل لدعم لبنان ومساعدته عىل مواجهة ازمة
الوجود السوري .وختمت الجلسة االفتتاحية

بكلمة االمني العام املساعد لجامعة الدول
العربية السفري عبد الرحمن الصلح مشددا عىل
حاجة لبنان اىل وضع اسرتاتيجيا وطنية شاملة
ملعالجة املشكلة.
عقدت الجلسة االوىل حول التحديات
االقتصادية وادارها الصحايف عدنان الحاج وشارك
فيها رئيس تجمع رجال االعامل اللبنانيني فؤاد
زمكحل ورئيس جمعية الصناعيني اللبنانيني
فادي الجميل والخبري االقتصادي كامل حمدان.
وانتهت املناقشات اىل سلة افكار من بينها:
االستفادة من العامل السوريني يف اعادة تأهيل
البنى التحتية ،عدم استبدال العاملة اللبنانية
بالعاملة السورية ،تأمني فرص عمل للمسجلني
بصفة نازح لكن ليس عىل حساب اللبنانيني،
انشاء مناطق آمنة عىل الحدود ،تغيري املنظومة
االقتصادية يف لبنان لخلق فرص عمل للشباب،
تنمية قطاعي الصناعة والزراعة.
وخصصت الجلسة الثانية للتحديات االجتامعية
والبيئية فادارتها اإلعالمية رىل كساب وشارك
فيها ممثلة مؤسسة دعم لبنان Support
 Lebanonمريم يونس واالستاذة املساعدة
يف الجامعة اللبنانية الدكتورة نانيس قنرب
والعضو يف مؤسسة حقوق االنسان والحقوق
االنسانية ومدير العالقات االسرتاتيجية يف

 Quantum Communicationsجان بيار
قطريب ،وانتهت اىل اقرتاحات ابرزها االشارة
اىل تقصري املجتمع الدويل تجاه النازحني وليس
الدولة اللبنانية مع مفارقة املطالبة بحقوق لهم
ال ميلكها اللبنانيون ،اىل رفض اتهام اللبنانيني
بالعنرصية والتداعيات االقتصادية واالجتامعية
واالمنية عىل املواطن اللبناين.
اما الجلسة الثالثة فناقشت التحديات االمنية
وادارتها االعالمية كلود ابونارض هندي وتحدث
فيها املدير السابق ملركز البحوث والدراسات
االسرتاتيجية يف الجيش اللبناين العميد املتقاعد

مشاركون.

غسان عبد الصمد ومدير العمليات السابق
يف قوى االمن الداخيل العميد املتقاعد سامي
نبهان والرئيس السابق ملكتب شؤون االعالم
يف االمن العام ورئيس تحرير مجلة "االمن
العام" العميد املتقاعد منري عقيقي وانتهت
اىل صورة قامتة :اذا كانت كل عنارص التفجري
موجودة كيف سيتم منع االنفجار وتعزيز
االستقرار الداخيل؟ وتناول املتحدثون تجربة
املخيامت الفلسطينية والتحديات االمنية وشلل
املؤسسات الدستورية والخالفات الداخلية.
وركزت الجلسة الرابعة عىل االجراءات العملية

نحو اسرتاتيجيا وطنية شاملة ،وادارتها االعالمية
شذا عمر وشارك فيها ممثلة املفوضية العليا
لالمم املتحدة لشؤون الالجئني السيدة مرياي
جريار والباحث والخبري يف شؤون الالجئني زياد
الصائغ وانتهت اىل دعوة السلطات اللبنانية
اىل التعاطي بجدية وحزم مع ازمة النازحني
السوريني والالجئني الفلسطينيني الوافدين من
سوريا ،ورضورة عودتهم اىل بالدهم .وتطرق
املتحدثون اىل املعايري املعتمدة العادة توطني
النازحني السوريني يف بلد ثالث ودميومته ،مع
التشديد عىل عودة كرمية لهم.

لبنان في مهب التح ّديات
القى العميد املتقاعد منري عقيقي الكلمة اآلتية:
"مل تقترص آثار االزمة السورية عىل الداخل السوري فحسب.
مع دخول الحرب سنتها الخامسة صارت املخاوف يف لبنان
من تداعياتها واقعا يوميا ،يهدد السلم االهيل واالستقرار
الهش اساسا بسبب تراكم االزمات والفراغ السيايس والشلل
الحكومي .وما زاد االمور تعقيدا مت ّثل يف سيطرة جامعات
ارهابية تكفريية ،كـ"جبهة النرصة" و"داعش" ،عىل مرتفعات
لبنانية ،فضال عن جعل عرسال العزيزة رهينة .املتابع ملرسح
العمليات يف سوريا والوضع يف لبنان ،يجد ان البلدين باتا يف
الواقع مرسحا امنيا واحدا بسبب ارتباطهام الوثيق تاريخيا
وجغرافيا.
ان الحدود الطويلة نسبيا مع سوريا ،والعالقات بني

البلدين ،جعلت من املنطقي ان يتلقى لبنان الحصة االكرب
من االرتدادات الثقيلة للزالزل ،وتبعات الحرب العنيفة يف
سوريا عىل كل الصعد االقتصادية والسياسية واالجتامعية
والدميوغرافية والبيئية ،وخصوصا االمنية منها ،يف ظل ضعف
االمكانات وقلة املساعدات وحاجات املؤسسات العسكرية
واالمنية .والوقائع تؤكد بالقراءة والتحليل ان لبنان سيبقى
عرضة للتهديدات واالخطار طاملا ان االزمة السورية مستمرة،
وذلك رغم ان القوى االمنية تعمل بقوة وارصار عىل كبح
االرهاب بعمليات استباقية يف اكرث من منطقة.
ما ينبغي التوقف عنده وتحليل ابعاده هو ان تدفق السوريني
الكثيف اىل االرايض اللبنانية ،قد حصل يف غضون سنتني ،وهذا
العامل يحسم خطورة االمور عىل املستوى االمني .وللدقة
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فان تصنيف الوافدين  -النازحني السوريني مبا تقتضيه
ندوتنا ،ميكن تلخيصه كام ييل:
• فئة السوريني الذين دخلوا اىل لبنان عرب املعابر الرشعية
للسياحة او التسوق او زيارة اقارب او السباب طبية او
تربوية ،او بناء عىل دعوة او الستكامل معامالت .اقامة
هذه الفئة يف لبنان قصرية ،لكن حركتها كثرية.
• فئة دخلت اىل لبنان عرب معابر رشعية للعمل الدائم او
املوسمي ،وهذه الفئة كانت موجودة اصال ويقدر عددها
ما بني  300و 400الف ،ومنهم من استقدموا عائالتهم.
حركة هؤالء عىل املعابر مرتبطة باالحداث يف سوريا واماكن
سكنهم.
• فئة دخلت اىل لبنان عرب معابر رشعية او بطريقة غري
رشعية ،منهم من نزح من مناطق شهدت احداثا وحروبا.
اقاموا يف مخيامت خاصة او تابعة لـ"الـمفوضية العليا
لالمم املتحدة لشؤون الالجئني" ( .)UNHCRعدد
املسجلني يرتاوح ما بني مليون ومليون ومئة الف ،يتقاضون
مساعدات ،غري مسموح لهم العمل كون لديهم بطاقة نازح.
اما من يعود منهم اىل وطنه ،او يرغب يف العمل وفق االصول
يفقد بطاقته كنازح ويشطب من سجالت املفوضية.
• فئة دخلت اىل لبنان بطريقة غري رشعية ،موجودة يف مناطق
غري معتلمة ،او لدى اشخاص و ّفروا لهم االقامة والحامية،
او يف املخيامت السورية والفلسطينية ،يتحركون يف الخفاء
ويشكلون عامل تهديد لالمن واالستقرار اىل حد القيام او
املشاركة يف اعامل ارهابية .نسبة هؤالء ترتاوح بني  10و%15
من عدد السوريني يف لبنان.
ان العدد التقريبي للسوريني يف لبنان هو ،1،200،000
يتوزعون عىل الشكل التايل :نحو  %40يف الشامل ،ومثلهم يف
البقاع ،بينام اآلخرون يقيمون يف محافظات الجنوب وبريوت
وجبل لبنان .ونتيجة املتابعة ،يتبني ان حاالت التوافد السوري
اىل لبنان مل تتوقف.
هذه النسب واالرقام تضع لبنان امام تحديات واخطار امنية
صعبة وكبرية .فعىل الصعيد االمني تم استغالل هؤالء من
منظامت متطرفة او من جهات عدوة للبنان والستقراره
ودوره ،بالطرق املبارشة او غري املبارشة ،او بواسطة تقنيات
التواصل االلكرتونية الحديثة .اضف اىل ذلك ارتفاع معدل
الجرمية (سلب ،نشل ،اعتداء ،قتل ،اغتصاب ،نقل اسلحة
ومتفجرات) ،حيث تبني ان العدد االكرب من الجرائم ن ّفذها
او اشرتك يف تنفيذها كان من التابعية السورية .وقد شكل
بعضهم عصابات تعتدي عىل الناس واالمالك العامة والخاصة
بهدف الحصول عىل املال ،اذ بلغ عدد املتورطني واملرتكبني
اكرث من ستة اآلف شخص.
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العميد املتقاعد منري عقيقي.

اضحى لبنان مختربا يف االطار االقليمي حيث الحروب هي
الغالبة ،وبالتعريف السيايس ينبغي التنبه اىل ان الوقت
يحرق لبنان شيئا فشيئا ،ما يفرض علينا تقديم االمن عىل
املراوحة السياسية والعبثية القامئة يف بلدنا ،لنصل اىل مرحلة
ما يسمى "االمن الصلب" .وكلنا يعرف ان هدف املؤسسات
االمنية الذي تصبو اليه هو يف الدرجة الرئيسية كبح التهديد
االرهايب املتصاعد ،ومن ثم القضاء عليه.
مع اندالع الحرب السورية ،يخوض املجتمع الدويل نقاشني
متاميزين:
• االول :نقاش اسرتاتيجي محوره االمن الصلب او القوي الذي
يرتكز عىل احتواء تحديات الحرب ومكافحة االرهاب عىل
انواعه ،والحؤول دون زعزعة االستقرار يف املنطقة .لكن مع
تطور الحرب اضيف اىل االجندة االمنية االممية قرار رضب
االرهاب وما يسمى مرشوع "الدولة االسالمية".
• الثاين :نقاش حاد محوره االمن الناعم ،اي الحل السيايس،
الذي يتمحور حول السبل الفضىل ملساعدة السوريني
ومعالجة "االزمة االنسانية" االسوأ منذ اندالع الحرب الباردة
الجديدة.
ان عملية الفصل التي فرضها االمر الواقع بني مسألتي االمن
الصلب واالمن الناعم ،دفعت باملجتمع الدويل اىل استعادة
خيار تالزم املسارين .لكن ما يدعو اىل القلق ان بعض املجتمع
الدويل ينظر اىل الحرب عىل االرهاب وفقا ملعايري التحالفات
السياسية التي تتناقض حينا وتتقاطع احيانا ،ويف هذا املشهد
يبقى لبنان يقاتل باللحم الحي وبوحدة وطنية مميزة ُتسجل
للبنانيني عسكريني وامنيني ومدنيني.
التحديات االمنية لـ"الوجود السوري يف لبنان عىل اشكاله

املتنوعة" ،يف حاجة ماسة اىل تظهري هندسة جديدة وشفافة
للمساعدات العسكرية واللوجستية للقوى الرشعية ،لرفع
مستوى االداء واعادة مستوى الخدمات اىل ما كانت عليه
قبل الحرب السورية ،وكلنا قرأنا تقرير البنك الدويل عن ان
ازمة النزوح السوري دفعت مبئات اآلف اللبنانيني نحو الفقر
جراء املنافسة غري املرشوعة للعاملة السورية وقبولها باجور
متدنية امام نهم رؤوس االموال والرشكات ،فيام لبنان يعاين
احتقانا اجتامعيا .ولالحتقان اسباب عدة :من عدد السوريني
بالنسبة اىل عدد اللبنانيني ،اىل توزيعهم الدميوغرايف وكثافة
اعدادهم يف املناطق املهمشة اصال ،اىل عدم وجود دعم مايل
كاف .نسبة اعداد السوريني الذين يحتضنهم لبنان هي االعىل
من اي بلد آخر يف العامل ،اذ ان هؤالء يشكلون االن نحو ثلث
سكان لبنان .فـ  %86من النازحني يقيمون يف املناطق التي
تعيش فيها اكرثية اللبنانيني املهمشني .يف بلدة عرسال مثال
التي تشهد اشتباكات متكررة يف محيط مخيامت النازحني،
يعيش اآلن اكرث من مئة الف سوري اىل جانب  35الف لبناين.
ان املشكلة التي نعالجها ليست مسألة رأي او وجهة نظر،
وال ان جزءا من السوريني يرتكبون افعاال جرمية .املشكلة
يف لبنان هي ان ازدياد عدد املقيمني عىل اراضيه من غري
اللبنانيني وعىل عشوايئ وفوضوي ،يضاف اليه ارتفاع يف
نسب الفقر والعوز بسبب االوضاع االقتصادية املتأتية من
ذلك ،كلها عوامل تدفع البعض نحو الجرمية او االنخراط يف
تنظيامت ارهابية يكون تأثريهام كارثيا عىل البالد والعباد،
من دون ان نهمل دور عمالء العدو االرسائييل يف تقويض
االستقرار الداخيل الهداف معروفة.
ان املعطيات التي قدمتها توجب تحليل هذه االزمة من خالل
اطار اوسع هو اطار الدولة ،الن وجود مؤسسات الدولة عامل
ايجايب للحد من النزاع ،وعامل رضوري الستدراك املراحل
املقبلة ،خصوصا وان الكثريين من السوريني لن يعودوا اىل
بالدهم تلقائيا حني انتهاء الحرب هناك ،حيث ان عددا منهم
فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم.
الدولة هي طوق النجاة الوحيد ،ويف متنها الوحدة الوطنية.
يف ظل انعدام فعالية الدولة ،لبنان مرشح الزمة قد تصبح
عصية عىل الحل وتهدد العقدين السيايس واالجتامعي يف
البلد ومستقبله االمني .ان زيادة نسبة التهميش االقتصادي
واالحتقان االجتامعي والطائفي يف ظل استمرار االزمة
السورية ،كلها عوامل ستدفع بلبنان اىل عدم االستقرار عىل
املدى البعيد .واملسؤولية هنا تقع عىل الجميع بالتساوي
ومن دون مزايدات.
ما يجب ان نعرفه ان الكثريين من السوريني الذين دخلوا
لبنان بطرق غري رشعية قد ال يعودون اىل وطنهم ،وهذا

سيتس ّبب باخطار امنية كبرية ،ال سيام اذا تم استغاللهم من
اعداء الوطن واصحاب املشاريع التوطينية يف املنطقة واولهم
العدو االرسائييل .خصوصا عندما يطول التهجري فيستقر
هؤالء يف اماكن تواجدهم ،فتتالىش لديهم ارادة العودة.
وملعرفة ما ميكن ان يكون عليه مستقبلنا ،يكفي ان نتذكر
هجرهم
اننا فتحنا ابوابنا منذ ستني عاما ملئة الف فلسطيني ّ
الكيان االرسائييل بغطاء دويل ،فصاروا االن نحو ستمئة الف
الجىء مع ابنائهم واحفادهم ،من دون ان ننىس ما افىض اليه
وقوعهم عىل خط التناقضات اللبنانية ،وما انتهينا اليه حربا
وتدمريا وانحالال يف الدولة ومؤسساتها.
اخريا ،ال بد من االشارة اىل ان يف اطار مواجهة التحديات
الناتجة من ازمة النزوح السوري ،ويك ال تتكرر املاسأة
الفلسطينية ،طرح لبنان يف ورقة العمل التي عرضها عىل
مؤمتر "مساعدة سوريا واملنطقة" الذي انعقد يف لندن يف 4
شباط  ، 2016حاجته اىل  11مليار دوالر للسنوات الخمس
املقبلة ،واىل نحو مليارين و 300مليون دوالر هذا العام .لكن
ويا لالسف ،مل تحدد بالضبط حصة لبنان ومل يعرف ما جرى
اقراره من االموال التي جمعت يف املؤمتر والتي وصلت اىل
اكرث من  10مليارات دوالر ،حيث علم الحقا ان حصة لبنان
ستُق َّرر بعد درس ورقة العمل التي قدمتها الحكومة اللبنانية.
ان موقف لبنان الرسمي يعترب ان الوجود السوري ،ال سيام
ما ينطبق عليه صفة "الوافد قرسا اىل االرايض اللبنانية"" ،ال
ميكن ان يكون اال موقتا ،ومبا تفرضه املعاهدات الدولية وما
تقتضيه القيم االخالقية وحقوق االنسان" .وعىل العامل ان
يتنبه اىل عدم تحويل تجمعات النازحني ارضا خصبة لالرهاب.
فنتيجة ضعف االمكانات اللوجستية وتراجع الدول عىل دعم
املؤسسات االمنية والعسكرية سيفقد لبنان القدرة عىل منع
انطالق موجات من النازحني اىل شواطئ بعيدة ،مع كل ما
متثله من تهديد لالمن واالستقرار يف لبنان واملنطقة والعامل.
ان رصد التداعيات االمنية من جراء عملية التوافد السوري
اىل لبنان ومواجهتها ،توجب علينا تضافر الجهود لتعميق
تعاون كل من الوزارات املعنية من شؤون اجتامعية وصحة
واتصاالت ودفاع وداخلية مع االجهزة االمنية وترسيخها،
واعتامد اجراءات تحمي الدولة وشعبها من االنعكاسات
السلبية لهذا امللف الذي يبدو انه سيطول اكرث مام يتوقعه
البعض .التوقف عن التدخل يف آلية عمل الوزارات واالجهزة
املعنية التي تنفذ سياسة الدولة العليا ،وترك تقدير املوقف
لها وحدها مبا يتالءم واملصلحة العامة.
الدواعي االمنية للمحافظة عىل الكيان يجب ان تتقدم ما
عداها ،خصوصا واننا يف منطقة تتسارع االحداث فيها بوترية
تفرض عىل املسؤولني متابعتها بكل اهتامم وجدية".
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الرئيس أمني الجم ّيل لـ «األمن العام»:
اللجوء السوري قنبلة موقوتة
يحجب تأكيده ان النزوح السوري «قنبلة
موقوتة ميكن ان تنفجر يف وجه الجميع».
تحدث الرئيس السابق للجمهورية اىل
«األمن العام» ،عىل هامش انعقاد املؤمتر يف
«بيت املستقبل» ،مفندا الدوافع والظروف
التي قادت اليه واالهداف.

الرئيس امني الجميل يتحدث اىل «االمن العام».

ارشف الرئيس امني الجميل عىل تنظيم
مؤمتر «لبنان والالجئون والنازحون:
التحديات االقتصادية واالجتامعية واالمنية:
الحاجة اىل اسرتاتيجيا وطنية شاملة»،
واختار له التوقيت يف اللحظات اللبنانية

واالقليمية والدولية املالمئة ،اىل الشكل
واملضمون الذي احاط مبفاصل انعقاده ،من
عنوانه اىل املحاور املختلفة التي تناولها،
واختار لها الشخصيات املناسبة من اصحاب
االختصاص يف كل املواقع .بيد ان ذلك ال

■ يف اي اطار ميكن وضع املؤمتر املتخصص
يف اوضاع الحضور السوري يف لبنان
وانعكاساته عليه؟
□ النظر اىل الحجم الذي اتخذته االزمة
السورية وتداعياتها عىل لبنان ودول
الجوار السوري واملنطقة والعامل ،فتحت
الحديث عن حرب عاملية ثالثة شئنا ام
ابينا .النظر اىل الدول الكربى التي تورطت
فيها او استدرجت اليها ،واستخدمت فيها
وجندت لها انواعا مختلفة من االسلحة
العسكرية والديبلوماسية احال كل سوريا
ارض اختبار ومساحة مناورات كربى
استخدم فيها القديم والحديث منها ،وقد
بلغت مرحلة طاملا حذرنا اللبنانيني منها،
ودعوناهم منذ اللحظة االوىل وتحديدا منذ
خمس سنوات .دعوناهم اىل تحييد لبنان
عن هذه املواجهة التي ال يحتملها لبنان،
وال ميكن ان يكون له دور فيها سوى انه
الضحية يف لعبة الكبار .دعوت اللبنانيني
برصاحة ،وخصوصا من اعتقد انه قادر
عىل تغيري قواعد اللعبة ،ولفتناهم اىل ان
لبنان ال يستطيع تحمل تبعات مثل هذه
املواجهة الكربى .راهن كثريون عىل العكس
وزجوا بلبنان يف متاهات كنا يف غنى عنها
لو نجحنا يف ابعاده عن نارها .االخطر ان
هناك من استدعى وال يزال تداعياتها يوميا
اىل لبنان وسعى اىل استثامرها يف الداخل.
ويالألسف فقد نجحوا يف تعليق كل
االستحقاقات الدستورية فتجاوزنا املراحل

التي كان يجب ان ننتخب فيها رئيسا
للجمهورية ،والقينا بشبابنا يف نارها فكان
ما كان من مسلسل تشييع اطيب الشباب
اللبناين كرمى لعيون هذا املحور او ذاك.
استدرجنا السيارات املفخخة واالنتحاريني،
وبات كل يشء يف لبنان معلقا عىل مجموعة
من الخطوات االنتحارية التي كنا يف غنى
عنها لو مل نتورط يف االحداث السورية
اليومية عىل مساحتها الشاسعة ،من جنوبها
اىل اقىص الشامل ،وكل املناطق السورية من
عمقها اىل ساحلها.
■ ما معنى اختيار هذا العنوان يف هذا
التوقيت بالذات؟ عىل اية اسس تم اختيار
املشاركني يف املؤمتر؟
□ دفعتنا خطورة املرحلة التي يعيشها
لبنان من جوانبها املختلفة ،اىل التفكري
يف هذا املؤمتر الجراء املقاربة التي ال بد
منها من الجوانب السياسية واالجتامعية
واالقتصادية والعسكرية واالمنية املختلفة،
عدا عن الوجوه الرتبوية والصحية والبيئية
واصحاب االختصاص ومن املواقع اللبنانية
واالممية املعنية باالزمة .فكانت هذه
الورشة الفكرية التي ضمت لبنانيني وعربا
واجانب ،رسميني ،اداريني ،اقتصاديني،
عسكريني وامنيني ،باحثني واكادمييني،
لنف ّكر معا يف سبل معالجة قضية النازحني -
الالجئني من سوريا اىل لبنان .ال ميكن الحد
ان يتجاهل اننا نعيش أسوأ ازمة منذ ما
قبل عرشين عاما .وهي ورشة تحتاج اىل
فكرهم وخربتهم ومهاراتهم .هذه سمة
دامئة لـ«بيت املستقبل» الذي درج منذ
تأسيسه االول عام  ،1977وبعد تأسيسه
الثاين عام  ،2014عىل طرح القضايا الساخنة
واملعارصة بغرض مقاربة منطلقاتها
وواقعها ،واستخالص العرب والنتائج والحلول
املفرتضة.
■ ميزتم يف هذا املؤمتر عىل نحو الفت بني
النازح والالجىء السوري .ما هي الظروف
التي قادت اىل هذا التمييز؟
□ بداية يجب القول ان لبنان ليس بلد

لجوء ،والسوريون املوجودون عىل االرايض
اللبنانية ليسوا الجئني بل نازحني .لذلك
فان املؤمتر يف صدد خطوات مهمة لدعم
قرارات الحكومة لضبط االعداد وتحديد
الفارق بني الالجىء الفعيل والالجىء
الصوري الذي يعد نازحا .بالتايل فان فرز
النازح الحقيقي عن الفئة املموهة التي
تفتقر اىل معايري واقع اللجوء مهم جدا،
ومن الواجب اجراء ذلك بكل تشدد .اىل
ذلك ،علينا ترقب املزيد من املشاكل يف
املستقبل ناتجة من عنرصين اساسيني:
وجود آالف النازحني املسجلني يف لبنان من
عدميي الجنسية ،حصول والدات جديدة
غري موثقة .يف مسح اجرته املفوضية العليا
لالجئني شمل اكرث من ستة آالف مولود
سوري جديد عىل االرايض اللبنانية ،ثبت
ان  %72منهم ال يحملون شهادة والدة
رسمية ،ما يطرح مشكلة االعرتاف بهم
من السلطات السورية .تجدر االشارة هنا
ترسب من معلومات عن
اىل انعكاس ما ّ
حرق سجالت االحوال الشخصية والدوائر
العقارية يف بعض املناطق السورية او
اتالفها.
■ ملن سرتفع التوصيات وكيف سيتم
التعامل مع نتائج املؤمتر؟
□ بالتأكيد سريفع «بيت املستقبل» النتائج
اىل َمن يعنيه االمر .مهمتنا وطنية شاملة،
ونعمل من اجل توصيف املشاكل واقرتاح
الحلول املمكنة .عىل الجميع ان يفهم
ان لبنان ال يستطيع ان يتعامل مع ملف
النازحني او الالجئني ،فلسطينيني او سوريني،
اال ببعد انساين ال سيايس ،وبعقلية الضيافة

االزمة السورية
وتداعياتها فتحت الحديث
عن حرب عاملية ثالثة
شئنا ام ابينا

ال االستثامر أو املتاجرة ،الن التساهل يف هذا
املوضوع مستحيل بسبب دقة الوضع يف
لبنان املنقسم عموديا بني اصطفافني ،وألن
التعامل االجتامعي  -االقتصادي صعب
بسبب هشاشة هيكل البنى التحتية يف
لبنان ،من املاء والكهرباء والصحة والرتبية،
اىل الوضع املايل الذي يفوق قدرة اللبنانيني
التحمل .لكل هذه االسباب،
املقيمني عىل
ّ
والسباب تتعلق بالخصوصية السياسية،
والطائفية – املذهبية ،واالمنية ،والبنيوية،
واالقتصادية – االجتامعية للبنان ،ووجوب
تحرير هذا البلد من كثافة النزوح التي
تفوق قدراته وقد تتحول اىل عامل تفجري
ومصدر ارهاب ،والرتفاع حاالت الجرائم
الفردية وارتفاع نسبة البطالة وايضا الهجرة
لدى اللبنانيني ،بسبب كل ذلك ،يقتيض
اعادة النظر يف املنظومة القانونية الخاصة
بالنزوح عىل املستويني اللبناين والدويل،
بحيث يصري اىل اعتامد نظام ينهض عىل
تحميل املجتمع الدويل كلفة النزوح ،وم ّد
الدولة املضيفة بالتمويل الالزم لتأمني الحد
االدىن لعيش الئق للنازح ،واستنفار دويل
ملعالجة اسباب النزوح يف دولة املنشأ،
وتأمني حق ال بل واجب عودة النازح اىل
بالده .يف حال االخفاق ،وضع خطة لتوزيع
النازحني عىل الدول القادرة عىل استضافتهم
سكانيا واقتصاديا ،مبعنى توسيع مدى
استقبال هؤالء يف الجغرافيا واالقتصاد ،بدال
من ان يكون محصورا يف الدول املجاورة
لدولة الجوار .هذا التدبري العادل ،يخفف
من االعباء التي يتكبدها لبنان ،كام بعض
الدول االوروبية وغريها .انها مسؤوليتنا
جميعا .فلنعمل جديا ورسيعا لتدارك
املفاعيل الكارثية لهذه االزمة .الوضع
غاية يف الدقة .اربعة ماليني لبناين عىل
ارض لبنان ومليونان وثالمثئة الف نازح
فلسطيني وسوري .يكفي هذا املشهد وهو
اوىف تعبري واصدق تقرير .نحن امام لحظة
تاريخية ،لحظة التحوالت الدراماتيكية
يف اي اتجاه .انها قنبلة موقوتة ،ميكن ان
تنفجر يف اي لحظة يف وجه الجميع ،لبناين
او عريب او اجنبي.
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حماية الشخصيات بني يدي أمن الدولة
إمكانات متواضعة وإرادة صلبة

يكتسب الجهاز املولج حامية الشخصيات واملراجع يف دول العامل اهمية خاصة جدا
ومينح صالحيات واسعة .له سلطة مطلقة من الناحية االمنية عىل الشخصية التي
يتوىل حاميتها بحيث ترضخ لكل تعليامته .هذا ما هو معروف عن قادة الدول
الكربى الذين تدار حاميتهم وفق خطط مركبة ومتغرية ،برا وبحرا وجوا
نصت الفقرة  5من املادة  7من املرسوم
االشرتاعي رقم  102الصادر يف 1983/9/16
الذي ينظم الدفاع الوطني ،املعدل باملرسوم
االشرتاعي رقم  1الصادر يف ،1984/9/26
املعدل باملرسوم االشرتاعي رقم  39الصادر
يف  ،1985/3/23عىل ان تنشأ لدى املجلس

االعىل للدفاع مديرية عامة تسمى املديرية
العامة المن الدولة ،خاضعة لسلطة املجلس
وتابعة لرئيسه ونائب رئيسه.
تم تنظيم املديرية العامة المن الدولة
مبوجب املرسوم رقم  2661الصادر يف
 ،1985/9/3وتتألف من املدير ونائبه وعرش

وحدات ابرزها شعبة الشؤون االمنية التي
تضم يف عدادها قسم حامية الشخصيات
الذي ترأسه يف اصعب الظروف رئيس شعبة
الخدمة واملعلومات العميد بيار سامل ،مقاربا
هذه املهمة الحساسة استنادا اىل الخربات
الدولية وخربته الشخصية وما هو قائم عىل
الساحة اللبنانية .علام ان مثة رضورة لتعديل
التسمية يك تحرص فقط باملرافقة ،من دون
الحامية التي تحتاج اىل قدرات ضخمة عديدا
وتدريبا وتجهيزا ،وتقنيات متطورة ،وغرفة
عمليات خاصة.

سالم :تجاوز عدد املرافقني
ما ينص عليه املرسوم
تحدث العميد بيار سامل عن املراحل التي
مر فيها قسم حامية الشخصيات ،بدءا
من صدور املرسوم رقم  3509الصادر يف
 1993/5/20بتكليف املديرية العامة المن
الدولة مهمة حامية الشخصيات واملراجع
السياسية ،وتحديد الحد االقىص لكل
شخصية كاآليت :رئيس جمهورية سابق
 10عنارص ،رئيس مجلس نواب سابق
 8عنارص ،رئيس مجلس وزراء سابق 8
عنارص ،وزير حايل  4عنارص ،نائب حايل
عنرصان ،حرم رئيس جمهورية سابق متوىف
عنرصان ،رئيس طائفة مقيم يف لبنان 6
عنارص .واستنادا اىل ما هو محدد لرئيس
طائفة مقيم يف لبنان ،ينطبق عىل كل
الطوائف املوجودة ،ما يدعو اىل االستنتاج
ان العدد املخصص لحراستهم هو عىل
االقل  90عنرصا (عىل نحو رسمي) ،ويعتقد
ان البعض تجاوز الرقم  6الذي حدده
املرسوم الرقم  3509الذي اثار اعرتاض
بعض الشخصيات الحزبية والسياسية

كونه حرمها من عنارص كانت تعمل يف
خدمتها ،فتم تعديله مبوجب املرسوم رقم
 4411الصادر يف  1993/12/30باضافة
الفقرة االتية" :كل شخصية معرضة للخطر
تؤمن حاميتها بقرار من املدير العام المن
الدولة بعد موافقة مجلس االمن الداخيل
املركزي" .ما ادى اىل زيادة عدد افراد
جهاز حامية الشخصيات واملراجع يف امن
الدولة اىل نحو  860بني ضابط ورتيب
وعنرص ،بعدما كان قبل هذه االضافة من
 657عنرصا من الرتب املختلفة.
عن ادخال تعديالت الحقة عىل املرسوم،
تم مبوجب املرسوم
يوضح العميد سامل انه ّ
رقم  13470الصادر يف  1998/11/5بادخال
تعديل يجيز "لرئيس الجمهورية السابق
ان يطلب اىل الجيش تأمني الحامية له عىل
ان ال يتجاوز العدد الحد االقىص املحدد
اي  10عنارص ،وتم ادخال تعديل آخر
عىل املرسوم مبوجب املرسوم رقم 6697
الصادر يف  2001/11/18بحيث اضيفت

جاسر :مهمات متنوعة
لشعبة الشؤون األمنية
يرشح رئيس شعبة الشؤون االمنية يف املديرية
العامة المن الدولة العميد الركن روبري جارس
مهامت الشعبة .تتألف من اربعة اقسام:
• رئاسة الشعبة التي تضم امانة الرس ،مكتب
السري ،مستودع االسلحة.
• قسم التدخل واملدافعة ويضم فرع
التدخل ،فرع املدافعة عن املقر العام ،فرع
املدافعة عن املراكز الخارجية.
• قسم حامية الشخصيات ويضم فرع
الحامية ،فرع الخدمة ،الحراسة.
• قسم مركز التدريب ومركزه يف رياق.
يلخص مهامت شعبة الشؤون االمنية يف اآليت:
• تأمني حامية مبنى املقر العام وملحقاته

رئيس شــعبة الشــؤون االمنية يف املديرية العامة المن
الدولة العميد الركن روبري جارس.

وحراسته ،اىل مراكز خارجية اخرى عند
االقتضاء.
• مؤازرة سائر القطاعات ودعمها يف تنفيذ
مهامتها العمالنية ،تنفيذ املهامت االمنية التي
تكلف اياها.
 -تنفيذ مهمة حامية الشخصيات.

قمنا بحماية
شخصيات سياسية
وقضائية واعالمية لم
يذكرها املرسوم

رئيس شعبة الخدمة واملعلومات يف املديرية
العامة المن الدولة العميد بيار سامل.

اىل الشخصيات التي لها الحق يف الحصول
عىل الحامية واملرافقة نائب رئيس مجلس
نواب سابق ،ونائب رئيس مجلس وزراء
سابق ،وخصص لكل منهام  4عنارص .وبعد
موجة االغتياالت واالزمات واملشكالت
االمنية والسياسية التي شهدها لبنان،
بدءا من اغتيال الرئيس رفيق الحريري
يف  14شباط  ،2005عادت فوىض الحامية
تنترش ،اذ عمد بعض الشخصيات اىل
تأمني الحامية الذاتية ،ومتت زيادة عنارص
الحامية ملسؤولني ونواب مبا يفوق العدد
املسموح به تبعا للمرسوم رقم .3509
كام تم توفري الحامية لشخصيات اعالمية
وسياسية وقضائية مل يرد ذكرها اساسا يف
ّ
وتضخم عىل نحو غري
املرسوم وتعديالته،
مسبوق عدد املرافقني الرسميني وتعددت
االجهزة من جيش وقوى امن داخيل وامن
دولة ،وعاد الوضع اىل ما كان عليه عند
صدور املرسوم  .3509لهذه االسباب صدر
املرسوم رقم  2512يف 2009/7/14
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البراك :نحمي الشخصيات واملراجع
املحددة في املرسوم
بتنظيم مرافقة الشخصيات واملراجع
وحاميتها.
عن ابرز التعديالت التي ادخلت وفق
املرسوم االخري ،يشري العميد سامل اىل انه
تم نقل حامية رؤساء الجمهورية السابقني
من امن الدولة اىل الجيش ،وحدد
املرافقون بعرشة عنارص كام يف السابق،
لكنه ترك لقيادة الجيش تحديد الخطر
وكيفية الحامية لكل رئيس سابق ،ما
يعني زيادة عدد عنارص الحامية .وابقى
عدد افراد الحامية واملرافقة املخصص لكل
شخصية كام يف السابق باستثناء النواب .اذ
اصبح عدد افراد الحامية  4بدال من اثنني.
شمل املرسوم ايضا حامية عدد من القضاة
ومرافقتهم ،وهذا االمر يأيت ليسبغ الطابع
القانوين عىل امر واقع .عدد من القضاة
كانوا يفيدون من املرافقة والحامية بقرار
من املدير العام لقوى االمن الداخيل
او املدير العام المن الدولة او قيادة
الجيش .لكن املرسوم الجديد يعطي الحق
يف الحصول عىل عنرص واحد للمرافقة
والحامية للقضاة الذين يشغلون مواقع
قضائية .ما تجب االشارة اليه ان معظم
هؤالء القضاة يفيدون ويتمتعون بحامية
عدد من العنارص يفوق بكثري العدد
املحدد كاملدعي العام التمييزي مثال.

يتناول رئيس قسم حامية الشخصيات يف املديرية
العامة المن الدولة العقيد بيار الرباك تفاصيل
مهامت القسم لجهة:
أ -التمركز :يتمركز قسم حامية الشخصيات يف
منطقة التحويطة  -ساعة العبد قرب السكة
الحديد .يتألف من :امانة الرس ،فرع الحامية
(حامية الشخصيات) ،فرع الحراسة والخدمة.
ب  -مهامت قسم حامية الشخصيات :يؤمن
حامية الشخصيات وفقا للمرسوم رقم 2512
الصادر يف  ،2009/7/14يتقىص عن االخطار
التي تهدد الشخصية املعنية ،حامية الشخصيات
او املراجع املهددة بخطر فعيل ميكن ان يؤدي
االعتداء عليها اىل اضطراب الوضع االمني ،يؤمن
مرافقة الشخصيات وحاميتها بناء عىل طلب
الشخصية او املرجع املعني.
ويوضح العقيد الرباك ان مجلس االمن الداخيل
املركزي هو َمن يحدد الشخصيات او املراجع
املهددة بخطر فعيل .يق ّيم تاليا درجة هذا الخطر
محددا حجمه وكيفية حاميته من املديرية العامة
المن الدولة .تطلب الشخصيات او املراجع
املهددة بخطر فعيل حاميتها مبوجب كتاب خطي
ترفعه اىل مجلس االمن الداخيل املركزي بواسطة
املديرية العامة المن الدولة ،ويتضمن االسباب
املوجبة للحامية وجهات مصدر الخطر.
يشري العقيد الرباك اىل رضورة ان تتوافر لتأمني
حامية الشخصية او املرجع ثالثة رشوط :ان تكون
مقيمة يف لبنان ،ان تستفيد من تدابري الحامية
املخصصة لصفة واحدة يف حال حملها الكرث من

ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺗﻌﻠﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ّﻳﺔ
ّ
ﺗﺼﻤﻴﻤﻬــﺎ ﺍﻟﻤﺜﺎﺑﺮﺓ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.

رئيس قسم حامية الشخصيات يف املديرية العامة المن
الدولة العقيد بيار الرباك.

صفة يف الوقت نفسه ،ان ال تكون حاميتها مؤمنة
بحكم وظيفتها من مؤسسات عسكرية وامنية
اخرى .ويحدد العديد الالزم لتنفيذ مهمة املرافقة
وفقا لجداول اسامء الشخصيات واملراجع .يؤمن
العديد الالزم للمرافقة والحامية من الضباط
والرتباء واالفراد من طريق النقل للرتباء واالفراد
من قوى االمن الداخيل بقرار من وزير الداخلية
والبلديات بعد موافقة املدير العام لقوى االمن
الداخيل وطلب املدير العام المن الدولة ،ويجاز
للمديرية العامة لقوى االمن الداخيل تطويع
العدد املامثل للعدد املنقول منها اىل املديرية
العامة المن الدولة لتأمني مهمة املرافقة والحامية،
والتطويع من قبل املديرية العامة المن الدولة
وفقا للنصوص القانونية النافذة يف كل حني ،وتؤمن
الوسائل واالعتدة الالزمة ملهمة املرافقة والحامية
من موازنة املديرية العامة المن الدولة.

املرسوم 2512
حدد املرسوم الرقم  2512الصادر يف  2009/7/14الشخصيات التي يحق لها
االستفادة من الحامية عرب املديرية العامة المن الدولة وفق جدولني:
• االول تضمن الشخصيات او املراجع التالية :حرم رئيس جمهورية سابق
متوىف ،رئيس طائفة مقيم يف لبنان ،رئيس مجلس نواب سابق ،رئيس مجلس
وزراء سابق ،وزير حايل ،نائب رئيس مجلس نواب سابق ،نائب رئيس مجلس
وزراء سابق ،نائب حايل ،قاض حايل يتوىل وظيفة قضائية ،قاض سابق توىل
وظيفة قضائية.
• الثاين تضمن اسامء القضاة وفق اقرتاح النائب العام التمييزي :رئيس مجلس
القضاء االعىل ،النائب العام التمييزي ،رئيس هيئة التفتيش القضايئ ،رئيس
مجلس شورى الدولة ،رئيس ديوان املحاسبة ،رئيس املجلس الدستوري،
رئيس هيئة القضايا ،رئيس هيئة الترشيع واالستشارات ،النائب العام املايل،
رئيس معهد الدروس القضائية ،اعضاء املجلس العديل ،اعضاء مجلس القضاء

االعىل ،رؤساء غرف التمييز ،املحامون العامون التمييزيون ،املحامون العامون
املاليون ،النائب العام االستئنايف يف املحافظات ،مفوض الحكومة لدى املحكمة
العسكرية ،قضاة التحقيق االول يف املحافظات ،قايض التحقيق العسكري
االول ،رؤساء الغرف يف مجلس شورى الدولة ،املدير العام لوزارة العدل،
مفوض الحكومة لدى ديوان املحاسبة ،مفوض الحكومة لدى مجلس شورى
الدولة ،رؤساء محاكم االستئناف ،املحامون العامون االستئنافيون يف كل
املحافظات ،قضاة التحقيق يف كل املحافظات ،معاونو مفوض الحكومة لدى
املحكمة العسكرية ،قضاة التحقيق يف املحكمة العسكرية ،قاض تستلزم
وظيفته حامية خاصة.
اما القضاة املتقاعدون فهم :رئيس مجلس القضاء االعىل سابق ،املدعي العام
التمييزي سابق ،رئيس هيئة التفتيش سابق ،رئيس مجلس شورى الدولة
سابق ،رئيس ديوان املحاسبة سابق ،رئيس املجلس الدستوري سابق.
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تحقيق
غاصب مختار

"الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية اإلنتخابات":
نطوف بحملة "البلدية نص البلد"
تستعد "الجمعية اللبنانية من اجل دميوقراطية االنتخابات" لالرشاف عىل
االنتخابات البلدية املقررة مرحلتها االوىل يف  8ايار ،عرب حمالت واسعة ميدانية
واعالمية والكرتونية يف كل املناطق ،ترمي اىل حض الدولة عىل عدم تأجيلها،
والدعوة اىل املشاركة فيها

االمني العام السابق لـ"الجمعية اللبنانية لدميوقراطية االنتخابات" الدكتور مكرم عويس.

تأسست "الجمعية اللبنانية من اجل
دميوقراطية االنتخابات" مببادرة من ناشطني يف
الحقل العام يف  13اذار  ،1996وهي  -وفق
ما تع ّرف عن نفسها -جمعية مدنية نضالية
مطلبية تسعى اىل بناء مجتمع دميوقراطي
وتعزيز املواطنية املبنية عىل اساس الشفافية
واملساءلة واملحاسبة .تعمل عىل اصالح النظام
السيايس واشرتاك املواطنني يف العملية السياسية
الدميوقراطية ،ومراقبة سري العمليات االنتخابية
واصدار تقارير مفصلة حولها.
تضم يف عضويتها ـ اىل املتطوعني ـ باحثني
واكادمييني وصحافيني ومحامني وطالبا جامعيني
ومتخصصني وناشطني يف املجتمع املدين.
واستطاعت خالل عملها منذ بداية نشاطها عام
:1996

• تكريس فكرة املراقبة املدنية لالنتخابات عىل
انواعها وصوال اىل اقرارها يف قانون االنتخابات
النيابية (.)2008
• توسيع دائرة النقاش حول قانوين االنتخابات
النيابية والبلدية واالختيارية ليشمال اوسع
الفاعليات السياسية واالجتامعية وفئات
املجتمع املدين.

اجرينا دراسة اظهرت اكثرية
راغبة في اجراء االنتخابات
واملشاركة فيها

• ادراج قانون انتخابات الهيئات الطالبية يف
جدول اعامل الهيئات االدارية والطالبية يف
الجامعات اللبنانية.
• التوافق عىل ابرز املبادىء االصالحية واصدارها
وتحويلها اىل مادة للمناقشة العامة ،تشكل
اساس االصالح االنتخايب يف قانوين االنتخابات
النيابية والبلدية واالختيارية.
• تطوير مستوى مراقبة االنتخابات عىل مستوى
االداء والحياد مبا يضمن املوضوعية ،يف اشارة
اىل االنتهاكات واملخالفات التي يرتكبها االطراف
املنظمون واملشاركون.
• تحفيز مجموعات شبابية يف املدن والبلدات
والقرى ،وحضهم عىل االنخراط يف الحياة
العامة.
تتألف الجمعية من هيئة عامة عدد اعضائها
نحو  700شخص ،ومن هيئتني ادارية وتنفيذية.
تجري انتخابات الهيئة االدارية كل سنتني وتضم
 12شخصا ،ويتم انتخاب ستة اعضاء كل سنة
من اعضائها .يف العرف ال يصح التجديد او
التمديد لالمني العام ،مع ان النظام الداخيل
يسمح له بالتمديد او التجديد مرة واحدة.
كانت الجمعية غري مخولة الدخول اىل مراكز
االقرتاع االنتخابية رغم حصولها عىل ترخيص
انشائها ،ثم نجحت يف الحصول عىل اذن وزارة
الداخلية للدخول بعد استحداث وحدة يف
الوزارة ابان الوزير السابق زياد بارود ،تسمح
للمجتمع املدين باملشاركة يف االرشاف عىل
االنتخابات.
يقول االمني العام السابق للجمعية الدكتور
مكرم عويس عن تحضرياتها لالرشاف عىل
االنتخابات البلدية واالختيارية" :اطلقنا منذ
ستة اشهر حملة بعنوان "البلدية نص البلد" من
اجل توعية املواطنني عىل اهمية االنتخابات
البلدية ،وعىل تاريخ انشاء البلديات يف العامل.
اول انتخابات بلدية حصلت عام  ،1878اما
يف لبنان فجرت اول انتخابات بلدية يف دير

األمينة العامة الجديدة :جاهزون
سيتحولون مراقبني
والناخبون
ّ
يف آذار املايض تم انتخاب سبعة اعضاء
جدد يف الهيئة اﻻدارية لـ"الجمعية اللبنانية
لدميوقراطية اﻻنتخابات" من اصل  12عضوا،
وانتخب العضو السابع خلفا لالمني العام
السابق الدكتور مكرم عويس الذي التزم عرف
عدم البقاء اكرث من سنتني .فامست زينة الحلو
االمينة العامة الجديدة للجمعية.
يف حوار مع "االمن العام" تحدثت عن ابرز
توجهات الجمعية يف املرحلة املقبلة" :سنعمل
خالل شهر ايار عىل مراقبة االنتخابات البلدية
والضغط من اجل اجرائها يف مواعيدها بعدما
سمعنا من خالل الترسيبات عن احتامل
الغائها او تأجيلها ،ومواصلة العمل يف حملة
"البلدية نص البلد" ،ومن ثم اطالق حملة
املراقبة .وقد جرى عرض التحضريات للمراقبة
يوم االنتخابات واملراقبة بعد االنتخابات لفرز
النتائج ،واصدار التقارير الخاصة باملخالفات
التي سجلتها الجمعية .يف املرحلة الالحقة
سنتفرغ ملوضوع الجمعية يف اطارها الداخيل،
السيام مراجعة التخطيط االسرتاتيجي الذي
سارت عليه بني عامي  2011و ،2016وما
تحقق منه وما مل يتحقق .وهي العقبات التي
منعت تحقيق ما تم التخطيط له ،وسنخرج
بتخطيط اسرتاتيجي جديد للجمعية يبني عىل
ما مىض ،ويؤسس للمرحلة املقبلة .سنعمل
ايضا عىل موضوع تفعيل العضوية يف الجمعية
لنستثمر الطاقة البرشية ،وسنوسع نطاق
عملنا ليشمل اكرب عدد من الناس يك يكونوا
حلفاء معنا يف الحمالت الالحقة للضغط
من اجل احرتام املهل الدستورية لالنتخابات
وتوفري دميوقراطيتها ونزاهتها .سنعمل عىل
موضوع االنتخابات الداخلية للجمعية ،بوضع
انظمة حديثة ليك نرفع مستوى املامرسة

■ ماذا عىل صعيد تفعيل االتصاالت مع
الدوائر املعنية يف الدولة والجمعيات االهلية
واملجتمع املدين؟
□ نحن اصال عىل عالقة جيدة مع كل
االطراف ،وسبق ان دربنا احزابا واصحاب
حمالت عىل القانون االنتخايب واملخالفات التي
تحسب عليهم يك ال يقعوا يف رشكها .قنواتنا
مفتوحة مع االحزاب والسياسيني يف السلطة.
نحن نضغط يف اتجاه االصالح ،لكن السياسيني

القمر قرابة عام  .1864للبلديات دور اسايس
يف الحياة العامة ،وبخاصة اذا كانت هناك ارادة
ملسؤويل البلديات يف العمل مبوجب الصالحيات

التي يتمتعون بها .الهدف من الحملة تبيان ان
عدم اجراء االنتخابات يسقط عن لبنان صفة
الدميوقراطية ،السيام مع عدم انتخاب رئيس

الدميوقراطية ،ونكون منسجمني اكرث فاكرث
مع انفسنا عرب نظامنا االنتخايب الجديد الذي
سنضعه .لدينا قسم كبري من االصالحات
نعتمده يف انتخاباتنا الداخلية ،لكن عندما
تكرب الجمعية تصبح يف حاجة اىل تنظيم اكرث
واىل عمل اكرث عىل املستوى الداخيل".
■ هل من خطط بعيدة املدى؟
□ لدينا حملة االنتخابات النيابية التي من
املفرتض اجراؤها عام  .2017بعد االنتخابات
البلدية سننطلق مجددا يف لقاءات موسعة
وضغط وعمل القرار االصالحات االنتخابية
التي نؤمن بها ،والتي تشكل بالنسبة الينا
ضامنات لنزاهة االنتخابات ودميوقراطيتها،
مثل البطاقة املطبوعة سلفا والكوتا النسائية.
لكن االهم موضوع النسبية وتقسيم الدوائر
االنتخابية ،ألن الناخبني يف كل بلدان العامل
يختارون نوابهم اال يف لبنان ،النواب هم الذين
يختارون ناخبيهم عرب التقسيامت االنتخابية
املعدة سلفا ملصالحهم .علام ان هذا العمل
هو يف اصل عمل الجمعية ومن اساس بداياتها.
املراقبة جزء من عملنا ،لكن االصالحات هي
الجزء االهم.

االمينة العامة الجديدة لـ"الجمعية اللبنانية
لدميوقراطية االنتخابات" زينة الحلو.

هم الذين يقرون هذه االصالحات .عملنا
اسايس معهم وسيبقى معهم رغم ان مجلس
النواب ممدد له ،لكنه واقع موجود ونتعامل
معه .بالنسبة اىل املجتمع املدين ،نحن عضو يف
ما يسمى "تحالف للمراقبة" وسنعيد اطالقه
قريبا ،علام انه جزء من تحالفنا يف الحملة
املدنية لالصالح االنتخايب .نحن ايضا جزء
اسايس من شبكة الجمعيات العربية ملراقبة
دميوقراطية االنتخابات .اضافة اىل ذلك ،نحن
اعضاء يف الجمعيات التي تعنى بحقوق املرأة
والكوتا النسائية وتلك التي تعنى باملعاقني
وحقهم يف االقرتاع ،مبا يضمن وصولهم اىل
مراكز االقرتاع.
■ هل انتم جاهزون لوجستيا ملراقبة
االنتخابات؟
□ نحن يف قمة الجهوز .التدريبات تحصل
لفرق العمل واملتطوعني للمراقبة ،ونسعى اىل
استقطاب مراقبني جدد ،ونعمل مع املنسقني
يف املناطق .ماكينة املراقبة ستكون جاهزة،
ولدينا امكانات ليك يساهم الناخبون انفسهم
يف عملية املراقبة عرب التطبيق عىل الهواتف
والربيد االلكرتوين وعرب الجمعية مبارشة لالبالغ
عن اي مخالفة يشهدونها .عندها سرنسل فرقنا
للتأكد من هذه املخالفات عىل االرض.
الجمهورية ،والتجديد مرتني ملجلس النواب
وشلل الحكومة .هذا ايضا يرتب اعباء اقتصادية
ونتائج سياسية وحقوقية عىل الدولة واملواطن.
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اذا فقدنا البلديات ،فقدنا كل مقومات
الدميوقراطية .الهدف من الحملة ايضا الضغط
للتأكد من حصول االنتخابات يف موعدها،
عرب التواصل مع كل القطاعات من احزاب
سياسية ونقابات وقطاع خاص واساتذة وطالب
جامعات ووسائل اعالم وبلديات ومجتمع
مدين ،ومع املواطن العادي بهدف تطوير اداء
الدميوقراطية".
■ اىل اي مدى يصل مستوى عملكم مع هذه
القطاعات وخصوصا مع املواطن؟
□ اجرينا مسحا علميا شمل نحو  2500شخص
اواخر العام املنرصم ،ووضعنا يف نتيجته دراسة
مفصلة (مع رشكة "مايرنز" املتخصصة) اظهرت
ان نسبة  %73من املستطلعني تؤيد اجراء
االنتخابات البلدية يف موعدها ،وان اكرث من
نصف املستطلعني يريدون املشاركة فيها .وهذا
مؤرش مهم جدا ،والسيام ان هذه الدراسة
اظهرت معدالت هبوط ثقة املواطن مبؤسساته
ومنها مجلس النواب والحكومة وباحزابه .لكن
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تحضيرات وزارة
الداخلية الجراء االنتخابات
البلدية واالختيارية جدية
الذي يخيف اكرث هو تراجع الثقة بالقضاء ،اي
تراجع الثقة بصامم امان املواطن واملؤسسات.
كذلك نقوم بحمالت توعية عرب وسائل التواصل
االجتامعي وعرض لوحات اعالنية وبرامج
دعائية عرب وسائل االعالم.
■ ما هي املعايري التي تعتمدونها وتطبقونها
لتحكموا عىل نزاهة االنتخابات؟
□ نبدأ اوال مبتابعة تحضريات لوائح الشطب
وصحتها ،ونشدد عىل احرتام املهل وصحة
القوانني ،وتحضري االمور اللوجستية الالزمة
الجراء االنتخابات من اقالم االقرتاع اىل التجهيزات

واملراقبني ،وجهوزية غرفة العمليات واملتابعة
والشكاوى ولجان القيد ،والتواصل مع قوى
االمن الداخيل .يف اليوم املخصص لالنتخابات
نطلب من املواطنني ابالغنا اي مالحظات او
شكاوى عىل سري العملية االنتخابية لرنفعها
بدورنا اىل غرفة العمليات .كذلك نكلف مراقبني
االطالع عىل ما يجري يف اقالم االنتخاب ومراقبة
صحة سري العملية قبل فتح االقالم وبعد اقفالها.
ويقوم عدد من املراقبني الجوالني مبتابعة
سري عملية االنتخاب .كام اننا نكون حارضين
عند فرز االصوات واعالن النتائج لتسجيل اي
مالحظات او شكاوى او مخالفات ،لنسجل كل
ذلك ونوثقه بالصور واملعلومات املدونة .بعدها
نقيم ورشة تقييمية يف حضور الخرباء للنظر يف
صحة العملية االنتخابية قبل ان نعلن يف النهاية
تقاريرنا عن سري العملية االنتخابية برمتها .مثة
انتخابات نيابية فرعية ايضا يف جزين بسبب
شغور املركز بوفاة احد نواب املنطقة ،وسنتوىل
ايضا مراقبتها .حتى االن ال نرى اي مربر امني
او سيايس او لوجستي مينع اجراء االنتخابات
يف وقتها.
■ هل ترون مثة جدوى ونتائج ايجابية من
عملكم سواء لدى املواطن ام لدى الدولة؟
□ بالطبع ،ساهمنا يف مجاالت كثرية يف تحقيق
شفافية اكرب يف العملية االنتخابية ،وشجعنا
املواطن عىل تأدية دوره ،وان يحمل حس
املسوؤلية يف اي عمل من طابع دميوقراطي.
وقد الزمنا الدولة يف كثري من االحيان تنفيذ
االستحقاقات االنتخابية ،ومنها حملة "بلديت -
بلديتي" لالنتخابات البلدية بعد توقف سنوات.
ونقوم حاليا بحملة "البلدية نص البلد" ايضا يف
هذا االتجاه ،وقدمنا اقرتاحات قوانني لالصالح
االنتخايب وقانون االنتخاب املرتكز عىل النسبية
وانشاء الهيئة املستقلة لالرشاف عىل االنتخابات،
وانجزنا حمالت يف املدارس والجامعات عىل
ثقافة الدميوقراطية ،اضافة اىل تطوير قوانني
االحزاب .قدمنا اقرتاحات تتعلق بتمويل
الحمالت االنتخابية وتسهيل وصول املعوق اىل
قلم االقرتاع وجرى العمل بها ،وقمنا مببادرات
لتفعيل دور املرأة يف االنتخابات عرب الكوتا
النسائية لتحفيز النساء عىل القيام بدورهن يف
العمل السيايس والعام.
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املختبر الط ّبي في األمن العام:
جودة خدمات حصدت شهادة "أيزو"
استحدث املخترب الطبي يف املديرية العامة لالمن
العام يف  27آذار  2010مبوجب اتفاق تعاون مع
رشكة  Biotecks.a.lاملتخصصة يف تجهيز املختربات
باملعدات والطواقم الطبية الالزمة ،وادارتها وفق
احدث املعايري املعتمدة عامليا .يعد املخترب حاليا من
بني االحدث يف لبنان ،وحصد اخريا شهادة "ايزو"
العاملية بفضل خدماته املميزة

ظلل اهتامم املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم التعاون بني شعبة
املخترب الطبي لالمن العام وطاقم رشكة  Biotecks.a.lبهدف الدفع يف اتجاه
تحديث نوعية الخدمات التي تقدمها املديرية العامة لالمن العام ،ما امثر
استبدال املعدات القدمية يف املخترب باخرى حديثة مامثلة لتلك املعتمدة حاليا
يف اهم املختربات الفرنسية.
زارت "االمن العام" املخترب والتقت رئيسه املالزم اول االداري واصف خطار ،كام
زارت رشكة  Biotecks.a.lوتناولت مع رئيس مجلس ادارتها املدير التنفيذي
بيار سلوم سبل عمل املخترب.

خطار :يتوافق مع أفضل
املعايير الطبية العاملية
استهل املالزم اول االداري خطار كالمه
بالتعريف بشعبة املخترب" :الهدف من انشائها
مواكبة عمل املخترب .تضم اىل رئاستها ،قسم
امانة الرس وقسم استقبال املرىض ،وتتبع
اداريا دائرة الشؤون الصحية".
■ هل ترشح غرف املخترب؟
□ يضم احدى عرشة غرفة ومنتفعاتها ،ضمنها
ثالث غرف مخصصة حرصا لسحب الدم ،ما
يساعد عىل تسهيل انجاز الفحوص وترسيعها.
كذلك يضم مستودعا لتخزين االدوية واملواد
الطبية واملخربية املهمة تحسبا من اي انقطاع
الي صنف منها عىل نحو مفاجئ من االسواق
اللبنانية .املخترب مقسم داخليا مبا يتوافق
مع افضل الرشوط واملعايري الطبية املعتمدة
عامليا.
■ من املستفيدون من خدماته؟
□ تجرى الفحوص املخربية والطبية للفئات
التالية:
• عسكريو االمن العام واملوظفون املدنيون
يف الخدمة الفعلية اينام كانت مراكز عملهم،

مبوجب بيان ابحاث صادر عن طبيب االمن
العام يصادق عليه رئيس دائرة الشؤون
الصحية.
• املتقاعدون املقيمون ضمن نطاق مدينة
بريوت الكربى مبوجب بيان ابحاث صادر عن
طبيب االمن العام .
• افراد عائالت العسكريني يف الخدمة الفعلية
واملوظفني املدنيني واملتقاعدين الذين هم
عىل عاتق املديرية واملقيمني ضمن نطاق
مدينة بريوت الكربى ،مصطحبني معهم بطاقة
الخدمات االجتامعية ووصفة من الطبيب
املعالج.
• املتقاعدون وعائالتهم ومن هم عىل عاتق
املديرية وعائالت العسكريني يف الخدمة
الفعلية وعائالت املوظفني املدنيني املقيمني
خارج نطاق بريوت الكربى اختياريا .مبعنى
ان يف امكان اي منهم اجراء الفحوص يف
مخترب االمن العام ،او عرب الحصول عىل تعهد
وفقا لالصول من دائرة الشؤون الصحية يف
اي من املختربات املتعاقدة مع االمن العام
واملنترشة يف املحافظات واالقضية عرب التقدم
بطلب مساعدة مرضية بعد اجراء الفحوص،

في املختبر مستودع
ادوية ومواد طبية
تحسبا الي انقطاع

رئيس املخترب الطبي املالزم اول االداري
واصف خطار.

عىل ان ترصف وفق التعرفة املعتمدة يف
االمن العام.
• تستفيد ايضا من خدمات املخترب الفنانات
اللوايت يدخلن اىل لبنان ،وكذلك املوقوفون
موقتا يف نظارات االمن العام يف انتظار
احالتهم عىل املراجع القضائية املختصة بناء
عىل تعليامتها.

■ ضمن اي اطر تستفيد الفنانات وكذلك
املوقوفون موقتا من خدمات املخترب؟
□ تحرص املديرية العامة لالمن العام عىل التشدد
يف اجراء الفحوص الطبية للفنانات اللوايت يدخلن
اىل لبنان للعمل وفق القوانني التي تحكم عملهن،
بهدف التأكد من انهن ال يعانني من اي امراض
معدية ،تحقيقا لالمن الصحي يف املجتمع .من
جهة اخرى ،ضمن اطار احرتام املديرية حقوق
كل انسان ايا تكن جنسيته ،وان كان مرتكبا افعاال
جرمية ،نحرص عىل اجراء الفحوص للموقوفني
موقتا يف نظارة االمن العام ـ ريثام تتم احالتهم
عىل القضاء املختص بناء عىل توجيهاته ـ دوريا
عموما وكلام دعت الحاجة ومجانا.
■ ماذا عن دوام العمل وتسليم نتائج
الفحوص؟

□ يبدأ العمل يف املخترب من السابعة صباحا
حتى الخامسة بعد الظهر .عند االوىل والنصف
ظهرا تتوقف عمليات سحب الدم ليبدأ العمل
الطبي التقني داخل املخترب ،اضافة اىل تسليم
النتائج اىل اصحاب العالقة.
■ هل من انجازات تطويرية تحققت يف
املخترب منذ استحداثه؟
□ رغم حداثة انشائه نسبيا ،ال نتوقف
يوما عن السعي اىل التحديث تطبيقا لخطة
التطوير التي تشهدها املديرية .وبهدف
توفري افضل خدمة عامة طبية وادارية تراعي
املعايري املعتمدة دوليا ،حققنا انجازات عدة،
من ابرزها:
• التمكن يف اواخر عام  2015املنرصم بفضل
جهودنا املشرتكة مع رشكة  Bioteckمن حصد

سلوم :نطبق ضمان
جودة الخدمات
ما هو اطار التعاون بني املديرية العامة لالمن
العام ورشكة Bioteck؟ اي معايري يطبق طاقمها
الطبي يف املخترب؟ اي نتائج ايجابية حققتها العالقة
بني القطاعني العام والخاص؟
اسئلة حملتها "االمن العام" اىل رئيس مجلس ادارة
 Bioteckاملدير التنفيذي بيار سلوم.

التموين الطبي يف لبنان .وقد ساهمت رشكتنا يف
تأسيس  4مستشفيات كربى خالل الفرتة السابقة،
ويف تزويد عمالئها عىل كل مساحة الوطن
تجهيزات استشفائية وطبية ومخربية ،اضافة
اىل كاشفاتها مع الخدمات الهندسية الفنية ،اي
الرتكيب وخدمة ما بعد البيع.

■ كيف تعرفنا برشكة Bioteck؟
□ هي من الرشكات املتخصصة يف تأسيس
املستشفيات واملختربات وتصميمها وادارتها
من االلف إىل الياء عرب انظمة تخطيط موارد
املؤسسة ،ونظام معلومات املستشفيات ،ونظام
املعلومات املخربية املصممة خصيصا لتلبية حاجة
كل العمالء والرشكاء ومتطلبات سري العمل .وهي
متخصصة ايضا يف ترويج املنتجات االستشفائية
واملخربية وتوزيعها منذ عام  .1991كام انها عضو
ناشط يف مؤسسة املقاييس واملواصفات اللبنانية
"ليبنور" .كانت عضوا ناشطا يف الرشكات الطبية
اللبنانية  LMCاملؤلفة من خمس رشكات رائدة يف

■ كيف تطور تعاونكم مع املديرية العامة لالمن
العام يف ما خص املخترب الطبي؟
□ منذ بضع سنوات حصل اتفاق بيننا وبني
االمن العام يقيض بانشاء مخترب حديث وخاص
باملديرية ،بحيث تتوىل رشكتنا من خالله تقديم
كل الخدمات الطبية واملخربية وفق اعىل املعايري
الطبية العاملية ،يف ارشاف وتعاون وتنسيق مع
ضباط من االمن العام واطبائه.
■ ما معايري العمل الطبي املعتمدة داخل املخترب؟
□ نطبق املعايري العاملية املعتمدة لضامن جودة
الخدمات .اذكر منها عىل سبيل املثال ال الحرص:

جائزة "ايزو" العاملية رقم IS0 9001 2008
التي تؤكد ان ادارة املخترب وخدماته وتقنياته
وتقدمياته مطابقة العىل املواصفات واملعايري
الطبية الدولية.
• زيادة عديد الطاقم االداري والعسكري
يف املركز بهدف تسهيل االعامل وترسيعها،
خصوصا وان عديد االمن العام زاد منذ
اطالق اللواء عباس ابراهيم خطة التحديث
حتى اليوم بفعل دورات التطويع املتالحقة
ما يقارب  %45عام كانت عليه الحال قبال.
ما انعكس زيادة يف عدد الفحوص الشهرية
عىل نحو الفت ،بحيث كانت تقارب االلف
قبل اكرث من سنتني ،واصبحت اليوم يف حدود
 1500فحص كمعدل عام .فضال عن االنجازات
التي لها طابع تقني وطبي متت يف ارشاف
الرشكة املشغلة.

تقضي توجيهات اللواء
ابراهيم بتأمني افضل طبابة
للعسكريني وذويهم

رئيس مجلس ادارة رشكة Bioteck s.a.l
املدير التنفيذي بيار سلوم.

• نعتمد هنداما خاصا لجميع العاملني يف املخترب
يتضمن :الربنس ،الكاممات ،القفازات وسواها.
• نستخدم االدوية املخربية االصلية.
• نلقح الزاميا العاملني كافة يف املخترب ضد امراض
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التهاب الكبد ( )Bوالسل والكزاز وغريها.
• نتلف كل املواد املستهلكة واملستعملة ،وكذلك
العينات امللوثة وفق احدث الوسائل املعتمدة
واضمنها ،يف ارشاف مشرتك بني االمن العام ورشكة
.Bioteck
• نحفظ عينات الدم بعد فحصها مدة اسبوع
عىل االقل ،ثم نقوم بتلفها وفقا لالصول الطبية
املعتمدة عامليا.
• ننظم دورات تدريبية متواصلة ودامئة لالطباء
والتقنيني والفنيني.
• نخضع املعدات والتجهيزات للصيانة الدورية
املسبقة عرب فريق املهندسني املتخصصني ،الذين
يخضعون عىل نحو دوري منتظم لدورات تدريبية
مستمرة يف لبنان والخارج.
• يلتزم طاقمنا الطبي ،كام جميع املوظفني
والعسكريني واملدنيني العاملني يف املخترب،
مضمون قانون االداب الطبية ،وبخاصة الحفاظ
عىل الرسية املهنية وعدم البوح بنتائج الفحوص
املخربية الي كان باستثناء الطبيب املعالج .كذلك
تسلم نتائج الفحوص اىل املريض شخصيا.

■ ماذا عن مستوى املعدات الطبية املوجودة
فيه؟
□ ميكن القول ان قفزة نوعية تحققت يف املخترب
عىل هذا الصعيد بعد تسلم اللواء عباس ابراهيم
مهامته يف املديرية ،بحيث قمنا باستبدال جميع
اآلالت واملعدات الطبية املستخدمة باخرى
جديدة ،مامثلة متاما لتلك املوجودة يف اهم
مختربات فرنسا واملانيا والواليات املتحدة واليابان
وسواها من الدول املتطورة جدا يف هذا املجال.
■ هل يجري املخترب كل انواع الفحوص؟
□ طبعا ،نجري كل انواع الفحوص التي تنجز
يف مختربات اهم املستشفيات اللبنانية ،بدءا
بالفحوص الروتينية (الدهنيات ،السكري ،الزالل
 ،)...مرورا بالفحوص املناعية الهرمونية ،والفحوص
الدموية والتجلط (الكريات البيض والحمر،)...
البارازيتولوجي ( )VITEKوسواها ايضا .اما ما
يستحيل انجازه يف لبنان فرنسله فورا اىل احد
اهم املختربات الفرنسية (Biologie Medicale
 .)Specialisée-Biomnisاذ تقيض توجيهات

اللواء ابراهيم يف هذا الخصوص بتأمني افضل
طبابة ممكنة للعسكريني وذويهم ،سواء يف لبنان
ام خارجه.
■ اي انجازات تحققت ،وماذا بالنسبة اىل
املستقبل؟
□ بعد تحديثنا املعدات واالالت املستخدمة مبا
يوازي تلك املعتمدة حاليا يف اهم مختربات العامل،
وبعد حصولنا عىل شهادة "ايزو" العاملية ذات
الرقم  ،IS0 9001: 2008نرى اليوم ان الذهنية
املؤسساتية التحديثية التي يتحىل بها املدير العام
لالمن العام اللواء ابراهيم تشكل فرصة لتحقيق
املزيد من التطوير .عىل هذا االساس ،مثة مشاريع
قيد الدرس مع الضباط املعنيني يف املديرية ،من
ابرزها:
• تجهيز املخترب بالنظام الكيل املكننة
( )Full-Automated Labبهدف االنتقال اىل
مستوى متقدم جدا.
• جعل املخترب جامعيا يوازي مختربا مركزيا،
وتطوير القسم الجنايئ ومخترب االشعة.

عدد  - 32أيار 2016

دورة تدريبية
على جواز السفر البيومتري

من دروس الدورة.

دورة تدريبية ملراقبة
الحدود وضبطها

من الدورة التدريبية.

نظمت دائرة التدريب يف املديرية العامة لالمن العام بالتنسيق
مع مكتب شؤون املكننة بالتعاون مع رشكة  INKRIPTويف
ارشاف فنيني متخصصني فيها ،دورة تدريبية حول الربنامج
الجديد لجواز السفر البيومرتي يف اطار الخطة املقررة الطالق
جواز السفر البيومرتي الجديد .خضع للدورة حواىل  300من
العسكريني يف شعب الجوازات يف املديرية .امتدت الدورة
شهرا تخللتها دروس تطبيقية ونظرية حول استخدام الربامج
الجديدة.

دورة دهم وتوقيف أشخاص
يف اطار الدورات التدريبية التي تنظمها
املديرية العامة لالمن العام يف ارشاف
دائرة التدريب ،بالتنسيق مع مدرسة
القوات الخاصة يف قيادة الجيش ،اقيمت
دورة مداهمة يف حقل حامات للتدريب
لدفعة ثانية من عنارص يف مكتب شؤون
املعلومات  -دائرة االمن املسليك ،خضع لها
عرشة عنارص لسبعة اسابيع.
تخللت الدورة دروس تطبيقية ونظرية
ومتارين دهم متيزت بالجدية واالندفاع.

تدريب عىل الدهم.

يف نطاق الدورات التدريبية التي تنظمها املديرية العامة لالمن
العام يف ارشاف دائرة التدريب ،بالتنسيق والتعاون مع الفريق
االستشاري الدمناريك ،افتتحت دورة تدريبية اساسية لالجهزة
االمنية العاملة ضمن مرشوع مراقبة الحدود وضبطها ،مبشاركة
سبعة ضباط من املديرية العامة لالمن العام وضباط آخرين من
الجيش وقوى االمن الداخيل والجامرك.
امتدت الدورة عرشة اسابيع تخللتها دروس تطبيقية ونظرية
ومتارين قتالية ورماية وهبوط عىل الحبال.
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داود رمال

aborami20@hotmail.com

إطالق املرحلة الثانية لإلدارة املتكاملة للحدود
تحسني القدرات املؤسساتية لألجهزة األمنية
بعد انتهاء املرحلة االوىل من مرشوع "تعزيز القدرات الوطنية لالدارة املتكاملة
للحدود يف لبنان" الذي ميوله االتحاد االورويب عرب بعثته يف لبنان ،اطلقت املرحلة
الثانية يف احتفال اقيم يف النادي العسكري .يهدف املرشوع اىل دعم قدرات
الوكاالت االمنية اللبنانية حيال التحديات الداخلية والخارجية ،وتعزيز دورها
كمحفز لالستقرار والتالحم الوطني
تتلخص االهداف الخاصة بتحسني القدرات
املؤسساتية للوكاالت االمنية املعنية بادارة
الحدود يف لبنان وضبطها ،حتى تؤدي مهامتها
بطريقة منسقة وخاضعة لالرشاف واملراقبة ،مع
الرتكيز عىل تعزيز قدرات الوكاالت يف االدارة
املتكاملة للحدود ،وزيادة فاعلية الوكاالت
االمنية املعنية بادارة الحدود وضبطها يف لبنان
مبا يتامىش واملعايري الدميوقراطية ،وتعزيز

صدقية اعاملها ،خصوصا يف املجاالت ذات
الصلة املبارشة بالسياق الحايل ويف اشد املناطق
تأثرا به.
مثة خمس نتائج متوقعة تتمثل يف اآليت:
• تعزيز قدرات التخطيط يف مرشوع االدارة
املتكاملة للحدود وتطويرها يف لبنان ،من
خالل تنفيذ اسرتاتيجيا املرشوع عىل املستويني
االسرتاتيجي والتشغييل ،يف سياق برنامج "تطوير

القدرات الوطنية لضامن االمن واالستقرار".
• تعزيز االنظمة والعمليات التشغيلية لتنفيذ
مرشوع االدارة املتكاملة للحدود يف لبنان.
• تطوير انظمة الوكاالت اللبنانية املعنية بتوفري
التعزيز املستمر لقدرات التشغيل والتسليم.
• تطوير االنظمة اللبنانية املعنية بارساء املعايري
املهنية والحفاظ عليها يف مرشوع االدارة
املتكاملة للحدود.
• دعم تنفيذ نظام ادارة الحدود يف لبنان
الرسائه كهدف نهايئ.
عىل هامش االحتفال باطالق املرحلة الثانية من
املرشوع التقت "االمن العام" عددا من ممثيل
الدول املانحة والقيمني عىل املرشوع يف املركز
الدويل لتطوير سياسات الهجرة.

تحدث املدير العام للمركز الدويل لتطوير سياسات
الهجرة ( )ICMPDالدكتور مايكل شبينديليغر
عن مفهوم ادارة الحدود املتكاملة ،معتربا انه
"يشكل مثال ملموسا عن التعاون والتنسيق ،وهو
مفهوم يستند اىل التجربة االوروبية التي تهدف
اىل الحفاظ عىل سيادة الحدود الوطنية من جهة،
واالستفادة من الفرص التي يتيحها نظام حدود
وظيفي من جهة اخرى ،مثل تسهيل التجارة
واالزدهار االقتصادي املتبادل واالستقرار واالمن
املستدامني عىل املدى الطويل .هذه هي االهداف
االساسية التي يسعى املركز الدويل اىل تحقيقها
لتطوير سياسات الهجرة مع دولة لبنان عرب عملنا
مع الوكاالت املعنية مبراقبة وضبط الحدود ،السيام
الجيش اللبناين واالمن العام وقوى االمن الداخيل
والجامرك اللبنانية والدفاع املدين".
اضاف" :من خالل التجربة والخطأ تم تطوير
هذا املفهوم من التعاون بني الوكاالت وداخلها

اشارت ممثلة االتحاد االورويب السفرية
كريستينا السون اىل ان "االدارة املتكاملة
للحدود اصبحت عىل قامئة االولويات يف
لبنان ويف اوروبا نظرا اىل مشكالت الهجرة
واالرهاب ،وتاليا فان االدارة املتكاملة
للحدود الفاعلة هي مهمة اساسية ملعالجة
هاتني املشكلتني .ان االرهاب تحد مشرتك،
وقد اصبح واضحا ويا لالسف بعد اعتداءات
بريوت وباريس وبروكسل ،وعلينا ان نعمل
معا ملعالجة هذه املشكلة".
ولفتت اىل ما تم تحقيقه من املرشوع يف
السنوات الثالث املاضية" :اجتمعت اربع
جهات امنية للعمل عىل االدارة املتكاملة
للحدود ،وتم تقديم تدريبات ذات مستوى
عال ،اضافة اىل تشكيل خطط للحاالت

الطارئة لالدارة املتكاملة للحدود ،ناهيك
مببلغ مليون اورو للتجهيزات الخاصة
مبراقبة الحدود ومراقبة جوازات السفر،
ومساعدات للجهات املعنية باالدارة الربية
للحدود ،وقد انجز هذا العمل".
ورأت ان اطالق املرحلة الثانية من املرشوع
"دليل عىل التزام االتحاد االورويب امن لبنان
وتفعيل املؤسسات املعنية بادارة الحدود،
خصوصا ادارة االمن العام املعنية بهذا
املرشوع" .واعتربت ان املرحلة الثانية تطمح
اىل تحقيق اآليت:
" • تعبئة  9ماليني اورو وفتح باب التعاون
يف مجاالت جديدة مثل ادارة الحدود
البحرية.
• تعزيز انظمة ادارة الحدود الربية".

ممثلة االتحاد االورويب السفرية كريستينا السون.

وشددت السون عىل اهمية امللف االمني يف
لبنان ،مشرية اىل ان "علينا ان منيض قدما يف
التزامنا امن لبنان ،ونتطلع تاليا اىل مراحل
تعاوننا املستقبلية".

بطحيش :االمن العام
اول شريك للمشروع في لبنان

شبينديليغر :ال تقللوا من شأن لبنان
كمركز اقليمي للشباب الالمعني
والتعاون الدويل ملعالجة املناخ السيايس املتغري
يف اوروبا يف تسعينات القرن املايض ،وهو يشهد
عىل الحاجة اىل جميع الرشكاء يف لبنان الوطنيني
والدوليني:
اوال :متابعة افضل املامرسات ضمن املجاالت
الخاصة بهم ،والتعلم من املامرسات الجيدة يف
بلدان ومناطق اخرى.
ثانيا :تعزيز التعاون والتواصل مع املؤسسات ذات
التفكري املامثل.
لرمبا تقدم هذه الركائز افضل وصف للعمل
الذي هدف مرشوع االدارة املتكاملة للحدود يف
لبنان ،املمول من االتحاد االورويب ،اىل تحقيقه
والعمل عىل ما تحقق حتى االن .كام نتطلع اىل
النجاح املستمر للمرشوع يف السنوات املقبلة".
وسجل شبينديليغر مالحظات عدة ابرزها:
"علينا ان نوسع نطاق رؤيتنا املشرتكة وننظر اىل
ابعد من التحديات .ينبغي ان نسعى جاهدين

السون :املرحلة الثانية
دليل على التزام االتحاد االوروبي

املدير العام للمركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة الدكتور
مايكل شبينديليغر.

اىل تحقيق الفرص املتاحة داخل مجتمع متنوع
ونابض بالحياة ونشيط مثل مجتمع لبنان.
يجب ان ال يتم تقليل شأن الفرص املتاحة يف
لبنان كمركز اقليمي للشباب الالمعني ،وتعزيز
املكافآت التي ميكن جنيها يف هذا البلد
ورعايتها".

رشح مدير مرشوع املركز الدويل
لتطوير سياسات الهجرة يف لبنان رامي
بطحيش تفاصيل املرحلة الثانية التي
تتضمن خمسة اجزاء عىل نحو متساو:
"ـ بناء قدرات االجهزة االمنية لالدارة
املتكاملة للحدود.
• املعدات والبنى التحتية.
• بيانات املعلومات لكل االجهزة
بالنسبة اىل الدخول اىل لبنان والخروج
منه.
• سبل التعامل مع موضوع ادارة
الهجرة لجهة الدخول والخروج من
املعابر الرسمية.
• كيفية تسيري االمور عىل املعابر".
اضاف" :من هنا نستطيع القول ان
املرحلة الثانية تتضمن تطبيقا اكرث
فاعلية للمرشوع" .وتناول التعاون

مع املديرية العامة لالمن العام ،الفتا
اىل ان "االمن العام هو اول رشيك
للمرشوع يف لبنان ،والتعاون معه
يتم عىل مستوى عال من الشفافية
والواقعية يف التعامل .الطرفان يعرفان
جيدا ماذا يريدان من املرشوع وتعاوننا
ايجايب جدا .بالنسبة اىل التعاون مع
االجهزة االمنية االخرى ،الجيش واالمن
الداخيل والجامرك والدفاع املدين ،فهو
شفاف جدا .نعمل عىل نحو متواصل
ويومي مع االمن العام ،وهو بالنسبة
الينا ،بديل مام يسمى يف اوروبا حرس
الحدود ،وجزء كبري من مسؤولية االمن
العام حراسة الحدود عىل املعابر".
واشار اىل ما ستتضمنه هذه املرحلة
لجهة تقديم دعم رفيع املستوى اىل
افواج الحدود الربية التابعة للجيش

مدير مرشوع املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة
يف لبنان رامي بطحيش.

اللبناين يف مجال ضبط الحدود الربية،
الرتكيز عىل مجاالت جديدة تتضمن
الحدود البحرية واملرافئ ،اضافة اىل
املعايري املهنية وتحليل االخطار وتيسري
التجارة.
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منير الشدياق

أمن المرافئ في أبحاث الترقيات الجديدة

األمن البحري درع أمان ب ّر الوطن

هدفت آلية الرتقيات الجديدة يف املديرية العامة لالمن العام اىل تحقيق جملة
اهداف ،من بينها الخوض يف موضوع تعزيز امن السفن واملرافئ البحرية،
ادوات ووسائل ،حيال جرائم االرهاب والقرصنة واالتجار بالبرش وتهريب
املهاجرين وسواها

الرائد عزار الشامي.

نجح االمن العام يف اكتشاف عدد من شبكات
االتجار بالبرش وتزوير املستندات وتهريب
املهاجرين يف مراكزه البحرية املنترشة يف
املرافئ .وما شبكتا االتجار بالبرش وتزوير
املستندات الدوليتان اللتان تم توقيفهام يف
مرفأ طرابلس ـ وكانتا تنشطان بني سوريا
ولبنان ومرص وتركيا ـ سوى مثل حي عىل
اهمية االمن البحري.
صب عدد من االبحاث قدمها  43ضابطا يف
االمن العام ،نجحوا يف الرتقية اىل رتبة رائد،
يف مسار تعزيز هذا املفهوم االمني.
يف سياق عرضها ابحاث الرتقية تباعا ،التقت
"االمن العام" رئيس دائرة االمن القومي يف
الشامل الرائد عزار الشامي ،وحاورته يف
موضوع البحث الذي اعده يف االمن البحري:

اسباب اختياره ،مضمونه العام ،االقرتاحات
التي قدمها لصالح الدولة عموما واالمن
العام خصوصا.
■ ما رأيك يف آلية الرتقيات الجديدة؟
□ من خالل تقييمي الشخيص لها علميا

توقيف شبكتي
االتجار بالبشر والتزوير
في مرفأ طرابلس يمثل
اهمية االمن البحري

وموضوعيا ،ارى انها ساهمت وال تزال
يف تطوير قواعد التفكري االمني الوقايئ
واالسرتاتيجي اكرث فأكرث ،بحيث جعلت بحث
الرتقية ال يتوقف عند حدود عرض املشكلة
التي يتناولها انشائيا كام الحال يف السابق ،بل
ميتد من جهة اوىل اىل درس مكامن الخلل يف
الوطن سواء عىل الصعيد االمني او االقتصادي
او االجتامعي التي قد تشكل يف املستقبل
ارضية خصبة لنمو االرهاب والتطرف بهدف
معالجتها وتقويضها قبل ان تتفاقم ،وهذا
ما اصبح يعرف باالمن االستباقي او الوقايئ.
ومن جهة ثانية مواجهة اي مشكلة تكون
قد وقعت فعال عرب تحديد مكامن الخلل
وعرض املعالجات التي متت يف دول اخرى،
انتهاء باقرتاح حل قابل للتطبيق الفعيل يف
ضوء الخصوصية اللبنانية القانونية والدينية
واالجتامعية ،وما اىل هنالك .هذه اآللية تصب
يف اطار مفهوم االمن الوقايئ واالسرتاتيجي
الذي ارساه اللواء عباس ابراهيم يف املديرية
منذ اطالقه خطة تحديثها.
■ ما املوضوع الذي اخرتته ،وتحت اي
عنوان يصنف؟
□ اخرتت معالجة موضوع االمن البحري
عموما تحت عنوان "امن السفن واملرافئ
البحرية يف ظل املدونة الدولية واجراءات
الحكومة اللبنانية يف تطبيقها" .وهو يصنف
كموضوع قانوين -امني.
■ ملاذا اخرتت هذا املوضوع تحديدا؟
□ اسباب مجتمعة دفعتني اىل اختياره.
اولها كوين توليت ما يقارب خمس سنوات
مهامت رئيس مركز مرفأ طرابلس .ثانيها
متابعتي دورات متخصصة يف االمن البحري
خارج لبنان آخرها يف هولندا مع االمن العام
الهولندي ،اىل دورات يف لبنان ضمن املديرية
وكذلك مع القوات البحرية يف الجيش

من صفحات البحث

يعترب النقل البحري الوسيلة الرئيسية يف التجارة العاملية منذ القدم .فهو مسؤول عن معظم
البضائع التي يتم نقلها بحرا يف انحاء العامل ،وتشكل  %85من حجم التبادل التجاري بني الدول.
واستطرادا تعترب منتجات النفط ،وهو العمود الفقري لالقتصاد الدويل ،من اهم السلع املنقولة
بحرا حيث مير اكرث من  30مليون برميل من النفط يوميا يف املمرات املالحية الضيقة نسبيا.
بالتايل فان لتوقف النفط لسبب من االسباب تأثريا كبريا عىل اسعاره العاملية وعىل االقتصاد
العاملي الذي يؤمن معيشة مليارات الناس.
من جهة اخرى ،يشكل االمن مشكلة عاملية فرضها االرهاب واالفعال غري املرشوعة ،لذلك تتطلب
اهتامما وحلوال عاملية .عىل اثر احداث  11ايلول  2001سارعت الواليات املتحدة االمريكية
ومعها عدد من الدول الغربية اىل مطالبة االمم املتحدة عرب املنظمة البحرية الدولية برضورة
اصدار ترشيعات تقيض بتشديد التدابري االمنية يف القطاع البحري ،منعا الستخدام املنظامت
االرهابية العاملية السفن التجارية التي تنطلق من املرافئ العاملية يف اتجاه هذه الدول ،لتنفيذ
اعامل ارهابية من خالل تفجري السفن.
بناء عليه قامت املنظمة البحرية الدولية ( )IMOبتعديل اتفاق سالمة االرواح يف البحار
(سوالس  ،)74واصدرت املدونة الدولية المن السفن واملرافئ (.)ISPS code
قامت الجهات الدولية املعنية بالنقل البحري واملوانئ والسفن بتطبيق متطلبات املدونة التي
دخلت حيز التنفيذ يف  1متوز  ،2004كام استجابت الحكومة اللبنانية برسعة متطلبات تنفيذ
احكام هذه املدونة نظرا اىل اهمية املوضوع ،وتداعياته السلبية يف حال مل يطبق عىل االقتصاد
الوطني ،حيث تشكلت لجنة متخصصة يف هذا املجال سعت بكل جهد اىل وضع لبنان عىل
"الالئحة البيضاء".
وكانت لتطبيق املدونة آثار ايجابية مثل زيادة مستوى االمن بكفاية وفاعلية ،وآثار سلبية مثل
زيادة التكلفة السنوية للتشغيل واالعامل االدارية.
امام حقيقة قانونية تؤكد ان امن السفن واملرافئ نشاط يتعلق بادارة املخاطر ،وهو وظيفة
حكومية ترتبط بسيادة كل دولة ،ويف ظل القلق العاملي من ان يكون النقل البحري يف اي لحظة
هدفا العامل ارهابية او غري مرشوعة ،وامام واقع مادي يؤكد ان السفن ال متلك اال القليل من
الحامية عندما تتعرض لهجوم وليس لديها مكان لالختباء فيه يف اعايل البحار ،ال يبقى من سبيل
لتأمني االمن واالمان البحري اال تضافر جهود حكومات الدول من دون استثناء .اي خرق امني
بحري يف مكان ما من العامل يشكل حتام تهديدا عاما وشامال لكل النقل البحري يف العامل ،اي
لكل االقتصاد العاملي من دون استثناء.

اللبناين .ثالثها كوين مجازا يف الحقوق وسبق
ان اجريت دراسات معمقة يف القوانني
واالتفاقات الدولية البحرية ،فضال انني
الضابط املدرب ملادة املركز الحدودي البحري
يف الدورات التدريبية التي انطلقت منذ مدة
يف املديرية .آخر االسباب التوجيهات العامة
للواء ابراهيم يف اثناء لقاءاتنا به وحضنا عىل
التوجه نحو اختيار مواضيع غري تقليدية،
بخاصة تلك التي تحاول شبكات االجرام
املنظم واالرهاب واالتجار بالبرش وتهريب
املهاجرين استغالل ثغرها ،والتعمق يف كل
تفاصيلها لتوسيع رؤيتنا االمنية الشاملة
وتعميمها مبا يعزز امكانات مكافحتها .كل
تلك العوامل مجتمعة دفعتني نحو اختيار
هذا املوضوع.

■ ما ابرز النقاط التي تضمنها البحث؟
□ تضمن عرض كل اطر امن املالحة البحرية
يف ظل اتفاق "سوالس  :"74التهديدات التي
تعرض لها امن املالحة البحرية اخريا ،اجراءات
الحكومة اللبنانية ،املدونة الدولية المن السفن
واملرافئ ( )ISPSوسبل تفعيلها ،عرض نقاط
القوة والضعف يف املستويات االمنية الثالثة
اي العادية واملعززة واالستثنائية وتحليلها
ومناقشتها ،مسؤوليات ضابط امن املرفق
املينايئ ،ضابط امن السفينة ،اجراءات املسح
االمني ،التقييم االمني للمرفق املينايئ ،وضع
الخطة االمنية ،عرض دراسة االمم املتحدة
للتجارة والتنمية (االونكتاد) وتحليلها ،انتهاء
اىل استرشاف املستقبل لدعم االمن االقليمي
للمالحة البحرية وتعزيزه.

■ ما اهم املراجع التي استندت اليها؟
□ استندت اىل الكثري من الكتب واملراجع
والدراسات العربية واالجنبية التي تتطرق
اساسا اىل رشح احكام اتفاق سالمة االرواح
يف البحار (سوالس  )74واملدونة الدولية
المن السفن واملوانئ ( ،) ISPSاىل القوانني
اللبنانية واالتفاقات الثنائية والدولية ذات
الصلة التي وقعتها الدولة اللبنانية.
■ كيف ميكن االستفادة من هذا البحث
عموما؟
□ تضمن البحث عددا من االقرتاحات
القانونية واالمنية ،املحلية والدولية ،من
ابرزها:
• رفع مستوى التعاون الدويل مع املنظمة
البحرية الدولية ( )IMOيف تنفيذ التعديالت
التي ادخلت عىل اتفاق (سوالس) من خالل
(.)ISPS
• رفع مستوى التنسيق االمني الدويل،
تفعيل املراجعات عىل السفن واملرافق
املينائية ،زيادة معدل هذه املراجعات اسوة
بالترشيعات االمريكية واالوروبية.
■ كيف ميكن االستفادة منه لصالح االمن
العام؟
□ واقعيا ،منذ اطالق خطة تحديث املديرية
حتى اليوم ،تم استقدام معدات حديثة
ومتطورة جدا عىل صعيد كشف التزوير
وتفتيش االشخاص واالمتعة وسواها ،اىل
مراكز العبور الحدودية والسيام املرافئ
منها .كام تم استحداث مخترب متخصص يف
مجال كشف التزوير بكل انواعه ،وتركيب
كامريات مراقبة متطورة يف نقاط عمل
االمن العام عىل املرافئ ،اضافة اىل اطالق
دورات متواصلة يف مجال االمن الحدودي
واالتجار بالبرش وتهريب املهاجرين .من
كل ذلك ندرك اننا نسري برسعة يف االتجاه
الصحيح لتعزيز امن املرافئ البحرية
وفق احدث املعايري االمنية واللوجستية
املعتمدة عامليا ،رغم االمكانات املادية
الضعيفة مقارنة مع اجهزة االمن االقليمية
والدولية االخرى.

59

60

عدد  - 32أيار 2016

عدد  - 32أيار 2016

تحقيق
دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

"لجنة تكريم ّرواد الشرق" إحتفلت بهن

أمهاتٌ أنجزن في أكثر من ميدان
تتحمل االمهات العامالت العبء
مضاعفا لناحية رعاية العائلة من جهة،
ومواكبة العمل من جهة ثانية .والتوفيق
بني االمرين هو كل الغاية من اجل
االستمرار .لذا ،يستحققن وقفة تهنئة
عىل انجازات يقمن بها لتعزيز مكانتهن
يف املجتمع والعائلة معا ،واعطاء صورة
مرشفة عن املرأة

وقفة التهنئة هذه تتمثل بعيد االم الذي يعترب فرصة لتقديم الشكر ،ومحطة لتشجيع كل ام
عاملة عىل االستمرار يف الدرب التي اختارتها يك تثبت ذاتها ومؤهالتها.
وما تقوم به "لجنة تكريم رواد الرشق" ليس تكرميا لالمهات العامالت فحسب ،بل للمؤسسات
اللوايت ينتمني اليها .فاملسؤولون يف هذه اللجنة ال يعتمدون يف اختيارهم عىل املركز الذي تتبوأه
االم ،او عىل ثقافتها او كفايتها يف العمل ،بل يكون اختيارهم منصبا عىل نساء ناشطات يف
مؤسسات ونقابات وجمعيات اهلية وثقافية وتربوية.
حفل تكريم االمهات الذي اقامته اللجنة يف قرص االونيسكو ،واكبته "االمن العام" ،وكان لها
حوار مع رئيس اللجنة انطوان عطوي ،واالم املكرمة يف املديرية العامة لالمن العام النقيب
اسيل حمزة.

عطوي :املناسبة محطة
إلقاء التحية على كل أم
االعالميات يف عيد االم فسيكون مختلفا
بحيث يكون الحفل خاصا بهن من دون
مشاركة احد من اختصاصات اخرى.

■ ملاذا اختارت "لجنة تكريم رواد الرشق"
املرأة العاملة لتكرميها يف عيد االمهات
وليست ربة املنزل؟
□ نحن نقصد كل االمهات يف تكرمينا هذا
وال نستبعد ايا منهن ،لكن ال نستطيع ■ هل تعتقد ان هذا النوع من التكريم
ان نجمع يف حفل واحد سيدات ميثلن يعطي املرأة حافزا يك تعطي اكرث؟
مؤسسات ونقابات وربات بيوت ايضا □ ليس الهدف من فكرة التكريم ان تعطي
يف الوقت نفسه .العام املايض كرمنا اما املرأة اكرث ،فقد اعطت وهذا التكريم هو
فالحة من منطقة الجنوب ما زالت تعمل محطة .عندما تكون االم امضت اربعني عاما
يف الحقول ،وتعد "املونة" رغم تقدمها يف يف مهنة ،من انا ومن هي "لجنة تكريم
السن .ما اود قوله هنا ان تركيبة الحفل رواد الرشق" باعضائها يك يكرموا شخصا
هذا ،ويك يكون ناجحا ،يجب ان توجد فيه اعطى بهذا املقدار؟ نحن يف هذه املحطة
مهنيات اي سيدات ينتمني اىل نقابات ،او نقول للمرأة ان هناك اشخاصا يفكرون
مؤسسات عسكرية ،او جمعيات اهلية فيك ،وما نقوم به هو اشبه بلمسة حلوة.
وثقافية وتربوية .فاختيارنا يجب ان يكون
منوعا وال ميكن ان يضم اكرث من  12امرأة ■ .هل ترى ان املرأة مكرمة كام يجب او
وقد توصلنا اىل تكريم  45أما يف اربع كام تستحق يف لبنان؟
سنوات .صحيح ان االفكار تختلف بني عام □ كال النها ليست مكرمة عىل نحو كامل.
وآخر .السنة املقبلة سنك ّرم أم شهيد او أما نجد امهات يبذلن اقىص درجات التضحية،
معاقة ،ربة منزل او فالحة او امرأة صناعية ،ويف املقابل ال يحصلن عىل حقوقهن من
اضافة طبعا اىل عسكريات ومثقفات .املهم الرجل الذي يترصف باسلوب ال يخترص
ان تكون املجموعة منوعة ،اما تكريم القيمة التي تستحقها كل منهن .حتى املرأة

يجب تكريم امهات
ينتمني الى مؤسسات
عسكرية وثقافية

رئيس "لجنة تكريم رواد الرشق"
انطوان عطوي.

العاملة مل تنل حقوقها سواء كان يف حياتها
مع اهلها ام مع عائلتها .اذا اردنا التحدث
عن هذا االمر يف املجتمع فسنجده هو
نفسه متاما كحالها يف بيتها حيث ال حقوق
لها .نحن يف النهاية مجتمع رشقي ،وعىل
املرأة ان تلتزم كل ما يفرض عليها ،وهي ال
تستطيع القيام مبا تقوم به املرأة يف الغرب
التي يف حال اقامت دعوى عىل الرجل تنال

حقوقها وتسرتد ما خرسته .صحيح انه يجب
ان ال نحمل الرجل كل هذا الذنب ،لكنه
يتحمل قسام من هذه املسؤولية كونه
متسلطا.

■ ما هو املطلوب من املرأة يف مجتمعنا؟
□ تزعجني الطريقة التي تطرح بها قضية
حقوق املرأة والكوتا النسائية التي تتطلب اتخاذ
قرار تدخل مبوجبه اىل مجلس النواب ،فنصبح

حمزة :املرأة تحتاج
الى أفعال ال أقوال
■ هل يعترب هذا النوع من التكريم كافيا؟
□ شخصيا شعرت باالكتفاء ،لكن بالنسبة
اىل املرأة عموما ارى ان هذه االمور ليست
كافية الن ما تحتاج اليه هي االفعال.
■ ما هي هذه االفعال تحديدا؟
□ تبدأ باجازات االمومة غري الكافية لالم
العاملة ،اضافة اىل متكينها من مواجهة
الضغوط التي تتعرض لها يف عالقتها مع
اوالدها بسبب اضطرارها للعمل .اتحدث
هنا عن نفيس ،فلدي شعور دائم بالذنب
تجاه اوالدي ،حيث ال اتذكر مثال كيف كربوا
ومتى ،يف حني ان االمهات غري العامالت
يتذكرن ادق التفاصيل عن اوالدهن مع
حفظ تواريخ االحداث التي حصلت معهم.
ال نستطيع هنا ان نضع اللوم عىل املجتمع
فنحن اخرتنا االنخراط يف العمل.
■ كيف استطعت التوفيق بني االهتامم
بالعائلة والنجاح يف العمل؟
□ ال ميكنني القول انني استطعت التوفيق
بني االمرين مئة يف املئة ،فام من امرأة لديها
القدرة عىل تحقيق ذلك .ومن تدعي انها
تعيش حياة مثالية وانها قادرة عىل التوفيق
بني عائلتها وعملها بنسبة مئة يف املئة،
تجايف الحقيقة .بكل رصاحة ،الجهد االكرب
الذي نبذله يف يومنا من الصباح الباكر حتى
ما بعد الظهر هو لعملنا يف املكتب .فهذه
الفرتة هي مرحلة االنتاج ومن غري املسموح
الخطا فيها ،رمبا مع عائلتنا نستطيع مترير
بعض االمور لكن ال نستطيع ذلك يف اثناء
العمل.

■ ملاذا عىل املرأة ان تدفع امثانا يف الحياة اكرث
من الرجل؟
□ النه يطلب منها اكرث مام يطلب من
الرجل .يقولون ان الرجل هو رب العائلة
ومن واجبه اعالتها .لكن يف النهاية عندما
يطلب من املرأة تحمل كل االعباء،
خصوصا اذا كانت عاملة ،عليها ان تكون
مثالية يف كل ما تقوم به ،يف العمل ،ويف
واجباتها املنزلية ،ويف حياتها االجتامعية،
لذا فهي تدفع االمثان اكرث بكثري من
الرجل.
■ ما الذي تفتقر اليه املرأة اللبنانية يك تعتيل
املناصب االوىل يف الدولة؟
□ تفتقر اىل االميان بنفسها والثقة بها،

أمهات مكرّمات
•العقيد االداري منريفا خليل ،الجيش.
• النقيب اسيل حمزة ،االمن العام.
•املالزم اول الدكتورة مهاب مشمويش ،قوى
االمن الداخيل.
•الفنانة امال طنب ،العائالت الفنية.
•جاكلني نقوال ،جمعية الصليب االحمر اللبناين.
•الدكتورة رندا شويري ،نقابة االطباء.
•سعاد الخطيب ،اتحاد جمعيات العائالت
البريوتية.
•سلوى االمني ،الجمعيات الثقافية.
•املهندسة سمر ميك ،نقابة املهندسني.
•املحامية لودي نادر ،نقابة املحامني.
•االعالمية لور سليامن صعب ،مديرة الوكالة
الوطنية لالعالم.
•ندى حداد ،جمعية املقاصد االسالمية الخريية.

مجربين عىل انتخابها .هذا ال يجوز ،وعىل املرأة
ان ال تقبل بهذا الوضع الذي يقلل من شأنها.
االفضل لها ان نختارها كانسان قدير وفاعل
ومثقف ويستحق هذا املوقع عن جدارة.

حققت املرأة النجاح
في الحياة وليس التفوق
على الرجل

النقيب يف املديرية العامة لالمن العام
اسيل حمزة.

فال مشكلة يف هذا املوضوع ،وال عائق
قانونيا او اجتامعيا امامها .نحن عملنا يف
السلك العسكري واختربنا اهمية العمل
من خالله.
■ هل حققت املرأة اللبنانية تفوقا عىل
الرجل يف املجال املهني؟
□ طبعا ال ،لكن نظرا اىل ما تقوم به ويف
خط متواز مع الرجل ،علينا ان نعرتف بانها
قادرة عىل حمل امور عدة يف يد واحدة،
اما الرجل فال .بالنسبة ايل ،حققت املرأة
النجاح ولكن ليس التفوق عىل الرجل .ما
نراه يف هذا املجال ان لكل منهام دوره
ويتكامالن يف مجاالت عدة .املهم ان ال
تشعر بانها ادىن مستوى منه ،الن هذا
االمر غري صحيح اطالقا .هي كانسان لديها
امكانات يف شخصها تسمح لها بالنجاح،
وهذا من حقها.
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إحصاءات الشهر
الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة إىل دائرة التحقيق واالجراء من  2016/03/15لغاية 2016/04/15
الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

لبناني
اثيوبي
اردني
ارمينيا
اوسترالي
اندونيسية
بنغالدش
تركي
توغولي
تونسي
ساحل العاج
سعودية
سوداني

142
178
5
1
1
1
115
5
1
1
2
1
19

سوري
سري النكي
صينية
عراقي
عرب رحل
غاني
فلسطيني
فلسطيني ـ سوري
فلسطيني ـ الماني
فلسطيني ـ بريطاني
فلسطيني الجىء
فلسطيني مصري
فيليبيني

911
19
2
21
1
3
6
12
1
1
79
1
32

قيد الدرس
كاميرون
كيني
مجهول الهوية
مصري
مغربي
مكتوم القيد
مولدفية
نيبالي
نيجيري
هندي

1
5
15
1
56
1
10
1
2
4
7

هولندية

1

المجموع

1665

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب
اعتباراً من  2016/03/15لغاية  2016/04/15ضمناً
اجانب املجموع

حركة تنقل لبنانيون عرب
222573 244004
دخول
210918 241930
مغادرة
433491 485934
املجموع

557483 90906
535536 82688
1093019 173594

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب
بني  2016/03/16و2016/04/15

الدولة

العدد

الدولة

العدد

الجزائر

1

سوريا

السودان
العراق

14
2

فلسطينية
فلسطينية سورية 12

4

1العدد

المغرب

1

مصر

162

تونس

13

المجموع

210

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من  2016/03/16لغاية 2016/04/15
الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من  2016/03/15لغاية 2016/04/15
العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية
لبناني

140

اثيوبي
اردني
ارميني
اوسترالي
اندونيسية
ايطالي
بنغالدش
تركي
تشادي
توغولي
تونسي
ساحل العاج
سعودية

148
5
1
1
1
3
89
5
1
2
1
1
1

سوداني
سوري
سري النكي
صومالي
صينية
عراقي
غاني
فلسطيني
فلسطيني ـ سوري
فلسطيني ـ الماني
فلسطيني ـ اردني
فلسطيني ـ بريطاني

28
869
13
1
2
17
3
4
13
1
2
1

فلسطيني الجىء

77

قيد الدرس
كاميرون
كيني
مجهول الهوية
مصري
مغربي
مكتوم القيد
مولدفية
نيجيري
هندي
هولندية
يمني
المجموع

1
4
14
1
52
1
12
1
1
5
1
2
1549

فيليبيني

24

الدولة

العدد

اثيوبيا
اريتريا
ارمينيا
البرازيل
السنغال

5443
1
1
1
9

المانيا
الهند
الواليات المتحدة االميركية
اندونيسيا
اوزباكستان
اوكرانيا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بنغالدش
بنين

3
95
7
1
16
196
3
4
2
1279
20

الدولة
بوركينا فاسو
البوسنة
بيالروسيا
تايلند
تركمانستان
توغو
جزر الموريس
دومينيك
روسيا
رومانيا
سري النكا
صربيا
غامبيا
غانا
فرنسا
فنلندا

العدد

الدولة

العدد

فيليبين
فييتنام
كازاخستان
كاميرون
كرواتيا

434
1
15
15
1

8
2
30
1
1
35
1
11
52
4
68
2
9
82
4

كوبا

5

كونغو الديموقراطية

1

كيرغيز

10

ليتوانيا

1

مالي

3

ماالوي

1

مولدوف

37

نيجيريا

16

هولندا

2

1

المجموع

7934
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ّ
المزورة
الوثائق

مفصل بالوثائق املز ّورة املضبوطة يف الدوائر واملراكز الحدودية لشهر آذار 2016
جدول اجاميل ّ
سوريا
رومانيا
تركيا
لبنان
غينيا بيسو
غينيا
بنغالدش
فنزويال
مالطا
ليبيا
االردن
املكسيك
بلغاريا
ايطاليا

املجموع

جوازات
27
9

اقامات

12
1

2
4
2
2
1
3
1
1
1
53

تأشريات

0

اختام
5
4

هويات
8
6

7
1
1
2
1

1

1

1

1
15

22

مختلف
12

2

17

12

مجموع
52
19
12
10
5
4
4
4
3
2
1
1
1
1
119

رسم بياين بعدد الوثائق املز ّورة
تبعاً للجنسية السورية وفقاً لنوع
الوثائق املزورة

عدد الوثائق السورية املز ّورة بحسب النوع واملركز الحدودي لشهر آذار 2016

الدوائر واملراكز الحدودية
آذار 2016

جدول ورسم بياين بعدد
املسافرين مقارنة بعدد املسافرين
الحاملني الوثائق املز ّورة

عدد املسافرين مقابل عدد حاميل وثائق مز ّورة لشهر آذار 2016

الدوائر واملراكز الحدودية
آذار 2016

رسامن بيانيان بالوثائق املز ّورة بحسب جنسية حاملها ونوعها:
الدوائر واملراكز الحدودية ـ آذار 2016

نسب الوثائق املزورة بحسب الجنسيات
لشهر آذار 2016

عدد الوثائق املز ّورة املضبوطة ونوعها لشهر آذار 2016

الدائرة أو املركز
دائرة مرفأ بريوت
دائرة املطار
مركز املصنع
مركز العريضة
مركز العبودية
مركز البقيعة
مركز مرفأ طرابلس
املجموع

عدد املسافرين
1581
541928
275316
80581
77739
20180
2574
999899

حاملو وثائق مز ّورة
1
74
13
1
2
0
6
97

نسبة حاميل الوثائق املزورة مقارنة باملسافرين
6.32/10000
1.36/10000
0.47/10000
0.12/10000
0.25/10000
0
23.31/10000
0.97/10000
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المدير العام السابق لالمن العام
العميد الركن المتقاعد

السفير انطوان دحداح

www.arabic-grammar.com

مالك
شرح الف ّية ابن
شرح ألفية ابن مالك

القواعديةالعرب ّية
شرح الف ّية ابن مالك في
شرح ألفية ابن مالك في القواعد العرب
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بأقالمهم

رؤوف شحوري

*

إصالح النظام اللبناني العام

ٌ
"ضيف ثقيل" في بيتكم...
يف بيت كل مواطن لبناين ،سواء كان عازبا او معيال الرسة كثرية
العدد ،يحل "ضيف ثقيل" يالزمه :ينام معه عىل مخدة واحدة.
يجالسه اىل املائدة يف الوجبات الثالث (اذا وجدت!) .يجلس يف
حضنه وهو يقود السيارة يف الذهاب اىل العمل والعودة منه،
او يتسكع معه مشيا يف االزقة اذا كان عاطال عن العمل .يرافقه
اينام توجه للقيام بواجب يف االفراح واالتراح ...بل يتغلغل يف
وجدانه اذا الحت يف ذهنه بارقة امل فيتدخل ليفسد بهجتها
بالهموم والهواجس ،وينغص عليه حياته عىل مدار الساعة .هذا
"الضيف الثقيل" هو ...القلق! وهذه الحالة النفسية املريرة هي ما
يوحد اللبنانيني اليوم ،حكومة وشعبا وطوائف واحزابا وسياسيني،
مثقفني واميني ،اثرياء ورشائح تعيش تحت خط الفقر املدقع،
ويف اعامق كل هؤالء ،جامعات وافرادا ،تدوي رصخة شكسبريية
دفينة" :ان نكون او ال نكون".
انها اذن حالة قلق جامعي عىل املصري مصدرها متغريات كارثية يف
الداخل اللبناين ،متالزمة مع متغريات كارثية يف املنطقة العربية.
كان العامل يف املايض يقرأ مستقبل املنطقة من خالل ما يجري
يف لبنان .اما اليوم فان لبنان العاجز واملرتهل واملشلول ،يحاول
ان يقرأ مستقبله من خالل ما يجري يف املنطقة .كان لبنان منذ
التأسيس دولة لها رئيس وبرملان منتخب وحكومة فاعلة ،ومع
ذلك مل يكن "خلقة مكتملة" ،وما كان يشوه هذا املخلوق وجود
فساد له "سلطان" واحد .التغيري الدرامي الذي طرأ هو ان لبنان
تحول من دميوقراطية برملانية "تتداول السلطة" اىل طبقة سياسية
عم الفساد بحيث اصبح لكل من املكونات اللبنانية
"تتوارثها"ّ .
مجموعة من "السالطني" ايضا ،داخل الحكم وخارجه ،واصبح
لبنان الرائد يف الدميوقراطية عربيا ،عاجزا عن انتخاب رئيس او
عقد جلسة نيابية للترشيع او جلسة ملجلس الوزراء تتخذ فيها
قرارات.
تغي العرب ايضا .كانت فلسطني قضيتهم االوىل واصبحت اليوم
ّ

ضيف العدد

الدكتور
لويس حبيقة

الثقل الذي يكرس ظهورهم .كان "التضامن العريب" هو الكلمة
السحرية التي تغسل القلوب ،واصبح بعضهم اليوم من اكلة القلوب
الدامية املنتزعة من صدور برش ذبحوا بحد سكني االرهاب .كان
بعض حكامئهم يدعون اىل التسامح والتضامن واسعاد الشعوب،
لكن تحول بعضهم اليوم اىل شعارات الجاهلية واالخذ بالثأر،
والتآمر بالسياسة والحروب السقاط بعضهم بعضا عن كراسيهم.
تغي .بعد ان كان دورهم توظيف الجهد
دور االشقاء االعزاء حتى ّ
والتضحيات واملال يف سبيل "الوساطة" واصالح ذات البني ،تحول
اليوم اىل "املواجهة" .بينام الوساطة تفرتض وجود "ال غالب وال
مغلوب" ،حلت محلها اليوم قاعدة املواجهة التي تفرض وجود
منترص ومهزوم! ومل يخطر يف البال هذا السؤال البديهي :ماذا لو
كانت معادلة "املواجهة" متعذرة التحقيق بسبب توازنات اقليمية
تتقاطع مع مصالح دولية.
الخالصة املفيدة هي التي تحمل العربة الناجعة ،وميكن استنتاجها
من قراءة رسيعة الوضاع اكرث الكوارث فظاعة يف اقرب بلد اىل
لبنان ،عنينا سوريا .بعد حرب نالت اكرب عدد من االوصاف يف
التاريخ ،ماذا يحدث اليوم؟ يجري بحث يف حل سيايس بدفع
دويل يف فرتة زمنية محددة ،مع مرحلة انتقالية ودستور جديد،
يتم بعدها العبور اىل الدولة عرب انتخابات نيابية ورئاسية ...فهل
يحتاج االمر اىل ذكاء شديد لدى الزعامء اللبنانيني حتى يفهموا
هذه الحقيقة البسيطة ،وان يبدأوا الحلول من اآلخر ،من دون
املرور مبرحلة وسيطة تعقبها حرب طاحنة ومدمرة سبق للجميع
ان ذاقوا اهوالها؟
هل صار من الصعب عىل اعرق دميوقراطية يف الديار العربية
مامرسة دميوقراطية بسيطة ،مع ما يف لبنان من عبقريات داخل
الوطن وخارجه؟
* كاتب سيايس يف "دار الصياد"

يعاين لبنان من شلل عام مزمن سببه انعدام ثقة الشعب بالحاكمني الذين
عجزوا عن تأمني الحلول للنفايات واملشكالت السياسية واالقتصادية
واالجتامعية القامئة .كذلك انعدام مبدأ املحاسبة والشفافية اضافة اىل
املشكالت السياسية واالمنية يف محيطنا العريب .تضاف اىل تلك املشكالت
عدم مساواة املرأة بالرجل ،علام انها حققت نتائج باهرة يف كل امليادين.
ومعلوم ان حقوق املرأة دليل اسايس عىل تقدم املجتمع وانفتاحه عىل
الحياة ،واي مجتمع ال يعطي املرأة حقوقها الكاملة يعترب متأخرا.
من هنا ،ينبغي ان يخضع النظام اللبناين العام الصالحات جذرية كالتايل:
اوال ،االدارة العامة:
آن االوان العتامد اسس الحكومة االلكرتونية لتسهيل حياة املواطنني،
ورفع االنتاجية يك تصبح االدارة يف خدمة املواطن وليس املواطن يف
خدمة االدارة .يجب تفعيل كل اجهزة الرقابة واعطاؤها االمكانات املادية
والبرشية ملحاربة الفساد والفاسدين ،وانتقاء االفضل لتسلم املسؤوليات
الوطنية.
ثانيا ،االصالحات السياسية:
 -1ينبغي اقرار قانون انتخاب نيايب جديد يؤمن التمثيل الصحيح ،وال يدفع
برشائح كبرية اىل الشعور بالغنب وسوء التمثيل.
 - 2تعديالت دستورية :قد يكون ممكنا ومناسبا اعادة النظر يف بعض املواد
الدستورية املرتبطة برئاسة الجمهورية وغريها من املؤسسات ،من دون
مس جوهر الطائف ،وذلك تفعيال لالنتاجية.
 - 3يف الجيش واالمن :ان الدولة يف حاجة اىل جيش وقوى امنية فاعلة
بعتادها ومعنوياتها .لذا ينبغي متويل هذه القوى وتحديث فاعليتها وزيادة
عديدها ،عىل ان يكون هذا الهدف اولوية دامئة للدولة.
ثالثا ،االصالحات االجتامعية:
عىل الدولة ان تساهم مساهمة فاعلة يف املدرسة الرسمية والجامعة
اللبنانية .هذه املساهمة تعني السعي اىل رفع املستوى ،بحيث تخف االعباء
املادية عن االهل الذين ما زالوا يفضلون التعليم الخاص .وتعترب املنافسة
بني القطاعني الخاص والعام رضورية كونها تساهم يف تحسني ادائهام.
واملفروض بالحكومات اللبنانية املتعاقبة االهتامم بالضامن االجتامعي
وتجهيز املستشفيات الحكومية.
رابعا ،االصالحات االقتصادية:
يعاين االقتصاد اللبناين من ضعف النمو وسوء توزع الدخل والرثوة
بني طبقات الشعب .لذا املطلوب تحديث القوانني واالجراءات التي

تسهل عمل القطاع الخاص ،وتحفز االستثامرات عىل املجيء اىل لبنان.
واملطلوب تحديدا:
 1ـ ادارة عامة عرصية حديثة وفاعلة.
 2ـ الرتكيز عىل سياسة التوجيه املهني للتالمذة يف املدارس تبعا السواق
العمل وحاجة االقتصاد واملجتمع.
 3ـ التنمية املتوازنة جغرافيا ونوعيا .فمن يشاهد اوضاع املناطق البعيدة
يحزن عىل االهدار واالهامل .من هنا يجب تحفيز املواطن عىل البقاء يف
والح َرف ،وايصال املدرسة واملستشفى اىل كل
الريف يك يعمل يف الزراعة ِ
املناطق.
 4ـ اقرار الترشيعات التي تنظم الرشاكة بني القطاعني العام والخاص وتسهل
تطبيق الخصخصة يف بعض القطاعات التي فشلت فيها الدولة ،وينبغي
تعزيز دورها خدمة للمواطن وللنمو االقتصادي العام.
 5ـ وجوب تنفيذ سياسات مالية تحقق التنمية املتوازنة وتخفف فجوة الرثوة
والدخل .فتقليص الفساد يؤدي اىل ترشيد االنفاق ،وتاليا اىل اعطاء الفرصة
للحكومة يك تهتم اكرث بالحاجات التنموية االساسية .كذلك يؤدي اىل تحسني
اوضاع املوازنة وخفض منو الدين العام ،وتاليا تفعيل دور الدولة يف املجتمع.
 6ـ نقل عدد من مراكز املؤسسات الحكومية اىل االقضية بتنوع متوازن من
اجل تنمية االرياف وتفعيل اختالط اللبنانيني.
 7ـ تحديث صندوق الضامن االجتامعي ،واالرساع يف اقرار قوانني التقاعد
وضامن الصحة لكل املواطنني.
 8ـ اقرار قوانني تحمي املنافسة وتحارب االحتكار يف كل القطاعات .لذا
يدخل انضامم لبنان اىل منظمة التجارة العاملية يف هذا االطار ،ويؤدي اىل
انخفاض االسعار وحامية حقوق املستهلك.
 9ـ مشكلة السكن ال تزال قامئة رغم جهود مرصف لبنان واملصارف
واملؤسسات املختصصة .فال تزال اسعار املسكن تفوق امكانات املواطن
العادي ،وتاليا يجب ان يستمر التفكري يف حلول متويلية وترشيعية .فال
مستقبل للمجتمع اللبناين من دون مسكن الئق ومناسب للبنانيني جميعا.
 10ـ يجب ان تتدخل الدولة لتوفري االجواء املناسبة لعمل القطاع الخاص.
نحن ال نطلب الحامية وال الدعم ،وامنا اتخاذ اجراءات تسهيلية وادارية
لالستثامرات .املطلوب مثال ايصال البنية التحتية ،اي الري واملياه اىل املناطق
الزراعية والكهرباء اىل املناطق الصناعية .املطلوب ايضا اعتامد االرشاد
الزراعي والصناعي للتفكري بانتاج سلع وخدمات جديدة ،ومتويل معاهد
البحوث والتطوير ،علام ان االموال متوافرة عرب املؤسسات الدولية.
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تحقيق
من الطبيعي ان نسأل يف زمن االنرتنت
الذي سيطر عىل حياة االنسان عن مكانة
الكتاب واهميته عند اللبنانيني .الجو
السائد يوحي بانه مل يعد حاجة الغناء
الفكر والروح كام كان سابقا .نعيش
ازمة مطالعة يقال انها عاملية .اسبابها
اقتصادية .لكن بعض املثقفني يكابرون
وال يعرتفون بهذا الواقع

"مكتبة الربج" قبل ان تقفل.

الكتاب بين برودة اإلنترنت وحرارة الورق

هل ال يزال اللبنانيون يقرأون؟

يكفي ان نعرف ان الكتاب مل يعد السلعة
االوىل التي يجب ادخالها اىل املنزل ،حتى
عند الذين يهتمون بتعليم اوالدهم .لكن مع
هذا التقنني املايل من جراء الوضع االقتصادي
الصعب واملرتدي ،تسجل كتب الطبخ واالبراج
نسبة عالية من املبيعات.
ال احد يستطيع انكار ان انتشار االنرتنت
ساهم يف اتساع ازمة القراءة يف لبنان لتشمل

دور النرش واملكتبات ،التي بدأ البعض منها
يغلق ابوابه كونها يف تالحم دائم ومصريها
واحد .خصوصا بعدما سيطر الشغف بالكتاب
االلكرتوين عىل عدد كبري من الناس وما
ابتدعته ،يف هذا املجال ،الوسائل االلكرتونية
من ابتكارات جديدة كرسعة املعلومة التي
شكلت رضبة قاسية للكتاب .لكن املفارقة،
بيننا وبني الغرب الذي يشهد انتشارا اكرب عىل

سيف :املعلومة ضربت الكتاب
وازمة املطالعة عاملية
■ هل نحن يف ازمة مطالعة ام ان اللبنانيني ما
زالوا يقرأون؟
□ نعيش اليوم يف ازمة مطالعة عاملية ،لكن االسباب
ليست هي نفسها لدى الجميع .يف العامل العريب،
مثال ،يعود السبب اىل نسبة االمية فيه التي تصل كام
تقول بعض املصادر اىل معدل  %35من عدد سكانه.
لكنني اعترب ان هذا الرقم مبالغ فيه .يف هذا املجال
هناك انواع عدة من االمية ،والتحدث عن هذا
املوضوع امر غري دقيق .ليس كل من يجيد القراءة
والكتابة يسعى اىل رشاء كتاب ملطالعته .االمية التي
تسمى "االلف ـ بائية " تعني ان االنسان يجيد القراءة
والكتابة لكنه ليس قادرا عىل الدخول يف املواضيع
الثقافية املوجودة ،وتاليا يحتاج هذا االمر اىل التفرغ

واالبتعاد قليال عن الضغوط الحياتية واالجتامعية
يك يستطيع التفكري يف هذه القضايا ،ومن ثم توفري
اماكن لتتالقى فيها الناس كمعرض الكتاب مثال الذي
يعترب اهم مكان لتشجيعه النه يقدم كل املنشورات
الجديدة .لكن هناك ازمة محددة يف العامل العريب
بالنسبة اىل الكتاب الذي يعتقد املثقفون انه وسيلة
لنرش املعلومات فيام هو سلعة ،اي تجارة واقتصاد.
فينىس البعض ان دور النرش يف خالل الحرب اللبنانية
كانت من اهم مصادر االقتصاد للصمود اللبناين
داخليا ،وبقيت بريوت ،رغم القصف ،مركزا اساسيا
الصدار الكتاب العريب.
■ هل ساهم انتشار االنرتنت يف هذا الرتاجع؟

صعيد التطور التكنولوجي ،ان الكتاب ال يزال
يبيع مليون نسخة يف اليوم االول من صدوره
عىل مستوى هذه الدول .اما ما يحصل يف
لبنان ،فمعاكس لهذه الصورة ،ألن القراءة ال
تستهوي اال املثقفني واملتقاعدين ،والبقية من
ابنائه ال وقت لديهم للتمتع بها.
ازمة القراءة يف لبنان وارتداداتها عىل وضع
املكتبات ودور النرش طرحتها "االمن العام"
يف حوار مع االمني العام للحركة الثقافية
ـ انطلياس الدكتور انطوان سيف ،املدير
التجاري يف "مكتبة انطوان" اميل تيان ،احدى
ماليك "مكتبة الربج" التي اقفلت يف الفرتة
االخرية ريا تويني ،صاحب دار"بيسان" للنرش
والتوزيع عيىس احوش.

لم يعد الكتاب
السلعة االولى التي يجب
ادخالها الى املنزل

االمني العام للحركة الثقافية ـ انطلياس
الدكتور انطوان سيف.

□ ال مشكلة مع االنرتنت يف هذا الخصوص،
الن الكتاب متوافر عرب هذه الوسيلة وال يهم
اذا كانت قراءته الكرتونيا او ورقيا .املشكلة يف
الوسائل االلكرتونية الجديدة املبتكرة التي ابتدعت
رسعة املعلومة ،وشكلت يف الواقع رضبة قاسية
للكتاب .لذا علينا ايجاد تحفيز جديد ينص عىل
تشجيع القراءة خارج اطار الكتاب املدريس ،عىل
ان تخصص لها مكافآت يف العالمات تحسب عىل
التلميذ يف تدرجه العلمي .هذا النوع من املكافآت
تنبه اليه املركز الرتبوي للبحوث واالمناء يف اواخر
التسعينات بعد اطالعه عىل آخر تطوير للمناهج
الدراسية يف الغرب .املرشوع االسايس يف قضية
القراءة قيامنا بنوع من النهضة عىل الصعيد الرتبوي
يك نستطيع ان نؤسس النسان يعترب ان الكتاب
جزء متمم لحياته االجتامعية والثقافية والعامة
بحيث ال يكون ترفا بل حاجة .ومن املفرتض ان
منيز بني االثنني .بعد انتشار االنرتنت اصبح لدينا
كتابان ،واحد ورقي وآخر الكرتوين ،وارى التعايش
بينهام سيستمر لفرتة طويلة ولن يشكل اي منهام
تهديدا لآلخر .رغم هذا التطور ما زالت العالقة مع
الكتاب الورقي مهمة جدا .الطالب يتلقى علومه
يف املدرسة من خالله ،ويستعمل دفرتا لتدوين
مالحظاته يف الصف ،لكن العرص الذي سيصل فيه
هذا الطالب اىل حمل جهاز كومبيوتر معه لتلقي
علومه يف املدرسة ،اراه عرصا بعيدا وغري مخيف،
وعلينا التعامل معه والدخول فيه تدريجا.
■ يف ظل ازمة القراءة ،اي واقع يكتشفه املهرجان
اللبناين للكتاب الذي تقيمه الحركة الثقافية ـ
انطلياس سنويا؟
□ تبني يل امر مهم هو ان الكتاب ال يستقطب
القراء فحسب ،بل كل الناس الذين يحبونه ،وحتى
لو مل يكن يف مقدورهم رشاءه فيقصدون املهرجان
اللبناين للكتاب لتمضية نحو ساعتني او ثالث
ساعات لالطالع عىل االصدارات الجديدة .وجدنا
ان الكتاب شكل نقطة استقطاب مهمة جدا
للناس ،االمر الذي دفعنا اىل ان نجمع اللبنانيني
حوله بدل ان يتفرقوا عىل اشياء دون مستواه.
■ ما الذي يستهوي قراء اليوم؟
□ الكتب التي تباع بكرثة هي كتب الطبخ
واالبراج ،ويف السنوات االخرية ،وبعد الفورة
االسالمية ،ازداد عدد قراء كتب الرتاث.

املقال

ال مكان للكتاب
هناك دامئا اسباب جوهرية لتبدل سلم االولويات لدى االنسان .اللبناين قبل
اندالع الحرب يف بلده ليس هو نفسه بعدها .اهتامماته الشخصية والعامة
تغريت.
كان لبنان قبل الحرب رائدا يف مجاالت شتى ،وشهد نهضة ثقافية ال يزال
الجميع يتحدثون عنها حتى اآلن ،عىل صعد املرسح والتمثيل والتأليف
والتلحني والغناء والنرش ،وتربعت بريوت يف تلك االثناء عىل عرش عاصمة
الكتاب .كل هذه االنجازات هي من فعل انسانه .فام الذي حصل يك يتبدل
هذا الوجه الجميل ومل نعد نراه.
ما نحن فيه اآلن من آثار الحرب التي انهكت الجميع ،فكانت العودة اىل
الحياة بقشورها فقط واالمور املسطحة واملادية ،ومل تنتج ما يؤسس الجيال
افضل ال تغرق مجددا يف الحروب .كان من املفرتض ان تكون العودة اىل الحياة
العادية بعد الحرب عىل نحو يرمي اىل البناء من الجذور ،متني يرتكز عىل
االنسان اوال وآخرا .هذه النقلة النوعية ال تتحقق يف مجتمعنا اال بالتجذر
يف ما هو ثقايف .طالبنا اليوم يجمعهم الكتاب املدريس الذي يجعل منهم
نسخا متشابهة من حيث املضمون .اما الثقافة الحقيقية فال تؤمنها اال القراءة
الدامئة.
يُنظر اىل االنسان عادة كقيمة يف ما يختزنه يف ذاته من معرفة وسعة اطالع
ال تقترصان عىل ما يقرأه يف الكتاب املدريس .املطلوب احداث خرق يف هذا
الجدار والسري يف درب تؤدي اىل تعميم الثقافة ،اي التشجيع عىل القراءة يف
املدارس واالندية عىل اختالفها ،وايجاد حوافز للكتابة والتأليف ،ومتكني طالبنا
من ان يكونوا كتّاب الغد.
الحقيقة ان ما نحتاج اليه عىل هذا الصعيد دم جديد يعيد الحياة اىل الجسم
الذي مل يستفق بعد منذ ايام الحرب.
نعم .نحن يف ازمة قراءة الن االنسان يف ازمة وجود ورصاع دائم مع هذه
الحياة التي جعلت منه رقام اضافيا .فالتطور التكنولوجي ،رغم فوائده
الكثرية ،الغى دور االنسان واهمية فعله املبارش بعدما احتلت اآللة املكانة
االوىل يف تسيري االعامل ،ليصبح مؤديا فقط ال فاعال .اذ فرض عليه هذا التطور
رضورة مواكبة العرص واللحاق به .ومن الطبيعي يف هذه الحال ان يبتعد عن
كل ما هو فكري وثقايف .مع انتشار االنرتنت وسيطرته عىل حياتنا غابت الروح
عن العالقات االنسانية .وهذا الواقع كان سببا لتغيري االولويات لدى كثريين.
انها رضورات العرص ومتطلباته التي مل ترتك مكانا فيه للكتاب باعتباره قيمة
مادية ومعنوية.
دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com
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تيان :املكتبات في ازمة
وال وقت للناس للقراءة
■ ما هو واقع املكتبات اليوم ،وهل هي
فعال يف ازمة؟
□ متر املكتبات منذ فرتة طويلة يف ازمة
مردها اىل تدين مستوى القراءة عند الناس،
لذلك ال نستطيع اعتبار هذا االمر واقعا
جديدا .نحن يف "مكتبة انطوان" الحظنا
هذا الوضع منذ مدة واخذناه يف الحسبان
ونعمل يف ضوئه ،ومل تتأثر به املبيعات يف
كل فروعنا ،ومل نشهد حتى تراجعا يف هذا
املجال.
■ من هم رواد املكتبات يف الوقت الحارض؟
□ هناك املثقفون وكبار السن الذين احيلوا
عىل التقاعد ،وهذه الرشيحة من الناس
يستهويها رشاء الكتب واملطالعة .الالفت
منذ فرتة والذي سجل نسبة مرتفعة يف
املبيعات هي كتب االطفال.
■ اي نوعية من الكتب تهم القراء القالئل؟
□ ال اعتربهم قلة ،فاالقبال عىل كتب

االطفال يزداد ونشعر انه يتجدد كل سنة.
هناك الروايات ايضا والدراسات ،اما كتب
الطبخ فقد سجلت تراجعا يف املبيعات يف
الفرتة االخرية الن الناس بدأوا يستعينون
باالنرتنت لهذه الغاية ،ويف حال مل يجدوا
طلبهم يقصدون املكتبة.
■ هل ما زال الكتاب يستهوي اللبنانيني؟
□ هذا مؤكد ،واذا اردنا املقارنة بني لبنان
والدول العربية عىل هذا الصعيد نجد ان
اللبنانيني هم من الشعوب التي ما زالت
تقرأ .لكن علينا ان ال نعمم هذه الحال
عىل كل الناس ،واحددها فقط بفئة املثقفني
واالشخاص الذين ميلكون القدرة الرشائية.
■ هل اسباب ازمة املطالعة اقتصادية ام ان
الهم الثقايف تراجع لدى اللبنانيني؟
□ مثة اسباب اقتصادية ،لكن ال اعتقد
انه السبب االساس .عندما نتوقف عند
اسعار بعض الكتب التي ال تتجاوز  3او 4

املثقفون واملتقاعدون
هم رواد املكتبات حاليا

■ من كان رواد "مكتبة الربج" قبل
االعالن عن اقفالها؟
□ السياح هم النسبة الكربى ،ومثة
نسبة مهمة من اللبنانيني .لكن
اغالق الطرقات يف االسواق التجارية،
والتظاهرات التي حصلت يف العام

■ ما الذي منحتك اياه "مكتبة الربج"؟
□ كنت اشعر باالمان بني كتبها،

املدير التجاري يف "مكتبة انطوان" اميل تيان.

دوالرات ،ونقارن هذا املبلغ باشياء تصل
كلفتها الرشائية اىل اعىل من كلفة الكتب،
ندرك فورا ان اسباب هذه االزمة ليست
اقتصادية .ما نحن فيه االن هو ان االنرتنت
احتل مكانا كبريا جدا اضافة اىل الدور الذي
ميأله التلفزيون يف حياة الناس .مل يعد لديهم
وقت يخصصونه للقراءة ،خصوصا الكتاب
الورقي ،علام ان للكتاب االلكرتوين قراءه.

تويني :الخسائر دفعتنا
الى اقفال "مكتبة البرج"

التظاهرات في االسواق
التجارية ساهمت
■ باغالق مكتبة الربج ،كأنكم تقولون تدريجا ،وشهدنا عىل مقربة منا اغالق في تفاقم ازمتنا

محالت عدة بسبب سوء هذه الحال.
ان ال حاجة اىل الكتاب بعد اليوم؟
□ اطالقا ،بل عىل عكس ذلك ،نحن لكننا ناضلنا طوال هذه الفرتة لنكمل
دخلنا يف مرشوع اعطينا منه اهمية مسريتنا كمكتبة.
كبرية للكتاب ،لكن لسوء الحظ مل
تساعدنا الحال االقتصادية يف البلد ■ عرضتم بيع كتب "مكتبة الربج"
عىل االستمرار .عندما افتتحنا "مكتبة بحسومات لغاية  ،%50اي فئة
الربج" عام  2003كان العمل فيها اجتامعية اهتمت برشاء محتوياتها؟
مكثفا واستمررنا عىل هذا املنوال □ الذين تأثروا بهذه الحسومات فئتان
حتى اغتيال الرئيس رفيق الحريري اجتامعيتان :االغنياء وابناء الطبقة
عام  .2005نتيجة هذا االغتيال بدأ املتوسطة .يف معارض الكتب كان
الوضع يتدهور يف االسواق التجارية يقصدنا الطالب لرشاء الكتب باسعار

مخفوضة ،وكان يقصدنا ايضا العرب
واالجانب ،لكن هذا الوضع تغري منذ
فرتة ومل نعد نراهم ،خصوصا بعد
اشتداد االزمات يف املنطقة.

املايض ،ساهام يف تفاقم ازمتنا فخف
االقبال عىل املكتبة .كنا احيانا نضطر
اىل الغاء حفالت توقيع كتب جديدة
بسبب هذه التظاهرات التي حصلت
العام املايض بعد توزيع الدعوات
واطالق الحمالت االعالنية .لذا ،بعد
هذه الخسائر ،كان من الطبيعي ان
نقرر اقفال املكتبة.

وعندما احب ان احلم واسافر اخذ
كتابا منها فاصبح بعد قراءته يف مكان
آخر .اكتسبنا يف عملنا يف املكتبة محبة
الناس والتعرف اىل اشخاص اصبحوا
بعد ايام اصدقاء ،وعشنا مع العاملني
معنا حياة الفة ومحبة .هذا املكان
فيه روح ،وهو اشبه ببيت وليس مكانا
للعمل باملعنى التجاري للكلمة .لقد
شئنا ان يشعر كل من يقصد "مكتبة
الربج" بانها بيته الننا وضعنا فيها شيئا
من روحنا.

ريا تويني.

احوش :العالقة مع الورق
تمثل حال عشق دائم

القراءة غير متجذرة
في لبنان النها تحتاج
كيف تصف الوضع الثقايف وحال الرقابة العائق االول ،ومن ثم تأثري الى بنية ثقافية

■
القراءة يف لبنان؟
□ القراءة يشء غري متجذر يف لبنان
النها تحتاج اىل بنية ثقافية .املجتمع
املدين واملؤسسات الرسمية مل يهتام
بانتاج مواطن لديه بنية ثقافية تؤسس
للمواطنة .وهذا االمر ،بكل اسف ،غري
مطلوب يف لبنان.

االزمة السورية عىل هذا القطاع بعد
اغالق الحدود ،وتوقف الشحن الربي،
وتراجع السياحة .كل هذه العوامل
شكلت عنرصا ضاغطا عىل املكتبات.
وما زاد هذه االزمة تفاقام ارتفاع قيمة
العقار وااليجارات اىل حد ال يتناسب
مع هذه املهنة وكل املهن املشابهة
ذات املردود املايل القليل .تاريخيا كان
■ كيف تخترص ازمة دور النرش النارش يعتمد عىل التصدير كونه املورد
واملكتبات ،متى بدأت وما هي اسبابها؟ االسايس ،اما لبنان فكان عنرصا داعام.
□ االزمة التي تعاين منها دور النرش
بدأت منذ فرتة طويلة ،وتحديدا منذ ■ هل من اسباب عدم اقبال جيل
اندالع الحرب العراقية ـ االيرانية عام الشباب عىل الكتاب هو انتشار
 .1980العدد الكبري من هذه الدور االنرتنت؟
كان متكال عىل بلدان معينة منها □ ال مجال للمقارنة بيننا وبني الغرب
العراق واليمن والجزائر وليبيا ،لكن بالنسبة اىل انتشار االنرتنت ووسائل
مع التغيريات التي حصلت يف فرتة التواصل االجتامعي .رغم ذلك ما زال
الثامنينات اصبح النارش مضطرا لالتكال الكتاب يبيع مليون نسخة ،عىل مستوى
عىل انتاجه وليس عىل عالقاته .قبل العامل ،يف اليوم االول من صدوره .االنرتنت
هذه املرحلة كانت بنية العالقات مع اثر عىل نواح معينة فقط ،وتحديدا عىل
الدول واالنظمة مصدر موارد كبرية الكتاب العلمي ،كاالطلس واملوسوعات.
لقطاع النرش يف لبنان .اما االن فارى لكنه مل يؤثر عىل الكتاب الفكري والثقايف

مالك دار "بيسان" للنرش والتوزيع
عيىس احوش.

يف اي بلد من العامل .الورق حال عشق
موجودة يف كل البلدان .يف الفرتة االخرية،
بعد  15سنة من الغاء الكتاب املدريس،
اكتشف اليابانيون ان هناك جيال ال يعرف
الكتابة فاعادوا الكتاب اىل طالبهم .هذا
يعني ،بعد التجربة ،ان الكتاب حاجة لكن
علينا كلبنانيني ان نهتم به.
د.م.
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مقال

األقتصاد
منظمة التجارة العالمية " "WTOآفاق جديدة

هواجس لبنان تته ّيب فتح التجارة مع الخارج

" "WTOهي املنظمة الدولية الوحيدة التي تتعامل مع القواعد العاملية للتجارة
بني دول العامل .مهمتها الرئيسية تأمني تدفق التجارة بني الدول بسهولة وحرية .تعد
االتفاقات التي تم التفاوض يف شأنها والتوقيع عليها من معظم بلدان العامل املرجع
الرئييس للمنظمة .تعترب هذه االتفاقات قاعدة اساسية للتجارة الدولية
ليك ينجح لبنان يف ان يكون عضوا يف
منظمة " "WTOويوقع اتفاقا معها،
عليه ان يصدر قوانني تحمي امللكية
الفكرية وتلغي الدعم والحامية كليا،
كذلك تلغي االحتكار وتجعل املنافسة

اساسا للعمل االنتاجي حسبام تقيض
احكام املنظمة .يف املقابل ّ
ترش ع االبواب
امام االستثامرات االجنبية بحيث تعامل
كأنها رؤوس اموال لبنانية ،ويحظى
لبنان باملعاملة باملثل يف الدول االعضاء

يف املنظمة التي يتجاوز عددها 150
دولة.
يف حوار مع "االمن العام" يطرح رئيس
مجلس االدارة املدير العام ملؤسسة
"ايدال" نبيل عيتاين ورئيس لجنة
االتفاقات الخارجية يف غرفة التجارة
والصناعة يف بريوت ناجي مزنر ما انتهت
اليه املفاوضات مع منظمة "،"WTO
والهواجس التي تتحكم بلبنان وتجعله
يرتيث يف االنضامم اليها.

عيتاني :نحتاج الى هدوء
للبحث في االتفاق
■ هل بات لبنان مستعدا للدخول اىل حاليا اىل هدوء سيايس ليتم البحث فيه
منظمة التجارة العاملية؟ هل الزيارة جديا.
االخرية ملسؤوليها اىل بريوت تصب يف
■ ما هي القوانني التي تحتاج اىل
هذا االطار؟
□ طلب لبنان االنضامم اىل املنظمة تعديالت؟
موجود منذ فرتة ،والزيارة التي قام بها □ اتفاق االنضامم اىل منظمة التجارة
مسؤولوها هي لالطالع عىل نية لبنان العاملية ينص عىل الكثري من القضايا
االستمرار يف درس امللف .القضية مل لجهة املعايري ،ابرزها الغاء برامج الدعم
تطرح كأن لبنان يريدها ،بل طرحت الن لقطاعات انتاجية معينة .عدلنا مثال
امللف موجود منذ مدة وواجه معوقات برنامج الدعم للقطاع الزراعي ليك
كثرية ،ورمبا زادت اليوم بشكل او آخر .يتوافق مع متطلبات املنظمة ،وحولنا
عىل لبنان تعديل عدد من القوانني حتى برنامج دعم الصادرات الزراعية اىل
تتالءم مع رشوط االتفاق ،وكذلك تعديل برنامج تنمية لهذه الصادرات مع حوافز
بعض االجراءات املتخذة من االدارة تهدف اىل تحسني االنتاج وتوضيبه
اللبنانية مام يسمح ملنظمة التجارة وتحسني سبل التواصل .البحث يحتاج
العاملية يف االستمرار يف هذا امللف .مثة اىل درس اشمل لكل الربامج .هناك ايضا
هواجس لدى البعض وخصوصا لدى القوانني الجمركية وكيفية التعاطي معها
القطاعات االنتاجية التي تتهيب فتح وفتح الحدود .الهواجس ليست مرتبطة
التجارة مع الخارج .كل ذلك يحتاج فقط بتعديل القوانني ،بل بنية الدخول

فتح باب التجارة سيؤثر
علينا الن السمكة الكبيرة
تأكل الصغيرة

رئيس مجلس االدارة املدير العام ملؤسسة
"ايدال" نبيل عيتاين.

اىل املنظمة .علينا االشارة اىل ان لبنان
بلد يعتمد عىل املؤسسات الصغرية
واملتوسطة ،وتاليا عندما يتم فتح باب
التجارة ستتأثر هذه املؤسسات حتام
وفقا ملقولة السمكة الكبرية تأكل السمكة
الصغرية .ستتأثر ايضا القطاعات املنتجة
من دون ان يتم ضبط االمور ،ما سيؤدي
حكام اىل ارتفاع منسوب الهواجس لدى
البعض .االمر يحتاج اىل متابعة ويلزمه
هدوء سيايس عىل مستوى القيادة
يساعد عىل وجود رؤية مشرتكة حول
التعاطي مع هذا امللف املهم ،يف ظل
التكتالت االقتصادية الكربى واالسواق
املفتوحة .من املهم ان يكون لبنان جزءا
من هذه املنظومة العاملية.
■ االنقسام الرسمي حول االتفاق يتمثل
مبوقف وزير االقتصاد املرحب باالنضامم
اىل االتفاق ووزير الصناعة الرافض؟
كيف تقرأ هذا املوقف؟
□ موقفا االثنني عىل صواب يف هذه
املرحلة .نحن يف حاجة اىل حركة كبرية
لتنمية اقتصادنا ،وعلينا تاليا دعوة
املجتمع الدويل اىل معايشة ما يعاين
منه االقتصاد اللبناين ،خصوصا وان
هذا املجتمع يشعر بهذه املعاناة عىل
صعيد االزمات التي متر مبنطقة الرشق
االوسط ،واثر ذلك عىل االقتصاد اللبناين.
من هذا املنطلق افهم ما تحدث عنه
وزير الصناعة حول خوفه عىل القطاع
االنتاج الصناعي .حدود لبنان الربية
مقفلة يف وجه صادراته ،ومنظومة
االسواق التقليدية تتعرض للكثري من
االرباك .وسجلت الصادرات نسبة تراجع
مهمة ،ومثة ضغط عىل مستوى العاملة،
واالنتاج ،والتصدير ،باالضافة اىل السياحة،
الزراعة ،التكنولوجيا والتصنيع الغذايئ.
كل هذه القطاعات تعيش حال ارباك
نتيجة ما يحصل يف سوريا ويف املنطقة.
حاليا لسنا مهيأين عىل مستوى كلفة
االنتاج والتصدير ،واذا تم فتح اسواقنا

لبنان بني شاقوفني
مر  17عاما عىل دخول لبنان كعضو مراقب اىل منظمة التجارة العاملية ،اال ان عودة
املفاوضات حيال دخوله اىل املنظمة التي تعد اليوم السلطة الرسمية التي ترعى التبادل
التجاري العاملي ،بدأت بالتفاعل بني مرحب ورافض .ورغم السعي املتواصل اىل االنضامم
رسميا اليها ،اال انه مل يكن كافيا لخلق اجواء ايجابية وارتياحا مع استئناف املفاوضات.
يرى رافضو االتفاق انه سيزيد الفقر يف البالد ويدمر ما تبقى من صناعة لبنانية ليفتح الباب
واسعا امام الكثري من التساؤالت ،وانه كاريث عىل االقتصاد وسيقيض عىل قطاعي الصناعة
تم توقيعه مع االتحاد االورويب ورفع العجز التجاري مع
والتجارة .خري مثال االتفاق الذي ّ
هذه املنطقة اىل اكرث من  7مليارات دوالر يف السنة بسبب عدم التكافؤ بني االقتصادين
اللبناين واالورويب.
لالتحاد العاميل العام موقف حازم لجهة رفضه كل انواع الجزر او املربعات االقتصادية
املسامة املناطق الحرة التي تعمل خارج اطار القوانني اللبنانية ،ال سيام قانوين العمل
والضامن االجتامعي ،حيث العمل بالسخرة من دون رشوط عمل الئقة ان عىل مستوى
االجور او عىل مستوى الضامنات والتقدميات االجتامعية او الحقوق العاملية االساسية وفق
قانون العمل وعقود العمل الجامعية .واكد ان التحاق لبنان باالسواق العاملية وانضاممه
اىل منظمة التجارة العاملية سيؤدي اىل استباحة الحدود االقتصادية عىل مرصاعيها والغاء
الحواجز الجمركية امام املستوردات االجنبية يف ظل عجز قدرة القطاعات االنتاجية
واملؤسسات الصغرى واملتوسطة عىل الوقوف يف وجه الرشكات العابرة للقارات ،ما يؤدي
حتام اىل افالس هذه املؤسسات الصناعية املحلية واقفالها ،وجعل ارضنا الزراعية بؤرا ويباسا.
اما املرحب بهذا االنضامم فريى فيه آثارا ايجابية ،ابرزها تأكيد وجود لبنان عىل الخارطة
الدولية ،وتعزيز مكانته يف العامل ،واالفساح يف املجال امام استقطاب استثامرات خارجية،
وخلق فرص عمل وتنشيط التجارة العاملية ،وايجاد اسواق جديدة للمنتجات اللبنانية ،وان
لبنان لن يأخذ من املنظمة اال ما يناسب اقتصاده واملصلحة العامة.
يف مواجهة هذه التناقضات ،يرى الدكتور فادي ميك يف كتابه الجديد "ما بني الغات
ومنظمة التجارة العاملية ،لبنان امام االستحقاق" مجموعة من املغالطات يف طريقة
التعاطي مع مسألة انضامم لبنان اىل منظمة التجارة العاملية ،فيوضح" :ان االنضامم ال
يلغي التعرفة الجمركية .كام ال يلغي الرضيبة بل يحدد سقوفا لهام ،وال يلغي الرضيبة بل
يفرض مبدأ التزام املعاملة الوطنية ،وال يفتح الباب عىل مرصاعيه للخدمات االجنبية بل
يحدد رشوطا لها ،وال تبدأ فرتات السامح من تاريخ االنضامم بل من تاريخ رسيان اتفاق
املنظمة عام ."1995
ويشدد ميك عىل "ان االنضامم لن يؤثر يف عالقاتنا املميزة مع سوريا ،وال مع منطقة
التبادل الثنايئ الحر بني البلدين ،كام لن يؤثر يف سياسة املقاطعة مع ارسائيل ولن يستدعي
التطبيع معها".
اما حسنات االنضامم فحددها ميك عىل الشكل اآليت" :سيفتح اسواقا ويخلق فرصا جديدة
امام املنتجات اللبنانية وامام الخدمات وموردي الخدمات اللبنانيني ،وسيحمي املصالح
اللبنانية عرب جهاز تسوية املنازعات ،وسيتيح الدفاع عن مصالح لبنان يف املفاوضات املقبلة،
فضال عن انه يشجع االستثامر االجنبي ويرسع عجلة االصالح التجاري واالقتصادي".
اخريا ،يف ظل الرفض الداخيل من جهة ،والرشوط السياسية واالقتصادية الصعبة
التي تضعها الواليات املتحدة الرافضة اصال انضامم لبنان من جهة اخرى ،فان
دخوله اىل املنظمة لن يكون متاحا ،وكل ما يجري من مفاوضات وجوالت ليس اال
تضييعا للوقت.
عصام شلهوب
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األقتصاد
للمنتجات الخارجية ،من املمكن ان ال
تستطيع مؤسساتنا الصغرية املنافسة يف
ظل الكلفة الكبرية اىل تتكبدها عرب النقل
البحري .لكن من الرضوري البقاء ضمن
اطار منظمة التجارة العاملية ،وانا مع
دخول لبنان اىل هذا االتفاق.
■ ماذا عن الرسوم الجمركية التي
يفرضها لبنان عىل املستوردات الخارجية.
وكيف سيتعامل معها؟
□ علينا ان ال ننىس ان لبنان يدفع رسوما
فرضتها الدول االخرى عىل صادراتنا،
وبنسب عالية .مثة ايضا معوقات مهمة
حامية لبعض املنتجات .لذلك عندما
ندخل اىل املنظمة سرتفع هذه الرسوم
واملعوقات ،وعىل لبنان تاليا الغاء
الرسوم الجمركية .لكن حني ننظر اىل
امليزان التجاري العام نرى انه ملصلحة
الدول االخرى الننا نستورد اكرث مام

نصدر .عندما يدرس حجم اثر االتفاق
عىل هذا امليزان سرناه كبريا يف اتجاه
لبنان اكرث مام هو من لبنان يف اتجاه
الدول االخرى .لذا من واجبنا درس كل
االرقام بدقة قبل االنضامم اىل االتفاق،
مع رضورة التشديد عىل ان يكون للبنان
وضع خاص .اعتقد ان مسؤويل املنظمة
يتفهمون وضع لبنان وهم عىل استعداد
الدراج بعض الرشوط حتى تصبح له
خصوصية معينة.
■ هل ميكن املقارنة بني هذا االتفاق
واتفاقي االتحاد االورويب والتيسري
العربية العربية ،خصوصا وان لبنان
سجل خسارة بارزة تجاههام؟
□ ليس كل الخسارة .هناك خسارة
لجهة التطبيق .لبنان يطبق الرشوط،
بينام ال تطبقها دول اخرى خصوصا يف
ما يتعلق باتفاق التيسري العربية.

■ كيف ميكن معالجة هذا االمر؟
□ يحتاج اىل اجتامع ملجلس الجامعة
العربية .مثة ما يحصل تحت ستار او حدود
او اسامء معنية تدفع اىل تطبيق هذا
االتفاق يف بعض الدول واسواقها صغرية
وغري كافية ،بينام ال تطبقها بلدان اخرى
رغم ان اسواقها كبرية .نحن نحتاج اىل
كل االسواق وخصوصا اسواقنا التقليدية
مع الغاء جميع القيود املفروضة .علام
ان صادراتنا تراجعت بشكل حاد عام
 ،2015وهذا الرتاجع سيستمر اذا مل تتخذ
االجراءات الكفيلة مبساعدتها من هذه
الدول لجهة رفع رسوم املرفأ والحدود
والكوتا والرسوم التي تدخل ضمن اسامء
معينة توازي الرسم الجمريك بحجج مبطنة
لحامية بعض منتجاتهم .نحن نطبق كل
االتفاق واسواقنا مفتوحة ،وملعالجة كل
هذه القضايا نحتاج اىل فصل الخالف
السيايس عن حاجة لبنان االقتصادية.

مزنر "WTO" :تطالب بفتح
االسواق ومكافحة االحتكار
■ تم يف الفرتة االخرية تفعيل انضامم توقيعه سابقا ،وما نسعى اىل توقيعه
لبنان اىل منظمة التجارة العاملية ،غري مستقبال.
ان هذا التفعيل انقسم رسميا بني
مرحب ورافض .ما هي اسباب القبول ■ ما هي االسباب الجوهرية لهذا
االختالف؟
والرفض؟
□ الرفض او القبول مل يأتيا من خالل □ ابرز هذه االسباب ان منظمة
دراسة علمية ،لكنهام وردا عرب االنطباع التجارة العاملية ال تفرض عىل لبنان
الذي يستند اىل نتائج االتفاقات التي فتح اسواقه كاملة ،بل تتعلق باملعاملة
وقعها لبنان سابقا كاتفاق الرشاكة باملثل .فاذا كنا نتحدث مثال عن التجارة
مع االتحاد االورويب واتفاق التيسري بالسلع التي تحكمها اوال قواعد املنشأ،
العربية ،علام ان هذه االتفاقات كانت ثم الرسوم الجمركية ،وقواعد السالمة
سلبية عىل حركة التبادل التجاري .الغذائية ،واالنتاج النظيف ،والرعاية
لكن املوضوع يختلف جوهريا عام تم االجتامعية ،فهذا الشق له ضوابط

تستطيع الزام املورد بها .اما بالنسبة
اىل شق الخدمات فقد زاد اتفاق
الرشاكة مع االتحاد االورويب واتفاق
التيسري العربية رسوم الحامية الحامية
الجمركية  %100السترياد السلع .ففي
حني ال تفرض " "WTOزيادة الرسوم
يف املطلق ،اال انها تسمح بخفضها حتى
سقف معني .الخوف ال ميكن ان يأيت
من " "WTOبل من اتفاق االتحاد
االورويب .اعتقد انه ميكن الحصول عىل
االيجابيات من خالل منظمة التجارة
العاملية وليس عىل السلبيات ،خصوصا
وانها عىل قدر ما تطالب بفتح االسواق

فهي تدعو اىل مكافحة االحتكار النقابات املهنية كالقضاة واملحامني
واالغراق وكل القضايا التي تفقد حركة واملهندسني واالطباء وغريهم.
التجارة توازنها.
■ اين االحتكار هنا؟
■ تتحدث عن االيجابيات ،لكن وزير □ من اجل مزاولة هذه املهنة مثة
الصناعة يقول ان الدخول اىل " "WTOرشوط تعجيزية ورسوم تفرضها
سيقيض عىل الصناعة؟
النقابات ملصلحة املنتسبني اليها وليس
□ ليس هناك من سيقيض عىل الصناعة للمصلحة العامة .نحن يف غرفة التجارة
النه تم القضاء عليها منذ عام  2000كنا منارس نوعا من هذا االحتكار عندما
عندما خفضت الرسوم الجمركية ،كنا نصدر شهادات املنشأ كفرض رسوم
وبعد توقيع اتفاق الرشاكة مع االتحاد نسبية ،ولكن عندما تقدمنا لالنضامم
االورويب الذي رفع الرسوم عىل تبادل اىل املنظمة ،طلب منا االمتناع عن
السلع ،%100وكذلك بالنسبة اىل فرض الرسوم النسبية واالكتفاء برسم
اتفاق التيسري العربية .نحن مع مقطوع مبا يوازي تكلفتنا يف تأدية
املحافظة عىل الصناعة اللبنانية حتى هذه الخدمة.
وان كانت تعتمد عىل االحتكار،
خصوصا تلك املتعلقة باالمناء والتطور ■ يف ظل هذه املعطيات ،هل ميكننا
العمراين.
االنضامم اىل منظمة " "WTOاليوم؟
□ يجب ان ال ننضم ونحن يف هذا
الوضع ،الننا سنقيض عىل ما تبقى
■ ماذا عن الوكاالت الحرصية؟
□ منظمة التجارة العاملية تؤكد من اقتصادنا .من اجل االنضامم اىل
ان ال دور للدولة يف حامية هذه املنظمة علينا القيام باصالحات ادارية
الوكاالت ،فمن يحميها هو االتفاق بني جذرية وخصوصا يف قطاع الخدمات.
املتعاقدين .لهذا السبب خفت وطأة بلغ عدد املنتسبني اىل املنظمة 112
هذه الوكاالت ملصلحة "الفرانشايز"  .دولة تشكل تقريبا  92%من حجم
االقتصاد العاملي ،لذا علينا االنفتاح
■ االنفتاح عىل االسواق العاملية وفق رشوط معينة وليس عرب احتكار
وخصوصا عىل االقتصادات املتطورة الخدمات.
يلزمنا ان نكون عىل املستوى املطلوب
لنتمكن من املنافسة .هل نحن كذلك؟ ■ يقول وزير االقتصاد ان ابرز عقبتني
 كال .لكن حتى نستطيع حامية انفسنا لدخول لبنان اىل منظمة " "WTOهامعلينا اعادة تأهيل انتاجنا ،وهذا يتم البطالة وعجز امليزان .ما هو الحل
عرب اجراءات عىل مستوى الخدمات لهذا الوضع؟
مثل الهاتف والكهرباء والنقل □ ال حل اال من خالل اعادة تفعيل
واملحروقات ،وكذلك الخدمات االدارية الخدمات الن ما كان مييز لبنان هو
الرسمية واملالية .كل ذلك يساعد قطاع الخدمات وليس قطاع االنتاج
عىل تطوير االنتاج عىل نحو جيد .السلعي .كنا نعرف عندما بدأنا عملية
ال نستطيع دخول منظمة " "WTOالتفاوض مع املنظمة ان اتفاق التبادل
اال بعد ان ندمج التبادل التجاري التجاري لن يكون ملصلحتنا .الفكرة
بالسلع والخدمات املحتكرة من بعض كانت يف االساس ان لبنان ليس فقط

ما يميز لبنان
قطاع الخدمات وليس
قطاع االنتاج

رئيس لجنة االتفاقات الخارجية يف غرفة
التجارة والصناعة يف بريوت ناجي مزنر.

عدد سكانه املوجودين عىل ارضه،
بل يعتمد عىل عدد ابنائه املنترشين
يف بالد االغرتاب وعددهم يقارب 13
مليون شخص .لبنان معومل قبل مجيء
العوملة ،واسواق لبنان تستورد منذ
فرتة من كل االنتاج العاملي ،لذا ال ميكن
ان نكون اليوم خارج نطاق منظمة
التجارة العاملية .من اجل تحقيق
النجاح يف التوجه نحو عامل االنتشار،
عىل الدولة رفع الحواجز امام حركة
انتقال الجميع ،مقيمني ومغرتبني،
خصوصا وان العنرص االساس الذي
مييز لبنان هو الحركة التي تولد الربكة،
وهي امليزة التفاضلية التي نتمتع بها.
علينا التحرر من كل املعوقات التي
تحول دون التفاعل مع الخارج .صحيح
لبنان جنة رضيبية لكنه جهنم رسوم.
من اجل ان تجذب االستثامر الخارجي
عليك االنضامم اىل منظمة التجارة
العاملية وتحرير قطاع الخدمات الذي
يحتاج اىل اصالحات ادارية.
ع.ش.
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عصام شلهوب

نقلة نوعية في مقاربة الدولة الصالح العام

تغطية األمراض املستعصية على طاولة البحث
مرشوع صحي يشمل املصابني باالمراض املستعصية وضع عىل طاولة البحث بني
وزارة الصحة العامة وادارة الصندوق الوطني للضامن االجتامعي برعاية وزارة
العمل .يهدف اىل ايصال ادوية هذه االمراض اىل محتاجيها بتغطية مالية تبلغ
نسبتها  %100بدال من نسبة  ،%95يغطيها الضامن االجتامعي اليوم
رغم اهمية مرشوع تغطية االمراض تحديد ادوية االمراض املستعصية التي
املستعصية ،اال ان بته يتطلب اوال درسه ستشملها التغطية الكاملة ،واآللية
من جوانبه املختلفة ،السيام بالنسبة اىل املحددة لتسهيل حصول املواطنني

عليها .ويف انتظار انجاز االجراءات
املطلوبة ،يتطلع الجميع اىل سكة
التنفيذ.
يف حوار مع «االمن العام» يرشح
املدير العام للصندوق الوطني للضامن
االجتامعي محمد كريك ورئيس نقابة
مستوردي االدوية ارمان فارس اهداف
املرشوع وامكانات تنفيذه.

كركي :فرع املرض واالمومة
حقق وفـرا بلغ  58مليارا
■ هل يبرص مرشوع تغطية االدوية
املستعصية النور؟
□ يساهم الصندوق الوطني للضامن
االجتامعي ،منذ انطالقة فرع ضامن
املرض واالمومة ،وتحديدا عام ،1972
يف تغطية ادوية االمراض املزمنة
واملستعصية ،ويعمل دامئا عىل تخفيض
نسبة مساهمة املضمون يف مثل هذه
االدوية نظرا اىل كلفتها الباهظة.
حاليا يغطي الصندوق ادوية االمراض
الرسطانية بنسبة  .%95وقام اخريا برفع
نسبة مساهمته من  %80اىل  %95يف
بعض االدوية ذات العالقة بالتصلب
اللويحي ،التليف الرئوي ،الضغط
الرئوي ،بحيث يدفع املضمون حصته
 %5فقط .اما املرشوع املقرتح حاليا،
فهو توفري هذه االدوية للمضمونني
مبارشة من وزارة الصحة العامة بحيث
يسدد الضامن التكاليف مبارشة اىل
الوزارة ،وترتفع مساهمته يف هذه
االدوية اىل  ،%100فال يتحمل املضمون
اية اعباء مالية .ونظرا اىل اهمية املرشوع

وجديته ،نأمل يف ان يبرص النور النه
يزيل عن كاهل املضمون اعباء ليس يف
مقدوره تحملها من جهة ،ويساهم يف
خفض كلفة الفاتورة الصحية من جهة
ثانية ،نظرا اىل الحسومات التي ميكن
الحصول عليها من خالل التعاون مع
وزارة الصحة العامة.
■ هل تعترب ان املرشوع مجرد كالم؟
□ بالتأكيد ال النه طرح يف ضوء لقاء
جمع كال من وزيري العمل والصحة
ونائب رئيس مجلس ادارة الضامن
االجتامعي واملدير العام للصندوق.
نحن يف الضامن االجتامعي ننتظر كتابا
من وزارة الصحة العامة تعرض فيه
املوضوع ،وتحدد االدوية التي ستوزعها،
والحسومات عليها ،ومدى االستعداد
الستقبال املضمونني ،وتوفري الحاجات
واالماكن املناسبة الستفادتهم عىل غرار ما
هو معمول به للمواطنني غري املضمونني،
وكام الحال بالنسبة اىل املستفيدين من
تعاونية موظفي الدولة.

مساهمة الضمان ستبلغ
 %100بحيث ال يتحمل
املضمون اية اعباء

الصحة العامة ان تجد الحل الذي يريض
جميع االطراف ما دامت هي الجهة
املسؤولة عن آلية التنفيذ ،خصوصا يف
ما يعود اىل االسعار والحسومات التي
ستطاول هذه االدوية .تقف مسؤوليتنا
 كضامن اجتامعي  -عند تحقيق رضااملضمونني وتخفيف االعباء عنهم.
■ اسعار االدوية انخفضت عىل نحو
ملموس يف نيسان  .2014ما هو الوفر
الذي تحقق للصندوق؟
□ مام الشك فيه ان املواطن بدأ يتلمس
انخفاض سعر الدواء خصوصا يف عامي
 2014و ،2015لكن هناك صعوبة
لتحديد الوفر الذي تحقق للصندوق،
كون التقدميات االجاملية للضامن
تتضمن باالضافة اىل االدوية اعامال طبية
اخرى (مخربية ،استشفائية ،شعاعية.)...
بالعودة اىل النتائج املالية للصندوق ،فهي
ليست مرتبطة مبارشة بسعر الدواء فقط،
اذ تدخل فيها عوامل عدة اهمها تسديد
الدولة اللبنانية ما عليها من موجبات
مالية ،وحجم املعامالت املنجزة التي
تختلف من سنة اىل اخرى .وبالعودة اىل

النتائج املالية املحققة عن عام ،2013
تحقق وفـر يف فرع ضامن املرض واالمومة
بلغ  58مليار لرية .لكن هذا الوضع انقلب
عجزا كبريا عام  2014حيث بلغ  353مليار
لرية ،والسبب يعود اىل ان الدولة دفعت
 100مليار بدال من نحو  350مليارا سنويا،
باالضافة اىل رفع االنتاجية بعد تعيني 200
مستخدم جديد خالل هذه السنة.
■ هل من مانع الستعامل الوفر وزيادة
نسبة التعويضات من خالل هذا املرشوع؟
□ الفكرة االساس وراء املرشوع املقرتح
ان وزارة الصحة العامة سوف تحصل عىل
حسومات كبرية من خالل عملية الرشاء
االجاملية التي ستجريها ،وهذه النسبة
تقدر بـ %20من السعر الرسمي للدواء
عىل االقل .تاليا فان هذا الوفر سوف
ينعكس ايجابا عىل تقدميات الصندوق
يف هذا الشأن بحيث ميكن عندئذ رفع
مساهمة الضامن من  %95املعتمدة
حاليا اىل  %100يف هذه االدوية.
■ ما قيمة االموال التي سيتحملها
صندوق الضامن اذا نفذ هذا املرشوع؟

□ من املفرتض ان يستفيد الضامن
االجتامعي السيام اذا حصل عىل
الحسومات الناتجة من املرشوع الذي
سيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الصحة.
نعتقد بان الوفر سيكون اكرث من ،%5
وقياسا عىل ذلك ميكن للصندوق ان يرفع
مساهمته اىل  %100يف هذه االدوية.
■ هل ميلك الضامن برنامجا محددا
لتعويض املضمونني من خالل الوفر
املحقق؟
□ اذا حصل هذا الوفر املفرتض ،فان
الصندوق الوطني للضامن االجتامعي
يسعى وعىل نحو مستمر اىل تحسني
تقدمياته الصحية بادخال العالجات
واملستلزمات
واالدوية
الجديدة
الطبية املستحدثة ،كام حصل اخريا يف
موضوع ادخال بعض التعديالت عىل
الئحة املستلزمات الطبية لجهة القلب
االصطناعي .يعترب الضامن ان كل يشء
مهم ورضوري ملعالجة املضمونني يجب
ان يساهم فيه ،ونأمل تاليا يف ان تساهم
عائدات هذا املرشوع يف زيادة التقدميات
التي يوفرها للمضمونني.

فارس :املتضرر االول
من املشروع هو الصيدلي
املدير العام للصندوق الوطني للضامن
االجتامعي محمد كريك.

■ مثة اعرتاضات عىل املرشوع من نقابتي
الصيادلة واملستشفيات .كيف تنظرون
اليها؟
□ نتفهم االعرتاضات ،وميكن لوزارة

■ هل يتحقق مرشوع تغطية االدوية
املستعصية %100؟
□ عندما متت اعادة النظر يف اسس تسعري
الدواء يف نيسان عام  2014مبوجب تسعري
رقمه  ،796/1واالسس التي وضعت ،ادخلت
شطرا جديدا عىل االسعار يسمى «فئة
 »Eاضافة اىل الفئات  .A-B-C-Dالفئة
الجديدة تتعلق باالسعار التي تزيد عن 300
دوالر كسعر استرياد .كل النسب املعمول بها

للفئات ( )A-B-C-Dعدلت عىل مستوى
الفئة ( )Eواملترضر االول منها هو الصيديل.
■ كيف تفرس ذلك؟
□ ربح الصيديل كان بنسبة  %24عىل
الكلفة .غري ان املستوى الجديد لالسعار
تحول اىل  86دوالرا يتقاضاها الصيديل
مهام كان سعر الدواء للفئة التي تزيد
عن  300دوالر.

■ ماذا عن املستورد؟
□ تراجعت نسبة ارباحه عن هذه الفئة
نحو .%30
■ ماذا عن النتيجة؟
□ هذا االجراء حقق وفرا هائال من سعر
املبيع للعموم .الدراسة التي وضعت تشري
اىل استطاعة صندوق الضامن االجتامعي
بعد تأمني هذا الوفر االنتقال
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بالتعويضات عىل االدوية املستعصية
من  %80حاليا اىل  %95من دون اي
كلفة اضافية .لذلك فان افضل استعامل
لهذا الوفر تقدميه اىل املريض.
■ نسبة %5؟
□ انظمة الضامن االجتامعي يف كل العامل
ال تقوم بالتعويض بنسبة  .%100هناك
بعض االستثناءات يف عدد قليل من البلدان
الرثية كالسعودية مثال .مبدأ التغطية
االجتامعية يحتم عىل املستفيد املساهمة
يف جزء بسيط منها ،وعليه التحسس
مبسؤوليته ايضا كموظف مضمون .املهم
االن ان اسس التسعري موجودة ،وهي غري
عشوائية ،ومن لديه اي مالحظة ليناقشها
معنا .وزير الصحة مل يرحمنا ،وقد رأى
ان االسعار عادلة .املهم يف كل املوضوع
ان يتمكن املريض املحتاج من نيله
الطبابة واالستشفاء .وزارة الصحة تقوم
بتغطية جميع املرىض الذين ال يشملهم
اي نظام تعويض استشفايئ .الالفت اليوم
ان االعالن عن املرشوع جاء عىل اساس
التعويض بنسبة  ،%100والحقيقة ان
النص هو  .%95لكن الواقع هو اننا ما
زلنا يف املرتبة صفر.
■ هل يعني هذا ان املرشوع مجرد كالم؟
□ انا مقتنع بأنه ليس مجرد كالم .لكننا
نطالب منذ نيسان عام  2014باستعامل
الوفر الذي تحقق من خفض سعر الدواء
الذي يزيد عن  30دوالرا لدفع التغطية
للمضمون من  %80اىل  ،%95والقرار
بذلك ال يحتاج يف صندوق الضامن اىل
قانون وال اىل مرسوم ،امنا اىل قرار من
مجلس االدارة.
■ ما هي انعكاسات املرشوع عىل
املستوردين ،خصوصا وان اسعار االدوية
قد انخفضت وامنت وفرا ال بأس به؟
□ ادافع عن املرشوع واطالب برضورة
تنفيذه النه جيد للمواطن .صحيح ان

األقتصاد
االسعار انخفضت عىل حساب تضحية
املستوردين والصيادلة ،فلامذا ال يقوم
صندوق الضامن بالتضحية بهذا الوفر
ملصلحة املضمون؟ اما يف ما يتعلق
مبنفعة املستوردين من املرشوع ،فهي
معدومة الن املريض لن يشرتي االدوية
بكمية اكرب.
■ هل لديك اقتناع بأن املرشوع سينفذ؟
□ ال استطيع القول ان املسؤولني
يف الدولة اللبنانية يعملون مبنطق،
لذلك لست متفائال .لكن اذا تم هذا
املرشوع اؤكد انه سيكون نقلة نوعية
مبقاربة الدولة لدورها يف الصالح العام.
وانا كمساهم يف اموال الضامن عرب
االشرتاكات ،اطالب بأن تستعمل هذه
االموال عىل نحو صحيح.
■ ما هي كلفة املرشوع؟
□ وفقا لتقديرايت الشخصية التي شاركت
فيها مع املسؤولني ،فان حجم كتلة
التغطية للفئة “ ”Eنحو  31مليون دوالر
تدفع اىل الصيادلة واملستشفيات .وهو
ميثل نسبة التعويض اي  %80من حجم
السوق الذي يصل اىل  140مليون دوالر.
عند زيادة نسبة  %15عىل التعويض
يصبح حجم تعويض الضامن  32مليون
دوالر ،اي ان الضامن يكون قد ضحى
مبليون دوالر فقط لتغطية ادوية االمراض
املستعصية بنسبة  ،%95واذا امتنع عن
التضحية بهذا املليون يكفيه ان يخفض
نسبة التغطية اي بدال من  %95تصبح
 .%91ميكنه كذلك عدم تعويض كل
ادوية الفئة “ ”Eألن املعادلة الحسابية
يف هذا املوضوع سهلة جدا .اذا متكنت
من التوصل اىل هذه االرقام ،يف استطاعة
الضامن تأكيد ذلك من خالل االرقام التي
ميلكها .لذلك من املفرتض به استعامل
الوفر من جراء انخفاض االسعار ملساعدة
املواطن عىل الحصول عىل االدوية
الباهظة الثمن.

كهرباء لبنان :حريصون على الشفافية
حجم كتلة التغطية
للمشروع نحو
 32مليون دوالر

رئيس نقابة مستوردي االدوية ارمان فارس.

■ هل طرحتم هذا املوضوع عىل
املسؤولني؟
□ طرحت املوضوع مع املدير العام
للضامن االجتامعي ،ومع وزيري الصحة
والعمل ،ومع جميع املسؤولني عن هذا
القطاع ،خصوصا واننا عىل معرفة بحجم
املأساة .حني يجتمع وزيران معنيان
واملدير العام للضامن حول هذه القضية،
اعتقد ان مثة نية يف تطبيق املرشوع،
وآمل يف ان يتحقق ذلك.
* ماذا عن رشاء ادوية االمراض املستعصية،
هل تتم بواسطة مناقصات؟
 الضامن ال يشرتي االدوية ،هو يقومبتعويض املضمونني عرب القطاع الخاص.
كان من املفرتض ان ينشئ شبكة خاصة
به لرشاء االدوية عرب مناقصات محلية
او عاملية .اطلق عىل هذه الخطوة سابقا
«مكتب الدواء» لكنه مل ينجح .املوضوع
يتعلق باالدارة السليمة فقط ،خصوصا
وان مثل هذا املرشوع يحتاج ليس اىل
املال فحسب ،بل ايضا اىل قدرات يف
القطاعني العام والخاص.

تع ّرض مرشوع مقدمي خدمات التوزيع
املتعاقدين مع مؤسسة كهرباء لبنان اىل اكرث
من انتكاسة .افصح الوضع املستجد عن اكرث
من عالمة استفهام وترك اثرا سلبيا عىل سري
العقد ،واعاق اىل حد كبري الوصول اىل االهداف
املنشودة للمرشوع تبعا ملا تقول به املؤسسة
يخضع مرشوع مقدمي خدمات توزيع الكهرباء
حاليا اىل تقويم مهني وتقني لدى املعنيني
بغية تحديد نجاحاته واخفاقاته ،والنتائج
التي حققتها الرشكات وما مل تنجزه .وبحسب
ما تعلنه مؤسسة كهرباء لبنان فانها تعاملت
مع رشكات مقدمي الخدمات ،وخصوصا مع
االستشاري  ،NEEDSوفق بنود العقود املوقعة.
يفند عضو مجلس ادارة املؤسسة املحامي سامر
دوغان مالحظات بدءا بالحديث عن دور رشكة
 NEEDSيف ادارة مرشوع مقدمي خدمات
التوزيع ،بالقول" :دورها استشاري محض ،اذ ان
عنوان العرض الذي تقدمت به وتم عىل اساسه
التعاقد معها هو "عقد خدمات استشارية -
خدمات ادارة برنامج ملقدمي خدمات التوزيع".
وهو ما اكده مدير الرشكة الدكتور منري يحيى
امام الجهات املختصة ،لجهة ان رشكة NEEDS
قامت بدور استشاري يف مرشوع تقديم
الخدمات الكهربائية ،وان من شأن املرشوع
خفض االهدار الفني وغري الفني من  %40اىل
 %12خالل اربع سنوات،وان تكسب مؤسسة
الكهرباء قيمة اضافية تقدر بـ 303ماليني دوالر
واصوال ثابتة تقدر بـ 382دوالرا من دون اي
كلفة ،وتكون قادرة عىل تأمني ايرادات سنوية
اضافية بقيمة  300مليون دوالر ،اىل منافع
اخرى.
■ هل صحيح ان املؤسسة مل تقم بتعيني
استشاري عىل املرشوع؟
□ قامت املؤسسة بواجباتها يف هذا الصدد .اتخذ
مجلس االدارة قرارين بتلزيم اشغال االرشاف
عىل االعامل تحت الرقم  2014/23-210تاريخ
 2014/5/15والرقم  2015/57-598تاريخ

 .2015/11/26اال انهام مل يقرتنا مبوافقة املراجع
املختصة .علام ان الرشكة التي كان مزمعا تلزميها
اعامل االرشاف ليست استشاريا ،وامنا يقترص
دورها عىل مراقبة حسن تنفيذ االشغال فقط،
وال يتعلق بتقييم مؤرشات االداء واعامل االدارة
والدراسات والتقارير الفصلية والشهرية النها من
صلب املهامت املناطة باالستشاري .NEEDS
■ يقال لو ان رشكة  NEEDSتدير املرشوع عىل
نحو مستقل الستطاعت اتخاذ القرار املناسب؟
□ انها محاولة للتنصل من املسؤولية ،السيام
وان  NEEDSهي من قامت بوضع دفرت
الرشوط ومساعدة كهرباء لبنان عىل اختيار
الرشكات ،ومن ثم مراقبة تنفيذ املرشوع.
وتاليا هي مسؤولة عن كل مراحل تنفيذ
هذا املرشوع .وقد اخذت املؤسسة مبعظم
الطروحات التي تقدمت بها  NEEDSيف ما
خص رشكات مقدمي الخدمات ،باستثناء تلك
املخالفة لالنظمة والقوانني والعقد املوقع ،والتي
لو تم اعتامدها لحصل اهدار للامل العام.
يشار يف هذا السياق اىل ان اداء رشكة ،NEEDS
كام ورد يف عدد من تقارير التقييم التي اعدتها
الجهات املعنية يف مؤسسة كهرباء لبنان ،كان
غامضا يف اكرث من محطة خالل مراحل تنفيذ
املرشوع ،ما ادى اىل نشوء مسائل عالقة بني
املؤسسة ورشكات مقدمي الخدمات .عندها
اضطرت املؤسسة ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،اىل
التعاقد مع مستشار قانوين خاص لتوضيح عدد
من النقاط القانونية .كذلك فان هيئة التفتيش
املركزي واملراقبة العامة لدى مؤسسة الكهرباء
تقومان باعداد تقارير شتى يف هذا الشأن .وقد
اصدرت املراقبة العامة لدى املؤسسة يف تاريخ
 ،2015/4/18بعد اجراء التحقيقات الالزمة،
تقريرا اشارت فيه اىل مسؤولية رشكة NEEDS
يف عدم وصول املرشوع اىل اهدافه.
■ مثة من يتحدث عن مستفيدين من عدم
تحقيق املرشوع خفض نسبة الخسارة غري
التقنية يف الكهرباء؟

□ هذا الكالم مل يوثق باالدلة والرباهني والحجج
العلمية .وهو محاولة مسبقة لرفع املسؤولية
والعمل عىل القضاء عىل مؤسسة كهرباء لبنان
بتحطيم قطاع التوزيع فيها .نحن نطالب
مطلقي هذا الكالم بتزويدنا الوثائق التي
يقولون انهم ميلكونها ،ونسألهم ما الذي تغري
من عام  2012حتى اليوم ،وجعلهم يبدلون
مواقفهم جذريا وينتقلون من الرتويج ملرشوع
مقدمي الخدمات اىل اعالن فشله.
■ ماذا عن ادارة مرشوع مقدمي الخدمات
من لجنة مستقيلة؟
□ تم تعيني لجنة جديدة يف ترشين الثاين
 ،2015كانت تعمل يوميا بالتنسيق مع
االستشاري  NEEDSلغاية تاريخ انتهاء عقده
يف  31آذار  ،2016علام ان االستقالة حصلت
عندما طرحت  NEEDSخطة ملعالجة تعرث
املرشوع .اال ان اللجنة مل تقتنع بجدواها،
ومتت االشارة اىل ذلك يف كتاب االستقالة يف
حينه .ال بد من التذكري بأن اللجنة املستقيلة
تابعت تسيري االعامل من دون توقف مبا مل
ينعكس رضرا عىل سري املرشوع .وتع ّرض كل
من اللجنتني اىل ضغوط من رشكة NEEDS
لفرض رأيها عليهام ،وهو السبب الذي دفع
اللجنة االوىل اىل االستقالة.
■ ماذا عن وضع االرقام امام الشعب اللبناين،
والسامح لقضاء مختص بالدخول يف التحقيق
كام تطالب رشكة NEEDS؟
□ تقوم مؤسسة كهرباء لبنان بتزويد كل
االجهزة القضائية والرقابية ،السيام النيابة
العامة لدى ديوان املحاسبة والتفتيش املركزي،
كل املعلومات والبيانات التي طلبتها قبل
مبارشة تنفيذ املرشوع وخالل مراحل التنفيذ،
وستواصل ايداعها اي معلومات اضافية تطلبها.
علام ان كل ما لدى املؤسسة يف هذا املوضوع
موثق باملستندات والرباهني ،وذلك انطالقا
من حرصها عىل الشفافية والوضوح يف ادائها
املؤسسايت الرصف.
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□ يف الواقع مل نر منصور كثريا يف اثناء تقديم
املرسحية بسبب تدهور وضعه الصحي ،وقد تويف
يف فرتة عرضها .كان انسانا طيبا وشاعرا رائعا .كتب
اشياء جميلة يف "طائر الفينيق" ،خصوصا النص
الذي اديته انا ،فكان بني النصوص االخرى االكرث
شاعرية .ما قلته يف دوري يف هذه املرسحية كان
ميثل منصور الرحباين ،لكنه ككاتب مرسحي ال
استطيع ان اضعه اىل جانب رميون جبارة.

رفعت طربيهُ :
لست نادمًا على ما ق ّدمته
وريمون جبارة محطتي األبرز
تحدى املمثل رفعت طربيه عائلته باحرتافه التمثيل .ترك مدرسته وانتسب رسا اىل
"مدرسة املرسح الحديث" .افتضح امره بعد ايام عندما نرش بعض الصحف صورا
له مع خرب يعلن اشرتاكه يف مرسحية .من هذه املحطة كانت اطاللته عىل الخشبة
يف مسريته الطويلة مل يندم رفعت طربيه عىل عمل
قدمه عىل املرسح .املحطة االبرز يف حياته كانت
مع املمثل واملؤلف واملخرج رميون جبارة الذي
يصفه بـ"رجل املرسح" .ما تعلمه عىل يد املخرج
منري ابودبس ال يزال ميارسه عىل نفسه لناحية
احرتام الخشبة التي يقف عليها باعتبارها مقدسة،
وطريقة االداء التي تعطي دورا للمشاهد .ما
يرغب يف عيشه عىل الخشبة اللعب والتسلية.
يف حوار مع" االمن العام" يتوقف عند البدايات
ومحطات مهمة عاشها مع مخرجني كبار رافقهم
يف دربه الفنية.
■ باحرتافك التمثيل تحديت عائلتك .كيف كان
ذلك؟
□ تركت املدرسة وانتسبت رسا عام  1973اىل
"مدرسة املرسح الحديث" التي اسسها املخرج
منري ابودبس .كان حينها مير يف ازمة بعدما تخىل
عنه املمثلون الكبار يف فرقته ،وكانت املمثلة رضا
خوري آخرهم ،فقرر انشاء فرقة جديدة .دفعني
هذا القرار اىل مزيد من التحدي من خالل احرتايف
التمثيل كاختصاص ارى فيه نفيس باعتباره الئقا،
وعيل ان اتأقلم معه.
■ يف اي عمل مرسحي اعتليت الخشبة للمرة
االوىل؟
□ مرسحية "يسوع" للمخرج منري ابودبس التي
اعدها بطريقة تكون فيها الشخصيات متنقلة
بني سائر املمثلني ،عىل ان ال تكون فيها ادوار
الي منهم .الغاية من هذه الرتكيبة عدم حرص
شخصية املسيح يف شخص واحد ،نساء كانوا او
رجاال .كانت املمثلة مرياي معلوف مثال تقول كالم
يسوع الن املسيح كإله فوق االنوثة والذكورة .بعد

هذا العمل كانت محطتي الثانية "هاملت" عىل
تلفزيون لبنان.
■ ما الذي اكتسبته من تجربتك مع منري ابودبس؟
□ علمني احرتام الخشبة التي نقف عليها النها
مقدسة .علمني كذلك االنضباط يف واملثابرة
عىل نحو يكون الغلط ممنوعا عىل املرسح.
من الناحية التقنية كان مهام جدا يف مسائل
الحضور ومتارين الصوت ،وكيفية التقرب من
الدور والدخول فيه .مالحظاته دامئا كانت عامة،
فال يعطي مالحظات محدودة تحرص املمثل يف
اطار ضيق ،بل يرتك االفق واسعا جدا امامه.
هذه التقنية من ناحية االداء ما زلت استخدمها
لغاية اليوم النها تعطي دورا للمشاهد ايضا.
نحن عىل الخشبة لسنا نرشة اخبار ،بل علينا
ان نحصل من املشاهد عىل مشاركة يف العمل
املرسحي من طريق فعل التلقي ،ومن املمكن
ان يصبح املشاهد مشاركا يف عمليتي الكتابة
والتمثيل .هذا االمر مهم جدا ،وكان ابو دبس
يركز كثريا عليه .اما بالنسبة اىل اعداد املمثل فلم
يأت شخص مثله يف لبنان .رمبا مل تكن مدرسته
االخراجية تلقى رضا الجميع ،لكنه كان يجعلنا
متحمسني لالداء وطريقته .يف مرحلة اعداد

غاية مسرحية "شربل"
كانت التأكيد ان اللبنانيني
ليسوا كلهم قتلة

املمثل كانت هذه العملية توصلنا اىل اماكن
بعيدة.
■ كيف افرتقت عن ابودبس؟
□ مل افرتق عنه بل هو افرتق عنا عندما بدأت
الحرب وغادر اىل فرنسا .يف تلك املرحلة اخذنا
نسأل انفسنا هل سنكمل املرسح ام ال؟ يف الواقع
مل يقدم منذ عام  1975حتى اواخر  1976اي
عمل مرسحي يف لبنان .توقفت كل الخشبات.
لكن مع اعالن قداسة الطوباوي رشبل انطلقت
اول مرسحية بعد اندالع الحرب ،وكان وراء هذا
العمل الرئيس الياس رسكيس واالب مارون عطالله
صاحب الفكرة التي كانت تهدف اىل املشاركة
ثقافيا يف اعالن قداسة رشبل .الغاية من هذا
القرار اعطاء العامل صورة عن اللبنانيني تبني انهم
ليسوا كلهم قتلة .لذا لقيت مرسحية "رشبل" اكرب
دعم من الرئيس رسكيس واالب عطالله ،وقدمت
طائرة خاصة لنقل اعضاء الفرقة مع توفري كلفة
االنتاج التي وصلت يف ذلك الحني اىل مئة الف
لرية لبنانية.
■ اين تكمن اهمية مرسحية "رشبل" كعمل
مرسحي؟
□ اهميتها انها تشكل اعادة اطالق املرسح
اللبناين .اذا اعتربنا انطالقته االوىل يف الستينات
كانت بدعم من لجنة مهرجانات بعلبك ،فان
انطالقته الثانية بعد الحرب كانت عىل يد االب
مارون عطالله واملمثل واملؤلف واملخرج رميون
جبارة.
■ قمت بدور القديس رشبل يف املرسحية .هال
حدثتنا عن هذه املحطة يف حياتك وعن العمل
مع رميون جبارة؟
□ مع رميون جبارة هناك يشء جميل هو عشقه
للممثل النه يف بداياته كان ممثال .اما ما حصل
معنا منذ اليوم االول من التامرين عىل مرسحية

املمثل رفعت طربيه.

"رشبل" ،فقد استهجناه كممثلني ،فلم يعطنا
رميون جبارة نصا كامال بل ورقة صغرية ،وهو
امر مل نعتده يف عملنا .عندما رآنا يف هذه الحال
قال لنا :ال تقلقوا ،كل يشء موجود يف رأيس .يف
خالل التامرين بدأنا نتسلم اوراقا جديدة عن
ادوارنا حتى اكتامل املرسحية .اذكر هذه الحادثة
القول ان رميون جبارة ال يكتب غيابيا ،بل يرى
من معه من املمثلني ليكتب لهم .عندما كنت
اؤدي دور القديس رشبل كان هو يكتب لرفعت
طربيه ،كذلك االمر بالنسبة اىل املمثلة رضا خوري
يف دور ام رشبل ،وكذلك املمثل انطوان كرباج يف
دور الشيطان .قوة جبارة انه يعطي كل ممثل
الطاقات املوجودة يف شخصه فيأخذ منه ويعطيه
يف آن .هكذا يصبح املمثل رشيكا مع املخرج يف
عملية الكتابة او التأليف ،ومن دون ان يكون قد
كتب شيئا من الناحية العملية ،بل هي النصوص
التي تصبح مستوحاة من شخصه.
■ ما هو تقييمك ملا قدمه رميون جبارة للمرسح؟
□ بال ادىن شك هو املرسحي املكتمل الوحيد
يف لبنان .بل اقول انه رجل املرسح النه ممثل
ومخرج ،واالهم فيه انه الكاتب ايضا ،وهذه هي
قوته .ال احد يستطيع ان يضاهي جبارة يف الكتابة
املرسحية ،اضافة اىل تعامله مع املمثلني العاملني
معه القائم عىل الثقة املتبادلة.
■ سافرت اىل فرنسا للتخصص يف التمثيل ،مباذا
متيزت تلك املرحلة؟

□ هذه املرحلة كانت مهمة جدا ،وقد امضيتها يف
دورة تدريبية تعرفت يف خاللها ،وعىل يد جورج
شحادة ،اىل جان لوي بارو وزوجته مادلني رينو.
يعترب بارو يف االمس واليوم االول اوروبيا يف عامل
التمثيل .كانت تجربة مهمة جدا اوصلتني اىل
عالقة صداقة معه تضاهي صداقتي مع رميون
جبارة .عالقتي باملرسح تبنى دامئا عىل صداقة
مع االشخاص الذين اعمل معهم ،وعندما افشل
يف اعاميل يكون السبب حال الجفاء بيني وبني
الفريق الذي اعمل معه .بالنسبة ايل اعيش
املرسح من باب اللعب والتسلية .مثة كالم شائع
يف عاملنا يقوله املمثل دامئا للداللة عىل ما يقوم
به ،فريدد :اريد ان العب هذا الدور .عندما يفقد
املرسح بكل فئاته ،حتى الرتاجيدية منها ،هذا
العنرص فيه يفقد الكثري من ميزاته.
■ شاركت يف مرسحية " طائر الفينيق" آخر عمل
قدمه منصور الرحباين .كيف تصف هذه املحطة
يف حياتك؟

برج فازليان ال يظهر
نفسه ،بل يختبئ وراء
املمثل اذ يعتبره االساس

■ تجربتك مع املخرج برج فازليان مباذا متيزت؟
□ برج فازليان مخرج هائل ،والتجربة معه
كانت عظيمة .يتميز يف عمله بايقاعه املرسحي
وادارته للممثل ،وكمخرج ال يظهر نفسه اطالقا
بل يختبئ وراء املمثل النه يعتربه االساس .التقنية
االيقاعية التي يتميز بها هي نتيجة تراث طويل يف
املرسح االرمني .برج فازليان ع ّلم جميع املمثلني
يف لبنان االيقاع املرسحي مبن فيهم رميون جبارة.
البعض يعتقدون ان فازليان ال يفهم النص ،لكنهم
يكتشفون بعد مدة انه يعلم جيدا ما الذي يفعله.
رمبا هو ال يفهم الكلمة عىل نحو محدد ،لكنه
يفهم جيدا الوضعية العامة وتركيبة االدوار بعضها
مع البعض ،ومتى عىل املمثل ان يأخذ ،ومتى
عليه ان يعطي.
■ عملك مع فرقة كركال يعترب نقلة نوعية يف
مسريتك .كيف كان هذا التعاون؟
□ عام  1997يف اثناء عرض مرسحية "رشبل"
للمرة الثانية ،رغب عبد الحليم كركال يف تهنئتنا
فقصد الكواليس ،والتقيناه يف غرفة صديقه املمثل
منري معارصي .كان لديه رد فعل حينها هو امساك
يدي طول الوقت من دون البوح باي كلمة .لكن
قبل ذهابه قال :اراك يف ما بعد .بعد نحو مثانية
اشهر تلقيت اتصاال منه يعرب فيه عن رغبته يف
رؤيتي ،فالتقينا وعرض عيل العمل معه .كان يف
تلك الفرتة يتحرض لعمل شكسبريي يف بعلبك،
وقد اعد النص الشاعر طالل حيدر ،فاتفقنا عىل
العمل معا ،وال يزال حتى اليوم ممسكا بيدي .ما
اقوم به مع فرقة كركال ال يتوقف عىل التمثيل،
بل اشارك احيانا يف الكتابة واالخراج ويف الوقفة
عىل املرسح .من غري املمكن ان يكتب عبد الحليم
كركال نصا واحدا من دون ان يطلعني عليه .لذا
اصبحت عالقتي به كمستشار لفرقته ،اضافة اىل
عميل الفني فيها.
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■ العمل املرسحي "شكسبري بالعريب" الذي
اديته اخريا ،ما هي اهميته؟
□ هو مهم لناحية الرتجمة ،اوال ،التي قمنا بها
املمثلة مرياي معلوف وانا ،وثانيا لناحية االداء
املرسحي حيث لعبت مع مرياي ادوارا مختلفة يف
خالل ساعة .كل واحد منا تنقل يف  15دورا ،الواحد
مختلف عن االخر .كنا يف هذا العمل نقول ان
العربية من اهم لغات االرض لتقديم شكسبري بعد
لغته االم ،االنكليزية ،وهي تخدمه اىل ابعد مدى.
كانت مرياي يف هذا العمل امرأة رائعة يف التعامل.
■ كيف تصف واقع املرسح اليوم يف لبنان؟
□ ال وجود للمرسح .هناك صالتان او ثالث ،لكن
هل تقدم اعامال هادفة؟ من هو جمهورها؟ لدينا
مشكلة مع املرسحيني النهم ال يقدمون املرسح
الوسيط الذي متتزج فيه التسلية مع الثقافة.
ملاذا مثال ال يقدمون عمال مشابها ملرسحية
"رشبل"؟ هذه النوعية تشد الجمهور .برصاحة،
املرسحيون هم املسؤولون عن الجمهور .اذا اراد
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يف احد ادواره.

البعض منهم ان يكون يف موقع االستاذ عىل
الجمهور ،فلن يأيت احد منهم لحضور مرسحية.
■ اذا اردت تقييم ما قدمته يف مسريتك الفنية،
ما هي اهم املحطات التي عشتها؟
□ هناك محطات اساسية ،اما املحطة االبرز
فهي مع رميون جبارة .مل اندم عىل اي عمل
قدمته عىل املرسح ،لكن ما اطمح اليه ،ويف

املستقبل القريب ،العمل مع املمثلة مرياي
معلوف ،عىل ان نبني معا نواة فرقة مرسحية
يكون هدفها االعامل الجادة جدا .خزانة املرسح
العاملي ملكنا ،ويحق للجمهور اللبناين ان يطلع
عليها متاما كام بدأنا يف الستينات ،وكام فعلنا يف
"شكسبري بالعريب" .بكل بساطة ،يجب ان اقول
ان املرسح يف لبنان ليس املرسح اللبناين النه،
عامليا ،اهم بكثري مام هو عليه عندنا.

أعماله

يف "حلم ليلة صيف" مع فرقة عبدالحليم كركال.

"يسوع"1973 ،
"هاملت"1974 ،
"كاليغوال"1974 ،
"رشبل"1977 ،ـ 1997
"زرداشت صار كلبا"1978 ،
"قندلفت يصعد اىل السامء"1979 ،
"اعادة محاكمة يسوع"1980 ،
"دكر النحل"1981 ،
"كذاب"1981 ،
"حرامي والد صغار"1982 ،
"صانع االحالم"1983 ،

يف مرسحية "صخرة طانيوس".

"مني بدو يقتل مني"1984 ،
"حرب بالطابق الثالث"1991 ،
"جبل الجان"1992 ،
" صخرة طانيوس"1994 ،
"جربان"1995 ،
"آه يا غضنفر"1996 ،
"كليلة ودمنة"1997 ،
"حبل املشنوق"2000 ،
"هندية"2002 ،
"حلم ليلة صيف"2003 ،
"طائر الفينيق"2009 ،

"نساء الساكسفون"2009 ،
"اوبرا الضيعة"2011 ،
"مقتل إن واخواتها"2012 ،
يف التلفزيون:
"مذكرات ملجأ"1979 ،
يف االخراج:
"املاجوس الرابع"1978 ،
"البسني"2004 ،
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حدث الثقافة

ندى تتح ّدث عن الوالد والمع ّلم وكتابه في ذكراه الثانية

أنسي الحاج رائدا شعريًا متم ّردا بال حدود

انيس الحاج حالة فريدة يف الذاكرة الثقافية اللبنانية ،يف االعالم والشعر ،يف الكتابة
واالدب وفن املقالة ،ويف الصحافة الثقافية تحديدا :من مجلة "شعر" االسطورية اىل
"ملحق النهار" صانع العرص الذهبي لبريوت والشاهد عليه .احد اهم رواد الحركة
الشعرية الحديثة .ديوانه االول "لن" ،واملانيفستو الشعري الذي رافقه ،اعتربا مفرتق
طرق يف تاريخ قصيدة النرث .ترك بعده نصوصا مختلفة ومسودات مل ينته من صقلها.
اوىص خريا بهذه الرتكة ابنته ندى الحاج بونصار
عملت ندى الحاج بونصار ،الشاعرة واالبنة
والتلميذة ،اشهرا طويلة بصرب واناة عىل
فرز نصوص والدها الراحل انيس الحاج
( 1937ـ  ،)2014والتدقيق فيها وجمعها،
واصدرتها اخريا يف الذكرى الثانية لصاحب
"الرسولة…" يف كتاب بعنوان" :كان هذا
سهوا" ("دار نوفل") ،اطلق ضمن احتفالية
شعرية نادرة تليق بانيس يف مدينته بريوت.
قسم العمل اىل فصول :ميتافيزيك ودين،
فن وموسيقى ،حب ،سلوك ،ادب ،اىل
قصيدة "غيوم".
قصدت "االمن العام" ندى يك تروي انيس
الذي ال يزال ميأل املكان حتى تخال انه
سيدق الباب بني لحظة واخرى.
■ يف الذكرى الثانية لرحيل انيس الحاج
اصدرت نصوصا غري منشورة له .حدثينا عن
تلك التجربة؟
ّ
□ بالنسبة ايل تحقق جزء من الوعد
املعنوي الذي قطعته لوالدي عند اصدار
"كان هذا سهوا" النه كان ينوي اصداره .يف
كل مرة كنت اسأله عنه كان يجيبني انه ال
ميلك وقتا اىل ان مرض وعجز عن الذهاب
اىل العمل يف الشهرين االخريين من حياته،
فطلبت منه ان يستغل هذا الوقت للعمل
عىل الكتاب مبساعديت .عندها اجابني
بان اتوىل انا ذلك بعد رحيله .عند رحيله
اجربنا عىل اخالء بيته يف االرشفية صيف
 ،2014فنقلت كل اوراقه اىل بيتي .مل
اكن قد قرأت شيئا منها بعد .ظللت لفرتة

انيس الحاج :انيق وشاب يف اللغة والحياة
حتى لحظاته االخرية.

طويلة عاجزة عن فتح االوراق الن االمر
كان يصيبني بحزن واحباط ،وكنت عاجزة
نفسيا عن ذلك .مل اكن اريد حتى رؤية
خطه الن ذلك كان يذكرين به .كان مطلوبا
ايجاد نوع من توازن يف هذا املوضوع مل
اكن يومها قادرة عليه .لكن حني اطلقنا
املؤسسة وبدأنا نفكر يف النشاط الذي ميكن
اقامته يف ذكرى رحيله الثانية ،قلت لنفيس
ان ال مفر من اصدار الكتاب .انكببت عىل
االوراق والحظت انها تحتاج اىل عمل
وجهد كبريين .استغرق االمر ايضا جهدا
نفسيا كبريا النني كنت اغرق يف كلامته.
اكتشفت بعد هذه التجربة ان الغياب
الجسدي ليس سوى وهم ،النه كان بجانبي

امدين بالقوة كل الوقت خالل االشتغال
عىل اعامله.
■ كيف اشتغلت عىل النصوص .هل قمت
بتجميعها من حقبات مختلفة؟ هل هناك
نصوص اخرى غري معروفة النيس تنتظر يف
االدراج؟
□ هو كان وضع عناوين كل فصل من
فصول الكتاب ،لكنه مل يكن قد رتبها.
توليت الطباعة بنفيس ،واحيانا مل تكن
االوراق مرقمة ،لذا تأكدت من تراتبية
االوراق وارتباطها بعضها ببعض .مل اغري
شيئا بل تأكدت مام هو يريده وتركته كام
يريده .لكنني قررت التبويب ،فوضعت مثال
"ميتافيزيك" يف االول النني شعرت انني اريد
ان يبدأ الكتاب بالجانب املاورايئ النه يشبه
املرحلة التي هو فيها ،وانا اتحدث معه من
خاللها ،والقارئ سيتحدث معه من خاللها
ايضا .ومبا ان فصل "حب" كان صغريا جدا
وضعته يف نهاية الكتاب واضفت قصيدة
"غيوم" التي مل يكن قد ادرجها ضمنه،
لكنني فعلت ذلك الن القصيدة مل تنرش
سابقا يف كتاب ،والضافة املسحة الشعرية
اىل االصدار ،والن فصل "حب" كان قصريا.
مع اضافة "غيوم" ،ارسيت نوعا من التوازن
يف الكتاب .يف خصوص النصوص االخرى ،ال
يوجد .هناك نصوص منشورة لكن الناس
ال يعرفونها مثل عموده "لحظات حاسمة"
الذي كان مقاالت يف الحب نرشها يف مجلة
"الحسناء" يف ستينات القرن املايض .قد
انرش هذه املقاالت يف كتاب اىل جانب
مقاالت منشورة من مجالت اخرى.
■ الكتاب ينطوي عىل نزعة حكمية
وفلسفية وتأمالت يف الحياة والغيب،
مسكون بهاجس املوت ،هل استرشف
الشاعر نهايته؟ يف قصائد مثل "الغيوم"
كأننا به يرى موته وميرسحه .يف مكان اخر
يقول" :املوىت اصدقاء يبتسمون".

كتب "غيوم" يف بداية التسعينات ،وال
□ َ
عالقة لها بوضعه .اما هاجس املوت ،فهو
يخيم عىل والدي منذ اول كتاب اصدره
بسبب رحيل امه عندما كان يبلغ سبع
سنوات .انه خوفه الدائم ،ولهذا السبب
كان كائنا ليليا يعيش يف الليل ،ويخاف
النوم يف الليل .وهو كتب جملة يف "كان
هذا سهوا" هي" :املوت يف النهار محاط"،
وهو رحل يف النهار ،ويف اليوم نفسه الذي
توفيت فيه والديت قبل عرش سنوات .اكيد،
هو كتب قسام من كتابه قبل مرضه وخالله.
حني كتب "املوىت اصدقاء يبتسمون" اعتقد
انه قصد بذلك امي .طبعا ،هو كان يعرف
انه مريض ولو كان يعيش حياته طبيعيا
ويكتب ،وال يتحدث مع الناس يف هذا
املوضوع .والدي كان انسانا يخاف املوت،
لكنه واجه موته بصالبة استثنائية ،كأنه
كان ينترص عىل املوت بكل لحظة يعيشها،
وكل كلمة يكتبها .انا اعترب ان ما جعله
يصمد بهذه القوة هو الكتابة .قبل كل
كتابة ،كان يجري ابحاثا .لذا ،كان يتعلم
ويعطي ايضا .كان يحب ان يعطي املعرفة
التي ميلكها بكل كرم وحب .كنت اتصل به
بعد ان اقرأ مقاله واسأله كيف يستطيع
ان يستنبط هذه الجواهر وسط الخراب
والحرب املحيطة بنا.
■ حدثينا عن انيس الشاعر والصحايف ورائد
الحداثة العربية؟
□ استطيع القول انني معجبة بقدرته عىل
الخلق وعبقريته النه ليس انسانا عاديا .لن
اتعمق يف االسباب والخلفيات ،فهذه كانت
محل دراسات عدة اجراها متخصصون
حول االسباب التي جعلته يثور عىل الشعر
العريب القديم .كان عمره دون العرشين
حني كتب "لن" وكان ميلك جرأة ال مثيل
لها .مل يكن هذا بدافع حب الظهور عنده
ابدا ،بل تابع حياته عىل هذا املسلك .كان
دوما يثور حتى عىل االمور التي صنعها.
مل يحبس نفسه ضمن اطار الحداثة ،وقد
كتب كثريا عن هذا املوضوع ،وقال انه ندم
عىل ريادته الن هناك اشخاصا اخذوها
وطبقوها بطريقة خطأ .مل يكن انسانا

نقطة على السطر

نصوص من وراء القبر
ٌ
"افضل طريقة للتخلص من املخطوط ـ كان يقول الكاتب االرجنتيني الكبري خورخي لويس
بورخيس ـ وافضل ّ
حل للتحرر من لعنة اعادة كتابته اىل ما ال نهاية… هو دفعه اىل النرش" .اما
الكاتب الفرنيس الساخر ساشا غيرتي فكتب اىل حبيبته" :لست راضيا البتة عن الرسالة التي
بعثت بها ايل .بقيت يل املسودة ،سأعزّي نفيس بتعديلها".
نعم هكذا هم الكتّاب .نادرا ما يرىض احدهم عن نص كتبه ،ألنه ميتلك يف ذهنه ومخيلته
صورة اكمل عن النص ،وافكارا مل يرتجمها ،وحالة ارقى يشعر انه مل يبلغها بعد .وألن الكتّاب،
واملبدعني عامة ،هم فئة ملعونة من البرش تبحث يائسة عن الكامل ،وكلام اقرتبوا من الهدف
شعروا انه يبتعد من جديد ،فهم ينتجون الروائع من دون ان يعرفوا (ومن دون ان يعرف
معارصوهم احيانا) انها كذلك .أال نذكر ان "دار غاليامر" العريقة رفضت الجزء االول من
مخطوط الكاتب مارسيل بروست "البحث عن الزمن الضائع" ،فاصدرها نارش آخر لتصبح
روايته من روائع االدب العاملي؟
هكذا يعيش الشاعر من اجل قصيدته .مييض عمره ّ
مقطرا الكلامت ،من ّقحا االبيات والجمل
واملقاطع ،ناحتا الصور والعبارات .وغالبا حني يصدرها يشعر بعدم الرىض ،وبأنه ارتكب فعال
ناقصا .يكتشف ان هناك جزئيات كثرية كانت ال تزال يف حاجة اىل الصقل والتعديل والشغل
املديد… هذا عن النرش يف حياة الشاعر ،وتحت ارشافه… فامذا نقول عن النرش يف غيابه؟
يرتك االدباء يف ادراجهم غالبا ،حني يرحلون ،اوراقا منسية ،مخطوطات ودفاتر ،كانت جاهزة
للطبع او كانت يف طور من اطوار هذه الرحلة املضنية التي هي االبداع ،والشغل عىل البنية
رسي للكاتب… من ميتلك القرار يف غياب املؤلف؟ من ميتلك
واللغة واالفكار يف املخترب ال ّ
السلطة املعنوية واالدبية ليك يقول :هذا النص صالح للنرش ،هذا النص يرضيني ،هذا النص
مي ّثلني ويشبهني؟ هل النرش من دون إذن الكاتب ،ويف غيابه ،خيانة؟
الكاتب الكبري فرانتز كافكا مل تنرش اعامله املهمة اال بعد موته .كان قد تركها امانة لدى صديقه
ماكس برود ،واوصاه بحرقها .لكن الصديق خان االمانة ونرشها… لحسن حظ البرشية طبعا!
السؤال يطرح نفسه بني الحني واآلخر يف العامل العريب .ال زلنا نذكر الجدل الواسع والحاد الذي
اثاره اصدار ديوان ملحمود درويش بعد رحيله" :ال اريد لهذي القصيدة ان تنتهي" الذي نرشته
"دار الريس" يف بريوت عام  ،2008من دون اي وصية معروفة للشاعر الفلسطيني الكبري.
نذكر كيف انتقد "اصدقاؤه" الذين دخلوا شقته يف ّ
عمن بعد نبأ رحيله يف احدى املستشفيات
االمريكية ،فبحثوا عن االوراق واحرضوها اىل النارش البريويت .نذكر كيف صدرت الطبعة االوىل
من الديوان يشوبها الكثري من االخطاء ومواطن الضعف .ذلك ان صاحبها مل يعمل ازميله
فيها ،كام فعل طوال نصف قرن من االنتاج .هل كان يف االمر خيانة؟ هل كان ينبغي ان تبقى
ترصف املؤرخني والباحثني فقط؟ هل تجوز مخالفة قرار الشاعر
هذه االوراق يف االدراج ،او يف ّ
الراحل ،او اتخاذ القرار من دون معرفة رغبته؟
ليست هناك اجابة منطية واحدة طبعا .كام ان النقاش يختلف من قضية اىل اخرى .يف حالة
الشاعرة ندى الحاج التي تؤكد ان والدها اوصاها االهتامم بهذه الرتكة وهو عىل فراش املرض،
يظهر الجانب االيجايب من النقاش .لقد عملت ندى طوال اشهر ،سهرت الليايل مع كل هذا
االوراق والدفاتر .استعانت بنقاد ومدققني وخرباء بشعر انيس الحاج ومراحل حياته وكتاباته،
ما يضفي الرشعية االخالقية واالدبية عىل كتاب "كان هذا سهوا".
لكن يبقى الغياب الذي ال يع ّوض .لو ان الله اطال يف عمر انيس الحاج هل كان ليختار هذا
العنوان؟ هذا التبويب؟ هل كان سريىض عن كل النصوص املنشورة ويوافق عىل نرشها؟
لن نعرف الجواب؟
لكن الكامل صعب البلوغ حتى يف وجود الشاعر .لنقبل اذا بهذا النقص الذي هو مرادف
للحياة االنسانية ،ولنشهر القصيدة يف وجه الغياب.
سمري مراد
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عقائديا .اش ّبهه بالصائغ الذي يخرتع
املعدن ،هو كالكيميايئ الذي يح ّول املعدن
اىل ذهب .كان كلام يكتب نرثا يدهشني.
يف كل مقال ،كان يخرتع شيئا جديدا ،وال
يكرر نفسه ،وهذا ليس سهال ابدا .هذا
يعني انه شخص يتخطى ذاته ويجدد
نفسه .احب كثريا الكثافة وااليجاز يف لغته،
الن الجملة اذا كانت ال تصيبك وترتك اثرا،
فال جدوى لها.
■ كان انيس منعزال وانطوائيا .هل كان
من السهل عليك التواصل معه يف مسائل
عميقة خالل السنوات االخرية؟
□ كنت اعاين من هذا املوضوع النني من
النوع الذي يحتاج اىل التواصل مع الناس
الذين احبهم ،فيام هو كان يخجل وال يعرب
عن عواطفه واحاسيسه .وانا من النوع
الذي ال يعرف ان يبادر تجاه الشخص اذا
كان هو غري قادر عىل التواصل .احرتمت
هذه املساحة النني مثله .حني كنت اقصده
اىل الجريدة ("االخبار") ،كانت تلك الساعة
الوحيدة التي اقضيها معه .حني مرض رصت
ازوره كل يوم ،واستطعت عبور هذا الجرس
بعض اليشء ،لكن يف هذه الحال كنت
العب ادوارا عدة منها دور الحاضنة ،ودور
املستمعة ،ودور التي ال تريد إشعاره بانها
خائفة .مرة عربت عنه عن حاجتي اليه
واىل التواصل معه ،اجابني بانه يخجل مني
النني مرآته وحني ينظر ا ّيل ،كأنه ينظر اىل
نفسه .قال يل ذلك عرب التلفون ،ليس وجها
لوجه .كل حياته كان هكذا ،ال يستطيع ان
يعب .
ّ
■ هل كان عدميا يف مواجهة املوت؟
خائفا؟ قلقا؟
□ حني عجز عن امليش والذهاب اىل العمل،
كان يراوح بني االستسالم واالمل .مرة قال
يل انه يريد الذهاب معي اىل سانت ريتا يف
كاشا االيطالية ،فهو كان يتعبد لها .حجزنا
التذاكر ،لكن بعد اسبوعني ،قال يل انه ال
يستطيع امليش والسري ،فكيف سيسافر .كان
يأمل يف ان يتحسن .كان يأكل ويواظب
عىل اخذ ادويته ،لكن يف الوقت عينه كانت

ندى الحاج بونصار.

صحته ترتاجع .كان يحزن احيانا ،لكنه كان
يفرح بوجودنا كلنا حوله ،فهذا مل يكن
معتادا عليه ،خصوصا انه كان عازال نفسه
عن املحيط طوال حياته.
■ الالفت انه عاش شابا حتى النهاية ومل
يشخ رغم تجاوزه عتبة السبعني .لقد
احتفظ بالق عرشيناته حني كتب "لن"
بيانه الشعري الشهري ،وبقي يكتب ويلبس
ويعيش باناقة الشباب وخفته .كيف كان
يبدو لك ذلك من داخل؟
□ حتى النهار االخري من حياته ،بعدما كان
احدنا ّ
ميشطه ،كان ينفش شعره مجددا يك
ال يبدو خفيفا .كان يعشق ان يظل انيقا
وجميال .كان يحب الحياة ،والتجدد الدائم.
■ كيف كان ميارس طقوس الكتابة والقراءة؟
من كان يرتاده من الكتاب واملثقفني؟
□ تعرفت صغرية يف اواخر السبعينات اىل
نزار قباين وامني معلوف الذي كان ال يزال

نحلم بتأسيس
متحف وطني يحمل
اسم انسي الحاج

صحافيا والشاعر الزحيل جوزف الصايغ
وادونيس وبول شاوول الذي اعرفه عندما
كان يحرض اطروحته عن والدي وعقل
العويط وعبده وازن .كان بعض هؤالء
يزورنا يف بيتنا يف االرشفية .اما يف خصوص
طقوس الكتابة ،فكان ايب كائنا ليليا ،كنا
نراه فقط عىل مائدة الطعام عند عودتنا
من املدرسة ويكون مستيقظا للتو من
النوم ،ثم يذهب اىل عمله وال نراه اال يف
التوقيت نفسه من اليوم التايل .كان يجلب
لنا الكثري من الكتب .يف خصوص الورثة،
هناك شعراء يعتربون انهم تأثروا بوالدي
وانهم ورثته ،لكن كل واحد منهم يتمتع
بخصوصيته الشعرية .هو ترك تيارا حداثيا،
لكن هناك بعض االشخاص الذين اخذوا
منه وتأثروا به.
■ ماذا يبقى اليوم من مرشوع الحداثة
ومرشوع مجلة "شعر" وتركة الرواد؟
□ كان من محبذي اقفال مجلة "شعر"
يف املرة االوىل بعدما احس انهم اعطوا ما
اعطوه ،ووصلوا اىل طريق مل يعودوا يقدمون
فيه شيئا جديدا ،واستنفدت هذه التجربة.
يعترب يوسف الخال صاحب فضل كبري النه
كان راعيا املرشوع مع انه مل يكن يكتب
بهذا االسلوب ،لكنه كان منفتحا ويحب
التجارب الجديدة .شج ّعهم وفتح ابوابه
لهذه التجارب .والدي كان يقول دوما انه
لوال يوسف الخال ملا كانت هناك مجلة
"شعر" .اما اعادة فتح "شعر" يف املرة الثانية،
فاعتربها محاولة انعاش بالقوة .كانت
التجربة مرحلة جميلة يف وقتها ،لكنه كان
يرى انها انتهت عندما كان يجب ان تنتهي.
وقتها كان شوقي ابو شقرا مختلفا وعصام
محفوظ وفؤاد رفقة ...كل واحد من هؤالء
كان يتمتع بنربته الخاصة ،واكمل طريقه.
■ حدثينا عن مؤسسة انيس الحاج التي
اطلقتها؟
□ انا رئيسة املؤسسة واخي لويس الحاج
نائب الرئيس ،مع عضوية املحامي سهيل
سعد وغسان ضو وابنتي يارا .ال تزال هذه
املؤسسة صغرية جدا ،من دون متويل اال

من حسابنا الخاص .هناك موقع انيس
الحاج االلكرتوين الذي نضع عليه انشطة
املؤسسة .يف الذكرى االوىل لرحيله ك ّرمته
جامعة القديس يوسف .خالل االحتفال
اعلنت اننا اطلقنا مؤسسة انيس الحاج التي
هي جمعية ال تبغي الربح ،وهدفها جمع
االرث الذي تركه واحياؤه وتنفيذ مرشوع
طويل االمد يجعله حيا دامئا من خالل كتبه
وفكره ،واعادة نرش اعامله التي نفدت من
السوق او نرش اشياء مل تنرش قبال ،او جمع
مقاالته املنشورة يف الصحف واملجالت
القدمية والجديدة الصدارها بني دفتي
كتاب .طبعا ،انا لديّ حلم وعدته به قبل
اسبوع من رحيله .خالل لحظاته االخرية،
كان يفكر يف مكتبته واوصاين بها ،فاجبته
انني افكر يف انشاء متحف لك ،فلمعت
عيناه وفرح كثريا بهذا االمر .هذا الوعد
ّ
وساظل
بيني وبينه ال استطيع اهامله،
احاول تحقيقه رغم انه صعب يف غياب
الدعم الرسمي .يف العودة اىل مؤسسة انيس
الحاج ،فقد ساهمت يف اقامة انشطة تحيي
ذكرى والدي مثل اصدار اسطوانة "انيس

انيس كام رآه الرسام الراحل بول غرياغوسيان ،واللوحة
اعتمدت رسميا كطابع بريدي عام .2014

وهو ،اىل جانب والدي الذي القى قصيدتني
يف االسطوانة ،وكان يقول بصوته عنوان كل
قصيدة يف االسطوانة .هذا املرشوع توقف
لسبب مجهول .لذا ،ذهبت اىل استديو
الياس الرحباين واجرينا التعديالت عليه
واصدرناه تزامنا مع صدور ديوان والدي
"الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع"
بالفرنسية (ترجمة عبد القادر الجنايب ــ
"دار اكت سود" بالتعاون مع "لوريان").
جمعت هاتني املناسبتني واقمنا حفل اطالق
العملني يف قبو كنيسة القديس يوسف
ضمن امسية شعرية موسيقية جمعتني
بزوجي جوزف بونصار وابنتي يارا بونصار
وتلونا قصائد من اعامل والدي .هذه كانت
احدى مبادرات املؤسسة ايضا.

الحاج يكتب ويقرأ" يف حزيران  .2015هذا
املرشوع تأجل منذ عرشين سنة واشتغل
عليه وقتها موزار شاهني (انتاجه) وجوزف
بونصار الذي اختار القصائد من كل كتب
والدي ،وجلب ممثلني محرتفني امثال
انطوان كرباج ورفعت طربيه وجوليا قصار

■ سؤال اخري :اذا كان لك ان تحتفظي
بيشء واحد من انيس ،ماذا تراه يكون؟
□ حني كانت ابنتي يارا تقص شعره يف
املرحلة االخرية ،اخذت منه خصالت ما
زالت معي اليوم.
س .م

توقيع كتاب
رعى املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم توقيع كتاب
املفتش املؤهل اول يف االمن العام مهدي عقيل بعنوان "تأثري
ثورة  25يناير عىل العالقات املرصية االيرانية" بدعوة من الحركة
الثقافية يف لبنان ،يف احتفال عىل "مرسح مركز باسل االسد الثقايف"
يف صور .حرض االحتفال النقيب احمد جابر ممثال اللواء ابراهيم
ورئيس مجلس ادارة الريجي ناصيف سقالوي وممثلون لقائد
الجيش العامد جان قهوجي واملدير العام لقوى االمن الداخيل
اللواء ابراهيم بصبوص وممثل الكتيبة االيطالية يف "اليونفيل"
ورئيس اتحاد بلديات صور عبد املحسن الحسيني ،اىل جمهور من
الشخصيات ورؤساء البلديات واملخاتري من صور وبلدات القضاء.
بدأ االحتفال بالنشيد الوطني ثم نشيد االمن العام ،ثم
عريف االحتفال املربية زينب االطرش ،فالصحايف رضوان
عقيل ،تاله الدكتور قاسم سمحات الذي تناول موضوع كتاب
املؤلف ومضمونه.
وشكر املؤلف للواء ابراهيم رعايته االحتفال "وهو صاحب
الشخصية االستثنائية بكل املقاييس" .وتطرق اىل موضوع كتابه،

املفتش املؤهل اول مهدي عقيل يوقع كتابه.

وخلص اىل ان "االمل معقود عىل توافق وتواصل مرصي  -ايراين
الن ذلك وحده كفيل مبنع االنفجار السني  -الشيعي نظرا اىل
ما متثله الدولتان من ثقل ودور يف املنطقة ،ال ميكن احدا ان
يحل مكانهام".
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توثيق

سمير مراد

سامي يحيا يسترجع المخ ّيلة والوجدان:

في البدء كانت األرزة

هي اكرث من شجرة جميلة عريقة ،عابرة للعصور ،هيمنت عىل الطبيعة يف هذه
البقعة من العامل منذ فجر التاريخ ،وبنى امللك سليامن هيكله الشهري باخشابها.
انها مرتع للمجاز والصور الشعرية .تسكن وجداننا الوطني ،وتتصدر الراية اللبنانية
التي نفديها بدمائنا عندما تقيض الرضورة
االرزة التي وصلتنا من االساطري البعيدة،
وبنيت منها السفن التي حملت االبجدية
اىل العامل ،وتغنى بها الشعراء ورسمها
الفنانون واشهرهم الراحل صليبا الدويهي.
لكن هل يعرف اللبنانيون حقا كيف
احتلت شجرة االرز واقعنا ومخيالتنا؟
سامي يحيا اراد ان يعرف املزيد ،فخصها
بدراسة تغوص يف الوثائق ،وترصد حكايتها
من خالل التصاميم واالبتكارات املختلفة.
«يف البدء كانت االرزة ،ثم كان
لبنان…» .هكذا يبدأ الفنان الشاب
سامي يحيا ( )1982كتابه التوثيقي
املهم «االرزة اللبنانية ـ شعار وتصميم»
(«انسايكلوميديا») .االرزة اللبنانية التي
نراها عىل اوراق النقد ،والعمالت املعدنية،
والطوابع الربيدية ،وبطاقات التذكرة،
وجوازات السفر ،واالصدارات والوثائق
الرسمية االخرىّ ،
تشكل ركنا اساسيا من
الكيان الوطني ،وهي التمثيل االبرز للهوية
اللبنانية .من هنا جاء كتاب يحيا الذي
يسد ثغرة يف التوثيق لهذا املعلم والرمز
الذي تتمحور حوله الشخصية اللبنانية.
اكب الفنان واالكادميي اللبناين عىل جمع
كل ما استطاعه من تصاميم ورسوم
لالرزة عىل البطاقات الربيدية والعمالت
املعدنية والورقية والوثائق الرسمية ،باحثا
عن هوية الفنان الذي توىل تصميمها منذ
االنتداب الفرنيس حتى اليوم .امللفت ان
فنانني عامليني صمموا هذه القطع الفنية
التي هي بال شك روائع يف عامل االبداع.
يأخذنا يحيا يف رحلة لتفكيك الغاز جامل

االرزة وتبيانه كام ذكرت يف املراجع
التاريخية القدمية .فحجر «بالريمو» مثال
الذي يرسد ملوك مرص القدمية بعد
توحيد مرص السفىل ومرص العليا ،ان
امللك سنفرو من االرسة الرابعة استقدم
خشب االرز من لبنان الذي كان يستعمل
لصناعة السفن عىل نحو رئيس .هذا ما
يورده الكاتب واالكادميي وسام اللحام
يف مقدمة كتاب يحيا .ال يقترص حضور
االرز عىل املصادر التاريخية ،بل نجد ان
العهد القديم يتكلم بكثري من التبجيل
عن خشب االرز الذي هو «مجد لبنان».
حول هذا الكتاب الذي يشكل ركيزة
اوىل يف مسرية التأريخ والتوثيق للهوية
اللبنانية ،التقينا سامي يحيا.
■ هل لنا بنبذة تعريف عنك اوال؟
□ حائز ديبلوما يف الهندسة الداخلية من
معهد الفنون الجميلة يف الجامعة اللبنانية،
ثم نلت الديبلوم يف السينوغرافيا .احارض
يف عدد من الجامعات اللبنانية واكب
حاليا عىل تحضري دكتوراه يف الفن وعلوم
الفن يف الجامعة اللبنانية .اخريا ،شغفي
بالعمالت اللبنانية دفعني عام 2014
اىل تأسيس «الجمعية اللبنانية لهواة
العمالت» مع رفاقي واصدقايئ.
■ كتابك «االرزة اللبنانية ـ شعار
وتصميم» اول كتاب تصدره؟
□ صحيح انه اول كتاب يل .حاليا اعمل
عىل مرشوع اضخم عن فنان رويس يدعى

بول كوروليف كان مغرما بلبنان واقام
فيه حتى مامته ،مكبا عىل رسم مشاهد
ويوميات لبنانية ،اىل جانب تكفله بانجاز
عدد من الرسوم للدولة اللبنانية.
■ ما السبب الذي دفعك اىل انجاز كتاب
«االرزة اللبنانية ـ شعار وتصميم»؟
□ الوضع اليسء يف البلد دفعني اىل
التفكري يف انجاز يشء يربز اهمية لبنان.
وسط االنقسام السيايس الحاد السائد منذ
سنوات ،ارتأيت ان ال يشء يجمع فعليا
اللبنانيني مثل االرزة .لن تجد لبنانيا
يقول ان االرزة ال متثله ،لذا احببت ان
اذ ّكرهم بها .كام احببت ان اتوغل يف
التاريخ والفنون والعملة القدمية .من هذا
املنطلق انجزت الكتاب يك ادفع الناس
اىل التفكري يف لبنان يف هذا الزمن الذي
يشهد توترا كبريا .اردت توحيد اللبنانيني،
خصوصا واننا نفتقر اىل االشياء الوطنية يف
هذا البلد .مل يكن هديف تجاريا ابدا ،بل
ان اصل اىل السياسيني الذ ّكرهم بوطنهم.
منذ صدور الكتاب اتفقت مع دار النرش
التي اعطتني مئة نسخة منه يك او ّزعها
عىل السياسيني .حاولت االتصال بكثريين
منهم الرسال الكتاب.
■ متى بدأ هذا الفضول لديك تجاه االرزة
وتصاميمها املختلفة؟
□ ضمن اختصايص الفني بطبيعته
احب الرسم جدا واالشياء القدمية .كان
ّ
ينتابني فضول بازاء كيفية تصميم الرسمة
الخاصة باالرزة اللبنانية .تدريجا بدأت
تجميع الرسوم والتصاميم ،وصار البحث
يأخذين من مكان اىل آخر ،حتى نجحت
يف الحصول عىل مروحة متنوعة جدا،
ووقعت عىل تصاميم جميلة جدا .كام
اكتشفت ان معظم الرسوم التي انجزت

الفنان والباحث االكادميي سامي يحيا.

لالرزة اللبنانية حملت توقيع فنانني
اجانب كانوا يعشقون لبنان وتأثروا به
ورسموا ارزته بحب.
■ كيف قسمت الكتاب؟
□ الكتاب مقسم اىل ستة فصول ،كل
فصل يعرض ما نجحت يف اقتنائه .مثال
الفصل االول مخصص لالرزة اللبنانية عىل
االوراق النقدية ،الثاين لالرزة عىل العمالت
املعدنية ،الثالث لالرزة عىل امليداليات
واالوسمة ،الرابع لالرزة عىل االصدارات
الرسمية ،الخامس لالرزة عىل الطوابع
اللبنانية ،فيام يعرض الفصل االخري االرزة
عىل تصاميم مختلفة ومتنوعة .حني بدأت
التفتيش عن تصاميم لالرزة ،استطعت
جمع اكرث من  300رسمة لها .خالل هذا
البحث ،وجدت الكثري من الرسامت التابعة
لرشكات واحزاب ،لكنني استبعدتها النني
اريد شيئا يجمع اللبنانيني ،واالحزاب ال
متثل لبنان بل هي نقيض له ،وكانت جزءا
من تقسيم لبنان.
■ اال يتناقض ذلك مع هدف كتابك
التوثيقي؟
□ طبعا ،هو توثيقي .لكنني حاولت توثيق
الرسوم الرسمية الصادرة عن الجمهورية
اللبنانية التي كلفت الدولة اياها رساما

كتابي الجديد تحية الى
فنان روسي انجز اكثر من
 10اآلف لوحة عن لبنان
تصميم االرزة اتسم
باالنطباعية الرومانسية
ثم بالتجريد الهندسي

معينا .مل يكن يف امكاين توسيع االطار
ليشمل الرسوم الصادرة عن الرشكات
واالحزاب ،واال لكان الكتاب تعدى 800
صفحة.
■ ما هي املدة الزمنية التي يغطيها
الكتاب؟
□ جمعت الرسوم والتصاميم التي متتد
من عام  1919حتى اليوم ،لكنني مل اجد
الكثري من الرسوم القدمية النه امر صعب
جدا .ما استطعت الحصول عليه هو
نوع من متفرقات منذ االنتداب وبداية
االستقالل حتى اليوم.

■ ما هي املشكالت التي واجهتك خالل
جمع مواد كتابك؟
□ اهم املصاعب كانت معرفة اسم الفنان
الذي انجز رسمة االرزة .مل نذكر بعض
الرسومات الرائعة فعال الننا مل نعرف اسم
الفنان الذي انجزها .االرشيف يف لبنان
يحتاج اىل تطوير كبري ،ال منلك مكتبة
وطنية وال ارشيفا وطنيا .اعتمدت كثريا
عىل معلومات شعبية اذا امكننا قول
ذلك ،اي اخذت املعلومات من املقتني
نفسه الذي اخربنا مبا يعرفه عن رسمة
معينة يف حوزته .ما جمعته من معلومات
كان من طريق افراد ومقتنني لهذه
الرسامت والعمالت .هؤالء كانوا مرجعي.
جمعت من افراد كثريين من اقىص
الشامل حتى اقىص الجنوب من بينهم
حسني معاذ ونضال شومان وطوين عنقة
وزياد عازار ...هؤالء ميلكون شغفا بلبنان،
تراهم ميسكون بطاقة هوية قدمية عمرها
 70سنة ويخافون عليها ،فال يسمحون لك
بنسخها حتى .هوية قدمية ال قيمة لها،
لكن قيمتها معنوية بالنسبة اليهم وهي
مصدر حنني عظيم عندهم.
■ ما الفارق الذي الحظته بني الرسامت
والتصاميم القدمية لالرزة اللبنانية وتلك
الجديدة؟
□ معظم الذين انجزوا الرسامت القدمية
لالرزة هم اجانب امثال كليامن سريفو .اما
سبب اختيار االجانب دون غريهم ،فهذا
امر مل افهمه حتى اليوم .آلية التصميم
وعملية التكليف وصاحب القرار يف اختيار
الفنان ،امور ما زالت مجهولة بالنسبة ا ّيل.
اما يف خصوص الفرق بني القديم والجديد،
فقد سادت يف بداية القرن التاسع عرش
الفرتة االنطباعية ثم ما بعد االنطباعية،
اي االنطباعية الرومانسية يف عامل الفنون.
هذه العنارص منحت جوا جميال يف الفن.
كان الفنانون االجانب وابرزهم الفرنسيون
يتجهون اكرث نحو الحداثة ،ما انعكس عىل
تصاميم االرزة اللبنانية التي انجزها هؤالء
الفنانون .ميكن القول ان هناك مرحلتني
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□ هي رسمة كليامن سريفو التي تعود اىل
عام  1945من اصدار «بنك لبنان وسوريا»
النها تضم عنارص عدة غري االرزة ،مثل
الغزال الذي كان عدده كبريا يف لبنان.

األرزة
حيثما كانت

شهدهام عامل التصميم يف لبنان :االوىل
من عام  1945حتى عام  1975اي من
مرحلة االنتداب واالستقالل حتى الحرب.
املرحلة الثانية ما بعد عام  1992التي
شهدت تغريا جذريا يف الفن حيث ساد

التجريد الهنديس يف تصميم االرزة والفنون
عموما .كذلك ،كام قلت ،متيزت تصاميم
املرحلة االوىل بالرومانسية ،وكانت اشبه
مبانيفستو سيايس .انا انجز حاليا الدكتوراه
التي اتخذت موضوعها «العمالت الورقية

اللبنانية بني االساليب الفنية والواقع
االجتامعي» ،حيث اكب عىل دراسة
العملة الورقية اللبنانية .العملة هي
نوع من الرؤية االجتامعية ذات االبعاد
السياسية او هي مانيفستو .عندما وقع

االنفصال بني سوريا ولبنانُ ،ض َّمت بعلبك
وطرابلس اىل لبنان .لذا ،يف عملة عام
ارصوا عىل وضع صور لطرابلس
ّ 1945
وبعلبك عىل العملة ليقولوا انهام تابعتان
للبنان .هذا نوع من مانيفستو .اما اآلن،

فال نعرف ابعاد التصاميم الجديدة فيام
السوية الفنية واالكادميية ما زالت جيدة.
■ ما هي الرسمة االجمل لالرزة اللبنانية
يف الكتاب؟

■ هل لديك مشاريع جديدة تصب يف
اطار كتابك االول ايضا؟
□ اجل .اعمل حاليا عىل كتاب بعنوان
«لبنان يف فن بول كوروليف» .هو فنان
رويس اىت اىل لبنان عام  1929بعد انتصار
الثورة البلشفية يف بالده عام .1917
هرب كوروليف اىل باريس كالجىء
سيايس .مع اعالن االنتداب الفرنيس
«لبنان الكبري» ،انتقل اىل بريوت بعدما
تابع تحصيله العلمي يف مجال الطباعة
الطوبوغرافية .وظفته الرسايا الكبرية
وبدأ التصميم .صمم العمالت اللبنانية
من اللرية و 10لريات و 25و 50ومئة
و 250لرية ،والطوابع الربيدية ،والكتب
املدرسية .رسم لوحات رائعة عن لبنان
مبناظره الطبيعية وآثاره وعاداته القدمية
مثل الرجال املتحلقني عىل الدبكة ،واملرأة
التي تدق يف الجرن ،والرشوال والقمباز.
كام رسم لوحات اليانصيب اللبناين،
وصمم شهادة الرستيفيكا اللبنانية ،وكل
سندات الخزينة الخاصة مبرصف لبنان،
والعملة اللبنانية النقدية .ظل يرسم
من عام  1929حتى عام  .1962يف ذلك
العام بعث برسالة اىل الدولة اللبنانية
طالب فيها بالجنسية ،شارحا انه يعمل
من اجل لبنان منذ اربعني عاما ،ورسد
لها انجازاته وان له الفضل يف ربح لبنان
جائزة يف نيويورك .تويف كوروليف يف لبنان
عام  ،1992ومل يحرض دفنه سوى اربعة
اشخاص فقط .هذا االنسان انجز للبنان
اكرث من  10اآلف عمل فني .لذا ،احببت
توثيق اعامله يف تحية عرفان وتقدير وان
مـتأخرة اليه ،بعدما رسم لبنان طوال
ستني عاما .انهيت هذا الكتاب ،وهو
يخضع حاليا للتنقيحات االخرية ،واحاول
الحصول عىل دعم لطباعته النني ال اريد
بيعه بل توزيعه.
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كتاب الشهر
قيس كاظم الجنابي يقاربه مرآة عصره ّ
وحمال قيم

رحلة في تاريخ العطر عند العرب

نادرة هي االصدارات الراهنة التي توغل يف بحث مفيد يجمع بني العلم والحضارة
والثقافة .لعل كتاب قيس كاظم الجنايب هو احد هذه املؤلفات التي تشفي الغليل
اىل املعرفة
اشتهر العرب بالعطور منذ قديم الزمان،
حتى كتب شكسبري عام  1605عىل لسان
ليدي مكبث التي تخاطب يديها لحظة
انغامسها يف كابوس الجرمية" :كل العطور
العربية لن تقوى عىل غسل هاتني اليدين".
يف "العطر عند العرب ـ دراسة تاريخية
فكرية" ("دار االنتشار العريب") ،يق ّدم الناقد
والباحث العراقي قيس كاظم الجنايب عمال
مرجعيا يف تاريخ العطر عند العرب منذ
الجاهلية مرورا باالسالم حتى يومنا الحارض.
تعترب "العطر" ( )1985لالملاين باتريك
سوسكيند (مواليد  )1949احدى اهم
الروايات عن العطر عىل االطالق .الرواية
التي ترجمت اىل  48لغة من بينها لغة
الضاد ،وانتقلت عام  2006اىل الشاشة
الكبرية بتوقيع املخرج االملاين الفرنيس
توم تيكوير ،تأخذ قارئها يف رحلة اىل عامل
حيس مفعم بالروائح الزكية من خالل قصة
الشاب جان باتيست غرونوي الذي ال ميلك
شم عجائبية.
اي رائحة ،لكنه يتمتع بحاسة ّ
هذا ّ
العطار الشاب الذي ال ميتلك مفهوم
الخري والرش ،كان يالحق الشابات ويقتلهن
يف محاولة للقبض عىل رائحتهن ،وصنع
العطر االمثل .امللفت يف رواية سوسكيند
انها اعطت شكال للعطر ،وحاولت ربط كل
عطر بانفعال وشعور معني.
واذا كان كتاب سوسكيند عمال روائيا خياليا،
اال انه يلتقي مع عمل وثائقي صدر حديثا
بالعربية من حيث مقاربته العطر بوصفه
مرآة عرصه ،وحامل مجموعة من القيم
االنسانية والحضارية والتاريخية .هذا
بالتحديد موضوع كتاب "العطر عند العرب
ـ دراسة تاريخية فكرية".

استند الناقد والباحث العراقي قيس كاظم
الجنايب يف عمله اىل مراجع عدة ابرزها
املصادر القدمية ككتب التاريخ التي تغطي
مساحة مهمة يف التاريخ العريب االسالمي،
مثل "الطبقات الكربى" البن سعد (904م)
و"تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي
(1070م) ،اىل جانب مصادر تاريخ االندلس،
واملصنفات املوسوعية ككتاب "االغاين" اليب
الفرج االصفهاين ،وكتب يف اللغة واالقتصاد
والتجارة واملراجع الحديثة كالدراسات
والبحوث ...وبعد عمل استمر سنوات وفق
ما يشري يف املقدمة ،ابرص الكتاب النور
مقسام اىل ثالثة ابواب قاربت العطر يف
َّ
التاريخ العريب ومصادر انتاجه وصناعته
والتجارة به ،وارتباط العطر بالجوانب
االحتفالية والفكرية والجسدية.
ليس خفيا عىل احد ارتباط العطر ارتباطا
وثيقا بالدين والعبادة منذ فجر التاريخ.
متيزت الحضارات القدمية يف بلدان الرشق
القديم ،خصوصا بالد الرافدين وبالد النيل،
بارتباط الحياة االنسانية بالجانب الديني .يف
هذه العالقة ،كان ُينظر اىل البخور بوصفه
عنرصا مساعدا يف "االتصال باآللهة وطلب

الحضارتان املصرية
والعراقية القديمتان
اعتبرتا البخور "عرق االله
الذي سقط على االرض"

العفو او املغفرة ،واحيانا يف التكهن ومعرفة
ما يخبئ املستقبل كام جاء يف االسطورة
التالية :ننسون (أم كلكامش صاحب امللحمة
تفس له احالمه) دخلت
الشهرية التي كانت ّ
اىل حجرتها ،اغتسلت وتدلكت بالصابون،
ارتدت ثوبا يناسب جسمها ،وضعت قالدة
تليق بصدرها ،تنطقت بحزامها ولبست
تاجها ،نضحت االرض والرتاب مباء ،ارتقت
الدرج ،صعدت اىل السطح ،صعدت ،وتجاه
الشمس احرقت البخور ،قدمت سبيكة،
وتجاه الشمس رفعت ذراعيها".
بحسب املعتقدات ،كان البخور يستدرج
النبوءة ،وكان العراف العراقي القديم يجهد
نفسه للحصول عىل النبوءة للملك ،فيقوم
بهذه الخطوات من اجل نيل رىض امللك.
وهذا ما يدل عىل ان العراقيني القدماء
استعملوا الزيوت املعطرة الغالية التي كانت
تستورد من الخارج انطالقا من اعتقادهم
بأن اآللهة تبتهج بالروائح العطرة.
كام يف بالد الرافدين ،كذلك يف مرص الفرعونية
ارتبطت العطور بعادة التحنيط ،كام كانت
تقدم كقرابني طقسية يف الشعائر الجنائزية
التي ترتافق مع حرق البخور بوصفه "غرضا
تطهرييا" ،يحرر الشخص من القوى الرشيرة.
فالحضارتان املرصية والعراقية القدميتان
كانتا تعتربان البخور "عرق االله الذي سقط
عىل االرض".
واذا كانت الحضارات القدمية ق ّدست
البخور ،فإن العرب يف العرص الجاهيل
لجأوا اىل العطور يف االعياد واالفراح ،وكانوا
يقدمونه لتطييب املعابد واالصنام ،ما
يشري اىل عالقة حميمة بني االرث التاريخي
واستعامل الطيب عند العرب .وقد عرفت
املرأة العربية العطور يف العرص الجاهيل،
وكان تداولها شائعا يف حينه ،فضال عن
استخداماتها الدينية .اذ "كان يف الكعبة
قرنا كبش كانا معلقني يف الجدار تلقاء من

دخلها ،وكانا يخلقان ويطيبان اذا ط ِّيب
البيت" وفق املؤلف.
استمر االمر عىل ما هو عليه بعد االسالم،
خصوصا وان العرب تشبعوا بالعطور يف
مكة قبل االسالم .اذ كانت مكة سوقا
تجارية غالب اهلها تجار ،ومنهم املسلمون
االوائل الذين هاجروا يف ما بعد اىل يرثب
(املدينة املنورة) وكانت مكة تضم اسواقا
كثرية حتى تخصص العطارون يف سوق لهم.
هنا يشري املؤلف اىل ان هذا ما يدل فعال
عىل اهتامم النبي بالطيب وكرثة استعامله،
اذ كان يقول" :اطيب الطيب املسك ،وكان
ال يعرض عليه طيب اال تط ّيب به ،حتى كان
يلبس امللحفة املصبوغة بالزعفران والورس".
كام سميت املدينة طيبة "ألن طيبها ينفي
خبثها ويتض ّوع طيبها يف ريح ثراها" .ويشري
املؤلف اىل ان معركة بدر (623م) اشتعلت
بسبب قافلة للعطر.
عليه ،ميكن املالحظة بأن "الطيب كان متوغال
يف حركة الحياة االقتصادية والسياسية،
ويش ّكل عصب االقتصاد ومحور السياسة
فيه .فاالسالم منح الطيب صورته السابقة،
ودعم حضوره الديني حتى اصبح مركز اول
حرب بني املسلمني ومرشيك قريش ،وليس
من املستبعد ان الجانب الديني هو الذي
منح الطيب قوته االقتصادية".
توطدت عالقة العرب بالعطر يف العرص
االموي ،مع معاوية بن ايب سفيان الذي كان
اول من ط ّيب الكعبة بالخلوق واملجمر.
عادة استمرت يف عهد عبد الله بن الزبري
بهدف "توكيد الجانب املقدس ومنحه قوة
فاعلة ،مام يعني ان االسالم حاول التعبري
عن تقديسه للمكان عرب ايجاد صلة نفسية
وجسدية ،ونزعة حسية ذات ابعاد شم ّية
لتوكيد االميان الظاهر بقوة مكة ومركزيتها
الدينية والسياسية" .مل تظهر مهنة العطار
عىل نحو بارز اال يف العرص العبايس ،مع كرثة
الجواري وبناء بغداد التي صارت قبلة الدنيا،
ّ
العطار شائعة ،واشتهرت
واصبحت مهنة
سوق متخصصة بالعطور يف بغداد س ّميت
سوق العطارين .يف هذا العرص ايضا نشطت
حركة التصنيف واالهتامم بالعطر .وكرث ذكر

غالف الكتاب.

العطر يف الشعر والقصائد واملدائح ،فكتب
ابونواس ـ اشهر شعراء العرص العبايس -
مسك
واصفا احدى جواري الخلفاء" :ما ّ
الطيب اال /اصبحت للطيب طيبا".
حتى ان رائحة املسك كانت تنترش من اكواز
س ّقايئ بغداد ،ما يدل عىل شيوع استخدام
الطيب .وقد صار الطيب والبخور جزءا من
مكمالت مجالس الرشب تقوم به الجواري.
وازداد هذا االمر يف عرص هارون الرشيد
الذي كان يبعث اناسا إىل اليمن للبحث عن
العنرب والطيب.
اىل جانب كون مكة سوقا تجارية كبرية
وواسعة ،كانت تجارة العرب الخارجية
متتد اىل الصني حيث استوردوا منها املسك
وانواع العطور والغضار والعقاقري والعود،
اىل جانب عالقتهم التجارية بالهند وبعض
البلدان االخرى الستكامل حاجاتهم خصوصا
من العطور .الواقع ان استعامل العطور كان
يتعدى الجانب الديني ،ليدخل يف الجوانب
االحتفالية كاالعياد واالعراس ،ودفن املوىت،
خصوصا وان العرب تأثروا باعياد الذين
حولهم من اقوام كالهنود والفرس واليهود
والنصارى .هذه العوامل التي جعلت

العطر يف صلب الحياة الدينية واالجتامعية
عند العرب ،مل توفر ايضا الجانب الثقايف،
خصوصاً االبداعي.
هكذا ،تسلل العطر ليفرض حضوره يف االدب
والرواية والشعر ،واستحوذ عىل اهتامم
الشعراء الذين تفننوا يف وصفه ،وخصوصا يف
وصف جامل املرأة التي تعبق رائحة زكية.
مثال ،كتب امرؤ القيس عن حسناء ّ
معطرة:
"اذا قامتا تض ّوع املسك منهام /نسيم الصبا
جاءت بريا القرنفل" اي انها اذا قامت ،فاحت
ريح املسك ،فش ّبه طيب رياها بطيب نسيم
هب عىل القرنفل .وحفل الشعر الجاهيل
ّ
بصور وفنون يف وصف العطور واصنافها
وربطها بالخمر واملرأة ،فكتب النابغة
الذبياين" :والطيب يزداد طيبا ان يكون بها /يف
جيد واضحة الخدين معطار" .واهتم شعراء
العرص االموي بالطيب وانواعه ،فحرض يف
قصائدهم كاعامل االخطل والفرزدق وجرير
وعمر بن ايب ربيعة ...وقد برع ابونواس يف
ربط الخمر باالريج والعطر والزهر ،وهذا ما
تدل عليه نصوصه الشعرية التي كشفت "عن
نزعة عالية يف الوصف ،ويف االهتامم بحاسة
الشم وارتباطها بحاسة الذوق ،اي ان انتشار
الرائحة العطرة املش ّبعة بروائح العنرب واملسك
والزعفران واالقحوان والخزامى ،ظلت ترتدد
عىل السنة الشعراء العباسيني واالندلسيني
خاصة ،وهذا ما يبدو بالفعل عىل ابيات
الشاعر ايب نواس حني قال :تهدي اىل الرشاب
طيبا عند نكهتها /كنفح مسك فتيل الفأر
ومفتوت".
واذا كان العطر مادة غنية يف الحس االنساين
وتجسيد حاسة الشم يف الشعر العريب ،فإنه
ظل كذلك يف االدب الحديث والرسد الروايئ
والقصيص .هذا ما نراه يف رواية "العطر"
لباتريك سوسكيند ،وعربيا يف قصص ابتسام
عبد الله "بخور" الصادرة عام  ،1998حيث
تستحوذ حاسة الشم عىل الحيز االكرب
من هذه القصص ،اىل جانب رواية "عطر
التفاح" للقاصة ارادة الجبوري.
يف اختصار ،ميكن القول ان االدب لعب
ايضا دورا يف تجسيد سيميائية العطر بقوة
وفاعلية.
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املكتبات
واجهة املكتبات
واجهة
■ وضعت الباحثة غيداء عبد الله الجويرس
برامج التأهيل للزواج تحت مجهرها يف كتابها
"برامج التأهيل للزواج ـ دراسة تحليلية" ،الصادر
حديثا عن "الدار العربية للعلوم نارشون".
من خالل جمع البيانات واسترصاح  72شخصا،
توصلت هذه الدراسة الوصفية التحليلية اىل
خالصات عدة ابرزها رضورة تعزيز هذه الربامج
ملا لها من اهمية يف انجاح الزواج الذي يقوم اوال
عىل التخطيط .ودعت الباحثة اىل توسيع هذه
الربامج لتتطرق اىل الثقافة الجنسية ،وكيفية
السيطرة عىل الغضب يف العالقة ،ورضورة الحوار ،وتنظيم موازنة االرسة
وغريها من املواضيع املهمة.
■ عمل موسوعي ضخم يضعه بني ايدينا
االكادميي والباحث جربان مسعود (.)1930
الكاتب املتخصص يف االدب والتاريخ العربيني
الذي يتمتع مبشوار اكادميي طويل يف املدراس
والجامعات اللبنانية ،اصدر اخريا عصارة عمل
امتد عىل سبع سنوات كاملة .انه كتاب "االدب
العريب :فنونه وعلومه واشهر اعالمه" يف مثانية
مجلدات عن "دار هاشيت انطوان".
يؤرخ املؤلف لفنون االدب العريب واشهر اعالمه
منذ العرص الجاهيل وصدر االسالم مرورا بالعرص االموي والعرص العبايس
وصوال اىل العرص االندليس .يكب عىل دراسة خواص االدب يف تلك العصور،
منتقيا افضل ما جادت به قرائح اربابها شعرا ونرثا ،ويرشح النصوص ويحللها.
يضم احد مجلدات الكتاب ملحقا يدرس حركة التصوف االسالمي واشهر
الصوفيني املسلمني ،وملحقا عن الشعراء الصعاليك ،وثالثا عن شعراء املروءة
والوفاء ،وآخر عن طائفة من مؤ ِرخي االدب ،وخامسا عن فريق من اصحاب
اللغة.
■ شاعر املرأة والحب يعود اىل الواجهة .رغم
مرور  18عاما عىل رحيله ،ال يزال نزار قباين
يحتل جزءا كبريا من الوجدان ،وما زال ملكا
مرتبعا عىل عرش قصيدة الغزل والحب" .دار
الساقي" تعيد االعتبار اىل الحب يف زمن القتل
واملوت ،فتصدر الطبعة الثانية من كتاب "آخر
كلامت نزار :ذكريات مع شاعر العرص" لعرفان
نظام الدين.
الصحايف والكاتب املعروف يرسم هنا صورة
بانورامية لـ"شاعر املرأة" ،هو الذي كان االكرث
قربا ومتابعة ومعايشة لنزار قباين ،ال سيام يف الفرتة التي صارت فيها تجربته
الحياتية والشعرية يف قمة عطائها .العمل يضم آخر ما قاله الشاعر السوري
الراحل ،وميكن اعتباره وصيته يف الحياة والثقافة.

■ للحرب العاملية االوىل جوانب مل يتم التطرق
اليها يف الكتب التاريخية التي صدرت حتى
اليوم .هذه الجوانب تكشفها مجموعة كبرية
من املؤرخني واملحررين ،منهم روبرت غريوارث
وايريز مانيال يف "حروب االمرباطوريات" الصادر
حديثا بالعربية عن "رشكة املطبوعات للتوزيع
والنرش" .يتناول الكتاب هذه القضية من منظور
مختلف ،شامال بلدان العامل من دون الرتكيز عىل
قارة معينة او تفضيل امرباطورية عىل اخرى.
للمرة االوىل يف التاريخ ،يعرض الرصاع العاملي بني االمرباطوريات العظمى
يف اطار زمني يتعدى سنوات الحرب العاملية االوىل االربع التي تركز عليها
دراسات الحروب .يبدأ الكتاب بعرض القضية العثامنية من وجهة نظر
مؤرخ الرشق االوسط الحديث مصطفى اكساكال متحدثا عن الشعوب التي
تعايشت يف اطار االمربيالية وترحيل القادة العرب وعمليات الشنق العلني
التي بدأت عام  1915يف سوريا وجبل لبنان ،اىل العوامل التي ساهمت يف
اضعاف رشعية االمرباطورية العثامنية ،مخصصا جزءا كبريا للبلدان العربية.
■ ملحبي الصوفية ،وتحديدا الشاعر جالل
الدين الرومي ،فإن كتاب نهال تجدد يتوجه
اليكم .يف عملها "الرومي :نار العشق" (ترجمة
خالد الجبييل ،منشورات الجمل) ،تروي الكاتبة
االيرانية سرية "موالنا" ،فتيضء عىل العالقة التي
جمعته بشمس التربيزي ،اىل جانب دور الرومي
يف تدوين فلسفته واشعاره .الكتاب مطعم
باشعار الرومي ضمن حبكته الرسدية الجميلة.
■ اصدار مهم مل تتطرق اليه الصحافة خالل
االشهر املاضية .عن "دار نلسن" بالتعاون مع
"مؤسسة سعادة للثقافة" ،صدر كتاب "العقل
واالميان بني الغزايل وابن رشد" للشاعر اللبناين
الراحل خليل حاوي ( 1919ـــ .)1982
العمل عبارة عن رسالة مقدمة اىل الدائرة العربية
يف الجامعة االمريكية يف بريوت يف حزيران 1955
لنيل شهادة املاجستري ،روى سرية صاحبها ميشال
جحا وقدم لها الدكتور محمود رشيح الذي يقول
يف مقدمة الكتاب" :بني اترابه يف حركة الحداثة
الشعرية العربية ،يقف حاوي رائدا من حيث تبحره يف الفلسفة الغربية ()...
لعله الشاعر العريب الحديث االكرث اطالعا عىل الفلسفة الغربية ،من ارسطو
اىل هيغل" .ما دفع حاوي اىل اختيار هذا املوضوع لرسالته هو "البحث عن
معتقد تطمنئ اليه النفس وتهتدي بهديه ،ىف فوىض القيم وحمى املعتقدات
واختالف املقاييس وتعارض املذاهب ،لذا فإن الهدف من الكتاب ليس اقامة
عرض فكري وتاريخي ملذهبي ابن رشد والغزايل وما فيهام من تعارض بني
االميان والعقل ،امنا ابراز الحاجة اىل التوفيق بينهام".
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تغذية

ناتالي عقيقي

ارتفاع دخل الفرد ،التطور الذي لحق باملناطق االمراض عند االشخاص جميعا ،حتى الذين لديهم االمراض التي تهدد حياة االنسان

واالنتقال من االرياف اىل املدن ،اىل انواع
جديدة من العمل ،كلها امور ساهمت يف تغيري
منط الحياة والعيش عند الكثريين ،السيام يف
صناعة االكل ونوعه والفوىض يف تناولها ،بعدما
بدأت تظهر يف االسواق وجبات الطعام املشبعة
بنسب عالية من الكربوهيدرات املعقدة
والدهون والسكريات .يف الوقت نفسه ،لوحظ
تدين النشاط البدين ،وزيادة استخدام النقل
اآليل ،وانتشار التكنولوجيا يف املنزل ،فضال عن
االنشطة الرتفيهية التي تؤثر سلبا.

تشري االحصاءات الدولية اىل اكرث من مليار شخص يعانون من الزيادة يف
الوزن ،وما ال يقل عن  300مليون يعانون من السمنة املفرطة .اذ ترتك تأثريا
عىل صحتهم

تقييم السمنة وزيادة الوزن

يتم تقييم زيادة الوزن والسمنة من خالل

مستويات طبيعية لـ"مؤرش كتلة الجسم".
يرتفع "مؤرش كتلة الجسم" بني كبار السن يف
منتصف العمر ،وهم اكرث عرضة لخطر حصول
مضاعفات صحية كامراض القلب والسكري.
االشخاص الذين لديهم "مؤرش كتلة الجسم"
اقل من  18.5كلغ  M2 /مييلون اىل ان يكونوا
من الذين يعانون من نقص يف الوزن .واظهرت
الدراسات االخرية ان الذين يعانون من نقص
يف التغذية يف وقت مبكر من الحياة ،ومن ثم
يصبحون سمينني يف مرحلة البلوغ ،هم اكرث
عرضة لالصابة بارتفاع ضغط الدم وامراض
القلب والسكري يف سن مبكرة.

استخدام "مؤرش كتلة الجسم" ( )BMIالذي يعرف اآلثار السلبية للوزن الزائد وارتفاع
بانه الوزن مقسوما عىل مربع الطول ( .)Kg / M2الدهون يف الجسم

عندما يكون "مؤرش كتلة الجسم" اكرثمن  25كلغ
 M2 /فهذا يعني ان الشخص يعاين من زيادة يف
الوزن (  .)overweightعندما يكون "مؤرش كتلة
الجسم" اكرث من  30كلغ M2/يصنف الشخص
يف خانة البدانة ( .)obésitéتوفر هذه املعايري
عالمات لتقييم البدانة ،لكن هذا ال مينع اخطار

 300مليون شخص يعانون من تأثيرها على صحتهم

السمنة املفرطة :من العواقب إلى األخطار

السمنة وزيادة الوزن عامالن يشكالن خطرا
كبريا عىل صحة االنسان .ميكن ان يؤديا اىل
االصابة باالمراض املزمنة مثل السكري من النوع
الثاين ،امراض القلب والرشايني وارتفاع ضغط
الدم والجلطات ،اىل انواع معينة من الرسطان.
من االسباب الرئيسية لزيادة الوزن ،استهالك
االطعمة الغنية بالوحدات الحرارية التي
تحتوي عىل كمية عالية من الدهون املشبعة
والسكريات ،وانخفاض النشاط البدين
والخمول.

اخطار زيادة الوزن

غالبا ما تكرث السمنة يف البلدان التي تعاين
من نقص يف التغذية .هي حالة معقدة لها

ارتدادت نفسية عىل االنسان تؤثر فيه عىل
نحو مبارش ،وتطاول كل االعامر ،وال تستثني
ايا من الطبقات االقتصادية واالجتامعية.
زيادة استهالك االطعمة التي تحتوي عىل
وحدات حرارية عالية ونسب مرتفعة من
السكر والدهون املشبعة ،يضاف اليها عدم
مامرسة الرياضة او النشاط البدين ،عوامل
تؤدي اىل ارتفاع معدل السمنة ثالثة اضعاف
واكرث .ظهر ذلك جليا منذ عام  1980يف بعض
واليات امريكا الشاملية ،اململكة املتحدة،
اوروبا الرشقية سابقا ،الرشق االوسط،
اوسرتاليا ،الصني .ازداد ايضا وباء السمنة يف
البلدان النامية والبلدان الصناعية واملتقدمة
حتى .ترتاوح العواقب الصحية لهذا الوباء من

تزايد خطرالوفاة املبكرة ،اىل الظروف التي
تقلل من نوعية الحياة الطبيعية عموما .اكرث
ما يثري القلق تزايد هذه الحاالت عند االطفال.

ملاذا يصاب االنسان بزيادة الوزن
والسمنة؟

اشارت الدراسات يف اآلونة االخرية اىل ان
انتشار هذا الوباء هو نتيجة التغريات التي
تحصل يف املجتمعات ،واالمناط السلوكية
الغذائية والرياضية لالفراد .وان كانت
املؤثرات الجينية تؤدي دورا مهام يف ازدياد
الوزن ،يبقى توازن الطاقة مهام من خالل
تحديد السعرات الحرارية املكتسبة خالل
النهار والنشاط البدين.

تؤدي حاالت االفراط يف السمنة اىل اثار سلبية
عىل ضغط الدم والكوليسرتول والرتيغليسرييد
وعىل االنسولني ايضا .املشكالت غري املميتة،
لكن املنهكة صحيا واملرتبطة بالسمنة تشمل:
صعوبة مزمنة يف التنفس ،مشكالت العضالت
والعظام ،مشكالت الجلد والعقم.

• امراض القلب.
• امراض الرشايني الوعائية.
• االمراض املرتبطة بافرازات االنسولني مثل
مرض السكري من النوع الثاين.
• انواع معينة من الرسطان خصوصا املتعلقة
بالهرمونات واالمعاء الغليظة واملرارة.
ترفع زيادة السمنة او البدانة يف الجسم عىل
نحو حاد من احتامل تطور مرض السكري
من النوع الثاين ،وتؤدي تاليا اىل ارتفاع ضغط
الدم .هذا املرض ،وفق االحصاءات ،كان
يقترص عىل كبار السن يف القرن املايض .لكنه
حاليا ،ويا لالسف ،بات يؤثر عىل االطفال قبل
سن البلوغ .ما يقارب من  %85من االشخاص
يعانون من مرض السكري من النوع الثاين
يف العامل ،بينهم  %90يعانون من السمنة
املفرطة او زيادة الوزن.

ماذا نفعل حيال ذلك؟

علينا اوال املحافظة عىل الوزن الطبيعي
للجسم .وهذا امر غاية يف االهمية ،يفرض
عىل االفراد املعرضني للزيادة يف الوزن اعتامد
ادارة فعالة لتجنب البدانة .يجب ان يشمل
الحل قطاعات منها ما هو متعلق بالشخص
نفسه ،ومنها ما له عالقة باملجتمع عموما من
بينها الدعم البيئي لحمية صحية ومامرسة
النشاط البدين بانتظام.
تتلخص هذه العنارص باآليت:
• اعتامد سياسة بيئية عامة تساهم يف دعم
امكان توفري مجموعة متنوعة من االطعمة
الصحية القليلة الدهون ،عىل ان تكون نسبة
االلياف فيها مرتفعة.
• تعزيز السلوكيات الصحية واعتامد برامج
توعية لتشجيع االفراد وتحفيزهم ،يك يتمكنوا
من تخفيف الوزن من طريق:
• تناول املزيد من الفاكهة والخرض واملكرسات
النيئة والحبوب الكاملة.
• مامرسة نشاط بدين معتدل يوميا (30
دقيقة عىل االقل).
• خفض استهالك االطعمة الدسمة والغنية
بالسكر يف النظام الغذايئ.
• اجراء فحوص مخربية دورية.
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مقال

رياضة

رئيس لجـنة كـرة السلة غـي مـانوكيان:
هدف هومنتمن بيروت لقب بطولة 2018
شكلت عودة املوسيقي العاملي ورجل االعامل غي مانوكيان اىل قيادة لجنة كرة
السلة لفريق الرجال يف جمعية هومنتمن بريوت صدمة ايجابية ،قادت الفريق اىل
احتالل املركز الثاين يف الدوري املنتظم ،يف خطوة غري مسبوقة يف تاريخ النادي

رئيس لجنة كرة السلة يف نادي هومنتمن بريوت غي مانوكيان.

ال يقترص طموح غي مانوكيان عىل الدوري
املحيل ،بل يتطلع اىل بناء فريق قادر عام 2018
عىل احراز اللقب واملنافسة آسيويا تزامنا مع
اليوبيل املئوي للجمعية .وهو مل يرتدد يف التعهد
بان يؤدي االستقرار يف لجنة كرة السلة التي تعمل
بحرفية اىل الوصول بالفريق اىل عرص ذهبي.
حاورت “االمن العام” مانوكيان عن واقع الفريق
واهدافه ومستقبله ،بدءا بقوله“ :لعبت كرة
سلة منذ عام  ،1987واتابع بطولة الدوري منذ
عام  1993عندما كانت تقام اقوى املباريات عىل
ملعب قرص الرياضة يف مون السال .ال اذكر انني
تابعت بطولة مستواها ارفع وحامسة اكرث من
تلك التي نتابعها يف املوسم الحايل”.

■ ومستوى فريقك؟
□ تجاوز كل التوقعات .لقد وفقنا بخياراتنا التي مل
تأت مصادفة ،بل مثرة عمل مضن وشاق خصوصا
يف تحديد هوية الالعبني االجانب ومراكزهم.
العمل بدأ مع املدرب االمرييك بول كافرت الذي ترك

مركز الوصافة رتب
مسؤوليات اضافية واعطانا
زخما وطموحا اكبر

بصمة يف الفريق ،واستمر مع املدرب جو مجاعص
مبواكبة حثيثة ودقيقة من لجنة كرة السلة.
■ هل حقق طموح االدارة؟
□ الحلول يف املركز الثاين يف ختام الدوري املنتظم
نتيجة جيدة ،وكنا قادرين عىل الحلول يف املركز
االول لو كان لدى الالعبني ثقة اكرب بامكاناتهم
وقدرتهم يف الفوز عىل كل الفرق .للمرة االوىل
يف تاريخ هومنتمن يحل الفريق يف املركز الثاين
يف نهاية مرحلتي الذهاب واالياب .هدفنا
التايل تصدّر املجموعة الثانية حتى نهاية دوري
املجموعات واالنتقال اىل املراحل الحاسمة.
■ الحلول يف املركز الثاين يف ختام الدوري املنتظم
شكل مفاجأة لالدارة؟
□ اىل حد ما .هدفنا كان الحلول يف احد املراكز
الخمسة االوىل ،ولكن مركز الوصافة رتب علينا
مسؤوليات اضافية واعطانا زخام وطموحا اكرب.
وهو مل يأت من عدم بل نتيجة طبيعية لعمل
محرتف من لجنة كرة السلة التي تقوم بعملها
عىل اكمل وجه من النواحي املادية واالدارية
والفنية .اعضاؤها هراتش شلينكريان وشانت
اتيميزيان وكريست ليربيان وخاجاك بغداديان
وزوهراب مركريان ،بينهم من لعب مع فريق
هومنتمن طوال مسريته االحرتافية وال احد
يستطيع ان يزايد عليه ،والبعض االخر قادم
من خلفية مالية وادارية ناجحة .النجاح مل يكن
ليتحقق لوال املنظومة الكاملة من ادارة مالية
وادارة ميدانية برئاسة كريكور مستجيان ،وفنية
من خالل الجهاز الفني بقيادة جو مجاعص
ومساعديه ،وطبية بارشاف الدكتور جهاد حداد
و"يو ايرنجي" برئاسة الكس نزاريان التي اعطت
زخام ووضعت الالعبني يف جهوزية بدنية دامئة،
والجمهور الويف الذي يقف خلف الفريق يف كل
الظروف .كل هذه العوامل التي تعمل بطريقة

منتظمة وضعت الالعبني يف اجواء جيدة وامنت
لهم الظروف لتحقيق االنتصارات.
■ ماذا عن الالعبني االجانب وهل االدارة مقتنعة
بادائهم؟
□ طبعا ،هومنتمن الفريق الوحيد اىل جانب
هوبس مل يجريا اي تبديل يف صفوف الالعبني
االجانب .عامل الثبات مهم جدا لتحقيق نتائج
جيدة .فالعبينا االجانب يعرفون دورهم ويقومون
بواجبهم عىل اكمل وجه ،وال نجد راهنا اي داع
للتغيري .اساس فريقنا الالعب اللبناين الذي يقدم
افضل موسم رغم وجود ثالثة العبني اجانب.
فاحمد ابرهيم يحقق اهم االرقام ،ونديم سعيد
يعرف دوره ويقوم به عىل اكمل وجه ،وسيفاك
كايتنجيان يدخل من مقعد البدالء ويحقق الفارق.
■ هل يحظى املدير الفني املدرب جو مجاعص
بثقة االدارة؟
□ عمل جو يف املوسم املايض يف ظروف صعبة
وحاول قدر املستطاع تجنيب الفريق الهبوط اىل
الدرجة الثانية .يف املوسم الحايل عندما توافرت له
ظروف ادارية ومالية وفنية وجامهريية طبيعية
لنجاح فريق ،اصبح من الصعب عدم تحقيق
نتائج جيدة .وقد اثبت يف عدد من املباريات
آخرها مع هوبس يف مرحلة الذهاب انه افضل
مدرب محيل وميلك مواصفات املدرب الكامل.
■ الثاليث االمرييك جاسنت توبس وديوان جاكسون
ونورفيل بيل اثبت علو كعبه ،هل من تغيري يف
الالعبني االجانب يف املراحل الحاسمة؟
□ ارتأينا السنة اختيار اجانب مل يسبق لهم ان
لعبوا يف لبنان السباب عدة .هم منسجمون مع
الفلسفة الدفاعية لفريقنا الذي لديه افضل االرقام
يف الدفاع بدءا من التقاط الكرات “ريباوند” مرورا
بالصد “بلوك شوت” وصوال اىل رسقة الكرات
“ستيل” .فريقنا طابعه دفاعي خالفا ملا يعتقده
البعض بانه هجومي ،ونحن نؤمن ان الدفاع هو
الركيزة االساسية لتحقيق الفوز.
■ اين اصبح ملف تجنيس نورفيل بيل لضمه اىل
املنتخب الوطني؟

منتخب كرة القدم
بني النجاح واإلخفاق
خرج منتخب لبنان من التصفيات املشرتكة املؤهلة ملسابقتي كأس العامل يف
روسيا العام  ،2018وكأس آسيا يف االمارات العربية املتحدة العام  2019من دون
احتفال ،بعدما حملت مباراته االخرية مع ميامنار التي انتهت بالتعادل االيجايب
 1 – 1الخيبة اىل نفوس مئات املشجعني الذين حلموا بالفوز ،والحفاظ عىل االمل
يف الوصول اىل نهائيات "املونديال" يف روسيا.
تأرجحت عروض املنتخب يف التصفيات ونتائجه ما بني الجيد واليسء ،فكانت
خارج ارضه افضل منها عىل ارضه .بعد ان مني بخسارة قاسية امام كوريا الجنوبية
 3 – 0يف صيدا ،صمد يف مدينة انسان الكورية حتى الدقيقة  93قبل ان تهتز
شباكه باصابة غري متوقعة قلبت كل املقاييس .ثم خرس امام الكويت يف صيدا
 ،1 – 0رغم انه قدم عرضا قويا يف الكويت يف مباراة انتهت بالتعادل السلبي
 .0 – 0بعدما تجاوز ميامنار عىل ارض االخرية بنتيجة  ،0 – 2سقط يف فخ التعادل
االيجايب  1 – 1يف صيدا.
يف املحصلة ودع منتخب لبنان تصفيات كأس العامل ،ومل ينجح يف التأهل اىل
نهائيات كأس آسيا ،لكنه كسب فرصة املشاركة يف الدور النهايئ من التصفيات
املؤهلة اىل االمارات العام  ،2019حيث سينضم اىل  16منتخبا ستخوض التصفيات.
ال شك يف ان هذه التصفيات املزدوجة حولت مدرب املنتخب املونتينيغري
ميودراج رادولوفيتش مادة جدل ،فانقسمت اراء اللبنانيني من حوله .البعض
رأى انه نجح يف تقديم عروض جيدة اعادت تلميع صورة املنتخب الباهتة يف
تصفيات كأس آسيا املاضية ،بقيادة املدرب الوطني السابق االيطايل جيوزيبي
جيانيني الذي مل يحقق اي يشء يذكر للمنتخب .يف املقابل ،اعترب البعض اآلخر
ان رادولوفيتش ليس الرجل املناسب لقيادة املنتخب الوطني ،تحت ذريعة ان
العروض الجيدة مل ترتجم نتائج ،وبالتايل املنتخب مل يتأهل اىل اي من املسابقتني.
تجاوزت اللجنة التنفيذية لالتحاد اللبناين لكرة القدم االنقسام والجدل حول
املدرب املونتينيغري رادولوفيتش ،ومددت عقده لعام جديد حيث سيتوىل ادارة
الفريق يف فرتة دقيقة وحساسة ،ستشهد نهاية مسرية جيل شكل الركيزة االساسية
للمنتخب الكرث من عقد من الزمن ،بدءا من اعتزال رضا عنرت دوليا ،وصوال اىل
اقرتاب انتهاء مسرية عباس عطوي ويوسف محمد الدولية.
بداية مسرية جيل جديد ظهرت يف التصفيات من خالل اكرث من العب واعد
قادر عىل تقديم الكثري للمنتخب كالحارس الشاب مهدي خليل الذي فرض نفسه
الحارس الرقم واحد ،بدال من الحارس عباس حسن ،اضافة اىل كل من الظهري االمين
محمد زين طحان والعب الوسط عدنان حيدر ،واملهاجمني حسن معتوق وحسن
شعيتو ومحمد حيدر الذين يف امكانهم تقديم الكثري للمنتخب يف خط الهجوم.
لن تكون مهمة املدرب رادولوفيتش سهلة ،خصوصا وانه مطالب بتحضري منتخب
قادر عىل حجز بطاقة اىل االمارات عام  ،2019والتأهل للمرة الثانية يف تاريخ
الكرة اللبنانية اىل نهائيات كأس آسيا بعد نهائيات عام  2002التي استضافها لبنان
عىل ارضه.
نمر جبر
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رياضة
□ مطروح جديا مع رئيس االتحاد املهندس
وليد نصار .لكن ليس دور نادي هومنتمن تحديد
من يجب ان يلتحق باملنتخب .عندما يكون هناك
العب مل يتجاوز  22سنة ولديه امكانات فنية
وارقامه يف الدوري الفته ونفسيته جيدة حرام ان
ال يكون يف املنتخب.
■ هل تخطت موازنة الفريق مبلغ  620الف
دوالر الذي اعلن عنه يف بداية املوسم؟
□ تجاوزناها مببلغ مل يتعد  50الف دوالر ،وجاءت
نتيجة املكافآت والحوافز التي قدمناها لالعبني
والجهاز الفني بعد االنتصارات التي تحققت
ونحن سعداء بها.
■ كيف تقوم تجربة ثالثة العبني اجانب يف دوري
الدرجة االوىل للرجال؟
□ افضل وانجح تجربة للعبة ان من حيث
املنافسة او التشويق .فكرة السلة ال تشغل فقط
اللبنانيني يف ظل االوضاع الصعبة التي متر فيها
البالد والشلل والتعطيل الذي يطاول عددا كبريا
من القطاعات ،بل تشكل فسحة امل وفشة
خلق .وهذا يعود اىل اعتامد ثالثة العبني اجانب
الذي ساهم يف رفع املستوى.
■ هل انتم مع اعتامدها مجددا يف املوسم املقبل؟
□ لسنا فقط مع اعتامدها يف املوسم املقبل ،بل
مرصون عىل وضعها ضمن النظام العام ،وحذار
من اي خلل او خطأ يف هذا املوضوع الذي قد
يؤدي اىل انسحاب عدد من املمولني من اللعبة.
هناك تحرك للنوادي لدعم هذا املوضوع ،وسيعقد
لقاء قريب لنوادي الدرجة االوىل لتوحيد املوقف.
■ اليس لهذا القرار تأثري عىل الالعب اللبناين؟
□ ابدا ،وما يروجه البعض مخالف للواقع .قرار
ثالثة العبني اجانب يف الدوري كشف بعض الالعبني
املحليني عىل حقيقتهم ،وانصف العبي املنتخب
الوطني الذين مل يتأثروا بل تحولوا اىل مستفدين
من القرار ،مثل فادي الخطيب ،احمد ابرهيم ،اييل
اسطفان ،نديم سعيد ،باسل بوجي ،اييل رستم،
عيل محمود ،محمد ابرهيم ،ميغيل مارتينيز ،عيل
مزهر ،شارل تابت ،عيل حيدر ،جان عبد النور

وسيفاك كايتنجيان وغريهم الذين حافظوا عىل
موقعهم عىل ارض امللعب ويف تشكيلة املنتخب.
■ تعاونت مع فريق هومنتمن ثالث سنوات ثم
انسحبت ،ملاذا؟
□ ابتعدت لتباين جوهري يف الرؤية للنادي.
فريق هومنتمن بريوت فريق لبناين ذو جذور
ارمينية .تأسس يف لبنان كجمعية لبنانية ،وال
اعتربه فريقا طائفيا بل وطني بدليل ان %30
من جمهور الفريق ليس من االرمن ،وهذا مصدر
فخر واعتزاز .نائب الرئيس السابق لنادي الحكمة
بريوت اييل يحشويش الذي توىل منصبه يف عهد
الرئيس الراحل انطوان شويري ،كشف يل انه
يتابع مباريات فريق هومنتمن النه يذكره بفريق
الحكمة يف عرصه الذهبي يف عهد شويري .انا
اعتز بلبنانيتي وافتخر بجذوري االرمينية .ولدت
وعشت طفولتي يف رأس بريوت وال افرق بني
الطوائف واملذاهب ،بل اميز بني الصح والخطأ.
انسحبت العطاء الفرصة لغريي الذي لديه نظرة
مختلفة ،وهذه النظرية مل تنجح ال رياضيا وال
جامهرييا والفريق حل يف نهاية املوسم املايض يف
املركز السابع مع عدم استقرار مايل.
■ من له الكلمة الفصل يف الفريق من الناحيتني
االدارية واملالية؟
□ لجنة كرة السلة يف النادي منبثقة من جمعية
هومنتمن ،ولديها صالحيات مطلقة يف ادارة
الفريق من كل النواحي .اذا كان لدينا اي مطلب
من الجمعية نتواصل مع رئيس اللجنة االدارية
لجمعية هومنتمن هراير ختشادوريان.
■ هل يتدخل غي مانوكيان يف عمل املدرب
مجاعص ويفرض اسامء عىل التشكيلة؟

فريق هومنتمن بيروت
لبناني ذو جذور ارمينية،
ليس طائفيا بل وطني

□ ابدا ،بحكم خربيت وصداقتي مع املدرب
مجاعص نحن نتشاور ونتناقش واحيانا نختلف
ملصلحة الفريق ،ولكن لدي ثقة مطلقة باملدرب
ولديه حرية تامة يف االختيار.
■ مطمنئ اىل مستقبل فريق هومنتمن يف كرة
السلة؟
□ اذا بقيت هذه اللجنة تعمل كام هي اليوم
بطريقة مستقلة عن اي تدخل من “املحبني” سوف
يكون لفريق هومنتمن يف كرة السلة عرص ذهبي
جديد بادارة هذه اللجنة .واعد جمهور هومنتمن
انه عام  2018اذا قدر لنا ان نكون يف موقعنا،
سيكون للفريق شأن كبري يف القارة االسيوية.
■ خائف عىل مستقبل كرة السلة؟
□ كال ،النها الرياضة الوحيدة التي تجذب متمولني
ويرصف فيها مال كثري السباب عدة ،ابرزها نتائج
املنتخب الوطني يف بطوالت ومسابقات خارجية،
التغطية االعالمية والنقل املبارش للمباريات،
التنافس الرشيف يف كل البطوالت .اتوقع ان
تكون يف ازدهار متصاعد .واعد جامهري كرة السلة
بعرض منوذج متطور عن مستقبل اللعبة وطريقة
تسويقها يف لبنان.
■ اين اصبح مرشوع توسيع امللعب يف منطقة
مزهر يف انطلياس؟
□ حاليا تم تأجيله ريثام تتضح معامل املرشوع
الذي قد يبرص النور مع بلدية برج حمود ،بدعم
من حزب الطاشناق ،لبناء ملعب كبري يف برج
حمود يف السنوات القليلة املقبلة ،واذا وفقنا الله
سوف ارشف شخصيا عىل تحقيق الحلم.
■ بني املوسيقى والرياضة ورشكة “زرد مان” اين
يرتاح اكرث غي مانوكيان؟
□ املوسيقى والرياضة و"زرد مان" لديهم املسار
نفسه .يف املجاالت الثالثة تبدأ فكرة تتطور اىل
تحضري وتنظيم ثم اىل تنفيذ ،وهذا التنفيذ تكون
له ردود فعل .يف املوسيقى محبة الجمهور لالغنية
واللحن ،ويف الرياضة النتائج واالنتصارات وفرحة
الفوز ،ويف البناء التسليم والسكن والذكريات.
ن.ج.
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رياضة
نمر جبر

التزلج على العشب:
رياضة حديثة تنتشر بسرعة
نشأت رياضة التزلج عىل العشب لتعويض النقص يف كمية الثلوج ،وافساحا يف
املجال امام املتزلجني االلبيني (نسبة اىل التزلج االلبي عىل الثلج) للتدرب خالل
موسم الصيف .وقد تحولت برسعة اىل رياضة قامئة يف ذاتها تشبه اىل حد كبري
التزلج االلبي

االمني العام لالتحاد اللبناين للتزلج عىل الثلج فريدي كريوز.

تطورت رياضة التزلج عىل العشب تدريجا
حتى اصبحت مستقلة .فيها ما يتعارض مع
التزلج عىل الثلج اكرث مام يكمله .لكن من
حيث التقنية التشابه قريب مع التزلج االلبي
اىل حد كبري باستثناء الزالجات التي تصنع
خصوصا يف النمسا ويرتاوح حجمها بني 70
و 95سنتيمرتا ،واملنحدرات املكسوة بالعشب،
امللساء نسبيا ،والعريضة والقليلة االنحدار.
تعترب هذه الرياضة حديثة جدا بالنسبة
اىل رياضات التزلج التقليدية التي متارس
منذ القدم وعرب العصور .وقد اخرتع االملاين
ريتشارد مارتن رياضة التزلج عىل العشب
يف املانيا عام  ،1966اي منذ قرابة خمسني
عاما .وتم انشاؤها يف البداية كاحدى وسائل

اخترع االملاني ريتشارد مارتن
رياضة التزلج على العشب
في املانيا عام 1966
التدريب للمتزلجني تحضريا ملوسم الشتاء.
بعد ذلك بعامني ،عام  ،1968نجح مارتن
بنقل هذا االسلوب الجديد من التزلج اىل
جريانه الفرنسيني .منذ ذلك الحني وعدد
مزاويل رياضة التزلج عىل العشب يف تزايد،
خصوصا وانها ال تسبب اي خطر بيئي ،وال

تشكل اي تضارب مع مصالح رياضية اخرى.
غالبا ما ارتبطت االماكن املخصصة للتزلج عىل
العشب مبراكز التزلج االلبي ،اال انها بدأت تظهر
مستقلة يف مناطق مثل النورماندي وشامبان
( ،)Champagneاو عىل مالعب الغولف
املالمئة النشاء حلبة للتزلج عىل العشب.
ترافق تنامي شغف الناس رياضات التزلج
التقليدية عىل الثلج ،مع االقبال عىل رياضة
التزلج عىل العشب التي شهدت تزايدا
ملحوظا يف السنوات العرشين االخرية .تنشط
اللعبة يف كثري من البلدان االوروبية واآلسيوية
مثل فرنسا ،املانيا ،النمسا ،سويرسا ،ايطاليا،
تشيكيا ،اليابان ،ايران ،اوسرتاليا ،سلوفاكيا،
انكلرتا ،تركيا الصني .يتوىل االتحاد الدويل
للتزلج الذي انشئ يف  2شباط  1924ادارة
اللعبة حيث ينظم سنويا مسابقة كأس العامل
التي تتوزع مراحلها يف عدد من البلدان،
وتتضمن من مثاين اىل اربع عرشة مرحلة.
ورغم ان التزلج عىل العشب رياضة حديثة
العهد ،انترشت برسعة يف القارة االسيوية .ومع
ان ايران بدأت مامرستها الول مرة عام ،1991
فقد استضافت الجمهورية االسالمية بطولة
العامل االوىل للتزلج عىل العشب للشباب يف
ايلول  ،2010ومنتخبها حقق نتائج جيدة
يف املسابقات القارية والدولية والعاملية،
واملتزلجون االيرانيون احرزوا ميداليات من
االلوان املختلفة.
تطورت املعدات مع تطور اللعبة .يف البداية،
كانت الزحافات املستخدمة يف التزحلق عىل
العشب شبيهة بتلك املستخدمة يف التزلج عىل
الثلج ،وكانت تعلق باحكام باحذية التزلج مع
امكان انفصال الحذاء عن املزالجني يف حال
حدوث اي انزالق.
حاليا مثة نوعان من الزحافات املستخدمة يف
التزلج عىل العشب:

من املرحلة الرابعة لكأس العامل  2013عىل منحدرات فقرا.

ترتاوح مقاسات الزالجات الخاصة بالتزلج عىل العشب من  60سنتيمرتا اىل  100سنتيمرت.
وهي موزعة عىل الشكل التايل:
• من  60اىل  70سنتيمرتا لالوالد من عمر  6اىل  8سنوات للتزلج العادي.
• من  75اىل  80سنتيمرتا لالوالد من عمر  9سنوات اىل  12سنة للتزلج العادي.
•  80سنتيمرتا لفئة االناث يف مسابقة التعرج.
•  85سنتيمرتا لالناث ملسابقة التعرج الطويل ،وللذكور ملسابقة التعرج.
•  90سنتيمرتا للذكور ملسابقة التعرج وللذكور واالناث ملسابقات التعرج.

سجل بطولة العامل:

• فئة الرجال :التشييك جان نيميك (من  2005اىل  ،)2008االيطايل ادوارد فرو (،2012 ،2009
 ،)2013التشييك جان نيميك ( 2010و ،)2011السويرسي ستيفان بورمتان (.)2014
• فئة السيدات :النمساوية انغريد هريشيفر (من  2005اىل  ،)2010التشيكية سوزان
كاردافسكا ( ،)2011االيطالية الريا سومافيال ( ،)2012السلوفاكية باربارا ميكوفا (،)2013
النمساوية كريستني هيتفليش (.)2014

• تلك املزودة عجالت ،وميكن استخدامها يف
التضاريس العشبية املختلفة وعىل االرضيات
املختلفة ايضا ،وحتى خارج الحلبات (Hor
.)pistes
• زحافات التعقب التي تستخدم عادة يف
مساحات التعرج العشبي ،وهي قصرية
بخالف التزلج عىل الثلج.
احذية الزالجات مثبتة تثبيتا محكام بالزالجات،
وآمنة يف االستعامل .معايري السالمة يف هذه
الرياضة تعترب مرتفعة بشهادة املتزلجني ،خصوصا
اذا ما متت مقارنتها بالتزلج التقليدي عىل الثلج.
للزالجات املجهزة بعجالت ()Ski à roues
ميزتان اساسيتان:

• القرص الذي يتيح تحقيق توازن مثايل (50
سنتيمرتا لالوالد ،ومرتا للمتبارين يف مسابقات
التعرج الطويل).
• التقليل من احتامل االنحراف الذي يؤدي
اىل التوقف القرسي.
محليا ،اكد االمني العام لالتحاد اللبناين
للتزلج عىل الثلج فريدي كريوز ان يف لبنان
عددا من املنحدرات الصالحة الستضافة
مسابقات يف التزحلق عىل العشب .ودعا
اصحاب محطات التزلج عىل الثلج اىل
اعتامد هذه الرياضة التي ميكن مزاولتها
طوال فصل الصيف بسبب كلفتها املتدنية:

"الكلفة مرتبطة بتوافر املياه لتأمني ري
العشب يوميا وصيانته ،وهي تتيح ملحبي
رياضة التزلج مزاولة هذه الرياضة لفرتة
طويلة من السنة".
وعزا عدم اقامة اي مسابقة يف السنتني
املاضيتني ( 2014و )2015اىل الجفاف
والشح يف مخزون املياه ،خالفا لعام 2013
الذي شهد من  11اىل  14متوز تنظيم
املرحلة الرابعة من كأس العامل للتزلج
عىل العشب بالتعاون مع نادي فقرا يف
كفردبيان ،ومشاركة  45متزلجا ومتزلجة
من سلوفاكيا ،املانيا تشيكيا ،ايطاليا ،النمسا،
ايران ،اليابان ،سويرسا ولبنان ،تنافسوا عىل
املنحدر العشبي للنادي املصنف عامليا.
وبلغت كلفة البطولة زهاء  100الف دوالر
امرييك .علام ان اول مسابقة دولية ودية
اقيمت يف لبنان استضافها ايضا نادي فقرا
عام .2011
وكشف كريوز عن وجود منتخب وطني يف
رياضة التزلج عىل العشب يضم  6العبني
شارك يف عدد من الدورات التدريبية يف
الخارج ،ابرزها دورة يف ايطاليا عام 2013
سبقت استضافة لبنان املرحلة الرابعة من
كأس العامل.
واكد ان االتحاد اشرتى كل التجهيزات املتعلقة
باللعبة ،وينتظر اصحاب املحطات التي يعود
اليها قرار اعتامدها حتى يتم ادراجها ضمن
روزنامة النشاطات الرسمية السنوية" :لدينا
الكثري من املنحدرات التي تتطابق مواصفاتها
مع املعايري الدولية ،وميكن اعتامدها ليس
ملسابقات وبطوالت محلية فقط ،بل ملنافسات
قارية ودولية".
قد يخوض البعض تجربة التزلج عىل العشب
عىل نحو اعتباطي او عابر ،وقد يثابر البعض
اآلخر عىل مامرستها اىل اقىص حد .لكن مام
ال شك فيه ان املتزلج البارع يبقى متميزا
سواء تزلج عىل الثلج ام تزلج عىل العشب.
وان املتزلجني كافة صغارا وكبارا الذين اختربوا
التزلج عىل العشب ،وجدوا هذه الرياضة
تجربة فريدة قد يصلح وصفها بـ"تجربة
العمر".
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مثل في الدائرة

الكلمات المتقاطعة

إعداد نعوم مسعود

مثل في الدائرة

naoummassoud@live.com
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1

شروط اللعبة

2

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

عموديًا

 1مدينة ايرانية – دولة افريقية عاصمتها برباعته يف خلق املواقف املثرية والتشويق 1العبة تنس روسية  2-مدينة امريكية اليمن – حرشات مجتهدة  9-حاكمعكسها للندبة  9-معركة انترص
قربصية –
مدينة سياحية
متصل 10-
الطيور –
امارة – من
التاسع عرش ن
شهدت يف
افالمه –باب
بٌننهرالعماليف وار
نزاعات
موروين 2-عشر
القرن التاسع
ضمري فً
شهدت
امٌركٌة
اعات -مدٌنة
روسٌةز 2
العبةالقرنتنس
-1
قتالٌة املقدوين عىل داريوس
رٌاضةاالسكندر
فيها
مكة
بني
اد
و
–
اوية
ز
3الربتغال
يف
رأسه
عىل
االناء
قلب
–
كندية
مدينة
اىل
ادت
العمل
وارباب
العامل
بني
العمل ادت الى تخفٌض ساعات العمل الٌومً الى ثمانً ساعات – ذكر الدجاج –
الثالث ملك الفرس – مسالك ومعابر –
والطائف عنده انترص الرسول عىل قبائل
تخفيض ساعات العمل اليومي اىل مثاين – من مؤلفات الشاعر اللبناين الراحل
نوتة
–
الكلب
صات
الخمر –
وعاء
الوسطى -4
امٌركا
احدىشبكةدول
آسٌوٌة –
عاصمة
ذكر -3
ٌابانٌة
اديب اسباين راحل حائز جائزة نوبل عام
شديد اللهجة
صفة خطاب
هوازن –
الدجاج
 11مأوىالياس ابو
رياضة قتالية
الدجاج –
ساعات –
شجار
جر – من اال
الحٌوانات –
العملة 5
ضرب
من –
اسكت
موسٌقٌة
سالت دموعها – شاعر مرسحي
10- 1989
حرف حبيب
افريقية – يروم –
نوع -من  4-عاصمة
حرف عطف –
الطيور –
بمعنى –
كلمة احدى
عاصمة–آسيوية –
يابانية 3-
العرص الكالسييك – حيوان
فرنيس
– حضور
ٌعاتبه عن
العامرية– 5-اتخلف
المتحدةقرى -6بئرليىل
العربٌة 12-خالف
االمارات املشهورة
جبل–فً من املالبس
اعلى الخمر
الوسطى– 4-وعاء
دول امريكا
تقعيف فً
مدٌنة سورٌة
عمٌقة
الحرجٌة
زاحف من رتبة السحايل  11-خالف خصوم
االجتامع او اختفي عن االنظار – ابرص
صات الكلب – نوتة موسيقية – كلمة – ماركة ساعات يد باهظة الثمن –
باملعنىلبنان
خداعفً سلسلة
جبلٌة
حاجةكتلة
جر– -8
مدينةوذهب
دمشقمن -7تباعد
االقتصادي املايل يف رشكة تجارية –
ومأرب –
حرفخاطفة
سٌارات – بنظرة
ماركة حريب لبناين
سويرسية– 13-مطار
رٌفالعملة 5-
محافظة– رضب
مبعنى اسكت
مجتهدة 9
حشرات
الٌمن– 6-
حضرموت يففً
مدٌنة فً
تشرفمنعلى
حاكملحم غري مطبوخ  12-رشحه
قهر-وهزم –
ومرسحي
عائلة كاتب
االمتحانات
واديباالجنبية –
العود – انت
االشجارجزٌن ––اغلظ اوتار
الغربٌةحرف جر –
الحيوانات –
مؤلفات االرض – من الحيوانات 13-
وبسطه – بذر
على الدولة
اشهر ملوك
قلبراحل –
كندٌة –ايرلندي
مدٌنة 14-
فشيئا -بالعامية
ضمٌر الكأس
الطٌواتر – رشب
منيف االمار
– جبل
امارةاعىل
الحرجية –
البابلية من ّ
رأسه –
االناء
شيئا 11
متصل
اشتهر برشائعه االدارية واالجتامعية – ته ّيأ حروف العلة يف اللغة العربية – ما بني
العربية املتحدة  6-برئ عميقة – يعاتبه عائلة موسيقي نروجي كالسييك راحل
نوع
حرفمنعطف
الطٌورمن –
الشعبيةالدجاج –
االناشيدمأوى
شبكةمن-11
ريف الٌاس
الراحل
اللبنانً
الشاعر
الرأس والحاجبني – شبه جزيرة
منبت–شعر
الحيوانات –
منالحرب 7-
للحملة يف
ابوالحانه
استوحى
محافظة
سورية تقع يف
– مدينة
يف بريطانيا عاصمتها كارديف  14-دولة يف
اقسام التناسخ ويعتقد اصحابه بانتقال
– مدينة ايطالية – جنس حيات خبيث
دمشق  7-تباعد وذهب – ماركة
امريكا الشاملية – فنانة مرصية – اومض
النفس الناطقة من بدن االنسان اىل بدن
جدا  15-راهب يسوعي راحل مؤسس
سيارات – حرف جر  8-كتلة جبلية
حيوان آخر يناسبه يف االوصاف  8-اجوبة الربق  15-نوع من طائرات االنذار املبكر –
مجلة املرشق واملكتبة الرشقية يف
يف سلسلة لبنان الغربية ترشف عىل
فنان لبناين من اغانيه "تقربين"
– مخرج سيناميئ انكليزي راحل اشتهر
جامعة القديس يوسف
جزين – مدينة يف وادي حرضموت يف
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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  9حروف:
شاعر واديب لبناين راحل
امني الريحاين – انيس الحاج – ابوشبكة
– ادونيس – الرايس – بولس سالمة
– بعيني – باز – توفيق يوسف عواد
– ثم – جربان – حليم دموس – حاوي
– حمد – حرب – خز – رشيد نخلة –
زغيب – سعيد عقل – شفيق املعلوف
– شحادة – شعيب – شكر – صقر
– صح – ضو – ضم – ظل – عبيد –
غصن – فواز – كرباج – كرم – لحود
– مصطفى – نعيمة – نوفل
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متفرقات

حروف مبعثرة

ألسطلا

سرينن

قزاق

اماغيب

بامالاب

فايبتاا

يصريف

تيكس

حتاوالا

ھميب

دحةق

ريفكو

فغجايرا

واسرع

لﺋمخا

علملاا

װ

װ

װ

װ

31

39

34

32

= 35
= 40
= 29

 -1عٌد سنوي تحتفل به غالبٌة دول
 -1عيد
العالم سنوي تحتفل به غالبية دول -9سلسلة جبال متتد عرب املغرب والجزائر
شروط اللعبة
العامل
				
وتونس
طوٌلمك ّونة من
طرٌقاللعبة
 -2هذه
الماشٌة فً العالم
مناطق الزراعة وتربٌة
من اغنى
واسعة فً
سهول
			
طريق طويل
االرجنتٌن-2 ،
-10تسمية تطلق عىل ريش النعام 		
فوق كل
مستطي ًال.
16 -3
حروفالصباح  -3سهول واسعة يف االرجنتني ،من -11شاعر انكليزي راحل اشتهر بالشعر
تتبعرثفٌه الى
مستطيلضوء
 -4لٌل ال
داخل املاشية
محصورةوتربية
مناطق الزراعة
			
اراضً يفالسنغالالغنايئ
افرٌقٌاجواباً
اغنىاالطلسً
الغربٌة على
فً
جمهورٌة
 -5عند انتظامها تشكل
العامل
-12جدي املعزى الصغري بالعامية 		
لألسئلة
الواردةاالرض
وصف
 -6علم
أدناه .واقسامها  -4ليل ال ضوء فيه اىل الصباح
-13والية يف الجزائر تغطي ما يقارب
األسئلة
أحد
معرفة
 -7عند
تأثٌر الثورة
جمهورية يف
اسم اطلق على هولندا تحت -5
الفرنسٌةافريقيا الغربية عىل نصف مساحة الصحراء الجزائرية ،فيها
داخل
الجواب
نضع
 -8سواد العٌن االعظم
االطليس محصورة داخل ارايض السنغال اهم آبار النفط والغاز الطبيعي 		
السؤال
املستطيل مع رقم
االرض واقسامها
وصف
-6علم
		
-14بياع نقود بنقود غريها
 -9سلسلة جبال تمتد عبر المغرب والجزائر وتونس
وهكذا دواليك .ملعرفة
رٌش النعام -7اسم اطلق عىل هولندا تحت تأثري -15نجم كرة قدم عاملي راحل 		
 -10تسمٌة تطلق على
صحة األجوبة نجمع
الفرنسية		
الثورة
-16ورد ابيض عطري الرائحة
 -11شاعر انكلٌزي راحل اشتهر بالشعر الغنائً
		
-8سواد العني االعظم
األرقام املوجودة داخل
 -12جدي المعزى الصغٌر بالعامٌة
املستطيالت ليك تتطابق
 -13والٌة فً الجزائر تغطً ما ٌقارب نصف مساحة الصحراء الجزائرٌة ،فٌها اهم آبار النفط والغاز الطبٌعً
مع األرقام املوجودة يف
 -14بٌاع نقود بنقود غٌرها
أسفل ويسار الشبكة.
 -15نجم كرة قدم عالمً راحل
 -16ورد ابٌض عطري الرائحة

أسماء من التاريخ
1

2

3

4

5

6

7

16 15 14 13 12 11 10 9
 = 4+6+10+8+7+1خطيب الثورة الفرنسية
 = 14+13+15+2من الطيور
 = 11+9+5التأم الجرح
 = 12+16+3خالف عائش

8

2

5

9

"اذا كنت ال ترى غري ما يكشف
عنه الضوء ،وال تسمع غري ما يعلن
عنه الصوت ،فأنت حقيقة ال تبرص
وال تسمع"
(جربان خليل جربان)
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مستوى صعب
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9
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مستوى وسط
6

9

1

5
8

5

1

7

4

شروط اللعبة

5

هذه الشبكة أو الشبكات مك ّونة من  9مربعات كبرية
مقسم اىل  9خانات صغرية.
وكل مربع كبري ّ
من رشوط اللعبة وضع األرقام من  1اىل  9ضمن
الخانات بحيث ال يتكرر الرقم يف كل مربع كبري ويف
كل خط أفقي أو عمودي.
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مستوى سهل Sudoku
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4
7
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6

7

8

طرائف

4

8

3

7

كان العامل الكبري اندريه امبري يعاين
يف شيخوخته من السهو ورشود
الفكر .ذات يوم خرج من بيته
وكتب عىل بابه بالطبشور :انا
غائب.
ملا عاد اىل البيت وقرأ هذه العبارة،
جلس عىل عتبة الدار وقال :ال بأس
سأنتظر.

7

6

معلومات عامة

ذكرت احصاءات صادرة عن مكتب
تعداد السكان يف الواليات املتحدة
االمريكية ان عدد سكان العامل سيبلغ
نهاية عام  2016نحو  7.4مليارات
نسمة .ومن املتوقع ان تشهد دول
الصني والهند والواليات املتحدة
واندونيسيا والربازيل وباكستان
ونيجرييا وبنغالدش زيادة يف عدد
سكانها.

مستوى وسط Sudoku
3

ايار  :1821وفاة االمرباطور الفرنيس
نابليون بونابرت يف منفاه يف جزيرة
القديسة هيالنة.
ايار  :1904تأسيس الفيديرالية
الدولية لكرة القدم الفيفا يف
باريس.
ايار  :1936قرار فرنيس يعترب
العربية لغة اجنبية يف الجزائر.
ايار  :1994تدشني النفق املايئ
تحت بحر املانش الذي يربط
اململكة املتحدة مع فرنسا.

أقوال مأثورة

شاعر وصحايف مرصي ( )1961-1893من اشهر شعراء
العامية املرصية .كتب لسيد درويش اغاين عدة وتعامل
مع فنانني كبار .منحه الرئيس جامل عبد النارص عام 1960
جائزة الدولة التقديرية عىل جهوده يف االدب والفن

مستوى صعب Sudoku

حدث يف مثل هذا الشهر
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SU DO KU
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5
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مستوى سهل

حلول العدد31
حل حروف مبعثرة

 1روشمور  2-حمحم  3-فيندل 4لزاب  5-فرغانا  6-ذراع  7-صافو 8ادلهمّ  9-اباالش  10-نوادر 11-ليندبرغ  12-طسمة  13-روست
 14-ايوان  15-الجهبذ  16-ماكاو

حل SU DO KU

حل مستوى صعب Sudoku
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كليمنجارو

حل اسماء من التاريخ

البريت ناجريا بولت

حل مثل في الدائرة

اعزب دهر وال ارمل شهر
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مستوى صعب

حل الكلمة الضائعة

3

حل مستوى وسط Sudoku

حل مستوى سهل Sudoku

حل كلمات متقاطعة

مستوى وسط

افقيا
 1عشرتوت – صائب سالم  2-بادوكاليه – طم – شج  3-دلو –رب – ارامكو  4-يا – واحات – رويب  5-النكسرت – ماتيلدا  6-حل
– وب – برانر – سول  7-كفر الزيات – حيتان  8-يارد – اللمس
– مراس  9-مر – وبخ – يصرب – ييل  10-عاقر – وج – ارتجن 11-
ابو – فا – افق – يب  12-مريابو – لثم – اكل  13-رش – ثابر – مرص
 14-فريد شوقي – اوج  15-رياض رشارة – زلزال

مستوى سهل

عموديا
 1عبد الحكيم عامر  2-شال – الفارايب – يل  3-تدوين – ر ر– قورش  4-رو – اكوادور – ارفض  5-وكر – سبل – طب – رش
 6تابوت – زاخو – وثري  7-اربيل – جف – ادا  8-صياح – رايل– البرش  9-اهرامات مرص – ثروة  10-اتان – سب – ام  11-بطم
– ترن – راف – ميز  12-سمكري – ا ّم – رقاص  13-وول سرتيت
– كراز  14-اش – بدوي الجبل – وا  15-مجدي الحسيني – عجل
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رئيس التحرير المسؤول
العميد م .منير عقيقي

كي ال يلتهم الجميع
تخطى عدد القتىل يف الواليات املتحدة االمريكية
واوروبا منذ اعتداءات  11ايلول  2001حتى االشهر
القريبة املاضية اآلالف .ما بني التاريخني اريقت
شالالت دم ،وتناثرت اشالء بريئة من كهول ونساء
واطفال يف املناطق العربية واالسالمية واالفريقية.
قبل هذا وذاك ،توىل االرهاب االرسائييل ابادة
الفلسطينيني واالعتداء عىل سائر الدول العربية وعىل
مرآى من املجتمع الدويل.
هل مثة دولة يف العامل بعد مل يسقط فيها قتىل
وجرحى؟ هل مثة دولة آمنة من العنف املتوحش
الذي يرضب يف كل االتجاهات وضد البرشية جمعاء؟
هل مثة احد بعد يصدق ان العامل جاد او قادر
عىل محاربة االرهاب يف ظل عدم تبني اسرتاتيجيا
عاملية تنهض عىل ثالثية التعاون السيايس واالمني
واالقتصادي بالتوازي؟
العامل كله دخل يف أتون نار االرهاب .جل ما تقوم به
الحكومات اعتامد الحلول االمنية من دون مقاربات
سياسية واقتصادية تريس التعاون الدويلُ .جل ما
تب ّقى لنا ،يف ظل االستعراض الدويل اللفظي من دون
فاعلية حقيقية يف مكافحة هذه النريان ،انتظار االنباء
العاجلة اآلتية من هذه الدولة او تلك ،لتنقل الينا
معدالت ارتفاع عدد القتىل والجرحى.
هكذا سقط العامل ضحية االرهاب الذي سكت عنه
وال يزال ،ال بل ترىب يف ثناياه ،الن ما من عاقل اال
يسأل من اين اىت هؤالء القتلة؟ من د ّربهم؟ من
ويغي
م ّولهم؟ كيف لهذا الوحش ان ُيسقط دوال
ّ
خرائط؟ اي هذيان سيايس جعل بعض قادة العامل
يعتقدون ان سكوتهم ،او ازدواجية املعايري يف التعامل
مع االرهاب ،سيبقيهم يف منأى عن هذا الوحش.
لقد وقع العامل ضحية الوحش الذي رعى تربيته
بتواطؤ حينا والتحفيز احيانا .بل وقع يف برئ ال قاع
مرئيا لها ،ووقع ضحية "القرية الكونية" .ال ميكن تبني
نظرية تن ُّقل الرساميل من دون تن ُّقل االرهابيني .ال
ميكن ايضا االقرار بالتجارة الحرة من دون القبول ـ
وان قرسا ـ بـ"العنف املتحرر من اي ضوابط" ،طاملا

ان املجتمع الدويل ،منذ انشاء االمم املتحدة مبسوغ
مكافحة االفكار العنفية ،وقف عاجزا عن حل القضية
الفلسطينية وما ّ
حل بشعبها ،وما تالها من دورات
عنف تخبو يف مكان لتلتهب يف آخر.
حتام ،العامل ال يستطيع ان يستمر يف نهجه الحايل ،او
استعراضاته اللفظية ،عىل ما اوحى الرئيس االمرييك
باراك اوباما يف مخاطبته االوروبيني ،وتحديدا فرنسا
وبريطانيا ،يف معرض حديثه عن االرهاب يف ليبيا.
علام ان ذلك ال يعفي هذه الدول من مسؤولياتها
االخالقية واملعنوية واملادية عن انفالت هذا الوحش
من عقاله يف افغانستان ،وقبله يف فلسطني املحتلة.
وان حصل ،وبقي السياق عىل ما هو عليه ،ال بد من
ان يجعل من هذا الوحش سيدا عىل العامل يد ّمر كل
انجازات البرشية يف التحرض والتطور.
قد ُيع ّلل البعض سبب هذا االرهاب بالفقر او العوز،
وان كان ميلك صوابية سياسية من نوع ما .لكن
هذا رأي ال قيمة معرفية له ،ذلك ان الوحش يرسح
وميرح مبقدرات مالية وعسكرية ضخمة ،يجتاح
العامل املتلهي بالتحليالت والكيديات السياسية ،وال
يريد ان يقتنع بان َمن يدفع الثمن هم االبرياء
والحضارات والدول.
اذا كان االرهابيون عىل هذا القدر من القوة
واالمكانات املالية واللوجيستية والبرشية ،فيجدر
بساسة العامل وقادته ان يقتنعوا بان االنتصار عليهم
امر صعب ،ال بل مستحيل ،ما مل يتم الكشف عن
بيئتهم ومحركيهم.
نحن يف لبنان معنيون بااللتفاف اكرث فاكرث حول
مؤسساتنا العسكرية واالمنية ،الن االستنكاف
والتلهي بسجاالت سياسية ال يعني غري ان ننتظر نارا
يف هشيم لبنان.

إلى العدد المقبل

