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في هذا العدد

نحن هنا
مل تكن مسرية املديرية العامة لالمن العام منذ  71عاما اال تعبريا عن ارادة اللبنانيني الصادقة ،وتجسيدا لطموحاتهم
واحالمهم يف بناء لبنان الحايل .كانت نشأة االمن العام امال وطموحا اىل تكريس نهائية الكيان اللبناين ،وحامية
تنويعاته ومشاربه الروحية والفكرية ،وقيمه الثقافية والحضارية عىل املستويات االمنية واالدارية عند الحدود،
وتنقية داخله من الفريوسات االرهابية التي قد تهدد اللبنانيني وامنهم السيايس والثقايف.
ما ينغص العيد ،اننا نحتفل ونحن نفتقد رفاقا لنا سقطوا دفاعا عن االرض والسيادة عىل الرتاب الوطني كله ،وآخرين
اختطفهم االرهاب غيلة وحقدا .كام نشهد فراغا متتاليا يف سدة الرئاسة االوىل ما زاد من حدة االنقسام السيايس
الذي نعاين منه منذ سنوات ،والتحديات االمنية تتهددنا من كل حدب وصوب ،اىل واقع اقتصادي مؤمل يعاين منه
اللبنانيون الذين نحن منهم.
لذا نحن هنا.
• نحن هنا ،نقف مع الجيش واألجهزة األمنية االخرى سدا للدفاع عن لبنان واللبنانيني ،وكلنا ثقة بأن اللبنانيني
جميعا يقفون معنا وخلفنا ملواجهة التحديات ايا تكن جسامتها ودقتها .سنبقى اوفياء لقسمنا وامناء عىل رسالة
الحفاظ عىل االمن واالستقرار ومحاربة االرهاب اينام وجد .لن نبخل يف بذل اغىل االمثان لتحقيق هذا الهدف ونكون
مسؤولني امام اللبنانيني.
• نحن هنا ،عالمة جمع للبنان املتنوع والحضاري ،ولنصنع مجد لبنان بالعرق والجهد ،ولنكون مسؤولني امام اهلنا
وشعبنا عن كل ما ناطه القانون بنا لجهة حامية الدولة كصامم امان ومصدر عزة للمواطن ،ولتجسيد قيم الحق
والخري واالمان ،والسقاط هجمة االرهابيني التكفرييني ،واقامة شبكة امان عىل حدود الوطن وداخله وتفكيك الخاليا
االرهابية ،والتصدي لكل من يعتدي عىل االمن العام.
• نحن هنا ،لنشكل النموذج الحضاري واالرقى يف ادائنا االداري عند املرافق الربية والبحرية والجوية ،وضبط حركة
الدخول والخروج وتنظيمها ،مبا يعكس صورة لبنان التي نريدها جميعا االبهى بني الدول والشعوب ،ولتنفيذ القوانني
واالتفاقات الدولية التي التزمها لبنان عىل النحو الذي يقدم االمن واالمان يف مواجهة التحديات الداخلية والخارجية
التي تقتيض اعىل درجات الوعي الوطني ،لدرء اخطار الفنت واالرهاب.
• نحن هنا ،لكل لبنان .لكل مكوناته .لكل اشكال تعدديته التي نعتربها ـ كام يعتربها العامل معنا ـ مصدر غنى
ليس لنا وحدنا ،بل للبرشية جمعاء .سنبقى يف منأى عن التدخالت السياسية واملصالح الضيقة التي مل نعرفها يوما،
وال نريد ان نعرفها ،الننا نريد لبنان ـ كل لبنان ـ والن املطلوب منا حامية اللبنانيني جميعا وليس لبنانيني بعينهم.
فاملواطنة هي املعيار.
• نحن هنا ،يف الزمن الصعب الذي تتواىل فيه االزمات وتتكاثر ،ال ليشء اال لتنفيذ ما نص عليه قانون انشاء املديرية
العامة لالمن العام ،وكمؤسسة وطنية موثوق بها تحظى بدعم اللبنانيني وتأييدهم ،الننا عابرون للطوائف واملناطق
والعصبيات الضيقة ،ومنفتحون عىل حاجات شعبنا وخدماته.
• نحن هنا ،النكم عاضدمتونا نحن واالجهزة العسكرية واالمنية االخرى ،يف ملحمة البطولة دفاعا عن ارض الوطن
وسيادته امام خطط العدو االرسائييل وهجمة االرهابيني التكفرييني الذين ر ّوعوا اقوى الدول واحدثها تسليحا
واستخباراتيا ،واقمنا شبكة امان عىل حدود الوطن ويف داخله.
نحن هنا ،وسنبقى .شعارنا كام ورد يف أمر املدير العام اللواء عباس ابراهيم" :لبنان باق وسنهزم االرهاب".
"االمن العام"
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الحدث

اللواء ع ّباس إبراهيم في العيد :71
•
•
•

توطني النازحني يساوي مباشرة الحرب
املطلوب الكف عن املراهنات الخارجية وإستجداء الحلول املستوردة
نعمل على بناء الدولة اآلمنة ال الدولة األمنية البوليسية

يقع الحوار مع املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم
عند حدين متعارضني :اول سيايس عنوانه االستقرار وعلم بناء
الدولة ،وثان امني.
يرص اللواء ابراهيم عىل ان االثنني يتمم احدهام اآلخر ،ألن
االمن يف رأيه يؤسس لقيام الدولة ويضمن ثباتها ومنعتها.
بني االمرين هناك الفاعلية الدستورية والحيوية السياسية
الدميوقراطية التي يجب ان تربع يف ايجاد املخارج والحلول
عندما يعجز النظام عن هضم أزمة ما.
يحرص يف اللقاء معه ،عىل ابواب العيد الـ 71للمديرية
العامة لالمن العام عىل انتقاء التعابري بعناية ودقة ،تفصل
ما بني الرأي الشخيص والواجب االمني .موقعه ودوره
يجعالن منه نقطة تقاطع لوقائع سياسية وامنية ،كالهام
حساس ودقيق يف بلد تسوده انقسامات وتجاذبات حادة
افقيا وعمودياً ،يتداخل فيها الداخيل والخارجي .الخشية
عنده من تقاطع التناقضات عىل بعضها ألن لبنان يصبح
حينها يف مهب الريح ،وتعدو احتامالت صموده ضعيفة يف
ظل فراغ رئايس وشلل دستوري.
يحاول اللواء ابراهيم ،كعادته ،ان يخفف قدر املستطاع
من هواجسه .يرص عىل ابراز بقعة الضوء املتمثلة يف التنوع
والتفاعل الحضاري يف رسم لوحة لبنان ،من دون ان يقلل من
قلقه الذي يتنقل من الحدود الجنوبية مع العدو االرسائييل اىل
■ كيف تقيم وضع املديرية العامة لالمن
العام واداءها يف ظل الوضع السيايس العام
والفراغ الرئايس واملهامت امللقاة عىل عاتقها
امنيا واداريا؟
□ ال شك يف ان للواقع السيايس عموما ،والفراغ
الرئايس والجمود الدستوري خصوصا ،تأثريا
حادا عىل الدولة ككل .فاملؤسسات الدستورية
والربملانية واالمنية مجتمعة تشكل جسم
الدولة .ليس خافيا عىل اللبنانيني ما آلت

الحدود الرشقية والشاملية حيث االرهاب التكفريي االلغايئ،
وكالهام يستهدفان لبنان يف قيمه وتاريخه ورسالته و"لكنهام
لن يتمكنا من لبنان وشعبه" .ال ينىس الوضع الداخيل الذي
ينئ من جراء االزمات املرتاكمة عىل كل املستويات .يسعى
بكل ما اتيح له لتقديم الحلول ضنا باالجيال القادمة اىل وطن
استسهل البعض فيه الرهان عىل الخارج ،من دون مشقة
العمل يف الداخل.
عند اللواء ابراهيم ال معنى للحديث عن احباط او امل.
كالهام يعني استقالة من واجب البحث عن حلول خالقة،
قادرة عىل ان تعيد اىل الوطن ما كانه ذات يوم من منارة
يف هذا الرشق .يقلقه االنقسام السيايس االعمى والحسابات
الظرفية والقراءات امللتبسة والرهانات الخارسة .يزداد منسوب
القلق عنده من الحديث الذي ترتفع وتريته عن تسويات قد
تعقدها الدول الكربى من دون االخذ يف االعتبار حق الشعوب
يف تعيني خياراتها .كذلك يتوقف مليا عند مغزى ان يبارش
وزير الدفاع االرسائييل افيغدور ليربمان صعوده السيايس من
الحدود مع لبنان ،ليكرر الحديث عن االستعدادات لحرب
مقبلة ،يف الوقت الذي يغرق فيه جيش العدو يف مناورات
وتدريبات يومية وعىل مدار الساعة استعدادا لحرب كهذه.
يف ذلك كله حاورت "االمن العام" اللواء ابراهيم يف شهر
تأسيس املديرية العامة لالمن العام لـ 71عاما خلت.

اليه االحوال جراء الفراغ والشلل والتهديدات
االمنية وتراكم االزمات االقتصادية واالجتامعية
وارتفاع معدالت البطالة والبيئية.
لكننا نعمل عىل قاعدة اساسية مفادها اذا
كانت السياسة تتبدل وتتغري وفق املصالح
والتحالفات ،فإن املؤسسات يجب ان تبقى
ثابتة ومثابرة عىل القيام بواجباتها ودورها
من دون ان تتأثر بالتعرث السيايس ،الن
العكس من ذلك يعني انهيار النظام السيايس

والدولة .هذه القاعدة بالتحديد ساعدتنا عىل
تحقيق كل االنجازات عىل مستوى تطوير
االدارة اىل الحد الذي جعلها تفوز بجوائز
اآليزو ،كام ساعدتنا عىل اداء ادق العمليات
االمنية بحرفية عالية وبراعة شهدت لها دول
العامل ،خصوصا يف ظل الوضع السائد يف
لبنان ،وما يحيط به من خطر ارهايب بسبب
الحرب الدائرة يف سوريا اوال ،ومحاوالت هذا
االرهاب الرضب يف الجسم اللبناين حيث نجح

اللواء عباس ابراهيم يتحدث اىل "االمن العام".

حينا ،وافشلناه احيانا .ال ميكن الحديث عن
امن واستقرار فيام االضطرابات االقتصادية
واالجتامعية والبيئية تندلع من هنا وهناك،
علام ان بعضها عفوي وصادق ومرشوع ومربر،
بينام غريها ُمنظم ومخطط و ُيدار عن بعد.
ويف معزل عن التوصيفني ،فإن الدولة يف وضع
كهذا لن تعرف اىل االستقرار ممرا .من دون
حيوية مؤسساتية يف كل املواقع ،فإن الحفاظ
عىل هيكل الدولة يتط ّلب جهدا واكالفا بالغة.
ولضامن االستقرار ،املطلوب حضور جدي
ملفهوم الشفافية واملساءلة يف آن ،ألنه مع
غيابه وعدم وجود رقابة ادارية صارمة تبقى
االمور مرشحة ملزيد من احتامالت التوتر
واالضطراب .االحتقان الداخيل بلغ مداه،
وبدأ يتبلور عىل نحو مقزز حتى يف املباريات
الرياضة .هذا كله اعباء مضافة ينبغي ان ال
تكون موجودة اصال .نجاحنا يف االمن العام
ليس نتاج جهد ظريف ،بل نتيجة تخطيط
بارشناه منذ تسلمي مهاميت .الوضع الراهن ال
يدعو اىل االطمئنان ،من دون ان يعني ذلك
الهلع واإلحباط واليأس ،لكن املطلوب الكف
عن املراهنات الخارجية واستجداء الحلول
املستوردة ،والعمل عىل النهوض بواقعنا
انطالقا من اقتناعات وطنية وحدها تراعي
بقاء لبنان الجمهورية الربملانية الدميوقراطية،
الغنية بتنوع جامعاتها الروحية والثقافية
والفكرية .وهذه مهمة وطنية بامتياز تتطلب

االمن حاصل للسياسة
وليس صانعا او شريكا لها
في مهماتنا نعمل من
دون ان نقدم اولوية االمن
على اولوية الحرية

مصالحة مع القانون ومصارحة بني املواطنني
والقوى السياسية واطالق يد القضاء والهيئات
الرقابية ،واال كيف ميكن ان نضمن استقرارا
فيام املواطن يدفع فاتوريت كهرباء ومياه،
ونلزمه معاينة ميكانيكية وال يوجد شبكة
طرق سليمة؟ كيف نضمن سلام اجتامعيا فيام
جبال النفايات تتسابق مع قمم لبنان التي
نتغنى بها؟ كيف ميكن الحديث عن اقتصاد
قوي فيام فرص العمل تتضاءل والبطالة ترتفع
لصالح استخدام يد عاملة اجنبية بخسة عرب
استغالل معاناتها ولجوئها اىل لبنان كضحية
للحرب والعنف؟
■ امام هذا املشهد ،ما هي اولويات االمن
العام حاليا؟

□ االمن العام ذو وظيفة ودور .يف الشق
الوظيفي يقوم بافضل اداء ممكن وفق
االمكانات املتوافرة ،وبإرادة صلبة ،وعزم ال
يلني لجهة توفري الخدمات للمواطنني والزوار
يف الداخل والخارج وعند الحدود ،وقد عملنا
عىل مواكبة التحديثات املختلفة يف علم
االدارة لتأمني افضل الخدمات ويف ارسع
وقت توفريا للجهد والوقت .هذه اولوية
مستمرة ويومية .كام ان عمل الدوائر يراعي
بدقة متناهية القوانني الوطنية واالتفاقات
الدولية التي تلتزمها الدولة اللبنانية .اما
يف املجال االمني فاالمن ذاته اولوية ثابتة
ومستقرة ال تتبدل وال تتغري يف حالتي السلم
او الحرب ألن االمن هو ضامن بقاء الدولة
واستمرارها .لكن كثريا ما نواجه نوعا من
االستنزاف جراء توزع جهودنا بكثافة ويف
آن بني الداخل وعند الحدود .ليس عاديا ان
تكون وحداتنا منشغلة بضبط املعابر عىل
الحدود يف وجه تسلل االرهابني وتنظيم
حركتي الدخول والخروج ،فيام وحدات
اخرى تتعقب شبكات ارهابية وانتحاريني.
كذلك هناك تظاهرات او اضطرابات بسبب
ملف اجتامعي او معييش ،ما يستدعي
استنفارا عاما لتحقيق اعىل نسبة نجاح يف
اقل نسبة اخطاء أو هفوات للحفاظ عىل
لبنان واللبنانيني .وهذا ما اعنيه بأن االمن
هو حاصل للسياسة وليس صانعا او رشيكا
لها .االمن يؤسس لقيام الدولة ويضمن ثباتها
ومنعتها ،اال ان بني االمرين هناك الفاعلية
الدستورية والحيوية السياسية الدميوقراطية
التي يجب ان تربع يف ايجاد املخارج والحلول
العملية عندما يعجز النظام عن هضم ازمة
ما .اىل اآلن خضنا اصعب املواجهات مع
التنظيامت والجامعات اإلرهابية وانترصنا
بالتعاون مع املؤسسة العسكرية األم ،اي
الجيش ،واالجهزة االمنية االخرى ،لكن ال يزال
ينتظرنا الكثري واالقىس ،لسببني :االول يكمن
يف الوضع الدويل والكباش بني املخططات
الكربى ،واآلخر يف تطور اساليب قتال
الجامعات االرهابية وضعف التنسيق الدويل
العام لجهة التبادل االستخباري واملعلومايت،
ألن لكل من اصحاب املشاريع الكربى
اجندته ومرشوعه ،ونحن مضطرون
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لنواجهها ونتحسب منها جميعها .االمن ال
يتحقق باالماين والرهان عىل النيات الحسنة.
االولويات كلها متساوية راهنا ،وحكام قد
تتعدل بتعدل الظروف السياسية والعسكرية
لجهة رفد املديرية بالعديد املتخصص
والعلمي والعتاد التقني املتطور .وهنا اود
االشارة اىل ان من اولويايت مرحلياً السعي
والعمل عىل تعزيز املكتسبات والتقدميات
لعديد املديرية العامة لالمن العام.
■ عىل الصعيد االمني نجح االمن العام
يف تحقيق انجازات نوعية .فهل يعني هذا
تراجع مستويات الخطر ،أم ان هناك ثغرا ال
تزال قامئة وتهدد لبنان واللبنانيني؟
□ االنجازات التي حققها االمن العام جاءت
نتيجة طبيعية للقيام بالواجب .اردنا ان تأيت
يف سياق التصدي لكل ما يهدد أمن لبنان
واللبنانيني وميسه ،وال نكتفي بالعمل عىل
هذا املستوى فقط ،بل نسعى اىل مستوى
اكرث تطورا وفاعلية .االمن العام اوجد نظرية
االمن االستباقي وجعله شعارا ومنوذجا
يتفاخر بها املسؤولون ،وهو القدرة عىل
منع اي عمل ارهايب قبل وقوعه .من هنا
كان وال يزال النجاح حليفنا يف القاء القبض
عىل بعض الشبكات التي كانت تخطط
للقيام باعامل ارهابية قبل تنفيذها .لكن
مصادر الخطر التي تهدد لبنان ،هام الخطر
الصهيوين واالرهاب التكفريي ،كذلك هناك
التعقيدات االمنية التي تضاف اىل هذين
الخطرين ،وتتمثل يف االضطرابات داخل
املخيامت الفلسطينية ،وتسلل االرهابيني
اىل صفوف النازحني السوريني .وال بد من
التشديد عىل رضورة تبادل املعلومات
والخربات والتنسيق بني الدول ،لتحقيق اعىل
نسبة نجاح يف مكافحة االرهاب الذي يجب
ان نواجهه استنادا اىل نظرية االمن االستباقي
الذي هو مواكبة مجتمعية تكافح الفكر
املتطرف وااللغايئ واآلحادي الرأي والرؤية،
واال ستبقى األجهزة العسكرية واالمنية
يف حرب مفتوحة مع البيئات الخارجة عن
الضبط والرقابة عىل مكوناتها الفكرية
والثقافية ،وهذا يفرتض تعاونا دوليا جديا
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هناك حال غير مسبوقة
من الشلل تعطل الحياة
السياسية وتضرب االقتصاد

خضنا اصعب املواجهات
مع االرهاب وال يزال ينتظرنا
الكثير واالقسى

وليس انشائياً ألن هناك مؤسسات تعمل ليل
نهار عىل انتاج االفكار املتطرفة والغوغائية،
واالمن قادر عىل املواجهة والهجوم والتعقب
واملكافحة ،لكن تجفيف منابع هذا الفكر
يف حاجة اىل جهد مجتمعي فكري وثقايف
يفتح كوة يف جدار التقوقع واالنغالق .من
املهم ان يعلم الجميع ان اصحاب هذا الفكر
ال مييزون بني احد وآخر .فالعامل بالنسبة
اليهم ينقسم اىل فسطاطني :اما معهم او
عليهم ،وهذا بدا واضحا يف سائر الدول التي
اجتاحوها ،وحتى عندنا ويف كيفية التعاطي
مع رفاقنا العسكريني الذين حررناهم واولئك
األبطال الذين ما زالوا مختطفني .الخاطفون
االرهابيون مل مييزوا بني هذا العسكري او ذاك
واىل اي مذهب انتمى.

السياسية وترضب النشاط االقتصادي بكل
تنويعاته ،وقبل كل يشء تصيب اللبنانيني
يف يومياتهم واستقرارهم ،وتثري القلق حول
حارضهم ومستقبلهم .املعركة مع االرهاب
وضده قد تكون معركة قيم واخالق لبعض
العامل ،لكنها بالنسبة الينا هي اىل ذلك
معركة وجود وبقاء ،وسنخوضها بالسالح
والكلمة النها معركة قلوب وعقول ،وسننترص
بالنموذج املضاد ملا يقدمه ارهاب "داعش"
و"النرصة" واخواتهام ،والنموذج هو الفرادة
اللبنانية بارادة العيش املتنوع الدميوقراطي
الحر واملسؤول .كلام ازدادت مناعتنا الوطنية
متاسكا ،تقدمنا يف الحرب عىل االرهاب
كنقيض وجودي للبنان .اؤكد لكم اننا يف
االمن العام لن ننتظر صوت انفجار او نشوب
معركة يف احد شوارعنا او مرافقنا.

■ اين اصبح ملف العسكريني املخطوفني؟
هل من تطورات ايجابية؟
□ انا أرص عىل ان هذه قضية وطنية تعني
لبنان الدولة وليست ملفا ،الن العسكريني
مخطوفني من تنظيم ارهايب وهم ليسوا
ارسى ،ونبذل مع قائد الجيش العامد جان
قهوجي جهودا حثيثة يف اتجاهات عدة عىل
مستويات مختلفة .فهم رفاق السالح وابناء
املؤسسة العسكرية .بالنسبة اىل التعقيدات،
فاملسؤولية ال تقع عىل الدولة اللبنانية بل
عىل االطراف الخاطفني الذين يستثمرون هذا
امللف وفقا الجندة خاصة بها ،واذكر اننا قبلنا
مببدأ املقايضة يف عملية التفاوض ،ما يثبت
ان الدولة مل تقرص ومل ترتك مجاال او بابا
الستعادة العسكريني اال وطرقته ،واقدمت
عليه من دون تردد .اآلن نبحث عن قنوات،

يجب تقديم االمن عىل املراوحة السياسية والعبثية لنصل اىل مرحلة االمن الصلب.

وتواصلنا مع بعضها ،ونخترب جديتها وهذا
من تقنيات التفاوض وليس مادة اعالمية.
املطلوب الصرب والرسية كمفتاحني للنجاح،
والعمليات املشابهة استغرقت وقتا حتى
وصلت اىل خواتيمها .نسعى اىل ان تشهد
هذه القضية الوطنية دفعا اىل االمام.
■ ما هو التصور حول املعركة ضد االرهاب
يف ظل تأكيد دويل عىل وجوب انخراط
الجميع فيها؟
□ املعركة ضد االرهاب تزداد صعوبة
ألن البيئات والبؤر االرهابية تزداد توسعا
وانتشارا ،وألن املجتمع الدويل مل يتفق عىل
اسرتاتيجيا موحدة .كام قلت سابقا فان
لكل دولة اجندتها ،والواقع ان العامل برمته
ينكشف يوما بعد يوم عىل صعوبة هذه
املعركة .اذا كان صحيحا ان دول العامل قررت
خوض هذه املواجهة حتى النهاية ،اال ان

التخطيط املوحد ما زال مفقودا جراء التباين
السيايس يف عواصم القرار ،مضافا اليه الفوارق
يف االمكانات بني الدول ،بل وحتى نقصها
احيانا .اما يف ما يعنينا ،فأؤكد بتواضع اننا
سننترص يف هذه املعركة ،ألن الهزمية تعني
نهاية لبنان ،وهذا هو دورنا ،وهي واجباتنا
امام وطننا وشعبنا .ورغم ان تعادل الفرص
بيننا وبني االرهابيني ليس متساويا ،لكنه
متواز مبعنى ما بسبب الهشاشة السياسية
عندنا وضعف املناعة الوطنية امام الغرائز
العصبية ،وهذا ما تبدى من خالل االنجاز
النوعي لالمن العام عرب توقيف خلية من
املراهقني والقارصين كان تنظيم "داعش"
يعدها عرب وسائل التواصل االلكرتوين لرضب
السلم الوطني وزعزعة االستقرار.
■ يف خضم هذه املعركة اين يكمن الفارق
بني االمن والحرية؟

□ يف مهامتنا نعمل من دون ان نقدم اولوية
االمن عىل اولوية الحرية .نعمل عىل بناء
الدولة اآلمنة وليس الدولة االمنية البوليسية
القمعية .لقد صار لبنان يف حاجة ماسة اىل
حصانة امنية ركيزتها املناعة السياسية ،وليس
فقط االرتكاز عىل العديد واملعدات التي
تشكو اصال من استنفاد قدراتها وجهوزيتها
النخراطها عىل مدار الساعة بحرب يف كل
االتجاهات .الحصانة االمنية املطلوبة من
املناعة السياسية تكمن يف معالجة الخلل
البنيوي يف الحياة الدستورية والسياسية،
خصوصا وان هيبة الدولة تتآكل تدريجياً
يف كل مناحي الحياة السياسية واالقتصادية
واالجتامعية والبيئية واالخالقية .اشدد عىل
الجانب السيايس لوعي مدى رضاوة الحرب
العسكرية واالمنية التي نخوضها والجيش
سواء بسواء .هناك حال غري مسبوقة من
الشلل ،وهذه ذاتها َمن تعطل الحياة

■ من كل ما تقدم يتبني أن لبنان يف خطر؟
□ نعم لبنان يف خطر .لكن هذا الخطر ليس
جديدا ،فنحن كنا اول من خرب االرهاب
التكفريي يف تسعينات القرن املايض .لكن
تهديد الخطر يزداد كلام تراجعت الحيوية
السياسية الصائبة والجدية وليست السجالية
والزجلية .املثري لالستغراب ان سياسيني مل
يتنبهوا لكون وزير الدفاع االرسائييل افيغدور
ليربمان املعروف بتطرفه وكراهيته دشن
صعوده السيايس وتسلمه حقيبته يف حكومة
العدو بزيارة الحدود واطالق ترصيحات
تهديدية عن االستعدادت لحرب مقبلة عىل
لبنان ،فضال عن انغامس الجيش االرسائييل
اليومي يف تدريبات تحايك الهجوم عىل
لبنان ،وبلغت الوقاحة والصلف باالعالم
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االرسائييل اىل بث صور لهذه التدريبات
عىل قرى جنوبية حقيقية وكيفية اقتحامها
وخوض اشتباكات داخلها .الخطر الذي يحيط
بلبنان صار مرضب مثل عندما قال وزير
يوناين ان بالده ال تريد أن تتحول اىل لبنان
اوروبا ،واالشارة هنا مزدوجة املعنى ،ذلك ان
املنطقة العربية تحرتق بلهيب الحروب .ومن
مل يسقط يف جحيمها مثل لبنان ،فإنه يغرق
بطوفان اللجوء والنزوح .اذا كانت الحروب
قد حذفت من الوجود أو كادت دولة من
هنا او هناك ،فإن الخطر الذي يهدد لبنان
هو "فقدان الرتابط" عىل حد التعبري الذي
استعمله مايكل هايدن الرئيس السابق
لوكالة االستخبارات املركزية االمريكية.
■ ما هي التحديات االمنية للنزوح السوري
يف لبنان؟
□ ان الحدود الطويلة مع سوريا جعلت
من املنطقي ان يتلقى لبنان ارتدادات
ثقيلة وعنيفة للحرب يف سوريا عىل الصعد
املختلفة االقتصادية والسياسية واالجتامعية
والدميوغرافية وخصوصاً االمنية .ما ينبغي
التوقف عنده بالتمحيص وتحليل ابعاده هو
ان تدفق النازحني السوريني الكثيف قد حدث
يف غضون سنتني فقط ،وهو امر غري مسبوق
يف اي دولة يف العامل ،ومبعدل تجاوز  %33من
عديد اللبنانيني املقيمني .هؤالء دخلوا تحت
ثالثة تصنيفات :االول فئة دخلت عرب املعابر
الرشعية وسكنت لدى االقارب او يف شقق
مستأجرة  ،واآلخر دخل عرب معابر رشعية
وغري رشعية وتو ّزع عىل املناطق ،اما الثالث
فهم ّ
العمل السوريون الذين يعملون اصال
يف لبنان وقد استقدموا عائالتهم اىل حيث
امكنة اعاملهم (ورش  -مزارع )...ومل يتم
تسجيل غالبيتهم .هذه النسب تضع لبنان
امام تداعيات واخطار امنية صعبة وكبرية.
تم استغالل النازحني
عىل الصعيد االمني ّ
من جهات متطرفة سياسيا ودينيا ،اضافة
اىل تدخل النازحني يف الشؤون الداخلية
اللبنانية ،فضال عن ارتفاع معدل الجرمية
(سلب ،نشل ،تعد ،قتل) ،حيث تبني ان
العدد االكرب من الجرائم ن ّفذها او اشرتك يف
تنفيذها اشخاص من النازحني ،استغ ّلوا صفة

معايدة
يف العيد  71للمديرية العامة لالمن العام ،خاطب اللواء عباس ابراهيم العسكريني واللبنانيني،
عرب "االمن العام" ،باملعايدة اآلتية:
"اود معايدة عسكريي االمن العام ،واحب ان ادعوهم عسكريي االمن العام وليس موظفي
االمن العام ،وقد شاعت هذه التسمية وسمعتها عندما توليت املديرية بالقول موظفي االمن
العام .نحن لسنا موظفني .نحن اصحاب مهمة ولسنا اصحاب وظيفة .املهمة هي الحفاظ عىل
امن لبنان واللبنانيني .من هذا املنطلق ،ومن هذا الشعار ،ادعوهم عسكريني ،واحضهم عىل
تقديم املزيد من التضحية والعطاء ،واملزيد من بذل الجهد يف اتجاه الحفاظ عىل امن لبنان
واللبنانيني واملتواجدين عىل االرايض اللبنانية ،ألن هذا االمر يدخل ايضا ضمن اختصاصنا ،رعاية
االجانب ورعاية الوافدين ايا تكن جنسياتهم.
لبنان ملا يزل يف العناية الفائقة ،وملا يزل يف حاجة اىل هذه العناية الفائقة .وكام هو واضح االن
ان عسكريي االمن العام ،ضباطا ورتباء وافرادا ،هم يف مقدم االطباء الذين يؤمنوا العناية لهذا
الوطن الجريح واملواطنني الذين يف حاجة اليهم .يف هذه املناسبة اجدد دعويت اليهم لبذل املزيد
من التضحية .ميكن الحاجة ان تكون فوق طاقاتنا ،امنا ارادتنا تعوض هذه القدرة وهذه الطاقات.
اقول لهم مربوك عليكم العيد .لو مل يكن بذلكم وعطاؤكم انتم ورفاقكم يف االجهزة االمنية
االخرى ما كان هناك من عيد ،وما كنا وصلنا اىل يوم  27آب ،عيد االمن العام ،عىل امل يف ان
يكون  27آب املقبل يوم قيامة لبنان.
انتم كعسكريني يف االمن العام ستكون لكم اليد الطوىل واملساحة الواسعة والكبرية يف قيامة لبنان.
اما كلمتي اىل اللبنانيني فاقول :يف الغالب اكره الوعود واحب االنجاز .االنجاز الذي ال يُتكلم عنه
قبل اوانه كون الوعود تعرتيها مصاعب ومطبات كثرية .اعد اللبنانيني بالتصميم والعزم والحزم عىل
متابعة املهمة التي اقسمنا اليمني عىل ادائها للحفاظ عىل لبنان واللبنانيني .ا ِعدُهم ايضا انه مهام
بلغت التحديات ،لن نتواىن ونرتاجع عن الحفاظ عىل امنهم واستقرارهم".
االقتناعات الوطنية وحدها تراعي بقاء لبنان الجمهورية الربملانية الدميوقراطية.

االمن العام اوجد نظرية
االمن االستباقي وجعله
شعارا ونموذجا بالقدرة

نازح لتشكيل عصابات تتعدى عىل الناس
واالمالك العامة والخاصة بهدف الحصول عىل
املال ،اذ بلغ عدد املتورطني السوريني اكرث
من ستة آالف شخص .االخطر من الناحية
االمنية ـ السياسية استدراك تداعيات هذه
االزمة بسبب االستقطابات الداخلية وارتباط
اطراف لبنانيني باطراف االزمة السورية،
بحيث تح ّول لبنان اىل مرسح للرصاع بني

القوى الداخلية والخارجية املؤيدة للنظام
واملعارضة له ،االمر الذي دفع االعالم اللبناين
اىل دخول نفق التحريض واملغاالة وتسويف
للحقيقة واستغالل التقنيات املتوافرة من
تلفزيون وصحف واذاعات ووسائل تواصل
اجتامعي والكرتوين .هنا اسجل للتاريخ اآليت:
صار لبنان اختبارا يف االطار االقليمي حيث
الحروب هي الغالبة .بالتعريف السيايس
ينبغي التنبه اىل ان الوقت يحرق لبنان شيئا
فشيئا ،ويجب تقديم االمن عىل املراوحة
السياسية والعبثية القامئة يف بلدنا ،لنصل اىل
مرحلة االمن الصلب .املشكلة ايضا تكمن يف
تسلل االرهابيني اىل اوساط النازحني ،وهناك
امر بالغ االهمية والحساسية عند اللبنانيني
من مسمى "املخيامت" ،تعيد اىل اذهانهم
املخيامت الفلسطينية وما نتج منها وعنها
يف سبعينات القرن املايض ،حتى ان بعضها

اىل اآلن مثار قلق واضطراب واحيانا توترا
امنيا .ما يهم التمييز فيه هو ان الالجئني
السوريني ليسوا ارهابيني .هم برش اوال وقبل
كل يشء ونحن نتعاطى معهم مبعنيني  :االول
انهم برش وحقهم يف الحياة الكرمية مقدس،
والثاين انهم سوريون اشقاء ووقفوا إىل جانب
لبنان يف أثناء الحرب االرسائيلية عام .2006
اىل كل هذا جاء االلتباس حول توطينهم يف
الدول التي لجأوا اليها عىل لسان االمني العام
لالمم املتحدة بان يك مون .مسألة التوطني
يف لبنان تساوي مبارشة الحرب .بلدنا مركب
دقيق من التوازنات الدميوغرافية ،وهذا
امر غاية يف الخطورة .املقلق ان الكثري من
الالجئني لن يعودوا اىل سوريا ،مع احتامل
تطاحن امليليشيات الحالية وعندما يطول
التهجري ،يصبح عدد منهم مستقرين يف اماكن
لجوئهم ،وقد تتالىش رغبتهم او ارادتهم يف

العودة ،وال بد من التذكري باننا استقبلنا منذ
ستني عاما مئة الف فلسطيني نازح صاروا
االن نحو ستامية الف مع ابنائهم واحفادهم،
من دون ان ننىس ما افىض اليه وقوعهم عىل
خط التناقضات اللبنانية وما انتهينا اليه حربا
وتدمريا وانحالال يف الدولة وبنيتها.
■ كيف ميكن تقويم وضع لبنان حاليا؟
□ لبنان يف حال االستقرار الحرج ،يواجه كام
كبريا ونوعيا من التناقضات التي اضحت
عصية بسببب الواقع الداخيل غري املقبول،
واحياناً جراء عمل خارجي يريد لبنان
ساحة او مستودعا لالزمات ،او حقل تجارب
لالفكار التي ميكن اسقاطها عىل املنطقة.
واملفارقة االكرث حدة تتجىل يف انه بعد كل
محطة مفصلية ينتقل لبنان واللبنانيون
من موقع اىل آخر مشابه مينع تحول

الوطن اىل دولة وجمهورية بكل ما للكلمة
من معنى .االسوأ ان االمراض السياسية
تزداد انتشارا يف الجسم اللبناين وتعطبه،
يف ظل مخططات دولية تجعل استقرارنا
حرجا .االخطر من كل ذلك ان هناك نوعا
من التكيف مع االزمات والفراغ الرئايس
والشلل الحكومي .الوضع الحايل غري مريح
عىل االطالق ،واملقبل من االيام تغلب عليه
صفة الحرج كحد ادىن والخطر كحد اقىص،
اللهم اال اذا استطعنا الخروج من مربع
املراوحة واالنقسامات .الحراجة والخطر
اللذان اتحدث عنهام ليسا مقصورين عىل
االمن والسياسة ،بل هام يحيطان باالقتصاد
والتامسك االجتامعي ،الن النظام االقتصادي
عندنا اعرج فاالثرياء يزدادون ثراء والفقراء
فقرا ،بينام الطبقة الوسطى تكاد ان تصري يف
عداد املفقودين.
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مقابلة

غاصب مختار

تفسيران في صالحية الرئيس قبولها أو رفضها

شبطيني :إستقالة الوزير خطية ،وال يمارس عمالً

اثارت استقالة الوزير ارشف ريفي ثم وزير حزب الكتائب االن حكيم ،بعد رفض الوزير الكتائبي اآلخر سجعان قزي التزامها،
الكثري من االسئلة عن دستوريتها وطريقة تقدميها ومفاعيلها العملية .رغم ما حصل ،مل يبت رئيس الحكومة متام سالم
االستقالتني السباب سياسية وميثاقية
برر رئيس الحكومة متام سالم عدم اتخاذ
قرار قبول استقالة وزيري العدل ارشف ريفي
واالقتصاد والتجارة اآلن حكيم أو رفضهام،
بشغور موقع رئاسة الجمهورية ،واعالن
القوى املسيحية املنضوية يف الحكومة ان بتها
واصدار مرسوم بقبولها صالحية لصيقة برئيس
الجمهورية .لذا ال ميكن الوزراء مجتمعني
توقيع مرسوم قبول االستقالة ،شأن ما يفعلون
يف سائر املراسيم التي تصدر عن مجلس
الوزراء.
كان لوزيرة شؤون املهجرين القاضية اليس
شبطيني التي مارست السبوعني مهامت وزارة
العدل وكالة عن الوزير املستقيل بناء عىل
مرسوم توزيع الحقائب وكالة يف غياب الوزراء
االصيلني ،موقف متميز من االستقالة شكال
ومضمونا .رشحت لـ"االمن العام" حيثياتها
وطريقة التعامل معها دستوريا وقانونيا
وسياسيا ،ومتنت عودة الوزراء عن استقالتهم ■ ،ملاذا اذن استقال من الحكومة؟
اال انها رأت الحل الوحيد لتجاوز االزمات □ ال اعرف اذا كانت لديه اعرتاضات ،لكنني
الحكومية والسياسية يف انتخاب رئيس قرأت وسمعت ان هناك خالفا بني رئيس الحزب
للجمهورية يعيد انتظام الحياة الدستورية سامي الجميل وبني الوزير سجعان قزي ،رمبا
والسياسية.
هو الذي دفعه اىل االستقالة .لكن وزيري
الكتائب قاال انهام اعرتضا عىل ملف النفايات.
■ كيف تفرسين استقالة الوزراء من اال انه وفق محرض الجلسة الحكومية ،هام
الحكومة؟ هل هي جدية اعرتاضية عىل االداء تحفظا وقاال انهام لن يعطال عمل الحكومة.
ام سياسية  -اعالمية؟
يبدو انه حصل زعل الن مجلس الوزراء اكمل
□ استقالة الوزير ارشف ريفي كانت اعرتاضية عمله من دونهام ،بينام ال يفرتض ان يحصل
بسبب موقفه من ملف محاكمة الوزير زعل النهام مل يعطال عمل الحكومة بل انسحبا
االسبق ميشال سامحة .وقد كلمته وطلبت منها ،وهذا موقف يشكر حزب الكتائب عليه.
منه الصرب الن امللف مل ينته ،فقال انه مضطر امتنى استمرار التعاون والتنسيق والحوار بيننا
اىل ذلك بسبب غضب الشارع الطرابليس .اما كوزراء للقاء التشاوري ولقاء الجمهورية وبني
وقد انتهى هذا امللف وصدر الحكم يف حق حزب الكتائب ،الننا فوجئنا باالستقالة .مل تتم
سامحة ،بات عىل الوزير ريفي ان يعود عن مراجعتنا او التشاور معنا فيها.
استقالته ،خصوصا وان رئيس الحكومة مل
يقبلها رسميا رغم تقدميها خطيا .بالنسبة اىل
استقالة وزيري حزب الكتائب سبق وقدرنا
موقف رئيس الحزب النائب سامي الجميل
باالنسحاب من مجلس النواب اعرتاضا عىل
عدم قبول طلبه انتخاب رئيس الجمهورية ،الن
مجلس النواب هو حكام يف انعقاد النتخاب
الرئيس وليس ملامرسة اي عمل آخر .لكن
السؤال :ملاذا مل يقدم استقالته ونواب الحزب
من مجلس النواب وقدم استقالة وزيري
الكتائب من الحكومة؟ لهذا اعتقد ان مثة
سببا آخر اعمق مام اعلن .امتنى عىل الوزير
االن حكيم ان يعود عن استقالته ،النه وزير
ناجح ونشيط وخلوق وجدي ،وعليم يتمتع
بكل الصفات ،حتى يستفيد مجلس الوزراء
من علمه ونشاطه.

■ هل االستقالة سليمة دستوريا وقانونيا يف
الشكل؟ ما الفارق بني استقالة الوزير ريفي
الخطية والوزير حكيم الشفهية؟
□ برصاحة أرى ان االستقالة عمل منفرد وتعبري
عن ارادة منفردة .اذا اراد اي وزير االستقالة
جديا يجب ان يتوقف عن اي عمل ،وان يقدم
استقالته خطيا .يف حالة الوزير ريفي يعترب ان
استقالته يجب ان تقبل النه قدمها خطيا ،ومبا
انها مل تقبل يستمر يف عمله اىل حني الرد عليه
ايجابا ام سلبا .اما النائب سامي الجميل فاعلن
االستقالة نيابة عن الوزيرين قزي وحكيم ،لكن
ذلك ال يعني ان قزي قدم استقالته رسميا .ال
يجوز ان ينوب احد عن وزير بتقديم استقالته،
لذلك مل يلتزمها الوزير قزي .يجب تقديم
عي
االستقالة خطيا من الوزير نفسه ،النه ّ
مبوجب مرسوم خطي ،وتقبل مبرسوم خطي.
علام ان الوزير حكيم قال انه سيقدم استقالة
خطية ،لكنه مل يفعل .اعتقد انه ليس راغبا يف
االستقالة لكنه يلتزم قرار الحزب.
■ اال يستطيع الوزير تقديم االستقالة اىل
رئيس الحكومة بدال من رئيس الجمهورية؟
□ االستقالة تقدم اىل رئيس الحكومة ،لكن
اىل َمن يرفعها رئيس الحكومة ليصدر مرسوم
قبولها؟ يرفعها اىل رئيس الجمهورية حكام.
بت االستقالة يكون بني رئييس الجمهورية
والحكومة فقط.
يرصف اعامل الوزارة
■ حتى ذلك الوقت هل ّ
ام يبقى يف البيت؟
□ قانونيا ودستوريا هناك مدرستان :مدرسة
تقول باعتباره مستقيال رسميا منذ ان قدم
االستقالة خطيا ،وال يحق له القيام بأي عمل

وزيرة شؤون املهجرين اليس شبطيني.

وعب
الن ارادته هي عدم االستمرار يف العمل ّ
عنها باالستقالة ،ومدرسة ثانية تقول ان عىل
الوزير ترصيف االعامل حتى بت االستقالة
سلبا ام ايجابا.
يرصف الوزير املستقيل
■ ما االفضل ،ان ّ
االعامل ام يبقى يف بيته؟
يرصف االعامل طبعا .االفضل ان يعود
□ ان ّ
عن االستقالة الن ترصيف االعامل موقف
احتجاجي.
■ ما حدود ترصيف االعامل؟
□ ليس لها حد .البعض يقول ان بت االستقالة
يجب ان يأيت من رئيس الجمهورية الذي له
صالحية لصيقة بشخصه قبوال او رفضا .لذلك
ال يحق للوزراء االربعة والعرشين النظر يف
االستقالة قبوال او رفضا.
■ هل مامرسة ترصيف االعامل استنسابية
للوزير؟
□ يتم تفسري ذلك وفقا للدستور وطبيعة
ويرصف االعامل وقد
االستقالة .قد يستقيل
ّ
يقعد يف البيت .لكن ال يجوز ان يهمل مصالح
الناس بطريقة استنسابية .انا مع ترصيف
االعامل الن مصالح الناس والبلد اهم من
مصلحة الوزير الشخصية .الوزير االصيل احق
من الوزير بالوكالة يف ترصيف االعامل.

استقالة الوزير تعبير عن
ارادة منفردة ،وتصريف
االعمال موقف احتجاجي
■ ما معنى االستقالة يف هذه الحالة؟
□ رمبا يعتربونها موقفا احتجاجيا عىل عمل
الحكومة.

وال يحق لهم اصدار مرسوم قبول استقالة
وزير؟
□ النها صالحية لصيقة بشخص رئيس
الجمهورية .ميكن القيام نيابة عن الرئيس
باالعامل العادية ،امنا االعامل اللصيقة
بالرئيس شخصيا ال يصح للوزراء القيام بها.
صحيح ان مثة َمن يقول انه يعود اىل الوزراء
مجتمعني قبول استقالة وزير او رفضها،
لكن الوزير الذي يقدم استقالته ويخرج من
الحكومة يعني انه مل يعد مثة عدد كامل
للوزراء يف الحكومة ،ويف حالنا الحالية مثة 21
وزيرا وليس َ .24من يريد ان يعطي للرئيس
صالحيات يقول ان صالحيته قبول االستقالة
او رفضها ،ومن ال يحبذ هذه الصالحية يقول
ان مجلس الوزراء مجتمعا يقوم باملهمة .مثة
مدرستان ايضا يف هذا املجال ،ونص الدستور
هنا غري واضح .رئيس حزب الكتائب يعترب
ان هذه الصالحية لصيقة برئيس الجمهورية
النه متمسك بصالحيات كبرية للرئيس،
واعتقد ان الوزير بطرس حرب مع هذا
املوقف ايضا .اما انا فاقرأ يف املدرستني ،لكني
ال اصدر حكام مسبقا .مثة ثغر يف اتفاق
الطائف وقد حدد الرئيس ميشال سليامن
يف خطاب نهاية الوالية هذه الثغر ،وهو
شكل لجنة لتحديد البنود الواجب تعديلها
يف الدستور.
■ هل من واجب الرئيس قبول االستقالة اذا
ارص عليها الوزير؟
□ نعم .صالحية رئيس الجمهورية تعيني
الوزراء وقبول استقاالتهم .يف غياب الرئيس
تبقى االستقالة معلقة.

■ هل يرتتب يشء ما عىل َمن يقدم باستقالة
خطية وال يرتتب عىل من يقدمها شفهية؟
□ ال يرتتب يشء عىل هذا او عىل ذاك .طلب
استقالة الوزيرين حكيم وقزي كان اعالنيا اكرث
مام هو جدي .اما من هو املسؤول عن املالحقة
واملتابعة ،فارى ان عىل مجلس النواب ان
يحاسب الحكومة ،لكن املؤسسات لدينا معطلة
وال توجد محاسبة وال احد يحاسب احدا .ال
محاسبة عىل حكومة ،وال عىل نائب ،وال عىل
موظف ،وال عىل الفاسد .تشكلت الحكومات
بعد اتفاق الطائف من الكتل النيابية ،فكيف
يحاسب املجلس وزيرا عينته كتلة نيابية؟

■ اىل متى؟
□ إسألوا رئيس الحكومة .هو الذي يقرر.
ال يريد للقوى املسيحية ان تستخلص ان
يف االمكان االستغناء عن رئيس الجمهورية،
وان البلد مايش من دونه .كل االمور تتخذ،
ويالالسف ،طابعا طائفيا ومذهبيا وسياسيا
ومناطقيا.

■ ملاذا يحق للوزراء مجتمعني اصدار كل
املراسيم حاليا نيابة عن رئيس الجمهورية،

■ كيف املخرج اذن من هذه االشكاليات؟
□ املخرج يف انتخاب رئيس للجمهورية.
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الملف
رضوان عقيل

مأزق قانون اإلنتخاب :مختلط  +مصالح متباعدة  +التمديد

"الستون" :ها أنا هنا

تواصل الكتل النيابية مناقشة مرشوع قانون االنتخاب الذي مل يشق طريقه بعد اىل
االتفاق عىل مسودته حتى ،قبل حلول موعد االنتخابات النيابية صيف  .2017تجمع
القوى السياسية املشاركة يف اللجان النيابية املشرتكة عىل تأييد قانون عرصي ،اال ان
شغور رئاسة الجمهورية ال يزال مستمرا
يبدو ان انتاج قانون انتخاب عرصي ال يتجاوز
حدود التمني وااللسنة التي تنطق به .اما يف
الحقيقة ،فان اكرث االفرقاء يعاينون اي مرشوع
انطالقا من مصالحهم وما ميكن ان يحصدوه من
مقاعد يف الربملان املقبل ،بعيدا من صحة التمثيل.
يف ظل املراوحة التي تتسم بها مشاريع القوانني
املطروحة يف ساحة النجمة ،التي ال تغيب
مالئكتها عن طاولة الحوار الوطني يف عني التينة،
يحرض بقوة طرح املرشوع املختلط بني النسبي
واالكرثي ،وقد حصل حتى االن عىل مساحة
مقبولة من التوافق ،وان كان بعض الجهات ال
يستسيغ السري به خيارا.
يف ظل عدم وضوح الرؤية النهائية حيال املرشوع
املقبل لقانون االنتخاب ـ اذا كتبت له الحياة ـ

يالحظ ان النسبية التي كانت مرفوضة يف االساس
عند بعض القوى ،اخذت تلقى قبوال يف املناقشات
وإن يف نصف مقاعد الربملان ،استعدادا لهذه
التجربة التي تنادي بها قوى سياسية منذ اعوام،
وتدعو اىل تطبيقها بغية متثيل الناخبني املترضرين
من هيمنة النظام االكرثي ،اذ يقيص برضبة قاضية
الخارسين يف االنتخابات وإن بلغوا عتبة .%49
ورغم املساعي املبذولة للتوصل اىل قانون عرصي،
يطل شبح قانون ( 1960املعدل عام  )2008برأسه
كل يوم .يالحظ ان املتهمني باستمرار بالوالء
له انهم ينفون التهمة ومامطلتهم يف جلسات
اللجان النيابية املشرتكة بغية استنفاد الوقت
واقرتاب موعد االستحقاق ،والقول ان ال مفر منه.
ال يخفي التيار الوطني الحر ان تيار املستقبل

حمادة :ال نقبل بأن نكون
تابعني الكثريات
النائب مروان حامدة" :ال يكمن املأزق
يف قانون االنتخاب يف رصاع العناوين
او املعايري او النصوص ،بل يف تفاصيل
التفاصيل من خالل بروز بعض العقد
التي يدور حولها التباين بني النسبي
واالكرثي وعملية تقسيم الدوائر .الحل يف
رأي فريقنا السيايس ال يكون اال بتسوية
منطقية وعادلة .مثة مرشوعان ،قدم
االول منهام الرئيس نبيه بري والثاين نحن
والقوات اللبنانية وتيار املستقبل .ما يطرح
يف العلن يف بعض الكتل الكربى واقرارها
باالنفتاح عىل جميع املكونات امر يجب

ان يأخذ طريقه اىل التطبيق ،انطالقا
من احد املرشوعني املختلطني .ال بد من
االلتفات اىل معضالت يف مقاعد صيدا
وبرشي وبعض املقاعد يف بريوت .ينبغي
التوقف هنا عند بعض تقسيامت الدوائر،
واعطاء هذا االمر العناية املطلوبة واىل
ابعد الحدود.
يقول املنطق برضورة الدفع اىل قانون
انتخاب جديد مبني عىل ارادة الناخبني.
مثة مساع عدة تبذل يف هذا الخصوص،
وسعي مشرتك بني الرئيس بري والنائب
وليد جنبالط يلتقي مع اندفاعة عند

والحزب التقدمي االشرتايك اول املستفيدين من
االبقاء عىل قانون  1960الذي اراده الرئيس فؤاد
شهاب لدورة واحدة ،ومل يدع له آنذاك بطول
العمر والبقاء كل هذه السنني.
يبقى ان جميع الكتل تشدد عىل رفض التمديد
للمجلس الحايل للمرة الثالثة ،وتخىش يف الوقت
نفسه التوجه اىل االستحقاق وامتامه يف موعده،
من دون اخفاء خطورة استمرار عدم انتخاب
رئيس الجمهورية .كيف تكون حال الحكومة يف
ظل الشلل الذي تعاين منه؟ اين يكمن املأزق يف
عدم متكن الكتل النيابية من التوافق عىل قانون
انتخاب؟ هل من وقت يسمح بعد بالتوصل اليه
قبل موعد االستحقاق؟ اي خيار هو االفضل؟
اسئلة حملتها "االمن العام" اىل اربعة نواب
مكلفني باسم كتلهم صوغ قانون مل يتفق عليه
بعد :مروان حامدة (كتلة اللقاء الدميوقراطي)،
ميشال موىس (كتلة التنمية والتحرير) ،احمد
فتفت (كتلة املستقبل) ،اآلن عون (تكتل
التغيري واالصالح).

نؤيد الحد املعقول
من النسبية التي تنصف
فئة وال تلغي اخرى

النائب مروان حامدة.

القوات اللبنانية يف هذا االتجاه مع قوى
اخرى للتوصل اىل قانون انتخاب.
ال يزال مثة امكان للوصول اىل قانون انتخاب،
وقد قدمنا رأينا يف املرشوعني املختلطني .نحن
نسري مع ما سيؤدي اىل انصاف املسيحيني،
وبالطبع السنّة والشيعة مرتاحون يف اي
قانون ،وليس عىل حساب الغاء مك ّون
اسايس هو طائفة املوحدين الدروز .يف
قانون الرئيس بري الذي يقسم جبل لبنان
اىل اثنني يضع قضاء بعبدا يف محل الفاصل

يف موضوع النسبية ،وتاليا فان جنبالط يؤ ّمن
نائبا اكرثيا يف الشوف ونائبا نسبيا يف عاليه،
لكنهم يأخذون منه بقية املقاعد.
فريق اللقاء الدميوقراطي يواظب عىل حضور
الجلسات النيابية ،ومل نتغيب عن جلسة
واحدة يف انتخاب الرئيس او يف اللجان
النيابية .ال بد من التشديد عىل نقطة هي ان
ال نسبية مطلقة ميكن ان تطبق ،وال رسيان
لنظام الدائرة الفردية اي صيغة الصوت
الواحد للناخب .نحن ال نتمسك بقانون

موسى :مشروع املختلط
هو االوفر حظا
النائب ميشال موىس" :حتى اليوم هناك رغبة
كبرية ،عىل االقل يف العلن ،عند اكرث االفرقاء
السياسيني هي القبول باملرشوع املختلط
الذي شكل قاسام مشرتكا يف ما بينهم .تعمل
اللجان املشرتكة عىل ايجاد مساحة مشرتكة
لهذه االمور ،لتقلص مساحات االختالف يف
تحديد نسب النسبية واالكرثي ضمن مقاييس
معينة ،ومعاينة الدوائر االنتخابية التي تشهد
اشكاالت.
نرى ان كل النقاط الخالفية مل تفض اىل ايجاد
تفاهامت بني االفرقاء ،سواء يف عمل اللجان
السابقة التي كفلت هذه املهمة او عرب اللجان
املشرتكة .تتمحور االمور حول هذه النقاط
الشائكة من دون ان يحصل التقدم املنتظر
واملوعود ،ورمبا يأيت دفعة واحدة او ال يتم
ابدا .مل نحصد اليشء االيجايب املطلوب حتى
االن .نالحظ انه عند الدخول يف التفاصيل
نصطدم بالعراقيل نفسها ،من دون حصول
تقدم .لذا يجب ان تتوافر ارادة سياسية
للخروج من هذه املعضلة .عىس ان تساعد
االتصاالت التي تجرى يف هذا الشأن عىل
االتفاق عىل قانون انتخاب .قد تقدم السلة
املتكاملة التي قدمها الرئيس بري قدرة اكرب
للمتحاورين.
املرشوع املختلط الذي قدمته كتلة التنمية

والتحرير يلقى قبوال ال بأس به ،ويخضع لالخذ
والرد .علينا ان نتكلم عمليا .فمن بني القانون
املقدم من كتلتنا واملختلط االخر املقدم
من القوات اللبنانية وتياراملستقبل والحزب
التقدمي االشرتايك مل نحصل عىل تطور كبري
يف املرشوعني .واىل ان تحني رغبة سياسية يف
هذا االمر تربز اهمية جدوى طاولة الحوار
الوطني يف عني التينة للتوصل اىل تفاهم حيال
املواضيع السياسية ،وابرزها قانون االنتخاب.
يبقى اليشء االيجايب يف هذا امللف هو حصول
حوارات ثنائية بني االقطاب .وهذا امر جيد و
ّ
يحض االجواء من اجل القانون املنتظر.
من املفرتض يف القانون املقبل توافر النسبية،
اقله يف نصف املقاعد عىل اساس املرشوع
الذي قدمناه .وهو بالطبع يدخل روحا
جديدة اىل الحياة السياسية يف البلد واىل
قانون االنتخاب .اذا مل نستطع تطبيق النسبية
يف كل لبنان لرفضها من بعض االفرقاء ،فعىل
االقل تكون وضعت قدما يف االرض السياسية
اذا اعتمدنا نصف نسبية يف املقاعد .اذا اردنا
تجديد الحياة السياسية يف البلد ،ال بد من
اعتامدها كونها تعطي فرصا لالفرقاء جميعا
وال تلغي اآلخر.
مرشوع الرئيس بري يقوم عىل النسبي
واالكرثي ،ومن الطبيعي ان يكون مناصفة

الستني ،ونرفض اتهامنا بعدم القبول بسواه.
نؤيد الحد املعقول من النسبية التي ال تأيت
بانصاف فئة وتلغي الفئات االخرى ،وهذا
خط احمر .عىل االقل ينبغي االبقاء عىل
طائفة مؤسسة يف لبنان ان تنتخب نوابها،
ويحق لها الحفاظ عىل متثيلها الحقيقي يف
الربملان ،وال نقبل بأن نكون تابعني الكرثيات.
يف النهاية مل تقفل االبواب بعد امام االتفاق
عىل قانون االنتخاب ،وال يزال الوقت متاحا
للعبور اليه".

مشروع الرئيس بري من اكثر
املشاريع القابلة للتطبيق
وفق مقاييس واضحة

النائب ميشال موىس.

وليس عىل قاعدة  68اكرثيا و 60نسبيا،
وهو من اكرث املشاريع القابلة للتطبيق وفق
مقاييس واضحة .ال يزال هذا االمكان متوافرا
العتامده وإن يف الربع الساعة االخري الذي
نعهده يف لبنان .نحن اليوم نواصل عقد
طاولة الحوار التي ميكن ان تحدث خرقا يف
الجدار االنتخايب .ال يخفى عىل احد ان كل
فريق ميلك طرحا بديال وهذا امر طبيعي.
هناك من يطالب بانتخاب مرشح واحد ،ومثة
من يعمل عىل االبقاء عىل الستني مبوجب
تعديالت اتفاق الدوحة .يف ظل الفراغ القاتل
سيتم االبقاء عىل االخري ،ونحن قطعا نرفض
التمديد".
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فتفت :مع رفع الظلم
عن املسيحيني
النائب احمد فتفت" :ال بد من القول
ملاذا ايجاد قانون جديد لالنتخاب؟ جاء
هذا الطرح بناء عىل ارصار قسم كبري من
االحزاب والتيارات املسيحية عىل اساس
انه يجب تحسني التمثيل املسيحي وقيمة
اصواته يف الدوائر .مبعنى وجود عدد اكرب
من النواب املسيحيني الذين يتم انتخابهم
من بيئتهم .من هنا انطلقت الفكرة ،وتبني
خالل املناقشات التي متت انه عند فتح
هذا املوضوع وفق هذا االطار سنكتشف
مظلوميات كثرية يف قانون االنتخاب.
بالتأكيد مثة مظلومية مسيحية ،لكن كل
الحلول التي كانت تطرح يعترب البعض
ان فيها مظلومية يف ناحية معينة وهذه
هي النقطة االوىل .النقطة الثانية نقولها

برصاحة ،مثة اطراف كثريون يناقشون قانون
االنتخاب من منطلقات مختلفة ،فحزب
الله وحركة امل يريدان النسبية الكاملة يف
املقاعد الـ ،128وطرح التيار الوطني الحر
 15دائرة مع نسبية كاملة .كان منطلقنا يف
تيار املستقبل اكرثيا يف االساس ،وقدم حزب
الكتائب الدوائر الفردية .خالل مناقشات
املظلوميات التي تناولناها ،جرى اتخاذ
الوضع الدرزي يف االعتبار ،اضافة اىل نقاط
معينة يف الوضع السني .عىل سبيل املثال ان
الحاصل االنتخايب للنائب السني يف بعلبك -
الهرمل هو  24الفا و 500صوت ،بينام هو
 65الف صوت يف عكار .هنا يوجد تفاوت
كبري .نحن يف تيار املستقبل اقرتحنا السعي
اىل رفع املظلومية املسيحية ،لذا قدمنا

لن نقبل بسلة
متكاملة تتضمن
قانون االنتخاب

النائب احمد فتفت.

طروحات متتالية ،كان آخرها املرشوع
الذي قدمناه مع القوات اللبنانية والحزب

التقدمي االشرتايك ومجموعة من النواب
املسيحيني املستقلني ،يقوم عىل اساس
املختلط  68اكرثيا و 60نسبيا .قدم العونيون
املرشوع االرثوذكيس .ونذكرهم بانهم اول
من هلل ورحب بقانون الستني الذي تم
تعديله يف اتفاق الدوحة عام .2008
نحن والقوى التي تبنت املرشوع املختلط ما
زلنا نتمسك به ،ونرفض يف املطلق مرشوع
حكومة الرئيس نجيب ميقايت النه ،يف
اختصار ،ينال من متثيل تيار املستقبل يف
مناطقه ،والطائفة السنية بالتحديد ،وعىل

االخرين ان يقدموا مشاريعهم الحقيقية،
وال سيام حزب الله .نحن والحلفاء سنستمر
يف الدفاع عن مرشوعنا .فلنضعه ومرشوع
الرئيس بري ولنخرج بقواسم مشرتكة بني
املرشوعني املختلطني ،ولنخرج معا مبرشوع
مشرتك قابل للحياة .االبواب مل تقفل من
جهتنا ،بل ما زال الوقت يسمح للجميع
باالتفاق عىل قانون انتخاب.
نرفض كل االتهامات التي توجه الينا،
وهي اننا نتمسك بقانون الستني ،وال
نضيع الوقت يف مناقشات اللجان التي

عون :املسيحيون اول
املتضررين من بقاء "الستني"
النائب اآلن عون" :يتمثل مأزق عدم
والدة قانون االنتخاب حتى االن يف عدم
توافر الظرف املناسب لتغيري قانون
االنتخاب بسبب وجود افرقاء ذوي نظرة
متناقضة حيال هذا املوضوع ،ينطلقون
من حسابات انتخابية مختلفة ومتناقضة.
مقاربة قانون االنتخاب يجب ان تعكس
صحة التمثيل يف معزل عمن سيستفيد
من هذه الحقوق وهذا ما نتطلع اليه.
كل كتلة تقارب القانون عىل اساس حجم
حصتها ستصطدم بتناقضات مختلف
االفرقاء ،بينام لو قلنا هذا حق ويتنافس
من يحصل عليه ،يكون املوضوع مختلفا.
ال امكان لغلبة فريق عىل آخر وتحقيق
رشوطه ،وال توجد تسوية ملقايضة حتى
هذه الساعة ،واخذ تنازالت من هنا او
هناك.
امام هذا املشهد سنبقى يف اتجاه من
املراوحة النضاج الظرف املناسب لحصول
تسوية ما ،يكون قانون االنتخاب حكام
جزءا منها .عندها نقف امام ثالثة خيارات
م ّرة هي :الذهاب اىل االنتخابات وفق
القانون الحايل ،حصول التمديد بحسب
تلميح البعض وهذا يشء مستهجن،
الدخول يف مرحلة من الفراغ واملجهول اي

ال نتغيب عنها ،ونعطيها كل االهتامم
املطلوب .ينبغي اقرار القانون املنتظر يف
ساحة النجمة النها املكان الطبيعي ،وليس
يف طاولة الحوار يف عني التينة .مرة اخرى
نرفض السلة الكاملة التي قدمها الرئيس
بري وتتضمن قانون االنتخاب .اكرث من
يلم بتفاصيل مشاريع قوانني االنتخاب عىل
الطاولة هام الزميالن سامي الجميل وعيل
فياض .ليس من املنطق التعاطي مع هذا
امللف الحساس ،اي قانون االنتخاب ،بهذه
الطريقة بعيدا من اللجان النيابية".

التمديد غير وارد
عندنا ،وبني االنتخابات
والفراغ نختار االولى

دخول البلد يف مرحلة من الفوىض الكاملة
يحتاج عندها اىل امر استثنايئ العادة
جمعه .اذا وصلنا اىل هذا املجهول ،لن
نعود عندها اىل الوضع الطبيعي اال بسلة
متكاملة تطاول كل النظام.
حاليا اقول اننا مل نستطع التوصل اىل
يشء .هناك مسعى يقوم به النائب جورج
عدوان ،يحاول التوصل اىل صيغة توفيقية
بني املرشوعني املختلطني ،والتقريب بني
نقاط التباين فيهام .نحن يف التيار ال نضع النائب اآلن عون.
موافقة مسبقة عىل اي من املرشوعني ،ويف
الوقت نفسه لن نقفل الباب امام تلك
املساعي التي تحاول ايجاد ارضية مشرتكة
بني الفريقني املتناقضني حيال املختلط .عىل املرشوع االرثوذكيس وعىل النسبية
نحن يف املبدأ ضد املختلط ،ووافقنا يف  15دائرة ،ومل تذهب معنا اىل اآلخر
عىل اعطاء فرصة للمساعي التوافقية يف بسبب حلفائها .اي تصويت عىل املشاريع
انتظار ان تثمر لنطلع عليها ونقول فيها املطروحة يجب ان يبدأ باملرشوع
رأينا النهايئ .حتى الساعة نرى ان اكرث االرثوذكيس.
املتحمسني للمختلط مل يصلوا بعد اىل اذا مل يتم اي تطور يف قانون االنتخاب يف
صيغة مشرتكة ليعرضوها عىل االفرقاء الشهرين املقبلني ،فان الجميع سيتجهون نحو
الستني .واذا بقي الستون سيكون تيار املستقبل
الذين يرفضون هذا الطرح.
اما القوات اللبنانية فهي مقتنعة والحزب التقدمي االشرتايك اول املستفيدين
باملختلط وتراه الفرصة الواقعية الوحيدة منه ،وسيكون املسيحيون اول املترضرين.
اللغاء قانون الستني ،لذلك هي من اشد التمديد غري وارد عندنا يف اي قاموس ،وبني
املتحمسني له .اتفقنا يف مرحلة معها االنتخابات والفراغ نختار االوىل".
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عصام نعمان :إحياء الحياة السياسية
يبدأ بإجراء اإلنتخابات النيابية

بارش "اللقاء الوطني للنهوض والتغيري" حركة يف اتجاه القوى السياسية ضمن
حراك املجتمع املدين للتسويق العتامد قانون جديد لالنتخاب يقوم عىل النسبية،
ورفض القانون النافذ ،بعدما امثر التحرك املدين باتخاذه اشكاال مختلفة منها
التظاهر واالعتصام
اعلن املجتمع املدين رفضه التام التمديد مجددا
ملجلس النواب ،او اعتامد قانون االنتخاب
الحايل الصادر عام  2008يف االنتخابات املفرتض
ان تجري يف الربيع املقبل .اعد الناشطون
فيه صيغا عدة للقانون الجامع املشرتك ،بينها
النسبية والدائرة الوطنية الواحدة والدوائر
الوطنية املوسعة والكربى ،والهدف واحد:
تحقيق التمثيل الصحيح والعادل واملتوازن،
مقدمة الجراء انتخابات نزيهة وشفافة تؤمن
االنتقال اىل وضع سيايس افضل يحقق التغيري
والتطوير واالصالح.
عضو "اللقاء الوطني للنهوض والتغيري" النائب
والوزير السابق الدكتور عصام نعامن من
املشتغلني عىل قانون االنتخاب ،وهو لخص
لـ"االمن العام" نظرة اللقاء واملجتمع املدين
عموما اىل ما يجب ان يكون عليه قانون
االنتخاب ،واسباب السعي الحثيث السلمي
والدميوقراطي اىل قانون جديد لالنتخاب.
■ سبق ان قمتم بحراك نحو بعض القوى
السياسية الجراء مناقشة عامة حول قانون
االنتخاب ،فهل ترون انه نصوص ام مضمون ام
مصالح وتحالفات سياسية؟
□ شكل قانون االنتخاب دامئا موضوعا الوسع
مناقشة عامة يف البالد بسبب اتصاله باهداف
رشائح املجتمع االهيل واغراضها ومصالحها.
يف هذا السياق ،قمت وفريق من قياديي
االحزاب والحركات والتنظيامت السياسية
وهيئات املجتمع املدين باجراء اتصاالت
ومحادثات للتوافق عىل خطة لتزخيم دعوة
شعبية اىل اجراء انتخابات عامة ،والخروج
من حال الفوىض والرشذمة والفساد بهدف
تجديد القيادات السياسية .ومبا ان االنتخابات

يلزمها قانون يحدد ضوابط اجرائها ،متحورت
االتصاالت واملحادثات حول مبادىء القانون
املرتجى واحكامه التي تكفل صحة التمثيل
الشعبي وعدالته .لذا يعكس القانون بالرضورة
مصالح الفئة او الفئات التي قامت او تقوم
بوضعه ومن ثم تنفيذ احكامه .انه نتاج موازين
القوى السائدة لحظة وضعه وتنفيذه .من
هنا تظهر الحاجة امللحة اىل تنشيط الفئات
االجتامعية املترضرة من النظام الطوائفي
الفاسد واملهرتىء التي تشكل غالبية املجتمع
االهيل ،لبناء تحالفات تؤثر يف ميزان القوى
الذي سينتج قانون االنتخاب املنشود.
■ اي قانون ترونه مناسبا للوضع اللبناين،
االكرثي ،النسبي ،او املختلط؟ وما هو الحجم
املناسب للدوائر االنتخابية؟
□ يتجىل عمق االزمة واستفحالها يف عجز
السلطة السياسية عن الوفاء باستحقاقات عدة،
ابرزها انتخاب رئيس الجمهورية بعد انتهاء
والية الرئيس ميشال سليامن اواخر ايار ،2015
واجراء االنتخابات النيابية بعد انتهاء والية
مجلس النواب منتصف حزيران  .2013من هنا
فان احياء الحياة السياسية الدستورية للخروج
من االزمة يبدأ باجراء انتخابات نيابية عىل
اساس قانون جديد لالنتخاب ،يتفادى اخطاء

النسبية والدائرة الواحدة
يكفالن تصحيح االخطاء
وتطبيق الدستور

■ كيف يفرتض ان يستجيب قانون االنتخاب
تطلعات الرأي العام ومصالحه عىل كل
املستويات ليكون مدخال اىل االصالح املنشود؟
□ يقتيض ان يكون دميوقراطيا يؤمن صحة
التمثيل الشعبي وعدالته .ويتوفر هذا الرشط
االساس باعتامد نظام التمثيل النسبي.

تجارب املايض من جهة ،ويكفل التزام احكام
الدستور وتحقيق االصالحات املرتجاة من جهة
اخرى .ان نظام التمثيل النسبي عىل اساس
لبنان دائرة وطنية انتخابية واحدة يكفل اكرث
من غريه تفادي االخطاء ،وتحقيق املرتجيات
والتزام احكام الدستور من حيث:
اوال ـ معالجة انقسام اللبنانيني وترشذمهم بأن
يضعهم مجتمعني عىل مستوى الجمهورية
برمتها امام التحديات والصعوبات نفسها،
ومينعهم مجتمعني من ان يختاروا من بني الكتل
والربامج السياسية املتنافسة من هو االفضل
ملعالجتها ،وايجاد الحلول لها.
ثانيا ـ تطبيق مضمون املادة  27من الدستور
التي تنص عىل ان النائب ميثل االمة جمعاء
يك يصبح يف امكان املواطنني ،يف اطار الدائرة
الوطنية الواحدة ،مامرسة حق االنتخاب
واالفادة من الغاء التفاوت غري الدستوري يف
احجام الدوائر االنتخابية وعدد الناخبني ،كام
عدد املقاعد النيابية يف كل منها ،عند اعتامد
نظام التمثيل االكرثي ،وتعطيل دور املال
السيايس يف االنتخابات.
ثالثا ـ تسهيل تطبيق املادة  22من الدستور
التي تقيض بانتخاب مجلس نواب عىل اساس
وطني ال طائفي.
رابعا ـ تحقيق عدالة التمثيل الشعبي
بتنظيم االنتخابات يف الدائرة الوطنية
الواحدة عىل اساس تنافس لوائح (تكتالت
وائتالفات) مرشحني لكل منها برنامج
سيايس ،فيقرتع الناخبون لواحدة منها،
مع حق الناخب بصوت تفضييل الحد
مرشحيها .وتفوز كل الئحة (او تكتل)
بنسبة مئوية من املقاعد النيابية تعادل
النسبة املئوية التي تنالها الالئحة من
مجموع عدد املقرتعني .بذلك يزول الظلم

عضو "اللقاء الوطني للنهوض والتغيري" النائب والوزير السابق الدكتور عصام نعامن.

الذي يفرضه تطبيق نظام االنتخاب االكرثي
الذي يسمح لالئحة من اللوائح املتنافسة
بحصد كل املقاعد يف اي من الدوائر
االنتخابية ملجرد نيلها بضعة اصوات اكرث
من اي من اللوائح االخرى.
خامسا ـ الحؤول دون قيام الطوائف واملذاهب
بالتصويت لكتلة واحدة صامء او يف اتجاه واحد
كام يف نظام التمثيل االكرثي .اذ يتيح تطبيق
نظام التمثيل النسبي للجامعات والتيارات
داخل الطائفة واملذهب الواحد املنافسة،
ويؤدي اىل تفتيت اي اكرثية طائفية او مذهبية
اىل مجموعة اقليات سياسية ،قادرة عىل ان
تتمثل يف مجلس النواب ،اذا نالت عددا من
االصوات يفوق "نصاب االبعاد" (او العتبة
القانونية املقررة للفوز).
سادسا ـ تأمني صحة العملية االنتخابية ،والسيام
اذا جرى اعتامد االصالحات التنظيمية املنصوص
عليها يف توصيات اللجنة املختصة باصالح قانون
االنتخاب املعروفة باسم لجنة فؤاد بطرس.
سابعا ـ اقرار قانون االنتخاب الجديد عىل
هذه االسس بالرسعة املمكنة ،لالرساع يف
اعداد املوظفني ،وتدريبهم عىل تنفيذ احكامه،
وترتيباته قبل حلول موعد االنتخابات املقبلة
خالل ربيع عام . 2017

ثامنا ـ متكني مجلس النواب الجديد من انتخاب
رئيس الجمهورية وانبثاق حكومة جديدة منه،
تكون اوىل اولوياتها وضع الترشيعات والرتتيبات
الالزمة لتطبيق احكام املادة  22من الدستور.
■ معظم القوى السياسية تبحث عن ضامنات
تكفل لنفسها التمثيل الكامل والصحيح .كيف
ميكن توفري الضامنات للمجتمع وللمواطن
ليكون القانون متوازنا وعادال واكرث متثيال؟
□ من حق كل فئة سياسية املطالبة بضامنات
تكفل متثيال صحيحا لها ،من دون االساءة اىل
حق االخرين بتمثيل صحيح لها ايضا .من هنا
تنبع اهمية ان يكون قانون االنتخاب متوازنا
وعادال ،وكفيال بتوفري متثيل صحيح لكل القوى
السياسية املتنافسة .وال سبيل اىل اعتامد هذا
القانون وتنفيذ احكامه اال بتوفري ميزان قوى
سيايس مائل يف اتجاه اكرثية املواطنني ،وهي
الفئات االجتامعية املترضرة من النظام السيايس
الفاسد ومن الفئة الحاكمة املستفيدة منه.

النسبية تؤمن صحة
االنتخابات وتحقيق
االصالحات املطلوبة

■ كيف يؤمن قانون االنتخاب االستقرار سياسيا
واجتامعيا؟
□ قانون االنتخاب هو احد العوامل وليس
كلها التي تساهم يف توفري االستقرار السيايس
واالجتامعي .فهو بتأمينه املفرتض واملطلوب
لصحة التمثيل الشعبي وعدالته ،يرسخ االقتناع
بان قضايا التصحيح والتغيري واالصالح ممكنة
املعالجة واالنجاز سلميا وقانونيا ،دومنا حاجة
اىل استخدام العنف .ثم ان االنتخابات التي
تجري مبوجب قانون دميوقراطي عادل تفرز
نتائج صحيحة ومعربة عن تيارات الرأي العام
وتطلعاته ،وتتيح تاليا للقادة السياسيني ان
يتخذوا يف ضوئها املواقف والقرارات املالمئة
ملصلحة البالد والعباد.
■ هل الحظتم من خالل جوالتكم امكان
االتفاق عىل قانون مقبول من كل القوى
السياسية ومبا يريض املجتمع ايضا؟
□ ميكن القول ان معظم القوى الوطنية
الدميوقراطية ،السياسية واالجتامعية ،الناشطة
خارج السلطة وضدها ،تتجه يف الوقت الحارض
اىل اقامة هيئة تنسيق وطنية تتوىل ادارة حراك
شعبي واسع ،يرمي اىل تعبئة الرأي العام وراء
مطلب اجراء انتخابات عامة للخروج من حال
التمديد غري الدستوري الهل السلطة ،عىل
ان تجري االنتخابات مبوجب قانون انتخاب
دميوقراطي وعادل ،وذلك عىل اساس نظام
التمثيل النسبي يف دائرة وطنية واحدة .وقد
تردد ان بعض اهل السلطة بات مييل اىل القبول
بشكل من اشكال التمثيل النسبي ،يرتافق
مع شكل من اشكال التمثيل االكرثي .لكن
النامذج املعروضة من التزاوج املصطنع بني
النظامني النسبي واالكرثي ال توحي بالثقة ،بل
تؤكد وجود رغبة جامحة لدى اهل السلطة يف
التمديد النفسهم مداورة ،بعدما تعذر عليهم،
كام يبدو ،ان يتم ذلك مبارشة.
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هدى رزق :النسبية ولبنان دائرة واحدة
القانون األفضل للبنان

بقوة دخل املجتمع املدين خالل العامني املاضيني عىل الحياة العامة عرب تحركات
يف الشارع ،وطرح افكارا ملعالجة املشكالت التي يعاين منها البلد ،وتصحيح
االختالل يف الحياة السياسية واالدارية .العنوان االبرز لهذا التحرك قانون
االنتخاب بهدف احداث تغيري دميوقراطي واصالح نوعي يف املقومات السياسية
واالجتامعية واملؤسساتية
يختزن لبنان ،الغني بتنوع ثقافته عنها .وهي تحدثت اىل "االمن العام" عن
وحيويته ،طاقات برشية خالقة ومتقدمة ،رؤيتها لقانون االنتخاب املطلوب واهدافه
لديها رؤى قريبة وبعيدة الصالح الحال املتوخاة.
املرتدية سياسيا ومجتمعيا ،ولتحقيق
التقدم والرتقي عىل مستويات اخرى ■ كيف ينظر املجتمع املدين اىل قانون
كالصحة والبيئة والرتبية والتعليم االنتخاب؟
والفنون .لذلك ،تقدم املجتمع املدين □ ال بد من القول بداية ان املجتمع
الذي ميثله املهتمون واملشتغلون بهذه املدين يرى قانون االنتخابات كمضمون،
العناوين باقرتاحات ومشاريع حلول الن املهم بالنسبة اليه عدم اعادة انتاج
لالزمات الناشئة واملرتاكمة من سنوات ،القوى السياسية والطائفية نفسها .ويرى
السيام عىل صعيد االزمات السياسية ان النقاش الذي يدور يف اروقة مجلس
التي توالدت منذ الشغور يف رئاسة النواب يهدف اىل اعادة تبني قانون
الجمهورية ،وعطلت الحياة الدستورية  2008الذي ترفضه كل اطياف املجتمع
الصحيحة ،وانتظام عمل املؤسسات ،املدين .اما اذا تم االبقاء عىل هذا القانون،
فستحدث اشكال من املواجهة.
وبخاصة مجليس النواب والوزراء.
وكان قانون االنتخاب العتيد من اكرث
العناوين التي اهتم بها املجتمع املدين ■ اي قانون ترونه مناسبا للوضع
وتداولها ،وتحرك الجلها بهدف احداث اللبناين املعقد سياسيا وطائفيا ومذهبيا
التغيري واالصالح املطلوبني يف الحياة ومناطقيا؟
السياسية والدميوقراطية ،ودفع املواطنني □ القوى الدميوقراطية املدنية تتواصل
اىل االقبال عىل االقرتاع من خالل قانون يف ما بينها ،وتتبنى تنظيم تحرك داعم
ومطالب باعتامد النسبية .وترى ان
اكرث متثيال لهم.
الباحثة واالستاذة الجامعية يف علم املعركة الحالية هي معركة القانون
االجتامع السيايس والناشطة السياسية يف االنتخايب وهي مهمة جدا ،واي خرق
املجتمع املدين الدكتورة هدى رزق ،ممن
عملوا عىل القوانني االنتخابية ،ولها مؤلف
يف هذا الخصوص بعنوان "صناعة النخب
السياسية يف لبنان" يتناول الظروف قانون االنتخاب يعبّر عن
السياسية التي وضعت فيها القوانني التمثيل الصحيح ،لذا يجب ان
االنتخابية وجرت عىل اساسها االنتخابات يشمل املهمّ شني
ما بني عامي  1992و ،2009والتحالفات
التي جرت خاللها والنتائج التي متخضت

يف اتجاه النسبية هو خطوة يف االتجاه
الصحيح .فهي القاسم املشرتك بني
الجميع وان كان لكل مجموعة رأيها يف
حجم الدوائر .البعض يرى ان القانون
املختلط هو افضل من العودة اىل القانون
الحايل النافذ ،بينام يرى البعض االخر ان
املختلط ليس مطلبا اصالحيا تغيرييا.
لذا ،فان اكرثية منظامت املجتمع املدين
تفضل القانون النسبي الكامل ،وهي عىل
تواصل يف هذا الشأن.
■ ما الضامنات الواجب توافرها للقوى
السياسية والطائفية واملجتمع من قانون
االنتخاب يك يكون متوازنا وعادال واكرث
متثيال؟
□ القوى السياسية والطائفية تريد ان
تجدد لنفسها يف السلطة ،وهي مل تقم
بواجبها السيايس تجاه املواطنني النها
مل تعتربهم كذلك ،بل جددت لنفسها.
ولوال معارضة املجتمع املدين لرأيناها
متدد لنفسها من دون استشارة حتى
جمهورها تحت حجج امنية .لكن لبنان
اليوم يف حاجة اىل قانون انتخاب يعطي
فرصا للتغيري من جهة ،ويسمح لكل
فئات الشعب بان تتمثل دميوقراطيا،
الن ما يحصل اليوم ظاهره دميوقراطي
وباطنه ديكتاتورية الزعامات بحجة ان
النظام طائفي .لكن اذا تابعنا اعادة انتاج
القوانني االنتخابية عىل قياس الزعامات
الطائفية واملذهبية ،فاننا بذلك نحاول
اعدام اي تغيري محتمل لهذا النظام
الطائفي والذي من خالله يتم انتاج
قوى سياسية تستفيد من السلطة هي
وزبانيتها تحت شعار حامية الطائفة ،من
دون ان ترتك لها املجال الن تكون حرة
يف التعبري عن ارادتها ،بأن ترى املواطنة
والدميوقراطية تسودان يف لبنان .من
االفضل ان يكون القانون االنتخايب نسبيا

االستاذة الجامعية والناشطة السياسية يف املجتمع املدين الدكتورة هدى رزق.

ولبنان دائرة واحدة ،وبذلك يرتك املجال
للجميع يف التعبري عن ارادتهم .لكن
الخوف ان يتم تقسيم الدوائر عىل نحو
يخدم االحزاب والزعامات الطائفية فقط
ويسد افق التغيري.
■ كيف يفرتض ان يستجيب قانون
االنتخاب تطلعات الرأي العام؟
□ قانون االنتخاب هو تعبري عن التمثيل
الصحيح الذي يفرتض ان يلم بتطلعات
كل املواطنني اىل اي منطقة اواىل اي فئة
ينتمون ،لذلك يجب ان يكون حديثا.
الحداثة هنا تعني اخذ حرية الرأي يف
االعتبار ،فحتى املهمشني يجب ان يتمثلوا.
اما اجتامعيا فيجب العمل عىل ترشيع
القوانني التي تدعم املشاريع التنموية
املناطقية التي ال ميكن ان تستوي اال
من خالل العمل املشرتك .عىل الصعيد
السيايس متكني الجامعات االجتامعية
كالنساء من التعبري عن ارائهن ،ودعوة
االحزاب اىل ان تشكل نصف لوائحها
منهن بهدف دعم الدميوقراطية واملواطنة.
■ هل يفرتض ان يشكل قانون االنتخاب
مدخال اىل التغيري السيايس الدميوقراطي
واالصالح املطلوب اداريا وسياسيا وامنائيا؟
□ املشاركة السياسية اساسية ،فهي فعل

طوعي من اجل تأمني الدميوقراطية
االجتامعية ،والقصد منها التأثري يف
صنع السياسة العامة واختيار القادة
السياسيني .اذن ،هدفها تغيري النظام
السيايس بالطريقة التي تلبي مطالب
االفراد والجامعات .والنشاط االنتخايب
يتطلب عمال تنظيميا مؤطرا بالقانون ،وال
بد لهذا القانون من ان يخدم املواطن،
ويهدف اىل دفع اكرب قاعدة من املواطنني
اىل االشرتاك يف عمليات االقرتاع .املشاركة
تعني عمليات الفرز واالرشاف عىل سري
العملية االنتخابية التي تؤدي اىل والدة
السلطة الترشيعية ،املنوط بها مراقبة
اعامل السلطة التنفيذية وسن القوانني
وصياغة االنظمة ،وهي عىل متاس يومي
مع مصالح املواطنني .لذلك ال ميكن ان
يكون القانون اال تغيرييا بحيث يأخذ يف
االعتبار مصالح املواطن وسيادة البلد.

دعم الديموقراطية
واملواطنة باشراك النساء
في نصف لوائح املرشحني

■ هل ميكن ان يؤدي النقاش حول قانون
االنتخاب اىل نتيجة قريبة يف ظل االنقسام
السيايس الحاصل حوله؟
□ مثة صناعة للنخب السياسية يف لبنان.
ال شك يف ان لكل انتخابات عناوين
سياسية واقتصادية وبرامج .يف البلدان
التي تعرف تداول السلطة ولها باع يف
الدميوقراطيات العريقة ،هناك آليات
خاصة .تاليا يجب ان يكون للمجتمعات
املتنوعة طائفيا ومذهبيا وتدعي
الدميوقراطية التوافقية آلياتها الخاصة.
املشكلة اننا نعتقد ان صندوق االقرتاع
هو املعيار .مع ان التجربة الدميوقراطية
املعارصة تؤكد انه ال عالقة طردية بني
الدميوقراطية واملشاركة السياسية،
وعليه ،فان سريها صعودا او هبوطا ال
يحدد بحجم املشاركة السياسية .عالمات
استفهام كثرية تطرح عن ماهية القوانني
التي جرت عىل اساسها االنتخابات منذ
اتفاق الطائف ورشعيتها وكيفية تطبيقها،
وكيف اتت لتتالءم نتائجها مع ما اريد
لها عند اقرتاحها وتبنيها .ويعترب تقسيم
الدوائر االنتخابية املحددة من املسائل
الجوهرية يف عملية اختيار النخب
السياسية ،ويف طبيعة عمل املؤسسات
يف البلدان ذات االنظمة الدميوقراطية.
هذه املسألة ال ميكن طرحها باستخفاف،
خصوصا يف املجتمعات املتعددة
كاملجتمع اللبناين .لذا اعتقد ان الخالف
بني السياسيني يدور اليوم حولها ،وان
من املفيد ان ينظروا اىل ما يعتمل يف
املجتمع اللبناين الذي يريد فعال التغيري.
فان مل يراعوا مصالح املجتمع بارسه،
واكتفوا باعادة انتاج ذواتهم ،فهذا يعني
اننا مقبلون عىل حركة احتجاج سيكون
الشارع هذه املرة مرسحها .اعتقد بانهم
يجب ان يتحلوا بالحكمة بعد كل ما
حصل ويحصل يف املنطقة العربية،
حيث ان االسباب الداخلية والخلل
الدميوقراطي ،ساهام يف االخرتاقات التي
سببت ما يسمى االن "الفوىض الخالقة".
اما املقياس الحقيقي فهو ارادة الناس.
كل الناس.
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الطائف :تغ ّير الالعبون وامللعب ومزاج الجمهور
إجتمعوا حوله ولم ُيجمعوا عليه
مل يسبق التفاق تحول دستورا ان استولد هذا الكم من السجال والجدال 27 .سنة عىل
اتفاق الطائف وما زال اللبنانيون منقسمني حوله ،بني مكره اخاك وبني متحرض لالنقضاض
عليه وبني متمسك به حتى الرمق االخري .اجتمعوا حوله ومل ُيجمعوا عليه .هو خشبة
الخالص يف نظر البعض ،والرش الذي ال بدّ منه يف نظر البعض اآلخر

ما ان يتلفظ بعض السياسيني بعبارة املؤمتر
التأسييس حتى تنطلق اصوات تعلن رفضها
القاطع مس الطائف .الطائف دستور لكنه
يفتقد اىل الحضور ،وطبعا ال ميلك قاعدة واسعة
بني الجمهور.
فرنسا ،رغم جمهورياتها الخمس بقيت وفية
ملبادئ ثورتها عام  1779التي تح ّولت دستورا
انسانيا عامليا اىل حد كبري .الواليات املتحدة
تطبق ما اتفق عليه اآلباء املؤسسون منه 250
سنة ومل تحد عنه قيد امنلة ،اقله امام مهاجريها
الذين انصهروا يف بوتقة الحكم االمرييك وتحولوا
من امة بال تاريخ اىل دولة تشطب دوال وترسم
حدودا وتكتب تاريخا جديدا للعامل.
يف لبنان ،يستمر الجدال العقيم حول معادالت
النفوس والنصوص ،والالمركزية االدارية ،والغاء
الطائفية السياسية ،ومجلس الشيوخ ،والنسبية
التي يكاد الربت اينشتاين يشكك يف نظريته
حولها ،رغم انها غريت التاريخ لكنها يف لبنان
تجعل التاريخ يعيد نفسه دامئا ألن احدا ال يريد
التعلم وال االتعاظ.
وضع اتفاق الطائف حدا لحرب استمرت اكرث
من  15عاما ،ومنع اتفاق الدوحة اندالع هذه
الحرب مجددا .اليوم يتم الحديث عن دوحة
لبنانية تحافظ عىل ما تبقى من الطائف او
مؤمتر تأسييس يقوم عىل انقاض الطائف.
املالبسات التي احاطت بقيام الطائف من اكرث
من ربع قرن تبددت ،واملعطيات التي رافقت
والدته تبدلت .تغري الالعبون وامللعب وتبدل
مزاج الجمهور .كان لبنان ملعبا فصار متفرجا.
كانت سوريا العبا اساسيا فصارت ملعبا رئيسيا.
كان الجمهور عربيا ـ اوروبيا ـ دوليا ،فصارت
الكرة يف املدرجات وتدحرجت اىل خارج امللعب

وتحولت كرة نار ودمار اشعلت املنطقة بأرسها،
ووصل لهيبها اىل اوروبا وامريكا وافريقيا واسرتاليا
وبنغالدش واينام استطاع االرهاب سبيال.
كان العامل يهرع اىل لبنان كلام فاضت حربه عىل
الجوار لوضع الضوابط وترسيم الرصاع ،وتقسيم
املهامت وتقسيط الحلول .فصار اللبنانيون
يتسابقون عىل االستنكار واالدانة للتفجريات
والهجامت التي تحصل عىل ارض الغرب .تغافل
الغرب عن االنذار املبكر فدفعوا مثن االستهتار
املتامدي املا كبريا وواقعا خطريا.
يعمل االمريكيون عىل فرض نظام عاملي
جديد ،ويسعى املتطرفون اىل فرض أمر واقع
طائفي بغيض يف املنطقة .الغرب مأخوذ
بهاجس الحفاظ عىل امن ارسائيل ،واملتطرفون
محكومون بنظرة وفكرة تقول مبواجهة كل من
ليس معهم ومنهم وازالته.
الصهاينة يسعون اىل تهويد املنطقة وليس
فلسطني فحسب ،وهم يلقون الدعم ممن
يعتربون انفسهم مسيحيي الغرب .هناك
متطرفون يلبسون ثوب االسالم زورا وتحريضا،
يعملون عىل تغيري هوية هذه االرض وتغيري
معاملها الروحية والثقافية والرتاثية والحضارية
والتعددية ،وهم ايضا ـ وهنا املفارقة الكربى ـ
مدعومون من بعض الغرب عمال مببدأ تقاطع
املصالح.
هؤالء املتطرفون يعتربون ان الغلبة لالقوى
والكرثة ،وان مصري املنطقة مرتبط بانتامء ديني
محدد.
هؤالء املتزمتون الضيقو االفق الواسعو التشدد،
يقابلهم يف الغرب مجموعات ما زالت تعاين عقدة
الذنب ـ يف نظرهم ـ حيال اليهود جراء ما اصابهم
يف الحرب العاملية ،ويترصفون مبنطق عقيدة

الذئب تجاه اهل هذه االرض وشعوبها املوجودة
فيها منذ آالف السنني.
من حرب اىل حرب تتناسل الويالت ،ومن جيل
اىل جيل تستمر املعاناة وتكرب املأساة .يهتم
االمريكيون بنرش الدميوقراطية بادوات بعيدة عن
الدميوقراطية ،وبزرع الفوىض يف وجه انظمة ال
تجاري مصالحهم واالهداف .حقوق االنسان يف
الرشق البائس ال تجد من يسأل االمريكيني عن
تطبيقها عندهم .ال احد يسأل االمريكيني حتى
الساعة عام فعلوه مبحمد مصدّق وسلفادور
اليندي ومارتن لوثر كينغ وجون كينيدي وشقيقه
روبرت وشاه ايران وانور السادات ولومومبا
وفيصل السعودية وفيصل العراق وآخرهم رجب
طيب اردوغان الذي اهتز بقوة وكاد ان يقع.
اعاد الطائف انتاج السلطة والبس النظام اللبناين
حلة جديدة بوجوه قدمية .انتقل املتقاتلون
من الشارع اىل الرشعية واكتسبوا املرشوعية.
من البزات املرقطة اىل البدالت الرسمية ،ومن
املتاريس اىل مقاعد الربملان ومجلس الوزراء،
ومن الرتاشق بالرصاص والنار اىل النقاش والحوار.
خطوط التامس العسكرية تح ّولت اىل معسكرات
سياسية ،االمر االيجايب فيها انها مختلطة وليست
طائفية ومذهبية او جهوية احادية ،وهذا يف حد
ذاته مؤرش اىل تقاطع جديد للمصالح التي قلام
تتحول اىل مصلحة وطنية شاملة جامعة.
اعاد الطائف انتاج السلطة وليس النظام او
املنظومة الحكم وآلية اتخاذ القرارات التي
خضعت وتخضع للفئوية ،او الثنائية من اية جهة
كانت ،والثالثية والرباعية اذا "جمعت املصيبة"
وتهددت املواقع واهتزت املصالح.
كل ما يحصل يف الطائف وبعده هبات وفورات.
ال تستوي االمور عىل ثابت وال تثبت اال عىل
متحرك .الثابت الوحيد يف الطائف ان الجميع
يتغنى به والجميع يف الوقت عينه يتمنى لو مل
يكن .الغريب انه ال يريض احدا ،واملستغرب اكرث
ان الجميع مستفيد منه بشكل أو آخر يف كل
مناحي السلطة.

الطائف خشبة خالص يف نظر البعض ،ورش ال بد منه يف نظر البعض اآلخر.

الجميع مغبون وممنون يف الوقت عينه .اعاد
الطائف االستقرار االمني واالستمرار السيايس
واالجرتار الكالمي حول مصطلحات ومفردات،
ال نجد نظريا لها اال يف القاموس اللبناين الغني
بالحذلقات والفذلكات واالجتهادات والتنظريات،
بينام تغيب عن السمع والبرص مصطلحات مفيدة
مثل التنمية املستدامة واالمناء املتوازن والعدالة
االجتامعية .وكذلك توفري فرص العمل للشباب
املتخرج من الجامعات الذي ال يجد امامه سوى
البطالة او الهجرة او الكفر بالوطن الذي يصدّر
ابناءه ويستورد الالجئني والنازحني ،بغض النظر
عن معاناة هؤالء من الحروب املريرة التي تد ّمر
اوطانهم وتقتلعهم من ارضهم.
ش ّكل الطائف برعايته االقليمية ـ الدولية مظلة
للدميومة السياسية اللبنانية رغم زالت وهنات
وخصوصا الخضات واالضطرابات.

اتفاق الدوحة منع تجدد حرب انهاها اتفاق الطائف.

ش ّكلت مظلة الرعاة حامية من االرتدادات
والتداعيات اىل حد بعيد نظرا اىل تقاطع املصالح
وفتور لعبة االمم عىل ارضه ،بعد تسوية املمكن
يف االقليم وتسوية الحد االدىن يف الداخل .لكن
هذه املظلة اصيبت باالهرتاء واجتاحتها الثقوب
منذ عام  2005تاريخ الحدث املشؤوم باغتيال
الرئيس رفيق الحريري ،ودخول لبنان مجددا يف
توسعت لتصبح دولية
نفق االزمة االقليمية التي ّ
مع عدوان متوز  ،2006وعاملية مع بدء الحرب
السورية ،ونكاد نقول كونية منذ خمسة أعوام
ونيف عىل املأساة السورية.
العجز عن التحكم باالزمة ع ّوضه اللبنانيون -
وهم بارعون يف ذلك  -بادارة االزمة .ويذهب
بعض "الحكامء" اىل حد القول ان ادارة االزمة
افضل من ان تديرنا االزمة ،وهذا منطق مربر
ومقبول عندما يجمع اللبنانيون عىل كلمة سواء

او ان يكون "امرهم شورى بينهم" كام تقول
اآلية الكرمية .لكن ان يختلف اللبنانيون عىل
رئاسة الجمهورية وقانون االنتخاب والسياسة
االقتصادية وملف الكهرباء والسدود واملياه
والنفايات والطرقات ،وعىل االسرتاتيجية الدفاعية،
وعىل مقاربة الخطر التفكريي واالرهاب املتطرف.
عندما يختلف اللبنانيون عىل كل يشء تقريبا -
كل يشء  -ويتفق البعض من ساستهم عىل منافع
متبادلة ومصالح مشرتكة ،فإن االمر يصبح اشبه
مبجلس ادارة عىل املستوى التجاري ،واقرب اىل
املساكنة االضطرارية عىل املستوى االجتامعي ألن
احدا ال ميلك البدائل.
ان االستنتاج املؤسف بعد سنوات من التضحيات
والدماء والشهداء واملعاناة التي عاشها اللبنانيون،
هو ان يقفوا امام حائط مسدود او يف مواجهة
املأزق مجددا .ويف وقت يبدي العامل اعجابه
املستمر واندهاشه باملعجزة اللبنانية التي
تتخطى حقول االلغام بأقل قدر من التشوهات،
وتخرج من خندق الحرب اىل رحاب السالم .ويف
وقت يطرح العقالء مخارج ومنافذ طوارئ ،يقوم
البعض بتحويل الحل اىل حيلة والحيلة اىل اكرب
عملية احتيال عىل اللبنانيني :انهم غري قادرين
عىل االستمرار وان اي خطوة اىل االمام هي
نحو الهاوية او املجهول ،يف حني ان ما تعرض له
اللبنانيون خالل تاريخهم مل يستطع اي شعب
او دولة أو مجتمع ان يصمد يف وجهه ال بل
العكس تشظى وتفتت وما يحصل حولنا دليل
ونحن شهود.
مل تبق دولة يف املنطقة اال ورضبتها الهزات
وزعزعتها االضطرابات .تركيا وارثة السالطني
واتاتورك وصاحبة اقوى اقتصاد يف املنطقة واكرب
جيش واكرب اسطول جوي تجاري واكرب منتجع
سياحي عىل املتوسط ورشطي املنطقة ،تتح ّول
اليوم اىل بيدق عىل رقعة الشطرنج.
اما سوريا صاحبة الكلمة العليا واليد الطوىل يف
ما مىض يف ضبط االيقاع العريب ،اصبحت بال
ضوابط .مرص تبحث عمن يقيها رش العوز والفاقة
االقتصادية .العراق اصبح حلبة للعراك واالفرتاق.
ايران غارقة يف النووي والتقليدي ،والسعودية
تح ّولت من شيخ العرب اىل طرف وفريق بحكم
تع ّرض مصالحها للخطر.
وحده لبنان ال يزال يف امكانه تجاوز القطوع
وعبور نهر الدموع .اذا اراد ابناؤه.
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تقرير

شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

تركيا دخلت "نفق التغيير":
إنقالب على اإلنقالب

يف وقت كان الرئيس الرتيك رجب طيب اردوغان ينفذ انقالبا سياسيا هادئا يف عالقات تركيا وسياستها الخارجية ،باغته انقالب
عسكري عنيف وخاطف مل يدم اال ساعات ،لكنه كان كافيا لهز دعائم االستقرار السيايس يف تركياُ ،يعد اهم تحد لسلطة اردوغان
واخطر قطوع داخيل تعيشه البالد منذ وصول حزب العدالة والتنمية اىل السلطة .صحيح ان االنقالب فشل وهو سيتيح الردوغان
فرصة االمساك اكرث بالسلطة الن الرضبة "التي ال متيت تحيي"
تاريخ تركيا الحديث حافل باالنقالبات
العسكرية .لكن انقالب  15متوز بخالف
االنقالبات العسكرية االربعة ،مل تقم به
قيادة القوات املسلحة بكل اركانها ومل تتوافر
له تغطية عليا وشاملة من قادة الجيش.
االتهام السيايس يف هذه املحاولة وجه عىل
الفور اىل الداعية االسالمي فتح الله غولن
الذي يعيش يف املنفى االمرييك .غولن كان
اماما وحليفا الردوغان ،وله اتباع كثريون يف
تركيا متغلغلون يف مؤسسات الدولة ،خصوصا
الجيش والقضاء .وقد ر ّوج غولن لنمط
اسالمي اكرث تحررا وتلقى افكاره رواجا يف
املجتمع ودوائر الدولة .وقد يكون اتهام غولن
صحيحا وقد ال يكون ،لكن بالتأكيد استغل
اردوغان املحاولة لشن حملة تصفية شاملة
ضد االنقالبيني واملشتبه يف مواالتهم لغولن،
ليس داخل الجيش فقط ،وامنا وخصوصا يف
القضاء حيث تم عزل نحو ثالثة االف قاض
واعتقال اكرث من الف آخرين.
يرجع خرباء يف الشؤون الرتكية فشل االنقالب
اىل العوامل واالسباب التالية:
• افتقدت املحاولة االنقالبية تغطية عليا
من قادة الجيش ،لذا كان احتجاز رئيس
االركان وآخرين ،بل صدور بيانات مبكرة من
قائد القوات البحرية عىل سبيل املثال تندد
باالنقالب .فظهرت املحاولة االنقالبية انقالبا
عىل السلطة السياسية من جهة ،وعىل السلطة
العسكرية من جهة ثانية .وبدال من ان تعتقل
السياسيني ،اعتقلت القيادات العسكرية.
• االدوات املستخدمة يف املحاولة االنقالبية
كانت متواضعة ومحدودة .عدد الدبابات او
املدرعات او الطوافات العسكرية او حتى

املقاتالت كان قليال جدا ،وال يوفر نجاح اي
محاولة انقالبية.
• االنقالبيون مل يحصلوا عىل دعم واضح من
املؤسسات العسكرية واالمنية .كان هناك
انقسام واضح داخل هذه املؤسسة .القوات
الخاصة اصدرت يف اللحظات االوىل لالنقالب
بيانا اعلنت فيه مساندتها للحكومة .قيادة
االركان مل تكن لها عالقة باالنقالب .لذلك اعتقل
االنقالبيون قائد االركان ووضعوه يف الساعات
االوىل رهن االقامة الجربية .ثم هناك اجهزة
املخابرات والرشطة املحسوبة عىل الحكومة.
• قمعت الحركة االنقالبية من جانب "جيش"
البوليس ،ومعها جيش االستخبارات .وهذا

الجيش كان معروفا منذ سنوات انه جيش
حزب العدالة والتنمية ،ويكاد يقارب بتجهيزاته
وعديده الجيش النظامي ،وكان مثابة الجيش
املوازي للجيش النظامي .وقد اثبت جيش
الرشطة هذا انه عنوان الدفاع عن سلطة
الحزب الحاكم .وسوف يتصاعد دوره وحجمه
حتام يف املرحلة املقبلة .كذلك فان عددا كبريا
من املسلحني الذين اعرتضوا االنقالبيني كانوا
من العنارص التابعة لحزب العدالة والتنمية،
حيث يظهر ان الحزب كان مستعدا للدفاع
عن سلطته عرب جيش رسي آخر يجعل من اي
محاولة انقالبية فعلية مرشوعا فعليا لحرب
اهلية.

الجيش التركي من اتاتورك ...الى اردوغان
الجيش الرتيك هو ثاين اكرب جيش يف الناتو بعد الجيش االمرييك ،ويبلغ عدد افراده نحو  670الفا،
وموازنته نحو  18مليار دوالر ،ويحتل املرتبة  15عامليا عىل مستوى االنفاق العسكري .متتلك
قواته الربية عىل نحو  4300دبابة ،ونحو  7550ناقلة حربية وقوامها نحو  315الف فرد .يصل
عدد طائراته اىل اكرث من  900طائرة بينها طائرات قتال واعرتاض ،وطائرات هجومية ،وطائرات
نقل عسكري ،وطائرات تدريب ،اىل مروحيات هجومية وطائرات من دون طيار .القوات البحرية
يف الجيش الرتيك تضم نحو  48600فرد ،ولديها  212سفينة ،و 51طائرة ،اىل فرقاطات وغواصات
بحرية وكاسحات الغام .ومقر قيادتها قرب مدينة ازمري غرب تركيا .قوات الدرك انشئت عام ،1846
وتضم نحو  276الف عنرص ،ولديها نحو  1500عربة وتجهيزات مصفحة ونحو  60طائرة هليكوبرت.
يعد الجيش الرتيك من اقدم الجيوش يف العامل ،وعرف تحوال مفصليا يف ادواره ابان فرتة حكم
مصطفى كامل اتاتورك الذي برز كجرنال قوي ومنترص ،بعد سقوط الدولة العثامنية ،مع رفاقه
العسكر الذين صاغوا اطار الحياة السياسية للبالد وفق مزاج الجيش بعقيدته االتاتوركية ،التي تعني
حامية النظام العلامين ضد كل انواع االخطار الداخلية والخارجية ،وعىل اساس قوي من الشعور
القومي الذي كان الجيش رمزا له .وضمن هذا السياق نفذ الجيش الرتيك اربعة انقالبات اعوام
 ،1997 ،1980 ،1971 ،1960وصوال اىل محاولة االنقالب الفاشلة يف  15متوز .2016

ظهر االنقالب انقالبا عىل السلطتني السياسية والعسكرية ،وبدال من ان يعتقل السياسيني اعتقل القيادات العسكرية.

• دعوة اردوغان الشعب الرتيك اىل النزول اىل
الشارع .فجاءت استجابة الجامهري الدعوة
برسعة ونزولها بكثافة يف شوارع اسطنبول
وانقره لتحسم املوقف ضد االنقالب .وجدت
وحدات الجيش نفسها تحارص يف شكل
متواصل .كان من الواضح ان الجيش الرتيك
بات يف مواجهة الشعب الرتيك ،وليس يف
مواجهة الحكومة ،ومل يكن الشعب بنزوله
واصطدامه مع االنقالبيني يدافع عن اردوغان
وحكومته فقط .قبل ذلك وبعده كان يدافع
عن حقه يف تقرير مصريه ،وعن صوته يف تقرير
مستقبله ومستقبل بالده .يف الشكل فان ما قام
به الجيش هو انقالب عىل حكومة اردوغان
وحزبه .لكن يف الجوهر هو اعتداء عىل
الشعب ،ومصادرة لصوته وهو الذي انتخب
هذه الحكومة وجاء بها اىل الحكم.
• افتقدت املحاولة الهدف السيايس الجاد منها.
فاي انقالب يبدأ مبحارصة املؤسسات السياسية
من رئاسة جمهورية ورئاسة حكومة ووزارة
خارجية وداخلية وبرملان واعتقال املسؤولني
او وضعهم يف االقامة الجربية .وهذا مل يحصل

ابدا ،بل ان رئيس الحكومة بن عيل يلديريم
كان يف مقره ،ومل يتعرض احد له ،كام مل يتقدم
احد اىل القرص الجمهوري ،فيام كان اردوغان
مييض عطلة يف منتجع مرمريس .بالتايل حدثت
محاولة انقالبية من دون اعتقال احد او حتى
محاولة اعتقال احد من املسؤولني.
• هناك موقف احزاب املعارضة .وهي احزاب
ال ميكن اتهامها بانها كانت معارضة شكلية.
عىل العكس ،كانت رشسة يف معارضتها .مع
ذلك وقفت ضد االنقالب ليس حبا يف اردوغان
وحزبه ،امنا ادراكا من قادتها بان هذا االنقالب
ينهي التجربة الدميوقراطية ،ومعها ينهي
صدقية الدستور ومرجعيته ،وصدقية العملية
السياسية برمتها ،وبالتايل يضع حدا مظلام
المكان ترسيخ التداول السلمي للسلطة ،ما
يشكل تهديدا لكل تركيا ومستقبلها السيايس،
وليس لحكومة اردوغان وحدها.
• ال ميكن تجاهل موقف املجتمع املدين وطبقة
النخبة الرتكية .مل يندفع غالب هؤالء عىل االقل
مع االنقالب كام حصل يف الحالة املرصية قبل
ثالث سنوات .عىل العكس ،رفضوا االنقالب كخيار

سيايس بغض النظر عن موقفهم من الحكومة .مام
ال شك فيه ان اردوغان سيتفرغ للداخل العادة
االمساك بالوضع جيدا بعد اخطر تحد لسلطته،
لكنه سيميض قدما يف التغيريات الخارجية التي
كان بدأها وفاجأت الجميع برسعتها وحجمها،
وكانت مثابة انقالب يف السياسة الخارجية
الرتكية .فابرم اتفاق مصالحة وتطبيع مع ارسائيل،
وقدم اعتذارا اىل روسيا وقرر تعزيز العالقة معها.
كانت النتيجة نشوء معطى اسرتاتيجي جديد
متمثل يف املثلث الرويس ـ الرتيك ـ االرسائييل،
وسيكون له دور مؤثر عىل خارطة االحداث
واالزمات يف املنطقة بدءا من االزمة السورية،
نظرا اىل االدوار التي تلعبها كل من روسيا وتركيا
يف امللف السوري ،ان عىل جبهات القتال ،او يف
شان املفاوضات السياسية.
ال شك يف ان الخذالن االمرييك هو ما دفع تركيا
يف اتجاه محور روسيا ـ ارسائيل .عجز اردوغان
عن تفكيك التحالف االمرييك ـ الكردي السوري،
ان عرب اعالن استعداد بالده تأمني قوات بديلة
من اكراد سورية لخوض معارك الشامل السوري
ضد "داعش" ،او من خالل التهديدات
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الرتكية غري املجدية لواشنطن باالختيار
ما بني تحالفها التاريخي مع انقرة وتحالفها
الجديد مع اكراد سوريا الذين ابلوا بالء حسنا
يف قتال "داعش" عىل االرض .يف املقابل ادرك
محورية الدور الرويس يف سوريا ،وان موسكو
هي التي تشل التحركات واملشاريع الرتكية يف
سوريا.
لن ُيعرف مدى التغيري يف السياسات الرتكية
يف املدى القريب ،وان كان ما ظهر منه اخريا
يشري اىل انعطاف كبري ،بعض منه ُيفهم مبنطق
املصلحة القومية مبا فيها من سياسة وامن
ٌ
وبعض اخر برضورات الحفاظ عىل
وتجارة،
تركيا يف املعادلة االقليمية .املؤكد ان املسألة
السورية هي التي ستحدد مالمح الوجه االخر
للسياسات الرتكية الجديدة .بعد الرشوع يف
تطبيع العالقة مع روسيا ،وانهاء الخالف مع
ارسائيل ،وقبل ذلك وقف تدهور العالقة مع
ايران مع اقرار الدولتني باستمرار خالفهام عىل
سوريا ،ومع التلميح اىل احتامل حصول خطوة
يف اتجاه اصالح العالقة مع مرص ،مل يبقَ امام
انقرة سوى نقلة واحدة :االتصال بدمشق.
قد تبدو هذه املبادرة صعبة ،لكنها لن تكون
مستحيلة.
تركيا اىل اين؟
خرج اردوغان من تجربة جعلت منه منرا
جريحا ورشسا .وبادر عىل الفور لالفادة من
االنقالب واستغالله بهدف تعزيز قبضته
عىل السلطة وتصفية خصومه يف الجيش
والقضاء واالعالم ،مفرتضا ان مشاركة
املعارضة يف رفض االنقالب هي تفويض له
بصالحيات مطلقة لينطلق يف حملة تطهري
واسعة لعدد من املؤسسات الرئيسية يف
البالد ،ويفرض سلطته وهيمنته بقبضة من
حديد بعد اعالن حال الطوارئ والتلويح
باعادة عقوبة االعدام .وتأخذ العملية شكل
تصفية واجتثاث خصومه واسقاطهم بالرضبة
القاضية هذه املرة.
لكن انتصار اردوغان ومرشوعه االسالمي ال
يلغي الجانب اآلخر من الصورة والواقع الذي
يفيد بحصول انكسار معنوي يف الجيش الرتيك
وترضر هيبته بعدما تحول اىل مكرس عصا
وتعرض الجنود لالهانة واالذالل ،وجرى اعتقال
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ما قام به الجيش
كان انقالبا على حكومة
اردوغان وحزبه .لكن
في الجوهر هو اعتداء
على الشعب ومصادرة
صوته الذي انتخب
هذه الحكومة

ضباط وجرناالت يف صفوفه .هذا الواقع يفيد
ايضا ان املحاولة االنقالبية عىل رغم فشلها
هزت صورة االستقرار الرتيك ووجهت لها رضبة
موجعة ،واظهرت ان النزعة االنقالبية مل تدفن
بعد ،وان الخطر يأيت من الداخل ،وان تركيا
تعيش ازمة عميقة .محاولة االنقالب انتهت
عىل االرض ولكن تداعياتها وارتداداتها ستستمر.
دخلت تركيا مرحلة التحول الكبري وهي
املرحلة الثالثة يف مئة عام .املرحلة االوىل هي
املرحلة "االتاتوركية" التي امتدت اىل عقود
وكانت "تركيا العلامنية" يف حامية الجيش
وعهدته .املرحلة الثانية بدأت عام 2000
وكانت مرحلة انتقالية تأرجحت فيها تركيا بني
مسارين علامين واسالمي وسط تقدم بالنقاط
للنهج االسالمي .فباتت دولة ذات وجه اسالمي
ومل يعد الطابع العلامين يغلب عليها وامنا دخل
يف مرحلة انكفاء وانحسار متدرج .املرحلة
الثالثة بدأت يف  15متوز  .2016انها املرحلة
"االردوغانية" التي ستعلن انتهاء تركيا القدمية،
تركيا اتاتورك والعلامنية والجيش ،ووالدة تركيا
الجديدة ،تركيا اردوغان واالسالم السيايس
وحزب العدالة والتنمية.
ما شهدته تركيا من احداث بدءا من ليل 15
ـ  16متوز مهم جدا ،ليس فقط النه يفيض اىل
تثبيت دعائم حكم اردوغان وتأكيد سيطرته
املطلقة التي سيكون من الصعب جدا
تهديدها واخرتاقها من جديد عىل االقل ما دام
هو عىل قيد الحياة .وامنا النه يعلن ان تركيا،
ستتغي ولن تعود كام كانت قبل
كدولة ونظام،
ّ

اثبت جيش الرشطة انه عنوان الدفاع عن سلطة الحزب الحاكم ،وسوف يتصاعد دوره وحجمه مستقبال.

اردوغان ولن تبقى كام كانت مع اردوغان يف
السنوات الـ 16املاضية.
اهمية ما حدث تكمن اوال يف انه "انهى"
وظيفة الجيش الرتيك كحارس للعلامنية ومؤمتن
عىل "ارث اتاتورك" ،ويف انه يدخل تركيا يف
مرحلة "التأسيس الثاين" لـ"الجمهورية الثانية"
التي ستكون يف الواقع "جمهورية اسالمية".
ما يجري حاليا من عملية "تنظيف وتطهري"
واسعة النطاق داخل الجيش والقضاء سيؤدي
اىل ترسيع عملية التحول والتغيري وتقصري
املسافات الزمنية والدستورية والسياسية.
فام يجري هو اقرب اىل اجتثاث واستئصال
لكل معاريض اردوغان وكل ما ميت اىل تركيا
القدمية بصلة .واالالف الذين عزلوا واقيلوا من
مناصبهم بينهم جرناالت وضباط وقضاة كبار
مل "يشطبوا" النهم مشاركون او متورطون يف
االنقالب ،وامنا النهم يصنفون يف املعسكر االخر
املناهض لحزب العدالة والتنمية .هذا املنحى

"التعسفي االلغايئ" الذي يسلكه اردوغان
يف لعبة االمساك والسيطرة ويف التعامل مع
خصومه يسبب قلقا لدى جريانه االوروبيني
الذين يخشون تراجعا هائال اىل الوراء ،بعدما

قطعت تركيا اشواطا يف الدميوقراطية والحرية
وحقوق االنسان ،وايضا يف مفاوضات االنضامم
اىل االتحاد االورويب.
هذا هو السبب املعلن للقلق االورويب .اما

السبب الفعيل وغري املعلن فانه ال يتعلق
مبصري االنقالبيني ،وامنا مبصري تركيا التي تواجه
امكان التحول اىل "جمهورية اسالمية" و"منصة
اسالمية" متقدمة عىل ابواب اوروبا.

ارقام انقالبية
االرقام مذهلة يف تركيا بعد ليلة القبض عىل االنقالب 8 :االف تقريبا
من رجال الرشطة اوقفوا عن العمل لالشتباه ان لهم صلة مبحاولة
االنقالب .نحو  6االف من العسكريني ومسؤويل الجهاز القضايئ القي
القبض عليهم .فتح تحقيقات مع  15الف موظف حكومي يف اطار
التحقيقات الدائرة عقب املحاولة .صدور قرارات اعتقال يف حق 2745
مدعيا عاما وقاضيا ،وهذا الرقم يساوي ربع العدد االجاميل للمدعني
العامني والقضاة يف البالد 257 .من العاملني يف رئاسة الوزراء ابعدوا عن
وظائفهم .عزل  492موظفا يف رئاسة الشؤون الدينية .اقالة  300شخص
يف وزارة الطاقة .اقالة  100من كوادر االستخبارات الرتكية واستجواب

 112جرناال وامرياال هم من كبار قادة الجيوش والقطع .هذه االرقام
تعني اوال ان االنقالب ليس من تدبري مجموعة عسكرية صغرية
غري محرتفة ،وان حجم االخرتاق لسلطة اردوغان من جانب "الدولة
املوازية" هو حجم كبري ويشمل كل القطاعات (الجيش والقضاء
واالعالم والتعليم) .وتعني ايضا وخصوصا ان اردوغان قرر القيام
بحملة "تصفية عامة" لكل خصومه ومعارضيه متجاوزا املجموعات
املشاركة واملتورطة مبارشة يف االنقالب ،مع العلم ان اردوغان يطلق
صفة االرهابيني والخائنني عىل االنقالبيني ليربر العقوبات القاسية التي
ستطبق يف حقهم.
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 2873عىل :تبلغ الضابطة االدارية يف قوى
االمن (املقصود هنا كل القوى االمنية من
دون استثناء) نتيجة مراقبتها االشخاص
االجانب واالشخاص املمنوعني من االقامة اىل
االمن العام الجراء املقتىض.
من واجب كل القوى االمنية والرشطة البلدية
تزويد االمن العام كل املعلومات او الشكوك
االمنية التي تتصل باي اجنبي موجود يف نطاقها
االداري والجغرايف.

األمن العام يؤازر البلديات
تعزيزا ألمن اللبنانيني واألجانب

امثر التنسيق بني املديرية العامة لالمن العام ومعظم البلديات ،السيام بعد تدفق
مئات اآلف الوافدين السوريني جراء االحداث يف بالدهم ،نجاح احصاء اعدادهم
الكبرية واماكنهم ،والتأكد من مستنداتهم الثبوتية ،والتثبت من وثائق دخولهم
اىل لبنان واالقامة فيه .هذا االمر منع تغلغل الخاليا االرهابية ،وجعل امللف تحت
السيطرة االمنية
ظلل االطار القانوين التعاونني االداري واالمني
بني املديرية العامة لالمن العام والبلديات،
والسيام يف ما يتصل مبلف الوافدين السوريني.
اال ان مثة اسئلة ال بد من االجابة عنها .ابرزها:
اي اعتبارات ونصوص قانونية تتيح للبلديات
احصاء االجانب من ضمن نطاقها االداري؟ اال
يعترب التدقيق يف مستنداتهم خرقا لخصوصياتهم
الشخصية؟ هل يوجب القانون عىل البلديات
عدم اجراء احصاء هويات االجانب والتدقيق
فيها اال بالتعاون مع املديرية العامة لالمن العام
ويف ارشافها؟ ماذا يفرتض بالبلدية ان تفعل اذا
حامت شبهة امنية حول اجنبي ما؟ هل يجوز
لها منع تجول اجانب معينني يف اماكن واوقات
محددة؟
التدقيق يف الوثائق
ذكر قانون البلديات الصادر باملرسوم االشرتاعي
رقم  118يف  ،1977/6/30يف معرض عرضه
صالحيات رئيس السلطة التنفيذية يف البلدية
ضمن املادة  74منه :يتوىل شؤون االمن
بواسطة الرشطة البلدية التي تتمتع بصفة
الضابطة العدلية.
لذا تعترب الرشطة البلدية ضابطة عدلية.
متارس الرشطة البلدية من ضمن النطاق االداري
للبلدية اسوة بسائر اشخاص الضابطة العدلية،
املهامت اآلتية:
 - 1يف مجال الضابطة االدارية:
أ  -حفظ النظام وتوطيد االمن.
ب  -تأمني الراحة العامة.
ج  -حامية االشخاص واملمتلكات.
د  -حامية الحريات يف اطار القانون.

هـ  -السهر عىل تطبيق القوانني واالنظمة
املنوطة بها.
 - 2يف مجال الضابطة العدلية:
أ  -القيام مبهامت الضابطة العدلية.
للتوضيح القانوين عىل نحو مبسط ،فان
الضابطة العدلية تشمل صالحية مالحقة
املجرم حال او بعد ارتكابه الفعل الجرمي .اما
الضابطة االدارية فتشمل صالحية اتخاذ اي
اجراءات مسبقة تراها الرشطة البلدية مناسبة
لضامن امن االهايل واستقرارهم ،كالتدقيق يف
هوية املقيمني يف االبنية واالرايض ،وطلب ابراز
االوراق الثبوتية لكل شخص يشتبه به.
يف االستنتاج القانوين ،يستطيع افراد الرشطة
البلدية ،يف اطار مامرستهم صالحياتهم كضابطة
ادارية حفاظا عىل االمن واالستقرار ،احصاء
املقيمني يف اي مكان ضمن النطاق البلدي،
والطلب اىل اي منهم ابراز اوراقه الثبوتية او
عقد ايجار املبنى الذي يسكنه مثال ،وسواها
من االجراءات من ضمن االطر التي تبيحها
النصوص القانونية النافذة .فالقانون يسمح
بذلك رصاحة.
االحصاء الشامل
للبحث يف مسألة وجوب قيام البلدية
مبراجعة املديرية العامة لالمن العام
والتنسيق معها ،عند رغبتها يف اجراء احصاء
شامل وتدقيق يف هويات االجانب املقيمني
او العاملني ضمن نطاقها او عدم وجوب
القيام بذلك ،يتبني لنا بعد مراجعة النصوص
القانونية ذات الصلة ما ييل:
ذكر قانون البلديات الصادر باملرسوم االشرتاعي

رقم  ،118لدى استعراضه صالحيات رئيس
السلطة التنفيذية يف البلدية ضمن املادة
 74منه ،ان املحافظة عىل الراحة والسالمة
والصحة العامة رشط ان ال يتعرض للصالحيات
التي متنحها القوانني واالنظمة لدوائر االمن يف
الدولة.
امام هذا النص سؤال يفرض نفسه بقوة :هل
ان احصاء االجانب والتدقيق يف مستنداتهم
ووثائقهم يدخالن ضمن الصالحيات التي
متنحها القوانني واالنظمة لدوائر االمن يف
الدولة ،وتحديدا دوائر االمن العام؟ تاليا عىل
البلدية ان ال تتعرض لتلك الصالحيات؟
حددت املادة  6من قانون تنظيم املديرية
العامة لالمن العام الصادر باملرسوم رقم 2873
يف  1959/12/17من ضمن مهامت االمن العام:
• مراقبة االجانب يف كل ما يتعلق بدخولهم اىل
لبنان ،واقامتهم فيه ،وخروجهم منه.
• التحقيق يف طلبات دخول االجانب قبل
التأشري عىل جوازاتهم ،ويف اجازة اقامتهم
املوقتة او الدامئة ومغادرتهم البالد ،وتنظيم
بطاقات هوية لهم.
• مراقبة تنقالتهم واالعامل التي يتعاطونها.
• مراقبة الالجئني السياسيني واملرشدين
االجانب.
واشارت املادة  8من القانون اىل ان االمن العام
يتوىل:
• تنظيم ملفات االجانب املقيمني يف لبنان،
وضبط اقامتهم.
• ابالغ مراكز الحدود اسامء االشخاص املمنوع
دخولهم اىل لبنان او خروجهم منه مبوجب قرار
من السلطات الرسمية.
يتبني من كل تلك النصوص ان املديرية العامة
لالمن العام هي صاحبة االختصاص يف كل ما
يتعلق بدخول االجانب لبنان واقامتهم فيه،
وتنقلهم وعملهم ضمنه ومغادرتهم اراضيه.
يف االستنتاج ،تستطيع البلدية كسلطة محلية
وبرشطتها البلدية التي تعترب ضابطة عدلية،

الرشطة البلدية ضابطة عدلية ،وتتمتع بكل صالحياتها.

اتخاذ كل االجراءات القانونية الالزمة للحفاظ
عىل االمن واالستقرار تجاه املقيمني كافة من
ضمن النطاق البلدي ،لبنانيني كانوا ام اجانب،
لكن عندما يتعلق االمر باجراءات عامة وشاملة
تطاول جميع االجانب او قسام منهم (اي
ليست حاالت فردية).
استنادا اىل ما ورد من نصوص قانونية ،عىل
البلدية مراجعة املديرية العامة لالمن العام
والتنسيق معها مسبقا يف ما يتعلق باتخاذها
اي اجراء له طابع عام يشمل كل او معظم
االجانب املقيمني يف نطاقها البلدي .وهذا ما
يحصل اساسا .واستطرادا ،نوضح ان التربير
املنطقي لتلك النصوص القانونية مفاده ان
العالقة مع االجانب تكون لها عادة انعكاسات
سياسية وديبلوماسية شتى عىل الدولة .فضال
عن ان املديرية العامة لالمن العام هي الجهة

الرسمية التي تتواصل يوميا مع كل البعثات
االجنبية املوجودة يف لبنان لتنسيق كل ما
يلزم .كام ان املعلومات االمنية التي تحوزها
املديرية عن جميع االجانب املوجودين عىل
مساحة الوطن اللبناين ،ال تتوافر لدى اي
بلدية او جهة اخرى.
االجنبي املشبوه امنيا
قد تتوافر معطيات لدى الرشطة البلدية او
البلدية كادارة محلية ،تجعلها تشك يف خطر
امني ما ميثله شخص اجنبي بسبب ترصفاته
املشبوهة .علام ان الخطر االرهايب ال يحتمل
اهامل اي معطى امني ايا يكن .فامذا يوجب
القانون عىل البلدية يف مثل هذه الحالة؟
نصت املادة  7من قانون تنظيم املديرية
العامة لالمن العام الصادر باملرسوم رقم

القانون يوجب عىل القوى االمنية اعالم االمن العام بكل اجنبي مشبوه.

منع التجول يف النطاق البلدي
مثة سؤال قانوين واجب :هل يجوز للرشطة
البلدية كضابطة ادارية ،ان متنع تجول الوافدين
السوريني مثال من ضمن كل النطاق البلدي او
يف قسم منه ،بني الساعة كذا مساء والساعة كذا
صباحا عىل سبيل املثال؟
نصت املادة  194من قانون تنظيم قوى
االمن الداخيل رقم  17الصادر يف ،1990/9/6
يف معرض تطرقها اىل نطاق الضابطة االدارية
وحدودها ،عىل التايل :الضابطة االدارية هي
استعامل الوسائل الرادعة التي يجيزها القانون
لحفظ النظام وتوطيد االمن ،وتأمني الراحة
العامة ،وحامية االشخاص واملمتلكات ومنع
حصول الجرائم.
لذا يجوز قانونا للرشطة البلدية ،كضابطة
ادارية ،منع فئة من املواطنني من التجول يف
نطاق جغرايف معني خالل وقت محدد ،اذا كان
هناك خطر محتمل  -ونشدد عىل عبارة اذا كان
هناك خطر محتمل  -يرجح معه حصول اي
جرائم رسقة او قتل او غريها .اي ان ترصف
الرشطة البلدية  -كضابطة ادارية  -يف هذا
الخصوص يدخل من ضمن اطار صالحياتها
وواجباتها القانونية.
يف كل تلك الحاالت ،اذا كان هناك طرف ما
يعترب ان تلك التدابري االحرتازية غري مربرة،
او تتجاوز حدود القانون ،ميكنه مقاضاة
البلدية يف هذا الشان امام الجهة القضائية
املختصة ،وهي مجلس شورى الدولة.
واستطرادا ،فان االجتهادات تبني ان القضاء
يتشدد عادة يف التأكد من مدى جدية
التربيرات االمنية التي دفعت اىل اتخاذ مثل
ذلك االجراء ،ولناحية رضورة ان يكون اجراء
املنع محددا يف الزمان واملكان.
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العميد سامي ريحانا :السيف رمز القيادة
وال يس ّلمه إالّ رئيس الجمهورية
تاريخ االول من آب مل يكن وليد الصدفة ،بل محطة من محطات االستقالل الوطني
يوم تسلمت الجمهورية اللبنانية من سلطات االنتداب الفرنيس جيشها الذي شكل
النواة التي كربت وتوسعت مع السنوات ،ليصبح جيشا حاميا الحدود ،وحافظا االمن
واالستقرار يف الداخل

بعدما كان التالمذة الضباط يتخرجون يف
االول من ترشين االول يف املدرسة الحربية،
اضحى تزامن التخريج مع عيد الجيش يف
االول من آب.
للعميد الركن املتقاعد سامي ريحانا وجهة
نظر يف التفاصيل املرتبطة بتطور هذه
املناسبة ،وهو الذي كتب موسوعة يف تاريخ
الجيش ،اىل مؤلفات ومقاالت.

بناء عىل قرار من قيادة الجيش اللبناين.
سابقا كان يتم تخريج الضباط يف مطلع
ترشين االول .لكن العامد اميل بستاين
اصدر مذكرة حدد فيها تخريج التالمذة
الضباط يف عيد الجيش ،كونهم عمود هذا
الجيش.
■ ملاذا ربط تسليم السيوف للضباط
املتخرجني برئيس الجمهورية؟
□ يف كل دول العامل رؤساء الجمهوريات او
امللوك يسلمون السيوف اىل الضباط ،وال
يقترص هذا التقليد عىل الفرنسيني فحسب.
رئيس الجمهورية يسلم السيوف اىل
الضباط الن السيف رمز القيادة ،والضابط
رمز ايضا النه ميلك صالحيات كبرية ،حيث
يطلب منه يف خضم املعركة والعدو امامه
اتخاذ قرارات مصريية ،وعىل العسكريني
التنفيذ حتى لو ادى ذلك اىل استشهادهم.
هذا االمر ليس متوافرا للقايض .الضابط
رمز للقيادة يف الجيش ،واملالزم يجلس مع
الجرنال اىل طاولة الطعام نفسها.

■ كيف انطلقت فكرة تحديد يوم لعيد
الجيش؟
□ تسلم لبنان جيشه يف االول من آب
 1945بعدما نال استقالله عام .1943
يومها كان القرار من السلطتني الفرنسية
واللبنانية ان يتسلم كل من لبنان وسوريا
جيشيهام ،وكان عديد الجيش قرابة خمسة
االف عسكري مؤلفا من وحدات عبارة عن
ثالثة افواج قناصة ،وكتيبتني من الخيالة،
وكتيبة مصفحات ،وكتيبة دبابات ومدفعية
ومن كل انواع االسلحة .كان جيشا مدربا
ومنظام.
■ ملاذا تم اختيار االول من آب عيدا
للجيش؟
□ تم اختيار االول من آب عيدا للجيش
النه صار لدولة االستقالل يف هذا التاريخ
جيش مستقل ،بعدما كان جزءا من الجيش
الفرنيس وتابعا للسلطات الفرنسية.

■ ما هي ابعاد هذه الخطوة ومعانيها؟
□ السيف رمز القيادة .يف االستعراضات
العسكرية كنا نحمله كتالمذة مدرسة
حربية ،وعندما مير رئيس الجمهورية ّ
نوشح
السيف الذي ال يعترب عتادا حربيا.

■ ما عالقة تخريج التالمذة الضباط باالول
من آب؟
□ هذا القرار يعود اىل السلطات اللبنانية

■ كيف تطورت مناسبة العيد منذ تكريسه
اىل اليوم؟
□ بداية كان االحتفال باالول من آب ذا

طابع عسكري بنسبة كبرية ،اي كان الجيش
يحتفل به مع اهل الضباط املتخرجني
والشخصيات الرسمية .بعد عام  1975اعاد
الجيش الهيبة اىل املؤسسات يف التسعينات،
فلمس اللبنانيون الحاجة املاسة اليه،
وايقنوا انه ال ميكنهم االستغناء عنه ،وانه
ليس جيشا لقهر الناس وامنا للمحافظة عىل
الرشعية والشعب .هذه مدرسة اللواء فؤاد
شهاب الذي زرع مبادئ عدة يف الجيش،
ابرزها ان يحافظ عىل الرشعية ويبقى يف
إمرتها وال ينفذ االنقالبات ،ويبتعد ضباطه
وعسكريوه عن السياسة والسياسيني .لبنان
يكاد يكون البلد الوحيد يف العامل الذي ال
ينتخب فيه العسكر .يف كل دول العامل،
اذا مل يكن هناك جيش ال توجد دولة .ال
انتامء له اال اىل الوطن والشعب ،وال ينحاز
اىل احد .قبل عام  1975كان الجيش عىل
الحدود مبارشة ،وما كان العدو االرسائييل
يستطيع التحرك وانتهاك السيادة .منذ
االستقالل بقيت عقيدة الجيش ان العدو
التقليدي هو ارسائيل ،وان الدول العربية
شقيقة ،لذلك تطورت مناسبة عيد الجيش
لتصبح عيدا وطنيا.
■ هل من عالقة بني هذا التطور واملراحل
التي مر فيها الجيش؟
□ بعد عام  1945تحققت بطوالت
عظيمة ومراحل مهمة مر فيها الجيش.
اول مرحلة عام  1951عندما قدم رئيس
الجمهورية بشارة الخوري استقالته وسلم
االمانة اىل قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب،
ومل يسلمها اىل السياسيني .وقد ا ّمن اللواء
شهاب بعد خمسة ايام انتخاب رئيس
جديد للجمهورية .طلب منه النواب ان
يقبل بانتخابه رئيسا للجمهورية فرفض.
قال لهم انا لست سياسيا بل انا عسكري.

وتزويده السالح والذخرية .ولعب الضباط
دورا مميزا كونهم من مدرسة واحدة هي
مدرسة فؤاد شهاب .حاليا يقوم الجيش
بدوره يف كل االرايض اللبنانية بالتعاون مع
االجهزة االمنية.

العميد الركن املتقاعد سامي ريحانا.

عام  1958لعب الجيش دورا مهام يف
ظل الرصاع بني السلطة املمثلة برئاسة
الجمهورية واملعارضة .الجيش ال يريد
قهر االهايل املناوئني وال يريد السامح لهم
بتغيري رئيس الجمهورية بالقوة .ادى تاليا
دور التوازن بني السلطة والشعب ،لذا
عندما انتهت ازمة  1958انتخب شهاب
رئيسا للجمهورية .عام  1961حصل
انقالب عندما حاول حزب سيايس االستيالء
عىل السلطة بالقوة .يومها مل يسمح له
الجيش بذلك .عام  1967مل يشرتك الجيش
يف العمليات ضد ارسائيل بعدما قررت
جامعة الدول العربية ان يكون لبنان دولة
مساندة وليس دولة مهاجمة .لكنه حافظ
عىل الحدود وقدم معلومات ومساعدة
لوجستية وطبية كبرية اىل الدول العربية.
يف عامي  1969و 1973حصلت اشتباكات
بني الجيش ومنظمة التحرير الفلسطينية،
لكنه متكن من الحفاظ عىل السلطة
اللبنانية .تدخلت الدول العربية فتوقفت
االشتباكات ،علام ان الجيش كان يف صدد
وضع املخيامت تحت سلطة الرشعية
اللبنانية .سقط للجيش شهداء يف اثناء
تراجعه من املخيامت اكرث من الشهداء
الذين سقطوا يف خالل الدخول اليها .يف

اختير اول آب عيدا
للجيش النه صار للدولة
جيش مستقل
عامي  1975و 1976مل يتفق اللبنانيون
عىل الدور الذي يجب ان يؤديه الجيش.
قسم من اللبنانيني والسياسيني قال انه
ينبغي عىل الجيش ان يحسم املعركة ضد
الجميع ،وقسم آخر طالب بعدم تدخله.
عدم االتفاق عىل دوره ارض به كثريا .بقي
العسكر يف الثكن يف حني كان البلد يحرتق.
ال يوجد جيش يف امكانه التحمل احد عرش
شهرا يف الثكن ،من اذار  1975اىل شباط
 .1976حينها حصل عصيان من احد الضباط
وانفصلت مجموعة عن الجيش فلحق كل
عسكري بجهة ما .بعد تلك الفرتة جرت
محاوالت العادة جمعه لكن يف بلد ال يزال
مقسام ،من املتعذر جمع جيش وطني
يف ظل التقسيم .عام  1990عندما توحد
البلد وانتخب رئيس رشعي ،اجتمع الجيش
مجددا وبدأت عملية تنظيمه وتدريبه

■ هل للمدرسة الحربية التي صارت كلية
يف يومنا الحارض رمزية معينة؟
□ برهنت املدرسة الحربية ،مدربني
وتالمذة ،عن انضباط فكري عال ،واستيعاب
رسيع للمبادئ العسكرية الحديثة ،وقدرة
عىل التح ّمل الجسدي ،وانفتاح عىل وسائل
التدريب الحديثة .حققت اهم االنجازات
وقدمت الكثري من الشهداء يف سبيل رفعة
جيشها وبلدها .جميع قادة الجيش وقوى
االمن الداخيل من خريجي هذه املدرسة
التي سميت عن حق مدرسة الرجال
واحتفظت حتى اليوم بتقاليدها العريقة،
والسيام وضع الكولباك االبيض ومعمودية
السنة االوىل وحفالت التخرج التي تقام
برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية يف االول
من آب ،ذكرى تسلم السلطات الوطنية
الجيش ،والضفرية الصفراء عنوان مجد
وكرامة وبطولة ورشف وتضحية ووفاء يف
خدمة مبادئ نذر التالمذة الضباط انفسهم
لتحقيقها وتتجسد يف قسم اليمني يوم
التخرج.
■ ماذا عن دور الجيش يف مساعدة الدولة
اللبنانية آنذاك؟
□ ساهم الجيش يف تحسني اوضاع
املناطق اللبنانية البعيدة لربطها بالحضارة
والحداثة وإيصال العمران اليها .غالبية
الطرق التي شاركت الوحدات العسكرية
يف شقها تقع يف مناطق نائية ،السيام يف
الجنوب والبقاع واقىص الشامل .تابع
الجيش يف تقليده العريق القايض بعمران
القرى والبلدات يف عهد قائده اللواء فؤاد
شهاب الذي عمل بجد ونشاط عىل تحسني
اوضاع سكان املناطق البعيدة يف شامل
البقاع وبعلبك والهرمل وصوال اىل شامل
لبنان واقىص بالد عكار.
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العميد أدونيس نعمةّ :
توشح الض ّباط بالسيف
تقلي ٌد يعود إلى ملوك فرنسا
ال تتسع صفحات قليلة لالضاءة عىل مخزون املعلومات والوثائق التي ميتلكها العميد
الركن املتقاعد ادونيس نعمة حول الجيش اللبناين ،وهو الذي له اصدارات ومقاالت
تتعلق بتاريخ الجيش .والن ما ميتلكه يعترب حمال ثقيال يحتاج اىل رعاية ،نقل الكتب
والوثائق واملخطوطات اىل جامعة الروح القدس يف الكسليك وقدّ مها لها ،يك تكون عينا
ساهرة عىل صونها

العميد الركن املتقاعد ادونيس نعمة ،بني يديه احدى الوثائق التاريخية النادرة.

االول من آب عيد الجيش .اليوم الذي انتقلت
امرته اىل السلطات الوطنية اللبنانية بانقضاء
ثالث سنوات عىل االستقالل .يقول العميد
الركن املتقاعد ادونيس نعمة ،تبعا لوثائق
نادرة يف مكتبة والده النقيب جوزف نعمة
الذي رافق الحقبة تلك وجمع مخطوطاتها
ومحفوظاتها" ،ان عام  1945كان املوعد
الرسمي لتأسيس الجيش ،اال ان االمر تم عمليا
عىل نحو مجتزأ وليس دفعة واحدة .يف 16
حزيران  1944وافقت القيادة الفرنسية عىل
وضع قسم من الجيش يف ترصف الحكومة
اللبنانية ،وقد وقع هذا االتفاق عن الجانب
الفرنيس الجرنال بيناي".

اهتم فؤاد شهاب
بالحصول على وثائق
القوى العسكرية اللبنانية
■ ماذا عن ابرز وثائق نشوء الجيش؟
□ هي املتعلقة بـ"الفرقة السورية" ،ويجب
ان ال نغفل مستندا مهام يتعلق بها النه صادر
عن القائد االعىل لفرقة الرشق الجرنال غورو،
وذلك مبذكرة خدمة متوجة بعبارة "عاليه ،يف

 13ايلول  ."1921هذه املذكرة الطويلة مؤلفة
من  3صفحات فولسكاب تصف هيكلية هذه
الفرقة ومهامتها وما تعتزم القيادة يف شأنها
للبلوغ بها اىل مستوى قتايل اكيد .وهي تشري اىل
انها مكونة من  7اآلف رجل مبن فيهم الكوادر.
تم تجنيدهم من مجمل مناطق البالد ،وتتالف
من  3افواج :فوجا مشاة وفوج خيالة ،ومن
بعض الوحدات الخاصة ،مع رسية فرسان
ورسية هجانة ،وتعكس تنوع العنارص العرقية
التي تقطن البالد السورية ،والطابع الخاص لكل
محيط من محيطات التجنيد .تستمر املذكرة
يف ايراد طريقة التدريب لعنارص الفرقة ودور
كل من الضابط والرتيب فيها الذي يفرتض ،كام
يقتيض الربنامج املتعلق بهذا الدور ،ايجاد كوادر
فاعلة ،متحمسة ،نشيطة ،مقتنعة بالرسالة
املوكلة اليها ،وراغبة يف ان تقدر جهودها مبا
تحققه من منجزات.
■ ماذا عن دور القائد االول للجيش اللواء فؤاد
شهاب يف جمع الوثائق املتعلقة بالجيش؟
□ قيادة الجيش يف عهد اول قائد له اللواء
فؤاد شهاب ،كانت مهتمة بالحصول عىل
الوثائق التي تتيح لها تكوين صورة عن القوى
العسكرية اللبنانية التي كانت يف عهدة
الفرنسيني خالل فرتة االنتداب .كلف عام 1949
باحثا فرنسيا يدعى اوجني ابريال التنقيب عن
هذه الوثائق يف االضبارات الفرنسية املتعلقة
بجيش املرشق .هناك تقارير مرسلة من ابريال
اىل اللواء شهاب يخربه فيها عن الصعوبات
التي تكتنف مهمته بسبب توزع الوثائق
العسكرية يف فرنسا ،ما بني وزارات الحرب
والجو والبحرية .بالنسبة اىل سالح الجو يقول
يف رسالة مؤرخة يف  13كانون االول  1949ان
املكتب املركزي للمحفوظات املتعلقة بالطريان
يف قرص  Compiegneرقم  267وجد اللوائح
الكاملة املتعلقة باملشغل الصناعي العائد

اىل سالح الطريان الذي كان موجودا يف
رياق ،وقد سلمت هذه اللوائح اليه .يف
رسالة ثانية اىل قائد الجيش يقول ابريال
انه وجد اخطاء يف اللوائح املشار اليها،
وقد اجابه القائد اللواء فؤاد شهاب بانه
يستغرب وجود هذه االخطاء ،متمنيا
عليه متابعة جهوده من اجل امتام
مهمته .يقول القائد شهاب بالحرف
الواحد" :اطلب اليك ان تتفضل
مبواصلة مساعيك التي آمل يف ان تتكلل
بالنجاح ،كام امتنى ان تبقينا تباعا عىل
اطالع عىل النتيجة التي توصلت اليها".
هذه الرسالة تحمل الرقم  3/33مؤرخة
يف  12كانون الثاين .1950
■ ماذا عن اعتامد النشيد الوطني
الرسمي للبنان؟
□ املحاولة الرسمية االوىل لوضع نشيد وطني
رسمي كانت بناء عىل القرار رقم  316تاريخ
 7ترشين الثاين  ،1925الصادر عن حاكم لبنان
ليون كايال ،وتضمن تشكيل لجنة تحكيمية
الختيار نشيد وطني لبناين برئاسة لوراي
مدير املعهد الفرنيس لالثار والفنون االسالمية،
ووديع صربا نائبا للرئيس واالعضاء :االب كوال
نجيب ،االب بولس االشقر ،الربوفسور داي،
هرني فرعون ،ج .روبور ،بول اردمان ،ج.عودة،
جورج قرم ،جان راغو ،د.كارباسيتي ،ا.كوغيل،
ا .جهشان ،احمد تنري ،الكسندر الدقاين ،كميل
شمبري ،ا .فليفل .هذه اللجنة مل يؤد عملها اىل
نتيجة .يف املحاولة الثانية تم اعتامد النشيد من
اللجنة التحكيمية التي تألفت يف ما بعد برئاسة
الشيخ عبدالله بستاين.
■ ما هو التصميم االصلح لكتابة التاريخ
العسكري للبنان؟
□ ارى انه يجب البدء بالزمن منذ بدء
التاريخ ،ثم الغوص تدريجيا يف املايض ،وصوال
اىل الحارض اي وفق منهاج مقلوب :الجيش
اللبناين الحايل من سنة  ،1945العسكريون
اللبنانيون املحاربون ،التشكيالت واالفراد من
سنة  1914حتى سنة  ،1945الضابطة اللبنانية
يف عهد املترصفيتني من سنة  1860حتى سنة

التالمذة الضباط مع عيد الجيش يف
االول من آب.
■ ما السبب الذي دفع اىل ربط
تسليم التالمذة الضباط املتخرجني
السيوف من رئيس الجمهورية؟
□ ايام امللوك يف فرنسا ،عندما كان
الفرسان يدخلون يف خدمة امللك،
وبعد خضوعهم للتدريبات الالزمة،
كان يعمد امللك الفرنيس اىل مباركتهم
بوضع السيف عىل كتف كل فارس
منهم .وقد اخذت مراسم تسليم
السيوف اىل الضباط املتخرجني من
هذا التقليد ،واصبح رئيس الجمهورية
هو الذي يسلم السيف اىل الضباط
كونه رمز السلطة والعدل.
صورة عن مسودة محرض تسلم السلطات
الوطنية اللبنانية الجيش.

 ،1914ومن سنة  1914حتى سنة  ،1918رجال
الحرب اللبنانيون يف عهد االمري بشري الشهايب
الثاين .جيش االمري فخر الدين املعني الثاين
من محاربني وسكان .مظاهر الحياة الحربية
والعسكرية يف االرايض اللبنانية من بدء التاريخ
حتى عهد فخر الدين.
■ كيف تحدد يوم االول من آب الذي اختري
عيدا للجيش؟
□ تم اختيار االول من آب عيدا للجيش كونه
التاريخ الذي تسلم فيه لبنان جيشه من سلطة
االنتداب نهائيا يف اول آب  ،1945ومنذ ذلك
الحني اصبح هذا التاريخ عيدا للجيش اللبناين
يحتفل به رسميا.
■ ملاذا تزامن تخريج التالمذة الضباط مع االول
من آب بحيث حصلت للمرة االوىل عام 1968؟
□ كان يتم تخريج التالمذة الضباط يف مطلع
فصل الخريف ،لكن اعتمد االول من آب موعدا
لحفل التخريج حتى ال يكون هناك عيدان
منفصالن :عيد للجيش وعيد لتخريج الضباط.
هذا االمر ال اساس تاريخيا له ،امنا نتيجة افكار
ومداوالت افضت اىل جمع موعد تخريج

■ يعني ان الفكرة ليست تقليدا لبنانيا
بل تيمنا بفرنسا ايام امللوك؟
□ انه تقليد فرنيس قديم تح ّول اىل تقليد لبناين
عرب رئيس الجمهورية الذي هو رأس الدولة
واملؤمتن عىل الدستور.
■ ما هي االبعاد واملعاين لهذا التقليد؟
□ كام قلت عن رئيس الجمهورية انه رمز
السلطة والعدل.
■ كيف تطور العيد منذ تكريسه اىل يومنا
الحارض بحيث تح ّول اىل مناسبة وطنية بامتياز؟
□ كان االحتفال بعيد الجيش محصورا يف
البداية باملؤسسة العسكرية وشخصيات
رسمية .كانت املدرسة الحربية تخ ّرج ضباطا
لصالح الجيش فقط ،ثم تطورت االمور
واصبحت تخ ّرج ضباطا لكل االسالك العسكرية
واالمنية ،ما وسع من دائرة مشاركة االهايل
عىل مساحة الوطن ،اضافة اىل مشاركة كل
القيادات الرسمية والعسكرية واالمنية .ناهيك
بالدور الوطني الذي يؤديه الجيش عىل صعيد
كل لبنان من الدفاع عن الحدود اىل حامية
الداخل .لذلك صار محط انظار كل الشعب
اللبناين ،وصار عيده عيدا وطنيا ليس مقترصا
عىل املؤسسة بعينها.
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الطقش وطرّاف يستعيدان المراحل في العيد 71

حروب وأزمات إمتحنت األمن العام

يف العيد  71للمديرية العامة لالمن العام ،كام يف كل عيد ،تستحرض محطات تاريخية رافقت تطوره او تلك التي طبعت مسريته
منذ التأسيس يف  27آب  .1945ما يعيشه االمن العام اليوم من تطور عىل كل املستويات ،ال ينفي الحاجة اىل القاء الضوء عىل
حقب كانت س ّباقة يف العطاء والخدمة يف الوطن
مثة كثري يروى يف ذاكرة االمن العام
ودوره عىل مر محطات خربها لبنان
وزعزعت استقراره .ابرزت املحطات

تلك مواجهة الجهاز لها عىل ضآلة
امكاناته ،ورسمت مالمح حامية االمن
الوطني .عن بعض قليل منها يتحدث

ضابطان سابقان جايالها هام العميد
املتقاعد اسعد الطقش واملقدم املتقاعد
انطوان طراف.

الطقش 21 :وثيقة تعليمات
وحدت املعايير والحلول
انخرط العميد اسعد الطقش يف االمن العام العقيد دحداح ان يكون محاطا بستة فروع
عام  1972يف اوىل الدورات التي نظمت توازي بهيكليتها ومهامتها الشعب القامئة يف
للضباط حملة اجازة الحقوق ،ايام املدير الجيش .كان الفرع االول للعديد واملوظفني
العام العقيد انطوان دحداح .يروي عن املدنيني ،الفرع الثاين للمعلومات ،الفرع
"حرب السنتني" التي شهد عليها" :انشغل الثالث للعمليات ،الفرع الرابع للشؤون
ضباط املديرية باستعادة الثقة بني اللبنانيني ،االدارية من مال وعتاد ،الفرع الخامس
واولها االفراج عن  600مخطوف وعمليات للجنسية والجوازات واالجانب ،والسادس
التبادل عىل كل االرايض اللبنانية اىل جانب للتنظيم والتخطيط والتوجيه.
مهامتنا مع كل من املفوضني االولني حافظ
شحادة ومخايل الرموز يف مركز االرتباط ■ ما الحكمة من التنظيم الجديد؟
الذي انىشء حديثا .تزامنا كان مكتب العقيد □ قاد التنظيم الجديد املديرية اىل مرحلة
دحداح مقرا لالجتامعات بني مندوبني من من التخصص ،وكان دور الفروع استشاري
الجيش وممثيل االحزاب ملواكبة التطورات بالنسبة اىل املدير العام ،وتعود اليه يف كل
وتهدئة االوضاع ،عدا عن مهمة مواكبة قرار تطبيقا للقوانني اىل ان تطورت الحقا
رئيس الجمهورية سليامن فرنجيه وحفظ وتحولت اىل قطاعات تنفيذية واختلفت
امنه ورصد االخطار .اىل هذه املهامت تسمياتها ،فتحولت اىل مكاتب ودوائر
خصصت الجهود لتنفيذ الخطة التي وضعها واجهزة .بعدما تكدست القرارت طلب
العقيد دحداح لإلنتقال باالمن العام اىل مني املدير العام يوم كنت رئيسا للفرع
عهد املؤسسة الرائدة .اقرينا العمل بآلية السادس جمعها وتصنيفها بحسب املواضيع
"التعليامت" للمرة االوىل وما زالت معتمدة واالختصاص ،وتحويلها اىل "تعليامت دامئة".
اىل اليوم .بعدما انتقلنا من املقر القديم يف انجزت وضع  21وثيقة تعليامت تعنى
عني الرمانة اىل مقر وزارة الدفاع سابقا يف بكل مهامتنا ،وهذا ما عد يف حينه انجازا
املتحف ،جهدنا العادة التنظيم بعدما اراد ألنها وحدت املعايري يف النظرة اىل اي قضية

قلت للوزير الراسي :يمكن
استبدال الليرة بعملة اخرى،
اما جواز السفر فال

العميد املتقاعد اسعد الطقش.

وعممت عىل الرؤساء واملرؤوسني ،ومل يعد
هناك َمن يحتكر املعرفة.
■ هل طالت هذه املرحلة من االستقرار؟

□ ويا لالسف عهد االستقرار مل يدم
طويال ،فعادت العواصف لترضب يف لبنان
وجاء انقالب العميد اول عزيز االحدب
يف  11آذار  1976فعمت الفوىض وانترش
املسلحون حتى محيط املديرية ،فاضطر
املدير العام اىل االنتقال اىل مقر املديرية
العامة لقوى االمن الداخيل يف منطقة
السيار ،والتحق به بعض الضباط السباب
امنية طارئة ،وملا تعذر عىل آخرين ذلك
وقع االنقسام االمني وليس السيايس
وال االداري .عندما ازداد الوضع سوءا
انتقل ضباط اىل مباين كلية اآلداب يف
االونيسكو موقتا فاستمر العمل طبيعيا.
رؤساء الدوائر هم انفسهم من عينهم
العقيد دحداح ،فبقيت جميعها ضمن
وحداتها املتكاملة .يف مرحلة من املراحل
رغبت بعض القوى السياسية واالحزاب يف
التدخل يف شؤوننا ،فاضطررنا اىل مواجهتهم
بسلسلة من االتصاالت مع كل القيادات
السياسية والروحية والحزبية .زرنا االمام
موىس الصدر يف سوريا لنلتقي به عىل
عجل ،فشكلنا وفدا من الضباط والتقينا
يومها مبعيته بوزير الداخلية السوري الذي
امر القوات السورية مبساعدتنا ومساندتنا،
وكلف رئيس فرع االستخبارات السورية
يف لبنان املقدم محمد غانم املهمة هذه.
حاول البعض استدراجنا اىل حيث ال نريد،
وقصدنا احد قادة امليليشيات للحصول
عىل جواز سفر مزور لقيادي فلسطيني ،يف
مقابل تقديم خدمات معينة فرفضنا طلبه.
سعت منظامت فلسطينية فواجهناها
بالطريقة عينها .زارنا قائد جيش لبنان
العريب احمد الخطيب طالبا ان نخصص له
جزءا من االموال املستوفاة لتمويل حركته،
فاعتذرنا وابلغنا اليه متسكنا بالرشعية ،وان
التعاطي معنا بهذه الطريقة لن مير .مل
تطل فرتة االنقسام االمني ،فجاء انتخاب
الرئيس الياس رسكيس وشكلت الحكومة
الجديدة وتسلم الوزير صالح سلامن وزارة
الداخلية ،فعادت املياه اىل مجاريها برسعة
وتوحدت املديرية من جديد ،وانتقلنا اىل
قرص شقري يف االرشفية.

■ ما هي املحطة الالحقة؟
□ عربت تلك السنوات طبيعيا اىل ان
حل الشغور يف قرص بعبدا يف نهاية عهد
الرئيس امني الجميل ،وتسلم العامد ميشال
عون رئاسة الحكومة املوقتة ،فتجددت
االستحقاقات وابلغها خطورة عند اقالته
املدير العام الدكتور جميل نعمة يف 11
ترشين األول  1988وتعيني اللواء نديم
لطيف مديرا عاما بديال منه .يف اليوم
التايل تلقيت اتصاال من وزير الداخلية
عبد الله الرايس طالبا الينا اإلجتامع وبعض
الزمالء يف منزله .كنا يف املوعد املحدد ،انا
والعقداء حسن السبع وحافظ شحادة
وجوزف معراوي .بعد ان عرض علينا ما
قام به العامد عون يف املديرية وبعض
الوزارات ،طلب رأينا بتعيني مدير عام
جديد ،فقلت له باسم الزمالء ان يبعد
عنا هذه الكأس .اضفت يومها :ميكننا ان
نتخىل عن اللرية اللبنانية واستبدالها باية
عملة اخرى ،لكن كيف ميكن ألي لبناين
ان يتخىل عن جواز سفره .يف حال حصل
ذلك سرتمى جوازاتنا امام ابواب السفارات
االجنبية لفقدان الثقة بنا .رغم مالحظاتنا
مل يعرها الوزير الرايس اهمية .يف اليوم
التايل اجتمع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس
الحص واتخذ قرارا بتكليف وزير الداخلية
تعيني مدير عام لالمن العام بالتكليف،
مقرتحاً اسمي .ملا استمعنا اىل قرار التعيني
من اذاعة لبنان تجهمت وجوهنا جميعا
واعتربنا أننا دخلنا يف مرحلة مؤملة من
تاريخ االمن العام .عندما وقعت املسؤولية
عىل عاتقنا كلفنا العقيد حافظ شحادة
االتصال باملدير العام اللواء لطيف إلبقاء
آلية العمل موحدة من دون اي تعديل،
فرد بالرفض ،وان االمرة والتوقيع له وحده
وعىل الجميع تنفيذ االوامر وااللتحاق به.
عند هذه الحدود توقفت االتصاالت معه،
وبدأنا تجهيز املديرية وحصلنا عىل سلفة
مالية بـ  350مليون لرية لبنانية ،وطلبنا
اىل جميع الضباط والعنارص االلتحاق
مبراكزهم كل يف موقعه ،تحت طائلة
فسخ العقود معهم .خالل تلك الفرتة التي

امتدت من  13آذار  1988لغاية  24كانون
الثاين  1991فسخت عقود  55عنرصا من
املديرية مل يلتزموا قراراتنا.
■ كيف تق ّوم تلك املرحلة عىل مستوى
عمل املديرية؟
□ رغم االنقسام االمني يف املديرية ،بقينا
متمسكني بالرشعية ووحدة املديرية نطبق
القوانني والتعليامت االدارية بحذافريها،
ونستويف الرسوم القانونية .بقينا عىل تواصل
مع اللواء لطيف ،وعقدنا يوما اجتامعا يف
ميدان سباق الخيل بناء عىل طلبه تحت
شعار "معالجة قضايا حساسة" .قال يل
خالل الدعوة اليه ان االقتصاد اللبناين اكرب
واهم من كل القضايا التي نعالجها ،وان
علينا التعاون ملنع سفر روجيه مترز باي
مثن بعدما استفحلت قضية بنك انرتا ،طالبا
الينا منع سفره عرب مطار بريوت الذي كان
يف عهدتنا .اتصلت بالرئيس الحص الذي
اتصل بحاكم البنك املركزي ادمون نعيم
ملعالجة الوضع .لكن ويا لالسف عرب مترز يف
اليوم التايل املنطقة من املتحف اىل املطار
ساملا ،مبواكبة عرشين سيارة ملجموعات
من القوى الفاعلة عىل االرض.
■ كيف امضيتم واليتكم حتى تسليم
املديرية اىل خلفكم رميون روفايل؟
□ عربت تلك املرحلة باقل الخسائر
املمكنة ،وحفظنا فيها الحد االدىن من
الخدمات التي تقدمها املديرية .امضينا يف
موقعنا الفرتة املمتدة من  5ترشين الثاين
اىل  21منه يف ترصف الرئيس املنتخب
للجمهورية الشهيد رينه معوض ،وكنت
اىل جانبه يف اللحظات االخرية وتحديدا
يف االحتفال بذكرى االستقالل يف مبنى
الصنائع قبل لحظات من اغتياله .عىل
هذه الصورة انتهت تلك املرحلة ،وانتخب
الرئيس الياس هرواي بعد ايام وسلمنا
االمانة يف  24كانون الثاين  1991اىل املدير
العام الجديد لالمن العام رميون روفايل يف
احتفال رسمي يف مبنى املديرية يف العدلية
يف حضور اكرث من  50ضابطا.
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طراف :جعلنا ضبط االقامة
ذاكرة االمن العام
اما ما يرويه املقدم املتقاعد انطون طراف،
وهو انخرط يف الجهاز منذ البدايات عام
" :1957اوىل االستحقاقات عشية اعالن
الوحدة املرصية ـ السورية ،وقد واكبنا
املرحلة التي سبقت التحضري لها .كانت لنا
مهمتان اساسيتان :اوىل مراقبة املعارضني
السوريني الالجئني الذين كنا نتابع تحركاتهم
يف مقاهي الروشة حيث يلتقي ّ
املنظرون ■ كيف توصلتم اىل رصد هذه الحركة؟
منهم ،وثانية ما سميناه العاب برهان ادهم □ كان القرار واضحا باصطياد احد املخربين
النارية معاون رئيس "املكتب الثاين" السوري الكويتيني .بعد ايام اوقفنا يف نقطة املصنع
العقيد عبد الحميد الرساج .وهو املكلف طالبا كويتيا من اصول فلسطينية يسعى
مالحقة القيادات اللبنانية املتهمة بانضاممها اىل العلم يف الجامعة العربية يف بريوت ،ال
اىل "حلف بغداد" .من العابه تفجري عبوة يحمل سمة دخول .كان مسؤوال يف "اتحاد
امام منزل وزير الخارجية آنذاك شارل مالك طلبة فلسطني" فاشرتطنا تسهيل مهمته لقاء
يف الحمرا ،اوقفنا يف حينه منفذ العملية الحصول عىل املعلومات .كان صادقا وزودنا
االردين الجنسية ،الفلسطيني االصل ،نديم عىل مدى عامني معلومات مذهلة ال مثن لها،
ابو حجلة بعد فرتة قليلة .االستحقاق الثاين خالصتها ان الحركة تسعى اىل بلوغ لبنان
هو الذي رافق اعالن الوحدة وتداعياتها قريبا بقيادة مجموعة من مسؤويل "حركة
التي تسببت بـ"ثورة  "1958عىل الرئيس القوميني العرب" منهم تيسري قبعة ويارس
كميل شمعون .تابعنا يومها باهتامم احدى عبد ربه وجورج حبش ومحمود عباس قبل
اكرب العاب برهان ادهم عندما هوجمت ان نصل اىل تحديد مهمة يارس عرفات ودوره
مراكز االمن العام والجامرك يف املصنع عىل الحقا .بعد فرتة قصرية عىل تجاوز حرب
يد مجموعات فلسطينية ولبنانية مسلحة حزيران  ،1967انتقلنا اىل مرحلة جديدة
بقيادة احد زعامء املنطقة شبيل العريان ،نشأت بعد الهزمية ،فكانت املواجهة مع
لرضب "النظام الرجعي" املتحالف مع ابوعامر الذي كان يتقن استغالل التناقضات
"حلف بغداد" ،وانتهت باستشهاد عنارص الداخلية اللبنانية واللعبة االعالمية .استغل
من الجامرك واالمن العام فانكفأنا اىل الخط العمليات الفدائية يف االغوار يف االردن
الخلفي االول يف شتورا ،بعدما فقدنا السيطرة وقرر نقل جثامني مقاتليه اىل لبنان فتوقعنا
عىل االرض ،ومل نقم بعدها سوى بدوريات حصول مشكلة بالغة الخطورة .ما كنا نخشاه
وقع ،عندما وصلت الجثث اىل نقطة املصنع
خاطفة إن اردنا توقيف أحدهم".
ومعها شاحنات من االعتدة العسكرية
■ ماذا عن محطات تالية؟
مهداة من سوريا اىل الفلسطينيني ،طلبوا
□ دخلنا يف مرحلة من االستقرار بتويل املقدم السامح والعبور بالجثامني والشاحنات معا.
توفيق جلبوط املديرية ،وساهم يف تعزيزه رفضنا بداية الربط بينهام ،وسارعنا اىل اجراء
سفري الجمهورية العربية املتحدة اللواء عبد اتصاالت مع قيادتنا وقيادة البقاع العسكرية
الحميد غالب الذي عرف بنهجه املعتدل يف الجيش .تناقضت االوامر ترجمة للخالف
وفهمه للخصوصية اللبنانية .التزم غالب السيايس الذي كان قامئا ،فكان القرار
الخطوط الحمر التي رسمها الرئيس جامل الحكومي برتك تقدير املوقف لقيادة
عبد النارص .استمر االستقرار اىل مرحلة يارس الجيش .جاءت االوامر من بريوت لتسمح

عرفات ،وكنا نرتقبها بعدما وصلتنا معلومات
من الكويت مصدرها مسافرون لبنانيون،
تحدثت عن تأسيس حركة تحرير فلسطينية
سيكون لبنان وجهتها .اتخذنا القرار يومها
بالبحث عن مصدر للمعلومات املوثوق بها
التي تصون االمن العام يف لبنان.

العقيد دحداح اول من
استحدث جهاز مكافحة
التجسس بعد جهاز املخابرات

املقدم املتقاعد انطوان طراف.

لهم بالعبور بعدما نجح عرفات باستغالل
االنقسام اللبناين ،وما تركه احتفاظنا
بالجثامني التي كان من بينها جثامن لبناين
من آل الجمل واالسلحة لساعات قليلة يف
املصنع يف انتظار اإلذن بالعبور او عدمه من
ردود فعل يف الداخل والخارج .يف اعقاب
هذه املرحلة ،بلغنا املحطة االكرث خطورة
التي عرفناها يف انفجار "حرب املخيامت".
■ كيف واجهتم الواقع الجديد يف ضوء ما
توافر لكم من معلومات؟
□ كنت يومها رئيسا لدائرة ضبط االقامة،
ذاكرة االمن العام ،فاسترشفنا حجم املشكلة
بعدما توافرت معلومات خطرية تتحدث
عن التحضري ملواجهات مع الجيش .اقرتحنا
يومها عىل املدير العام لالمن العام العقيد
الركن انطوان دحداح استحداث جهاز
مكافحة التجسس بعد استحداث جهاز
املخابرات عام  1972وكنت من مؤسسيه.
قلنا ان ابوعامر انتقل بنشاطه اىل الساحة

اللبنانية .بدأ تدريب كوادر له يف دول الكتلة
السوفياتية السابقة التقان حرب العصابات
واعامل التفجري والنسف .قررنا التدقيق
يف كل وثيقة سفر لفلسطيني فاكتشفنا ان
عملية التدريب تستغرق من  3اىل  4اشهر
يعود بعدها خريجوها اىل لبنان للقيام
باالعامل االرهابية .كام اكتشفنا حركة سفر
فلسطينية متبادلة بني لبنان والدامنارك
للتدريب عىل العاملة الرسائيل .يف وقت
رصدنا تعزيز املخابرات الروسية "كا جي
يب" يف لبنان عرب مل شمل عائالت يف لبنان.
عندها قررنا مبارشة تنظيم استامرة خاصة

بكل فلسطيني لتكون مصدرا ألية معلومات
ومراقبتهم .لكن ويالألسف ذهب كل ما
انجزناه يف حينه هباء عند وقوع انقالب
عزيز االحدب يف آذار  1976واحرقت وثائق
األمن العام يف مقره يف املتحف.
■ ماذا عن "حرب السنتني"؟
□ قد تكون آخر املراحل السياسية
يف اثناء خدمتي التي شهدت "حرب
السنتني" التي عمت كل لبنان .تحدثنا
مسبقا يف تحذيرين عن الهجوم الذي اعد
له الفلسطينيون عىل بلدة شكا البرتونية

يف متوز  1976ردا عىل أحداث مخيم تل
الزعرت ،وتزامنت مع تهديدات اطلقها
قائد جيش لبنان العريب يف الشامل
الرائد احمد املعامري بانه سيهاجم
زغرتا للتمويه .انضمت مجموعات من
حركة  24ترشين برئاسة فاروق املقدم
اىل املهاجمني ووحدات من لواء الريموك
الفلسطيني بقيادة الرائد طارق خرضا
ومسلحون من جنسيات مختلفة .لكن
ّ
تدخل يف تلك املعركة ومنع
الجيش
فصولها بقيادة العميد فيكتور خوري
قائد منطقة الشامل وجبيل العسكرية.
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تحقيق
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مركز أمن عام شبعا اإلقليمي:
تسهيل معامالت املناطق الحدودية
من توقيف خمسة اشخاص ضالعني يف التحضري لعمل ارهايب كبري ،اىل ضبط شبكات
متخصصة يف تهريب االشخاص عرب الحدود اللبنانية –السورية وتجارة السالح ،اىل
تقديم الخدمات للمواطنني واملقيمني وتسهيل معامالتهم .انجازات امنية وادارية
حققها مركز امن عام شبعا االقليمي يف موازاة املتابعة الدقيقة للحدود بني لبنان
وسوريا من جهة ،وحدود لبنان مع ارض فلسطني املحتلة من جهة اخرى

رئيس مركز امن عام شبعا االقليمي النقيب عباس الحريش.

اسوة بسائر مراكز االمن العام «يضطلع هذا
املركز بانجاز كل املعامالت االدارية التي توليها
القوانني للمديرية العامة لالمن العام ،والقيام
باملهامت املنوطة بها كضابطة عدلية ذات
اختصاص نوعي عام يشمل مالحقة كل انواع
الجرائم وتوقيف املجرمني يف ارشاف القضاء
املختص» .بهذه الخالصة تحدث رئيس مركز
امن عام شبعا االقليمي النقيب عباس الحريش
اىل «االمن العام» ،وحدد املهامت واملسؤوليات
التي يضطلع بهام.
■ ما هي ظروف استحداث هذا املركز؟
□ يف املايض مل يكن مثة مركز لالمن العام يف
منطقة شبعا .لكن بعد االحداث السورية

وتطورها يف املناطق السورية املحاذية لبلدة شبعا
اللبنانية دراماتيكيا عام  ،2014بدأ بعض املواطنني
السوريني يعربون من بلدة بيت جن السورية
والقرى املحيطة بها اىل شبعا سريا عىل االقدام
يف االرايض القاحلة .فور علم االمن العام باالمر،
حرصا عىل السيادة اللبنانية ،اصدر املدير العام

استحدث بداية مركز
عبور شبعا عام 2014
ملنع العبور غير الشرعي

اللواء عباس ابراهيم قرارا قىض باستحداث مركز
حدودي لالمن العام يف منطقة جنعم ،يف خراج
بلدة شبعا ،ملنع اي دخول غري رشعي اىل لبنان.
وهذا ما حصل ،حيث استحدث مركز امن عام
عبور شبعا .بعد اشهر ،نتيجة التنسيق مع الجيش
اللبناين لناحية ضبط الحدود منعا الي دخول غري
رشعي اىل لبنان من جهة ،وبهدف تسهيل انجاز
معامالت ابناء تلك املناطق والوافدين السوريني
القاطنني فيها من جهة اخرى ،اتخذ القرار بنقل
املركز الحدودي الذي كان قد استحدث لحراسة
الحدود فقط ،اىل داخل بلدة شبعا وتوسيع
هيكليته االدارية ،ليتحول اىل مركز اقليمي تنجز
عربه معامالت املواطنني لدى االمن العام ،اضافة
اىل متابعته موضوع امن الحدود مع الجيش
اللبناين .كان افتتاح مركز امن عام شبعا االقليمي
رسميا يف  22شباط  ،2016وهو يتبع اداريا دائرة
امن عام الجنوب الثانية.
■ كيف كان وقع استحداث املركز عىل ابناء
املنطقة وفاعلياتها؟
□ استقبل املواطنون الحدث بالرتحيب ،خاصة
وانه يساهم يف تعزيز الطأمنينة لديهم بوجود
القوى الرشعية اىل جانبهم وشعورهم باالمن
واالستقرار اكرث فاكرث .س ّهل عليهم مشقة االنتقال
مسافات طويلة اىل مركز امن عام حاصبيا ،حيث
كان اقرب مركز اليهم ،النجاز معامالتهم .ابلغوا
الينا تقديرهم اللواء عباس ابراهيم لهذا االنجاز،
ويعتربونه اول مدير عام لالمن العام فكر فيهم
وافتتح مركزا لتسهيل معامالتهم.
■ ما هي البلدات التي تدخل ضمن عمل
املركز؟
□ نطاقه االداري يشمل ثالث بلدات هي
شبعا وكفرشوبا والهبارية .وهي بلدات متاخمة
لحدود الدولة السورية من جهة ،ولحدود ارض
فلسطني املحتلة من العدو االرسائييل من جهة
اخرى .اي ذات اهمية وبعد اسرتاتيجيني.

■ ماذا عن مبنى املركز؟
□ مؤلف من طبقتني وغرف تضم كونتوارات
مخصصة الستقبال معامالت املواطنني .مجهز
باجهزة الكومبيوتر واملعدات اللوجستية الالزمة
التي تساهم يف تسهيل العمل واستعجاله،
ما يتيح انجاز معامالت املواطنني وفق افضل
معايري الخدمة العامة.
■ هل هناك كثافة وافدين سوريني ضمن نطاق
عمل املركز؟

□ بالطبع ،عددهم االجاميل يقارب تسعة االف
شخص .هذا االمر ينعكس ازديادا كبريا يف عدد
املعامالت .يف كل االحوال املركز برئاسته وشعبه
االربع ،امانة الرس والعرب واالجانب والجوازات
اللبنانية والتحقيق واالستقصاء ،يعمل يف خدمة
اللبنانيني واالجانب وفقا للقوانني.
■ ما هي االنجازات التي تحققت خالل االشهر
القليلة عىل استحداثه؟
□ رغم الوقت القصري نسبيا الذي مر عىل

استحداث املركز ،متكنا من تحقيق انجازات
امنية نوعية كانت محط تقدير .متكنا يف
ارشاف مكتب شؤون املعلومات يف املديرية
العامة لالمن العام من توقيف خمسة اشخاص
ّ
يحضون لعمل
لبنانيني وسوريني كانوا
ارهايب كبري .كذلك متكنا من ضبط شبكات
متخصصة يف تجارة السالح ،تهريب االشخاص
عرب الحدود الربية اللبنانية  -السورية .بعد
التحقيق معهم يف ارشاف النيابة العامة احيلوا
عىل القضاء املختص.

رئيس إتحاد بلديات العرقوب:
األمن العام مؤسسة نموذجية يحتذى بها
تحدّث رئيس بلدية شبعا رئيس اتحاد بلديات
العرقوب محمد صعب اىل "االمن العام" عن
اهمية افتتاح مركز امن عام شبعا االقليمي،
مشيدا بدور املديرية العامة لالمن العام،
وموجها التحية اىل اللواء عباس ابراهيم،
معتربا اياه "رجل الدولة االستثنايئ العابر
للطوائف الذي يعمل ملصلحة كل مواطن
من دون استثناء .يط ّبق فعال ال قوال مقولة
الدولة يف خدمة املواطنني".
يضيف" :جميع ابناء املنطقة ابدوا رسورهم
وارتياحهم اىل افتتاح املركز .من ناحية وفر
عليهم عناء االنتقال اىل حاصبيا النجاز
معامالتهم ،حيث كان اقرب مركز امن عام
اليهم سابقا .من ناحية اخرى ساهم يف
تعزيز االمن واالستقرار يف املنطقة .ما حققه
عسكريو املركز خالل االشهر املاضية القليلة،
منذ بدء العمل فيه حتى اليوم ،من نجاح
امني الفت متثل يف توقيف متورطني يف
التحضري العامل ارهابية وسواها من امور
امنية خطرية ،وشكل املركز عامل اطمئنان
البناء املنطقة .ضباط املركز ورتباؤه وافراده
يستحقون التنويه ملا يتحلون به من احرتام
يف التعاطي مع املواطنني ،واهتامم ورسعة
يف انجاز معامالتهم .يف اختصار ،االمن العام
مؤسسة رسمية منوذجية يحتذى بها.
■ كيف تق ّوم التعاون بني االتحاد ومركز امن
عام شبعا االقليمي؟
□ التعاون الوثيق دائم ومتواصل بيننا كاتحاد

وبلديات مع مركز االمن العام .نتعاون يف
امور تهم املواطنني واملنطقة ،من بينها متابعة
اوضاع الوافدين السوريني املقيمني والعاملني
ضمن نطاق االتحاد ،ويف كل امر امني يساهم
يف تعزيز االمن واالستقرار نظرا اىل االهمية
الجغرافية لهذه املنطقة.
■ كيف تع ّرفنا بشبعا؟
□ شبعا اكرب قرى العرقوب يف قضاء حاصبيا
يف محافظة النبطية .تقع عىل مثلث الحدود
اللبنانية ـ السورية ـ الفلسطينية .ترتفع عن
سطح البحر ما بني  1200و 1500مرت .تبعد
عن بريوت ما يقارب  127كلم .يبلغ عدد
سكانها ما يقارب  37الف نسمة .يعتقد ان
اسمها عبارة عن لفظة سامية قدمية تعني
الرقم  ،7كام تعني الشبع او كرثة االنتاج
والغالل .تتميز بوفرة مياهها واملعامل االثرية
والسياحية املهمة .تشتهر بالزراعة السيام
شجر التفاح واالجاص والكرز .يسيطر العدو
االرسائييل عىل  12مزرعة مهجورة تقع بني
جبل السامق وجبل الروس من الشامل
ووادي العسل من الجنوب .مجلس بلدية
شبعا يضم  18عضوا .هي احدى بلديات
اتحاد بلديات العرقوب الذي تم انشاؤه منذ
ما يقارب مثاين سنوات ويضم ـ اليها ـ بلديات
كفرشوبا وكفرحامم وراشيا الفخار والفرديس
والهبارية واملاري واملجيدية.
■ اي مشاريع متكنتم من انجازها حتى االن؟

رئيس بلدية شبعا رئيس اتحاد بلديات العرقوب محمد صعب.

□ مشاريع كثرية ومتنوعة جرى تنفيذها،
ابرزها:
• تشييد مبنى القرص البلدي عىل ارض
مساحتها  1850مرتا مربعا ،يشمل اربع
طبقات وروفا مسقوفا بالقرميد.
• تدشني مرشوع االنارة عىل الطاقة الشمسية.
• تنفيذ مرشوع تجميل منتزه نبع الجوز
وحامية النبع من التلوث.
• انجاز عدد من مشاريع مياه الشفة وري
االرايض الزراعية.
• تأهيل شبكات الطرق وتطويرها وتوسيعها.
• دعم االنشطة الرياضية والثقافية
واالجتامعية عىل انواعها.
• استكامل انجاز مرشوع الرصف الصحي يف
البلدة.
• انشاء مطمر صحي موقت يراعي افضل
الرشوط واملواصفات.
• انشاء مالعب رياضية.
حاليا تنصب جهودنا عىل السعي اىل استحداث
مركز نفوس يف شبعا .فضال عن انه يتم التحضري
الطالق مشاريع مهمة للمنطقة رسميا سيعلن
عن كل منها يف حينه.
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أبحاث
مواكبة األسلحة عالميًا في أهداف آلية الترقيات

إستحداث الوحدات الخاصة واكبه تسليح نوعي

جاءت آلية الرتقيات الجديدة التي اطلقتها املديرية العامة لالمن العام لتصب يف
اطار مواكبة التحديث الذي تشهده .فمرشوع الجوازات البيومرتية الذي سيطلق
قريبا ،سبقه التطبيق الخاص باالمن العام عىل الهواتف الذكية ،واطالق انجاز
بعض املعامالت عرب االنرتنت ،واستحداث قوات خاصة وتزويدها اسلحة حديثة
ينفرد بها االمن العام

آفاق مسؤوليات الضباط وتعمقهم يف
امللفات التي تهم الوطن .يأيت رشح االبحاث
يف محارضات داخل املديرية ليعمم احدث
ما توصل اليه العلم يف امليادين املختلفة
عىل جميع الضباط والعنارص يف املديرية ،ما
يرقى باملستوى الثقايف العام داخلها.

رئيس دائرة البث املريئ واملسموع الرائد طارق الحلبي.

■ ما املوضوع الذي اخرتته وملاذا ،وتحت
اي عنوان يصنف؟
□ اخرتت معالجة موضوع «االسلحة الخفيفة
واملتوسطة املستخدمة يف الوحدات الخاصة
وتطورها» ،وهو يصنف كموضوع عسكري
 امني .مثة اسباب عدة دفعتني اىل اختياره:اولها كون السالح هوايتي املفضلة .ثانيها
كوين ضابطا واستعامل السالح يعترب جزءا
ال يتجزأ من حيايت العسكرية اىل ان اتقاعد.
ثالثها سبق ان توليت لسنتني متتاليتني
مهامت رئيس لجنة الرماية يف االمن العام.
اضافة اىل ما تشهده املديرية من تطوير
مع اللواء عباس ابراهيم ،السيام لناحية
اعتامد برنامج الرماية الفردية والرشاشة
لجميع عسكريي االمن العام سنويا وهو
امر مل يط ّبق يف السابق ،واستحداث شعبة
قوات خاصة يوازي تدريبها تدريبات
فوج املغاوير يف الجيش اللبناين وتجهيزها
باحدث االسلحة الخفيفة واملتوسطة .كلها
امور حفزتني عىل امتام هذا البحث الشامل
ليكون مرجعا ميكن االستفادة منه لصالح
املديرية عموما ،والقوات الخاصة من ضمنها
خصوصا .ناهيك بانني محب للعلم والثقافة
وال اتوقف عن اعداد االبحاث العلمية
والعسكرية ،وسبق ان حزت عىل عدد من
الجوائز والتنويهات املحلية والدولية عن
ابحايث .يف مسابقة نظمتها منظمة «الفاو»
العاملية حصدت جائزة املرتبة الثالثة عامليا
عن بحثي الذي تناول آنذاك مشكلة املياه
يف الرشق االوسط.

ابحاث الرتقيات التي قدمها  43ضابطا
نجحوا يف الرتقية اىل رتبة رائد ،تنوعت
مواضيعها تحت سقف االمن القومي للدولة
بكل مقوماتها.
يف سياق عرضها ابحاث الرتقية تباعا ،التقت
«االمن العام» رئيس دائرة البث املريئ
واملسموع التابعة ملكتب شؤون االعالم يف
املديرية العامة لالمن العام الرائد طارق
الحلبي ،وحاورته يف البحث الذي اختاره.
■ بداية ،ما تقييمك آللية الرتقيات الجديدة؟
□ اعادت احياء نهج انجاز الدراسات
املعمقة لدى الضباط كأنها اطروحة
دكتوراه موجزة ،مبا توجبه من معالجة

للمشكالت الوطنية االساسية بكل انواعها
تجعل من الضابط املرشح رشيكا ،يف محاولة
ايجاد حلول ملشكالت ال تكون بالرضورة
ذات طابع امني او عسكري ،بل اجتامعي او
اقتصادي او قانوين .هنا تكمن اهمية توسيع

تملك الوحدات الخاصة
في االمن العام اسلحة
متطورة جدا

■ ما ابرز النقاط القانونية التي تطرقت اليها
يف البحث؟
□ عموما كل ما يتصل باالسلحة الحديثة
املستخدمة لدى الوحدات الخاصة يف كل
دول العامل .بدءا بتعريف الوحدات الخاصة،
تاريخها وابرز مهامتها ،اىل عرض كل خصائص
احدث املسدسات وميزاتها ،الكاربينات ،بنادق
االقتحام ،البنادق القانصة ،بنادق الصيد ذات

املواصفات العسكرية ،الرشاشات ،الرمانات
اليدوية ،الرمانة البندقية ،قاذفات املقنبالت،
املدفع والقاذف العديم االرتداد املحمول،
قاذفات املذنبات غري املوجهة ،الصواريخ
املوجهة الخفيفة ،الصواريخ املضادة للطائرات
املحمولة عىل الكتف ،الهاونات الخفيفة
املحمولة ،متفجرات االقتحام املصنعة ،االلغام
واالرشاك املتفجرة املوجهة ،انتهاء بانظمة

ملخص البحث
الوحدات الخاصة ،او قوات العمليات الخاصة ،او قوات الرشطة الخاصة ،هي صفوة مختارة
من شباب القوات املسلحة العسكرية او االمنية ،من ذوي الكفايات البدنية والعلمية والعقلية
واملهارة املميزة يف استعامل االسلحة الخفيفة ،ويف الفنون الحربية والتقنيات القتالية ،والعلوم
العسكرية واساليب الدفاع عن النفس التي تسند اليها مهامت خاصة.
للوحدات الخاصة مهامت بالغة الحساسية والخطورة االمنية ،نذكر منها:
العمليات االقتحامية التمهيدية الخاطفة الحتالل بقعة معينة وتسليمها اىل الوحدات التقليدية.
العمليات الرسية خلف خطوط العدو ،وتشمل اعامل التفخيخ ورضب خطوط مواصالت العدو
وامداداته واتصاالته ومنشآته املهمة والحساسة ،وتصفية الشخصيات العسكرية او خطفها.
قتال املدن وقتال املناطق املأهولة واقتحام املباين والقتال يف الشوارع واالزقة الضيقة وحرب
الخنادق واالنفاق.
العمليات املظلية واملحمولة جوا (بالطائرات والطوافات) ،والعمليات التي تتطلب االنزال او
الصعود التكتي باستخدام الحبال وغريها.
مام ال شك فيه ان طبيعة تلك املهامت الدقيقة تتطلب استخدام قوات النخبة اسلحة خفيفة
ومتوسطة تتميز مبا ييل:
خفة الوزن وصغر الحجم :ينبغي ان يكون سالح القوات الخاصة خفيف الوزن ليسهل التنقل
به اىل مسافات طويلة ،وصغري الحجم مبا فيه الكفاية ليستخدم يف االماكن الضيقة واملغلقة،
من دون ان يؤثر ذلك عىل متانة السالح او فاعليته.
الدقة العالية :تتطلب مهامت الوحدات الخاصة ان تتمتع االسلحة املستخدمة بالدقة العالية
يف اصابة الهدف من الطلقة االوىل اذا امكن ،خصوصا عندما يكون السالح من اسلحة الدقة
كالقناصات وبنادق االقتحام والكربينات والرشاشات ،بهدف ضامن عدم الحاق اي رضر
غري مرغوب فيه باالشخاص او االجسام املحيطة باملجرمني او االرهابيني املستهدفني ،وانهاء
خطرهم بصورة فورية حتى ال يقوموا برد فعل تجاه القوة املهاجمة او الرهائن.
فاعلية النريان :يجب ان تتمتع اسلحة الوحدات الخاصة بالكثافة النارية عند الحاجة ،الفاعلية
العالية للمقذوفات املختلفة التي تطلق منها ،السعة الكبرية ملخازن الذخرية او املامشط
املستخدمة فيها لتخفف من عملية استبدال املخازن.
سهولة تركيب االضافات :يجب ان تسمح اسلحة الوحدات الخاصة الحديثة بسهولة تركيب
االضافات املختلفة الالزمة للمهمة عىل االسلحة املستخدمة ورسعتها ،ككواتم الصوت ،مناظري
القنص ،اجهزة التصويب بالنقطة ،اجهزة التصويب الحراري ،مناظري الرؤية الليلية ،كشافات
االنارة الكثيفة الضوء ،املامشطة العالية االستيعاب ( 90اىل  100طلقة).

فتح الثغر يف حقول االلغام واالسالك الشائكة
املحمولة.
■ ما اهم املراجع التي استندت اليها؟
□ واجهتني بعض الصعوبات يف هذا
الخصوص كون اصحاب املكتبات عموما
يعتربون ان كتب االسلحة غري مطلوبة تجاريا
ما يجعلهم يهملونها ،وكون الكتب القليلة
الصادرة ال تواكب تطور االسلحة املتواصل
يوما بيوم اذا جاز التعبري .كام استندت ايضا
اىل موسوعات عاملية عدة ،كموسوعة االسلحة
واالمداد  -االسلحة الفردية  -الوكتافيو
دياز (الطبعة االوىل  ،)2003وموسوعة عامل
االسلحة املصورة وسواهام ،اضافة اىل املواقع
االلكرتونية الرسمية الخاصة مبعظم الوحدات
الخاصة ومراجع امنية اخرى.
■ كيف ميكن االستفادة من هذا البحث
لصالح الدولة اللبنانية عموما؟
□ يشكل البحث احدث مرجع شامل لكل
انواع االسلحة الخفيفة واملتوسطة املتوافرة
لدى اهم الوحدات الخاصة يف العامل ،ما
يتيح لكل املؤسسات العسكرية واالمنية
اللبنانية االستفادة منه لناحية مواكبة
التطور الحاصل اوال ،ورشاء االنسب منها
وفقا لطبيعة مهامت كل مؤسسة امنية،
عندما يكون ذلك ممكنا.
■ كيف ميكن االستفادة منه لصالح املديرية
العامة لالمن العام؟
□ من املعلوم ان خطة تطوير االمن العام
شملت وضع منهجية مرحلية لتسليح
املديرية عموما وتجهيزها ،والسيام الوحدات
الخاصة فيها ،باحدث االسلحة الخفيفة
واملتوسطة النموذجية للعمليات االمنية
الشديدة الحساسية والخطورة .بناء عليه ،من
خالل خربيت يف السالح ،استطيع التأكيد ان ما
تحوزه اليوم وحدات النخبة يف املديرية من
اسلحة حديثة جدا ال يتوافر لدى اي مؤسسة
عسكرية او امنية اخرى يف لبنان .وهذا امر
يجعلنا نتأكد من اننا عىل الطريق الصحيح
رغم ضعف االمكانات املالية عموما.
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نشاطات
عىل مدى اربعة ايام ،انعقد املؤمتر
االقليمي السادس حول “الرشق االوسط
يف ظل النظام العاملي الجديد وتداعيات
الرصاع العاملي عىل املنطقة” ،بدعوة من
“مركز البحوث والدراسات االسرتاتيجية يف
الجيش اللبناين”

يف افتتاح اعامل املؤمتر.

مؤتمر "مركز البحوث والدراسات اإلستراتيجية في الجيش"

إستثمار التوصيات في دوائر صنع القرار

فنّدت نخبة من الخرباء واالختصاصيني يف
جلسات متتالية عناوين مؤمتر “الرشق االوسط
يف ظل النظام العاملي الجديد وتداعيات الرصاع
العاملي عىل املنطقة” ،وخلصت اىل اقرتاحات
وتوصيات رفعت اىل الجهات الرسمية واالكادميية
املعنية ،خصوصا وانه بات محطة سنوية ينتظرها
املهتمون لبناء التوجهات اآلنية واملستقبلية حول
القضايا والتحديات الراهنة.
رشح مدير "مركز البحوث والدراسات االسرتاتيجية
يف الجيش اللبناين" العميد الركن فادي ايب فراج
لـ"االمن العام" املواضيع التي تناولها املؤمتر
واالهداف املرجوة منه ،بدءاً بتحديد دوافع
اختيار محور املؤمتر السادس ،قائال" :يعترب
الرتدي االقتصادي وصعود الحركات االصولية
من ابرز العوامل التي ساهمت او تساهم يف
التغريات الجارية يف العامل العريب ومحيطه .مل يعد
استقرار املجتمعات مقترصا عىل امن الحدود او
االمن الداخيل فحسب ،بل تعدى ذلك اىل االمن
االجتامعي واالقتصادي والسيايس ،والحفاظ عىل
الخصوصيات الثقافية والدينية واالثنية .ان رؤية
دول منطقة الرشق االوسط ،وبخاصة العربية منها،
لالخطار والتهديدات التي متس امنها ،متفاوتة اىل
حد كبري ،وتشري اىل عدم اتفاق عىل اسرتاتيجيا
املواجهة ،ونقص يف توفري املتطلبات واالدوات
الالزمة لتحقيق هذا االمن .لذا فهي يف حاجة اىل
حوارات ومناقشات تشكل قاعدة االنطالق لوضع
اسرتاتيجيا موحدة يف مواجهة االخطار”.
■ ما الهدف االساس من وراء انعقاد هذا املؤمتر؟
اال َم يرمي؟

□ اعتاد مركز البحوث والدراسات االسرتاتيجية
يف الجيش اللبناين اخذ املبادرة كل عام بتنظيم
مؤمتر اقليمي ،يضم نخبا فكرية وثقافية عىل
مستوى عال ،بغية اطالق مناقشات وحوارات
حرة ومنتجة ،القتناعنا وامياننا بأن هذه الحوارات
ومقارباتها املوضوعية القضايا االجتامعية
واالقتصادية والسياسية واالمنية املختلفة ،هي
الحجر االساس يف االنتقال من موقع املتلقي اىل
موقع املدرك للحدث ،وتاليا تقديم االقرتاحات
املناسبة لجبه التحديات ومعالجة املشكالت.
■ اىل ماذا تؤرش جلسات البحث واملناقشة،
وماذا حاولت ان تدرس؟
□ انه لقاء جديد يف كنف الجيش اللبناين.
نناقش فيه ونتداول االفكار والرؤى عن موضوع
املؤمتر االقليمي السادس الذي حاولنا من
خالله درس عوامل التغريات والتحوالت التي
تعيشها منطقة الرشق االوسط ،والسيام املنطقة
العربية .ومبا ان شبابنا ميلكون احالما عظيمة
النفسهم والرسهم ومجتمعاتهم ،ال ميكن ان
نخذلهم او نقف موقف املتفرج والالمبايل
حيالهم .هذا باالضافة اىل تسليط الضوء عىل
دور القوى االقليمية والدولية لناحية التحالفات
والتوازنات املستجدة.
■ هل صار املؤمتر موعدا سنويا يلتزم مركز
البحوث عقده؟
□ ال يسعنا اال العمل عىل تأمني كل مقومات
النجاح لهذا املؤمتر ،انطالقا من التزامنا الثابت
تنظيمه سنويا واملهمة امللقاة عىل املركز يف هذا

املجال .لعل املناقشات واملداخالت والحوارات،
وتاليا التوصيات الناتجة منها ،تشكل مادة قابلة
لالستثامر يف دوائر صنع القرار.
وكان املؤمتر افتتح بكلمة ملمثل رئيس مجلس
الوزراء متام سالم وزير االشغال العامة والنقل
غازي زعيرت وقائد الجيش العامد جان قهوجي
قبل االنتقال اىل مناقشات جلساته .يف كلمته،
اكد قهوجي ان االرهاب “يشكل الخطر االول
عىل بلدان املنطقة ،كونه يسعى بفكره االلغايئ
الهدام اىل تفكيك النسيج االجتامعي للشعوب،
ورضب بنية الدول ومؤسساتها ،متهيدا لتقويض
استقرارها واخضاع ارادتها .ونتيجة انتشاره
الواسع يف املنطقة والعامل يف عرصنا الحارض ،بات
من الرضوري وضع اسرتاتيجيا شاملة ملواجهته،
تشمل اىل الجانبني العسكري واالمني ،الجانبني
الثقايف والرتبوي .وهذه مسؤولية مشرتكة بني
الدول واملؤسسات التعليمية واالجتامعية
والدينية عىل اختالفها ،تفيض يف نهاية املطاف
اىل تنشئة صحيحة ،وترتكز عىل املبادئ االنسانية
والوطنية والقيم الدينية التي تدعو اىل التسامح
وقبول اآلخر ،والحوار البناء بني ابناء الديانات
الساموية”.
واشار اىل ان “يقظة قوى الجيش واهايل بلدة القاع
حالت دون متكني االنتحاريني من تنفيذ مخططهم،
وجعلتهم يتساقطون الواحد تلو االخر داخل
البلدة .كام فككت مديرية املخابرات عرشات
الشبكات االرهابية ،بعضها عىل درجة عالية
من الخطورة كان يف صدد رضب مرافق
حيوية وتجمعات شعبية يف اكرث من منطقة
لبنانية”.
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ّ
«محقق عدلي»
دورة

دورة إلكتساب اللغة اإليطالية
احتفل يف مدينة صور بتخريج مجموعة من عنارص املديرية
العامة لالمن العام تابعوا دورة الكتساب اللغة االيطالية ،يف
اطار التنسيق القائم بني املديرية العامة لالمن العام وقيادة
القطاع الغريب يف الكتيبة االيطالية العاملة يف القوات الدولية
املعززة يف الجنوب.

حرض الحفل العقيد فوزي شمعون ممثال املديرية العامة لالمن العام
وقائد قيادة القطاع الغريب يف الكتيبة االيطالية واملدربون االيطاليون.
يف نهاية الحفل جرى توزيع الشهادات عىل املتخرجني ،والقيت
كلامت اشادت بالتعاون القائم بني الطرفني ،ونوهت باملرشفني عىل
الدورة وقدرات املدربني واملتدربني وكفاياتهم واندفاعهم يف آن.

نظمت دائرة التدريب يف املديرية العامة
لالمن العام ،بالتنسيق مع قيادة الجيش،
دورة «محقق عديل» لدى الرشطة
العسكرية ملجموعة من اربعة عرش عنرصا،
يف اطار تنظيم الدورات التأهيلية املربمجة
يف الروزنامة التدريبية لعام .2016
جرت الدورة التي تخللتها دروس نظرية
وتطبيقية يف مبنى نهاد قرانوح يف مقر
قيادة الرشطة العسكرية يف الريحانية.
استمرت شهرين ،ومتيزت بالجدية واالندفاع
يف مراحلها كلها.
من اعامل دورة التدريب.

املشاركون يف الدورة.

العقيد فوزي شمعون وقائد قيادة القطاع الغريب يف الكتيبة االيطالية.

دورة تدريب «غطس أساسي»
نظمت املديرية العامة لالمن العام يف
ارشاف دائرة التدريب ،بالتنسيق مع قيادة
الجيش ـ اركان الجيش للعمليات ،مديرية
التعليم وقاعدة جونية البحرية ،دورة
«اعادة تأهيل غطس اسايس» ملجموعة
من العسكريني ،عىل امتداد اسبوعني،
تخللتها دروس تطبيقية ونظرية.

دورة «تطوير قدرات العاملني
على إنفاذ القانون»

نظمت املديرية العامة لقوى االمن الداخيل ،بالتنسيق مع
املديرية العامة لالمن العام وبالتعاون مع معهد الدراسات
النسائية يف العامل العريب يف الجامعة اللبنانية – االمريكية ،دورة
تدريبية حول "تطوير قدرات العاملني عىل انفاذ القانون يف
لبنان" .شارك يف الدورة ثالثة من ضباط االمن العام ،وامتدت
اىل اسبوعني.

دورة إعداد مد ّرب
ملكافحة التزوير

من الدورة.

العسكريون املشاركون.

الدورة التدريبية.

نظمت املديرية العامة لالمن العام ،بالتنسيق مع فريق عمل مرشوع
االدارة املتكاملة للحدود ،دورة تدريب تطبيقية ونظرية ملجموعة من
عنارص االمن العام لتعزيز قدراتهم يف «حامية أمن الوثائق».
توىل التدريب خرباء من الرشطة العسكرية امللكية الهولندية ،وامتدت
الدورة عىل مدى اسبوعني.
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إحصاءات الشهر
الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة إىل دائرة التحقيق واالجراء من  2016/06/15لغاية 2016/07/15
الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

لبناني
اثيوبي
اردني
ارمينيا
ايران
ايطالي
باكستاني
بريطاني
بنغالدش
بينية
تركي
توغولي
ساحل العاج
سوداني

128
171
6
1
1
1
1
1
101
1
2
2
2
14

سوري
سوري  -كندي
سويدي
سري النكي
عراقي
عرب رحل
غاني
فرنسي
فلسطيني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني /كندي
فلسطيني الجىء
فيليبيني
كاميرون

1483
1
1
6
15
2
2
3
3
10
1
84
19
7

كويتي
كيني
ماليزية
مدغشقر
مصري
مكتوم القيد
مكتوم القيد/سوري
نوري
نيبالي

1
18
1
1
55
31
1
2
3

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب
اعتباراً من  2016/06/15لغاية  2016/07/15ضمناً
اجانب املجموع

حركة تنقل لبنانيون عرب
270887 281848
دخول
248277 228267
مغادرة
519164 510115
املجموع

713697 160962
572134 95590
1285831 256552

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب
بني  2016/06/16و2016/07/15

الدولة

العدد

الدولة

العدد

نيجيري

4

الجزائر

6

االردن

1

هندي

5

السودان

21

تونس

المجموع

2191

العراق

2

5العدد

سوريا

4

المغرب

2

مصر

176

المجموع

217

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من  2016/06/16لغاية 2016/07/15
الدولة

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من  2016/06/15لغاية 2016/07/15
العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية
لبناني

129

سوري ـ تركي

1

كويتي

1

اثيوبي
اردني
ايطالي
باكستاني
بريطاني
بنغالدش
تركي
توغولي
ساحل العاج
سوداني
سوري
سوري ـ كندي

185
9
1
2
1
92
2
1
1
8
1420
1

سويدي

1

سري النكي
عراقي
عرب رحل
غاني
فرنسي
فلسطيني

9
13
2
1
2
3

فلسطيني ـ سوري

10

فلسطيني ـ كندي
فلسطيني الجىء
فيليبيني
كاميرون

1
84
21
9

كيني
مدغشقر
مصري
مغربي
مكتوم القيد
مكتوم القيد  /سوري
موريسية
نوري
نيبالي
نيجيري
هندي

17
1
43
1
26
1
1
2
4
3
7

المجموع

2116

العدد

اثيوبيا
ارمينيا
افغانستان
االرجنتين
البرازيل

5774
7
1
2
1

السنغال
الصين الشعبية
المانيا
الهند
الواليات المتحدة االميركية
اوزباكستان
اوغندا
بنغالدش
بنين
بوركينا فاسو
بوسنة
بولونيا

14
14
1
47
15
10
1
1375
19
8
1
2

الدولة

العدد

بيالروسيا
تركمانستانية
تركيا
توغو
جزر الموريس
الدومينيك
روسيا
غانا
فرنسا
فنلندا
الفيليبين
فييتنام
كازاخستان
كاميرون

39
1
1
40
5
6
40
76
15
1
385
1
17
10

كولومبيا
كيرغيز
مولدوف

1
7
37

الدولة

العدد

نيبال
نيجيريا
اوكرانيا

3
16
181

ايرلندا

1

ايطاليا
باكستان

6
1

البرتغال

1

بريطانيا

3

رومانيا

3

سلوفاك

10

سري النكا

58

صربيا

3

طاجكستان

1

غامبيا

9

المجموع

8270
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ّ
المزورة
الوثائق

مفصل بالوثائق املز ّورة املضبوطة يف الدوائر واملراكز الحدودية لشهر حزيران 2016
جدول اجاميل ّ
جوازات
سوريا
نيجرييا
لبنان
ليبيا
الدمنارك
فرنسا
املانيا
السويد
ليبرييا
بلغاريا
تركيا
فنزويال
غينيا بيسو

اثيوبيا

العراق
مجموع

اقامات

17
1

1

تأشريات

6
1
3
2

3

اختام

هويات

مختلف

مجموع

3

7

1

9
1

2

1

28
6
13
5
3
3
3
2
1
1
1
2
1
1

1

3

2

1
1

2
1
1
1
24

1
6

14

14

9

4

71

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

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

الدوائر واملراكز الحدودية
حزيران 2016

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

عدد املسافرين مقابل عدد حاميل وثائق مز ّورة لشهر حزيران 2016

الدوائر واملراكز الحدودية
حزيران 2016

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

نسب الوثائق املزورة بحسب الجنسيات
لشهر حزيران 2016

عدد الوثائق املز ّورة املضبوطة ونوعها لشهر حزيران 2016

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

عدد املسافرين
581528
289693
79322
67885
23900
2495
1847
1046670

حاملو وثائق مز ّورة
21
10
0
0
0
2
1
34

نسبة حاميل الوثائق املزورة مقارنة باملسافرين
3.6/100000
3.5/100000
0
0
0
80.2/100000
54.1/100000
3.2/100000
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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 ألفّية ابن مالك

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

املبتدإ
GEóàÑªdG ºتقديم
jó≤J

Gôn`°püë
n æreo ¬o``doÉªn©ràp°rSGy ón``°pübo hrnGC
Gónépæreo »dp øren :`cn Qpór°üs dGy ΩpRp’n hrnGC
10
∫uòudG ønep ôl«rNn ä
o ƒrªn∏dn

Gôn``Ñnî
n drGy ¿nÉ`cn πo`©rØpdrGy Éen GPnGEp Gòncn
Gón``àpHrGy Ωp’n …òp`dp Gók`æn°ùr eo ¿nÉ`cn hrnGC

11

12

1

ôlYpÉ°nT »ÑuænànªodG ÉªnfsGEp

QoÉ¡nærJn ä
o Éjsƒpæn©rªndG

≥ljóp°nU â
n frnGC

9
Ωoós≤nànjn πmepÉYn πtco

ôÑîdGh

GCóàÑªdG

7

6

5

n ºrcn
AnÉL
n ÉÑkdpÉW

án∏«°p†ØndG øn°ùn M
r nGC Éen

ºldpÉYn AnÉL …òpdsG

GCóàÑªdG

â
n r∏©nan GPnÉen

2

3

1

3

GCóàÑe ºsK ôÑN

ôÑN hGC GCóàÑe

ôÑN ºsK GCóàÑe

n Zo …ópærYp ` GC
ΩlÓ
¬o∏sdGy ’sGE ∫lOpÉY Éen ` Ü

4
´
l QpÉHn òl«ªp∏rJp Gòngn

n Zo
ól¡pàné
r eo øren ΩoÓ

GônNsnƒDJo ¿rnGC QpÉÑnNrn’CGy »ap πo°rUn’CGyhn
¿pGAnõré
o drGy …ƒpàn°ùr jn øn«Mp ¬o`©rænerÉyan

ôÑîdG

íré
n æqjn ¢rSQoórjn øren

8

ّ
والخبر
املبتدإ
مرتبة
ÈÿGh GEóàÑŸG áÑJôe

n PrGEp ºnjóp≤ràsdGy GhRoƒsL
GQnôn°nV ’
n hn
p
¿
p É``«nHn »
r `enOÉYn Gôk`µrfohn É`akôrYo
2

É¡nÑoMpÉ°U QpGósdG »a ` ê

:á«J’BG äp’ÉëdG »a GEpóàÑªdG ºojó≤J Ö
o éj
p
p
p
p
n
.ôÑN …òdsG ,GCóàÑe ƒng ,(2:29) É©k«ªL
n ¢pVQr’CGy »a Éen ºrµodn ≥n∏nNn …òdsGy ƒngo :ô«ª°†s dG ` IQGó°üs dG ¬od GCóàÑªdG -1
.ôÑN GP ,GCóàÑe Éen ,(2:26) Ókãnen Gòn¡nHp ¬o∏sdGy OnGQnnGC GPnÉen :ΩÉ¡Øà°S’G º°SG ` IQGó°üs dG ¬od Éen -2
.ôÑN ôrØµj ,GCóàÑe øen ,(2:121) ¿nhôo°pSÉî
n drGy ºogo ∂nÄpdnhoÉCan ¬pHp ôrØoµrjn ørenhn :•ô°sûdG º°SG ` IQGó°üs dG ¬od Éen -3
.ôÑN ¿nƒë∏ØªdG ,GCóàÑe ∂nÄdhGC ,(2:5) ¿nƒë
o ∏pØrªodrGy ºogo ∂nÄpdnhoGChn :IQÉ°T’EG º°SG ` IQGó°üs dG ¬od Éen -4
.ôÑN ¬fƒaô©j ,GCóàÑe ønjòdsG ,(2:146) ¬ofnƒaoôp©rjn ÜnÉànµpdrGy ºogoÉæn«rJnGAn ønjòpdsGy :∫ƒ°UƒªdG º°S’G ` IQGó°üs dG ¬od Éen -5
.ôÑN ºgônÑ°UGC ,GCóàÑe Éen ,(2:175) QpÉæsdGy ≈∏nYn ºrgoônÑn°rUnGC Éªnan :á«sÑé
t ©àsdG Éen ` IQGó°üs dG ¬od Éen -6
m
p
.ôÑN ,ÉgÉænµ∏gGC ,GCóàÑe ºrc ,(7:4) ÉgnÉænµr∏ngrnGC ájnôrbn øre ºrcnhn :ájsôÑîdG ºrcn ` IQGó°üs dG ¬od Éen -7
.ôÑN ¿mÉa ,GCóàÑe πtc ,(55:26) ¿mÉan É¡n«r∏nYn øren πtco :...•ô°qûdGh ∫ƒ°UƒªdÉc IQGó°üs dG ¬od Éªnpd ±
l É°†e GCoóàÑªdG -8
p
p
p
.ôÑN πoª©j ,GCóàÑe πwc ,(17:84) ¬à∏ncÉ°n T ≈∏nYn πoªn©rjn πwco :...•ô°sûdÉc IQGó°üs dG ¬od ÉªnHp ¬l«Ñ°T oGCóàÑªdG -9
.ôÑN ôl«N ,GCóàÑe áleGC ,(2:221) ámcnôp°r ûeo ørep ôl«rNn álænepƒDreo álenn’Chn :AGóàH’G ΩpÓH ¿lhô≤e GCoóàÑªdG -10
.ôÑN …
n Éªnan :Qlƒ°üëe ôoÑîdG -11
l õN ,GCóàÑe AoGõL ,(2:85) …lõrNp ’spGE ºrµoærep ∂ndpPn πo©nØrjn øren AoGõnL
.ôÑN ™r£j ,GCóàÑe øen ,(4:80) ¬n∏sdGy ´nÉWnnGC ór≤nan ∫nƒ°oSôsdGy ™p£pjo øren :GEóàÑªdG ôp«ª°†d ™laGQ πl©a ôoÑîdG -12
.á∏ªédG √pòg »a GEpóàÑªdG ápØ«XƒH Ωoƒ≤jh áp«sª°S’G áp∏ªédG ∫phsGC »a ™o≤j …òdsGp º°S’ÉH ¢tüàîJ IoQGó°üs dGh
(2 :67) | QoƒØo¨ndrGy õojõp©ndrGy ƒngohn Ó
k ªnYn øo°ùn M
r nGC ºrµojtnGC }
.™ªé∏d º«ªdGh ¬«dGE ±É°†e ô«ª°V ±ÉµdG ,áªq°†q dG ¬©aQ áeÓYh ´ƒaôe GCóàÑe ΩÉ¡Øà°SG º°SG …
q GC
.±ô°üq dG øe ´ƒæªe ¬fq’C ¿ƒqæj ºdh áªq°†q dG ¬©aQ áeÓYh ´ƒaôe ôÑN
.ΩÉ¡Øà°S’ÉH πª©dG øY ≥∏q©ªdG ,ºcƒ∏Ñj :`d ¿ÉK ¬H ∫ƒ©Øe Ö°üf qπëe »a ,ø°ùMGC ºµjqGC :á∏ªLh .áëàØdG ¬Ñ°üf áeÓYh Üƒ°üæe õ««ªJ
.GCóàÑe ™aQ qπëe »a íàØdG ≈∏Y »qæÑe π°üØæe ô«ª°V ƒg ,á«qdÉM hGƒdG
.∫ÉM Ö°üf qπëe »a ,õjõ©dG ƒg :á∏ªLh .áªq°†q dG ¬©aQ áeÓYh ´ƒaôe ôÑN
.áªq°†q dG ¬©aQ áeÓYh ´ƒaôe ¿ÉK ôÑN

:ºµojtGC
:oø°ùMGC
:Ó
k ªY
:ƒngohn
:õojõ©dG
:QoƒØ¨dG

لغة

ÉænFpÉænHrnGC ƒæoHn ÉfnƒæoHn ` GC
É°kSQpÉan ∑
n QtOn ¬p∏sdp ` Ü

ΩlOpÉbn ílpdÉ°nU πlL
o Qn ` ê

ºlpdÉYn Gòngn ` GC
ôljòpfn â
n frnGC ÉªnfvGEp ` Ü
o¬≤rØpfrnGC ºognQróudG ` ê

.(12:77) ¿nƒØo°püJn ÉªnHp ºo∏nYrnGC ¬o∏sdGyhn ÉfkÉµnen ôw°n T ºràofrnGC ∫nÉbn :ôÑîdG ôo«NÉCJh GEpóàÑªdG ºojó≤J πo°U’CG
ºlpFÉbn :∫oƒ≤àan ,√oƒëf hGC ¢lùÑd ∂ndòHp πr°üëj ºrd GPEG ¬oªojó≤J Roƒéjh .p∞°UƒdÉcn ôn«NÉCàsdG ≥sëà°SÉan pGEóàÑª∏pd ≈æn©ªdG »a ∞
l °Uh ônÑîdG ¿s’C ∂ndPh
p
p
p
p
ôpÑîdG Ωpót≤J ™oæe øn««uaƒµdG Ö
g
ò
e
¿
C
G
º
¡
°
†
©
H
Ω
Ó
c
»
a
™
b
h
ó
b
h
.
.
.
ó
j
R
∑
ó
æ
Y
h
,
ó
j
R
Q
G
ó
d
G
»
a
h
,
ó
˘
j
R
≥
˘
∏
˘
£n
˘
æ
˘
e
√
ƒ
˘
H
C
G
h
p
s p
l r n n nr n l r n p s
l rn l
n r
o o o ,ól˘jrRn √oƒ˘Hon GC ºl˘FpÉ˘bh ,ól˘jrRn
n
.ø«juô°üÑdG ónæY ôp«NÉCàsdG õpFÉédG
:á«J’BG ápesÉ©dG äp’ÉëdÉH ¢oüî
s ∏àJ ôpÑîdGh GEóàÑªdG ánÑJôe ¿sÉEa
: GEóàÑªdG ºojó≤J Ö
o éj -1
k
m
m
p
p
p
p
p
.ôÑN âÑn∏Z ,GCóàÑe ºrc ,(2:249) Ikôn«ãcn áÄna â
r Ñn∏nZn á∏n«∏bn áÄna øre ºrcn :IQGó°üs dG ¬od GCoóàÑªdG ` GC
.ôÑN ´
n drGy Éenhn : Qlƒ°üëe ôoÑîdG ` Ü
l Éàe ,GCóàÑe IoÉ«ëdG ,(3:185) Qphôo¨odrGy ´oÉànen ’spGE É«nfrótdGy IoÉ«në
p
r
n
.ôÑN πr©Øj ,GCóàÑe øen ,(2:231) ¬o°ùn Øfn ºn∏nXn ór≤na ∂ndPn πr©nØjn ørenhn :GEóàÑª∏d GókFÉY Gôk«ª°V πoªëj ôoÑîdG ` ê
:ôÑîdG ºojó≤J Ö
o éj -2
.GCóàÑe πlÑM ,±hòëe ôÑîH ≥∏u©àe »a ,(111:5) óm°ùn en ørep πlÑrM
n Égnóp«Lp »ap :±ô¶sdG hGC QuÉédG ≥o∏s©àe ôoÑîdG ` GC
.GCóàÑe Æ
o ÓÑdG ,±hòëe ôÑîH ≥∏q©àe ≈∏Y ,(24:54) øo«ÑpªodrGy ÆoÓnÑndrGy ’spGE ∫pƒ°oSôsdGy ≈∏nYn Éenhn :Qlƒ°üëe GCoóàÑªdG ` Ü
.GCóàÑe ¬doƒ°SQ ,±hòëe ôÑîH ≥∏q©àe »a ,(3:101) ¬odoƒ°oSQn ºrµo«aphn :ôÑî∏d GókFÉY Gôk«ª°V πoªëj GCoóàÑªdG .ê
:ôÑîdG hGC GEóàÑªdG ºojó≤J Roƒéj -3
p
.ôÑN A’ƒDg GCóàÑe ºàfGC ,(2:85) A’noƒDgn ºràofrnGC ºsKo :¿ÉjhÉ°ùàe ôoÑîdGh oGCóàÑªdG ` GC
.GCóàÑe ¥
q dG ,(2:142) ¥oôp°r ûªndrGy ¬p∏sdp :º¡ØdÉH πtîj ’ ôpÑîdG ºojó≤J ` Ü
o ô°ûªdG ,±hòëe ôÑîH á≤∏q©àe ΩÓ
.ôÑN »NGC ∞
o °oSƒjo ÉfnnGC ∫nÉbn :ΩÓµdG óo«Øj ÉªgópMGC ºojó≤J ` ê
o °Sƒj ,GCóàÑe Gòg ÉfnGC ,(12:90) »NpnGC Gòkgnh ∞
(75:14) | Ilôn«°pünH ¬p°pùØrfn ≈∏nYn ¿oÉ°ùn fr’EpGy πpHn }

.ÜGô°VGE ±ôM
.áªq°†q dG ¬©aQ áeÓYh ´ƒaôe GCóàÑe
.¬«dGE ±É°†e ô«ª°V AÉ¡dG ,Iô°ùµdG √ôqL áeÓYh Qhôée ¬°ùØf ,Iô«°üH :`H ≥∏q©àe ôqL ±ôM ≈∏Y
.á¨dÉÑª∏d AÉàqdGh ,áªq°†q dG ¬©aQ áeÓYh ´ƒaôe ôÑN
.ÜGôY’EG øe É¡d πqëe ’ á«qaÉæÄà°SG ,Iô«°üH ¬°ùØf ≈∏Y ¿É°ùf’EG πH :á∏ªLh

:πHn
:¿oÉ°ùf’EG
:¬p°pùØf ≈∏Y
:Ilô«°üH
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بقلم
عصام خوري

*

نقيب المحامين
ووزير سابق للدفاع

كتاب "س ّر الدولة"
العمل املس ُؤ ُ
ُ
ول َر ُ
وتضع ُه يف ُك ْن ِه
الصلب ُة،
ُ
فيق الحكم ِة ،تنزِّهُ ُه اإلراد ُة َّ
َ
طليعي ،يف غمر ِة
اسم
الصالح ،وال َ
َّ
عجب ،أن ُيق ِب َل ُ
ٍّ
الناس عىل تردي ِد ٍ
َ
َ
حداثَ ،يت َّ
تغيب
األَ ِ
س الدَّول ِة ،وإعاد َة هيكل َّية م َؤ َّس َس ٍة ،أرادَها أ َّل َ
َول ِ َّ
عن َميدانِ املسؤول َّي ِة.
َ
امل َؤ َّس َس ُة َ
َ
عن اآلن سواها ،األمن العام.
تلك ،عنيتُها ومل أ ِ
َ
الوطن الحديث.
تاريخ
األمنُ العام
ِ
ولبنان ،رفيقا عه ٍد يف ِ
َ
َ
الس َ
رض ،وال َّذو ِد
يف
لقد رافق
َ
القاطع يف ِحامي ِة األ ِ
االستقالل ،حيث كان َّ
ُ
َ
َّ
السالم ِة
عن املمتلكاتَّ ،
ثم اجتا َز املهم ِت الكربى ،وهو َيق ِب ُض عىل َّ
َ
والسعي
والس َه ِر عىل املواطن َّي ِة ،وعالق ِة املر ِء بدول ِت ِهَّ ،
املوك َل ِة إِليهَّ ،
ّؤوب عىل تحص ِني الكيانِ ِمن األخطا ِر ا ُملحدق ِة به ِمن ِّ
كل َحد ٍْب
الد ِ
َ
رض ِه.
وصوبَ ،و َوال ِء
املواطن أل ِ
ِ
ٍ
ّ
ُ
َ
ْ
فصاح اللواء ع ّباس ابراهيم ،املدير العام
إل
ا
ة
هو
ش
ت
و
احت
،
املقام
هذا
يف
َ
ِ
ِ
ِ
َ
عالمي الكبري واألديب نقوال
لأل ِ
من العا ّم يف تقديم كتاب ِ ُّ
"س الدّولة" لِ ِإل ّ
ناصيف ،حني َ
قال:
"األَمن العام قد ُر الفينيق ومقدر ُتهَُ ،
ذاك الطا ِئ ُر األسطوريّ الذي أَتقن
الحطام وال ّركام وأَعا َد
فنّ التم ّرد عىل رما ِد ِه ،واالنبعاث ح ًّيا ِمن بني
ِ
نفس ُه إىل مسا ِر مصريه".
َ
َ
واإلمعان يف َح ْم ِل
هذه امل َؤ َّسس ُة الهادف ُة ،ما َع َر َف ْت إِ َّل االضطالع
وإن حاولوا إِضعا َفها ُ
األرض ،فوا َف ِت الحقَّ مجالَهُْ ،
منذ
املسؤول َّي ِة عىل ِ
ُ
بات ،ومواصل ِة العطا ِء،
ثالثينات القرنِ املايض ،فجا َء َمن ُين ِقذهاِ ،
بفعل ال ّث ِ
ِ
ّ
دليل عىل ذلك ،اللواء ع ّباس ابراهيم،
جأش ،وخ ُري ٍ
بإِراد ٍة قو َّي ٍة ،ورباط ِة ٍ
بس َع ِة معرف ِت ِه وذكا ِئ ِه َو َ َ
ش ِف الخدم ِة،
مستواها
الصد ُْق الذي َر َف َع
َوهُ و َّ
َ
حتّى َص َّح فيه قول الشاعر الدكتور ميشال كعدي:
َ
ُ
َ
الح َر ُم
يك أَريضِ ،
فأنت املصطفىَ ،
وطن ،ع ٌني ع ََل َق َد ٍر لَ َّب ِ
ع ٌني عىل ٍ
غصون األَر ِز وال َعل ُمَ
َ
ُ
َ
ماح ال ِع ِّز يف ل َه ٍب بال ُيرسى تعلو
ِبال ُيمنى َت ْلهو ِر ُ
َ
َ
عالمي الذي َش ِهد َْت له األقال ُم الجريئ ُة األديب نقوال
وإِذا ُ
كتاب ا ِإل ّ
ناصيفُ ،يث ِب ُت مناقب َّي َة األمن العام ،مروراً ّ
تاريخها وسري ِتها،
مبحط ٍ
ات ع َرب ِ
مر ِّكزاً عىل فصولٍ يف تاريخ األَمن العام ( 1945ـ .)1977
هذه امل َؤ َّسس ُة الرائد ُة يف عم ِر الوطنَ ،ح ْس ُبها أَ ّنها شار َك ْت يف َخ ْل ِق
سياسات َ
التاريخ أَكرث ،يكفي أَن أَذك َر ما قا َم
لبنان وقرارا ِت ِه ،ولنْ أَغو َر يف
ِ
ِ
َ
به ال ّلوا ُء ابراهيم يف امل َّد ِة األخري ِةَ ،ولَ َّم َيز َْل.
"س الدّولة" َ
جال يف مطاوي التاريخ ال ّلبنا ّين،
ُ
الكاتب ناصيف يف كتا ِب ِه ِ ّ
ً
َ
والتنقيب لِتِبيانِ حقيقة هذه املؤ َّسس ِة القادر ِة
التفتيش
معتمدا عىل
ِ
ِ
الوطن.
يف
ِ
َ
ّاس
املؤس ِ
سات الوطن ّي ِة ،متاساً بالن ِ
م َؤ َّسس ُة األ ِ
من العا ّمُ ،تعت َ َُب أك ُرث َّ
ُ
الحارضين والقادمني ،وع َربها َت ِت ُّم العالقة اليوم ّية بالبرش.
نجح ْت مؤهَّ ُ
الت املؤلِّ ِف.
َ

من العا ّم،
تاريخ األَ ِ
كام أَ َّنه َق ِد َر ،أَ ْن َي ْرويَ لنا موضوعاً تاريخ ّياً ،وفصوالً يف ِ
والتسجيالت قد ا ْنت ََش َلها
رات
معزّز ًة
ِ
نات والتقاري ِر واملذ ّك ِ
بالوثائق واملد ّو ِ
ِ
النسيانِ ُ ،ث َّم َم َس َحها ِمنَ الغبا ِر ،لِ ُي ْط ِل َقها إِىل عالَ ِم النُّو ِر.
ِمن خزا ِئ ِن ِّ
ُ
َ
َ
ّ
بتسلسل
سلوب جيل ،وذلك
أَع َلنَ
ٍ
ُ
الكاتب حكا َية األمن العا ّم مبوضوع َّي ٍة وأ ٍ
للتاريخ والحقيق ِة ،وقد َع َر َض َ
ثوابت متتا ُز بأَشيا َء كثري ٍة.
منطقي ،أَمان ًة
ٍّ
ِ
َ
ً
أَ َ
َّ
ُ
ليست
لإلنسان
واألخالق
.
خالق
األ
رافقتها
ة
ق
د
املحتويات
عىل
ضاف
ِ
َ
شيئاً بعيداً عن ذا ِت ِه.
َ
َ
َ
َ
ً
ً
َ
يكشف أرساراَ ،و ُي َخ ِّبى َء أرسارا ،أبقاها يف األدراج.
عىل أَ َّن ُه اعت َمدَ ،أَن ِ
واألرسار عند األحرار وديعة.
َ
قسام ،أَو خمس ِة عهو ٍد ،مروراً بعه ِد الق ّيمني
ُأ ْد ِر َج
ُ
الكتاب يف خمس ِة أ ٍ
َ
آنذاك ،ادوار أَبوجوده ،وفريد شهاب ،وتوفيق جلبوط ،وجوزف سالمه،
وأَنطوان دحداح.
"س الدّولة" َق َص َد كات ُب ُه أَن َ
يجعل املايض حارضاً  ،وباباً عىل املستقبل.
ُ
كتاب ِ ّ
ّ
ْ
املداميك للمستقبل،
ع
ف
ر
ابراهيم،
اس
ب
ع
ء
وا
ل
ال
مع
،
م
اليو
الس
َ
َ ُ
ِ
أَ َّما ِّ ُّ
ِ ّ
واألَ ُ
لتكون ّ
لكل َ
َ
لبنان .كام أَ َّن ُه أَرادَها الع َني
من العا ّم،
خذ مب َؤ َّسس ِة األَ ِ
الثاقبُ ،
اللقط َةَ ،
السموعَ ّ
حداث َق ْب َل
الساهر َة ،والفك َر الن ِّ ََّي،
لأل ِ
َ
واأل ُذ َن َّ
ّ
ُ
وصولِها ووقو ِعها.
العميق هُ َو األهدأُ .
ال ّلوا ُء ابراهيمٌ ،
ُ
قليل الكالم،
رجل هادىءَ ،بىل! والنه ُر
صحيح ،لكنَّ الوطن ّية بذل وعطاءات وتضحيات ،ال ثرثرة
يقولون ،هذا
ٌ
ثمّ ،
"كل العصافري الجميلة ال ُتجيد الغناء!".
وكلامت جوفاءّ .
ُ
َ
ّ
رج َح كفة اإلنسان وآثرها عىل أيِّ قيم ٍة أخرى أو رم ٍز
حسبه ،أ ّنه ّ
آخر ،كونه الثائر عىل صنم ّية األفكار البالية وعىل ّ
سلفي يف
كل ما هو ّ
الح َ
لول
عالقة اإلنسان باإلنسان ورؤيته إليه .فض ًال عن ذلك ،لقد َق َّد َم ُ
نفس ُه يف خدم ِة الدَّول ِة
للم
ِ
ُ
شكالت ال ُّلبنان ًّي ِة ،الطار َئ ِة واملرتاكم ِةَ ،و َو َض َع َ
َ
الجيش ال ّلبناينّ،
مع
وهو َّي ِتها الوطن َّي ِة ،واعتربها نقطة انطالقٍ ناجح ٍة َ
ِ
من الداخ ّ
من الدّولة.
يل وأَ ِ
وقوى األَ ِ
ويف أَيّ حالٍ،
من العا ّم إِ َّل العمو َد الف َقريّ  ،لبني ِة الدّول ِة ال ُّلبنان ًّية،
ما َق ِب َل م َؤ َّسس َة األَ ِ
ُ
تكتنف ال ّرقاعَ عندنا ،وكأَ ّن به ،اعتا َد
والعواصف التي
َّات،
ِ
عىل رغم الهز ِ
الخطوب واألَعاص ِري ،حتّى َص َّح فيه ُ
قول "يا جبل ما يهزّك ريح".
عىل
ِ
َ
من العا ّم ال ّلوا ُء ع ّباس ابراهيم.
هذه رسال ُة املدير العا ّم لأل ِ
عالمي ّ
الشهري األستاذ نقوال ناصيف.
و َع ْودٌ عىل بد ٍءُ ،
فكتاب ِ ّ
"س الدّولة" ل ِإل ّ
نشهدُ له ،ولريش ِت ِه الولوع باالنضباط.
نوعي ،يف إِمكا ِن ِه أَن يأخ َذ مكا َن ُه بج ّد َّي ٍة يف املكتب ِة
نشهدُ لكتابه ،بأَ َّن ُه أَ َث ٌر ٌّ
ال ُلبنان ّية ،وأَن َ
والتأسيس يف البال ِد.
قيام البنا ِء
يكون ِ
ِ
مرجعاً ،يف ِ
* مقال ُنرش يف جريدة "النهار" يف  25حزيران 2016

53

54

عدد  - 35آب 2016

عدد  - 35آب 2016

بأقالمهم

عادل مالك

*

قصة أول مناظرة تلفزيونية:
ّ
عندما يتك ّلم التاريخ
ابدأ هذا املقال بنقطة نظام مزدوجة من التعبري عن الرسور والسعادة
لهذه االستضافة االعالمية عىل صفحات "االمن العام" ،اضافة اىل التعبري
عن االبتهاج مبا بلغه هذا الجهاز من مناقبية مهنية عالية ،ينعكس امنا
استباقيا يجنب الوطن عددا من املخاطر واالنزالقات الخطرة ،وسط
هذه االجواء الضاغطة من كل حدب وصوب.
خاطرة متر يف البال ونحن يف منتصف عام  ،2016اعرب عنها كالتايل:
حبذا لو يقتدي اهل السياسة يف لبنان مبهنية املؤسسة العسكرية من
جيش وامن عام ووطنيتها ،لكان الوطن الغايل علينا جميعا افضل حاال.
بالتأكيد افضل مام هو عليه االن.
يف االنتقال اىل املوضوع املحوري لهذا املقال ،ارتأيت ما ييل:
منذ بداية عميل يف التلفزيون يف مطلع الستينات من القرن املايض ،يف
املهنة التي راهنت عىل اتقانها منذ سن املراهقة ،وانا ابحث عن كل جديد.
اىل جانب تقدميي نرشات االخبار ،كنت اقدم برنامج "سجل مفتوح"،
وهو عبارة عن مجلة مرئية تصدر كل اسبوع .حرصت عىل منح
االولوية للمقابالت السياسية يف القسم االول من الربنامج ،عىل ان
يتم تطعيم القسم الثاين مبواد متنوعة ،منها النشاطات الثقافية واجراء
اللقاءات مع كبار فناين ذلك العرص.
مرت يف بايل الفكرة التالية :ملاذا يجب ان تقترص اخبار التلفزيون يف
لبنان عىل اهل الحكم ،وزراء ونوابا فحسب ،من دون املعارضني؟
لكن ،كيف السبيل اىل ذلك واغالل الرقابة تقيد حركتنا؟
طلبت موعدا من رئيس الجمهورية سليامن فرنجيه .دخلت اىل مكتبه
يف قرص بعبدا ،فبادرين القول :يف وجهك خرب!
قلت :هو اقرتاح ،ارجو ان يلقى املوافقة لدى فخامتك.
قال :هات ما عندك.
قلت :يا فخامة الرئيس ،حتى االن التلفزيون يف لبنان حكومي مئة
يف املئة (من ناحية االخبار والربامج السياسية) .عندما يأيت االمر اىل
نرشات االخبار والربامج السياسية واالخبارية ،ملاذا ال نعترب ان محطتي
التلفزيون (القناة  7يف تلة الخياط والقناة  11يف الحازمية) هام لجميع
اللبنانيني موالني ومعارضني؟
اضفت :ان بعض السياسيني يف صفوف املعارضة يعطون االنطباع بأن
الدولة يف لبنان تخىش منهم ،ومن ظهورهم عىل شاشات التلفزيون.
لذلك ما الذي مينع اجراء حوار تلفزيوين يعرض كل فريق وجهة نظره،
ويتم التحاور يف شأنها عىل الهواء مبارشة كام تجري مناقشتها من
جانب اجنحة الوطن املختلفة.

بدت عىل وجه الرئيس فرنجيه ابتسامة ضمنية عكست اسلوبه
الواضح .تداولنا يف التداعيات التي ميكن ان يحدثها عقد مثل هذا
الحوار .واستقر الرأي عىل ...املوافقة.
هذا ما حدث حيث قدمت اول حوار تلفزيوين بني الحكومة واملعارضة.
كانت املناظرة حدثا بكل ما للكلمة من معنى ،واترك هنا ما نرشته
جريدة "النهار" حول ردود الفعل الشعبية عليها ،وانقل حرفياً ما ييل:
سجل االقبال عىل دور السينام واملقاهي واملطاعم هبوطا مساء امس
يف الوقت الذي كانت تجري املناظرة التلفزيونية بني وزير الداخلية
الشيخ بهيج تقي الدين والعميد رميون اده.
يف "االكسربس" و"الهورس شو" و"الكافية دوباري" و"املودكا"
و"الومبي" و"االلدورادو" و"سرتاند" قيل لـ"النهار" ان االقبال كان اخف
مام هو يف االيام العادية.
تأثرت مرسحية "شفيقة القبطية" التي تعرض يف مرسح بريوت
بنسبة  .%60صاالت السينام تأثرت اكرث من غريها ،فهبط االقبال عىل
الصاالت املحيطة بساحة الشهداء او القريبة منها بنسبة  %60تقريباً .يف
"ستاركو" كان الهبوط بنسبة  ،%50ويف"ريفويل"  ،%50ويف "بيبلوس"
 ،%50ويف "راديو سيتي"  ،%80ويف "دنيا"  ،%50ويف "روكيس" ،%70
ويف "مرتوبول"  ،%40ويف "امبري" .%75
كان يف ود العاملني يف صاالت السينام ان تتاح لهم مشاهدة املناظرة.
يف شارع الحمراء قال املسؤولون عن صاالت السينام ان الهبوط يف
نسبة املشاهدين راوح بني  20و.%70
صالة "الحمراء" تأثرت بنسبة  ،%50و"اتوال" " ،%50وكوليزيه" ،%20
و"بيكادييل"  ،%50و"الدورادو"  ،%50والباقون  ،%60و"سرتاند"
 ،%25و"كومودور" .%70
انتهى مقال "النهار" الذي تضمن يف املناسبة اسامء مقاهي ذلك الزمن
ومطاعمه.
كانت املقابلة ـ الحدث واحدة من فصول ذلك الزمن الجميل.
املفاجأة مل تتوقف بعد ،حيث حمل العنوان الرئييس لجريدة "النهار"
يف اليوم التايل :رميون اده :ماذا فعتلم باملاء بالكهرباء بالغالء باالمن.
اال يصح هذا العنوان عىل هذا الوقت بالتحديد؟
للتذكري :جرت املناظرة يف الحادي والعرشين من كانون الثاين من عام .1974
هل تحتاج هذه املقارنة اىل تعليق؟
* كاتب وصحايف

ضيف العدد

الدكتور
جورج قرم

*

قدرة اإلقتصاد اللبناني على الصمود
اصبحت مناقشة االوضاع االقتصادية يف لبنان ُمس ّيسة ومؤدلجة،
وجزءاً من التجاذب السيايس الكبري يف البالد .لذلك يتصاعد الشعور
بأن االقتصاد اللبناين مأزوم اىل اقىص الحدود ،اضف عبء وجود اكرث
من مليون الجئ سوري.
لكن االمانة واملوضوعية تتطلبان يف تحليل املعطيات االقتصادية
املتوافرة التأكيد ان االقتصاد اللبناين منذ عام  2012صمد اىل حد بعيد
امام كل العنارص السياسية واالمنية السلبية التي تع ّرض اليها لبنان.
فتد ّفق سيل الالجئني السوريني ،واشتداد املعارك الفتاكة يف جارتنا
سوريا وعىل الحدود اللبنانية ـ السورية ،واقفال طرق الرتانزيت من
لبنان اىل دول الخليج العريب عرب سوريا ،باالضافة اىل ما تع ّرض اليه
لبنان من عمليات ارهابية عدة اصابت املواطنني االبرياء يف بريوت
وطرابلس والبقاع ،مبا فيه خطف عنارص من الجيش وقوى االمن
الداخيل او قتلهم ...كل هذه العوامل السلبية مل تؤد اىل انكامش حاد
يف االقتصاد اللبناين.
غري ان عددا من وسائل االعالم والنرشات االقتصادية املتخصصة تقدّم
باستمرار صورة قامتة عن االوضاع االقتصادية واملالية ،رغم وجود
مؤرشات ايجابية يف كثري من االحيان تدل مبا ال لبس فيه عىل ان
النشاط االقتصادي مل يرتاجع يف كل القطاعات .وهذا ما يؤكده املؤرش
االقتصادي املركب ( )Coincident Indicatorالذي ينرشه مرصف
لبنان منذ سنني والذي ميكن ان يعترب مؤرشا جامعا يعكس الوضع
االقتصادي العام عىل نحو افضل من التكهنات حول تطور الناتج
الوطني االجاميل ،تضعها مصادر مختلفة (نرشات بعض املصارف
اللبنانية ،البنك الدويل ،صندوق النقد الدويل ،او بعض املصارف
الدولية الكربى) ،وهي متيل اىل ابراز القطاعات التي هي يف تراجع
وعدم تسليط الضوء عىل القطاعات التي يزيد فيها النشاط كام هي
الحال بالنسبة اىل عودة النشاط اىل القطاع العقاري يف الفصل االول
من هذا العام.
ونظراً اىل الظروف املحيطة بلبنان وظروف املنطقة العربية عموما،
وتراجع النشاط االقتصادي الدويل ،فإن االقتصاد اللبناين ابدى قدرة
صمود كبرية وهو يستوعب ايضا تأثري االجراءات االمريكية املالية

ضد "حزب الله" التي اثارت قلقا كبريا ويف بعض االحيان الذعر .ها
هي االمور تعود تدريجا اىل نصابها والقطاع املرصيف يف حال جيدة،
وتحويالت املغرتبني ال تزال تغذي االقتصاد اللبناين .اما مرصف
لبنان ،وان تراجعت احتياطاته من العمالت االجنبية بنسبة قليلة ،ما
زال قادرا بتعاونه الوثيق مع املصارف اللبنانية عىل لجم اي موجة
مضاربات ضد العملة اللبنانية.
يبقى ان هذه القدرة عىل الصمود يجب ان ال تنسينا الوضع
االجتامعي يف لبنان ،وتزايد افقار فئات واسعة من الشعب اللبناين
ومتركز االزدهار يف قطاعات قليلة (املال والعقارات والسياحة) ،ويف
مناطق محدودة يف العاصمة وبعض ضواحيها ،وان ال تنسينا ايضا سوء
استعامل مواردنا الطبيعية والتدهور املتواصل لوضع البيئة وتج ّذر
نظام املحاصصة بني الكتل السياسية الكربى وزعامء الطوائف ،ما ادى
اىل تفيش الفساد وغياب آليات املحاسبة ما يلجم الطاقات االنتاجية يف
البالد ،ويؤدي اىل تبذير املوارد الطبيعية والبرشية.
كل هذه العوامل تعيق اقتصاد البالد ،بينام له قدرات كامنة غري
مستغلة ما يؤدي ايضا اىل زيادة كلفة املعيشة ،خاصة بالنسبة اىل
الفئات املتوسطة الدخل او الفقرية.
ان اي تفكري يف اصالح مستقبيل لوضع لبنان املتأزم ـ لكن الصامد
رغم كل هذه الظروف املعاكسة ـ يجب ان يتناول عىل نحو متواز
ومتوازن اصالح مؤسسات الدولة العادة الشفافية واملحاسبة والقضاء
عىل الفساد واملحاصصة من جهة ،واصالح االقتصاد اللبناين من حيث
اطالق قدراته االنتاجية بكل االمكانات املتاحة له من موارد طبيعية
وبرشية والحفاظ عىل البيئة واعادة الخدمات العامة الرئيسية من
مياه وكهرباء ونقل وتأمينات اجتامعية اىل مستوى يليق بالبالد من
جهة اخرى.
من دون ذلك ،ال شك يف ان قدرات الصمود االقتصادي واملايل ستتآكل
تدريجا ،خاصة وان استغالل املوارد النفطية والغازية لن يعطي
مردودا ماليا للدولة قبل سبع سنوات عىل اقل تقدير.
* خبري اقتصادي ومؤرخ ووزير سابق للامل
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تحقيق
رضوان عقيل

األمني العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية:
ملوثة
نعيش كارثة مائية وأنهارنا ّ
مل يكن ينقص اللبنانيني ازمات سياسية واقتصادية ،اال الغرق والدوران يف جدوى بناء
السدود املائية او عدم جدواها ،يف ظل انقسام اكرث من فريق حيال هذه املشاريع
التي اصبحت مادة للنقاش ،بعيدا من القواعد العلمية والجيوفيزيائية ،وعدم الركون
اىل اصحاب االختصاص والخربات يف حقل املياه الذي يشكل رئة لبنان
هل لبنان يف حاجة اىل بناء سدود مائية
كبرية يف ظل وجود منحدرات شديدة
جدا ذات تربة كلسية ،ام يكون البديل
االكتفاء ببناء سدود صغرية واقامة برك
اصطناعية كبرية لتجميع مياه االمطار
واالستفادة منها يف ري املساحات
الزراعية؟
اسئلة حملتها "االمن العام" اىل االمني
العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية
الدكتور معني حمزة ،بعد الضجة االخرية
حول سد جنة التي مل تنته اىل اليوم،
بني مؤيد بنائه ومعارض السباب بيئية.
دق حمزة ناقوس الخطر ،ومل يتوان عن
الجهر بأن لبنان يعيش كارثة مائية،
ويحتاج اىل اعالن الطوارىء النقاذ هذه
الرثوة.
■ كيف تصف واقع السدود املائية يف
لبنان؟
□ يتميز لبنان بجغرافية استثنائية كون
مساحة  10452كيلومرتا مربعا تخرتقها
سلسلتان جبليتان :السلسلة الغربية
والسلسلة الرشقية .هاتان السلسلتان
تضامن نسبة كبرية من املنحدرات عىل
السفح الغريب املطل عىل البحر املتوسط
وفق نسب مرتفعة .اضف ان املنحدرات
الداخلية من السلسلة الرشقية هي التي
تغذي مياه سهل البقاع.
■ اين تكمن مشكلة تجميع املياه؟

□ تقع املشكلة تحديدا عىل السفح
الغريب املمتد من الشامل اىل الجنوب،
النه يتميز بكثافة سكانية ويضم %70
من كثافة املواطنني والنشاط االقتصادي
يف هذه البقعة التي متتد من االرز اىل
جزين وصوال اىل بنت جبيل ،اي كل
املناطق التي تطل عىل املتوسط ،عىل
السفح والسهل .مثة مشكلة يف هذه
البقعة هي ان موسم الجفاف يف لبنان
اخذ يطول اكرث .من السبعينات اىل نهاية
الثامنينات كان الجفاف يف اسوأ االحوال
يصل اىل ستة اشهر يف السنة .حاليا يصل
اىل مثانية او تسعة اشهر .عندما يطول
موسمه يستهلك مخزون االمطار وإن لو
كانت غزيرة يف اثناء هطولها .عىل سبيل
املثال ،عندما نقول ان  600ميللمرت يف
السنة كانت نسبة االمطار يف بريوت،
ال قيمة لها اذا هطلت يف شهرين الن
قدرتنا عىل تخزين هذه املياه معدومة
يف العاصمة وكل السفح الغريب .تهطل
االمطار هنا يف فرتة زمنية محددة .ال
نتطلع اىل هذه الكمية يف شهرين ،بل
ما يهمنا هو توزيعها عىل اشهر السنة.
اقول ان  600ميللمرت من املياه يف بريوت
يف شهرين ال تعادل الكمية نفسها يف
اضنة الرتكية ،حيث تهطل االمطار عىل
مدار سبعة اشهر .موسم الجفاف فيها
يعادل خمسة اشهر فيام املوسم عندنا
يف العاصمة ومحيطها يصل اىل مثانية او
تسعة اشهر يف السنة.

■ ما هي اآللية العلمية املطلوبة للحد
من اهدار كميات املياه عندنا؟
□ يجب البحث هنا عن نقاط لتجميع
املياه ،وهي من اصعب ما يكون خصوصا
عىل كل السفح الغريب لجبل لبنان ،النه
يتميز مبنحدرات قاسية وشديدة جدا
ال تسهل مهمة انشاء سدود عليها .هنا
اميز السدود عن الربك.
■ هل مثة استحالة لبناء السدود يف
هذه املناطق؟
□ ال اقول استحالة .يف استطاعة
املهندسني بناء ما يطلب منهم يف
هذه املشاريع .يف االمكان بناء سد يف
انشط املناطق الزلزالية النهم يقيسون
االخطار بغية مواجهتها بكميات
الباطون وهيكلية البناء ووضع الحديد
وفق املعايري املطلوبة ،وتلبيتها لجبه
االخطار الطبيعية .لكن املشكلة التي ال
ميكن املهندسني ان يجدوا لها حلوال هي
ان اي سد يحتاج اىل دراسات طويلة
قبل تشييده ،بغية التأكد من ان املياه
تتجمع فيه وتخفف من نسبة الترسب
اىل الطبقات الجوفية.
■ املنطقة التي تناولتها هل تصلح لبناء
سدود؟
□ مناطق السفح الغريب يف جبل لبنان
نشأت يف الطبيعة نتيجة مسلسل طويل
من الهزات االرضية ،وكل الطوبوغرافيا
التي نراها واملنحدرات والتالل وكثافتها
وعددها ولدت نتيجة نشاط زلزايل
شهده هذا السفح .لكن ما يعقد عملية
السدود هو ان طبيعة االرض كلسية ،وال
قدرة لها عىل ضامن تجميع املياه لفرتة
طويلة .ميكن ان تحصل التشققات فيها

االمني العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معني حمزة.

بسهولة ،وعندها ال ميكن تجميع املياه
عىل النحو املطلوب.

اآللية العلمية واالسلم
■ ما هي الطرق الفضىل هنا لالستفادة في لبنان تكمن في بناء
السدود الصغيرة
من املياه؟

□ اآللية العلمية هي اللجوء اىل السدود
الصغرية واجراء الدراسات الصحيحة.
مثة دول عدة يف العامل يوجد فيها نشاط
زلزايل ولديها مواصفات جغرافية شبيهة
بلبنان مثل ايطاليا التي مل تنب سدودا
كبرية .عمدت يف ما بعد اىل تفكيك
السدود الكبرية وعادت اىل الصغرية التي
ميكن ضبطها وتقاوم الهزات االرضية.
منحدرات لبنان كبرية جدا يف عدد من
املناطق التي تضم سهوال صغرية عىل
املرتفعات هي املهيأة اذا كانت نوعية
الرتبة تؤمن بناء السدود .يبقى السد
الكبري والسليم يف لبنان هو القرعون
الذي شيد يف نهاية الستينات ،وارضه
مؤاتية وبني يف ارض سهلية لتوليد
الكهرباء عند بداية املنحدر الذي ينزل
يف اتجاه الجنوب .تم بناؤه مبواصفات

ضخمة .عندما تتعطل يف االمكان نقلها
اىل مكان آخر ،واالستثامر فيها ليس
مرتفعا بل هو بسيط .اعدت وزارة
الزراعة مرشوعا ممتازا للربك قبل
اربعة اعوام ،وخططت لبناء نحو 30
بركة لتجميع مياه االمطار ،خصوصا
يف الشامل والبقاع ،يكون قعرها من
النايلون وتضخ املياه اىل املناطق
الزراعية بحسب املواسم .مثة برك تم
تشييدها بدعم من منظمة "الفاو"
والبنك الدويل ،وجرى التخطيط لها يف
عقارات صغرية ،وهي مطلوبة يف كل
املناطق بسبب تعرضها اىل فرتة جفاف
طويلة وال اخطار يف بنائها .يف البقاع
الشاميل مثال ،يبدأ املزارعون ري حقول
القمح يف شهر نيسان .انا ال اقول ان
السدود يف لبنان لن تجمع املياه ،لكن
السؤال املطروح :هل نفذت الدراسات
لهذه الغاية؟ اذا كانت االجوبة مشجعة
ال مانع من تشييد هذه السدود،
علام ان الربك او السدود الصغرية هي
الطريقة املثىل.

■ هل توجد خارطة معينة لبناء
السدود؟
□ مثة دراسة اعدتها وزارة الطاقة
النشاء  10او  12سدا صغريا وكبريا .تم
تنفيذ سد شربوح ،واليوم سد جنة وسد
كبرية وادارته ليست سليمة بعدما برسي ،ونظرا اىل كلفتها العالية ال تقدر
تحول اليوم بركة ملوثة وموبوءة ،تصب الحكومة عىل تشييدها وتلجأ هنا اىل
فيها كل النفايات اآلسنة من املنطقة دعم مايل دويل.
املحيطة.
■ اللبنانيون ضائعون يف الحديث عن
■ مثة ضجة يف لبنان حيال بناء السدود .جدوى السدود .ما هو رأي املجلس
الوطني للبحوث العلمية يف سدي برسي
هل هو فعال يحتاج اليها؟
□ لبنان يحتاج اىل تجميع املياه يف وجنة؟
فرتات الشتاء القصرية يف سدود صغرية □ نبدأ من سد برسي الذي يحتاج اىل
بدء التلزميات .السد موجود عند السفح
وعرب برك تجميع اصطناعية.
الغريب لجبل لبنان ،ويحتاج اىل مواصفات
■ ما الفرق بني السد الصغري والربكة هندسية ليكون مقاوما للنشاط الزلزايل،
وهذا االمر ممكن .وهو حاجة من دون
الكبرية؟
□ الربكة الكبرية ال تحتاج اىل انشاءات شك بدال من ترك املياه تذهب اىل
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□ نحن يف املجلس ال نتدخل يف الرأي
السيايس ،وابدينا الرأي العلمي حيال
هذا السد .وعىل الجميع االنتباه اىل
االخطار البيئية يف بناء كل سد حيث
تقطع االشجار يف البداية ،اضافة اىل
اجراء تعديالت وتبدالت يف موقع
الطبيعة واالشجار والتنوع الحيوي.
علينا ايضا تحمل هذه االخطار لقاء
االفادة املتوقعة من مشاريع السدود.
دورنا استشاري بحت حيال سد جنة او
غريه ،ويبقى قرار التنفيذ عند الحكومة.
■ كيف تصف واقع رصف املياه يف
لبنان؟
□ يف العام  2010كان الطلب عىل املياه
يف لبنان  1473مليون مرت مكعب%60 ،
للزراعة وهي نسبة كبرية وتستهلك
كمية كبرية من املياه السطحية و%29
لالستعامالت البرشية و %11للصناعة.
و %30من املياه السطحية ،و %53من
املياه الجوفية .كمية املياه التي يعاد
تدويرها ال تتجاوز  ،0,2وهذا غري معقول.
البحر .اذا جمعت املياه يف كل السدود
يف الشامل والجنوب ،تكون اكرث من
كمية استهالك املنطقة املحيطة بها .اذ
ان هناك  1700مليون مرت مكعب من
املياه التي تهطل فوق االرايض اللبنانية.
 500مليون مرت مكعب منها تذهب اىل
املياه الجوفية والكمية املتبقية تشكل
املياه السطحية مع تلك التي تصل اىل
البحر .مثة مضخات يف نهر الليطاين
تجمع كميات مقبولة وتسري يف البقاع
وتصل اىل الجنوب .ال ننىس خطر التلوث
الذي يصيب هذه املياه.

انهارنا تحولت الى
مصبات للمياه اآلسنة،
والبلديات ال تقوم بدورها

ببعض اخطار الزالزل ،لكن ليس هذا
هو السبب لرفضه ابدا .مثة سدود تبنى
يف مناطق تشهد نشاطا زلزاليا وعىل
املهندسني اجراء املواصفات الكفيلة
لتقاوم هذه السدود اي نشاط زلزايل
بقوة  6درجات عىل مقياس ريخرت.
يستطيع املهندسون تحقيق هذا االمر
من دون شك ،ويبنى السد يف اي منطقة
بحسب اخطار الهزات فيها .ال توجد
قاعدة عامة هنا ،فلكل موقع مواصفاته
الجيوفيزيائية والبيئية لتجميع املياه.
من الرضوري التأكد من موقع السد
وقدرة الرتبة عىل عدم ترسب املياه.
ال شك يف ان دراسات مرشوع اي سد
تحتاج اىل سنوات.

سؤالنا يف وقت متأخر ،وجاء الطلب
تحديدا من الرئيس متام سالم يف نيسان
الفائت لتقييم هذا السد وعرض االخطار
التي يتعرض لها .اعددنا الدراسة
املطلوبة وارسلناها اىل مجلس الوزراء
■ ما هو الرأي العلمي الذي قدمتموه واحالها الرئيس سالم اىل اعضاء حكومته.
اىل الحكومة يف سد جنة؟
□ جرت دراسات حيال سد جنة وجاءت ■ ما هي الخالصة التي وصلتهم اليها
نتائجها متناقضة ،علام انه تم تلزيم وفق هذه الدراسة؟
■ يف سد جنة سيطر الرأي السيايس عىل
الجزء االكرب منه .نحن يف املجلس تم □ سد جنة موجود يف منطقة معروفة العلمي؟

■ عملية بناء الربك والسدود الصغرية كم
تخفف من فوىض حفر اآلبار االرتوازية
عندنا؟
□ حفر اآلبار مرشوع فاشل وبال جدوى.
بكل بساطة يدمر املياه الجوفية يف
لبنان .هذا هو الرأي العلمي .ما يحصل
عىل الشاطىء اللبناين هو الخطر االكرب
حيث تنترش الوف اآلبار غري القانونية.
يتم الحفر هنا قبل بناء املبنى وتخدم
البرئ سنة او سنتني ثم يقول اصحابها
ان امللوحة دخلتها .اتحدى ان تقدم
يل جهة خارطة موضوعية لعدد اآلبار
املحفورة يف حي من احياء بريوت.
كل بناية تحفر برئا لنفسها ،وكل اآلبار
تحصل عىل املياه من الجيب نفسه.
نسبة  %90من حاالت الحفر تتم
بطرق بدائية ،حيث يتم تكسري الجيب
الكليس فتتدفق املياه يف البداية ثم
تشح .يف اختصار حفر اآلبار يف لبنان يف

معدل هطول االمطار يف لبنان.

معدل توزيع املزروعات يف املناطق.

االعوام الثالثني االخرية مشاريع تخريب
فاشلة .ال ميكن الحفر يف كل االماكن،
ووزارة الطاقة هي املسؤولة عن اعطاء
الرتخيص وتحديد املكان .اذا تبني وجود
جيب مايئ واعد عىل الوزارة ان تحفره
وتصدر املياه منه وتوزعها عىل الحي.
حفر اآلبار يف املرتفعات اقل رضرا من
الساحل .يف املناطق الجبلية يجري
الحفر عىل عمق  300و 350مرتا ،االمر
الذي يؤدي من خالل هذا العمق اىل
تكسري الكثري من الجيوب املائية .خالصة

القول انه ال يجوز حفر اآلبار بقرار يعود
اىل اشخاص .من االفضل ان تتم هذه
العملية بعد اعداد الوزارة الدراسة
املطلوبة ومنحها الرتخيص.
■ هل ميكن القول ان لبنان ال يستفيد
من املياه عىل النحو املطلوب؟
□ بفضل نوعية االرض الكلسية التي
متتص املياه عندنا ،تستطيع ان تغذي
املياه الجوفية ،ولو كانت طبيعة ارضنا
رملية عىل عكس ذلك لكنا يف وضع
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خريطة االنهر واملنحدرات يف السلسلتني الرشقية والغربية.

كاريث .من الطبيعي واملفرتض ان تنزل
كمية من االمطار اىل السهول ويف جوف
االرض وتبقى نظيفة ،وان نجمع النسبة
الكبرية اىل موسم الجفاف الطويل.
يجب استخدام كل التقنيات والتخفيف
من اعتامد الزراعة عىل املياه .املشكلة
اننا نلوث  %90من املياه السطحية.
مياه الليطاين ملوثة من املنبع اىل
املصب ،اضافة اىل نهر ابراهيم ،يف حني
اختفى نهر ابوعيل يف طرابلس واصيب
االويل بتلوث شديد وال تسأل عن النهر
الكبري .كل انهارنا تحولت اىل مصبات
للمياه اآلسنة ،واحيانا للمياه الصناعية
والدباغات التي ترمى فيها ،اضافة اىل
غسل الرمول .نحن نعيش كارثة مائية
ونحتاج اىل اعالن حال طوارىء .شاهدنا
يف بريوت وبعض القرى ظواهر غريبة
منها ان البعض يحفر برئا ويستخرج
املياه منها لسنتني ثم تجف ،فيحولها
مصبا للمجارير التي توزع عىل آبار
مجاورة .اكرث القرى ال توجد فيها
شبكات للمجارير .علام ان البلديات
ال تقوم بالدور املطلوب منها هنا .يف
اختصار ،نحن نعيش كارثة مائية.
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مقال

األقتصاد
ّ
دوامة حقيقية يعيشها القطاع في لبنان

وزير الزراعة :قوى سياسية تستفيد من التهريب

يعيش القطاع الزراعي دوامة حقيقية قد تؤدي اىل انهياره ،بسبب غياب الدعم
والحامية مع بروز موجة املنافسة والتهريب وارتفاع االسعار ،ويف ظل العجز عن
تأمني االكتفاء الذايت .فاالعتامد عىل استرياد املنتجات الزراعية يكبح النمو االقتصادي،
ويستنزف ارصدة العمالت االجنبية ،اضافة اىل تزايد مشكالتنا الزراعية واالجتامعية
وفق االحصاءات املتوافرة عن قطاع
الزراعة يف لبنان ،يتبني ان واقعه صعب
ومعقد .نسبة هذا القطاع من مجمل

الحركة االقتصادية العامة ال تتجاوز ،6%
وتقارب نسبة العاملة فيه  ،8%يف حني
ان نسبة االرس التي تعتمد عليه لتأمني

مداخيلها تفوق  .25%وزير الزراعة
اكرم شهيب رشح لـ"االمن العام" اسباب
قرار منع استرياد املنتجات الزراعية من
سوريا ،واكد ان العودة عنه لن تحصل
ما مل يتوقف التهريب .بدوره رئيس
جمعية املزارعني انطوان الحويك رحب
بالقرار وإن جاء متأخرا ،لحامية االنتاج
اللبناين.

شهيب :ال عودة عن القرار
التي تؤمن الحامية لعمليات التهريب،
وهناك تعاون بني الفريقني.

■ مقارنة بالعام املايض ،كيف هي حال
الزراعة اليوم باالرقام؟
□ يعترب املوسم الزراعي هذه السنة وفريا
وانتاج الفاكهة والخرض عال عموما ،ما ادى ■ ما هي الخطوات الواجب اتخاذها يف
اىل تدين االسعار عن السنة املاضية والسيام حال استمر التهريب؟
مع انخفاض كمية التصدير الناتجة عن □ اتخذت اجراءات متشددة يف مكافحة
اقفال الحدود الربية مع دول الخليج العريب التهريب مبراقبة اسواق الخرض والفاكهة .يف
حال وجود سلع سورية تصادر وتتلف ويتم
واالردن.
تغريم صاحب العالقة.
■ هل وقف االسترياد قانونا يحد من
■ هل لقرار وقف استرياد املنتجات السورية
التهريب الزراعي ام بالعكس؟
□ التهريب لن يتوقف اال عند تنفيذ القرار اىل لبنان عالقة بالروزنامة الزراعية ،ام له
بتعاون السلطات املعنية ،من جيش وقوى ابعاد اخرى؟
□ قرار وقف استرياد املنتجات السورية اىل
امن وجامرك ومزارعني.
لبنان لحامية املزارع اللبناين وانتاجه .االنتاج
الزراعي اللبناين يشهد مزاحمة غري مرشوعة
■ ما هو دور املزارع يف هذا املحور؟
□ التبليغ عن دخول بضائع مهربة اىل من االنتاج الزراعي من جهة ،ومن تدفق
املشاغل ،عندها تتحرك فرق الجامرك لضبط االنتاج املهرب عرب املعابر الحدودية غري
الرشعية وتحديدا من سوريا .وحامية االنتاج
البضائع داخل هذه املشاغل.
الزراعي واملزارع من اولويات اهتاممي.
■ عملية التهريب تتمتع بغطاء حاميةَ ،من
■ هل نفذ القرار واىل اي حد؟
يقوم بهذا الدور؟
□ بكل رصاحة بعض القوى السياسية هي □ نفذ القرار عرب املعابر الرشعية ،وتتم

قرار وقف استيراد
املنتجات السورية لحماية
املزارع اللبناني وانتاجه

وزير الزراعة اكرم شهيب.

مالحقة تهريب املنتجات من سوريا اىل لبنان
من الجامرك والجهات االمنية والعسكرية
ومراكز الزراعة وفرق الوزارة ،بالتعاون مع
املزارعني والعاملني يف القطاع.
■ هل مثة ازمة زراعية بنكهة سياسية بني
لبنان وسوريا كام سامها البعض؟
□ اجدد التأكيد ان قرار وقف استرياد
املنتجات السورية اىل لبنان هو لحامية
املزارع اللبناين وانتاجه ،ولن يصل اىل
هدفه ما مل يتوقف التهريب .عندما يتوقف
التهريب ،سنكون مستعدين لتنظيم االسترياد
بني البلدين واعادة النظر يف القرارات.
■ هل يطبق اتفاق التيسري بني الدول
العربية ،ام ان املوضوع الزراعي تطبق عليه
االتفاقات الثنائية والروزنامة الزراعية؟
□ اضافة اىل تطبيق اتفاق التيسري بني
الدول العربية ،يتم وضع اتفاقات ثنائية
مع عدد من البلدان لتسهيل انسياب السلع
مع الحفاظ عىل االنتاج الوطني .والتجارة
الحرة ال تعني حرية رضب اقتصاد وال تعني
تعطيل االنتاج .اتفاق التيسري ال يعني تيسري
التهريب وتيسري افقار املنتجني ،بل تأمني
االمن الغذايئ العريب بزيادة االنتاج القارص
عن تأمني الحاجة العربية اىل املنتجات
الزراعية.
■ يف ظل تراجع التصدير ملاذا ال تزال
االسعار مرتفعة يف السوق املحلية؟
□ االسعار يف الحقول والبساتني منخفضة
بسبب كرثة العرض وقلة الطلب .سلسلة وصول
املنتج اىل املستهلك قد ترفع االسعار بسبب
ارتفاع كلفة النقل من الحقل اىل املستهلك،
وكذلك الوسطاء يف اسواق الجملة واملحال
التجارية وغريها ما يزيد يف سعر املنتج.
■ اصيب النقل البحري بنكسة جراء احتكار
احدى رشكات النقل القطاع وفرض اسعارها
املرتفعة؟ ما الحل وكيف تعود االمور اىل
نصابها؟

حماية الزراعة
وامللوثات
من التهريب
ّ
يرتفع منسوب االرتياح لدى املزارع اللبناين من جراء قرار وزير الزراعة القايض
مبنع دخول املنتجات الزراعية السورية اىل لبنان ،حامية للزراعة املحلية .يف
املقابل يزداد منسوب الخوف لدى هؤالء نتيجة قرار وزير الصحة القايض بوقف
استرياد عدد من االدوية واملبيدات التي تنجم عن استعاملها ترسبات كيميائية
تؤدي اىل امراض رسطانية.
رحب املزارعون بقرار الحامية ،ومل يجادلوا تاليا يف اي قرار وزاري يتعلق
بالحفاظ عىل سالمة املنتجات الزراعية اللبنانية .لكن التأييد املطلق لحامية
االنتاج الزراعي تزامن مع هاجس استمرار التهريب وعودة االحتكار ،ورافقه
تخوف من ان تحول الئحة االدوية املمنوعة الصادرة عن وزارة الصحة دون
الوصول اىل انتاج زراعي سليم وخال من االمراض والبكترييا.
بعدما اخذ القرار االول طريقه اىل التنفيذ ،يواجه قرار وزير الصحة معارضة
من دون ان ينكر املزارعون وجود انتاج زراعي غري مطابق ملواصفات السالمة
الصحية والغذائية .بل عىل العكس ،يعتربون ان هذا االمر مؤكد وموثق يف
املئات من التحاليل املخربية التي دلت عىل وجود ترسبات كيميائية يف الكثري من
سلع املنتجات الزراعية .لكنهم يردون هذه الرتسبات اىل تلوث نهر الليطاين الذي
تحول اىل مجرى ملاليني االمتار املكعبة من مياه الرصف الصحي وبقايا مخلفات
مزارع الدواجن واملصانع الكيميائية والدباغات ومعامل االلبان واالجبان.
اذا التلوث ناجم عن مياه الري امللوثة ،وليس عن املبيدات التي تدخل لبنان عرب
املعابر الرشعية التي ال تستقبل اال ادوية ومبيدات تحتوي عىل شهادة املنشأ،
االوروبية واالمريكية ،املعتمدة لهذه االدوية يف دول االتحاد االورويب ،االمر الذي
يعطيها شهادة ثقة واطمئنان.
عليه ،ال يجد قرار وزارة الصحة يف موضوع تحريم استرياد بعض االدوية واملبيدات
التي يبلغ عددها  45صنفا اي نصري او مؤيد له ،عىل اعتبار انه يحمل يف خلفياته
ما يسمونه «رائحة احتكار» ستعمل عىل رفع كلفة االنتاج والحد من كمياته.
ويؤكد املزارعون ان الوصول اىل االنتاج الزراعي السليم يفرتض مكافحة عملية
الري باملياه امللوثة ،وليس منع ادوية زراعية غري ممنوعة او محظور استعاملها
يف اي من الدول التي تحتل النظافة والسالمة الغذائية صدارة اولوياتها.
وشددوا عىل ان مكافحة الرتسبات يف املنتجات الزراعية تقتيض ان تلحظ التشدد
يف عمليات التهريب والتزوير الطنان من االدوية الزراعية ،غري السليمة واملميتة
احيانا ،التي تدخل بطرق غري رشعية بعدما لجأ مستوردوها اىل الطرق امللتوية،
وليس التوجه اىل ادوية تدخل عرب الطرق الرشعية وتحمل كل مواصفات االمان
واملطابقة تاليا لكل املواصفات االوروبية.
وفيام مل تقم مصلحة االبحاث العلمية الزراعية باختبارات وفحوص السالمة
الزراعية والغذائية عىل السلع الزراعية املنتجة يف سهيل البقاع وعكار والجنوب،
يبدو ان كل املنتجات الزراعية اللبنانية املصدرة اىل الخارج تسبقها شهادة
صحية تؤكد سالمتها الغذائية ومطابقتها املواصفات املعتمدة اوروبيا وخلوها
ايضا من اي ترسبات كيميائية وجرثومية.
عصام شلهوب
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□ هذا الكالم غري دقيق من حيث احتكار
رشكات النقل ،وامنا االبواب مرشعة لكل
رشكات النقل يف العمل واملنافسة .اما اذا
كان املقصود دعم التصدير البحري ،فان
املوضوع يف عهدة "ايدال" .يهمنا تأمني
ترصيف انتاجنا اللبناين والحفاظ عىل
االسواق ،خصوصا يف دول الخليج ،بافضل
الطرق ومبا يؤمن مصلحة املزارع والعاملني

يف القطاع .هذا ما سعينا اليه ونسعى
بالتعاون مع رئاسة الحكومة والوزارات
واالدارات املعنية ومنها "ايدال".
■ بعد االزمات املتتالية التي اصابت قطاع
الزراعة ،هل يتجه املزارعون اىل التخيل عنه
كمورد رزق لهم؟
□ اضافة اىل تأثر الزراعة بتغري املناخ،

فان االزمات التي تصيبها اقليمية ودولية
وليست محلية فقط .املزارع اللبناين متعلق
بارضه ويتمنى دامئا الخري وتحسن االمور،
ونحن نسعى معه ومع الرشكاء املحليني
والدوليني اىل جبه املشكالت ،والحد من
آثارها السلبية ،والتكيف مع الطارىء
واملستجد منها ،ودعم القطاع الزراعي مبا
يتوافر من مساعدات.

الحويك :التهريب فساد كامل
■ مبن تتمثل؟
□ بوزارة الزراعة التي تدير هذه امللفات،
خصوصا واننا عىل يقني بان لكل مشكلة
حال ،رشط تأمني عنارص هذا الحل .تقدمنا
منذ عام  2002باقرتاحات عدة النشاء
غرف زراعية مستقلة ،وسجل زراعي،
وتأمني زراعي .هناك سلة مؤسسات
للبنى التحتية الزراعية يجب ان تتوافر
ليك يتم تاليف املشكالت التي تنتج من
فائض االنتاج ومن االسترياد العشوايئ .اذا،
املشكلة الزراعية الحالية تخترص بالحامية
والتصنيع والتصدير ،وهذه العنارص تحتاج
اىل مؤسسات تديرها.

■ يف ظل االوضاع التي يعيشها لبنان اليوم،
كيف تبدو حال الزراعة مقارنة بالعام املايض؟
□ دخل اىل لبنان يف العام املايض  95الف طن
من الخرض والفاكهة من سوريا ،ما ادى اىل
مشكلة كبرية ،خصوصا وان مواسمنا كانت
قليلة .اما اليوم فاملواسم تغريت ،وانتاج الفاكهة
بدا ضعف ما كان عليه يف السنة املاضية.
حصيلة االسعار ستكون ايجابية للمزارعني لكن
لبعض اصناف الفاكهة .من جهة اخرى ،ال يزال
التصدير دون املستوى العام بعد اقفال املعابر
الربية ،واملعرب البحري باهظ الثمن والدعم
املدفوع "اكله" االحتكار بسبب رفع االسعار
من رشكة واحدة ،علام ان مشكلة التصدير ال
تزال قامئة بنسبة ترتاوح بني  30و .40%ال بد
من االشارة اىل ان قطاعات زراعية كثرية بدأت ■ هل تعترب قرار وزير الزراعة مبنع االسترياد
باالفالس كقطاعي الليمون واملوز ،ولن ننىس من سوريا خفف من حدة االزمة؟
التفاح الذي ال يزال قابعا يف الربادات ،كذلك □ خفف اىل حد ما .لكن القرار مل يحل
البطاطا يف اسوأ حاالتها بعد رضب موسمي املشكلة الن عمليات التهريب ارتفعت عىل
نحو كبري.
عكار والبقاع.
■ طرق التهريب غري مراقبة اليوم؟
■ ماذا عن السوق املحلية؟
□ السوق املحلية ال ميكنها استيعاب فائض □ كل يشء يدخل من سوريا ،الن الجميع
االنتاج ،خصوصا وان القطاعات الزراعية تنمو متواطئ والطرق معروفة وميكن اقفالها.
عملية التهريب قوية اىل حد ان الدولة ال
بحسب حاجة السوق.
تستطيع القضاء عليها.
■ والحل؟
□ باالدارة الجيدة.
■ َمن يستفيد من التهريب؟ املواطن؟

عملية التهريب قوية
الى حد ان الدولة ال تستطيع
القضاء عليها

رئيس جمعية املزارعني انطوان الحويك.

□ طبعا ال .هناك َمن يستفيدَ .من هو ،ال
اعرف .انها عملية فساد كاملة.
■ هل طبق قرار وزير الزراعة؟
□ طبق عىل الحدود وعىل شاحنات رشعية.
لكن السؤال :ملاذا معرب العبودية هو الوحيد
الذي يستقبل شاحنات الخرض والفاكهة ،وهو
معرب ال ميكن ان يستقبل هذا العدد من

الشاحنات؟ اذا ما سبب ذلك؟ سهولة مرور
هذه الشاحنات من دون رقابة .هذا هو
السبب فقط وهو طبعا ملنفعة املستفيد.
■ هل قرار وزير الزراعة سيايس فقط؟
□ لو كان موضوع الحامية هو االساس لوجب
علينا القيام بها يف كل القطاعات وعىل مدى
سنوات .لذلك اعتقد ان املوضوع ال يخلو
من السياسة ،علام ان الجانب السوري ليس
يف املوقع االقوى ،لكن ال نعرف متى تعدل
املواقف ،او متى يلغى القرار.
■ ملاذا املشكلة مع سوريا تحديدا؟
□ الننا ننتج االصناف عينها يف االوقات
نفسها ،والننا منلك حدودا مفتوحة تدخل
املنتجات السورية اىل لبنان من دون اية
رسوم .املشكلة مزمنة .عندما كان الجيش
السوري يف لبنان مل نتمكن من وقف دخول

االصناف السورية ،واليوم الطرق مفتوحة،
واملصالح املشرتكة قامئة ،لذا لن نتمكن من
وقف دخول هذه االصناف .يضاف اىل ذلك
اتفاق التسيري العريب التي دافع عنه اصحاب
املسؤولية يف لبنان فهل يعقل ذلك؟ نحن
اليوم امام واقع رفض الدول العربية تطبيق
االتفاق واصبحنا يف موقف تفاويض جيد.
لذلك علينا الجلوس مع الجانب السوري
لوضع روزنامة زراعية تؤمن للطرفني الحقوق
املطلوبة .اليوم هو الوقت املناسب للتفاوض
من الند اىل الند ،لكن وزير الزراعة يرفض
هذا التفاوض.
■ ماذا عن الروزنامة الزراعية مع الدول
العربية؟
□ الغاء الرسوم الجمركية عىل املنتجات
الزراعة املتبادلة بني الدول العربية هو عصب
اتفاق التيسري الذي هو بني انظمة اقتصادية

مختلفة ،وكانت الحكومة قد وافقت اواخر
عام  2004عىل طلب فرتة سامح قبل الدخول
يف االتفاق .لكن وزير االقتصاد يف ذلك
الوقت عدنان القصار رفض تقديم الطلب
اىل جامعة الدول العربية السباب مختلفة
تتعلق به .استمر الوضع عىل ما كان عليه اىل
سنة  2007حيث متكنت الحكومة من وضع
روزنامة زراعية مع الدول العربية تم مبوجبها
حامية  10سلع زراعية ضمن مواسمها .لكن
عام  2008طلب وزير االقتصاد يومها سامي
حداد من الجامرك عدم تنفيذها ،فتوقف
العمل بها يف تلك السنة .اعيد العمل بها
عام  2009لغاية عام  .2011لكن عام 2012
رفضت مرص تجديد الروزنامة فتوقف العمل
بها رغم ان امليزان التجاري هو لصالح مرص،
ويف استطاعة لبنان التفاوض حول الروزنامة
التي نعيش اليوم من دونها.
ع .ش.
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الودائع هي المؤشر األهم لتقدير االخطار على اإلقتصاد

كمال حمدان :نسبة النمو تكاد معدومة

تشهد التسليفات املرصفية للقطاع الخاص عىل اهمية دور القطاع املرصيف يف
املساهمة يف النمو االقتصادي وتوفري فرص عمل .يعترب حجم التسليفات عرب املصارف
يف لبنان مرتفعا نتيجة الطلب الخاص من االفراد واملؤسسات بهدف االستثامر ،ومن
الدولة لدفع الرواتب واالجور واالنفاق العام

مدير مركز البحوث واالستشارات الدكتور كامل حمدان.

من املعلوم ان القطاع املرصيف يف لبنان يعمل
عىل توظيف موارده وفق متطلبات السيولة
واملالءة والربحية مع بعض الحذر .وهو يتقيد
بقواعد متشددة يتم وضعها واالتفاق عليها،
فضال عام يعممه مرصف لبنان ،ومنها التعاميم
االحرتازية املتعلقة بتوظيفات املصارف يف
االوراق املالية ذات املخاطر املرتفعة ،وتلك
املتعلقة بتسليفاتها العقارية.
تحدّث مدير مركز البحوث واالستشارات
الدكتور كامل حمدان لـ"االمن العام" عن نسبة
النمو ،فاكد انها تكاد تكون معدومة وتتجه
نحو مزيد من التدهور .واعترب ان املصارف ال
تستطيع ان تبقي االموال يف خزائنها معطلة
حيال معدالت سيولة عالية تواجهها وتدفع
عنها الفوائد .لذا وجب بذل جهد مضاعف
لتعزيز نسبة التسليف للقطاع الخاص والدولة.

■ هل وصل لبنان اىل املرحلة الحمراء اقتصاديا؟
□ من يراقب لوحة املؤرشات االقتصادية
واالحصائية املتاحة ،ينتهي اىل االستنتاج بأن
االوضاع االقتصادية تتجه نحو مزيد من التدهور.
نسجل منذ عام  2011معدالت منو شبه معدومة.
مثة اجتهادات حول هذه املعدالت ما بني عدد من
املصارف ومرصف لبنان وصندوق النقد الدويل
والبنك الدويل .لكن معظمها يدور حول نسب
تقدر بـ .%1علام اننا سجلنا خالل الفرتة الذهبية
ما بني عامي  2007و 2010معدال قياسيا للنمو
بنسبة تراوحت بني  8و .%9هذه الفرتة ينطبق
عليها قول االقتصاديني "فرتة منو من دون توفري
فرص عمل" ،بسبب النموذج االقتصادي اللبناين
واملحرك االسايس للنمو ،وهو االنفاق االستهاليك،
مع االشارة اىل ان  70و %80من االستهالك ناجم
عن االسترياد ،فيام تظهر املؤرشات ان املستوردات

تزداد سنة تلو اخرى .هذا هو املحرك الرئييس
للنمو ،فضال عن االنفاق الغراض السكن الذي
يحتل بال ادىن شك املوقع االول يف استخدامات
االدخارات املوجودة يف القطاع املرصيف اللبناين،
خصوصا للبنانيني غري املقيمني يف لبنان ومن
فئات عمرية شبابية .عندما نقول ان النمو سجل
 ،%1فهو امر ال يطمنئ .يشري حاكم مرصف لبنان
رياض سالمة اىل ان الودائع املرصفية ارتفعت
بنسبة  .%5.14الودائع هي املؤرش االهم لتقدير
االخطار عىل االقتصاد اللبناين .ما يحدث اليوم مل
يسبق ان عشناه سابقا ،اذ مل يعد لدينا ما نصدره
كسلع وخدمات اساسية .نحن نصدر حاليا شبابنا
الذين يعملون يف الخارج ،ويرسلون ما يتقاضونه
من رواتب واجور اىل لبنان ،وهي تقدر سنويا
بنحو  7اىل  8مليارات دوالر ،وتشكل خمس
الناتج املحيل .اذا ارتفعت االيداعات ارتفع عجز
الدولة ،فتلجأ تاليا اىل االستدانة من املصارف من
فائض االيداعات لتغطية هذا العجز .والن الوضع
كذلك ،عندما ينخفض منو زيادة الودائع ،تضعف
قدرة الدولة عىل االقرتاض ،يف حني ان العجز
يزداد ،نظرا اىل كرثة املزاريب يف الحقل العام.
وقد وصل مؤرش زيادة الودائع اىل سقف محدود
ما يعني ان الودائع ثابتة ،وما يساعد ايضا عىل
زيادتها هي نسبة الفوائد الوسطية.
■ استمرار وجود الودائع وارتفاعها هو بسبب
نسبة الفوائد املدفوعة عليها فقط ام ان مثة
عوامل اخرى؟
□ العامل االهم هو الفوائد باملقارنات الدولية
مع اسواق لندن او باريس او نيويورك .اىل
جانب آخر ،هو الزواج الكاثولييك بني الدولة
اللبنانية واملصارف .الخطر السيادي عىل
املصارف كام هو عىل الدولة.
■ يف ظل هذا االرتفاع لاليداعات ،اال ترى ان
مثة تراجعا يف نسبة التسليفات للقطاع الخاص؟

□ يف ظل هذا الوضع السيايس يف املنطقة،
والفراغ السيايس داخليا ،والتحلل التدريجي
للمؤسسات حتى الشكلية منها .باالضافة اىل
تقلص العامل االستثامري للدولة اىل حدود
العدم .بينام يقدم القطاع الخاص عىل بقية
االستثامر ،علام ان النسبة االكرب من االستثامرات
تذهب اىل القطاع العقاري الذي ال يوفر فرص
عمل .وهذا القطاع شديد االنفتاح عىل العاملة
الوافدة وخصوصا السورية .رغم ان حجم
االستثامر السنوي يرتاوح ما بني  25اىل %30
يف القطاعني العام والخاص ما يشكل ربع الناتج
املحيل ،اال ان الجزء االكرب من هذا االستثامر
يذهب اىل العقار بنسبة  70اىل  ،%80ما
يضعف البعد االمنايئ ويؤخر تحديث االقتصاد
وتنويعه .يف ما يتعلق بتعزيز القطاعات التي
تحمل قيمة مضافة عالية تتالءم مع نحو 40
الف خريج جامعي يدخلون سنويا اىل سوق
العمل ،يجد الربع منهم فرص العمل وتهاجر
البقية لتفتش عن فرص عمل يف الدول العربية،
او تنضم اىل جيش العاطلني عن العمل.
■ مع كل هذه السلبيات ،سجلت التسليفات
منوا عىل نحو او آخر وصل اىل  %7.3خالل سنة؟
□ السبب يعود اىل الربامج التي اطلقها مرصف
لبنان منذ خمس سنوات الهادفة اىل تشجيع
التسليف لقطاعات محددة .مثة شعور لدى
املصارف بأن املخاطر اصبحت كبرية عندما
تقوم بتحويل جزء من ودائعها اىل مصارف
غري مقيمة نتيجة عدم االستقرار االقتصادي
العاملي ،ونتيجة للتعاميم الصارمة الصادرة عن
مرصف لبنان للحد من خروج رؤوس االموال من
البلد .لذلك امام معدالت سيولة عالية تواجهها
املصارف وتدفع عنها الفوائد ،ال تستطيع ان
تبقي هذه االموال يف خزائنها مكدسة ومعطلة.
لذلك وجب عليها القيام بجهد مضاعف لتعزيز
نسبة التسليف رغم وجود منافسة للقطاع
الخاص من الدولة ،ومن وضع املصارف سقوفا
عالية منعا النكشافها عىل اقراض الدولة نظرا
اىل وجود مخاطر من هذا االقراض .كذلك
تلقت املصارف انذارات دولية من مؤسسات
عاملية دعتها اىل الحد من التسليف للدولة ،اال

اذا لجأت اىل اصالحات ادارية جذرية او خفض
حجم انفاقها .من املالحظ ان النفقات مل ترتفع
يف االعوام االخرية مبعدالت جيدة ،نتيجة استمرار
عدم وجود قطع حساب وموازنات وعدم وجود
اموال لدى الدولة .يف املقابل ،مثة فائض سيولة
لدى املصارف التي وصلت ودائعها اىل  180مليار
دوالر .الزبون االول للمصارف هو عجز الدولة
التي تجدد اكتتاباتها بسندات الخزينة ،اضافة اىل
التسليفات للقطاع الخاص .والجزء الثالث اعادة
متوضع جزء من ودائعها يف الخارج خصوصا وان
االسواق الخارجية غري مشجعة بفوائدها ومبدى
انكشافها عىل املخاطر .اثبتت التجارب ذلك .اذا،
فائض السيولة لدى املصارف يدفعها اىل ان تنحو
يف اتجاه زيادة التسليفات .ويذهب جزء من بنية
التسليفات اىل االفراد عىل نحو رهيب ،ومرد ذلك
اىل تضييق مروحة االقراض للمؤسسات.
■ هل متتنع املؤسسات عن طلب االقراض؟
□ بالعكس .املؤسسات تقدمت بطلبات كثرية
للتسليف ،لكن املصارف وضعت ضوابط عىل
املؤسسات لجهة اقراضها .وهذه الضوابط تتعلق
بالدخول اىل املوازنات وطرق عمل املؤسسة
وربحيتها وغريها من الرشوط .لذلك فان
حجم امليكرو  -اقتصادي ككل متأثر باالوضاع
عموما .لذا تخاف املصارف من دخول التجارب،
خصوصا ان مرصف لبنان يتشدد بضوابطه،
علام ان مناخ االستثامر غري مشجع .لذلك تخاف
من االنغامس يف القروض للمؤسسات الخاصة،
مع االشارة اىل ان تسليفات هذه املؤسسات مل
تتوقف وهي بعرشات ماليني الدوالرات.
■ وكذلك فائض السيولة؟
□ املصارف لن تجازف بفائض سيولتها ،لذلك
تتكل حاليا عىل التسليف لالفراد والحاجات
الشخصية وعدد الزبائن يصل اىل عرشات
االالف .علام انها تتثبت من دخل كل مقرتض.
مع ذلك هناك خوف لدى املصارف من تعرث
اقتصادي يطيح عمل فئة من الناس تحت سقف
تراجع النمو ،بحيث يصبح املقرتض يف عجز عن
تسديد قروضه رغم وجود تأمينات تحافظ عىل
قيمة القرض .لكن الحذر واجب .تجدر املالحظة

اىل ان جزءا من التسليفات املتعلقة بالقطاع
العقاري يذهب اىل عدد من املستثمرين
من غري املقيمني ،وهم يواجهون يف دولهم
صعوبات ناجمة عن انخفاض اسعار النفط ،او
خوفا من ترسيحات شبه جامعية تطاول فئة
من اللبنانيني الغراض سياسية .ان املؤرش االهم
للتسليفات هو نسبة النمو الخجولة .لكن
داللة النمو للسنتني االخريتني محدودة وتكاد
ال تساوي سوى الفائدة الوسطية عىل الودائع.
مع ذلك مل نصل اىل مرحلة ميكننا القول خاللها
ان لدينا مئة دوالر يف قطاعنا املرصيف واصبحت
 95دوالرا ،بل نقول انها  103او  .%105والن
مثة زيادة يف نسبة السيولة لدى املصارف وهي
تدفع فوائدها ،تسعى اىل تأمني الفائدة عرب
التسليفات .هناك  40الف مؤسسة من اصل
 200الف مؤسسة يف لبنان متثل نصف االقتصاد
او اكرث ،وهي مؤسسات متوسطة وكبرية ولديها
مشكالتها .سمة املرحلة تدبري االحوال وانتظار
االيت الذي قد يكون اعظم سواء سلبا ام ايجابا.
■ هل تتوقع ان تتدهور االمور اىل االسوأ؟
□ رغم ان التوقعات خالل عام  2011كانت
تشري اىل ان االمور ستسوء عىل نحو كبري ،لكن
حيوية الشعب واالغرتاب اللبناين مكنته من
وجود القدرة عىل تدبري االحوال رغم زيادة
حجم املقيمني غري اللبنانيني خالل سنتني
ميثلون نسبة  %25من املقيمني ،وما يوازيهم
من قوى عاملة والتي اظهرت دراساتنا مع
املؤسسات الدولية اشكال منافسة حادة بني
الفقري اللبناين والسوري .رغم االثار السلبية
للوجود السوري وضغطه عىل البنى التحتية،
هناك ناحية ايجابية هي حجم االنفاق الذي
يؤمنه هذا النزوح للبنان والذي يصل اىل نحو
 4مليارات دوالر ،وعملية زيادة النمو جاءت
لكسوة النازحني السوريني واطعامهم حتى
شكل يف املرحل االخرية نحو  850مليون دوالر
كمساعدات من الخارج .مؤرشات القطاعات
تجارية ،صناعية ،سياحية ،مطاعم ،وفنادق،
وايجارات وغريها ،تظهر زيادة مطردة يف منوها
وان كانت محدودة .اذا النزوح السوري ليس
سلبيا يف املطلق.
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غياب

دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

منير أبودبس أب املسرح اللبناني
حتى آخر أيامه يبحث عن مسرحه
عندما فتحت «االمن العام» صفحاتها لرواد املرسح اللبناين يك يرووا قصتهم مع الخشبة والتجارب املهمة التي عاشوها،
كان لها لقاء مع اب املرسح اللبناين الحديث املخرج منري ابودبس ،يف عدد  5ترشين الثاين  .2014تم اللقاء يف بيته يف قريته
الفريكة الذي اطلق عليه جنته املستعادة

املخرج الراحل منري ابودبس.

اختار منري ابودبس التنسك واالنزواء
يف الفريكة ،بعيدا من ضوضاء املجتمع
ومتاعبه يك يكون يف تالق دائم مع نفسه،
ويطلق العنان الحالمه حتى تذهب اىل
ابعد مدى تصل صومعته من فوق ذلك
الوادي الجميل.
لحظة لقائنا به شعرنا بحرصه عىل عدم
الكشف عن اشياء يف ذاته ،اشياء محددة
تعنيه مبارشة ،وال يريد ان يتطرق اليها
احد او ميسها ،كأنها له وحده .قبل وصولنا

اتخذ احتياطات التخفي يك ال يكشف عام
تخبئه ذاته .وضع نظارة سوداء مل تفارقه
يف اثناء حديثنا معه اال ثوان معدودة .رغم
ذلك تطرق اىل تفاصيل حساسة يف حياته،
وكشف عن اشياء مهمة مل يعلنها من قبل.
كان صادقا مع نفسه قبل ان يكون صادقا
معنا.
يف آخر مقابلة صحافية اجراها حني التقته
«االمن العام» ،بدا منري ابودبس كمن
يعيش مصارحة مع ذاته ومواجهة ايضا.

متيز بالدقة يف التعبري اىل اقىص حد ،واذا
خذلته اللغة احيانا اعاد العبارة ثانية،
حرصا منه عىل توضيح الصورة يك يأخذ
الكالم معناه الحقيقي.
عندما سألناه عن محطات معينة يف
طفولته وتأثريها عليه يف ذلك الحني ،ثم
عىل خياراته يف ما بعد ،تبني لنا انه ال يزال
متأثرا باحداثها حتى يوم لقائنا به وهي ما
زالت حارضة فيه بعد كل هذا العمر .مل
ينس ابودبس ما حدث معه يف طفولته يوم

دخوله اىل كنيسة قريته الفريكة وسامعه
اللحن الرسياين الذي ابكاه بشدة اىل
درجة شعوره بالخجل من دموعه املنهمرة
عىل وجنتيه ،وعىل مرأى من الناس .ترك
الكنيسة هربا من حاله ليتوجه اىل بيته.
لكن اىل جانب الحائط لئال يرى احدهم
دموعه رغم عتمة الليل التي حجبته عن
كل الناس .هذه الحادثة يف طفولته وصفها
بدقة وتأثر شديدين ،كأن الزمن ،يف تلك
اللحظة ،قد عاد به اىل ذلك اليوم الحزين
الذي طبع حياته ومرسحه املغلف بالستائر
السود .ما حصل معه يف طفولته مل يفارقه
حتى آخر لحظة من حياته.
يش ّبه بحثه عن املرسح ببحثه عن االب الذي
سافر اىل االرجنتني ومل يعد اال مرة واحدة.
يف هذه املرة مل ينتظر االب ابنه يك يودعه
قبل سفره .استعرض ابودبس هذا املفصل
يف حياته مع ادق التفاصيل لذكريات
تسكنه بقوة ،فريوي كيف التقى والده
للمرة االوىل يف قريته الفريكة والدهشة
تعلو وجهه ،كأن ما حصل معه ال يصدق.
لكنه فضل ان يبقي هذا االمر رسا ،او رمبا
اذا تحدث عنه سيكشف عن نص مرسحية
«امليش بالصحرا» التي كان يريد تقدميها،
وقد كتبها من وحي قصة والده التي شبهها
بامليش يف الصحراء .ما كان يؤمله ويدخله يف
حالة من الصمت او التأمل يف اثناء حديثنا
معه ،اسرتجاعه لذلك اليوم الذي عاد فيه
ليسأل عن والده بهدف رؤيته ،فعلم بانه
سافر مجددا ومل ينتظره لرياه ويودعه .هذه
وعب
جسدها ّ
العالقة املضطربة مع االب ّ
عنها يف مرسحية «امليش بالصحرا».
منذ البدايات ،رأى ابودبس ان االنسان
يذهب اىل الفعل الفني من اجل التكفري
عن ذنب ،حتى لو مل يكن يعرف اسبابه
املبارشة ،ويصل يف هذا الشعور اىل ما
يسمى ارادة الفشل لتصبح عقابا للنفس.
يف زيارتنا صومعته يف الفريكة ،رأينا انه
يعاقب نفسه بالتنسك عىل ذنب ال يعرفه.
انحاز نحو «املرسح الفقري» الذي جمعه
باملخرج بيتي غروتوفسيك ،وعندما قدم
«ماكبث» يف قلعة وضع كرسيا عىل

نقطة على السطر

منير أبودبس شفيع املسرح اللبناني
عمالق كبري يرحل من عاملقة ذاكرتنا الثقافية ،وعالمة اساسية تنطفئ من عالمات العرص
الذهبي لبريوت .منري ابودبس ( 1932ـ  )2016اغمض عينيه للمرة االخرية منتصف الشهر
املايض يف باريس ،حيث كان يخضع للعالج .هذه املرة مل يغمض عينيه يف املحرتف وحوله
تالمذته وممثلوه ،ليدعوهم اىل دخول واحد من تلك التامرين االدائية التي كان ميلك
رسها ،ليأخذهم يف رحلة اىل االعامق ،ليدخل املؤدي /املمثل "يف الحالة" عىل طريقة املعلم
الرويس ستانيسالفسيك.
ذهب ابودبس اىل باريس يف الخمسينات لدراسة الرسم .كانت شخصيته الخاصة ،الغريبة،
قد تكونت ،وذائقته الفنية ُطبعت بالطقوس الدينية والشعبية يف مكانه االول .قالت له
امه الحقا" :فضلت فراقك عىل ان تصاب بالجنون" .يف عاصمة االنوار انتقل من الفنون
الجميلة اىل ...املرسح .اهتدى اىل رسالته الحقيقية التي اقرتنت بكل لحظة من وجوده
منذ ذلك الوقت :ما ان يحيك ابودبس حتى يدخل مستمعوه يف حالة خاصة .ما ان يحرك
يديه حتى يتشكل الفضاء ارضا للخيال واملجاز .انه الساحر بلحيته البيضاء وشعره الكثيف
املبعرث .هكذا عرفنا الرجل الذي ميكن اعتباره االب املؤسس للمرسح اللبناين الحديث .عاد
اىل بريوت يف عز نهضتها اول الستينات ،وانطلق من استوديوهات التلفزيون اللبناين ليقدم
العروض املرسحية املستقاة من الرتاث العاملي ،االغريقي والكالسييك .هكذا صار عندنا
"مرسح" (باملعنى الحديث للكلمة) .مرسح ،وجمهور.
كبار املرسح اللبناين جاؤوا من الهواية اوال .هكذا طلب ابودبس من "مهرجانات بعلبك
الدولية" التي عمل مستشارا لها ان تساعده عىل اطالق مدرسة العداد املمثل ،فكان "معهد
التمثيل الحديث" .تلك التجربة التأسيسية هي نواة "مدرسة بريوت للمرسح الحديث"
التي سيخرج منها بعض املع صناع الفرجة يف لبنان ،من انطوان كرباج اىل رفعت طربيه،
ومن ميشال نبعة ورضا خوري اىل مرياي معلوف وجوزف بونصار .وسيقدم فيه بعض اعامله
الخالدة واشهرها "الطوفان" (.)1971
ما يهمنا اليوم ،ونحن نرفع قبعتنا لهذا الرائد املرسحي ،ان نستعيد تلك اللحظة السحرية التي
انجبت املرسح اللبناين من رحم الهواية .كثريون سيختلفون مع ابودبس ،ويغادرون محرتفه
ليؤسسوا تجاربهم الخاصة :جالل خوري ،رميون جبارة ،انطوان ولطيفة ملتقى .انطوان ملتقى
هو قطعا رشيك منري ابودبس يف ابوة املرسح اللبناين.
حتى الرمق االخري منح ابودبس حياته للمرسح .مل يتقاعد ومل ينسحب .بقي يف بيته الجميل
والعريق يف الفريكة الذي كان مصنعاً للحرير .حوله اىل معبد كبري للمرسح .يف حدائقه وتحت
قناطره ويف غرفه الرسية ،برفقة جيل جديد من املمثالت واملمثلني ،واصل رحلة البحث عن هذا
رس الوجود االنساين.
الرس الدفني الذي تقوم عليه املعادلة املرسحية .وهو نفسه عىل االرجح ّ
هناك الكثري ليقال اليوم عن عطائه ،عن اعامله ،عن اسلوبه وجاملياته وفلسفته وتقنياته،
عن االجيال التي انجبها ،عن املرسح الطليعي والتجريبي الذي طلع من عباءته ،عن النصوص
االغريقية والشكسبريية (وصوال اىل جربان وانطوان معلوف وسارتر وإيونيسكو )...التي احياها
عىل الخشبة يف املعابد والقالع االثرية يف العراء الطلق ،او يف عتمة مرسحه الذي كان يتسع
الربعني مشاهدا فقط.
آمن ابودبس بـ"املرسح الفقري" عىل طريقة صديقه املعلم البولوين غروتوفسيك :من جهة جسد
املمثل ،ومن االخرى حواس املشاهد ،وبينهام الكلامت .هذا كل يشء .اضف ،طبعا ،الكثري من
العمل والتدريب والتأمل بحثا عن الذات ،وعن لحظة التجيل.
قبل اسابيع ،ذهب يف رحلة من نوع آخر ،بعينني مغمضتني ايضا .تاركا لنا ان نواصل الطريق ،وان
نتذكره ونتذكر ما ندين له به ،ونطلق اسمه عىل مسارحنا ،وندخله اىل مناهجنا.
منري ابودبس شفيع املرسح اللبناين.
سمري مراد
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كان واثقا من نفسه عندما قال« :اكيد كنت املعلم الوحيد».

خشبة املرسح .مارس طقوس هذا املرسح
يف حياته الخاصة ،فتحول بيته اىل مرسح
فقري عادت فيه الحياة اىل بدائيتها .ظل
ابواملرسح اللبناين يبحث عن مرسحه ،وكان
يف كل عمل يندهش من نفسه ،ويستغرب،
ويتعذب كام يف البدايات .شدته كلمة الرس
املوجودة خلف الستارة التي كان متأكدا
من انها موجودة خلفها .لكن سؤاله عن
ماهية هذا الرس بقي من دون جواب.
منري ابودبس كان عاشق االرسار والتأمل،
كأن املعنى يف الحياة بالنسبة اليه
آت منها ،وهي التي تدفعه اىل التأمل
واستنباط االفكار اليجاد الركيزة االساس
ملرسحه والغاية من وجوده ،فاعتربها ـ كام
سامها ـ «تجاوز العتمة» .ما احبه يف نفسه
وضعه يف مرسحه حيث تحولت الخشبة
اىل مكان لطرح االسئلة الوجودية املقلقة.
فاعتربت اعامله دعوة موجهة اىل جمهوره
الخاص للتفكري معه ،ومع ممثليه ،للوصول
اىل اكرب قدر ممكن من الحقيقة التي ظل
يبحث عنها طوال مسريته املرسحية ،النها
رسه الكبري.
كان واثقا من نفسه عندما قال« :اكيد كنت
املعلم الوحيد» .وهذا صحيح .لواله ملا كان
هناك مرسح يف لبنان .تلك البداية التي
خطاها منري ابودبس مع لجنة مهرجانات

عالقته املضطربة
بأبيه جسدها في مسرحية
«املشي بالصحرا»

بعلبك يف اوائل الستينات ،اعتربت املرحلة
الذهبية يف تاريخ املرسح يف لبنان .االسس
التي ارتكز عليها يف مرسحه هي طريقة
اكتشاف الذات لدى املمثلني ليعرفوا ما
يف نفوسهم من قدرات وصوال اىل الخلق
واالبداع.
الخشبة عنده هي للصدق وخلع االقنعة
االجتامعية التي يستعني بها االنسان لحامية
نفسه من اآلخرين ،ومن تجنياتهم .عندما
تطرق ابودبس اىل هذه املسألة ،كان واضحا
يف كونه قد استخلص هذه العربة من حياته
الشخصية .الطقوس التي مارسها يف مرسحه
م ّيزته عن غريه من الرواد اآلخرين .اهم
ما فيها حال التقمص التي عاشها املمثلون
معه بغية تجسيد الشخصية التي ميثلونها
حتى آخر عمق فيها .لكن املشكلة عندهم
تبدأ بعد االنتهاء من عرض املرسحية،

عندما ينتظر املمثلون ثالثة او ستة اشهر
ليك تخرج الشخصيات التي جسدوها عىل
املرسح من ذواتهم ،خصوصا اذا كانت
مؤذية .اذا استحال عليهم طوال هذه
الفرتة اخراجها من اعامقهم ـ كام يقولون
ـ لبستهم نهائيا .يتآلفون معها ،ومع الوقت
يعتادون عىل وجودها فيهم.
تراكم هذه الشخصيات يف داخل املمثلني
اعتربه ابودبس غنى لهم .مشواره الوعر
الذي مشاه منذ اوائل الستينات مل يتعب
فيه من البحث الدائم ،ليس عن مرسح
معني او جديد ،بل عن اجابات عن اسئلة
كبرية لديه ،رمبا تكون مادة مهمة لتقدميها
عىل الخشبة.
عندما التقت «االمن العام» املخرج منري
ابودبس كان كل يشء فيه يضج بالحياة،
احالمه وخططه املستقبلية ،رغم تقدمه
يف السن والتجاعيد التي خططت وجهه
من غري ان تفارق لحية حملها منذ اليوم
االول يف املرسح الحديث يف القنطاري.
تلك صورة الوجه الغامض ،املتخم بالقلق
وامليلء باالجابات غري املكتملة يك تربر له
ان يطرح دامئاً ،خشبة بعد اخرى ،نصا تلو
آخر ،اسئلته املنهكة.
رغم تنسكه يف عالقة مع اآلخر ،اي آخر
من خارج مرسحه ،متسك يحب الناس
والتالقي مع االخرين ،بل التواعد معهم
عىل لقاءات الحقة بعد عودته من فرنسا.
يف اواخر ايامه ،رغم الجوانب االيجابية التي
عب عنها ،عاش ابودبس قلقا مل يزل يكتنفه
ّ
الصمت والغموض.
يرحل الرجل تاركا اكرث من خشبة ،واكرث من
اجيال صارت مثاال لالجيال التي خلفتها ،ومل
تنس ـ اولئك الذين اختلفوا معه او ثابروا
َ
عىل صداقته ،الذين خرجوا من لعبته املنهكة
واولئك الذين تو ّرطوا فيها ـ االب االول.
احرقت الحرب مرسحه يف القنطاري ،فسافر
وعاد يك يعيد بناء املرسح .ليس خشبة
فحسب ،بل فكرة وجسداً وصوتاً .كثري من
الداخل مع كثري من الخارج يكتمل بهام
مفهومه لذلك البناء الذي خلفه رحيله.
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!Paying your tuition is not so complicated
Simply visit IBL Bank to apply for the
“Educational Loan” designed for all
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مقابلة

شكري أنيس فاخوري :معيار كتابة الدراما
إحترام ذكاء املشاهد وعدم اإلستهزاء به

باحساس القهر اثر هزمية الجيوش العربية يف حرب االيام الستة عام  ،1967وكان
عمره آنذاك اربعة عرش عاما ،كتب شكري انيس فاخوري اول قصة يف حياته،
حملت عنوان "انتصار االبطال" .تحدث فيها عن مجيء اليهود اىل فلسطني،
■ مباذا تتميز هذه االعامل؟
واستيالئهم عىل ارضها ،واملقاومة التي واجههم بها الشعب الفلسطيني

الواقع انا مرسور جدا مام يقدم عىل شاشاتنا
يف هذا املجال.
□ بالخيانة والقتل واملافيات .هذا ما نراه.

■ هل تعتقد ان ما يقدم يف هذا االطار يستحق
درجة جيد جدا؟
□ اتحدث عن االفكار املطروحة اآلن ،لكن يف
الوقت نفسه هناك افكار كثرية مختلفة عن هذا
الخط .اشاهد مثال اعامال خليجية تظهر الحياة
الكويتية يف بدائيتها وما يقدم يف هذا االطار
جميل .علينا ان نصور الحياة كام هي ،وان نختار
تاليا بني النمط التاريخي والحياة العرصية.

الكاتب شكري انيس فاخوري.

منذ صغره تأثر شكري انيس فاخوري بعامل
الكتابة ،سائرا عىل خطى عائلته من جهتي االب
واالم .ال ينىس كيف كان يرى والده غارقا منذ
الصباح الباكر يف كتاباته املتنوعة االفق .يتذكر
بشغف رفقته لخاليه ميشال وفؤاد مكرزل اىل
مجلة "الدبور" التي ميلكانها ،ليتعرف من خالل
زياراته اىل عمل املطبعة وطريقة صف االحرف
باليد .فاعتاد عىل هذا العامل حتى اصبح جزءا
منه ،وكان من الطبيعي ان يكون كاتبا.
يعترب تصدّر كاتبات الدراما يف الوقت الحارض
ظاهرة صحية ،مردها اىل تطور املرأة يف
الحياة العملية ،وانواع الدراسات التي تختارها
للتخصص فيها ،مؤكدا ان من ميلك املوهبة
عليه ان يكون بارزا .هذا الواقع الجديد ال
يعني ان الرجال انكفأوا عن كتابة الدراما ومل
يعودوا مغامرين.

االقالم الفنية الجديدة التي قدمت يف االفالم
السينامئية دفعت فاخوري اىل التصفيق لها،
كونه يعترب ان معيار كتابة سرية الدراما يكمن
يف احرتام ذكاء املشاهد وعدم االستهزاء به.
غري انه حذر من الكتابة عن واقع الحرب
يف لبنان ،النه ال يريد ان يكذب عىل الناس
وعىل نفسه.
يف حواره مع "االمن العام" يق ّيم فاخوري ما يقدم
من اعامل درامية يف هذه االيام ،حتى املستنسخ
منها ،ويتحدث برصاحة عن احتجابه حتى االن
عن كتابة قصص من واقعنا اللبناين امليلء بالدراما.
■ ما هو تقييمك ملا يقدم من اعامل درامية
اليوم؟
□ يرتاوح املستوى بني جيد وجيد جدا.
االعامل التي امنحها درجة وسط قليلة .يف

■ اال ترى ان سنوات الحرب التي عشناها لفرتة
طويلة مليئة بقصص انسانية درامية؟ اليس
واقعنا مادة دسمة الغناء اعاملنا الفنية؟
□ اذا اردنا التحدث عن الحرب اللبنانية
ومآسيها ،سندخل تلقائيا يف تحديد الجهتني
اللتني اشرتكتا يف هذه الحرب ،اي املسيحي
واملسلم ،لذا ال نريد ان نكذب عىل الناس وعىل
انفسنا .املؤسف هو ما نتج من الحرب كمفهوم
ملا حصل فيها .علينا بعد كل هذه السنوات ان
نتفق عىل ان هناك عائلة مسلمة تم تهجريها
من منطقة معينة ،فلجأت اىل منطقة اخرى
وعاشت فيها ،وان هناك عائلة مسيحية دمر
منزلها يف مكان ما فلجأت اىل مكان آخر .هذا
هو الواقع ،فهل ستسمح لنا الرقابة بتناول
هذه القضية والتحدث عن تفاصيلها؟ طبعا
ال .كتبت يف فرتة الحرب قصة "غبطته والشيخ"
تحيك عن عالقة بني بطريرك ومفت ،وهي
عالقة من نسج الخيال عالجتها بطريقة ال مس
فيها االديان .هنا اتساءل ما اذا كانت الرقابة
ستوافق عليها النني اعددت السيناريو لها
واصبحت جاهزة للتصوير.
■ اذا اردت الكتابة عن واقع الحرب يف لبنان ،ما

الذي تختاره من القصص االنسانية املؤثرة التي
عاشها الناس يف تلك املرحلة؟
□ اختار كل يشء ،التفجريات والعائالت التي
فقدت اربابها ،الهجرة والذل الذي عاشه
اللبنانيون امام املرافئ يف لبنان والخارج ،تسلط
امليليشيات .استطيع ان اكتب حاليا عن هذه
االحداث اجمل القصص .لكن عندما نصل اىل
الرقابة يبدأ الحذف.
■ ما هي املعايري التي ترافق كتابة سرية الدراما؟
□ املعيار االول احرتام ذكاء املشاهد وعدم
االستهزاء به .املعيار الثاين ان تكون كتابة الدراما
ككتابة صورة ،اي تنقل صورا معها ال ان تكون
حوارات اذاعية .بعد االنتهاء من كتابة النص
يجب مراجعة املشاهد كلها تسلسليا ،ويف
حال شعر الكاتب يف اثناء هذه القراءة بان مثة
مشهدا ال معنى له ،من االفضل له ان يرميه فورا،
ومن الرضوري التنبه اىل املشاهد الطويلة بغية
ضبضبتها.
■ من موقعك ككاتب واستاذ جامعي ،كيف
يكتب النص املرسحي او التلفزيوين ،واي اسس
يجب ان تعتمد فيه؟
ـ كل يشء يف املرسح يفهم بالكلمة النه برتكيبته
ليس واقعيا .عندما ُتكتب املرسحية ُيعتمد يف
االساس عىل الحوارات التي تحمل املضمون،
اما يف التلفزيون والسينام فريتكز السيناريو عىل
املشاهد .يف التلفزيون ،مثال ،لدينا يف الحلقة
الواحدة  40او  50مشهدا احيانا .لكن هذا االمر
مختلف يف السينام ،من ناحية ان يكون الكالم
فيها قليال يف مقابل افساح املجال للكامريا ان
تفهمنا وترشح لنا .كلام كان العمل يف السينام
اشبه براقصة باليه ،اي برشاقة عىل رؤوس االصابع،
كان الفيلم ناجحا وجميال .اما يف التلفزيون
ومقارنة مبا ذكرت يتطلب واقعه رقص الدبكة،
ويف بعض اللقطات رقص الباليه .لكن يجب ان
ال يقترص عمله عىل املشهدية ورسعة االيقاع ،الن
التلفزيون ميلك هواء رحبا يعطي املجال لجلسات
محادثة رشط ان تكون حول اشياء مفيدة وليس
التحدث يف املشهد الثاين عام حصل يف املشهد
االول .مثة طريقة لكتابة السيناريو يجب ان ترتكز
عىل رواية قصة مع اختيار االسلوب املالئم مهام
اختلفت نوعية هذا الفن.

املقال

إنها مهمة أبناء الحرب
بقدر ما تكون االعامل الفنية قريبة من حياة الناس وتعكس حقيقة واقعهم
بكل تفاصيله املاضية والحارضة ،تكون هذه االعامل ناجحة تستذكرها الناس
وتصبح جزءا من ذاكرتهم ،النها جسدت واقعا حدد مسار حياة االنسان فيه،
او رمبا هو الذي صنعه ،فاخذت االحداث فيه بعدا آخر النها اصبحت تعنيه
مبارشة .يف ضوء ما ذكرنا ،نرى ان املسلسالت الدرامية التي تقدم عىل شاشاتنا
منذ سنوات ،بعيدة كل البعد من واقعنا .فالبذخ وحياة الرتف يف القصور
والفيالت التي ال نرى صورا غريها يف هذه االعامل ال يعكسان حقيقة حياة
اللبنانيني .كلام تكررت هذه الصور وازداد عرضها ،نشعر باننا امام عامل آخر
ال يشبهنا ،ونسأل انفسنا اال يوجد فقراء يف لبنان؟ او هل غابت البيوت
املتواضعة لتحل محلها هذه القصور الفخمة؟
مع هذا التساؤل يتملكنا متن ان تكون الحقيقة عىل صورة ما يعرض يف
املسلسالت الدرامية ،من ناحية الحياة الرغيدة التي يعيشها ابطالها كأن ال
صعوبات امامهم اال املشكالت العاطفية والثأر واالنتقام .مثة مآس عاشها
اللبنانيون منذ بداية الحرب ،قبل  40عاما حتى االن ،مل يتجرأ احد من كتّاب
الدراما عىل االقرتاب منها وسحب الغطاء عنها .واذا بقي هذا الواقع واحداثه
غري مكشوفني كأنهام من املحظورات التي يجب عدم الكشف عنها ،لن يكون
مستقبلنا افضل.
من املهم التحدث عن اخطائنا واالشارة اليها ،يك نتعلم نحن واالجيال الالحقة
من عدم تكرارها تداركا لعدم الوقوع فيها مجددا .امام هؤالء الكتّاب مادة
غنية وموحية ،هي حياة اللبنانيني يف الحرب ،املتخمة بقصص درامية ابطالها
حقيقيون .املعروف يف هذا املجال ،ان اي عمل فني ،ان كان فيلام سينامئيا
او مسلسال تلفزيونيا ،يحمل عنوان قصة حقيقية مع ذكر الزمان واملكان،
يستحوذ عىل عقل املشاهد وقلبه ايضا ،الن اهمية الفن يف النهاية ان يكون
ابن الواقع .اال تشكل هذه املسألة ،اي الكشف عن حكايات الناس يف الحرب
ووجعها ،وتجسيدها يف اعامل تلفزيونية وسينامئية ،حافزا لدى كتّاب الدراما
يف لبنان عىل التنافس حولها وتقديم اهم القصص عن حقيقة ما عاشه
اللبنانيون يف تلك املرحلة؟
ال يجوز ان ننتظر االجيال املقبلة يك تفتح صفحات هذا التاريخ ،وتختار
روايات منه بعيدة مام اصاب الناس يف اعامقهم يف تلك الفرتة .لذا ،نعترب ان
هذه املهمة هي مهمة ابناء الحرب الذين كربوا يف احضانها واكتووا بنارها.
قضية تستأهل املغامرة وإن من كاتب واحد ،يف البداية ،عىل ان تكون املنافسة
يف ما بعد حول من يغرف من الواقع اللبناين اكرث من غريه.
دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com
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□ هذا ليس انكفاء بل مجرد راحة .انهم يف
حال مراقبة يف الوقت الحارض وتغذية داخلية
وتخزين .لدي اعامل كثرية ورغم ذلك مل اطل
بعمل واحد منذ ثالث سنوات ،والسبب يعود اىل
الكلفة املادية لالنتاج.

ال اعترب كتّاب الدراما من النساء ظاهرة رغم غزارة انتاجهن.

■ ما هي مقومات كتابة السيناريو وما الذي
تتطلبه؟
□ هي علم قائم يف ذاته ،لكننا نفتقر يف لبنان اىل
التخصص فيه ،علام انه منترش كثريا يف الغرب .وما
اعلمه لتالمذيت يف هذا املجال هو البدء بالقصة.
السيناريو هو رواية قصة لكن بطريقة ما ،اي
بطريقة املشاهد ،ومن ثم تقسيمها وتحديد مكانها
وزمانها ،رشط ان يروى فيها الحدث بكل تفاصيله.
■ من يستحق ان يكون كاتب سيناريو؟
□ من يثبت ذاته يف هذا املجال ويربهن عىل انه
كاتب سيناريو.
■ ما هي الكتابة الدرامية ؟
□ الدراما والسيناريو هام قصة تروى باملشاهد
الصامتة او الناطقة .هذا التحديد يبقى من
االن اىل االبد ،رشط ان تكون كل رشوط القصة
موجودة ،من الشخصيات ،اىل االحداث ،والحبكة،
والتطور ،والتعقيد ،والبداية ،والوسط ،والنهاية.
■ مثة اقالم جديدة ،ماذا تقول عنها كاستاذ
جامعي؟ هل هي مجرد محاوالت خريجني
جامعيني؟
□ هذه االقالم تبدأ مبحاوالت لكنها تصل اىل
مستوى الكتابة والبيع واالنتاج .يف الواقع ارى يف
هذه االقالم امال جديدا ،خصوصا بالنسبة اىل ما
يقدم يف االفالم السينامئية التي طرحت كتابات
جديدة واعامال جميلة تستحق املشاهدة ،فيها
الكالسييك والكوميدي والقليل من الكليشيهات،
لكن يف الوقت نفسه هناك من يحمل يف عمله

"غبطته والشيخ" قصة
كتبها فاخوري في فترة
الحرب ،ولم يقدمها حتى االن
قضية .امام ما اراه ،ال استطيع اال ان اصفق لهم.
■ قبل عقود مل يكن من كتّاب الدراما النساء
اال عدد قليل ،اما اليوم فقد احتللن الصدارة ،ما
تفسريك لهذه الظاهرة؟
□ ال اعتربها ظاهرة رغم غزارة انتاجهن .ال شك
يف ان هناك تطورا يف املجتمع االنثوي خارج اطار
ربة االرسة ،خصوصا بالنسبة اىل انخراط املرأة
يف العمل ملساعدة زوجها ،هذا الواقع مل يكن
سائدا من قبل .الحياة تطورت وتعقدت ايضا،
واصبحت املرأة عاملة ،ترى وتتعلم وتتخصص يف
مواد علمية مل تكن تختارها من قبل ،كالفنون
واملرسح والتلفزيون والسينام التي كانت من
املحرمات .ذلك الزمن انتهى واصبح لدينا كاتبات
دراما يف العامل العريب ويف مرص تحديدا .هذه
ظاهرة صحية مردها اىل تطور املرأة يف الحياة
العملية وانواع الدراسات التي تختارها للتخصص
فيها .فمن يدرس الفنون واملرسح يتعلم كيف
يكتب ،لكن من ميلك املوهبة يربز.
■ ملاذا انكفأ الرجال عن كتابة الدراما؟ امل يعد
هناك مغامرون من بينهم؟

■ باعتبارك االب االول لفكرة تطويل املسلسالت
التلفزيونية ،ما هو تفسريك لهذا االمر خصوصا
وان الكل بدأوا يقلدونك؟
□ علينا ان منيز بني تطويل مسلسل ومسلسل
طويل .االول هو للربح املادي .لكن املشكلة
هنا هي يف املشاهد اللبناين الذي يتابع مسلسال
جميال ويصفق له ،ويف املقابل يتابع اعامال دون
املستوى لينتقدها ويضحك عليها .لكنه يف الحالني
يكون مشاهدا ومتابعا كل االعامل .املشكلة يف
هذا الواقع ان ال وجود الحصاءات دقيقة عن
نسبة املشاهدة ،وال وجود ملقياس يف هذا املجال.
الكل يتابع لريى اىل اين سيصل مع ما يشاهده،
انه الفضول .اما بالنسبة اىل ما قدمته سابقا يف
"العاصفة تهب مرتني" الذي وصل اىل  177حلقة،
فهو مسلسل طويل باحداثه وتفرعاته ومشكالته
وشخصياته ،اي مبعنى انه يحتاج اىل هذا الكم من
الحلقات .املسألة هنا هي مراقبة الفكرة املطروحة،
فاذا بقيت مكانها ومل تتحدث اال عن يوميات ،فهي
ال تحتمل ان تكون مسلسال طويال .لكن اذا قفزت
الفكرة اىل االمام يكون الوضع قد اختلف وفرض
نفسه ،وتقرر مسار املسلسل يف اتجاه تقديم عمل
طويل.
■ معظم املسلسالت الدرامية لجأت اىل
االستنساخ عىل نحو فاضح ،هل بسبب غياب
قصص من واقعنا اللبناين تشد املشاهد؟
□ انه نضب يف االبداع .انا ككاتب من السهل
عيل ان آيت بقصة واتوىل لبننتها ،لكن االخرين
ال يريدون ان يفكروا وينشغلوا يف تركيب قصة
وحبكتها.
■ كيف ترى مستقبل الدراما يف لبنان؟
□ اراه رائعا ويف تصاعد مستمر .االعامل مل
تعد محصورة يف لبنان ،بل دخلت العامل العريب
وخرقته .مستقبل الدراما يف لبنان مرشق جدا
وزاهر.
د .م
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جهاد األطرش :اإلذاعة اللبنانية مدرستي األولى
خيبتي أنني لم اعش في وطن األخوين رحباني

اجتمعت الظروف يف حياة املمثل جهاد االطرش ليجد الخشبة مرسحه الوحيد يك
يقول فيه ما عنده ،كتابة ومتثيال واخراجا .يف البداية مىش يف دربني .اوىل ان يكون
طيارا ،وثانية بدأها بعد نصيحة صديق بالذهاب اىل االذاعة اللبنانية النه ميلك
صوتا جميال .مفتاح باب االحرتاف جملة واحدة قالها عرب اثريها عام 1960

البلدة حول جهاز الراديو امرا طبيعيا.
بدأت استمع يف صغري اىل فريد االطرش
واسمهان ،وعلمت انهام من اقربائنا .يف
املقابل كنت اشاهد افالما يف املدرسة،
واشعر بالدهشة امام ما اراه من ابطالها
كطرزان مثال .هذه االشياء تجذب الطفل
وتجعله يتامهى مع هذه الشخصيات،
ويتمنى ان يكون واحدا منها .يف هذه
املرحلة رحل والدي عن هذه الدنيا وكانت
وفاته مبكرة جدا .وضعني فقدانه امام
تساؤالت رهيبة ،وبدأت افكر يف الحياة
واملستقبل واملوت والروح ،ويف اللجوء اىل
من هو اكرب سنا مني الحصل عىل اجابة.
كل هذه االمور دفعتني اىل التعبري عن
عواطفي .كنت اقف امام الناس والقي
الكلامت وابيك ،متاما كام يفعل املمثلون يف
االفالم السينامئية او التمثيليات االذاعية.
تطور الوضع معي ورصت ارغب يف التعبري
عن مشاعري عىل مستوى اوسع ،فانتقلت
اىل اعداد املرسحيات ،كتابة ومتثيال
واخراجا .اول عمل مرسحي قدمته يف
بلديت كان اسمه "تضحية أم" ابىك الناس.
هكذا بدأت يف املرسح ،من خالل ما عرفته
وتعلمته واستطعت كتابته ،فكنت اقف
عىل الخشبة يك اقدم ما عندي.

فيها إنصاف املمثل يف لبنان ليس كامال.
■ ما الذي اخذك اىل التمثيل يف السابعة
عرشة من عمرك ،يف وقت كنت تتمنى ان
تكون طيارا؟
□ كان والدي من املهتمني بالسياسة ،يتابع
احداثها يف فرتة الحرب العاملية الثانية وما
يجري يف العامل العريب ،خصوصا يف جبل
الدروز يف سوريا .حرصه عىل متابعة هذه
االحداث دفعه اىل تأمني الكهرباء ملنزلنا
يف رأس املنت .كنا من اوائل الذين حصلوا
عليها يف تلك املرحلة ،فاصبح تجمع اهايل

■ احرتافك التمثيل كان من خالل العمل
يف االذاعة اللبنانية يف اوائل الستينات ،هال
حدثتنا عن هذه املحطة يف حياتك وكيف
بدأت؟
□ اقامتي يف بريوت يف اثناء دراستي هندسة
ميكانيك الطريان يف رشكة "ت ام اي"
افسحت يف املجال امامي مشاهدة االفالم
السينامئية ومتابعة ما يقدم من متثيليات
اذاعية .كنت يف كل عمل مهم اشاهده او
اسمعه ،اشعر بان هناك شيئا يشدين اىل ان
اكون انسانا مبدعا ،واقول لنفيس :انا قادر

املمثل جهاد االطرش.

يعترب املمثل جهاد االطرش صوته اغىل
بكثري من صورته وشخصيته الخارجية.
هذه امليزة التي يتفرد بها ،هي عنده يف
االحساس وليس جامل الصوت .خيبته يف
الحياة ليست من االدوار التي مثلها او مل
ميثلها ،بل من فقدانه الوطن الذي حلم
به مع االخوين رحباين .رغم كل الخيبات،
ال يستطيع تركه النه ابن كتاب الرتبية
الوطنية.
يف حديثه اىل "االمن العام" ،يبدأ بعرض
سريته منذ البدايات حتى املرحلة التي رأى

عىل ان اعمل اشياء مامثلة .يف تلك الفرتة
تعرفت اىل جوزف غر َيب الذي كان يتحرض
لتقديم فيلم "حكم القدر" ،فنصحني
بالذهاب اىل االذاعة اللبنانية النني املك
صوتا جميال .واجهت يف االمتحان الذي
اجراه يل اساتذة كبار يف االذاعة اسئلة
صعبة للغاية لكنني نجحت ،وبقيت بعد
هذه الخطوة االوىل مدة سنتني ،انا ورفاق
تلك املرحلة ،نشاهد الربوفات ونراقب
العمل يف فرتة التسجيالت ،وكام يقال ذقنا
امل َر ،الن الطاقة املوجودة يف انفسنا تريد
ان تتفجر وتخرج منا يك تصري واقعا .اىل ان
جاء يف يوم نقيب املمثلني يف الشامل محمد
ميقايت شقيق املؤلف واملخرج نزار ميقايت
اىل االذاعة العداد متثيلية ،فرآين استجدي
بعيني قول كلمة واحدة .قال يل :لدي
جملة لك .ادخل اىل االستوديو وقلها يف
متثيلية اسمها "قلب يف العاصفة" .ال اعلم
اذا كان النقيب محمد ميقايت قد كتب
الجملة يف تلك اللحظة او كانت مكتوبة
من قبل .شعرت بان العاصفة يف الواقع
هي يف قلبي .كان شيئا جميال ان اقول تلك
الكلمة عرب اثري االذاعة اللبنانية بحيث
اصبحت هي املفتاح الذي فتح امامي بابا
كبريا ،واذيع اسمي للمرة االوىل يف نهاية
التمثيلية.
■ عملك االذاعي هذا فتح امامك باب
التلفزيون فكانت اطاللتك االوىل عام
 .1962لكن عملك يف "حكمت املحكمة"
عام  1965يعترب االهم يف بداياتك .كيف
تصف اهمية هذا العمل؟
□ ما سمعته من املخرج باسم نرص يف اول
عمل تلفزيوين يل حمل اسم "ابن شارع"
هو نفسه سمعته يف وقت سابق من املمثل
واملخرج شكيب خوري يف عمل اذاعي
قدمته معه ،حيث قاال يل :اذا نجحت يف هذا
العمل ستكون نجام ،واذا فشلت ستذهب
اىل بيتك .هذا التحدي سعدت به وعملت
باخالص عىل تأدية دوري ونجحت ،ووصلت
اىل برنامج "حكمت املحكمة" ولعبت دور
املحامي فيه .من يصل اىل هذه املرتبة ك َمن

مع ملياء فغايل يف برنامج "حكمت املحكمة" عام .1965

ومع فريد شوقي يف الربنامج نفسه.

نال جائزة اوسكار .هناك ثالثة ممثلني فقط
لعبوا هذا الدور ،اولهم املمثل وحيد جالل
فاصبح نجام من بعده ،تبعه املمثل رشيد
عالمة لفرتة قصرية حتى أىت دوري .هذه
املرحلة حملت معها اشياء مهمة بالنسبة
ايل ،اوال بطولة هذا الربنامج ،ثانيا التعاون
مع املخرج جان فياض الذي ملس شغفي
للتطور والتقدم ونهل اي معلومات تصل
ايل .مل ندرس التمثيل يف ذلك الوقت ،فكان
هو املدرسة الكبرية .تخصص يف امريكا ولديه
معلومات ثابتة انطالقا من العلم الذي درسه،
فكنا بعد االنتهاء من كل حلقة تبث عىل
الهواء مبارشة نذهب اىل بيته ،ويف حضور
زوجته جان دارك ،اعيد متثيل دوري مجددا
يك يعطيني مالحظاته ،علام انه كان يوجهها

ايل عىل الهواء ،لكنه كان يشعر بان هذا
االمر غري كاف .الحال ان املخرج جان فياض
كان دقيقا جدا يف عمله ،خصوصا يف دراسة
الشخصية ومفهومها والبحث عن مفاتيحها.
هذا املفهوم نقلته معي اىل االذاعة اللبنانية.
كنت اسمع من كل املخرجني انني متأثر
باملخرج جان فياض ،وهذا صحيح.

دوري في "حكمت
املحكمة" كان مثابة
جائزة اوسكار

■ هل تعتقد ان العمل االذاعي هو الذي
صقلك أم االدوار التي قدمتها يف التلفزيون
جعلت منك ممثال؟
□ من دون ادىن شك مدرستي االوىل هي
االذاعة اللبنانية .هذه املدرسة اطلقت
الرعيل االول الذي نجح يف التلفزيون .اما
اعاميل التمثيلية التي قدمتها فيه ،فقد
استفدت منها ثقافيا .اذا لعب املمثل
شخصية شاعر او اديب او فيلسوف او
عامل يضيف اىل ثقافته قيمة يف هذا املجال،
ويتباهى بانه قام بتأديتها ،وال ب ّد من ان
تؤثر فيه هذه الشخصيات اىل حد بعيد.
■ اين تكمن اهمية ما كان يقدم يف
املسلسالت التلفزيونية يف الستينات
والسبعينات؟
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او احيانا تكون هذه الفئة اكرب .لكن
حضوري كممثل اهتم به كثريا من خالل
الرتكيز عىل الصوت واالداء وااللقاء ،اكان
العمل اذاعيا او وثائقيا او تلفزيونيا ،الن
صويت اغىل بكثري من صوريت ويحمل معه
قيمة واهمية اكرب .هذه امليزة هي عندي
يف االحساس وليس يف جامل الصوت.
■ بعد هذه املسرية الطويلة ،هل
احسست بالندم عىل اختيارك التمثيل
ومتنيت لو كنت طيارا؟
□ يف الواقع احببت ان اكون طيارا ،لكن
هذا ال يعني انني نادم عىل خياري النني
حققت نجاحات .لو مل احققها رمبا كنت
شعرت بالندم وانني ض َيعت عمري ،لكن
هناك اشياء كثرية تركتها لها بصمتها.

جهاد االطرش وليىل كرم وليىل حكيم.

مع سمرية بارودي وعبدالكريم عمر وآمال العريس.

□ كانت هذه االعامل اكرث قربا من
املجتمع واحداثه ،ومضمونها مستوحى
من الواقع اللبناين  .قدمنا الرتاث العريب
واالدب والعلم والفلسفة العربية.
املهم يف املقابل ان كل يشء كان قريبا
من واقعنا .القضايا التي طرحها برنامج
"حكمت املحكمة" مأخوذة من املحاكم
اللبنانية ،وكان فاضل سعيد عقل من
الصحافيني الالمعني يف تلك الفرتة يالحق
هذه املواضيع ،ويقصد املحاكم لهذه
الغاية ،ويح ّول كل قضية اىل حوار
تلفزيوين.
■ اداؤك وصوتك مييزانك عن غريك

جملة واحدة عبر اثير
االذاعة اللبنانية كانت
املفتاح لباب كبير

كأن حضورك كممثل آت منه .هل كان
اعتامدك يف اعاملك عىل هذين العاملني؟
□ صويت وادايئ اعتربهام اهم بكثري
من شخصيتي الخارجية التي رمبا فئة
صغرية تعجب بها عىل شاشة التلفزيون،

■ املشوار الفني الذي مشيته منذ عام
 1960هل شعرت بالخيبة يف احدى
محطاته؟
□ الخيبة الوحيدة يف حيايت انني مل اعش
يف وطن كنت احلم به .رسم االخوان
رحباين وطنا جميال لنا كنت امتنى العيش
فيه .عندما نسافر اىل الخارج نشعر
بالحرسة عىل ما فقدناه النه كان موجودا.
بدال من ان نتطور ،عدنا قرونا اىل الوراء.
لبنان يف بداية الستينات كان فعال سويرسا
الرشق ،احرتام النظام فيه والقوانني
واالنسان خصوصا .كان الرشطي يحل
اكرب مشكلة ،وكان محرتما من املواطنني.
خيبتي ليست من الذي مثلته او مل امثله،
بل من الحياة الواقعية التي عشناها.
عندما ارى بلدانا جميلة اقول "يا ريت"،
واعود اتذكر ان بلدنا كان جميال لكن كل
يشء فيه اآلن قد اصبح عشوائيا :البناء
والتدريس والتثقيف والتوجيه ايضا .انا
ابن كتاب الرتبية الوطنية .اين نحن اآلن؟
رغم كل هذه الخيبات ال نستطيع ان
نرتك هذا الوطن الننا نحبه.
■ هل تعتقد ان الفنان يف لبنان قد
أنصف؟
□ ليس انصافا كامال.
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طرب
سمير مراد

صاحب الصوت الرخيم يدافع عن التراث األصيل

الشعار :ديني الجمال والتناغم
عبد الكريم ّ

َمن ال يعرف صاحب الصوت الرخيم ،القوي ،الفريد ،عليه ان يكتشفه يف ارسع
وقت .ابتعد عبد الكريم الشعار بقرار منه عن اللعبة التجارية ومنطق النجومية،
ليبقى ناسكا يف صومعة الفن االصيل ،ويعمل عىل احياء الرتاث الصويف ،والرتاث
■ اصدرت البوما واحدا هو "صعب املنال"،
الطريب ،يف زمن االغنية السطحية واالستهالكية
بعد مرور كل هذه السنني .الحرب خ ّربت
حياة الناس الذين تبعوهم.

اخبرني زكي ناصيف
انه تتلمذ على الشيخ
سالمة حجازي

ملاذا هذه القلة يف االصدار؟
□ كال ،اصدرت اكرث من البوم ،لكن "صعب
املنال" كان من انتاج رشكة "فيليبس" ،وباع
الكثري من النسخ .وقتذاك ،كنت واعيا
واقع ان االغنية العربية مهملة جدا ،اي ان
االصدارات العربية كانت ركيكة وغري نظيفة.
مثال ،كنا نستمع اىل اسطوانة سيد درويش
وصالح عبد الحي وحتى ام كلثوم ،وال نفهم
منها شيئا بسبب رداءة الصوت ونوعية
التسجيل .لذا ،تعاونت مع الفنان الراحل
امللحن رفيق حبيقة والراحل شفيق املغريب
ّ
كموشح
يف اغنية "صعب املنال" ،واصدرناها
متحرك قريب من جيل تلك الفرتة ،يخلو من
الرتابة وامللل ومبساعدة التكنولوجيا لتنقية
ضم
الصوت .واصدرت ايضا "السهرة" الذي ّ
"دلن دلن" و"طالع علينا يا قمر" و"غربوا
حبايب" و"النبي ميا" ...كان استقبال هذه
االعامل ممتازا ،لكن اتذكر انه عندما دخلنا
"استديو بعلبك" يف سن الفيل للتسجيل،
كانت القنابل تنهمر علينا .اضطررنا يومها
اىل االختباء يف امللجأ يف انتظار انتهاء القصف
للتسجيل بعدها.

■ عام  1973تع ّرف اليك الناس يف برنامج
"استديو الفن" حيث نلت امليدالية الذهبية
بامتياز ،ثم رصت من رموز الطرب االصيل
يف السبعينات والثامنينات .هل تعترب الحرب
مسؤولة عن عرقلة مسارك الفني؟
□ طبعا ،الحرب كانت مسؤولة عن عرقلة كل
يشء .الحرب تعني التخلف ،وها هم الذين
اقرتفوها يجلسون اليوم معا اىل طاولة واحدة

■ هل تفكر اليوم يف اعادة اصدار هذه
االعامل؟
□ ال ،بل افكر يف اصدار اعامل جديدة .مثال،
مطر محمد اعطاين عام  1973اغنية "وحدي
انا والكاس" التي يعرفها الناس جيدا بصوت
جورج وسوف .لكن االغنية هي اصال يل.
يومها ،كنت اطل يف برنامج للراحل رياض
رشارة ،وطلب مني غناء مقتطفات منها،
وبعد ارصار ،غنيت جملتني منها هي "وحدي
انا والكاس والدمع بعيوين /نامت عيون الناس
نامي يا عيوين" ،رسعان ما انترشت.

املطرب عبد الكريم الشعّار.

من رموز الطرب االصيل ،صاحب صوت
استثنايئ ذي قدرات ال محدودة فعال .تع ّرف
اليه الناس يف السبعينات من خالل برنامج
"استديو الفن" ،قبل ان يتح ّول اىل الفن
االسالمي يف التسعينات ،واضعا صوته يف
خدمة االنشاد الصويف ،واالسالم بوصفه حامل
رسالة انسانية جامعة وراقية .حني تزوره
الجراء مقابلة معه يف "مرتو املدينة" حيث
يقيم اماسيه الطربية ،تفاجأ بهيئته الشبابية
وابتسامته الدامئة ووجهه السموح .مع ذلك،
ليس عبد الكريم الشعار سعيدا .كل اجوبته
ستأخذنا ال محالة اىل السياسة والواقع البائس
الذي نعيشه ،وعلة العلل اي الطائفية التي
يرىب عليها املواطن يف بيئته ،ما يجعله منتميا
اىل جامعة ال اىل وطن.
استقبلنا وودّعنا بجملة كررها طوال اللقاء:
رضورة ان ننتمي اىل لبنان ،كل لبنان.

■ يف التسعينات تحولت اىل االنشاد الصويف يف الحفلة التي قدمتها يف "مرتو املدينة" حيث
واعتمدت خط الفن االسالمي ،ملاذا هذه غنيت "وصفويل الصرب" من "دارت االيام" ،كان
الخطوة؟ اال تعتقد ان ذلك يحد من خياراتك العنرص الشبايب طاغيا يف االمسية.
كفنان ذي صوت استثنايئ فعال؟
□ النني كنت ارى ماذا سيحصل اليوم .اين ■ هل هذا يعود اىل طريقة مغناك؟
هم املسلمون اليوم؟ صورتهم يف الحضيض □ .اكيد ،فالفنان يجب ان ال يكون جامدا ،بل
انا قدمت الفن االسالمي البرهن ان َمن يقدم ان يكون مبدعا ،ويتفاعل مع الناس عندما
هذا الفن ليس من الرضوري ان يكون متجهام يعتيل الخشبة.
ومنفرا .انظر اليوم اىل هيئة هؤالء الذين
يبرشون باالسالم .مناظرهم منفرة ،بينام مرة ■ منذ ثالث سنوات ،بدأت تطل شهريا يف
كنت يف ابيدجان ،ودخلت كنيسة ،رأيتهم "مرتو املدينة" لتستعيد رموز الطرب امثال ام
يقيمون حفلة ويرقصون ايضا .الدين هو كلثوم وعبد الوهاب .من الذي بادر اىل هذا
تط ّور ،وليس محدودا ومقفال .اذا ّ
ظل مغلقا ،املرشوع؟ وكيف هو تجاوب الناس معه؟
فهذا يؤدي اىل الركود والعفن ،خصوصا وان □ تربطني صداقة بالشباب وخصوصا باملخرج
االسالم دين التواصل والفن والعطاء والعلم .مل هشام جابر ع ّراب "مرتو املدينة" ،ويجمعنا
اشعر ان ذلك يحد من امكانايت ،بل احسست هوس بالفن واملوسيقى واالبداع .هكذا،
ان تقديم هذا الفن امر جميل عيل القيام به .توصلنا اىل تقديم اغنية واحدة يف سهرة
هناك جامل يف الحضارة االسالمية .خذ مثاال واحدة .شهدت هذه االمايس نجاحا واقباال
العامرة االسالمية برقيها وجاملها وعظمتها ،من الجمهور .االغنية تكتنف عوامل واحاسيس
او الخط االسالمي .ليس هناك من دين يخلو كثرية ،اىل جانب غزارة االلحان واالنغام.
من الجامل واملوسيقى ،والدين يبنى عىل
املوسيقى .لكن ما نراه اليوم من تشويه عائد ■ ما هو دورك يف الحفاظ عىل الرتاث
وتقريبه من االجيال الجديدة وسط اقتحام
اىل عوامل سياسية الدين منها براء.
االغنية االستهالكية الفقرية قلبا وقالبا للمخيلة
■ التجويد واالنشاد الصويف مدرسة يف الغناء ،والذوق العام؟
وكل املطربني الكبار تتلمذوا فيها وصقلوا □ هذا النوع من االغنيات التي تنتمي اىل
اصواتهم ومخارج الحروف عندهم من خالل الرتاث يكتنف الكثري من الجامل ،ال يحتاج
التم ّرس يف تجويد النصوص القرآنية .اىل اي مدى االمر سوى نفض الغبار عنه وتأهيله وتقدميه
ما زالت االجيال الجديدة تستسيغ هذا النمط؟ يف حلة جديدة ،وهذا ما فعلته .كل يشء
□ حتى وديع الصايف وزيك ناصيف ورياض يحوي ابداعا ،يكتنف ايضا روحا ،والروح هي
رشارة وفيلمون وهبه كلهم تعلموا التجويد .التي تعطي الحياة يف املوسيقى والكالم والفن
رياض رشارة اخربين انه عاش وترعرع يف وامليش وكل يشء.
بيئة مسلمة ،وكان يصحو عىل صوت األذان،
ّ
وترشب هذه الثقافة املختلفة عن بيئته .زيك ■ ماذا تشعر حني ترى التجاوب الكبري من
ناصيف بنفسه اخربين انه تتلمذ عىل الشيخ الجمهور معك يف اماسيك؟
سالمة حجازي .انظر ما الذي وصل اليه زيك □ هذا اروع يشء ،مينحني احساسا واكتفاء.
ناصيف بفضل هذه الخلطة .مزج حضارتني اسعاد الناس ليس امرا سهال.
واضاف وخرج بالحان ما زالت حتى اليوم
من اجمل ما انتج .كذلك االمر بالنسبة اىل ■ لعبد الكريم الشعار جمهوره الخاص من
فيلمون وهبه وفريد االطرش اللذين تعلام الذ ّواقة وعشاق الطرب والفن والرتاث الصويف.
من الكبار من دون معرفة قراءة النوطة .االن ،لكنك بقيت نخبويا؟ ملاذا بقيت بعيدا من
بدأت االجيال الجديدة تتنبه اىل هذا النمط .قنوات التسويق التجارية؟

□ ال انا اناسبهم ،وال هم يناسبونني .لست
سلعة يك يتاجروا يب .انا روح يف النهاية .طبعا،
قدمت يل عروض كثرية ،لكنني ارفض ان ابيع
نفيس ،ساشعر عندها انني فارغ.
■ مت ّيزت يف اصعب ظروف التشنج والتوتر
االهيل بوقوفك ،من خالل صوتك وابداعك،
مع الحوار والتكامل الروحي والثقايف بني ابناء
البلد الواحد .هال حدثتنا عن هذا املوقف
ّ
املرشف؟
□ طبعا ،هذه بيئتي .يجب عدم ايقاع الخالف
بني ابناء بيئتي .انا من لبنان ،وكل البلد يل،
ولست فقط من طرابلس .هذا التقوقع يؤدي
اىل العفن .الفنان عبارة عن بيئة وناس ميثلهم
ويحس بهم ويرتجم احاسيسهم ،من الفقري اىل
املقموع اىل املحروم.
■ انت منفتح عىل الجيل املبدع الشاب؟
□ طبعا ،ومل ال؟ ليحاولوا رمبا يك يصلوا اىل
يشء .عامر الرشيعي كان اعمى ،وعازف
اكورديون ،تحول بعد ذلك اىل الكيبورد ونجح
يف تعريبه ،وصار معروفا بذلك.
■ اال تفكر يف اقامة حفالت يف مناطق لبنانية
عدة؟
□ الوضع ال يسمح حاليا مع االنفجارات،
آخرها ما حصل يف القاع .كل هذه العوامل
تلعب دورا ،وتؤثر يف الناس .انظر اىل البلدان
املحيطة من العراق اىل سوريا اىل ما حصل يف
املسجد النبوي يف السعودية .لنشكر الله عىل
اننا ما زلنا نقدم حفالت ،ويف رأيي اننا نقاوم
يف هذه الفرتة من اجل ان يظل الفكر والفن
موجودين.
■ اىل اي مدى نقدّر الفن يف لبنان ،خصوصا
وان الفنان يساهم يف تشكيل هوية الوطن؟
□ ال يوجد اي اهتامم رسمي .حني تزور بلدا،
تتعرف اليه من خالل فنه وموسيقاه واصواته.
عبد النارص حكم العامل بصوته ،وام كلثوم
حكمت العامل العريب بصوتها .الصوت يلعب
دورا مهام جدا ،لكن ويا لالسف ال نعري ذلك
اهمية يف لبنان.
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على الشاشة
سمير مراد

أسد فوالدكار عن فيلمه الجديد:
أنا مناصر للمرأة ...و"بالحالل" يحارب اإلسالموفوبيا

يتميز اسد فوالدكار عن مجايليه يف السينام اللبنانية به ّمه االجتامعي الطاغي ،وايغاله
يف شعاب العالقات االنسانية ،واسلوبه الواقعي الذي يعتمد عىل البساطة واالقرتاب
من الشخصيات .كام يتميز بحساسيته النسوية التي تجعله يركز عىل املرأة ،ويروي
الحكاية من وجهة نظرها ،وينحاز اىل شخصياته النسائية يف معظم االوقات
طبعت هذه السامت الرشيط الروايئ
الطويل االول السد فوالدكار "ملا حكيت
مريم" ( )2002الذي حصد جوائز عدة يف
املهرجانات العربية .نستعيدها اليوم يف
فيلمه الجديد "بالحالل" الذي يحقق االقبال
عىل الشاشات اللبنانية بسبب موضوعه
وجرأته ،وبفضل حفنة من املمثلني واملمثالت
بينهم دارين حمزة ورودريغ سليامن.
كيف يق ّدم املخرج تجربته؟ وكيف ينظر اىل
واقعنا املع ّقد؟
بعد  13عاما من الغياب عن الفن السابع،
والتفرغ للعمل يف التلفزيون يف مرص حيث
كان رائدا يف اطالق موضة السيتكوم من
خالل سلسلته "راجل وست ستات" ،يعود
فوالدكار بفيلمه الثاين الكوميدي هذه املرة.
"بالحالل" (كتابته واخراجه) الذي طرح يف
الصاالت اللبنانية ،يقارب حكايا ثالث نسوة
بطريقة كوميدية ساخرة ،وان حمل نقدا
مبطنا وناعام للتقاليد الدينية واالجتامعية.
نشاهد "لبنى" (دارين حمزة) و"ابو احمد"
(رودريغ سليامن)" ،بتول" (زينب هند
خرضة) و"مختار" (حسني مقدم)" ،عواطف"
(مرينا مكرزل) و"سليم" (عيل سموري).
االوىل تتط ّلق من زواج فرضته عليها العائلة،
فتعود اىل حبها القديم "ابواحمد" ،بائع
الخرض الذي بات متزوجا اليوم ،فتجد الحل
يف عقد متعة رسي يربطها به .اما بتول،
فتعاين من غرية زوجها املرضية وانفعاله
الشديد الذي يجعله يرمي عليها الطالق يف
كل مرة يتشاجران فيها يف بهو البناية التي
يقطنانها .حني يقع الطالق الثالث ،تصبح

بتول محرمة عىل مختار ،فيبدأ البحث عام
يسمى بالـ"مح ّلل" يك يستطيع ان يتزوجها
ّ
من جديد طبقا للرشيعة .اخريا ،هناك
"عواطف" التي ضاقت ذرعا بحاجات زوجها
"سليم" الجنسية املفرطة ،فتقرتح عليه ميزة
يوفرها الدين اي تعدد الزوجات .تروح
تبحث بنفسها عن زوجة له ،فتتع ّرف اىل
"باردو" (فاديا ايب شاهني) التي احبها والدها
جدا بأن ابقاها بال زواج حتى موته.
قصص تتناسل منها االحداث واملواقف
الكوميدية ،فيام تظهر بريوت اسد فوالدكار
من لحم ودم ،بعشوائيتها وفوضاها وبناياتها
املكتظة وستائر رشفاتها واصوات ازقتها
الضاجة بالحياة.
التقت "االمن العام" املخرج الشاب للحديث
عن مساره وبداياته وفيلمه الجديد
ومشاريعه املستقبلية.
■ هل لنا بنبذة رسيعة عن خلفيتك
االكادميية؟ ملاذا اخرتت عامل االخراج؟
□ درست املرسح يف لبنان ،ثم سافرت اىل
الواليات املتحدة حيث درست االخراج
السيناميئ (جامعة بوسطن) .حني كنت
صغريا ،كنت احب ان اروي القصص
والحكايات ،وكنت اعشق مشاهدة االفالم
السينامئية ،وافالم الكرتون واقرأ الكثري من
القصص املصورة .اعتقد انني احببت االخراج
قبل ان اكتشف ماهيته.
■ فيلمك الروايئ االول "ملا حكيت مريم"،
نال جوائز يف مهرجانات مرموقة ،رغم انك

انجزته مبوازنة متواضعة جدا .ما املك ّونات
التي جعلته ناجحا رغم ان موضوعه
االجتامعي مأساوي جدا؟
□ صحيح ،انجزته مبوازنة صغرية ،لكن ايضا
يف وقت قصري جدا ،وبعدد قليل من املمثلني
ومبشاركة اصدقايئ وتالميذي .يف الحقيقة
ال ميكن احد معرفة رس نجاح عمل معني،
لكن اقدر القول ان القصة كانت قريبة جدا
من الناس ،وتكتنف الكثري من العاطفة.
فالناس مييلون عادة اىل االمور التي تجعلهم
يضحكون او يبكون .اعتقد ان الفيلم نجح
يف دخول قلوب الناس وجعلهم يفكرون
به .كثريون كانوا يشاهدونه ثم يعودون مع
اصدقائهم اىل مشاهدته من جديد.
■ فيلمك "بالحالل" جاء بعد  13عاما .ملاذا
هذا الغياب؟
□ حني انجزت "ملا حكيت مريم" ،مل اكن
اتو ّقع ان  13عاما ستمر النجاز فيلمي الثاين.
لكن هذا دليل عىل ان ال صناعة سينامئية
يف لبنان ،بل مجرد جهود فردية من املخرج
الن عمله ال يقترص عىل االخراج فحسب،
بل ايضا يطاول البحث عن التمويل واالنتاج
وعقد االتفاقات .لذا استغرقني االمر وقتا
يك اجد منتجا لفيلمي "بالحالل" الذي هو
صادق الص ّباح .هو ايضا مت ّكن من تدبري انتاج
مسا ِعد من املانيا يك ننجز الفيلم .امتنى ان ال
اميض  13عاما اخرى النجاز الفيلم الثالث.
■ "بالحالل" جاء اجتامعيا كوميديا عىل
عكس "ملا حكيت مريم" .ملاذا اخرتت
الكوميديا هذه املرة؟
□ املوضوع هو الذي يفرض طريقة عرضه.
كان يجب ان يكون موضوع "ملا حكيت
مريم" موجعا وقاسيا يك يصل اىل الناس الن
هناك حالة خاطئة يف املجتمع تتطلب منا
املراقبة ،وبطريقة مراقبتها نتعاطف معها ،ما

يف املجتمع ،لكن ضمن هذه القيود،
هي قادرة عىل استنباط الحلول والطرق
لتكييف املشاكل لخدمتها كام شاهدنا يف
"بالحالل".
■ كيف جاءتك فكرة "بالحالل"؟
□ الفكرة استلهمتها من االجواء التي عشتها
يف محيطي خصوصا ذكريات طفولتي.
فالنساء حني يكنّ برفقة الرجال او يف
املجتمع ،يغلب عليهن التحفظ .لكن حني
يجتمعن مع بعضهن ،يرتحن ويفصحن اكرث
تتغي
عن مكنوناتهن وافكارهن ،وشخصيتهن ّ
فجأة .كنت انظر إىل النسوة وانا صغري وارى
تغيهن ،واكتشف انهن قويات وقادرات عىل
ّ
السيطرة عىل امور ونواح كثرية يف الحياة.
كن يتحدثن برصاحة خصوصا انهن ال يعرن
انتباها اىل الصغار الذين برفقتهن ،وانا كنت
ُ
اقتبست فيلمي.
منهم .من هذه االجواء،

املخرج اسد فوالدكار.

يؤثر علينا عاطفيا .اما يف "بالحالل" ،فاملوضوع
حساس ،ومل يكن متاحا طرحه بطريقة درامية.
كان يجب ان يطرح بطريقة كوميدية الننا
نراقب انفسنا ومجتمعنا يف الفيلم .وميكن
املرء ان ينتقد نفسه اكرث حني يتفرج عىل
املوضوع بطريقة كوميدية .الكوميديا تسمح
لنا بأن نقول الكثري عربها اكرث من الدراما ،من
دون ان نؤذي او نجرح احدا.
■ هناك قاسم مشرتك يجمع الفيلمني ،هو
سطوة التقاليد االجتامعية والدينية عىل
االنسان ورغباته وميوله ،هل هذا صحيح؟
هل توجه نقدا مبطنا بذلك؟
□ مجتمعنا مقيد كثريا بالقوانني الدينية
الن الدين جزء اسايس من يومياتنا ،بل ان
الدين هو مكون اسايس حتى بالنسبة اىل غري
املتدينني ،فهو الذي يؤسس طريقة تفكرينا
وتعاملنا مع اآلخر .لست انتقد الدين ،لكن
من الطبيعي حني اطرح شخصيات فيلمي ،ان
يكون الدين هو البطل االسايس الذي ال نراه
بني االبطال .اي انه لدينا ابطال الفيلم ،وهناك
بطل اوحد مسيطر عىل الكل هو الدين.
■ هناك قاسم مشرتك آخر بني الفيلمني ،هو
املرأة من خالل مناذج النساء التي تقدمها

بيروت عنصر اساسي في
الفيلم ،وهي مرآة عالقة
الناس في ما بينهم

وتيضء عليها يف اعاملك .انت سيناميئ منارص
للمرأة يف افالمك؟
□ طبعا ،انا منارص للمرأة ،وانا ايضا منارص
لالنسان العريب .ويف حالتي منارص لالنسان
اللبناين .لكن املرأة خصوصا هي الحلقة
االضعف يف املجتمع ،وتعاين من اشكال
عدة من املشاكل ،وبالتايل هناك امور اكرث
لطرحها يف العمل الفني .لكن يف النتيجة
كلنا ضحايا .يف "ملا حكيت مريم" ،ليست
مريم فقط الضحية ،بل ايضا زوجها زياد.
فطريقة تعامله معها امر فرضه املجتمع
عليه .املجتمع صب مشاكله عليه ،وزياد
صب مشاكله عىل مريم .اما يف "بالحالل"،
ّ
يتحكمن
فنشعر ان النساء هن اللوايت
باالمور ،الن املشاكل االساسية مطروحة
من الرجال .املرأة تعاين من قيود كثرية

■ ملاذا اخرتت الدين والجنس كموضوع
الفيلم؟ هل يف رأيك هذا يجذب املشاهد
الغريب؟
□ الفيلم ليس موجها اىل الجمهور الغريب ،بل
اىل الجمهور العريب ،واوال اىل الجمهور اللبناين.
يف لبنان ،يعيش مسلمون ومسيحيون ،لذا
من الجميل واملهم ان نعرف بعضنا اكرث.
انا كمسلم ،رويت قصصا حميمة جدا ال
يعرفها حتى صديقي املسيحي القريب مني.
بهذه الطريقة ،ادخلته اىل بيتي وقلبي،
واخربته هذه القصص حتى نكون قريبني
من بعضنا .حني تتعرف اىل اآلخر عن كثب،
تصبح قادرا عىل ح ّبه اكرث .اما يف خصوص
املشاهد الغريب ،فهذا ايضا ينطبق عليه.
الناس املقيمون يف الغرب ممن شاهدوا
"بالحالل" ،قالوا يل انه يجب ان يعرض بكرثة
هناك النه يحارب االسالموفوبيا ،فهو يع ّرف
املشاهد الغريب اىل املسلم الذي هو انسان
يحب ويعيش مثل الكل.
■ خالل مشاهدة "بالحالل" ،قد يشعر
بعضهم ان النامذج التي تطرحها عن هذه
البيئة املسلمة املحافظة التي تنتمي
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□ بريوت اساسية جدا يف الفيلم،
واالحداث كلها تدور يف منطقة واحدة
يف بريوت .نرى الستائر عىل الرشفات
التي تحجب نظر االنسان .اردت بذلك
محجبة ،وكل انسان يضع
القول ان بيوتنا ّ
حجابا (ستارة) بني بيته وبيوت اآلخرين.
عالقاتنا معقدة ومرشبكة كاسالك
الكهرباء التي نراها يف الفيلم .لكن
الغريب انه بينام ُيظهر املشهد ان االمور
عىل وشك االنفجار ،اال ان كل يشء يسري
عىل ما يرام .وهذا ينطبق عىل العالقات
يف هذا املجتمع.
دارين حمزة ورودريغ سليامن :الحب املستحيل.

اىل الطبقة الوسطى صارت قدمية بعض
اليشء ،اذ ليست االرس التي تنتمي اىل هذه
الطبقة بهذا التزمت نوعا ما؟
□ انا اخىش ان التزمت يأيت من غري املتدينني.
تقصدت ان تكون أم لبنى
مثال ،لقد ّ
املتعصبة واملتزمتة ،غري محجبة ،فالتزمت
ليس مرتبطا بالحجاب .التزمت اليوم يطاول
غري املتدينني ،وال اقصد فقط املسلمني بل
كل االديان ،بل ان التزمت ايضا صار موجودا
يف السياسة ،ويف طريقة حياتنا .كل جامعة

صارت متعصبة جدا لجامعتها ،وهذا ينطبق
عىل الدين وعىل مجاالت اخرى ،بل طاول
التزمت العلامنيني ايضا .لكن حتى بوجود
كل هذه العوائق والقيود يف الفيلمّ ،
متكنت
النسوة من ايجاد طرق ووسائل لعيش
حياتهن ضمن الواقع واملتاح.
■ بريوت واقعية جدا يف فيلمك ،نراها
بارشطة الكهرباء والفوىض وستائر الرشفات
والبيوت املكتظة حتى االختناق؟

■ رصت مشهورا جدا يف مرص اىل درجة ان
غري املطلعني يخالونك مرصيا .هل تعترب ان
العمل يف السيتكوم والتلفزيون افاد مسريتك
كمخرج مستقل ذي اسلوب وخطاب كام
رأيناك يف "ملا حكيت مريم"؟
□ بعد انجاز "ملا حكيت مريم" ،اتيح يل
خيار الذهاب اىل مرص الن الصناعة تتمركز
هناك .طبعا ،استفدت كثريا من شهرة
سلسلة "راجل وست ستات" ()2006
والعمل يف التلفزيون .انا تفردت باسلويب
يف العمل يف التلفزيون ،وادخلت السيتكوم
الذي مل يكن الناس يعرفونه .مل يكن يومها
محبوبا ،بل كان ينظر اليه عىل انه غريب
جدا .نجاح "راجل وست ستات" ن ّبه الكل
اىل السيتكوم ،ويف السنة التالية ،عرض
حواىل  20عمل سيتكوم يف مرص.
■ ما رأيك يف السينام اللبنانية واالنتاجات
التي نراها منذ سنوات يف الصاالت؟
□ هذا امر ايجايب .كلام كان االنتاج اللبناين
متوافرا يف الصاالت ،يتعود الناس عىل
مشاهدة االفالم املحلية .الصناعة ال ُتخلق
اال بتوافر انواع عدة من االعامل ،ما يشعر
املشاهد بانه قادر عىل رؤية النوع الذي
يحبه واختياره.

ّ
والرضة.
مرينا مكرزل وعيل سموري وفاديا ايب شاهني :الزوجة

■ ما مشاريعك الجديدة بعد "بالحالل"؟
□ انا يف حالة كتابة دامئة ملشاريع عدة،
لكنها ما زالت عىل الورق .لذا من االفضل
الرتيث ملعرفة اي مرشوع سأبدأ تنفيذه.
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كتاب الشهر
سهام صعب تطرح الصوت

أطفال الشوارع وصمة عار

نعرب بهم كل يوم ليال ونهارا .احيانا ال نراهم .نتجاهلهم عن قصد تفاديا للحرج،
او منحوهم من املشهد بصورة ال شعورية .احيانا نزجرهم او نطرح عليهم اسئلة
يتهربون منها ،او تأخذنا الشفقة ونتصدق عليهم .نشرتي وردتهم وعلكتهمَ .من
هم هؤالء االطفال الهامئون كاالشباح يف شوارع بريوت؟ من اين اتوا؟ من يرعاهم
ويستغلهم؟
تحاول الباحثة سهام صعب ان تفهم .تصف
الفظائع التي تتعرض لها الفئة االضعف يف
املجتمع ،اطفال الشوارع .ترسم صورة حزينة
للواقع ،باالرقام واملقابالت واملعاينات امليدانية.
يأيت كتاب "اطفال الشوارع يف لبنان ـ من الترشد
اىل االنحراف" مثابة صفعة يف وجه االنسانية،
ووصمة عار عىل جبني املجتمع بسبب هول
الفظائع الذي يعرضه .العمل الذي انجزته
الباحثة (اصدار خاص ـ  )2016ييل اصدارات عدة
يف "ماهية الدين" ،و"دور الدين يف مجتمعات
الرشق االوسط والرشق االدىن والغرب"،
و"الحركات االصولية االسالمية يف لبنان" .هذه
املرة ،ذهبت االكادميية واالختصاصية يف علم
االجتامع اىل موضوع انساين حساس هو اطفال
الشوارع ،لتفتح صندوق باندورا عرب دراسة
ميدانية واحصائية.
العام املايض ،اظهرت دراسة بعنوان "االطفال
املوجودون والعاملون يف الشوارع يف لبنان:
خصائص واحجام" اصدرتها وزارة العمل ومنظمة
العمل الدولية و"اليونيسف" ومنظمة "انقاذ
الطفل الدولية" ،ان العدد االجاميل لالوالد الذين
يعيشون ويعملون يف الشارع يصل اىل حواىل
 1510ينترشون يف منطقتي بريوت الكربى
وطرابلس ،وان  %73منهم سوريون .هذا ما
تخلص اليه تقريبا دراسة صعب السوسيولوجية
التي اجرتها عىل عينة من االطفال يف املؤسسات
املختصة برعايتهم ،اىل متابعة االطفال يف الشوارع
واجراء مقابالت مع الجهات الحكومية واالهلية
ذات الصلة.
قسمت الكتاب اىل اربعة فصول .تض ّمن الفصل
ّ
االول التعريف بحجم ظاهرة اطفال الشوارع

عامليا وعربيا ،اىل عرض االسباب والعوامل املؤدية
اىل هذه املشكلة .وبينام قارب الفصل الثاين
حجم ظاهرة الشوارع يف لبنان ودور الوزارات
املعنية لجهة رعايتهم وتأهيلهم ،ذهب الفصل
الثالث اىل التوغل يف دور الجمعيات االهلية
وبرامج التأهيل الخاصة باطفال الشوارع .اخريا،
ر ّكز الفصل الرابع عىل سوسيولوجيا الطفولة عرب
دراسة ميدانية نفذت يف منطقة بريوت الكربى
شملت استامرة و ّزعت عىل مئة طفل.
تشري الباحثة اىل ان ظاهرة اطفال الشوارع يف
لبنان ليست حديثة .اال ان الحرب االهلية ،وما
جلبته من موت وفقر وويالت ،ادت اىل تفاقم
هذه الظاهرة ،ليأيت النزوح السوري اىل لبنان
خالل السنوات االربع املاضية جراء الحرب يزيد
حجم املشكلة.
اال ان احد العوامل الرئيسة وراء دفع الطفل اىل
الشارع هو العامل االرسي.
تشري صعب اىل ان اطفال الشوارع غالبا ما
ينتمون اىل عائالت تعاين من مستوى اقتصادي
واجتامعي متدن ،اي من انخفاض الدخل والتعليم
والوعي الرتبوي ،موضحة ان ذلك ينعكس عىل
الطفل وتحديد تطلعاته وطموحاته ،ما يع ّرضه

عدد كبير من االطفال
تعرّض لعنف معنوي او
جسدي واغتصاب وتحرّش

اىل انزالقات ومامرسات ترمي اىل اخراجه من
الضغوط االجتامعية واالقتصادية داخل االرسة،
من دون ان يعي خطورتها عىل مستقبله .اىل
ذلك ،هناك عامل وفاة احد الوالدين او االثنني
معا .الوالدان هام الحضن الذي يؤمن للطفل
االحساس باالمان واالستقرار والحب ،ويعطيانه
الز ّوادة املعرفية ويع ّلامنه س ّلم القيم االجتامعية
يف محيطه .غياب احد الوالدين يجعل الطفل
يعاين من حرمان نفيس وعاطفي ،قد يلعب دورا
يف دفعه ايضا اىل الشارع .اال ان الوالدين قد
يكونان ايضا وباال عىل الطفل ،اذ اظهرت دراسة
مشرتكة اجرتها "اليونيسف" مع "ادارة االحصاء
املركزي" يف لبنان ان  %81.9من اطفال الشوارع
يف لبنان تعرضوا لشكل من اشكال العقاب
النفيس او الجسدي او االغتصاب من احد افراد
العائلة ،او يتم استغاللهم من االرسة نفسها
ودفعهم اىل تحصيل الرزق يف الشارع.
تكشف الباحثة ان العنف يضعف الرابط
العائيل ،ويؤثر يف "خيارات الطفل الذي قد
يوطد عالقاته شيئا فشيئا مع رفاق الشارع الذين
تجمعهم به املعاناة املشرتكة" .هذا يف العوامل
االقتصادية واالجتامعية واالرسية املؤدية اىل
ظاهرة اطفال الشوارع ،لكن ماذا عن دور الدولة
مبؤسساتها املختصة يف مكافحة ومعالجة هذه
االفة ،خصوصا وان لبنان اعتمد معاهدة االمم
املتحدة لحقوق الطفل عام  1989وتنص عىل ان
"كل دولة يجب ان تتح ّمل مسؤولياتها تجاه كل
طفل موجود عىل اراضيها"؟
عرب الوثائق والبحث واملقابالت مع املسؤولني
املعنيني ،تظ ِّهر سهام صعب آلية التعاون بني
وزارات الشؤون االجتامعية ،والرتبية ،والعدل،
والصحة ،والداخلية ،واملال يف ما يخص اطفال
الشوارع .تركز عىل املشاركة النشطة بني وزاريت
الشؤون االجتامعية والعدل وفعاليتها انطالقا من
الخطة الوطنية للوقاية والتدخل اليواء اطفال
الشوارع التي اطلقتها وزارة الشؤون االجتامعية
عام  .1999يف مقابلة معها ،اشارت رئيسة

مصلحة حامية االحداث يف وزارة العدل هال ايب
سمرا اىل ان عام  2004شهد افتتاح مركز يف ضهر
الباشق مخصص للجانحات القارصات باالشرتاك
مع مكتب االمم املتحدة .تكشف ايب سمرا
ارقام وزارة العدل يف خصوص اطفال الشوارع
الذين تعرضوا للعنف ،فتتحدث عن الحاالت
التي سجلت اعتداءات جسدية بلغت  %41عام
سجلت حوادث االعتداءات الجنسية
 ،2004فيام ّ
عىل اطفال الشوارع حواىل  .%58وغالبا ما يكون
املعتدي رئيس الزمرة بني االطفال او احد افراد
العائلة او مجرد ما ّر عابر يف الشارع.
لكن اذا كانت اجهزة الدولة ومؤسساتها
واملنظامت االهلية تعمل بدأب ووعي عىل
معالجة ظاهرة اطفال الشوارع وايجاد حلول
لهم ،فلامذا ما زالت املشكلة قامئة؟ يف مقابلة
مع املقدّم جوزف مس ّلم ،رئيس شعبة العالقات
العامة يف قوى االمن الداخيل ،يشري اوال اىل دور
االمن الداخيل يف املوضوع ،وهو دور وسيطي،
اي انه يتسلم الطفل ثم يسلمه اىل املنظامت
او الوزارات واملؤسسات املختصة بالرعاية
االجتامعية .يقول مسلم ان اعطاء طفل الشارع
النقود لن ّ
يحل املشكلة ،الن ذلك يشجع اولياءه
او العصابة التي تش ّغله عىل دفعه مجددا اىل
الشارع ،واالستمرار يف تشغيله .يكشف انه عندما
تس ّلم قوى االمن طفال ما اىل املندوب االجتامعي
ليأخذه اىل مركز الرعاية ،ميكن اهله ان يذهبوا
ويستعيدوه من املركز ،فال بند يف القانون اللبناين
مينعهم من ذلك .امللفت هنا ان معظم اطفال
الشوارع يف لبنان هم من غري اللبنانيني ومكتومو
القيد ،وقد ارتفع العدد مع النزوح السوري
منذ اربع سنوات .يف مقابلة اخرى مع آمال
وهبه منسقة ملف الثقافة واالعالم يف املجلس
االعىل للطفولة التابع لوزارة الشؤون االجتامعية،
تتحدث عن الصعوبات التي تواجههم ،مشرية اىل
افتقارهم اىل مراكز الستيعاب الكم الهائل من
االطفال املوجودين يف الشارع ،اىل جانب عدم
توافر القدرات واالمكانات املادية لذلك.
هنا تلعب الجمعيات االهلية املختصة برعاية
اطفال الشوارع دورا تشكر عليه لجهة احتضان
هؤالء االطفال ورعايتهم ،واعادة تأهليهم
ومساهمتها يف اعادة التوازن النفيس واملعنوي
اليهم .من اصل  12جمعية اهلية تعنى برعاية

غالف الكتاب.

االحداث يف لبنان ،هناك مؤسستان فقط تعنيان
باطفال الشوارع بحسب املؤلفة وهام" :املؤسسة
االنجيلية اللبنانية للرعاية االجتامعية والتنمية"
املعروفة بـ"بيت الرجاء" و"جمعية نادر للرتبية
االجتامعية املتخصصة" التي تتخذ من منطقة
دده (محافظة الشامل) مركزا لها.
زارت الباحثة املؤسستني لالطالع عىل اوجه
الرعاية والتأهيل والخلفية االجتامعية
واالقتصادية لالطفال الذين ترعاهم .يف "بيت
الرجاء" يعيش  70ولدا حيث يش ّكل السوريون
نسبة  %92منهم .يتضمن الجهاز الفني
للمؤسسة انواع االختصاصات الالزمة لتأهيل
االطفال من طبيب صحة عامة ،واختصايص يف
علم النفس ،ومساعدين اجتامعيني ومدرسني
تربويني ،ومربني وممرضة وطباخ .اما عملية
التأهيل ،فتبدأ بالعناية الطبية والوقاية الصحية
من االمراض لكل طفل ،ثم يتوىل االختصاصيون
يف املؤسسة تأهيل الطفل تربويا ونفسيا
واجتامعيا ،مع دورات ملحو االمية ،خصوصا
وان جميع االطفال تقريبا ال يجيدون القراءة
وال الكتابة .عىل الصعيد املهني ،تبدأ املؤسسة
بتعليم االطفال فن الرسم ،وتصفيف الشعر
واملاكياج للفتيات ،اىل برامج ترفيهية كالرحالت
واملسابقات واقامة املعارض التشكيلية .تكشف

املقابالت مع املسؤولني عن املؤسسة عن حجم
املعاناة والظلم الذي يعاين منه اطفال الشوارع
يحصلوا
من اهلهم الذي يرمونهم يف االزقة يك ّ
رزق العائلة بالتسول او بيع العلكة ،وصوال
اىل املجتمع الذي ميارس كل اشكال العنف
املعنوي والجسدي والتمييز عليهم .لذا ،يدأب
املتخصصون يف املركز عىل اعادة الثقة اىل هؤالء
االطفال النهم يشعرون بأنهم "فئة مستبعدة
ومحتقرة ويغمرهم االحساس بالدونية" ،كام
يساعدون االطفال ضحايا التحرش الجنيس
واالغتصاب ،ويعملون عىل تأهيلهم وجعلهم
يتخلون عن الفاظ الشارع.
يعدد مدير املؤسسة ماهر طرباين بعض الحاالت
املروعة التي مرت عليه مثل طفلة تبلغ  14عاما،
اخذها شخص ادعى انه زوجها من املؤسسة .وقد
روت كيف ارغمها عىل معارشة الرجال لقاء اجر.
ايضا ،هناك رجل آخر تزوج اربع فتيات تراوحت
اعامرهن بني  14و 17عاما ،وراح يشغلهن يف
الدعارة .حني جنئ اىل املؤسسة ،عاد واخذهن
منه ليعاد تشغليهن! الحاالت التي يذكرها يندّى
لها الجبني فعال.
تتعدد الحاالت املشابهة يف الدراسة التي يكون
ضحاياها عادة من االطفال السوريني الذين
يشكلون السواد االعظم من ظاهرة اطفال
الشوارع ،اال ان الباحثة تحذر من ان الوضع
االقتصادي املزري الذي يعيشه لبنان ،سوف
يؤدي حكام اىل ترشد عدد من العائالت اللبنانية.
تخلص اىل ان حياة الترشد تؤدي ال محال اىل
االنحراف ،يف تأكيد لنظرية عامل االجتامع الفرنيس
الشهري بيار بورديو.
تنهي كتابها مبجموعة توصيات خلصت اليها بعد
مشاهداتها ومقابالتها ابرزها :تفعيل التعاون
بني املؤسسات الحكومية واملنظامت االهلية
املعنية برعاية اطفال الشوارع ،تنفيذ سياسات
عىل صعيد املجالس البلدية مع ما يكفي من
املوازنات لضامن التطبيق االيجايب للقوانني،
تنسيق عملية احالة الطفل اىل املؤسسة املعنية،
توفري الدعم للتدخالت الخاصة باطفال الشوارع،
معالجة مشكلة التمييز التي يتعرض لها هؤالء،
اتخاذ الخطوات االجرائية القانونية لفرض
القانون الذي ينادي بالتعليم االلزامي املجاين،
وغريها من التوصيات.
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املكتبات
واجهة املكتبات
واجهة
■ ياسني رفاعية ( 1934ـ  )2016احد االسامء
البارزة يف املوجة الثانية يف القصة السورية بعد
جيل الرواد .الكاتب الذي الذي ترك دمشق يف
الستينات ،واتخذ مع زوجته الشاعرة الراحلة
امل ج ّراح بريوت وطنا ثانيا له ،متيز بغزارته
سواء يف القصة او الرواية او الشعر .طغت
عىل اعامله الرسدية واملناخات القامتة والعنف
الذي يالحق ابطاله ،موديا بهم اىل االعتقال او
املطاردات العنيفة .قبل اشهر انطفأ صاحب
"العصافري" ( )1980بعد اكرث من عقد عىل
رحيل زوجته امل ج ّراح التي ترك فقدانها احساسا بالفراغ والعزلة والوحشة
عند رفاعية .حتى ان الكتابة صارت يف سنواته االخرية نوعا من العالج
رصح مرارا .لذا ترك مخطوطات عدة جاهزة
النفيس بالنسبة اليه ،وفق ما ّ
للطبع ،اولها "حياة من خرم االبرة" التي اصدرتها اخريا "الدار العربية
للعلوم نارشون" .الرواية نوع من جردة حساب واستعادة محطات من
سرية رفاعية ،ظ ّلت مسترتة قبل ان يقرر كشفها وهو عىل رسير املرض ،فيام
ينهي الرواية بنوع من الرثاء الذايت.
■ عن "دار الساقي" صدرت الرواية الثانية من
املوجهة اىل االطفال
سلسلة "عامل املتح ّولني" ّ
والشبان .تحمل الرواية اسم "غضب االسود"
(ترجمة صبحية عوض) ملؤلفها كورتيس
جوبلينغ ،الكاتب ومص ّور عدد كبري من كتب
االطفال .تدور الرواية يف اجواء املستذئبني،
لتحيك قصة درو فريان الذي يعد مرشوع
ُ
يختطف املستأسدُ االمري
محارب عظيم .عندما
لوكاس الليدي غريتشن ،ينطلق درو واصدقاؤه
يف مطاردة محفوفة باملخاطر.
■ يف اطار محاوالت ارساء دولة املؤسسات
تحت لواء الوطن ال الطوائف يف الستينات ،دعا
الرئيس الراحل فؤاد شهاب العامل االقتصادي
واالمنايئ االب لويس جوزف لوبريه ،منشئ
"ايرفد" ورئيسها ،اىل اجراء مسح شامل لالوضاع
االقتصادية واالجتامعية .نتج من ذلك وضع
برنامج امنايئ هو االول من نوعه يف لبنان.
هدف هذا الربنامج ،كام حدده االب لوبريه،
اىل مساعدة االنسان  -كل االنسان  -وكل الناس
عىل العبور عىل مراحل من حالة انسانية
متدنية اىل اخرى ارقى واسمى ،ليتح ّولوا من اناس مه َّمشني ومن عالة
عىل املجتمع اىل طاقات منتجة ّ
وخلقة ،عرب تحسني اوضاعهم االقتصادية
واالجتامعية والثقافية .يف كتابه "بعثة ايرفد :الفرصة االمنائية الضائعة" الذي
صدر اخريا عن "دار نوفل" التابعة لـ "هاشيت انطوان" ،يفتح االختصايص
يف االقتصاد والعلوم السياسية جربايل يونس هذا امللف ،وما توصلت اليه

بعثة ايرفد التي وضعت الخطة االمنائية الوحيدة التي عرفها لبنان ،مركزة
عىل الزراعة ومحاربة الفقر وتقوية التعليم الرسمي والالمركزية االدارية
وتحقيق العدالة االجتامعية.
■ تشتهر "دار اآلداب" باصداراتها النوعية يف
مجال الرواية والقصة العربية عىل وجه الخصوص،
فساهمت يف تعريف القارئ اللبناين إىل اجيال من
الكتّاب العرب .الدار العريقة اصدرت اخريا رواية
"نارنجة" للكاتبة واالكادميية يف "جامعة السلطان
قابوس" جـوخـة الحـارثـي .تتنقل فصول الرواية
بني مكانني؛ مكان اللحظة الحالية ومكان اللحظة
املاضية .يف غربتها ،يف بالد الثلج ،تستعيد "زهور"
احالم جدتها التي مل تتحقق قط .تلتقي يف مجتمع
الدراسة الجديد بـ"رسور" واختها "كحل" و"عمران" زوج "كحل" الذي تكاد
تنبعث منه روائح حقل يف باكستان .يشكلون معا  -بعد خروج "رسور"  -مثلثا
غامضا تغذيه ذكرى الجدة التي عاشت عمرها الطويل فالحة بال حقل ،حامئني
حول السؤال االزيل :هل من عالج للحزن؟
■ يذهب املؤرخ واالستاذ الجامعي الفلسطيني
عادل مناع اىل جوانب قلام سلط املؤرخون
االضواء عليها خالل النكبة .حكاية هؤالء الذين
بقوا يف ارضهم .كتابه "نكبة وبقاء :حكاية
فلسطينيني ظلوا يف حيفا والجليل (-1948
 ")1956الصادر حديثا عن "مؤسسة الدراسات
الفلسطينية" ،كناية عن دراسة ترسد حكايات
انسانية وشخصية للمهمشني ،مغايرة للروايات
التاريخية .اسباب البقاء يف فلسطني وحيثياته
بعد عام  1948ظلت ضبابية .تسلط هذه الدراسة االضواء عىل بعض حاالت
"عدم الطرد" من النارصة وغالبية قرى ناحيتها ،والقرى الدرزية وغريها .يشمل
البحث حكايات من مل يطردوا ،وآخرين اقتلعوا ثم عادوا اىل وطنهم .ويوثق
العمل لرصاع البقاء منذ النكبة حتى حرب السويس ومذبحة كفر قاسم اعتامدا
عىل منشورات ومخطوطات قلام عاينها الباحثون .ال يهمل الوثيقة الشفوية
من خالل مقابالت اجريت مع َمن عايشوا االحداث وكانوا شهود عيان عليها.
■ يهدي نزار عبد الستار روايته "يوليانا" ("دار
نوفل""هاشيت انطوان") اىل مسيحيي العراق
الذين أخ ِرجوا عنوة من املوصل عام 2014
عىل يد "داعش" ،مشددا عىل انهم "جزء من
الهيكل االول لوجود العراق ككيان" .الرواية التي
استغرقت كتابتها  17عاما من العمل ،صدرت
اخريا لتدور احداثها بني عامي  1929و ،1987بني
كرمليس واملوصل ،متتبعة حياة كل من ججو
االب وابنه حنا اللذين تظهر لهام القديسة يوليانا
وترشدهام اىل طاقة الحب يف نفسيهام.
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تغذية

ناتالي غرّة

املكونات الكيامئية التي يحتويها
الشوكوال
الدهون

اعامرهم ما بني  65و 84عاما ،اظهرت ان معدل
ضغط الدم عند الرجال الذين تناولوا الكاكاو
بانتظام انخفض اكرث من اولئك الذين مل يفعلوا.
واثبتت ايضا ان تناول الشوكوال الداكن ملدة 15
يوما قد يحد من ارتفاع ضغط الدم حتى عند
االشخاص الذين ال يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

مضادات االكسدة

آثار ضد االجهاد ()stress

الدهون املوجودة يف الشوكوال الداكن هي زبدة
الكاكاو التي تحتوي عىل  %33من الدهون غري
املشبعة ،و  %25من الدهون املشبعة.

الكاكاو يحتوي عىل تركيزات كبرية من
الفالفونويد (  )Flavonoidsاكرث من الشاي
والنبيذ .الشوكوال الداكن يحتوي عىل نسبة
اعىل بكثري من مركبات الفالفونويد بالنسبة
اىل الشوكوال بالحليب .عالوة عىل ذلك ،قد
تكون ايضا فوائد الفالفونويد اكرب يف الشوكوال
الداكن ألن الحليب يف الشوكوال قد يبطئ
عملية امتصاص الفالفونويد يف االمعاء.

املركبات اآلزوتية

الشوكوال الجاذب:
هل ك ّل ما ُيحكى عنه صحيح؟

تتميز مادة الشوكوال املصنوعة من شجرة الكاكاو مبذاقها اللذيذ وآثارها الجيدة
عىل صحة االنسان .كان معظم الناس يف املايض يتجنبون تناولها العتقادهم انها
مرضة بسبب وجود كمية معينة من الدهون يف تركيبتها

نظرا اىل وجود املواد املضادة لالكسدة
( ، )antioxidantsوهذا يساهم يف الحفاظ
عىل نظام صحي يف الدورة الدموية.

لكن البعض اآلخر ممن تجتذبهم هذه تم التوصل اىل نتائج اكتشاف املركبات زراعة الشوكوال

السلعة الجاذبة ،يعترب ان الظواهر غري الجيدة
التي تظهر يف الجسم مثل الحساسيةَ ،ح ّْب
السمنة ،ارتفاع
الشباب ،تس ّوس االسنانُ ،
ضغط الدم ،نسبة السكر يف الدم ،كلها عوامل
سببها تناول الشوكوال .لذلك ،اتجه كثريون
من ذوي االختصاص اىل التحذير من املخاطر
الصحية املحتملة عىل جسم االنسان جراء
استهالك كميات كبرية من الشوكوال .لكن ،مع
تطور البحوث العلمية واملخربية التي ركزت
دراساتها عىل تحليل مادة الشوكوال  -الكاكاو،

الفينولية ( )phenolsالنشطة بيولوجيا
املوجودة يف الكاكاو.
غيت الخالصات املخربية هذا االعتقاد،
ّ
وح ّفزت البحث عن اآلثار املمكنة لهذه املادة
يف الشيخوخة ،واإلجهاد التأكسدي ،وتنظيم
ضغط الدم ،وتصلب الرشايني.
يف هذا املقال سنرشح نتائج االبحاث
والدراسات التي اجريت حول فوائد استهالك
الشوكوال ،خصوصا وانه يساعد عىل خفض
ضغط الدم وتحسني مرونة االوعية الدموية

الشوكوال اصله من املكسيك حيث املايا ،اإلنكا،
واألزتيك ،وهم اول من زرعوا شجرة الكاكاو.
يف البداية كان ينظر اليه كمنشط جنيس ،وكان
استهالكه من االغنياء فقط .يف وقت الحق،
بسبب ارتفاع سعره ،كان يستبدل بالقهوة
والشاي كمرشوب رئييس .مع ذلك ،اصبح
الشوكوال الحلوى املفضلة يف معظم البلدان
املتقدمة ،مبا يف ذلك اوروبا وشامل امريكا .يف
الوقت الحارض يزرع الكاكاو عىل نحو رئييس
يف غرب افريقيا ،اندونيسيا ورسي النكا.

تشمل املركبات اآلزوتية املوجودة يف الكاكاو
كال من الربوتينات والكافيني .وهذه املركبات
تعمل كمنشطات للجهاز العصبي وتؤمن
مرونة يف العضالت.

املعادن وغريها من املكونات

الكاكاو يحتوي عىل املعادن مثل البوتاسيوم،
الفوسفور ،النحاس ،الحديد ،الزنك
واملاغنيزيوم كلها مواد لها فوائد صحية.

الفوائد الصحية للشوكوال

اثبتت الدراسات االمريكية ان االستهالك
اليومي من الشوكوال الداكن ميكن ان يكون
فعاال للقلب واالوعية الدموية .وان تناول
الكاكاو العادي مرتبط عكسيا مع مخاطر
امراض القلب واالوعية الدموية .تلعب
االكسدة وانخفاض نسبة الدفاعات املضادة
دورا سلبيا يف الجسم ،وتتسببان يف تصلب
الرشايني .هنا تعترب مادة الشوكوال ثالث اكرب
مصدر يومي من املواد املضادة لالكسدة.

خفض ضغط الدم

اجريت دراسة يف هولندا عىل نطاق واسع
ملدة  15عاما ،تناولت فئة الرجال التي ترتاوح

اشارت احدى الدراسات التي اجريت يف
سويرسا اىل ان مثة عددا من املركبات النشطة
بيولوجيا يف الشوكوال الداكن ،تعزز الرتكيز
وتخفف من مستويات التوتر من خالل فرز
مادة السريوتونني ( )Serotoninالتي تساعد
عىل تهدئة االعصاب.

تأثريات مضادة للسمنة

السمنة واحدة من عوامل الخطر الرئيسية
يف تطوير امراض القلب الوعائية .يف دراسة
اجريت عىل الفرئان ملدة ثالثة اسابيع ،اثبتت
ان استهالك الكاكاو ادى اىل انخفاض ملحوظ
يف وزن الجسم من طريق انخفاض نسبة
معدل الدهون يف الدم.

التأثريات عىل الخاليا العصبية

اثبتت دراسة حديثة اجريت ان الكاكاو
يزيد من تدفق الدم اىل الرأس ،ما يشري اىل
ان الكاكاو قد يلعب دورا يف عالج الحاالت

الدماغية مثل َ
الخ َرف او االلزهامير .وخلصت
ايضا اىل نتيجة تفيد ان استهالك الشوكوال
الداكن او الكاكاو يوميا يقلل من احتامل
السكتة الدماغية.

القيود والتحذيرات

من املهم جدا ملستهليك الشوكوال ،خصوصا
الذين يتناولون كميات كبرية منه ،ان يكونوا
عىل علم بأن الشوكوال ما زال من االغذية
التي تشكل فيها الطاقة نسبة عالية ،وهو
غني بالسعرات الحرارية والسكر ما يؤدي
اىل زيادة يف الوزن ،وهو يف ذاته احد عوامل
الخطر ان لجهة ارتفاع معدل السكر يف الدم،
او ارتفاع ضغط الدم واضطرابات القلب
واالوعية الدموية.

تتطلب نتائج الدراسات التي اجراها باحثون
يف جامعات وجمعيات عاملية متخصصة،
واستغرقت وقتا طويال ملعرفة الفوائد املتأتية
من تناول الشوكوال ،دراسات اكرث تعمقا
للتأكد والتثبت مبا ال يقبل الشك من ان
الشوكوال يساهم عىل نحو قاطع يف انخفاض
ملحوظ يف نسبة اعراض القلب والسكتة
الدماغية .هنا ينصح االختصاصيون يف علم
التغذية باستهالك كمية قليلة من الشوكوال
الداكن يوميا ،باعتدال ،مع اعتامد نظام غذايئ
صحي وسليم.

91

92

عدد  - 35آب 2016

عدد  - 35آب 2016

مقال

رياضة

املدير الفني لفريق الصفاء:
نهضة الكرة بشعار "كرة القدم ألبنائها"
مل يكن اكرث املتفائلني يف نادي الصفاء يتوقع ان تتكلل مشاركة الفريق يف بطولة
الدوري باحراز اللقب للمرة الثالثة يف تاريخه ،بعد موسمي  2011ـ  2012و 2012ـ
 2013بقيادة املدرب العراقي اكرم سلامن ،يف ظل ازمة مالية حادة عاىن منها النادي

الذي كان عليه قبل توقف الدوري .تحديد موعد
 9ايلول النطالق املوسم املقبل مؤرش جيد عىل
امل يف ان يكون اطول من املوسم السابق.
■ مقارنة باملواسم السابقة ،هل املستوى الفني يف
تقدم او تراجع؟ وملاذا؟
□ هناك عوامل عدة لتطور املستوى الفني
لالعب ،وهذا التطور يبدأ من الفئات العمرية.
هناك كثري من الفرق التي تعتمد مدربا للفئات
العمرية اشبه بناظر يراقب ال يعلم وال يتدخل.
مدرب الفئات العمرية يجب ان تكون لديه خربة
فنية وتدريبية ،وان ال يكتفي مبالحظات شفهية،
بل ان يعمد اىل التطبيق العميل امام الالعبني.

املدير الفني لفريق الصفاء املدرب الوطني اميل رستم.

مثلام اعترب البعض مهمة املدير الفني لفريق
نادي الصفاء املدرب الوطني الكابنت اميل رستم
يف قيادته الفريق صعبة ال بل مستحيلة ،اثبت انه
رجل املهامت غري السهلة بعدما اعاده اىل سكة
االلقاب من خالل تشكيلة متوازنة ومتجانسة يف
الخطوط املختلفة ،متكنت من تصدر الدوري 20
مرحلة.
"االمن العام" زارت رستم الذي اصبح اول مدرب
محيل يحرز اللقب مرتني مع فريقني مختلفني،
وكان حديث عن فريق الصفاء وواقع كرة القدم.
■ كيف تق ّيم مستوى دوري املوسم املايض؟
□ افضل من املوسم الذي سبقه وفق ما اجمع
عليه جميع املراقبني .االمر يعود اىل املنافسة
الشديدة التي استمرت حتى املرحلة االخرية .هذا

التنافس يعزز قيمة الدوري مع االمل يف انضامم
فرق اخرى اىل حلقة املنافسة ،ما يرفع من وترية
الدوري .اما االمر السلبي ،فهو فرتة الراحة الطويلة
التي تلحق رضر بالالعبني ويصبح من الصعب
تعويضها بسهولة .الغياب شهرين عن اللعب
يستدعي شهرين من التحضري ليعود اىل مستواه

ثمة فرق تعتمد مدربا
للفئات العمرية اشبه
بناظر ،يراقب ال يع ّلم

■ كيف تق ّيم مستوى الالعب االجنبي يف الدوري؟
□ غري مرض .غالبية النوادي تستقدم العبني
اجانب الستكامل التشكيلة .املضحك املبيك ان
بعض ادارات االندية تعد بالعب اجنبي سوبر.
السؤال الذي يطرح نفسه اين هو الالعب
االجنبي السوبر الذي يريد او يرغب يف ان يلعب
يف الدوري اللبناين؟ علينا التواضع والبحث عن
العب اجنبي اعىل مستوى بعرشين يف املئة عىل
االقل من الالعب اللبناين ،ليتمكن من اضافة يشء
اىل الفريق .الالعب اللبناين يستحق اكرث مام هو
حاصل عليه ،وهو مظلوم من كل النواحي.
■ ما هي الوسيلة الفضىل لرفع املستوى؟
□ الوسيلة االنجع تفعيل الفئات العمرية يف
االندية واختيار مدربني مختصصني لرعايتهم
وتدريبهم .البناء القوي يرتكز عىل اساسات
متينة وصلبة للصمود يف وجه العواصف ،ويف
كرة القدم الفئات العمرية هي االساس لبناء
صلب للعبة ،وعىل االتحاد ايالؤها العناية الالزمة
والزام االندية تشكيل فرق للفئات العمرية غري
وهمية .بدال من رصف االموال عىل االجانب،

ليكن رصفها عىل الفئات العمرية لتحسني اللعبة
وتطويرها.
■ ملاذا وافقت عىل تدريب فريق الصفاء بعد
ابتعاد عن املالعب دام سنوات؟
□ الصداقة لعبت دورها مع غسان ابوذياب
وجهاد محجوب ،واالجتامع مع االدارة مل يأخذ
اكرث من ربع ساعة لنتفق ومنيض قدما.
■ ما هي الصعوبات التي واجهتها يف مهمتك؟
□ دخلت اىل ناد مرضوب بزلزال من املوسم
االسبق .الالعبون يف وضع ال يحسدون عليه،
ومن دون اي مورد منذ اكرث من سبعة اشهر .كان
لدي مطلب واحد من االدارة هو عدم التخيل
عن اي العب قبل ان التقي بهم .كان هناك شبه
مجموعات جاهزة لالنتقال اىل فرق اخرى .بعد
اول حصة تدريبية رفعت الئحة بـ 25العبا من
اصل  35لالحتفاظ بهم ،مع املوافقة عىل التخيل
عن االخرين .ما ساهم يف تسهيل مهمتنا ان االدارة
اكدت عىل دفع املستحقات فور دخول مبالغ
كانت منتظرة ،وحددت مهلة شهر كانون الثاين
حدا اقىص لتسديدها مع تعهد بدفع الرواتب
شهريا من دون تأخري .انطالقا من هذه املعطيات
بارشنا العمل وسط اطمئنان الالعبني ،خصوصا وان
االدارة وفت بوعودها عندما اضطرت اىل التخيل
عن احد الالعبني لصالح ناد شقيق حتى ال يقال
انها اخلت بوعودها.
■ هل كانت لديك مطالب مل تنفذ او تجاهلتها
االدارة؟
□ مل يكن لدي اي مطلب شخيص .كل ما اردته
هو االحتفاظ بالالعبني وتأمني الرواتب ودفع
املتأخرات وقد نفذتها االدارة مشكورة.
■ ما هي االسرتاتيجيا التي وضعتها وادت اىل
احراز اللقب؟
□ لدي مجموعة من الالعبني لديها مستوى
متميز ،وقد اعطوا ما لديهم من خالل صدق
العالقة التي تربطني بهم والثقة املتبادلة .لقد
قدموا ما لديهم من كفاية وقدرة ومل يبخلوا
بأي مجهود ما ساعد عىل التفوق واظهار

كرة القدم اإليسلندية...
دروس وعبر
ٌ
عندما اقرتبت ايسلندا يف تصفيات كأس العامل  2014من التأهل اىل نهائياتها التي
استضافتها الربازيل ،مل ينتبه كثريون اىل التطور الذي طاول كرة القدم يف هذا البلد
الذي يبلغ عدد سكانه  330الف نسمة.
تلك املحطة كانت مثابة اشارة اوىل اىل نجاح قريب عىل الساحة الدولية ترجم
عمليا بالتأهل اىل نهائيات بطولة االمم االوروبية التي استضافتها فرنسا اخريا.
ايسلندا البلد الصغري الذي ال ميلك جيشا ،وال معامل سياحية ،برهن بوصوله اىل
الدور الربع النهايئ لكأس االمم االوروبية يف كرة القدم ان املسألة ال ترتبط بعدد
السكان ،وال بكمية االمكانات والقدرات ،بل بحجم الشغف املوجود يف النفوس
للساحرة املستديرة والثقافة الرياضية التي متلكها البالد ،واالسرتاتيجيا الناجحة
التي يضعها القيمون فتثمر نتائج جيدة ،كتلك التي سجلت يف فرنسا.
يف ايسلندا عدد الالعبني املسجلني يف الكشوفات الرسمية لالتحاد االيسلندي يف
كرة القدم يناهز  22الف العب ،اضافة اىل ما يقارب عرشة االف العب غري
مسجلني رسميا .التاريخ الريايض اليسلندا بدأ قبل مثانية اعوام فقط عندما احرز
منتخبها لكرة اليد امليدالية الفضية يف دورة االلعاب االوملبية الصيفية يف بيجينغ،
ومنتخب كرة السلة الذي تأهل اىل كأس اوروبا ،ثم اخريا منتخب كرة القدم دون
 21سنة الذي فاز يف ايلول املايض عىل فرنسا.
هذه النتائج مل تأت من عدم ،بل من خالل سياسة اعتمدت بناء مالعب مغلقة
ومجهزة وسائل تدفئة ،وافتتاح اكرث من  150ملعبا للعموم .ترافقت هذه االجراءات
مع دعم مايل غري محدود لتخريج مدربني عىل مستوى عال ،فحصل املئات عىل
شهادات التدريب من االتحاد االورويب "يويفا" .وقبل ستة اعوام خضع اكرث من
 650مدربا لدورات تدريبية يف "يويفا" ،وهو رقم كبري مقارنة بعدد سكان البالد.
هذا يف ايسلندا.
اما يف لبنان فحدث وال حرج .ال رؤية مستقبلية لالتحاد ،وال خطة ممنهجة،
وال اهتامم حتى باملنتخبات الوطنية بفئاتها املختلفة ،بدليل ان بلوغ املنتخب
الوطني التصفيات النهائية لبطولة العامل  2014يف خطوة غري مسبوقة ،بدال من
ان يكون نعمة تحول اىل نقمة ،وغرقنا يف تحقيقات عن تالعب ومراهنات وفساد.
يف لبنان الذي يناهز عدد سكانه اربعة ماليني نسمة ،ال يتجاوز عدد الالعبني
املسجلني عىل بيانات االتحاد الرسمية  19الف العب .حتى املالعب التي شيدت
عام  2000يف مناسبة استضافة لبنان نهائيات بطولة االمم اآلسيوية يف كرة
القدم وضعها يسء حتى ال نقول مزريا ،والصيانة فيها شبه معدومة ،مبا فيها
ملعب "مدينة كميل شمعون الرياضية" الذي ال يزال خارج الخدمة منذ موسم
 2014ـ  2015بسبب اعامل الصيانة للعشب! هذه االعامل التي تتكرر دوريا
من دون رقابة السباب دامئا معلومة مجهولة! حتى ان االتحاد اآلسيوي هدد
بعدم اقامة اي مباراة عىل ارضه بسبب مرافقه (غرف مالبس الالعبني ،املمرات،
االماكن املخصصة لالعالميني وغريها )..غري املطابقة للمواصفات الرسمية .اما
عىل صعيد الفئات العمرية ،فالوضع ال يطمنئ وال يبرش مبستقبل واعد ،خصوصا
وان معظم النوادي يعتمد مدربني اشبه بنواطري ،ال ميلكون الكفاية او القدرة
عىل تويل مثل هذه املسؤولية الدقيقة والحساسة.
فهل َمن يتعلم او يتعظ؟
نمر جبر
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رياضة
امكاناتهم الحراز اللقب الذي يستحقونه.
تصدّر الفريق ترتيب الدوري  20مرحلة متتالية
وخرسها مرحلة واحدة من اصل  ،22قبل ان
يستعيدها .لذا الفوز باللقب كان منطقيا وفيه
يشء من العدالة.
■ هل قدمت وعدا لالدارة باحراز اللقب قبل
تويل املهمة؟
□ مل اعد االدارة بيشء ،وهي بدورها مل تطلب
مني اي يشء .جئت لرتتيب الوضع وكانت هناك
ثقة متبادلة بني االدارة والجهاز الفني والالعبني
ما ساعد عىل سري االمور بطريقة صحيحة
وسليمة .هناك عدد من الالعبني اعرتفوا بان
املوسم املايض كان افضل موسم لهم من الناحية
الفنية .وهذا االمر يسعدين ويفرحني النني
متكنت من اخراج كل الطاقة والقدرة التي
ميلكونها ،وهذه الفرحة توازي الفرحة بالفوز
باللقب.
■ ما الفارق بني لقب موسم  2008ـ  2009مع
فريق النجمة ،ولقب موسم  2015ـ  2016مع
الصفاء؟
□ كل انتصار له طعمه الخاص وفرحته ووهجه،
ويولد شعورا خاصا .كل انتصار جديد هو تأكيد
عىل تتويج لقدرات متلكها وتتمكن من ابرازها
عندما تكون بني يديك وسائل قادرة عىل ترجمة
هذه االمكانات .وجود اشخاص اىل جانبي مثل
غسان ابوذياب وجهاد محجوب وعبد الحكيم
حرب ،وقبال نارص بختي وصبحي الشيخ يف
الجهاز الفني ،يجعل هذه االمور سهلة للغاية.
حالوة اللقب مع الصفاء انه جاء بعد معاناة
وصعوبات تم تخطيها ،بينام مع النجمة موسم
 2008ـ  2009كان النادي يف استقرار.
■ من هو الفريق الذي كنت تخىش مواجهته؟
□ كل الفرق من دون استثناء .ال يوجد يف
الدوري مباراة سهلة او خصم سهل .يف كرة
القدم كل مباراة هي نهايئ ،وكل مباراة فيها
ثالث نقاط ،واذا كان لدينا طموح للمنافسة
يجب ان نحصل عىل النقاط كاملة ،ونلعب
بجدية من دون استخفاف او استهتار.

■ هل تعترب ان املدرب اللبناين تفوق عىل املدرب
االجنبي؟ وملاذا؟
□ انا دامئا متعصب للبنان .واقف اىل جانب
الالعب واملدرب والحكم اللبناين ،واعترب ان مدربني
مثل الحاج محمد حمود ووارطان غازاريان وموىس
حجيج وجامل طه وفؤاد ليال وفؤاد حجازي
ومحمد الدقة ومالك حسون وفادي العمري
وسهاد زهران ومحمد زهري هم طليعة جيل من
املدربني الذين يجب ان يثبتوا قدراتهم ووجودهم،
ويكونوا قدوة ملن سيلحق بهم الن لديهم تاريخا
واسام وامكانات واملستقبل لهم.
■ تراجع اداء الفريق يف املراحل االخرية عندما
مني بخسارتني امام شباب الساحل واالنصار ،وكاد
يخرس فرصته باحراز اللقب يف االمتار االخرية
ملاذا؟
□ تراجع املستوى عائد اىل غياب خمسة العبني
من التشكيلة االساسية التي ساهمت يف تصدر
الفريق ملرحلة الذهاب ،وهم نور منصور التي
اضطرت االدارة للتخيل عنه لسد العجز وااليفاء
بالوعود ،وحمزة سالمة الذي غادر السباب بقيت
غري معروفة ،والحارس مهدي خليل وحسن هزمية
اللذين خضعا لعملية جراحية ،ومحمد حمود
الذي عاىن من اصابة حرمته من املشاركة .يف
املباراة امام شباب الساحل انضم اليهم كل من
عيل السعدي ومحمد حيدر اللذين هام قلب
الفريق وروحه .فهل هناك فريق يغيب عنه كل
هؤالء العنارص قادر عىل الصمود؟ لقد كان االمر
مزعجا ومتكنا من تخطيه .كانت مباراة شباب
الساحل مفصال .بعد انتهائها دخلت غرفة املالبس
وخاطبت الالعبني "خرستم املباراة التي مسموح
لكم خسارتها ،واملباراة املقبلة امام العهد ممنوع
ان تكون نتيجتها سوى الفوز" .دعوتهم يف اليوم
التايل اىل حصة تدريبية ،وخاللها تأكدت اننا
سنفوز يف الدوري بعدما ملست ردة فعل الالعبني
التي بلغت حامستهم درجة مطالبتهم بحصة
تدريبية يوم االحد.
■ اال تعتقد ان االستغناء عن محمد حيدر
والحارس مهدي خليل يضعف تشكيلة الصفاء؟
□ ادارة الصفاء ال تقف يف وجه اي فرصة

لالحرتاف يف الخارج تسنح لالعبيها .خسارة محمد
حيدر والحارس مهدي خليل كبرية يف حال تم
احرتافهم يف الخارج .لكن ليس يف اليد حيلة ،وال
ميكن الوقوف يف وجه مستقبلهم.
■ اين اصبحت االزمة املالية؟ هل يقلقك االمر؟
□ من الخطأ اعتبار االزمة املالية غري مقلقة .لكن
ما يبدد هذا القلق انها اصبحت يف مراحلها االخرية.
■ باق مع الصفاء يف املوسم املقبل؟
□ هذا القرار يعود اوال اىل االدارة ،ولكن يك ابقى
عىل املسؤولني يف النادي ان يظهروا ويربهنوا انهم
يرغبون يف العمل لتطوير مستوى الفريق.
■ هل تعتقد ان آفة التالعب واملراهنات منترشة
يف الدوري ام هي مجرد اشاعات مضخمة؟
□ آفة تدمر الرياضة وليس كرة القدم .عىل الدولة
ان تتعاطى بجدية ملنع رضب املجتمع .الرياضة
تعكس حضارة املجتمع ورقيه .التالعب والرشاوى
آفة ترضب املجتمع كمرض عضال .اعتقد انه
يجب استعامل وسائل اقوى يف ردعها كتسليم
املشتبه بهم او املتورطني اىل دوائر الرشطة.
■ خائف عىل مستقبل اللعبة؟
□ لست وحيدا لديه هذا القلق .كرة القدم يجب
ان تدار من اصحاب االختصاص .نهضة فرنسا
الكروية جاءت تطبيقا لشعار "كرة القدم البنائها".
ادعو اىل اعتامد هذا الشعار يف لبنان ،واسناد
مسؤولية ادارة اللعبة يف كل املجاالت اىل مختصني
من اصحاب الكفاية.
■ هل ميكن ان نراك مجددا يف منصب املدير
الفني للمنتخب الوطني او يف منصب اداري يف
االتحاد؟
□ املوضوع غري مطروح حاليا .لدي شعور ،ال
بل كل الحامسة ،اىل انني قادر عىل خدمة كرة
القدم اللبنانية .اطمح اىل ابعد من املدير الفني
للمنتخب الوطني ،وال اخفي رغبتي يف منصب
املدير الفني لالتحاد الذي من مهامته االساسية
وضع اسس نهضة كرة القدم وثوابتها.
ن .ج

95

ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺗﻌﻠﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ّﻳﺔ
ّ
ﺗﺼﻤﻴﻤﻬــﺎ ﺍﻟﻤﺜﺎﺑﺮﺓ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
 70ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ

96

عدد  - 35آب 2016

عدد  - 35آب 2016

رياضة

بطولة املصارف في كرة السلة:
تنافس رياضي
ٌ

املدير العام املساعد ملرصف فرنسبنك الدكتور نقوال خريالله.

املدير العام لرشكة "سبورتس مانيا" طارق عبود.

تشكل بطولة املصارف يف كرة السلة التي تنظمها رشكة "سبورتس مانيا"
واحدة من اهم املناسبات الرياضية التي تجمع املصارف التجارية يف
مناسبة رياضية ،بعيدا من ضغط العمل الروتيني اليومي وحسابات
االرقام وبورصة العمالت وخدمة الزبائن.
هذه البطولة ،التي حجزت مكانا لها عىل روزنامة النشاط الريايض
للمصارف ،ونقلت املنافسة من تجارية اىل رياضية ،بدأت منذ ثالث
سنوات ،عام  ،2014مبشاركة تسعة فرق ،وارتفع العدد عام  2015اىل
عرشة ،ثم يف عام  2016اىل  12فريقا ،مع احتامل ارتفاع العدد يف بطولة
املوسم املقبل نظرا اىل النجاح الذي تالقيه سنة بعد اخرى.
املدير العام املساعد ملرصف فرنسبنك الدكتور نقوال خريالله ،الذي احرز
فريقه لقب بطولة العام الجاري بعدما حل وصيفا يف بطولة العام
املايض ،اكد لـ"االمن العام" ان ادارة املرصف تؤمن بان "العقل السليم
يف الجسم السليم" وبأن الدورات التي تقام بعناية مرصف لبنان "تخلق
جوا من التحدي واملنافسة االيجابية وتعزز روح التعاون بني املجموعة،
وتساعد عىل التنسيق والتوفيق بني عاميل الوقت والقدرة" .وشدد عىل
ان الفريق "يعكس صورة حقيقية عن املرصف وسمعته بالروح الرياضية
واملنافسة الرشيفة ،ويخلق جوا من التآخي بني الالعبني".
واضاف" :تالقي املصارف يف اجواء رياضية يخلق ديناميكية ويعزز
الصورة االيجابية عن املصارف يف الخارج".
وحدد الكفاية املهنية كعامل اسايس يف اختيار تشكيلة الفريق التي تضم
 15العبا ،لديهم املؤهالت الرياضية التي اعطتهم االفضلية عىل زمالئهم
املوظفني الذين يناهز عددهم  1676موظفا .ونفى ان يكون لالعبي

الفريق اي تسهيالت اضافية سوى تلك املرتبطة ببدل النقل وحوافز
تحض عىل تحقيق نتائج جيدة.
وكشف ان النشاط الريايض للمرصف ال يقترص عىل كرة السلة ،الذي
يشارك يف بطولة موظفي املصارف التي احرز لقبها عام  ،2010ثم حل
وصيفا عام  ،2013بل لدى املرصف فريق يف كرة الصاالت احرز يف املوسم
املايض املركز الثاين.
بدوره اكد املدير العام للرشكة املنظمة "سبورتس مانيا" طارق عبود
ان البطولة تشهد سنة بعد اخرى تطورا وتقدما عىل الصعيدين الفني
والتنظيمي" :لقب البطولة االوىل سنة  2014التي شاركت فيها تسعة
مصارف احرزها بنك البحر املتوسط ،ويف عام  2015شاركت عرشة فرق
وفاز بلقبها بلوم بنك ،ويف عام  2016شارك  12فريقا يف البطولة التي
تضمنت  82مباراة رافقتها احصاءات فردية وجامعية وامتدت من شباط
اىل ايار ،واحرز لقبها فرنسبنك عن جدارة بعد منافسة محتدمة".
ووضع البطولة يف اطار خلق جو من االلفة والتعاون والتعارف بني
موظفي املصارف ،وكشف انها "تؤمن وظائف لعدد من الشبان الذين
تخرجوا ولديهم مؤهالت علمية وموهبة رياضية".
وكان فرنسبنك احرز لقب بطولة  2016بفوزه عىل االعتامد اللبناين
بنتيجة  78ـ  60يف املباراة النهائية التي اجريت بينهام عىل ملعب
الهومنتمن يف سنرت اغباليان يف مزهر انطلياس .ونال مدير الفريق الفائز
عفيف نهرا جائزة افضل مدير فريق يف البطولة ،واملدرب رزق الله
زلعوم جائزة افضل مدرب ،وفريديريك زين جائزة افضل العب ،ومارك
قديس جائزة افضل سارق كرات.

97

98

عدد  - 35آب 2016

عدد  - 35آب 2016

رياضة

نمر جبر

رياضة الكارتينغ خطوة أولى
على طريق سباقات الفورموال واحد

رياضة الكارت التي تعرف بالكارتينغ
( )Kartingنوع من انواع سباق السيارات ،مع
اربع عجالت صغرية بسيطة .تقام عىل حلبة
صغرية يرتاوح طولها من  960مرتا اىل 1200
مرت .تعترب بوابة الدخول إىل السباقات االكرث
حامسة كسباقات التحمل «لو مان» و «االندي
كار» و«الفورموال  »3000و«الناسكار» ،وصوال
اىل قبلة سباقات السيارات «الفورموال واحد».
يكشف املهتمون برياضة املحركات ،ان
«كورتيس كرافت» هي االصل يف الكارتينغ،
حيث قامت بصنع اول سيارة عام  1956يف
جنوب كاليفورنيا ،رسعان ما انترشت هذه
الرياضة رسيعا ،واصبح لها محبون كثريون يف
امريكا واوروبا .متتلك سيارات الكارت رسعة
عالية ،وميكن لسيارة «السوبر كارت» ان تصل
رسعتها اىل  250كيلومرتا يف الساعة.
يصنع هيكل الكارت من الحديد الصلب او
الفوالذ تلبية ملعايري السالمة .ميكن ان تكون

املهندس امليكانييك جان مارك رزق.

السيارات مقفلة او مفتوحة بحسب متطلبات
السباق واملعايري التي تضعها الهيئة العاملية
للكارتينغ ،املنضوية تحت لواء االتحاد الدويل
للسيارات «فيا» .وللهيكل اشكال مختلفة
وفق االحوال املناخية ،حيث يفضل استخدام
هيكل صلب يف االحوال الجافة ،ولني يف املناخ
الرطب .اما افضل الهياكل فتلك التي تسمح
باضافة او ازالة اجزاء منه وفق ظروف السباق
ومعطياته.

منذ عام 1964
تقام بطولة العالم
في الكارتينغ سنويًا

للكارت نوعان من املحركات من دون
دفع رباعي ،احدهام تزود اياه من طريق
رشكات الدراجات النارية ،واالخر عىل الطاقة
الكهربائية .تعتمد رسعة سيارات الكارت
عىل انزالق العجالت ،وتروس التي تنقل
الحركة من العجالت يف املحور الخلفي اىل
العجالت يف املحور االمامي .ترتاوح قوة
املحرك من خمسة احصنة كحد ادىن اىل 20
حصانا كحد اقىص.
بعد أن بدأت صناعة محركات سيارات
الكارتينغ عىل اساس الدفع اليدوي من
اجل تشغيل املحرك ،تطورت االمور ليصبح
تشغيل املحرك اسهل ،ويعمل عىل املفتاح
كسائر محركات السيارات .وتختلف االطارات
املصنوعة للكارتينغ عن غريها ،فيتم صناعتها
من ماديت االملنيوم ،واملغنيزيوم ،وهي اربعة
انواع :امللساء للسباقات الجافة ،املاطرة
تستخدم يف االجواء املاطرة ،املتوسطة
للحلبات املبلولة الرطبة ،الخاصة لالحوال غري
الطبيعية كالثلج او الطني.
للكارت سباقات عدة ابرزها الدولية التي تعترب
من اهم الفئات وتتصدر فئة «ك ف  »1الئحة
اهم سباق يف رياضة الكارتينغ ،حيث يتنافس
ابرز السائقني التي تلزم السائقني قيادة سيارة
فئة  125سنتيمرتا مكعبا ،مع نظام تربيد مايئ
للمحرك .تعترب الفئات األخرى كفئات «ك ف
 2و 3و »4اقل شعبية ،لكنها تساعد السائقني
عىل صقل مواهبهم وتحسني ادائهم متهيدا
للمشاركة يف سباقات من مستوى اعىل.
كسائر سيارات الرسعة ،تتمتع سيارات
الكارتنغ بتقنيات عالية كقياس رسعة الدوران
باللفة ،والتوقيت ،وعدد اللفات ،وارسع لفة،
ومستوى تربيد املحرك ،وامور اخرى تساعد
السائق عىل تحسني ادائه.
يف الواليات املتحدة واوسرتاليا مثال ،ميكن

حلبة «بيت ستوب» التي تقام عليها مراحل بطولة لبنان يف الكارتينغ.

البدء مبامرسة اللعبة عىل مستوى تنافيس من
عمر مبكر.
تقام بطولة العامل للكارتينغ منذ عام 1964
سنويا يف احدى الدول التي يختارها اتحاد
اللعبة ،وتستخدم الفرق املشاركة مواصفات
املحرك نفسها ،وغالبا ما يكون مصدر املحرك
مصنع واحد.
محليا ،كان املهندس امليكانييك جان مارك
رزق الذي نال شهادة هندسة السيارات يف
فرنسا ،وتابع املرحلة التدريبية عىل حلبة
« ”RKCالفرنسية االكرب واالشهر يف العاصمة
باريس ،والذي ميلك براءة اخرتاع اول آلة
تخترب قوة املحركات التي اعتمدت الحقا يف
قسم محركات الرسعة يف الحلبة ،اول َمن
استقدم رياضة الكارتينغ اىل بريوت عرب حلبة
«بيت ستوب» الذي انشأها يف منطقة زوق
مصبح الكرسوانية يف ايلول عام  ،1995والتي
يرتاوح طولها من  920اىل  960مرتا.
واكد ان القوانني الجديدة تفرض ان ال يقل
طول الحلبة عن  1200مرت« :ال امكان لدينا
لتوسيع الحلبة ،النية قامئة النشاء حلبة
مبواصفات عاملية ،ونحن يف صدد البحث عن
قطعة ارض تناسب مرشوعنا».
والحظ ان االقبال عىل قيادة سيارات
الكارتينغ كان قويا يف االشهر الثالثة التي تلت
افتتاح الحلبة« :كنا نبقى حتى ساعة متقدمة
من الليل ،وغالبا ما كنا نضطر لالعتذار من
الزبائن ،ثم بدأت االمور تتحول تدريجا من
هواية اىل احرتاف بعدما تحمس عدد من
السائقني املوهوبني بعضهم ابطال سابقني يف
الرايل فاشرتوا سيارات خاصة».

سيارة الكارت املخصصة للفئات الصغرية ،املزودة حامية اطاراتها لتفادي الحوادث.

وقد استضافت حلبة «بيت ستوب» اول
بطولة رسمية عام  1995لفئة واحدة مبشاركة
 15متسابقا ،وهي تطورت مع السنوات حتى
باتت تشمل خمس فئات عمرية بدءا من
مثاين سنوات وصوال اىل  16سنة وما فوق .كام
• مصانع سيارات الكارتينغ :افانتي كارت،
اش يس ايفانس ومارغاي برودكتس
(الواليات املتحدة االمريكية) ،برييل ،يس
ار ج ،كوزميك كارت ،ام يب آي كارت
وتوين كارت (ايطاليا) ،غييارد (بريطانيا)،
روتاكس ماكس (النمسا).
• تزن سيارة الكارت املحرتفة من  75اىل
 80كيلوغراما .تصنع يف عدد من الدول يف
العامل ،كام تتميز ايطاليا بوجود عدد كبري
من خطوط التصنيع .كذلك تتميز والية
كاليفورنيا يف الواليات املتحدة االمريكية
بصناعة الكارت .ترتاوح كلفتها من
خمسة اآلف دوالر (فئة  8ـ  10سنوات)،
و 11الف دوالر (فئة  16سنة وما فوق).
• ابرز السائقيني الذين بدأوا مسريتهم
بالكارتينغ قبل الوصول اىل سباقات
الفورموال واحد :ايرتون سينا ،مايكل
شوماخر ،فرناندو الونسو ،كيمي رايكونني،
لويس هاميلتون ،ويارنو تروليل.
• تقام سباقات بطولة العامل يف الكارتينغ
عىل حلبات يف اوسرتاليا ،كندا ،فرنسا،
هونغ كونغ ،جنوب افريقيا ،اسبانيا،
بريطانيا ،الواليات املتحدة االمريكية.

ان عدد السائقني ناهز  40سائقا« :السائقون
املحليون الذين يفوزون بسباقات رشكة رو
تاكس لصناعة املحركات يتأهلون اىل بطولة
العامل التي تنظمها الرشكة مبشاركة 300
متسابق ،ويف السنة املاضية شارك من لبنان
كل من كريستوفر رزق يف فئة  13ـ  15سنة،
وباتريك نجيم يف فئة  16سنة وما فوق».
ولبلوغ مرحلة االحرتاف عىل السائق الهاوي ان
يبدأ القيادة عىل سيارة ال يتعدى قوة محركها
سبعة احصنة .وبعد  10تجارب من القيادة
الناجحة يحق له االنتقال اىل قيادة سيارة
مبحرك بقوة تسعة احصنة .ال يستطيع االنتقال
اىل قيادة سيارة مبحرك بقوة  15حصانا اال بعد
ان يسجل  1:02:00دقيقة يف اللفة الواحدة.
اجراءات الحامية تفرض مراقبة السائق يف
التجارب قبل السامح له باملشاركة يف البطولة
الرسمية التي تتضمن مثاين مراحل اقيم منها
ست ،وتبقى مرحلتان ستقامان يف ايلول املقبل.
وكشف رزق ان الصعوبات التي تواجه رياضة
الكارتينغ يف لبنان تعود يف شكل رئييس اىل «غياب
الدعم املايل من الجهات الرسمية يف الدولة ،وعدم
وجود حلبات لعدم توافر املساحات ،اضافة اىل
عدد السائقني الضئيل مقارنة مع دول اخرى.
السائقون اللبنانيون ال يتدربون كفاية مقارنة مع
سائقني يف دول اخرى».
واعرتف بان السائق اللبناين يواجه صعوبات
للتأقلم يف السباقات الخارجية« :العادات
مختلفة بني السباقات املحلية والخارجية،
ما يجربنا عىل دفع الشباب اىل املشاركة يف
سباقات يف كندا واملانيا لكسب املزيد من
الخربة واالحتكاك مع سائقني عامليني».
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رياضة
السجن ست سنوات للع ّداء األوملبي
أوسكار بيستوريوس
قضت محكمة يف جنوب افريقيا بسجن العدّاء
االوملبي الجنوب افريقي املبتور الساقني
اوسكار بيستوريوس ،املتهم بقتل صديقته عام
 ،2013بالسجن  6سنوات .وراعت القاضية
جملة من االعتبارات لتخفيف العقوبة عن
املتهم التي تصل اىل  15عاما .واكد محامي
بيستوريوس ان موكله لن يستأنف القرار
وسينفذ العقوبة .وعانق بيستوريوس (29
عاما) عائلته قبل نقله خارج قاعة املحكمة اىل
سجنه ليقيض عقوبته.
وفرض بيستوريوس ،الذي ولد عام 1986
وبرتت ساقاه بعد بلوغه  11شهرا ،نفسه
نجام يف دورة االلعاب االوملبية عام 2012
يف لندن ،حيث بلغ الدور النصف النهايئ
يف سباق  400مرت ،وشارك مع منتخب
بالده يف سباق التتابع  4مرات  100مرت،
واضحى اول ريايض مبتور الساقني يشارك
يف االوملبياد .بعد اسبوعني حصد ذهبيتي

سباقي  400مرت والتتابع  4مرات  100مرت
يف الدورة الباراملبية ،وحل ثانيا يف سباق
 200مرت .كام احرز يف بيجينغ ذهبيات
سباقات  100مرت و 200مرت و 400مرت يف
املنافسات الباراملبية لذوي االحتياجات

الخاصة .وشارك يف بطولة العامل يف مدينة
دايغو الكورية الجنوبية عام  ،2011واصبح
اول ع ّداء من ذوي االحتياجات الخاصة
يقاسم "االصحاء" منصة التتويج اثر حلوله
ثانيا يف سباق  400مرت.

العدّاء بيستوريس يف احدى جلسات محاكمته.

ثالثة العبني إيطاليني متو ّرطون في رشوة

الدوري االيطايل يف كرة القدم "الكالتشيو" االكرث جدال يف العامل.

حكم القضاء االيطايل بالسجن عىل ثالثة العبني سابقني واداريني اثنني يف قضية
تالعب بنتائج املباريات يف القسم الثاين من الدوري االيطايل لكرة القدم.
وعوقب الالعبون دانييل دي فيزي وفينسينزو سانرتوفو وايفان رايتشيتش بالحبس
ستة اشهر مع ايقاف التنفيذ بسبب تورطهم يف التالعب بنتيجة مباراتني لفريق باري
االيطايل يف الفرتة ما بني عامي  2007و .2009واكدت احدى املحاكم يف مدينة باري
ان اداريني اثنني عوقبا ايضا بالحبس مع ايقاف التنفيذ ملدة ترتاوح بني ستة اشهر
و 18شهرا .عىل جانب آخر ،متت تربئة  13متهام يف القضية نفسها حسبام افادت
وسائل االعالم االيطالية .واوضحت النيابة العامة ان مبلغا يقدر بـ 220الف اورو تم
تخصيصه كرشوة للتأثري عىل نتيجة هاتني املباراتني .وكانت الرشطة االيطالية قبضت
الشهر املايض عىل  10اعضاء يف عصابات املافيا يف مدينة نابويل بسبب هذه القضية.
ويعترب ارماندو ايزو ( 24عاما) ،الذي كان يلعب يف صفوف نادي افيلينو خالل الفرتة
التي شهدت واقعة التالعب ،احد املتهمني يف القضية وهو رفض التهم املنسوبة اليه،
واكد انه يعيش يف "كابوس" منذ بدأت التحقيقات معه الشهر املايض.

بيليه يبيع كأس العالم!
كشفت احدى كربى رشكات املزاد العلني يف الواليات املتحدة االمريكية
ان اسطورة كرة القدم اديسون ارانتي دو ناسيمنتو املعروف بـ"بيليه"
باع نسخة طبق االصل من كأس العامل التي ميتلكها يف مزاد علني اقيم يف
مدينة لوس انجلس االمريكية استمر ثالثة ايام.
وبيليه  73عاما (مواليد  23ترشين االول  ،)1940الذي احرز كأس العامل
 3مرات ،باع النسخة التي تعود اىل مونديال  1970الذي اقيم املكسيك يف
مقابل  340الف اورو ،كام باع ميدالية اول مونديال شارك فيه عام 1958
وميدالية عام  1962مببلغ ق ّدر بزهاء  340الف اورو .اضافة اىل الحذاء
الذي ظهر به يف فيلم "الهروب اىل النرص" ( )Escape To Victoryيف
مقابل  8000اورو.
وسيذهب جزء من عائدات املزاد اىل «بيكينو برينسيبي» ،احد اكرب
مستشفيات االطفال يف الربازيل.

اسطورة كرة القدم الربازييل بيليه.

روسيا تعفي جمهور «مونديال »2018
من تأشيرة دخول
اعلنت الحكومة الروسية ان جمهور كرة
القدم ،الذي يحمل تذكرة دخول اىل مباريات
نهايئ بطولة العامل «مونديال روسيا »2018
التي تستضيفها روسيا عىل ارضها صيف

 ،2018لن يحتاج اىل تأشرية دخول البالد.
وكان الرئيس الرويس فالدميري بوتني ،الذي
وعد بحرية الدخول اىل بالده خالل ترشح
روسيا الستضافة املونديال ،وقع الشهر

بطاقة املباراة وجواز السفر يكفيان لدخول روسيا ملشاهدة مباريات كأس العامل .2018

املايض القانون الذي ينظم هذه املسألة.
ويتعني عىل الجمهور ،كام حدث يف خالل
دورة االلعاب االوملبية الشتوية عام 2014
التي استضافتها مدينة سويش الروسية،
تسجيل استامرة بيانات شخصية عىل
االنرتنت من اجل الحصول عىل «بطاقات
هوية مشجع".
وجاء يف القرار الحكومي ان رسيان مفعول
البطاقات يبدأ قبل  10ايام من انطالق
منافسات املونديال يف  14حزيران ،2018
وميتد اىل ما بعد انتهاء البطولة بـ 10ايام.
وسبق للسلطات الروسية ان سمحت يف
نهايئ بطولة دوري ابطال اوروبا يف كرة
القدم عام  2008الذي اقيم يف موسكو،
لجامهري فريقي مانشسرت يونايتد وتشيليس
بدخول البالد بجواز السفر وتذكرة املباراة
فقط.

101

102

تسلية

عدد  - 35آب 2016

الكلمات املتقاطعة

عدد  - 35آب 2016

مثل في الدائرة

الكلمات المتقاطعة

إعداد نعوم مسعود

مثل في الدائرة

naoummassoud@live.com
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عموديًا

الح عىل غرميه – دولة اوروبية
 1ثائرة روسية اطلقت النار عىل– وزن مقداره الف كيلوغرام – إله
 1رئيس فرنيس راحل  2-فنان لبناينالفم ّ 8-
 9العب كرة قدم برتغايل – رفيقلينني عام  1918واصابته بجروح
الحرب عند الرومان  10-نوع من
من اغانيه "بايل مشغول" – بطل
االسفار
مشغول"
"بالً
الغناءفنان
راحل -2
-1
الرسول يف اسفاره كتب انجيله
بطل بولس
بالرصاص–يف فناء
اعدمت رميا
مناملايناغانٌه خطرية
لبنانًنازي
العاملي – مارشال
فرنسً الف ليلة
رئٌسرات يف قصص
االسفار واملغام
الرسل  10-فن البيع – حرف
واعامل
ولحد
قرب
2الصيد
حبائل
–
الكرملني
–
الثانية
العاملية
بالحرب
اسمه
ارتبط
ممثل
–
اللحم
او
الخبز
يبس
3وليلة
ولٌلةمدينةٌ -3بس الخبز او اللحم – ممثل
والمغامرات فً قصص الف لٌلة
– نسبة اىل مواطن من امريكا الشاملية نصب – منطقة معروفة يف بريوت 11-
ومخرج امرييك مشهور – خاصتي ومليك سالح قديم  11-جبان ضعيف –
– يتمامن بعضهام بعضا –
باالجنبٌةقليل –
نعم– مخرجة ماء
وخامل –3-للتفسري
خاصتًالقديم
–اكرب مدن الرشق
سويرسية –
باالجنبية – ضباب
 4ذرية – نعمضعيفذرٌة
وملكً –-4
امٌركً مشهور
ومخرج
شعور  12-عاصمة افريقية – ابتكارات
لبنانية – اسم موصول  4-عاشق
واشهرها  12-ضمري منفصل – احدى
رقيق  5-رشكة الكرتونيات يابانية
اطلقتمنقدٌما
تسمٌة
معروفة– –
ٌابانٌة
الكترونٌات
رقٌققدميا-5عىلشركة
ضباب
على 13-صاح التيس – رأس
واخرتاعات
الزحافات اطول
حيوان من
ذاته
االمريكية – حرف
الواليات املتحدة
تسمية اطلقت
معروفة –
يف املغرب عىل االطليس غرب طنجة
الضب واقرص من التمساح موطنه
البالد الواقعة عىل ساحل البحر االبيض نصب  13-قام بهجوم واسع – ولد
شماال
البحر
على
باالجنبية  14-السهل ّ
والهي –
العاصً – كتاب
مصب البطة 5-
من– مىش مشية
المتوسطالحارة
البالد
االبٌضالسني
فرنسا من روافد
ساحل– نهر يف
حتى الفرس
الواقعةشامال
البالدمصب العايص
املتوسط من
جزائرٌة– من الفاكهة اعىل الدول
مغنٌة امر مكتوم
البحر االسود
كفرآسيوية –
صدري -6عاصمة
 14مدينة يفمن الطيب
قورة –
الناصدري
رأسمرض
الناقورة جنوبا –
لؤلؤة –
بالنعمة
مرض
اخالط–
جنوبا
رأسحتى
انتاجا لها ايطاليا  15-مدير عام سابق
يف بلغاريا – بقرة وحشية  6-حمل
والية فلوريدا االمريكية – افراز ابيض
 6كفر بالنعمة – مغنية جزائرية –لالمن العام اللبناين – جزيرة يونانية
ثقيل مرهق وشاق – من العمالت –
ينشأ من التهاب االنسجة بتأثري من
تسهيل الدرس ليتمّ فهمه  7-رشكة
يف بحر ايجه
مدينة ايطالية  7-نقلها قدموس من
مالبس رياضية يف املانيا – منطقة عالية الجراثيم يف جسم االنسان – احرف
فينيقيا اىل مدينة طيبة يف اليونان
متشابهة  15-نضال وجهاد يف سبيل
يف جزيرة كابري االيطالية  8-ظرف
– صناعة وحرفة بلغة العامة – كانت
مبعنى وسط – مدينة سياحية يف قربص االستقالل – رئيس لبناين راحل
اسنانه قصرية ملتزقة منعطفة عىل غار
 9-ربة القمر يف امليثولوجيا الرومانية
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هذه اللعبة مك ّونة من كرة
يف داخلها حروف مكررة
واملطلوب شطب كل حرف
مكرر ثالث مرات يف كل من
الخانات ليتبقى لنا يف كل خانة
أحرف غري مشطوبة تشكل
الكلامت املطلوبة للوصول
اىل املثل املأثور من األمثال
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شروط اللعبة

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

الكلمة الضائعة مكونة من  7حروف:
قائد راحل للجيش اللبناين
ابراهيم طنوس – اسكندر غانم – اميل
لحود – املنذر – ايريش – ايفان –
بونابرت – توفيق سامل – جورجي
– جويك – جريد – حنا سعيد – خالد –
سبريس – صقر – طارق بن زياد – ظن
– عادل شهاب – عمرو – عز – فيكتور
خوري – فالرت – فخ – قورش – قيرص
– قيس – كليب – ميشال عون –
مونتغمري – مانشتاين – هنيبعل –
هتلر – هانز

103

104

تسلية

عدد  - 35آب 2016

حروف مبعثرة

عدد  - 35آب 2016

متفرقات

حروف مبعثرة 35

زاملر

باعلرن

ووھيدلو

ركتيكي

نويلوبا

تيقرت

سايقبيب

والل

كويبر

قةعد

انطوت

مركب

ةزحيق

دجايب

صفةو

يلشب

װ

װ

װ

װ

28

38

44

26

حدث يف مثل هذا الشهر

= 27
= 37
= 39
= 33

 -1بحٌرة شاطئٌة فً رومانٌا على البحر االسود تشتهر بمصائد السمك
البحر -9لعبة املكعب السحري مكونة من
-1بحرية شاطئية يف رومانيا عىل
شروط ّاللعبة
 -2حالق ومزٌن
ستة الوان
االسود تشتهر مبصائد السمك
مك ّونة من
هذه اللعبة
-10امساكالعبا
ٌلعبها فرٌقان من اثنٌن وعشرٌن
جماعٌة
كلانكلترا ،وهً
فوقفً
القومٌة
الرٌاضة
وبخل		
		
رٌاضةزّين
-2حالق وم
مستطي ًال.
16 -3
والبنًرتا ،وهي -11مدينة مغربية يُطلق عليها لقب
واالخضريف انكل
االزرقالقومية
-3الرياضة
تعطٌها اللون منها
 -4من
العٌنحروف
اجزاءتتبعرث
مستطيل
حربمنقرٌشالحاممة البيضاء		
فريقان
السعودٌةيلعبها
جامعية
رياضة
المكرمةجواباً
اشتهر فً
العربٌة
فً المملكة
مكة
فً
جبل
 -5عند انتظامها تشكل
-12ورقة تصدر عن طبيب يكتب فيها
		
اثنني وعرشين العبا
الواردة أدناه.
 -6لألسئلة
السفن
مقٌاس سرعة
-4من اجزاء العني تعطيها اللون منها اسم الدواء وكيفية استعامله يعطيها
األسئلة
أحد
معرفة
 -7عند
ُ
والبنيانواع العطور
صنع اجود
ستعمل فً
			
للمريض
واالخرض
مادة تستخرج من كبد الحوت تاالزرق
داخل
الجواب
نضع
 -8حرف ٌدل على امتناع شًء لوجود
غٌره مكة املكرمة يف اململكة -13جهاز يضخم الصوت ويجعله
-5جبل يف
املستطيل مع رقم السؤال
السعودية اشتهر يف حرب قريش مسموعا جدا		
العربية
 -9لعبة المكعب السحري مكونة من ستة الوان
وهكذا دواليك .ملعرفة
-14مدينة ايطالية توجد فيها اقدم
-6مقياس رسعة السفن
 -10امساك وبخل
صحة األجوبة نجمع
تستخرج من كبد الحوت جامعة يف العامل تأسست عام 1088
-7مادة
 -11مدٌنة مغربٌة ٌُطلق علٌها لقب الحمامة البٌضاء
-15الحرير الناعم 			
ُتستعمل يف صنع اجود انواع العطور
األرقام املوجودة داخل
 -12ورقة تصدر عن طبٌب ٌكتب فٌها اسم الدواء وكٌفٌة استعماله ٌعطٌها للمرٌض
-8حرف يدل عىل امتناع يشء لوجود غريه -16عاصمة السينام يف العامل
املستطيالت ليك تتطابق
 -13جهاز ٌضخم الصوت وٌجعله مسموعا جدا
مع األرقام املوجودة يف
 -14مدٌنة اٌطالٌة توجد فٌها اقدم جامعة فً العالم تأسست عام 1088
أسفل ويسار الشبكة.
 -15الحرٌر الناعم
 -16عاصمة السٌنما فً العالم

أسماء من التاريخ
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7

سلطان عثامين ( )1481-1429فتح القسطنطينية
وحد
وحمل لقب القيرص اىل جانب القاب عدةّ .
ماملك االناضول وتوغل يف اوروبا حتى بلغراد .عايل
الثقافة محب للعلم والعلامء
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16 15 14 13 12 11 10 9
 = 14+10+9+8+1+6+5دولة اوروبية
 = 7+3+4+12+11الحسن االخالق
 = 13+2+15+1دار اآلثار
 = 16+3صفرة البيض

SU DO KU

مستوى صعب Sudoku
7

آب  :1914افتتاح قناة بنام للمالحة
البحرية بني املحيطني االطليس
والهادئ.
آب  :1919اندالع الثورة العسكرية
الرتكية بقيادة مصطفى كامل ضد
الدولة العثامنية.
آب  :1964انتخاب شارل حلو
رئيسا للجمهورية اللبنانية.
آب  :1988مقتل الرئيس الباكستاين
محمد ضياء حق مع السفري االمرييك
يف حادث تحطم طائرة.
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اقوال مأثورة

"الخري الذي تفعله يف الصباح
سوف ينساه الناس غالبا يف املساء.
هذه هي الحياة ويحدث هذا مع
الجميع ،لذا ال تتذمر واستمر يف
فعل الخري".
(باولو كويلو)
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مستوى وسط
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مستوى سهل Sudoku
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مستوى صعب

شروط اللعبة

1

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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طرائف
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حني وصل االديب االنكليزي اوسكار
وايلد اىل نيويورك عام  ،1882سأله
موظف الجامرك :هل لديك يشء
ترصح عنه؟
ّ
اجاب وايلد :نعم!
وما هو؟ اردف املوظف.
اجاب وايلد :عبقريتي.
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معلومات عامة

اعتقد املرصيون القدماء ان دفن
موتاهم يف وعاء كبري من العسل
من شأنه ان يحفظ اجسادهم
من التلف .هكذا دفن االسكندر
املقدوين .اما اليوم ،فإن بعض
االختصاصيني يعتربون ان استهالكنا
املعلبات املضاف اليها املواد الحافظة
من شأنها ان تجعل اجسامنا تتشبع
من هذه املواد و ُتحفظ بعد املامت
بعيدة من التلف فرتة من الزمن.

مستوى وسط Sudoku
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مستوى سهل

حلول العدد34
حل حروف مبعثرة

 1محجم  2-تسونامي  3-داية 4طولون  5-الطامة  6-ماموث 7قادومية  8-منغوليا  9-الجودي 10الزولو  11-قمرة  12-تغريد 13تيهور  14-كريوسني  15-حنجلة 16-قتيبة

حل الكلمة الضائعة

داين بسرتس

حل اسماء من التاريخ

كريستوف كيشلوفسيك

حل مثل في الدائرة

خدو البنات من صدور ّ
العمت

حل SU DO KU

حل مستوى صعب Sudoku
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حل مستوى وسط Sudoku
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حل مستوى سهل Sudoku
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مستوى صعب

حل كلمات متقاطعة

مستوى وسط

افقيا
 1ناغورين كاراباخ  2-يورغو شلهوب – رعاع  3-شد – وب –فيل – زبل  4-ايض – ال – ساعور – وي  5-نرسين نرص – مارد
 6اياك – يفتخر  7-وطد – بافاريا  8-اج – الواحات – غائب 9-حوراين – واتسن  10-السا – سل – اندري  11-إملام – آدم – امس
 12حاتم – صور – فت  13-عس – يتلف – لب – واصا  14-امالربيع – السهوب  15-جوزف نانو – اوسلو

مستوى سهل

عموديا
 1نيشان – ساحل العاج  2-اوديسا – جوال – سمو  3-غر – رضير– رسمه – از  4-وغى – يا ا ا ا ا – ييل  5-رو – لنكولن – محرتف
 6نشوان – طويس – النب  7-يلب – صيدا – التفيا  8-هك – رسف– حس – دم – عن  9-اوفا – تبا – ام  10-ربيعة خاتون – صبا 11-
لو – رف – ادفو – ال  12-بر – رم – اغرت – روسو  13-اعز – اوراسيا
– اهس  14-خابور – ينئ – مفصول  15-عيل دياب – غستابو
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رئيس التحرير المسؤول
العميد م .منير عقيقي

لبنان محطة إنتظار
التحدي الكبري الذي يواجه اللبنانيني راهنا ،هو
قدرتهم وارادتهم الوطنية يف حامية لبنان والعودة به
اىل حيث كان رائدا بني االمم والدول ،واىل حيث كان
وطنا يسري بخطى حثيثة يف مسالك التقدم للوصول اىل
اكتساب مناعة وطنية داخلية تجبه االخطار والتدخالت
واالنقسامات .ليس مبالغة القول ان املشهد الحايل ال
يبعث عىل االرتياح جراء الرتدي يف بعض املؤسسات،
فضال عن ضعف املناعة بازاء االنقسامات التي
تعصف باالقليم ،وتهدد تاريخ شعوب املنطقة ودولها
وجغرافيتها.
ليس باالمر اليسري عىل اي مراقب ان يتلمس بشاعة
ما يحصل ،او ما ستؤول اليه االمور مستقبال يف ظل
تجاذب دويل واقليمي اكرب من لبنان ،حتى كاد يصبح
اقوى من وحدته الوطنية يف وضعها الراهن التي
ترتاجع امام رسطان العصبيات الذي بدأ ينهش جسد
الجامعات اللبنانية .يزداد املشهد تشاؤما مع قراءة
الخط البياين ملا يجري من حولنا ويف العامل من جهة،
وللسياسات الدولية نحو لبنان التي ترهن دعمها له
امنيا واقتصاديا رشط بقائه محطة للمنكوبني والضحايا
النازحني عن اوطانهم.
بهذا املعنى فان القراءة املعاكسة لهذا الواقع ال تعني
اال امرا واحدا ،هو ان لبنان صار محطة انتظار لوصول
الحلول االقليمية ،ونقطة انطالق لتسويات قد ال تأيت
مع اشتداد اوزار الحرب والتعرث الديبلومايس الذي كلام
نهض من كبوته سقط مجددا عىل وقع دوي املدافع
والتفجريات والحروب االرهابية املتنقلة عرب العامل.
االشرتاط عىل لبنان يأيت فوق قدرته عىل االحتامل جغرافيا
ودميوغرافيا واقتصاديا وبيئيا ،ومن دون ان يعني ذلك
يف حال من االحوال اي موقف من النازحني او الالجئني.
فهم منكوبون ومقهورون يف اوطانهم وعنها .لكن
القارة االوروبية التي يبلغ تعداد سكانها مئات املاليني،
ومساحتها الجغرافية تتجاوز عرشة ماليني كيلومرت مربع،
مل تق َو عىل احتامل اكرث من مليوين الجىء ونازح ،بينام
املطلوب من لبنان ان "يهضم" بسالسة وجود ثلث
تعداد شعبه ،وال حد ادىن من الدعم اال برشوط اصبحت

معروفة ،علام ان لبنان اساسا مصاب بتحسس بنيوي من
"فوبيا" الدميوغرافيا وحركتها صعودا او نزوال.
يقابل هذا املشهد نوع من االنكفاء الوطني اذا جاز
التعبري امام سيل التهديدات االرهابية والشائعات التي
ترسي بني اللبنانيني كالنار يف الهشيم .اىل ذلك ،هناك
يشء من انعدام الثقة الشعبية بكل ما يجري ،بعدما
كرثت الفضائح يف كل االتجاهات ،ناهيك بالشلل
الدستوري متوجاً بشغور رئايس يهدد كل مؤسسات
الدولة التي تتداعى وتتآكل شيئا فشيئا امام القوى
السياسية ،املطالبة بتفاهامت وتوافقات تساهم يف
صمود اللبنانيني وتعزز البناء الوطني العام .وهذا ما
كان يجب ان يحصل مع االنتخابات البلدية يف سائر
املحافظات واملناطق .بدال من ان تكون هذه املحطة
الدميوقراطية مبعثا لحيوية سياسية ،انتهت اىل مزيد من
الترشذم والتفتت واالنقسام.
هذه املأساة التي يعيشها اللبنانيون جميعا بكل تفرعاتها،
يتطلعون بأمل كبري اىل املستقبل ،يبنون تفاؤلهم عىل
قدرة مؤسساتهم العسكرية واالمنية عىل صون الكيان
وحامية الشعب ،ومواكبة اعادة بناء السلطة للخروج
من هذه االزمة التي تعصف بنا.
تحية كبرية نوجهها اىل مؤسساتنا التي تحتفل بعيد
تأسيسها يف التاسع من حزيران ،واالول والسابع
والعرشين من آب من كل عام .هذه املؤسسات التي
يدفع عنارصها مثنا باهظا يف املحافظة عىل الوطن انفاذا
للقسم الذي ادّوه امام الله.
ان اجمل هدية نقدمها اىل ابناء مؤسساتنا يف مناسبة
اعيادها ،العمل عىل تصويب االمور ،وتجنيد الطاقات
والقدرات عىل قاعدة ان االمن السيايس واالجتامعي
واملايل للبنان لن يكون مستقرا ومعززا اال بتوافق
اللبنانيني وثباتهم يف مواجهة التحديات.

إلى العدد المقبل

