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في هذا العدد

أزمة الصحافة ...أزمة مجتمع
مل يكن انتشار خرب توجه بعض الصحف اللبنانية العريقة اىل االقفال ،جيدا بني اللبنانيني الذين عارصوا انشاء
هذه الصحف او واكبوا اصداراتها اليومية .وقد حل اليأس عند الكثريين جراء القرارات املتخذة نتيجة التعرث
الذي يواجهه هذا القطاع ،خالفا للتفاؤل الذي بعثه انتخاب العامد ميشال عون رئيسا للجمهورية ،وليجعل
املشهد املدين قامتا.
السبب املعلن يف بيانات الصحف التي تدرس هذا القرار ،مل يكن جديدا :االوضاع االقتصادية واملالية املرتدية
وضمور الحياة السياسية .ويبدو ان االمور وصلت اىل مستويات متقدمة من التأزم .اذ مل تكن احوال هذه
الصحف يف احسنها قبال .فهي تصارع للبقاء يف وجه الصحافة االلكرتونية املتنامية منذ سنوات عدة ،يف ظل
غياب مصادر التمويل وتراجع املعلنني وبروز االزمة املالية العاملية.
اسباب االزمة ال ميكن حرصها لتعدد اآلراء فيها وعنها .صحيح ان املشكلة تطاول الصحف الورقية عرب العامل.
لكن الفرق ال يزال شاسعا بني العامل العريب وغريه لجهة مقاربة ازمة الصحافة .الفرق بني االثنني ان العامل
العريب حكمت انهيار صحفه املطبوعة ازمات الحروب فيه عىل مستوى التمويل ،انقطاع الخدمات االلكرتونية
وترديها ،فقدان الصدقية ،احتجاب الصحف االستقصائية يف االخبار وظهور بعض الصحف كأنها بيانات حزبية
وفرمانات ...يف حني ان الصحف العاملية العريقة ّ
وظفت التطور التكنولوجي لالستمرار ،واستطاعت انشاء
مواقع الكرتونية تحتوي ازمتها ،تنافس الصحف الصاعدة ،مع وجود فارق جوهري بني فكرتني :مواقع الكرتونية
وصحف الكرتونية.
تتعدد املشكالت املتعلقة بالصحف العربية وتتشعب .بعضها ال يرتكز اىل وجود ثقافة حقيقية لدى املعنيني
تعي اهمية الصحف االلكرتونية وموقعها الراهن باعتبارها صحيفة قامئة يف ذاتها ،وليست مجرد ترف للنسخة
الورقية .اما الجزء االخر من االزمة ،فله اسبابه الجوهرية ،ال بل العضوية ،مبا درج عىل تعريفه ان البنى
الداخلية للصحف وهيكليتها االدارية واالعالنية واالنتاجية ال تزال متخلفة مبعناها املؤسسايت ،عائلية تعتمد
التوريث وهذا يناقض مرشوع البناء املتكامل الي صحيفة وفلسفتها ما يدفع بها اىل التقهقر.
هناك من يرى ان حريتنا اإلعالمية كانت نتيجة التمويل املتضارب .هذه الصحيفة ُتول من دولة ما ،فتشتم
دولة معادية لها ،وهكذا دواليك ،ما خلق للقراء فرصة لالطالع عىل وجهات نظر مختلفة ،وهذا ما استطاعت
الصحافة اللبنانية فعله ،من خمسينات القرن املايض حتى سبعيناته ،ما انتج حركة ثقافية كربى يف البالد.
كانت الصحافة اساس الفورة الثقافية .اما اليوم فانتهى التمويل املتضارب ،والطبقة السياسية مصابة بنوع من
الخمول ،والصحافيون املهرة يئسوا من تخبط املالكني واملمولني ،وعدم متييزهم بني صفة النارش ورئيس التحرير.
امام هذا الواقع تفتح مجلة "االمن العام" يف هذا العدد ملف ازمة الصحافة املكتوبة والوسائل التي ميكن
من خاللها الحؤول دون انهيار قطاع رئييس ومهم يف املجتمع املدين ،سواء عرب تسعري االشرتاكات ،او مساهمة
الدولة والقطاع الخاص بكل مسمياته ،او الفاتورة االعالنية ،وذلك بهدف الحفاظ عىل ميزة لبنان وريادته يف
عامل الصحافة ،ومنع ترشيد مئات العائالت التي ال تعرف غري حامية "صاحبة الجاللة".
الرهان دامئا عىل ما قاله الصحايف املرصي الكبري الراحل مصطفى رشدي "حبيبة القلب عطرها حرب وورق".
فال تدعوا صديق الصباح ،ومعلوماته واخباره وزواياه الخاصة يهرب من ايدينا .فلنع اهمية الصحافة الورقية،
ولنعمل عىل منع موتها وتحولها اىل ذكرى.

"االمن العام"
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مواطنية صالحة وطن أفضل

شباط  2017عدد  41السنة الرابعة

اللواء عبّاس إبراهيم:
األمن للشعب
واإلستقرار للوطن

الفهرس
 24متروبوليت صور للروم الكاثوليك
يكرّم اللواء عبّاس إبراهيم

الصحافة املكتوبة:
ضحية تطوّ ر
أم أفول مهنة؟
مجلس النواب بني التشريع والخدمات

ماذا يطلب اإلقتصاديون من العهد الجديد؟

إنتخابات  :2017إستحقاقا القانون واملهل

ماذا تفعل املرأة في األمن العام؟

كانون الثاين  2017عدد  40السنة الرابعة

رئيس التحرير املسؤول
العميد منري عقيقي
مجلة شهرية
تصدر عن املديرية العامة لألمن العام
مثن النسخة  3000ل .ل.
االشرتاك السنوي لألفراد  150،000ل.ل.
للمؤسسات  300،000ل.ل.
رئيس شعبة مجلة االمن العام
عمر
النقيب جامل ّ
الربيد االلكرتوين majallasection@gmail.com
التحرير
العنوان:املديرية العامة لالمن العام،
املبنى رقم  ،3قرب املتحف ،بريوت
هاتف 01/382642 :فاكس01/381629 :
االدارة
العنوان:املديرية العامة لالمن العام,
املبنى رقم  ،1قبالة قرص العدل ،بريوت
هاتف01/425303 :
فاكس01/425777 ext:1599 :
موقع املديرية العامة لألمن العام
www.general-security.gov.lb
twitter@DGSG_Security
تنفيذ وإخراج
برنار كامل
عيل عوده

تصوير
شعبة التصوير  -مكتب شؤون االعالم
مجلة األمن العام
عيل فواز
الطباعة

 28فاتن يونس :إذا تغيّر قانون
اإلنتخاب تتغيّر كل الترتيبات
 30عطالله ّ
غشام :هذه هي آلية
املهل وشروطها
 34سوريا ما بعد إستعادة حلب
 38األمن العام يتصدّى
للتجسس وشبكاته
 42النظارة الجديدة:
إلتزام نموذجي للمعايير
 50تخريج  500مأمور متمرّن
في األمن العام
 56هبة من الشرطة الفيديرالية
األملانية لدوائر الحدود

 60إحصاءات الشهر والوثائق املزوّ رة
 70متاحف األسماك املتحجرة
في جبيل وكسروان
 74سبعون عامًا
على تس ّلم اإلذاعة اللبنانية
 78نبيل عيتاني :عودة املستثمرين
تحتاج إلى اإلستقرار
 86جوليا قصار:
املسرح اليوم في أوج عطائه
 96ال تفرطوا في الشهية
وإحذروا فقدانها
 98االتحاد اللبناني للتايكواندو:
تزاوج اللعبة والتعليم والثقافة
 106تسلية
 110الى العدد املقبل

6

عدد  - 41شباط 2017

عدد  - 41شباط 2017

االفتتاحيّة
املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

ما بني مرحلتني
ما من يشء يف راهن اللبنانيني اال ويبعث عىل االمل والتفاؤل،
خصوصا بعد انتخاب العامد ميشال عون رئيسا للجمهورية ،يف
عب عن توق اللبنانيني ومتسكهم
ظل التفاف سيايس وشعبي ّ
مبنطق الدولة ،ووجوب تفعيل املؤسسات الدستورية ،ليكون
لبنان جديا ـ وعن حق ـ بلدا آمنا بفعل انتظام عمل املؤسسات
الدستورية والسياسية والعسكرية واالمنية ،للحؤول دون
امتداد لهيب الحرب التي تعصف باملنطقة.
يف السياسة ،فإن ما حصل من ارتياح تجىل بفعالية
املؤسسات ،وعودة لبنان بقوة اىل الخارطة الدولية مع
انتعاش الفت يف الحركة االقتصادية والتجارية ،امنا الغى
الرتدي والهشاشة اللذين مر فيهام خالل فرتة الشغور
واشتداد االنقسام السيايس والخطر االرهايب .الوقائع
السابقة تجعل من الرضوري اآلن ان متيض القوى السياسية
يف الحوار ،والبحث يف اقرار قانون انتخاب عرصي وحديث،
يضمن صحة التمثيل للجميع وعند الجميع .يحمل يف بنوده
بشائر تتجاوز الغيتوات واملعازل الطائفية البغيضة التي مل
تنتج اال الحروب والخراب عىل الجميع ولهم ،ويف احسن
االحوال الالاستقرار.
القانون املأمول اقراره ،يجب ان ينطوي عىل آليات تنقل
اللبنانيني من واقع الهواجس املضطربة ،إىل مربع املواطنة
املستقرة .اذ من غري املعقول ان يكون يف لبنان وعاصمته
بريوت ،مرضعة الرشائع ،قانون متخلف يحول دون تقدم
اللبنانيني ودولتهم ويبقيهم يف ازمنة التقوقع .الجميع امتحن
"االنا السياسية" وافرازاتها الحربية املقيتة ،وعىل هذا الجميع
ان يصغي اىل نداء العقل والضمري الوطني للعمل بهديهام،

وانتاج قانون عرصي يراعي مستقبل االجيال ويضمن عيشها
يف حرية وسالم واستقرار.
ان الفرتة السابقة استلزمت من الجيش واملؤسسات االمنية،
وال تزال ،جهودا مضاعفة بسبب االنقسامات الحادة افقيا
وعموديا ،لسد االنكشاف يف وجه االهوال التي ترضب
االقليم برمته ،وتستنفر تناقضاته املذهبية واالتنية والقومية.
وأي قراءة للواقعُ ،تظهر نجاة لبنان من رشور مستطرية
بفعل متسك اللبنانيني بسلمهم وعيشهم املشرتك ،بنظامهم
السيايس الربملاين الدميوقراطي ،وكذلك بفعل التضحيات
التي قدمها شهداء املؤسسات العسكرية واالمنية يف جهات
الوطن االربع.
صحيح ان عملنا كان دامئا يرتكز عىل ضامن االمن للشعب
واالستقرار للوطن ،مبعنى الدقة والنوعية يف االداء ،لنوازي
بني كيفية التعامل مع الخطر ،وبني املحافظة عىل الحريات
مبا هي مك ّون اسايس للبنان الرسالة والحوار والتفاعل الثقايف
املتنوع .اال ان ما يجب التنبيه اليه هو اننا امام مرحلة عىل
قدر من الدقة والخطورة ،بفعل تشابك املصالح الدولية
وتناقضها من جهة ،وبفعل يشء من اعادة متوضع القوى يف
لحظة مفصلية قد تحسم منحى االمور يف احد اتجاهني :اما
توجه الجميع اىل طاولة املفاوضات ،او العودة اىل امليدان
لرتجمة موازين القوى.
يف الحالني ،فإن اللبنانيني مطالبون باملزيد من تأكيد
متسكهم بالدستور ،وااللتفاف حول مؤسساتهم والوقوف
اىل جانب قواتهم الرشعية كضامن اكيد وثابت ،ال يعرف

اىل التفرقة والحساسيات السياسية سبيال .وهذا االمر يزداد
الحاحا مع العدد املنهك من الوافدين والالجئني عىل ارضنا،
وبينهم انغامسيون ما برحنا نكتشف يوميا اعدادا منهم يف
عمليات امنية احرتافية يف ارشاف القضاء وبدعم من السلطة
السياسية ،يف املناطق املختلفة حيث يتوزعون ،مع املحافظة
عىل حقوق االنسان ،وااللتزام التام االصول القانونية التي
ترعى عملنا .يف وقت يحتاج لبنان اىل دعم دويل ملموس
وجاد ،للتخفيف عن كاهل لبنان واللبنانيني ،وايجاد الحلول
للكم الهائل من النازحني ،والتنبيه هنا يندرج يف
املناسية ّ
سياق رسم مشهد عام بهدف تحصني وطننا وجغرافيته
وحامية شعبه.
يف هذه االثناء ،سنبقى جميعنا يف االجهزة االمنية ،نعمل ليل
نهار من اجل سلم لبنان ،وتجنب اي اذى الهله واملقيمني
عىل ارضه ،وسنسعى اىل بلوغ مرحلة االمن املتامسك ،كنتاج
لفعالية املامرسة السياسية الدميوقراطية ،وتكاملها مع
الجهوزية االمنية التي ينقصها الكثري من العديد والعدة ،يف
ظل ما هو مطلوب منها من واجبات وتضحيات ،ومبا يضمن
دورة حياة سليمة للدولة.
ان املجموعات االرهابية ومن معها ،يتلقون الرضبة تلو
االخرى ،يف اي مكان وجدوا او اقاموا ،لكن ذلك يزيدهم
رضاوة وخبثاً اىل حقدهم .سيحاولون يف هذه املرحلة التح ّرك
املضاد ،وما تشهده املنطقة من االردن اىل العراق مرورا
برتكيا خري دليل .اىل اآلن نجحنا ،والحمد الله ،يف ان نكون
االفضل يف ادائنا منذ اعتمدنا اسرتاتيجيا االمن االحرتايف الذي
يستند عىل عقل االنسان ومقدرته يف تطويع اآللة املوضوعة

يف ترصفه ،وقد شهد العامل لنا تقدمنا ومهاراتنا وشجاعتنا،
بعدما استفدنا من عنرصي املباغتة واملفاجأة.
االمن العام مل يعد جهازا متلقيا املعلومات من االجهزة
االقليمية والدولية الصديقة ،التي ننسق معها وفقا لالتفاقات
والقوانني الوطنية والدولية ،ال بل اصبح جهازا منتجا
يتبادل املعلومات التي يحصل عليها بفعل عملياته االمنية
واالستقصائية ،ال بل اكرث من ذلك ،صارت املديرية العامة
لالمن العام وسيطا رضوريا لكل االجهزة االمنية الضالعة
يف محاربة االرهاب ،ونتعامل مع كل الدول التي تطلب
مساعدتنا ،باستثناء دولة العدو االرسائييل يف فلسطني املحتلة.
رغم كل التقدم الذي احرزناه وفاء لقسمنا وعهدنا للبنان
واللبنانيني ،فإن ما يحز يف النفوس قضية العسكريني
املخطوفني التي ما انفك العمل عىل معالجتها منذ اللحظة
االوىل لهذه املأساة االنسانية واالخالقية .لكن العقبات التي
تبدت خالل الفرتة املاضية كانت دامئا يف افتقاد الوسيط
الجدي وغيابه ،مع اننا جربنا مرارا وتكرارا ،من دون االعالن
عن االحباط والخيبات حفاظاً عىل سالمة ما نسعى فيه
واليه ،وقبل كل يشء حرصا عىل مشاعر ذويهم الذين هم
اهلنا ايضا.
رغم كل ذلك ،ستبقى قضية العسكريني املخطوفني اولوية
موازية لالمن الوطني العام ،وسنستعيدهم مهام كانت
الصعوبات واملشقات .اذ اننا نتواصل مع كل االطراف
املعنيني لبلوغ خواتيم ما نرجو ونأمل ،مهام استنفدنا من
وقت او بذلنا من جهد.
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الملف
إقفال "السفير" يعكس أزمة القطاع
طالل سلمان :ال صحافة بال حياة سياسية سليمة

ليست املرة االوىل تعيش
الصحافة املكتوبة خصوصا،
والقطاع االعالمي عموما ،ازمة
هددت بعضا من مؤسساتها.
التاريخ الحديث يشري اىل سلسلة
من االزمات عاشها االعالم
وخصوصا يف العقود املاضية،
وتجاوزها باقل الخسائر املمكنة
بفعل بعض املبادرات التي
انعشت القطاع وحافظت عىل
التقدم الذي كان محققا

اتخذ صاحب جريدة "السفري" ونارشها طالل سلامن القرار االصعب يف حياته باقفالها بعد  43سنة من الصناعة الصحافية
املهنية امللتزمة ،بالتزامن مع معاناة تعيشها الصحافة اللبنانية ما قد يضطرها ايضا اىل االقفال ،ما يرتد اسودادا عىل صورة لبنان
بعدما مثلت صحافته احدى ابرز مالمحها

الصحافة املكتوبة:

تطور أم أفول مهنة؟
ضحية ّ

التطور الذي تحقق مع بزوغ فجر البث
االذاعي يف نهاية عرشينات القرن املايض،
اصاب االعالم املكتوب بهزة انعكست عىل
انتشاره وقوته املادية واملعنوية لبعض
الوقت ،قبل ان تتجاوز وسائل االعالم تلك
املرحلة فيام انطلق صحافيون لبنانيون اىل
تصدير الثورة االعالمية اىل دول الخليج
العريب ومرص ،ليساهموا يف تأسيس دور
ومؤسسات اعالمية وصحف ما زالت قامئة
اىل اليوم .
يف اربعينات القرن املايض انتقل االعالم
املريئ من الفرتة التجريبية التي امتدت
من عرشينات القرن اىل املرحلة التجارية
واالعالنية ،فزادت الضغوط عىل االعالم
املكتوب من جديد واستغنى الناس عن
جزء منه ،كام تقلصت املساحات االعالنية
عىل صفحاته لصالح االذاعة والتلفزيون قبل
انتشارهام عىل نحو واسع نتيجة الرتخيص
للقطاع الخاص بتملك مثل هذه املؤسسات.
ويف الوقت الذي كان البحث قامئا حول
توزيع الرثوة االعالنية واالعالمية بني االعالم

املريئ واملسموع من جهة واملكتوب من
جهة اخرى ،قفزت الفضائيات اىل االجواء
االعالمية واالعالنية وتجاوزت فضاءآت الدول
والقارات فحولت العامل قرية صغرية .وهو ما
ادى اىل حصاد حجم اكرب من السوق االعالنية
يف لبنان واملنطقة ،تجاوزت حصص املؤسسات
املكتوبة واملرئية واملسموعة املحلية.
زاد الطني بلة عندما قفزت تكنولوجيا
االتصاالت العاملية الحديثة من "فايسبوك"
و"تويرت" وانترشت ظاهرة االخبار الرسيعة،
فباتت يف متناول الناس اينام وجدوا
بفارق لحظات بني الحدث يف اي مكان
يف العامل والخرب .انعكست هذه الظاهرة
عىل الوسائل االعالمية االخرى وخصوصا
املكتوبة منها ،فقللت من ادوارها واهميتها
عىل كل املستويات .بلغت االزمة ذروتها
بتحول الهاتف الخليوي وسيلة اعالمية
واعالنية ،عدا عن دوره يف التواصل بني
البرش اىل ان تحول وسيلة يحرك الجامهري
ويستحث العصبيات ،فنشأت ثورات
استخدمت وسائل التواصل االعالمية آلية

لتعزيز انتشارها وحشد الشارع وقيادته من
خاللها يف سبيل اسقاط انظمة .يف لبنان كام
يف كل انحاء العامل ،انعكست هذه االزمة
العاملية رصاعا بني االعالم املكتوب واملريئ
واملسموع ،ونافستهام وسائل التواصل
وتراكمت سلبياتها عىل قدراتها يف االستمرار،
وهو ما انعكس عىل سوق العمل يف االعالم
املكتوب بلغ الذروة يف الفرتة االخرية،
فتقلصت موازنات هذه املؤسسات وزاد من
ضيق االزمة املالية التقتري يف املال االعالمي
والسيايس .وهو ما قاد اىل سيل من االزمات
اصاب عددا من وسائل االعالم اللبنانية،
فرتاجعت قدراتها املالية وانعكست عىل
انتاجيتها وموظفيها يف آن.
ننس ال ننىس ان االعالم اللبناين عرب
وإن َ
ازمات قاسية ابان الحروب املتنقلة بني جولة
واخرى يف العقود الثالثة االخرية من القرن
املايض ،فانعكست سلبياتها بكل وجوهها
املادية واملعنوية عىل وسائل االعالم اللبنانية،
وتوقف بعضها عن الصدور وتعرثت اخرى،
بعدما تراجعت موازناتها .وهي مل تكن
قد تنفست الصعداء بعد االزمات االمنية
الداخلية التي دفع مثنها اعالميون من
اصحاب "مهنة املتاعب" ،وبعضهم من
ارواحهم ،اىل ان بلغت طموحات البعض
منهم باالنتقال ساملني واحياء اىل مكاتبهم
ومنازلهم إن نجوا من القذائف املدفعية
والتفجريات املتنقلة والسيارات امللغومة.

انشئت جريدة "السفري" يف  26آذار ،1974
عشية اندالع الحرب اللبنانية ،واستمرت خاللها
ومعها الكثري من االحداث الصاخبة التي عاشها
لبنان واملنطقة العربية ،طيلة عقود ،بقيت
خاللها "السفري" وصحف اخرى منربا للدفاع عن
الحرية والسيادة الوطنية ولقمة عيش املواطن،
ويف مواجهة االحتالل الصهيوين واالرهاب،
اىل ان اضطرتها الظروف املادية والسياسية
الضاغطة وتراجع املبيعات واالعالنات وظهور
املواقع االخبارية االلكرتونية اىل دخول نفق
املعاناة الصعبة.
روى االستاذ طالل سلامن لـ"االمن العام" رؤيته
واسبابه لقرار اقفال الصحيفة ،وازمة الصحافة
اللبنانية عموما.
■ هل خرجت "السفري" نهائيا من سوق االعالم
يف لبنان ام ستعود يف حلة جديدة ،وما هي
نظرتك اىل الواقع االعالمي؟
□ اعتقد اوال ان "السفري" مستقرة يف وجدان
الناس وقارئها الذي رافقها  43سنة ،ويف
وجدان املواطن الذي يقدر لها خدمته يف
مواكبة مطالبه الحياتية او املطامح السياسية
يف الحرية واالستقالل والوحدة الوطنية
الحقيقية واالنفتاح ويف العالقات مع الدول
العربية ،وطبعا احالمه يف تطوير النظام
وآلياته الدستورية لتكون اكرث دميوقراطية ،او
دميوقراطية فعليا ال شكليا كام هي االن ،والتي
تتخذ اشكاال تجميلة وطائفية ،كام يتبدى يف
النقاش الذي دار حول قانون االنتخاب مثال.
حاولت "السفري" ان تلعب دورا يف تطوير
النظام السيايس ،النها ال تستطيع تطويعه او
تدجينه .حاولنا عرب رفع صوت الناس الذين
يطالبون النظام بأن يعرتف بوجودهم اوال ،وان
يلبي حقوقهم يف التعليم والطبابة والتنمية

طالل سلامن.

والحياة الكرمية ،لذلك من املؤسف ان يف
هذا النظام رعايا طوائف ال مواطنني .ممنوع
التوجه نحو املواطنية .املرض الطائفي شامل
كل يشء وكل ما هو وطني ودميوقراطي
حقيقي يف حال تراجع ،بسبب الرتدي يف الحياة
السياسية عموما .االزمة التي عاشتها "السفري"
تخص الصحافة الورقية كلها ،ومن االسباب
ايضا سوى تردي الوضع السيايس ،ظهور وسائل
اعالم وابتكارات علمية تكاد تقيض عىل صحافة

مشكلة الصحف
انها فردية وليست
مؤسسات

الورق ،وهذه حقيقة ال ميكن تجاهلها ،خاصة
وان املؤسسات الصحافية مؤسسات فردية،
وليست رشكات مساهمة كام هي الحال يف
بعض دول العامل .هناك نهاية لعرص املؤسسات
الفردية .الحقيقة املرة التي يجب ان نعرتف بها
ان الصحف هي مؤسسات فردية .كام ان االفق
العريب كان مفتوحا عىل حركة نضالية كبرية
ورصاعات كبرية ،وكان توزيع الصحف بناء
لذلك واسعا ،لكن هذا االفق العريب اقفل االن
نتيجة الرصاعات واالنقسامات العربية ،عدا
عن تراجع ومن ثم توقف التوزيع الخارجي
وان كان محدودا بسبب انتشار مواقع التواصل
االجتامعي ،كام ان كلفة اصدار املطبوعة
صارت عالية جدا ،واالعالنات كانت مقبولة،
فرضبت وهاجر االعالن اللبناين اىل ديب وسواها،
وضاقت السوق االعالنية يف لبنان كثريا .تحدثنا
مع مرصف لبنان وجمعية املصارف يك
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الملف
يزيدا االشرتاكات عىل االقل لتحقيق نوع
من انتعاش الصحف ،لكن من دون جدوى وال
مبادرة ،من دون اعتبار حتى .وسائل االعالم يف
لبنان مؤسسات وطنية وواجهة حضارية للبنان
ولها رمزية خاصة يف لبنان ،وان حاميتها واجب
وطني .حاول وزير االعالم السابق رمزي جريج
مشكورا ان يجد حال عرب تقديم مرشوع قانون
يساهم يف دعم الصحافة الورقية ،واجتهد
بغض النظر عن رأينا يف املرشوع ،لكن مجلس
الوزراء وضع املرشوع يف االدراج .ومع انه جاء
متأخرا كثريا ،اال انه مل يرص اىل املصادقة عليه يف
مجلس الوزراء او مجلس النواب ،مع انه يخص
كل الصحف ال "السفري" وحدها ،نتيجة االزمة
التي تعاين منها ،ازمة الدخل وازمة االعالن
وازمة االنتشار ،قبل ان نصل اىل طبيعة املادة
التي تحتويها .لذلك ستظل الصحف تعاين طاملا
مل يفتح افق مختلف من الدولة عىل االقل يف
دعم سعر الورق كام هو حاصل يف فرنسا التي
تدعم الصحف ماديا ايضا.
■ هل يتحمل القارىء مسؤولية ايضا يف
عدم اقباله عىل الصحف الورقية نتيجة تغري
اهتامماته واولوياته رمبا؟
□ الجريدة مخلوق سيايس ،اذا انعدمت
السياسة انعدم قراؤها .الجو السيايس اختلف
كثريا منذ الصدور وحتى االن ،الرصاع السيايس
ضد العدو االرسائييل ومن اجل حرية الوطن،
ومن اجل مصالح الناس التي هي قضية كربى،
هذه كلها كانت تعطي مناخا جيدا للعمل.
القاريء يعيش يف البلد ويتأثر مبا يجري من
خواء سيايس ،فلم يعد هناك اخبار فعلية
باملعنى الحقيقي ،ومل تعد هناك سياسة يف
العامل العريب عىل نحو فعيل ،بل اخبار لقاءات
واستقباالت املسؤولني .مل تعد هناك حيوية
سياسية تهم الناس.
■ كيف يكون حل هذه االزمة التي يعاين منها
قطاع الصحافة؟
□ هناك مستويات عدة:
اوال :ان تعود الحياة السياسية السليمة عىل
حساب الحياة الطوائفية القاتلة للدميوقراطية
وحرية التعبري التي تغ ّيب دور املواطن ودور
االحزاب الوطنية والنقابات.

"النهار" تجبه األزمة املالية وال تقفل
غسان حجار :سنستمر ضمن خطة باشرناها
مل يعد خافيا ان الصحف اللبنانية تأكل من لحمها حتى تستطيع االستمرار .وهذا ما يعكسه مدير التحرير يف جريدة "النهار"
غسان حجار املتفائل بالخطة التي بورش تنفيذها ،القامئة عىل اعادة الهيكلة وتفعيل االعالنات واالشرتاكات واملبيع لتأمني
االستمرار ،من دون اغفال مسؤولية الدولة الكبرية يف الحفاظ عىل الصحافة اللبنانية
مبنى "السفري".

ثانيا :املداخيل الرشعية والرسمية ،مثل زيادة
سعر االعالن الرسمي .عىل الدولة ان تدعم هذا
القطاع ،وان تلجم التفلت الحاصل يف القطاع
االعالمي .لكن اين الدولة؟ نحن نعيش يف
اقطاعيات طائفية.
ثالثا :املطلوب اعادة هيكلة الصحف ملأسستها
وال تعود مؤسسات فردية.
■ اوقفت الجريدة والقضية التي قامت
ألجلها ال زالت قامئة ،قضية فلسطني وقضية
مرشوع الوحدة العربية الذي تحول اىل مرشوع
ملكافحة االرهاب املتفيش؟ هل يجوز لكم ان
تخرجوا من دوركم؟
□ املبدأ سليم ولكم حق ان تحاسبونا
كمواطنني ،لكن افهموا كل ظروفنا وحاسبونا
عىل اساسها .نحن مؤسسة فردية ،واملؤسسة
الفردية ال ميكن ان تعيش.
■ هل ترى ان عرص الصحافة املكتوبة انتهى
ملصلحة الصحافة االلكرتونية؟
□ ال شك يف ان الصحافة االلكرتونية اكتسحت،
لكن باملنطق والعقل هذا االعالم ال ميكن ان
يستمر ،عىل االقل بالنسبة اىل جيل معني.
الخطر قائم ايضا عىل الكتاب وكل يشء
مطبوع ،ال عىل الصحف الورقية فقط .هناك
موجة الكرتونية عالية لكنها رويدا رويدا ستهدأ
وسيبقى مكان للجريدة وللكتاب وللفكر.
الصحافة االلكرتونية تعطي معلومات عامة عن
يشء معني وال تعطي ثقافة ،بينام وانت جالس
مع الصحيفة او الكتاب يعمل عقلك ويحلل.
هذه املوجة ستتوقف ويعود الناس اىل الورق

او اىل توازن بني املكتوب وااللكرتوين ،خاصة اذا
ط ّور االعالم املكتوب نفسه واصبح ملبيا اكرث
حاجات الناس ،ولكن هذا االمر يف حاجة اىل
عمل وجهد ومال.
■ مل نلحظ وجود لقاءات او ورش عمل او
اجتامعات من اجل رعاية مرشوع انقاذي
يخرج بحلول ألزمة الصحافة؟
□ شعرت بحرسة لدى املواطن والنخب تجاه
"السفري" بعد قرار االقفال ،وتلقيت اتصاالت
تضامن وتعاطف وشتائم ايضا ،بأن هذه
الصحيفة ليست ملكك وحدك وال ميكن ان
تقفلها .لكن من الطبقة السياسية مل اشاهد
احدا يقف معنا او يهتم ،وانا ال اعتب عليهم
ومل انتظر منهم شيئا اصال ،ومن شاهدتهم
كانوا بصفة شخصية كأصدقاء .وحده رمزي
جريج حاول ومل ينجح .نحن يف "السفري"
اتجهنا نحو املأسسة منذ  2000تقريبا ،وطرقنا
ابواب الكثريين ومل نفلح ،اىل ان وجدنا عام
 2011رشكاء ساهموا يف ملكية الجريدة ،لكن
يف  4ايار املايض ابلغنا عن عدم قدرتهم عىل
االستمرار معنا السباب تفهمناها ،شكرناهم .مل
نجد رشكاء اخرين ال مغرتبني وال مقيمني ،مل
نستطع االستمرار إذ ع ّز النصري .ادينا واجباتنا
وضمن قدراتنا ،وقررنا ان نقفل والجريدة يف
مكان مرموق.
■ هل ستصدر جريدة الكرتونية؟
□ الجريدة االلكرتونية تحتاج ايضا اىل متويل،
لذلك ال استطيع ان اطلقها .لكنني سأطلق
موقعا خاصا يب او مدونة اكتب فيه مقااليت.

ال تقل االزمة املالية التي تجبهها جريدة
"النهار" وطأة عن تلك التي تواجهها زميالتها يف
ظل انحسار مقومات االستمرار .عىل ان مدير
التحرير غسان حجار يرى ان االزمة "اكرب من
النهار .يف يومنا الحارض هناك صحف اقفلت
واخرى متعرثة ،وكل الصحف يف لبنان متعرثة
مبن فيهم من ينتقدوننا .هذه االزمة ثالثة
اجزاء :عاملي ،اقليمي ،محيل .الكالم عن ان
الصحف مل تطور نفسها وتواكب التطور يف
العامل ليس يف محله ،بدليل ان هناك صحفا
عاملية تسبقنا باشواط منها اقفل ومنها تحول
اىل صحف الكرتونية وال زالت متعرثة .يعني ان
االزمة ال تقترص عىل اداراتنا املحلية ،والعكس
صحيح .يف موضوع املواكبة للعرص نحن اول من
واكب التطور تقنيا .اما عدم التغيري يف املواضيع
فالننا ال نريد التحول اىل صحافة صفراء .قراؤنا
طبقة برجوازية نسبيا ،ومل يتخلوا عن الجريدة
وال زالت تبيع وتستقطب االعالنات ،لكن يف
النتيجة تراجع عدد القراء الن الجيل الذي ال
يزال متمسكا بالجريدة الورقية تجاوز الخمسني
من عمره ،والصحف الورقية اليوم غري قادرة
عىل جذب قارئ يف العرشين من عمره .لذلك
ازمة الصحف الورقية عاملية غري مقصورة عىل
لبنان .بالنسبة الينا ،ازمتنا ليست كبرية جدا
الن الطبقة التي تشرتي الصحيفة ال تتأثر برفع
السعر ،لكن من نخرس من قراء بسبب العمر
ال نقدر عىل جذب آخرين مكانهم من الجيل
الجديد.
■ ما هي حدود االزمة يف "النهار"؟ هل االقفال او
الغاء الورق واالنتقال اىل الصحيفة االلكرتونية؟
□ مل نتخذ قرارا باالقفال او وقف الطبعة الورقية.
نحن نعمل عىل تخفيف كل الوزن الثقيل الذي
كنا نعيش تحت ثقله .منذ سنوات ،عندما بدأت

غسان حجار.

اقفال املؤسسات االعالمية
جريمة في حق الدولة ،الن
صورة لبنان تمحى
بوادر االزمة حاولنا ضبط املصاريف .انهينا
التعاون مع صحافيني واتهمنا بالتخيل عن اسامء
كبرية ،ومل يكن قرارا سهال امنا لتخفيف االعباء.
قيل لنا ان هذه االسامء كانت تجذب القراء
وهذا القول ليس صحيحا .مثال امللحق الثقايف
الذي قيمته كبرية ومن تراث "النهار" مل يكن
يزيد املبيع ،بينام دليل "النهار" الذي فيه سينام
وفن يزيد نسبة املبيع  ،%10عندما اتخذنا قرار
تخفيف االعباء وجهت االنتقادات الينا .يومها مل

نكن نترصف خبط عشواء ،الن الهدف مل يكن
الربح امنا ان ال نستمر يف الخسارة.
■ ما هو توصيف االزمة عىل صعيد االنتاج؟
□ منذ عام  2011اىل اليوم االعالنات هي التي
تراجعت بنسبة  60اىل  ،%70ونحن ال نعاين من
ازمة مبيع ،وال زالت الرشكات الكبرية تشرتط االعالن
يف "النهار" ،والرتاجع يف االعالن هو الخسارة .منذ
بدء الثورات يف العامل العريب تراجعت االعالنات
بالنسبة املذكورة ،لذلك املوازنات يف الصحف ومنها
نحن مل تعد تحتمل .اما القول عن املال السيايس
فهذا انقطع منذ زمن ،وال ميكنه اعادة النهوض
بالصحف .االساس هو االعالن.
■ يف ظل االزمة الحالية ما هي طرق املعالجة؟
□ عندما وجدنا املرصوف كبريا جدا بدأنا
تخفيف الورق .كنا نصدر  28صفحة ،اليوم
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الملف
نصدر  12صفحة ،اي خففنا قدر املستطاع من
مصاريف الطباعة والورق .قلصنا عدد املوظفني،
وهذا القرار ال يرسنا النه يؤدي اىل تقليص فريق
العمل ما يعني زيادة يف العمل .ندرس يف الوقت
الحارض كم نستطيع ضبط مصاريفنا عىل نحو
محكم عىل مبلغ شهري يكون معقوال وفق
املمكن تأمينه من االعالنات وزيادة املبيعات
وزيادة االشرتاكات ،اي ادارة ذاتية لالزمة.
■ كيف سيتم معالجة املديونية؟
□ لن يضيع يشء .ليس صحيحا اننا سنبخس اي
صحايف حقه .حصلت تسويات حبية ،وآخرون
فضلوا االنتظار .كلام توفر مبلغ ندفع جزءا
من الرواتب ،ونعطي الناس حقوقها بالتدريج.
عمدنا اىل بيع نصف طبقة من "النهار" لكنه
عمليا ال يغطي ربع الدين.
■ هل يعني انكم ذاهبون اىل اعادة هيكلة؟
□ ذاهبون اىل اعادة هيكلة حتى نستطيع
االستمرار .نحن قررنا االستمرار وال ميكن ضامن
نجاح الخطة بعد فرتة ،لكن الخطة التي بارشناها
الهدف منها االستمرار.
■ "النهار" سبقت االستقالل يف الصدور ،بالتايل
هل اعادة هيكليتها لها ضوابط للحفاظ عىل
روحها ام ستكون عىل حساب هذا التاريخ؟

مبنى "النهار".

□ روح "النهار" يشء والدور يشء آخر .نحن
نحافظ عىل روح "النهار" وال زلنا دعاة الحفاظ
عىل امليثاق وعىل تركيبة لبنان وعىل السيادة
واالستقالل والحرية ،وهذه قضيتنا .فهي تعترب
اب للنظام والرتكيبة والصيغة اللبنانية .اما يف
صناعة الرأي فلم يعد هناك صناعة رأي حقيقية
يف البلد .بعد الحرب مل يعد هناك اعالم مؤثر
بنسبة كبرية ،والتأثري صار جزئيا .الناس توزعوا
عىل وسائل اعالم تعرب عنها ،لقد سيطر السياسيون
واالحزاب وامليليشيات عىل صناعة الرأي العام يف
لبنان ،ونحن نؤثر بصناع القرار وليس الرأي العام
الشعبي .دورنا هو املحافظة عىل هذا الفكر
الذي متسكنا به ،وعىل موقع لبنان وقضيته .نعترب
اننا مؤمتنون عىل هذه املسلامت.
■ صحيح ان االزمة لها بعد اعالين وانتاجي.
لكن استشهاد جربان تويني ورحيل غسان تويني
ع ّمق االزمة؟

نحن في صلب خطة تقوم
على تفعيل االشتراكات
واملبيع واالعالنات

□ بالتأكيد ،الن غسان تويني كان يصنع
القضية ،ولكن زمانه غري زماننا .اما ان
تكون صحيفة الشهيد جربان تويني تعيش
يف ظل ازمة ،فهذا يعني انها ازمة مجتمع
تخىل عن معظم قيمه ،مجتمع يتخىل عن
"النهار" وتخىل عن "السفري" ،تأكيد عىل
ازمة مجتمع كام ازمة ق ّراء.
■ هل كان ملنظومة املال الخارجية تأثري
كبري عىل املسار املايل للصحف؟
□ "النهار" مل تتأسس او تكرب باملال
الخارجي ،امنا كربت مع غسان تويني.
بدأت مرشوعا لبنانيا ،ومتويلها كان
لبنانيا ،وهي اول صحيفة تحولت اىل
مؤسسة مساهمة النها مل تعتمد عىل املال
الخارجي .نحن ال نريد ماال ،امنا ان تعود
نسبة االعالنات اىل حجمها السابق .االن
نحن يف صلب خطة تقوم عىل تفعيل
االشرتاكات واملبيع واالعالنات وتحويل
املوقع االلكرتوين اىل مدفوع حتى نستطيع
تأمني الوضع املايل لـ"النهار" .لو عندنا
اىل الحجم نفسه العالنات عام  2010لن
نكون يف حاجة اىل احد.
■ اين مسؤولية الدولة يف هذه االزمة؟
□ هناك تقصري من الدولة .يف كل دول
العامل التي مرت فيها الصحافة يف ازمات،
الدولة دعمت الصحافة ،هذه الصناعة هي
للبنان ومن ارثه ومستقبله .هناك مرشوع
اعده الوزير رمزي جريج ال بأس به .الدولة
مسؤولة يف املسارعة اىل تقدميات اىل قطاع
الصحافة ليست مكلفة للدولة كام باقي
القطاعات ،والهدف متكينها من االستمرار.
اقفال املؤسسات االعالمية جرمية يف حق
الدولة الن صورة لبنان متحى.
■ تحويل املوقع االلكرتوين ليصبح مدفوعا
هل هو ضمن خطة مشرتكة مع الصحف،
وما هي حظوظه يف النجاح؟
□ هو قرار "النهار" وحدها .لن يبقى
عدد القراء نفسه .لن نقفل عىل كل املادة
االخبارية ،امنا املواضيع واملقاالت يصبح
الدخول اىل قراءتها اشرتاكا شهريا.

 ...و"املستقبل" على طريق جلجلة الصعوبات
بكاسيني :الصحافة في لبنان لم تمت
يرفض مدير تحرير جريدة "املستقبل" جورج بكاسيني مقولة ان الصحافة املكتوبة انتهت يف لبنان ،معتربا انها "مل متت" وال
تزال تحافظ عىل بريقها رغم التحديات املالية التي تواجهها .مع االعرتاف بانها تعيش ازمة وجودية تتطلب مقاومة رشسة
من ابناء هذه املهنة املطلوب منهم ابتكار افكار جديدة
يدعو مدير التحرير يف صحيفة "املستقبل"
جورج بكاسيني ،عضو مجلس نقابة
املحررين ،الدولة اىل تحمل مسؤولياتها
من خالل تخصيص موازنة مالية سنوية
لالعالم املكتوب السيام بعد انخفاض
منسوب ما كانت تحصله من االعالنات يف
لبنان واملنطقة ،الن الصحف عندنا تحتل
مساحة من تراث لبنان ونهضته ،وال بد
من دعمها يك تبقى صامدة وتستمر يف ما
تقدمه اىل القراء.
تناولت "االمن العام" هذه االزمة مع
بكاسيني وبحثت معه يف الحلول.
■ ما هي االسباب الرئيسية التي تعصف
بازمة الصحافة الورقية يف لبنان؟
□ ازمة الصحافة املكتوبة يف لبنان جزء من
االزمة نفسها التي متر فيها بلدان عدة يف
العامل مع بعض الفوارق والخصوصيات.
وهي نتيجة تراكم ازمات عدة ابرزها
صعود نجم التلفزيون بداية يف االعوام
الثالثني االخرية وخصوصا الفضائيات التي
اثرت كثريا عىل الصحافة الورقية ،اضافة
اىل تصاعد وسائل التواصل االجتامعي
التي فتكت بالصحافة املكتوبة ،رغم ان
وسائل التواصل االجتامعي مل تستطع
ان تحل مكان الصحف نظرا اىل ما متثله
االخرية من اهمية يف التحليل والتحقيق،
فضال عن زوايا اخرى يف الصحافة .واعتقد
ان جزءا من الصحافة املكتوبة هو من
ازمتها نفسها التي عجزت عن ابتداع
افكار جديدة لتعوض صعود مواقع
التواصل االجتامعي .لكن ال شك يف
ان االخرية والفضائيات كانت السبب
الرئييس يف هذه االزمة .متثل االزمة

جورج بكاسيني.

الصحافة املكتوبة جزء
من تراث لبنان وصورة البلد
وسمعته العربية والدولية

االصل عاش ازمات متعاقبة حيث انخفض
منسوب االعالنات فيه .كل هذه االزمات
املرتاكمة اثرت يف شكل رصيح وواضح
عىل الصحافة املكتوبة ،وهي امام تحد
كبري تواجه فيه مسألة البقاء واالستمرار.

الثالثة يف تراجع اسعار النفط يف املنطقة
الذي انعكس عىل دعم مجموعة من
وسائل االعالم ،ومل ينحرص هذا االمر
يف حقل املكتوب فحسب ،بل الوسائل
االخرى ايضا .ال بد من االشارة اىل سوق
االعالنات التي تراجعت بعدما اخذت
منها مواقع التواصل االجتامعي حصة
كبرية من االرقام املالية .علام ان البلد يف

■ هل ترى الصحافة املكتوبة يف لبنان
انهت خدمتها ومل تعد قادرة عىل
االستمرار؟
□ ما زلت ارى الصحافة املكتوبة
وخصوصا يف لبنان جزءا من تراثه وصورة
البلد وسمعته العربية والدولية .فكل
الحارض الذي نتباهي به يعود اىل مايض
الصحافة وابرز ميزة عندنا هي الحريات
العامة .من هنا ال احد يستطيع ان
يتعاطى مع هذه االزمة عىل اساس ان
القطاع انتهى .الجدير قوله باملعنى
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الملف
اتخاذ قرار فيها ،لكن هذا ال يلغي ازمة
الصحافة البنيوية.
■ هل يكون حل انقاذ الصحافة يف ان
تخصص الدولة موازنة سنوية لالعالم
املكتوب؟
□ ملاذا ال يحصل عندنا هذا االمر.
فرنسا عىل سبيل املثال توفر دعام ماليا
للصحافة من دون ان تتدخل الدولة يف
املوقف السيايس للصحيفة .يف االجتامع
مع وزير االعالم ملحم الريايش طلبت
ان ال تكون هذه املساعدة للصحف
عىل شكل منّة ،وان ال تكون مرشوطة
سياسيا عىل ان تنفذ هذه الجريدة
او تلك السياسة الرسمية مبعنى انه ال
بد من الحفاظ عىل حرية الصحافة يف
لبنان .يجب ان تخفض الرضائب عىل
الورق وكل ما يساعد الجرائد عندنا عىل
الصدور واالستمرار .تم طرح فكرة ان
تتعاون املصارف والقطاع الخاص يف دعم
الصحافة املكتوبة ،خصوصا ما يرتدد يف
بعض االحصاءات التي بدأت يف اعدادها
نقابة املحررين اظهرت ان كلفة املشكلة
التي متر فيها الصحافة املكتوبة ال تتجاوز
 20مليون دوالر لكل الصحف اللبنانية
التي تستطيع ان تبقى مستمرة اذا توافر
هذا املبلغ .علام ان هذا الرقم ال يغطي
كل النفقات ،لكنه يساهم يف حل مشكلة
كبرية تعاين منها هذه املؤسسات.

مبنى "املستقبل".

اللبناين ان الصحافة مل متت ،وما زال
هناك جيل من القراء يحب شم رائحة حرب
ورق الصحف وتحسس صفحاتها وقراءتها
مع ارتشاف فنجان القهوة الصباحية .ال
يزال لهذه الصحافة بريقها يف لبنان ،لكن
الجيل الجديد يقرأ االخبار عىل اجهزة
الخليوي ويتابعها عرب االنرتنت .ويف رأيي
ان عمر الصحافة املكتوبة عندنا سيدوم
بني  10و 15عاما حدا اقىص.

ال يزال للصحافة بريقها
في لبنان ،لكن الجيل
الجديد يقرأ االخبار
على اجهزة الخليوي

مع الزمالء االعالميني ونقابتي الصحافة
■ ما هو السبيل يك تبقى الصحافة واملحررين ،ويسعى اىل انتاج افكار
تساعد عىل تأمني متويل معني للصحف.
الورقية عىل قيد الحياة؟
□ يفكر وزير االعالم الجديد ملحم اعتقد ان هذا االمر ميكن ان يساهم يف
الريايش مشكورا مبجموعة افكار ويتواصل حل جزء من التمويل اذا نجحت وتم

■ هل ترى الدولة مقرصة يف تقديم
املساعدة يف عالج هذه االزمة؟
□ لنكن موضوعيني .للمرة االوىل تثري
الدولة هذه االزمة وتقدم اقرتاحات.
لننتظر اىل اين ستنتهي .قبل اتهام الدولة
بالتقصري ،ال بد من القول انها تقدم افكارا
جدية للمساعدة .ال يستطيع اصحاب
الصحف فعل اكرث مام يقدمونه وهم
يعانون مشكالت مادية .تعيش الصحافة
املكتوبة يف ازمة وجودية وتحتاج اىل
مقاومة رشسة من ابناء هذه املهنة
للحفاظ عليها اطول مدة ممكنة.

نقصر حيال الصحف
نقيب الصحافة :لم ّ
طلبنا دعمًا من الدولة إلنقاذ اإلعالم املكتوب
يعيد نقيب الصحافة عوين الكعيك ازمة الصحافة املكتوبة يف لبنان اىل تراجع
مبيعات املطبوعات ووارداتها ،اضافة اىل الصعوبات التي تواجه سوق االعالنات
وتراجع مداخيلها .يقول برصاحة ان "املال السيايس" الذي كانت تتلقاه معظم
الجرائد مل يعد موجودا ،ويشدد عىل ان النقابة لن تستسلم امام التهديد الذي
يواجه الصحافة املكتوبة

نقيب الصحافة عوين الكعيك.

يرفض نقيب الصحافة عوين الكعيك مقولة
قصت يف حامية الصحافة
ان النقابة ّ
املكتوبة التي ترضرت جراء انعكاسات
االزمة االقتصادية يف البلد .مل تتوقف
اتصاالته مع الجهات الرسمية املعنية التي
ملس منها انها لن تقف متفرجة وستعمل
عىل دعم الصحف.
حاورت "االمن العام" النقيب الكعيك
واطلعت منه عىل كيفية الحد من االزمة
التي تتخبط فيها الصحافة يك تبقى قادرة
عىل االستمرار.
■ اىل ماذا تعود اسباب االزمة التي متر فيها
الصحافة يف لبنان؟

انا متعاطف مع الزمالء
املحررين ،السيما منهم
الكبار في السن
□ يف اختصار شديد ومن دون مقدمات
مطولة او اي مواربة ،نرى ان هذه االزمة
ترجع اىل لب املشكلة التي تتمثل يف جهاز
الهاتف الخليوي الذي من خالله وعرب
الخدمات التي يقدمها ،يقيض عىل الصحافة
الورقية .نحن ال نستطيع ان ننافسه ،وهو

قادر بعد مرور ثوان عىل اي مشكلة او
حادثة ان ينقل كل التفاصيل اىل العامل
كله .اذا علمت بخرب اضطر يف الجريدة اىل
نرشه يف صبيحة اليوم التايل .هذا العنرص
يف وسائل التواصل االجتامعي الذي اضعف
الصحافة .اضافة اىل الوضع االقتصادي
وتراجع الناتج القومي عندنا يف لبنان من
 %9اىل الصفر ،ناهيك بالحرائق واالزمات
يف املنطقة وتراجع دور االسواق يف البلدان
العربية .ونسأل :اين العراق وليبيا ومرص
وتونس وحتى السعودية التي كانت مرتاحة
ماليا لكنها باتت تعاين مضاعفات حرب
اليمن ،االمر الذي انعكس عىل اقتصادها.
■ كل هذه العوامل التي تتحدث عنها
انعكست سلبا عىل الصحافة؟
□ بالطبع كانت لها انعكاسات عىل كل
الصحف واملطبوعات .مثة مداخيل للصحافة
هي االعالنات املرتبطة بالوضع االقتصادي،
واملبيعات التي تراجعت يف العامل .عىل سبيل
املثال ،احدى املجالت االمريكية تراجعت
مبيعاتها من  8ماليني نسخة يف الشهر اىل 750
الفا ما يعني انها حركة بيعها تراجعت ،%90
فكيف الحال عندنا يف لبنان وهو جزء من
االزمة العاملية .يكمن العنرص الثالث الذي
فقدته الصحافة عندنا يف املساعدات املالية
العربية التي كانت تتلقاها .انا اتكلم بكل
رصاحة ،ورثت جريديت "الرشق" من جدي
الذي اسسها عام  .1926ال اخجل بتاريخي
وكنت اقبض امواال من الرئيس السوري
الراحل حافظ االسد .اتحدى االخرين ان
يقولوا من اين كانوا يحصلون عىل املال.
■ انت عىل رأس نقابة الصحافة يتهمها
البعض بانها مل تقم بواجباتها حيال دعم
الصحف والسيام اننا شاهدنا توقف
"السفري" عن الصدور؟
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الملف
□ اوال لست متهام بالتقصري حتى ادافع
عن نفيس ،ال بل انا من يتهم .لكن هل
استطيع ان اتحدى "املوبايل" والطبيعة .مثة
كوارث تحصل يف املعمورة ،وما نشهده هو
تعرض الصحافة وكل وسائل االعالم اىل كارثة
مالية .ان التقنية هي التي ساهمت يف الحد
من الصحافة وانتشارها .نحن يف النقابة مل
نقف متفرجني عىل تحدي هذه العاصفة.
يف البداية راجعنا رؤساء الحكومات ورئيس
مجلس النواب نبيه بري ووزيري االعالم
السابق رمزي جريج والحايل ملحم الريايش.
راجعنا كل املسؤولني واملعنيني يف هذا
الشان طوال االشهر االربعة االخرية ورفعنا
مذكرات عدة واتصلنا مبؤسسات يف القطاع
الخاص ومنها رشكة طريان الرشق االوسط
وحاكم مرصف لبنان رياض سالمة وجمعية
املصارف .كانت الردود ايجابية لكن التطبيق
يحتاج اىل وقت ،وال يستطيع وزير االعالم
ان يؤمن حلوال سحرية ورسيعة .علينا ان ال
ننىس ان االزمة حلت يف وقت كان ال يوجد
فيه رئيس جمهورية والحكومة غري قادرة
عىل العمل عىل النحو املطلوب.
■ بعد انتخاب الرئيس ميشال عون وتأليف
الحكومة برئاسة سعد الحريري وانتظام
املؤسسات ،ماذا فعلتم؟

االقفال او االنهيار خطر زاحف عىل الصحف.

□ مثة مذكرة مرفوعة اىل الوزير الريايش تحتاج
اىل قرار من مجلس الوزراء وهي تتضمن
عرشة مطالب ،اولها الحصول عىل دعم مايل
من الدولة والطلب من جميع الوزارات تأمني
اشرتاكات مع الصحف واملطبوعات.
■ هل النقابة تؤيد منح الدولة كل صحيفة
مبلغا ماليا يف السنة؟
□ انا مع رضورة ايجاد هذا الدعم وتقسيمه
بالتساوي عىل كل الصحف.
■ هل انت متفائل بتحقيق هذا االمر ام ان
السلطات املعنية ستقف عاجزة امام ازمة
الصحافة املكتوبة؟
□ انا متفائل وشعرت للمرة االوىل بأن
جميع املعنيني يهتمون بهذا املوضوع بدءا
برئيس الجمهورية ،ولديهم رغبة يف االبقاء
عىل الصحافة املكتوبة.

ال يستطيع وزير االعالم
ان يؤمن حلوال
سحرية وسريعة

■ يف ظل هذه االزمة املفتوحة التي
تعيشها الصحف ،هل من سبيل اىل
الخروج منها؟
□ عىل الدولة ان تساعد هذه املؤسسات،
علام ان دعم الورق كذبة .عند دخولها
ستغرق يف التفاصيل .لذا عليها ان تساعد
الصحف التي يجب ان تبقى قادرة عىل
االستمرار.
■ يف الخالصة ما هو املطلوب من
الحكومة؟
□ نريد ترجمة املذكرة التي رفعناها.
ويف حال تحققت ،فهي تسمح للصحف
املوجودة بالبقاء عىل قيد الحياة.

نقيب املح ّررين :الصحافة الورقية تمر في أخطر أزمة
وعلى الدولة أن ال تتخ ّلى عن مسؤوليتها
قارب نقيب محرري الصحافة الياس عون االزمة التي تعاين منها الصحافة الورقية
عىل انها قد تكون االخطر منذ نشوئها ،وهي تعكس االزمات املالية واالقتصادية
كام االخالقية .اال انه نبه اىل خطورة تعاطي بعض املؤسسات مع الصحافيني عىل
نحو ما يقوم به البعض

■ كم تبلغ نفقات الصحافة املكتوبة؟
□ ال نستطيع التوصل اىل رقم يحدد هذه
النفقات .اريد الرتكيز عىل رضورة ان تعيد
ادارات الصحف النظر يف نفقاتها .علام ان
"السفري" اقفلت لسببني ،عائيل واقتصادي.
■ هل تعتربون انكم قمتم يف النقابة
بالواجبات املطلوبة منكم؟
□ ضمريي مرتاح ،وعلينا ان نقف ونتصدى
لهذه االزمة التي تواجه االعالم املكتوب.
لن يؤدي الكالم الذي نسمعه من البعض
قصنا يف النقابة اىل يشء .انا ال الوم
اننا ّ
الزمالء الذين رصفوا من مؤسساتهم،
وال احد يستطيع ان يشفي غليلهم ،وانا
متعاطف معهم كليا ،لكن ال قدرة يل
عىل مساعدتهم .انا حزين عىل صاحب
املؤسسة والزمالء املحررين الذين يعملون
فيها .ما يشغلني ويقلقني هم الزمالء
الكبار يف السن الذين تم رصفهم.
■ مع تصاعد هذه االزمة هل ستستمرون
يف املطالبة بدعم الصحف؟
□ لن نتوقف ولن استسلم .يف املناسبة
ان الدولة العربية الوحيدة التي تساعد
الصحافة اللبنانية وما زالت هي الكويت،
وهي تقدم مساعدات اىل الصحف
املختلفة التي تصدر.

نقيب املحررين الياس عون.

يف حديثه اىل "االمن العام" ،الحظ نقيب
املحررين الياس عون ان هذه االزمة
متعددة الوجه ،وهي انعكست اقفاال
لبعض املؤسسات كام حصل بالنسبة اىل
جريدة "السفري" ،او التوقف عن دفع
الرواتب .ال ننىس الظروف التي ادت اىل
اقفال "دار الف ليلة وليلة" التي كانت
تصدر عنها "الحوادث" و"ال ريفي دي
ليبان" و"املونداي مورننغ" و"ستايل"
و"البريق" ،ما ادى اىل ترشيد عرشات
العاملني فيها يف لبنان والخارج .جدير
ذكره ان اقفال هذه املؤسسات والتخبط
االداري واملايل ادى اىل عدم قدرة العاملني
عىل سحب تعويضاتهم من الضامن
االجتامعي ،ومل تسو اوضاعهم اىل اليوم.
يقول نقيب املحررين" :هناك جانب له

نقابة املحررين
كانت السباقة الى
تقديم مشروع متكامل
لدعم الصحافة
اهميته الكربى هو تقلص حجم الصحافة
املكتوبة امام مد الصحافة االلكرتونية
واالعالم الرقمي واملريئ واملسموع ،لذا
بات عليها ابتداع طريقة جديدة ومغايرة
لتلك التي كانت تؤديها .كذلك شح
املوارد االعالنية الذي طاول كل الوسائل
االعالمية ،لكن املكتوبة كانت االكرث

ترضرا ،علام ان اصحاب الصحف جنوا
مبالغ ضخمة منذ منتصف الخمسينات
حتى بداية التسعينات يف عز رصاعات
االنظمة العربية".
■ كيف تواجه نقابة املحررين ازمة
الصحافة الورقية؟ ضحاياها يف معظمهم
اعضاء يف نقابة املحررين؟
□ ما يهم نقابة املحررين من املوضوع
هو مصري الزمالء العاملني يف الصحف.
فاملئات منهم من دون عمل عىل اثر
اقفال "السفري" وترسيح العرشات من
جريديت "النهار" و"املستقبل" ،كام ان
هناك مطبوعات استغنت عن خدمات
عدد من الصحافيني .النقابة اعلنت
رفضها القاطع هذا املوضوع ،فاصدرت
البيانات املستنكرة ،وعقدت سلسلة
من االجتامعات مع الزمالء املرصوفني
واملحجوبة رواتبهم منذ  14شهرا،
ووضعت محامي النقابة يف ترصفهم.
نحن معهم ،ولن نتخىل عنهم .ونظرا
اىل خطورة املوقف جالت النقابة عىل
وزراء االعالم واملال والعمل يف الحكومة
السابقة ،وعىل وزيري االعالم والعدل يف
الحكومة الحالية ،وبحثت معهم جميعا
يف ازمة الصحافة ،وكيفية دعم هذا
القطاع .النقابة يف كل ادبياتها واتصاالتها
ركزت عىل االيت:
• دميومة العمل للزمالء الصحافيني.
• اعتبار اي نوع من انواع الرصف رصفا
تعسفيا يحتم دفع اشهر االنذار وتعويض
الرصف الذي ينبغي ان يرتاوح ما بني
شهرين و  12شهرا بحسب كل حالة ،عدا
ايام االجازات غري املستهلكة.
■ ما الذي جنيتموه من التنسيق مع
املؤسسات الرسمية اىل اليوم؟
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الملف
□ نقابة املحررين كانت السباقة اىل
تقديم مرشوع متكامل لدعم الصحافة
وضمنته اقرتاحات عملية محددة .فيه ان
عىل الدولة ان تقتطع نسبا من الرسوم

التي تستوفيها يف غري مرفق ،وان تقر
اعفاءات رضيبية يفيد منها املحررون
واصحاب الصحف .كام دعونا اىل انشاء
هيئة مشرتكة من القطاعني العام والخاص

سيرة متقطعة لصاحبة الجاللة
لطاملا تردد ان لبنان والصحافة توأمان ال ينفصالن ،وان لبنان بلد الحرية والدميوقراطية وحرية التعبري،
والصحافة رمز هذه القيم وألقها املعريف والثقايف ،كام ان صحافيني كرثا قدموا التضحيات دفاعا عن
الوطن واالستقالل والقضايا العربية برمتها بال استثناء.
الصحف اللبنانية متقادمة العهد ترقى اىل فرتة ما قبل اعالن دولة لبنان الكبري عام  1920واىل ما قبل
االستقالل عام .1943
بدأت صاحبة الجاللة كتابة سريتها وان كانت متقطعة منذ بدأت عام  1860عندما اصدر املعلم بطرس
البستاين صحيفة "نفري سوريا" وبعدها بعرش سنوات "الجنان" ،ثم اصدر االب مونو ،رئيس اآلباء
اليسوعيني يف سوريا ،صحيفة "البشري".
صدرت صحف سياسية كثرية يف هذه الفرتة بدءا من "الجنينة" التي اصدرها سليم البستاين .وعام
 1877صدرت "لسان الحال" لخليل رسكيس وفيها ظهر اول إعالن مص ّور .عام  1876عرفت الصحافة
اول دورية علمية متخصصة هي "املقتطف" ليعقوب رصوف وفارس منر قبل ان ينضم اليهام شاهني
مكاريوس.
بني عامي  1881و 1890صدرت صحف منها ما ابتغى التعليم واالرشاد الديني ،ومنها ما كان ينرش
روايات تاريخية كـ"سلسلة الفكاهات يف اطايب الروايات" التي اصدرها عام  1884نخلة قلفاط
و"ديوان الفكاهة" التي اصدرها عام  1885سليم شحادة وسليم طراد.
عام  ،1891صدرت اول صحيفة سياسية يف جبل لبنان هي "لبنان" البراهيم االسود .ويف العام نفسه
اصدر خليل بدوي صحيفة "االحوال".
ومع نهاية القرن التاسع عرش ولدت "صحافة االقاليم" .فظهرت صحيفة "طرابلس" ملحمد كامل
البحريي عام  ،1893و"االرز" و"الرئيس" اللتان اصدرهام يف جونيه تباعاً فيليب وفريد الخازن عام
 1895وابراهيم حوراين عام .1900
ويف عام  ،1908تأسست صحيفة "الربق" للشاعر بشارة الخوري ،وكذلك كان اول إصدار نسايئ لسليمة
ايب راشد عام  1914مع مجلة "فتاة لبنان" االدبية والعلمية والروائية .ثم صدرت مجلة "فتاة الوطن"
ملريم الزمار يف زحلة عام  1919ومجلة "الخدر" لعفيفة صعب يف الشويفات و"الفجر" لالمرية نجال ايب
اللمع يف بريوت يف العام نفسه.
ومع اعالن الجرنال غورو عام  1920دولة لبنان الكبري ،صدرت عام " 1924اإلنسانية" ،ثم "صوت
العامل" لفؤاد شاميل عام  1930مع انطالقة الحركات العاملية.
ويف عام  1921صدرت الصحيفة الرسمية تحت اسم "جريدة لبنان الكبري الرسمية" بالعربية والفرنسية
باالضافة اىل صحيفة  L'Orientعام  1923تحت ارشاف جربائيل خباز وجورج نقاش.
ويف عام  1933صدرت صحيفة  Le Jourبالفرنسية ،و"النهار" لجربان تويني.
وك ّرت سبحة الصحف الحزبية ،فاصدر الحزب الشيوعي عام " 1937صوت الشعب" ،واصدر حزب
الكتائب عام " 1939العمل" ،واصدر حزب الوحدة الوطنية عام " 1940الطالئع" .كام شهدت هذه
الفرتة صدور دوريات زجلية كـ"البلبل" لوليم صعب عام  1933و"الزجل اللبناين" ليوسف الباحوط
وخليل حتي يف السنة نفسها ،و"امري الزجل" لوليم صعب ايضا عام .1940
وعام  1943صدرت "الجريدة الرسمية" .ثم تأسست الوكاالت الصحافية منذ عام .1947
يف فرتة الخمسينات صدرت دوريات حزبية ودوريات سياسية كثرية .كام صدرت دوريات متخصصة
ودوريات للمؤسسات املدنية والنقابات ،حيث شهدت هذه الفرتة غزارة يف منح االمتيازات الصحافية
لدوريات سياسية ويف اختصاصات اخرى ،خصوصاً عام  50( 1950امتيازا) وعام  45( 1955امتيازا).

للدعم .كنا اول من استشعر الخطر
الزاحف عىل الصحافة ،وتداولنا افكارا
واقرتاحات معينة ،لكن ذلك يقتيض
التعاون والتشاور مع الجميع .اكرر
انه ينبغي عىل الدولة ان ال تتخىل عن
مسؤوليتها تجاه هذا الواقع.
■ هل يفيد تعدد املشاريع؟ ما هو مصري
ما تم وضعه من قبل؟ هل تتوقعون اداء
مغايرا؟
□ مرشوع وزير االعالم السابق النقيب
رمزي جريج الذي يقيض بدعم الصحف
اللبنانية بـ 500لرية عن كل عدد ،مل
يأخذ  -ويا لالسف  -طريقه اىل االقرار
يف مجلس الوزراء .وهو اقرتاح جيد غري
مرهق للخزينة ،لكنه ال يستأصل جذور
االزمة وال يشكل حال متكامال لتجاوزها.
يف لقائنا االخري مع وزير االعالم ملحم
الريايش بحثنا يف الوضع من كل جوانبه،
وتألفت لجنتان لهذه الغاية برئاسته
وعضوية مستشاره واثنني من اعضاء
مجلس النقابة لوضع تصور شامل يتصل
بآداب املهنة ،دعم الصحافة ،تعزيز دور
نقابة املحررين.
■ ما الذي تتوقعونه؟ هل تخشون عىل
بقية املؤسسات بعد ازمتي "النهار"
و"السفري"؟
□ الخشية عىل سائر املؤسسات قامئة.
وقد تكون هناك مؤسسات  -بقصد
التخفيف من عدد صحافييها  -تفكر
يف منوذج "النهار" لجهة ربط الحصول
عىل الرواتب باالستقالة وابراء الذمة.
ان النقابة تحذر من هذا التوجه وتدعو
الزمالء اىل التنبه ،ومراجعتها قبل االقدام
عىل اي خطوة .عىل انني  -بعد التحرك
الذي قامت به نقابة املحررين واملؤازرة
االعالمية  -استطيع القول بان هناك
اهتامما ملحوظا بقطاع الصحافة بدأ
يتشكل لدى املسؤولني ،واننا ننتظر خطوة
او خطوات لوقف هذا التدهور ،وبدء
عملية استعادة التوازن املطلوب.
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تحقيق
رضوان عقيل

معق ّبو معامالت من الدرجة األولى وضيوف شرف في اللجان

الكتلة الكبرى في البرملان "خدماتية" ...واملش ّرعون ق ّلة

ال يتجاوز عدد النواب الذين يواظبون عىل الترشيع يف الربملان اكرث من  20نائبا
يخصصون اوقاتهم لهذه املهمة والتحضري لوضع مشاريع قوانني .يف املقابل ،مثة
طراز آخر يويل تأدية الخدمة اولوية ال تتقدمها اخرى ،اذ يعتربون انفسهم ممثيل
ناخبيهم ،ويف خدمتهم تاليا
يحلو لنواب ان يتناقلوا اخبار يوميات زميل
عتيق لهم يبدأ يومه يف وزارة الزراعة ليتابع مع
وزيرها طلبات خاصة تخص احد ناخبيه ،وان
كان الطلب تأمني كمية من الشتول ملزارع يف
منطقته .ويختم جولته بالتوجه اىل وزارة الصحة
ليوفر الدواء ملريض ال يستطيع ان يحصل عليه
برسعة بسبب مناخات الروتني التي تخ ّيم عىل

عمل اكرث االدارات الرسمية .هذا النائب من
النادر ان يفوته واجب تقديم التعزية يف دائرته
او لدى العائالت التي تنتخبه ،وان كانت تقيم
يف بريوت .وقد درج نواب كثريون عىل الفعل
نفسه .عندما ال يستطيعون تحقيق هذ االمر
يكلفون َمن ميثلهم القيام بالتعزية .الحضور
واجب ورضوري ألن الناخب سيسأل عن ذاك

الذي اقرتع له ومل يبرصه امامه .يحمل عدد
ال بأس به من النواب صفة "نائب خدمايت".
ال يخجلون بالصفة ،بل يفاخرون ،اال ان قلة
منهم تزاوج ما بني الترشيع وتأمني الخدمات
وان كانوا يف قرارة انفسهم مييلون اىل االكتفاء
باملهمة االوىل ،وان اظهروا انهم قادرون عىل
التوفيق ما بني املهمتني .هكذا نواب لبنان يف
فئات ثالث.
حيال امكان التوفيق بني الترشيع وتأمني
الخدمات للناخبني ،حملت "االمن العام" السؤال
اىل اربعة نواب ميثلون االتجاهني :نعمة الله ايب
نرص ،غازي يوسف ،انطوان زهرا ،اميل رحمة.

ابي نصر :ثمة قوانني
تنام معي في منزلي
النائب نعمة الله ايب نرص" :من االفضل
للنائب ان يسلك طريق الترشيع ويعمل
يف هذا الحقل وال سيام اذا كان محاميا او
خبريا يف القانون نظرا اىل الدور الذي يؤديه.
انا شخصيا عضو يف لجنتي االدارة والعدل
واملال واملوازنة .من اوىل واجبات النائب
هنا ان يكلف باعامل الترشيع ومراقبة سري
عمل السلطة التنفيذية ليقوم مبهمة املساءلة
واملحاسبة ويوجه االسئلة اىل الحكومة ،واذا
مل يقتنع باجوبة الوزراء يدعو اىل انعقاد
جلسة مناقشة ،واذا مل يقتنع يحق له طرح
الثقة بالوزير املعني .انا نائب منذ عام 2000
اىل اليوم ،واوفق بني عميل الترشيعي وتوفري
الخدمات للمواطنني وال اقرص يف املهمتني.
سبق يل ان عملت عىل مشاريع استعادة
الجنسية والعمل عىل السامح للمغرتبني
باملشاركة يف االنتخابات النيابية اضافة اىل
مرشوع اضافة  12نائبا لتمثيل املغرتبني
ويكونون مناصفة بني املسيحيني واملسلمني.

كنت يف مقدم من عمل وما زلت عىل فصل
النيابة عن الوزارة ،وان مل يأخذ طريقه اىل
التطبيق بعد .اضافة اىل مهمة الترشيع
املطلوبة مني يف املجلس ،ال مينعني هذا
الواجب ابدا من الوقوف اىل جانب الناخبني
ومشاركتهم يف االفراح واالتراح والوقوف
عند مطالبهم ومالحقتها حتى النهاية .يفتح
مكتبي الخدمايت يف جونيه من الصباح اىل
املساء ،ويديره خمسة من معاوين املوظفني
الذين يتابعون اي مطلب سواء كان صغريا
ام كبريا .كام يتابعون بالتنسيق معي شؤون
دائريت االنتخابية التي تتناول مسائل لها
عالقة باملاء والكهرباء والطرق والتعاون
مع البلديات .اضافة اىل ذلك ،اقوم شخصيا
بسلسلة من االتصاالت اليومية تخص افرادا
يف دائريت يف الوزارات واالدارات .اعرتف
بان مكتبي املفتوح يتطلب مني اعباء
مالية يف نهاية كل شهر .ودرجت عىل هذا
املنوال وضاعفته منذ دخويل اىل الندوة

نواب ال يحضرون
الى مناطقهم اال في
العطل واملناسبات

النائب نعمة الله ايب نرص.

الربملانية .واخصص مبلغا ماليا بدل اكاليل
او دفع اموال يعود بدلها لوقف الكنائس.
ال اعارض ان يزاوج النائب بني الترشيع
وتوفري الخدمات ،وافهم جيدا طبيعة املواطن
اللبناين وحاجاته .ففي النهاية انا امثلهم وال
اتضايق من هذه املهامت التي اقوم بها .يف
املقابل ،مثة نواب ميضون معظم اوقاتهم يف
بريوت او يف الخارج ،وال يقصدون منطقتهم

اال يف بعض العطل واالعياد ،وال يكرتثون وال
يتابعون الحياة اليومية للمواطنني القاطنني
يف دوائرهم االنتخابية .اعود اىل الترشيع
الذي درجت عليه ،وال ابالغ اذا قلت ان مثة
مشاريع وقوانني تطاردين اىل مكتبي الخاص
واىل منزيل وتنام معي ،وال سيام اذا كنت انا
من حرض الطالقها والعمل عىل اقرارها لتبرص
النور .انا من االعضاء الناشطني يف لجنتي

االدارة والعدل والزراعة والسياحة .اشارك
يف حضور جلسات لجان اخرى لست عضوا
فيها اذا كان موضوع مناقشاتها ومشاريعها
محل اهتاممي .وانا مع رضورة ان يعمل كل
نائب يف حقل اختصاصه ليف ّعل عمل اللجان
واملشاريع التي تنتجها .النائب الذي ال يقوم
بالواجبات املطلوبة منه ،يكون مقرصا حيال
ناخبيه".

يوسف :وظيفة النائب التشريع
وليس تعقيب املعامالت
النائب غازي يوسف" :من الصعب عىل
النائب ان يوفق بني الترشيع وتحقيق
الخدمات اليومية التي يطلبها الناخبون
منه ،الن العدد االكرب منهم ينظر اىل النواب
عىل اساس انهم ادوات للخدمات وتنفيذ
مطالبهم سواء كانت محقة ام غري محقة،
ومنها التدخل لدى قضاة .اعرتف بانني اقوم
باتصاالت مع عدد من القضاة اذا تأكدت ان
صاحب الطلب مظلوم جراء حصول تقاعس
يف عمل املحكمة وجلساتها ،ولكنني ال
اسمح لنفيس بالتدخل لدى القضاء والعمل
عىل حامية اشخاص تم توقيفهم جراء
عملهم يف الرسقة او االتجار باملخدرات،
النني يف اختصار ال اقبل مبخالفة القانون.
واعرتف ايضا بانني اتدخل يف خدمات
تخص العسكريني والعمل عىل نقلهم اىل
اماكن قريبة من اماكن سكنهم اذا كانوا
يستحقون تحقيق هذا املطلب .ال امانع يف
تقديم بعض الخدمات للمواطنني رشط عدم
تجاوز القانون والقواعد العامة .ما يزعجني
هو ان نوابا اول ما يفعلونه صبيحة كل
يوم هو قراءة الوفيات يف الصحف والعمل
عىل تقديم التعازي يف دائرتهم االنتخابية
سواء كانوا عىل معرفة بعائلة املتوىف ام
ال .فليست وظيفة النائب ان يخصص
كل هذا الوقت لتقديم واجب التعازي .لو
كنا يف بلد طبيعي تسري مؤسساته واداراته
عىل النحو املطلوب ومن دون التدخل

والقيام بالوساطات ،لكان يجب ان تنحرص
مهامت النائب بالواجب الترشيعي ،وعمله
يف اللجان ،ومتابعة اقرتاحات القوانني
واملشاريع ،والحرص عىل عدم التغيب عن
االجتامعات .انا مل ادخل العمل السيايس
والترشيعي من بوابة حزب عقيدي بل
عملت فيه من خالل االقتصاد واالعامل،
وعىل هذا االساس اختارين وتعاون معي
الرئيس الشهيد رفيق الحريري .منذ دخويل
اىل الندوة الربملانية ركزت عىل املواضيع
املالية وقوانني الرضيبة وكل ما يتعلق
بوزارة املال والكهرباء وحقل االتصاالت.
عملت عىل مراقبة عمل الوزارات املختصة
واداء الوزارات التي تدخل يف اختصايص
والرتكيز عىل الترشيع واملراقبة .هذا هو
يعب عن اقتناعايت
مكاين الطبيعي الذي ّ
وفهمي العمل الربملاين .اعرتف بان مسائل
عدة عملت عليها طوال مدة وجودي يف
الربملان ومل تأخذ الصدى املطلوب .ورجع
املعنيون اليوم اىل جملة من االمور التي
ناديت بها وطالبت بتنفيذها ،ولو تحققت
انذاك لوفرنا الكثري عىل املواطنني وخصوصا
يف حقيل الكهرباء واملالية .لسوء الحظ،
فان جملة من املشاريع التي عملت عليها
منذ سنوات وما زلت ،مل تر النور يف حقل
االتصاالت عىل سبيل املثال بسبب جملة
من املعوقات السياسية والتقنية .قدمت
سلسلة من االسئلة وطالبت باستجوابات

ليس من واجبات
النائب تقديم التعازي بل
القيام بالتشريع

النائب غازي يوسف.

عدة ومل تلق طريقها اىل التنفيذ .ويدخل
هذا االمر يف صلب واجبايت النيابية وهي
اهم بدرجات من الخدمات الشخصية التي
يعمل نواب عىل تأمينها للناخبني .يف اختصار
مهمة النائب ليست معقب معامالت ،وانا
مل اقم بهذه املهمة طوال وجودي يف الربملان.
واذا قصدت الوزارات واالدارات فليس من
اجل شخص بل من اجل موضوع يتعلق
مبرشوع عام يخص املواطنني .يف النهاية،
عىل الناخب ان يعرف جيدا من يختار يف
صندوقة االقرتاع".
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زهرا :نائب ال يقوم بالتشريع
يستحسن ان يكون مختارا
النائب انطوان زهرا" :افضل قضاء
الوقت االكرب من وقتي يف اعامل الترشيع
واملراقبة اكرث من الخدمات الشخصية.
عندما ارى مرشوعا يتسم بالخدمة
العامة افضله مئة مرة عىل الشأن
الخاص .انا من الحرصاء عىل مراقبة
الحكومة وتوجيه االسئلة واالستجوابات
واملحاسبة والترشيع ،واعرتف بانني البي
مراجعات االفراد رشط ان تكون تحت
القانون .وال امانع يف االفصاح امام اي
من الذين ينتخبونني بانني ال اغطي اي
مخالفة .مثة من راجعوين يف مساعدتهم
لتغطية مخالفات بناء يف البرتون ووقفت
ضدهم ومل اساعدهم ،اال اذا كان االمر
يتعلق برشفة منزل ال تؤذي املحيط
واالخرين .مثة من قال يل ان تغطية مثل
هذه املخالفات تحصل يف مناطق لبنانية
اخرى ،وكان جوايب لهم اذهبوا واسكنوا
يف تلك املناطق  .انا اتلقى اكرث من مئة
اتصال يف اليوم الواحد ،واعمل يف مكتبني
يل عىل الصعيدين الحزيب والشخيص .مثة
قضايا خدماتية من املفروض ان يتابعها
الحزب ،كام يكلفني متابعة جملة من
القضايا يف مناطق خارج دائريت االنتخابية.

اما بالنسبة اىل الزمالء الذين ال يعطون
العمل الترشيعي االهتامم املطلوب ،وال
يهتمون باللجان ،فاالفضل ان يكونوا
مخاتري وليس نوابا .النائب يجب ان
يرتقي اىل مستوى العمل الربملاين الحقيقي
الذي يتمثل يف الترشيع واملراقبة .هذا ال
ينفي انني يف بعض االحيان اتوجه اىل
وزارة الصحة واجلب دواء ملريض يكون
مفقودا ،وال احد يساعده عىل متابعة
قضيته ،فانا ال اقرص يف املوضوع الصحي
بل االحقه قدر استطاعتي واكرث .اما
بالنسبة اىل التعاطي مع القضاة واملدعني
العامني ،فكل ما اطلبه منهم الترسيع يف
الحكم ال اكرث وال اقل ،واذا كان املتهم غري
مذنب اطالب باخالء سبيله اما اذا كان
متورطا فأنا مع ان يأخذ القضاء مساره
الطبيعي .اعود اىل ايام الحرب عندما
كانت القوات اللبنانية متارس سلطة
امر واقع عىل االرض ،كنت ال اتدخل يف
مصلحة السارق وال تاجر املخدرات .من
املستحيل ان اساعد او اطلب الرأفة يف
حق هذا النوع من االرتكابات .اما تقديم
واجب التعازي فهو من االمور املحببة يف
لبنان ،ويضايقني ان ال اقوم بهذا الواجب

رحمة :النائب يقوم باعمال
ومراجعات ال تحصل في الصومال
النائب اميل رحمة" :انا نائب خدمايت،
الن الدولة اللبنانية والسلطة التنفيذية
فيها تسمح الكرث من ممر .يضطر املواطن
ان يسعى وراء النائب ليتابع اموره
يف ظل فقدان املساواة يف الخدمات يف
البلد .انا مع مساعدة الشخص اذا كان
مطلبه قانونيا ومحقا ،وال اوافق النائب

الذي يتوسط ويذهب اىل امور غري
قانونية .يجب اقلمة ما هو ترشيعي وما
هو خدمايت .اما يف موضوع االمتحانات
والوظيفة فانا اسمع من كل الناس ان
اوالدهم من االوائل يف لبنان ورسبوا،
وارص عىل ان ارشح للشخص الذي
يراجعني ان النتيجة قد تكون سلبية .مثة

على النائب ان يرتقي الى
مستوى العمل البرملاني
في التشريع واملراقبة

النائب انطوان زهرا.

بسبب تزامن التعازي مع قيامي بواجبايت
الربملانية ،علام ان مثة من ميثلني يف اثناء
غيايب .اكرر القول ان املكان الطبيعي
الذي ارى نفيس فيه كنائب فاعل هو
عميل يف اللجان النيابية التي هي اهم
من الهيئة العامة الن الشغل الحقيقي
يتمثل فيها ،وانا عضو يف لجنتي املال
واملوازنة واالقتصاد".

ابناء اصدقاء يل مل يوفقوا يف نيل الوظيفة
التي تقدموا اليها .اتضايق من مطالبة نقل
املوظفني واملعلمني والعسكريني فكثريون
يريدون العمل عىل مقربة من منازلهم.
يف املقابل ،اساعد املرىض املحتاجني من
دون كلل ،واتابع قضايا الزراعة واملياه
يف منطقتي ،واقاتل من اجل الوقوف اىل

جانب املظلوم وادعوه اىل التوجه نحو
التفتيش القضايئ وتقديم الشكوى .ان
الوجه السلبي للنائب تحوله اىل معقب
معامالت من الدرجة االوىل ،واعتقد ان
ما نعيشه ال يحصل يف الصومال حتى.
انا اقوم بدور معقب معامالت بواسطة
الهاتف كوين امثل منطقة محتاجة.
الواجب يفرض عىل النائب ان يتابع عمله
يف الربملان ،واعرتف بانني مقرص يف الشق
الترشيعي وال اتغيب عن جلسات االدارة
والعدل .كام اعرتف بان زمالء يل مثل
غسان مخيرب وسمري الجرس وروبري غانم
ونوار الساحيل يعملون يف اللجنة اكرث
مني .اتكل عىل نزاهة الزمالء يف اللجنة
وكفايتهم واتابعهم بحيس القانوين .لكنني
نادم عىل امرار قانون االيجارات بالطريقة

التي انتهى اليها .انا سيايس النزعة اكرث
من كوين قانونيا واداريا .يأخذ وقتي
مرشوع انقاذ لبنان من الخطر الخارجي،
وبني دراسة مرشوع قانون او التوجه اىل
القاع وبعلبك المر رضوري اقوم باملهمة
الثانية حتى وان كانت يف جرود عرسال
والهرمل .لقد اصبحت "البسملة" عندي
ثالثية ،الشعب والجيش واملقاومة .وال بد
من كلمة تقال ان النواب الذين ّ
يرشعون
يف املجلس يعملون مثل الجرافات ويبلغ
عدد هؤالء نحو  20نائبا .يبقى ان اعرتف
بانني اقرأ الوفيات يف الصحف كل يوم،
واخصص يف بعلبك الهرمل يومي الجمعة
والسبت من كل اسبوع للقيام بجولة من
اجل التعازي .لن اقرص يف هذا الواجب
تجاه منطقتي االنتخابية".

جرافات التشريع
في املجلس يبلغ عددها
نحو  20نائبا

النائب اميل رحمة.
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تكريم
داود رمال

aborami20@hotmail.com

مك َّرمًا في ضيافة متروبوليت صور للروم الكاثوليك
اللواء إبراهيم :األمل في أن يعود لبنان كما نريده
تعب عن النسيج اللبناين اصدق تعبري من
مرة جديدة تتحلق الوجوه الطيبة التي ّ
حول املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم .هذه املرة كان التكريم عىل
ارض صور ،املدينة التي تتجمع فيها عصارة الحضارات والقيم والعرب ،ولها دور رائد
يف مسرية حامية الكيان والتمسك برسالته العابرة كل الحدود اشعاعا وحضارة

مك ّرمو اللواء عباس ابراهيم يستقبلونه.

كرم مرتوبوليت صور للروم امللكيني الكاثوليك
املطران ميخائيل ابرص املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم ،واقام عىل رشفه
عشاء يف اسرتاحة صور السياحية.
حرض التكريم النواب ايوب حميد وعيل
خريس وعبد املجيد صالح ،راعي ابرشية
صور ومرجعيون للموارنة املطران شكرالله
نبيل الحاج ،مفتي صور وجبل عامل
الشيخ حسن عبدالله ،ممثل املطران الياس
كفوري االب نقوال باسيل ،ممثل مفتي
صور ومنطقتها الشيخ مدرار الحبال الشيخ
عصام كساب ،نائب حاكم مرصف لبنان رائد
رشف الدين ،املدير العام للريجي ناصيف
سقالوي ،قامئقام صور محمد جفال ،رئيس
اتحاد بلديات صور عبداملحسن الحسيني،

اىل شخصيات عسكرية وامنية وحزبية
ونقابية وروحية واجتامعية ورؤساء بلديات
وفاعليات املدينة.
النشيد اللبناين افتتاحا ،ثم قدم للحفل
املونسينيور بشارة كتورة ،والقى املطران
ابرص كلمة" :اردت هذا التكريم الليلة
لسيادة اللواء عباس ابراهيم ،هنا يف صور
بالذات ،يك اعرب باسمي وباسمكم وباسم
ابناء الجنوب خاصة وكل لبنان عامة،
عن محبتنا وتقديرنا لسيادته .بادئ بدء،
نتقدم منكم سيادة اللواء بالشكر لقبولكم
هذا التكريم .فنحن نعلم مدى تواضعكم
ومسريتكم التي فيها الكثري من العمل
والقليل من العلن .لكن هذه االمسية ،يجوز
لنا تحطيم القيود ،لنطلق كلامت تخرج من

قلبنا ،حرة نحو علو مقامكم .قد نجد يف
قلب الوطن رجال دولة يخدمون ويضحون
يف سبيله ،وهذا امر بديهي متوافر .اما االمر
النادر فهو ان نجد يف قلب رجل لواء كل
الوطن ،لذا ها نحن نسمع هذا القلب ينبض
بالدولة العادلة القوية االمنة".
وقال" :ان تتوزع املهامت الصعبة والخطرية
عىل القادة االمنيني كل بحسب موقعه
وقدراته ورتبته فيحققوا االهداف ،فهذا
ايضا امر بديهي .اما ان تنحرص برجل دولة
منفردا مهامت عسكرية وامنية وديبلوماسية
مختلفة ومعقدة شائكة ومصريية ،ويربع
فيها وينجزها بكل امانة فهذا امر اكرث من
نادر .ان تتوافر صفات مميزة متجانسة
يف كل قائد ،فهذا امر محل اتفاق ،اما ان
تجتمع يف قائد لواء صفات مميزة ومتناقضة
عىل نحو ايجايب ،فهذا رصف اجتهاد اللطف
والتواضع يف الحياة املهنية مع الشدة
والجرأة يف االنجازات االمنية ،املثابرة وطول
االناة امام املحن مع الرسعة القصوى وبذل
الجهود الجتيازها وحل القضايا الشائكة.
واالدلة كثرية ،منها تحرير املخطوفني
واملعتقلني ،نذكر منهم رهائن اعزاز وراهبات
معلوال .ليس برجل دين لكنه ناسك وزاهد
يف صومعة ومحبسة املبادئ االخالقية
واالنسانية والوطنية ،صلواته هي االنضباط
والتجرد واملناقبية والعدل والنزاهة".
اضاف" :ان تلتقي بانسان تختلف اآلراء يف
شأنه ،منها ايجابية ،واخرى سلبية ،فهذا امر
بديهي متحقق .اما االمر النادر غري املتحقق
هو ان تلتقي بلواء ،نال باالجامع ،رىض
اللبنانيني كافة ،مسيحيني ومسلمني ودروزا،
ومواطنني واحزابا ،ال بل حصل عىل التقدير
حتى من الفلسطينيني والدول العربية
واالجنبية ،الذين اقروا بجهوده وانجازاته
وتضحياته .ان تلتقي برجال يليق بهم
التكريم واملديح ،فهذا امر بديهي متوافر،

اما ان تعرث عىل كلامت تليق وترتقي اىل
مستوى تكريم رجل الدولة واالمن ،املدير
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ،فهذا
امر نادر غري متحقق".
وختم" :لواؤنا ،انتم املنا وامل املغرتبني الذين
يتوقون اىل العودة اىل لبنان اآلمن ،انتم فخر
لبنان واللبنانيني ،منحكم الله الصحة والعافية
والسالمة ،ملتابعة مسريتكم السلمية ،وافاض
تعاىل عليكم من نعمه الوافرة".

املطران ابرص يلقي كلمته.

واللواء ابراهيم.

اللواء ابراهيم:
آن االوان لنبني دولة الحق
التي يجب ان يستظلها
االنسان في لبنان

والقى اللواء ابراهيم كلمة" :ارض صور ارض
التاريخ ،فيها تعاقبت العصور والحضارات.
منها انطلق قدموس حامال االبجدية .عىل
شواطئها تفتحت َصد َفة املوريكس ارجوانا.
عند اسوارها وقف االسكندر عاجزا ،وما
افتتحها اال بعد ان سطر ابناؤها مالحم
البطولة والفداء .واول نسائم التحرر كانت
مع االمري ع ّالقة الذي اشتهر بالنقود التي
صك وذ ّيلها بالعبارة املأثورة عز بعد فاقة
لالمري عالقة".
اضاف" :صور املدرج الروماين بكل ما حفل
من مظاهر الفروسية وفنون القتال ،صور
التي زارها السيد املسيح وحط رحاله فيها.
صور الكنائس القدمية ،الشاهدة عىل الحقبة
البيزنطية .صور الحضارة االسالمية بتنوعها
الروحي والثقايف ،املتمثلة بالجوامع والحوزات
العلمية والحسينيات .فيها كان اصحاب
العامئم يرثون دينهم الحنيف باالجتهادات
الفقهية ،التي ُتع ّلم ان جهاد النفس هو الجهاد
الحقيقي الذي يقوم عىل التقوى واملجادلة
بالتي هي احسن .الجهاد الذي ال يلغي االخر،
وال يعدم الحياة ،وال يكفر االنسان .صور
املدينة التي تحتوي الفن االنساين التنوعي.
صور قاعدة جبل عامل ،املنفتحة عىل االمداح
الزرقاء التي صدرت االرشعة البيض تلفحها
نسائم السالم ،والتآخي ،ونرش ثقافة التقارب.
صور التي يلوذ مرفأها بحامية العذراء سيدة
البحار .صور االمام املغيب السيد موىس
الصدر ،كانت املنطلق التي منها ع ّمت ثورة
املحرومني ،التي دعت اىل العدل واملساواة
واالنصاف بني املناطق واملواطنني بعيدا من
الطائفية واملذهبية ،كان امام الحوار واالنفتاح
والتفاعل ،واحد الكبار الذين عرفوا عظمة
لبنان يف الرشق ويف العامل".
وتابع" :هذه صور ،مل تتمكن نار الحرب من
طمس هويتها الكونية ،وال احراق تاريخها.
حافظت عىل اصالتها ووداعتها .صور التي
هزمت العدو االرسائييل وطرحته خارجا،
هي التي اغتسلت بدم الشهداء كام اغتسلت
صخورها باملاء املتكرس الذي دفعته امواج
اليم املتالطمة من دون ان ّ
تفل صالبتها ،او
تستكني لريح مهام اشتد عُ ت ُّوها".
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املطران ابرص:
الدول العربية واالجنبية
والفلسطينيون اقروا
بجهوده وانجازاته

وقال" :احل يف هذه االرض املباركة بني
اهيل واحبايئ ،اتفرس يف هذه الوجوه الطيبة،
فاجدها صنوا للبنان الذي نحب ،لبنان
الكرامة ،الذي ال ينهزم شعبه امام خطر .وكم
هي مضاعفة سعاديت وانا البي دعوة صاحب
السيادة يحوطه االحبار االنقياء ،والعلامء
االتقياء وشخصيات محرتمة ،وجمهور كريم".
ولفت اللواء ابراهيم اىل انكم "تكرمونني اليوم
وانتم االوىل بالتكريم .فلوالكم ما قامت قيامة
لوطن ،ولوالكم ما كان لبنان ،لبنان  -الرسالة،
انتم تجسدونها قبل قرون من تطويب قداسة
البابا يوحنا بولس الثاين ،بلد رسالة االنسان
والعيش الواحد ،ومعرفة اآلخر ،مستذكرا قول
االمام عيل عليه السالم" :ان االنسان عدو
ما يجهل" .ونحن ال نجهل بعضنا بعضا ،بل
نزداد معرفة واحدنا لآلخر ،مع توايل االزمنة
والعصور .اليوم ،يغمرين الفرح الكبري ،واالمل
يف ان لبنان باق عىل رغم ضيق افقه ،الن
امتداد دوره وحضوره ال يحده حد .رحم الله
سعيد عقل الذي قال :افق لبنان ض ّيق وامانيه
رحاب عىل مدى رشود الضمري".
واشار اىل ان "رقعة االمل تتسع يف ان يعود
لبنان كام نريده ،يف ظل عهد جديد ،واعد،
يستعيد ما كان لهذا الوطن من مكانة ،يف
دولة تسودها العدالة واملساواة ،حدودها
الحرية املسؤولة التي تصونها املؤسسات،
تعمل لخدمة االنسان ،كل االنسان ،بعيدا
من فساد املفسدين الذين يشوهون حقيقة
لبنان ،ويسيئون اىل ابنائه املخلصني الذين
ابدعوا ونجحوا يف ميادين عملهم".
وراى انه "آن االوان لنبني دولة الحق التي
يجب ان يستظلها االنسان يف لبنان ليعيش
حياة كرمية ،بعيدة من ذل السؤال والوساطة

اللواء ابراهيم واملطران ابرص.

الحضور.

واملحسوبيات ،واالنتظار عىل االبواب ليحصل
عىل حقوق بديهية يجب ان ال تكون منة من
احد .ان مثل هذه الدولة ال تقوم من جانب
واحد ،امنا بتعاون ابنائها وتفاعل املسؤولني
معهم ،الن مسؤوليتهم هي ان يرعوا شعبهم
بالعدل والحكمة واملساواة .من دون ذلك ال
قيامة لوطن ،قال عنه يوما شارل قرم" :مل اجد
وطنا بهذا الحجم ،وال قدرا بهذا االتساع".
فلنعمل معا لهذا اللبنان املتسع بدولته
الرشيدة التي آن اوان نهوضها وانطالقها اىل

االمام نحو االفاق الرحاب التي تستحقها".
وختم بالقول "اشكر كل الحارضين بيننا ،وكل
من ساهم يف هذا التكريم وسعى اليه ،السيام
سيادة املطران ميخائيل ابرص ،راعي ابرشية
صور للروم الكاثوليك رجل الله ،واملبادرات
الخية املركوزة يف اميانه املطلق بالتآخي بني
ّ
االديان واتباعها ،وحب لبنان الواحد الغني
بتعدده وتنوعه وقيمه".
يف الختام تبادل الدروع التكرميية بني املطران
ابرص واللواء ابراهيم.
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تحقيق
غاصب مختار

املديرة العامة للشؤون السياسية والالجئني:
إذا تغ ّير قانون اإلنتخاب تتغ ّير كل الترتيبات
تتوىل املديرية العامة للشؤون السياسية والالجئني يف وزارة الداخلية والبلديات
مهامت تنظيم االعامل االنتخابية ،النيابية والبلدية واالختيارية يف مراحلها كلها،
وهي تتوىل اعداد املراسيم وتوجيه الكتب واملراسالت اىل االدارات املعنية واصدار
التعاميم الالزمة
بعدما اجرت االنتخابات البلدية واالختيارية
االخرية ،ال تزال املديرية العامة للشؤون
السياسية والالجئني يف وزارة الداخلية
والبلديات يف جهوز لوجستي اىل حد بعيد
نسبة اىل الحاجات البرشية والتقنية واللوازم
واملراسالت الرسمية مع االجهزة واملؤسسات
املعنية املتعلقة باالنتخابات النيابية املقبلة،
ولو كانت هذه االخرية يف حاجة اىل بعض
االضافات او التعديالت.
بناء عىل توجيهات وزير الداخلية
والبلديات نهاد املشنوق ،تقوم املديرية
حاليا بكل التحضريات املتعلقة باجراء
االنتخابات النيابية العامة يف مواعيدها،
وفق القانون رقم  25تاريخ ،2008/10/8
او ما يعرف بقانون الستني .اما اذا ارتأت
االدارة السياسية للبالد وضع قانون انتخاب
جديد ،عىل غرار املشاريع املطروحة مثل
القانون املختلط بني االكرثي والنسبي ،او
قانون يعتمد التأهيل عىل مستوى القضاء
وفق النظام االكرثي ثم الفوز عىل مستوى
الدائرة االكرب وفق النظام النسبي ،فستضطر
املديرية اىل اجراء التعديالت املناسبة لتنفيذ
القانون الجديد.
املديرة العامة للشؤون السياسية والالجئني
فاتن يونس اوضحت لـ«االمن العام»
االجراءات والتحضريات االدارية واللوجستية
التي تقوم بها املديرية ،والرتتيبات الالحقة
الجراء االنتخابات وفق القانون الذي سيقر.
■ عن اي ترتيبات وتحضريات منجزة
يتحدث الوزير نهاد املشنوق الجراء
االنتخابات النيابية؟
□ اوال نحن ما زلنا نعمل عىل اساس

قانون االنتخاب الصادر يف  8ترشين االول
 ،2008واملسمى قانون الستني .ال نستطيع
العمل اال عىل اساسه باعتباره القانون
النافذ خوفا من ان تدهمنا املهل القانونية
املتعلقة بالعملية االنتخابية .انجزنا
الكتاب املتعلق باالعتامدات املالية وفق
قانون الستني ،ووقعه الوزير وسيحيله عىل
مجلس الوزراء ،وتبلغ قيمة االعتامدات
تقريبا نحو  30مليار لرية .علام ان ليس
من الرضورة ان نرصف كل ما نطلبه
من اعتامدات ،فنصف مبلغ  30مليارا
او اكرث هو اجور رؤساء االقالم والكتّاب،
وخمسة مليارات للجان القيد من قضاة
ومفتشني وموظفي احوال شخصية واعضاء
البلديات ،وايضا املحافظني والقامئقامني
واملوظفني التابعني لهم وكل من هو معني
بالعملية االنتخابية .اخذنا يف االعتبار
االعتامدات املالية املتعلقة بانشاء هيئة
االرشاف عىل االنتخابات وخصصنا لها
مبلغا معينا لالجور واالقامة ،علام ان مقر
االقامة سيتقرر الحقا ،وهي تنشأ مبوجب
مرسوم وتضم عرشة اعضاء .وجهنا يف 17
كانون االول املايض الكتب واملراسالت اىل
املعنيني باملوضوع :مجلس القضاء االعىل،

االعتمادات املالية
لالنتخابات لحظت اجراءها
في االغتراب

مجلس الشورى ،ديوان املحاسبة ونقابتا
املحامني يف بريوت وطرابلس ،لتسمية
ثالثة اشخاص من كل جهة ،ترسل الئحة
بهم اىل مجلس الوزراء وهو يختار عضوا
من كل جهة .اضافة اىل خبريين يف شؤون
االعالم واالعالن وثالثة اعضاء من اصحاب
االختصاصات الواسعة يف قضايا االنتخابات.
كام اخذنا يف االعتبار ،يف االعتامدات ،اجراء
االنتخابات للبنانيني املقيمني يف الخارج
(املسجلني) ،والراغبني يف مامرسة حقهم
االنتخايب .ستصلنا املعلومات املتعلقة بهم
من وزارة الخارجية واملغرتبني لنعرف يف اي
دول يوجد ناخبون وكم عددهم .علام ان
القانون نص عىل ان تجرى االنتخابات يف
بالد االغرتاب قبل عرشة ايام من اجرائها يف
لبنان ،وانه يجب ان ال يقل عدد الناخبني
املسجلني يف الدائرة االنتخابية الواحدة
عن  200ناخب .يف االنتخابات املاضية
مل يكن عدد املغرتبني الذين صوتوا كبريا،
الن التمديد ملجلس النواب تم قبل اجراء
االنتخابات.
■ ماذا عن الشق التقني؟
□ املديرية مسؤولة عن كل متطلبات
اجراء االنتخابات ،من معازل وصناديق
اقرتاع ،وعبوات الحرب الالزمة للبصم،
ومولدات كهرباء وتلفزيونات وكامريات،
وكل ما ميكن ان تتطلبه العملية االنتخابية.
عىل ان تكون كل هذه املتطلبات جاهزة
قبل االنتخابات .كام ان املديرية مسؤولة
عن متابعة انجاز مراسيم لجان القيد
وتصحيحها ،وقد ارسلنا الكتب واملراسالت
من اجل تنقيحها.
■ هل من نواقص يف التحضريات ،ومتى
يتم تحديد مراكز االقرتاع؟
□ ال نواقص ابدا .نحن جاهزون مئة
يف املئة وفق قانون الستني الحايل .لقد

معينة ليك يتم تدريب املوظفني عىل
آلياته .املهم نحن حارضون يف انتظار اي
قانون يريدون .ويف اي حال ،نعمل عىل
اساس ان االنتخابات ستجري يف يوم واحد
هو يوم االحد ،مع االخذ يف االعتبار شهر
رمضان املبارك الذي يبدأ يف نهاية شهر
ايار ،اضافة اىل انتهاء العام الدرايس وما
يرافق ذلك من اجراء االمتحانات الرسمية
خالل شهر حزيران .االمر الذي سيحدونا
اىل اجراء تسوية يف ما بيننا وبني وزارة
الرتبية الستعامل املدارس كمراكز القالم
االقرتاع .
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انجزنا املراسالت اىل املحافظني للكشف
عىل كل املدارس واالماكن التي ميكن
اجراء االنتخابات فيها .وتتوىل املحافظة
او القامئقامية الكشف وترسل الينا لوائح
باالمكنة الجاهزة ،فنقوم بتقسيم اقالم
االقرتاع وفق عدد الناخبني يف كل بلدة.
وقد طلبنا ،كام يف كل مرة ،اولوية اختيار
امكنة يف الطبقات االرضية او االبنية
املجهزة مبصاعد ملراعاة االشخاص ذوي
الحاجات الخاصة والعجزة ليك يسهل
عليهم الوصول اىل صناديق االقرتاع.
■ اذا اعتمد قانون جديد لالنتخاب وفق
النسبية الكاملة او املختلط او التأهيل عىل
مستوى القضاء ،ما الذي ميكن ان يتغري؟
□ كل يشء سيتغري .مثال عىل ذلك ،لدينا
حاليا نحو  7االف قلم اقرتاع تحتاج اىل 7
االف صندوق اقرتاع ونحو  15الف رئيس
قلم وكاتب .فاذا قرروا القانون املختلط
مثال ،فهذا يعني الحاجة اىل صندوق
للتصويت عىل اساس االكرثي وصندوق
عىل اساس النسبي ،اي اننا سنحتاج اىل
 14الف صندوق بدل  7االف ،كذلك
تختلف كمية عبوات الحرب املستخدم
للبصم بحسب القانون املقرتح ،حيث
انها ستستورد من الخارج النها خاضعة

ملواصفات دولية .فال يجوز ان تتعدى
مادة الزئبق فيها نسبة معينة ،والقانون
يفرض ان ال يزول الحرب عن البصمة
اال بعد مرور  24ساعة .اذا تغري قانون
االنتخاب اىل املختلط يعني ايضا ان هناك
حاجة اىل  30الف رئيس قلم وكاتب ،ومن
الصعب توفري هذا العدد من املوظفني.
تختلف ايضا التقسيامت االنتخابية وعدد
الناخبني يف كل دائرة ،ومن دون ان ننىس
اللوائح املطبوعة سلفا مع صور املرشح،
وهناك ايضا ثقافة الناخب اي تدريبه
وتعليمه عىل القانون الجديد .وكل
ذلك يحتاج اىل حملة اعالمية للتوعية،
ولتدريب املوظفني واالداريني .لذلك اكد
وزير الداخلية انه يف حال تم اعتامد
قانون جديد لالنتخاب ميكن من ضمن
القانون تأجيل االنتخابات لفرتة وجيزة

وجهنا املراسالت الى
الهيئات املعنية بتعيني
هيئة االشراف

■ هل استنفدت املهل القانونية
لالجراءات السابقة لالنتخابات ،مثل
تشكيل هيئة االرشاف وتحديد السقف
املايل وسواها؟
□ بالنسبة اىل السقف املايل املتحرك ،و ّقع
وزير الداخلية والبلديات الكتاب وارسله
اىل مجلس شورى الدولة البداء الرأي
وارساله يف ما بعد اىل مجلس الوزراء
الصدار مرسوم به ،علام ان املبلغ الثابت
لكل مرشح هو  150مليون لرية ،ويوجد
مبلغ متحرك قيمته  6االف لرية عن كل
ناخب يف الدائرة .اما بالنسبة اىل مواعيد
الرتشيح ،فانها مرتبطة مبوعد االنتخاب
بحيث تنتهي مهلة الرتشيح قبل ستني
يوما من املوعد املحدد لالنتخابات .ويف ما
يتعلق بهيئة االرشاف ،ارسلنا املراسالت اىل
الجهات املعنية الختيار مرشحيها ،وجاءنا
الرد وارسل كتاب بذلك اىل مجلس الوزراء
الصدار املرسوم الالزم.
■ هل اصبح من املمكن اعتامد املكننة يف
فرز النتائج ،او متى ميكن ذلك؟
□ هذا املوضوع يف حاجة اىل قوانني
جديدة ودراسات ،واىل مكننة وربط
الدوائر االنتخابية مع لجان القيد يف لبنان
كله ،ومع املحافظات واملناطق ،ويف حاجة
ايضا اىل مبالغ ضخمة ورشكات لديها
الخربة .ينبغي اعتامد املكننة مع الورق
يف بداية االمر للتأكد من ان املكننة تعمل
كام يجب ،بال اخطاء وثغر.
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تحقيق
غاصب مختار

هل تجري اإلنتخابات النيابية في موعدها القانوني؟
عطالله ّ
غشام :هذه هي آلية املهل وشروطها
تدخل البالد من شباط حتى منتصف اذار يف املهل القانونية الجراء االنتخابات
النيابية ،حيث تنتهي والية مجلس النواب يف حزيران ،ما يحتم رضورة التزام
املهل ،السيام اصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل  90يوما من نهاية والية
املجلس الحايل
تعهد البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد
الحريري "العمل عىل اقرار قانون جديد
لالنتخابات النيابية يف ارسع وقت ممكن ،عىل
ان يراعي قواعد العيش الواحد واملناصفة،
ويؤمن صحة التمثيل وفعاليته لشتى فئات
الشعب اللبناين واجياله ،وذلك يف صيغة
عرصية تلحظ االصالحات الرضورية" .واكد
ان "االدارات الحكومية املعنية ستعمل
عىل تنظيم العملية االنتخابية يف موعدها
القانوين ،بدءا من تأمني رسية االقرتاع اىل حق
االقرتاع لغري املقيمني من اللبنانيني ،وتسهيل
اقرتاع ذوي الحاجات الخاصة ،وغري ذلك من
االجراءات التي تسهل للناخبني مشاركة فعالة
يف االقرتاع".
بذلك فإن دائرة الخطر هي يف مهلة نرش
مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ،واملهلة
الحاسمة هي  10شباط ،عدا رضورة تشكيل
هيئة االرشاف عىل الحمالت االنتخابية
امللحوظة يف قانون االنتخاب ،اال اذ اقر قانون
جديد قبل هذا التاريخ .وبسبب مصادفة
شهر رمضان اواخر ايار ،فمن املتعذر عندئذ
اجراء االنتخابات يف هذا الوقت.
يرشح املدير العام السابق للشؤون السياسية
يف وزارة الداخلية عطالله غشام لـ"االمن
العام" تفاصيل طبيعة املهل القانونية
ومواقيتها وفق اآليت:
"قانون االنتخاب رقم  25الصادر يف  8ترشين
االول عام  2008كان شامال كل ما يتعلق
باملهل القانونية وتقنيات العملية االنتخابية
واملكننة واعداد القوائم االنتخابية ،وليس
فقط تقسيم الدوائر .وهو االمر الذي يهم
السياسيني فقط ويخترصون قانون االنتخاب
بالتقسيامت ،وقد سبق وقدمنا اىل املجلس

النيايب ولجانه اقرتاحات عملية تقنية ثابتة
بكل املواضيع املرتبطة بالعملية االنتخابية
لتوفري الجهوزية الجراء االنتخابات عندما
تقرر الحكومة .ويبقى تقسيم الدوائر قرار
السياسيني ،وبخاصة انه طرأ جديد يف الطرح
وهو اعتامد النسبية .قانون االنتخاب الذي
جرت عىل اساسه االنتخابات عام ،2009
اعطى املهل فرتة زمنية اطول ان االنتخابات
تجري قبل ستني يوما من انتهاء والية املجلس
النيايب ،واذا احتسبنا ان والية املجلس الحايل
املمددة تنتهي يف  21حزيران املقبل ،فهذا
يعني ان مهلة اجراء االنتخابات تبدأ من 21
نيسان وحتى  21حزيران .واالنتخابات تجري
عادة يوم احد .واذا اخذنا اطول فرتة لصدور
املرسوم يكون يوم اجراء االنتخابات هو 18
حزيران".
اضاف" :بعد ذلك هناك مهلة صدور مرسوم
دعوة الهيئات الناخبة وهو مرسوم عادي،
ويجب ان يصدر قبل  90يوما عىل االقل من
يوم اجراء االنتخابات .فاذا اعتمدنا  18حزيران
اخر مهلة الجراء االنتخابات فهذا يعني ان
مرسوم دعوة الناخبني يجب ان يصدر وينرش
يف  12اذار  .2017يف عملية حسابية كلام قربنا
موعد االنتخابات يجب ان نعود اىل الوراء
مبرسوم دعوة الناخبني .وزير الداخلية ال يعنيه
حاليا اي حديث عن قانون انتخاب جديد،
فهو ملزم تطبيق القانون القائم حاليا والتزام
املهل القانونية طاملا ال يوجد قانون جديد .لو
مل تشكل الحكومة الجديدة يف عهد الرئيس
ميشال عون ،لكان واجبا عىل حكومة الرئيس
متام سالم اصدار مرسوم دعوة الناخبني .مثة
مهلة لتقديم ترشيحات املرشحني لالنتخابات،
ومبجرد صدور مرسوم دعوة الناخبني وجب

قسم متحرك وفق عدد الناخبني يف كل دائرة
انتخابية .وهذا يحدد مبوجب مرسوم يف
مجلس الوزراء ال مبرسوم عادي يحدد اآللية
الالزمة واملبلغ املطلوب لكل ناخب .كام
يجب وبحسب القانون ،تحديد اصول وآليات
مواكبة هيئات املجتمع املدين ومراقبتها قبل
مبارشة اجراء االنتخابات.

فتح باب الرتشيحات فورا واملهل هنا ضاغطة،
اذ يفتح باب الرتشيح قبل  90يوما من اجراء
االنتخابات ويقفل قبل  60يوما من اجراء
االنتخابات ،ويقفل باب سحب الرتشيح قبل
 45يوما من اجراء االنتخابات .هذا يعني انه
وجب اقفال باب الرتشيح يف  18نيسان".
■ ماذا عن تأليف هيئة االرشاف عىل
االنتخابات؟ يف اي موعد يكون مجلس الوزراء
ملزما تأليفها؟
□ املسألة االساسية هي يف الجوانب القانونية
واملهل االخرى ،هي تعيني هيئة االرشاف عىل
الحمالت االنتخابية .يقول نص القانون ان
تعيني الهيئة يتم يف مجلس الوزراء .دورها،
وفق القانون ،يشمل االرشاف عىل االنفاق
واالعالن واالعالم االنتخايب .لكن االشكالية ان
القانون النافذ نص عىل ان تشكيل الهيئة يتم
خالل مهلة شهرين من صدور القانون ،25
والهيئة تشكل ملرة واحدة وليست دامئة ،وقد
تم تشكيلها وتنفيذ القانون وجرت االنتخابات
وانتهى دورها .فمتى يتم تعيني الهيئة لالرشاف
عىل االنتخابات املقبلة؟ كان من املفروض ان
يحدد القانون فرتة زمنية لتشكيل الهيئة
قبل تاريخ اجراء االنتخابات وليس عند بدء
تنفيذ القانون .القانون نفذ وانتهى واجراء
االنتخابات بال تعيني هيئة االرشاف يعرض
االنتخابات للطعن واالبطال .اذن املشكلة ان
القانون مل يحدد مهلة زمنية لتشكيل الهيئة
قبل اجراء االنتخابات ،ويف الوقت ذاته ال
ميكن اجراء االنتخابات من دونها.
■ عدم تأليف هيئة االرشاف هل يبطل نتائج
االنتخابات النيابية؟
□ استغرق النقاش يف هذا املوضوع طويال
وطرحت اراء وافكار كثرية ،متى يجب ان
تعني الهيئة ،وبناء عىل اي تاريخ؟ وبالنقاش
واالجتهاد توصلنا يف هيئة االرشاف اىل ان
يف القانون مؤرشا عىل امكان تحديد تاريخ
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لتشكيلها .فاملادة  19من القانون تنص عىل
ان للهيئة حق استقبال طلبات وسائل االعالم
الراغبة يف نقل االعالن واالعالم االنتخايب ،حيث
يتوجب عىل وسائل االعالم الراغبة يف تقديم
طلب مساحة معينة لالعالم واالعالن وتحديدها
قبل عرشة ايام من بدء الحملة االنتخابية.
وهذا يعني انه يجب ان تكون الهيئة موجودة
منذ بدء الحملة االنتخابية .لكن القانون مل
يحدد موعدا لبدء الحملة االنتخابية بل هي
مرتبطة مبهلة فتح باب الرتشيح الذي يتم قبل
ثالثة اشهر من اجراء االنتخابات ،ما يعني ان
هيئة االرشاف يجب ان تكون موجودة قبل
ثالثة اشهر من موعد اجراء االنتخابات .وهناك
عرشة ايام اضافية قبل بدء الحملة االنتخابية
وبعد فتح باب الرتشيح ،وهذا يتيح لها وقتا
معقوال لرتتيب امورها حيال التجهيزات
والعنارص البرشية الفنية والجهوزية .انا ارى
ان من االفضل ان يتم تشكيلها قبل ستة اشهر
من اجراء االنتخابات ليتاح لها الوقت الكايف
للتجهيز والعمل ،واالفضل ان تكون الهيئة
دامئة وليس موقتة.
■ يف حال مل يصدر قانون جديد لالنتخاب،
هل تبقى املهل سارية ومتاحة؟

املهل يمكن تعديلها
اذا وضع قانون جديد
هناك مخرج لتعيني هيئة
االشراف على االنتخابات

□ يجب تعيني هيئة االرشاف قبل اربعة
اشهر عىل االقل ،ويجب ان تشكل قبل بداية
الحمالت االنتخابية بعرشة ايام .مثة ايضا مهلة
اعداد القوائم االنتخابية ،ويفرتض ان تكون
جاهزة يف ترشين الثاين من كل سنة ،عىل ان
تنرش يف  30اذار حدا اقىص بعد تصحيحها.
وهنا يجب مكننة قوائم الناخبني يف قيود
النفوس ومديرية االحوال الشخصية ،ال
االتكال عىل العمل اليدوي الطويل واملعرض
لالخطاء .كذلك هناك مهلة لتحديد القسم
املتحرك من سقف االنفاق االنتخايب ،فقد
حدد القانون مبلغ  150مليون لرية لبنانية
لكل مرشح لالنفاق االنتخايب ،يضاف اليه

■ ماذا عن اقرتاع املغرتبني؟
□ هناك مهلة اجراء االنتخابات للناخبني غري
املقيمني اي املغرتبني ،والقانون حدد وجوب
اجرائها قبل عرشة ايام من اجرائها يف لبنان.
لكن املشكلة تكمن يف ان املهلة قليلة ،السيام
ان فرز النتائج يتم يدويا ويجب ان ترسل
النتائج يف الحقيبة الديبلوماسية .هذا االمر
يستغرق وقتا طويال الن بالد االغرتاب شاسعة
وواسعة كالربازيل او كندا مثال ،واللبنانيون
موزعون يف واليات بعيدة من العاصمة او
املدن الكربى التي قد ال تضم قنصليات.
فكيف واين نضع صناديق االقرتاع؟ السيام اذا
كان عدد املقرتعني قليل .علام ان القانون ينص
عىل ان ال يقل عدد املقرتعني يف الصندوق عن
 200مقرتع وال ميكن استحداث قلم اقرتاع
لثالثني او اربعني او خمسني شخصا ،بينام عدد
كل املغرتبني املسجلني قد ال يتجاوز اربعة
االف .لذلك يجب ان يجري االقرتاع للمغرتبني
الكرتونيا ،ال وفق اآللية التي تتم يف لبنان".
■ يبقى انه يف حال صدر قانون جديد
لالنتخاب ،هل تبقى املهل متاحة ام ينبغي
تغيريها؟
□ املهل تبقى متاحة اذا التزموا نص القانون
قبل  12اذار ،موعد نرش مرسوم دعوة الهيئات
الناخبة ،وكلام ق ّربنا موعد االنتخابات ترتاجع
املهل القانونية اىل الوراء .وشكل القانون،
نسبي او اكرثي ،ال عالقة له باملهل القانونية
التي ميكن تقدميها او تأخريها وفق موعد
صدور القانون الجديد وموعد االنتخابات .واذا
جرى متديد موقت قصري للمجلس كام يقولون،
ميكن تقصري املهل .اما اذا كان التمديد طويال
فتبقى املهل ذاتها لنرش مرسوم دعوة الهيئات
الناخبة وتشكيل هيئة االرشاف وبدء الحمالت
االنتخابية ونرش قوائم الناخبني وغري ذلك.
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ال حجج إلستمرار أزمات المياه والكهرباء والنفايات

تح ّديات العهد :بني بارقة األمل وحائط املبكى

يف انتظار التوصل اىل قانون جديد لالنتخاب ،ال يبدو انه يف متناول االجامع او
سيتحقق ،يتم تعويض هذا االنجاز املنشود واملنتظر بسلسلة خطوات تعيد االعتبار
اىل القرار السيايس وتثبت دعائم االستقرار املايل واالقتصادي واالجتامعي واالمني.
القضاء واالمن واللرية واالدارة ومكافحة الفساد وتحديث املؤسسات ووقف الهدر،
عناوين كبرية مللفات خطرية ومعالجات معجلة لحلول مؤجلة
الورشة املنتظرة لن تكون عصية عىل التنفيذ.
لكن النجاح دونه جهود ومثابرة وارادة
جامعة واجامع سيايس عىل تقديم التسهيالت
والتنازالت لتحقيق اهداف مشرتكة وانجازات
مفيدة وطموحات باتت من املستحيالت.
ال ميكن التحجج بعد اليوم باستمرار ازمة
املياه وترك الرثوة املائية تذهب اىل البحر بدال
من بيوت الناس وحقول املزارعني ومعامل
الطاقة وسدود التخزين .ال ميكن السامح
بتحويل لبنان ،قرص املياه يف الرشق االوسط،
اىل مستنقع ملوث ونهر ميوت وآبار جوفية
تنازع .الخطط جاهزة والقروض والهبات
واملساعدات الدولية حارضة وحنفيات البيوت
تنتظر بفارغ الصرب.
ال يجوز بعد  27عاما عىل انتهاء الحرب ان
يظل اللبناين يف رصاع مع العتمة .كيف يستوي
يف بلد واحد ال تتجاوز مساحته  10االف كلم
مربع ،ان تكون الكهرباء مؤمنة يف زحلة 24
عىل  24ومقطوعة يف مدينة او منطقة اخرى.
ملاذا كتب عىل اللبناين اللجوء اىل البديل
واالستغناء عن االصيل .املوقت يصبح دامئا
والعرف يصبح تقليدا والتقليد يتحول من
الثوابت والدعائم.
انهكت االزمة الكهربائية لبنان ،استنزفت
موارده ،لوثت بيئته بالفيول املرضوب
واملغشوش وغري املستويف الرشوط .اغرقت
خزينته باملديونية وع ّومت بعض اثرياء الحرب
وامراء الصفقات باملال الوفري والنفوذ الكبري.
خلقت طبقة جديدة من اصحاب العزم
وارباب التأثري متثلت باصحاب املولدات الذين
ال ينقص اال تأسيس نقابة لهم ويكون لهم

ممثل يف االتحاد العاميل العام ومقر وهيكلية.
ليس مسموحا ان تبقى النفايات يف الشارع
وتصبح طيور النورس هي املشكلة .صار
املطمر الضحية والنورس الجاين .اساسا ال
منطق يف اقامة مطمر قرب مدرجات مطار
وتعريض سالمة الطريان واملسافرين للخطر.
ازمة النفايات تبقى ازمة اخالقيات وسمرسات
وصفقات باعرتاف من يتوىل هذا امللف .اكرث
من سنة ونصف سنة عىل افرتاش النفايات
للشوارع واحتاللها الساحات واملعالجات
خجولة وجزئية وموقتة وعاجزة عن وضع حد
لهجمة االوبئة والتلوث والروائح والفضائح
املنبعثة من ماليني اطنان القاممة يف طول
البالد وعرضها .حتى اليوم ليس معروفا
املسؤول وليس محددا املخرج .كل ما يف
االمر "توريط" البلديات من خالل استحضار
دورها وجعلها رشيكة يف املأزق  -املصيبة
التي ال مخرج منها اال بتحديد املسؤوليات
وابعاد املتورطني ومعاقبة امللوثني بالصفقات
التي تحولت صفعات مالية وبيئية واقتصادية
وصحية خطرية تظهر تداعياتها تباعا عىل صحة
املواطن اللبناين وصحة الوطن.
بعد اقل من  100سنة عىل لبنان الكبري و74
سنة عىل االستقالل ،وبعد انتقال العامل اىل عرص
الرقمية ودخول املجتمعات عامل املعلوماتية
والتكنولوجيا والتحديث ،وبعد انتقال القطاع
الخاص يف لبنان اىل مستويات متقدمة ،محققا
نقالت وخطوات ملحوظة داخليا ودوليا،
نرى القطاع العام باداراته ومؤسساته قابعا
يف مرحلة ما قبل الثورة الصناعية بعيدا  -او
مبعدا  -من التحديث والتطوير واملكننة:

ذهنية عثامنية موروثة ومامرسات بدائية
تعود اىل زمن الريشة واملحربة وملفات مرمية
عىل االرض ومعامالت مرتوكة للزمن والعفن
ورشوة تحكم وتتحكم واهامل يؤجل االعامل
آلجال وآجال.
املستثمرون االجانب ورجال االعامل ينفرون
من التعقيدات االدارية والعراقيل املتعمدة
واملوضوعة امامهم ،واملغرتبون يفرون من
السمرسات والخوات التي تفرض عليهم
لقبول مشاريعهم التي يطمحون اىل اقامتها
يف وطنهم االم .ال يشء اسمه "One Stop
 "Shopاو ما يسمى املرجعية املوحدة لتسهيل
االجراءات االدارية يف املؤسسات الرسمية،
واقرار املعامالت التجارية واالستثامرية
والصناعية والعقارية يف بلد مل يبق فيه سوى
قطاع العقارات والخدمات والقطاع املرصيف
وتحويالت اللبنانيني املالية يف الخارج كمورد.
سدت االفاق امام املزارعني الذين حارصتهم
الحرب السورية وخنقتهم االزمة الداخلية
وغياب اسرتاتيجيا حكومية واضحة النعاش
القطاع الزراعي يف وقت يجد عرشات االالف
من الشابات والشبان انفسهم سنويا امام
حائط البطالة وحافة االحباط.
قد يقول قائل ان ازمة السري عاملية ونجد
ترجامتها يف باريس ولندن وروما ونيويورك
وغريها من كربى عواصم العامل .لكن
التغطية عىل العورات يف لبنان والتعمية
عىل الثغر يف املعالجات ،ال يعفي الدولة
ومؤسساتها واداراتها من معالجة هذه
االفة التي تحولت اىل مرض يرضب اعصاب
اللبنانيني وصحتهم ويؤخر عجلة االقتصاد
ويعرقل دورة االنتاج الداخيل.
الرحلة من طرابلس اىل بريوت تستغرق اكرث
من ثالث ساعات كافية للوصول اىل روما يف
رحلة طريان .مئات االف من السيارات املكدسة
يف الشوارع يف مشهد يحيل الطرقات اللبنانية
الساحلية والداخلية اىل ما يشبه اكرب موقف

يف لبنان اكرث من مليوين سيارة وشاحنة ،وشبكة طرقه تعود اىل الستينات.

للسيارات يف العامل .عدد السيارات واالليات
واملركبات التي ترسح عىل االرض اللبنانية
يفوق مليونني وفق ارقام غري رسمية  -وميكن
ان يفوق العدد هذا الرقم  -فوىض السيارات
وفلتان الشاحنات تحولت اىل ماسأة يومية
وليس موسمية .كل يوم جلجلة وكل ساعة
معاناة .ودامئا ملهاة ساخرة يف مشهد تراجيدي
يتفاقم يوما بعد يوم بسبب غياب اسرتاتيجيا
واضحة ملعالجة ازمة السري وتدابري حازمة ملنع
التجاوزات واجراءات فورية للتخفيف من
حجم املشكلة.
عندما تم شق الطرقات ساحال وجبال يف
الخمسينات والستينات تباعا وتدريجيا حتى
الثامنينات والتسعينات ،كان عدد السيارات
واملركبات ال يتجاوز بادئ االمر عرشات االالف.
ثم ارتفع اىل مئات االالف لكن عدد املليونني
ونيف ال ميكن التعامل معه اال بخطة واضحة
تقوم عىل تفعيل النقل العام وضبط تسيري
االليات والسيارات يف الشوارع والطرقات
وخصوصا داخل املدن الرئيسية ،واعتامد
سياسة صارمة وحازمة يف معاقبة املخالفني
واملتجاوزين للقانون ،وتعميم االشارات
الضوئية عىل اوسع مساحة ممكنة ،وشق
طرقات واوتوسرتادات بديلة وخصوصا يف
البحر للتخفيف من ضغط السري عىل الطرقات
الساحلية ،واعادة احياء خط سكة الحديد

انتساب لبنان الى نادي الدول
النفطية شرطه الشفافية
وتجنب املحسوبيات
املوجود اساسا عىل طول الخط الساحيل ويف
عمق الجبل من بريوت اىل دمشق ،وهو الخط
الذي انشاه العثامنيون واالملان منذ اكرث من
مئة عام وال يزال يف االمكان االستعانة بخدماته
طاملا هو ملك عام.
املشكلة املستدامة والهم الهاجس يبقى
قضية النازحني السوريني الذين يتوزعون
عىل نصف مساحة لبنان ويستنزفون مواردة
املائية والكهربائية ،ويشكلون عنرصا منافسا
لليد العاملة اللبنانية ،وكتلة وازنة يف القطاع
املدريس ،وملفا امنيا يبقى طاغيا باعرتاف
وزراء وقياديني امنيني وعسكريني ،نظرا اىل ما
ميكن ان تشكله الحرب السورية من امتداد
واخرتاق لصفوفهم وتجنيد بعضهم للقيام
باعامل ارهابية عىل االرض اللبنانية .اضافة
اىل استغالل الحالة االجتامعية والحياتية
البائسة لعائالت باكملها للقيام باعامل
منافية لالخالق والقوانني سواء يف الدعارة

او االتجار بالبرش او الرقيق االبيض ،وهو ما
تن ّبه اليه االجهزة االمنية منذ فرتة وتتعامل
معه مؤسسات املجتمع املدين واالهيل بكثري
من الخشية والقلق.
احدى الخطوات االيجابية والتي تعطي
دفعا وزخام لتفاؤل طويل االمد ،هي
انتساب لبنان اىل نادي الدول املنتجة
للنفط والغاز ،بعد اقرار مجلس الوزراء يف
اول جلسة له مرشوعي مرسومني يتعلقان
بتقسيم املياه البحرية الخاضعة للوالية
القضائية للدولة اللبنانية اىل مناطق عىل
شكل رقع (بلوكات) ودفرت الرشوط الخاص
بدورات الرتاخيص يف املياه البحرية ومنوذج
اتفاق االستكشاف واالنتاج.
ما حصل يعني  -يف املبدأ ومن دون التحسب
للعوائق االرادية وغري االدارية  -ان مشوار
لبنان الطويل لالفادة من هذه الرثوة الدفينة
قد بدأ وان االمور تسري مستقبال ملصلحة انقاذ
اقتصاده املتعرث وتسديد دينه العام املتنامي،
مع ان املراقبني واملشككني يطرحون اسئلة
حول مدى الشفافية التي ستتم فيها عملية
التلزيم املعقدة ودخول املحسوبني والفساد
نتيجة املحاصصة بني القوى السياسية
والطائفية.
كل يشء يبقى يف دائرة التوقع االيجايب
واملفاجآت غري املحسوبة.
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سوريا ما بعد إستعادة حلب:
تفاهم ثالثي أم صفقة ثنائية؟

هناك شبه اجامع عىل ان معركة حلب الكربى كانت نقطة التحول الحاسم يف الحرب السورية .حتى املعارضة السورية تعرتف
بذلك وتقول ان سيطرة قوات النظام عىل املدينة وخسارة حلب يف الجغرافيا والسياسة تعد خسارة كبرية .خرست املعارضة
الزخم العسكري بعدما سقطت حلب ،وخرست الزخم السيايس بعدما تخلت كل الدول عنها
يف النظرة اىل مرحلة ما بعد حلب ،مثة توافق عام
عىل ان حلب بدلت يف املعطيات والوقائع عىل
االرض ويف السياسة ،وهي بالتأكيد ليست نهاية
الحرب وامنا ميكن ان تكون بداية نهاية الحرب.
لكن التباين حاصل يف تحديد الهدف التايل
وطبيعة الخطوة التالية بعد حلب .هل يكون
الهدف عسكريا ام تكون الخطوة سياسية؟
مل ينتظر الرئيس الرويس فالدميري بوتني وصول
"صديقه" الرئيس االمرييك الجديد دونالد ترامب
اىل البيت االبيض وتسلم سلطاته ،ومل يتأخر يف
استغالل الفرتة االنتقالية يف الواليات املتحدة ،فرتة
الفراغ وغياب القرار ،ليفرض امرا واقعا عىل االرض
بحسم معركة حلب ،ويستتبعه عىل الفور بأمر
واقع سيايس لجهة وضع خارطة طريق لتسوية
االزمة السورية تحت مظلة الدول الثالث التي
لها وجود وتأثري يف امليدان السوري ،وهي روسيا
وتركيا وايران .والخطوط العريضة لهذه التسوية
وردت يف "اعالن موسكو" وابرزها:
• وقف اطالق نار شامل عىل االرايض السورية،
واستهداف الفصائل االرهابية التي تعيق وقف
اطالق النار.
• التوحد ضد تنظيمي "داعش" و"النرصة"
وعزل االخرية عن فصائل معتدلة واسالمية
قريبة اىل تركيا ،ووقف الدعم الخارجي لكل
املسلحني وامليليشيات.
• توازي العملية السياسية مع محاربة االرهاب
(وليس اعطاء االولوية للعمل العسكري عىل
السيايس).
• البحث يف سبل انضواء الفصائل املعتدلة
للمعارضة يف الجيش السوري النظامي او
التنسيق معه.
• االقرار مببدأ بقاء النظام السوري وعدم طرح
مصري الرئيس السوري بشار االسد عىل بساط

اعرتف الرئيس الرويس بان اتفاق بالده مع تركيا هش ويواجه عقبات.

البحث ،عىل ان يكون املجال مفتوحا لالخذ
والرد يف هذا املوضوع يف فرتة املرحلة االنتقالية
ومدتها سنتان.
اذا التسوية فحواها ان الرئيس االسد باق ،والنظام
باق ،واالولوية هي الطالق عملية سياسية تجري
تغيريات واصالحات عسكرية الستعادة متدرجة
لالرايض ومناطق النفوذ السورية واصالحات
سياسية متدرجة ال تهدد استقرار النظام ومحاربة
االرهاب .وجرى االتفاق عىل استضافة حوار
سوري ـ سوري يف االستانة (كازاخستان) لتصبح
منصة دولية بديلة من جنيف او موازية لها،
وليصبح "اعالن موسكو" مرجعية بديلة من
املرجعية الدولية ،مرجعية االمم املتحدة والقرار
 2254الصادر عن مجلس االمن .ان معركة حلب
هي آخر املعارك الكربى ،وال بد ما بعد حلب
من الجنوح اىل وقف القتال بعد تبادل التهجري
والذهاب اىل املسار السيايس.

"اعالن موسكو" الثاليث (روسيا ـ تركيا ـ ايران)
ازعج واحرج ثالث قوى دولية:
• الواليات املتحدة التي ح ّيدت عن املسار
السيايس الجديد ،ويزعجها ان تصبح التسوية
واملفاوضات يف ارشاف رويس وليس امميا .لكن
واشنطن لن تكون معرتضة عىل خطة روسيا
املنبثقة من ميزان القوى الجديد يف سوريا ،وال
بديل منها واقعيا .فالواليات املتحدة تركت امللف
السوري لروسيا وجعلت نفسها غري ذات تأثري عىل
الوضع يف سوريا ،ما عزز الدور الرويس يف املنطقة.
• دول الخليج ،وخصوصا السعودية ،التي وضعتها
تركيا يف اجواء ما جرى يف موسكو ،لكنها تجد
نفسها خارج دائرة التأثري عىل املجريات امليدانية
والسياسية ،وانها اخرجت من املعادلة السورية
بشكل او آخر.
• الدول االوروبية التي قابلت "اعالن موسكو"
بفتور ظاهر وشعرت انه مل يعد من حاجة اىل

دورها وجهودها يف ظل وجود تركيا وايران يف
صف الرشاكة مع روسيا حول وضع اطار الحل
السيايس ،ثم ضامن اتفاق النظام واملعارضة عىل
صوغه.
لكن االتفاق الرويس ـ الرتيك عىل وقف شامل
الطالق النار وعىل اطالق مسار االستانة التفاويض
ال ُيع َّول عليه ،ويحمل يف ذاته بذور فشله .فهذا
االتفاق مل يفرض هدنة ثابتة مضمونة طويلة االمد
ولن يؤدي اىل انهاء الرصاع ،بل ان سوريا ما زالت يف
حال حرب وستظل فرتة طويلة ساحة لحروب عدة،
واملشكلة السورية اكرث تعقيدا وخطورة واتساعا
من ان ينجح تكتل معني بقيادة موسكو يف ايجاد
حل لها يحقق مطالب الروس وحلفائهم وحدهم،
ويتجاهل تاليا مطالب دول وجهات مؤثرة معادية
للنظام السوري ومتلك مصالح مهمة يف البلد.
بوتني نفسه اعرتف علنا بان االتفاق الرويس  -الرتيك
هش ويواجه عقبات عدة .املعارضة السورية
تعترب انه ليس ممكنا انجاز هدنة ثابتة حقيقية
من غري التفاهم بني اطراف الرصاع عىل تطبيق
اتفاق سيايس واضح ومتكامل .ولن تستطيع
القيادة الروسية ان تنجز اتفاقا سياسيا شامال ينهي
النزاع ويحقق السالم بالتعاون مع االسد وحلفائها
وحدهم ،بل من الرضوري ان يتحول السالم
الرويس سالما روسيا  -امريكيا  -غربيا  -عربيا -
اقليميا يطلق عملية تفاوضية جدية برعاية االمم
املتحدة ،ويؤدي اىل التفاهم عىل صيغة ثابتة
للحل تتضمن تشكيل نظام جديد.

االنتصار يف حلب اعاد اىل روسيا صورتها كقوة دولية.

ما تراه املعارضة السورية والجهات والحكومات
الداعمة لها ان االتفاق الرويس ـ الرتيك كشف عن
بداية خالف ايراين ـ رويس .فام كادت املعركة
الكبرية يف حلب التي خاضها الروس وااليرانيون
يف خندق عسكري واحد تنتهي حتى بدأ افرتاق
املصالح السياسية .فروسيا تسعى من تدخلها يف
سوريا اىل تعاظم نفوذها واستعادة جزء من صورة
القوة العظمى القادرة عىل فرض مصالحها بالقوة،
وبناء اسس لنفوذها يف املنطقة بعدما كادت
تغادرها متاما ،واقرتبت روسيا من تحقيق هذه
االهداف.
موسكو ال متلك الوقت واالمكانات السرتاتيجيا
النفس الطويل ،والتطورات تضعها يف زاوية
ضيقة .هنا تربز حاجتها اىل الخروج من التجربة
السورية بانجاز رسيع ،اختارت له حتى االن اطار
استانة والحل السيايس .يف مطلع العام الجديد
بارشت القوات البحرية الروسية يف املتوسط
سحب الجزء االكرب من القطعات البحرية
املرابطة قرب الشواطئ السورية .وهذه رسالة

املحور الروسي ـ االيراني ـ
التركي تحكمه
تفاهمات وتباينات

واضحة اىل ان بوتني مل يعد معنيا مبزيد من
القتال .مل يعد يف حاجة اىل مزيد من العمليات
الكربى .حقق ما يريد .نرصه يف حلب اعاد اىل
روسيا صورتها كقوة دولية .ويراهن منذ اللقاء
الثاليث يف موسكو بني وزراء الخارجية الرويس
وااليراين والرتيك وحتى االستعداد الجتامع
استانة ،عىل بناء حد معقول من التوازن يف
عالقته بهذين الطرفني الرضوريني لوقف النار
اوال والطالق العملية السياسية ثانيا .لكن الواقع
ال يعكس هذه الصورة ،اذ ان رسائل كثرية تتواىل
يوميا من قادة الحلف الثاليث يف سوريا .مواقف
متبادلة من اعىل القمة يف كل من موسكو
وطهران وانقرة .بعضها ودي وبعضها االخر
يحمل يف طياته رصاعا خفيا.
مثة اوساط يف املعارضة السورية تراهن عىل
صدام مقبل بني روسيا وايران .او باالحرى تأمل
يف قيام حلف ثاليث بديل تحل فيه الواليات
املتحدة محل الجمهورية االسالمية .وترى ان
مثل هذا التطور يعترب خطوة تعوضها الكثري
من الخسائر التي منيت بها بعد اسرتجاع النظام
مدينة حلب .وتنتظر هذه القوى سياسة ترامب
الجديدة علها تساهم يف تقويض بعض دعائم هذا
الحلف ،فتستعيد ما خرست من دور يف امليدانني
السيايس والعسكري .ما يبدل يف ميزان النفوذ
ملصلحة موسكو يف سوريا ليس الصدام املبارش مع
طهران ،والرهان عىل ذلك ليس يف محله .ما يحقق
للمعارضة بعضا من امالها هو تفاهم محتمل بني
االدارة االمريكية املقبلة والكرملني .وال يخفى ان
اجواء الوجوه الجديدة يف ادارة الرئيس ترامب
معادية اليران ،وهي تدرك ان استمرار االمور عىل
هذا النحو رمبا كان مقدمة لبلورة مالمح التفاهم
الرويس ـ االمرييك عىل ارض الواقع ،وهو تفاهم من
شأنه ان يحد من النفوذ االيراين يف سوريا.
روسيا تراهن عىل مسار استانة ،الذي تشاركها
فيه تركيا وايران لتغيري قواعد اللعبة .وليس رسا
ان حاجات حيوية قد جمعت بني هذه الدول
يف الوقت الحايل .لكن االولويات واملنطلقات
واملصالح مغايرة .كام انه ليس رسا ان الجميع
يف انتظار سياسة الرئيس االمرييك الجديد دونالد
ترامب .لعل هذا ما يفرس الحرص الرويس عىل
نيل مباركة مجلس االمن ،يف مقابل التأكيد عىل
ان ما جرى وسيجري لن يكون بعيدا من الجهود
الدولية ملعالجة الوضع السوري.
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بعدما راهنت عليه باتت إحدى ضحاياه

"الربيع العربي" ُيفقد تركيا ميزة اإلستقرار
وصلت تركيا مع حزب العدالة والتنمية وزعيمه رجب طيب اردوغان اىل مستويات
متقدمة من االستقرار السيايس واالمني واالزدهار االقتصادي ،وبدا كأنها دخلت
عرصها الذهبي وبلغت نقطة الذروة مقارنة مبا كانت عليه يف زمن االنقالبات
تغي العام املايض واملشهد الرتيك انقلب رأسا عىل عقب.
العسكرية .هذا الوضع ّ
فقدت تركيا كل هذه امليزات وسلكت اوضاعها خطا انحداريا متسارعا منذ االنقالب
العسكري الفاشل الذي تاله تدخل عسكري مبارش يف سوريا عىل ايقاع مواجهات
داخلية مع االكراد وهجامت ارهابية يف الداخل والعمق الرتيك
بدأت تركيا تفقد حالة التوازن العام بعد انفجار
الحرب الداخلية يف سوريا التي كان من نتائجها
ان ايقظت الخطر والهاجس الكردي يف سياق
عملية التغيري الجارية يف املنطقة التي يعاد
تركيبها بجغرافيتها السياسية وحدودها وكياناتها.
فكان ان وجد االكراد يف سوريا فرصة تاريخية
سانحة لتحقيق مكاسب وتغيريات ميدانية
ميكن استعاملها الحقا عىل طاولة املفاوضات
عندما يحني اوان رسم مستقبل سوريا وخارطتها
الجديدة .تطور قوس املطالب الكردية عىل نحو
كبري ورسيع وظهرت خريطة كردستان سوريا
املمتدة من عني ديوار يف اقىص الشامل الرشقي اىل
االسكندرون غربا ،وللمرة االوىل وجد اكراد سوريا
ان منطقتهم الحدودية اصبحت مفتوحة مع اقليم
كردستان العراق ،واىل حد ما مع املناطق الكردية
يف تركيا التي شهدت حركة تضامن غري مسبوقة
مع اكراد سوريا منذ معركة كوباين الشهرية .هكذا
بات الحراك الكردي يفيض يف الجغرافيا السياسية
حلام قوميا يدغدغ مشاعر االكراد يف دولة مستقلة
بفعل الظروف امليدانية والسياسية املؤاتية يف
سوريا ،والزخم الذي اكتسبوه يف تركيا بعد الفوز
غري املسبوق لحزب الشعوب الدميوقراطي الكردي
يف االنتخابات العامة الذي شكل عالمة فارقة يف
تاريخ تركيا.
تتحي الفرصة للتدخل املبارش يف
كانت انقرة ّ
سوريا بعدما واكبت عن كثب كل مراحل الحرب
وتطوراتها ،ومارست تدخال غري مبارش عرب دعم
كبري للمعارضة السورية ،وبعدما حددت اهدافا
رئيسية لها يف سوريا هي :ازاحة الرئيس بشار

بدأت تركيا تفقد حالة
التوازن بعد انفجار الحرب
في سوريا
االسد من الحكم ،ومنع االكراد من اقامة كيان
حدودي متصل جغرافيا وحامية الرتكامن كأقلية
سورية ...وجاء االنقالب العسكري الفاشل يف تركيا
ليشكل هذه الفرصة السانحة للتدخل العسكري
والتوغل داخل االرايض السورية .وهذا الدخول
اىل املستنقع السوري كان يجري عىل وقع انقالب
مل ينل من اردوغان ،لكنه اصابه بجروح وكشف
عن بنية سياسية مجتمعية دقيقة ومخرتقة امنيا
وعقائديا ،وعن استقرار هش وضعيف .ما لبث
الرئيس اردوغان ان وجد نفسه محارصا بشبكة
من االزمات الداخلية والخارجية ،السياسية
واالمنية واالقتصادية التي ميكن ايجازها يف النقاط
التالية:
 -1االضطراب السيايس الذي تعمق منذ االنقالب
الفاشل وانطالق املواجهة املفتوحة مع جامعة
فتح الله غولني املتغلغلة يف "الدولة العميقة"،
ونتيجة تعدد اسباب الفوىض واالنقسام والتوزع
بني ثالثة اتجاهات :واحد اسالمي وثان علامين
وثالث انفصايل كردي.
 -2مواجهة تركيا يف الوقت نفسه خطرين وعدوين:
"داعش" وحزب العامل الكردستاين ومحاربتها

عىل جبهتني :الجبهة االمنية يف الداخل والجبهة
العسكرية يف سوريا .تنظيم "داعش" اعلن الحرب
عىل تركيا عىل خلفية اتفاقها وتواطئها مع روسيا،
متهام اياها بأنها باعت حلب واملعارضة السورية
وتحولت اىل محارصته يف املناطق الحدودية.
وحزب العامل الكردستاين يعلن ان الرصاع مع
الدولة الرتكية بات "رصاع وجود" بعد تنصل
حزب اردوغان من كل عملية السالم وارصاره عىل
استخدام القوة العسكرية وتدمري مئات القرى يف
جنوب رشق تركيا.
 -3تصاعد التوتر والتشظي السيايس الداخيل مع
محاوالت تأميم الحياة السياسية واالرصار عىل
استخدام العصا الغليظة يف مواجهة املحتجني
واملعارضني ،يرتافق ذلك مع استقطاب عرقي حاد
نتيجة انكار حزب العدالة والتنمية الهوية الكردية
والسعي اىل تدمريها وطمسها ،ومع احتقان
مذهبي عميق لجهة النعرات املذهبية والتحريض
علنا ضد العلويني ،اضافة اىل استقطاب ايديولوجي
علامين ـ اسالمي غري مسبوق يف ظل تعزز النزعات
املتشددة ،ال سيام الدينية يف املجتمع وتوافر بيئة
حاضنة لحركات التطرف والعنف واالرهاب.
 -4تصاعد منحى العنف واالرهاب واتساع رقعته
يف ظل انكشاف ضعف املنظومة االمنية ووجود
خروقات امنية واستخباراتية واسعة النطاق يف
االجهزة والدوائر ...فقد شهدت تركيا يف الفرتة
االخرية هجامت ارهابية نوعية كان اخطرها
اغتيال السفري الرويس والهجوم عىل ملهى لييل
يف اسطنبول ،وهذا العمل االرهايب املنفذ ليلة
رأس السنة اختلف يف التخطيط واختيار الهدف
واملكان والتنفيذ الدقيق والوحيش ،وأريد منه ترك
اثر نفيس عميق عىل الرأي العام الرتيك والعاملي.
كام انه كشف عن نهج جديد للعنف يف تركيا ،اذ
مل يعد االرهاب مقترصا عىل املقار االمنية وامنا
برزت انواع اكرث تعقيدا باالعتداء عىل املنشآت
السياحية واماكن تجمع االجانب بهدف تقويض
االقتصاد الرتيك.
 -5تراجع ما سمي "املعجزة او الفورة االقتصادية"

تواجه تركيا حاليا عدوين هام "داعش" وحزب العامل الكردستاين :جبهة امنية يف الداخل وعسكرية يف سوريا.

التي شهدتها تركيا مع تراجع كل املؤرشات
االقتصادية وحركة الصادرات ،وتراجع سعر
رصف اللرية واحتضار السياحة وتقلص حجم
الناتج القومي وارتفاع نسبة البطالة وهروب
االستثامرات االجنبية.
 -6تورط تركيا يف االزمات والحرائق املشتعلة يف
جوارها االقليمي وانخراطها فيها كطرف مبارش،
خصوصا يف سوريا والعراق ،اىل درجة ميكن القول
ان تركيا التي راهنت عىل "الربيع العريب" النتاج
انظمة اسالمية جديدة وتعزيز سيطرتها وزعامتها
االقليمية ،تكاد ان تتحول اىل واحدة من ضحايا
هذا الربيع العريب الذي وصل لهيبه اىل ارضها.
 -7الخالف املتفاقم مع الواليات املتحدة نتيجة
انحيازها اىل جانب االكراد يف سوريا ،ودورها
الخفي يف دعم الجامعات املناهضة الردوغان
الذي بات يكرث من استخدام تعبري "املؤامرة"
الخارجية ضد بالده.
 -8االزمة الرتكية مع اوروبا مع تجميد مفاوضات
انضامم تركيا اىل االتحاد االورويب .فاالوروبيون

يوبخون تركيا عىل االجراءات االستثنائية التي
اتخذتها عقب محاولة االنقالب الفاشلة ،واالتراك
ردوا بتهديد اوروبا باغراقها بالالجئني يف حال
استمرار التباطؤ يف تنفيذ اتفاق آذار 2016
ويتضمن ترسيع مفاوضات العضوية ودعم انقرة
ماليا والسامح ملواطنيها بدخول دول االتحاد من
دون تأشرية "شينغن".
يف الواقع ،فإن النموذج الرتيك (النموذج الرائد يف
العامل املسلم لدولة تحديثية دميوقراطية) الذي
تطلعت اليه الدول الغربية بعد انطالق ثورات
العامل العريب قد سقط .ومرشوع تركيا لرسم مالمح
الرشق االوسط وفقا لسياساتها وحقوقها التاريخية
قد سقط ايضا .ويف ظل سياسات االستقطاب
الداخلية الشاملة والسعي اىل تغيري الطبيعة
العلامنية للدولة واعادة هندسة التوازنات
االجتامعية ،فإن فرص تركيا يف تحقيق استقرار
داخيل سيايس واجتامعي ،امني واقتصادي ،تبدو
ضئيلة وضعيفة ،وعوامل االنفجار قامئة ومجال
املفاجآت مفتوح سواء عىل شكل اضطرابات

مل تنل محاولة االنقالب العسكري من اردوغان ،وكشفت عن بنية سياسية مخرتقة امنيا واستقرار هش.

شعبية او عمليات ارهابية او انقالبات عسكرية
باتت االضعف او اغتياالت سياسية باتت االقوى.
مع بدايات هذا العام يجهد الرئيس اردوغان يف
استعادة توازنه وتنفيذ مرشوعه الداخيل الهادف اىل
قيام نظام رئايس وتصفية النظام الربملاين ،وما تبقى
من "جمهورية اتاتورك" ،مستمرا يف احكام قبضته
الحديدية عىل السلطة بكل مفاصلها ،ومتكئا عىل
حالة الطوارئ املمددة ،وملوحا باستخدام سالح
االنتخابات املبكرة لرتهيب املعارضة.
لكن طموحات اردوغان تصطدم بواقع اقليمي غري
مساعد انطالقا من االزمة السورية التي تورط فيها،
ووصل اىل نقطة ال ميكنه الرتاجع وال التقدم ،ويجد
نفسه مضطرا للتعاون والتنسيق مع روسيا للحد من
الخسائر وايجاد طريقة للخروج اآلمن .يف هذا االطار
يندرج االتفاق الرتيك ـ الرويس عىل ادارة مشرتكة
للعملية السياسية التي استؤنفت من االستانة بدال
من جنيف ،وعىل احتواء مزدوج للمعارضة السورية
املسلحة واملتطرفة املنكفئة من حلب اىل مناطق
واقعة تحت سيطرة تركيا او تأثريها.
لكن االتفاق الرويس ـ الرتيك عىل وقف شامل
الطالق النار وعىل اطالق مسار االستانة التفاويض
ال يعول عليه كثريا ،ويحمل يف ذاته بذور فشله
وسط وضع معقد عىل االرض ويف ظل عدم وجود
تسوية سياسية ،مع غياب طرف دويل اسايس هو
الواليات املتحدة وتهميش دور طرف اقليمي
اسايس هو ايران واقصاء طرف سوري اسايس هو
االكراد.
من الواضح ان تركيا تعمل عىل توسيع رقعة
الخالف والتباين بني روسيا وايران .ويف هذا االطار
جاء اتهامها طهران وامليليشيات الحليفة لها بخرق
وقف النار ،والطلب من روسيا مامرسة الضغط
والتدخل لديها يك تلتزم وقف النار وتدفع يف اتجاه
انسحاب حزب الله من سوريا .لكن الرهان عىل
خالف ايراين ـ رويس ليس يف محله .فمن جهة
هناك شبكة من املصالح االسرتاتيجية املتبادلة
نسجها الطرفان االيراين والرويس ،ومن جهة اخرى
هناك حاجة متبادلة يف سوريا بني الدولتني وحيث
كل دولة تحتاج اىل االخرى وال ميكن الي منهام ان
تربح منفردة.
املعادلة يف سوريا هي التالية :تركيا تحتاج اىل
روسيا ،وروسيا تحتاج اىل ايران .فهل تكون "تركيا
اردوغان" امام اختبار واخفاق اقليمي جديد
يساهم يف تأزيم اوضاعه الداخلية؟
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قضية

املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

ّ
تشعب أفعاله وتع ّددها يحول دون تعريف واحد له

للتجسس وشبكاته وأهداف مشغليه
األمن العام يتص ّدى
ّ

التجسس اقدم االفعال االستخباراتية مارستها دول بهدف كشف االرسار العسكرية لدى اعدائها .يف عرصنا ،اصبح من افعال
دول ومنظامت ارهابية يف السلم والحرب الهداف متشعبة .االمن العام تصدى لهذه الجرائم وحقق انجازات حازت
"اعجاب" العدوين االرسائييل واالرهايب
يعترب التجسس جرمية ضد امن الدولة الخارجي
مبوجب قانون العقوبات اللبناين .اوىل القانون
االمن العام مهمة الضابطة العدلية واستقصاء
كل انواع الجرائم ومالحقتها.
بني الحقيقتني ،ال بد من التوقف عند مفهوم
التجسس واخطاره ،انواعه ،اطاره القانوين
املحيل والدويل ،ادواته وتقنياته االلكرتونية،
وكيفية تصدي املديرية العامة لالمن العام
للجواسيس وشبكاتهم ،واهداف مشغليهم
التخريبية املتنوعة.

مفهوم التجسس واخطاره

التجسس فعل مادي يهدف اىل االستحصال عىل
معلومات لها اثر بالغ عىل االمن القومي للدولة
بكل قطاعاتها العسكرية ،السياسية ،االقتصادية،
االجتامعية ،التكنولوجية وغريها بهدف ترسيبها،
من حيث املبدأ ،اىل جهة محلية او دولة صديقة
او عدوة يك تقوم االخرية باستثامرها لصالحها يف
االمن والسياسة واالقتصاد وسواها من االمور.
لتوضيح الصورة ،لو افرتضنا ان جاسوسا ما اعلم
العدو االرسائييل او االرهايب بكل تسمياته،
مبضمون الخطط والتقنيات التي تعتمدها
االجهزة االمنية اللبنانية لرصد جواسيس هذين
العدوين وتوقيفهم لكان استحال اكتشافهم،
ولكانوا استطاعوا تفجري العبوات التي حملوها،
واغتيال من ارادوا اغتياله من شخصيات عىل
االرايض اللبنانية .هذا املثل ينطبق عىل االقتصاد
والسياسة والصناعة وغريها ،وهو توضيح مبسط
ملفهوم التجسس واخطاره.
لكن ماذا عن تعريفه القانوين املحيل والدويل؟

تعريف التجسس

مل تع ّرف قوانني معظم دول العامل ومن

نجاح االمن العام يف كشف شبكات التجسس جعله محط استهداف كبري.

ضمنها القانون اللبناين التجسس عىل نحو انواع التجسس
واضح ورصيح نظرا اىل تنوع افعاله ووسائله
وادواته وتعددها وتش ّعبها ،امنا اكتفت
بتحديد االفعال الجرمية التي تعترب من
جرائم التجسس .يف املقابل ،نجد ان عددا
من االتفاقات واملعاهدات الدولية اكتفت
بتعريف الجاسوس فقط .يف هذا السياق،
نجد ان اتفاق الهاي لعام  1907ع ّرف يف
املادة  29منه الجاسوس بأنه "ذلك الذي يقوم
مبامرسات يف الخفاء او من طريق الخداع
او التنكر بهدف البحث او الحصول عىل
معلومات من دولة عدوة ،بغرض نقلها او
ايصالها اىل دولة اخرى عدوة للدولة االوىل".
كام ان بروتوكول عام  1977امللحق باتفاق
جنيف عام  1949ع ّرفه يف املادة  46منه بانه
"ذلك الذي يجمع او يحاول جمع معلومات
ذات قيمة عسكرية وذلك يف الخفاء او
باستعامل الغش والخداع".

من حيث املبدأ ،يهدف التجسس اىل معرفة
نقاط القوة والضعف لدى دولة معينة .يوم
كانت قوة الدولة تقاس بحجم جيشها وانواع
االسلحة التي يستخدمها ،كانت اهداف
التجسس موجهة حرصا نحو القوة العسكرية.
مع تطور مفهوم الدولة القوية ليشمل
قدراتها االقتصادية والعلمية والتكنولوجية
والسياسية وسواها ،تطور مفهوم التجسس
ليشمل ويطاول كل تلك القدرات .وتاليا
اصبحت هناك انواع عدة منه ،اهمها:
• التجسس العسكري :اشهر االنواع
يهدف اىل معرفة ارسار الجيوش واالجهزة
االمنية ،خططها االمنية والحربية ،االسلحة
والصواريخ والذخائر والتجهيزات التي
تستخدمها ،مواقع وضع القنابل الذرية اذا
وجدت ،تفاصيل تحصينات املواقع الحساسة
وعديدها وعتادها.

• التجسس االقتصادي :يهدف اىل معرفة
تفاصيل القدرات االقتصادية للدولة كوضعها
املايل ،حجم ثرواتها ،مستوى تجارتها وصناعتها
وزراعتها وسياحتها ،صادراتها ووارداتها ،كل
املشكالت االقتصادية التي تتخبط فيها.
• التجسس العلمي :ميارس عادة ضد الدول
املتطورة بهدف رسقة ارسار االخرتاعات
العلمية او التكنولوجية او االقتصادية او
االمنية التي تحوزها ،بهدف انجاز االخرتاعات
قبلها ،او اتخاذ االحتياطات الالزمة ملواجهتها،
او التفوق عليها.
• التجسس السيايس :يهدف اىل معرفة كل
املعلومات او االرسار والخطط السياسية
الداخلية والخارجية لدولة ما ،واقع املعارضة
فيها وقدراتها ،املشكالت العقائدية او الدينية
التي تؤثر يف املسار السيايس العام ،كل ذلك
ليتم استثامر املعلومات يف ايقاع فتنة ما بني
ابناء املجتمع ،او بهدف تصفية اي شخص
مؤثر يف الرأي العام تكون خططه السياسية
مصدر خطر عىل مشاريع الدولة املتجسسة
ومصالحها.
• التجسس الديبلومايس :يخصص لجمع
املعلومات املختلفة ،السياسية واالقتصادية
واالمنية وسواها عن دولة معينة تحت
ستار املهامت الديبلوماسية .هنا ال بد من
االشارة اىل ان املبعوث الديبلومايس يتمتع،
وفقا للامدة  31من اتفاق فيينا عام ،1961
بحصانة قضائية مطلقة ،ما يحول من الناحية
االجرائية دون مالحقته ومعاقبته ضمن ارايض
الدولة املضيفة .لذلك فان غالبية الدول تقوم
بطرد املبعوثني الديبلوماسيني عند تورطهم يف
عمليات تجسس.

عىل التقنيات االلكرتونية الحديثة .مثال يتم
التجسس عرب اجهزة تنصت وتصوير ،ال يتجاوز
حجمها حبة االرز ،يتم زراعها ضمن اي هدية
تقدم اىل الشخص املستهدف ،كقلم او ساعة
يد او لوحة اثرية او هاتف او كومبيوتر او
لعبة اطفال ،او يتم وضعها ضمن سيارة او
مكتب او تلفزيون او براد ،اي ضمن االدوات
التي يستعملها االنسان ،ما يتيح تصوير املكان
املوجودة فيه ،وسامع كل االصوات عىل نحو
سهل وبسيط .كل ذلك من طريق التحكم
بها من بعد .ناهيك باالقامر االصطناعية
والتجسس عىل الهواتف واجهزة الكومبيوتر.

يف القانون اللبناين

صنّف قانون العقوبات اللبناين الصادر
تحت الرقم  340يف  1943/3/1جرائم

التجسس جريمة ضد
امن الدولة الخارجي وفق
قانون العقوبات

التجسس بانها متس امن الدولة الخارجي.
ضمن املواد  281و 282و 283و 284منه،
ميز بني انواع عدة من االفعال التي تعترب
جرائم تجسس  -بغض النظر عام اذا كانت
اهدافها امنية او اقتصادية او سياسية او
تكنولوجية  -بحيث وضع لكل حالة عقوبة
خاصة بها ،وفقا لآليت:
اوال :من استحصل او رسق معلومات او وثائق
او اشياﺀ يجب ان تبقى مكتومة حرصا عىل
سالمة الدولة ،يعاقب وفق ما ييل:
 -1اذا ارتكب هذه الجرمية ملنفعة دولة
اجنبية ،يعاقب باالشغال الشاقة املؤبدة.
 -2اذا مل يكن ارتكبها ملنفعة دولة اجنبية،
يعاقب باالشغال الشاقة املوقتة (ما بني 3
و 15سنة).
ثانيا :كل شخص كان ميلك تلك املعلومات
او الوثائق ،من دون ان يكون موظفا او
مستخدما او عامال يف الدولة ،وقام بابالغها
وافشائها من دون اي سبب مرشوع يربر له
ذلك ،فانه يتعرض لعقوبة تختلف وفق ما ييل:
 - 1اذا افىش هذه املعلومات للناس عموما،
يعاقب بالحبس من شهرين اىل سنتني.

وسائل التجسس وادواته

يف ظل العوملة وما اسفرت عنه من تطور
تكنولوجي وتقني هائلني ،مل تعد عمليات
التجسس تحتاج ،كام كانت الحال يف املايض ،اىل
مجموعة كبرية من االشخاص ملالحقة شخص ما
ومراقبته ليال ونهارا ،او لنساء جميالت يقمن
عالقات حميمة مع مسؤولني وحكام بهدف
الحصول عىل معلومات محددة ،وغريها من
الوسائل التقليدية ،بل اصبحت ترتكز اساسا

اصبح التجسس يطاول الشؤون االقتصادية والعلمية ال العسكرية فقط.
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بفعل التكنولوجيا تتم معظم عمليات التجسس عرب اجهزة تنصت وتصوير.

 - 2اذا افشاها ملنفعة دولة اجنبية ،يعاقب
باالشغال الشاقة املوقتة  5سنوات عىل االقل.
ثالثا :كل موظف او مستخدم او عامل يحتفظ
بتلك املعلومات او الوثائق ،وقام بابالغها او
افشائها بال سبب مرشوع يربر له ذلك يتعرض
لعقوبة تختلف وفق ما ييل:
 -1اذا ابلغها اىل الناس عموما يعاقب
باالعتقال املوقت (ما بني  3و 15سنة).
 -2اذا ابلغها ملنفعة دولة اجنبية يعاقب
باالشغال الشاقة املؤبدة.
 -3اذا قام بافشائها من طريق الخطأ غري
املقصود ،اي بسبب قلة احرتازه او اهامله،
يعاقب بالحبس من شهرين اىل سنتني.
رابعا :اذا كانت جرائم التجسس قد متت
ملصلحة دولة معادية ،كارسائيل مثال ،فان
العقوبات تشدد وفق ما ييل:
 1ـ يحكم عىل املجرم املتجسس باالعدام بدال
من االشغال الشاقة املؤبدة .وتزاد كل عقوبة
موقتة مبقدار ميتد من الثلث حتى النصف،
كام تضاعف الغرامة.
خامسا :كل لبناين قدم مسكنا او طعاما او
لباسا او اي مساعدة اىل جاسوس او عميل،
وهو عىل بينة من امره ،يعاقب باالشغال
الشاقة املوقتة (ما بني  3و 15سنة).

بعض الدول
تتجسس على اعدائها
واصدقائها معا

اعجاب حد...االغتيال!

تصب التقنيات التكنولوجية والخطط االمنية
التي ينتهجها مكتب شؤون املعلومات يف
املديرية العامة لالمن العام لجبه شبكات
التجسس االرسائييل او االرهايب او غريهام ،يف
املصلحة القومية للدولة اللبنانية .هنا ال بد
من التوقف عند امرين:
االول :ان عملية مكافحة التجسس التي تقوم بها
املديرية العامة لالمن العام ال تتوقف عند حدود
توقيف الجواسيس واحالتهم عىل القضاء املختص
فحسب ،امنا تهدف اىل جبه كل االهداف االمنية
والسياسية واالجتامعية وسواها التي سعى
مشغلوهم اىل تحقيقها من خالل اسرتاتيجيتي
االمن االستباقي واالمن الشامل اللتني اطلقتهام
وطبقتهام املديرية ،كوضع خطط امنية استباقية
وشاملة تجعل من السهل االيقاع باي جاسوس،
او شبكة تجسس ،تعمل عىل تحقيق االهداف
نفسها ،او اهداف مامثلة يف املستقبل.

الثاين :تجدر االشارة اىل انه يكاد ال مير
اسبوع او شهر ال يلقي االمن العام القبض
عىل جاسوس او اكرث او شبكة تجسس
ارسائيلية او ارهابية مبختلف تسمياتها،
رغم انها متتلك احدث االجهزة والتقنيات
التي يفرتض ان تجعلها يف مأمن من اي
رصد لها .هذا التفوق االمني دفع برئيس
االركان يف جيش االحتالل االرسائييل الجرنال
غادي ايزنكوت ورئيس جهاز االستخبارات
االرسائيلية "املوساد" ،عقب احدى العمليات
االمنية النوعية التي انجزها االمن العام ،اىل
وصف املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم عرب موقع تلفزيون العدو االرسائييل
 ، i24بانه "اذىك واقوى رجل امن يف لبنان
ويستحق رفع القبعة له" .كام كان هناك
وصف مشابه صدر عن قادة يف منظمتي
"داعش" و"النرصة" االرهابيتني عقب نجاح
مساعي اللواء ابراهيم يف فك ارس مخطويف
اعزاز وراهبات معلوال .ذاك "االعجاب" متت
ترجمته مبحاولتي اغتيال اوىل ارهابية وثانية
ارسائيلية استهدفتا اللواء ابراهيم .االوىل
وقعت يف  20حزيران  2014باستهداف
سيارة رباعية الدفع من نوع مورانو يستقلها
ارهايب انتحاري موكب اللواء ابراهيم يف اثناء
توجهه اىل البقاع .هذه املحاولة ،رغم تفجري
السيارة ،باءت بالفشل نتيجة رصدها من
معلومات االمن العام وقيام ضباط فريق
حامية موكب اللواء ابراهيم وعنارصه
بسلسلة من عمليات التمويه .اما املحاولة
الثانية فتم كشفها عىل اثر توقيف االمن
العام يف  27ترشين االول  2015كال من
رامز نجيب السيد وسالم ابراهيم شكر
وهاين غطاس مطر الذين اعرتفوا بانهم
يعملون لصالح املوساد االرسئييل ،وبانه
تم تكليفهم جمع املعلومات عن حركة
موكب اللواء ابراهيم بني بريوت ومسقطه
يف كوثرية السياد بهدف اغتياله ،وبأن
تحضرياتهم كانت يف مراحلها االخرية لناحية
تحديدهم املنعطف الذي سيضطر موكب
اللواء ابراهيم تخفيف الرسعة لدى وصوله
اليه ،ما يرفع من منسوب نجاح عملية
االغتيال ،اذا نجحوا يف رصد السيارة التي
يستقلها .لكنهم فشلوا.
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تحقيق
منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

النظارة الجديدة لألمن العام
إلتزام نموذجي للمعايير اإلنسانية العاملية

دأبت املديرية العامة لالمن العام منذ تسلم اللواء عباس ابراهيم زمام مسؤوليتها،
عىل اعتامد النامذج الحضارية يف كل املراكز التي قررت انشاءها ،حفاظا عىل
كرامة االنسان وتأمينا للسبل الكفيلة مراعاة حقوقه .وهي تقوم بتنفيذ الرشوط
العاملية واملواصفات الحديثة التي تشدد عليها املنظامت والهيئات االنسانية،
املحلية والعاملية

رئيس دائرة التحقيق واالجراء املقدم بسام فرح.

خالل جولة املدير العام لالمن العام اللواء
عباس ابراهيم عىل النظارة الكائنة منذ
عام  2000يف طبقة سفلية تحت جرس
العدلية ،خاطب ضباطها وعنارصها قائال:
"عار عىل االمن العام ان تبقى نظارته عىل
وضعها الحايل تحت االرض".
منذ ذاك التاريخ بدأ السعي اىل ايجاد
قطعة ارض مناسبة لتشييد نظارة جديدة
عليها .ويف  8ايلول  2016دشنت النظارة
تحت شمس ساحة العبد .وهي تعترب من
بني االهم يف لبنان والرشق االوسط لناحية
مواصفاتها ومراعاتها اعىل معايري حقوق
االنسان العاملية.
تضم النظارة غرفا مجهزة مبكيفات
وتلفزيونات واجهزة لتنقية الهواء700 ،

رسير يف الخدمة ،مطعام ،تجهيزات
رياضية ،نشاطات ترفيهية وفنية ،كتبا
منوعة للثقافة العامة ،مشغال لالعامل
اليدوية ،هواتف لالتصاالت املحلية
والدولية ،مستوصفا واطباء ومرشدات
اجتامعيات يف الخدمة ليال ونهارا.
"االمن العام" زارتها ،وجالت يف ارجاء
مبانيها ،وتحدثت اىل رئيس دائرة التحقيق
واالجراء املقدم بسام فرح الذي يرأسها
ويتابع اوضاع املوقوفني موقتا فيها.
■ ما انطباعك االول لدى انتقال املركز من
تحت االرض اىل نظارة تحت الشمس؟
□ هناك حقيقة ال بد من االشارة اليها

هي ان وجود النظارة تحت االرض سابقا،
حيث ال ترى الشمس وال يدخلها الهواء
اال عرب شفاطات صناعية ،هو امر مل يكن
ييسء اىل صحة االشخاص الذين يتم
توقيفهم موقتا وظرفيا فيها ،بقدر ما كان
ييسء الينا نحن كعسكريني منيض اشهرا او
سنوات يف الخدمة ضمنها باعتبارها مقر
عملنا .لذا ،فان قرار اللواء ابراهيم نقل
النظارة من تحت االرض اىل تحت الشمس
يستحق الشكر واالمتنان منا كعسكريني يف
الدرجة االوىل.
■ ماذا يتضمن مبنى النظارة الجديد من
اقسام ،وكم يستوعب من موقوفني؟
□ ما يسمى عرفا نظارة االمن العام
الجديدة ،اي حيث نحن ،ليس نظارة
واحدة كام توحي التسمية ،بل مجمع كبري
مؤلف من مبنيني متالصقني ،االول مؤلف
من طبقتني والثاين من ثالث طبقات ،وهام
قامئان عىل عقار مساحته  3االف و500
مرت مربع .ضمن املجمع اربعة انواع من
النظارات موزعة كالتايل :االوىل خاصة
بالنساء ،الثانية خاصة بالرجال ،الثالثة
مخصصة لالحداث منعا الختالطهم مع
الراشدين ،الرابعة لذوي االوضاع الخاصة
والعائالت ،كاملوقوفة موقتا التي معها
طفل او اطفال عىل سبيل املثال .كل نظارة
تتضمن غرفا مستقلة مزودة نوافذ تتيح
دخول الشمس والهواء اليها .الغرفة تتسع
لـ 24شخصا ،اي تضم  24رسيرا تفصل
بينها مسافة معقولة تفسح لكل شخص
يف التحرك بحرية .يف كل غرفة مطبخ
صغري واربعة حاممات ،اثنان مجهزان
لالستحامم .كام توجد خزائن امانات
رسة يف
مخصصة للموقوفني .مجموع اال ّ
الغرف املخصصة للموقوفني موقتا ضمن
املجمع يبلغ حاليا  700رسير .املجمع

يتسع لـ 700موقوف ،وهو مزود اجهزة
تكرير وتعقيم املياه ليك تكون صالحة
لالستعامل والرشب .وبطبيعة الحال املياه
الساخنة مؤمنة صيفا وشتاء.
■ ماذا بعد؟
□ يتضمن املجمع ايضا مكاتب خاصة
ملنظامت وهيئات تنشط يف مجال حقوق
االنسان ،نذكر عىل سبيل املثال رابطة
كاريتاس لبنان .عىل سطح كل مبنى متنزه
من قسمني :االول صيفي واالخر شتوي،
اىل ادوات رياضية متاحة ملن يرغب من
املوقوفني يف مامرسة الرياضة .مثة صالة
انتظار وغرف مخصصة لزوار املوقوفني،
وغرفة خاصة باملحامني ،ومطعم كبري يقدم
وجبات الغداء الساخنة ،بحيث يقصده
النساء والرجال واالحداث من املوقوفني
موقتا ،تباعا ومن دون اختالط ،لتناول
الطعام فيه وليس يف غرفهم كام هي حال
الوجبتني الصباحية واملسائية .يف املجمع
ايضا مشغل لالعامل اليدوية ومستوصف
تديرهام رابطة كاريتاس لبنان ،وصيدلية.
ويضم كذلك  12غرفة تحقيق ضمنها غرفة
مجهزة بتقنيات تتيح تسجيل التحقيق
بالصوت والصورة اذا اقتىض االمر .توجد
مكتبة متنقلة ،مبعنى انه يتم دوريا عرض
عرشات الكتب ذات املواضيع واللغات
املتنوعة بهدف حضهم وتشجيعهم عىل
القراءة مبا يرفع من مستواهم الثقايف .هذا
اضافة اىل غرف تحتوي عىل غساالت صناعية
كربى لغسل ثياب وحاجات املوقوفني يوميا
مبساحيق تقتل الجراثيم مبا يضمن اعىل قدر
من النظافة والسالمة العامة .وهناك صاالت
تتضمن هواتف عامة يف امكان املوقوفني
موقتا االتصال عربها مبن يشاؤون داخل
او خارج لبنان .وطبعا ال ننىس ان بعض
اقسام املجمع مخصصة ملختلف شعب
دائرة التحقيق واالجراء التي تتابع كل
االعامل االدارية املرتبطة باملوقوفني موقتا،
من النواحي االدارية واالمنية واللوجستية
وسواها .فضال عن توفريها الحراسة االمنية
عىل املجمع ككل من الخارج كام من الداخل.

■ كيف تتم املعاملة منذ لحظة دخول
املوقوف موقتا اىل النظارة ،وخالل وجوده
فيها؟

اللجنة الدولية للصليب
االحمر تزور النظارة اسبوعيا
وتقابل املوقوفني

املبنى الجديد للنظارة من الخارج.

اعامل ادارية.

□ مبجرد وصول املوقوف موقتا يتم اجراء
معاينة طبية له بهدف متابعة وضعه
الصحي الحقا عىل نحو علمي واضح ومنظم.
اذا كان يعاين من مرض ُمعد ،يحال فورا عىل
املركز الطبي املختص او املستشفى يك يتابع
العالج الالزم .نحن نقوم باملعاينة الطبية
انطالقا من دافع انساين ومبا ينسجم مع
اتفاقات ومعاهدات حقوق االنسان التي
وقعت عليها الدولة اللبنانية ،بغض النظر
عن وجود او عدم وجود اي طلب قانوين
رسمي بذلك .ويف حال كانت احدى
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النظارة مجمّ ع كبير يضم
مبنيني وفيها  700سرير
املوقوفات موقتا ،عىل سبيل املثال ،حامال
او تعرضت لفعل من افعال االتجار بالبرش
او غري ذلك من الحاالت املشابهة ،نحرص
يف ارشاف القضاء املختص عىل ايداع مثل
هذه الحاالت يف دار رعاية تديره رابطة
كاريتاس لبنان  -مركز االجانب .كل ذلك
بهدف تأمني افضل رشوط املعاملة االنسانية
لجميع املوقوفني او املوقوفات موقتا من
ذوي وذوات الحاالت االنسانية االستثنائية:
• مثة اطباء وممرضات من االمن العام
ومن رابطة كاريتاس لبنان يوجدون ليل
نهار يف النظارة لتقديم الرعاية الطبية عىل
نحو متواصل للمرىض من بني املوقوفني
موقتا .اي مريض تسوء حاله يتم نقله فورا
اىل املستشفى ملتابعة عالجه.
• مرشدات اجتامعيات يتبعن لرابطة
كاريتاس لبنان ،يداومن يف النظارة لتأمني
الرعاية النفسية واالجتامعية الي موقوف
يعاين من اضطراب عصبي او مرض نفيس.
• زيارة املوقوفني من ذويهم متاحة يومني
يف االسبوع ،الثلثاء والخميس .اما زيارات

باحة مخصصة لالسرتاحة.

نظارة خاصة لالحداث
منعا الختالطهم بالراشدين

احدى غرفها.

غرفة الغسيل.

مدخل مبنى الرجال.

غرفة منامة مخصصة لالناث.

املنظامت والجمعيات االنسانية لهم ،فهي
متاحة يوميا بحكم التعاون والتنسيق
الدامئني بيننا وبينها.
• نقدم للموقوفني موقتا ثالث وجبات

غذائية يوميا تستويف الرشوط الصحية
والغذائية يتم فحصها يف مختربات
متخصصة دوريا ،كام انها تتالءم مع
املعتقدات الدينية.
• اجراءات نظافة يومية تشمل غرف
النظارة واملوقوفني ،السيام الفراش
واالغطية والثياب الخاصة.
• مشغل االعامل اليدوية تديره كاريتاس،
والهدف منه استثامر اوقات املوقوفني
موقتا يف امور مفيدة لهم.
• املساعدات االجتامعيات التابعات
لكاريتاس يحرضن التحقيقات مع
املوقوفني موقتا ،القارصين او ذوي
االوضاع االجتامعية او النفسية الخاصة
(كاملعنفات مثال.)...
• ننظم بالتعاون مع هيئات وجمعيات
ومنظامت املجتمع املدين املحلية والدولية
ومع ادارات املدارس ،نشاطات ترفيهية
متنوعة لهم ،مرتني يف االسبوع ،كاستقبال

فرق موسيقية ،او تالمذة من املدارس
لتقديم مرسحيات ،او طالب يقومون
بتعليمهم انجاز بعض االشغال اليدوية،
وغريها من النشاطات ذات الطابع الفني
واالجتامعي والرتفيهي.
■ ما طبيعة تنسيقكم او تعاونكم مع
املنظامت الدولية االنسانية وجمعيات
املجتمع املدين؟
□ ننسق عموما مع غالبية املنظامت
االنسانية الدولية واملحلية ايضا ،وكذلك
مع جمعيات املجتمع املدين والسفارات.
كل ضمن اختصاصه وبناء عىل القوانني
املرعية ،بهدف تأمني رعاية منوذجية
للموقوفني موقتا ،ومساعدتهم يف شتى
املجاالت .فعىل سبيل املثال ،مثة تنسيق تام
ودائم بيننا وبني اللجنة الدولية للصليب
االحمر مبا يتيح لها زيارات للنظارة دوريا،
ومقابلة اي موقوف موقتا مبا يضمن اعىل

مع جميع السفارات االجنبية العاملة يف
لبنان ومع منظمة االمم املتحدة لشؤون
الالجئني  UNHCRلكل ما يخدم االوضاع
القانونية واالجتامعية للموقوفني موقتا يف
النظارة ،وغريها من الجمعيات واملنظامت
االنسانية.

معايري احرتام حقوق االنسان .كذلك مع
رابطة كاريتاس لبنان التي يوجد ممرضات
ومرشدات اجتامعيات تابعات لها يف
النظارة لرعاية املوقوفني موقتا .كام ننسق

معدات ملستوصف كاريتاس .

■ هل انتهت كل االعامل املقررة اصال
ضمن النظارة؟
□ ال نزال نستكمل انجاز بعض اللوازم
اللوجستية وتركيبها ،مثل معدات تنقية
الهواء ،تلفزيونات ومكيفات يف الغرف.
كذلك تجهيز الغرفة املخصصة للمحامني.
كام نعمل عىل انجاز مرشوع تحديث نظام
املكننة ضمن النظارة ،لناحية تجهيزها
بربامج متطورة تتيح ،فور دخول املوقوف،
اخذ بصمته وصورته وكل املعلومات
املتعلقة به الكرتونيا .وايضا نستكمل
العمل الستحداث "كيوسك" لتأمني ما
قد يحتاج اليه املوقوفون موقتا من انواع
الشوكوال والحلويات وغريها.
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تحقيق
تخريج  500مأمور متم ّرن في األمن العام
"دورة الوطن أوالً" :توفير األمن واألمان

املنصة الرسمية.

ممثال املديرين العامني لالمن العام وقوى االمن الداخيل.

العسكريون املتخرجون.

احتفلت املديرية العامة لالمن العام بتخريج
 500مأمور متمرن يف معهد قوى االمن الداخيل
يف عرمون ،حملت دورتهم اسم "دورة الوطن
اوال" .وهذه الدورة من ضمن دورات التدريب
املتخصص التي تقام تنفيذا لخطة التطوير التي
تعتمدها املديرية منذ خمس سنوات.
حرض االحتفال العميد الركن حسن عيل احمد
ممثال املدير العام لالمن العام ،العميد احمد
الحجار ممثال املدير العام لقوى االمن الداخيل،
اىل ممثلني عن قيادة الجيش ومديرية الجامرك
والدفاع املدين وسفارات عربية واجنبية وضباط
وذوي املتخرجني.
بعد وضع االكاليل عىل نصب شهداء معهد قوى

االمن الداخيل ،عزف النشيد الوطني ونشيد
االمن العام ،ثم اطلق عىل الدورة اسم "دورة
الوطن اوال".
القى بعد ذلك ممثل املدير العام لقوى االمن
الداخيل اللواء ابراهيم بصبوص العميد الحجار
كلمة قال فيها" :احتفالنا هو رسالة تؤكد التزام
االجهزة االمنية صون املجتمع اللبناين وحامية
سلمه االهيل من خالل اعداد العنرص البرشي
علميا وعمليا عىل نحو يسبق تطورات االنشطة
االجرامية واالرهابية ،ويهدف اىل اكتساب
القدرة عىل استخدام احدث االساليب العرصية
للوفاء برسالة االمن بكل كفاية واقتدار .ولعل
النظرة املوضوعية اىل حجم االنجازات االخرية

لقوى االمن الداخيل واالمن العام ،اىل جانب
ما يؤديه الجيش اللبناين من دور عىل الصعيد
الوطني ،تؤكد معاين االستقرار االمني الذي ينعم
به وطننا يف الوقت الراهن .االمر الذي اصبح
موضع تقدير عىل الصعد الداخلية والعربية
واالقليمية والدولية".
واعترب ان "هذه النجاحات تؤسس السرتاتيجيا
امنية وطنية شاملة ،ترتكز عىل ترسيخ مفاهيم
دولة القانون من خالل تحقيق التوازن بني
منظومة انفاذ القانون من جهة ،وبني الحفاظ
عىل كرامة املواطنني وامنهم وتحقيق ضامنات
حقوق االنسان وحرياته من جهة اخرى.
كام تؤكد تلك االسرتاتيجيا عىل تدعيم القيم
االنسانية واالخالقية وتوفري االمن واالمان البناء
الوطن ،يف اطار من التنسيق التام والتكامل غري
املسبوق بني اجهزتنا االمنية والعسكرية ،يف
نطاق يغطي ارجاء كل الوطن .وهي اسرتاتيجيا
تعتمد عىل انتزاع املبادرة والقيام بالرضبات
االستباقية ،وعىل توفري رصيد متجدد من
املعلومات ،وجهود حثيثة يف املتابعة واملالحقة
لكل متورط يف اي عمل اجرامي او ارهايب".
واكد العميد الحجار "التزام املديرية العامة
لقوى االمن الداخيل اعىل درجات التعاون مع
اشقائنا يف االجهزة االمنية ،ويشكل تخريج دورة
"الوطن اوال" خري مثال عىل التعاون املستمر

العميد الركن عيل احمد يلقي كلمته.

والعميد احمد الحجار.

تأهب.

عرض عسكري.

التحية للسالح.

واملثمر بني قوى االمن الداخيل واالمن العام،
تحت الرعاية الدامئة واملشكورة ملعايل وزير
الداخلية والبلديات االستاذ نهاد املشنوق.
ان االمن هو رسالة نبيلة وان االمن العام هو
جهاز عريق من اجهزة انفاذ القانون ،يسهر عىل
خدمة املواطن والدفاع عن الوطن واملجتمع
ضد كل من تس ّول له نفسه العبث مبكتسباته
وحقوق افراده".
ثم القى ممثل املدير العام لالمن العام اللواء
عباس ابراهيم العميد الركن عيل احمد ،كلمة
خاطب فيها املتخرجني قائال" :ايها املتخرجون،
تنضمون اليوم اىل مديرية رفعت لواء السعي
اىل الدولة االمنة ال للدولة االمنية ،وعملت

وتعمل جاهدة لخدمة الوطن واهله .وتدخلون
رحاب مؤسسة بذلت الغايل والنفيس من اجل
ان توفر للناس االمن واالمان الذي يفتقده عدد
من العواصم القريبة والبعيدة".
اضاف" :ها انتم تنتقلون يف هذه اللحظات من
الحياة املدنية اىل الحياة العسكرية ،فالتزموا
معايريها التي تقوم عىل اسس اخالقية وانسانية
وقانونية معا ،واعلموا ان عليكم تأدية واجباتكم
من دون متييز ،حيث ال جنسية وال عرق ،بل
احرتام الكرامة االنسانية .فالسلطة املوضوعة بني
ايديكم هويتها يف ادائها ،فهي عابرة للطوائف،
ال تعرف التفرقة ،وهي السلطة التي تصدر
جوازات سفر للمواطنني ،لكنها تحوز باسبورا

مرمزا بحب الناس وثقتهم بنا .لذا احسنوا
استخدامها لينال كل صاحب حق حقه".
وقال" :انكم مؤمتنون عىل كرامة هذه املؤسسة،
وبالتايل عىل خدمة الناس وحسن التعامل معهم
بالقانون ،لكن بالرسعة املمكنة لتسهيل امورهم.
فمتى ملس املواطن ان دولته احرتمت وجوده
ومل توقعه يف خضم الروتني االداري سيشعر
بعدم الغربة يف وطنه ويقلع عن التفكري يف
الهجرة .نعم ،دوركم كبري وامالنا عليكم اكرب.
فمنكم وعربكم نبني مؤسسات امنية ضامنة.
نسري من دون ان تساورنا فنت ،فكلنا تحت
سقف هذا الوطن".
وختم" :كونوا عيون الناس وحراسهم وحامة مآذن
مساجدهم واجراس كنائسهم .كونوا االمن الذي
ال تغفو له عني الننا نعيش يف منطقة يحف الخطر
فيها من كل جانب .خطر الغدر االرسائييل الدائم،
واخر االرهاب التكفريي الذي يرضب حيث تتاح
له الفرصة ،وهو موكل ارضام النار كلام سنح له
ظرف او الح له افق .كونوا عىل ثقة بأن مؤسسة
االمن العام يف عهد املدير العام اللواء عباس
ابراهيم هي من اتقن اسلوب االمن االستباقي،
ووضع الخطط لتدارك وقوعه.
والتحسب للخطرِ ،
دمتم حراسا للوطن ،ساهرين عىل امنه ،قاهرين
للعدو ،مأمورين لخدمة الناس".
اخريا عرض عسكري وآخر قتايل.
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مسيرة طويلة
من العمل معًا

اوضح العميد احمد الحجار لـ"االمن العام" ان هذه
الدورة تعترب دورة تنشئة اساسية مسلكية وعسكرية
اي نظرية وتطبيقية ،مدتها نحو ثالثة اشهر تقريبا،
يخضع خاللها املتدربون لدروس عملية ونظرية يف
التدريب العسكري :نظام مرصوص ،تقنيات العمل،
التدخل الرشطي ،الترصف عىل االرض خالل تأدية
املهامت ،اضافة اىل دروس يف االمور املسلكية
املتعلقة بالقوانني واالنظمة التي تحكم عمل االمن
العام .يتوىل التدريب ضباط من االمن الداخيل
واالمن العام.
عن تفاعل املتدربني مع مواد الدورة وتقييمه
لهم ،قال" :مستوى الدورة كان عموما جيدا جدا
ان مل يكن ممتازا ،وكل املتدربني حصلوا عىل تطور
تدريجي ناجح يف االنتقال من الحياة املدنية اىل
الحياة العسكرية عرب مراحل التدريب ،بحيث

عرض قتالي

املدرب املالزم اول الياس يوسف.

وصلوا اىل مستوى ممتاز من االنضباط ومن املعرفة
بالقوانني والتزامها واالخالقيات واحرتام حقوق
االنسان وغريها من القضايا التي يتلقونها يف دورة
التدريب .طبعا قد يكون هناك تفاوت وتصنيف بني
متدرب واخر ،لكن التقدير العام للدورة كان ممتازا،
حيث نجح جميع املتدربني".
حول مستوى التنسيق القائم بني قوى االمن الداخيل

واالمن العام السيام يف مجال التدريب ،اعترب العميد
الحجار ان "دورة التدريب هي الخطوة االخرية يف
مسرية تنسيق طويلة بني االمن الداخيل واالمن
العام .ففي معهد قوى االمن الداخيل نستقبل
منذ تاريخ طويل متدربني من االمن العام ،وخالل
تحميل مسؤولية قيادة معهد قوى االمن الداخيل
من سنتني ونصف سنة ،جرى تدريب اكرث من الفي
عنرص يف االمن العام بني مفتش ومفتش اختصاص
ومأمور ،لذلك التعاون ممتاز ،ودورات التدريب
العام واملتخصص مستمرة يف اختصاصات معينة
السيام دورة رتيب تحقيق وخبري .وهناك عالقة
خاصة وممتازة تاريخيا بني املديريتني خصوصا يف
امور التدريب".
وابدى ضابط التدريب املالزم اول يف قوى االمن
الداخيل الياس يوسف ارتياحه ورسوره اىل النتائج

التي حققها املتخرجون ،وقال ان املتدربني "يخضعون
يف الفرتة االوىل لتدريب يرتكز عىل اللياقة البدنية
والقوة الجسدية والرياضة ،يف املرحلة الثانية يصبح
الرتكيز اكرب عىل الدروس النظرية والعملية ،مثل
تقنيات التدخل الرشطي ،وهي تتضمن كل االمور
العملية التي ميكن ان يحتاج اليها ويستخدمها
العسكري يف حياته املهنية ،كيفية توقيف االشخاص
املشتبه بهم ،الدوريات عىل انواعها الراجلة والسيارة
واملداهمة .هناك دروس حول استخدام االسلحة
والتعامل معها لتبقى صالحة ،وهناك ايضا دروس
النظام املرصوص واالنضباط والسلوكيات ،ومن ثم
هناك دروس التخصص يف مجال عمل االمن العام،
وهذه يتوالها ضباط من االمن العام".
واكد ان "استيعاب املتدربني كان رسيعا والتقطوا
كل الدروس برسعة وتفهم ،واملستوى العام ممتاز،

طليع الدورة عيل ياسني.

ولياقتهم البدنية ممتازة بنسبة تسعني يف املئة".
اما طليع الدورة املأمور عيل ياسني ،فقال "الجميع
كانوا متحمسني بعد قبول تطوعهم للخوض يف
كل ما تتطلبه املهنة والدورة منهم .جئنا ال نعلم
شيئا عن الحياة العسكرية وعن عمل االمن العام
وخرجنا مختلفني كثريا .بعد الدورة ،تغريت امور
كثرية يف حيايت اولها تعلم االنضباط ،التعاون

واالخوة واالهتامم املتبادل بني افراد الدورة .تعلمنا
االهتامم برتتيب شؤوننا الخاصة من هندام واغراض
وعتاد ونظافة .كانت الحياة بني رفاق الدورة جميلة
والعالقة محرتمة".
عن سبب تطوعه يف االمن العام ،اعترب ان السبب
االول "انني احب سلك االمن العام ،وثانيا انها فرصة
يل ألك ّون حياة رشيفة والئقة واخدم وطني واهل
بلدي".
عن اجواء الدورة قال" :علمتنا الدورة صعوبة
الحياة وقساوتها وكيفية التعامل معها ،دخلنا ال
نعرف شيئا وتخرجنا متسلحني باملعرفة واالنضباط
والقوة .غريت الدورة فينا الكثري ،تعلمنا الصرب
والتحمل والسلوك الحسن ،واكتسبنا قوة بدنية
وفكرية وشخصية .كانت الدورة صعبة جدا ،لكننا
خضناها بنجاح".
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تحقيق
في بزّة عسكرية تكرّس التكافؤ والمساواة والمسؤولية

ماذا تفعل املرأة في األمن العام؟

قبل خمس سنوات تقريبا ،مل يكن عدد
العنارص النسائية يف املديرية العامة
لالمن العام عىل ما هو عليه االن.
ارتفعت النسبة يف الفرتة االخرية عىل
نحو هائل .االنجاز النوعي هذا مل يكن
لوال االميان بقدرة املرأة عىل النجاح يف
القطاع العسكري .ففتح الباب املوصد يف
وجهها لتصبح منافسة للرجل

اقدام املرأة عىل العمل يف جهاز عسكري كاالمن العام يتضمن تحديا للمجتمع الرافض مساواتها
مع الرجل ،وفرصة لتحقيق رغبة شخصية اعتربت مستحيلة يف يوم من االيام .اسباب هذا الخيار
متعددة ،لكن نقاط التالقي كثرية ،من اهمها حب العمل والتم َكن من النجاح يف مواقع دقيقة
وحساسة .والنها كذلك ،خصوصا بعدما اصبحت فتيات هذا الجهاز االمني من الصور البارزة يف
مجتمعنا ،تحديدا بعد مشاركتهن يف العرض العسكري يف عيد االستقالل ،اجرت "االمن العام" حوارا
مع رئيس مكتب شؤون العديد العميد الركن رياض طه ،ورئيسة شعبة امانة الرس يف دائرة امن
عام املطار النقيب دنيا ابوسعيد ،ورئيسة شعبة الفنانني النقيب ادريانا البستاين ،ورئيسة شعبة
املكننة واملحفوظات يف دائرة العرب واالجانب املالزم اول نانيس حواط ،واملفتش اول ستيفاين نكد،
واملفتشني الثانيني جوسلني ابوسعد وتريز اسكندر.

طه :املرأة في االمن العام
منافسة للرجل باخالصها وجديتها
■ ازدياد العنارص النسائية يف جهاز االمن العام
من الصور البارزة يف مجتمعنا ،كيف كان ذلك
وكم بلغ هذا العدد اخريا؟
□ قبل تس ّلم املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم مهامته يف املديرية عام  2011كان عدد
الضباط االناث مثانية واملفتشات  ،198لكن بعد
خمس سنوات تقريبا وصل العدد يف فئة الضباط
االناث اىل  41واملفتشات اىل  .673مرد هذا
التطور يعود اىل الرغبة التي ابداها اللواء ابراهيم
يف اعطاء املرأة دورا يف االمن العام اميانا منه بانها
قادرة عىل النجاح يف هذا القطاع الذي ترتكز
اعامله عىل املسائل االدارية بنسبة كبرية .فتح
املجال امامها لالنضامم اىل هذا السلك العسكري
يف وقت كانت املديرية العامة لالمن العام يف
حاجة اىل اختصاصات محددة يف بعض املواقع.

■ بعد هذه الفرتة ،مباذا متيز عمل املرأة يف االمن
العام وهل حققت نجاحا؟
□ حققت نجاحا كبريا ،ألن املرأة يف صورة عامة
تويل عملها اهتامما اكرث من الرجل وتتميز
باالخالص وااللتزام واالنضباط .لذلك نرى غالبية
االناث يف االمن العام يشغلن مواقع ادارية يف
املطار ويف دائرة جوازات السفر وامانة الرس
وتلقي الطلبات يف املراكز .اقولها برصاحة وبعد

رئيس مكتب شؤون العديد العميد الركن رياض طه.

عام  2011كان عدد
الضباط االناث  8فاصبح
اليوم  ،41واملفتشات
 198فاصبح 673

الخربة التي ملسناها يف السنوات الخمس املاضية،
متيزت املرأة بالجدية يف عملها واجتهاد يف حال
كلفت اعامل ادارية تتطلب دقة ،فاعطت نتيجة
مختلفة عن الرجل ومتقدمة.
■ من خالل االعامل التي تقوم بها املرأة يف االمن
العام هل تعد منافسة للرجل؟
□ حاليا هي منافسة للرجل الن العمل يف
املديرية العامة لالمن العام يرتكز وبنسبة كبرية

عىل الشؤون االدارية ،وما يتواله الرجل من
اعامل تتواله املرأة بكل سهولة ،حتى انها يف
بعض املواقع يعطي وجودها نتائج اكرث ايجابية
خصوصا يف املراكز املعنية بالتعاطي مع الناس.
علام انها تربع ايضا يف انجاز املعامالت برسعة
ومن دون كلل والبسمة ال تفارق وجهها .هي
بذلك تعطي وجها جميال عن االمن العام.
■ يف اي مراكز تتواجد فتيات االمن العام وأي
مهامت موكلة اليهن؟
□ يتواجدن يف كل املراكز ،يف املديرية العامة
لالمن العام ويف املراكز االقليمية املنترشة عىل
االرايض اللبنانية ،عىل الحدود ويف الداخل اللبناين.
يف كل موقع هناك عنرص نسايئ يستقبل طلبات
املواطنني.
■ يضم جهاز االمن العدد االكرب من االناث
مقارنة مع اجهزة امنية اخرى ،ما تفسريك هذه
الظاهرة؟
□ هناك اتجاه لدى جيل الشباب ككل ،االناث
والذكور ،اىل العمل يف املؤسسات االمنية ،والسبب
هو الحصول عىل وظيفة داخل جهاز الدولة
ضامنة للمستقبل تؤمن الطبابة العائلية والتعليم
لالبناء ،اضافة اىل الرتقيات التي يحصلون عليها
يف اثناء عملهم ،ولدى وصولهم اىل سن التقاعد
ينالون راتبا يؤمن لهم حياة كرمية .ما مييز جهاز
االمن العام عن املؤسسات االمنية االخرى ،يف هذا
املجال ،ارتكازه بنسبة كبرية عىل العمل االداري
الذي تربع فيه املرأة وال يتطلب مجهودا جسديا.
يف موازاة ذلك يف استطاعتها متابعة دروسها
الجامعية االمر الذي ينعكس ايجابا عىل عملها
يف االمن العام .من جهتنا يهمنا جدا ان يكون
لدينا اعىل نسبة من املتعلمني ،كام هو حاصل
اآلن ،لكننا نسعى اىل الوصول اىل نسبة اكرب يف
هذا املجال.
■ هل تعتقد ان انجذاب املرأة اىل العمل يف
جهاز االمن العام هو العمل االداري فقط أم مثة
حوافز اخرى؟
□ الحوافز االخرى لدى خريجي الجامعات
وحملة الشهادات الثانوية يف ظل الوضع القائم
يف لبنان وارتفاع نسبة البطالة هي يف العمل يف
مؤسسة امنية رسمية ضامنة المور حياتية

املقال

ّ
الحق املسلوب
منذ الوالدة
ليس من العدل ،اطالقا ،ان تفرض معركة عىل انسان من لحظة والدته،
وان يحدد ما يحق له يف الحياة وما ال يسمح له مبامرسته .هذه
التفرقة سببها نوع الجنس ،ذكرا ام انثى .نعرف ان هذا الواقع من
العقد املوروثة التي ال يستطيع احد تحديد تاريخها ،ومن اي عرص
انطلقت كمفهوم اجتامعي .لكن ،يف مقابل ذلك ،هناك مسألة مهمة
يف التاريخ القديم تتمثل يف تبوؤ املرأة السلطة والحكم وادارة شؤون
البالد يف مجتمعات مختلفة ،وعىل مدى حقبات مهمة ما زلنا حتى
االن ،نبحث يف طياتها عن سرية نساء متيزن بشجاعتهن وحكمتهن،
ولوال ان تلك الحقبات امتازت باعاملهن ملا كنا نلجأ اليها دوما عرب
مجلدات وموسوعات.
عىل ضوء هذا الواقع ،ومع تطور الحياة يف املجتمعات ،ازداد االنسان
انغالقا وتزمتا تجاه املسائل الجوهرية يف الحياة ،وال نعرف السبب
الحقيقي لذلك .فام كان يحق للمرأة مل يعد يحق لها مع حلول الحياة
العرصية ،مع العلم ان التطور والتقدم العلمي يواكبهام االنفتاح
ويكون ،عادة ،شامال .ومن اهم ما يشمله اعتبار مساواة املرأة مع
الرجل يف الحياة الخاصة واملهنية حقا اساسيا لها.
من املعيب واملخجل يف آن معا ،ان ننظر اىل حقيقة وضع املرأة يف
العصور القدمية ونراه اكرث ارشاقا من واقعها اليوم .لذا عىل ابناء
هذا الجيل تحمل مسؤولية القضاء عىل اخطاء اسالفهم ،خصوصا ،يف
مسألة املوروثات االجتامعية وانعكاسها عىل االفراد نساء ورجاال .اذ
مل تعد الذكورية ،كمفهوم ،يف هذا العرص ،مقترصة عىل الرجل ،بل
شملت املرأة ايضا ،االمر الذي يعني وصولنا اىل االسوأ.
هذا االنحدار سببه الرتبية الخاطئة وغري املسؤولة التي تنتج انسانا
عليه خوض املعارك طاملا هناك حياة ،من اجل ان يثبت وجوده
واهليته يف مجتمع يرفضه .هذا املجتمع الذي تغنى افراده ،قبل اكرث
من نصف قرن ،بحمل شعار املرأة عىل انها قضية العرص ،مل يعطها
هذا الشعار حقا من حقوقها املسلوبة ،وبقي عنوان “قضية العرص”
مرفوعا .اما ما نشهده من انجازات تبوأت املرأة فيها مراكز مهمة،
فهو نتيجة جهد شخيص ورصاع ذايت العالن حقها يف الحياة والنجاح.
دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com
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عدة ،وكام يقال ،وظيفة مضمونة من ناحية
دميومة العمل الذي ال يؤثر سلبا عىل الحياة
الزوجية .اضافة اىل ما ذكرت سابقا ،يقدم
االمن العام تسهيالت لعنارصه ملتابعة دروسهم
الجامعية .نتيجة لذلك ارتفعت نسبة حملة
شهادة االجازة لدى هؤالء يف اختصاصات
عدصة كادارة االعامل واملعلوماتية.
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■ اي نوع من االختصاصات يحتاج اليها العمل
يف االمن العام حارضا ومستقبال؟
□ مبا ان املديرية العامة لالمن العام قد انتقلت
اىل عرص املكننة واحرزت تطورا يف هذا املجال،
خصوصا بالنسبة اىل جواز السفر البيومرتي ،طالبنا
باقامة دورة مفتش ثان ملتخصصني يف املعلوماتية
ملواكبة التطور ،وستضم هذه الدورة  150مفتشا

ابوسعيد :بدأت عملي كالعسكر
تأثرا بما سمعته في ثكنة الوروار
■ ملاذا اخرتت العمل يف االمن العام وما الذي
جذبك اىل هذا القطاع؟
□ قررت ان اكون ضابطا وانا يف الثامنة من
عمري ،ومل يكن يهمني يف ذلك الحني يف اي
مؤسسة امنية ساكون ،يف الجيش او يف االمن
الداخيل او يف االمن العام .عندما كنت اسأل يف
املدرسة عن ماهية االختصاص الذي ساختاره
لنفيس اجيب بانني سأكون ضابطا ،فيسخرون
مني ويردون عيل بالقول لست شابا .عند
وصويل اىل املرحلة الجامعية وقعت يف حرية من
امري بسبب عدم اقامة دورات لضباط اناث
يف الجيش او يف االمن العام ،فقررت دراسة
الحقوق يك اكون مستقبال يف سلك القضاء او
من كتّاب العدول .كانت املفاجأة بالنسبة ايل
يوم حصويل عىل نتائج امتحانايت يف ديبلوم
الحقوق اذ علمت بان االمن العام يريد ضباطا
اناثا يف جهازه .املسألة هنا حملت معها شيئا
من التحدي ،وبكالم آخر اعتربتها ردا عىل من

كان يقول يل ان الضابط يجب ان يكون رجال ال
امرأة ،االمر الذي كان يدفعني اىل التساؤل حول
حق الرجل يف ان يكون ضابطا اما املرأة فال.
■ صعوبة عملك اين تكمن؟
□ هناك صعوبات ويف الوقت نفسه ال وجود
لها .عىل االنسان ان يعرف مسبقا ما اذا
كان قادرا عىل هذه املهمة أم ال .بعد خربة
عرش سنوات يف العمل يف االمن العام مل اجد
صعوبات يف عميل كام كانت الحال يف البداية،
اي يف مرحلة االنتقال من الحياة املدنية اىل
الحياة العسكرية .امللفت انني مل اجد هذا
الفارق الكبري بني االثنني ،النني بطبعي احب
القانون والنظام .يف تلك البداية كنت اعمل
مثل العسكر ،اي وراء الكونتوار اتلقى طلبات
الناس وادونها كأي مفتش او اي مأمور وقد
تعلمت تفاصيل هذا العمل عىل يد اشخاص
ميلكون خربة عرش سنوات عىل هذا الصعيد اىل

البستاني :اهمية عملي
في النزول الى االرض
■ ما هي نوعية عملك يف املديرية العامة
لالمن العام؟
□ املهمة التي اتوالها متابعة اوضاع الفنانني
االجانب العاملني يف لبنان .اذا اردت تحديد
اطار هذا العامل فهو كبري جدا .هناك مثال
العامالت يف املالهي الليلية الذي يقتيض

عملنا مالحقة اوضاعهن منذ الوصول وحتى
لحظة املغادرة والتأكد من رشعية اقامتهن
عىل االرايض اللبنانية .هذه الفئة من
العامالت تكون تحت املراقبة الدامئة عىل
نحو يفرض عيل القيام بدوريات عىل اماكن
اقامتهن يف الفنادق للتأكد من وجودهن.

ثانيا ،سنختار من بينهم عددا من االناث .وقد
بدأنا بتلقي الطلبات عىل ان نجري االمتحانات ما
بني نيسان وايار املقبلني .وسيلتحقون يف ما بعد
بدورة تنشئة عسكرية مدة ثالثة اشهر يف معهد
الوروار .بعد االنتهاء من هذه الدورة من املتوقع
ان يصل عدد االناث يف االمن العام اىل  700او
 750يف خالل العام الجاري.

لم اجد فارقا كبيرا
بني الحياة املدنية
والحياة العسكرية

رئيسة شعبة امانة الرس يف دائرة امن عام
املطار النقيب دنيا ابوسعيد.

ان متكنت من النجاح ومن اثبات ذايت .شخصيا
اكتسبت شيئا مهام يف دورة التدريب يف الوروار
ومارسته يف ما بعد يف حيايت العملية ،مفاده،
ان من املعيب عىل الضابط القول انه ال يعرف
فيام العسكر من حوله يعرفون.

من جانب آخر اتابع اوضاع مراكز التدليك
ملعاينة الوضع فيها واذا كان رشعيا أم ال،
خصوصا بالنسبة اىل العامالت االجنبيات يف
هذه املراكز من خالل القيام بدوريات عليها .
اهمية عميل هي النزول اىل االرض ال الجلوس
وراء املكتب .اما الفنانون االجانب من مغنني

وممثلني وراقصني وعازفني وعارضات ازياء
فال صعوبات يف تعاملنا معهم النهم ،عادة،
يلتزمون رشوط االقامة يف لبنان واملغادرة يف
الوقت املحدد.
■ ما هي صعوبات عمل املرأة يف قطاع
امني؟
□ من هذه الصعوبات ان ال دوام يف هذا
القطاع .كامرأة متزوجة اضطر احيانا اىل القيام
بدوريات ليلية يف وقت من املفرتض فيه ان
اكون مع عائلتي ،هذا مع حريص عىل عدم
التقصري مع افرادها .من الصعوبات التي
نواجهها يف هذا املجال ايضا عدم استيعاب
الزوج عمل املرأة يف جهاز امني خصوصا
نجاحها فيه لينعكس االمر سلبا عليه وعىل
طريقة التعامل بينهام .عميل يف املديرية العامة

لالمن العام قبل عرش سنوات ش ّكل صدمة
للرجل والسبب وجودي يف عمل يساعدين عىل
ابراز شخصيتي .فشكلت خطويت هذه تحديا
وصعوبة يف الوقت نفسه الثبات نفيس كالرجل
متاما .انا كانسان ارغب يف الوصول اىل مواقع
هي يف االساس للرجال يك اثبت ان املرأة قادرة
عىل القيام باالعامل ذاتها.
■ ما هو اليشء االهم الذي جذبك اىل العمل
يف االمن العام؟
□ اشعر بان شخصيتي تتالءم مع كوين ضابطا
النني احب القيادة وامتلك هذه الروح ،وقد
برهنت عن نجاحي فيها .اثناء مامرستي
املحاماة مل اجد نفيس محامية فسعيت اىل
ان اكون قاضية .لهذه االسباب ارى موقعي
كقائد وال يشء آخر.

حواط :توليت تدريب
ضباط االختصاص في الجيش
■ توليت تدريب ضباط اختصاص كيف
عشت هذه التجربة ومباذا متيزت؟
□ يف بداية العام املايض وملدة سبعة اشهر،
وبعد فصيل اىل قيادة الجيش ـ الكلية
الحربية قمت بتدريب  42ضابط اختصاص
من بينهم ستة تالمذة ضباط ،ذكورا واناثا،
لصالح املديرية العامة لالمن العام التي
قامت بالتنسيق مع قيادة الجيش يف هذا
املجال .هذه املهمة ليست االوىل يف حيايت ،
فقد سبق ودربت قبل عامني  160فتاة من
معهد قوى االمن الداخيل .هذه التجارب
مهمة ،لكن تجربتي مع ضباط االختصاص
كانت مميزة ،من ناحية تدريب اشخاص
يف الجيش ومن عمري تقريبا .فاكسبتني
خربة وكنت فيها اول ضابط من جهاز
امني مختلف يدرب يف الكلية الحربية .وال
اقصد هنا االمن العام فقط بل كل االجهزة
االمنية يف لبنان.
■ ارشفت ايضا عىل تدريب الفتيات يف

احب القيادة
وامتلك هذه الروح

رئيسة شعبة الفنانني النقيب
ادريانا البستاين.

فرضنا انفسنا
في مجتمع ذكوري بحت

االمن العام للمشاركة يف العرض العسكري
يف عيد االستقالل ،هال حدثتنا عن تفاصيل
هذه املحطة؟
□ الفكرة انطلقت ببساطة ومبعرفة مسبقة
بقدرتنا كضباط اناث عىل القيام بهذا العمل
الذي مل يستغرق اكرث من اسبوع .كنت يف
هذه املهمة مسؤولة عن تدريب  60مفتشة
اعطني صورة جميلة جدا عن االمن العام.
عرب هذه املشاركة فرضنا انفسنا يف مجتمع
ذكوري بحت.

رئيسة شعبة املكننة واملحفوظات يف دائرة
العرب واالجانب املالزم اول نانيس حواط.

■ ما الذي جذبك اىل العمل يف االمن
العام؟
□ احب االنتامء اىل السلك العسكري،
واملسألة عندي ليست يف ارتداء البزة
العسكرية فقط ،رغم مكانتها املهمة يف
حيايت ،فالجانب اآلخر الذي اعيشه يف هذا
املجال هو حبي للوطن الذي تربيت عليه
يف صغري .هذه املشاعر هي التي دفعتني
اىل االنتامء اىل دورة ضباط اختصاص يف

االمن العام قبل اربع سنوات ونصف سنة
وقد تخليت حينها عن وظيفة مهمة ،من
اجل ان اكون يف سلك عسكري كاالمن
العام الذي يعترب جهازا محرتما جدا
يف البلد والناس ينظرون اليه من هذه
الزاوية.
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نكد :اسعى الى تحسني
دور املرأة الرياضي
■ ما هي طبيعة عملك يف االمن العام؟
□ نهتم يف دائرة التدريب بكل يشء له عالقة
بالعسكر ،كتحضري دورات تدريبية وتنشئة
وارشاف من الناحيتني االدارية والتطبيقية
عىل االرض.
■ اين تكمن صعوبة عملك؟
□ بالنسبة ايل ال اجد صعوبة ،فعملنا يغلب
عليه الطابع االداري وهو مختلف عن عمل
عنارص قوى االمن الداخيل او الجيش الذين
يوضعون يف ظروف ومواقف مختلفة عن
ظروفنا .من ناحية ثانية رمبا ال اجد هذه
الصعوبة الن الرجل يف االمن العام قد

تأقلم مع وجود املرأة ،ولست من الفتيات
الحديثات يف هذا الجهاز اللوايت عانني من
صعوبات كثرية.

■ حسنات دورك يف جهاز عسكري ما هي؟
□ منذ صغري وانا احلم بان اكون يف سلك
عسكري .من هذه الحسنات شعوري بانني
اقوم مبهمة تجاه وطني.
■ اىل ماذا تهدفني من وراء هذا العمل؟
□ اىل تحسني وضع املرأة يف االمن العام قدر
املستطاع ،خصوصا يف الشأن الريايض ،واسعى
اىل تحسني دورها عىل صعيد الفرق الرياضية
والرماية.

ابوسعد :تساويت
مع الرجل في العقوبات
■ ما هي نوعية عملك يف االمن العام؟
□ يتخذ عميل طابعا اداريا يف مكتب
شؤون االعالم ،شعبة الكتب ،ما اتواله هو
االهتامم بالكتب الواردة اىل لبنان والصادرة
عنه ،ومراقبتها يف حال كانت متس االديان
او سلطة سياسية او شخصية معينة ،لتتم
احالتها عىل شعبة رقابة الصحف ملتابعة
الوضع قبل اتخاذ قرار باعطاء اجازة
لتصدير الكتاب او ادخاله اىل البلد ام ال.
■ بالنسبة اليك ما هي صعوبات العمل
يف جهاز امني؟
□ من لحظة دخولنا اىل االمن العام نصبح
كالرجل متاما من ناحية اضطرارنا اىل تنفيذ
العقوبات بحذافريها.
■ ما هي حسنات الدور الذي تلعبينه؟

□ اشعر بانني اضفت طابعا انسانيا اىل
عميل .فالعاطفة تساعد املرأة عىل خدمة
املواطن وهي بتكوينها قادرة عىل القيام
باعامل عدة يف وقت واحد.
■ ملاذا اخرتت العمل يف االمن العام؟
□ متنيت وانا يف الثامنة من عمري لو
يتاح للفتاة ارتداء البزة العسكرية مثل
الرجل .فوالدي كان عسكريا يف الجيش،
وقد ظل هذا التمني يرافقني حتى مرحلة
التخصص يف الرتبية الرياضية .علمت
حينها بان االمن العام فتح الباب امام
الفتيات لتقديم طلبات العمل يف جهازه.
تشجعت لعلمي ان اختصايص الجامعي
يساعدين عىل النجاح يف هذا املجال مثل
الرجل طاملا انني امتلك مثله قوة بدنية
وعسكرية.

الرجل تأقلم
مع وجود املرأة
في االمن العام

املفتش اول ستيفاين نكد.

اسكندر :لدينا قدرة
على فهم النساء املوقوفات
■ ما هي طبيعة عملك يف االمن العام؟
□ عميل مقترص عىل مكتب شؤون العمليات
ويتمحور حول وضع لوائح باسامء االشخاص
املطلوبني بجرم ،واالجانب الهاربني من دفع
رسوم متوجبة عليهم .تحديد هذه االسامء
هي ملنع اصحابها من الهرب عرب الحدود.

■ حسنات دور املرأة يف جهاز االمن العام ،ما هي؟
□ دورها مهم من ناحية الثقافة التي تتمتع
بها ومن ناحية اللياقة يف تعاطيها مع االوالد
الذين يقصدون املديرية العامة لالمن العام،
وقدرتها عىل فهم املرأة االخرى ،خصوصا
النساء املوقوفات يف نظارة االمن العام.

■ اي نوع من الصعوبات تواكب عملك؟
□ يف االجامل ال صعوبات باملعنى الصحيح،
فقط عيل الرتكيز يك اكون متمكنة من عميل
وما عدا ذلك ال اواجه صعوبات .حددت
هذا الجانب الن املشكلة ،او باالحرى
املشاكل ،هي يف وضع اسم بالخطأ عىل
الئحة املطلوبني فيتم اعتقاله من دون
سبب االمر الذي ينعكس سلبا عىل عميل
ووظيفتي.

■ مباذا يساهم وجود املرأة يف جهاز االمن
العام وما الذي تغري بعد عملها يف هذا القطاع؟
□ اصبح التعاطي مع الناس افضل من قبل،
ألن ما مييز املرأة هو الحنان الذي يدفعها اىل
مساعدة اآلخر ،ويصل بها االمر احيانا اىل الحد
االقىص يف املساعدة ولو مع انسان ال تعرفه.
هذا الجانب العاطفي هو ما مييز عمل املرأة
عىل هذا الصعيد.

من لحظة دخولنا
الى االمن العام نصبح
كالرجل تماما

املفتش ثاين جوسلني ابوسعد

يف عرض عيد االستقالل .2016

د.م

نصل الى الحد
االقصى ملساعدة انسان
ال نعرفه

املفتش ثاين تريز اسكندر.
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هبة من الشرطة الفيديرالية لدوائر األمن العام الحدودية
السفير األملاني :نتطلع إلى يوم يعود فيه الالجئون الى سوريا

ممثل مكتب الرشطة الفيديرالية االملانية ديرك كاتلون يقدم رشحاً.

السفري االملاين مارتن هوت متحدثا.

وممثل اللواء عباس ابراهيم العميد الياس البيرسي.

تسلمت املديرية العامة لالمن العام دفعة
من الهبات املقدمة من الرشطة الفيديرالية
االملانية لعام  2016هي كناية عن االت لقراءة
الوثائق ومخترب لها وتجهيزات خاصة النشاء
مركز تدريب مع املعدات الالزمة له.
جرى التسليم يف احتفال حرضه ممثل املدير
العام لالمن العام العميد الياس البيرسي
والسفري االملاين مارتن هوت وممثلون عن
مكتب الرشطة الفيديرالية االملاين ديرك كاتلون
وروبري نعامن وممثلون عن لجنة مراقبة
الحدود يف لبنان وضبطها وعن الجيش العميد
الركن محرز سليامن واملقدم الركن مروان
تيامين ،وعن قوى االمن الداخيل العقيد محمد
دسوقي ،اىل ممثل عن الفريق االستشاري
الدامناريك مروان ابوديوان وممثلني عن
املنظمة الدولية للهجرة ( )IOMفوزي الزيود
واالنسة ريان دعيبس ،وممثلني عن املركز
الدويل لتطوير سياسات الهجرة ()ICMPD
فيل جونسون وادريان كوبر ،ورئيس مكتب
التخطيط والتطوير يف املديرية العامة لالمن
العام العميد فادي الخواجا وعدد من الضباط.
يف مستهل االحتفال القى العميد البيرسي
كلمة توجه يف بدايتها اىل السفري االملاين وممثل
مكتب الرشطة الفيديرالية االملاين ،وقال:

نجاح االمن العام عىل كل املستويات االمنية
واالدارية يف تعطيل االرهاب واستباق اعامله
التدمريية ،فضال عن متيزه يف ضبط الحدود
يف اطار حفظ كرامة االنسان وحقوق كل
القادمني اىل لبنان او املغادرين منه .ان نوعية
املساعدات والهبات يضاف اليها االداء املميز
لعسكريي االمن العام كلها عوامل ايجابية
ساهمت يف ابقاء لبنان دولة امنة ،رشيكة يف
صنع السالم وبناء االنسان".
وقال" :يهمني ان اؤكد لكم باسم اللواء عباس
ابراهيم التزامنا التمسك بسيادة القانون وال
يشء غريه ،الن االمن هدفه االوحد والثابت
هو بناء لبنان اكرث استقرارا وازدهارا .كام ان
الصداقة املتينة والتعاون بني لبنان واملانيا
ترتجم اليوم بهذه الهبة النوعية والتكنولوجيا
الرضورية لتحديث عمل املديرية العامة لالمن
العام ،ومساعدتها عىل تحمل مسؤولياتها
الحساسة والدقيقة يف تطوير ادائها ،ومكافحة
االتجار باالشخاص وكشف املستندات املزورة
التي تستعمل للتسلل اىل لبنان او منه ،ضامنا
المنه واستقراره".
وختم العميد البيرسي كلمته" :باسم املدير
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ،اشكر
الحكومة االملانية والرشطة الفيديرالية عىل

هذا الدعم لبالدي مبا يساعدنا عىل القيام
بواجبنا امام شعبنا ،والذي يستفيد منه لبنان
ومن خالله كل العامل".
والقى السفري االملاين مارتن هوت كلمة فقال:
"يرشفني ويرسين ان احرض هذا اللقاء اليوم
الذي يهدف اىل متتني الصداقة والتعاون بني
املانيا واملؤسسات االمنية اللبنانية .منذ ايام
قليلة ،تم احباط عملية ارهابية كبرية من
املؤسسات االمنية املختصة ،وانا بكل رسور
اود ان اهنئهم من كل قلبي عىل هذه العملية
النوعية ،اضافة اىل العمليات الناجحة الكثرية
التي سبقتها .تداهمنا املخاطر والتهديدات
االرهابية عىل نحو مستمر ،ولذلك فان التعاون
بيننا امر رضوري للغاية".
اضاف" :يستمر لبنان بالتأثر بالتطورات
االقليمية والتهديدات الناتجة منها ،ما يضع
اعباء متزايدة عىل كاهل الحكومة واملجتمع
عىل حد سواء .من بني هذه االعباء عىل
سبيل املثال ال الحرص ،الثغر االمنية .لبنان
كان قادرا ومستعدا الستقبال الالجئني من
الجوار الذي يعاين من ازمات ،واصبح وجهة
وملجأ للهاربني من دمار الحرب ،مع االردن
وتركيا ،وبدرجة اقل ،العراق ومرص .رغم
ان لبنان ليس من االعضاء املوقعني عىل

اللواء ابراهيم :املساعدات
واداء عسكريينا عوامل
ايجابية البقاء لبنان دولة آمنة
"يرسين ان اكون هنا باسم سعادة املدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم للتوقيع عىل
استالم الهبات املقدمة من الرشطة الفيديرالية
االملانية لصالح الدوائر واملراكز الحدودية
التابعة للمديرية العامة لالمن العام يف املطار،
العبودية ،العريضة ،املصنع ،مرفا طرابلس.
والشكر باسمه الحكومة االملانية عىل الرشاكة
القامئة بني بلدينا ،والتعاون املثمر يف مواجهة
االرهاب الذي صار يعصف يف اصقاع االرض
خبط عشواء ،ضاربا كل قيم االنسانية والحداثة
والتطور يف محاولة يائسة الرجاعنا اىل رشيعة
الغاب ،وسد افق السالم بني الشعوب".
اضاف" :هذه املناسبة ِمثال ملموس عىل
التعاون املشرتك وااللتزام يف ارساء دولة
امنة ،يسودها القانون والعدالة والحق ،وهو
الواجب الذي نبذل من اجله كل يشء بدليل

توقيع التسليم.

السفير االملاني :تعاوننا
ضروري ملواجهة التهديدات
االرهابية باستمرار
معاهدة  1951يف شأن الالجئني ،اال انه
قبل التحدي ،وهذا االمر يستحق الثناء،
ليس اقل من الناحيتني االنسانية والخريية.
يف هذا االطار ،فان املانيا ال تقف بجانب
لبنان وحسب ،بل انها من اهم الجهات
التي تزود لبنان املساعدة .يف الوقت ذاته،
نحن بالتعاون معكم ،نتطلع اىل اليوم الذي
يعود فيه الالجئون اىل سوريا من اجل اعادة
بنائها .دعوين اتحدث عن مناسبتنا اليوم،
وهي تسليم املعدات التقنية اىل االمن
العام من اجل تحسني امن الحدود اللبنانية.
الحدود اآلمنة من اهم االدوات التي تضمن
سالمة االمن الداخيل واستقراره ،وهي
واحدة من اهم االمور التي يحتاج اليها
لبنان يف الوقت الراهن .وبفضل كل الجهود
التي تبذلها املؤسسات االمنية اللبنانية،

وجميعها ممثلة هنا ،فان الوضع االمني يف
لبنان تحت السيطرة".
وقال السفري" :ان حامية الحدود بالطريقة
املناسبة ،يعني مراقبة قوية لكشف التهديدات
االجرامية واالرهابية يف البالد ،اليوم ويف
املستقبل .وهذا هو السبب الرئييس يف ان املانيا
تستمر يف الدعم يف مجال امن الحدود خالل
السنوات املاضية ،وبالتاكيد سنستمر .فمرفأ
السفن يف طرابلس ومعرب العبودية عىل الحدود
الشاملية لسوريا هام اثنان من معابر الحدود
الرئيسية .املساعدة التقنية التي نسلمها اليوم
ستقوم عىل نحو كبري بتحسني اجراءات مراقبة
الحدود التي يجريها االمن العام .مع االشارة
اىل ضيوفنا اليوم املمثلني عن الجهات املانحة
الدولية ،اود ان اشري اىل عامل حاسم وهو ان
التعاون الدويل ،ليس فقط يف امن الحدود ،بل
تحديدا يف هذا املجال ،هو احد اهم امليادين
للدعم الشامل واملؤثر للحكومة اللبنانية
ومؤسساتها ،يف هذا الوضع الحساس".
وختم" :جهودنا متكاملة عىل نحو ثابت ودائم
ضمن اطر االتحاد االورويب ،ومتامشية مع
سياق عمل املجتمع الدويل .وهذا يضمن اعىل
درجة ممكنة من الدعم من اجل امان لبنان
واستقراره وسالمته".
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أبحاث
األمن العام يسعى إلى الح ّد من آثارها السلبية

إستراتيجيا وطنية شاملة لجبه تح ّديات العوملة

الدولة يف مفهومها الدستوري تتالف من ثالثة عنارص :ارض ،شعب ،وسلطة
سياسية .االمن العام معني بحاميتها كلها .بفعل العوملة وما امثرت من تطور
تكنولوجي هائل ،اصبح يف امكان شبكات االجرام املنظم ارتكاب جرائم يف حق
الشعب والسلطة من دون دخول ارض الدولة ،وهذا ما يستدعي وضع خطة وطنية
لجبه آثارها السلبية
اسرتاتيجيا االمن القومي التي وضعتها
املديرية العامة لالمن العام تهدف ،يف
قسم منها ،اىل حامية الوطن من سلبيات
العوملة ،وآخر انجازاتها متثل يف حجب
املديرية ،يف ارشاف القضاء املختص،
عرشات املواقع الكرتونية التي كانت
تقوم ببيع املخدرات الرقمية للمراهقني
والشباب اللبنانيني.
"مفهوم الدولة وتحديد عنارصها
واقسامها" عنوان البحث العلمي الذي
قدمه رئيس مركز امن عام املنت االقليمي
الرائد انطونيوس القزي يف امتحان ترقيته
من رتبة نقيب اىل رتبة رائد ،وفقا آللية
الرتقيات الجديدة التي اطلقتها املديرية.
"االمن العام" حاورته يف تفاصيل البحث.
■ البداية من آلية الرتقيات الجديدة ،ما
تقييمك لها؟
□ هي تعكس نهج الحداثة والتطوير
الذي تشهده املديرية .مبوجبها مل تعد
االبحاث كام كانت يف السابق تقترص
عىل االستعراض االنشايئ واملوضوعي
للمشكالت التي تتناولها .امنا ،مبا فرضته
اآللية الجديدة من رضورة تقديم حلول
علمية قابلة للتطبيق ،اصبحت االبحاث
مثابة خطط عمل جاهزة للتنفيذ .ناهيك
بانها فتحت مجال التطرق اىل كل القضايا
من دون استثناء ،مبا فيها السياسية
والدينية ذات االبعاد االمنية ،ما يعكس
اهمية تطبيق االمن العام اسرتاتيجيا
االمن الشامل بروح وطنية مسؤولة.
تجدر االشارة ايضا اىل انها تساهم يف

رفع املستوى الثقايف العام داخل املديرية
من خالل املحارضات التي يلقيها الضباط
الناجحون داخل املديرية.
■ ما تصنيف موضوعك بحسب العلوم
العسكرية؟
□ يعترب موضوعا قانونيا  -امنيا -
اجتامعيا .كون مفهوم الدولة واقسامها
وانواعها وانظمة الحكم فيها تدخل
تحت اطار القانون الدستوري .كام ان
مفهوم العوملة وتأثريه عىل شعوب العامل،
سلبا ام ايجابا ،يحمالن يف طياتهام ابعادا
ثقافية وعقائدية واقتصادية واجتامعية
متنوعة من ناحية ،وابعادا امنية بسبب
استخدامه احيانا كوسيلة الرتكاب جرائم
عدة.
■ ما السبب الذي دفعك اىل اختيار هذا
املوضوع تحديدا؟
□ سببان رئيسيان دفعاين اىل اختياره:
االول كوين اعيش يف دولة عانت
الكثري من تأثريات الرصاعات الداخلية
والخارجية ،ووجدت انه يجب دراسة

االمن العام يعمل وفق
استراتيجيا تهدف الى
حماية كل اركان الدولة

مقومات الدولة اللبنانية بكل تناقضاتها
وحسناتها وسلبياتها امال يف وضع تصور
عام لحل جذري ملشكالتنا ،التي تبني
يل انها مبعظمها ذات مصدر خارجي يف
الدرجة االوىل اىل جانب مجاراة داخلية
لها يف الدرجة الثانية .اما السبب الثاين
فكون العامل يتجه مع العوملة من
مفهوم القرية الكونية اىل مفهوم البلد
الكوين الواحد ،ويفرتض بنا ،كضباط يف
االمن العام معنيني بامن مجتمعنا ،ان
نضع تصورا استباقيا ملا سيكون عليه
واقع مجتمعنا يك نحاول حاميته من
سلبيات العوملة من جهة ،ويك نستفيد
من حسناتها لصالح لبنان اىل اقىص حد
ممكن.
■ ما ابرز النقاط التي تطرقت اليها يف
البحث؟
□ تضمن البحث كل ما يتصل مبفهوم
الدولة ،بدءا بتعريفها ،عنارصها اي االرض
والشعب والسلطة السياسية ،االعرتاف
بها ،اضافة اىل خصائصها ،انواعها،
امتيازات السلطة السياسية ،مرورا
باملركزية االدارية ،الالحرصية االدارية،
الالمركزية االدارية ،الدول املركبة ،االتحاد
املركزي او الفيديرايل ،وظائف الدولة،
وانتهاء بآثار العوملة وتداعياتها عىل
كل عنارص الدولة ،وختاما طرحنا بعض
التوصيات العامة.
■ ما اهم املراجع التي استندت اليها؟
□ املراجع الدستورية متوافرة بكرثة يف
كل املكتبات اللبنانية .هذا االمر س ّهل
عيل االستعانة باهمها ،ومنها اذكر عىل
سبيل املثال ال الحرص" :الوسيط يف القانون
الدستوري العام" للدكتور ادمون رباط
الصادر عن "دار العلم للماليني" ،1983
"القانون الدستوري والنظام السيايس يف

لبنان" للدكتور محمد املجذوب الصادر
عن "منشورات الحلبي الحقوقية" ،2002
"القانون الدستوري واملؤسسات السياسية"
للدكتور فؤاد بيطار الصادر عن املطبعة
البولسية " ،1995توزيع االختصاصات
الدستورية يف الدولة الفيديرالية" للدكتور
معمر الكبييس الصادر عن "منشورات
الحلبي" .2010
		
■ كيف ميكن االستفادة من هذا البحث
لصالح الدولة اللبنانية عموما؟
□ تضمن البحث عددا من االقرتاحات،
ابرزها يف ما خص الدولة اللبنانية ،رضورة
اعطاء املجلس النيايب اللبناين حيزا كبريا
رئيس مركز امن عام املنت االقليمي الرائد انطونيوس القزي.
من اهتامماته الصدار قوانني ،او تعديل
قوانني موجودة اساسا ،تصب يف اطار
التاميش مع تطور العوملة واثارها عىل كل
القطاعات االمنية واالقتصادية واالجتامعية
والسياسية وسواها ،وذلك يك ال نبقى
تناول البحث مفهوم الدولة وانواعها ،وخصائص كل نوع ،اىل االعرتاف بها دوليا .ولكن ،ما
متأخرين عن مواكبة تطور ستكون له آثار
يستحق الوقوف عنده اليوم بقوة هو آثار العوملة وتداعياتها عىل مفهوم الدولة ،بخاصة
كبرية علينا ،وعىل اجيالنا القادمة ،من كل
عىل سيادتها .فالعامل يتغري واصبحت الحدود تضيق بسكانها وال تريض آمالهم .مع ظهور
النواحي شئنا ذلك ام ابينا.
العوملة خف رونق الدولة الكاملة السيادة ،ووصلنا اليوم اىل مرحلة تطرح فيها اسئلة
كثرية حول مدى انحسار سيادة الدول تدريجا اكرث فاكرث امام العوملة .فاذا عدنا اىل عنارص
■ كيف ميكن االستفادة منه لصالح
الدولة وتحديدا االقليم ،نجد ان الحدود هي اساس كل اقليم يؤلف دولة .يف املقابل نجد
مديرية االمن العام؟
ان الفكر الحديث الذي انتجته العوملة ادى اىل تفكري يف تفكيك الحدود بني الدول وازالتها،
□ البحث يتضمن وضع رؤية معينة
للوصول اىل بلد كوين واحد.
للدولة الحديثة يف ظل تطور العوملة.
املثل الضارب يف هذا املجال هو االتحاد االورويب الذي تأسس من معاهدة "ماسرتخت"
وميكن للمديرية ان تستفيد منه باي
عام  1992وضم حتى االن  28بلدا .ونرى جليا ان طموح ع ّرايب هذا االتحاد توحيد السياسة
شكل تراه مناسبا ضمن اسرتاتيجيا االمن
الخارجية والسياسة االقتصادية والعملة التي قطعت شوطا مهام (اورو) .هناك عدد من
القومي الشامل التي تنتهجها يف كل
البلدان التي قد تقرر ان تتحد من دون ان تخرس اال القليل من سيادتها لتحقيق الهدف
مجاالت عملها .تلك االسرتاتيجيا التي تقوم
االوحد وهو العوملة ،اي ان يصبح كوننا بلدا واحدا عامليا .رغم ان الفكرة ال تزال يف بداية
اساسا عىل االخذ يف االعتبار ،عند تنفيذ
الطريق اال ان من الطبيعي ومن املرشوع ،طرح الكثري من االسئلة حول املسار املتسارع
لالمور .فاي حسنات او سيئات ،اجتامعية واقتصادية وفكرية وامنية وسيادية وسواها،
اي مرشوع ،كل االحتامالت والحاجات
ستنتج من تداخل الثقافات واملصالح واالهداف بفعل العوملة؟ هل سيصب تسارع العوملة
الوطنية املستقبلية املرتبطة به ،لعرشات
لصالح القضايا االنسانية الصعبة كالفقر والجوع والكوارث الطبيعية ام ضدها؟ هل ستنجح
السنوات املقبلة .اكرب مثال عىل ذلك،
االمم املتحدة يف لعب دور الضامن الستعامل العوملة كوسيلة سلم وليس وسيلة حرب ،او
ان املبنى الجديد ملركز امن عام املنت
وسيلة هيمنة فئة عىل اخرى؟
االقليمي ،الذي سننتقل اليه بعد وقت
اسئلة كثرية ال اجوبة عنها حتى اشعار اخر.
غري بعيد ،تم انجازه بعد درس دميوغرافية
اخذت يف االعتبار كل احتامالت التطور
من هنا تربز الحاجة امللحة اىل ايجاد اسس ومبادئ يقوم عليها نظام عاملي جديد يضمن عدم
السكاين يف املنت عىل مدى السنوات
هيمنة بعض الدول املتطورة تكنولوجيا عىل مقدرات الشعوب الفقرية وحقوقها وثرواتها.
االربعني املقبلة .هذا هو نهج العمل الذي
ويضمن كذلك تصويب تطور التكنولوجيا ،ومسار العوملة ،يف اتجاه العدل ال الظلم ،يف اتجاه
الخري ال الرش ،يف اتجاه االرتقاء الفكري واالخالقي ،ال يف اتجاه االنحطاط.
ارساه اللواء عباس ابراهيم يف املديرية
العامة لالمن العام.

من صفحات البحث
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إحصاءات الشهر
الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة إىل دائرة التحقيق واالجراء من  2016/12/15لغاية 2017/01/15
الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

لبناني
اثيوبي
اريتري
اردني
الماني
اميركي
اوكرانيا
باكستاني
بنغالدش
بوركينا فاسو
بيرو
بيالروسية
توغولي
تونسي
الجزائر

98
240
1
3
3
1
6
1
118
1
1
1
1
2
1

السعودية
السنغال
سوداني
سوري
سري النكي
عراقي
عرب رحل
غاني
فلسطيني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني اردني
فلسطيني -سويدي
فلسطيني الجىء
فيليبيني
قرقزية

2
2
25
1293
9
9
1
3
2
10
1
1
71
45
3

قيد الدرس
كاميرون
كونغو
كيني
مالي
مجهول الهوية
مصري

2
8
2
12
1
1
48

مكتوم القيد

18

ملدوفية

1

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب
اعتباراً من  2016/12/15لغاية  2017/01/15ضمناً
حركة تنقل لبنانيون عرب
207703 244624
دخول
215285 245853
مغادرة
422988 490477
املجموع

550852 98525
563583 102445
1114435 200970

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب
بني  2016/12/15و2017/01/15

الدولة

العدد

الدولة

العدد

مولدافية

1

نيبالي

7

الجزائر

7

سوريا

2

نيجيري

1

السودان

24

ليبيا

هندي

20

العراق

1

1العدد

مصر

186

المجموع

2077

تونس

8

المجموع :

229

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من  2016/12/16لغاية 2017/01/15

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من  2016/12/15لغاية 2017/01/15
الجنسية

اجانب املجموع

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

لبناني

98

سوداني

19

اثيوبي
اريتري
اردني
الماني
اميركي
اوكرانيا
بنغالدش
بيرو
بيالروسية
توغولي
الجزائر
السعودية
السنغال

156
1
2
3
1
4
104
1
1
2
2
2
2

سوري
سري النكي
عراقي
عرب رحل
غاني
فلسطيني

1244
7
12
1
4
2

فلسطيني  -سوري

13

فلسطيني اردني
فلسطيني  -سويدي
فلسطيني الجىء
فيليبيني

2
1
69
36

كاميرون
كونغو
كيني
مجهول الهوية
مدغشقر
مصري
مكتوم القيد
مولدافية
نيبالي
نيجيري
هندي

16
2
24
1
1
57
19
1
5
4
24

المجموع

1946

قرقزية

2

قيد الدرس

1

الدولة

العدد

اثيوبيا
ارمينيا
االرجنتين
البرازيل
السنغال

4345
1
1
1
8

السويد
المانيا
الهند
الواليات المتحدة االميريكية
اندونيسيا
اوزباكستان
اوكرانيا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا

1
2
107
1
2
8
109
3
9
2

الدولة
بنغالدش
بنين
بوركينا فاسو
بولونيا
بيالروسيا
توغو
جزر الموريس
دانمارك
دومينيك
روسيا
رومانيا
سيرالنكا
شاطىء العاج
غامبيا
غانا

العدد

990
24
8
1
26
30
1
1
5
29
2
53
1
10
30

الدولة
فرنسا

العدد

2

فيليبين
كازاخستان
كاميرون
كولومبيا
كونغو
كيرغيز

276
21
14
1
1
8

مالي

1

مولدوف
نيبال

30
1

نيجيريا

7

هولندا

1

المجموع :

6174
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ّ
المزورة
الوثائق

مفصل بالوثائق املز ّورة املضبوطة يف الدوائر واملراكز الحدودية كانون األول 2016
جدول اجاميل ّ
مطار
سوريا
تركيا
ليبيا
فرنسا
غينيا
سويد
بلجيكا
لبنان
اثيوبيا
إيطاليا
عراق
املانيا
كويت
ليبرييا
تشيكيا
مرص
بريطانيا
سلوفاكيا
املجموع

جوازات

اقامات

تأشريات

34

1

1

3

22

4

7

2

3

2

اختام

هويات

مختلف

مجموع

4

3

46

1
1

1

1

1

1

2

1
2

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1
48

26
8
5
3
2
2
2
2
2
2
1
1

3

36

11

6

3

1
1
1
1
1
107

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

عدد الوثائق السورية املز ّورة بحسب النوع واملركز الحدودي كانون األول 2016

الدوائر واملراكز الحدودية

كانون األول 2016

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

عدد املسافرين مقابل عدد حاميل وثائق مز ّورة كانون األول 2016

الدوائر واملراكز الحدودية

كانون األول 2016

رسامن بيانيان بالوثائق املز ّورة بحسب جنسية حاملها ونوعها:
الدوائر واملراكز الحدودية كانون األول 2016
نسب الوثائق املزورة بحسب الجنسيات
كانون األول 2016

عدد الوثائق املز ّورة املضبوطة ونوعها
كانون األول 2016

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

عدد املسافرين
608295
276286
94206
36739
25581
2680
870
1044657

حاملو وثائق مز ّورة
74
18
0
0
0
1
0
93

نسبة حاميل الوثائق املزورة مقارنة باملسافرين
12.1/100000
6.5/100000
0/100000
0/100000
0
37.3/100000
0
8.9/100000
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المدير العام السابق لالمن العام
العميد الركن المتقاعد

لغة

السفير انطوان دحداح

www.arabic-grammar.com

ابنالكمالك
شرح الف ّية
شرح ألفية ابن م

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

ّ
داءA ّنGالóqædحرف
حذف
G ±ôM ±òM
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4
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1
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n GB
n Yp’ …

5

Öjô≤dG AGóæd
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1
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Ö
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5

øp°ùr ëo∏rdn Éjhn QphóÑo∏rdn Éj
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ó«©ÑdG AGóæd

IpQnÉ«s°ùs dG ≥nFpÉ°nS É«ngn

6

ó«©ÑdG AGóæd

ápjnôr≤ndG ¿nÉµs°oS GB

2

∂ndn Gôkµr°oT Éæk°pùëreo Éj

IOƒ°ü≤e ô«Z Iôµf

6
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çÉ¨à°ùeo

3

áHóæqdGh Öéq©àq∏d
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7

ádÉeGE ™e Öjôb
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8
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صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

عامي َتا إنطلياس :حقائق تاريخية
نرش االب انطوان ضو االنطوين مقاال تاريخيا عن فنجان قهوة قدمه اىل املطران يوسف اسطفان واالنصاف ،واىل ما يف صفوف الشعب من
الحركات الشعبية التحررية التي شهدها الجبل ملعاضدته ثوار انطلياس .فامت بعد ايام متأثراً استعداد لالنتفاض ،مستعم ًال لذلك عبارات مل
اللبناين يف النصف االول من القرن التاسع عرش ،بهذا الرشاب ،وقد رأينا امتاما للفائدة ان نذكر يرتح اليها االمري ،ما اضطر املطران اىل العودة
زمن والية االمري بشري الثاين ،تذكارا الول ميثاق كيف متت هذه املأساة.
فاشال مستاء.
وطني عقد يف انطلياس يف  7حزيران .1840
كان يف دار كنيسة سيدة التلة يف دير القمر ،اىل واذ عرف الشعب بالنتيجة السلبية ثاروا عىل
تعليقاً عىل هذا املقال نن ّوه بأن مثل هذه الجانب الرشقي الشاميل من املدخل الرئييس ،االمري يف عامية انطلياس ثم عامية لحفد ،فنهض
االنتفاضات التحررية مل تكن لتقف عند هذا قرب قديم كنا نراه يف حداثتنا وال نعلم عنه االمري اليهم بالعساكر ممزقا شملهم بالقوة
الحد بعد مزايلة االمري بشري للجبل اللبناين شيئا لفقدان النقوش والكتابات عن حجارته .واخذ يقتص من محرضيهم .ووىش بعضهم
واقامته اوال يف مالطة ثم يف االستانة ،فان كان شكله الهنديس مستطيال ،وهو من الحجر اليه ان املطران يوسف اسطفان كان من
اللبنانيني ما كانوا يوماً ليناموا عىل ضيم ،بل الوردي اللون املعروف بـ"ابوزنار" ،مستخ َرج جملة املحرضني ،وانه هو الذي كتب لهم صك
كانوا يف االوقات العصيبة ،عندما تشتد عليهم من مقالع دير القمر .طول طبقته االرضية مرت تعاهدهم عىل العصيان .تعاظم حنق االمري
وطأة الحكام واالقطاعيني ،يتناسون احقادهم وتسعون سنتيمرتا وعرضها تسعون سنتيمرتا عليه ،وتناىس ما اداه له يف السابق من خدمات
وخصوماتهم ،فيل ّمون شعثهم ويعقدون وعلوها خمسون سنتيمرتا تقريبا ،وفوقها طبقة وما بينه وبني ارسته من عالقات واصدر امراً
الخنارص لرفع االذى عنهم واستنشاق نسيم اصغر منها ،ثم كتلة من الحجر نفسه مثلثة بالقبض عليه ،ما اضطر املطران اىل الفرار متنكرا
الحرية واالستقالل .هكذا فعلوا ملا اضطروا الزوايا وال يشء آخر عىل القرب ،وكان القدماء يف زي عامل فقري ولبث يف فراره زهاء سنتني يف
املترصف يوسف باشا سنة  1908إىل اعالن يقولون لنا انه رضيح غالب آغا شاوول نعمه اسوأ حالة من الضنك والقلق.
الدستور العثامين يف البالد وتنظيم االدارة خازندار قرص بتدّين ونديم االمري بشري .يف وكان الشيخ حبيب البيطار عهدئذ من املقربني
واقالة بعض كبار املوظفني الذين عاثوا فساداً سنة  1949ازيل هذا القرب بأمر من املطران اىل االمري ،فاشفق عىل ما هو عليه املطران وهو
يف الدوائر .هكذا فعلوا ايضا يوم اختل ميزان اوغسطني البستاين ملناسبة نبش قبور الشهداء احد أساقفة طائفته ،فجعل يهدّﺉ من اعصاب
الحكم يف لبنان زمن والية الشيخ بشارة الخوري ،القدمية و ُوضع ما فيه من العظام مع بقايا االمري عليه ويسأله شموله بالرىض ،فتظاهر
اول رئيس استقاليل للبنان ،وعقدوا اجتامعهم الشهداء التي ُنبشت و ُوضعت يف مكان جديد االمري بقبول طلبه عىل ان يحرض املطران اىل
الكبري يف دير القمر سنة  1951الذي كان من تحت الن ُُصب الذي اقيم لهذه الغاية ،فام قصة بتدّين ويعد بالعودة اىل سابق اخالصه.
طار الشيخ حبيب اىل حيث كان املطران متخفياً
ذيوله استقالة الرئيس بعد مدة من تجديد هذا القرب؟
واليته كام هو معروف.
يتضح من مطالعة التاريخ ان عبدالله باشا وايل يف آخر حدود لبنان الشاملية وجاء به ،وبالشيخ
ونود هنا ان نشري اىل بعض النتائج التي نجمت عكا طلب من االمري بشري مبلغا من املال كبريا زعيرت الخازن املتواري معه التهامه مبامألة الثوار،
عن عامية انطلياس االوىل سنة  1820والتي مل عجزت خزينته عن تسديده ،فجاء اىل التجار فقابال االمري ولقيا لديه الرتحاب .لكن هذا
يتوسع االب انطوان ضو يف تفصيلها عىل رغم اوال يقرتض منهم ،ثم اىل الرعية يستويف منها الرتحاب كان مصطنعا الن االمري ،بعدما مني
ما لها من اصول واضحة يف التواريخ اللبنانية املال االمريي مضاعَفا قبل ان يستحق .فكان بانتفاضات عدة من اهله واصحابه ،ع ّول عىل
وبعض منشورات االدباء مثل لحد خاطر ان هاج نصارى املنت وابوا الدفع ،واستنجدوا ان يزيل من طريقه كل َمن يهدد منصبه مهام
والخوري بولس عبود وغريهام.
باهايل كرسوان الذين كان يضيمهم اي ارهاق ،كان مقامه .غري آبه مبختلف الصالت والروابط.
يتضح من هذه املرويات ان بشريا مل يكن فرتاكضوا اىل املطران يوسف اسطفان ،املعروف وهكذا اشار اىل الخادم املختص ،فدس لهام
ليتغاىض عن مثريي الفتنة ضده ،فاذا مل تسعفه بحسن عالقته مع االمري ،يسألونه التوسط لديه السم يف القهوة ومات الشيخ زعيرت فوراً يف دير
الظروف بقمع حركاتهم ومعاقبتهم فورا فانه لالشفاق عليهم واال فهم مضطرون اىل رفع راية القمر ودُفن هناك ،أما املطران فقد تحامل عىل
كان يرتقب املناسبات لالقتصاص منهم من دون العصيان عىل الحكومة.
نفسه اىل كرسوان ،ومل يلبث ان تويف بعد ايام يف
ً
جاء املطران اىل بتدّين ّ
رحمة.
يبي الحالة لالمري ملمحا  4ترشين الثاين  1822يف دير مار روحانا البقيعة
ّ
وقد ملح االب ضو اىل ان بشريا دس السم يف اىل ما يف مطالبه من مخالفة لواجب الرحمة قرب عرامون .وهذا املطران ُرقي اىل درجة

االسقفية يف  18شباط  ،1810وجرت سيامته
مطرانا فخريا عىل قورش باسم "يوسف" تيمنا
باسم عمه البطريرك الكبري يوسف اسطفان
املتوىف سنة  ،1793وظل مدة رئاسته ملدرسة
عني ورقة يسمع الدعاوى و ُيصدر االحكام بكل
استقامة ،وقد ازدهرت املدرسة يف عهده وتخ َّرج
فيها جمهرة من كبار العلامء.
ونظرا اىل ما آلل الخازن من مقام عند املوارنة
وال سيام اهايل دير القمر فقد سمح الديريون
بدفن الشيخ زعيرت يف مدفن اقاموه له يف دار
كنيسة سيدة التلة ،وهو الذي كنا نراه يف
حداثتنا كام تقدم القول .وقد نظم شاعر االمري
نقوال الرتك ،الذي كان يجهل آنذاك مع اهايل
الدير رس مأساة الشيخ ،هذه االبيات يف تاريخ
وفاته:
َك ْم ذا َنرى َ
		
لك يا ابنَ راش َد ِو ْح َش ًة
بـــل َك ْم َ
قلبي َي ْل َت ِه ْب
عليك َص ُ
ميم َ
واحرستــــا ُه علـى فرا ِق َ
		
ـك طاملـــــا
ينهل ّ
هط ُ
ُّ
حاب و َين َْس ِك ْب
ـــــال َّ
الس ِ
َ
َّ
َ
		
واروا جاملك عن عيوين فـي الثى
قلبي لــــــــم َي ِغ ْب
َي َ
لك َّن ُه عـن ع ْ ِ
َ
موالك يــــــا ابنَ الخازنِ التَّقوى لقد 		
َ
َوس ،بـا ِدر واق ِرت ْب
نـــاداك لل ِفرد ِ

ُ
ُ
رضيحك الزا ْيك َّ
الشذا
ولسان حالِ
َينْعــى عىل طـولِ الزَّمانِ َو َي ْن َت ِد ْب
ُ
ويقـول فـي
تـأريخ ِه":يــــــا عائديَ
ِ
ُ
َيت وا ْنت َِح ْب
أَرِقِ الـدُّ موعَ عىل زع ِ ِ
("ديوان املع ّلم نقوال الرتك"،
سنة  ،1822صفحة )133

		
		

غالب آغا شاوول نعمه سعى لدى االمري بشري
يف الرتخيص الهايل دير القمر بتوسيع كنيسة
سيدة التلة ،وكان مق َّرباً من سيد البالد وخازندار
القرص ،وملا مات سنة  1833دُفن يف دار الكنيسة
اىل جانب مثوى الشيخ زعيرت الخازن وأ َّرخ وفاته
اليازجي بقوله ("العقد" ،صفحة :)121
ُّ
َ
شـاوول الذي		
ابن
ُز ْر باكراً ق َرب ِ
َع َّمتْــ ُه من ُل ْط ِف اإللَ ِه َسحـــــا ِئ ُب
		
فـي ُت ْر َب ٍة َكت ََب الـمؤ ِّر ُخ فو َقهــــــا:
َّزيل ِبــدا ِر َر ِّب َ
"إن الن َ
َّ
ــك غالِ ُب"
ُ
وقيل ان هذا املدفن أنىشء لغالب شاوول نعمه
فقط.
يف البيان الذي اذاعه الثوار عقيب عامية
انطلياس الثانية يف  8حزيران  1840ونرشه االب
انطوان ضو مع مقاله املتقدم الذكر وردت هذه

العبارة يف نهايته" :ان اهايل دير القمر هم يف
مقدمة َمن تس َّلح للدفاع عن دعوانا املقدسة
والعادلة ،فل ُيس َمع نداؤهم الوطني يف كل
االنحاء".
فام كان موقف الديريني من تلك الثورة؟
كانت الثورة قد عمت البالد ،فدارت من جانب
املسيحيني والدروز ،وعقد زعامؤهم اجتامعا يف
دير القمر قبل اجتامع انطلياس تعاهدوا فيه
عىل مقاومة ابرهيم باشا وجيشه بكل قواهم،
ُوأنشئت صناديق ملشرتى السالح والذخائر .ويف
 27ايار  1840انتخب اهايل دير القمر اربعة عرش
وجيها منهم ،وهم من الدروز احمد الشحاري
وخزوع خبيص ،ومن املوارنة نادر عكر (نعمه)
وابرهيم عيد (البستاين) وفارس تابت وسعد باز
ويوسف شمعون وغندور الكك وبشارة الجلخ
ومنصور مرهج ،ومن الروم الكاثوليك سلوم
الحداد وحنا عيىس وداود الجاويش وحبيب
الصوصة ،فاجتمعوا مع موفدي املقاطعات يف
خلوة الدروز يف دير القمر "وتحالفوا ان كل
يشء يد ّبرونه يحفظونه رسا حتى وقت العمل،
واذاعوا بذلك نرشة عىل اللبنانيني".
اتصل خرب هذه النرشة باالمري بشري ،فكتب
يح ّذر الناس منها ،وهذا مثال عن كتاب التحذير
الذي ارسله االمري اىل اهايل بسكنتا" :بعد
الشوق بلغنا ان جهال دير القمر قد ارسلوا لكم
مكاتيب الجل يغشونكم كام غشوا ذواتهم ليك
يرموكم تحت اغربار الخاطر ،وانكم ما قبلتم
ذلك وال جاوبتوهم ،ولكن رأفة بكم وخشية
لئال يغشونكم بكرث املراسالت اقتىض اصدار
هذا االمر اليكم :نح ّذركم وننصحكم من الوقوع
بهذا الغلط الذي يوجب خراب الديار ،وقلع
اآلثار ،واذا كان عندكم مراسيل من الدير حاالً
اطردوهم او ارموا عليهم القبض وارسلوهم اىل
طرفنا يكون معلومكم".
غري ان الثوار مل يعبأوا بهذا االنذار ،بل اصدروا
نرشات اخرى تحض املواطنني عىل الثورة التي
اتسع نطاقها وحمي وطيسها ،فكان ما كان من
امرها واندحار جيش ابرهيم باشا ُّ
بتدخل بعض
الدول وعودته اىل بالده ،ونفي االمري بشري كام
مبي يف التواريخ.
هو ّ
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بأقالمهم

عباس ضاهر

*

إعالم األمن  ..ال أمن اإلعالم
فرضت التكنولوجيا مفاهيم جديدة يف مجتمعاتنا عرب تحديث
الوسائل االعالمية .مل يعد االعالم مهنة محدودة االطر يتحكم بها
صحافيون او مؤسسات او سياسات موجهة .كل مواطن بات ميلك
وسيلة اعالمية يف هاتفه الخليوي املجهز باحدث التقنيات ووسائل
البث الفوري والرسيع .ال يقترص االمر عىل مواقع التواصل االجتامعي،
ال عىل تعليق "فايسبويك" ،او تغريدة "تويرتية" او مشهد ُينرش عىل
"اليوتيوب" فحسب ،بل يتعداه اىل تغطية الحدث ونقله بالصورة
والصوت لحظة بلحظة ،واملشاركة يف صناعته وترويجه عىل مساحات
واسعة ال تقف عند حدود جغرافية ،او مجتمعية ،وال تحده رقابة
امنية .صار كل مواطن اعالمياً يتفوق عىل الوسائل ،ويغذيها باالخبار
التي تناسبه مهام كانت طبيعة الحدث ومكانه.
"املواطن االعالمي" هي معادلة واقعية ،لكنها سيف ذو حدين :نقل
الحقيقة من دون حجب للخرب -الحدث مهام كان نوعه .و يف الوقت
نفسه عدم مراعاة آثاره السلبية احيانا عىل املجتمع.
ليس يف مقدور اجهزة االمن اليوم او اي كان ان يكون رقيبا عىل
االعالم ،كام كانت الحال يف ضبط االعالم الرسمي وتوجيهه يف العقود
املاضية ،او تحديد وظائف الرسالة االعالمية يف قوانني واضحة.
منع البث التلفزيوين او االذاعي او النرش الصحايف والتهديد بتجميد
عمل الوسيلة ،ال ينطبق عىل وسائل التواصل االجتامعي مهام بلغ
حجم الرقابة .رسعة املواقع االجتامعية يف التغطية داهمت تحرك
االمن الرادع .ال امكان لحجب تلك التغطية او منع التعليق يف حال
مخالفتها االصول االعالمية واملهنية والتأثري عىل البلد.
البديل الناجح هو ان يكون لالمن اعالم مواز .ليس املقصود مجلة
او نرشة او برنامجا اذاعيا او تلفزيونيا وال وسيلة اعالمية كالسيكية.
بل ان يضع الق ّيمون عىل امللف االمني كل الثقل يف الوسائل
االعالمية وخصوصا الرقمية معززة بالصوت والصورة لضامن نرش
اي انجاز وايضاح املشهد للمواطنني ،الجهاض اي شكوك او تصويب
عىل عمل امني.
ما جرى يف حادثة الكوستا بالقاء القبض عىل االنتحاري يشجع عىل
اعتامد اعالم االمن ،بعدما شكك مواطنون يف رواية القوى االمنية،
واستخدموا وسائلهم االعالمية (مواقع التواصل) لنسف الرواية
االمنية ورضب االنجاز واالدعاء بعدم صحة ما حصل .كادت ان تو ّلد
التعليقات بلبلة شعبية ،ما يعني وجوب اطالع الرأي العام بالصوت
والصورة عىل ما جرى يف الكوستا.

ضيف العدد

الدكتور
غسان شلوق

*

أما وقد...
يجب ان ال يغيب الحضور االعالمي االمني عن مواقع التواصل،
وبطبيعة الحال عن كل الوسائل االعالمية.
بعد سقوط معادلة توجيه االعالم او امن االعالم ،صار املطلوب
ان يواكب االعالم االمن بصورة جديدة تراعي مستجدات املهنة
والتطور التكنولوجي ،واستثامر التواصل االجتامعي من دون اغفال
التعاطي مع االعالمي الكالسييك واطالعه عىل انجازات االمن الوطني
وتوجيهاته ،مرورا بارشاك املواطنني لتعميم ثقافة املواطن الخفري.
القصة ليست معقدة ابدا .يجب ان ال يبقى الحدث االمني بعيدا
من االضاءة االعالمية .ال اقصد هنا نرش صور املجرمني الذين يتم
القبض عليهم ،وال استعراض وجوه العنارص االمنية ،وال نرش احاديث
القيادات االمنية.
املسألة بسيطة .تبدأ من االعرتاف بعدم جدوى الرقابة االمنية عىل
الخرب مهام كان نوعه و خطورته وصدقه او كذبه .مل يعد يف االمكان
املنع والتوجيه والتصويب ،بل يجب مجاراة ما هو حاصل عرب ضخ
املعلومات املعززة صورة ثابتة او فيديو.
فليكن املواطن رشيكا ايضا يف نرش الخرب .فليشعر انه معني برتويج
املعلومة .عندها يستطيع مواجهة االكاذيب والشائعات ومحاربتها.
كل "مواطن اعالمي" يخدم "اعالم االمن" ،بعد سقوط تجربة "أمن
االعالم".
االمن هنا ال يعني املفهوم املبارش للكلمة .هو يطاول الغذاء
واالقتصاد والدواء والثقافة  ...وكل ميادين الحياة .االمن حاجة الناس
يف كل املجتمعات .هذا ما برهنته السنوات املاضية يف الدول املحيطة
بلبنان .االولوية هي لالمن من دون شك وال منافس .ال اقتصاد من
دونه ،وال استثامر او يد عاملة ،وال سياحة او تجارة او تنمية .يصح
القول هنا ان االمن هو افضل عيش ،كحال العدل افضل جيش.
يجب ان تكون ثقافة االمن واجبا وطنيا ،تتكامل فيه ادوار الناس
وتنعكس التزاما عىل التواصل االجتامعي .عندها يستطيع املواطن
املساهمة يف محاربة االرهاب باالعالم الذي بني يديه .هو االكرث تأثريا
واالشد وقعا .هذا ما تثبته االيام الحالية.
اللبنة االوىل تضعها املؤسسات االمنية بعدم دفن الرأس يف الرمال ،بل
اتخاذ قرار االقدام اىل االمام لرتجمة مقولة "اعالم االمن".
فلنج ّرب.
* مدير االخبار يف محطة NBN

اما وقد بلغت الصدمة النفسية بانتخاب رئيس للجمهورية حدها
االقىص ،واخذت ترتك املفاعيل املنتظرة سياسيا وميثاقيا (وطائفيا)
واقتصاديا واداريا...
اما وقد متت هذه الخطوة املهمة االوىل ،فمن الخطأ بالتأكيد االعتقاد
ان هذا هو املطلوب وكفى .علام ان العكس ،اي اقفال السنة املاضية
عىل استمرار الفراغ الرئايس ،كان يقدر ان يرفع مخاطر االنهيار اىل
مستويات عليا.
املطلوب اذن ،بعد هذه الخطوة املركزية ،اعتامد برنامج انقاذ اقتصادي
اجتامعي يستند حتام اىل خلفية سياسية داعمة ،ويتجرأ عىل مقاربة
املشكالت االساسية بحلول جذرية.
صحيح ان مؤرشات ايجابية محورية بدأت بالظهور يف غضون ذلك.
منها ،مثال ،ان معدل النمو وصل عام  2016بحسب مرصف لبنان اىل
 ،%2 - 1,5وان هذا املعدل يقدر ان يرتفع اىل  %4 - 3,5يف ظروف غري
متغرية عام  ،2017وان التحويالت من الخارج عادت تزداد حيث بلغت
حتى نهاية ايلول املايض  12,6مليار دوالر مبا حمل ميزان املدفوعات
من حال عجز كبري (  1,8مليار دوالر للفرتة املقابلة عام  )2015اىل
فائض بنحو  555مليون دوالر حتى آخر ايلول  ،2016وبوترية ايجابية
تستمر عالية الشهر.
وواضح ان مؤرشات عدة تفصيلية من االقتصاد الحقيقي اتجهت عىل
نحو ملموس احيانا اىل التحسن منها زيادة عدد السياح ،وارتفاع  -وان
محدود  -يف العمليات العقارية عددا وقيام ،وزيادة القروض املمنوحة
عرب «كفاالت» اىل مؤسسات االنتاج.
هذه املعطيات صحيحة .لكن الصحيح ايضا ان معطيات اخرى منها
اساسية ما زالت سلبية ،وهي ماثلة بقوة احيانا .نتوقف خصوصا عند
بعض اسايس منها :فمعدل النمو الذي يخترص حركة االنتاج يبقى
محدودا جدا ،حتى ان التوقعات املتفائلة للمصادر الرسمية لهذه السنة
 2017تظل دون املتوسطات املطلوبة لكرس حلقة منو الدين (% 6-5
عىل االقل) ،وهي متوسطات ميكن نظريا وعمليا بلوغها وتجاوزها حتى
بسهولة يف ظل سياسات انقاذية داعمة ،حتى لو تأخر االمر تقنيا اشهرا
قليلة .اما دفق الرساميل فقد اىت خصوصا نتيجة ما سمي الهندسة
املالية االخرية ملرصف لبنان ،وهي هندسة تستأهل نقاشا يف غري هذا
املوقع .وقد كانت يف غالب التقدير محاولة مكلفة لكسب الوقت
(والرساميل) ،ورمبا القفز امام استحقاقات ال يجوز استمرار تجاهلها.

وقد بدا نتيجة ذلك ان الفائض االيجايب مليزان املدفوعات ليس اال
صورة غري دقيقة للواقع.
اما الخطر االهم ،فيظل يتمثل يف املالية العامة انفاقا وواردات يستحق
كل منهام اكرث من اعادة نظر كالسيكية بسيطة .يف االنتظار ينمو
الدين العام عىل نحو مطرد ،وقد تجاوز للمرة االوىل حدود  75مليار
دوالر يف الحساب الصايف ،وهو حساب ال يعكس طبعا كل حقيقة
الديون املستحقة  -وهي اكرث من تلك الصافية بوضوح  -يف حني تبقى
حسابات فائضة دائنة كتلك العائدة اىل الخزينة يف مرصف لبنان تتوسع
بقوة من دون جدوى.
امام ملف الدين العام الكبري ،مثة ثالث حقائق يجب ان ال تطوى:
االوىل ،ان الحل ال يصح ان يكمن حرصا يف ثروة نفطية موعودة بعد
سنوات ،علام ان هذه الرثوة تستحق مقاربة فوق سياسية وطائفية
وادارية عادية.
الثانية ،ان مشكلة الدين عىل كربها قابلة للمعالجة خارج اطار
النفط حتى.
الثالثة ،ان العالج ال بد من ان يعرب طريق االقتصاد الحقيقي
والسياسات املالية والنقدية واالجتامعية واالدارية النظيفة وفق
برنامج االنقاذ املفرتض.
من الطبيعي ان يتصدى هذا الربنامج ملسائل منسية ،او شبه منسية
حتى االن ،ومن ضمنها اكالف االنتاج الباهظة بدءا بالنقل والتأمينات
واالسكان والتعليم والطاقة ،مرورا باالكالف االدارية الخانقة والفساد
وتقادم آلة االنتاج وخريطة الصادرات واختناقات الزراعة .كل ذلك
اضافة اىل االرتفاع الكبري يف اكالف العيش ،ويف تعرث انتاجية العمل ،ويف
توسع مؤذ يف هوامش االرباح.
يفرتض ايضا البحث يف آفاق جديدة للسياسات املالية والنقدية ،وكذلك
آفاق رحبة لقطاعات مستقبلية واعدة حقا مع النفط ،ورمبا قبله
كقطاع اقتصاد املعرفة.
ان الرجال (والنساء طبعا) املدعوين اىل رسم سياسات االنقاذ وتنفيذها،
يؤمل يف ان يتم اختيارهم وفق آلية تتجاوز الرسطان املذهبي والحزيب
اىل معايري الرؤية (نعم الرؤية) والكفاية.
حسبنا ان ننظر اىل املستقبل بايجابية.
*بروفسور يف العلوم االقتصادية
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تحقيق
ميشال كرم

Michelkaram2@hotmail.com

متحجرات حاقل وحجوال والنمورة وساحل علما
ّ
تكشف حقبة عمرها مئة مليون سنة

اذا كانت بيبلوس قد نالت شهرتها العاملية من ابجديتها حتى تألقت منارة للحرف ومتحفا طبيعيا ،فان حاقل وحجوال
املنسيتني يف وسطها الشاميل عىل ارتفاع  600و 800مرت ،وجارتهام النمورة التي تزهو عىل ارتفاع  300مرت يف فتوح
كرسوان ،وساحل علام يف جونيه ،تصدرت واجهة االهتامم يف املتاحف ومراكز االبحاث العاملية
شكلت هذه القرى التي اكواريوم لالسامك
املتحجرة يف لبنان ،تشع كمنارة تيضء دروب
العلوم الحديثة يف تكوين االرض ونشأتها،
اذ يكب العلامء يف جامعتي ليون االوىل
الفرنسية وكاليفورنيا االمريكية ،ويف متاحف
العلوم الطبيعية يف لندن وباريس وميالنو
ونيويورك ،عىل الغوص يف ارسارها ،والبحث
عن انواعها املنقرضة ،بعدما برزت اهميتها
التاريخية التي تعود اىل الحقبة الطبشورية،
حيث كانت الديناصورات موجودة يف ذلك
الزمان الغابر.
هذه االسامك التي استهوت الرحالة والهواة
واملستكشفني ،انترشت يف واجهات بيوت
االثرياء ،واصبح هذا االرث الوطني يعرض
جنبا اىل جنب مع االثار يف متاحف عدة
من العامل ،وعىل رفوف واجهات محال
بيع التذكارات الثمينة ،خصوصا وان هذه
املتحجرات التي تحوي مجموعة نادرة،

الخبري واملنقب عن املتحجرات بيار ايب سعد.

تجسد شهادة حية عن حقبة تاريخية قدمية
تعود اىل مئة مليون سنة.
اصبح هذا االرث الطبيعي الوطني مدعاة
فخر اللبنانيني واعتزازهم يتباهون به،
فيقدمونه هدايا تذكارية اىل رؤساء الدول
واملسؤولني الكبار الذين وضعوها يف
"فيرتينات" منازلهم ومتاحف بلدانهم،
من بينهم البابا بنديكتوس السادس عرش
الذي تلقى من البطريرك املاروين الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي يف اثناء زيارته

املقالع اللبنانية هي
االغنى في العالم بتنوع
االسماك والنباتات املتحجرة

التاريخية اىل لبنان يف ايلول  ،2012سمكة
متحجرة اسمها "رينوباتوس مارونيتا" اطلق
عليها اسم من اكتشفها سنة  1860يف جبال
حاقل.
اعارت وزارة االتصاالت هذه املتحجرات
اهميتها العلمية وقيمتها الجاملية،
فاصدرت طابعا بريديا بقيمة  10االف
لرية لبنانية يحمل صورة احدى السمكات
املتحجرة تعبريا عام يكتنزه لبنان من ارث
نفيس.
والتنقيب عن هذه املتحجرات يتطلب
عناية فائقة ،حيث تستعمل املطرقة
واالزميل واملعول بدقة متناهية للحفاظ
عىل قيمتها وشكلها وزعانفها وحسكاتها
والوانها .ويعترب املنقبون ان الخربة تلعب
دورا اساسيا يف عملية الحفر ،من خالل
تحسسهم للتضاريس والنتوءات التي
متتلكها كل طبقة من طبقات االرض.
اول من ذكر املتحجرات هو اسقف فلسطني
اوزيب سيزاري يف القرن الرابع ميالدي،
وعزا وجودها يف اعايل الجبال اىل طوفان
نوح ،ثم جابت البعثات الفرنسية واالملانية
وااليطالية واالمريكية ربوع الجبال التي
تحوي هذه االسامك ،ودونت مالحظاتها
ومشاهداتها .لعل العامل الجغرايف جان -
اتيان غيتارد هو افضل من متكن من تحديد
هذه الظاهرة ووصفها ونقل رسمها بدقة
متناهية ،مؤكدا ان االحجار املستخرجة هي
نتيجة عملية تحجر بفعل العوامل الطبيعية
السامك ح ّية وليست مجرد اثار نقوش.
واستخراج املتحجرات بكميات وافرة ،دفع
باملديرية العامة لالثار اىل انشاء متحف
خاص بها يف  4نيسان  ،1997بالتعاون مع
منظمة االونيسكو ومشاركة نادي "روتاري

مقلع حاقل لالسامك املتحجرة.

بيبلوس" ،لحامية هذا االرث الوطني
الطبيعي من الزوال ،والتعريف به ملا له من
اهمية يف الكشف عن تطور حياة الكائنات.
يتألف املتحف من  25جناحا .يشغل
مساحة قاعتني ضمتا اسامكا عاشت يف
العرص الجيولوجي االول ،وبعضها االخر
يعود اىل انواع اكرث تطورا.
غري ان عائالت عدة كانت السباقة اىل
تبني اعراف ادبية للحفاظ عىل هذا االرث،
فتعاونت مع اهل االختصاص من ذوي
الشهرة العاملية يف علم االحاثة ،من امثال
كولني باترسون يف متحف التاريخ الطبيعي
يف لندن واالختصاصية مرياي غايه .وافىض
هذا التعاون اىل وضع بروتوكول عام 1994
قىض بعدم التفريط باالجناس النادرة جدا
التي مل يتم التعرف عليها بعد ،وبخاصة
االنواع املنقرضة ،وحفظ كل جنس جديد
يتم اكتشافه جانبا اىل ان يكتمل الحصول
عىل مجموعة كاملة ،بغية اجراء دراسة
علمية موضوعية قد تؤدي اىل نظريات
جديدة يف علم تكوين االرض.
الالفت ان هذه املتحجرات اصبحت مصدر
رزق اساسيا لبعض العائالت اللبنانية يف هذه
القرى ،والسيام يف بلدة حاقل .فابناء هذه
القرية الذين ميلكون اراض زراعية تحوي يف
باطنها متحجرات توقفوا عن زراعتها ،وباتوا
ينقبون عن االسامك املتحجرة .لذا صمموا
غرفا خاصة يف منازلهم الستقبال الزائرين
واطالعهم عىل انواع االسامك املكتشفة،
كذلك خصصوا اوقاتا معينة لتمكني طالب
املدارس والجامعات من زيارة مقالعهم،
وارشادهم اىل طرق البحث عن املتحجرات
املدفونة بني طبقتني كلسيتني.
عائلة ايب سعد هي من العائالت اللبنانية

التنقيب اليدوي يف حاقل.

الست التي تعمل يف حقول استخراج
املتحجرات .لكنها تعترب االكرب من حيث
متلكها الراض تحتضن اسامكا متحجرة
وخصوصا يف حاقل وحجوال .وينقب يف هذا
املجال حاليا االشقاء االربعة بيار وجوزف
والبري وجورج الذين توارثوا املهنة ابا عن
جد .فمن الجد يوسف اىل االب مخايل،
وتجني العائلة عائداتها من "املتحف -
بوتيك" يف السوق جبيل االثرية ،والذي
تعرض فيه املتحجرات النادرة واالجمل يف
العامل ،اىل جانب القطع الشائعة التي تجيز
مديرية االثار بيعها ،وغالبا ما يتم رشاؤها
من سياح امريكيني واوروبيني واسيويني
وعرب.
من ابرز القطع املعروضة التي تذهل الزوار
متحجرة سمكة "الكلكنتا" التي تتكاثر منذ
 370مليون سنة يف العامل ،القرش املتحجر
االكرب يف العامل والبالغ طوله  3,70امتار،

سمكة "شفنني" البحرية املعروفة التي
تشبه اشعة الشمس ،زعنفة الذيل التي
يبلغ طولها  48سم وتعود اىل سمكة عظمية
بطول مرتين تقريبا ،وهي احد اكرب االنواع
حجام يف مقلع حجوال ،حيث استخرجت
ايضا بقرة البحر املتميزة بالوانها الغريبة،
ومتحجرة "التوتياء" البالغ قطرها  4سم،
ومتحجرة "سن القرش".
ومن القطع النادرة صخرة مستخرجة من
مقلع حجوال تحتوي عىل كوكتيل من مثار
البحر ،اضافة اىل سلحفاة يبلغ طولها 8,5
سم ،ومتحجرة "سمكة املنشار االكرب"
يف العامل والبالغ طولها  1,80سم ،يف حني
تكتسب متحجرة نبتة  Sapindopsisاهمية
كبرية كونها تشكل اثباتا علميا عىل ارتقاء
تك ّون االوراق النباتية املركبة ،خصوصا وانها
االوراق االوىل التي عرث عليها.
هذه النامذج النادرة ال تتصدر متحف
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املتحجرات تنتشر
في بيوت االثرياء وتعرض
مع االثار في املتاحف
"ذاكرة الزمن" يف سوق جبيل االثرية
فحسب ،بل انشات عائلة ايب سعد متحفا
مامثال يف متحف "ميم" التابع لجامعة
القديس يوسف يف بريوت ،واهدت كل
من الجامعة اللبنانية والجامعة االمريكية -
بريوت وجامعة سيدة اللويزة ،مجموعات
من االسامك املتحجرة بهدف عرضها
ودراستها ،واقامت ورش عمل متخصصة مع
جامعات ومتاحف لتبادل الخربات.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه يف هذا
السياق :هل مثة مواقع جديدة تضم
متحجرات يف لبنان مل تكتشف بعد؟
الخبري واملنقب عن املتحجرات بيار ايب
سعد كشف هذا االمر يف حواره مع "االمن
العام"" :تم حديثا اكتشاف موقع حامطورة
قرب بلدة كوسبا عىل سفح الجبل املطل
عىل الوادي املقدس من الرهبان يف دير
قنوبني خالل استخراجهم الصخور العادة
ترميم الدير .ومل يعرث يف هذا الحقل سوى
عىل بضع متحجرات من االسامك الصغرية
واجزاء من النباتات .ومن املحتمل ان
يكون هذا الحقل هو الذي ذكره العاملان
لوبران عام  ،1714وودورد عام  ،1729لدى
اشارتهام اىل وجود متحجرات يف محيط
طرابلس .تجدر االشارة اىل وجود موقع اخر
يف جزين اكتشفه علامء االثار يف الجامعة
اللبنانية ويضم ايضا متحجرات".
■ متى بدأت الحفريات يف الطبقات
الصخرية التي تحتوي عىل اسامك وحيوانات
متحجرة؟
□ الدراسات العلمية للمواقع الثالثة
يف حجوال وحاقل وساحل علام ،ابرصت
النور يف القرن التاسع عرش بفضل العاملني
دايفيد عام  ،1886وودوارد عام 1901
الذي اودع املتحف الربيطاين مجموعة من
املتحجرات التي اكتشفها يف حجوال .كام
حمل العامل هاي عام  1903مجموعة مهمة
من متحجرات حجوال اىل املتحف االمرييك
للتاريخ الطبيعي يف نيويورك ،حيث اجريت

سمكة  petalopteryxالنادرة جداً.

سمكة  abisaadichthysنوع جديد.

سمكة السيف تلتقط سمكة صغرية.

مقلع النمورة.

متحجرة االخطبوط ال وجود لها اال يف لبنان.

عليها دراسات معمقة .اال ان موقع النمورة
الرابض اىل جنوب سلسلة هضاب حاقل
وحجوال ،شهد عام  1999اول دراسة من
العاملني داال فاكيا وفنتشوريني افضت اىل ان
هذا املقلع يتضمن نوعا فريدا من الزواحف
املتحجرة ،ويزخر بالنباتات املتحجرة التي
كانت موضع دراسة عام .2000

مخايل ايب سعد ينقب سنة  1906يف حجوال.

طابع بريدي بـ 10اآلف لرية لسمكة حجوال.

■ ما ابرز نتائج الدراسات التي اجريت يف
مواقع املتحجرات يف لبنان؟
□ ترجح الدراسات اىل ان زمن نشوء موقعي
حاقل وحجوال يعود اىل الطور الطباشريي
االول اي  95مليون سنة ،يف حني يعود
تاريخ تكوين موقع ساحل علام اىل حقبة
الطور الطباشريي الثاين اي  85مليون سنة.
واكدت الدراسات ان غنى املقالع اللبنانية
وتنوعها يفوقان التصور ،فهي تحتوي عىل
 450صنفا من الكائنات البحرية والنباتية
والحيوانية املختلفة ،وعىل املئات من
االجناس االخرى التي التزال غري معروفة،
يف حني ان موقع "وايومينغ" يف امريكا
الذي تبلغ مساحته ثالثة اضعاف مساحة
لبنان يضم  29نوعا فقط من املتحجرات.
والحقيقة االخرى التي متيز هذه املقالع
هي قدرتها عىل حفظ املتحجرات يف
الصخور بطريقة فريدة من نوعها تجعلها
يف حالة جيدة جدا ،وهذا ما يعطي االبحاث
الجارية ابعادا علمية مهمة.
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تحقيق
دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

سبعون عامًا على تس ّلم اإلذاعة الرسمية
"راديو الشرق" بني لبنان وفرنسا

تهيأت فرنسا لدخولها الحرب العاملية الثانية
بانشاء اذاعة راديو الرشق يف لبنان ،قبل
عام عىل اندالعها ،ليكون هذا الصوت من
ادوات املعركة .لكن ما ان اسدلت ستائر هذه
الحرب حتى انتفت الحاجة اىل بقائها .س َلمها
الفرنسيون ،قبل  70عاما ،اىل الدولة اللبنانية
لتحمل اسم االذاعة اللبنانية ،يف زمن افتقر اىل
وجود اذاعيني محرتفني ،فبدأت املشكلة

تجاوزت االذاعة اللبنانية مشكلة االنطالقة املفتقرة اىل اشخاص محرتفني .لكن ما
توصلت اليه ،يف تلك املرحلة ،رغم اهميته ،ال يعترب النهضة الحقيقية يف تاريخها.
فهي مل تصل اىل االنجاز املهم اال بعد حوادث عام  ،1958وتحديدا ،بعد مجيء
الرئيس فؤاد شهاب اىل الحكم .حيث سعى اىل احراز نهضة يف البلد مل يكن يراها
تتحقق اال من خالل اعالم مرتافق مع جيش قوي .اهتم بايجاد اذاعيني محرتفني،
ووقع االختيار عىل من استقالوا من اذاعة الرشق االدىن عىل اثر العدوان الثاليث عىل
مرص عام .1956
يف حوار مع "االمن العام" يتحدث املخرج محمد كر َيم احد اركان هذه النهضة،
واالعالمي نبيل غصن كمشارك فيها.

■ ضمن اي ظروف تسلمت الدولة اللبنانية،
قبل  70عاما ،اذاعة راديو الرشق من سلطة
االنتداب الفرنيس؟
□ عندما انشأ الفرنسيون اذاعة راديو الرشق عام
 1938يف بريوت ،كانت طبول الحرب العاملية
الثانية قد بدأت تقرع ،لكن بعد انتهائها عام
 1945مل تعد فرنسا مهتمة بهذا الشأن ،فتنازلت
عنها اىل السلطات اللبنانية لتأخذ اسمها الجديد،
دار االذاعة اللبنانية ،ولتبدأ معها املشكلة.
■ ما هي هذه املشكلة؟
□ كان اللبنانيون مرسورين طبعا بتسلمهم هذه
االذاعة ،لكن من ناحية اخرى مل يكونوا مهيئني
للعمل االذاعي ،فتمثلت املعاناة يف االفتقار اىل
العنرص البرشي القادر عىل انجاحها يف غياب
مدربني محرتفني يف هذا املجال.
■ امام هذا املنعطف كيف واجه املسؤولون عن
االذاعة اللبنانية ،انذاك ،هذه التحديات؟
□ كان البري اديب ،صاحب مجلة "االديب"،
اول مدير لالذاعة اللبنانية متم ّيز بثقافته
فاستقطب ادباء ومثقفني معروفني .الخطوة

■ يف اي مرحلة بالتحديد انطلقت االذاعة
الللبنانية نحو النهضة الحقيقية؟
□ هذه النهضة ،يف رأيي ،بدأت بعد حوادث
 1958اي بعد مجيء الرئيس فؤاد شهاب اىل
الحكم ،وهو املعروف عنه تطلعاته الهادفة
اىل نهضة للبلد ال تكون ـ كام كان يرى ـ اال
بنهضة اعالمية ترتافق مع تقوية الجيش .الحكم
بالنسبة اليه يحتاج اىل سيف وقلم .فكان

■ ما ميزة هذه املرحلة من تاريخ االذاعة
اللبنانية واهمية ما قامت به؟
□ ميزتها يف االنجازات التي اغنت البلد
بالفرق املوسيقية والتمثيلية وتدريب الكتّاب
واالدباء عىل الكتابة االذاعية املختلفة باسلوبها
عن اي كتابات اخرى .هناك دور مهم لعبته
االذاعة اللبنانية يف تلك املرحلة باعتبارها ممرا
او معربا لكل الفنانني اللبنانيني وغري اللبنانيني.
فاذا ما اذيعت الحد منهم اغنية عرب اثريها
يكون هذا االمر مثابة جواز سفر للتعريف
عن نفسه باعتزاز.

غصن :أه ّلت االذاعة كتّابا وممثلني
وجمعت املغتربني واملقيمني

كريم :النهضة الحقيقية لالذاعة
لم تتم اال في عهد فؤاد شهاب
االوىل التي قاموا بها كانت يف تأمني املذيعني،
فتم االتفاق مع اشخاص من مثل غنطوس
الرامي وزيادة عواد وفاضل سعيد عقل وآخرين
من املستوى ذاته للعمل يف االذاعة .شاركهم يف
هذه االنطالقة الصعبة االذاعي املتمكن سعدي
بصبوص الذي كان من العاملني يف اذاعة برلني يف
اثناء الحرب العاملية الثانية ،فجمع حواىل سبعة
مذيعني مقتدرين وعىل مستوى ثقايف مهم.
هؤالء االشخاص الذين ذكرتهم اصبحوا مذيعي
االذاعة اللبنانية يف تلك املرحلة .ما حصل ،عىل
هذا الصعيد ،كان خطوة مهمة لكنها غري كافية.
فطلب البري اديب من بعض اصدقائه االدباء
التعاون معه لتقديم برامج واحاديث ادبية.

يف شأن االذاعة اللبنانية ،فقد كان عىل النحو
االيت :يف تلك املرحلة التي متيزت بالبحث عن
مذيعني محرتفني قام احدهم بابالغ شهاب
بان بعض االذاعيني الذي استقالوا من اذاعة
الرشق االدىن عىل اثر العدوان الثاليث عىل
مرص موجودون يف لبنان وهم صبحي ابولغد
وعبد املجيد ابولنب وغانم وناهدة الدجاين
ومحمد كر ّيم وشكيب خوري .بالفعل استدعتنا
الحكومة التي كان يرأسها الرئيس رشيد كرامي
للقيام بواجبنا الوطني .اجتمعنا وخططنا لعملنا
برئاسة صبحي ابولغد باعتباره االكرب سنا واالكرث
خربة ،فوضعنا الهيكلية العامة قبل االنطالق
يف مهمتنا .عىل هذا النحو وضع قطار االذاعة
اللبنانية عىل السكة.

■ اي نوعية برامج اعتمدتم يف تلك االنطالقة؟
□ يف الدرجة االوىل كان علينا تقديم برامج
وطنية بعد التداعيات التي تركتها ثورة
 ،1958اضافة اىل برامج ثقافية وشعبية مثل
"ابوملحم" ومحمد شامل و"ابوبسام" لجورج
ابرهيم الخوري .بالفعل ،ما سعت اليه الدولة
من خالل عملنا يف االذاعة اللبنانية ،اي الوصول
اىل التالقي بني اذواق اللبنانيني وافكارهم
واىل احياء مشاعرهم الوطنية التي تأذت بعد
انقسامات ثورة  ،1958هذا كله قد تحقق بعد
موحد للناس
مساهمتنا يف خلق مناخ لبناين َ
فاحبوا االذاعة وبرامجها وبدأ تقارب االفكار
واالحاسيس يف ما بينهم .يف الواقع ،الدور الذي
لعبته االذاعة اللبنانية يف تلك املرحلة كان مهام

جدا للوصول اىل الهدف الذي وضعته الدولة
آنذاك.

لم يكن اللبنانيون مهيئني
للعمل االذاعي ،واالذاعة
كانت معبر الفنانني
اللبنانيني وغير اللبنانيني

املخرج محمد كريم.

اهتاممه بالجيش ودعم االذاعة اللبنانية ،اضافة
اىل تأسيس الوكالة الوطنية لالعالم ملواكبة نشاط
الحكم .اما بالنسبة اىل ما حققه الرئيس شهاب

■ شاركت يف النهضة التي عاشتها االذاعة اللبنانية
بعد حوادث  ،1958كيف كانت تلك املشاركة
ومن خالل اي عمل؟
□ ما حدث معي عام  1959يف هذا املجال
كان مصادفة ،عىل اثر دعوة تلقيتها من السفري
السوداين يف لبنان آنذاك للمشاركة يف االحتفال
بالعيد الوطني للسودان ،فع ّرفني السفري السوداين
اىل االذاعي املعروف صبحي ابولغد الذي كان
هو ورفاقه يف اذاعة الرشق االدىن وراء النهضة
التي شهدتها االذاعة اللبنانية يف تلك الفرتة .يف
اثناء حديثنا سألني ابولغد اذا كانت لدي رغبة
يف العمل معه يف االذاعة اللبنانية ،كوين صحافيا،
وقد حدد يل املضمون الذي يريده وهو عبارة
عن كتابة ارشادات تدعو اىل املحبة وااللفة بني
اللبنانيني ،االمر الذي كان يع ّول عليه كثريا بعد
حوادث  .1958يف الواقع ،تهيبت هذا الطلب ومل
ال ّبه ،اىل ان قصدين يوما الفنان احسان صادق طالبا
مني الذهاب معا اىل االذاعة اللبنانية ،فوافقت
والتقيت صبحي ابولغد واتفقنا عىل العمل معا
وبدأت كتابة االرشادات اىل اللبنانيني لتتم اذاعتها
بني الربامج واالغنيات مدة ثالث دقائق تقريبا.
من هذا الباب دخلت اىل عامل االذاعة اللبنانية،
فتوسع اطار عميل فيها مع مرور السنني.

■ ما هي العنارص التي اعتمد عليها لتكون هذه
النهضة ،ومباذا امتازت؟
□ تم االعتامد بنسبة كبرية عىل الربامج االدبية
والفكاهية وعىل االستعانة باكرب عدد من
املرسحيني لنتوىل تدريبهم عىل االداء وطريقة
التقديم .اذكر منهم وحيد جالل وعبد املجيد
مجذوب ومحمود سعيد واييل ضاهر والياس
رزق .هذه املجموعة من الفنانني تعلموا وتدربوا
يف االذاعة اللبنانية ولدى انطالقة تلفزيون لبنان
اطلوا عرب شاشته مبا ميلكون من خربة يف هذا
املجال .اما عن هذه النهضة فانا اسميها النهضة
الفنية االذاعية التي مل يستطع العامل العريب كله
الوصول اىل مستواها .يف خالل تلك املرحلة كنا
قد بدأنا البث املبارش بفرتتني اثنتني ،ما قبل الظهر
وما بعده ،نتحدث فيهام مع املستمعني ،مبعنى،
ان عملنا االذاعي مل يعد مقولبا كام يف السابق.
■ كونك ابن االذاعة اللبنانية ،ما هو اهم ما
قدمه هذا الرصح للبنانيني؟
□ قدم مجموعة من الفنانني استطاعوا
غزو العامل العريب من طريق اعاملهم
يف االذاعة والتلفزيون .من جانب آخر،
هناك التسجيالت الفنية التي كانت تتم

انضم ممثلون عرب
الى مدرسة االذاعة اللبنانية
للتعلم فيها

االعالمي نبيل غصن.

يف استديوهات االذاعة اللبنانية بطلب من
الدول العربية يف وقت كانت تفتقر فيه
اىل ممثلني ،فانضم البعض منهم اىل مدرسة
االذاعة اللبنانية ليتعلموا فيها .هذه االذاعة،
وكموقع اعالمي ،استقطبت كل الطاقات
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الفنية يف لبنان وخارجه ،امثال محمد عبد
الوهاب الذي كان يسجل اغنياته فيها .االمر
نفسه قامت به نجاة الصغرية وفايزة احمد،
اضافة طبعا اىل فناين لبنان مثل وديع الصايف
وفريوز وسواهام من كبار املطربني .هذا
الرصح كان يقصده ايضا االدباء والشعراء،
وقد اجريت مقابالت اثناء عميل يف االذاعة
مع احمد رامي وصالح جودت وميخائيل
نعيمة ومع اهم املفكرين ،فانطلقت حركة
ثقافية حضارية من لبنان اىل العامل العريب
يعود الفضل فيها اىل االذاعة اللبنانية.

■ صدى االعامل التي قدمتها االذاعة اللبنانية
يف السابق كان اقوى من اليوم ،فام هو السبب،
ومباذا كان هذا الصوت مؤثرا عىل املستمعني؟
□ التطور الذي شهدته االذاعة اليوم هو يف
املجال التقني فقط ومن دون تطور ذايت يف
املقابل .كانت االذاعة اللبنانية ،يف السابق ،املرفق
الوحيد املوجود عىل ارض الواقع .يف ثورة 1958
انشئت اذاعتان هام "صوت لبنان" و"صوت لبنان
العريب" ،فلم يجذبا سوى املهتمني باالحداث
الجارية يومذاك .لكن كاذاعة متتاز بالربامج
والتنوع مل يكن هناك سوى االذاعة اللبنانية التي

قامت بتأهيل اشخاص يف مجاالت عدة ،كالكتابة
واالداء والتمثيل .ومع الوقت استقطبت عددا
كبريا من املستمعني بعد االستامع اىل برنامج "لقاء
االحبة" الخاص باملغرتبني خصوصا يف فقرات
تبادل الرسائل بني االهل واالبناء واالخوة ،اي
التواصل هاتفيا بني بعضهم البعض عرب االذاعة،
يف وقت كانت كلفة هذه االتصاالت باهظة
الثمن .هذا الدور الذي لعبته االذاعة اللبنانية،
انذاك ،يندرج يف خانة العمل الوطني والريادي
والتواصيل بني ابناء الوطن املقيمني واملغرتبني،
فكان صوتها مؤثرا.

ادوار امني البستاين ومحمد كريم يف اثناء اخراج مسلسل "ديوك الحي" يف االذاعة اللبنانية.

محمد كريم وشوشو يف استديو  6يف االذاعة.

من اليمني اىل اليسار :اييل ضاهر ،محمد الكبي ،محمد كريم ،اديب حداد ("ابوملحم").

ناديا حمدي وانور البابا ("أم كامل").

محمد كريم وشوشو يف استوديو االذاعة اللبنانية ،يتوسطان ممثلني بينهم اىل اقىص اليسار
احسان صادق والثاين من اليمني اييل ضاهر.

سيد املغريب وماجدة الخطيب يف برنامج "اضحك معنا" يف االذاعة اللبنانية.
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مقال

إقتصاد
اإلستثمارات األجنبية املباشرة إنخفضت %40
عيتاني :عودة املستثمرين تحتاج إلى اإلستقرار
بعد عودة الحياة السياسية اىل طبيعتها ،اثر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل
حكومة وتحريك نشاط املجلس النيايب ،بدأ العمل عىل حل نقاط الضعف يف
هيكلية املناخ االستثامري يف لبنان ،وابرزها استعادة ثقة املستثمرين الذين
يؤكدون عىل لبنان مالذا امنا الستثامراتهم

رئيس املؤسسة العامة لتشجيع االستثامر "ايدال" نبيل عيتاين.

طرحت "االمن العام" السؤال عن رشوط
تطمني املستثمرين وكيفية اعادة الثقة
بلبنان عىل رئيس املؤسسة العامة لتشجيع
االستثامر "ايدال" نبيل عيتاين ،فاكد ان جذب
املستثمرين يعتمد عىل االستقرار كام عىل
الترشيعات الحديثة .واذ الحظ ان البيان
الوزاري تضمن صورة واضحة عن مستقبل
لبنان اقتصاديا ،شدد عىل ان االستثامر يحتاج
اىل قوانني وترشيعات حديثة وبنية تحتية
متطورة.
■ بعد عودة الحياة الطبيعية اىل املؤسسات
الدستورية ،هل هناك امل يف عودة ثقة
املستثمرين بلبنان؟

□ االستقرار السيايس عامل اسايس لتشجيع
االستثامرات بحيث ان املستثمر يقرأ من
خالله ثقة معينة مبستقبل البلد ،االمر الذي
يساعده عىل عملياته االستثامرية ،تجارية
او صناعية وغريها .تاليا فان فرتة الفراغ
الرئايس كانت نوعا ما طويلة واثرت بشكل
او آخر عىل املناخ االستثامري حتى بدأت
الثقة مبستقبل لبنان تتزعزع .لكن ان تأيت
الثقة متأخرة خري من ان ال تأيت ابدا .عودة
الحياة السياسية جاءت ضمن تفاهامت
كبرية ما بني االفرقاء االساسيني عىل الساحة
اللبنانية ،والغت امرا اساسيا عاىن منه لبنان،
هو االنقسام العمودي بني هؤالء االفرقاء .ال
شك يف ان عملية انتخاب الرئيس وتشكيل

الحكومة ووضع البيان الوزاري ونيل الثقة يف
فرتة زمنية غري مسبوقة ،ارست واقعا مؤكدا
يشري اىل ان هذه التفاهامت حددت وجهة
السري مستقبال بلبنان .لذلك استبرش خريا
يف التقدم اىل االمام يف عملية عودة الثقة.
وما يؤكد هذا التفاؤل ،هو ما تضمنه البيان
الوزاري من صورة واضحة نحو مستقبل لبنان
اقتصاديا بكل تفرعاته .ونأمل يف ان ترتجم
هذه االهداف عمليا لتحقيق ما تناوله يف شأن
القطاعات االنتاجية وكيفية تطويرها واقرار
القوانني التي تساعد عىل تسهيل االعامل.
فالبيان الوزاري كان عىل بينة من مفاصل
االمور ،والكل عىل علم بان هناك قوانني مل
تقر واثرت عىل البيئة االستثامرية وبيئة
االعامل ،وهناك قوانني وترشيعات يجب ان
تواكب التطورات الحاصلة يف العامل .هذه
الرؤية ستساعدنا عىل العمل الذي نسعى اىل
تحقيقه من خالل تحديد االتجاهات والرؤية
املستقبلية .ورغم اننا حققنا بعض االنجازات،
فان هذه الرؤية لو كانت موجودة سابقا
لحققنا الكثري.
■ ما هي ابرز النقاط الواجب تحقيقها لوقف
الضعف يف هيكلية املناخ االستثامري يف لبنان؟
□ بقدر ما نستطيع تحقيق معدالت مرتفعة
من عوامل االستقرار عىل الصعد السياسية،
االمنية ،املالية ،االجتامعية والنقدية ،نستطيع
جذب املستثمرين .اما يف الشق االخر من
املوضوع ،فهناك العملية الترشيعية التي
ترعى عملية سهولة تنقل االموال واالشخاص
والبضائع واملواد االولية .هذه البيئة تحتاج
اىل بنية تحتية اساسية .ليك تكتمل لديك
الصورة االستثامرية ،مثة قوانني وترشيعات
عليها مواكبة العرصنة والتطورات املتسارعة
يف القطاعات االنتاجية الجديدة .لذا ينبغي

ان نعمل عىل خطني متوازيني :االول منلكه
من خالل القوانني التي اقرت واملتعلقة بحرية
تنقل االموال واالشخاص وهي قوانني مميزة.
والثاين ايجاد بنية تحتية تواكب ذلك وتتعلق
بالطرق واالتصاالت والطاقة والنقل املشرتك
وتنظيم السري الحرضي ،واالخذ يف االعتبار
موضوع الوقت الذي يشكل عنرصا بارزا من
عوامل االستثامر .انطالقا من هذين الشقني
نصل اىل موضوع الحوافز التي يجب ان
تعطى اىل املستثمرين وعلينا تحديثها .وقد
تقدمنا اىل مجلس الوزراء بعدد من املراسيم
ومشاريع القوانني منذ عام  2012لتسهيل
عمل القطاعات االنتاجية الجديدة وربط
القطاعات القدمية بالقطاعات الحديثة.
■ كيف ميكن االنتقال من عملية الشعارات
الرومانسية اىل العمل الفعيل العقالين عىل
االرض؟
□ ما يؤكد جدية العمل والتوجه ،هو
ما جاء يف البيان الوزاري من تأكيد عىل
رضورة التنفيذ ،حيث ينص عىل اآليت" :تضع
حكومتنا يف االشهر القليلة املتاحة سلسلة
اولويات وعىل رأسها بعد اقرار املوازنة اقرار
الترشيعات الجاهزة ،وتقديم مشاريع قوانني
جديدة من شأنها ان تسهل بيئة االعامل
االقتصادية يف لبنان ،وتعزيز دور القطاعات
االنتاجية والصناعية والزراعية والسياحية
واالمنائية يف امللحق وتنظيمها وتطويرها".
اذا نظرنا اىل خارطة االستثامرات نراها كبرية
جدا .تبدأ من االنعكاس االيجايب عىل االقتصاد
وتصل يف النهاية اىل االنعكاس االيجايب عىل
عامل االجتامع ،ان من خالل خلق فرص العمل
او االمناء املتوازن .عند تحقيق هذين الهدفني
نكون قد سعينا اىل جعل كل لبنان يعمل،
وليس تفعيل منطقة متقدمة عىل حساب
املناطق النائية ،اي اقامة مشاريع اقتصادية
ميكن ان تكون حلقة اساسية تنمي حولها
قطاعات اقتصادية اخرى .يف املناطق الصناعية
منلك البنى التحتية وامكانات النقل واالنتقال.
نحن ال نتحدث عن شعارات رومانسية ،بل
منلك مشاريع القوانني املوجودة لدى

الحل السياسي
والقضايا العمالية
يجمع خرباء االقتصاد عىل انه يجدر بالحكومة الجديدة ،يف معرض البحث عن الحلول
السياسية واالمنية الفعالة والجدية والدامئة ،ان تهتم بايجاد حلول ناجعة واكيدة
للمشكالت التي تعاين منها القطاعات االقتصادية عموما ،والفئات العاملية خصوصا.
ذلك ان تفيش البطالة وعمليات الرصف من العمل ،وتأخر الصندوق الوطني
للضامن االجتامعي يف دفع التقدميات للعامل ،وامتناع عدد كبري من املؤسسات
عن دفع رواتب موظفيها وعاملها ،وبروز قضية النازحني السوريني عىل نحو عنيف
والتي بدأت برضب مقومات الواقع االجتامعي واملعييش للبنانيني جميعا ،كل هذه
االمور من شأن تجاهلها خلق عوائق جديدة ومهمة يف وجه استمرار مسرية التفاؤل
مبستقبل مرشق عىل الصعد املختلفة يف لبنان.
يبدو ان الحكومة بدأت تعي هذا الواقع ،فراحت تقابل حتى االن كالميا كل خطوة
سياسية او امنية بخطوات اقتصادية واسعة تحمل اتجاها اكيدا باعتامد الوسائل
االقتصادية واالجتامعية املطلوبة.
لكن مثة ازمة ملحة تواجهها هي ازمة البطالة الجديدة ،والتي قيل انها شملت نحو
 100الف عامل .هذه االزمة اذا تم تجاهلها او التأخر يف وضع الحلول الناجعة لها،
قد تنسف كل تقدم جدي يف املجاالت االخرى ،الن لقمة العيش تشكل سالحا اساسيا
يفوق من حيث االهمية السالح الفردي ،او السالح الثقيل حتى.
يرتبط حل ازمة البطالة الجديدة اىل حد كبري بعمليات النهوض االقتصادي عموما،
واعادة الثقة بلبنان حتى تعود اليه االستثامرات ،ومساعدة املؤسسات الصغرية
واملتوسطة .وهو امر يجب ان يتحول اىل حقل التنفيذ العميل امللموس يف الوقت
القريب.
وهنا يربز واقع مهم تتحدد عىل اساس ابعاده السياسة االقتصادية للدولة ،ويرتبط
باالجابة عن السؤال االيت :اي قطاع اقتصادي هو االهم يف لبنان؟ هل يستمر لبنان
بلدا سياحيا؟ واىل اي حد يجب تشجيع الزراعة والصناعة؟
يف هذا االطار ،نرى ان استمرار اسبقية القطاع السياحي والخدمات عىل القطاعات
االخرى يحمل يف طياته استمرارا عشوائيا اقتصاديا ،وعدم االستقرار االقتصادي
وامليض يف انتاج العاطلني من العمل والساعني اىل الربح الكبري ،ال يستند اىل ركائز
بديهية تنجي لبنان من تخبط سيايس محتمل يف السنوات املقبلة.
وهذا يعني االرصار اكرث عىل تشجيع القطاعات الثابتة او ذات النمو املتزن كالصناعة
والزراعة ،ويعني ايضا توجيه االستثامرات يف اتجاه القطاعات التوظيفية االنتاجية،
ال القطاعات القامئة عىل امناء االستهالك الفردي ،بشكل تنفق فيه اموال املستثمرين
عىل املصانع واملشاريع الزراعية ،وتنخفض بالنسبة اىل االفراد وقطاع الخدمات الذي
ال يزال يستند اىل مبادرات فردية عشوائية وغري مؤسسية ،مع التأكيد عىل ان القطاع
العقاري هو الرافعة االساسية لالقتصاد الوطني.
تجاه ذلك ،يربز خطر آخر عاشته الحكومات السابقة ،هو الهدر الذي ميتص عصب
الدولة ،ويقف حجر عرثة امام تطورها ومنوها .وهو خطر من شأنه ان يعدل االتجاه
الصحيح نحو سالم اقتصادي وبالتايل اجتامعي وسيايس.
لذلك ،يجدر بالفريق الحاكم ان يعمل عىل تطويق هذا الخطر واالخطار االخرى
املوازية له من طريق الحرص عىل حسن عملية انفاق املال العام ،خصوصا وان انفاقه
يكتسب اهمية تفوق اهمية البحث عن موارد مالية للدولة.
عصام شلهوب
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إقتصاد
مجلس الوزراء ،ونأمل يف ان تقر قريبا
وتنعكس بطريقة ايجابية عىل بنية االستثامر.

البيان الوزاري تضمن
■ هل حافظت االستثامرات االجنبية عىل صورة واضحة عن مستقبل
معدالتها خالل الفرتة االخرية ،اي منذ عام لبنان اقتصاديا

 2011لغاية اليوم؟ وما هي نسبتها؟
□ املناخ السيايس املستقر عام  2007و2008
ساعد عىل بلوغ نسبة منو قاربت  ،%8,50يف
حني ان بلدانا اخرى كانت تعاين من ضعف
النمو يف اقتصاداتها .نحن اليوم نع ّول عىل
عملية االستقرار املطلوبة .عام  2010بلغ
حجم االستثامرات  4,900مليارات دوالر
ثم بدأت بالرتاجع والثبات اىل ان حققنا عام
 2015ما مجموعه  2,600مليار دوالر ،اي
برتاجع وصل اىل  .%40يف الفرتة املمتدة منذ
عام  2011لغاية اليوم ،مل يكن لبنان وحده
يعاين ،بل شملت املعاناة كل دول منطقة
الرشق االوسط املحيطة بنا ،وصوال اىل دول
شامل افريقيا .فاالستثامرات يف هذه الدول
تراجعت بنسبة  50و.%55
■ ما هو سبب تراجع االستثامرات يف لبنان؟
□ تراجع االستثامرات يف لبنان مرده ليس اىل
الحوادث التي تجري يف املنطقة ،بل هناك
قضايا عاملية اثرت عىل حركة االستثامرات يف
العامل منها ،مثال االزمة املالية العاملية ،انخفاض
اسعار البرتول ،انهيار الصناديق السيادية ،اضافة
اىل متغريات دولية اثرت عىل االستثامرات .لكن
عدم االستقرار االمني يف املنطقة اعطى صورة
انها ليست جاذبة لالستثامر .ولبنان جزء من
هذا املوضوع ،مع اننا حافظنا عىل استقرار
امني مقبول جدا بفضل متابعة اجهزتنا االمنية
والعسكرية وسهرها عىل االستقرار االمني ،ما
ساعد عىل املحافظة عىل الوضع االقتصادي كام
هو عليه اليوم.

■ ما هي يف رأيك الطريقة التي تراها مناسبة
لجذب اهتامم املغرتبني لالستثامر يف لبنان
حاليا؟
□ املغرتبون هم جزء اسايس من اهتامماتنا.
لدينا اربع فئات من املستثمرين املعتمدين
الذين يعتربون لبنان مالذا لهم والستثامراتهم

االستثمار يحتاج الى
قوانني وتشريعات حديثة
وبنية تحتية متطورة

من دون ان نتحدث عن املستثمرين املقيمني.
باالضافة اىل املستثمر اللبناين املوجود يف بالد
االنتشار ،واملستثمر الخليجي ،هناك الرشكات
املتعددة الجنسية اي املستثمرين العامليني،
التي كانت تستخدم لبنان كمركز اسايس
لنشاطاتها االقتصادية عىل منطقة الرشق
االوسط .يف خضم ازمة املنطقة تراجع حجم
االستثامرات العربية والعاملية بشكل كبري ،ومرد
ذلك اىل تداعيات االزمة السورية التي اثرت
عىل العملية السياسية الداخلية ما انعكس عىل
واقع االستثامرات الخليجية خصوصا .لدينا اليوم
املستثمر اللبناين املقيم الذي قام باستثامرات
ال بأس بها ،السيام ان هذه االستثامرات تأثرت
مبا جرى ويجري يف دول املنطقة وخصوصا يف
العراق وسوريا .اما املستثمر اللبناين يف دول
االنتشار فبقي عىل عالقة جيدة مع لبنان،
وبذلنا جهودا مهمة للمحافظة عىل استثامراته،
ووضعنا اسرتاتيجيا متكاملة من ثالثة محاور:
• املحور االول يعتمد عىل االستثامر املبارش
وبناء رشكات ما بني اللبنانيني املقيمني
واملغرتبني.
• املحور الثاين يعتمد عىل زيادة التبادل
التجاري وتشجيع اللبنانيني يف دول االنتشار
لتأدية دور السفري التجاري لتسويق املنتجات
اللبنانية.
• املحور الثالث يقوم عىل اقناع الرشكات
اململوكة من اللبنانيني او التي يديرها لبنانيون

والرشكات االجنبية باالعتامد عىل الخدمات
واسترياد ما تحتاجه صناعاتهم من لبنان.
هذه الخطة طرحت عىل الجاليات اللبنانية
املوجودة يف الواليات املتحدة والربازيل،
وسنزور يف شباط املقبل جنوب افريقيا لرشح
هذه الخطة التي بدأت تعطي مثارا وان كانت
خجولة بعض اليشء ،لكننا نأمل يف توسعها.
■ الزيارات التي قام بها البعض من الدول
العربية اىل لبنان الستطالع الفرص ،هل ستؤيت
مثارها؟ ام ان املوضوع ال يتعدى اوقات
الزيارة؟
□ هذه الزيارة ليست الستطالع الفرص ،بل
هي العادة الثقة بلبنان لدى دول الخليج.
والنشاط الذي تقوم به بعض السفارات
ما هو اال داللة عىل كيفية اعادة امللفات
وترتيب العالقة .ونأمل يف ان تعطي الزيارة
التي قام بها رئيس الجمهورية للمملكة
العربية السعودية النتائج االيجابية وهو امر
متوقع ،خصوصا وان لهذه الزيارة داللة عىل
ان لبنان ال يستطيع العيش اال ضمن بيئته
العربية .التفاهم السيايس الداخيل يسمح
له اليوم بان يلعب دوره االقليمي .ان اعادة
العالقة اىل طبيعتها تنعكس ايجابا عىل
مصالح املستثمرين الخليجيني املوجودين يف
لبنان ،وعىل اللبنانيني الذين يعملون داخل
اململكة السعودية ودول الخليج .فالقسم
االكرب من تحويالت اللبنانيني من الخارج هو
من العاملني يف دول الخليج ،لذلك نأمل يف ان
تستمر العالقات يف وضعها الطبيعي.
■ ما هو برنامج "ايدال" لجذب املستثمرين؟
□ عام  ،2012اي بعد  10اعوام عىل تطبيق
قانون تشجيع االستثامرات ،تقدمنا باالشرتاك
مع اللجنة الوزارية املكلفة اعادة تفعيل
االستثامرات يف لبنان ،مبجموعة من االقرتاحات
يف شأن تعديل املراسيم التنظيمية التي تتعلق
بقانون تشجيع االستثامرات ،آملني يف ان تقرها
الحكومة الجديدة ملا سيكون لها من انعكاس
ايجايب عىل كل الوضع االستثامري.
ع .ش

ICT Customized Support Solutions
Data Center Solutions
Networking Solutions
Business Solutions
Personal Systems & Imaging Solutions
IT Infrastructure & Information Security Solutions

CCI
Jnah,
Embassies str.
T. +961 1 841100
F. +961 1 839306

ATS
Solh Avenue,
Main str.
T. +961 1 390093
F. +961 1 386886

ISS
Badaro,
Main str.
T. +961 1 380580
F. +961 1 839306

CNS
Down Town,
Banks' str.
T. +961 1 983111
F. +961 1 839306

Branch
Sin El Fil,
Basatine str.
T. +961 1 822229
F. +961 1 839306

Head Quarter
Jnah, Embassies str.
P.O. Box 13-6007, Beirut
1102-2090
T. +961 1 822229
F. +961 1 839306
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تنفيذ البرنامج اإلصالحي ومحاربة الفساد وعودة الثقة

ماذا يطلب اإلقتصاديون من الحكومة الجديدة؟

االوضاع االقتصادية واالجتامعية االستثنائية ضاغطة عىل لبنان
عىل نحو مقلق ،وال يبدو ان من املمكن ايجاد حلول لها يف املدى
املنظور .هذه امللفات املطروحة امام العهد اليوم ،كانت العنوان
الرئييس للبيان الوزاري الذي نالت الحكومة عىل اساسه ثقة
مجلس النواب .لذا ،تحتاج املرحلة االنتقالية املقبلة من الجميع
اىل بذل املزيد من الجهد

ابرز امللفات االقتصادية املطروحة ،وكيفية ايجاد الحلول لها مع
العهد الجديد ،وامكان تطبيق ما تضمنه البيان الوزاري يف الشأن
االقتصادي واالجتامعي واملعييش طرحتها "االمن العام" عىل
رئيس جمعية الصناعيني اللبنانيني الدكتور فادي الجميل ،ونائب
رئيس غرفة التجارة والصناعة يف بريوت وجبل لبنان غايب تامر،
ورئيس تجمع رجال االعامل اللبنانيني  -السعوديني (فرع لبنان)
رؤوف ابوزيك.

الجميل  :خسارة القطاع الصناعي
تقارب مليار دوالر

■ االقتصاد الوطني متعرث عىل نحو مقلق،
فهل يتحمل املزيد من املشكالت؟ وهل ايجاد
الحلول متيرس يف العهد الجديد؟
□ ان التحديات التي بدأنا نعاين منها مع بدء
االزمة السورية زادت وتفاقمت خالل االعوام
املاضية ،وال شك يف ان تراجع الصادرات
اللبنانية كان التحدي االكرب بالنسبة الينا .اضف
اىل ذلك ،ان االوضاع والظروف السياسية
واالمنية املحلية واالقليمية اثرت مبارشة عىل
النمو االقتصادي ،وعىل القطاع الصناعي
خصوصا ،بحيث انخفض معدل الصادرات
الصناعية بنسبة  %12.7بني عامي 2013
و  ،2015منها  %6.2بني عامي  2014و.2015
واظهرت االحصاءات االخرية تراجع مجموع
قيمة هذه الصادرات خالل االشهر التسعة
االوىل من عام  ،2016بنسبة  .%15.7وتعترب
نسبة الرتاجع هذه كبرية جدا خصوصا اذا
ما قارناها بقدرات املصانع اللبنانية .لكن ■ ،القسم االقتصادي من البيان الوزاري جاء
رغم هذا الرتاجع بقي هذا القطاع صامدا ومل موافقا لتطلعات الهيئات االقتصادية .هل مثة
يتعرض لالنهيار .لكن مخزون الصمود بدأ امكانات لتطبيق ما ورد فيه؟
بالنفاد خصوصا انه تحمل من عام  2012حتى □ ان خطاب القسم والبيان الوزاري تضمنا
اليوم خسارة تقارب مليار دوالر .لذا طرحنا شقا اقتصاديا مهام يحايك تطلعاتنا اىل مستقبل
سلسلة مطالب ضمن برنامج يهدف اىل زيادة اقتصادي وصناعي افضل .ويبدو جليا ان التوجه

الصادرات ويتضمن:
• دعم تكاليف النقل من طريق اقرار الدراسة
التي اعدتها "ايدال" يف ما خص االردن والعراق
وتعميمها لتشمل بلدان اخرى.
• دعم الرأسامل التشغييل للتصدير.
• زيادة التصدير اىل رشكائنا التجاريني يف اوروبا
والعامل العريب وسائر البلدان.
• تفعيل الديبلوماسية االقتصادية لزيادة
صادراتنا اىل دول االنتشار اللبناين.
• العمل ليك تقوم الجهات املانحة برشاء
حاجات النازحني السوريني يف لبنان من
مصنوعات لبنانية بدل رشائها من دول الجوار.
• انشاء مؤسسة ضامن الصادرات للبلدان التي
ال تغطيها مؤسسات الضامن العربية العاملة.
• تعزيز دور املؤسسات الصغرى واملتوسطة.
• وضع انشاء املناطق الصناعية موضع التنفيذ.

نأمل في ان تترجم
وعود املسؤولني
الى افعال

رئيس جمعية الصناعيني اللبنانيني
فادي الجميل.

السيايس العام يف البالد يبدي اهتامما كبريا
بتنمية االقتصاد وازدهاره .والحظنا ان مثة جدية
يف معالجة امللفات االقتصادية عموما والصناعية
خصوصا من خالل ما سمعناه خالل زيارة وفد

جمعية الصناعيني اللبنانيني لرئيس الجمهورية
العامد ميشال عون اخريا ،بحيث اكد اهمية
دعم االنتاج الصناعي ،وابدى استعداده للتعاون
واملساعدة يف سبيل وضع رؤية القطاع الصناعي
لنهضة االقتصاد موضع التنفيذ .كام ملسنا تفاؤال
اثر زيارة الهيئات االقتصادية لرئيس الحكومة
سعد الحريري الذي اكد اعطاءه امللف االقتصادي
حيزا مهام واولوية يف عمل الحكومة .لذا نحن
نأمل يف ان ترتجم هذه الوعود اىل افعال.
■ ما هي ابرز امللفات االقتصادية التي يفرتض
ان تأخذ االولوية .هل تغريت اليوم النظرة
الرسمية اىل هذه امللفات؟
□ الركود السيايس الذي مرت فيه البالد
راكم املطالب االقتصادية .وقد وعد الرئيس
الحريري خالل لقائه وفد الهيئات االقتصادية
بالعمل عىل اكرب قدر ممكن من امللفات

منها :الرشاكة بني القطاعني العام والخاص،
وموضوع بعض االعفاءات التجارية او
الصناعية او غريها .بازاء ذلك ،طالبت جمعية
الصناعيني بهيئة طوارئ اقتصادية اجتامعية
برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء
املعنيني والهيئات االقتصادية ،ليك نتمكن
جميعا من تحريك االقتصاد الذي يحتاج اىل
بعض الدفع ليك يتمكن من التقدم .وسبق
لجمعية الصناعيني ان اطلقت خطة اقتصادية
 اجتامعية نأمل يف ان تكون بنودها مناالساسيات لخطة الحكومة يف العهد الجديد.
وهي تتضمن  6نقاط متثل حلوال ملعالجة
الواقع االقتصادي املرتدي ،ابرزها :اقرار حزمة
تحفيزات جديدة لالقتصاد عرب ضخ ما يوازي
 %3من قيمة الناتج املحيل وذلك لتفعيل
كل القطاعات ،تأمني النمو ،املحافظة عىل
فرص عمل للبنانيني ،خلق فرص جديدة،

تحصني الوضع االجتامعي يف القطاعني العام
والخاص عرب اقرار سلسلة رتب ورواتب
مدروسة ومقسطة ،تحصني االستقرار
الداخيل االمني واالجتامعي ،اطالق الرشاكة
بني القطاعني العام والخاص ،ورؤية واضحة
الستثامر النفط والغاز.
■ كيف ترى الوضع خالل عام  ،2017وهل
سيشهد النمو ارتفاعا مطلوبا؟
□ يحمل عام  2017الكثري من التحديات
للقطاع الصناعي ،لكننا متفائلون مع بداية
العهد الجديد مبستقبل هذا القطاع .فنحن
اليوم امام فرصة ذهبية ستعود بالخري عىل
لبنان حتام ،من دون ان ننىس اننا عىل ابواب
استحقاقات كبرية منها اعادة اعامر سوريا
واستثامر طاقاتنا النفطية ما يعزز كل الفرص
للصناعة اللبنانية.

تامر :برنامج اقتصادي
وتنفيذ االصالحات
■ كيف ترى الحلول لالزمة االقتصادية ،وما هو
املطلوب من العهد الجديد؟
□ العهد والحكومة اتيا للعمل .وما يهمنا نحن
كاقتصاديني ورجال اعامل ان تنفذ الحكومة
جملة من املطالب كنا قد وضعناها كهيئات
اقتصادية امام جميع املسؤولني وترتكز عىل:
ايالء املشاريع االجتامعية االهتامم الكيل،
االصالح االداري ومعالجة الفساد ،االهتامم
بتنفيذ بنى تحتية متطورة وحديثة وخصوصا يف
مجاالت الطاقة واملال والطرق ،ومعالجة ازمة
السري وغريها من املواضيع .املرحلة الحالية
تشكل املدخل لبدء عملية استيعاب االزمة
والعمل عىل معالجتها .النجاح يف انجاز اهداف
هذه املرحلة يشكل املنعطف الرضوري ملنع
تداعيات االزمات التي نعيشها ،عىل امل يف
ان ال يشكل فشل ايجاد الحلول مرحلة اخرى
شديدة السلبية.

■ البيان الوزاري تضمن يف شقه االقتصادي
جوانب من االزمة ومن مطالب الهيئات .هل
ميكن تنفيذه رسيعا؟
□ للحكومة الجديدة التي متثل جميع
االطراف اولويات اساسية بحسب ما ورد يف
بيانها الوزاري ،ابرزها امللف املعييش .ال شك
يف انها ستسعى اىل اقرار املوازنة العامة التي
هي املدخل الصحيح لبدء عملية االستثامر
الجيد ،ومعالجة فعالة لكل امللفات واهمها
ملف النفايات والكهرباء واملياه ،باالضافة اىل
التواصل مع الخارج وتحديدا الدول العربية
العادة وصل ما انقطع دعام للحركة االقتصادية
بكل تفرعاتها ،ووضع االطر الناجحة الستقطاب
االستثامرات ،وفتح اسواق جديدة لالنتاج،
واجراء االصالحات الالزمة يف الهيكلية العامة
للدولة .ولن ننىس رضورة تفعيل عمل الهيئات
الرقابية وابعادها عن التدخالت السياسية

يجب تفعيل
عمل الهيئات الرقابية
ملحاربة الفساد

نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة يف
بريوت وجبل لبنان غايب تامر.
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يف محاوالت صحيحة وجريئة ملحاربة
الفساد .وال بد من تأكيد رضورة التنسيق مع
القطاع الخاص ،واعطاء املؤسسات والجمعيات
الصناعية واملالية والغرف اللبنانية دورا اساسيا
يف املعالجات االقتصادية ،الن من شأن ذلك
املساعدة عىل الوصول اىل حلول مقبولة من
الجميع .هناك مشكلة اساسية وواضحة وهي
استمرار عدم اقرار املوازنة العامة .مع تسجيل
عجز عىل مستوى يتجاوز املستويات املقبولة،
خصوصا ان اشباه هذه املوازنات تتشكل يف
غالبيتها من الرسوم والرضائب التي اصبحت
الجزء االهم من حاصالت املوازنة ،وهو امر
حمل ويحمل الكثري من املخاطر ،وعىل العهد
وضع حد لها برسعة .من دون ان ننىس ازمة
املديونية العامة التي تتفاقم بسبب االقرتاض
لتمويل نشاطات غري منتجة واستخدام غري
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سليم لالموال العامة .ويجب االشارة اىل رضورة
عدم مقاربة موضوع تصحيح االجور يف الوقت
الراهن ،الن ذلك سيزيد من اعباء القطاعات
االقتصادية وهي ال تتحمل املزيد من الضغوط،
منعا من لجوء اصحاب العالقة اىل اعتامد اليد
العاملة االجنبية وخصوصا السورية التي متلك
املعرفة املطلوبة وبكلفة متدنية .هذا جزء من
املطالب وهو غيض من فيض ،ونأمل يف بدء
العمل بها رسيعا.
■ امللفات التي طرحتها والتي تطالب بان
تأخذ االولوية يف املعالجة ،طرحت سابقا ،فهل
ستتغري اليوم النظرة الرسمية اليها؟
□ ال اخال ان الحكومة الجديدة مبن تضم
من كفايات وطاقات ورجاالت عايشوا هموم
االقتصاد ومشكالته ودخلوا الحكومة من قلب

هذه املشكالت ،بعيدة من االحاطة بكل الهموم
التي ذكرتها .يبقى ان املهم ان تتوافر امام
الحكومة الجديدة كل اجواء االستقرار االمني
والسيايس لتكون بالفعل قادرة عىل االحاطة
بكل املشكالت .وبالتايل قادرة عىل املعالجة
وفق برنامج اصالحي شامل .واالقتصاد اللبناين
مبختلف قطاعاته ،وبكل ما عاناه من صعوبات
وتراجع يف النمو وصل اىل  %1.5السباب كثرية
باتت معروفة للجميع ،ال يزال يقف عىل ارض
صلبة ،وما زالت قواعده راسخة وميتنة ،وهو ال
يحتاج اال اىل االمن واالستقرار السيايس الدائم،
واىل حوافز تبقي للمستثمر لبنانيا كان او عربيا -
طبعا بعد ازالة جميع املعوقات  -او اجنبيا ثقته
الكاملة بان لبنان هو بلد االستقرار واالستثامر
املنتج واملربح .وتحقيق ذلك اذا ما تم بشكل
صحيح ،ستظهر نتائجه عام .2017

■ امام العهد الجديد صعوبات كثرية ملعالجة
االقتصاد الوطني املتعرث  .2011ما هي الخطوات
االوىل العادة هذا االقتصاد اىل مساره الطبيعي؟
□ ورث العهد الجديد تركة اقتصادية صعبة
ناتجة من تراكامت تراجع النشاط االقتصادي
الذي بدات تظهر اوىل مؤرشاته مع اندالع
االزمة السورية التي خلفت انعكاسات سلبية
عىل مختلف القطاعات .وترافقت مع هذه
التداعيات مشكلة النزوح السوري الذي
ارهق االقتصاد .اضف اىل ذلك بروز عدد من
امللفات االساسية التي تعذر حلها والسيام
بعد الشلل الحكومي والفراغ الرئايس وتعرث
العمل الترشيعي .وال شك يف ان هذه الرتكة
بكل تعقيداتها واثارها السلبية تستدعي ورشة
عمل شاملة تضع رؤية متكاملة ووفقا الولويات
محددة .ويف اعتقادنا ان مثة خطوات اساسية
ينبغي اتخاذها واهمها:
• ترسيخ التوافق السيايس الذي برز مع انتخاب
رئيس الجمهورية ،وتجسيده يف انتظام عمل

■ تناول قسم من البيان الوزاري القضايا
االقتصادية وجوانب من االزمة املعاشة ،هل
ترى امكان تطبيق ما ورد فيه؟
□ ال شك يف ان الخطوات املشار اليها ستوفر
البنية املالمئة لالستثامر وعوامل اجتذابه.
هذه الخطوات وسواها ستجد طريقها اىل
التحقيق من خالل ما ورد يف البيان الوزاري،
وخصوصا عزم الحكومة عىل اقامة رشاكة
بناءة بني القطاعني العام والخاص عرب قانون
الرشاكة الذي يشكل اداة فضىل لتحقيق الكثري
من املشاريع والسيام منها مشاريع البنية
التحتية ،ويف طليعها قطاعات الكهرباء واملياه
واالتصاالت ومطار رفيق الحريري الدويل.
■ ما هي ابرز امللفات االقتصادية التي يفرتض
ان تحظى باالولوية ،خصوصا وانها بقيت من
دون تنفيذ .فهل ستتغري اليوم النظرة الرسمية
اليها؟
□ من الواضح ان الخطوات ذات االولوية

ابوزكي :عودة الثقة
مفتاح ارساء االستثمار

املؤسسات الدستورية وترجمته وصوال اىل
اقرار قانون جديد لالنتخابات النيابية ،ما يعيد
الثقة التي اهتزت عىل مدى االعوام السابقة،
فثقة املستثمر واملستهلك هي العصا السحرية
للنهوض والنمو االقتصاديني.
• العودة اىل ترشيع املوازنة العامة بعد غيابها
منذ عام  ،2005عىل ان تكون مشمولة بخطوات
ملموسة يف اتجاه االصالح والسيام عىل الصعيد
املايل ،وبهدف وقف العجز السنوي الذي هو
السبيل الوحيد اىل معالجة الدين العام.
• ايجاد الحلول الجذرية ملشكلة الكهرباء.
• وضع حد ملهزلة النفايات التي تفوح منها
روائح الفساد.
• بحث مجمل القوانني والترشيعات املتعلقة
باملناخ االستثامري ،لوضع لبنان يف موقع
متقدم حيال التنافسية او ما يسمى Doing
 Businessالن االستثامر ،سواء املحيل ام
الخارجي ،هو الطريق االساسية لتحقيق النمو
وتوفري فرص العمل.

• رضورة تحقيق اصالح حقيقي الوضاع
الصندوق الوطني للضامن االجتامعي.

القطاع العقاري
في لبنان يلعب
دور القاطرة

رئيس تجمع رجال االعامل اللبنانيني -
السعوديني (فرع لبنان) رؤوف ابوزيك.

املطلوبة من الحكومة تعالج الكثري من
امللفات العالقة منذ اعوام ،ويف طليعتها ملفات
الكهرباء والنفايات واالتصاالت وسواها .كل
هذه امللفات تحتاج اىل توافق سيايس حول
النظرة الرسمية املتعلقة باسرتاتيجيا اساسية
حيال دور القطاع الخاص من خالل الصيغ
املتاحة للخصخصة ،ويف ضوء التجارب القامئة
يف عدد من البلدان.
■ كيف ترى الوضع خالل هذه السنة ،وهل
سنشهد منوا اقتصاديا؟
□ من الصعوبة مبكان توقع نسبة النمو
االقتصادي لعام  2017منذ اليوم ،والسيام ان
مرصف لبنان ميتنع عن اعطاء اي تقدير قبل
حلول شهر متوز .وبعيدا من النسب فاننا
نتطلع بتفاؤل اىل السنة الجديدة ونأمل يف منو
ينبغي ان يكون اعىل من املستويات املتواضعة
التي تحققت يف السنوات الخمس املاضية.
ويرتكز هذا التفاؤل عىل االيت:
 -1ملء الشغور الرئايس اعطى جرعة من
الثقة ،وشكل صدمة ايجابية بدأت تظهر
بوادرها االوىل وان عىل نحو متواضع.

 -2التعويل كثريا عىل عودة العالقات اللبنانية -
الخليجية اىل سابق عهدها كنتيجة مرتقبة من
الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية اىل كل
من اململكة العربية السعودية وقطر .فبلدان
الخليج ،وبخاصة السعودية ،تشكل العمق
االقتصادي للبنان الذي خرس الكثري يف االعوام
السابقة نتيجة النكفاء الرعايا الخليجيني عن
املجيء اىل بلدنا.
نتوقع من عودة الخليجيني املرتقبة نتائج
ايجابية عىل صعيد القطاع السياحي ،كام
نأمل يف ان تعيد النشاط وان جزئيا اىل القطاع
العقاري يف لبنان الذي يلعب دور القاطرة
بالنسبة اىل االقتصاد ككل .وتاليا ،نأمل يف
تحسن نسبي يف التدفقات االستثامرية
الخارجية املبارشة ،مبا يساعد عىل تحقيق
قدر اضايف من النمو ومن توفري فرص عمل
جديدة .االقتصاد اللبناين عاىن خالل االعوام
السابقة من الوضع السيايس ،لذا فان
االستقرار السيايس يبقى رشطا اساسيا لتحقيق
النمو .وهذا الرشط نأمل يف ان يتمكن العهد
الجديد من املحافظة عليه ،فترتسخ الثقة لدى
املستثمر واملستهلك.
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تحت األضواء
بين الشاشة والخشبة تواصل مسيرة المع ّلمين ّ
الرواد

قصار :املسرح اللبناني اليوم في أوج عطائه
جوليا ّ

ال يعرف امللل طريقه اىل املمثلة جوليا قصار ( .)1963بني تعليم التمثيل يف معهد
الفنون الجميلة ،وانهامكها يف ادوارها السينامئية واملرسحية الكثرية ،تأخذ اسرتاحة
محارب يف بيتها يف الجميزة .التفاؤل يغمرها رغم الواقع السوداوي واقفال الفضاءات
الفنية ،واحدا تلو االخر .مصدر هذا التفاؤل اميانها واحتكاكها بالجيل الشاب،
والتجارب املرسحية والسينامئية التي تجد فيها القوة الدافعة اىل االمام

جوليا قصّ ار.

انها بكل بساطة خالصة التجارب
والشخصيات واملعلمني الذين مروا يف
حياتها .تلميذة رميون جبارة وانطوان
ولطيفة ملتقى وشكيب خوري ومنري
معارصي وغريهم من الكبار الذين درست
عىل ايديهم ،وترك كل منهم بصمة عىل
ادائها وتجربتها وشخصيتها.
هكذا تقول جوليا قصار التي شغفت
بالرقص اوال قبل املرسح .وصفها منري
معارصي بانها اختصار لثالث رائدات
كبريات هن رضا خوري ومادونا غازي
وتيودورا الرايس .لكن رحلة هذه املمثلة
املتميزة مل تكن سهلة .دراسة املرسح
يف معهد الفنون الجميلة يف الثامنينات
مل يكن امرا يسريا ،خصوصا وان االهل

ريمون جبارة مثال
للمقاومة في املسرح،
ظل يعطي حتى اللحظات
االخيرة من حياته
واملجتمع كانوا يعتربون التمثيل ال ميكن
ان يكون مهنة .اال ان شغفها ربح املعركة،
وبدات تشق دربها اىل الخشبة منذ سنتها
الجامعية الثانية مع استاذها رميون جبارة
الذي تصفه باملقاوم بكل املقاييس .منذ
"صانع االحالم" ( ،)1985تتالت االدوار

املرسحية حتى وصلت اىل حواىل ثالثني مع
كوكبة من ابرز اسامء املحرتف املرسحي،
اىل جانب ادوارها التلفزيونية .ومنذ
التسعينات ،بدأت مشاركاتها يف الفن
السابع التي تك ّثفت يف السنوات االخرية.
هكذا ،رأيناها يف دور املرأة املصابة
بااللزهامير يف "يال عقبالكن شباب"،
جسدت دور االم مرتني :االوىل يف
واخريا ّ
فيلم "محبس" لصويف بطرس الذي يطرح
يف الصاالت يف اذار ،اىل جانب فيلم "ربيع"
لفاتيش بولغورجيان الذي نالت فيه جائزة
افضل اداء.
■ انت ممثلة عىل حدة يف جيلك ،بدأت
مع املعلمني الكبار يف املرسح اللبناين،
وشققت طريقك الخاصة ،وعربت يف
التلفزيون ،لكن السينام هي التي تحتكرك
يف االونة االخرية ،ملاذا؟
□ عندما بدأت العمل يف الحرب ،كانت
الحركة السينامئية ضعيفة يف مقابل وجود
حركة مرسحية نشطة .كان اول ادواري يف
مرسحية "صانع االحالم" ( )1985للكبري
رميون جبارة .كان االخري من هؤالء
الذين واصلوا العمل يف الحرب .مل اشارك
يف السينام اال يف التسعينات مع فيلم
"االعصار" ( )1993لسمري حبيش حني ازداد
انتاج االفالم .من حظي ان بدايايت كانت
صلبة ومتينة مع اساتذيت اكان يف املرسح
مع رميون او يف التلفزيون مع مسلسل
"مبارك" لشكيب خوري .فهم الذين
صقلوا ذوقي ،وجعلوين ام ّيز بني الدور
الجيد واليسء .لذلك ،تأخرت مشاركايت يف
السينام ،مع ان هذا الفن بالنسبة ا ّيل هو
فن رائع الن السينام ايضا تتقن التفاصيل.
صحيح ان املمثل ال يعود البطل املطلق
كام يف املرسح ،اذ يصبح رهن التقنيات،
والكامريا ،واملخرج ،واملونتاج الذي هو
عملية اعادة كتابة .لكن جامل السينام

يكمن يف سحر الصورة ،ومقاربتها مواضيع
واقعية تخاطب الناس ومعيوشهم عىل
نحو راق جدا .اليوم ،نشهد نهضة يف
السينام وحركة وحيوية ال مثيل لها.
■ اول دور مرسحي قدّ مته كان يف "صانع
نص مرسحية "رجل
االحالم" ( 1985ــ عن ّ
املانشا") للراحل رميون جبارة ،اخربينا عن
دورك وما الذي اعطاك اياه هذا املع ّلم؟
□ كان يريد ان مينحني دور البطولة
يف تلك املرسحية اي شخصية دولسيانا،
وكنت ال ازال يف سنتي الجامعية الثانية
يف املرسح .مل يكن واردا يومها ان ام ّثل
او اصعد عىل الخشبة نظرا اىل معارضة
االهل رغم انهم تركوين ادرس التمثيل.
ُ
خرست الدور الرئييس بينام كنت
لذا،
ّ
اخوض معارك مع اهيل يك يجعلوين امثل،
ونجحت يف ان اشارك يف املرسحية الحقا
صب هذا االمر يف
يف دور صغري .ورمبا ّ
صالحي ،النني مل اكن يومها ناضجة بشكل
اجسد تلك الشخصية .فاذا كانت
كاف يك ّ
بدايايت بهذه القوة ،ماذا سألعب الحقا؟ ما
يعزيني ايضا انني شاركت مع رميون جبارة
الحقا يف اربع مرسحيات .كان رميون يوصل
اليك خالصة ومعنى املمثل باقل كلامت
ممكنة .رمبا النه كان شخصا عبقريا .كل
يتمتع بسحر خاص ومينح تالمذته قوة
وثقة غريبة .كنا نحبه كاستاذ ،طبعا ،هناك
اساتذة اخرون كنا نحبهم عىل رأسهم
مؤسس قسم التمثيل يف معهد الفنون
الجميلة انطوان ولطيفة ملتقى ،وشكيب
خوري ،وموريس عقل ،وجورجيت جبارة
التي التحقت باستديو الرقص الخاص بها.
لكن رميون جبارة كان املخرج الوحيد الذي
قبلت دوما املشاركة يف مشاريعه من دون
ان اسأله عن الدور ،وما كنت اشعر باي
قلق الن املرسح بالنسبة اليه كان اشبه
باحتفال .جبارة مثال للمقاومة يف املرسح،
فقد عاد بقوة حتى بعد النكسة الصحية
التي تع ّرض لها وكان يتحامل عىل اوجاعه
ومعاناته الشخصية ،حبا بلقاء الناس
وحبا باملرسح ،وظل يعمل ويعطي حتى
اللحظات االخرية من حياته.

نقطة على السطر

هل يحيي وزير الثقافة
قصر البيكاديللي؟

اول خطوة علنية قام بها وزير الثقافة غطاس خوري ،ما ان تس ّلم حقيبته ،كانت
اعادة تسليط الضوء عىل رصح عريق من رصوح ذاكرة بريوت الثقافية .عنينا قرص
البيكاديليل الذي يعود فجأة اىل الواجهة بعدما كاد يبتلعه النسيان .قام الوزير خوري
بجولة يف انحاء املرسح املهجور برفقة رئيس مجلس ادارة املؤسسة الوطنية لضامن
الودائع خاطر بوحبيب ،لتفقده من الداخل .ثم اعلن عن نية الوزارة ترميم هذا
املعلم الثقايف املقفل منذ عام  2000بعد الحريق الذي نشب داخله السباب مل يتم
توضيحها ،وبعد اختفاء محتوياته من الكريستال وغريه ،يف ظروف غامضة .بل ذهب
الوزير اىل ابعد من ذلك يف تفاؤله ،معرباً عن امله يف ان تكون السيدة فريوز اول
من يقف عىل خشبة البيكاديليل بعد ترميمه ،مدشنة نهضته الثقافية الجديدة التي
ستكون ،لو حصلت فعال ،عنوانا لنهضة بريوت ونهضة لبنان .نهضة ال ميكن ان تكون
اقتصادية وسياسية وتكنولوجية واجتامعية فقط ،من دون ان تكون علمية وتربوية
واعالمية وثقافية.
اشارة قوية ارسلها وزير الثقافة الجديد اىل الرأي العام ،اىل الجمهور واملواطنني ،واىل
كل النخب املعنية بازدهار الحياة الثقافية ،وصناعة الثقافة ،مجددا ،يف وطن االرز
ومنارة العرب .لكن غطاس خوري مل يحدد موعداً لبدء عمليات الرتميم ،ومل يكشف
عن خطة اعادة التأهيل ومتويلها الذي قدّر عام  2009مبليون ونصف مليون دوالر.
كل ما عرفناه ان اعامل الرتميم ستتوالها الوزارة بالتعاون مع املؤسسة الوطنية لضامن
الودائع ،صاحبة املبنى الذي كان اصال ملك بنك انرتا .ويسجل لهذه املؤسسة انها
حافظت عىل الرصح  ،ولو مقفرا ومقفال ،رافضة كل عروض االستثامر التجاري املغرية
التي قدمت لها ،خارج وجهة االستعامل االساسية للمرسح الذي ش ّيده املهندس وليم
صيدناوي ،ويتسع لحواىل  800شخص .وكام هو معروف ،احتضن البيكاديليل منذ
افتتاحه عام  ،1965بعض اشهر اعامل فريوز والرحابنة مثل "هالة وامللك" و"الشخص"
و"يعيش يعيش" و"ناس من ورق" و"لولو" و"ميس الريم" و"برتا" .ووقف عىل
خشبته داليدا ورشيهان وعادل إمام وملحم بركات وماجدة الرومي ،وفرق عاملية
كالبولشوي والكوميدي فرانسيز ...وال ننىس مرسحيات زياد الرحباين طبعاً .أغلق
املرسح ابوابه لفرتات متقطعة خالل الحرب ،ثم اعيد تشغيله خالل التسعينات حتى
احرتاقه عام  2000واغالقهَ .من يشاهد اطالل القاعة اليوم ال يستطيع ان يقاوم
االحساس باللوعة والغضب ،ويحلم بانبعاثها!
لكل ذلك نرحب مببادرة الوزير غطاس خوري ،ونفرح بها ،عساها تستند اىل خطة
متكاملة للرتميم واعادة التأهيل واالستثامر وفق رؤية ثقافية متكاملة للدفاع عن
الفضاءات الثقافية يف املدينة ،واحيائها ،ودعمها ،ومضاعفة عددها ،وضخ الجمهور
اليها .ليست املرة االوىل التي نسمع فيها كالما عن احياء البيكاديليل .عام  2009احيا
محمود ماميش االمل ،وهو احد الذين توالوا عىل ادارة املرسح .لكن قرار اعادة تأهيل
املرسح اصطدم آنذاك بتعقيدات كثرية .ورحل ماميش قبل ان يرى ثريا البيكاديليل
الشهرية مضاءة من جديد.
فهل ينجح وزير الثقافة هذه املرة يف تحقيق الحلم ،فيتألق "القرص" مجددا ،ليبعث
الحياة الثقافية يف رشايني مدينة تقفل فيها الصحف واملقاهي الثقافية واملكتبات ودور
النرش والسينامت واملسارح؟
سمير مراد
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■ بعدها بسنوات خضت تجربة يف
بعلبك مع نبيل االظن الذي قدم مرسحية
جورج شحادة "مهاجر بريسبان" (.)2004
ضم العمل ابرز ممثيل جيلك ،وكتب
موسيقاه زياد ملتقى .كيف تستعيدين
اليوم هذه التجربة؟
□ كنت قد شاهدت اعامال لنبيل االظن،
وكنت معجبة بهذا املخرج املوهوب
املقيم يف الخارج ،وكانت اعامله نادرا ما
تعرض هنا .لذا ،سعدت حني طلب مني
املشاركة مع تالمذتنا واساتذتنا .اضف
اىل ذلك ان العرض اقيم يف بعلبك التي
كان لها سحر خاص ،ثم هناك نص جورج
شحادة ...كانت كل تلك العنارص مثالية يف
هذه املرسحية ،خصوصا ان االظن يشتغل
بشفافية عىل املمثل ،ويحب ان يسمعه
ويتفاعل معه.
■ تتلمذت عىل يد املعلمني الكبار يف
املرسح اللبناين ،من انطوان ملتقى،
ورميون جبارة ،ويعقوب الشدراوي،
وشكيب خوري ،ونقوال دانيال ،وسهام
نارص ،وجواد االسدي ،وجوزيف بونصار،
ماذا الذي بقي من هؤالء يف ذاكرة جوليا
قصار؟
□ كل واحد منهم ّ
شكل جزءا يفّ.
االنسان هو حصيلة تجاربه ،وكل واحد
من هؤالء ع ّلمني شيئا .وما يجمعهم
هو شغفهم الفظيع للمرسح وعطاؤهم
الالمحدود .هم مجانني مرسح .مثال،
كنت محظوظة بالعمل مع يعقوب
الشدراوي يف "بال لعب يا والد" .بعد هذه
التجربة ،متنيت لو عملت معه قبل ذلك
بكثري ،لكن الحرب حرمتنا من معرفة ما
الذي يفعله االخرون يف الحمرا ،اذ كان
صعبا ان نذهب اىل هناك .حني جاءت
التسعينات وفتحت املعابر ،كان االمر
اشبه بالجنة التي فتحت يل يك ارى كل
هذه التجارب واشارك يف بعضها .شاركت
ايضا يف مرسحية سهام نارص (No? No
 )Exitالتي حققت نجاحا كبريا .سهام
ايضا امراة رائعة ،وشغفها باملرسح ساطع
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جمال السينما
في سحر الصورة
ومواضيعها الواقعية
وجيل .وروجيه عساف ايضا هو مقاوم
ثقايف اول ،فام يفعله حتى اليوم من
فتح مرسحه للشباب ،ودوره املذهل يف
مرسحية "امللك لري" (اخراج سحر عساف)
التي شاهدناها قبل اشهر ،هو درس
للممثل .هو موسوعة متيش عىل رجلني،
وال يعرف اليأس طريقا اليه .هذا الرجل
اعطاين وما زال يعطيني حتى االن .ونضال
االشقر املقاومة من الطراز الرفيع ايضا يف
كل يشء .كل هؤالء مينحوين طاقة وقوة
وشغفا ،كأنني استمرار لهم.
■ ما رأيك يف املشهد املرسحي اليوم؟
□ انا يتهمونني بالتفاؤل دوما (تضحك).
لكنني اعتب عىل االعالم النه يركز دوما
عىل االمور السيئة يف البلد .طبعا ،ال
اريده ان يضحك علينا ،لكن هناك امورا
جميلة تحصل يف البلد ،خصوصا الحركة
املرسحية واالبداعية .وهذه الحركة متنح
االنسان طاقة ،وهذا الجامل يز ّودنا القوة.
املرسح اليوم يف اوج عطائه وازدهاره،
وهناك مبادرات وفرق شابة ترتك بصمتها
باعاملها مثل "مجموعة كهربا" ،وفرقة
"زقاق" وعمر راجح ،وفناين "مرتو املدينة"
الذين ينبشون تراثنا الغنايئ ويعيدون
االعتبار اليه .ملاذا ال ييضء االعالم عىل كل
هذه املبادرات الجميلة بينام ير ّكز فقط
عىل الجرائم والبشاعة؟
■ ماذا عن عملك يف تدريس التمثيل
واعداد املمثلني؟ هل هناك طاقات
ومواهب يف لبنان؟
□ طبعا ،هناك مواهب وطاقات كبرية
ومخيفة ومدعاة للفخر حقا .مع تتايل

الحصص ،يتعلم هذا الجيل اكتشاف ذاته
اوال ومراقبة محيطه الذي هو الرشط االول
للممثل ،مام يجعله اكرث عمقا ،ويبدأ يف
التفكري وطرح التساؤالت بعدما كان يف
املدرسة ال يفعل سوى التلقن والحفظ.

عرض الفيلم يف "مهرجان ديب السيناميئ"
شهد ازدحاما واقباال ،وكان الجمهور
السوري واللبناين يتفاعل بشكل جميل
مع العرض ،الن الرشيط يعري االفكار
النمطية واملسبقة من الجهتني ،لكن ترييز
ستكتشف تباعا انه حتى شقيقها كان
يسافر اىل سوريا ويستمتع هناك ،وبدأت
تكتشف ام العريس والعائلة السورية،
وتغريت مشاعرها وافكارها.

■ دورك التلفزيوين االول كان يف مسلسل
"مبارك" ( )1987لشكيب خوري عن
الكاتب يوسف حبيش االشقر الذي عرض
عىل املؤسسة اللبنانية لالرسال ،اخربينا
عن هذا الدور ،خصوصا انك جسدت فيه
دور امرأة كبرية عائدة من الغربة؟
□ كانت اول لقطة تلفزيونية يل يف
املسلسل امرأة عىل ابواب الخمسني من
العمر ،عائدة من الغربة .يف النهار االول
من التصوير ،انتابني الرعب ،خصوصا
انها كانت تجربتي التلفزيونية االوىل
بعد دوري املرسحي يف "صانع االحالم".
كنا نتعجل التصوير قبل غياب الشمس،
وكانت هناك عوامل ضاغطة اخرى خالل
التصوير مثل تكرار املشهد وهي عادة
املخرج شكيب خوري .كل ذلك جعلني
اشعر بالرعب من الكامريا ،لكن غريزيت
انقذتني.
■ شاركت يف حواىل  30مرسحية يف
ادارة رميون جبارة ،وجالل خوري ،ومنري
معارصي ،ويعقوب الشدراوي ،آخرها
"الديكتاتور" عام ( 2012اخراج لينا
ابيض عن نص عصام محفوظ) ،كيف كان
التعامل مع ابيض؟
□ شاركت مع لينا قبل ذلك يف مرسحية
"مرا لوحدا" ( ،)2000وكانت تجربة
جميلة جدا .توليت ترجمة النص واديته.
كانت متعة خالصة مع لينا التي تسمع
وتتجاوب مع املمثلة وجمعتنا نقاشات
ولقاءات لتبادل االفكار ممتعة بحق ،ثم
قدمنا "الديكتاتور" مع عايدة صربا.
■ تأخرت مشاركاتك السينامئية حتى
التسعينيات مع فيلم "االعصار" ،ملاذا
خضت يف مجال السينام؟

■ نلت اخريا جائزة افضل ممثلة عن
دورك يف فيلم "ربيع" لفاتيش بولغورجيان،
اخربينا عن دورك فيه؟
□ العب هنا دور ام املوسيقي الشاب
الرضير الذي يكتشف انه متبنى ،وامه
ليست والدته البيولوجية .تعرتف له يف
النهاية انها انقذته من قرية احرق اهلها
يف الحرب ،وتبنته .عندها ،يبدأ رحلته
ملعرفة هويته وجذوره وانتامئه ،بينام امه
تحاول ان تخفي عنه كل يشء ،وترفض
االعرتاف بالكثري من االمور ،وتعطيه
نسخة اخرى من الحقيقة .شخصية االم
مركبة بني خوفها عىل ابنها وتعلقها به،
وخوفها من خسارته ،ورفض الحقيقة.

مشهد من فيلم "محبس" لصويف بطرس ،وبدا من من اليمني :نادين خوري ،جابر جوخدار ،بسام كوسا ،عيل الخليل،
جوليا قصّ ار ،سريينا الشامي.

□ خضتها الن اميل شاهني كان يريدنني
ان ام ّثل يف السينام .واكتشفت يومها
ان الكامريا السينامئية مخيفة اكرث ،رغم
سنوات الخربة التي كنت امتتع بها.
■ نراك يف الصاالت بدءا من آذار يف
فيلم "محبس" لصويف بطرس ،اخربينا عن
هذا الدور؟
□
اجسد شخصية ترييز االم العنرصية
ّ
تجاه السوريني بسبب مقتل شقيقها

يف الحرب بقذيفة سورية .وتأيت عائلة
سورية لخطبة ابنتها وتروح متارس الخدع
واالالعيب يك تطفش العائلة والعريس.
حاملا قرأت الدور ،اغرمت به النه حقيقي
وواقعي .شخصية ترييز من لحم ودم ،وهي
طريفة جدا ،وال ميكن للمشاهد اال يشعر
بالشفقة عليها ،فهي متصلبة ،ومنغلقة
عىل نفسها ومنقطعة عن زوجها وابنتها
النها ما زالت يف حداد عىل اخيها ،وتفعل
املستحيل يك متنع هذه الزيجة .حني

■ مشاركاتك التلفزيونية قاربت 13
مسلسال ما بني عامي  1985و 2011من
"شارع الكسليك" ،و"بيت خالتي" ،و"ال
امس بعد اليوم" اىل "الشحرورة" الذي
جسدت فيه دور والدة املطربة صباح .يف
رأيك ما مشاكل الدراما اللبنانية اليوم؟
□ الصدقية بكل بساطة .عىل املشاهد
ان يصدق ما يراه ،وهذه البساطة يصعب
الوصول اليها .هناك الكثري من القصص
والروايات اللبنانية التي تعكس واقعنا
وحقيقتنا وهويتنا ،فليس هناك اي فيلم او
مسلسل قادر عىل النجاح من دون ان نحيك
عن انفسنا نحن .البلد تربة غنية بالقصص
والحكايات ،ملاذا نقتبس من الخارج؟ ملاذا
ال نلجأ اىل اقتباسات محلية مثل مسلسل
"مبارك" للحديث عن امور تعنينا حقا.
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على الشاشة

سمير مراد

"م ّيل يا غز ّيل" يأخذنا إلى جنة عكار
إليان الراهب :بحثًا عن فكرة لبنان التي فقدناها
اىل البعد الفني ،تلعب السينام ،روائية كانت ام تسجيلية ،دورا تربويا ووطنيا ال شك فيه ،خصوصا يف مجتمعات شهدت
مراحل من التوتر مثل املجتمع اللبناين .بني مخرجي الجيل الجديد يف لبنان ،تلعب اليان الراهب دورا مميزا يف توظيف الكامريا
ضمن هذا السياق لتحمل رسالة اخالقية وانسانية .عملها االخري الذي احتفى به "مهرجان ديب السيناميئ الدويل" ،يأخذنا اىل
عكار الشاملية بحثا عن الجذور

املخرجة اليان الراهب :العالقة باالرض تبعد االنسان عن املواضيع التحريضية.

تنهل السينامئية اللبنانية الشابة اليان
الراهب ( )1972مواضيعها من الرتبة اللبنانية
بتعقيداتها السياسية واالجتامعية واالقتصادية.
لذلك ،غالبا ما تأيت هذه االفالم مثرية للجدل
ومح ّرضة عىل النقاش .منذ بدايتها ،شقت
طريقها يف مجال الفيلم الوثائقي النه يساعدها
اكرث عىل فهم البنية اللبنانية ،ويتيح لها تقديم
رؤيتها الخاصة اىل لبنان الذي تحلم به وفق
ما قالت لنا.
بعد سلسلة افالم غاصت يف الذاكرة اللبنانية
ونالت جوائز عدة يف مهرجانات عربية وعاملية
بارزة ،ها هي املخرجة الشابة تعيد اكتشاف
الطبيعة ،واالرض ،ومفهوم االنتامء ،معيدة
االعتبار اىل منط عيش اخذ يف االندثار مع تخيل
اللبنانيني عن قراهم ،واختيار الشباب منهم
النزوح او الهجرة خارج البالد.
فيلمها "ميل يا غزيل" ( 2016ـ  95دقيقة)

الذي نال جائزة لجنة التحكيم يف "مهرجان
ديب السيناميئ الدويل" اخريا ،يقدّم منوذجا
مضيئا عن رجل تحدى كل املصاعب الخاصة
والعامة ،وقرر التمسك بارضه ،وبناء عامله
وجنته فيها .شخصية هيكل تعطينا درسا يف
االنتامء والعيش املشرتك والوداعة الشبيهة
بوداعة الطبيعة التي نراها ذات غنى استثنايئ
وفريد يف الفيلم.
يف منطقة الشنبوق (جرود عكار) ،استقر
هيكل ،الرجل الستيني الذي بنى بيتا من حجر،
محققا حلمه يف العمل يف الزراعة واالعتناء
بارضه ،وادارة مطعمه الذي يش ّكل محطة
للمسافرين .الحرب السورية ليست بعيدة،
فانعكاساتها االقتصادية واالجتامعية عىل حياة
اهل املنطقة وسائقي الشاحنات تبدو جلية يف
فيلم "ميل يا غزيل" .شخصية هيكل استثنائية
عن حق ،اذ واجه كل التحديات ،وقرر

التمسك بارضه رغم املصاعب الكثرية وهجران
زوجته له ،بعدما عجزت عن تح ّمل الظروف
الصعبة والقاسية التي يفرضها العيش يف بيئة
جغرافية مامثلة .عرب مشاهدة يوميات هيكل
مع تناوب الفصول ،تنكشف تدريجا الرتكيبة
الجوسياسية املعقدة لهذه البقعة من لبنان،
لكننا ايضا نتلمس غناها البيئي والديني ،فاذا
بها منوذج حقيقي وفريد من العيش املشرتك
واالخوة رغم اصوات النشاز التي تخرج احيانا
هنا وهناك .يف اختصار ،فيلم اليان الراهب
هو اعادة اعتبار اىل االرض والريف ،لكن ايضا
دعوة اىل استعادة لبنان القديم ،لبنان التآخي
الذي عاشه اهل الريف النهم بكل بساطة عىل
احتكاك دائم بالطبيعة.
التقت "االمن العام" الراهب للحديث
عن فيلمها الوثائقي الجديد ،واملصاعب
التي مرت فيها من اجل انجازه ،والصناعة
السينامئية يف لبنان.
■ ملاذا اخرتت مجال السينام الوثائقية؟
□ شخصيا ،احب الفيلم الوثائقي ،فهو
الذي جعلني افهم الرتكيبة والبنى السياسية
واالجتامعية يف لبنان .كام ان صنع الفيلم
الوثائقي يو ّفر عيل مشقة انتظار االنتاج
املشرتك والدعم املايل النتاج فيلم روايئ ،اذ
استطيع ان اصنع الوثائقي ببنية السينام
الروائية .مثال انا اتوىل كتابة السيناريو ،واتعامل
مع الوجه الرئييس يف الفيلم كشخصية قامئة ال
كرأي ،واحرص عىل وجود دراماتورجيا وقصة
يف العمل كام لو اننا امام فيلم روايئ .اخريا،
ارى انه ميكن بالوثائقي مترير رأيي وافكاري
االجتامعية والسياسية ،ورؤيتي اىل البلد
بطريقة فيها جامل وفن.

■ كيف جاءتك فكرة فيلم "ميل يا غزيل"؟ وما
هي املصاعب التي واجهتك خالل التصوير؟
□ كانت لدي صديقة متارس رياضة امليش يف
منطقة الشنبوق (جرود عكار) .يف احدى املرات
اخذتني معها ،وع ّرفتني اىل هيكل .منذ ذلك
ُ
وشعرت بأنه يشكل موضوعا
الحني زرته مرارا،
استطيع من خالله ان احيك قصته الشخصية،
لكن ايضا قصة املنطقة الجيوسياسية .اما يف
خصوص الصعوبات ،فلم تكن هناك صعوبات
باستثناء الرحلة التي كنا نقطعها من بريوت
اىل املنطقة ،وكانت تستغرق ثالث ساعات
ونصف ساعة .كنا نأيت وننام مع كل اعضاء
فريق التصوير ،يك نستيقظ باكرا يف اليوم التايل
للتصوير ،او يك نتم ّكن من التصوير يف الليل.
وغري ذلك ،فان التصوير كان رائعا ومساملا،
وربط الفريق كله باالرض والريف ،وبنينا عالقة
جميلة مع القرية ،خصوصا اننا نحن الذين
نعيش يف بريوت ،فقدنا هذه الصلة والروابط.

فيلم يعيد االعتبار الى
االرض والريف ،لكن ايضا
استرجاع لبنان القديم

□ ال تتعلق املسألة بانه منوذج للتسامح.
بالنسبة ايل فكرة لبنان بنيت اصال عىل جبل
لبنان اي الريف ،قبل ان تأيت فكرة املدينة
وبريوت والتجارة .وجود هيكل يف هذه
النقطة بالذات ،وكيفية تعامله مع جريانه
واملحيطني به رغم التعقيدات الجيوسياسية
املوجودة يف املنطقة ،هي منوذج لفكرة
لبنان التي فقدناها ،وميكننا ان نستعيدها
لو متسكنا باالرض .يف رأيي ان االشتغال

■ ملاذا اهديت الفيلم اىل جدك؟
□ اهديته اىل جدي النه كان فالحا من الجنوب،
ثم صار تاجرا يضمن شجر الصنوبر واشتغل يف دود
القز .هي تحية مني اليه ،الن منط الحياة الذي
رأيناه يف الرشيط ،ذ ّكرين به ،وهيكل ايضا ذ ّكرين به.
هيكل يف مشهد من فيلم "ميل يا غزيل".

■ يف "ميل يا غزيل" ،كشفت عن صورة اخرى
لعكار ،مختلفة عن تلك الرائجة عىل الشاشات،
وترتبط دوما بالفقر واالضطرابات االمنية
والظروف االجتامعية البائسة؟
□ رصاحة ،انا تفاجأت بجامل هذه املنطقة
وغناها ،ومدى الظلم الذي لحق بها يف االعالم
الذي يركز فقط عىل الفقر والبؤس واالهامل.
ارصرت عندها عىل ان ابرز الجامل الذي
تتمتع به لجهة التضاريس الطبيعية ،لكن ايضا
ُ
قصدت
لجهة طبيعة اهل املنطقة وطيبتهم.
بالغزيل يف عنوان الفيلم العكاريني الذي
يزورون هيكل يف مطعمه .ارصرت ايضا عىل
ابراز هذا الجامل ،عل بعض اللبنانيني يتخلون
عن نظرتهم الخاطئة اىل عكار.

□ يف االونة االخرية ،سمعنا كثريا تنظريا سياسيا
وطائفيا حول قصص بيع االرايض ورشائها .ما
يهدد االرض يف رأيي هو الطائفية والسياسة
يف لبنان .وما يحمي االرض هم الناس الذين
يحبونها عن حق من امثال هيكل .ميارس
االعالم تخويفا للناس حول قصة فقدان االرض،
وال احد يفعل شيئا .من خالل هيكل ،كنت
اقدّم منوذجا لشخص ال ّ
ينظر ،بل يفعل ويقيم
يف ارضه ويشتغل ويعتني بها وينتمي اليها.
متمسك بها ،وهو الذي
لهذا السبب هو
ّ
سيبقى فيها ،بينام الناس الذين يرتكون ارضهم،
هم الذين يكتفون بالتنظري ،وجل ما يفعلونه
هو الهجرة والرحيل عن ارضهم.

■ نستشعر من فيلمك رسالة اىل اللبنانيني
بالتمسك بارضهم .يف رأيك ما الذي يهدد هذه
االرض؟

■ من خالل شخصية هيكل ،رأينا منوذجا للتسامح
واالنفتاح واالخوة بعيدا من االصوات املتعصبة
واملتشنجة التي ال تفعل سوى التحريض؟

باالرض واالحتكاك بها ،تجعل االنسان
بعيدا من الطائفية .ال ميكن لشخص يشتغل
يف االرض ان يكون طائفيا الن املفهومني
متناقضان .كام ركزت يف الفيلم عىل التنوع
البيئي الكبري الذي تتمتع به املنطقة ،وابراز
الغنى الديني والطائفي فيها ،واهمية
الحفاظ عليه.
■ ما الذي ينقص الصناعة السينامئية يف لبنان؟
□ امور كثرية تفتقد اليها ابرزها خطة سياسية
ورسمية لدعمها ،فليست هناك صناعة
سينامئية يف العامل قادرة عىل العيش من دون
دعم الدولة ومنحها التمويل والثقة الكافيني.
ميكن القول ان ال وجود لصناعة سينامئية
لبنانية ،بل تجارب فردية .هناك مهن غائبة
نضطر اىل االستعانة بها من الخارج .مثال ،عدد
كتّاب السيناريو قليل يف لبنان.
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كتاب الشهر

ّ
مصورة لنجوم الفن األصيل
سيرة أدبية

النهضة العربية كما روتها مليا زيادة

عندما و ّقعت مليا زيادة النسخة الفرنسية من "يا ليل يا عني" العام املايض
يف بريوت ،اكتشفها الجمهور اللبناين كاتبة ،هو الذي يعرفها فنانة تشكيلية
لبنانية فرضت حضورها عامليا انطالقا من باريس .لكن كتابها الذي صدر اخريا
بالعربية ال ميكن تصنيفه يف خانة الرواية حرصيا .انها سرية ادبية تصاحبها
الرسوم لعاملقة املوسيقى والغناء والرقص والفن الذين طبعوا ذاكرتنا ،وخلدوا
يف وجداننا وصنعوا نهضتنا العربية

غالف الكتاب
بريشة مليا زيادة.

حني اكبت الكاتبة والرسامة والفنانة
البرصية مليا زيادة ( )1968عىل سرية
اسمهان ( 1912ـ  ،)1944كانت مأخوذة
بقصة تلك االسطورة التي ولدت عىل منت
باخرة متوجهة من ازمري الرتكية اىل بريوت،
قبل ان تلقى حتفها بعد  27عاما غرقا يف
مياه النيل .سحرتها الرواية القدمية عن ان

ع ّرافا يرضب يف الرمل يف احدى عشوائيات
القاهرة ،تنبأ لها بذلك القدر املشؤوم
حني كانت ال تزال مراهقة مل تعرف بعد
طريقها اىل املجد ،وال اىل الضياع الذي
طبع مسريتها.
البحث يف سرية املطربة السورية التي
هزّت عرش ام كلثوم وكانت حياتها ضاجة

بعالمات االستفهام والشك والجنون
والتهور واالزواج والعشاق والتجسس
ايضا ،سيأخذ زيادة اىل عامل مجيد عنوانه
الطرب واالبداع والفن والسينام والحرية.
عامل ليس بعيدا زمنيا ،اال ان االحداث
التي غزت العامل العريب وضعته عىل الرف،
وادخلته طي النسيان .انه عامل ام كلثوم،
وبديعة مصابني ،وسامية جامل ،وفريد
االطرش ،ومحمد القصبجي ،ومحمد عبد
الوهاب ،واحمد رامي ،وزكريا احمد،
والقاهرة ارض كل االحتامالت واالحالم
املجنونة ،وبالد الشام التي كانت تصدّ ر
املبدعني اىل القاهرة الكوسموبوليتية،
مصنع النجوم واملجد والشهرة.
وجدت مليا زيادة ان تحدي راهننا االسود
ال يكون اال باستعادة ماض ميضء مل يتح
للعرب كام للغرب اكتشافه كام يجب.
هكذا ،غاصت يف كتاب جعلت النساء
بطالته الرئيسيات .نساء يف فضاء الفن
واالبداع ،تحدّ ين الظروف والقيود
االجتامعية والدينية وظروف زمنهن،
من اجل تحقيق احالمهن االكرث جموحا.
صحيح ان اسمهان وام كلثوم هام
الشخصيتان الرئيسيتان يف كتاب "يا ليل يا
عني" ،اال ان القصص والسري االخرى التي
ترسد عىل هامش السريتني الرئيسيتني ال
تقالن ابهارا وادهاشا عن كوكبي الغناء.
يف عام  2015اصدرت زيادة املقيمة يف
باريس كتابها بالفرنسية .عمل زاوجت فيه
بني الرسد املمتع لجوانب وزوايا وتفاصيل
انسانية حميمة من سري املبدعني الذين
قاربتهم ،والرسوم التي قدّ مت معادال
برصيا ادخلنا يف زمن تلك املرحلة عن حقّ .
فعلت ذلك باالستناد اىل صور من حفالت
او مشاهد من افالم تلك الحقبة ،واعادت
تجسيدها بالرسم .االهم من كل ذلك ان
سرية هؤالء الكواكب واالعالم يف الفن
والتمثيل والطرب والغناء واملوسيقى،

تقاطعت مع قرن من التحوالت التاريخية
التي طبعت املنطقة وارخت بظلها
عليها من زمن امللكية يف مرص وافول
االمرباطورية العثامنية ،وانقالب الضباط
االحرار واالنتداب ،ونكبة فلسطني
والنكسة وحرب لبنان يف السبعينات...
لحسن الحظ ان هذا الكتاب وجد طريقه
اخريا اىل لغة الضاد ،اذ ع ّربته "دار
هاشيت انطوان" (ترجمة جان هاشم)،
ليصبح وثيقة برصية عن عرصنا الذهبي،
حيث "مالهي القاهرة ،االستوديوهات،
الفيالت ،الكازينوهات ( )...الغناء،
املوسيقى ،الصوت ،الهتاف ،النجاح،
املجد ،الجرأة ،العبقرية ( )...الصحافيون
البارزون ،امللحنون صاحبات املالهي كبار
الحجاب ( )...اسمهان ،ام كلثوم ،عبد
ّ
الوهاب ،فريد االطرش ،سامية جامل ،ليىل
مراد ،نور الهدى ،صباح ،فريوز ونجوم
الرشق ( )...صاالت السينام يف بريوت،
قصور دمشق ،ارصفة ميناء االسكندرية،
شوارع القدس ،بالط بغداد ( )...الراديو،
االسطوانات ،امليكروفونات ،الكامريات،
مقدمات االفالم ،االضواء ،ستارة املرسح،
االوركسرتا ،الحفالت ،الجمهور ،الطرب
والنشوة ( )...صوت العرب ،الفنادق
االسطورية" ،السان جورج"" ،امللك داود"،
"االورينت باالس"" ،مينا هاوس" واندثار
هذه املعامل التي ح ّلت مكانها عامرات
الباطون وفق ما جاء يف التقديم املخترص
للعمل.
تستهل زيادة الكتاب بعام  ،1917حني
هربت عائلة االمري فهد االطرش وزوجته
يف السفينة من مرفأ ازمري يف تركيا حيث
كان يعمل ،اىل بريوت .بعدما ساندت
عشرية آل اطرش يف جبل الدروز يف سوريا
الثورة العربية عىل االتراك ،باتت حياة
االمري فهد يف تركيا يف خطر .عىل منت
الباخرة ،ولدت آمال االطرش التي ستصبح
االسطورة اسمهان ،وستعرب سامء الفن
كنيزك رسعان ما انطفأ ،لكنه ترك اثره
عىل امتداد االجيال .تتوقف زيادة عند
فيال اسمهان يف حي مار نقوال يف بريوت
حيث عاشت تحت االقامة الجربية التي

فرضها عليها االنكليز عام  ،1942وهي
آخر مكان عاشت فيه يف لبنان قبل اشهر
من موتها يف القاهرة .لكن قبل ذلك،
تحيك زيادة كيف ف ّرت والدتها عليا
املنمقة واملرفهة من االمري فهد الذي كان
ّ
يريد ان يعيدها اىل السويداء .اخذت
عليا عائلتها الصغرية املؤلفة من اسمهان
وفريد وفؤاد اىل القاهرة ،ا ّم العواصم
العربية التي ستلعب الدور االول يف والدة
االسطورة .يف ذلك الزمن ايضا ،كانت
العاصمة املرصية تشهد بزوغ الحداثة

وانبهرا مبمثالت استثنائيات كعزيزة
امري وآسيا داغر اللبنانية وبافالم مثل
"قبلة يف الصحراء" و"بنت النيل"
و"حسناء الصحراء" ...ومثل اسمهان
التي سيكتشفها امللحن العبقري محمد
القصبجي ،وآسيا داغر ،كثريات ميمن
شطر القاهرة يف تلك الحقبة ،ينشدن
الحرية واملجد والشهرة وتحقيق الذات
والهرب من واقعن البائس يف وطنهن .ال
ميكن ان ننىس الراقصة الخالدة بديعة
مصابني ( 1892ـ  .)1974قبل ان تصبح

أم كلثوم.

وجدت مليا زيادة ان تحدي
راهننا االسود ال يكون اال
باستعادة ماض مضيء
من صاالت سينامئية ورشكات اسطوانات،
وانتاج افالم ،ورياح تغيري يف مجال االعالم
والتأليف املوسيقي...
يف هذا املناخ ،ترعرعت اسمهان وشقيقها
فريد اللذان فتنا بالفن الجديد الذي
هو اشبه بالسحر اي السينام .كانا
يقفان لساعات يتأمالن يف عيني فاطمة
رشدي التي لقبت بسارة برنار الرشق،

ربة ليايل القاهرة من دون منازع ،كانت
مصابني مجرد طفلة تعرضت لالغتصاب
يف عمر السابعة ،وعاشت حياة الفقر
والبؤس قبل ان تهرب اىل مرص وتصبح
زعيمة املرسح االستعرايض طوال  30عاما
وتجمع ثروة طائلة ،وتطلق كازينوهات
الرقص والسهر ،وتبدد اموالها ومتوت يف
زحلة البقاعية .هناك ايضا روز اليوسف
( 1898ـ  )1958يتيمة االم التي وضعها
والدها الرثي يف عهدة عائلة مسيحية
تولت تربيتها يف مقابل اجر يف لبنان .اال
ان باخرة كانت تقلها صغرية من بريوت
اىل امريكا ،حطت يف االسكندرية .هناك،
هربت الطفلة وراحت تتنقل يف االوساط
املرسحية ،وتبناها الفنان الشهري عزيز
عيد .يف الرابعة عرشة من عمرها ،بدأت
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املكتبات
واجهة املكتبات
واجهة
■ يبدأ الكاتب العراقي املقيم يف هولندا
محمد حياوي روايته "خان الشابندر" (دار
اآلداب) مبقطع لرحيلة موسكا ،الشاعرة
االفغانية الشابة التي قتلها تنظيم "طالبان".
فام قاسته تلك الشاعرة عىل يد هؤالء ،حارض
بنسخته العراقية يف بالد الرافدين.
"خان الشابندر" رواية عن بغداد املمزقة
واملذبوحة ،عن االرهاب واالصولية ،عن
الحرب االهلية والدمار والقضاء عىل الحجر
والبرش والحضارة .تجري االحداث يف بغداد بعد االجتياح االمرييك عام
 ،2003لرتصد حياة نساء عراقيات يسكنّ يف "حيدر خانة" ،ويسلكن
طرقا ودروبا قاسية نتيجة الفقر والبؤس والظلم والطغيان واالستبداد.
يرسم حياوي فسيفساء للعراق الراهن املحارص بشتى انواع العنف.

اسمهان.

تتس ّلق سلم الشهرة بادوارها التمثيلية،
اال انها ستعتزل يف عز مجدها ،وتقرر
تأسيس صحيفة رائدة ما زالت تصدر
حتى اليوم يف القاهرة ،وهي الوحيدة
التي تحمل اسم امرأة .انها جريدة "روز
اليوسف" التي كانت االوىل يف الدفاع
عن مجتمع الفنانني الذي كان ينظر اليه
بريبة واحتقار .راحت تقارب التابوهات
االجتامعية والسياسية ،وعارضت االنكليز
وتجرأت عىل امللك ودافعت عن حقوق
املرأة ،ما ادى اىل دخول روز اليوسف اىل
السجن مرات عدة.
هناك ايضا عبد الوهاب الذي اجرب
وغي النظرة
الجمهور عىل احرتام الفنانني ّ
التي كانت سائدة عنهم بانهم منحرفون
ومنحلون اخالقيا ،واحدث ثورة يف مجال
التأليف املوسيقي .ووسط كل هذا ،كوكب
الرشق ام كلثوم .تلك الفالحة الصغرية
التي ولدت يف احدى قرى دلتا النيل.
والدها كان امام مسجد ع ّلمها انشاد
التواشيح الدينية ،وصارت ترافقه يف زي

عمل زاوج السرد
املمتع لجوانب وزوايا
وتفاصيل انسانية حميمة
من سير املبدعني
الصبيان لتنشد يف املناسبات االجتامعية
يف القرى املجاورة .نقطة التحول كانت
بعد عام  ،1916حني تعرف والدها اىل
الشيخني زكريا احمد وابو العال محمد
اللذين اتيا اىل القرية الحياء ليايل رمضان.
عندها ،اقنعا االب باالنتقال اىل القاهرة
ومعه ام كلثوم .كانت تلك الخطوة االوىل
يف مشوارها الفني نحو الخلود .طبعا،
ستصبح ام كلثوم الحقا صوت "ثورة
يوليو" وسيزداد نفوها يف االذاعة املرصية
عند تأسيسها وبني الجمهور العاشق
االبدي لها.

بديعة
مصابني.

اال ان مليا زيادة لن تكتفي برسد هذه
الخطوط العامة ،املمتعة رغم كل يشء.
ستتوقف عند الغرية بني مطربات ذاك
الزمن ،وعند احساس الخطر الذي
شعرت به ام كلثوم تجاه اسمهان ،ثم
ليىل مراد ،وعند قصص العشق والغرام
والخذالن ،ولوعة احمد رامي وحبه
الرسي لـ"الست" ،والقصبجي الذي
ّ
كان يكفيه فقط ان يجلس وراءها عىل
العود خالل حفالتها .سرنى كيف ظلمته
وهمشته وقضت عليه حني قدم الحانا
السمهان.
ستمتد هذه السري املشوقة والرسد املمتع
عىل رقعة قرن من التاريخ العريب .سنشعر
بان زاوية يف قلوبنا تنطفئ كلام ذوى نجم
يف سامء هذا العامل .سنتأمل الشكال املوت
املختلفة التي القاها هؤالء العاملقة،
كأن افولهم طوى صفحة مجيدة من
تاريخنا ،واندثرت معامل واماكن ّ
شكلت
هذه الذاكرة ،لتحل مكانها ابنية شاهقة
وعامرات باطون بال ذاكرة.

■ يواصل االعالمي زافني قيومجيان توثيق
ذاكرتنا البرصية والتلفزيونية .بعد كتابه
"اسعد الله مساءكم  -مئة لحظة صنعت
التلفزيون يف لبنان" (هاشيت -انطوان) الذي
ضم  100صورة تلفزيونية ش ّكلت مفرتقاً يف
تاريخ التلفزيون يف لبنان منذ عام  1959حتى
نهاية الثامنينات ،ها هو يصدر اخريا كتابه
الجديد "لبنان عىل الشاشة" بلغة انكليزية.
هنا ،قدّم زافني  160لحظة تلفزيونية بارزة
(بني "توك شو" ،ونرشات اخبارية ،ودراما
تلفزيونية )...تعكس الفرتة التي ُقدِّمت فيها ،اجتامعيا وسياسيا وفنيا
وثقافيا .ورغم ان الكتاب صادر باالنكليزية ،اال ان الصور هي التي تحتله
مع تعريفات وجيزة بكل لحظة .هكذا ،سنتف ّرج عىل الراحلة ليىل كرم
يف ع ّز مجدها ،وملكة جامل لبنان السابقة جورجينا رزق ،ورائد املرسح
الشعبي شوشو ،واالعالمي الراحل رياض رشارة وغريهم من الوجوه التي
طبعت وجدان اللبنانيني وش ّكلت وعيهم وذاكرتهم.
■ هل لبنان امة مكتملة أم جزء من امة اوسع
واشمل؟ وهل القضايا اللبنانية تختلف اختالفا
جذريا عن القضايا العربية او االسالمية؟ وهل
من قضايا لبنانية ال ترتبط بالعالقات االقليمية
والدولية؟ اسئلة يطرحها الباحث اسامعيل
االمني يف كتابه الجديد "االمة اللبنانية ـ من
املصالح االجنبية اىل الوقائع املحلية" (رشكة
املطبوعات للتوزيع والنرش).
من خالل التوغل يف هذه الشؤون ،يستعرض
الكاتب طروحات مبرشين كبار بفكرة االمة اللبنانية ،امثال شارل
مالك وميشال شيحا وجواد بولس وغريهم ،ويقارب اسسها العميقة

يف وجدان كامل الصليبي ،ومفهوم الهوية عند الروايئ املعروف امني
معلوف ،مقاطعاً اياه مبفهوم "االمة العربية" عند ميشيل عفلق،
و"االمة السورية" عند انطون سعادة ،و"االمة االسالمية" يف الفكر
االسالمي املعارص.
■ يف كتابه الجديد "كراهية االسالم :كيف
يص ّور االسترشاق الجديد العرب واملسلمني؟"
(الدار العربية للعلوم نارشون) ،يتع ّمق
الناقد واملرتجم الفلسطيني فخري صالح يف
دور "االسترشاق" يف تقديم صورة مش ّوهة
عن االسالم .بعد استعراض طروحات ثالثة
مفكرين غربيني كتبوا عن خطر املسلمني عىل
الغرب ،وهم املسترشق الربيطاين  -االمرييك
برنارد لويس والباحث االمرييك صموئيل
هنتنغتون وفيديار سوراجرباساد نيبول ،يصل اىل املسترشقني الجدد .بعد
تفكيك خطابهم ،يربهن كيف ان كتاباتهم تهدف فقط اىل جعل االسالم
عدوا جديدا للغرب.
■ من خالل روايتها "مرام" (دار الساقي)،
تحيك فدى ابوشقرا عطالله مأساة ومعاناة اي
فتاة تعيش يف مجتمع رشقي ،وتجد نفسها
سجينة نظام ذكوري ال يرى يف الفتاة سوى
"رشف" الرجل.
انها قصة سارة التي هربت من استبداد عمها
الذي صار وليا عليها بعد موت امها واختفاء
والدها .يف بريوت ،بدّلت اسمها اىل مرام،
وارتادت الجامعة كام حلمت عىل الدوام.
لكن املايض الذي توهمت انها تحررت منه ،رسعان ما يحارصها من
جديد.
■ بعد كتابه عن املوسيقي الراحل زيك ناصيف
( 1916ـ  ،)2004ها هو املؤرخ والكاتب
اللبناين فيكتور سحاب يصدر "الشحرورة
صباح ـ نجمة النهضتني املرصية واللبنانية"
(دار نلسن) .كالعادة ،الكتاب عبارة عن حوار
طويل اجراه املؤلف مع الراحلة الثلثاء 19
ترشين االول  ،2004يف "فندق كومفورت"
يف الحازمية .يبدأ العمل مبقدمة كتبها سحاب
عن ظروف املقابلة ،ثم يأيت الحوار ،تليه قامئة
بافالم صباح ومشاركاتها يف املهرجانات ومرسحياتها وازواجها ،وتحليل
بعض اغنياتها ،وينتهي مبجموعة كبرية من الصور من اجتامعات عائلية
وشخصية اىل اطالالتها السينامئية وحفالتها املختلفة.

95

96

عدد  - 41شباط 2017

عدد  - 41شباط 2017

تأثير نقص بعض الفيتامينات على االنسان

تغذية

ناتالي غرّة

الصوديوم :االرتباك وضعف الذاكرة.
البوتاسيوم :الفتور واالرتباك.
الحديد :االرتباك والخمول وصعوبة يف االستيعاب.
املاغنيزيوم :االكتئاب واالرتباك وتعكر يف املزاج.
املانغانيز :القلق واالكتئاب.
السيلينيوم :تغيري املزاج.
فيتامني :B1التشوش الذهني ،فقدان الشهية ،فقدان الذاكرة ،تقلب يف املزاج ،االكتئاب والتعب.
فيتامني  :B6تقلب يف املزاج ،االكتئاب ،االرق واالرتباك.
فيتامني  :B12فقدان الذاكرة ،االرتباك والخرف.
حمض الفوليك :االكتئاب وفقدان الذاكرة.
فيتامني  :Eالخمول واالكتئاب.
االحامض الدهنية االساسية :الخمول واالكتئاب.
االحامض االمينية (الربوتني) :تقلبات يف املزاج.

توازناتها الدقيقة تؤثر على الصحة

ال تفرطوا في الشه ّية وإحذروا فقدانها

تشكل الشهية للطعام عامال اساسيا يف النظام الغذايئ لالنسان .لكن يف حال
تحولت اىل شهية مفرطة ،او فقدت ،فهذا يعني ان مثة خلال ما يف عنرص التحكم
الذي يعرف بنظام متناسق بني الجهاز الهضمي والدماغ
هذا النظام يرتبط بسلوك الفرد ،والعوامل كيفية التع ّرف عىل بعض «الناقالت
النفسية والظروف التي تحوط به .فاضطرابات العصبية»

االكل ،زيادة او نقصانا ،تؤدي اىل التأثري سلبا عىل
الكثري من االجهزة يف الجسم ،وتعرضه المراض
متنوعة.
وقد اظهرت الدراسات التي اجريت حديثا ،ان
بعض االطعمة وامناط الحياة تؤثر عىل عمل املواد
الكيميائية يف دماغ االنسان ،والتي لديها القدرة
عىل تعديل املزاج ،وتسمى «الناقالت العصبية»
(.)Neurotransmitters

• السريوتونني:
مادة كيميائية تفرز بعد تناول الكربوهيدرات
(السكريات والنشويات) .تعزز الشعور بالهدوء،
وتحسن املزاج ،وتخفف من االكتئاب .وهي
مصنوعة من الحمض االميني :الرتيبتوفان.
واملستويات املرتفعة منها تساعد عىل السيطرة
عىل الشهية ،وتلبية الرغبة الشديدة ،وتوفري شعور
الرفاه والهدوء الداخيل.

• الدوبامني:
مادة كيميائية تفرز بعد تناول الربوتني (اللحوم،
الدواجن ،منتجات االلبان والبقوليات) .وهي
تعزز الرتكيز الذهني واليقظة .وتنتج من الحمض
االميني :التريوزين.
• غريلني:
ناقل عصبي يؤدي اىل الرغبة الشديدة يف تناول
الكربوهيدرات ،واالطعمة الدسمة عندما يكون
مستوى الكورتيزول مرتفعا ،والذي يحدث يف اكرث
االوقات عند حالة االجهاد ( .)Stressيف املقابل،
فان الكورتيزول يقلل من انتاج السريوتونني.
• االندورفني:
عندما تكون افرازات هذا الناقل العصبي مرتفعة،
تكون مهمته التخفيف من آالم الجسم فيشعر
االنسان بالراحة والسعادة.

ما هو تأثري منط الحياة والخيارات الغذائية
عىل الدماغ؟

عندما يقلل االنسان من تناول السعرات الحرارية
بهدف تخفيف الوزن ،سيكون اول تأثري عىل ذلك
تجويعا للدماغ ،كام ان معدل افرازات السريوتونني
سينخفض تدريجيا .وهذا الناقل العصبي يساعد
عىل الشعور بالهدوء ،وله دور محوري يف تنظيم

الشهية ،االمر الذي سيؤدي اىل الرغبة الشديدة
يف تناول االطعمة املتنوعة ،واىل االكتئاب والقلق
والخمول ،عدا عن مشاعر اليأس او الغضب.
اذا كان الشخص ال يتناول وجبات الطعام املتنوعة،
سيصاب بانخفاض يف مستويات معدل السكر
يف الدم عىل نحو غري طبيعي .هنا تبدأ الرغبة
الشديدة يف تناول شتى االطعمة من دون وعي

الكيرسيتني ()Quercetin

الكريسيتني ( )Quercetinينتمي اىل فئة الفالفونويد التي تعرف مبضادات االكسدة.
مصادره الغذائية :وجد الكريسيتني يف عدد من االطعمة مثل البصل ،التوت الربي ،الكزبرة،
البطاطا الحلوة ،القرنبيط ،الكرنب ،وغريها.
فوائده الصحية :تم التحقق من الفوائد الصحية للكريسيتني يف عدد من الدراسات
وتوصلت اىل النتائج التالية:
ازالة السموم :ميكن ان يعزز الكريسيتني نشاط االنزميات املضادة لالكسدة التي متكن من
ازالة السموم.
ارتفاع ضغط الدم :يساعد الكريسيتني عىل خفض ارتفاع ضغط الدم.
حامية ضد االمراض املختلفة مثل :هشاشة العظام ،بعض اشكال الرسطان ،امراض الرئة،
امراض القلب ،االوعية الدموية.

او سيطرة( ،نتيجة افرازات االنسولني) ،ما سيؤدي
اىل زيادة يف الوزن.
عندما نقلل السعرات الحرارية النقاص الوزن،
سيؤدي ذلك تلقائيا اىل انخفاض يف مستوى
االنسولني وهرمون الغدة الدرقية ،وهذا االمر
يساهم يف انخفاض االيض( .يف هذه الحالة ال
ميكن خسارة الوزن بسهولة) .لذلك ،من اجل اتباع
حمية غذائية صحيحة وصحية ،يجب االستعانة
باختصاصية تغذية.
يف املقابل ،اظهرت االبحاث ايضا ان الناقل
العصبي  ،Galaninيزيد الرغبة يف تناول
االطعمة الدسمة .فعندما يحتوي النظام الغذايئ
عىل الكثري من الدهون ،سيؤدي اىل افراز مادة
الـ  ،Galaninوكلام زادت هذه املادة ،زادت
الرغبة يف تناول املزيد من الدهون .كام اظهرت
االبحاث ان تناول كميات اقل من الدهون
السابيع عدة يقلل من مستويات .Galanin
لذلك فان قللنا من تناول كميات كثرية من
الدهون والكربوهيدرات ،فهذا يعني انه مع
الوقت سوف تتضاءل الرغبة يف تناولها.
عندما نتناول بكرثة الكربوهيدرات املعقدة والتي
تحتوي عىل الكثري من السكريات ،سيؤدي ذلك
اىل زيادة معدل السريوتونني ،ما يشعر الشخص
بالهدوء واالسرتخاء .لذلك ميكننا ان نرى كيف يتم
املزج بني معدل السكر ومعدل الدهون يف الكثري
من الحلويات التي تشعرنا بالهدوء والرضا ،وهي
تحفز الرغبة يف تناول املزيد من الحلويات.
االجهاد او الـ ، Stressهو ايضا سبب شائع
لالفراط يف تناول الطعام .واظهرت بعض
الدراسات ان اثنني من ثالثة اشخاص يأكالن اكرث
عندما يعانيان من التعب.

نصائح

عىل االنسان ان يجري تغيريات صغرية عىل منط
سلوكه الغذايئ مع مرور الوقت ،لتحسني العادات
املتبعة يف تناول الطعام و السيام عند الزيادة يف
الشهية واالفراط يف االكل .كام يتوجب عليه بذل
قصارى جهده الختيار االطعمة الغنية باملواد
املغذية خصوصا عندما يكون تحت الضغط ،مثل
الخرضوات ،الفاكهة ،الحبوب الكاملة ،الربوتني
الخايل من الدهون ،االلبان والدهون الصحية
ولكن باعتدال ،والحد من تناول السكريات،
الدهون غري الصحية ،الكافيني والكحول.
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مقال

رياضة
رئيس اإلتحاد اللبناني للتايكواندو:
هدفي تزاوج لعبة أوملبية والتعليم والثقافة
عانت لعبة التايكواندو الكثري من املشاكل والخالفات يف السنوات املاضية ،وصلت
اىل حد القطيعة بني االتحاد وعدد من النوادي التي لجأ بعضها اىل القضاء ،ما عقد
االمور واوصلها اىل احتامل شطبها من سجالت االتحاد ،تنفيذا للقوانني التي متنع
النوادي من اللجوء اىل القضاء املدين

رئيس االتحاد اللبناين للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة.

ش ّكل انتخاب طبيب االسنان الدكتور حبيب
ظريفة رئيسا لالتحاد اللبناين للتايكواندو
الخطوة االوىل يف مسرية اعادة انطالق اللعبة،
خصوصا وانه واحد من ابنائها عارصها العبا
حقق انتصارات وانجازات ،ثم مدربا ومديرا
فنيا للمنتخب الوطني ويحمل مرشوعا
لتطويرها وتحديثها.
"االمن العام" زارت ظريفه وسألته عن كيفية
تحقيق الوعود التي اطلقها وابرزها احراز
ميدالية اوملبية يف اوملبياد "طوكيو ."2020
■ ملاذا حبيب ظريفة ،طبيب االسنان ،رئيسا
التحاد التايكواندو؟

□ انا ابن اللعبة ،ومسرييت كالعب ومدرب
ومدير للمنتخب الوطني دفعت من هم
حويل اىل تشجيعي لالقدام عىل هذه الخطوة
واتخاذ املبادرة بالرتشح .اضافة اىل حبي ملزاولة
اللعبة وعشقي العمل االداري الذي زاولته من
مواقعي املختلفة العبا ومدربا.
■ ما الذي يجمع عامل الطب بعامل الرياضة،
وتحديدا بلعبة التايكواندو؟
□ احد اهدايف الرئيسية جمع التعليم مع لعبة
قتالية اوملبية .انا من املؤمنني بان خالص البلد
ممكن من خالل لعبة التايكواندو .هذه عقيديت
التي اخربتها اىل السفري الكوري يف لبنان الذي

□ التصميم والعزم واالرصار واملثابرة .اللجنة
االدارية لالتحاد تضم عنارص من كل املواصفات
العبني وابطاال سابقني ومدربني وحكاما دوليني
وهي قادرة عىل تحقيق ما تصبو اليه.

د ّونها بدوره عىل الصفحة الرسمية للسفارة،
وكتبتها اىل العبي املنتخب الوطني عشية
استحقاق االلعاب االوملبية  .2012فااللعاب
القتالية وتحديدا التايكواندو لديها تأثري يف
حياة االنسان .فهي تنمي لديه الحس الوطني
والشعور القومي وتبعده عن الغرائز الطائفية
واملذهبية والعرقية .هدفنا بناء مجتمع من
العبني يتمتعون بحس املواطنة الحقيقية حتى
يصبح هذا املجتمع منوذجا صالحا لالخرين .هذه
التجربة نجحت مع طالبنا يف نادي مون ال سال
حيث كان االهتامم بعالمات املدرسة واملتابعة
مع االهل ال يقل اهمية عن الحصص التدريبية.

■ ما هي املشاكل االساسية التي تواجهها
اللجنة االدارية؟
□ بعض االمور االدارية ،ابرزها املتابعة مع
النوادي التي نحن يف صدد معالجتها من خالل
الجلسات االدارية التي عقدناها واقررنا فيها
 55بندا تتضمن امورا مهمة عىل الصعيدين
االداري والفني ،ابرزها تفعيل عمل اللجان
التي يتجاوز عددها  25لجنة .سنكون اول
اتحاد يف الرشق االوسط يحمل شهادة الجودة
( ISOواول اتحاد الكرتوين ()I.Federation
عىل ان يتم االعالن عنهام تباعا يف االول من
نيسان وايار املقبلني.

■ ما هو مرشوعك لتطوير لعبة التايكواندو
محليا؟
□ بناء مجتمع يكون مثال اعىل لكل املجتمعات
من خالل التزاوج بني مبادئ لعبة قتالية اوملبية
والثقافة والتعليم من دون تفضيل واحدة عىل
اخرى .هذه العقيدة بدأت من خالل مدرسة
التايكواندو مع استاذي باسم عاد والتي
ساحاول تعميمها عىل كل اللعبة يف كل الوطن.
تحقيق هذا االمر يوجب وجود اتحاد ومدربني
ونواد واكادمييات ومدارس (ادخاله يف املناهج
املدرسية) يواكبها نتائج عىل مستوى عاملي
وهذا ليس صعب املنال.

■ تسلمت اتحادا عاىن من مشاكل ادارية كبرية
وصلت اىل حد انسحاب نواد ولجوء بعضها اىل
القضاء .كيف عالجت هذه املشاكل؟
□ اللجنة االدارية لالتحاد اتخذت قرارا يف
اول جلسة عقدتها الغاء الدعاوى املقدمة
من االتحاد ضد النوادي ،واللجنة القانونية
تتابع عملها يف هذا املوضوع .هناك ارصار من
الجميع عىل طي صفحة املايض وفتح صفحة
جديدة.

■ العب ،مدرب ،ثم مدير فني للمنتخب
الوطني ،واالن رئيس لالتحاد .ماذا تعلمت من
هذا املسار الطويل؟
□ مسار طويل وشاق ،لكن َمن يتعب ويجتهد
يف لعبة التايكواندو ال بد من ان يصل .وجودي
عىل رأس االتحاد سيساعدين كثريا عىل تحقيق
مرشوعي الذي ليس صعبا.
■ ما الذي ستنقله من تجاربك السابقة اىل
اتحاد التايكواندو؟

■ دعوت يف برنامجك االنتخايب اىل ارشاك
الجميع يف عمل االتحاد ،هل هذا االمر يتم
حاليا وكيف؟
□ نعتمد سياسة ّمل الشمل ،والجميع سيكون
ممثال يف اللجان االتحادية وتحديدا اللجنتني
الفنية والتحكيمية .بعد اليوم لن يبقى احد
مستبعدا.
■ حددت مهمتك عىل رأس االتحاد بتحقيق
االنجازات وترك بصمة يف الرياضة اللبنانية،
كيف؟
□ اللبناين اشتهر بحبه للتحدي وبقدرته عىل
االبتكار .لن اوفر اي جهد لرتك بصمة

اللجنة األوملبية
تركيبة طائفية وسياسية؟
مل تدخل السياسة معرتكا اال افسدته ،وقطاع الرياضة يف لبنان يدفع منذ
فرتة طويلة فاتورة التدخالت السياسية حيث مل يعد ممكنا انتخاب اي
لجنة ادارية التحاد او ناد او جمعية من دون ان يكون للسياسة دور
بارز يف تحديد هوية االعضاء ،وفق معيار الوالء لهذا الحزب او التيار او
الزعيم يف الدرجة االوىل ،عىل حساب الكفاية والنزاهة والخربة واالنتامء
الوطني.
ّ
تدخل السياسة يف الرياضة ليس وليد صدفة ،بل هو نتيجة رصاع نفوذ
سيايس وطائفي انعكس عىل القطاعات املختلفة ،وح ّول الرياضة من
قطاع جامع للشباب تحت مظلة الروح الرياضية اىل حلبة رصاع لتحقيق
انتصارات سياسية ضيقة ،واىل لعبة مصالح وتوازنات طائفية ومذهبية
ومناطقية تحولت الحقا اىل متثيل سيايس "عىل املفضوح واملكشوف"،
وتحالفات غريبة ،عجيبة وهجينة تعتمد يف غالب االحيان عىل لعبة املال
والنفوذ وسلوك "ميليشيوي ومافيوي" ساهم يف انتشاره اداء عدد كبري
من املسؤولني الرياضيني الذين ال يرتددون يف اللجوء اىل الرئيس او الزعيم
او النائب او املسؤول ،لضامن بقائهم يف مناصبهم رغم اخفاقهم وفشلهم.
والن الرياضة يف لبنان ،كام كل القطاعات ،تعاين من التفكك السيايس
واالقتصادي واالجتامعي الذي يعيشه لبنان منذ سنوات ،جاءت انتخابات
اللجنة التنفيذية للجنة االوملبية اللبنانية صورة طبق االصل بصبغة طائفية
وسياسية ،حيث توزع فيها االعضاء املناصب الـ 14مذهبيا وحزبيا ،فكان
قرار التمديد لغالبيتهم من خارج الجمعية العمومية التي وفق القانون
والنظام واملنطق والرتاتبية االدارية هي صاحبة القرار ،اال اذا كان هذا
القرار مصادرا بفعل سطوة االحزاب عىل االتحادات كام هي الحال منذ
سنوات.
والن الحل االفضل واالنسب يف هذا االطار تسليم مسؤولية القطاع اىل
اختصاصيني كفيني اصحاب خربة ،واالهم منزهني من الغايات الشخصية
الضيقة ،وما اكرثهم واقلهم يف الوقت عينه ،الن غالبيتهم تنفر من الشواذ
وترفض الفساد والرشوة والتبعية واالستزالم ...فهل من يتعظ قبل قوات
االوان ،وتكون الحال التي بلغتها الرياضة اللبنانية اداريا وفنيا درسا نافعا
ليقظة ما ،تعيد الرياضة اىل الرياضة؟
عذرا ،فاملسيئون اىل الرياضة ال ضمري لهم .فلامذا املناشدة واملطالبة
بوقفة ضمري؟
نمر جبر

nemer.jabre66@yahoo.com
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رياضة
من خالل السعي الدؤوب اىل ايصال لعبة
التايكواندو التي هي قتالية اوملبية اىل كل بيت
وبناء جيل لديه وطنية ،ورسم طريق تكون
متاحة امام كل الرياضات لالستفادة منها.
■ ما هي االولوية يف تشكيل اللجان ،ووفق اي
آلية يتم اختيار اعضائها؟
□ لدينا  25لجنة .قوتنا تكمن يف اللجان الفنية،
بينام ضعفنا موجود يف اللجان االدارية .لن
نرتدد يف تقوية نقاط الضعف وتعزيز نقاط
القوة .طلبنا من كل النوادي ارسال السري
الذاتية لالشخاص الذين يرغبون العمل يف
اللجان التي عىل ضوئها سيتم اختيار االشخاص
مع تربير قرار الرفض او القبول .ما يطمنئ
ان الجميع متحمس ويرغب يف العمل وابراز
قدراته وكفايته.
■ هل ميكن لبنان استضافة بطولة قارية او
عاملية؟
□ اكيد ،نحن عىل تواصل مع االتحاد الدويل
لتنظيم بطولة دولية تدخل يف اطار جمع
النقاط للتأهل اىل االلعاب االوملبية لتكون
حافزا لالعبني املحليني للعب عىل ارضهم وامام
جمهورهم.
■ ما هو املستوى الحقيقي للتايكواندو اللبناين
مقارنة باملستويني العريب والقاري؟
□ عربيا عىل صعيد الرجال نحن نتنافس مع
االردن ومرص عىل املراكز الثالثة االوىل يف بعض
االوزان ،وعند السيدات نحن يف املركز االول
امام االردن ومرص .اما آسيويا فيجب ان ال
ننىس اننا يف القارة االقوى عىل صعيد االلعاب
القتالية .رغم ذلك نحن مصنفون يف املراكز
العرشة االوىل عند السيدات ،وعند الرجال
سوف نعمل عىل رفع مركزنا يف الرتتيب العام
رغم ان املهمة لن تكون سهلة.
■ يف السابق شكت نواد كثرية من مستوى
التحكيم وآليته ،هل من رؤية لديكم لتطويره
وتحسينه؟
□ لدينا افضل الحكام يف العامل بشهادة

االتحادين الدويل واالسيوي .نائبة رئيس لجنة
الحكام يف االتحاد الحكم الدويل جويل ديب
حائزة جائزة افضل حكم يف العامل مرتني،
وشاركت يف تحكيم ثالث العاب اوملبية .نقطة
الضعف يف هذا الجهاز ليست يف مستوى
الحكام ،بل يف التكنولوجيا .سنعمل عىل
ازالة هذا الضعف من خالل اعتامد االالت
التكنولوجية نفسها املعتمدة يف االلعاب
االوملبية .سنصل اىل مرحلة ال يعود فيها
الالعب يهتم لهوية الحكم كام يحصل يف
البطوالت العاملية.
■ بعض النوادي تتخوف من ان يكون لنادي
مون السال وتحديدا املدرب باسم عاد سطوة
عىل االتحاد ،خصوصا وان رئيس االتحاد
واالمني العام من النادي نفسه ومن تالميذ
املدرب عاد؟
□ سنتبع نهجا جديدا بوضع التجربة الناجحة
التي عشناها يف نادي مون السال عىل مدى
 25سنة وادت اىل تفوق النادي واحراز العبيه
ميداليات محلية وخارجية يف متناول الجميع.
لن تكون هناك سطوة من احد ،بل ستكون
كل االمور متاحة امام الجميع من دون استثناء
ومن دون ارسار.
■ هل من تغيري مرتقب عىل صعيد لجنة
الحكام ،خصوصا وان هناك حكاما لديهم
الكفاية لكنهم مستبعدون منذ فرتة غري
قصرية؟
□ لن يبق حكم مستبعدا ،وسوف نتعاون مع
الجميع .كل حكم ايجايب يريد التعاون سيكون
له دور .نحن يف حاجة اىل كل الكفايات.

سنكون اول اتحاد الكتروني
في الشرق االوسط
يحمل شهادة الجودة

■ ما هي املهلة التي وضعتها لنفسك العتبار
مرشوعك نجح او فشل؟
□ ممنوع الفشل .برنامجي ميتد اىل اربع
سنوات ،وساسعى وزماليئ يف اللجنة االدارية
اىل تنفيذه يف سنة واحدة .يبقى فقط امليدالية
االوملبية التي وعدت بها يف العاب طوكيو
 2020والتي نعمل عىل تحقيقها منذ اليوم
االول لتسلمنا مهامتنا.
■ ماذا اكتشفت من عمل االتحادات السابقة؟
هل يوجد ملفات؟
□ تسلمنا ما يكفي لنتمكن من االنطالق
لتحقيق اهدافنا .لدينا االسس الالزمة للعمل
بطريقة سليمة بعد ترتيب العالقات بني
القطاعات واللجان داخل االتحاد.
■ ما هي البنود االساسية التي يتضمنها
الربوتوكول الذي سيوقع مع السفارة الكورية
الجنوبية؟
□ تأمني مخيامت تدريبية للمنتخبات يف
كوريا ،دعم البطولة املحلية السنوية التي
تحمل اسم السفري الكوري وتتحمل السفارة
كل تكاليفها وتكون منقولة مبارشة عىل
شاشة التلفزة.
■ كيف سيتم اختيار العنارص للمنتخبات
الوطنية؟
□ كل العب يجمع اكرب عدد من النقاط خالل
البطولة السنوية ويحرز اللقب يلتحق حكام
باملنتخب الوطني .لن يكون هناك اي العب يف
املنتخب ال يستحق موقعه.
■ خائف عىل مستقبل رياضة التاكواندو؟
□ ما يطمنئ الشعور بالحس الوطني
والحامسة والرغبة يف التضحية املوجودين عند
غالبية رؤساء النوادي واملدربني الذين يريدون
خدمة اللعبة ،من خالل وقوفهم اىل جانب
االتحاد وليس خلفه .هذا يحملني مسؤولية
كبرية ويعطيني حافزا الستبعاد الخوف عىل
مستقبل اللعبة.
ن .ج
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رياضة
الغولف املتنقّ ل بني العصور والقارات:
لعبة امللوك والنبالء واألثرياء

نمر جبر

ظهرت رياضة الغولف قبل  500عام ،وقيل ان ملك اسكتلندا جاميس الثاين كان
يزاولها برفقة زوجته ماري .بينام نقلت بعض املصادر ان اصل اللعبة يعود اىل عهد
الرومان الذين حكموا بعض اجزاء انكلرتا واسكتلندا من سنة  43ميالدية اىل سنة
 400ميالدية ،وكانوا ميارسون لعبة يف الشوارع اطلق عليها "باجانيكا" يستخدمون
فيها عصا (قضيبا) مع كرة مصنوعة من الجلد ومحشوة بالريش
عام  754تأسست جمعية القديس اندرو لالعبي
الغولف التي سميت يف ما بعد "الرشكة الرشقية
لنادي امللك القديم" .لكن امليالد الحقيقي لهذه
الرياضة مل يظهر اال عام  1552اثر انشاء نادي
"اندرو" يف اسكتلندا .ملا رحل املهاجرون االوائل
اىل امريكا الشاملية منتصف عام  1800انتقلت
اىل الواليات املتحدة االمريكية وكندا ،وظلت
النظرة اليها عىل انها الرياضة التي تزاولها
الطبقة الرثية.
اقيمت اول بطولة للغولف يف الواليات املتحدة
عام  894يف نيويورك ،ومل تنل شهرتها اال بعد 20
عاما بفضل فرانسيس اوميت ابن عرشين ربيعا
الذي اذهل الناس بادائه الجميل ،علام ان بدايته
يف مالعب الغولف كانت كعامل لحمل مضارب

رئيس االتحاد اللبناين للغولف كريم سالم.

الالعبني ،وكان والده رجال بستانياً يزرع ويرعى
عشب مالعب الغولف .
اجتازت اللعبة بحر املانش زهاء سنة ،1850
فانترشت يف فرنسا يف منطقة البوسنة سنة ،1856
ويف مركز بياريتز سنة  ،1888ويف العاصمة باريس
سنة  ،1901فنشأت االتحادات التي تنظم هذه
اللعبة ومنها " اتحاد اندية فرنسا" و"االتحاد
الفيديرايل الفرنيس للغولف" سنة  .1932يف
سنة  1980اصدر االتحاد مئة اذن ملامرسة
اللعبة يف فرنسا ،وتزايد هذا العدد اضعافا قبل
حلول التسعينات .يف انكلرتا هناك اكرث من الفي
ترخيص ،اما يف الواليات املتحدة االمريكية فهناك
تسعة االف اذن ملامرسة اللعبة.
تنتظم الغولف يف اربع مسابقات كربى

مهمة يف العامل ،يطلق عليها بطولة "امليجور"
( )Majorوتقترص املشاركة فيها عىل الالعبني
املحرتفني ،وهي البطولة الربيطانية ،ثم ثالث
بطوالت تقام يف الواليات املتحدة االمريكية،
واملعروفة ببطولة الواليات املتحدة املفتوحة
( ،)U.S.A. Openوبطولة املاسرتز (U.S.
 ،)Mastersودورة ب .ج .ا،)Tour PGA( .
اضافة اىل املسابقة السنوية التي تجمع افضل
الالعبني يف اوروبا والواليات املتحدة االمريكية
وتحمل اسم "رايدر كاب".
محليا ،يسعى اتحاد اللعبة الذي يرئسه كريم
سالم منذ ايلول املايض والية مدتها اربع سنوات،
اىل نرش اللعبة لدى اوسع رشيحة من املجتمع
من خالل مرشوعني االول "غولف املدارس" الذي
اطلقه االتحاد الدويل للعبة وينظمه االتحاد
املحيل بالتعاون مع نادي الغولف اللبناين ورئيسه
الكابنت رياض مكاوي.
يقول عنه" :نحن اول بلد عريب اطلق املرشوع مع
ست مدارس (املربات ،حسن قصري ،املقاصد ،برمانا
هاي سكول ،كوليج بروتستانت وانرتناشونال
كوليج) التي يجول عليها اسبوعيا جهاز فني
مؤلف من  5مدربني مجهزين مبعدات خاصة
يعلمون الطالب اصول ومبادئ اللعبة وهدفنا
يف السنوات املقبلة رفع عدد املدارس اىل 25
بعد تأمني العدد الكايف من املدربني املتخصصني.
كل طالب يحمل بطاقة العب مدرسة يستطيع
الدخول اىل نادي الغولف بسعر رمزي ملامرسة
اللعبة ،عىل ان يتحمل االتحاد تغطية بقية املبلغ".
يضيف" :اما املرشوع الثاين فمن خالل البلديات
يف بعض البلدات الجبلية واملدن نريد كرس حاجز
ان لعبة الغولف مخصصة الشخاص وفئة معينة
من املجتمع".
وكشف سالم الذي يشغل ايضا منصب امني
صندوق نادي الغولف عن وجود زهاء  432العبا
والعبة ( 374رجال 37 ،سيدة و 21ناشئا من 12
اىل  16سنة) يشاركون يف البطوالت واملسابقات،

ملعب الغولف

نادي الغولف اللبناين.

وزهاء  80العبا والعبة يتعلمون اللعبة" :العب
الغولف ال يستطيع املشاركة يف اي بطولة او
مسابقة اتحادية او رسمية من دون الحصول عىل
شهادة من مدرب معتمد او ناد اتحادي".
عن امكان انشاء مالعب غولف ،كشف عن اتفاق
تعاون مع احد املصارف" :اقامة نادي غولف
استثامر كبري ومكلف ويحتاج اىل استقرار سيايس
وامني ،كام ان استمراره يف حاجة اىل امكانات
مادية كبرية".
اضاف" :هناك ملعب قيد االنشاء يف فقرا ضمن
مرشوع "احالم" ونحن يف صدد البحث مع
املسؤولني عن آلية للتعاون".
لنرش اللعبة ينظم االتحاد "غولف املؤسسات"
حيث مييض الفريق الفني لالتحاد يوما كامال يف

املؤسسة يعلم املوظفني اصول اللعبة من خالل
معدات خاصة وشاشة متطورة متكن املوظفني
من اللعب من اماكنهم" :بدأنا تنفيذ املرشوع مع
رشكتي "الفا" و"مدكو" وجاهزون لتنفيذه مع اي
من الرشكات التي ترغب".
ال يقترص نشاط االتحاد عىل الداخل ،بل هناك
تواصل مع الجالية اللبنانية يف االغرتاب وتحديدا
يف اوسرتاليا وجنوب افريقيا وامريكا الشاملية حيث
اللعبة منترشة يف شكل واسع" :تستضيف 60
لبنانيا يف الصيف املقبل يزاولون رياضة الغولف
يف احد االندية يف جنوب افريقيا التي ميلكها
اللبناين ديم باخوس بهدف اظهار الغولف اللبناين
وتشجيع السياحة الرياضية واكتشاف املواهب
لتمثيل لبنان يف الخارج".

الالعب االكثر شهرة على مر العصور
تايغر وودز ( 30كانون االول  .)1975هو ابن محارب امرييك ،شارك يف الحرب الفيتنامية ،من اصول
افريقية ،صينية وهندية حمراء مختلطة .متأهل من عارضة االزياء السويدية ايلني نورديجن .يعترب من
انجح العبي الغولف عىل مر العصور ،واالعىل اجرا لسنوات وفقا ملجلة "فوربس" االمريكية املتخصصة،
وكان صنف عام  2005كاغنى الرياضيني يف العامل بدخل بلغ زهاء  87مليون دوالر يف السنة.
عام  1996اصبح وودز من محرتيف الغولف .يف نيسان  1997نال اجازة املاجستري ،ويف حزيران من
العام نفسه تصدر قامئة التصنيف العاملي الفضل العبي الغولف .عام  2000فرض وودز سيطرته عىل
اللعبة وبقي متصدرا ترتيب افضل العبي الغولف زهاء  545اسبوعا من آب  1999اىل نيسان 2010
حني اخذ اجازة من رابطة محرتيف لعبة الغولف للرتكيز عىل زواجه بعدما ظهر اىل العلن خيانته لزوجته
مع اكرث من امرأة .تعرض يف  27ترشين الثاين  2009الصابة خطرية يف سيارته ذات الدفع الرباعي
اثر حادث مروري ،حيث ذكرت تقارير انه خرج غاضبا من منزله اثر مشاجرة مع زوجته ،لتتوارد
االخبار عن فضائح جنسية تورط فيها وودز مع عدد من النساء كممثلة االفالم االباحية فريونيكا دانيلز
الشهرية بـ"جوسلني جيمس" التي ادعت انها تركت العمل يف هذا النوع من االفالم بناء عىل طلبه،
النه كان يتضايق كثريا.

يرتاوح طول ملعب الغولف ما بني
 5900مرت و 6500مرت مغطى بالحشيش
االصطناعي او العشب الطبيعي .ارضيته
ذات تضاريس جغرافية مختلفة ،رملية،
ترابية وبرك مائية اصطناعية بهدف تشكيل
عائق او حاجز امام الالعب .يحتوي عىل 9
حفرات حد ادىن و 18حفرة حد اقىص .ال
يقل بعد الواحدة عن االخرى عن  90مرتا
وال يزيد عن  550مرتا .لكل حفرة معدل
يرتاوح من  3اىل  5رضبات ( 10حفر معدلها
 4رضبات ،و 4حفر معدلها  3رضبات،
و 4حفر معدلها  5رضبات) ،ليصبح
املجموع  72رضبة .وهو املعدل الكامل
يف دورة واحدة ،ولكل رضبة او مسافة
مرضبها الخاص بها ،ويصل عدد املضارب
املستخدمة اىل  14مرضبا حدا اقىص.

كرة الغولف

تصنع كرة الغولف من املطاط .تزن 46
غراما ويبلغ قطرها  42ملم عىل االقل.
ذات سطح صلب منقور بانتظام ،ما يعمل
عىل تحسني طريانها ملسافة بعيدة والتحكم
يف دقة رضباتها وتوجيهها.

مضرب الغولف

كان يصنع من خشب شجرة املستيك التي
تعطينا مثرة الكاكا ،حاليا بعضها يصنع من
مادة التيتانيوم التي تصنع منها الطائرات
ليكون خفيفا وقويا ،والبعض االخر يصنع
من الحديد او النحاس .هناك  14نوعا من
املضارب يستخدم منها الالعب ثالثة انواع:
• العصا الخشبية :رأسها عريض وساقها
من املعدن او الغرانيت ومقبضها من
املطاط او البالستيك ،وتستعمل يف الرضب
عندما تكون املسافات طويلة.
• العصا املعدنية :تستعمل يف الرضبات
املتوسطة املدى والقريبة ،وتوفر دقة اكرب
يف الرضب.
• عصا االدخال :معدنية دقيقة خفيفة،
تستعمل عندما تكون الكرة قريبة جدا
من الحفرة.
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رياضة
طريق "فوتسال" األمن العام إلى الدرجة األولى سالكة
يواصل فريق االمن العام يف كرة القدم
للصاالت "فوتسال" تسجيل نتائج مميزة يف
بطولة لبنان للدرجة الثانية محققا  11فوزا
و 4خسارات يف املباريات الـ 15التي خاضها
يف مرحلتي الذهاب واالياب .وهو يحتل
حاليا املركز الثاين يف الرتتيب ،ويسري يف خطى
ثابتة للصعود اىل دوري الدرجة االوىل يف
حال حافظ عىل مركزه بني االربعة االوائل
يف الصدارة.
مدرب الفريق رميون نجم كشف ان
الخسارات االربع جاءت نتيجة عدم الرتكيز،
وعندما استعاد الفريق توازنه حقق 11
انتصارا .واثنى عىل االجواء االيجابية وروح
التعاون بني الالعبني" :لدينا اكرث من  10العبني
يف مستوى متقدم" .واكد عىل رضورة اجراء
تعديالت ومضاعفة الدعم يف حال صعد
الفريق اىل دوري الدرجة االوىل" :سنواجه
فرقا قوية لديها خربة يف الدوري".
وكان الفريق فاز عىل العمل بكفيا ،4 – 8

فريق االمن العام يف كرة الصاالت.

وعىل العبقري  ،2 – 6وعىل نقابة املحامني
مرتني  1 – 6و ،0 – 11وعىل "جي اس ك"
مرتني  2 – 4و ،4 – 5وعىل هومنتمن ،3 – 4
وعىل الجمهور  ،3 – 19وعىل االهيل صيدا

 ،1 – 4وعىل جامعة " ،AUCE" 8 – 1وعىل
الروضة الدكوانة  .5 – 7وخرس امام كل
من اللويزة  ،5 – 1وهومنتمن  ،6 – 4وامام
الغبريي  ،9 – 2وامام العمل بكفيا .5 – 4

عرض صيني لرونالدو بـ 315مليون دوالر
كشف جورجي منديس ،وكيل اعامل مهاجم منتخب الربتغال وفريق
ريال مدريد االسباين كريستيانو رونالدو ،ان افضل العب كرة قدم يف
العامل تلقى عرضا لالنتقال اىل فريق صيني يف مقابل  315مليون دوالر.
واوضح منديس ،يف حديثه اىل قناة سكاي االيطالية خالل وجوده يف
مدينة ديب يف االمارات العربية املتحدة ،ان العرض يتضمن راتبا سنويا
لرونالدو قيمته  100مليون اورو "اال ان االخري رفض االنتقال اىل اللعب
يف الدوري الصيني".
واضاف" :تلقينا عرضا من الصني يتضمن حصول ريال مدريد عىل 315
مليون دوالر ،يف مقابل حصول الالعب رونالدو عىل راتب سنوي يفوق
 100مليون دوالر".
واكد منديس ان "املال ليس كل يشء .يف حني ان ريال مدريد هو كل
يشء بالنسبة اىل رونالدو .انه سعيد يف اسبانيا ويف ريال مدريد يف شكل
خاص ومن املستحيل ان ينتقل اىل الصني".
واشار اىل ان الصني باتت سوقا جديدة ميكنها رشاء الكثريين من
الالعبني ،لكن من املستحيل ان ينطبق االمر عىل رونالدو ،وفق ما ذكر.

األرجنتيني تيفيز األعلى أجرا في العالم

األمن العام يلمع ذهبًا في املصارعة الصينية
احرز فريق االمن العام لاللعاب القتالية لقب بطولة كأس
لبنان يف الكونغ – فو تويشو (املصارعة الصينية) التي
اجريت يف مدرسة ثانوية الشياح الرسمية للبنني يف عني
الرمانة ،مبشاركة  129العبا والعبة.
وحل يف املركز االول برصيد سبع ميداليات ( 5ذهبيات،
فضية ،برونزية).

فريق االمن العام يف االلعاب القتالية.

وجاءت كاآليت:
• ميدالية ذهبية لكل من املفتش اول دينا بودياب ،املفتش
املمتاز محمد الجويدي ،املفتش اول روبري ابوسليامن،
املفتش ثالث داين االسمر ،املأمور صهيب الحسني.
• ميدالية فضية للأممور محمد ملحم.
• ميدالية برونزية املفتش اول حبيب شاهني.

كريستيانو رونالدو افضل العب يف العامل.

املهاجم االرجنتيني كارلوس تيفيز االغىل اجرا يف العامل.

بات املهاجم االرجنتيني كارلوس تيفيز آخر الصفقات الكربى التي
تربمها نواد صينية لكرة القدم ،بعدما اغراه شانغهاي غرينالند بالراتب
السنوي االعىل يف تاريخ كرة القدم لرتك نادي طفولته بوكا جونيورز.
وسيحصل تيفيز ( 32عاما) عىل زهاء  40مليون اورو يف كل من
املوسمني اللذين سيمضيهام مع النادي الصيني .ويعد هذا املبلغ اعىل
راتب لالعب كرة قدم ،علام ان العبني آخرين يحققون دخال سنويا
اعىل ،اال انه يكون مزيجا من راتب وعقود اعالنية ومكافآت.
ومع سعي العمالق اآلسيوي للتحول قوة كروية عاملية ،ابرمت النوادي
الصينية عام  2016صفقات بعرشات ماليني الدوالرات لضم العبني
بارزين ،آخرهم الربازييل اوسكار املنتقل يف كانون االول من تشليس
االنكليزي اىل شانغهاي يف مقابل  70,5مليون اورو.
مصدر مقرب من النادي الصيني افاد ان تيفيز سينال راتبا سنويا
يناهز  40مليون اورو ،وهو ما ال يقارن مع راتبه السنوي يف النادي
االرجنتيني ،والذي كان يناهز مليوين اورو فقط .يتجاوز هذا الراتب
اجر نجم برشلونة االسباين االرجنتيني ليونيل مييس ،ونجم ريال مدريد
االسباين الربتغايل كريستيانو رونالدو اللذين يستحوذان عىل الكرة
الذهبية الفضل العب يف العامل منذ عام .2008
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مثل في الدائرة

كلمات متقاطعة

إعداد نعوم مسعود

مثل في الدائرة

naoummassoud@live.com
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زقزق وغرد العصفور – من
الهند سابقة يف
االصلًخارجية
رفضموطنه  1-وزيرة
اودعته السجن
بالربتقالٌُعرفالصديق و
صغٌرُعرف
صغري الحجم ي
 -1-1ليمون
ايرولتا –فً
الوالياتُزرع حالٌ
والصٌن وٌ
عندمالكن
الٌابانً
بالبرتقال
الحجم
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االزهار
االكالت
من
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لكن
الياباينلبنان – ادٌبة لبنانٌة راحلة عاشت فً مصر وساهمت فً النهضة االدبٌة وكانت دارها ندوة
ازالة قرشه – غاالت عاملية مشهورة –
القدمية يف املطبخ االيطايل – جهاز
 9اآلكل باالجنبية – خائب وغري ناجحويُزرع حاليا يف لبنان – اديبة لبنانية
نغادره
المكان
نقٌميف فً
درجة -3
يبيكبٌر
فرنسً
مقاتلادٌب
اسبوعٌا– -2
راحليفوروائً ّ
فرنيس–فاخر  10-يحس تغيريا يف
معلمولم خبز
الخمر 3-
الكحول
مدينة امريكية
ومجاهد 10-
مجلسايف النهضة
فٌهاوساهمت
ٌعقدونيف مرص
راحلة عاشت
خشبة الحائك – يجدد اصل
يعترب
البحرلبناين
مضٌق بٌنسياحي
سان فرنسيسكو
كاليفورنيا عىل خليج
دارها ندوة
سلوكه ٌ–ُفسد
حرمنمرمرة  -5ما
مشهوروب
االسود
فارسً –
يعقدوناالبوالية -4ملك
لالدباء اخو
الكرم –
وكانتفً
االدبيةفاخر
ويتأكد من صحتها 11-
املعلومات
يف
دولة
4الدب
ولد
–
الدنيا
عجائب
نضع
–
الدة
و
11ظهره
اعوج
–
للنداء
–
احل
ر
فرنيس
اديب
2اسبوعيا
فيها مجلسا
ّ
الزرع من دود او حشرات – الشجر الكثٌف الملتف – حبس ومعتقل  -6عائلة رسام فرنسً راحل
حديقة حيوانات باالجنبية – ممثلة
امريكا الشاملية – يُجيدون مبا عندهم
وروايئ كبري  3-نقيم يف املكان ومل نغادره – خلسة – مدينة يف بينني االفريقية – سئم
ُشرف
فعله – جبل ٌ
اطالق ٌفعل
الٌه ان
النبات 7
فرنسٌة– 4-
احلة من افالمها "رصاع يف
مرصية ر
ٌجبمن كل
مامعتدل
السهام 5-
ٌشٌر –
ثياب-بالية
سقًالرضب –
الرائحة–12-يؤثر فيه
خبٌث وضجر
ملك فاريس
مدٌنةاخو االب
فاخر–يف الكرم –
واودعته
ٌوسف
عشقت
مدينة يف-8
الوردة
دمشق –
غوطة
حرف نصب  12-يظهر
الصدٌقالوادي" –
عىل الجلد
عالمة واثر
فوطٌفارللتأوه –
مصر يشء –
عزٌزلبنانية
زوجة 13-فنانة
صعيد مرص
مرمرة فً –
االسود وبحر
علىبني البحر
– مضيق
صفرة البيض – مخترص كلمة
للعيان –
اآلكلقادم –
رضبة 6-
السمراءاالبراج ناتج
الىلقبها مطربة
مشهورة
رفضات –
عندمادود او حرش
الزرع من
 5ما يُفسدوغٌر
للتعريف– خائب
باالجنبٌة
عن -9
الفلكٌة
البادية من
رغباتها –
االنصٌاع
السجن
كيلوغرام  13-للتفسري – حفر البرئ –
– عملة عربية – قرأ بصوت مرتفع
– فيلسوف املاين راحل  14-يحمله كل
الشجر الكثيف امللتف – حبس ومعتقل
فرنسٌسكو –
سان
على
كالٌفورنٌا
والٌة
موسيقي فً
مدٌنةعائلةامٌركٌة
مقاتل
ناجح
للندا يف مجرى نهر ينحدر منه
موضع عال
يف حوض
خلٌجالصني
رملية يف
صحراء
7فرنيس راحل
ومجاهد -11انسان –
احل – مدينة
رسام–فرنيس ر
 6عائلةاملاء بشدة – حاذق وماهر  14-قميص
تاريم الجنويب متتاز مبناخ صحراوي
فرنسية – خبيث الرائحة – سقي النبات  7-له "السمفونية االسبانية " – لباس الطري
من حديد يلبسها الفارس – صغري
قاس – شيوع انتشار رسيع واقبال
يشري اليه ان يفعل ما يجب فعله – جبل  15-متحف رويس يُعد من اكربها يف العامل
الكلب – دولة اوروبية  15-ممثلة
– اكرب مدن الصني من حيث تعداد السكان واسع  8-عائلة سيايس فرنيس يتوىل
يُرشف عىل غوطة دمشق – يف الوردة 8-
وعارضة ازياء ايطالية
منصب وزير الخارجية يف حكومة
زوجة عزيز مرص فوطيفار عشقت يوسف وعاصمة البالد االقتصادية
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ن
ؾ
ر
َ
ي
د
خ
ش
ب
ش
ا
ؾ
ش
ت

ك
ؾ
ي
د
ر
َ
ش
ل
ر
ل
غ
ن
ل
ت

ل
ي
ك
ش
و
َ
ش
ت
ؾ
ي
ب
ر
َ
ا

ا
ا
ب
ر
َ
ن
َ
ا
ش
ش
د
ص
ب
ر

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  11حرفا:
فيلسوف فرنيس راحل
الفارايب – افالطون – الغزايل – الكندي
– اقليدس – ارسطو – برغسون –
برونو – بيدبا – بريو – توماس ريد –
تشومسيك – تولستوي – جني – خف
– دافيد هيوم – ديوي – روسالن
– روسو – راسل – زن – سبينوزا –
سبنرس – سقراط – سميث – سينغ
– شوبنهاور – صوت – فيدروس
– فرويد – كانت – لوك – نيتشه –
هيغل – هوبز – هوم
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متفرقات

حروف مبعثرة

رغوابمن

غاهر

ومنارو

ازجللا

ليجار

حلزاق

عاصةق

قفلا

ماينل

يكدويب

ىوسل

ھلندا

سخةنا

فتطرم

داوخد

اشوجر

װ

װ

װ

װ

37

32

36

31

حدث يف مثل هذا الشهر

= 31
= 33
= 42
= 30

 -1حفرة مستطيلة في االرض
 -2مدينة في الهند تعتبر عاصمة الثقافة االسالمية اهم آثارها ضريح تاج محل

االرض
 -1حفرة مستطيلة يف
بتغي الفصول وتتجمد يف الشتاء
وزالزل ارضية ّ
اللعبةيساهم في تحديد المناطق التي تشهد هزات
شروط االرض
 -3شق في
 -2مدينة يف الهند تعترب عاصمة -9نار تسقط من السامء يف رعد
16
من
نة
و
مك
اللعبة
هذه
ّ
 -4ابن االلهة فينوس في الميثولوجيا الرومانية يمثل طفال يحمل سهم الحب
مستطي ًال .فوق كل مستطيل الثقافة االسالمية اهم آثارها
رضيح شديد
المسلوق
 -5رحى اليد قديما كان يُطحن بها القمح
تاج محل
-10قطعة خشب معقوفة يتخذ منها
تتبعرث حروف عند انتظامها
 -6من اسماء ًالخمر
لألسئلة الواردة  -3شق يف االرض يساهم يف تحديد سكان اوسرتاليا االصليون قذيفة
تشكل جوابا
التيالىتشهد
آخر هزات وزالزل يرشقون بها هدفا ما
املناطقمن بلد
أحدينقل قديما الرسائل
معرفةكان
عندالحمام
أدناه .من
 -7نوع
ارضية
-11متجاوز حدود االعتدال يف آرائه
مساحتها بتغيّر الفصول وتتجمد في الشتاء
روسية تتغير
 -8بحيرة
الجواب داخل
األسئلة نضع
 -4ابن االلهة فينوس يف امليثولوجيا -12احدى جزر البندقية يف ايطاليا
السؤال رعد شديد
السماء في
من
تسقط
 -9نار
املستطيل مع رقم
الرومانية ميثل طفال يحمل سهم تشتهر بصناعة الزجاج الفاخر
اوستراليا االصليون قذيفة يرشقون بها هدفا ما
ملعرفةيتخذ منها سكان
دواليك.معقوفة
وهكذا خشب
 -10قطعة
الحب
-13تجارة الرقيق
آرائه
في
االعتدال
حدود
متجاوز
األرقام
نجمع
األجوبة
 -11صحة
 -5رحى اليد قدميا كان يُطحن بها -14خليج يخلق فاصال ضيقا بني قطر
الزجاج الفاخر
بصناعة
ايطاليا تشتهر
البندقية في
جزر
 -12احدى
املستطيالت
داخل
املوجودة
املسلوق
القمح
والسعودية وهو الجزء الجنويب من
 -6من اسامء الخمر
خليج البحرين
تجارة
الرقيقمع األرقام
تتطابق
 -13ليك
الجزءكان ينقل
الحامم
ويسار بين قطر -7نوع
-15بزر البصل الجاهز للزراعة
يخلقيف أسفل
املوجودة
قدمياخليج البحرين
الجنوبي من
منوهو
والسعودية
فاصال ضيقا
 -14خليج
البصل الجاهز للزراعة الرسائل من بلد اىل آخر
-16اطول دستور مكتوب لدولة
الشبكة.
 -15بزر
روسية
بحرية
-8
العالمتتغري مساحتها مستقلة ذات سيادة يف العامل
 -16اطول دستور مكتوب لدولة مستقلة ذات سيادة في

أسماء من التاريخ
1

2

3

4

5

6

7

8

طبيب اسكتلندي ( )1930 - 1859وكاتب مشهور.
من مؤلفاته قصص املحقق شارلوك هوملز يف االدب
البولييس .كانت كتاباته غزيرة تضمنت قصص الخيال
العلمي واملرسحيات والروايات املتنوعة.

SU DO KU

16 15 14 13 12 11 10 9
 = 12+11+7+9+6+16+4الغليان والهيجان
 = 12+13+10+16عاصمة اوروبية
 = 2+1+3+8مقعد
 = 13+15+5+14رشيان الدم

8

شباط  :1789انتخاب جورج
واشنطن رئيسا للواليات املتحدة
االمريكية.
شباط  :1918االتحاد السوفيايت
يتبنى التقويم الغريغوري.
شباط  :1952تتويج االمرية
اليزابيت ملكة عىل بريطانيا بعد
وفاة والدها امللك جورج السادس.
شباط  :1958اصدار اول طابع
بريد كويتي.

معلومات عامة

8

سألت عجوز متصابية برنارد شو،
الكاتب االيرلندي الساخر ،ان
يق ّدر عمرها فاجابها :من نظر اىل
قوامك ظن انك ابنة مثاين عرشة،
ومن نظر اىل عينيك ظن انك ابنة
عرشين ،ومن نظر اىل شعرك ظن
انك ابنة خمس وعرشين سنة.
اعادت سؤالها عليه :لكن كم تظن
انت عمري؟
اجاب شو :انه مجموع هذا كله.

أقوال مأثورة

"حيث يوجد الحب توجد الحياة،
ويجب ان تتعلم ان تكون راسيا
يف خضم الحركة وان تنبض بالحياة
وسط السكون".
(انديرا غاندي)
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مستوى وسط
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شروط اللعبة

3

4

2

3

8

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.

5
1

5
9

3

1
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2
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مستوى سهل Sudoku

3

8

4

1

مستوى صعب

6

2

7
4

4

9

4

8
2

1

6

6

9

4

2

3

9

8
5

9

قوس قزح هو الوان الطيف التي
تظهر يف االفق عىل شكل قوس
بسبب انكسار ضوء الشمس
وتحلله خالل قطرات املاء.
يستطيع االنسان رؤية سبعة
الوان يف قوس قزح هي بالرتتيب
من االعىل اىل االسفل :االحمر،
الربتقايل ،االصفر ،االخرض ،االزرق،
النييل ،البنفسجي.

طرائف

مستوى صعب Sudoku
5

مستوى وسط Sudoku

1

7

4

8

6
5

7
5

1

8

مستوى سهل

حلول العدد40
حل حروف مبعثرة

 1الرسمنة  2-ريالتو  3-صفوة 4بيربس  5-منرب  6-صفاقس 7الحوذي  8-كونا  9-كناس 10قاطور  11-قفار  12-ليسوتو 13القندس  14-كومة  15-فازلني 16-نخامية

حل الكلمة الضائعة

مصطفى فروخ

حل اسماء من التاريخ

عبد الرحمن الخمييس

حل مثل في الدائرة

اذا فاتك عام استبرش بغريو

حل SU DO KU

حل مستوى صعب Sudoku
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حل مستوى وسط Sudoku
3

6

7

4
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حل مستوى سهل Sudoku
9
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6
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4
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مستوى صعب

مستوى وسط

حل كلمات متقاطعة
افقيا

 1يونس االبن  -دافوس  2-تقرير – حمورايب  3-برصي – رمان– مثل  4-وعد – ين – يف – محن  5-عبد الفتاح السييس 7- •••• 6-
كان – ين –  8-اال  9-دمل – كنز  10-ورش  11-انطونيو بانديراس
 12ال – اوريش – راهن  13-هيغل – قالع – دمل  14-نهر –وطاويط – نو  15-دميا صادق – روشمور

مستوى سهل

عموديا

 1ينبوع – الهند  2-صعب – كادونا – هي  3-نرتدد – املشط –هرم  4-سقي – ابن الرومي  5-آر – فل – غوص  6-لري – يالطا
 7ارمنت – و و – اد  8-ايا – برقوق  9-نحن – اييل  10-فا – صور– نشاطر  11-دو ميل  12-ارث – سانت كلري – نش  13-فاملي –
رادوم  14-وب – حس – اهل  15-سيدين – سنامر
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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

كما أنتم ُيولّى عليكم
اهزوجة "وينيي الدولة" ،الشائعة بني اللبنانيني تندرا
ونقدا ساخرا لتلكؤ بعض مؤسساتها وقصورها عن العمل
لتوفري الخدمات ملواطنيها ،قد تجد فضاءها االرحب يف
متحيص العالقة بني الناخب وا ُمل َ
نتخب ،وما يشوبها من
نفعية متبادلة ،ميكن الجزم ببدائية العقل السيايس
وتخلفه عن فهم معنى االقرتاع كمبدأ اساس لفكرة بناء
الدولة ،وبني طامحني اىل الشأن العام من مدخل الوجاهة،
او توسال ملكاسب ال تنجح اال مبقايضة اصوات الناخبني.
املسألة هنا ال تخترص يف مفهوم ضيق :راش ومرتش ،خطأ
ومغامرة .بل يف املعنى السامي ملفهوم االقرتاع واهميته
ومسؤوليته .فالناخب يقايض مستقبل الدولة مبصالح
ضيقة بعضها تافه ،يتاجر باالصوات يف مقابل التنازل عن
اقدس الحقوق الفردية والسياسية والدميوقراطية التي
كفلها له الدستور .هذا النموذج ،ويا لالسف ،حارض يف
لبنان منذ كان االستقالل وال يزال يتكرر.
ما تقدم ال يستهدف التعميم ،وان كان التخصيص يغلب
احيانا ويف املناطق املختلفة.
اآلن ،ايا يكن قانون االنتخاب املزمع اعتامده الجراء
االنتخابات النيابية املقبلة ،تبقى الخشية من ان ال
ُينتج طبقة سياسية مميزة ،اذا مل يتضمن آليات حازمة
وواضحة ملسار العملية االنتخابية ومنظومتها التي يجب
ان تبنى عىل جملة ضوابط محورها الشفافية بدءا من
الرتشيح ،مرورا باالنفاق واالعالم واالعالن ،وصوال اىل
فرز الصناديق والنتائج .عكس ذلك تبقى صحة التمثيل
منقوصة ومنقوضة اذا ُترك لوحش املال الحرية يف ان
ينهش الجسد الدميوقراطي اللبناين ،ويبقى الكالم عن
الدميوقراطية اللبنانية وفرادتها كليشيهات رنانة تصم
آذان اللبنانيني .ال تحميهم يف عيشهم ،وال تؤ ّمن مستقبال
واعدا الوالدهم.
الدولة ـ اي دولة ـ ال تكون اذا مل يكن الفرد والجامعات
فيها جوهر عملها واهتاممها .املجلس النيايب ليس رشكة
خدمات او مكتب تعقيب معامالت ،امنا دوره الترشيع
مبا يليق بالتطور والتحرض .وظيفته مراقبة السلطة
التنفيذية ومحاسبة اجهزتها عىل الصغرية قبل الكبرية،
اذا وقع تقصري خدمايت او امنايئ يحفظ للمواطن كرامته

هم البعض ينحرص
ومستقبله .لكن الغالب عندنا ان جل ّ
يف تعقيب املعامالت ،والتدخل لدى السلطات لتأمني
خدمة خارج االطر الناظمة ،بدال من ان يكون ه ّمه
الترشيع لتطوير مؤسسات الدولة وتحديث قوانينها عىل
كل الصعد لخدمة االنسان.
السؤال امللح دامئاً هو :ملاذا ال يبذل الناخب اي جهد
ذهني وسيايس ليشكل صورة متكاملة وواعية عن
املرشح الذي سيمنحه صوته؟ .هنا تكمن اهمية صوت
الناخب .فهو يف مشاركته يف هذه العملية يحدد
مستقبله ومستقبل ابنائه ،بل مستقبل جيل باكمله ،الن
للقوانني التي سيقرها مجلس النواب اثرا بعيد املدى قد
ميتد اىل اعوام وعقود .فال بد من ان مييز الناخب بوعيه،
املرشح الكفي القادر عىل متثيله حق التمثيل ،القادر عىل
طرح مشاريع قوانني تلبي الحاجات مع مبارشة الحق يف
املحاسبة عىل نحو فعال.
اهمية دور الناخب تكمن يف املشاركة يف العملية
االنتخابية عىل اساس وجود برامج واضحة وعقالنية ،غري
متخمة بوعود عرقوبية ،او بلغة شحن عصبية .ما يزيد
االمور تعقيدا تنازل بعض الناخبني عن حقهم ،باالمتناع
عن االقرتاع كتعبري عن اليأس او االعرتاض .هذا الترصف
يوازي يف خطورته خطورة بيع االصوات .ليس للناخب
 املواطن ان يتنازل عن مامرسة حقه السيايس املكفولله دستورا وقانونا.
ان الحرص عىل املشاركة يف العملية االنتخابية هو حرص
عىل املشاركة يف صنع القرار داخل الدولة ،وهو ما يحقق
الهدف االسمى من الدميوقراطية ،فضال عن انه االساس
لفرض املواطن احرتام حقوقه قبل سؤاله عن واجباته،
يك ال يقف الحقا بعد االقرتاع عىل ابواب هذا او ذاك
متوسال بديهيات وجوده يف وطنه ودولته.
ليبقَ يف الذهن انه :كام انتم ُي ّ
ول عليكم.

إلى العدد المقبل

