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في هذا العدد

فسادنا جميعًا
موضوع مناقشة الفساد وخطورته عىل الدول وصورتها يف املجتمع الدويل ،مل يعد ذا اهمية اذا بقي يف العناوين
العامة من دون ترشيح تشعباته وتصنيفها بني فاسدين ومفسدين ،وبني هؤالء وبني تقاعس املترضرين عن
مواجهة االمر ومكافحته من خالل االطر القانونية واالجتامعية ،الن االحجام عن ذلك يح ّول هذا الفساد اىل واقع
جامعي سواء بالقيام به ام بالسكوت عنه.
جميعنا متفق عىل ان الفساد هو الظاهرة االكرث فتكا باالمن والسلم املجتمعي ،ذلك انه يصيب مفاصل حيوية
ومؤثرة يف الدولة ويف دوائرها املختلفة ،وان تفاوتت النسب بني استمرار اخفائها او فجاجة ظهورها إىل العلن.
كل فساد يتحكم به امران :الرشوة وعدم املحاسبة ،اللذان ما فتئا يطرحان علينا السؤال املعضلة :هل الغاية
تربر الوسيلة؟
يف الوقائع مل تظهر االجابة الحاسمة عن هذا السؤال ،ليس لصعوبته ،إمنا لصياغته املعقدة .ذلك ان جميعنا يدور
يف دائرة واحدة .كلنا يخضع بقوة العيش اىل معادلة ان املطلوب اكرث بكثري من املتوافر واملتاح.
كيف ميكن مكافحة الفساد يف ظل ترهل الترشيعات وتخلفها عن مواكبة العرص؟ كيف للهيئات الرقابية ان تقوم
بواجباتها وهي تشكو نقصا يف عديدها وعدّتها ،وضمورا يف مدى صالحياتها ،وسيف التشكيالت مصلت عىل
رقاب من عليهم ان يكونوا حراس املال العام؟ كيف ملوظف يضطر اىل ان يحرض اىل مركز عمله بسيارته الخاصة
النعدام تأمني وسائل النقل العام ،ان يرفض رشوة تساعده عىل صعوبة الحياة ويومياتها ،وهو املضطر اىل اللجوء
اىل التعليم الخاص ليحمي مستقبل ابنائه ألن التعليم الرسمي يزداد ترديا وتهالكا؟
كيف ألي مواطن ان يحفظ عمله الخاص اذا ما كان اجراء معاملة ما يستلزم منه التجوال يف الدوائر اليام بسبب
بريوقراطية وروتني يتضخامن شيئا فشيئا حتى صارا يعطالن دورة الحياة ،وقد يضطر اىل دفع مبلغ من املال يف
مقابل تسهيل انجاز معاملته؟ هل يُعقل ان يقيض املرء ساعات وساعات يف وقتي الذروة صباحا ومساء بسبب
زحمة السري يف غياب حاد ملحطات النقل العام واملواقف العامة؟ وما السبل التي ميكن ان متنع تح ّول موظف إىل
اش طاملا ان القامئني عىل امورهم مثار تندر يف بناء شبكات مصالح نفعية خاصة ،مع قدرة
مرتش ومواطن اىل ر ٍ
استثنائية عىل التفلت من املحاسبة واملساءلة؟ والالئحة تطول.
ان الحديث عن قيم ومبادئ ال ينقذ رب العائلة من تعدد فواتري الكهرباء واملياه والتعليم والصحة والتلوث
البيئي ،كام ان النظريات التي ال تنتهي يف علم مكافحة الفساد ووجوب تفعيل الهيئات الرقابية تفرتض باملعنيني
ان يحسنوا وضع العاملني يف هذه الهيئات معيشيا ليتمكنوا من القيام بواجباتهم كام هو مطلوب لغريهم،
وعندها تنتفي التربيرات عند املحاسبة.
كل ما تقدم من وقائع واسئلة ال يتوخى تربير اي فساد اىن كان مكانه او مرتكبه ،امنا السعي اىل فهم سبب هذا
الرسطان الذي ينمو يف الجسم اللبناين وينهشه ،من دون تطعيمه بعنارص املناعة التي تبقيه اوال وتشفيه ثانيا،
عندها نقيض عىل الفساد عمليا وبكل اشكاله .ان العقالنية تفرتض اول ما تفرتض رفع مستوى االجور بالتوازي
مع توفري اسواق وفرص عمل ،وتطوير البنى القانونية والرقابية مبا يتالءم مع العرص وحاجاته ،خصوصا وإن جزءا
يسريا من ترشيعاتنا يعود اقرارها اىل زمن السلطنة العثامنية واالنتداب الفرنيس.
الفساد ومكافحته سيبقيان اسطوانة مرشوخة يف لبنان ،طاملا اقترص اسامعها واالستامع اليها يف الزمن االنتخايب،
وما دام اللبناين اسري "جامعته" ،ومل يتحول بعد اىل فرد له ما له من حقوق ،وعليه ما عليه من واجبات يُفرتض
ان يؤديها طوعا ويحصل عليها قانونا.
ُعب عن قصورنا يف السعي اىل العيش احرارا اعزاء يف دولة قوية وعادلة.
الفساد عندنا فسادنا جميعا ،وي ّ

"االمن العام"
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االفتتاحيّة
املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

حماية األجيال

*

يسعدين جدا ان اكون اليوم بينكم يف هذا الرصح االكادميي
الكبري الذي خ ّرج الكثريين من رجاالت لبنان منذ ان تأسـس
عام  .1875ساهم وال يزال يف اعالء شأن الثقافة والرتبية
والحداثة والفكر ،عزز التوجيه التنويري يف املجتمعات يف
مواجهة الدعوات الظالمية والتكفريية التي تجتاح عاملنا.
وليس صدفة ان تعلو مداميك جامعة القديس يوسف
بالتوازي مع مداميك املديرية العامة لالمن العام ،فتتكامل
االدوار ،االوىل تخ ّرج االجيال والثانية تحميها.
ارتأيت يف هذا اللقاء املميز ان اتحدث معكم من القلب
اىل القلب ،نتحاور يف لغة العقل والضمري ،لغة االنسان،
الذي يبقى االساس يف بناء الدول وتقدمها .هذا الجانب
من الحق االنساين الذي افردنا له مساحة مهمة يف خططنا
التطويرية وبرامجها ،باالضافة اىل مهامتنا االدارية واالمنية
والخدماتية .اضحى االنسان يف االمن العام قيمة مضافة ال
بل مميزة ،تدخل يف صلب عمل عسكرييه اليوميُ ،م َح ّصنا
بانجازات تجسدت:
اوال :عمليا وميدانيا يف تدشني بناء جديد لنظارة التوقيف
االحتياطي وانشاء دائرة حقوق االنسان.
ثانيا :اصدار "مدونة قواعد السلوك العسكري" بالتنسيق
مع مكتب االمم املتحدة يف لبنان.
اضحى موضوع حقوق االنسان اولوية الدول بعد انتهاء
الحرب الباردة ،وصار اولوية قصوى مع ظهور ما تزعمه
املجموعات والتنظيامت االرهابية عن "دولة الخالفة" التي

تبيد الحضارات وسالالتها من بني البرش ،من دون ان
تستثني اي جامعة.
اننا يف لبنان نعي ونعيش معنى حقوق اإلنسان لكون بلدنا
انشئ باسم الحرية ،كان موئ ًال لطالبيها والهاربني من
الظلم والعبودية ،تكوينه الثقايف والدميوغرايف يقوم عىل
تنوع مكوناته السياسية واالجتامعية والدينية.
لذا ،سيبقى موضوع "حقوق االنسان" املنطلق الستكشاف
حضارة عاملية جديدة وانسانية تضاف اىل ما سبقها عرب
القرون .لكنني اتخوف من عقبات كثرية قد تحول دون
ذلك ،منها ما هو عاملي يتعلق بالتوازنات السياسية
واملصالح االقتصادية ،ومنها ما يتعلق بالثقافات السائدة
وطبيعة بعض االنظمة وسياساتها التعليمية.
انني ،اذ ابدي رسوري الصادق يف هذا اللقاء ،اشدد عىل
انه ليس مبالغة القول ان الثقافة السياسية والظروف
االجتامعية واالقتصادية السائدة ،يف كثري من الدول تعترب
عوامل رئيسية يف تدهور اوضاع حقوق اإلنسان وتعرث
التحول الدميوقراطي .اما املعيار االساس يف تقويم نظام
الحكم والثقافة السائدة من منظور حقوق االنسان ،فهو
عب عن حقوق االنسان يف
معيار الحرية .واذا كان العامل ّ
صيغ ووثائق ومواد قانونية ،اال انها يف االصل تقوم عىل
خيار ورأي ومبدأ فلسفي اويل هو الحرية ،وبهذا املعنى
فإننا يف لبنان ـ شعبا ومؤسسات ـ اخرتنا منذ كنا الحرية
كأصل تتفرع عنه بقية الحقوق.

تطرح مسألة حقوق االنسان الكثري من الهموم واملهامت،
ال سيام تلك التي تتطلب تفعيال تربويا وثقافيا مضادا
للعنارص واآلليات املنافية ملبادئ حقوق االنسان والقيم
الدميوقراطية ،مبا يوجب اعادة صوغ الخطاب السيايس
والرتبوي مبا يتوافق مع تلك املبادئ والقيم .ويف ظل
االوضاع املرتدية لحقوق االنسان ،ومع انسداد آفاق التغيري
الدميوقراطي يف كثري من الدول ،يظهر خطاب تجيييش
وتعبوي تعتمده خصوصا املنظامت االرهابية ،ظاهره
موجه اىل حس فطري ،لكن مآله ال يؤدي اال اىل املزيد من
تدهور حقوق االنسان.
ان مفهوم السيادة الوطنية يتحدد يف مدى احرتام االنسان،
فهو االساس ليشعر املجتمع برمته بأن الدولة دولته ،وان
الوطن وطنه .الوطن وحقوق االنسان ال يجدان تعبريهام
الحقيقي اال يف الدولة الوطنية ،فهي املرجع واالساس النها
دولة الكل االجتامعي ،ودولة الدستور الدميوقراطي ودولة
القانون واستقالل القضاء وصون الحقوق والحريات.
يف هذا السياق ،بات من واجب دور التعليم ،جامعات
ومعاهد ومدارس ،جمعيات ومنظامت حقوقية ،ان تتنكب
مسألة "حقوق االنسان" وقضيته ،ان تعمد قوال وفعال
اىل بلورة آليات عملها من خالل التواصل والتكامل مع
مؤسسات الدولة الدستورية واجهزتها العسكرية واالمنية،
كام املبادرة اىل املساعدة حيث ميكنها ،وليس االكتفاء
بتقارير غري دقيقة ،ألن حقوق االنسان تعني يف حاصلها
سعادة االنسان كهدف اسمى .هنا بالضبط تكمن اهمية

ورضورة ربط العمل يف ميدان حقوق االنسان بـ"عمل
الدولة" والظروف التي تحيط به .طبعا ،احرص كالمي هنا
بلبنان وعنه.
بلدنا يعاين األم ّرين عىل امتداد حدوده ،ويف داخله،
جراء االرهاب املنظم التي تقوم به جامعات تتمدد عىل
مساحة العامل العريب وتجاوزته اىل اوروبا والواليات املتحدة
االمريكية .كام ان نتائج هذا االرهاب يف االقليم كانت كارثية
عىل بلدنا الذي تحل يف ربوعه مجموعات تخطى تعدادها
املليونني بني وافد والجىء ،واملؤسف ان من بينهم من يريد
بلبنان رشا سنقف يف وجهه ايا تكن التضحيات.
ان قضية حقوق االنسان والقيم الدميوقراطية يف ثقافتنا
تحتاج فعال اىل معارك من طبيعة "مدنية مجتمعية"،
محددة يف قضايا واقعية ،لكنها تحتاج ايضا وبالقوة ذاتها
اىل معركة للدفاع عن املؤسسات يف وجه حمالت التحريض
التي يطلقها من ال يكلفون انفسهم عناء التثبت من سياق
معني ،ويستندون اىل روايات بعيدة من الواقع ،ويسيئون
عن قصد اىل الدولة اللبنانية ودميوقراطيتها.
نشجع كل شخص مسؤول او يعمل يف القطاع الخاص،
يسعى اىل متتني عمليات التواصل بني القطاع الرسمي
واملجتمع املدين ،وتقديم املشورة واملشاريع البناءة
لتحديث املؤسسات الرسمية ،ووضع االطر الكفيلة ملنع
الفساد واقفال مساربه املتعددة ،الن لبنان يف حاجة اىل
املساعدة عىل تطوير مؤسساته ،ورفدها باالختصاصيني
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حوار

االفتتاحيّة

جامعة القديس يوسف تستضيف اللواء ع ّباس إبراهيم
متفجر
األب دكاش :التجربة اللبنانية أعجوبة في محيط
ّ
لينهضوا بها ،واعادة لبنان اىل موقعه االئتامين عىل
الصعد املختلفة .كل هذا ال يتم اال بتضافر جهود املسؤولني
واملجتمع املدين السليم الذي يعمل عىل دعم املؤسسات
بربامج بناءة ومفيدة ،وال يسعى اىل تقويضها يف مشاريع
ال تشبه مجتمعنا ،وال تحرتم تاريخنا وقيمنا املنصهرة يف
تعددية حضارية  -ثقافية  -دينية ،دفع اللبنانيون امثانا
كبرية للمحافظة عليها.
اسمحوا يل ان اقول انه رغم االعباء التي تستنفدنا ،مل نغامر
يوما يف القول بالتضحية بحقوق االنسان عىل مذبح االمن،
وسنستمر يف مهامتنا برباعة الج ّراح ومهارة املرشعني ،انطالقا
من اقتناعنا وسعينا اىل قيام الدولة اآلمنة وليس دولة االمن
التي تصادر الحريات والحقوق ،وايا يكن الثمن ،وكالمي
هذا ُمصادق عليه بالدم والتضحيات.
ان القوانني التي تحكم عملنا امنا هي من صميم املواثيق
واالتفاقات الدولية التي وقعها لبنان ،ومنها السجون
والسجناء ،وهنا يحرضين ما جاء يف مقدمة كتاب "فريوس
نقص املناعة البرشي يف السجون" ،عبارة مفوض السجون
الربيطاين الكس باترسون عندما قال" :ان السجناء لهم
حقوق غري قابلة للرصف ،منحتها لهم املعاهدات والعهود
الدولية ،ولهم حق يف الرعاية الصحية ،ولهم حق بكل
تأكيد يف ان ال تصيبهم امراض يف السجن" .مع االسف،
هذه هي الحال يف كثري من سجون العامل ،طبعا لبنان
من بينه ،جراء ضعف االمكانات من جهة ،وارتفاع
معدالت الجرمية بسبب كرثة االجانب من كل الجنسيات
والنازحني والالجئني ،فضال عن تدهور االوضاع االجتامعية
واالقتصادية ،وتصاعد معدالت الفقر والبطالة يف مقابل
تراجع االستثامرات وفرص العمل.
مشاكل كثرية قد تكون موجودة يف السجون او النظارات،

لكن نحن يف املديرية العامة لالمن العام متكنا من تخطي
هذه العوائق من خالل تشييد مبنى جديد للتوقيف
االحتياطي ،تحايك مواصفاته املعايري الدولية بالتنسيق مع
منظامت محلية وعاملية ،انسانية وحقوقية ،وعىل رأسها
رابطة كاريتاس لبنان ،باالضافة اىل وضع برنامج دورات
متخصصة لتدريب العسكريني ،وانشاء دائرة تعنى بحقوق
االنسان ،واصدار "مدونة قواعد السلوك العسكري"
بالتعاون مع مكتب املفوضية السامية لحقوق االنسان
التابعة لالمم املتحدة.

اتسم لقاء املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم يف جامعة القديس يوسف بدعوة من رئيسها الربوفسور االب سليم
دكاش يف  8شباط بطابع استثنايئ خاص ،هو اجراء حوار يف كل الهموم والقضايا الشائكة ،االول من نوعه ،بني مسؤول امني
ورصح جامعي عريق .وتبعاً ملا قاله اللواء ابراهيم عندما تحدث عن قاسم مشرتك بني الجامعة واملديرية هو ان االوىل تخ ّرج
االجيال والثانية تحميها ،اىت الحوار املستفيض بينه ورئيس الجامعة وعمداء كلياتها ورؤساء اقسامها وحشد من الطالب ،يك
يتناول العالقة الوثيقة بني الرتبية واالمن ،ومسؤولية كل منهام حيال املجتمع والدولة ،كام مسؤوليتهام بازاء صنع املستقبل .اال
ان الكلامت املتبادلة وجولة االسئلة واالجوبة التي تلتها ،افسحت يف املجال امام تبادل لالراء يف قضايا الفكر االنساين واالجتامعي
واالرهاب واملواطنية وحقوق االنسان والحريات والعدالة والدميوقراطية واالقتصاد والسياسة وبناء الدولة

اود ان اختم بالتأكيد عىل اننا متمسكون بحقوق االنسان
بالتعاون مع املجتمع الدويل ،وسائر املنظامت الحقوقية
املسؤولة مبا فيه خري االنسان ،متهام كان أم بريئا ،لكن
دامئا وفقا للقوانني واالصول التي تنص عليها الترشيعات
اللبنانية ،واشدد عىل وجوب التواصل املسؤول بني
املكونات الرتبوية واالجتامعية والسياسية لتطوير الربامج
التعليمية مبا يتوافق وروح العدالة ونصوصها ،ومبا ينسجم
مع املجتمعات الحديثة يف اطار الواقع.
اخريا ،اجدد شكري لهذه الدعوة التي رشفني بها االب
سليم دكاش وعمداء الكليات واالساتذة ،يف جامعة القديس
يوسف ،هذا الرصح التاريخي املميز واملعلم الثقايف
والحضاري الذي شكل جرس عبور بني لبنان والعامل ،ونقل
الينا العلم والثقافة وال يزال بفضل جهودكم وجهود من
سبقكم.
* كلمة املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم يف لقاء حواري
يف جامعة القديس يوسف 8 ،شباط ،تلبية لدعوة من رئيس الجامعة
الربوفسور االب سليم دكاش ،حرضه عمداء الكليات ومديرو االقسام
ورؤساؤها وحشد طالبي.

اللواء عباس ابراهيم متكل ًام يف لقاء جامعة القديس يوسف.

ل ّبى املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم
دعوة رئيس جامعة القديس يوسف الربوفسور
االب سليم دكاش اليسوعي اىل لقاء يف حرم
االبتكار والرياضة .كان يف استقبال اللواء ابراهيم
عند مدخل الحرم االب دكاش واملسؤولون الكبار
يف الجامعة ،وشارك يف اللقاء نواب رئيس الجامعة
وعمداء الكليات ومديرو املعاهد واالقسام
وعدد من الضيوف تقدمتهم الوزيرة السابقة
السيدة نايلة معوض ورئيس املجلس االقتصادي
االجتامعي روجيه نسناس .حرضه ايضا رئيس
مكتب شؤون العديد يف املديرية العامة لالمن
العام العميد الركن رياض طه ورئيس مكتب
شؤون االعالم العميد نبيل حنون ورئيس

االب دكاش :نتجاور واالمن
العام وفي الروح االنسانية
ورسالتنا تلتقي لصناعة
الخير العام
اللواء ابراهيم :الدول
االمنية تتهاوى بسرعة
وتسقط ،اما التي تقوم
على الديمقراطية فتبقى

تحرير مجلة "االمن العام" العميد منري عقيقي
واعالميون وحقوقيون وممثلو مؤسسات املجتمع
املدين وجمعيات ومؤسسات تعنى بحقوق
االنسان واساتذة الجامعة وطالب ال سيام من
كلية الحقوق والعلوم السياسية ومجموعة من
مدرسة الجمهور.
يف بداية اللقاء تحدث الربوفسور دكاش ،قال:
"نلتقي اليوم مع جار لنا يف الجغرافيا ،حيث
تتجاور جامعة القديس يوسف واملديرية العامة
لالمن العام ،ويف الروح االنسانية حيث تلتقي
رسالتا املؤسستني عىل صناعة الخري العام .يف
العادة يكون املدير العامل يف املجال االمني رجال
بعيدا من الناس ،غارقا يف االرسار خلف جدران
مقره ،يهتم بالتضييق عىل الخصوم ومحاربة
املعارضني .وهي حالة موجودة يف غالبية الدول
والبلدان .ضيفنا اليوم ،املدير العام لالمن العام
سعادة اللواء عباس ابراهيم ،اعطى الوظيفة
االمنية التي يشغلها طابعا مختلفا ،فيه انفتاح
وروح انسانية وتفاعل مع اآلخرين وحداثة يف
العمل والرؤية .اصبحت املديرية العامة لالمن
العام بادارته منوذجا لالدارة العامة الناجحة،
البعيدة من الروتني ،بعدما صارت الخدمة فيها
افضل واسهل وارسع .وتح ّولت مع اللواء ابراهيم
اىل ادارة مبادرة تق ّرب املسافات مهام كانت
بعيدة ،تسعى اىل الحلول مهام كانت صعبة،
تعمل للمصالحة ونرش لغة الحوار مهام كانت
الجدران عالية .كلنا يذكر الوساطات واملساعي
التي قام بها اللواء ابراهيم الطالق االرسى
واملخطوفني واعادتهم اىل اهاليهم ومحبيهم.

9

10

عدد  - 42آذار 2017

ُ
وبعضها كان من املهامت شبه املستحيلة،
كاالفراج عن راهبات معلوال والعسكريني االرسى
لدى الجامعات االرهابية يف جرود عرسال.
ونجاحه فيها يدل عىل مهنية عالية وتح ّمل
للمسؤولية الوطنية بشجاعة .كام نذكر سعيه
اىل وصل ما انقطع بني اللبنانيني وال سيام يف
طرابلس ،واالستقبال الشعبي الذي اقيم له
عند زيارته املدينة .سلك ضيفنا درب االنفتاح
عىل اآلخر واالبتعاد عن الفئوية الضيقة .وقاده
هذا النهج االنساين اىل ارساء عالقة جيدة مع
املسؤولني الروحيني املحليني يف الكنائس املحلية،
ومع املسؤولني يف الفاتيكان".
اضاف" :متر املنطقة ،ومعها لبنان ،يف اوقات
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من كل اشكال التمييز والفئوية .يقول القديس
توما األكويني" :ان الغرض من كل رشيعة هو
الخري العام" .وجاء يف الحديث الرشيف" :ال
يؤمن احدكم حتى يحب الخيه ما يحب لنفسه".

اللواء ابراهيم:
ال استقرار امنيا من دون
السياسي واالقتصادي،
وال عمل سياسيا او
اقتصاديا من دون االمن

يحوط به الربوفسور االب سليم دكاش والوزيرة السابقة نايلة معوض.

مصريية تاريخية ستكتب مستقبلنا يف العقود
املقبلة .وهي اوقات تستدعي من الجميع العمل
عىل ترسيخ الصيغة اللبنانية الفريدة ،القامئة عىل
العيش الواحد ،واللقاء املشرتك وتعزيز الحياة ،يف
مواجهة سياسة اهل الجهل والتط ّرف واملوت.
هذه الصيغة التي تستند اليها جامعة القديس
يوسف يف سياستها الرتبوية منذ تأسيسها .ان
التجربة اللبنانية القامئة هي اعجوبة حقيقية يف
هذا املحيط املتفجر .وهي من دون شك العالج
املطلوب للمجتمعات املتعددة ،من اجل تحقيق
اللقاء حول املشرتك بينها .نعمل ونجهد كرهبانية
يسوعية لتحقيق خري الناس وتنمية املجتمع،
وتعزيز التضامن ونرش التسامح واالنفتاح بعيدا

ويف هذا منتهى الحب والسعي اىل خري اآلخر .مع
هذا اللقاء الروحي ـ االنساين ،اعود اىل الرتحيب
مجددا باسم جامعة القديس يوسف ،وباسمي
الشخيص ،بسعادة اللواء ابراهيم بيننا ،فاه ًال
وسه ًال به وبكم".
ثم كانت كلمة للواء ابراهيم نصها يف افتتاحية
العدد.
بعد ذلك دار حوار بني اللواء ابراهيم واملشاركني
يف اللقاء.
قال اوال" :انا مل آت اىل املديرية العامة لالمن
العام من عامل السياسة ،جئت من الجيش اللبناين،
كنت قائدا لفوج املغاوير ورئيسا لفرع مكافحة

التجسس يف مديرية املخابرات  15سنة ،حيث
ثبت يل بالتجربة ان الدول االمنية تتهاوى برسعة
وتسقط ،اما التي تقوم عىل الدميقراطية فتبقى.
فال استقرار امنيا من دون االستقرار السيايس
واالقتصادي وال عمل سياسيا او اقتصاديا من
دون االمن ،واي استقرار يبنى عىل قهر طرف من
االطراف ايا يكن ال يقود سوى اىل انفجار البلد
يف وجه الجميع ،واالمثلة عىل ذلك كثرية .من
هنا يأيت حرصنا عىل االستقرار االمني والسيايس
واالقتصادي بكل الوسائل املتاحة التي نكفل
تحقيقها جميعها".
سئل عن الوسائل الناجعة لنقل تجربة االمن
العام املستقرة يف مواجهة التطورات الداخلية
والخارجية ويف مكافحة الفساد كنموذج اىل
املؤسسات الضعيفة التي يغلب عليها الفساد،
فاجاب" :عند الحديث عن معالجة الفساد ارغب
يف القول برصاحة ان اوىل وسائل العالج تكمن يف
وضع قانون انتخاب جديد لنخرج من التقوقع
الطائفي واملذهبي اىل رحاب الوطن الكبري .ذلك
ان الفاسد يتامهى يف فساده عند شعوره بوجود
طائفة تحميه او مذهب يحميه عىل قاعدة 6
و 6مكرر .كأن يقال لنحاسب املفسد املسيحي
او السني او الشيعي قبل ان نحاسب املفسد
اآلخر .لذلك علينا السعي اىل الخروج من قوقعة
الطائفية واملذهبية اىل رحاب الوطن ،وعندها
سيكون من السهل محاربة الفساد .اما بالنسبة اىل
االصالح يف املؤسسات االخرى ،اعتقد ان القوانني
واالنظمة التي تحكم مؤسساتنا يف لبنان متطورة
ما فيه الكفاية ،وان املشكلة هي يف املامرسة .ويف
معزل عن املنطق الطائفي واملذهبي ارى انه لن
يكون هناك تطور للمؤسسات يف ظل فقدان
املحاسبة .وعليه ،فان وصول اي شخص اىل رأس
اية مؤسسة ال يختزن االصالح يف داخله ويعرف
ان هناك من يحاسبه لن يحقق شيئا ،ويف حال
العكس سينجح .يف اختصار فاملوضوع برمته له
ابعاده املتصلة بالحاميات والكانتونات الطائفية
واملذهبية ،وهي من اسباب ما وصلنا اليه".
سئل ملاذا مل تقت ِد املؤسسات االخرى باملديرية
العامة لالمن العام يف تجربتها ،فاجاب" :اذا مل
يصل اىل املوقع االول يف اية مؤسسة من لديه
النية يف االصالح ومعه فريق عمل يشاركه يف

الرؤية نفسها ،فلن يتحقق هذا االصالح .واذا مل
يتوافر هذا الشخص الذي يتمتع بهذه املواصفات
خارج نطاق الحامية الطائفية واملذهبية ستكون
النتيجة العكسية حتمية .اذا املوضوع يف ذاته
يتصل بالشخص املسؤول وكيفية تفكريه لينجح
او يفشل .ال ارغب يف الحديث عن طبعي .انا
مسلم وافخر بانني امارس معتقدايت كاملة .لكن
قبل ان ادخل اىل مكتبي اعلق جاكيت ديني
يف الخارج وهذه مهمة اساسية .عندما اكون يف
موقع ألفصل واحكم يف اية قضية ،اتطلع اىل
محتواها وليس اىل اسم حاملها وهويته .عندما
نفكر ونترصف بهذه الطريقة نصل اىل املؤسسات
التي يجب ان تقوم ،والبلد الذي يتمناه شبابنا".

ذلك اىل من يفتي يف االرهاب .لذلك فإن معالجة
هذه الظاهرة الخطرية تبدأ بالعلم والتوجيه .يف
البيت اوال ويف املدرسة تاليا والجامعة الحقا .اكرث
من ذلك ارى ان علينا ان نوفر االجواء للشباب

االب دكاش :املطلوب
ترسيخ الصيغة
اللبنانية الفريدة في
مواجهة اهل الجهل
والتطرّف واملوت

حلقة الحوار.

سئل كيف بنى مبادراته يف مكافحة االرهاب
بطريقة ال تتجاوز او متس حقوق االنسان،
فاجاب" :من املؤكد ان لالرهايب حقوقا ونحن
نبدأ باحتسابها يف اللحظة التي يصبح فيها
موقوفا يف السجن .قبل هذه املحطة ال ننظر اليه
وال نتعاطى معه اال كونه عدوا ،ونتعامل معه
عىل هذا االساس .يف احسن االحوال نتعامل معه
عىل انه خارج عن القانون .معالجة االرهاب يف
نظرنا ليس عالجا امنيا ،فاالمن آخر وسائل العالج
واالولوية هي تربوية .هنا تقع املسؤولية الكربى
عىل من يقوم بهذه املهمة .عليهم تقع مسؤولية
توجيه االجيال وتنشئتها .االرهايب يعتقد انه انهى
علومه مبجرد انه قرأ آيتني يف القرآن فيتحول بعد

التي تبعدهم عن االرهاب او التحول يف اتجاهه،
واملسؤولية الكبرية تقع علينا جميعا .العطيكم
مثال عىل ذلك .عام  2005كنت مسؤوال عن فرع
املخابرات يف الجنوب ،وكان ممنوعا عىل اي كان
الدخول اىل مخيم عني الحلوة .قيل يل يومها ان
اي رجل امن او مسؤول ميثل الدولة اللبنانية مل
يدخل اىل املخيم منذ  36عاما .قررت يف ليلة من
الليايل ان ارتدي الجينز وادخل اليه .شعرت يومها
ان هؤالء الفلسطينيني ليسوا ارهابيني ،او عىل
االقل ان جزء منهم ليسوا وال يرغبون يف ذلك.
وقد يكون بعضهم تحول اىل هذه الحالة الن
التواصل معهم مفقود ،وال يعرفون كيف نفكر
وال نحن نعرف كيف يفكرون .منذ تلك الزيارة

تغريت كل اشكال العالقات بيننا ،واعتقد اننا
حققنا يومها انجازا كبريا ونجحنا يف كبح جامح
االرهابيني منهم .ما قصدته من هذه الرواية
واضح ،الؤكد لكم ان التواصل ومد اليد اىل اآلخر
والرتبية هي من الوسائل الناجحة يف مكافحة
االرهاب ومحارصته لتأيت مهمتنا كعسكريني
ورجال امن يف آخر مراحل املواجهة مع هؤالء.
هذه هي خريطة الطريق ملواجهة االرهاب .وان
انىس ال انىس ان الحرمان قد يتحول ايضا اىل
سبب ينمو من خالله االرهاب".
سئل عن موقع املرأة يف االمن العام ،فاجاب:
"بداية انا ارى ان من املعيب جدا ان نتكلم عن
كوتا نسائية يف االمن العام او خارجه ،فمشاركتها
يف املديرية حق من حقوق املرأة .املقاربة التي
علينا ان نرفعها كشعار هي يف الحديث عن
حقوق االنسان .عند اجراء اي تصنيف بني املرأة
والرجل اعتقد انه احتقار قاس للمرأة ودورها.
ملاذا ال يحىك عن كوتا للرجال يف املؤسسات او
يف مجلس النواب او يف اي ميدان آخر".
سئل عن محفوظات االمن العام والوثائق التي
تحدث عنها كتاب فريد شهاب وهل يف امكان اي
كان الحصول عليها ،اجاب" :نحن مل نهمل هذه
املحفوظات والوثائق ،وقد اصدرنا كتابا خصص
جزء منه للحديث عن مرحلة فريد شهاب .بعد
االطالع عىل انجازاته بتنا نفخر باننا ننتمي اىل
مديرية كان مديرها االمري فريد شهاب ،وانا
شخصيا افتخر بانني ارأس مديرية كان رأسها
فريد شهاب .للعلم فان كتاب "رس الدولة" يف
جزئه االول أ ّرخ املرحلة االوىل من عمل املديرية،
ونستعد الصدار الجزء الثاين الحقا .وسيضاف
هذا االنجاز ايضا اىل محفوظات املديرية التي
كانت اول جهاز امني يف لبنان يؤرخ تاريخه
ويكشف عن ارساره".
سئل عن قانون االنتخاب ،فاجاب" :انا مقتنع بانه
سيكون هناك قانون جديد .لكن السؤال هل هو
عىل قدر طموحاتنا؟ هذا ما اشكك فيه ،الن لبنان
هو دولة تدوير الزوايا ودولة التسويات .لذلك
اشكك يف ان يكون القانون عىل قدر طموحاتنا.
لكنه سينقلنا خطوة اىل االمام .انا ممن يعتقدون
ان نضال الشعوب وكفاحها هو مسار عقود
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فقد سبق وقلت انه الوسيط الثالث عرش من
الذين تقدموا للمساعدة يف هذا امللف وما مييزه
انه االكرث جدية".
سئل عن املطرانني املخطوفني ،فاجاب" :اكيد
االمل موجود دامئا ،ولو مل يكن ذلك ملا عدنا
براهبات دير سيدة معلوال وال بالعسكريني
املحررين ،وملا تحققت امور اخرى .فأينام
ذهبنا وقصدنا موقعا عىل صلة بامللف نتناول
قضية املطرانني والصحايف سمري كساب ،فملفهم
من ضمن امللفات التي نعمل من اجلها.
واملؤسف انه ليس لدى خاطفي املطرانني اية
مطالب ومل يرسلوا الينا يوما اي مطلب له
عالقة بتحريرهم ،ولكن هذا االمر ال يثنينا عن
السعي اىل ذلك .كنت قبل عيد امليالد يف زيارة
اىل موسكو وكان ملفهام من بني امللفات اليل
بحثتها مع املسؤولني الروس ،ذلك اننا نعتقد
ان الخاطفني من الشيشان ،ووضعنا االمر يف
عهدتهم بالنظر اىل خربتهم يف هذا املجال ،وانا
انتظر زيارة وفد رويس قريبا اىل لبنان لنتابع
البحث يف هذا امللف".

سؤال من احد املشاركني.

جانب من النقاش.

من الزمن ورمبا لقرون وليس يف سنوات ،املهم
ان نبدأ من مكان ما ،واعتقد اننا سنبدأ قريبا".
سئل هل مثة فئات ال تزال تحضن االرهابيني
امثال شادي املولوي والشيخ بسام الطراس،
فاجاب" :من ِنعم الله علينا ان املجتمع اللبناين
رافض لهذه الظاهرة ،وتبقى مثل هذه االمور
مرهونة ببعض الحاالت الشاذة املوجودة يف
كل دول العامل .لكن استطيع القول ان املجتمع
اللبناين واالخوة السنّة يرفضون هذه الظاهرة.
وهذا ما يشجعنا عىل القيام مبهامتنا ويحفزنا
عىل النجاح .فام حصل مع كل من الشيخ
(بسام) الطراس او مع (شادي) املولوي يؤكد
ان الذين يساندونهام هم قلة قليلة .ويا لالسف
املشكلة ليست عند هؤالء بل عند بعض
الساعني اىل االصوات االنتخابية الذين يركبون

املوجة كام هي ،يف الوقت الذي نحتاج فيه
اىل من يوقظ الناس ويوجههم ويقودهم اىل
االعتدال وليس العكس".
سئل كيف يقيم الوضع يف البقاع يف ضوء
الخطة الخاصة باملنطقة وماذا عن العسكريني
املخطوفني لدى تنظيم "داعش" ،فاجاب" :اعتقد
ان امن البقاع هو من اهم املواضيع التي تم
بحثها يف اول اجتامع عقد للمجلس االعىل
للدفاع برئاسة فخامة الرئيس ميشال عون وهو
قيد املعالجة .اما بالنسبة اىل موضوع العسكريني
املخطوفني لدى "داعش" فاالمل مؤكد وموجود،
ولوال ذلك ملا كانت املهمة مستمرة .لقد سبق
وقلت ان هناك للمرة االوىل وسيطا جديا يف هذا
امللف ،ولو انتفى وجوده وبات قارصا عن املهمة
سيبقى االمل موجودا ألنه ليس رهنا بوجوده.

سئل ما الذي يضمن االستمرار يف احرتام التوازن
الطائفي يف املؤسسات العسكرية واالمنية،
فاجاب" :اذا عدت اىل اقتناعايت فانا مع الغاء
الطائفية نهائيا ،لكن طاملا ان هذا النظام موجود
فمن واجبايت ان اطبقه .وحرصا مني عىل ما
يقول بهِ ،اص عىل تطبيقه عىل نحو متوازن عىل
املستويات كلها يف االمن العام من رتبة مأمور
اىل اعىل الرتب .فاملناصفة محرتمة بني املسلمني
واملسيحيني ،حتى يف الفرتة االخرية  -وال اكشف
رسا  -اننا نراعي الحساسية السنّية الشيعية
نتيجة ما تشهده املنطقة ولبنان .احاول دامئا ان
اراعي هذا التوازن".
سئل كيف يوازن يف جمع املعلومات بني ما هو
رضوري المن الوطن وما هو شخيص واخالقي
وما يفرضه احرتام حقوق االنسان ،فاجاب" :ان
مهمتنا يف جمع املعلومات االمنية والسياسية
واالجتامعية ال تعني ابدا جمع املعلومات
الخاصة عن حياة الناس .فحياتهم الخاصة
بالنسبة الينا مقدسة ومسها خط احمر .مهمتنا
ان نزود الحكومة املعلومات التي تساهم

من خالل وجود مؤسسات ناجحة يف البلد يرص
رئيسها عىل تطبيق القوانني ويلتزمها موظفوها.
لكن عندما يتغري الرأس تتحول اىل مؤسسة
فاشلة رغم ان القوانني واالنظمة هي نفسها التي
حكمت املرحلتني وهنا يظهر ان املشكلة هي يف
االنسان اكرث مام هي يف القانون والنظام .عليه
فإن االمل يف بناء املؤسسات معقود عىل كيفية
بناء االنسان ،وهكذا نرى العودة الحتمية اىل
املدرسة والجامعة وقبلهام اىل البيت".

تبادل الدروع.

تبادل الدروع والهدايا
يف نهاية اللقاء تبادل اللواء عباس ابراهيم واالب سليم دكاش دروعا تقديرية .قدم رئيس
رس
الجامعة كتاب " ،"Le Portrait De L’universitéورد اللواء ابراهيم بإهدائه كتاب " ّ
الدولة" عن تاريخ االمن العام .كام قدّم ملكتبة الجامعة مجموعة مجلدة من اعداد "االمن
العام" لالعوام  2014و 2015و.2016

يف بناء الدولة واتخاذ القرارات املناسبة يف اي
شأن باالستناد اىل معطيات دقيقة وصحيحة ال
تتصل باملعلومات الخاصة عن حياة الناس .وما
اعتقده ان جمع املعلومات السياسية ال يتضارب
مع مهامتنا وال مع حقوق االنسان ،فنحن
سنستثمرها لخري االنسان ومن اجل املصالحة
بني اللبنانيني .ان ابشع صورة ميكن ان تطل
بها الدولة عىل مواطنيها والناس هي بالصورة
االمنية لوحدها ،فاذا افتقدت الدولة وجهها
االقتصادي وانتفت فيها الحياة السياسية تتحول
اىل دولة مرعبة .وتأكدوا يومها انها دولة ال تقوم
بواجباتها وال بالدور املطلوب منها عىل مختلف
االصعدة .الدولة هي كالسيدة الجميلة ،االمن
فيها هو هيكلها العظمي ،واالقتصاد هو اللحم
الذي يكسوه ،فيام تشكل السياسة الثياب التي
تربز اناقتها .لذلك فابشع ما ميكن ان تطل به

الدولة عىل مواطنيها بهيكلها العظمي وحسب
وعندها ستكون دولة بشعة.
سئل هل فشل لبنان بعد  71سنة من االستقالل
يف بناء دولة ،فاجاب" :اجدد القول وعن معرفة
مسبقة ،ان لدينا قوانني متطورة تفوق يف اهميتها
كيفية تطبيقها .هناك فرق كبري بني املامرسة
والقوانني .اعتقد صادقا انه لو طبقنا هذه القوانني
سنتطور وسننتقل بالتأكيد اىل وضع افضل مام
نحن عليه االن .املؤسف ان البعض يستغل
القوانني ويشوهها باملامرسة .وهنا اعود القول
ان السبب يف جانب منه يعود اىل الحاميات
املذهبية والطائفية التي يستغلها البعض .لبناء
الدولة القوية عالقة ببناء االنسان اوال واخريا.
اقتناعي ان االنسان هو االساس ،واالمر رهن
كيفية بنائه وتربيته وتوجيهه ،وهو امر يظهر

سئل عن حقيقة الحديث الذي تردد اخريا عن
عملية خطرية تم تعطيلها يف "سوليدير" ،فاجاب:
"العملية التي كشف عنها املدير العام السابق
لالمن العام اللواء جميل السيد مل تكن جديدة،
وقد مر وقت عىل اكتشافها ،وقد حرصنا لفرتة
عىل عدم االعالن عنها .االعالن عن اي عملية
امنية فور انجازها او عدمه يخضع لتقييم دقيق
الننا نأخذ يف االعتبار هواجس كثرية .لو اعلنا عنها
يف حينه لكان من خطط وحرض عليها قد حقق
اهدافه بسهولة ،ووفرنا له خدمة كبرية مبجرد ان
تظهر مفاعيلها االقتصادية واالمنية التي كانت
متوقعة لو مل نستبقها بتعطيلها ومنع تنفيذها.
لذلك نحن نفضل التكتم عىل هذا النوع من
العمليات ألن احد اهداف االرهابيني هو رضب
االقتصاد الوطني ورضب قلب بريوت وقلب
لبنان ومجتمعه .املهم يف ما انجز ،اننا وفرنا
حياة لبنانيني كرث كان ميكن ان يكونوا يف عداد
الضحاياّ ،
وعطلنا خطط االرهابيني الذين ارادوا ان
يستهدفوا االقتصاد اللبناين والحياة السياسية يف
لبنان .فليس صدفة ان السعي اىل تنفيذ عملية
"الكوستا كافيه" استهدفت يف توقيتها نتائج زيارة
فخامة الرئيس الخليجية .وما ميكن قوله يف عملية
"سوليدير" اننا اصدرنا بيانا توضيحيا لوقف البلبلة
التي تسببت بها الترسيبات ورشحنا مراحلها ،وما
اراد ارهابيو "داعش" ان يحققوه من خالل تجنيد
شخص موجود يف غرفة عمليات ومراقبة يف
"سوليدير" ،تتجمع فيها صور وافالم كل كامريات
قلب العاصمة وجوارها ،ملراقبة تحركات كل
املسؤولني الذين يعربون املنطقة ،والقينا القبض
عليه قبل امتام العملية .كام القينا القبض عىل
رفيق له مهندس يعمل يف رشكة كربى يتوىل نقل
معلومات الغرفة اىل آخر يف مخيم عني الحلوة
ومنه اىل قيادة "داعش" يف الرقة".
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مقابلة
غاصب املختار

وزيرة التنمية اإلدارية الس ّيدة الوحيدة في الحكومة:
األولوية ملكافحة الفساد في اإلدارات

دخلت وزيرة الدولة للتنمية االدارية الدكتورة عناية عزالدين العمل الحكومي
من بوابة العلم والطب ،كام يف مجال العمل االجتامعي من خالل التزامها قضايا
املرأة ،فعرفت بنمط اكادميي وعلمي واجتامعي دينامييك ،دفع الرئيس نبيه بري
اىل تسميتها وزيرة "متثل تاء التأنيث" كام قال ،خصوصا وانها عضو يف املكتب
السيايس لحركة امل
وزيرة الدولة للتنمية االدارية عناية عزالدين
هي السيدة الوحيدة يف حكومة الرئيس
سعد الحريري ،واول وزيرة محجبة يف تاريخ
الحكومات اللبنانية .لكنها منذ تسلمها حقيبة
التنمية االدارية ظهرت كوزيرة ناشطة ونشيطة
ايضا ،عرب االفكار والتصورات والتي طرحتها
لتطوير العمل االداري يف مؤسسات الدولة،
واظهرت انها متسك ملفاتها جيدا ،وانها متثل
كل امرأة لبنانية ال التنظيم السيايس الذي متثله.
وهي تؤكد انها ستعمل لترتك بصمة يف العمل
العام وفق خطة عمل.
تسلمت الدكتورة عزالدين وزارة تحمل الكثري
من القضايا وامللفات املهمة ،بدءا من تحديث
العمل االداري ،مرورا بتعيينات موظفي الفئة
االوىل ،وصوال اىل املساهمة يف مكافحة الفساد.
وهي متلك رؤية اولية لالقالع بالوزارة استنادا
اىل ما تم تأسيسه فيها من الوزراء السابقني،
السيام مرشوع الحكومة االلكرتونية.
"االمن العام" حاورتها عن خطة عملها يف
الوزارة.
■ ما هي اولويات العمل لديكم يف الوزارة؟
□ ابرز االولويات تبسيط االجراءات االدارية،
ومكافحة الفساد ،وتطوير االداء يف املناقصات
العمومية التي تجريها الدولة ،والتزام املعايري
الدولية للمناقصات .هناك مرشوع االصالح
االستشفايئ الخارجي للمرىض الذين يحتاجون اىل
العالج ،اضافة اىل سلة ترشيعات لتطوير بعض
القوانني مثل قانون االثراء غري املرشوع ،وقانون
تعارض املصالح .هناك مرشوعان لتطوير قوانني
هيئات الرقابة السيام التفتيش املركزي وديوان
املحاسبة من اجل تفعيلها ،وقد تم االنتهاء من

هذين املرشوعني وهام يف املجلس النيايب .هذا
اضافة اىل مرشوع انشاء الهيئة الوطنية ملكافحة
الفساد يف االدارة .وقد شكلت لجنة برئاسة
رئيس الحكومة ويكون وزير التنمية االدارية
نائبا للرئيس ،تنبثق منها لجنة فنية يرأسها وزير
التنمية االدارية ،وتضم خرباء لوضع اسرتاتيجيا
ملكافحة الفساد .وقد طلبت ان ينضم اليها
وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد االستاذ
نقوال تويني باعتبارها وزارة مستحدثة ،لنقوم
بالتنسيق معه ،واجتمعت به ورشحنا املعطيات
الالزمة التي نعمل عليها.
■ ما عدد الشغور يف االدارات واملؤسسات
العامة من موظفي الفئات االوىل والثانية
والثالثة ،ويف اية وظائف ووزارات وادارات؟
□ ال معلومات دقيقة لدى وزارة التنمية عن
الشغور يف الفئة االوىل يف االدارات العامة ،وقد
كان الشغور عاليا وتقلص تدريجا ،وهذه القضية
يعنى بها الوزير املعني بالشغور يف وزارته ،وهو
يرفع اىل مجلس الوزراء طلبا مبلء الشغور يف
وزارته ويحصل التعيني ،ونحن ال نتبلغ دوما
اين جرى التعيني ويف اي وظيفة ،لكن التقدير
ان الشغور فوق الثالثني موقعا ،وبعضها مواقع
غري اساسية .دور وزارة التنمية االدارية يف
تعيني الفئة االوىل يكون وفق اآللية اآلتية:
يطلب الوزير املعني ملء الشغور يف وزارته،
ويرسل كتابا اىل رئاسة مجلس الوزراء واىل وزارة
التنمية ومجلس الخدمة املدنية ،كام يعلن
يف الصحف الحاجة اىل تعيني املوظف ،ونحن
نضع مع الوزير املختص املواصفات املطلوبة
لهذه الوظيفة ،ونضع عىل موقع الوزارة طلب
الوظيفة واملواصفات املطلوبة ونتلقى الطلبات

ملدة  15يوما ،ثم نجري الفرز االويل للطلبات
بال اسامء لنعرف ما اذا كانت كل املستندات
املطلوبة متوافرة يف الطلب ،ونرسل الطلب
املستويف الرشوط اىل مجلس الخدمة املدنية،
فتوضع املعايري والعالمات ملعدل النجاح،
وتجرى االمتحانات .بعد ظهور النتائج يتم ابالغ
االشخاص الفائزين بالنتيجة ليحرضوا الجراء
املقابلة الشفهية يف حضور اعضاء من مجلس
الخدمة املدنية ،وترفع النتيجة اىل مجلس
الوزراء مع اسامء ثالثة اشخاص لكل موقع .اما
موظفو الفئتني الثانية والثالثة فتتم يف الوزارة
املعنية وليس عربنا؟
■ هل وضعت التعيينات عىل سكة التعيني
خالل العهد الجديد ،وهل من برنامج وضع
مللء الشغور نهائيا؟
□ تم حتى االن تعيني املدير العام لهيئة اوجريو
واملدير العام للصيانة واالستثامر يف وزارة
االتصاالت ومن خارج آلية التعيينات ،وحصل
نقاش يف مجلس الوزراء حول هذا التعيني.
ورشح وزير االتصاالت الرضورات التي تحتم
رسعة التعيني نظرا اىل املشكالت االدارية واملالية
والسياسية املعروفة التي كانت حاصلة يف هيئة
اوجريو .لكن التعيينات املقبلة ستتم ،وبناء عىل
طلبي ،وفق اآللية املعتمدة حتى ال تحصل
معايري مزدوجة ونفقد الشفافية ويطلب كل
وزير تعيني موظف من دون العودة اىل اآللية،
وقد تحدث اكرث من وزير عن الحاجة اىل ملء
الشغور يف وزارته ،لكن املشكلة ان آلية التعيني
طويلة وتستغرق وقتا .مثال وزير الثقافة يطلب
االن تعيني مدير للكونرسفاتوار الوطني (املعهد
العايل للموسيقى) ،وقد جرت مراسالت بيني
وبينه بعضها وصل وبعضها مل يصل او وصل
متأخرا النها تتم عرب دراج يوصل الربيد ،لذلك
اقرتحت تقصري املهل من  73يوما اىل  48يوما،
وان يتم التواصل عرب الربيد االلكرتوين .اقرتحت
انه عندما يطلب الوزير تعيني موظفني تتوىل
وزارة التنمية االدارية نرش االعالن يف الصحف

من وضع خطة او رؤية ،وهناك ارادة لنصل اىل
ما نريد ،لكننا نحتاج اىل موارد وامكانات.
■ كانت تعقد اجتامعات دورية للجنة رباعية
منكم ومن هيئات الرقابة ،هل ما زالت تعقد
ام توقفت؟
□ مل تكن هناك لجنة رباعية ،كانت تعقد
اجتامعات تنسيق مع هيئات الرقابة توقفت
بسب املشكالت التي تعانيها هيئات الرقابة
والشلل الذي اصابها ،لكنني طلبت اللقاء
مبسؤويل هذه الهيئات وحصلت اجتامعات
فردية بيني وبني كل واحد منهم ،عىل امل ان
نلتقي جميعا للتنسيق ،لكن سمعت انه سيتم
تعيني بديل من احد رؤساء هيئات الرقابة النه
طلب اعفاءه من منصبه ،ونحن ننتظر االنتهاء
من املشكالت القامئة ليتم تفعيل هيئات الرقابة
ونحن نرص عىل ذلك.

وزيرة الدولة للتنمية االدارية الدكتورة عناية عزالدين.

وعىل موقعها االلكرتوين ،واقرتحت اختصارا
للوقت وبدال من تضييع الوقت يف املراسالت،
ان نجلس سويا نحن والوزير املختص ومجلس
الخدمة املدنية لوضع معدل العالمات واملعايري،
ونحدد بناء عليها الفائزين ونرفع االسامء اىل
مجلس الوزراء الختيار واحد من ثالثة ،وقد
نرفع اسامء اىل الوزير ال تعجبه فريفضها ما
يضطرنا اىل اعادة دورة التعيني مجددا.
■ اىل اي مدى يتم التزام القوى السياسية آلية
التعيينات وهل من استثناءات ويف اية حاالت؟
□ وظائف الفئة االوىل خاضعة للتوزيع
الطائفي ،ونحن نرفع ثالثة اسامء للموقع
والوزير يختار ويعرض االسامء بطريقته
واسلوبه عىل مجلس الوزراء وقد ال يعرضها اذا
مل تعجبه.
■ ما هو حجم او مدى التنسيق بني وزارتكم
وبني الوزارات االخرى ومجلس الخدمة املدنية
يف هذه العملية؟
□ التنسيق القائم جيد جدا .فمن اسباب وجود
وزارة التنمية االدارية تطوير االدارة اللبنانية
وتحديثها ،وانشاء برامج تدريب وتنمية قدرات،
وتعزيز الرقابة عىل نوعية العمل لرفع جودة
الخدمة التي تقدم للمواطن يف وقت مقبول
وبكلفة متدنية ،وتخفيف االحتكاك املبارش بني
املوظف واملواطن لتخفيف الفساد والرشوة،

نعمل لتبسيط االجراءات
االدارية وتقييم االداء
لدينا خطة النشاء
 12معمال لفرز النفايات
كام نعمل عىل مكننة االدارات ،ونعمل عىل
تفعيل برنامج االسرتاتيجيا الوطنية للحكومة
االلكرتونية سرنفعه اىل مجلس الوزراء ،وهو
موضوع من الوزارة السابقة ،اضافة اىل مرشوع
"تطبيق دولتي" عىل الهواتف الذكية ،الذي
نعمل عىل تفعيله بالتنسيق مع هيئة اوجريو،
وهناك مرشوع مشرتك مع الوزارات حول
حق الوصول اىل املعلومات الرسمية .تجاوب
الوزارات معنا قائم وجيد ،لكن بعض الوزارات
التي نقدم لها عمال معينا قد ال تأخذه وتفضل
ان تقوم هي بتطوير ادارتها عرب برنامج معني.
لكن يجب ان تكون كل اعامل الوزارات من
ضمن اسرتاتيجيا واحدة ،وان يكون هناك قرار
سيايس يلزم كل الوزارات التعاون والتعاطي
بايجابية ،حتى ال يضيع الجهد واملوارد املالية.
لكن ال ننىس ان عمر الحكومة قصري كام هو
مفرتض ،فال نحملها اكرث مام تحتمل ،لكن ال بد

■ كان لكم دور يف الوزارة يف انشاء معامل فرز
النفايات يف بعض املناطق ،وتم احراق احدها
يف بعلبك وآخر يف الجنوب؟ كيف ستترصفون
حيال ذلك؟
□ ال ،حصل احراق ملعمل بعلبك فقط ،وهذا
املوضوع قيد املتابعة القضائية ،وسيصري اىل
اعادة تأهيل املعمل ليعود اىل العمل قريبا ،اما
معمل الكفور قرب النبطية فاوقف العمل به
بعد حصول مشكلة اخرى تتعلق بايجاد مطمر
للعوادم الناتجة من معمل الفرز ،ونحن نعمل
عىل دراسة مرشوع لرشاء ارض النشاء مطمر
صحي للعوادم ،واجراء مناقصات لتشغيل
املعمل بصورة حديثة ،الن عقد العمل مع
الرشكة التي تشغل املعمل الحايل انتهت مدته.
■ ماذا عن وجودك يف اللجنة الوزارية املكلفة
بحث معالجة مشكلة النفايات؟
□ وجودنا كوزارة يف اللجنة مرتبط بعملنا يف
انشاء معامل الفرز التي عملت الوازرة عىل
ايجاد متويل لها من االتحاد االورويب ،وهناك
عرشة معامل جرى متويلها من االتحاد االورويب،
ولدينا خطة النشاء  12معمال جديدا يف
مختلف املناطق اللبنانية ،ويجري درس امللفات
تقنيا الختيار اماكن انشائها ونسبة العوادم يف
النفايات واي تقنيات سنستخدم.
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مقابلة
غاصب املختار

وزارة اإلعالم  ...وزارة تواصل وحوار
الرياشي :ورشة تشريعية  -إدارية للنهوض بالقطاع

بارش وزير االعالم ملحم الريايش فور تسلمه الحقيبة ورشة تطوير للقطاع االعالمي
الرسمي والخاص ككل ،مبا فيه املريئ واملسموع واملكتوب وااللكرتوين ،اىل الوضع
النقايب للقطاع .اعد سلة مشاريع قوانني سريفعها اىل مجلس الوزراء يف مهلة اقصاها
منتصف آذار ،لتواكب قانون االعالم الذي اعدته لجنة االعالم واالتصاالت النيابية
واكب وزير االعالم ملحم الريايش ،اآليت
مخرضما من مهنة ادركها مكتوبة ومرئية
ومسموعة لسنوات طويلة ،مسار قطاع
الصحافة املكتوبة االنحداري الذي ادى اىل
اقفال احدى الصحف الكربى ،واىل تهديد
صحف اخرى بالتوقف ورصف عرشات
املحررين والعامل واملوظفني ،فوضع خطة
طوارىء ملحاولة انقاذ ما ميكن انقاذه .ابرز
عناوين ورشة القوانني التي ّ
تحضها وزارة
االعالم ،االعفاء الجمريك لتوفري بعض االموال
والتكاليف عىل الصحافة املكتوبة ،اىل
البحث يف موضوع اخالقيات املهنة وآدابها،
ومرشوع لتطوير قانون نقابة املحررين
لتضم املحررين يف الوسائل االعالمية
املكتوبة واملرئية واملسموعة وااللكرتونية،
ولتؤمن اصول التعاقد وتأمني صندوق
تعاضد وتقاعد ،عىل ان يتم انتخاب رئيسها
ملدة ثالث سنوات غري قابلة للتجديد،
وان يجري العمل عىل الغاء الطائفية من
هذا املنصب ،عىل ان تضم نقابة الصحافة
اصحاب املؤسسات االعالمية ،وميكن ان
يكون االعالمي يف نقابة املحررين ويف نقابة
الصحافة اذا كان صاحب مؤسسة.
مبوجب هذه الورشة الترشيعية ،يصبح
املجلس الوطني لالعالم بديال من وزارة
االعالم ،املكان الطبيعي الذي يجب ان يهتم
بوسائل االعالم ،وتصبح له مهمة تنفيذية
تقريرية وليس فقط استشارية يرفعها اىل
وزير االعالم ،عىل ان تكون وزارة االعالم
مبديرياتها القامئة وزارة "اعالم وحوار".
جال الوزير الريايش عىل كل الكتل النيابية،
مبا فيها تلك التي عىل خصومة سياسية
مع الحزب الذي ميثله يف الحكومة ،حزب

القوات اللبنانية ،واجتمع مع ممثيل االعالم
املريئ واملسموع واملكتوب هيئات ونقابات،
وكذلك مع مجموعة من االعالميني ،الطالعهم
عىل عناوين الورشة الكبرية التي يقوم بها
واهدافها ،وللوقوف عىل رأيهم ومالحظاتهم
ومقرتحاتهم حولها ،والقى تجاوبا كبريا من
كل القطاعات.
الوزير الريايش رشح لـ"االمن العام" تفاصيل
الورشة القانونية  -االدارية  -املهنية،
واهدافها.
■ اعلنتم انكم يف صدد تحويل وزارة االعالم
اىل وزارة للتواصل والحوار .ما هي اآلليات
التنفيذية لرتجمة هذا التوجه؟
□ ال ميكنني تحديد الوقت الالزم ،لكنني
ّ
حضت مرشوع قانون سريفع اىل مجلس
الوزراء ،ان مل يكن يف نهاية شباط ،ففي
النصف االول من آذار .وسيأخذ رسعة قياسية
يف التنفيذ النني ساحيله قبل مجلس الوزراء
عىل نواب من الكتل النيابية الكبرية ،لدرسه
وتقديم املالحظات ،وبعدها قد اجري بعض
التعديالت عليه يف ضوء مالحظات الكتل،
واحيله مجددا عىل مجلس الوزراء.
■ هل حصلت عىل موافقة الوزراء والكتل
النيابية املسبقة عليه قبل عرضه؟
□ الكتل النيابية ستعمل معي وستؤازرين
للموافقة عليه بعد االخذ مبالحظاتهم.
■ هل سيلغى دور وزارة االعالم كوزارة
وصاية عىل االعالم اللبناين؟ ومن سيتابع
التزام القوانني وامور التنظيم؟
□ سيناط دور الوزارة باملجلس الوطني

نحو حقيقي .االعالم الرسمي لن يكون بعد
اليوم اعالما للرسميني ،بل سيكون للبنانيني
عموما ،الن هذا االعالم هو ملك الشعب
اللبناين فهو من ميوله عمليا.

لالعالم وفق قانون االعالم الذي سيصدر
خالل شهرين تقريبا عن مجلس النواب ،بعد
ادخال التعديالت عليه التي وعدنا رئيس
لجنة االعالم النائب حسن فضل الله بأخذها
يف االعتبار ،الن هذا القانون تم اعداده يف
عهد سابق مل اكن انا فيه وزيرا لالعالم.

■ كم تحتاج من وقت النجاز خطة نهوض
االعالم الرسمي؟
□ من واجبي ان اضع املدماك االول يف عهد
هذه الحكومة ،وآمل ممن يأيت بعدي ان
يكمل هذه الورشة الكبرية .اعتقد انه لن
يستطيع اال ان يكملها.

■ امامكم تحديات عىل مستوى االعالم يف
االزمة التي ينوء تحت ثقلها االعالم اللبناين،
هل من خطة لديكم للمعالجة؟
□ طبعا لدي خطة عمل ستتحول اىل مشاريع
قوانني لالعفاءات الرضيبية والجمركية،
وكذلك اعفاءات من رسوم الضامن االجتامعي
للصحافة املطبوعة ،واعفاءات من ديون
ورسوم مستحقة للدولة عىل محطات
التلفزيون واالذاعة الخاصة .وهي تحتاج اىل
قانون سأعده وارفعه اىل مجلس الوزراء ،الن
مثة ديونا هائلة عىل املحطات تبلغ مليارات مل
تتمكن من ايفائها بسبب االزمة التي تعيشها.
ساحاول ان اعفيها مرة وحيدة واخرية
لتصحيح اوضاعها نهائيا .ال تستطيع الدولة
ان تقوم باكرث من ذلك ،فاذا تحققت هذه
الورشة تكون الدولة قد امتت واجباتها تجاه
القطاع االعالمي .مثة مرشوع قدمه يل بعض
الزمالء يتعلق بالصحافة املطبوعة يقرتح ان
تدفع الدولة مبلغا بسيطا ال يتجاوز خمسمئة
لرية عىل كل عدد لدعم الصحف .ساهتم
بهذا العرض وارى اذا كان ممكنا اضافته اىل
املرشوع الذي اعده لدعم الصحافة املكتوبة.

■ ما هو مصري العاملني يف هذه املؤسسات
الرسمية يف حال تحويل الوزارة اىل وزارة
تواصل وحوار؟
□ مصري العاملني يف هذه املؤسسات
الرسمية سيبقى مصانا فيها ،ولن ميس احد
شعرة فيهم .هذه املؤسسات ستتحول اىل
مؤسسات انتاجية عىل نحو اكرب وبطاقات
كبرية وفاعلة .لن يكون هناك فاشل او
ناجح .عندما نجد املكان املناسب للموظف
ينجح فيه .ال تستطيع ان تطلب من
السمكة الصعود اىل الشجرة وتحاسبها عىل
عدم صعودها النها بالتأكيد ال تستطيع.
الفاشل لالحتضان ،والناجح للمكافأة،
والفاسد خارجا.

■ هل ترى ان الحلول التي تقرتحها كافية
النقاذ الصحف املكتوبة؟
□ ال ،رمبا هي ليست كاملة او كافية ،لكنها
ستؤمن لها االستمرار مدة اطول ،وعىل
الصحف ان تنقذ نفسها بنفسها ايضا.

■ ما سبب ازمة الصحافة املكتوبة ،هل هو
التطور التكنولوجي ام عوامل اخرى اهملتها
الصحف؟
□ االزمة حصلت نتيجة عدد من االسباب
وليس لسبب واحد ،اهمها التقدم
التكنولوجي الهائل اي تواجهه الصحافة
املكتوبة ،اضافة اىل ضعف املضمون يف بعض
االحيان.

■ ماذا عن االعالم الرسمي املتمثل بتلفزيون
لبنان واالذاعة اللبنانية والوكالة الوطنية
لالعالم ،هل هناك خطة لتطويرها؟
□ مثة خطة لتطوير تلفزيون لبنان تبدأ
بتعيني رئيس مجلس ادارة جديد واعضائه
يف العارش من آذار حدا اقىص .يعمل وفق
خطة وضعنا الخطوط العريضة لها ،ويفرتض
ان يبلورها مجلس االدارة الجديد ويحولها

وزير االعالم ملحم الريايش.

قصت الصحف يف وضع رؤية
■ هل ّ
بعيدة املدى لتطوير نفسها ومواكبة التقدم
التكنولوجي شكال ومضمونا؟
□ ال عالقة لهذا االمر بازمة الصحف
املكتوبة ،اعتقد ان السببني اللذين ذكرتهام
هام االساس يف االزمة.

مصير العاملني في
املؤسسات الرسمية
سيبقى مصانا ولن تمس
شعرة فيهم
وضعنا خطة لتلفزيون
لبنان تنفذ بعد تعيني
مجلس االدارة

اىل خطة عملية يف فرتة قصرية .بالنسبة اىل
اذاعة لبنان الرسمية ،سيشاهد املواطنون
قريبا حافالت (فانات) االذاعة تجوب شوارع
بريوت وكل املناطق بال استثناء ،لالستامع اىل
اراء الناس عىل الهواء يف االذاعة وما املطلوب
لتطويرها .كام يتم تحضري استطالع رأي
لتحويل اذاعة لبنان اىل اذاعة اللبنانيني عىل

■ هل سيبقى العاملون يف وزارة االعالم
عاملني يف وزارة التواصل والحوار؟
□ طبعا ،لكن مهامتهم ستتغري كل وفق
موقعه وعمله .سيكونون من ضمن بنية
الوزارة االساسية واللوجستية للحوار
والتواصل ،وسيتولون استضافة اي حوار بني
فريقني او حزبني او ديانتني او اي طرفني
او اكرث من طرفني يرغبون يف الحوار يف
ما بينهم .وزارة الحوار تفتح ابوابها لهذا
التواصل والحوار النها ستكون مؤهلة
وجاهزة لتكون الوسيط بني مشكالت الناس
وبني الحكومة اللبنانية.
■ وماذا سيكون مصري االذاعة والتلفزيون
والوكالة الوطنية ودورها يف الوزارة
الجديدة؟
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لون طائفي واحد .ستكون مدة واليته ثالث
سنوات غري قابلة للتجديد واىل اي طائفة
انتمى ،رشط ان يكون ابن املهنة وابن
معاناة املحررين.
■ هناك مرشوع قانون يف مجلس النواب
لتعزيز صالحيات املجلس الوطني لالعالم
املريئ واملسموع ،ما هي ابرز عناوينه؟
□ يف القانون الجديد لالعالم مثة تعديالت
لصالحية املجلس الوطني تحل محل
صالحيات وزير االعالم .فهو سيهتم بشؤون
االعالم وشجونه عىل نحو كامل ،من آداب
املهنة اىل دفرت الرشوط وكل االمور الفرعية
من رقابة وتنظيم وارشاف وتوجيه.

ورشة القوانني تشمل كل وسائل االعالم واملجلس الوطني.

□ ستصبح وسائل وادوات لتحقيق
هذه السياسة .ستبقى لتساهم يف التواصل
والحوار.
■ الصحافة الورقية يف خضم ازمة تهدد
مصريها ،هل لديكم تصور للمساعدة
يف انقاذها؟ وكيف سيتم تنظيم االعالم
االلكرتوين؟
□ نحن يف صدد اعداد مرشوع النقاذ الصحافة
املكتوبة ،كذلك هناك مرشوع كامل للصحافة
االلكرتونية تناقشت يف صدده مع نقيب
الصحافة ،لتحويل نقابة اصحاب الصحف اىل
نقابة اصحاب وسائل االعالم عىل اختالفها
وتنوعها .نعد سويا مرشوع قانون يف مجلس
النواب لتعديل قانون نقابة الصحافة لهذا
الهدف ،لكن ستكون هناك رشوط النتساب
وسائل االعالم االلكرتونية إىل النقابة ،اي ان
يكون لدى صاحب املوقع عدد معني من
املوظفني مسجلني يف الضامن وفق نوعية
املوقع او الوسيلة ،سياسية او ادبية او ثقافية
او اقتصادية او فنية ،للحفاظ عىل اهمية هذه
النقابة ومكانتها .وستكون لنقابة املحررين
نقابة لكل املحررين العاملني يف كل وسائل
االعالم وليس الصحاب الوسائل االعالمية.
■ ازمة االعالم يف لبنان تنعكس عىل العاملني
يف القطاع ،ماذا عن التصور العميل لحامية
الصحافيني؟

سيارات االذاعة اللبنانية
ستجوب كل املناطق
لتفعيلها

□ وسيلة الدعم ستكون نقابة املحررين
التي سيصبح لديها بعد تعديل القانون
صندوق للتقاعد وصندوق للتعاضد الصحي
والوظيفي ،مبعنى اذا ترك املحرر عمله يب ّلغ
نقابته والنقابة مولجة بدعمه ومساعدته.
سيكون هناك دعم للنقابة ضمن قانون
يدعى "طابع املحرر" بقيمة الف او الفي
لرية ال اكرث ،يوزع عىل كل االدارات الرسمية
لتمويل صندوق النقابة اىل جانب اشرتاكات
املحررين ،الذين سيصبح عددهم اكرث من
عرشة االف منتسب .مثة رشوط متساوية
للتعاقد بني الوسيلة االعالمية وبني املحرر،
فال تتعاقد مثال مع شخص مببلغ خمسمئة
دوالر ومع شخص آخر بالف دوالر .مثة
حد ادىن الصول التعاقد ،والنقابة ستحمي
حقوق املحرر لهذه الناحية ،اىل جانب
حصانة نقابية متنع مثال استدعاء الصحافيني
اىل مخافر الرشطة .واعلن ،وانا وزير القوات
اللبنانية ،ان نقيب املحررين لن يكون من

■ تتجهون اىل وضع قانون آداب االعالميني،
ما السبب؟ وهل هو بديل من قانون
املطبوعات؟
□ السبب االول حض االعالميني واصحاب
وسائل االعالم عىل رفع شأن املهنة ،لتكون
اهم من السلطة االوىل وليست احدى
السلطات االربع .والسبب الثاين شكاوى
الناس من بعض الربامج التي متت معالجتها
يف جلسة فنجان قهوة مع اصحاب العالقة،
النني مرص عىل شعرة ملحم الريايش التي لن
تقطع مع االعالم ،وستبقى متيز بني الحرية
يف التعبري وبني حق املواطن.
■ كيف ستوفقون بني حامية الحرية واحرتام
آداب املهنة واآلداب العامة؟
□ نعد قانونا لآلداب االعالمية سيكون قريبا
يف مجلس الوزراء ،وعىل اساسه نحدد اآلداب
االعالمية اسوة بقانون اآلداب الطبية .واي
مخالفة ستخضع للمحاسبة ،فالحرية مصانة
لكن آداب املهنة مصانة ايضا من االعالميني
انفسهم ،واي خلل يحاسب عليه املجلس
التأديبي يف نقابة املحررين او نقابة اصحاب
الصحف .لكن لن تكون هناك مقاضاة ،النه
مبجرد اتهام شخص بالرسقة مثال ،حتى لو
ذهب اىل املحكمة للشكوى ،يلتصق به جرم
الرسقة حتى ولو كان بريئا .اما اذا كان لدى
االعالمي مستندات ووثائق تثبت الرسقة
فلينرش ما يريد.
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تحقيق
جورج شاهني
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صحافيون ُيعاينون مشاكل "مهنة املتاعب" وهواجسها
أي سبيل إلى إستعادة اإلعالم املكتوب قراءه؟
ّ
مهام اختلفت اآلراء يف االسباب واملعوقات التي قادت اىل ما سمي
بـ"ازمة الصحافة الورقية" ،فان النقاش ما زال قامئا حولها .مرة انها من
نتائج ثورة تكنولوجيا املعلومات وتسخريها يف سبيل اعالم جديد متطور
رسق القارىء من االعالم الورقي ليتحول مستمعا ومشاهدا اكرث مام هو
قارىء ،ومرة انها من فعل االنسان نتيجة فشل من ميتلك او يدير صحيفة
يف تأمني دميومة صدورها وضامن استمرار عمل الصحافيني وموظفي
املؤسسات التي تدور يف فلك القطاع االعالمي ككل

يف معزل عن كل هذه املعطيات ،يعرتف االعالميون
والصحافيون العاملون يف مهنة املتاعب ان الحلول
املمكنة هي التي توفر مقومات الصمود للعاملني
يف املؤسسات ومحرريها ملعاونة اصحاب املؤسسات
عىل مواجهة التحديات.
بعد آراء اصحاب املؤسسات يف عدد الشهر الفائت،
تستطلع "االمن العام" آراء العاملني فيها.

اميل خوري :لكل مهنة
بداية ذهبية ونهاية مأساوية

الصحايف يف جريدة "النهار" الزميل اميل خوري القارىء ماسة اىل البحث يف ما وراء الحدث
مقتنع بان هناك ازمة صحافة يف لبنان ،ألن وخلفياته والتعليق ،لتتشبه الصحف باملجالت يف
لكل مهنة بداية ذهبية ونهاية مأساوية ،مثال مقاربتها لالحداث.
"الس ّكاف عاش مرحلته الذهبية واقرتبت من
ان تنتهي بعدما اصبح الحذاء جاهزا ،وكذلك ■ يعني يف رأيك ان الصحافة قادرة عىل الصمود
مهنة الخياط للسبب نفسه .الصحافة عاشت واالستمرار؟
عرصها الذهبي عندما كانت هناك سياسة ويف □ نعم بالتأكيد اعتقد ان الصحافة قادرة عىل
وجود القراء ،فالنهار مثال كانت تبيع  80الف االستمرار رشط ان توازن بني مدخولها ونقفاتها.
عدد 20 ،الفا منها يف الجامعات .االمر اليوم تغري .اذا مل تصدر بعرش صفحات فلتكن بخمس او
بعد توقف البيع اجتاحت االنرتنت والهواتف اقل .املهم ان تستمر بامكاناتها ،وان تعتمد عىل
الذكية السوق االعالمية ومعهام وسائل التواصل التحليل والتعليق السيايس ،فالخرب مل يعد سبقا
املجتمعات .الخرب يأتيك عىل الهاتف قبل صدور صحفيا ،والقارئ يف حاجة اىل ما وراء الخرب.
الصحيفة .لذلك تفاقمت االزمة وهي طبيعية
كام ازمة السكاف والخياط والطباخ وغريها من ■ هل تتابع الوعود التي قطعتها الدولة ملساعدة
املهن املهددة بفعل التطور".
الصحف؟
□ اتابع بدقة ،وال انتظر نتائج ايجابية بسبب
■ كيف ميكن عبور هذه املرحلة بأقل الخسائر عجز الدولة عن املساعدة .اذا توافرت املساعدة
املمكنة؟ وما هو دور الدولة؟
لتكن لتسديد رواتب موظفي املؤسسات
□ اوال ،كل يشء اسمه ( )SCOOPانتهى ،الصحافية واملحررين ،وان الحديث عن مساعدة
يف املايض كان الصحايف يعطي خربا تتفرد به اصحابها ودفع مثن االعداد ال ينفع.
صحيفته بطبعه قبل اآلخرين .فعىل سبيل املثال
رسي حصلت ■ كانت هناك بعض االمتيازات للصحافيني
نرشت يف املايض مضمون ملف ّ
يتصل
نفاع
عليه من وزير الخارجية املرحوم فؤاد
واملؤسسات ،اين اصبحت؟
بالوضع يف الجزائر فتسبب ذلك بسجن املرحوم □ هذه االمتيازات انتهت جميعها او تبخرت
غسان تويني  12يوما .اما اليوم اعتقد ان حاجة لعدم جدواها واهميتها يف آن .كان املحرر

■ تحركت نقابتا الصحافة واملحررين ،فام
الذي انتجته؟
□ حتى اآلن مل ار ان من الحركة اي بركة.
الدولة عاجزة عن تقديم العون وال مصادر
مالية اخرى .من واجب النقابتني التحرك لكن
العني بصرية واليد قصرية .اذا بقيت الدولة
عاجزة فامذا ستفعالن؟ املطلوب من الدولة
تخصيص مبالغ معينة كرواتب للمحررين
حيث يعجز اصحاب الصحف تسديدها لتوفر
ما لديها لتغطية مصاريف اخرى .عام 1960
كان راتب الصحايف واملحرر يتخطى راتب

املدير العام .كان راتبي  800لرية عندما كان
راتب املدير العام اقل من  600لرية.

تتغري الظروف فتعود اىل حجمها وتستعيد
قراءها.

■ اىل ما ميكن ان تؤدي االزمة ،وهل ُيكن ان
تنعكس عىل مؤسسات أخرى؟
□ طبعا ،ستنعكس سلبا عىل ما يحيط بها
ويتفرع من مؤسسات كدور النرش واملطابع
وموزعي الصحف ،فهم من عائلة واحدة.
بعض صحف اليوم عادت كام انطلقت بـ 4
صفحات وانا ال افضل اقفالها عىل بقائها وان
بصفحات بعدد اصابع اليد الواحدة ،اىل ان

■ ما هي املخارج لتبقى الصحيفة بني ايدينا؟
□ املخارج محدودة .االمر يتوقف عىل املساعدات
متى توافرت لتستمر .الدليل ان "السفري" ،توقفت
و"النهار" تحاول ان تستمر ،كام ال يخفى ما تعاين
منه مؤسسات اعالمية مختلفة مكتوبة ومرئية
ومسموعة يف آن .االزمة اذا شاملة طاولت القطاع
االعالمي كامال وان بنسب متفاوتة ،وهي تعرب
عن نفسها بنفسها .لكن اىل متى؟

فؤاد دعبول :االزمة تحتاج
الى نصف قرن للحل
لتستمر الصحافة
عليها املوازنة بني
مدخولها ونفقاتها

اميل خوري.

يستفيد من نصف فاتورة الهاتف الثابت
ومل تعد ذات قيمة يف ظل فاتورة الخليوي.
بعض الصحف كانت تعتمد عىل املساعدات
الخارجية عندما كان لها من قبل موقع مهم
يف لبنان والعامل العريب وبات لها بدائل محلية.
ال انىس ان الرئيس املرصي جامل عبد النارص
كان يقرأ "النهار" التي ترسل له بالربيد يوميا.

الصحايف يف جريدة "االنوار" الزميل فؤاد دعبول
ال ينفي وجود ازمة تعصف باالعالم املكتوب ومل
تعد خافية عىل احد ،ويرد اسبابها اىل ما فعلته
التكنولوجيا وبعض منها من فعل البرش ،مؤكدا
عىل دور جديد مطلوب .يقول" :االزمة ظهرت
قبل عقود من الزمن وليست جديدة .بادىء
االمر بسبب اطاللة الحداثة االذاعية ،ومن ثم
جاءت الثورة التلفزيونية واخريا االعالم االلكرتوين
الذي حط رحاله امامها .ونحن االعالميني رحبنا
بالثورات الثالث ،اميانا منا بانها تغني االعالم
املكتوب وال تقتله ،ال بل تنعشه وتغنيه .ال احد
مؤهال لخطف دور االعالم املكتوب ،ملا ينطوي
عليه من مساحات واسعة ال تتوافر يف ما تقدمه
الفضائيات والتلفزيونات واالذاعات ،فاالقتضاب
يف ايراد املعلومات من خصائصها .لذلك ما
ميكن ان يوفره االعالم املكتوب من مساحة
تحليل ومعلومات وقراءآت يف خلفيات االحدث
واسبابها والتوقعات ال توفرة وسائل االعالم
االخرى ،عدا عن القدرة عىل التحكم بقراءة
هذه املقاالت ساعة يشاء املرء من ساعات
النهار .الصحيفة بني يديك طيلة الوقت وهو امر
يخالف ما توفره وسائل اعالم مرئية او مسموعة
تتحكم بوقتك وتجربك عىل اإلنصات اليها يف
مواعيدها .وهذا االمر يشكل عنرصا مهام من
عنارص القوة يف االعالم املكتوب.

■ هل يتحمل القارىء مسؤولية تراجعه عن
رشاء الصحف نتيجة تغري اهتامماته واولوياته؟
□ القراء من رواد املعلومات ال يتأثر معظمهم
برشاء الصحف واملجالت ،فالقارىء املحرتف
الذي يسعى اىل كسب املعلومات ال يتوقف
عن رشاء الصحف .ما هو مطلوب للحفاظ
عىل حضورها هو التسويق االعالين ملفاهيم
جديدة اساءت اىل الصحافة املكتوبة .صحيح
ان الصحافة املكتوبة تأثرت ،بفعل ضمور
االهتامم بها لصالح الصحافة االلكرتونية
خصوصا التي توفر املعلومة يف لحظتها عرب
هاتفك الخلوي او االستامع اىل الخرب السهل
يف االذاعة او الشاشة .وهذا يف نظري عائد
اىل ميل بعض القراء او اكرثهم اىل العجز عن
متابعة االحداث عرب االعالم املكتوب لضيق
الوقت احيانا.
■ بعد انتظام عمل املؤسسات اثر انتخاب
الرئيس وتشكيل الحكومة الجديدة ،هل وجدت
املعالجات الجارية منطقية وناجحة وما الذي
تتوقعه منها؟
□ املعالجات التي نشهدها ليست السباب
االزمة ومعالجتها ،بل هي تدابري لتغطية ازمة
نفسية عند اصحاب املؤسسات ،ألن االخرية
ال تريد حامية العاملني فيها ،بقدر ما تسعى

ليس هناك من
هو مؤهل لخطف دور
االعالم املكتوب

فؤاد دعبول.

اىل تغطية خسائرها .الجشع والطمع حمل
املؤسسات عىل رصف املحررين فيها وتقليص
رواتبهم .املؤسسات تريد مساعدة الدولة،
وحذف بعض الرسوم املادية املرتتبة عليها ،ال
مساعدتها عىل دفع رواتب محرريها .وهنا
مكمن من مكامن االزمة الفعلية .اما الحل
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الذي نتمناه ،فرشطه توزيع املساعدات التي
ميكن ان تقدمها الدولة اىل العاملني فيها من
موظفني ومحررين يف ارشاف الدولة.
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■ هل نجت نقابتا الصحافة واملحررين يف
تحركهام وقامتا بالواجب؟ وما الذي تقرتحه؟
□ اترك الجواب للنقابتني ولن ابدي رأيا.

لست متفائال ما مل تقدم املساعدات يف
الوجهة الصحيحة اي يف اتجاه العاملني يف
هذه املؤسسات.

عامر مشموشي :لوظيفة جديدة
لالعالم املكتوب
الصحايف يف جريدة "اللواء" الزميل عامر
مشمويش راى ان االزمة التي تعصف باالعالم
املكتوب استفحلت "وهي التي شكلت قبل
ثورة التكنولوجيا اكرب قوة تأثري يف الرأي العام.
يف حال مل تحصل عىل الدعم املايل املطلوب
من الدولة الستمرارها فانها ترسع الخطى
اىل االضمحالل .اذا عجزت الدولة عن دعمها
فانني ال استبعد ان يصبح لبنان بعد سنوات
قليلة من دون صحافة ورقية .والسبب الرئيس
يف هذه الحال يكمن يف ما احدثته ثورة
تكنولوجيا االعالم من تحول عند املواطن اىل
الصحافة االكرتونية".

■ واجهت الصحافة تحديات سابقة ،فكيف
تتجاوز املحنة اليوم؟
□ ليست املرة االوىل التي تواجه فيها الصحافة
املكتوبة مثل هذا التحدي .فقد سبق او واجهته
عندما ظهرت االذاعة وانترصت عليه بعدما
ثبت للقارىء ان الراديو ال يلبي كل حاجاته
املعلوماتية والثقافية والتوجيهية .كام واجهت
الحقا تحدي ظهور السينام والتلفزيون واالعالم
املريئ بكل مساحاته املحلية والفضائية وانترصت
يف هذا التحدي ،واثبتت وجودها من جديد .مل
تنتف حاجة القارىء واملستمع واملشاهد اىل
الصحافة الورقية ملا توفره له من معلومات
ال ميكن ان يقدمها االعالم االخر .ما اعتقده
صادقا ان الصحافة املكتوبة ما زالت قادرة عىل
مواجهة كل هذه التحديات رشط ان تحظى
بدعم ومساعدة الدولة ومؤسساتها املعنية.
الوضع ينطبق عىل باقي وسائل االعالم .القطاع
االعالمي كامال يحتاج اىل هذا الدعم .التحديات
السابقة التي عاشتها الصحافة املكتوبة مل تكن
اقل صعوبة .فهي منذ وجودها قبل  64عاما
قبل امليالد يف رصاع دائم مع البقاء .

■ ما هي حدود مسؤولية القارىء واملسؤول
يف آن؟
□ مسؤولية القارىء تقف عند تحوله
الطبيعي اىل االعالم االلكرتوين الرسيع سعيا
اىل املعلومة الرسيعة .ما مل تغري وسائل االعالم
املكتوبة من اسلوبها ووظيفتها مع انتشار
وسائل االعالم االخرى وتوسع دائرة املنتسبني
اليها ومستخدميها يف كل انحاء العامل ،لن
يتجاوب معها القارىء الذي يسعى فعال اىل
ثقافة اوسع من تلك التي يوفرها الخرب الرسيع
من دون النظر اىل خلفيات واسباب اي حدث،
والنتائج املرتتبة عليه وهذه مسؤولية الصحافة
املكتوبة يف تقدميها له.

عامر مشمويش.

■ كيف تنظر اىل مسؤولية وزارة االعالم ونقابتي
الصحافة واملحررين؟
□ ال شك يف ان مجيء وزير االعالم الحايل
ملحم ريايش من قطاع االعالم املكتوب واملريئ
يشجع عىل البحث عن حل ،فله تجربته يف
الحقلني معا وسيمسح بان يعطي هذه االزمة ما
تستحقه من اهتامم .وهو يستعد لعقد ورشة
عمل تتناول القطاع االعالمي ودور وزارة االعالم
تحديدا ،وتحديد الوسائل املمكنة للحفاظ عىل
الصحافة املكتوبة وضامن استمراريتها .ما نأمله
ان ترتجم افكاره بخطوات ومشاريع قوانني
تقر يف مجلس الوزراء ومجلس النواب .وايا
كانت النتائج فهو مشكور عىل سلسلة خطواته
وافكاره .اما تحرك نقابتي الصحافة واملحررين
فقد جاءت خجولة بعد خروج ازمة بعض
الصحف اىل السطح من خالل ترسيح بعض
العاملني يف عدد من املؤسسات والرصف النهايئ
يف اخرى .مل تستطع النقابتان فرض ما ميكن
تنفيذه عمليا او خطة عمل انقاذية توفر الدعم
للصحافة املكتوبة .املطلوب ان ترتجم الدولة

دعمها باشكال مختلفة وممكنة كالغاء الرسوم
الجمركية عىل الورق املستورد وحاجات الطباعة
واالعفاء من الرضائب والرسوم كمثل فواتري
الهاتف واالنرتنت ورسوم الضامن االجتامعي.
ميكن ان تحصل املؤسسات الصحافية عىل
قروض ميرسة وطويلة االجل بفوائد متدنية
من املصارف بدعم مبارش من مرصف لبنان
ورعايته ،لتتمكن من الصمود وتجاوز املصاعب
الحالية وما يهدد دميوتها .يف اعتقادي ان مثل
هذه االجراءآت التي اقرتحها كصحايف وكرئيس
لرابطة خريجي االعالم تحجب ما هو قائم من
ازمات وتسهل تنفيذ ما هو مقرتح عىل اكرث
من مستوى .ألنها يف شكلها ومضمونها والنتائج
املرتتبة عليها تشكل حال ملعظم املعوقات التي
تصيب االعالم املكتوب يف عامل تغزوه تكنولوجيا
املعلومات وتقدم لنا كل اسبوع شكال من
اشكال التطور الذي ميس كل ما هو جامد.

الصحافة منذ قيامها
في صراع دائم مع البقاء

حسني أيوب :ال سياسة
يعني ال صحافة
الصحايف يف جريدة "السفري" التي توقفت
عن الصدور حسني ايوب يعرتف ان
عوامل االزمة يف الصحافة املكتوبة عاملية
ومتعددة البعد .لكنها ال تنفي وجود
عوامل لبنانية تفاقمها .تردي السياسة من
جهة وطغيان الهم االمني من جهة اخرى،
يرتد سلبا عىل املجتمع واالقتصاد والثقافة
واالعالم .ال سياسة يعني ال صحافة وكلام
ضعفت الصحافة تراجعت السياسة.
■ هل وجدت مشاريع املعالجات الرسمية
منطقية وناجحة وما الذي تتوقعه؟
■ تجاوزت الصحافة ازمات سابقة؟ كيف □ معالجة الواقع االعالمي قارصة حتى
ميكن عبور هذه املرحلة باقل الخسائر؟
اآلن عن محاكاة ازمة القطاع .انتخاب
الراديو
□ االزمة ظهرت سابقا مع ظهور
رئيس وتشكيل حكومة وفتح ابواب
والتلفاز وتتكرر اليوم مع الثورة الرقمية .مجلس النواب ال يقدم وال يؤخر .نحن
يتطلب عبور االزمة اعادة بناء القطاع يف حاجة اىل ورشة وطنية شاملة ترسم
االعالمي اللبناين بحيث يتحول إىل قيمة اسرتاتيجيا اعالمية واضحة املعامل وبجدول
مضافة ونوعية لالقتصاد والثقافة يف لبنان .زمني واولويات توضع موضع التنفيذ
هذه مهمة قدمية ـ جديدة ،وعندما تأخر وترصد لها االمكانات .مثال ،هناك تقرير
لبنان يف مرحلة ما ،حاول غريه رسقة نرشته "مؤسسة الفكر العريب" عام ،2015
دوره ،لكن اعتقد انه يف صلب التكوين جاء فيه أن املواطن العريب يقرأ مبعدل 6
السيايس والثقايف اللبناين ،توجد ميزات دقائق سنويا ،بينام يقرأ االورويب مبعدل
تجعل اعالمنا أكرث حرية واستقاللية .هذه  200ساعة سنويا .املؤسسة نفسها ويف
مسؤولية مشرتكة بني القطاع الرسمي تقرير سنوي للعام  ،2011اظهرت ان
بقرار سيايس وترشيعات وحوافز وبني الطفل العريب يقرأ نحو ربع صفحة خارج
الجسم االعالمي الخاص ،يف اتجاه رسم منهاجه الدرايس سنويا ،يف الوقت الذي
إسرتاتيجيا اعالمية تجعل لبنان مركزا يقرأ فيه الطفل االمرييك  11كتابا ،ويقرأ
يستقطب طاقات شبابه واملنطقة وحتى الطفل العريب مبعدّ ل ست دقائق سنويا،
بعض االعالم العاملي .اسهل االمور تحميل مقارنة بالطفل الغريب الذي يقرأ مبعدل
اآلخرين مسؤولية تردي الذات .العوامل  12الف دقيقة .عليه ،فالسؤال الجدي هو
من اقتصادية واجتامعية وتكنولوجية تؤثر كيف نقارب هذه االرقام؟ وما هو دور
عىل عالقة القارىء بالصحافة الورقية ،االرسة واملدرسة والجامعة واملؤسسات
لكنها ال تربىء اصحاب الصحف انفسهم الباقية؟ ملاذا ترتفع نسب القراءة سنويا يف
من مسؤولياتهم .اي ان مسؤولية الصحف ارسائيل وترتاجع عندنا؟
الورقية ان تتجدد باستمرار ليك تلتقط
اولويات القراء واهتامماتهم.
■ نقابتا الصحافة واملحررين تحركتا فهل
تلمست النتائج؟
■ هل انتهى عرص الصحافة املكتوبة □ اذا مل تجدد الصحافة نفسها وتعيد
لصالح االلكرتونية ومل تعد قادرة عىل صياغة دورها ووظيفتها ،مهام رصد لها من
االستمرار؟
امكانات وموازنات لن تتمكن من الصمود.
□ لن ينتهي عرص الصحافة املكتوبة يف
املدى القريب .االصح ان وظيفة االعالم
املكتوب تغريت جذريا .عىل الصحيفة
ان تكون وسيلة تغيري يف املجتمع ،سواء
باملوقف من االحداث أم بعرض الحقائق
واملعلومات والتحليل بأكرب قدر من
املوضوعية.

لن ينتهي عصر الصحافة
املكتوبة فوظيفتها
تغيرت جذريا

حسني ايوب.

املسألة ليست مسألة موازنة ومال .هذا
جزء من االزمة ،لكن الرتكيز عليه يؤدي
إىل اختزال املهمة االنقاذية ورمبا تبديدها.
واعتقد ان مكمن الداء يف نقابتي الصحافة
واملحررين ،وعبثا تجري محاوالت لتأبيد
االمر الواقع فيهام .لذلك اقرتح إلغاء
نقابة الصحافة اذا تم تحرير االمتيازات
وفق املرشوع املوجود يف مجلس النواب
وان تكون هناك نقابة واحدة للصحافة
والصحافيني ،عىل صورة نقابات املحامني
واالطباء واملهندسني ،وتعتمد آليات
االنتساب نفسها وتقدم ضامنات وخدمات
للصحافيني مبا يحمي حارضهم ومستقبلهم.
■ هل نقف متفرجني امام حجم االزمة
وهل انت متفائل؟
□ لست متفائال .لكن وجود صحايف عىل
رأس وزارة االعالم ووجود صحايف عىل رأس
لجنة االعالم واالتصاالت النيابية ،يعطينا
بصيص نور ،ومثل هكذا فرصة لن تتكرر.
تفاءلوا بالخري تجدوه.
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الملف
جورج شاهني ،داود رمال

هل بات الفساد نظامًا مستقالً يوازي اإلقتصاد الوطني؟

يقود الحديث عن الفساد وسبل مكافحته وتخفيف نتائجه السلبية عىل اكرث من
مستوى ،اىل البحث عن دور هيئات الرقابة واملؤسسات املكلفة مكافحة الرشوة
والفساد ،ومراقبة انتظام العمل يف الوزارات واملؤسسات العامة واالدارات املستقلة
وفق القوانني واالنظمة املرعية االجراء .وهي مؤسسات يدرك سلفا القيمون عليها
ان عليها خوض مواجهة هي االقىس مع شبكات تستفيد من التمدد والتوسع يف
تجاهل القوانني واالنظمة واستغاللها للتهرب من الرسوم والرضائب
َمن يتابع فصول املواجهة املحتملة مع
الفساد ،يدرك سلفا انها مغامرة بكل
ما للكلمة من معنىّ .
شكل الفساد يف
لبنان عىل مدى العقود السابقة نظاما
اقتصاديا مستقال ،موازيا يف حجمه
والقدرات التي يتمتع بها لالقتصاد
الوطني .مجرد قراءة حجم الهدر املايل
يف بعض املؤسسات واملرافق العامة
والتهرب الرضيبي اللذين تشري اليهام
تقارير هيئات الرقابة واملجتمع املدين،
يظهر حجم هذا االقتصاد غري الرشعي
وموارده التي بقيت وستبقى خارج
خزينة الدولة وماليتها لتوزع عىل جيوب

النافذين ومن يدور يف فلكهم .وهم قد
يشكلون يف مجملهم مؤسسات وهيئات
كبرية ،واملوظفون واملتعاقدون فيها
واملستفيدون منها ليسوا بقالئل.
منذ االستقالل تنبه اللبنانيون ،تزامنا مع
الفصل الذي قام عىل مستوى املصالح
املشرتكة بني لبنان وسوريا بعد انتهاء
االنتداب الفرنيس ،اىل اهمية هيئات
الرقابة ودورها اىل جانب بناء املؤسسات
الوطنية ،وبهدف ان تكون متالزمة مع
قيام الوزارات واملؤسسات العامة املكلفة
توفري الخدمات اليومية للمواطنني بغية
ضبطها .ما يقتيض توفري الظروف التي

تأيت باملديرين ورؤساء املصالح والدوائر
باملواصفات التي تسمح لهم بان يكونوا
يف املواقع التي تتناسب وخرباتهم،
عىل قاعدة املوظف املناسب يف املكان
املناسب.
عىل هذه الخلفيات كانت فكرة انشاء
مجلس الخدمة املدنية ،وقد اختمرت يف
ذهن املشرتع جديا منذ بداية االربعينات،
اي منذ ما قبل االستقالل بقليل .بداية
انشئت مديرية لدائرة املوظفني يف شباط
 1942يف رئاسة الجمهورية ،نيطت
بها امور امللفات الشخصية واعطاء
الرأي ،ال سيام يف قضايا التعيني والرتقية
والعزل وانتهاء الخدمة .اال ان التجربة
اثبتت الحاجة اىل جهاز مركزي يتوالها
ويضبطها ،وينسق يف ما بينها ،ويحول
دون انتشار الفساد يف االدارة.
هذه الدوافع قادت الحقا اىل انشاء
مجلس الخدمة املدنية يف رئاسة مجلس
الوزراء ،قبل ان تراود القامئني عىل امور
االصالح فكرة ابعاد هذا املجلس عن اي
وصاية رسمية ليتمتع باستقالل كامل وال
يخضع اىل مشيئة اي سيايس ،فاصدرت
الحكومة الرباعية سلة من املراسيم
االشرتاعية يف عهد الرئيس فؤاد شهاب
بناء عىل املرسوم رقم  193يف  26كانون
االول  ،1958فشكل املرجع االسايس
للمرحلة االصالحية التي شهدت نرش
 162مرسوما اشرتاعيا يف جوانب االدارة
والحكم .من بينها املرسومان االشرتاعيان
االول رقم  114قىض بانشاء مجلس
الخدمة املدنية ،والثاين رقم  115قىض
بانشاء هيئة التفتيش املركزي .وهام
صدرا يف  12حزيران .1959
بناء عىل ما تقدم ،تتابع "االمن العام" يف
هذا العدد ما كانت بدأته يف العدد ،41
الشهر الفائت ،يك تواكب ورشة العهد
الجديد يف مكافحة الفساد.

فوزي حبيش :الفساد صار اليوم فجورا
وإلعادة النظر في هيكلية املؤسسات الرقابية
من الصعب املزج بني الحياة االدارية الرقابية والحياة السياسية ،لكنه فعل
ذلك .توىل منصب رئيس مجلس الخدمة املدنية ،ثم اصبح رئيسا لهيئة التفتيش
املركزي ،فنائبا ووزيرا .الوزير السابق فوزي حبيش ملم بكل التفاصيل املرتبطة
باجهزة الرقابة يف لبنان التي يعود انشاؤها اىل الرئيس الراحل فؤاد شهاب
■ هل ال تزال حصانة املؤسسات الرقابية
يف لبنان قامئة يف ظل التجاذب السيايس؟
□ انشئت اجهزة الرقابة يف لبنان يف عهد
الرئيس فؤاد شهاب .انا دخلت مجلس
الخدمة املدنية عام  1962واستمررت
حتى عام  1991وتدرجت من رئيس دائرة
اىل رئيس مجلس الخدمة املدنية ،ومن ثم
انتقلت اىل رئاسة هيئة التفتيش املركزي،
حتى عام  1996حيث قدمت استقالتي
وذهبت اىل العمل السيايس .اجهزة الرقابة
مهمة جدا وهي محصورة باربعة :مجلس
الخدمة املدنية ،هيئة التفتيش املركزي،

الوزير السابق فوزي حبيش.

املجلس التأديبي العام ،ديوان املحاسبة.
الجهاز الذي يطارد وال يتلقى هو التفتيش
املركزي مبعنى انه ينتقل اىل االدارات
ويحقق ويفتش ويتخذ قرارات ويعاقب
عند االقتضاء ،بينام االجهزة الثالثة االخرى
تتلقى .هذه االجهزة االربعة لديها
حصانة ،مبعنى انه ال يجوز نقل اي شخص
من رؤساء هيئات االجهزة.
■ ماذا عن دور هذه املؤسسات الرقابية؟
□ كل جهاز لديه هيئة مؤلفة من 3
اشخاص ،رئيس وعضوين ال سيام مجلس

الخدمة املدنية وهيئة التفتيش املركزي،
اذ هناك هيئة اسمها هيئة مجلس الخدمة
املدنية تتألف من رئيس وعضوين ،وهيئة
التفتيش املركزي كذلك ،وهام جهازان
يكمالن بعضهام بعضا ،تضاف اليهام
الهيئة العليا للتأديب .مهمة التفتيش
املركزي مراقبة اعامل املوظفني للتأكد من
قيامهم باعاملهم وفقا للقانون ،والتحقيق
مع املخالفني فاذا ثبتت املخالفة تتخذ يف
حقهم العقوبات التي يسمح بها القانون،
وهي تصل اىل تأخري تد ّرج املوظف سنتني
ونصف سنة ،اما اذا كانت املخالفة تستحق
عقوبة اعىل حينئذ يحيل التفتيش املركزي
املوظف عىل الهيئة العليا للتأديب وهي
جهاز رقابة ولكنها جهاز محاكمة ميكن ان
تتخذ يف حق املوظف املخالف املحال امامها
اية عقوبة من ادىن العقوبات اىل اعالها
وصوال اىل االقالة .اما ديوان املحاسبة ،فهو
جهاز رقابة مالية مسبقة ومؤخرة عىل كل
معاملة لها طابع مايل .يف النهاية سواء
كان التفتيش املركزي او ديوان املحاسبة
ميكن ان يحيال ملفات عىل القضاء املايل اي
النيابة العامة املالية .اما مجلس الخدمة
املدنية فهو جهاز اداري مساعد ،مبعنى
انه يساعد االدارات يف تفسري القوانني
واالنظمة ويف اجراء مباريات للتوظيف يف
كل االدارات ،وهنا ال بد من التأكيد عىل
نزاهة املباريات التي تجرى فيه .وبكل
رصاحة اقول انه منذ الستينات اىل اليوم
وقفت السياسة امام بابه ومل تدخل اليه
يف قضايا التوظيف ،وما زال يعمل وفق
الكفايات واملؤهالت والرشوط القانونية
بحيث ال تنفع ما تسمى الوساطة فيه.
■ ماذا عن تعيني هذه الهيئات الرقابية
وخضوع هذا التعيني للمعطى السيايس؟
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الملف
□ من دون شك ،كون تلعب السياسة
دورها وايضا التوزيع الطائفي يف تعيني
موظفني من الفئة االوىل .فتعيني رؤساء
واعضاء هيئات اجهزة الرقابة فيه نوع
من التعيني السيايس طاملا ال يخضع
للمباراة.
■ اال يؤدي ذلك اىل تداخل سيايس بني
الدور والتعيني؟
□ يف اجهزة الرقابة رئيس الجهاز ليس
طليقا يف الترصف كام يريد ،الن امللف يبدأ
من تحت ويصل اىل الرئيس فال يستطيع
تحويل مساره ارضاء ألي كان ،والقرار
يتخذ دامئا من قبل هيئة مؤلفة من 3
اعضاء ،ومن الصعب جدا اذا كان احد
االعضاء لديه اتجاه سيايس معني ان يؤثر
عىل العضوين االخرين ،لذلك فان نسبة
التسييس معدومة.
■ كيف السبيل اىل املحافظة عىل االنتظام
يف املؤسسات الرقابية ومنع التدخل
السيايس؟
□ عندما انشئ مجلس الخدمة املدنية
والتفتيش املركزي يف عهد الرئيس شهاب،
كان مجلس الوزراء يستدعي رئيس
مجلس الخدمة املدنية لدرس كل موضوع
يتعلق باملوظفني وابداء رأيه .انا شخصيا
حرضت مثل هذه الجلسات ،وكان رئيس
الجمهورية يستمع اىل كل الوزراء وتحديدا
الوزير املختص ،ثم يقول كلمته الشهرية
“ماذا يقول ابن الدحداح؟” ،ويقصد بذلك
رئيس مجلس الخدمة املدنية يومها الشيخ
فريد الدحداح .وبعدما يعطي رأيه ،يقول
رئيس الجمهورية “وافق مجلس الوزراء
عىل رأي ابن الدحداح” .هذا يعني ان
السلطة السياسية عليها ان تحصن اجهزة
الرقابة واذا مل تحصنها ستتعبها ،الن اجهزة
الرقابة ليس لديها سلطة مثل مجلس
الوزراء او مجلس النواب .املطلوب تنسيق
بني السلطة السياسية والسلطة الرقابية،
ولكن يف هذا التنسيق عىل السلطة

كان الرئيس شهاب
يستمع الى الوزراء ،ثم
يقول كلمته الشهيرة:
“ماذا يقول ابن الدحداح؟”
على السلطة
السياسية عدم التدخل في
شؤون اجهزة الرقابة

السياسية ان تحرتم نفسها وتحرتم القوانني
واالنظمة بعدم التدخل او التوجيه او
لضغط او االزعاج.
■ لكن ذلك ال يلغي مسؤولية اجهزة
الرقابة يف تحديد االنتظام السيايس
داخل مؤسسات الدولة لجهة منع تدخل
السياسة يف االدارة؟
□ يجب ان يكون لديها مناعة وان تقف
يف وجه السلطة السياسية وال تستمع اليها،
وان تشتغل وفق اقتناعاتها وضمريها.
■ هل من امكانات لدى املؤسسات
الرقابية اىل تحقيق فصل االدارة عن
السياسة؟
□ فصل االدارة عن السياسة كالم جميل
لكنه معسول ،متاما كام فصل القضاء عن
السياسة .دامئا يقولون السلطات الثالث
الترشيعية والتنفيذية والقضائية ،يعني
السلطة القضائية مستقلة ولكن ال تفتح
عىل حسابها امنا تتأثر بالسلطة التنفيذية
التي تعني رئيس مجلس القضاء االعىل
ومدعي عام التمييز ورئيس مجلس شورى
الدولة .صحيح ضمن مبدأ فصل السلطات
كل سلطة تعمل لوحدها ولكن هناك
تنسيقا وتعاونا ،وان تحرتم كل سلطة
نفسها مبعنى عدم التدخل يف شؤون غريها.

■ هل عملية االصالح ومحاربة الفساد
ممكنة ،واىل ماذا تحتاج لتنطلق؟
□ الفساد موجود دامئا يف الدولة ولكنه كان
نسبيا .اليوم نسبة الفساد صارت مرتفعة
جدا ،وهناك فجور ،واينام ذهبت يوجد
فساد ،ولكن وصلنا اليوم اىل مرحلة انك
اينام ذهبت ويف كل دوائر الدولة باستثناء
مؤسسات نادرة هناك فساد مسترش،
واخىش ان نعود اىل عهد الوايل العثامين
واصا باشا ،وعندما تويف رثاه الشاعر شبيل
املالط بقوله :ر ّنوا الفلوس عىل رضيح
مامته وانا الكفيل لكم بر ّد حياته .هناك
امل يف هذه االنطالقة الجديدة والعهد
الجديد ،واملطلوب ارادة ورغبة يف بناء
دولة ،ويف االمكان تحصني املوظفني
ومكافحة الفساد وتعزيز اجهزة الرقابة
النها مشلولة اليوم وبخاصة التفتيش
املركزي كونه الجهاز الوحيد املطارد ،ومن
خالل مجلة “االمن العام” ادعو اىل اعادة
النظر يف هيكلية وتنظيم التفتيش املركزي،
فمن اهم ميزات العقوبة ان تتخذ برسعة
وال تؤجل ،الن ال تأثري للعدالة املتأخرة.
ال يوجد عدد كاف من املفتشني ،وهيئة
واحدة تدرس كل ملفات املفتشني وتتخذ
العقوبات الالزمة يف حق املخالفني ،وغالبا
ال تنتهي امللفات قبل سنة ،لذلك اقرتح
تحويل التفتيش املركزي اىل شبيه بهيئات
املحاكم اي هيئة للتفتيش الرتبوي واملايل
واالداري والهنديس واالجتامعي والزراعي.
اي كل مفتشية عامة لديها هيئة تجتمع
كل اسبوع وتتخذ قرارات .الهيئة املركزية
التي هي هيئة التفتيش املركزي تنظر يف
ملفات موظفي الفئة االوىل او القضايا
املشرتكة بني مفتشيات عدة ،واذا استمر
التفتيش عىل ما هو عليه لن يستطيع
ان يفعل شيئا .كذلك يجب تغيري جهاز
التفتيش ،وتعديل تنظيم التفتيش ،وتفعيل
التفتيش بهيئات نطلب منها اسبوعيا
اتخاذ قرارات واالهم من ذلك نرش قرارات
التفتيش عىل صفحات الصحف الن النرش
يف حد ذاته عقوبة.

سليمان طرابلسي :املطلوب ملء الشغور
في أجهزة الرقابة وتوسيع مالكاتها
قبل ان يكون وزيرا امىض عمرا يف ديوان املحاسبة ،ودخل السياسة من باب
الوزارة ليعود رسيعا اىل عرينه ،منهيا حياته الوظيفية كمدع عام ورئيس للنيابات
العامة يف ديوان املحاسبة.
الوزير السابق سليامن طرابليس تحدث عن الهيئات الرقابية بلغة االرقام ليكشف
عن كم هائل من االستفهامات الكبرية التي تحتاج اىل سنوات لتبيان حقائقها

الوزير السابق سليامن طرابليس.

■ هل ال تزال حصانة املؤسسات الرقابية
يف لبنان قامئة يف ظل التجاذب السيايس؟
□ لدينا نوعان من الرقابة الكبرية ،الرقابة
الداخلية والرقابة الخارجية .املقصود
بالرقابة الداخلية رقابة السلطة ذاتها عىل
تراتبيتها يف الوزارة او املؤسسة العامة او
البلدية .وهي تضم الوزير واملدير العام
وموظفي الفئتني الثانية والثالثة ،وتشمل
كل انواع النشاطات التي تقوم بها الوزارة

رئيس الجمهورية يريد
بصمة اصالحية ما يحتاج
الى متابعة ومالحقة

املعنية سواء كان نشاطا اقتصاديا ام
اجتامعيا او ماليا او تنفيذا للموازنة.
هناك سلطة داخلية يجب ان تكون
فعالة ،لكنها مل تكن يوما كذلك يف تاريخ
االدارة اللبنانية نظرا اىل العالقة الوطيدة
بني الرئيس واملرؤوس ما يحجب عن
الرئيس القيام باعامله يف الرقابة واملعاقبة
والتأديب واالحالة عىل مجالس التأديب.
هذه الرقابة تتوىل يف املوازنة بشكل خاص
الرقابة عىل الواردات يف الوزارات املعنية،
والقسم االكرب منها يف وزارة املال .وتعنى
ايضا مبراحل تنفيذ املوازنة يف شقها
االنفاقي ،اي يف حساباتها ،وعاقد النفقة
يف الوزارة ،ومصفي النفقة يف الوزارة ،وهو
الذي يسمى املحاسب الذي يراقب عملية
العقد ويدقق يف سالمته من الناحية
القانونية والحسابية .واملدخل اىل تحصني
الرقابة الداخلية هو اعتامد املعهد العايل
لالدارة يف تخريج املوظفني املتخصصني
اللحاقهم مبا هم قادرون عليه ،بعيدا من
اقرتاح احد الزعامء السياسيني امنا بناء
عىل كفاية الشخص وتخصصه ومستواه
العلمي واخالقياته .اما الرقابة الخارجية
املتمثلة بهيئات الرقابة فكانت اكرث فعالية
قبل عام  .1975كانت االدارة تخاف من
هيئات الرقابة حتى العظم ،ولكن بعد
انتهاء الحرب حصلت اشكاليات كثرية فلم
يعد الجهاز الرقايب قادرا عىل االخرتاق ،وال
عادت االدارة تهابه.
■ كيف تصف دور مؤسسات الرقابة؟
□ هناك الرقابة املوازية املتمثلة
بالوصايات عىل املؤسسات العامة اداريا
وماليا ،وتحديدا رقابة وزارة املال بشكل
خاص النها متارس الرقابة عىل كل الوزارات
من موظف تابع ملديرية املوازنة

27

28

عدد  - 42آذار 2017

عدد  - 42آذار 2017

الملف
ومراقبة عقد النفقات واسمه مراقب
عقد النفقات ويتمتع بسلطة كبرية .اما
مؤسسات الرقابة فيأيت عىل رأسها ديوان
املحاسبة الذي يشغل السلطة االساسية
الكبرية يف معاونة مجلس النواب يف اجراء
الرقابة عىل تنفيذ املوازنة التي هي امر
اسايس .ويف دستور عام  1926ورد نص يقول
انه ال يجوز للربملان ان يقر املوازنة املعنية
قبل ان يصادق عىل الحسابات العائدة اىل
السنة قبل السنة املعنية ،وسينشأ ديوان
للمحاسبة ملامرسة الرقابة عىل الحسابات،
وتقديم هذا التقرير البيان اىل مجلس
النواب ،ما يعني ان ديوان املحاسبة
مساعد اسايس للمجلس .نفذ هذا النص
عمليا يف قانون موازنة عام  1951ونيط
فيه ليس مراقبة املوازنة فحسب وامنا ايضا
صالحية تعيني املوظفني .ويف عهد الرئيس
فؤاد شهاب ادخلت تعديالت بحيث توىل
مجلس الخدمة املدنية امر تعيني املوظفني،
ومارس الديوان رقابة ادارية وقضائية،
وتعززت الرقابة االدارية املسبقة .املطلوب
ملء املراكز الشاغرة يف الديوان وتكبري
املالك املتعلق بتدقيق الحسابات.
■ لكن هناك مشكلة املوازنة وقطع
الحساب ،فكيف تعالج؟
□ مثة مشكلة قامئة يف البلد يف نطاق
الرقابة عىل الحسابات ،وهي املوازنة التي
مل تصدر يف خالل  12عاما .موضوع قطع
الحساب ليس معقدا كام يتصور البعض،
الن الحل يكون عرب القول ان الحكومة
انفقت االموال وجبت الواردات وفقا
للقانون وبشكل سليم حسابيا عن هذه
السنة .واذا تبني الحقا ان ميزان الدخول
غري صحيح حينها نذهب اىل تصحيح
الحسابات وفق ما هو صحيح ،وال عائق
قانونيا او دستوريا يف هذا املعنى .ومبا
ان قطع حساب هذه السنة ووارداتها
ونفقاتها موجودة ،وكذلك الحسابات
خارج املوازنة ،فلتعتمد هذه الطريقة
وليتم السري باملوازنة ،ويخلق الله ما ال
تعلمون.

االصالح يكون عبر اجهزة
الرقابة وعدم االنصات الى
مطالب السياسيني
بعد الحرب لم يعد الجهاز
الرقابي قادرا على االختراق
ولم تعد االدارة تهابه

■ اال ترى ان تعيني االجهزة الرقابية
وخضوعه للمعطى السيايس يؤديان اىل
تداخل سيايس بني الدور والتعيني؟
□ بشكل عام ،معظم التعيينات التي
متت مقبولة .لكن ،للفصل بني االدارة
والسياسة ال بد من ان يتوىل املعهد
العايل لالدارة امر التعيني ،رشط عدم
تدخل السياسيني يف التعيينات .تبقى
مسألة التوزيع الطائفي ،فالدستور
واضح حيث قال باملناصفة يف وظائف
الفئة االوىل.
■ اليس هناك مسؤولية عىل االجهزة
الرقابية يف منع التدخل السيايس يف
االدارة من الناحية التقنية؟
□ االمور تحتاج دامئا اىل هز العصا ،وان
تبدأ اجهزة الرقابة بنفسها يف عملية
املحاسبة حتى تصل اىل االخرين .يجب
االهتامم باالجهزة الرقابية من قبل
املعنيني بأمرها ،بحيث تالحق رئاسة
مجلس الوزراء تنفيذ مطالب هذه
الهيئات كونها تتبع لها.
■ يف ظل هذا الواقع هل من امكان لدى
االجهزة الرقابية لتحقيق فصل االدارة
عن السياسة؟
□ النص يقول ان القايض مستقل،
ويجب ان ال يخاف من يشء الن احدا
ال يستطيع ان يفعل معه شيئا .من

يتمتع بالعلم واالخالق يفرض احرتامه
عىل الجميع ،ويجب عدم االنصات
اىل مطالب السياسيني ،وهذا ال يعني
القطيعة معهم امنا التواصل االجتامعي
من دون ان يؤثر ذلك عىل املهامت
الرقابية .مثة امكان للوصول اىل عملية
فصل االدارة عن التدخالت السياسية،
وهذا االمر يحتاج اىل جو عام .املطلوب
ملء مالكات اجهزة الرقابة ،وتوسيع
مالكات مدققي الحسابات لتحقيق
الرقابة السليمة عىل الحسابات ،وان
يقوم التفتيش القضايئ بعمله وبتحركه،
ويتم اصالح االشكاالت القامئة يف بعض
االجهزة الرقابية االساسية ،وتوسيع
صالحياتها .هناك مؤسسات يجب
تحسني وضعها الحسايب السيام الصندوق
الوطني للضامن االجتامعي ،مجلس
االمناء واالعامر ،وكهرباء لبنان ،وبلدية
بريوت.
■ هل عملية االصالح ومحاربة الفساد
ممكنة واىل ماذا تحتاج؟
□ االصالح يكون من خالل اجهزة الرقابة
ليس اال .من املهم جدا ان يكون الجو
ضاغطا ،وان يكون هناك سهر عىل متابعة
القضية من رئيس الجمهورية ،بالتعاون
مع رئيس مجلس الوزراء واالتفاق مع
رئيس مجلس النواب .ومن يريد التعطيل
لن يستطيع ذلك ،الن الناس متنبهة اىل
املسألة والعيون مفتوحة .هناك امكان
لالصالح ومحاربة الفساد ،املهم الخطوة
االوىل وخلق جو من املساءلة ،االهم
متابعة امللف حتى النهاية عرب التدخل
االيجايب لدى القضاء النجاز كل ما يعرض
امامه واتخاذ القرار .فرئيس الجمهورية
يريد ان يضع بصمة اصالحية يف خالل
عهده ،وهذا االمر يحتاج اىل متابعة
ومالحقة دامئة عرب فريق من الشخصيات
الخبرية .االمر ممكن ،فليس مقبوال ان
نكون يف املرتبة  123يف محاربة الفساد،
وعندما يكون الرئيس جيدا يخاف
املرؤوس وتخف الرسقة.

شفيق مح ّرم :إنتاجية اإلدارة وشفافيتها
تتحققان باحترام املعايير األدبية واألخالقية
توىل شفيق محرم ما بني عامي  1958و 1964مهمة مستشار الرئيس فؤاد شهاب
للشؤون املالية والفنية ،وكان شاهدا مواكبا والدة مؤسسات الرقابة وهيئاتها التي
ما زالت اىل اليوم تقوم بادوارها يف خدمة االدارة العامة وان بدرجات متفاوتة

شفيق محرم.

شهد شفيق محرم ابصار مؤسسات الرقابة
وهيئاتها النور يف نهاية الورشة االصالحية التي
شهدت نرش  162مرسوما اشرتاعيا يف جوانب
االدارة والحكم ،يف الفرتة ما بني  16كانون االول
 1958و 12حزيران  .1959منها  62مرسوما
اشرتاعيا اعلن عنها يف آخر يوم وكان من بينها
تشكيل مجلس الخدمة املدنية وهيئة التفتيش
املركزي قبل ان يشكل املجلس التأديبي العام
لتعزيز دور املجلس والهيئة وتنفيذ قراراتهام
وتوصياتهام.
يتحدث شفيق محرم اىل "االمن العام" عن
الظروف التي ولدت فيها هذه املؤسسات" :كنا
مجموعة صغرية شكلت فريقا ،عمل بصمت

وجد واخالص اىل جانب الرئيس الراحل فؤاد
شهاب يف خدمة االدارة اللبنانية من خالل
تشكيل هيئات ومؤسسات الرقابة .وقد تم ذلك
انطالقا من نظرته الثاقبة نحو املستقبل والتي
شكلت مدرسة فريدة يف ذاتها والتي بنيت عىل
اساسها االدارة العامة وفق االطر التنظيمية
واالدارية والقانونية والتقنية واستطيع القول
االخالقية ايضا .كنا مجموعة صغرية اىل جانب
رجل شكل مدرسة تعلمنا منه اشياء كثرية ،ابرزها
كيفية مقاربة امللفات بشكل جديد ومتطور.
بدأنا اوال نعمل لتنظيم االدارة لنقلها من مكان
تتحكم به الشخصانية اىل مرحلة يتحكم بها
العقل املؤسسايت ،فاصدرنا الدفعة االوىل من

سلسلة املراسيم االشرتاعية التي شكلت اساسا
متينا لقيام املؤسسات يف الدولة بوجود حكومة
الرجال االربعة :الرئيس رشيد كرامي ،الشيخ بيار
الجميل ،رميون اده وحسني العويني .وبالفعل
استطيع القول انها كانت الخطوات األوىل
لتنظيم الدولة .ومن هذه املراسيم تلك التي
انىشء مبوجبها مجلس الخدمة املدنية املؤسسة
التي كلفت اختيار وتعيني املوظفني بعد تحديد
الرشوط املناسبة واملؤهالت التي تسمح لهم
مبامرسة مسؤولياتهم يف افضل الظروف ،وهيئة
التفتيش املركزي التي وحدت من خاللها اجهزة
التفتيش املختلفة التي كانت قامئة يف املجاالت
املالية واالدارية والرتبوية.
■ ما هي الظروف واالسباب املوجبة التي دفعت
اىل اتخاذ هذه الخطوات؟
□ كنا يف تلك املرحلة يف حاجة اىل استعادة
الثقة وتوفري الصدقية ملؤسسات الدولة وادارتها
وتعزيز انتاجيتها واحرتام املعايري االدارية
واالدبية واالخالقية املتوفرة يف اية مؤسسة
او رشكة او مجموعة ،انطالقا من حاجتها اىل
التنظيم وتعيني اصحاب الخربة واالختصاص يف
املكان املناسب ،وتشكيل جهاز املراقبة والتفتيش
للحؤول دون االهامل وملنع ارتكاب االخطاء
ومكافحة الفساد .ومن هنا انطلقت الفكرة
االساسية بتكليف مجلس الخدمة املدنية اختيار
املوظفني والتثبت من مؤهالتهم وقدراتهم لرفع
مستوى االدارة ولتحسني االنتاجية عىل ان يتوىل
التفتيش املركزي الحقا مراقبة آلية العمل فيها
وضامن نزاهتها انطالقا من مراقبة املناقصات
العمومية وتحضري امللفات ودفاتر الرشوط
الخاصة بها وطريقة التعاطي مع املواطنني وفق
اآللية االدارية ومدى تقيد املوظفني بالقوانني
واالنظمة املعمول بها .بناء عليه ،لتأمني الغايات
التي اردناها يف تلك املرحلة كان االهتامم
والرتكيز عىل التفتيش املركزي فتقرر يومها ان
يكون هيئة مستقلة .فال يكون مرتبطا او
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تابعا الية وزارة معينة او شخص معني .فتم
الحاقه برئاسة الحكومة اداريا فقط من دون
ان يكون لها اية سلطة مبارشة عليه وال ميكنها
ان تطلب منه شيئا بهدف تأمني الحد االقىص
من االستقاللية .مل يكن مقبوال ان يطلب من
هيئة التفتيش شيئا يشكل ضغطا غري مرغوب
فيه ،او تعديل اي تقرير يصدر عنها بعد مرحلة
تحققت لها مرجعيتها الواحدة واملوحدة .يف
السابق كانت املسؤوليات مشتتة وبرؤوس
متعددة .كان التفتيش الفني مرتبطا بوزير
االشغال العامة والنقل ،والتفتيش املايل بوزير
املال والتفتيش الرتبوي بوزير الرتبية والفنون
الجميلة .وقالت التجارب يومها ان عدم رىض
الوزير املعني عن اي تقرير او مهمة يتوقف
كل يشء .ويدخل امللف مبا فيه من تحقيقات
ورمبا مخالفات اىل االدراج املقفلة .وكانت
النتيجة العملية انه ال يوجد تفتيش ما مل يكن
االمر مرهونا بارادة سياسية او وزارية طاملا ان
السلطة يف مكان غري محايد وغري مستقل .لذلك
انصبت الجهود من اجل قيام ادارة مركزية قوية
ومستقلة تتوىل هذه املهمة كاملة فكانت هيئة
التفتيش املركزي .اما بالنسبة اىل مجلس الخدمة
املدنية ،وقبل ان يصل الرئيس شهاب اىل رئاسة
الجمهورية ،كانت التعيينات يف االدارة تتم عىل
خلفيات شخصية وبالواسطة ،وكان االقارب
والناخبون املحظيون يف االدارة من دون مراعاة
اية رشوط او مؤهالت اخرى .قال الرئيس يومها
ان هذه االساليب يجب ان تنتهي يف ارسع وقت
ممكن .ويجب ان تكون هناك ادارة مستقلة
برئاسة شخص موثوق به ونزيه ال تخضع الرادة
شخص ايا كان موقعه ،او اي وزير من الوزراء
او اية مرجعية اخرى .يومها اوكل الرئيس شهاب
املهمة اىل قاض موثوق به يتمتع بكل املواصفات
الرضورية ومشهود له بعلمه ونزاهته هو الشيخ
فريد الدحداح .فكان اول رئيس ملجلس الخدمة
املدنية يف لبنان .هذه املواصفات كانت مطلوبة
بالحاح لتسمح لصاحبها االرشاف عىل عملية
تعيني املوظفني وملء املراكز الشاغرة يف العديد
من مؤسسات وادارات الدولة إما بسبب الوفاة
او بسبب انتهاء سنوات الخدمة.
■ عىل اية اسس قامت التعيينات وما هي
اآلليات واملعايري التي اعتمدت؟

□ وضع الشيخ فريد آلية عمل متكاملة تقول
اوال بتحديد املواقع الشاغرة او املستحدثة
وتحديد الرشوط واملواصفات التي يجب ان
تكون متوافرة يف من سيتوىل املهمة .ويف مرحلة
الحقة كان ينرش تباعا يف الصحف واالذاعة
اللبنانية كل املعلومات املتعلقة باملواقع الشاغرة
والرشوط التي تؤهل الراغبني يف التوظيف قبل
الخضوع اىل املباريات التي كانت تجري يف
ارشاف املجلس مبارشة ومبعاونة اختصاصيني
يف كل املجاالت .وشكلت لهذه الغاية لجنة من
اصحاب االختصاص تتوىل وضع االسئلة واالرشاف
عىل االمتحانات وعملية التصحيح بشكل دقيق
للغاية .واىل املعايري الخاصة بالوظيفة املتخصصة
تم توحيد املعايري االدارية يف كل املواقع من اجل
تكافؤ الفرص بني الجميع من دون متييز .ومنعا
ألي خلل ميكن ان يحصل يف اية ادارة ،كان الشيخ
فريد يخاطب الوزارات واالدارات واملؤسسات
الرسمية لتحدد حاجاتها من املوظفني من
االختصاصات والرتب املختلفة قبل ان يجمعهم
لينظم دورة واحدة للجميع وبعدها يوزع
الفائزين عىل هذه الوزارات واملؤسسات العامة
حسب حاجاتها املحددة سلفا .وباالضافة اىل كل
ذلك حرص رئيس مجلس الخدمة عىل احرتام
التوازن الطائفي املطلوب يف االدارة من دون
مس املؤهالت التي توفر تعيني الرجل املناسب
يف املكان املناسب .لذلك مل ُ
تخل التعيينات يف
بعض املواقع من املناكفات العادية التي كانت
تشهدها جلسات مجلس الوزراء عند بت بعض
التعيينات وكان رأي مجلس الخدمة يتقدم اآلراء
األخرى .وهو امر تجاوزناه برسعة بعدما بات
للشيخ فريد موقع خاص لدى الوزراء .فرغم
معارضة البعض الضمنية لبعض التعيينات فلم
يواجه احد منهم رئيس مجلس الخدمة يف ما
كان يقرتحه القتناعهم بان ما اقدم عليه ال يرقى
اليه الشك.
■ ومن كان يوفر الحامية السياسية لهذه
القرارات االدارية؟
□ كان الرئيس شهاب من يوفر هذه الحامية،
ومعها كل الضامنات السياسية واالدارية
الرضورية .ومعه تحول مجلس الخدمة املدنية اىل
املرجعية االوىل واالخرية الختيار املوظفني .فهو مل
يطلب لنفسه شيئا ونجح يف اختيار رجل آدمي
جمع يف شخصه كل املواصفات واملؤهالت التي

تفرض احرتامه والتزام قراراته فانتفى وجود من
يعرتض مهام جهد يف البحث عن ثغرة ما يتسلل
منها اىل كواليس املجلس .لو كان الرئيس شهاب
رجال سياسيا حاول تجنيد االدارة او استغاللها
ملا نجح يف فرض كل هذه املعايري واملواصفات،
واعتقد ان الفشل كان سيكون من نصيبه يف كل
ما نوى عليه .لكن العكس صحيح ومل يناقش احد
قرارات املجلس الذي اعاد مبدأ الكفاية والنزاهة
اىل املواقع االدارية واستعادت الوظيفة رونقها
ومكانتها يف املجتمع.
■ هل تعتقد من خالل مواكبتك عمل االدارة ان
هذه القواعد ما زالت محرتمة؟ وهل يف امكانك
اجراء مقارنة بني تلك الفرتة واليوم؟
□ عند الحديث عن االدارة عليك النظر اىل
عنرصين اساسيني هام :العنرص البرشي وقدراته
ومجموعة القوانني واالنظمة التي تحدد املهامت
والصالحيات والحقوق والواجبات .لتوفري هذين
االمرين علينا االستمرار يف ايكال املهمة اىل
مجلس الخدمة املدنية رشط سلخها وابعادها
عن الحياة السياسية والسياسيني يف لبنان .هذه
هي الطريق الوحيدة اىل ادارة سليمة وشفافة
ونظيفة وبقدر توفر ذلك اليوم ميكننا املقارنة
بني ما كان عليه الوضع من قبل وما هو قائم
اليوم ،ولذلك السؤال املرشوع :هل ان السياسيني
بعيدون عن االدارة ام ال؟
■ كيف نجح عهد الرئيس شهاب بالفصل بني
االدارة والسياسة؟
□ كانت للرئيس شهاب وعهده هالة وهيبة
ال نقاش فيها ،فالبلد كان خارجا من ازمة عام
 1958وكانت الحاجة ماسة اىل ابعاد االدارة عن
التدخالت الطائفية التي تسببت بها االحداث.
فالبلد كان قد قارب قتاال طائفيا وعاىن ما عاناه
من التدخالت الخارجية .كانت هناك اكرث من
جهة تتعاطى يف الشؤون اللبنانية الداخلية من
الواليات املتحدة االمريكية اىل جامل عبد النارص،
ولكن التوافق الدويل عىل اخراج لبنان من هذه
الحال وابعاده عن املحاور الكربى شكل مدخال
اىل بناء االدارة اللبنانية وانقاذ البلد مام عاناه
من هذه التدخالت .وكان الخيار دافعا اىل انهاء
الفوىض وساهم يف ذلك هالة الرئيس الداخلية
واحرتامه الخارجي ففرض رأيه يف الكثري من

االول من نيسان  1964يوم تدشني مبنى مرصف لبنان .من اليمني :فايز االحدب ،شفيق محرم ،احمد الحاج ،الرئيس
فؤاد شهاب ،فيليب تقال.

املحطات ،وكان له ما اراد فحرص شؤون االدارة
مبجلس الخدمة املدنية وهيئة التفتيش املركزي.
■ اال يشبه الوضع يف البلد اليوم ما كان عليه
يومها؟ وما الفارق بني االمس واليوم؟
□ ما يؤسف له ،ان دور هذه الهيئات الرقابية
ضعف كثريا وشل بعضها فتوقفت عن مامرسة
مهامتها الجوهرية يف قيام االدارة وتعزيز فعاليتها
وشفافيتها .لذلك فاملقارنة مع اليوم ال تجوز وال
ميكننا ان نعرف اوجه الشبه ما مل نستعيد تجارب
تلك الفرتة مرة أخرى ،لرنى عندها اذا كان ذلك
ممكنا .لقد عشنا مرحلة فؤاد شهاب التاريخية
التي منت فيها االدارة وتعززت لكل االسباب التي
ذكرتها سابقا .فجيل اليوم مل يعش لبنان املايض
من النواحي االقتصادية واالدارية واملالية .كان
الدوالر بلريتني وربع او نصف لرية ،كنا بالف
خري ،ابواب العمل مفتوحة والساحة اللبنانية
آمنة .وبقي الوضع سليام اىل عام  .1975اما اليوم
فالوضع مختلف ينتظر الشباب اللبناين التخرج
للسفر والبحث عن فرصة عمل يف الخارج .وهو
امر يدل ان لبنان تراجع كثريا اىل الوراء.
■ يقال ان رصاعا نشأ يف تلك الفرتة بني هيئات
الرقابة املستحدثة ووزارة التصميم ما اعاق بعض
التعيينات والخطط ،ما هي حقيقة االمر؟
□ مل يكن هناك خالف بني مجلس الخدمة
ووزارة التصميم ،لكن خالفا نشأ يف تلك املرحلة
مع العالِم االقتصادي واالمنايئ األب لويس
جوزف لوبريه الذي تعاقدت الحكومة اللبنان ّية
معه بشخص وزير التصميم العام املرحوم فؤاد

نظرة الرئيس شهاب الثاقبة
نحو املستقبل شكلت
مدرسة فريدة لالدارة
بطرس ،بصفته رئيسا ومؤسسا لبعثة ارفد التي
وضعت دراسة شاملة عىل مستوى لبنان تحت
عنوان "ارساء دولة املؤسسات" .اقرت البعثة
يومها سلسلة من التوصيات وضعت تحت
عنوان "حاجة لبنان اىل االمناء الشامل" .وبالفعل،
كانت توصيات مهمة جدا ،وخصوصا انها جاءت
مثرة ورشة عمل كبرية اقامتها عىل مستوى
الوطن .كانت مهمتها قياس وتحديد حاجات
النهوض بلبنان .وقالت توصياتها باجراءات
كثرية ابرزها الدعوة امللحة اىل االمناء الشامل
واملتوزان يف كل لبنان .كانت الخدمات العامة
من كهرباء وماء محصورة ببريوت وضواحيها
وزحلة واملدن الكربى التي كانت فيها الكهرباء
مؤمنة بوجود امتيازات خاصة ما زال بعضها قامئا
اىل اليوم .وقالت البعثة يومها بفقدان الخدمات
يف  1200قرية يف لبنان من اقىص الجنوب اىل
الشامل والبقاع ومناطق من جبل لبنان ويف
اثرها تقرر شق الطرق ومتديد شبكات الكهرباء
ومياه الشفة اىل كل هذه املناطق تدريجا كام
بني معرض طرابلس الدويل يف تلك املرحلة .هذا
بالنسبة اىل مجلس الخدمة املدنية ،اما بالنسبة

اىل هيئة التفتيش املركزي فقد تقرر بعد انطالق
عملها بقليل وباقرتاح وارشاف املستشار االداري
والقانوين للرئيس شهاب الرئيس الراحل الياس
رسكيس  -الذي توفاه الله باكرا  -تشكيل جهاز
يعزز دور هيئآت الرقابة فكان ما عرف باملجلس
التأديبي العام قبل تعديل اسمه ليتحول اىل
الهيئة العليا للتأديب  -وفقا للمرسوم اإلشرتاعي
رقم  11تاريخ  .23/3/1985فبعدما اعتمد مبدا
الثواب والعقاب كانت القرارات تصدر تباعا إما
للتهنئة او املحاسبة .ولئال تنام هذه القرارات
يف االدراج كلف هذا املجلس تنفيذها ومراقبة
ننس ال ننىس الظروف
مراحل تطبيقها .وان َ
التي رافقت اتخاذ كل تلك االجراءات ،فاملراسيم
االشرتاعية التي صدرت يف حينه اخذت طريقها
اىل التنفيذ بالرسعة القصوى .فالحكومة التي
كانت تضم اربعة وزراء من رجاالت لبنان مارست
مهامتها بعيدا من اي منطق طائفي او مذهبي
واعطوا آراءهم يف كل ما اتخذ من قرارات دون
اية خلفيات سياسية وهذه من األمور التي
ميزت ومتيز عمل الحكومة املصغرة .اتصور لو
كان مجلس الوزراء بالرتكيبة القامئة حاليا من
ثالثني وزيرا ال اتوقع انه كان ممكنا بتها .انا كنت
شاهدا يف تلك املرحلة ،كنت احرض جلسات
مجلس الوزراء عند بت املراسيم التي انجزتها
لجان متخصصة يف كل املجاالت فلم اسمع تعليقا
يومها خارج االطار العلمي او التقني واالداري
البحت .مل تتوقف االنجازات عند هذه املحطات،
فام بني عامي  1962و 1964وملا تجاوزنا بناء
اسس االدارة املتينة ،انتقل الرئيس شهاب اىل
معالجة الوضع املايل والنقدي ليواكب ما تحقق
اداريا وامنيا وسياسيا .فاعلن عن تاسيس مرصف
لبنان ليكون بديال من االتفاق الذي كان قامئا
بني الحكومة وبنك سوريا ولبنان الذي توىل منذ
ايام الفرنسيني ادارة شؤون النقد وطبع العملة.
وبرسعة قياسية ويف اقل من سنة ارتفع مبنى
البنك املركزي يف الحمراء يف ارشاف املهندس
فايز االحدب ودشن يف االول من نيسان من عام
 1964عىل ارض كانت عائدة اىل لدولة تقوم
عليها مدرسة الصنائع مبنشآتها للتعليم الفني
والفندقي واالعامل الحرفية واملهن اليدوية
االخرى والتي نقلت يومها اىل منطقة الدكوانة.
وعني يومها السيد فيليب تقال اول حاكم للبنك
املركزي وعينت انا شفيق محرم نائبا له.
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جورج ياسمني

georgesyasmine@hotmail.com

أمن أمني متوافر وأمن إجتماعي متوتر

الهوية قبل األهواء
قانون اإلنتخابّ :

مل يخطئ القائلون بأن االتفاق عىل رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة وصياغة
البيان الوزاري وحتى التعيينات بكل فئاتها ،اسهل وايرس من االتفاق عىل قانون
االنتخاب

مل يخطئ القائلون بأن االتفاق عىل رئيس الجمهورية اسهل من االتفاق عىل قانون االنتخاب.

كانت قوانني االنتخاب عندنا انعكاسا الحجام
القوى الداخلية وترجمة للتأثري الخارجي واحيانا
كثرية االثنني معا .فلطاملا كان الداخل هو من
يتأثر بالخارج بدال من ان يؤثر به .وكان الخارج
غالبا ما يرجح كفة فريق عىل آخر او طائفة
عىل اخرى او حزبا عىل آخر او جامعة عىل
جامعة .هكذا كنا من ايام األمويني والفاطميني
والصليبيني واملامليك والعثامنيني والفرنسيني
واملرصيني والسوريني واالرسائيليني واالمريكيني
والسوفيات الذين تحولوا روسا اليوم.
قد يتأخر التاريخ يف الكشف واالفصاح ،لكنه ال
يخلف امليعاد عندما يأيت الوقت .قبل االنتداب
بكثري كانت القيسية واليمنية وبالتأكيد مل
تكن طائفية وهذه احدى محاسنها ومآثرها،
وبعدها جاءت الكتلوية والدستورية زمن ما
بعد االنتداب وكانت ـ لالنصاف والحقيقة ـ
مسيحية جبلية بريوتية وان داخلتها عنارص غري

مسيحية يف بعض االحيان لكنها اتخذت بعدا
اشمل وطائفيا اوسع ولبنانيا اعم بعد االستقالل
وخصوصا بعد انضامم عائالت وشخصيات
ورموز اسالمية معتربة ومحرتمة وعريقة اىل
لبنان االستقالل بعد رفضها ومحاربتها الكرث من
عقدين لبنان االنتداب وابرزها رياض الصلح
وعبد الحميد كرامي وصائب سالم وغريهم من
االسامء الكبرية عىل الساحة الوطنية.
لكن التحزبات و"الجبهات" املناطقية او
"االقليمية" بني ساحل وجبل وبقاع وارياف
ومناطق قريبة او بعيدة او نائية مل تكن سوى
ممرات ومعابر وجواز مرور الصحاب النفوذ
والحظوظ لالستئثار واالحتكار والتفرد بالقرار
عن تبرص ودراية او عن تهور ونكاية.
قانون انتخاب  1947اوصل اىل التمديد للرئيس
بشارة الخوري احد رموز االستقالل ورجاله
فبهتت الهالة التي احاطت به عهده وخفتت

االسطورة التي رافقت مسريته وصعود نجمه
وانتهت بثورة سميت بيضاء وقادها كميل
شمعون وكامل جنبالط الذي قال كلمته الشهرية
يومها" :قلنا لهذا كن فكان ولذاك زل فزال".
قانون االنتخاب الذي وضعه بشارة الخوري اراد
منه التمديد لواليته فاسقطته الثورة البيضاء
وجاءت بكميل شمعون الذي حاك قانون
انتخاب عىل قياس مقاصده واهدافه العام
 1957فسقط كبار يف االنتخابات وابرزهم كامل
جنبالط رشيكه يف الثورة البيضاء عام 1952
والتي استحالت ثورة حمراء عام  1958بعد
تفاقم الخالف وتصاعد التوتر بني شمعون وعبد
النارص الذي كان يحظى بشعبية كبرية يف العامل
العريب ويف لبنان بطبيعة الحال وخصوصا بعد
اعالن الوحدة بني مرص وسوريا عام  ،1958ما
دفع بغالة املتحمسني للوحدة العربية وعبد
النارص اىل الرشوع يف اطاحة كميل شمعون الذي
رد بطلب النجدة من الواليات املتحدة االمريكية
ورئيسها دوايت ايزنهاور ملنع الرشعية من
السقوط ،فكان ما كان ونزل املارينز االمرييك يف
االوزاعي وانطلياس وتصاعد الدخان االبيض اخريا
من اتفاق موريف ـ عبد النارص الذي جاء بفؤاد
شهاب رئيسا وبدّد الدخان االسود الذي نجم عن
فريق الثورة املحدودة الزمان واملكان واالهداف.
مل يكن قانون االنتخاب يوما اال انعكاسا لطموحات
شخصية داخلية واجندات خارجية .كانت هناك
محاوالت داخلية لرتكيب معادالت جديدة
ومراعاة التوازنات القدمية ومزاوجة مفهوم الدولة
والطائفة ،ان مل يكن يف االمكان ازاحة الطائفية
واقامة الدولة .كانت تلك الفكرة يف قانون 1960
يف عهد الرئيس فؤاد شهاب .مل يكن احد يدري
ان القانون سيعيش اىل هذه االيام .تقريبا ستون
سنة تكاد متيض عىل الستني .مل يتغري يشء .ال بل
الوضع اسوأ .كانت محاولة صادقة من الرئيس
شهاب يف تلك االيام لرتجمة الواقع يف الصناديق
االنتخابية مع مراعاة طائفية مناطقية مطعمة
بنكهة مؤسساتية وتأثري دولتي رسمي.

اللبنانيون يفشلون يف التوصل اىل صيغة تجمعهم وتقيهم رش اآليت.

من نافل القول أن انتخابات  1992التي سبقها
تعيني عدد من النواب عام  1991كانت تشبه
كل يشء اال االنتخابات .قيل الكثري فيها وما قيل
يغني عن االسهاب يف ذكر محاسنها ونتائجها.
التأثري السوري كان واضحا ،وكذلك املحور العريب
واالمرييك .مل تختلف انتخابات  1996اال مبشاركة
املسيحيني الذين تحولوا عن املقاطعة اىل
االنخراط ولو بنسب متفاوتة بني منطقة واخرى،
بني تيار وآخر ،بني جهة وجهة.
دامئا كان التأثري الخارجي عامال اساسيا وعنرصا
محوريا يف انتخاباتنا.
هل يعقل ان يسمى قانون انتخاب يف بلد
ذي سيادة باسم مسؤول امني من بلد آخر.
هكذا كانت الحال عندنا :كان عندنا قانون
باسم مسؤول أمني سوري كبري .خيضت
االنتخابات عىل اسم قانونه وتشكلت اللوائح
وتم انتقاء املحظيني وفق
وفق "بوسطاته" ّ
"واسطاته" اىل ان جاء عام  2005بشؤومه
ولؤمه وسواده .العام االخطر منذ العام 1975
والعام  1982كان العام  .2005شهد اغتيال
الرئيس رفيق الحريري وفتحت ابواب الرش
وهبت رياح الفتنة واشتعلت نريان االغتياالت
التي حصدت كوكبة من الشهداء السياسيني
والحزبيني واملفكرين واالعالميني .مل يتم اغتيال
رفيق الحريري الحداث خرق يف جدار التوازنات
اللبنانية .مل يكن الهدف تغليب فريق عىل آخر،
بل تأليب اللبنانيني بعضهم عىل بعض .كان
الهدف هو الحرب والفتنة واعادة لبنان اىل
ازمنة حسبناها و ّلت ومرحلة خلناها رحلت
اىل غري رجعة .صحيح ان انتخابات 2005
عززت موقع فريق سيايس لكنه مل تكن هزمية

ازمة قانون االنتخاب جزء
من ازمة اكبر يبدأ رأسها
في الداخل ،وينتهي ذيلها
في الخارج او العكس
للمعسكر املقابل .كانت خسارة محدودة ومل
تكن هزمية .ال احد ُيهزم يف لبنان بل خارسون.
ال منترص يف لبنان بل رابحون.
عىل الرغم من االرجحية التي اعطتها النتائج
لفريق معني ،اال انها مل تخل بالتوازنات الكربى
القامئة عىل حضور الجميع يف املشهد ومشاركة
الجميع ـ وان بنسب متفاوتة ـ يف صنع القرار
ويف كل ذلك كان للخارج تأثريه وكان للخارج
دوره.
مل يتغري املشهد جذريا يف انتخابات  2009رغم
احداث سبقتها عام  2008وابرزها انتخاب
رئيس جديد للجمهورية واتفاق الدوحة
الذي منع تجدد الحرب يف لبنان بعدما كان
الطائف اخمدها.
ما حصل يف لبنان طيلة عقدين انتقل اىل
الجوار القريب والبعيد والخارطة الجديدة
التي ُترسم يف املنطقة تخضع الكرث من تعديل
وتتعرض ملزيد من التبديل تبعا ملوازين القوى
وسياسات االمم ومصالح الجبابرة ورصاع الغاز
والنفط وحتى اليورانيوم الذي يقال ان باطن
ارايض جمهوريات آسيا الوسطى يختزن كميات
ال بأس بها منه كفيلة بإشعال حروب جديدة

واسالة لعاب الدول وتوسيع قابليتها لالنخراط
يف مشاريع ستدفع شعوب املنطقة امثانها دماء
ودموعا لعقود مقبلة.
منذ انتهاء الحرب العاملية االوىل وقيام لبنان
الكبري برزت ازمة هوية وانتامء لدى رشيحة
من اللبنانيني الذين رأوا يف ما حصل انقالبا
عىل التاريخ والجغرافيا واالنتامء ورفضوا الكيان
الناشئ .وبعد االستقالل عام  1943برزت اكرث
فاكرث معامل ازمة الرشاكة ومعضلة التوازنات
وانضمت اليها الحقا شعارات املظلومية واالبعاد
والحرمان وكانت يف جزء كبري منها محقة والتحف
املطالبون بالرشاكة واعادة التوازن عباءة القضية
الفلسطينية لرفع عقيدة معارضتهم ،فكانت
القضية الفلسطينية العادلة واملحقة ّ
"شمعة"
علقت عىل مشجبها مطالب سياسية واجتامعية
وتغيريية .تغري كل يشء يف لبنان لكن ليس يف
االتجاه الصحيح .اليوم مليون ونصف مليون
نازح والجئ سوري يعيشون عىل ارضه وال يبدو
يف االفق ما يوحي بانتهاء معاناتهم وال ...مشاكل
اللبنانيني التي تتناسل وتتوالد بشكل ال قدرة
لهم عىل وضع حد لها بل فقط بالتعامل معها
عىل طريقة ادارة االزمة وليس ح ّلها.
ازمة قانون االنتخاب جزء من ازمة اكرب يبدأ
رأسها يف الداخل وينتهي ذيلها يف الخارج او
العكس.
يف هذا الوقت يستمر اللبنانيون ـ واحيانا عن
غري قصد ـ يف لعبة التذايك التي غالبا ما توصل
اىل التبايك .االهواء تتغلب عىل الهويات ،والفئات
تتقاسم الوطن ،والطوائف تتناتش الدولة،
و"نقابة" الفساد املايل واملذهبي والسيايس
واملركنتييل تتوسع وتجد لها اتباعا ،يف حني يفشل
اللبنانيون يف التوصل اىل صيغة تجمعهم وتقيهم
رش اآليت من االيام ،وال يتفق بعض السياسيني مع
البعض اآلخر اال عىل توزيع الحصص واالستفادة
من اجواء التخويف.
االمن "االمني" متوافر بنجاح وكفاية وجدارة،
لكن االمن االجتامعي متوتر .ال تستطيع الدولة
معاقبة الجائع اذا طالب ـ او رسق ـ رغيف
خبز ،بل عليها معاقبة من يحتكر الخبز واملاء
والكهرباء والدواء ،بينام الحقيقة ان الداء يكمن
يف هؤالء.
قانون االنتخاب ال يهم .املهم وقف االرتكاب.
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شوقي عشقوتي
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خطر التفكك وهاجس األمن والهجرة واليمين المتطرّف

أوروبا بني "مطرقة" ترامب و"سندان" بوتني

اوروبا ضعيفة وضائعة .هواجس االمن واالرهاب والهجرة والالجئني تقض مضجعها.
االزمات االقتصادية واالجتامعية تضغط عليها" .اتحادها" مهدد بالتفكك .اليمني
املتطرف يصعد ويتصدر .حرب باردة من نوع اخر تدور عىل ارضها .لكن هذه املرة
ليست بني روسيا وامريكا يف اوروبا ،وامنا بني روسيا والواليات املتحدة من جهة،
واوروبا من جهة مقابلة
اوروبا الواقعة بني فيك كامشة :الطموحات
الروسية والضغوط االمريكية ،والواقعة حتى
اشعار آخر بني "مطرقة" الرئيس االمرييك دونالد
ترامب و"سندان" الرئيس الرويس فالدميري
بوتني.
اوروبا تعاين "ازمة قيادة" ومنكفئة اىل مشكالت
داخلية ،وثالث دول رئيسية فيها منشغلة
بحمالت انتخابية مصريية ،اذ تجري انتخابات
يف هولندا يف آذار ،ويف فرنسا يف نيسان وايار،
ويف املانيا يف ايلول .وقد تعرض نتائج هذه
االنتخابات يف اوروبا الضطرابات سياسية جديدة
مع صعود الشعبويني واليمن املتطرف.
مل يعد يف االمكان اخفاء او تجاهل االزمة
العميقة واالوقات العصيبة التي متر فيها
اوروبا ،والتصدعات القوية التي اصابت بنيانها
وافقدته التامسك واملناعة املكتسبة.
هذه التصدعات والشقوق تتمثل اوال يف
االنقسام الحاصل بني القوميني املتشددين
املناهضني للمرشوع االورويب الذي يدعون
اىل اغالق الحدود الوطنية واعادة العمل
باجراءات الرقابة والتفتيش ،وبني القوى
السياسية والفئات املجتمعية التي تحض عىل
وضع سياسة اوروبية موحدة ملواجهة اآليت
االعظم.
ويتمحور التصدع الثاين حول فكرة الحرب ضد
االرهاب ورؤيتها ،حيث تقف اوروبا يف مواجهة
ازمة تعد االخطر عىل امنها واستقرارها منذ
الحرب العاملية الثانية ،وحيث يعي االوروبيون
جيدا ان عليهم ان يعتمدوا عىل انفسهم يف
حامية امنهم القومي ،وان الواليات املتحدة مل
تعد تشكل مصدر حامية واطمئنان.
التصدع الثالث يتمثل يف العالقات بني الدول

االعضاء ويرتبط عىل نحو وثيق بازمة الالجئني
وتأثريها عىل مقومات االوضاع الداخلية
والعالقات مع دول الجوار ،وذلك عىل خلفية
السجال املحتدم حول اولوية االمن عىل
حساب الحريات الفردية وحقوق االنسان.
وكذلك تفعيل الدور االورويب يف تسوية
االزمات الدولية وصوغ العامل املعارص .ما
يقودنا اىل واقع ان الرؤية التي سادت بعد
الثورات امللونة يف اوروبا الرشقية وتركيزها عىل
تحويل مجتمعاتها يف القرن الحادي والعرشين
من انظمة ديكتاتورية قمعية اىل دميوقراطيات
تعتمد التعددية والسوق الحرة ،وتكون منوذجا
يلهم املجتمعات االخرى يف الرشق قد تراجعت
ومل تعد يف جدول االعامل االورويب ،تحت
ضغط الفوىض التي يصدرها الرشق االوسط
والتي رضبت مبا افرزته من آثار وردود افعال
الوحدة االوروبية ،وهزت منظومات القيم
االخالقية والحضارية االوروبية.
اليمني املتطرف يستخدم الالجئني عنوانا رئيسيا،
مواصال تحقيق مكاسب انتخابية .بعض احزابه
ميكنه املنافسة فعليا عىل السلطة االن يف دول
عدة ،ليس آخرها النمسا والدامنارك ،وبعض
احزابه من دول اخرى مثل فرنسا واملانيا يشق
طريقه صعودا .هذه االحزاب معارضة للوحدة
االوروبية ،وترفع شعارات استعادة قوة الدولة
الوطنية.
ال تخفي زعامات االحزاب الليربالية والتقليدية
خشيتها عىل مستقبل املرشوع االورويب
والدميوقراطية املهددة بتصاعد النزعات
الشعبوية واليمينية القومية ،خصوصا وان
الرئيس الرويس ينسج شبكة عالقات ومصالح
وثيقة مع قادة االحزاب القومية املتطرفة،

متطلعا اىل تنامي قوتها ونفوذها واستقطابها
املزيد من التأييد والدعم مع تزايد العمليات
االرهابية.
ينظر بوتني اىل موجات الالجئني واملهاجرين
التي تغرق اوروبا من جانب ،وانتشار ارهاب
"داعش" وعجز منظومات االمن االوروبية
عن مواجهته ،ويرى يف كل ذلك فرصة ال
تعوض لحلفائه من اليمني االورويب املتطرف
والشعبوي لكسب املؤيدين واالنصار من بني
الناقمني والساخطني عىل سياسات الهجرة
واالبواب املفتوحة التي تنتهجها املستشارة
انجيال مريكل واملفوضية االوروبية ،الستثامرها
يف حمالتها االنتخابية للفوز بالسلطة وانتهاج
سياسات ترسم مسارات جديدة يف العالقات
مع روسيا.
وتتزايد االدلة والوقائع عن قيام غالبية دول
هذه املنطقة التي كانت يف املدار السوفيايت،
باستغالل التدهور الحاصل يف العالقات بني
الغرب وروسيا لعقد اتفاقات اقتصادية منفصلة
يف انتهاك فاضح للعقوبات االوروبية املفروضة
عىل روسيا بسبب عدوانها عىل اوكرانيا وضمها
القرم اىل االتحاد الرويس .هل يعني ذلك ان
بوتني نجح يف تقسيم اوروبا اىل معسكرين،
مؤيد ومناهض لروسيا يف داخل االتحاد؟
وهل سيقود ذلك يف نهاية املطاف ،مع وصول
االحزاب الشعبوية والقومية املتطرفة التي
تقيم عالقات وثيقة مع الكرملني اىل الحكم يف
هذه البلدان ،اىل بداية نهاية املرشوع االورويب
مع (الربيكست) ورغبة دول اخرى يف استنساخ
النموذج الربيطاين؟
من املبكر االستنتاج بتبلور منوذج سيايس
غري ليربايل يف اوروبا ،عىل خلفية صعود نفوذ
اليمني املتطرف يف اوروبا الغربية ،حيث تغني
هذه الدميوقراطيات الناشئة خارج الرسب
باطالقها شعارات ترفع لواء السيادة الوطنية
واملشاعر القومية والحصانة املسيحية ورفض
التعدد الثقايف والقيم الدميوقراطية .وقال
الروايئ التشييك ميالن كونديرا "هذه الدول

الرئيس الرويس يرى يف االتحاد االورويب العدو الرئييس ،وال يدخر جهدا لتدمريه.

تنتهج سياسات تجعلها رشقية ملحقة بروسيا
السوفياتية ،ويف الوقت ذاته تنسب ثقافتها
اىل الغرب االورويب ،وهذا التنازع هو يف صلب
مأساة هذه الدول".
واعتربت السياسية االملانية من حزب الخرض
فيوال فون كرامون ان "ما يسعى من اجله
بوتني االن وبقوة وحامسة ،هو تهديم االتحاد
االورويب" .اضافت" :بالنسبة اىل بوتني ،ليست
الواليات املتحدة هي العدو الرئييس لروسيا بل
االتحاد االورويب ،ولهذا ال يدخر جهدا يف سبيل
دق اسفني بني االوروبيني انفسهم".
يتفق عدد من املحللني االوروبيني عىل ان
انجذاب دول اوروبا الرشقية اىل روسيا ال
تحدده او متليه الروابط التاريخية العريقة بني
الجانبني فقط ،مبقدار املخاوف والهواجس من
املجهول ،مع تزايد التصدعات التي يعيشها
النموذج الليربايل الدميقراطي الغريب بعد
االزمات املالية واالقتصادية وفتح الحدود
امام مئات آالف الالجئني من الرشق االوسط
وافريقيا وتسببها يف انقسامات حادة بني
حكومات الدول االعضاء وبني قيادة االتحاد
ونشوء تيارات وجامعات عنفية يف مجتمعات
هذه الدول.
يف اطار تفاقم العالقات بني روسيا من جهة
واالتحاد االورويب وحلف شامل االطليس من
جهة اخرى ،تح ّول البلقان اىل ساحة للحرب
الباردة الجديدة بني الطرفني تتمثل يف احداث
اخرتاقات متبادلة استنادا اىل مرياث املنطقة
التاريخي .فروسيا تعتمد يف اخرتاقها قلب

اليمني املتطرف
يستخدم الالجئني
واالرهاب عنوانا
البلقان عىل االمتداد الساليف االرثوذكيس الذي
ميتد عرب البلغار والرصب من البحر االسود اىل
الجبل االسود املطل عىل البحر االدرياتييك .ويف
املقابل ،يعتمد الغرب عىل االمتداد االلباين -
الساليف املسلم  -الكاثولييك املعادي تاريخيا
لروسيا كحاجز يف غرب البلقان ،ميتد من البانيا
وكوسوفو يف الجنوب اىل كرواتيا وسلوفينيا
يف الشامل مينع روسيا من الوصول اىل البحر
االدرياتييك.
يف هذا السياق ،كشف الحلف يف "وثيقة
رسية" رسبت اىل الصحافة ،ان موسكو اصبحت
تعتمد اسرتاتيجيا جديدة يف التغلغل يف قلب
البلقان تقوم عىل نرش نفوذها عرب االنتشار
الرصيب يف املنطقة انطالقا من جمهورية رصبيا
يف اتجاه غرب البلقان ،عرب الدول التي يشكل
الرصب ثقال فيها ،مثل البوسنة والجبل االسود
وكوسوفو ،لتقرتب من البحر االدرياتييك.
تتميز منطقة البلقان بكونها الحديقة الخلفية
لالتحاد االورويب ،ولكنها اضحت الخارصة
الديبلوماسية الضعيفة يف السياسة االوروبية،
وهذا يعود اىل ضعف اقتصاداتها وتفيش

الفساد يف اوساط الفئات الحاكمة وروابطها
مع جامعات الجرمية املنظمة التي تستحوذ
عىل القسم االكرب من االيرادات العامة وارتفاع
معدالت البطالة اىل مستويات عالية ،اضافة اىل
ان منظومتها املرصفية هشة وغري مستقرة.
اخفاقات االتحاد االورويب يف تفعيل مرشوعه
االندماجي يف البلقان ،وعدم فهم قياداته
متغريات العوملة وحاجات هذه املجتمعات
الخارجة من رحم االستبداد الشيوعي،
وارتكاباته السياسية وازماته االقتصادية
املرتاكمة مع انتهاج سياسة غري شعبية للهجرة
واللجوء مؤطرة بضعف االمن عىل خلفية
تنامي االرهاب املعومل ،كل هذه العوامل
افقدت املرشوع االورويب عنرص الجذب وهالة
التفوق والنجاح ،وفتحت ثغرا ال حرص لها
الخرتاقات بوتني سياسيا واقتصاديا وثقافيا،
وتسخريها كادوات اضافية لتقويض املرشوع
االورويب يف البلقان .كام ادت موجات اللجوء
والهجرة الجامعية ،ويف شكل خاص من سوريا
ودول الرشق االوسط ،اىل تأثري سلبي ومعاكس
لدى مجتمعات دول البلقان التي مل تشهد من
قبل مثل هذه الظاهرة التي دفعتها اىل اتخاذ
مواقف عنرصية اججتها االحزاب الشعبوية
التي تعادي املرشوع االورويب اصال.
ويرصد محللون انسداد افق املرشوع االورويب
يف دول منطقة البلقان الغريب السباب عدة،
رمبا اهمها "غياب الرؤية االوروبية الواضحة
عام ينبغي عمله يف هذه املنطقة" .اوروبا
القلقة من سياسة بوتني التوسعية ،قلقة ايضا
من سياسة الرئيس االمرييك االستفزازية.
عام  2016واجهت اوروبا تطورين ـ تحديني
هام :قرار بريطانيا االنسحاب من االتحاد
االورويب الذي انتج صدمة كبرية يف القارة،
لكونه يشكل ،سياسيا ،انتصارا خطرا للمعادين
للمرشوع االورويب ،واقتصاديا خسارة مالية
كبرية للجانبني .والتحدي الثاين هو فوز املرشح
الجمهوري دونالد ترامب بكريس الرئاسة
االمريكية رافعا شعار "الواليات املتحدة اوال"،
ومهددا باالبتعاد عن اوروبا سياسيا واقتصاديا
وعسكريا بهدف ابتزازها بدال من التعاون
املتكافئ معها.
اثارت مواقف ترامب من روسيا مخاوف
عميقة لدى الدائرة املحيطة مبريكل .فقد
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ترامب دعم الخروج الربيطاين ،وينتظر الخروج الفرنيس مع لوبن.

قادت املستشارة االملانية الرد القوي من
جانب االتحاد االورويب عىل ضم روسيا لشبه
جزيرة القرم ودورها يف رشق اوكرانيا ،وسايرت
الرئيس باراك اوباما يف فرض عقوبات دولية
عىل موسكو .ويسلم عدد من املسؤولني
االوروبيني بان االجامع االورويب قد ينهار اذا
قرر ترامب التخيل عن العقوبات االمريكية
لتنهار سياسة مريكل يف خصوص روسيا،
ولتصبح اوكرانيا اكرث انكشافا مام هي االن.
قامئة نقاط الخالف بني اوروبا والواليات
املتحدة تتجاوز روسيا وايران (االتفاق النووي)
بكثري .فمواقف ترامب من املستوطنات
االرسائيلية يف الضفة الغربية ،وتخفيف القيود
املالية ،والصني والتجارة ،والتغري املناخي ،كلها
قضايا تشكل مصدر قلق الوروبا.
وهناك بعض املراقبني ممن يرون امكان
حصول شقاق اعمق بسبب االنتخابات التي
ستشهدها هولندا وفرنسا واملانيا هذا العام،
وسط تساؤالت حول سلوك ترامب يف حمالت
الدعاية االنتخابية املقبلة ،مثل انتخابات
الرئاسة الفرنسية التي يتوقع ان يكون اداء
مارين لوبن زعيمة الجبهة الوطنية املنتمية اىل
اقىص اليمني قويا فيها ،وذلك بناء عىل برنامج
يقوم عىل التشكيك يف الوحدة االوروبية.
مدير حملة ترامب االنتخابية ستيف بانون
والذي كان وراء قراره مبنع دخول مسلمني
اىل الواليات املتحدة ،يقول ان العامل الغريب
ذاهب يف االتجاه الخاطئ يف خلق تجمعات
اقتصادية وسياسية وعسكرية .فالنظام

انتهاك فاضح
للعقوبات االوروبية
املفروضة على روسيا
العاملي السليم ،بالنسبة اىل بانون ،هو نظام
دول ذو سيادة وطنية ،تتعامل يف ما بينها عىل
اساس مصالح كل منها .هذا النظام ،بالنسبة
اىل بانون ،استبدل تدريجا بنظام تجمعات
بائسة للدول الغربية ،كاالتحاد االورويب مثال،
ما ادى اىل اضعاف الغرب ،وسمح ملنظامت
اسالمية فاشية واثقة من نفسها بتشكيل
خطر كوين نشهده حاليا .ويضيف" :اعتقد
ان دوال قوية ،فيها حراك قومي فاعل ،تشكل
جريانا جيدين ،فهذه هي اللبنة التي ع ّمرت
اوروبا الغربية والواليات املتحدة ،وهي التي
تستطيع ان تنري لنا املستقبل .االتحاد االورويب
اضعف سيادة الدول املشاركة ،وشجع من
خالل ليرباليته اختالط الثقافات ،لذا يجب
تفكيكه والعودة اىل فكرة الدول القومية ذات
السيادة الكاملة".
يف هذا املجال يقول بانون" :لدينا حليف يريد
اليشء نفسه ،ولو ان لديه اهدافا اخرى ال
نحبذها ،اال وهو فالدميري بوتني".
يلتقي بانون يف هذا املجال مع املنظر الرويس
الكسندر دوغني الذي يعتربه كثريون يف روسيا

"عقل بوتني" .كتب دوغني عىل موقعه،
مبارشة بعد انتخاب ترامب" :ان معاداة امريكا
قد انتهت ألن الشعب االمرييك بدأ ثورة ضد
ما كنا نكرهه يف امريكا .جاء االن دور تنظيف
املستنقع االورويب" .هذا املستنقع ،وفق
دوغني ،يشمل يف شكل رئييس الفكر الليربايل
الذي يشجع العوملة واختالط الحضارات.
هكذا التقى "عقل بوتني" مع "عقل ترامب"
حول هدف تفكيك التجمعات الدولية
الغربية لفتح الطريق امام عودة الدولة
القومية املتجانسة داخليا .بوتني من جهته
يعمل جاهدا عىل تفكيك االتحاد االورويب
وحلف الناتو من خالل تشجيع الحركات
االنفصالية االوروبية .فحزب الجبهة الوطنية
الفرنسية برئاسة مارين لوبن عىل سبيل
املثال ،استحصل عىل بضعة ماليني اورو من
مصارف روسية لتمويل حملة رئيسته يف
االنتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستجرى
يف نيسان املقبل .انتخابات بلغاريا ومالدوفا
اوصلتا رئيسني ركزا يف حملتهام االنتخابية
عىل تغيري السياسة الخارجية لبلديهام يف
اتجاه عالقات اكرث ودية مع روسيا ،وتشكيك
يف جدوى االتحاد االورويب.
ال عجب اذا من وجود قلق كبري بني القيادات
االوروبية بسبب التقارب الرويس  -االمرييك،
خصوصا اللقاء القريب بني بوتني وترامب.
ينتظر بعضهم ان يعلن ترامب رفع العقوبات
عن روسيا ،تجاوبا مع الرشط الرويس للتعاون
الوثيق بني البلدين .عندها سيصبح الخطر
عىل االتحاد االورويب اكرث وضوحا.
من الصعب حقا تصور ان من املمكن يف عام
 2017ان يشكل البيت االبيض خطرا عىل
اوروبا بعدما كان مصدر استقرارها ونهوضها
منذ انتهاء الحرب العاملية الثانية .وتأيت هذه
التطورات بعد  70سنة من قيادة واشنطن
رؤية هذا النهوض من خالل دعم سيايس
واقتصادي مل يسبق له مثيل .فخطة "مارشال"،
التي ارشفت عليها الواليات املتحدة يف اعقاب
الحرب العاملية الثانية ،والتي وصفت بانها
من انجح السياسات الخارجية االمريكية،
كانت اساس استقرار اوروبا .واليوم ،الواليات
املتحدة قد تصبح من ابرز اسباب زعزعة ذلك
االستقرار.

APR: 1.76%
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املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

األمن العام أطلق وساطة بين السلطة السياسية والنقابات

تحقيق العدالة االجتماعية يع ّزز األمن

الهدف االول للنقابات تحقيق العدالة االقتصادية واالجتامعية يف القطاع الذي متثله .يف املقابل ،احد ابرز االهداف التي
وضعتها املديرية العامة لالمن العام تحقيق االمن االجتامعي من ضمن نطاق االمن الشامل .من هاتني الحقيقتني نستنتج ان
العدالة االجتامعية التي تسعى اليها النقابات هي من ابرز ركائز االمن االجتامعي الذي يعمل الجله االمن العام
ما يقوم به املدير العام لالمن العام اللواء
عباس ابراهيم من وساطة وتقريب وجهات
النظر بني عدد من النقابات من جهة اوىل،
والسلطة السياسية صاحبة القرار من جهة
ثانية ،يهدف اىل تعزيز االستقرار االجتامعي
والسيايس اكرث فاكرث عىل مساحة الوطن.
وهو دور يشكل الرتجمة الفعلية لتكامل
االمن العام واملجتمع املدين يف السعي اىل
تحقيق املصلحة الوطنية بالطرق املتاحة
قانونا.
ال تقل مسؤولية النقابات عن اي من هيئات
املجتمع يف صون االمن االجتامعي واالستقرار
االمني من خالل الدور الذي تضطلع به .واذا
كان حق التظاهر واالرضاب ميثالن احد ابرز
وسائل الضغط التي متارسها النقابات ضد
السلطات ،وهي حقوق مرشوعة من ضمن
اطر يرعاها القانون وينظمها ويحتم التزامها،
بغية الوصول اىل تحقيق مطالبها ،فإن ذلك
ال يعفيها البتة من ان تكون حارسا عىل امن
تحركاتها ونشاطاتها ،وال تفسح يف املجال
امام تغلغل العابثني واملخلني يف صفوفها ،وال
التأثري يف اهدافها ،ما دامت النقابات تنادي
بحقوق م ّربرة يف سياق حق التعبري .بدورها
املديرية العامة لالمن العام ،كضابطة عدلية،
اوالها القانون مهامت حفظ االمن اىل جانب
الجيش والقوى االمنية االخرى ،تواكب اي
تحرك تقيمه اي نقابة بهدف تأمني الحامية
االمنية له من جهة اوىل ،وحرصا عىل
ضامن احرتام حقوق املواطنني اآلخرين غري
املتظاهرين وغري املرضبني من جهة ثانية،
تطبيقا الحكام الدستور والقوانني .اذ يقتيض
ان ال يؤدي حق التظاهر اىل االرضار مبصالح

الغري او اذائها وتعطيل دورة العمل لديه
والنشاط وكسب القوت واالنتاج.
عىل نحو مامثل يضطلع االمن العام ،الساهر
عىل االمن االجتامعي سهره عىل االمن
الوطني يف البالد ،بادوار اضافية تحاول
التوسط واملساهمة مقدار ما يستطيع لحل
املشكالت القامئة .كانت احدى وساطاته
ملف املعاينة امليكانيكية لآلليات حيث امثر
تدخله ،اىل جانب مساع اخرى اجريت ،فكا
لالرضاب وعودة هذه الدوائر اىل استقبال
املواطنني وانجاز معامالتهم كاملعتاد.
النقابات احدى ابرز قوى املجتمع املدين
املنظمة ضمن اطر يرعاها القانون .وهنا
يفرض السؤال نفسه :ما هي االطر القانونية
التي ترعى تأسيس النقابات واهدافها وكل
تفاصيل عملها؟
اذا كانت نقابات املهن الحرة ،كاملحامني
واالطباء واملهندسني وسواهم ،تنشأ مبوجب
قانون يصدر عن السلطة الترشيعية ،وال
ميكن اي شخص مامرسة تلك املهن اال بعد
انتسابه إىل النقابة املعنية ،فان قانون العمل
اللبناين الصادر يف  23ايلول  1946منح العامل
وارباب العمل ،بارادتهم املنفردة وحريتهم
املطلقة ،حق انشاء او عدم انشاء نقابات،

في كل فئة من فئات
املهن يحق الرباب العمل
واالجراء ان يؤسسوا نقابة

وحق االنتساب او عدم االنتساب اليها .كل
ذلك وفقا لالحكام واالصول القانونية االتية:

حرية االنشاء

يف كل من فئات املهن يحق الرباب العمل
واالجراء ان يؤلف كل منهم نقابة خاصة
يكون لها الشخصية املعنوية وحق التقايض.
ال يجوز لنقابة واحدة ان تجمع اشخاصا
ينتسبون اىل مهن مختلفة ،بل ان يكون
جميع اعضائها ممن ميارسون مهنة واحدة
او مهنا متشابهة.
اما الحدود بني املهن والحرف املتشابهة،
وجداول املهن املرخص الصحابها بان يؤلفوا
نقابات يف ما بينهم ،فيعينها وزير االقتصاد
والتجارة بقرار يتخذه بناء عىل اقرتاح
مصلحة الشؤون االجتامعية.

االهداف والغايات

تنحرص غاية النقابة يف االمور التي من شأنها
حامية املهنة ،وتشجيعها ورفع مستواها،
والدفاع عن مصالحها ،والعمل عىل تقدمها
من كل الوجوه االقتصادية والصناعية
والتجارية.
يحظر عىل النقابات االشتغال يف السياسة
واالشرتاك يف اجتامعات وتظاهرات لها صبغة
سياسية.

آلية التأسيس

ال تنشأ نقابة الرباب العمل او االجراء اال
بعد الرتخيص من وزير االقتصاد والتجارة.
يقدم طلب الرتخيص اىل وزارة االقتصاد
والتجارة  -مصلحة الشؤون االجتامعية .وزارة

ال تقل مسؤولية النقابات عن اي من هيئات املجتمع يف صون االمن االجتامعي واالستقرار.

االقتصاد والتجارة تستطلع رأي وزارة الداخلية
يف شأن الطلب ،وتتخذ بعد ذلك قرارها
بالرفض او القبول .ال تعترب النقابة رشعية اال
بعد نرش القرار يف الجريدة الرسمية.
يجب ان يقدم طلب الرتخيص عىل ثالث
نسخ ،وان يرفق بثالث نسخ عن النظام
الداخيل وبورقة السجل العديل لالعضاء
املؤسسني .تلصق اوراق التمغة عىل النسخة
االوىل التي تعاد اىل املستدعني مع قرار
املصادقة ،والثانية تبقى لدى وزارة الداخلية،
والثالثة لدى مصلحة الشؤون االجتامعية.
عىل كل نقابة ان تضع نظاما داخليا مصادقا
عليه من الهيئة العامة باكرثية ثلثي اعضائها،
وال يكون نافذا اال بعد املصادقة عليه من
وزارة االقتصاد والتجارة.

رشوط االنتساب

• كل من رب العمل واالجري حر يف ان
ينتسب اىل النقابة او ال ينتسب.
• يشرتط يف من يريد االنتساب اىل النقابة:
 -1ان يكون من الجنسية اللبنانية متمتعا
بحقوقه املدنية.

 -2ان ميارس املهنة وقت الطلب.
 -3ان يكون قد اتم الثامنة عرشة من العمر.
 -4ان ال يكون محكوما عليه بجناية او
بجرمية شائنة.
• يجوز لالجانب ان ينتسبوا اىل النقابة اذا
توافرت فيهم الرشوط املبينة يف الفقرات 2
و 3و 4من البند السابق وكان مرصحا لهم
العمل يف لبنان .عىل انه ال يحق لالعضاء
االجانب ان َينتخبوا او ُينتخبوا وامنا ان
ينتدبوا احدهم ليك ميثلهم ويدافع عنهم
لدى مجلس النقابة.
• يقدم طلب االنتساب اىل مجلس النقابة
مرفقا بتذكرة الجنسية وشهادة عمل مصادقا
عليها من مصلحة الشؤون االجتامعية تشري

التنسيق دائم
ومستمر بني االمن العام
ومعظم النقابات

اىل ان الطالب يحرتف مهنة النقابة .وعىل
مجلس النقابة ان يتخذ قراره بقبول الطلب
او رفضه بواسطة االقرتاع الرسي يف مدة
خمسة عرش يوما.
• يحق للطالب ان يعرتض عىل قرار الرفض
اىل مصلحة الشؤون االجتامعية فتتخذ يف
شأنه القرار الالزم.
• ملجلس النقابة ان يفصل كل عضو يرتكب
اعامال تخالف غاية النقابة مخالفة خطرية،
او يخل بنظامها الداخيل ،او ميتنع عن دفع
االشرتاك.
• للعضو الذي يفصل من النقابة السباب
يراها غري قانونية ان يعرتض عىل قرار الفصل
اىل مصلحة الشؤون االجتامعية فتتخذ يف
شأنه القرار الالزم.
• لكل عضو ان يستقيل من النقابة بكتاب
يرفعه اىل الرئيس رشط ان ال يكون مديونا
لصندوق النقابة.
• يحدد بدل االشرتاك يف النظام الداخيل وال
ميكن تعديل هذا البدل اال مبوافقة ثلثي
اعضاء املجلس ومصادقة الهيئة العامة
ووزارة االقتصاد الوطني.

االدارة

• يدير شؤون النقابة مجلس مؤلف من
اربعة اعضاء عىل االقل واثني عرش عضوا
عىل االكرث ،ويجب ان يحدد يف النظام
الداخيل عدد االعضاء بني هذين الحدين.
• ينتخب اعضاء املجلس ملدة اربع سنوات
باالقرتاع الرسي ،ويخرج نصفهم بالقرعة
بعد السنتني االوليني ،وينتخب بدال عنهم،
ويجوز اعادة انتخاب االعضاء الذين
انتهت مدتهم.
• ينتخب اعضاء املجلس من بينهم يف اول
اجتامع يعقدونه رئيسا وامينا للرس وامينا
للصندوق رئيس املجلس هو رئيس النقابة.
• تحدد يف النظام الداخيل صالحيات املجلس
والرئيس واميني الرس والصندوق وواجبات
كل منهم.
• ال يجوز للمجلس ان يعقد قرضا ما او
ان يقبل هبات اال مبوافقة الهيئة العامة
ومصادقة وزير االقتصاد الوطني.
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• تتخذ النقابة سجال تقيد فيه اسامء
افرادها واعامرهم واسم بلدتهم ومحلتهم
ومكان عملهم ،وسجال اخر تبني فيه
الواردات واملصاريف.

االخالل بالواجبات

اذا اخل مجلس النقابة بالواجبات املفروضة
عليه او اىت عمال ال يدخل يف اختصاصه ،حق
للحكومة ان تحل هذا املجلس عىل ان يجري
انتخاب املجلس الجديد يف مدة ثالث اشهر
من تاريخ الحل ،واذا قام بهذه االمور احد
افراد املجلس فللحكومة ان تطلب استبداله
وان تالحقه امام القضاء عند االقتضاء.

اتحاد النقابات

للنقابات ان تتحد لتنظيم العالقات بينها
تحت اسم اتحاد النقابات عىل ان يرخص
لها من وزارة االقتصاد والتجارة ،وتخضع
للرشوط املفروضة لتاسيس النقابات.

عند مخالفة القانون

وساطة االمن العام كام سواه يف ملف املعاينة امليكانيكية لآلليات امثرت فكا لالرضاب

في القوانني الدولية
ضمنت الرشائع الدولية حرية العمل النقايب .منها نذكر عىل سبيل املثال ال الحرص الفقرة
الثانية من املادة  23من االعالن العاملي لحقوق االنسان الصادر عام  1948التي نصت عىل
انه "لكل شخص الحق يف ان ينىشء وينضم اىل نقابات حامية ملصلحته".
كام جاء يف البند الثامن من العقد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
الصادر عام " :1961عىل الدول االطراف ان تتعهد بان تكفل :حق كل فرد يف تشكيل النقابات
واالنضامم اىل ما يختاره منها ،وال يجوز وضع القيود عىل مامرسة هذا الحق سوى ما ينص
عليه القانون مام يكون رضوريا يف مجتمع دميوقراطي".

كل مخالفة الحكام قانون العمل – املتعلقة
مبوضوع النقابات  -وللمراسيم والقرارات
املتخذة لتطبيقه وتنفيذه تحال اىل املحاكم
ذات االختصاص ،ويعاقب مرتكبها عن كل
مخالفة لوحدها بغرامة ترتاوح بني 10
االف لرية لبنانية و 100الف لرية ،وبالحبس
من شهر اىل ثالثة اشهر او باحدى هاتني
العقوبتني ،وتضاعف العقوبة عند التكرار
خالل سنة واحدة.

لو وقع جرم

الشخص املجرم او املخالف للقانون ميثل
نفسه فقط ،وليس نقابته قطعا .وتطبق يف
حقه العقوبات القانونية او االدارية التي
تنص عليها القوانني النافذة .بالتايل ،ال يجوز
يف مثل هذه الحالة القول ان "النقابة تخالف
القانون" .يف املقابل ،السلطة القضائية او
االدارية التي تنزل العقوبة او التدبري بحق
املخالف تكون تقوم بواجبها املفروض عليها
يف القانون .بالتايل ،ال يجوز القول مثال ان
القضاء يحارب النقابات.
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لقاء
دورة لضباط األمن العام في اإلبداع الوظيفي

نطوره
اللواء إبراهيم :لن يكون لبنان رائدا ما لم ّ

النائبة بهية الحريري واللواء عباس ابراهيم واللواء ابراهيم بصبوص وممثل قائد الجيش والدكتور جوزف جربا وضباط يحوطون بهم.

تواصل املديرية العامة لالمن العام مرشوع تطوير امكانات عسكرييها بغية تزويدهم
العلوم وصقلهم باملهارات املطلوبة والحديثة ،لتقديم افضل الخدمات للمواطنني،
واالبقاء عىل هذه العالقة بروح االنفتاح من دون حواجز او تعقيدات او تأخري يف
انجاز املعامالت يف ملفاتها املختلفة ،وتقديم هذه الخدمات بطريقة عرصية
تحت عنوان "سمعتنا يف االمن العام تضيئها
ابتسامات الرىض عىل وجوه املواطنني"،
افتتحت يف مركز اكادمييا التواصل والقيادة يف
مركز "عال" ،يف حضور رئيسة اللجنة النيابية
للرتبية بهية الحريري واملدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم ،دورة تدريبية لعدد
من ضباط املديرية العامة لالمن العام حول
"االبداع الوظيفي  -ثقافة وتقنيات" ،يف اطار
برنامج الرشاكة بني املديرية العامة لالمن العام
ومؤسسة الحريري للتنمية البرشية املستدامة
والجامعة اللبنانية  -االمريكية واكادمييا "عال".
حرض املؤمتر الصحايف يف مركز "عال" يف وسط
بريوت العميد الركن طوين حداد ممثال قائد
الجيش ،واملدير العام لقوى االمن الداخيل
اللواء ابراهيم بصبوص ،والعميد الركن روالن
ابو جودة والعميد الركن رياض طه والنقيب
جاد معلوف من املديرية العامة لالمن العام،
اىل الضباط املتدربني.

بعد النشيد الوطني افتتاحا ،قدم نائب
الرئيس املساعد للجامعة اللبنانية  -االمريكية
الدكتور اييل سميا عرضا عن نشاط "عال"،
اضافة اىل محتوى الدورة التدريبية ومراحلها.
ووصف اللواء ابراهيم بـ"االرشف واالجرأ
واالعرف والعابر للطوائف ،ونحن فخورون
بالرشاكة والتعاون مع املديرية العامة لالمن
العام" .وقال" :طلبنا من قيادة االمن العام
ان ترسل الينا سفراء من املديرية ،فحرضوا
من االختصاصات املختلفة ليتمرسوا اكرث يف
علم القيادة وينقلوها اىل الكوادر االخرى
يف املؤسسة".
تركز الدورة عىل التدريب عىل شهادة االبداع
الوظيفي وتقنيات تقديم الخدمة املميزة لرىض
املواطنني ،والتمرس يف ميزة الذكاء يف علم
القيادة ،وفض النزاعات بطرق سلمية .وشارك
الضباط املتدربون بكل حامسة يف الدورة ومل
يفوتهم الشعار الذي رفعه اللواء ابراهيم ابان

تسلمه قيادة االمن العام ان "املواطن صاحب
حق وليس طالب خدمة".
وكانت كلمة للنائبة الحريري اكدت فيها
"اهمية التعاون والتكامل بني مؤسسات
املعرفة والعلوم وادارات الدولة الحديثة التي
تدرك جيدا تحدياتها االستثنائية لجهة القيام
بواجباتها الوطنية .كذلك االمر بالنسبة اىل
تحديث هذه املؤسسات وتطويرها بالتقنيات
والربامج املتطورة ،ويجعل العملية اكرث انسيابا
وايجابية ما يعزز االستقرار ويحفز املواطنني
عىل التعامل مع مؤسسات الدولة وهي املالذ
الطبيعي لكل املواطنني يف كل قضاياهم
العامة .نحن بادرنا اىل التعاون مع عدد من
املؤسسات العامة".
اضافت" :نجتمع لتأكيد املبادرة املميزة لسعادة
املدير العام لالمن العام اللواء ابراهيم برغبته
يف استحداث هذا الربنامج الخاص لتدريب
كادرات ادارية يف مؤسسة االمن العام التي
تتمتع بثقتنا وثقة عموم اللبنانيني ،عىل امل يف
ان نعزز هذه الرشاكة مع كل االدارات العامة
من اجل النهوض باالدارة الوطنية وتعزيز
قدراتها من اجل حامية االنجازات واستحداث
الرضورات".
وارتجل رئيس الجامعة اللبنانية  -االمريكية
الدكتور جوزف جربا كلمة شدد فيها عىل
"التعليم واالبداع الوظيفي والتعاون بني
املؤسسات والجامعات الذي يجعلنا نتغلب
عىل جميع الصعوبات يف مجتمعنا اللبناين"،
مشريا اىل "رضورة التزام لبنان وان ال يكون احد
خارج هذا االلتزام" .وقال" :جئنا اىل هنا لنخدم
وليس لنخدم".
والقى اللواء ابراهيم كلمة" :مصادفة رائعة
وقرار حكيم ان نجتمع اليوم الطالق برنامج
الرشاكة بني املديرية العامة لالمن العام
ومركز "عال" الذي يزاوج بني مؤسسة الحريري
للتنمية البرشية املستدامة والجامعة اللبنانية -
يعب
االمريكية .قرارنا يكمن يف اننا نطلق برنامجا ّ
عن ارادتنا الثابتة بارتياد مستقبل ميضء ،يشبه
لبنان الذي نريد ،وطنا مميزا بالعقول النرية،

النائبة الحريري تلقي كلمتها ،واللواء ابراهيم والدكتور جربا عىل املنصة.

املدير العام لالمن العام متكلام.

واملهارات الخالقة ،وليس وطنا للعصبيات
واالفكار املتقوقعة".
اضاف" :ان مرشوعنا التدريبي الذي نحن
يف صدده ،يحقق جزءا اساسيا من الخطط
التطويرية التي وضعناها للمديرية العامة
لالمن العام منذ عام  ،2011الن االستثامر االهم
لبناء لبنان وضامن مواكبته للعامل املتطور يكون
يف صقل املهارات البرشية بكل ما توصلت اليه
العلوم ،ورفدها بكل جديد يضمن حضورنا
عىل خريطة العامل املتحرض والدول الناجحة.
ان مرشوعنا هذا يعرب عن فرادة يف استرشاف
املستقبل ،خصوصا يف ضوء تضارب االفكار يف

النائبة الحريري :نأمل
في ان نعزز الشراكة مع
كل االدارات العامة من
اجل النهوض بها

العامل والتحوالت التي يشهدها ،والتي جسدتها
اخريا عمليات دميوقراطية افرزت مؤرشات
مفرطة يف تقوقعها من جهة ،ومتهورة يف تفلتها
من جهة اخرى .وبني النقيضني هذين ،يأيت
مرشوعنا للتعبري عن اهمية قصوى يف املزاوجة
بني عمل ومبادرات القطاعني العام والخاص،
وذلك عىل غرار الربنامج التدريبي الذي
سيصوغه رصح ومنارة اكادميية هي الجامعة
اللبنانية  -االمريكية ،يف مجاالت التواصل
اللفظي وغري اللفظي ،مهارات التفاوض وحل
النزاعات وتقديم الخدمات النوعية".
وقال" :هذا الربنامج سيساهم يف تقديم
الصورة االمثل عن املديرية العامة لالمن
العام ،وعن قدرات عسكرييها من كل الرتب،
خالل ادائهم لواجبهم تحت ظالل قسمهم
بالحفاظ عىل لبنان وحامية شعبه والذود
عن علمه ،بال اي متييز او تعسف باستعامل
السلطة ،كام سيعكس الصورة البهية  -عىل
غرار السيدة النائبة الحريري  -ملؤسسة
الحريري للتنمية البرشية ،واملشهد االكادميي
املرشق للجامعة اللبنانية  -االمريكية وملركز
"عال" الذي يسعى اىل مستقبل جذوره
ضاربة يف التاريخ ،وعراقته من مدينة صيدا
التي نحبها ،وهي التي تفتح ذراعيها للجميع
ومن اجل الجميع ،فكانت مقولة النائبة
السيدة بهية الحريري وشعارها "صيدا مدينة
للحياة" .لن يكون لبنان وطنا رائدا كام
صنعه اجدادنا واسالفنا ،وعرفه عنا العامل ،ما
مل نجدد نحن فيه ونطوره لنسلمه من بعدنا
البنائنا .ال بقاء لدولة او المة ما مل تكن اولوية
مسؤوليها ،والذين ميسكون بزمام السلطة
واملبادرة ،ترتكز عىل التطوير والتعليم وصقل
املهارات وتعزيز املواطنة وبناء القدرات
البرشية ،مبا يضيق رقعة الحرمان والفقر
بوصفها مستنقعا آسنا لالفكار االلغائية
واالرهابية .ما نفعله اليوم يؤكد ان الهدف
االساس هو بناء الدولة وليس البقاء يف فكرة
الكيان ،اي الدولة التي ال تريد رعايا طوائف
ومذاهب وجامعات ،بل مواطنني احرارا يف
دولة قوية مبواردها البرشية ومهارات ابنائها،
خصوصا اولئك الذين يسكنون يف االرياف
واالطراف ،وال تتوافر لهم الفرص التي توفرها
الحوارض واملدن".
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جمعية أصدقاء قوى األمن ك ّرمت اإلعالم األمني:
هدفه أمان املجتمع ال الدعاية واملنافسة

ك ّرمت جمعية اصدقاء قوى االمن يف لبنان الشاميل ،يف حرم جامعة العزم يف طرابلس ،رؤساء تحرير مجالت االسالك العسكرية
الثالثة ،الجيش وقوى االمن الداخيل واالمن العام ،تناولوا مقاربة كل منهم لالعالم االمني وعالقته باملجتمع
حرض التكريم املحتفى بهم ممثلو مجالت االسالك
العسكرية الثالثة رؤساء تحريرها ،العميد الركن
عالء الدين ناجي عن مجلة "الجيش" والعميد
منري عقيقي عن مجلة "االمن العام" والعقيد
الركن الياس االشهب عن مجلة "االمن" .عرض يف
االحتفال ايضا رشيط اعده طالب كلية االعالم يف
الجامعة عن اهمية املجالت االمنية .حرض كذلك
نارص عدرة ممثال رئيس الحكومة ،وعبد االله ميقايت
ممثال الرئيس نجيب ميقايت ،والدكتور مصطفى
حلوة ممثال النائب محمد الصفدي ،وكامل حلواين
ممثال النائب سمري الجرس ،اىل الوزير السابق
سامي منقارة ،والنائبني السابقني جامل اسامعيل
وعبد الرحمن عبد الرحمن ،والعميد عالء الدين
ناجي ممثال قائد الجيش ،والعميد رميون ايوب
ممثال املدير العام لالمن العام ،والعميد عيل
هزمية ممثال املدير العام لقوى االمن الداخيل،
واملقدم خالد الحسيني ممثال املدير العام المن
الدولة ،وممثل مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا،

جمهور املشاركني.

والشيخ خالد اسامعيل ،واالب اييل نايف اسطفان
ممثال مطران عكار باسيليوس منصور ،وحشد من
اساتذة الجامعة وطالبها ومدعوون.
استهل الحفل بالنشيد الوطني عزفته فصيلة من
موسيقى قوى االمن الداخيل بقيادة املالزم اول
سليم جرجس ،ومهدت له مسؤولة العالقات
العامة يف جامعة العزم نرسين ضناوي بكلمة
اشارت فيها اىل ان االعالم االمني "رسالة تهدف
اىل توعية الفرد وتثقيفه وتعزيز ثقته بقواته
العسكرية وتعميق شعوره باالنتامء واالحساس

العميد ناجي:
دور االعالم العسكري كان
وال يزال وطنيا جامعا

باملسؤولية الوطنية" ،مشددة عىل دوره يف
"ترسيخ الشخصية الوطنية لدى املواطن" .تالها
رئيس جامعة العزم الربوفسور فريد شعبان
مثنيا عىل "مسرية العطاء الصادق التي تتميز
بها القوى االمنية اللبنانية التي تقدم ذاتها عىل
مذبح الشهادة فداء للوطن والتي ال تبخل جهدا
يف سبيل الحفاظ عىل أمن املواطن" ،مؤكدا رسور
الجامعة مبشاركتها يف احياء يوم االعالم االمني
وتقديرها للدور الذي تؤديه مجالت "الجيش"
و"االمن العام" و"االمن" يف نرش "الحقائق واظهار
الصورة الصادقة للقوى االمنية وتأمني التواصل بني
املؤسسات العسكرية واملجتمع املدين" .وقال" :ان
هذا الدور فعال ورضوري جدا ،وان هذا الحفل
يتزامن مع معاناة الصحافة املكتوبة يف لبنان التي
تواجه صعوبات عدة وبخاصة املالية ما ادى اىل
اقفال احدى كربيات الصحف" .وجزم بان "وسائل
التواصل االجتامعي ال تؤدي فعال اىل االبتعاد عن
الكتاب ،وان املشكلة يف لبنان تكمن يف ادمان
شعبنا عىل استخدام الشاشة سواء كانت كبرية
او صغرية يف البيت واملدرسة والجامعة بدليل ان
لبنان بات من أكرث البلدان استعامال للهاتف عىل
رغم اسعاره املرتفعة".
ثم القى ممثل جمعية اصدقاء قوى االمن
عبدالله الرفاعي كلمة هنأ فيها القيمني عىل
املجالت االمنية الثالث لتحقيقهم النجاح الذي
سطروه عىل مستوى التوجيه والتنشئة الوطنية
التي نحتاجها جميعا يف حياتنا اليومية .وقال:
"ما احوجنا يف هذه املرحلة املؤسفة التي مير
فيها وطننا العريب اىل رص صفوفنا ومتتني وحدتنا
الوطنية ملواجهة عوامل الرش واالجرام التي
ترتبص بأمننا واستقرارنا ،وما احوجنا اىل تنايس
خالفاتنا السياسية واالجتامعية وتوحيد قوانا
ملواجهة االرهاب وتحديات العرص .ما هو ملقى
عىل عاتقنا ال يسمح باالسرتخاء .وبقدر ما نحافظ

عىل أمن الوطن واستقراره يعطينا الوطن أمنا
وسالما ،وبقدر ما نعطي للتعاون االمني اهتامما
مع مؤسساتنا االمنية والعسكرية يعطينا االمن
حامية ووقاية".
ثم القى الزميل غسان ريفي كلمة اعترب فيها ان
املبادرة التكرميية التي قامت بها الجامعة هي
"لالضاءة عىل جانب بالغ االهمية يف القطاع
االعالمي النها بذلك تبني جرسا من التواصل
والتفاعل بني املواطنني وبني املؤسسات العسكرية
واالمنية وتضع اعالمها االمني تحت مجهر املتابعة
الجامهريية" .ووصف االعالم االمني بانه "مرآة
املؤسسات العسكرية واالمنية وعنرص أساس يف
تنمية روح الرشاكة واالرتباط بني تلك واملؤسسات
واملجتمع املدين".
والقى رئيس تحرير مجلة "الجيش" العميد ناجي
كلمة شكر يف مستهلها باسم قائد الجيش العامد
قهوجي جمعية اصدقاء قوى االمن وجامعة
العزم ،وح ّيا فيهم "الروح الوطنية التي سارت
بهم اىل لقاء التعبري عن التقدير لالعالم العسكري
واالمني ومن خالله اىل الجيش واملؤسسات االمنية
التي تستمر وفية للقسم ،وأمينة عىل تضحيات
شهدائها االبرار الذين بذلوا ارواحهم رخاصا يف
ساحات الواجب ليبقى لنا وطن نفتخر به ونعتز
باننا ابناؤه املخلصون".
واوضح ان دور االعالم العسكري املتمثل يف
مديرية التوجيه كان وال يزال وطنيا جامعا ينبع
من عقيدة الجيش ورسالة لبنان التي آمن بها
اللبنانيون عىل اختالف مكوناتهم واطيافهم ،ودورا
متجردا منزها عن السياسة والطائفية وعن كل
من شأنه االرضار باملصلحة الوطنية" ،مشريا اىل ان
ليس يف حساب قيادة الجيش "يف اي وقت من
االوقات ويف اي ظرف من الظروف ان يكون هذا
االعالم وسيلة للتنافس والتسابق مع وسائل االعالم
املحلية او للرتويج الدعايئ بهدف تحقيق مصالح
خاصة باملؤسسة عىل حساب املصلحة العامة".
وحدد الخطوط العريضة الهداف االعالم
العسكري عرب مواكبة جهود الجيش خالل
العمليات العسكرية واالمنية الطالع املواطنني
عىل الوقائع والتطورات ،ورفع معنويات
العسكريني ،وغرس الروح الوطنية والعسكرية
يف نفوس العسكريني وتوجيههم وارشادهم
ال سيام يف اثناء املحطات الصعبة ،وتعزيز
التواصل بني الجيش واملجتمع املدين من خالل

املنتدون.

لقطة جامعة للمحتفى بهم.

عقد اللقاءات والندوات والنشاطات وال سيام
التنموية ،وتوضيح الحقائق امام الرأي العام
دحضا للمغالطات او االشاعات واملساهمة يف
نرش الوعي الوطني".
وقال :ان تحقيق هذه االهداف عىل نحو مستدام
ال سيام يف ظل االخطار والتحديات التي تواجه
الوطن ويف مقدمها خطرا العدو االرسائييل
واالرهاب ويف ظل التطور املتسارع لتكنولوجيا
االعالم واالتصاالت ،ما استدعى من املديرية
اقامة املزيد من جسور التواصل بني املؤسسة
واملجتمع املدين ،ومنها عىل سبيل املثال توسيع
دائرة التعاون بني مديرية التوجيه ووسائل االعالم
والجامعات الوطنية وارشاك الطالب يف اعداد
امللصقات خالل املناسبات الوطنية ،وتطوير موقع
الجيش عىل شبكة االنرتنت ومختلف املنشورات
الصادرة عن املديرية وخصوصا مجلتي الجيش

والدفاع الوطني اىل جانب تطوير برنامج الجندي
وبثه عرب موقع الجيش وأثري معظم االذاعات
املحلية ،وتأمني تقنيات النقل املبارش ،وانشاء فرع
التواصل االجتامعي وحساب خاص بالجيش عىل
موقع تويرت وصفحة عىل الفيس بوك باالضافة اىل
التطبيق االلكرتوين ."LAF Shield
وختم مخاطبا املشاركني" :ان مواظبتكم عىل
تكريم الجيش هو يف الحقيقة تكريم منكم ولكم،
فكام تنبض محبة الجيش يف قلوب اهايل طرابلس
الفيحاء وعكار والشامل عموما تنبض محبتهم
يف قلب الجيش ،فهنا مربط خيله ومقلع ابطاله
ودروب شهدائه ،وهنا الرشف املصون بالوفاء
والوفاء املتجسد بالتضحي ة ،وهنا التاريخ االصيل
الذي نقرأه عىل صفحات العيون وقسامت الوجوه
وااليادي البيض ،فنفهمه من دون جهد او عناء
ومن دون حاجة اىل اعالن او اعالم".
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العميد منري عقيقي يتسلم درعا تذكارية.

والقى رئيس تحرير مجلة "االمن العام" العميد
منري عقيقي كلمة قال فيها" :يتميز هذا التكريم
بظروف ايجابية متثلت يف انتظام عمل املؤسسات
الدستورية ،وعودة الحياة الدميوقراطية .كام يف
ظروف استثنائية تتأىت من شدة الخطورة التي
شهدتها البالد يف اآلونة االخرية ،خصوصا بعد
احباط عمليات ارهابية واخرى تجسسية وصلت
اىل حد دخول املنازل من خالل عامالت اجنبيات.
يف الحالة االوىل ،اي بعد احباط عملية "الكوستا
كافية" يف شارع الحمرا ،مل ُتحرتم املهنية الصحافية
بأي شكل من االشكال اىل الحد الذي بلغت فيه
االمور ح ّد تسخيف ما قام به الجيش واالمن
الداخيل من عملية استباقية نوعية .اما يف الحالة
الثانية التي متثلت يف نجاح االمن العام يف كشف
شبكة تجسس للعدو االرسائييل واعتقال افرادها،
فإن االعالم عزف عن تتبع الخرب واعطائه الحيز
الذي يجب ان يشغله وبأهمية قصوى .ذلك ان
هذا الخرق االمني والسيادي يعني يف ما يعني
ان العدو اإلرسائييل مل ولن يوفر يف اعتداءاته
املتواصلة ،من خرق للسيادة جوا وبحرا وبرا
وصوال اىل التسلل اىل داخل البيوت".
اضاف" :ال ميكن يف حال من االحوال القفز فوق
الوقائع ،بل املطلوب احرتام وعي الرأي العام
وليس االنحدار اىل العبث بالغرائز واملشاعر .فام
يحصل من اهامل لقيم ميثاق الرشف وقواعده
التي تعاهدنا تطبيقها كل من موقعه ،يعني القبول
بزحف االعالم نحو املوت ،هذا سببه منظومة كاملة
تستغل الحرية اىل حد بلوغ الفوىض والتشكيك من
دون براهني او ادلة .وان السكوت عام حصل يف
مس مقتضيات االمن القومي
اآلونة االخرية هو ّ

مبارشة جراء الترسع والتهور لرفع نسبة املشاهدة
وزوار املواقع االلكرتونية".وقال :ان االعالم بكل
اشكاله وخصائصه :سيايس ،اقتصادي ،اجتامعي،
فني وثقايف ،عسكري وامني وقضايئ ،هو حاجة
اساسية ومهمة ال تحتاج اىل نقاش ،الن الفرد من
دون االعالم سيكون والفراغ صديقني وحيدين .لكن
ما يستدعي التمهل بازائه هو اي اعالم وعىل اي
اسس؟ االعالم االمني ليس جهاز دعاية ،امنا هدفه
الوصول اىل االعالم اآلمن .واالعالم االمني هو كل ما
تقوم به الجهات ذات العالقة من انشطة بهدف
التفاعل ايجابا بني املؤسسات االمنية واملجتم َعني
السيايس واملدين وما بينهام الرأي العام ،وانتم
بالطبع منه .يتوقف وجود اعالم امني فاعل وناجح
عىل مدى اهتامم االجهزة االمنية واقتناعها بأهمية
تقص يف
هذا النوع من االعالم ،ودوائرنا االعالمية مل ّ
تقديم املادة العلمية والحقائق االمنية اىل وسائل
االعالم لتقوم باعدادها يف الشكل اإلعالمي املناسب
وعرضها عىل الجمهور مبا يحقق التجاوب اإليجايب.
ان عالقة االجهزة االمنية بوسائل االعالم يجب ان
تقوم عىل مبادئ تحقق املزيد من الفهم املشرتك
والتعاون الوثيق بينهام مبا يتضمن تهيئة رأي عام
مستنري وواع بصدد نشاط االجهزة االمنية ودورها
يف املجتمع من ناحية ،وتعزيز الجهود اآليلة اىل
مكافحة الجرمية واقرار االمن والنظام ومؤازرتها
من ناحية اخرى".
وتابع العميد عقيقي" :اننا يف املديرية العامة
لالمن العام ومن خالل مجلة "االمن العام"
والبيانات الرسمية ،او يف الربنامج االذاعي "امنك
بأمان" ،نعمل عىل قاعدة وجوب تنمية الثقة
بني االجهزة االمنية وبني الرأي العام ووسائل

االعالم ،مع توفري السبل والتسهيالت التي ُتكن
وسائل االعالم من االطالع عىل املعلومات التي
تتناقض ومجريات التحقيق ،او االتصال املبارش
الستيضاح امر ما او املراجعة يف شأن ما .ألن
عكس ذلك يعني قطع جسور التواصل ،مام يفتح
املجال امام االجتهادات والتحليالت التي قد ال
تكون يف كثري من االحيان مبنية عىل الحقيقة
وتؤدي اىل آثار سلبية".
وسأل :هل فكر احدكم يوما يف معنى ان يكون
مسؤوال امنيا عن سالمة ابناء وطنه ودمائهم؟
وهل فكر احدكم يف تبعات خرب غري موثوق به
يستثري الغرائز والشكوك ،ومدى انعكاسه عىل
االمن الوطني والقومي؟ ان مجرد التفكري يف هذه
االسئلة وغريها قد يضع شيئا من الضوابط ويخلق
مساحة من العقالنية".
والقى رئيس تحرير مجلة "االمن" العقيد الياس
االشهب كلمة اشار فيها اىل ان تكريم مجلة
"االمن" مع حلول اليوبيل الفيض عىل تأسيسها
عام " 1992يحمل نكهة مميزة ومعنى مختلفا
ويفتح الباب للحديث عن مسرية  25عاما سلكتها
املجلة وشقيقتاها "الدراسات االمنية" و"فتى
االمن" بخطى واثقة يف تقديم اعالم هادف عىل
املستويات االمنية واالسرتاتيجية واالجتامعية .لقد
آلت املجلة عىل نفسها بتوجيهات من حرضة
املدير العام لقوى االمن الداخيل اللواء ابراهيم
بصبوص ان تواكب بالكلمة املسؤولة واملقالة
الدقيقة املألى باملعلومات والخرب الذي ييضء عىل
الحدث ،كل التطورات يف املجال االمني والثقايف،
فضال عن نشاطات املديرية العامة والوحدات".
اضاف" :نؤكد يف اليوبيل الفيض استمرارنا يف
العمل الجاد املتفاعل مع كل املستجدات يف عامل
التكنولوجيا واالمن ،اضافة اىل سواها من ميادين
الحياة املهمة ،وحسبنا يف ذلك اننا نقدم رسالة
وطنية ميليها عليها الواجب الذي نذر السلك
نفسه من اجله وقدم الشهداء يف سبيله منذ
نشأته حتى اليوم".
وختم شاكرا القيمني عىل حفل التكريم "الذي
هو دليل تقدير للدور الذي يقوم به االعالم
االمني خدمة للوطن واملواطنني وسعيا اىل حفظ
البلد وصون ابنائه وحامية املجتمع من الجرمية
واالرهاب".
يف الختام قدمت دروع تكرميية اىل املحتفى بهم،
واقيم كوكتيل يف املناسبة.
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بعد إستحداث دائرة مختصة لها وللمنظمات والهجرة:

حقوق اإلنسان في صلب مهمات األمن العام

نهج اعتامد املعايري الدولية لحقوق االنسان الذي تطبقه املديرية العامة لالمن
العام يف مجاالت عملها كلها ،مل يتوقف عند حدود اطالق مدونة قواعد سلوك
العسكريني الخاصة بها بالتعاون مع منظمة االمم املتحدة ،وال عند حدود بناء
جديد لنظارة منوذجية تراعي اعىل املعايري االنسانية .بل امتد ليثمر استحداث
■ ما ابرز مهامتها؟
دائرة خاصة تعنى مبتابعة شؤون حقوق االنسان ومعالجتها
□ نظرا اىل تنوع املهامت واختالفها ،باالضافة اىل
والهجرة من ثالث شعب هي :شعبة امانة الرس
واملنظامت ،شعبة ادارة الهجرة واللجوء والنزوح،
شعبة الشؤون االنسانية ومكافحة االتجار بالبرش.

رئيس دائرة حقوق االنسان واملنظامت والهجرة الرائد طالل يوسف.

يف االول من ترشين الثاين  2016استُحدثت يف
مكتب شؤون الجنسية والجوازات واالجانب يف
املديرية العامة لالمن العام دائرة تسمى "دائرة
حقوق االنسان واملنظامت والهجرة" .وهي تعنى
مبعالجة ملفات حقوق االنسان ومتابعتها ،الهجرة
غري الرشعية واللجوء ،مكافحة االتجار بالبرش،
عاملة االطفال االجانب غري القانونية ،التعامل مع
التقارير الدولية الخاصة بحقوق االنسان ،وبالتايل
التنسيق مع املنظامت الدولية ذات الصلة.
"االمن العام" زارت الدائرة والتقت رئيسها الرائد
طالل يوسف الذي استهل حديثه بالتطرق اىل
اسباب استحداثها ،قائال" :الدور الكبري امللقى عىل
عاتق املديرية العامة لالمن العام يف مجال تفعيل
جهود ادارة الهجرة ومكافحة جرمية االتجار
بالبرش ،مبا يف ذلك التصدي لظاهرة الهجرة غري

الرشعية واحتواء ازمات النزوح وتداعياته واللجوء،
اىل جانب الحاجة الوطنية اىل تعزيز مستوى
التنسيق والتعاون مع املنظامت الدولية واملحلية،
خصوصا يف ظل التزامات لبنان املتزايدة حيال
املعاهدات واملواثيق الدولية املتعلقة بحقوق
االنسان ،كلها امور حتمت ،خاصة يف ظل خطة
التطوير التي تشهدها املديرية ،االستعاضة عن
شعبة املنظامت والشؤون االنسانية يف املديرية
واستحداث دائرة حقوق االنسان واملنظامت
والهجرة .وهي تضم شعبا عدة ضمن هيكليتها،
واسندت اىل كل منها مهامت واسعة ومتشعبة يف
املجاالت التي ذكرتها".
■ مام تتألف هيكلية الدائرة؟
□ تتألف دائرة حقوق االنسان واملنظامت

امللفات القانونية واالنسانية التي تعنى بها كل
شعبة ضمن الدائرة ،باملقارنة مع الشعب الباقية،
ال بد من التطرق اىل مهمة كل منها عىل حدة،
وفقا لآليت:
اوال ـ يف ما خص مهامت شعبة امانة الرس
واملنظامت ،هي:
• املهامت االدارية الدورية املتعارف عليها
المانات الرس ،والتنسيق بني الشعب يف الدائرة.
• استالم الطلبات العائدة اىل مختلف الجمعيات
واملنظامت.
• التواصل الرسمي مع املنظامت والجمعيات.
• استالم الشكاوى املتعلقة باالتجار بالبرش،
املقدمة من الجمعيات واملنظامت ،كرابطة
كاريتاس  -لبنان ومؤسسة كفى وسواهام.
• عرض طلبات الجمعيات واملنظامت عىل املدير
العام لالمن العام التخاذ القرار وتنفيذ القرارات
الصادرة عنه بالتنسيق مع املكاتب والدوائر
املعنية ضمن املديرية.
ثانيا ـ اما يف ما خص مهامت شعبة ادارة الهجرة
واللجوء والنزوح ،فهي:
• متابعة ملفات طالبي اللجوء والالجئني املوقوفني
ومعالجتها بالتنسيق مع املفوضية العليا لشؤون
الالجئني  UNHCRواملنظمة الدولية للهجرة
 ،IOMومن يلزم من مكاتب االمن العام ودوائره.
• متابعة معامالت اعادة التوطني وتعبئة
االستامرات وانجاز جوازات املرور بالتنسيق مع
دائرة الفئات الخاصة ،وانجاز تصاريح التجول
املوقتة لالجئني وطالبي اللجوء بالتنسيق مع
املفوضية العليا لشؤون الالجئني UNHCR
واملنظمة الدولية للهجرة  IOMوالسفارات
املعنية.

• تنفيذ بنود مذكرة التفاهم املوقعة بني املفوضية
العليا لشؤون الالجئني واملديرية العامة لالمن
العام.
• تنفيذ برامج اعادة توطني الالجئني غري
الفلسطينيني وغري النازحني السوريني (عراقيني،
سودانيني ،صوماليني...الخ) يف دولة ثالثة.
• استقبال طلبات تحديد مواعيد السفر من
.UNHCR
• انجاز جوازات املرور يف دائرة الفئات الخاصة.
• تنفيذ برامج اعادة توطني النازحني السوريني
( 25برنامجا يف  25دولة).
• تنفيذ برامج تسهيل عبور الالجئني غري
الفلسطينيني املسجلني يف مكتب املفوضية يف
سوريا ،واملقبولني العادة التوطني يف دولة ثالثة
من طريق منحهم سامت مرور للمغادرة عرب
مطار رفيق الحريري الدويل.
• املتابعة هاتفيا ( )24/24مع املفوضية العليا
لشؤون الالجئني  UNHCRواملنظمة الدولية
للهجرة  IOMومع الدائرة االمنية ودائرة امن
عام املطار لتسهيل السفر.
• اعداد الدراسات واالجابة عن االستبيانات
والتحضري للمؤمترات وغريها من االمور التي
تتعلق بادارة الهجرة الرشعية وغري الرشعية
واللجوء والنزوح.
• معالجة ملفات الالجئني وطالبي اللجوء
املوقوفني ،بالتنسيق مع مكتب شؤون العمليات
واملفوضية العليا لشؤون الالجئني.
• معالجة ملفات الالجئني وطالبي اللجوء غري
املوقوفني بالتنسيق مع مكتب شؤون الجنسية ـ
شعبة االجانب لناحية رشعية االقامة.
• اصدار ترصيحات تجول موقتة لالجئني وطالبي
اللجوء غري الفلسطينيني وغري النازحني السوريني
متكنهم من التنقل داخل االرايض اللبنانية لفرتة
محددة.
ثالثا ـ اما لناحية ابرز مهامت شعبة الشؤون
االنسانية ومكافحة االتجار بالبرش ،فهي:
• استقبال الشكاوى املتعلقة بضحايا االتجار
بالبرش من املنظامت والجمعيات ومتابعتها.
• اعداد الدراسات واالجابة عن االستبيانات
والتحضري للمؤمترات وغريها من االمور ،السيام
املعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق االنسان
(اتفاقية مناهضة التعذيب – االستعراض الدوري

□ بالفعل ،الدائرة تستقبل الطلبات التي
تتصل بعمل الهيئات واملنظامت غري الحكومية
والجمعيات املحلية واالجنبية العاملة يف لبنان.

تعنى الدائرة بمكافحة
االتجار بالبشر وعمالة االطفال
االجانب غير القانونية
■ ما هي ابرز الجمعيات املحلية والدولية التي
الشامل – العهد الدويل الخاص – اتفاقية املرأة –
حقوق الطفل....الخ)  ،وهي غالبا ما تكون بطلب
من وزارة الداخلية والبلديات.
• املتابعة الدامئة واملتواصلة آلخر املستجدات
لالتفاقات واملعاهدات املتعلقة بحقوق االنسان
عىل الصعيدين الدويل واملحيل.
• اعداد الدراسات واالجابة عن االستبيانات
والتحضري للمؤمترات وغريه من االمور التي تتعلق
مبكافحة جرمية االتجار بالبرش.
• اعادة ضحايا االتجار بالبرش اىل بالدهم
بالتنسيق مع الجهات الدولية املعنية.
• تنفيذ بنود مذكرة تفاهم "بيت االمان" املوقعة
بني املديرية العامة لالمن العام من جهة ورابطة
كاريتاس -لبنان من جهة ثانية.
• حفظ امللفات ذات الطابع االنساين وارشفتها
والتي تتعلق مبكافحة جرمية االتجار بالبرش التي
ترد من املنظامت والهيئات املحلية والدولية
ومن السفارات ومن مكاتب االمن العام ودوائره
بهدف استثامرها الحقا.
• جمع ارقام احصائية دوريا حول االمور التي
تتعلق بحقوق االنسان واالتجار بالبرش.
ال بد من االشارة اىل انه يف  2016/12/1اضيف
اىل عمل هذه الشعبة مهمة مكافحة عاملة
االطفال االجانب غري القانونية وفقا ملا تنص
عليه القوانني واالنظمة االدارية النافذة ،بحيث
تم تكليف الدوائر واملراكز االقليمية يف املديرية
تسيري دوريات لضبط املخالفات ،وتنظيم محارض
ادارية يف حق املخالفني واحالة هذه املحارض اىل
مكتب شؤون الجنسية والجوازات واالجانب –
دائرة حقوق االنسان واملنظامت والهجرة ،ملراسلة
وزارة العمل يف املوضوع.
■ هل ميكن القول ان الدائرة تستقبل كل
الطلبات املتصلة بعمل املنظامت والجمعيات؟

تتعاونون او تنسقون معها؟
□ الالئحة تطول وتشمل مئات املنظامت
والهيئات والجمعيات املحلية والدولية التي
نذكر منها ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،املفوضية
العليا لشؤون الالجئني  ،UNHCRمنظمة العمل
الدولية ،املنظمة الدولية للهجرة  ،IOMاملفوضية
السامية لحقوق االنسان ،مكتب االمم املتحدة
للمخدرات والجرمية ،رابطة كاريتاس ،مؤسسة
كفى ،جمعية ابعاد ،املجلس االعىل للطفولة،
اللجنة الدولية للصليب االحمر ،مؤسسة عامل
الدولية ،الهيئة الكاثوليكية للهجرة ،املعهد
االورويب للتعاون والتنمية ،جمعية قرى االطفال
 ،SOSمسرية العودة اىل فلسطني ،اطباء بال
حدود-بلجيكا ،وسواهم .هناك تنسيق دائم مع
السفارات يف ملفات الهجرة غري الرشعية واللجوء
واالتجار بالبرش.
■ ما هو عدد الحاالت االنسانية والقانونية التي
عالجتها الدائرة او تابعتها حتى اليوم ،كثرية ام
محدودة نسبيا؟
□ ميكن القول انها كثرية نوعا ما قياسا بالحجم
السكاين العام .عىل سبيل املثال ،الدائرة
استقبلت او تابعت او عالجت خالل شهري
 11و 12من عام  2016ما يقارب  2507حاالت
تتصل بعملها .اي حاالت تتعلق بحقوق االنسان
او الهجرة او اللجوء اوعاملة االطفال االجانب
غري القانونية او االتجار بالبرش وغريها .لكن
ما تجدر االشارة اليه هو ان ما حققته الدائرة
حتى اليوم ،بالتعاون مع املنظامت والهيئات
والجمعيات املحلية واالقليمية والدولية ومع
الجهات املعنية يف االجهزة االمنية االخرى،
امثر استنادا اىل االرقام واالحصاءات املحققة يف
االسابيع الثالثة االخرية ،انخفاضا تدريجيا كبريا
يف عدد الحاالت االنسانية املخالفة للقانون ذات
الصلة بإطار عملنا .وهذا ما نسعى اساسا اىل
تحقيقه يف املديرية العامة لالمن العام بهدف
الوصول اىل مجتمع اكرث امانا واستقرارا.
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تحقيق
رضوان عقيل

كانت املديرية العامة لالمن العام
باملرصاد لعاملتني نيباليتني كان خطاهام
الهاتفيان مفتوحني مع السفارة
االرسائيلية يف كامتاندو عاصمة بلديهام.
بعد رحلة تعاونهام هذه ،التي مل متض
عليها ثالثة اشهر ،وقعتا يف قبضة عنارص
ساهرة عىل بلد مل يوفر االرسائيليون
فرصة للتعرض له .مل يكن العدد االكرب
من اللبنانيني يتوقع ان تصل اصابع
املوساد اىل العاملة املنزلية

يركز املوظف يف السفارة االرسائيلية عىل اسامء الكفالء ووظائفهم.

هكذا أوقف األمن العام نيباليتين تتعاونان مع العدو اإلسرائيلي

إستغالل وضع العامالت تحت عنوان مساعدتهن ...إحترسوا؟

يف العارش من كانون الثاين الفائت ،انفاذا
الشارة النيابة العامة العسكرية اوقف االمن
العام العاملة النيبالية ( )S.Dمن بريوت
لتواصلها مع ارقام تعود اىل سفارة العدو
االرسائييل يف نيبال.
عملت االخرية عىل تجنيد مواطنتها ( )B.Sالتي
تم توقيفها ايضا .اعطتها رقم موظف يف السفارة
بحجة انه ينشط يف مكتب يعمل عىل مساعدة
العامالت االجنبيات ،ويقدم اليهن خدمات
ويقف اىل جانبهن بهدف مساعدتهن .بعد
تواصلهن مع هذا املكتب عرفت االثنتان انهام
تتعاونان مع موظف يف السفارة االرسائيلية الذي
كان يب ّلغ كل من يتصل به من العامالت الطلب
منهن الحصول عىل معلومات عن الكفيل الذي
يعملن لديه ،ال سيام اذا كان شخصية رسمية او
امنية او عسكرية .وكان تركيز هذا الشخص يف
السفارة االرسائيلية عىل الطلب من املجندتني
تزويده ارقام اكرب عدد من النيباليات بغية
الحصول منهن عىل ارقام كفالئهن وتفاصيل
عن حياتهم وتنقالتهم وعناوين سكنهم ،اىل
ارقامهم الهاتفية.

من هام؟

( )S.Dمتعلمة عزباء ،تجيد العربية وتتحدث
االنكليزية ايضا .كانت تعمل يف لبنان بصفة

عاملة يف الخدمة املنزلية ،تقطن يف منزل
كفيلتها يف احدى ضواحي بريوت .كانت ترتدد
معها اىل منزل يف منطقة حارة حريك .درجت يف
منزل كفيلتها عىل استخدام حساب الفيسبوك.
اما ( )B.Mفحرضت اىل بريوت وهي ال تتقن
القراءة والكتابة اال انها تتحدث العربية .عملت
لحسابها الخاص وكانت تقيم يف بكفيا ولديها
حساب عىل الفيسبوك .بعد تركها عملها يف منزل
كفيلها ،تنقلت يف مناطق لبنانية عدة ،وتوجهت
اىل جونيه واقامت عند فليبينية كانت تزودها
املال اىل حني تأمني عمل لها ،واعادت اليها املبلغ
يف ما بعد .مل تتوقف رحلة تنقالتها هنا فأخذت
تنشط بالتنقل بني املنازل لقاء اعامل التنظيف
التي كانت تقوم بها "عىل الساعة" .اقامت عىل
مقربة من احد محال االلبسة الشهرية لنحو
اربعة اشهر ،لتعود وتعمل يف ناد يف مجال
التنظيفات ،واقامت يف احدى مناطق تجمعات
االجانب لنحو تسعة اشهر .ثم انتقلت لتقطن
يف شقة مع خمس فتيات من الجنسية النيبالية
والبنغالدشية والرسي النكية ،وكن يعملن
لصالح لبناين يشغلهن يف املنازل لقاء مبلغ 500
دوالر يف الشهر.
يف تفاصيل التحقيقات مع ( )S.Dافادت انها
سافرت اىل بلدها لزيارة ذويها .كانت عىل
تواصل مع والديها واشقائها وشقيقاتها من رقم

هاتف خليوي لبناين ـ اشرتته لها كفيلتها  -وعرب
تطبيق و"اتس اب" وفيسبوك .واستخدمت
رقمها هذا حرصيا منذ بداية عام .2016
قبل مثانية اشهر التقت ( )S.Dمبواطنتها
( )B.Mيف سوبر ماركت يقع عىل مقربة من
منزل كفيلتها ،وتبادلتا ارقام الهواتف يف ما
بينهام .رسعان ما اخذتا تتواصالن عرب "واتس
اب" ومل تلتقيا ثانية.
بعدها طلبت ( )B.Mمن صديقتها الجديدة
مساعدتها للعودة اىل نيبال بعد مغادرة االوىل
منزل كفيلها من دون الحصول عىل مستنداتها
الثبوتية ،وال ميكنها العودة من دونها اىل
بلدها .يف هذه االثناء اخربت ( )S.Dنيبالياً
يدعى ك .س وهو يقيم يف دولة خليجية،
وطلبت منه توفري املساعدة لـ( ، )B.Mبعدما
ادعت االخرية انها ال متلك املال .اتصلت قبل
خمسة اشهر برقمني هاتفيني عىل اساس انهام
يعودان اىل الرشطة النيبالية ليتبني الحقا انهام
يعودان اىل السفارة االرسائيلية .طلب موظف
يف السفارة يتكلم اللغة النيبالية من ( )S.Dبأن
تعطي رقمه لكل نيبالية تحتاج اىل املساعدة.
هنا دخل عىل الخط (ك.س) .وهو يقيم يف
الهند بواسطة ( )S.Dاضافة اىل نيبايل اخر
يدعى (س.ب) .وكانا يسأالن ( )B.Mعن
مكان اقامتها وعملها يف لبنان .وزودها املدعو

(س.ب) .رقمني هاتفيني ،واخربها بانهام
يعودان اىل السفارة االرسائيلية يف النيبال،
وانه لن يقرص يف مساعدتها وكل الفتيات
النيباليات اللوايت يعملن يف لبنان عند تبلغه
من اي عاملة كلمة الرس":انا رفيقة (. ")S.D
يف هذا الحني كان الشخص املكلف هذه
املهمة االمنية يف سفارة العدو يجري تقييام
للفتاة وظروفها اذا كان يف االمكان االستفادة
منها يف جمع معلومات للمخابرات االرسائيلية،
من خالل التدقيق يف هوية الكفيل وموقعه.
وقد ثبت يف التحقيق ان الفتاتيني عىل عالقة
تعاون مع العدو االرسائييل.
يف  13كانون الثاين الفائت تم اطالع النيابة
العامة العسكرية عىل تفاصل التحقيق مع
املوقوفتني النباليتني ،فأشارت بتوقيفهام بجرم
التواصل مع العدو .ومتت احالتهام يف ما بعد
اىل املحكمة العسكرية.
فتحت قضية هاتني الفتاتني الضوء عىل
العامالت يف املنازل ورضورة تنبه الكفالء
اىل حركتهن ،ال سيام انهن يعرفن تفاصيل
افراد العائلة بدءا من تحضري فنجان قهوة
الصباح ،اىل معرفة مواعيد خروج كل فرد
وعودته ومعرفة اصدقائه ،عىل ان تتخذ كل
هذه االحتياطات من دون حجز عىل حريات
العامالت رشط عدم االستهتار اذا ثبت لدى
العائلة ان العاملة لديها تقوم باتصاالت مع
الخارج وخصوصا مع السفارات االرسائيلية
يف دولهن ،االمر الذي يعرض البلد للخطر
ومي ّكن العدو من النفاذ عرب العامالت ،وتنفيذ
عمليات ارهابية وزرع شبكات له يف لبنان.
يبقى املهم يف قضية ( )S.Dو ( )B.Mان
االجهزة املعنية يف االمن العام متكنت من ضبط
شبكتهام وهي يف املهد ،قبل ان يبدأ العدو يف
مرحلة الطلب منهام تنفيذ "طلبات امنية".
يبقى عىل الكفالء عدم االستهتار مبن يعمل
لديهم ،ومن دون االنتقاص من حرية هؤالء
الشخصية التي يضبطها القانون ،ومن دون
التقليل من اهمية قطع الطريق عىل الشبكات
االرسائيلية ومخططاتها ،واخطار ما ترسمه
لرضب السلم االهيل يف البلد .وعىل مكاتب
العامالت يف لبنان ان تدقق جيدا يف هوية
العمالء الذين يتعاونون معهم يف البلدان التي

التحقيق مع املوقوفتني تم يف ارشاف القضاء املختص.

يستقدمون العامالت منها ،وما اذا كانوا عىل
ارتباط مع املخابرات االرسائيلية التي ال يوفر
مجهرها االمني رضب لبنان واستغالل اي خرق
للنفاذ اىل نقاطه الحساسة الستهدافه وكشفه

عرب شبكات " املوساد" املوزعة يف العامل ،والتي
لن توفر فرصة للنيل من امن اللبنانيني وجمع
املعلومات عنهم ورضب مؤسساتهم الرسمية
والخاصة والحزبية.

بسبب التحريض ...رُحّ لتا
يف ملف مختلف عن ( )S.Dو ()B.Mاللتني كانتا عىل ارتباط مع السفارة االرسائيلية يف نيبال،
اثارت بعض الجمعيات يف لبنان قضية ترحيل مواطنتهام ( )R.Lاملعروفة بـ"روزي" و(.)S.R
واظهرت التحقيقات معهام مخالفتهام نظام االقامة يف لبنان والقواعد املعمول بها مع حرص
وزارة العمل والدوائر املعنية يف املديرية العامة لالمن العام عىل تطبيق حسن معاملة العامالت
يف املنازل وعدم االنتقاص من حقوقهن.
( )R.Lمتعلمة ،عزباء ،ال تعمل يف الخدمة املنزلية لدى كفيلها ،وهي تقوم بتجديد اقامتها عىل
اسم وكفيل وهمي يف مقابل منفعة مادية لالخري .اقرت يف التحقيق معها يف ما بعد انها تعمل
عىل حسابها يف منازل عدة وليس لدى كفيلها ،وهو عضو يف احدى الجمعيات .وهي تنشط عىل
خط االتصاالت مع العامالت من بلدها يف لبنان وكانت تلتقي مجموعات منهن كل يوم احد يف
مقر احدى الجمعيات يف محلة الكوال .ورصحت انها تنتسب اىل اللجنة التأسيسة لنقابة العاملني
يف الخدمة املنزلية يف لبنان قبل سنة .ويف حوزتها بطاقة انتساب ،وكانت تنشط عىل خط تهريب
العامالت يف املنازل للعمل عىل حسابهن الخاص.
اما العاملة الثانية ( ،)S.Rفمتعلمة ،عزباء ،كانت تعمل لحسابها الخاص .لديها ثالثة اشقاء من
بينهم اثنان كانا يف القوة الدولية التابعة لالمم املتحدة ،وخدما يف الهند وهونغ كونغ .دخلت
لبنان عرب املطار اخر مرة بعد عودتها من قطر وتلبيتها دعوة من مؤمتر رابطة النيباليني املقيمني
يف الخارج .تناول اللقاء موضوع العامالت النيباليات يف بلدان الرشق االوسط .والقت االثنتان
كلمتني يف املؤمتر وكانتا عىل اتصال مع النيبايل (د.أ) املقيم يف كندا والناشط يف الرابطة .وسبق
له ان عمل يف قنصلية نيبال يف لبنان ويعمل بالتنسيق معهام عىل تحريض العامالت عىل ترك
عملهن لدى كفالئهن ومخالفة نظامي العمل االقامة.
يف الخالصة ان ابعاد االثنتني جاء بعد ان اظهرت التحقيقات انهام جزء من شبكة اتجار ،تحرض
العامالت عىل ترك منازل كفالئهن والعمل عىل حسابهن الخاص متهيداً الستغاللهن.

51

52

عدد  - 42آذار 2017

عدد  - 42آذار 2017

أبحاث

األمن العام يعزّز مشروع الوثائق البيومترية

مكننة الفئات الخاصة منعت التزوير
تصب االنجازات التي تحققها املديرية العامة لالمن العام عىل صعيد التنظيم
واملكننة يف مصلحة املقيمني عىل االرايض اللبنانية ،سواء كانوا لبنانيني ام اجانب
او من يتم تسميتهم بالفئات الخاصة التي تضم الالجئني الفلسطينيني ،مكتومي
القيد ،قيد الدرس .من بني تلك االنجازات مكننة وثائق هذه الفئات يف نظام
بيومرتي ملنع التزوير

رئيس دائرة الفئات الخاصة يف مكتب شؤون الجنسية والجوازات واالجانب الرائد هشام الصلح.

وضع مرشوع الوثائق البيومرتية الذي
اطلقته املديرية العامة لالمن العام اخريا
وبارشت العمل فيه ،لبنان يف مصاف الدول
املتطورة عىل صعيد اعتامد وثائق السفر
وجوازات املرور التي تصدر عنه ،ما يعزز
الثقة الدولية به اكرث فاكرث.
"الفئات الخاصة يف لبنان" عنوان البحث
العلمي الذي اعده رئيس دائرة الفئات
الخاصة يف مكتب شؤون الجنسية
والجوازات واالجانب يف املديرية العامة
لالمن العام الرائد هشام الصلح ،يف امتحان
اجتياز الرتبة من نقيب اىل رائد ،وفق آلية
الرتقيات الجديدة التي اطلقتها املديرية.
"االمن العام" سألته عن بحثه" :يتم تقسيم
املقيمني يف اي دولة اىل مواطنني واجانب،

لكن عددا من دول العامل تشذ عن هذه
القاعدة ،بحيث نجد فيها بعض املجموعات
التي ال تدخل ضمن فئة املواطنني وال
تحمل جنسية بلد آخر ،تدخلها ضمن فئة
االجانب ،او انها تحمل جنسية بلد آخر
ولكنها تتمتع بوضعية خاصة تختلف عن
الوضعية العامة لبقية االجانب .هذا هو
وضع ما يعرف بالفئات الخاصة يف لبنان
التي تشمل الالجئني الفلسطينيني يف لبنان،
مكتومي القيد ،وفئة قيد الدرس".
■ بالعودة اىل آلية الرتقيات الجديدة
التي انجزت بحثك وفقا لقواعدها ،كيف
تقيمها؟
□ آلية الرتقيات او اجتياز الرتبة توجب

عىل الضابط املرشح اجراء الكثري من
الدراسات واالبحاث يف ما يتصل باملوضوع
الذي اختاره ،يك يتمكن من تقديم
حلول علمية للمشكلة التي يعالجها.
بحيث يشكل كل بحث اطروحة مشابهة
الطروحة الدكتوراه ،وهذا امر يرفع من
املستوى الثقايف الشامل للضباط وعلمهم.
كنت امتنى ان تنحرص مواضيع االبحاث
يف الدرجة االوىل حرصا بالقضايا التي
تعني مهامت االمن العام عىل نحو مبارش
مام ينعكس ايجابا عىل عملية التطوير
داخل املؤسسة ،ورفدها مبعطيات علمية
وتكنولوجية جديدة.
■ وفق اي تصنيف يندرج بحثك بحسب
العلوم العسكرية؟
□ املوضوع الذي اخرتته قانوين  -امني يف
آن .من جهة اوىل ،تخضع الفئات الخاصة
لقوانني وانظمة ترعى كل اوضاعها .ومن
جهة اخرى كانت املستندات التي يحوزها
اصحاب تلك الفئات ،قبل ان تصبح اليوم
بيومرتية ،عرضة للتزوير من افراد او
شبكات ،ما كان يستدعي معرفة كل وسائل
تزويرها وادواتها واساليبها بهدف مكافحة
تلك الجرائم.
■ متى اصبحت وثائق الفئات الخاصة
بيومرتية؟
□ يجب التمييز بني مرحلتني .االوىل تتعلق
بوثائق سفر الفلسطينيني ،وهي اصبحت
بيومرتية اعتبارا من االول من ترشين الثاين
 .2016والثانية تتعلق بجوازات مرور فئات
قيد الدرس ومكتومي القيد ،وهي اصبحت
بيومرتية اعتبارا من االول من آذار.2017
■ ملاذا اخرتت موضوع الفئات الخاصة
تحديدا؟
□ لسببني رئيسيني :االول كوين اشغل حاليا

مركز رئيس دائرة الفئات الخاصة يف مكتب
شؤون الجنسية والجوازات واالجانب يف
املديرية العامة لالمن العام ،بالتايل موضوع
البحث يتصل مبارشة بعميل اليومي .الثاين
كونه ال يوجد يف املكتبات مرجع يشتمل يف
آن عىل كل التفاصيل القانونية والعمالنية
املتعلقة بالفئات الخاصة ،وكانت رغبتي
يف ان يكون بحثي مثابة اول مرجع رسمي
شامل يف هذا املوضوع.

■ ما ابرز النقاط التي شملها البحث؟
□ شمل البحث كل االطر القانونية واالمنية
املتصلة مبوضوع الفئات الخاصة من جوانبه.
بدءا من نشأة الفئات الخاصة وانواعها،
والالجئني الفلسطينيني يف لبنان وتوزيعهم
الجغرايف ،مكتومي القيد يف لبنان ،اسباب
كتامن القيد وفقا للقوانني اللبنانية ،فئة قيد
الدرس والتغيريات التي طرأت عليها ،مرورا
بالواقع القانوين للفئات الخاصة ،حقوقهم

نبذة عن البحث
تشمل الفئات الخاصة يف لبنان الالجئني الفلسطينيني ،مكتومي القيد ،وفئة قيد الدرس .اكرب
الفئات الخاصة يف لبنان واكرثها تأثريا واثارة للجدل السيايس وغري السيايس ،هي فئة الالجئني
الفلسطينيني الذين تم تهجريهم.
كان عدد املخيامت يف لبنان  15مخيام رسميا ،لكن بعد تدمري مخيم النبطية عام ،1974
ومخيمي تل الزعرت وجرس الباشا عام  1976خالل الحرب الداخلية ،اصبح عدد املخيامت 12
مخيام رسميا ،موزعة عىل الشكل اآليت:
• مخيم نهر البارد :يقع عىل مسافة  16كلم من طرابلس ،هجره عام  2007حواىل  27الف
شخص عىل اثر معارك الجيش اللبناين مع تنظيم فتح االسالم .عملية اعادة اعامره ال تزال
جارية.
• مخيم البداوي :يقع عىل مسافة  5كلم شامل مدينة طرابلس ،ويضم نحو  16الف الجئ.
• مخيم برج الرباجنة :انشئ عام  .1948يقع يف الضاحية الجنوبية ملدينة بريوت ،ويضم حواىل
 16الف الجئ.
• مخيم شاتيال :يقع جنوب بريوت ،انشئ عام  ،1949ويضم حواىل  8500الجئ.
• مخيم مار الياس :مخيم صغري يقع غرب بريوت ،ويضم اقل من الف الجئ.
• مخيم الضبية :يقع عىل مسافة  12كلم رشق بريوت ،انشئ عام  ،1956ويضم نحو  4آالف
الجئ.
• مخيم عني الحلوة :اكرب املخيامت الفلسطينية يف لبنان ،يقع بالقرب من مدينة صيدا ،ويضم
حواىل خمسني الف الجئ.
• مخيم املية ومية :انشئ سنة  1954ويقع رشق صيدا ،ويضم حواىل  4500الجئ.
• مخيم برج الشاميل :يقع عىل مسافة ثالثة كلم رشق مدينة صور ،انشئ عام  ،1948ويضم
حواىل عرشة آالف الجئ.
• مخيم البص :يقع جنوب مدينة صور ،ويضم نحو  9500الجئ.
• مخيم الرشيدية :يقع عىل مسافة خمسة كلم عىل شاطئ البحر جنوب مدينة صور ،ويضم
حواىل  28الف الجئ.
• مخيم ويفل :يقع بالقرب من مدينة بعلبك ،كان يف االصل عبارة عن ثكن للجيش الفرنيس،
ويضم حواىل  8آالف الجئ.

يف القوانني اللبنانية واملواثيق الدولية والثغر
القانونية ،انتهاء باقرتاحات وتوصيات عامة.
■ ما هي اهم املراجع التي استندت اليها؟
□ واجهت صعوبات كبرية يف هذا الصدد
الن ال مرجع قانونيا شامال لكل التفاصيل
املتعلقة باوضاع الفئات الخاصة .من ابرز
املراجع التي استندت اليها ،اذكر :قانون
تنظيم الدخول اىل لبنان واالقامة فيه
والخروج منه الصادر يف  10متوز ،1962
اوضاع الالجئني الفلسطينيني يف لبنان
دراسة صادرة عن مركز الزيتونة للدراسات
عام  ،2012كتاب احكام الجنسية اللبنانية
ومركز االجانب للكاتب عكاشة محمد
عبد العال.
■ كيف ميكن االستفادة من هذا البحث
لصالح الدولة اللبنانية عموما؟
□ قدمت اقرتاحات مفصلة من شأنها ان
تلعب دورا ايجابيا يف هذا االطار ،فيام
لو اخذ بها .عىل سبيل املثال حددت
ضمن البحث ابرز الثغر القانونية املتصلة
باملوضوع واالقرتاحات املناسبة لتعديلها.
ما يعني ان يف امكان السلطة الترشيعية
االستفادة منه عند رغبتها يف اجراء
تعديالت التحديث الالزمة عىل بعض
القوانني ذات الصلة.
■ كيف ميكن االستفادة منه لصالح املديرية
العامة لالمن العام؟
□ للمرة االوىل بات هناك مرجع واحد
شامل لكل االوضاع القانونية الخاصة بفئة
قيد الدرس .ومن الطبيعي ان هذا االمر
ميكن للمديرية االستفادة منه يف مجاالت
عدة ،خصوصا وان املوضوع يدخل يف صلب
مهامتها .يبقى القول ،استنادا اىل خربيت
املتواضعة يف هذا املجال ،ان كل التعليامت
الدامئة الصادرة ضمن املديرية واملتصلة
باوضاع اصحاب الفئات الخاصة ،تتوافق
عىل نحو كامل مع ارقى املعايري الدولية
لحقوق االنسان .وهذا االمر كان وال يزال
محط تقدير جميع السفارات واملنظامت
واالفراد املعنيني به.
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ورشة عمل لمناهضة العنف بمشاركة األمن العام

تعميم الثقافة الحقوقية  -اإلنسانية

نظم معهد الدراسات النسائية يف العامل العريب التابع للجامعة اللبنانية  -االمريكية
( ،)LAUبالتعاون مع املديرية العامة لالمن العام واملديرية العامة لقوى االمن
الداخيل ،ورشة عمل ضمن اطار "برنامج التعليم والتدريب عىل مناهضة العنف
القائم عىل اساس الجنس او الوضع االجتامعي يف املؤسسات االمنية" ،املمول من
■ بداية ما الغاية من هذه الدورة او الورشة
السفارة الهولندية
التدريبية؟
الربنامج واملسؤولة عن الربامج التنموية يف
معهد الدراسات النسائية يف العامل العريب يف
الجامعة اللبنانية  -االمريكية كارول خاطر.

□ غايتان عامة وخاصة .العامة تتمثل يف
الرتجمة العملية لاللتزام الوطني واملؤسسايت
اللبنانيني باملواثيق واملعاهدات الدولية
املتعلقة بالعنف القائم عىل اساس الجنس
او الوضع االجتامعي .اما الخاصة ،فتتمثل
يف تعريف الضباط املتدربني واملتدربات عىل
العنف القائم عىل اساس الجنس او الوضع
االجتامعي ،وتحفيزهم عىل مكافحته يف
اطار عملهم يف مؤسستي االمن العام واالمن
الداخيل .يف ختام الدورة سيكون املتدربون قد
اصبحوا مؤهلني لتدريب الضباط والعنارص
داخل مؤسساتهم ،ما يساهم يف نرش هذه
الثقافة الحقوقية  -االنسانية وتعميمها.
■ وفق اي اسس تم تحديد املواد التدريبية؟
□ معهد الدراسات النسائية يف العامل العريب
التابع للجامعة اللبنانية  -االمريكية صاحب
خربة واسعة يف هذا املجال .اما يف ما خص
برنامج هذه الدورة تحديدا ،فتم وضع مواده
بعد اجتامعات عمل مع ممثلني عن املديرية
العامة لالمن العام وعن املديرية العامة لقوى
االمن الداخيل ،بحيث حددنا معا حاجات
املؤسستني يف مجال املوضوع االسايس للدورة
يف ضوء القوانني اللبنانية ومعاهدات حقوق
االنسان املوقع عليها من الدولة اللبنانية .علام
ان الربنامج انجز خصيصا لهذه الدورة.

منسقة الربنامج كارول خاطر.

من اعامل الدورة.

اجريت الورشة يف معهد قوى االمن الداخيل
يف عرمون ،وخصصت حرصيا لـ 34ضابطا،
ذكورا واناثا ،من املديريتني العامتني لالمن

العام وقوى االمن الداخيل.
"االمن العام" شاركت يف احدى املحارضات
التي شملتها الورشة ،ثم حاورت منسقة

■ ماذا يتضمن الربنامج تحديدا؟
□ يتضمن اربع مواد دراسية واربع ورش
عمل .للتوضيح ،ان كل مادة دراسية وكل
ورشة عمل تتضمن وحدات تدريبية عدة،
نظرية وتطبيقية .وكل وحدة منها تستغرق
بني يوم واسبوع وفق مدى التوسع فيها .اما
املواضيع التي سيتضمنها الربنامج عموما فهي:

• الكرامة االنسانية وحقوق االنسان :بني
النص والتطبيق.
• تعريف العنف القائم عىل اساس الجنس
والوضع االجتامعي.
• دور الوظيفة االمنية يف مناهضة العنف
القائم عىل اساس الجنس او الوضع االجتامعي.
• مناهضة املؤسسات االمنية للعنف القائم
عىل اساس الجنس او الوضع االجتامعي :امثلة
ودروس مستقاة.
• التعليم والتدريب عىل مناهضة العنف
القائم عىل اساس الجنس او الوضع االجتامعي
يف املؤسسات االمنية.
• البحث العلمي وتقنياته.
• العنف القائم عىل اساس الجنس او الوضع
االجتامعي يف اماكن التوقيف والسجون.

• اعداد مدربني ومدربات لربنامج التعليم
والتدريب عىل مناهضة العنف القائم
عىل اساس الجنس او الوضع االجتامعي يف
املؤسسات االمنية.

ورشة عمل او مادة تدريس يكون هناك اما
امتحان او تقرير يقدمه املتدرب ،ويضمنه
كل املعلومات التي اكتسبها واملالحظات التي
سجلها للنقاش بها.

■ من سيتوىل اعطاء املحارضات والتدريبات؟
□ ضباط ودكاترة ومحامون متخصصون
يف هذا املجال .وهم بحسب ترتيب تاريخ
تقديم محارضاتهم او تدريباتهم :العقيد اييل
االسمر ،الدكتور عمر نشابة ،املحامية منار
زعيرت ،املحامية ماري روز زلزل ،العقيد زياد
قائد بيه.

■ هل سيحصل املتدربون عىل شهادة معينة؟
□ بالطبع ،يف ختام الدورة ستوزع شهادات
عىل الضباط املتدربني واملتدربات الذين
اجتازوا الدورة بنجاح .كام ستقدم اىل عرشة
منهم منحة مجانية ملتابعة ديبلوم يف التنمية
واملساعدات االنسانية يف الجامعة اللبنانية -
االمريكية .وسيصدر عن ورشة العمل كتيب
توضيحي يعترب مثابة دليل تدريب يستخدمه
الضباط الحقا يف اثناء مامرستهم التدريب يف
مؤسساتهم االمنية.

■ هل ستجرى امتحانات يف ختام الدورة؟
□ لن ننتظر حتى الختام .يف نهاية كل

والتطور
الالمركزية اإلدارية
ّ
التكنولوجي في األمن العام

دورة تدريبية
حول حقوق االنسان
يف اطار مرشوع تعزيز قدرات او مهارات رجال انفاذ القانون يف
مجال حقوق االنسان وحامية االشخاص املحرومني من حريتهم،
نظمت املديرية العامة لالمن العام بالتنسيق مع مركز "ريستارت"
التابع لالمم املتحدة  ،دورة تدريبية حول حقوق االنسان.
امتدت الدورة عىل مدى يومني ،ومتحورت حول املشاكل النفسية
والسلوكية التي يعاين منها االشخاص املحرومون من حريتهم عموما
والالجئون خصوصا ،والتحديات التي تواجهها االجهزة االمنية داخل
اماكن االحتجاز.

جمهور املشاركني يف املحارضة.

يف املبنى املركزي للمديرية العامة لالمن العام ،وامام حشد من
الضباط والعنارص ،القى الرائد طالل حمدان محارضة عنوانها امكان
تطبيق الالمركزية االدارية يف االمن العام يف ظل التطور التكنولوجي،
تطرق فيها باسهاب اىل تعريف الالمركزية االدارية ،خصائصها ،صورها،
عيوبها ،عالقتها بالتكنولوجيا ،حسنات التقنيات الحديثة وسيئاتها
عىل صعيد االدارة واملعامالت ،وصوال اىل ايجابيات تطبيق الالمركزية
بالنسبة اىل بعض املعامالت املقدمة يف االمن العام.
تخلل املحارضة نقاش مع املشاركني حول النقاط املطروحة املتصلة
بعمل االمن العام.

من الدورة التدريبية.
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تسهيالت ومنح الجامعة االميركية لعسكريي األمن العام
بالتعاون بني املديرية العامة لالمن العام
والجامعة االمريكية يف بريوت ،يف سياق
تعزيز الثقافة وحض العسكريني من كل
الرتب عىل متابعة تحصيلهم العلمي
التي تنتهجها املديرية ،القت مديرة
مكتب قبول الطالب يف الجامعة السيدة
نادين نفاع محارضة يف قاعة املحارضات
يف املبنى املركزي للمديرية ،يف حضور
رئيس مكتب شؤون العديد العميد
الركن رياض طه ممثال املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم ،وعدد من
الضباط والرتباء.
تناولت املحارضة تاريخ الجامعة وتطورها
واالختصاصات املتوافرة فيها ،اىل املنح
والتسهيالت الخاصة التي تقدمها اىل ضباط
االمن العام وعنارصه وافراد عائالتهم،
وبرامج توجيه الطالب نحو االختصاصات

العميد الركن رياض طه يقدم اىل السيدة نادين نفاع درعا تذكارية ،وبدا جمهور املشاركني يف املحارضة.

املناسبة لقدراتهم العلمية ورغباتهم
الشخصية .يف ختام املحارضة قدم العميد
الركن طه اىل نفاع ،باسم اللواء ابراهيم،

درعا تذكارية عربون تقدير لجهودها
واهتاممها بالطالب من عسكريي االمن
العام وافراد عائالتهم.

تخريج دورة تع ّلم اللغة االيطالية
يف اطار التعاون بني املؤسسات االمنية اللبنانية وقيادة قوات
االمم املتحدة املوقتة يف لبنان ( ،)UNIFILاختتمت الكتيبة
االيطالية دورة تعليم اللغة االيطالية لضباط وعسكريني يف
الجيش واالمن العام.

يف ختام الدورة.

اقيم احتفال توزيع الشهادات يف مقر قيادة الكتيبة يف شمع يف
قضاء صور ،برعاية قائد القطاع الغريب لليونيفيل الجرنال اوغو
تشيللو ،ويف حضور العقيد فوزي شمعون ممثال اللواء عباس
ابراهيم ورئيس االركان العقيد ليفيو شانكاريلال واملسؤولة يف
مؤسسة دانتي اليغيريي كريستينا فويت وضباط.
متحورت الدورة التي يديرها اصحاب االختصاص يف مؤسسة
اليغيريي العاملية بتمويل من وزارة الدفاع االيطالية ،حول تعليم
اسس اللغة االيطالية وقواعدها وفقا ملعايري املرجع املوحد للغات
االتحاد االورويب (.)CEFR
ونوه الجرنال تشيللو مبناقبية الضباط والعنارص الذين امتوا
الدورة بنجاح .وشكر العقيد شمعون باسم اللواء ابراهيم للجرنال
تشيللو والعقيد شانكاريلال والكتيبة االيطالية مبادرتهم التي
تساهم يف تعزيزعالقات الصداقة بني الشعوب املرتبطة تاريخيا
بجذور مشرتكة ،مبنية عىل الحوار واالحرتام املتبادل.
يف الختام قدم العقيد شمعون باسم اللواء ابراهيم درعا تقديرية
اىل الجرنال تشيللو ،ووزعت شهادات عىل املتخرجني.

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

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ

58

عدد  - 42آذار 2017

عدد  - 42آذار 2017

إحصاءات الشهر
الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة إىل دائرة التحقيق واالجراء من  2017/01/15لغاية 2017/02/15
الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

لبناني
اثيوبي
اردني
اسبانيا
اميركي
اوكرانيا
ايران
باكستاني
برازيلي
بريطاني
بنغالدش
بيالروسية
تركي
تشيكية

118
292
6
1
1
1
6
2
3
1
87
1
2
2

روسي
سعودية
سوداني
سوري
سيراليون
سري النكي
عراقي
عرب رحل
غاني
فلسطيني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني الجىء
فنزويلي
فيليبيني

4
1
16
1519
1
13
14
1
3
4
11
66
1
37

قيد الدرس
كاميرون
كويتي
كيني
مصري
مكتوم القيد
مكتوم القيد  -مصري
موريسية
نيبالي

4
4
2
7
38
15
1
1
4

نيجيري

2

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب
اعتباراً من  2017/01/15لغاية  2017/02/15ضمناً
اجانب املجموع

حركة تنقل لبنانيون عرب
231697 184523
دخول
224282 189901
مغادرة
455979 374424
املجموع

70143
72702
142845

486363
486885
973248

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب
بني  2017/01/15و2017/02/15

الدولة

العدد

الدولة

العدد

هندي

3

الجزائر

9

تونس

10

المجموع

2295

السودان

6

سوريا

العراق

2

3العدد

مصر

167

االردن

3

المجموع :

200

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من  2017/01/15لغاية 2017/02/15
الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

لبناني

122

اثيوبي
اريتري
اردني
اسبانيا
اميركي
اوكرانيا
ايران
باكستاني
برازيلي
بريطاني
بنغالدش
بيالروسية
تركي

281
1
5
1
1
3
6
2
3
1
155
1
1

توغولي
تونسي
روسي
سعودية
سوداني
سوري

4
2
2
1
16
1644

سري النكي

14

عراقي
عرب رحل
غاني
فلسطيني

14
1
1
4

قرقزية
قيد الدرس
كاميرون
كويتي
كيني
مالي
مصري
مكتوم القيد
مكتوم القيد  -مصري

1
5
4
2
18
1
52
16
1

ملدوفية

1

نيبالي

6

فلسطيني  -سوري

12

هندي

9

تشيكية

2

فلسطيني الجىء
فنزويلي
فيليبيني

70
1
39

نيجيري

8

المجموع

2534

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من  2017/01/16لغاية 2017/02/15
الدولة

العدد

افريقيا الجنوبية
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
البرازيل

1
5392
2
1
1

السنغال
السويد
المانيا
الهند
الواليات المتحدة االميركية
اوزباكستان
اوكرانيا
ايطاليا
بريطانيا

4
1
4
123
1
9
152
2
2

الدولة
بنغالدش
بنين
بوركينا فاسو
بيالروسيا
تركمانستانية
توغو
جزر الموريس
جمهورية سلوفينيا
الدانمارك
الدومينيك
روسيا
رومانيا
سري النكا
صربيا

العدد

787
24
12
42
1
49
1
1
1
10
49
2
52
2

الدولة

العدد

طاجكستان
غامبيا
غانا

1
3
53

فرنسا
الفيليبين
فييتنام
كازاخستان
كاميرون
كيرغيز

2
389
4
17
17
4

مولدوف

42

نيبال
نيجيريا

1
15

المجموع :

7276

59
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ّ
المزورة
الوثائق

مفصل بالوثائق املز ّورة املضبوطة يف الدوائر واملراكز الحدودية كانون الثاين 2017
جدول اجاميل ّ
مطار
سوريا
ليبيا
لبنان
تركيا
املانيا
غينيا
العراق
اثيوبيا
السويد
ليبرييا
بريطانيا
رومانيا
فنزويال
الرنوج
فرنسا
ايطاليا
االردن

جوازات

اقامات

31

1

1

1

2

15
10
7
7
3
3
2
2
2
2
1
1

8

6

6

1

1
1

2
2

1
1

1

بنغالدش
اليابان

1
49

املجموع

1

10

7

7

56

12

2
2
2

1

اليونان

3

تأشريات

اختام

هويات

مختلف

مجموع

1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

9

25

20

8

7

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

عدد الوثائق السورية املز ّورة بحسب النوع واملركز الحدودي كانون الثاين 2017

الدوائر واملراكز الحدودية

كانون الثاين 2017

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

عدد املسافرين مقابل عدد حاميل وثائق مز ّورة كانون الثاين 2017

الدوائر واملراكز الحدودية

كانون الثاين 2017

1
118

رسامن بيانيان بالوثائق املز ّورة بحسب جنسية حاملها ونوعها:
الدوائر واملراكز الحدودية كانون الثاين 2017
نسب الوثائق املزورة بحسب الجنسيات
كانون الثاين 2017

عدد الوثائق املز ّورة املضبوطة ونوعها
كانون الثاين 2017

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

61
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المدير العام السابق لالمن العام
العميد الركن المتقاعد

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
ّ

ّ
زمΩّالRÓqالdGالفعل
π©ØdG

πr`ªpYn :ƒo`ë
r fn ¬pHp Qmón°ür en ôp«Zp ,Égn

n hn
ºr`àpM
n ΩlRp’
o hn iós©nªodrGy ôo`«rZ
É``°ùn fnOn hrnGC ák`anÉ¶nfn ≈`°†n ànbrGy É`enhn
,É°ùn °ùn ær©nbrGy :»gpÉ°†n ªodrGyhn ,πs∏n©narp G :Gòncn
... É`°kVônYn hrnGC
ΩRÓqdG π©ØdG
ºr`¡pfn :`cn É`jnÉé
n °ùs dGy ∫pÉ`©narnGC Ωohõodo

...¢VQGƒY

OôqéªdG π©ØdG »a

Ωhõ∏qdG ÜÉÑ°SGC

¢ùfO áaÉ¶f

á«∏M Ö«Y ¿ƒd

AÓàeG ƒq∏N

»qYÉHôqdG ójõªdG ¿GRhGC
ºné
n frônM
r p G ` πn∏nær©narp G

ôs©n°nûbrp G ` πs∏n©narp G

ΩsÉZnOrp G ` ∫sÉ©narp G

ّ

:πr`°püJn ¿rnGC iós©nªodrGy πp`©rØpdrGy áoenÓnYn

π©ØdG
¢übÉf π©a

ΩqÉJ π©a
óq©àe π©a

áÄ«g

Osƒn°rSp G ` πs©narp G

ΩR’ π©a

õFGôZh ÉjÉé°S
∫ƒ¡éen

»qKÓãqdG ójõªdG ¿GRhGC
ênônM
r ónJn ` πn∏n©rØnJn

ّام
ّ ΩqتÉ`الàqdGالفعل
π©ØdG

لغة

≥n∏n£nfrp G ` πn©nØnfrp G

∫pƒ©ØªdG øpY √pQpƒ°ü≤odp ,ôn°UÉ≤dG πn©ØdG É°†k jGC ≈ªs°ùjoh .(2:17) ºgpQpƒæoHp ¬o∏sdGy Ö
s dG πo©ØdG @
n gnPn :√oÉæn©e ºsà«ndp ¬p©parônHp »Øpàµjnh ¬p∏pYÉa »a ¬oKohóM ôt≤à°ùjn ΩoRÓ
.o¬∏nYÉa RohpÉéjo ’ o¬fs’C RphpÉéªodG ôn«Z πn©ØdG hGC ,¬pH ∫pƒ©ØªdG ≈∏Y ™o≤j ’ o¬fs’C ™pbGƒdG ôn«Z πn©ØdG hGC ,πpYÉØdG ≈∏Y √pQpÉ°üàbGh ¬pH
:≈∏Y ∫sO GPGE ÉekR’ πo©ØdG o¿ƒµj @
p
p
p
.(25:76) ÉekÉ≤noehn Gôv≤nàn°ùr oe râæn°ùo nM É¡n«a ønjódÉNn .nø°ùo nM ,n™oé°nT :É¡æe Üoô≤jn Ée hGC ImõjôZ -1
.(57:16) rº¡ooHƒ∏obo râ°ùn ≤nan óonen’CGy oº¡pr«∏nYn n∫É£nan .ôn°üo bn ,n∫ÉW :máÄ«g -2
m «Y hGC ¿mƒd -3
.(3:106) ºr¡ogoƒL
r Osƒn°rSGy ønjòpdsGy ÉesnÉCan .ôn«pZn ,QnƒpYn ,¥
n QpRn :ám«n∏Mp hGC Ö
o ho ä
n :¢mùfnOn hGC ámaÉ¶f -4
.(4:43) Gƒ∏o°pùàn¨rJn ≈àsM
n .Qnòpbn ,ôn¡oW
.(94:7) Ö
n Zrônan GPnpÉEan .™nÑp°nT ,Ænônan :AmÓàeG hGC ƒx∏oNo -5
r °ün frÉyan â
.(4:93) ¬p«r∏nYn ¬o∏sdGy Ö
n °p†Znhn .¢nVôpen ,Ö
n °p†Zn :ám«s©«ÑW ¢nVQpGƒY -6
:áp«J’BG ¿pGRh’CG ≈∏Y OnQh GPGE πp©ØdG Ωphõd ≈∏Y ∫tóà°ùjo @
p
p
p
p
p
p
.QsÉªnM
r G :∫sÉ©narG -6 .ºné
r G :πn∏nær©narG -5 .¿snÉCªnWrG :πs∏n©narG -4 .ôsªnM
r pG :πs©narp G -3 .¥nônbrônJn :πn∏n©rØnJn -2 .Ωnón¡nfrpG :πn©nØnfrp G -1
n frônM
.Ö
n ànµràn°rSpG :πn©nØràn°rSp G -4 .πnJnÉbn :πnYnÉan -3 .ΩnôncrnGC :πn©narnGC -2 .Ωnôscn :πn©san -1 :áojó©àqdG É¡«a Ö
o ∏¨J ¿pGRh’CG ¢o†©H @
:Ωohõ∏qdG É¡«a Ö
o ∏¨jn ¿pGRh’CG ¢o†©H @
.(5:27) øn«≤pàsªodrGy ønep ¬o∏sdGy πoÑs≤nànjn ÉªnfspGE :πn©sØnJn -1
.(10:45) ºr¡oæn«rHn ¿nƒaoQnÉ©nànjn :πnYnÉØnJn -2
.(5:95) ΩmÉ≤nàpfrpG hPo õljõpYn ¬o∏sdGyhn ¬oærep ¬o∏sdGy ºo≤pànær«nan :πn©nànarp G -3
(3:106) | √lƒL
o ho Otƒn°ùr Jnhn √lƒL
o ho ¢t†«nÑrJn Ωnƒrjn }
,º«¶Y :`H ≥∏q©àe ¬«a ∫ƒ©Øe Ö°üf πqëe »a íàØdG ≈∏Y »qæÑe ¿ÉeR ±ôX
(.±hòëe π©Ød ¬H ∫ƒ©Øe ƒg hGC .á≤HÉ°ùdG áj’BG »a ±hòëªdG ,∂ÄdhGC :GEóàÑªdG ôÑîH hGC)
.áªq°†q dG ¬©aQ áeÓYh ´ƒaôe Ωƒ∏©ª∏d ´QÉ°†e π©a
.¬«dGE ±É°†e ôqL πqëe »a ,√ƒLh ¢q†«ÑJ :á∏ªLh .áªq°†q dG ¬©aQ áeÓYh ´ƒaôe πYÉa
.áªq°†q dG ¬©aQ áeÓYh ´ƒaôe Ωƒ∏©ª∏d ´QÉ°†e π©a Oqƒ°ùJ ,∞£Y ±ôM hGƒdG
.ôqL πqëe »a á≤HÉ°ùq dG á∏ªédG ≈∏Y áaƒ£©e ,√ƒLh Oqƒ°ùJ :á∏ªLh .áªq°†q dG ¬©aQ áeÓYh ´ƒaôe πYÉa

:Ωnƒj
:¢t†«ÑJ
:√lƒLh
:Otƒ°ùJhn
:√lƒLh

Ωƒ∏©en

√lƒL
n ÉcGC Onƒ°ü≤ªdG ≈æn©ªdG ∂ndòH Éªkªuàeo ápjsOÉæ°S’EG ápÑ°ùæudG áp£°SGƒH ¬p∏pYÉØH §oÑJôj ΩtÉàsdG πo©ØdG @
o ho Otƒn°ùr Jnhn √lƒL
o ho ¢t†«nÑrJn Ωnƒrjn :ÉekR’ ¿
¬od ósH ’ …GC ¬oKoópë
r jo çmópëeo øre ¬od ósH ’ ,çmóM ≈∏Y p¬pàd’óHp ΩtÉàsdG πo©ØdGh .(16:75) Éckƒ∏oªren GókÑrYn Ókãnen ¬o∏sdGy Ünôn°n V :Éjkóu©àeo ΩGC ,(3:106)
:Éªg ¿
p É«s°pSÉ°SGC ¿
p ÉæcQ É¡d áo«s∏©ØdG áo∏ªédÉa .πmYÉa øre
p.çóëdG hGC pádÉëdG ≈∏Y ∫ój …òdqG tΩÉsàdG πo©ØdG ƒng ,óoæ°ùªodG -1
t
.QƒcòªdG çoóëdG ¬p«dGE Ö
n °ùfo …òdqG πoYÉØdG ƒng ,¬p«dGE óoæ°ùªodG -2
.¬oÑnFÉf hGC Ó
k YÉah ÉesÉJ Ó
k ©a â
s ÉEa ,…
r ænªs°†J GPGE ’sGE ák«s∏©a ≈ªs°ùJo ’ án∏ªédG ¿
u ƒëæsdG ≥p«Ñ£àsdG »ah
.óx©àeh ΩlR’ :¿
p Éª°ùb ΩtÉàsdG πo©rØpdGh @
.ôuédG p±ôM pá£°SGƒH ¬oÑ°üæj ÉªfsGEh p¬H ’kƒ©Øe p¬°ùØæH Ö
s dG πo©ØdG -1
n gnPn :p¬∏YÉa »a ¬oKohóM ôt≤à°ùj ΩoRÓ
o °üæj ’h ,(2:17) ºrpgQpƒæoHp ¬o∏sdGy Ö
p
p
p
p
p
hGC ,¬H ∫pƒ©ØªdG ≈∏Y ™o≤j ’ ¬ofs’C ™pbGƒdG ôn«Z πn©ØdG hGC ,πYÉØdG ≈∏Y √QÉ°üàbGh ¬H ∫pƒ©ØªdG øYn √Qpƒ°ü≤d ôn°UÉ≤dG πn©ØdG É°†k jnGC ≈ªs°ùjoh
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صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

األلقاب والتسميات الشرفية زمن العثمانيني
من الوسائل التي تع َّلق بعض الناس
بها الظهار مكانتهم وتبيان مركزهم
والنعوت
االلقاب
االجتامعي،
والتسميات الرشفية التي اعتمدوها
او استحقوها او استمدوها ممن له
الحق يف اصدارها ،ليتميزوا بها عىل
اقرانهم .وقد اشتُهر الرشقيون عموما،
وابناء الرشق االدىن عىل االخص ،وال
سيام يف العهد العثامين ،برتويج سوق
هذه االمتيازات الفخرية حتى استرشى
امرها يف لبنان املترصفية ،ألن الحكام
اخذوا ُينعمون بها من غري ما نظر اىل
استحقاق املن َعم عليهم ،وباع بعضهم

اوغست باشا اديب نعمه.

هذه االلقاب باملال ،فأقبل الشارون
عليها من كل جانب.
وااللقاب يف لبنان نوعان :االلقاب الوطنية
القدمية ،كاالمري واملقدَّ م والشيخ ،اطلقها
االمراء الحكام عىل بعض االرس القدمية
جزاء ما ادت لهم وللبالد من الخدمات،
وااللقاب العثامنية كالباشا والبك واآلغا
واالفندي والخواجا ،وهي حديثة العهد
بالنسبة اىل تلك.
من هذه االلقاب والنعوت ما يتقدَّ م
اسم الشخص حاملها ،ومنها ما يتبعه
رأسا ،و ُتستعمل بأجمعها عىل االخص
َ
يخاطب صاحبها كتابة .وااللقاب
عندما
العثامنية تعطى للعسكريني واملدنيني
عىل السواء ،وهي درجات قابلة للرتفيع
والرتقية.

يف دار السلطان او خارجها يف الواليات.
ولهم وجاق خاص ،ومقدامهم يل َّقب
وجه اليه مناداة
بـ"آغا دار السعادة" ،و ُت َّ
"دولتلو ،عنايتلو ،افندم ،حرضتلري"،
يقابلها بالفرنسية لقب .Altesse

االفندي

تريك مقت َبس من اليونانية ومعناه
الصاحب ،واملالك ،والس ّيد واملوىل .وكان
هذا اللقب ،يف اول امره يط َلق عىل
السالطني ،ثم عىل اولياء العهد (مثل
"يوسف افندي عز الدين و ّيل العهد")،
ثم شاع اطالقه عىل العسكريني من رتبة
مالزم وما فوق اىل البيكبايش ،وعىل بعض
ارباب الرتب املدنيني ،وعىل كل َمن يقرأ
املعممني ،وعىل القضاة
ويكتب من غري
َّ
الرشعيني لكن عىل قلة .وقد حاول احد
املترصفني استعامل هذا اللقب يف عالقاته
البـاشـا
سنرشح معناه يف املحل املناسب من هذا مع البطريرك املاروين فباء بالخذالن ،ثم
املقال ،وهو ُيط َلق عىل العسكريني من تناول استعامله سائر موظفي الحكومة.
رتبة امري لواء وما فوق ،وعىل املدنيني
من رتبة وزير او وال او َمن يشبههام من الخواجـا
لقب ُيط َلق عىل الفقهاء ورجال العلم،
ذوي االستحقاق.
وارباب القلم واالثرياء ،وقد شاع
استعامله لدى غري املسلمني ،واشار اىل
البـك
معناه االمري ،و ُيط َلق عىل العسكريني من ذلك املرحوم مارون عبود يف قصيدته
رتبة بيكبايش ،وقامئقام ،وامري آالي ،وعىل البائية التي نظمها يوم مولد ابنه محمد
اذ قال:
املدنيني من اصحاب الرتب الثانوية.
فـَ"األَ َفنْديْ " ُم ْس ِل ٌم يف َ ْ
		
ش ِعنا
يحي َ
اآلغـا
"خواجا" فا ْع َج ِب
ِ
واملس ُّ
معناه مقدام او ما يرادفه ،و ُيط َلق عىل ومارون عبود ،هو ،كان يحمل لقب بك
بعض الضباط (ال سيام االميني منهم ،ألنه كان عضوا يف مجلس االدارة.
وبخاصة ضباط السلك االنكشاري) ،وعىل
بعض املترصفني واملتسلمني (مصطفى آغا يف ضابطية جبل لبنان
بربر) ،وعىل َمن يقوم بخدمات خاصة ملا كان جبل لبنان القديم ،رغم متتعه

ابناءهم لقب "بك" بحجة انه ممنوح
لهم مبوجب فرمان سلطاين يحتوي مثل
هذا الحق االريث املكتسب .مع ان االمر
مل يكن كذلك يف تركيا.
وتشاء الصدفة ان يكون رئيس الوزراء
الذي اصدر التعليامت بالغاء االلقاب
(اوغست اديب) هو نفسه يحمل لقب
باشا.

باستقالل نوعي مكفول من جانب
بعض الدول الكربى ،خاضعا لبعض ُن ُظم
وقواعد عثامنية تدير شؤونه وتدمغه،
وان جزئيا ،بطابع هذه الدولة ،فقد
جاءت آثار االخرية اوضح بروزا يف جندية
الجبل الحديثة املعروفة بالضابطية
(الدرك) ،وهي اول منظمة عسكرية
اقيمت عىل اسس فنية ثابتة ،واقتبست
من الجنديات العثامنية واالوروبية بعض
القواعد واملبادىء الخاصة بالتدريب،
والتنظيم ،والزي ،واالسلحة ،وتعابري
االمرة ،وتسميات الرتب والقطع ،مع
املراسم املألوفة يف احتفاالتها ،ومناداة
مقدميها وضباطها ،وطريقة انشاء
املوجهة
الرسائل واملراسالت الرسمية
َّ
اليهم وما يت ّوجها من العبارات التقليدية.

الرمانات املذهبة

فرمانات شاهانية

لهذا كانت مالبس الضباط تشابه ،من
وجوه كثرية ،مالبس الضباط االتراك،
وترقية الكبار منهم كانت تجري مبوجب
فرمانات هاميونية .ونعني بالضباط
الكبار َمن بلغ منهم رتبة "بيكبايش" ،اي
"مقدم" ،فام فوق .فعند ترقية احدهم
اىل هذه الرتبة كان يتمتع آلياً بلقب
"بك" ،و َمن هو دون هذه الرتبة كان
يط َلق عليه لقب " آغا" او "افندي".
واللقب االول كان شائعا بني االفراد
وذوي الرتب والضباط االميني او شبه
االميني ،املتميزين بشجاعتهم واندفاعهم
يف مالحقة الشذاذ ومطاردة العصابات.

السيوف

درجت العادة يف جندية الجبل عىل ان
يل ّقب الضابط بـ"السيف" ،فيقال ،مثال،
ان الضابطية اللبنانية تتألف من ثالثني
سيفا اي ضابطا .ويغلب الظن ان مرد
ذلك هو اىل ما لهذا السالح القديم من
اثر بارز يف الفروسية .وهي من اوىل

منر افندي شمعون.

الصفات التي يجب ان يتحىل بها مقدمو
الجند يف ازمنة الحرب والسلم عىل
السواء.
ّ
وكان الضابط يتباهى بتقلده السالح
االبيض ،ألنه كان يسري وهو عىل جنبه
ورأسه يالمس االرض محدثا "طقطقة"
رتيبة تدل سامعها عىل ان القادم
هو ضابط ..فيحدوه ذلك عىل اتخاذ
موقف الته ُّيب والحذر واالحرتام!
وبقيت االلقاب والتسميات الرشفية
ُتغ َدق عىل موظفي "الضابطية" حتى يف
عهد االنتداب وما بعده .فرغم صدور
التعليامت الحازمة ،وال سيام يف عهد
وزارة اوغست باشا اديب بالغاء االلقاب
بصورة عامة ،فقد بقي ضباط الدرك عىل
متسكهم بها ،فكان "الكبار منهم" يو ّرثون
ُّ

اما اآلن فقد زالت دولة االلقاب
الفخرية رسميا وح ّلت محلها املناداة
باسامء الرتب .وعىل سبيل الذكرى
نعيد اىل االذهان صورة بيانية عن
االلقاب والتعابري والنعوت التي كانت
تستعمل يف توجيه الرسائل والكتب
واملضابط اىل اصحاب الرتب العليا من
الضباط "البيالتية" ،اي الذين يحق لهم
حمل "الرمانات املذهبة" عىل اكتافهم
( ،)Epaulettesوغريهم ،وقد اصبحت
ملغاة منذ زمن بعيد ،وغدت مدعاة
لالستغراب واالستهجان حتى يف تركيا
نفسها ،وهذه هي:
اىل الفريق  ...سعادتلو افندم حرضتلري
اىل املري لواء واملري مريان  ...سعادتلو
افندم
اىل املرياالي ...عزَّتلو افندم
اىل مري االمراء والقامئقام العسكري...
عزَّتلو افندي ...بك ...آغا
اىل البيكبايش وامني اآلالي ...رفعتلو
افندي ...بك ...آغا
اىل القوالغايس واليوزبايش ...فت َّوتلو
افندي ...بك ...آغا
اىل َمن رتبهم دون ذلك حم َّيتلو افندي...
بك ...آغا
وال تسل عن الغضب الذي كان يستويل
عىل صاحب الحق يف اللقب ،اذا ناداه احد
الناس او عناه يف حديثه او وجه اليه رسالة
ومل ُيس ِبق ذلك مبا يحمله من لقب!
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صفحات من لبنان
وحني يصبح عند رجليه يتنازل السلطان
فريفع قدمه الشاهانية ويضعها عىل رأس
هذا الزائر العظيم.
هكذا كانت املقابلة تبدأ ،وهكذا كانت
تنتهي.
وكل َمن حاز هذه "النعمة" يصبح "باشاه"
اي حذاء امللك ،او الرجل الذي حظي بحذاء
السلطان فوق رأسه.
واصبحت الباشوية "الرشف" الذي يحظى
به َمن قابل السلطان ،او استحق مقابلة
السلطان من دون ان يقابله ،اي انها
اصبحت لقبا لكل "عظيم" سواء وضع رأسه
تحت قدم الشاه يف الحقيقة او مل يضعه اال
يف التمنيات واالحالم.
اما الحرف االخري من كلمة "باشاه" فقد
ُحذف للتخفيف والتلطيف ،بعدما كرث
استعامل هذه الكلمة من جراء كرثة الذين
استحقوا ان يضعوا رؤوسهم يف هذا املوضع
الكريم.
شاكر آغا شاوول نعمه.

حذاء السلطان فوق رأسه

حشمتلو وحشمتلها

كتب سليم رسكيس يف مفكراته بـ"جريدة
النديم" ملديرها فؤاد املغبغب يقول:
كان "املكتوبجي" يف عهد العثامنيني يراقب
الجرائد ،وقد اصدر امره اىل جميع جرائد
بريوت مبا ييل:
 -1ال يعطى لقب "عظمة" او "جاللة" اال
للسلطان.
 -2يل َّقب امللوك واالمرباطوريون بلقب
"حشمتلو".
 3ولقب شاه العجم "شهامتلو".وحدث بعد صدور هذا االمر ان ورد اسم
ملكة انكلرتا يف مقاالته فل َّقبها هكذا:
"حشمتلها" وهي مؤنث "حشمتلو"،
فاستشاط املكتوبجي غيظا وهدده بتعطيل
جريدته ،طالبا اليه ان يستعمل لها كلمة
"حرضة".

كلمة "شاه" ،باللغتني الرتكية والفارسية،
تعني امللك ،وسالطني بني عثامن كان كل
منهم يحمل لقب "شاهنشاه" اي ملك
امللوك.
اما كلمة "بـا" فتعني بلغتهم حذاء ،او
جزمة.
فتأ َّلفت كلمة "باشا" من هاتني اللفظتني.
كيف؟ كان من عادة سالطني بني عثامن
ان ال يقابلوا "عظيام" من عظامء االتراك،
كالصدر االعظم او غريه من الوزراء،
او امري من امراء البيت املالك ،اال عىل
الصورة التالية:
بعد ان يأذن السلطان لهذا "العظيم"
مبقابلته ،يواكبه الحرس حتى عتبة املقر
السلطاين حيث ينبطح عىل صدره فوق
االرض ويزحف يف اتجاه السلطان زحفا ابتكار عبدالله البستاين
حتى يبلغ مكانه دون ان يرفع نظره اليه ،وسنة  1944اصدرت الحكومة السورية

قرارا بالغاء االلقاب االعجمية واحالل
لقب "السيد" محلها ،ألن تركيا نفسها
التي ابتدعت هذه االلقاب نبذتها ،وكلمة
"السيد" هي من مبتكرات املع ّلم عبدالله
البستاين.
وقد سبق للحكومة السورية ان الغت هذه
االلقاب يف عهد امللك فيصل االول ،غري ان
استعاملها عاد بعد معركة ميسلون .وسنة
 1936هبت موجة طاغية ضد هذه االلقاب،
فأخذت الصحف السورية تستعمل لقب
"سيد" مكانها.
وسنة  1935سنّت الحكومة العراقية ،وكان
يرأسها حينذاك ياسني الهاشمي ،قانونا بالغاء
هذه االلقاب يف العراق ،فارضة غرامة نقدية
عىل َمن يستعمل القاباً اعجمية ملواطن
عراقي ،واح َّلت لقب "السيد" مكانها،
فاختفت من الصحف العراقية القاب باشا
وبك وآغا وافندي ،واملفارقة هي ان ياسني
الهاشمي نفسه كان يحمل لقب باشا عىل
مثال اوغست اديب الذي الغى االلقاب يف
لبنان.
وتوارت االلقاب يف مرص ايضا بعد االنقالب
الذي اطاح امللك فاروق ،آخر حكام االرسة
العلوية.

عارف الحسن آخر باشوات لبنان

من ح َملة االلقاب اللبنانيني يف عهد العثامنيني
(رتبة باشا) محمود هرموش (السمقانية) يف
زمن االمري حيدر الشهايب الحاكم (،)1710
وابرهيم املعلوف وحبيب السعد يف عهد
املترصفية ،ولعل آخر الباشوات يف بالدنا كان
عارف الحسن .واول من حمل لقب "بك"
من اللبنانيني هو حنا ابو صعب الذي خدم
االمري بشري واملترصفية ،وغندور بك حفيد
الشيخ سعد الخوري ،وعمون عمون.
ومن االوائل الذي حملوا لقب "آغا" غالب
شاوول نعمه ( ،)1833 – 1772وحنا
املشعالين ،وابو سمرا غانم البكاسيني
وغريهم ،وذلك يف عهدي االمري بشري
واملترصفية.
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بأقالمهم

جورج بكاسيني

*

عن األمن الدستوري
عرف الوضع اللبناين خطني امنيني متوازيني (ال يلتقيان) خالل العامني
ونصف العام من الشغور الرئايس :استقرار االمن اللبناين بصورة
ملحوظة رغم الحرائق املحيطة من كل حدب وصوب ،يف مقابل حال
من الالاستقرار يف االمن الدستوري مت ّثل بشغور املوقع الرئايس االول
وانعكاس هذا الشغور شلال عىل السلطتني الترشيعية والتنفيذية.
بذلك ،مع ارتياح اللبنانيني اىل مآل االستقرار االمني الذي اشعرهم
بقي
بأنهم افضل حاال من شعوب دول اخرى عظمى ومتقدّمةَ ،
القلق يحارصهم من مخاطر استمرار الفراغ الرئايس وامكان انعكاس
تداعيات الفراغ يف رأس الدولة عىل الواقع االمني ،خصوصا وان االمن
يف لبنان "سيايس" ،عىل حد تعبري كثريين مبا يف ذلك قادة امنيون.
اما مع اكتامل عقد املؤسسات الدستورية ،اثر انتخاب العامد
ميشال عون رئيسا للجمهورية وتشكيل حكومة برئاسة الرئيس
سعد الحريري ،ومن ثم عودة الحياة اىل العمل الترشيعي يف مجلس
النواب مع انعقاد الجلسة الترشيعية التي دعا اليها رئيس املجلس
نبيه بري ،عادت الروح اىل االمن الدستوري وعاد االمل يف تناغم
"االمنني" معا.
ذلك ان االمن القومي يستمد قوته من االمن الدستوري والعكس
بالعكس ،يف بلد مثل لبنان مل تنفصل فيه يوما السياسة عن االمن،
اال يف حاالت نادرة مت ّكن فيها قادة املؤسسات االمنية من توحيد
جهودهم يف مواجهة مخاطر كربى كخطر االرهاب ،بعيدا من اي
تسييس .وهذا ما حصل بالفعل يف سنوات الشغور حيث "جمعت
مصيبة" االرهاب الذي رضب العامل من اقصاه اىل اقصاه وخصوصاً يف
منطقتنا ،كل املؤسسات االمنية يف خندق واحد ،فحققت انجازات ال
ُتحىص وال ُتع ّد رغم حال الشلل الذي اصاب العمود الفقري للنظام
اللبناين.
معنى ذلك ان ما شهده لبنان عشية الحرب االهلية عام  1975من
انقسام يف السلطة انعكس اوال عىل املؤسسات االمنية مع انطالق
الحرب ،مل يشهده يف عامي  2015و 2016حيث ُش َّلت املؤسسات
الدستورية (بفعل االنقسامات يف السلطة) ،ومل ينعكس ذلك قطعا
عىل املؤسسات العسكرية واالمنية التي حافظت عىل متاسكها
ووحدتها وعىل التنسيق والتعاون يف ما بينها ايضا.

ضيف العدد

الدكتور
رمزي صعب

*

املوازنة ،العجز ،والنمو اإلقتصادي
وهذا دليل جديد عىل أن دستور الطائف اب َع َد شبح االنقسامات
السياسية عن املؤسسات االمنية والعسكرية (جيش وقوى امن داخيل
وامن عام وامن دولة) ،بعدما اصبحت تخضع بكاملها لسلطة مجلس
الوزراء وليس لسلطة رئيس الجمهورية منفردا او رئيس الحكومة او
اي مسؤول يف الدولة.
لكن السؤال كيف للدستور ان يضبط ايقاع السلطة او القوى
السياسية التي تك ّونت منها ،كام فعل بازاء املؤسسات االمنية؟
الجواب بسيط وهو ان الدستور نفسه قام عىل ثنائية التصويت
او التوافق يف كثري من بنوده ومواده ،حيث يعطي دامئا االولوية
للتوافق "واذا تع ّذر فبالتصويت" .لكن ما جرى يف عامي الشغور
هو رفض بعض القوى السياسية مبدأ "التصويت" يف مقابل رفض
بعضهم اآلخر مبدأ "التوافق" ،اىل حني نجاح مبادرة الرئيس سعد
الحريري الثانية (بعد ترشيح النائب سليامن فرنجيه) حيث حل
التوافق واكتمل عقد املؤسسات.
لكن املشكلة تبقى يف استسهال بعض القوى السياسية التالعب باالمن
الدستوري للبالد بفعل االنقسام السيايس ،وهذه سابقة ال مثيل
لها يف اي بلد يف العامل .فاذا اختلف الحزب الجمهوري مع الحزب
الدميوقراطي يف الواليات املتحدة االمريكية حول اي ملف سيايس
او اقتصادي ،ال يلجأ اي منهام اىل تعطيل انتخاب رئيس الواليات
املتحدة ،او تعطيل عمل مجلس الشيوخ او الكونغرس او الحكومة
االمريكية .وكذلك الحال يف فرنسا او بريطانيا او اي دولة دميوقراطية
يف العامل ،حيث مل يسبق ان جرى تعطيل نصاب اي جلسة ملجلس
النواب او العموم عىل مدى  48جلسة.
وهذه ثقافة َح َم ْت املجتمعات والدول منذ ان ُوجدَت الدساتري
واالعراف والتقاليد التي ضمنت بقاء دول وتقدمها وتطورها عىل نحو
جعل منها حاجة ورضورة للبرشية جمعاء وملسرية النهوض والتقدم.
فامذا ينقص اللبنانيني ليك يعتربوا من هذه الثقافة ومن تجربة الفراغ
والتعطيل التي عاثت يف البالد قلقا وخوفا عىل املصري ،فيام اظهرت
العودة اىل املؤسسات ان االستقرار هو مطلب اللبنانيني جميعا؟
* مدير التحرير يف جريدة "املستقبل"

تنبع اهمية املوازنة عموما من كونها تعترب من اهم ادوات السياسة العامة
التي تسمح للحكومة من خاللها بتحقيق التنمية االقتصادية املستدامة
ومتتني الروابط بني القطاعات االقتصادية وبني مكونات املجتمع ،من
خالل توجيه االنفاق والجباية مبا يتالءم واحتياجات الناس ورفاهيتهم،
والنها تفتح املجال للنقاش يف السياسات العامة االقتصادية منها واملالية
والنقدية.
تأيت اهمية مرشوع موازنة  2017التي ُح ّضت ارقامها يف ظل الحكومة
السابقة ،و ُقدمت يف بداية عهد الحكومة الحالية ،من كونها تأيت بعد
انقطاع طوال  11سنة ،ما ادى اىل اعتامد الرصف عىل القاعدة االثنتي
عرشية وعىل اساس االعتامدات من خارج املوازنة ،ووفق مشاريع
املوازنات التي وضعتها بعض الحكومات بنفسها من دون رقابة مجلس
النواب .ما ساهم يف زيادة عجز املوازنة وضعف الرقابة .بالتايل فإن
اقراراملوازنة ،ايا تكن التحفظات واالنتقادات عليها ،حيث اعتربها البعض
موازنة رضائبية انفاقية والبعض اآلخر وصفها بأنها غري اصالحيةُ ،يعد
خطوة ايجابية جدا تعيد اىل املوازنة دورها االقتصادي واالجتامعي كاداة
لتحقيق التنمية ضمن اسس االنضباط املايل يف الجباية واالنفاق.
ان ارقام مرشوع موازنة عام  2017تبني ان اجاميل االنفاق العام من جار
واستثامري قد بلغ حوايل  24702مليار لرية لبنانية ،واستحوذت ثالثة
بنود :الرواتب واالجور 8737مليارا ،فوائد عىل سندات الخزينة 7100
مليار ،وتحويالت اىل مؤسسة كهرباء لبنان  2100مليار وفق نسبة %72.6
من اجاميل االنفاق.
يقابل هذا االنفاق ايرادات رضيبية وغري رضيبية قدرت مببلغ 16858
مليار لرية لبنانية ،بنسبة  %79.5لاليرادات الرضيبية (اي بزيادة تقارب
 30%عن السنة السابقة) و %20.5لاليرادات غري الرضيبية .وهذا يؤدي،
بطبيعة الحال ،اىل عجز يف املوازنة يقدر ،يف حال بقيت التقديرات عىل
حالها ،مببلغ  7843مليار لرية ما يشكل نسبة  %9.54من الناتج املحيل.
وهذا سيؤدي بدوره اىل زيادة الدين العام املقدر له ان يتجاوزعتبة 80
مليار دوالر يف نهاية هذا العام.
يشتمل مرشوع املوازنة الحايل عىل سلسلة طويلة من الرضائب ،اهمها:
رفع معدل الرضيبة عىل القيمة املضافة اىل  ،%11وزيادة معدل الرضيبة
عىل فوائد الودائع املرصفية اىل  ،%7وعىل رشكات االموال اىل ،%17
وفرض رضيبة عىل ارباح التفرغ عن العقارات بنسبة  ،%15وفرض رسم
استهالك عىل استرياد املازوت بنسبة .%4
هناك عوامل عدة عاملية ،اقليمية وداخلية ،تساهم يف تراجع النمو
يف لبنان ومنها :تراجع االقتصاد العاملي ،االزمات والحروب يف املنطقة

العربية ويف سوريا تحديدا ،وما رافق ذلك من حركات نزوح كبرية القت
بثقلها الكبري عىل موارد الدولة وبنيتها التحتية والتي استهلكت اكرث من
 %35من الناتج املحيل ككلفة مبارشة وغري مبارشة من خالل التأثريعىل
البنية التحتية والخدمات االساسية .اضافة اىل االحداث االمنية والسياسية
الجسيمة التي مر فيها لبنان بدءا من اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري
واالغتياالت املتتابعة ،حرب متوز  2006احداث  7ايار والتفجريات املرتبطة
باالزمة السورية ،كلها وغريها من عوامل االنقسام الداخيل الخطري ،منعت
وما زالت متنع اجراء االصالحات ولجم العجز املتنامي.
ان عجز املوازنة الكبري واملتصاعد الذي اظهرته ارقام السنوات السابقة
وارقام السنة الحالية ال ميكن لهذه املوازنة ان تعالجه ،وخصوصا يف ظل
هذا العمر القصري للحكومة ،وامنا يتطلب اصالحات هيكلية.
من بني هذه االصالحات ما هو لبناين رصف يرتبط تنفيذه بتوافر القرار
السيايس ،وهناك ما هو اقتصادي مرتبط بالظروف العاملية واالقليمية
ال ميكن السيطرة عليه ولكن ميكن التخفيف من آثاره وانعكاساته عىل
لبنان .يضاف اليها اصالحات اخرى تتعلق باملوازنة :
من اهم هذه االصالحات :
• اعادة هيكلة القطاع العام وترشيده وصوال اىل وضع سياسة للتوظيف
يف هذا القطاع.
ُ
• السعي اىل زيادة معدالت النمو االقتصادي والذي قدر هذا العام بنسبة
.%2،6
• ضبط االنفاق من خارج املوازنة وترشيده وتحسني الجباية وتوسيع
مطارحها ،ومعالجة التهرب الرضيبي والفساد املسترشي يف القطاعني
العام والخاص.
اىل اصالحات تتعلق باملحاسبة العمومية :
• ادراج كل االنفاق االستثامري داخل املوازنة.
• وضع املوازنة ضمن اطار االقتصاد الكيل الشامل .هنا يجب اعادة
التفكري يف خلق وزارة او هيئة عليا للتخطيط.
• تحسني شمولية املوازنة من خالل ادخال الربامج االستثامرية واالنفاق
االستثامري ضمن املوازنة العامة.
• اعادة التفكري يف فرض رضائب اخرى تخفف العبء الرضيبي عن كاهل
الطبقات الوسطى والفقرية ،وتطاول ارباح املصارف وامللكيات الكبرية
واملداخيل املرتفعة واالمالك العمومية البحرية.
* مدير الفرع الرابع يف كلية العلوم االقتصادية وادارة االعامل يف
الجامعة اللبنانية
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تربية

تغيير محتواها لإلقتراب من اإلمتحانات الدولية

رئيسة املركز التربوي للبحوث :مناهجنا تتط ّلب تحديثًا

رئيسة املركز الرتبوي للبحوث واالمناء بالتكليف الدكتورة ندى عويجان.

فتم الغاؤها .يف املقابل اعدنا اىل املناهج
املدرسية مواضيع كان قد اتخذ قرار بتعليق
العمل فيها كونها مواضيع علمية مهمة
كالتغذية والتنمية املستدامة وغريهام من
املواد .من املهم القول هنا اننا ما زلنا ،حتى
االن ،نعمل وفق مناهج  ،1997وما حصل
من تخفيف يف مواد هذه املناهج امر متفق
عليه مذذاك ،لكن ذهنية بعض االساتذة
مل تستوعب ومل تستطع فهم ما وضع من
مناهج دراسية يف ذلك العام واعتربوها غري
تفاعلية .رمبا مل تكن هذه املسألة واضحة
بالنسبة اليهم يف ذلك الوقت ،لكن مع مرور
السنوات ثبت العكس .من وضع مناهج
 1997كانت لديه رؤية صائبة وبعد نظر من
ناحية اختيار املواضيع املهمة التي يجب ان
يحىك عنها .من زاوية اخرى نعترب ان املناهج
املذكورة وضعت يف جو من التوافق الوطني
الذي نحرص عليه.

اشكاليات كثرية حول الوضع الرتبوي يف لبنان واملناهج املدرسية املتبعة فيه،
عرضت يف مؤمتر "كلنا للعلم" ،االمر الذي دفع املركز الرتبوي للبحوث واالمناء اىل
اقامة ورش عمل دامت سنتني تقريبا .كانت نتيجة هذا الجهد قرارا اتخذته وزارة ■ ما هو الوضع الذي كان قامئا واستدعى
الرتبية يقيض بتعديل املحتوى يف املناهج الرتبوية ،واعادة ترتيبها بهدف االقرتاب اقرار هذه الخطة؟
□ انها الحاجة .هذه الخطة خرجت من
من االمتحانات الدولية
ما زال املركز الرتبوي للبحوث واالمناء متبعا
مناهج عام  ،1997وما قام به من تطوير
يف هذا املجال هو تعديل القرار الذي ع ّلق
العمل يف بعض املحاور والفصول ،مع الغاء
املواد التي مل يعد مضمونها منسجام مع
الواقع .هذه الخطوة نحو تحديث التعليم
يف لبنان وتطوير وسائله اتفق عليها عام
 .1997من هذه الزاوية يدخل قرار تغيري
منط االسئلة يف االمتحانات الرسمية ،والهدف
منه تحضري التلميذ للمرحلة الجامعية ومواد
املستقبل.
يف حوار مع "االمن العام" توضح رئيسة
املركز الرتبوي للبحوث واالمناء بالتكليف
الدكتورة ندى عويجان خلفيات هذا القرار
واسبابه.

■ اقرت خطة تعديل املناهج املدرسية يف
ايلول املايض ،عىل ماذا ارتكزت؟
□ الصحيح اننا مل نعدل املناهج املدرسية،
بل عدلنا القرار الذي ع ّلق العمل يف بعض
املحاور والفصول ،وما قمنا به هو اعادة
ترتيب بعد اطالعنا عىل فصول دراسية
مل يعد مضمونها منسجام مع الواقع،

خطوة تغيير املناهج
التربوية تدريجية وليست
 180درجة

الواقع يف وقت كان الهدف الرئييس عندنا
تعديل املناهج ،والبحث عن امكان هذا
التعديل والطريقة التي يجب ان يتم بها،
مع تطلع اىل االفكار املوجودة ومعرفة
خربات الناس .هذه التطلعات كانت تتطلب
استطالع رأي الرض الواقع ،خصوصا للذين
يشاركون يف تطبيق املناهج املدرسية للتشاور
معهم .انطالقا من رأي الناس اقمنا مثاين
ورش عمل بعد مؤمتر "كلنا للعلم" الذي
اطلق يف آذار  ،2015والسبب االشكاليات
الكثرية التي عرضت يف املؤمتر املذكور حول
الوضع الرتبوي ،منها املناهج املدرسية.
فانطلقت ورش العمل هذه ،اضافة اىل ورش
داخلية يف االقسام االكادميية طرحت فيها
مقاربة ومقارنة بني املنهج اللبناين واملناهج
االجنبية التي تدرس يف مدارسنا .فوضعت

كل هذه املعطيات بني ايدينا من اجل ان
نحدد ما علينا عمله ومعرفة االطر املرجعية
التي علينا اتباعها .ما اقر يف ايلول املايض
حول خطة التعديل يف املناهج املدرسية هو
نتيجة ملا قامت به ورش العمل منذ عام
 2015والخالصة التي خرجت بها.
■ ورش العمل التي دامت سنتني تقريبا،
اي مواضيع تطرقت اليها وعىل اي مناهج
دراسية انعكست الرؤية الجديدة؟
□ يف كل ورش العمل ومع مختلف
املجموعات التي شاركت فيها جرت
مناقشة رضورة اعادة النظر يف املناهج
وتخفيف املحتوى ،وتوزعت املواضيع
عىل ورش عمل عدة .تناولت محاور
مهمة منها خطة النهوض الرتبوي ،مالمح
املتعلم وفقا للمراحل ،املقاربات الرتبوية،
املواد التعليمية واملحتوى ،وسائل التعليم
والتعلم ،تقويم التعلم ،االنشطة الالصفية،
املنهج اللبناين والحاجات الخاصة ،تطوير
املناهج وتحديثها واملناهج الرديفة .تناولت
ورشة عمل مع اساتذة اختصاصيني يف املواد
التعليمية موضوع تفعيل املواد االجرائية
كالرياضة والفنون (مرسح ،موسيقى ،فنون
تشكيلية) واملعلوماتية والتكنولوجيا.
■ اال يتطلب هذا التعديل يف املناهج
املدرسية تأهيال لالساتذة؟
□ طبعا ولهذا السبب نطرح دامئا موضوع
االعداد االسايس والتدريب املستمر .لكن اذا
مل يكن التعاون وطيدا بني االعداد االسايس
والتدريب املستمر واملتابعة عىل االرض،
تكون هناك حلقة ناقصة.
■ اذن هذا التأهيل مل يبدأ بعد؟
□ هناك افكار ورؤية ،لكن ال يشء عندنا يف
هذا املجال .املركز الرتبوي للبحوث واالمناء
تسلم مرشوع تعديل املناهج املدرسية
باعتبار هذا االمر من مهامته االساسية ،وما
استطعنا تحقيقه يف هذا املجال فعلناه .قمنا
بتحضري خطة اولية وتحديد االطر املرجعية
وسامت املتعلم ،علام ان هذه املسألة ما
زالت يف مرحلتها االولية .من جانب اخر،

املقال

ليست املشكلة
في املناهج املدرسية
هناك رشخ يف الجسم الرتبوي يف لبنان ادى اىل انقسامه اطرافا غري متجانسة
بعضها مع بعض .ال نعلم ان كان التعنت يف املواقف هو السبب .لكن ما هو
واضح بالنسبة الينا ،متسك بعض الرتبويني بالنهج التعليمي القديم رافضني
التأقلم مع التحديث ،انطالقا من اقتناعهم بان ال مكان لهم يف حال متاشوا معه.
يف املقابل ،هناك جهة تصارع من اجل مواكبة كل تطور تحقق يف هذا املجال.
حقا ،انها مشكلة ،خصوصا ،اذا توقفنا عند املناهج املدرسية التي اتخذ قرار
تعديل املحتوى فيها قبل اشهر ،سنجد من هو مع هذا التطوير ومن هو ضده.
املشكلة يف الواقع ليست يف محتوى املناهج املدرسية وال يف مضمونها ،بل يف
متسك بعض االساتذة باالسلوب الرتبوي القديم واملناهج التي اعتادوا عىل
تعليمها لتالمذتهم ،من دون اضافة معلومة جديدة اليها .فالرصاع هو حول
القبول بالتحديث يف هذا املجال او عدم القبول به .ولو مل يبد بعض املعلمني
رفضا لهذا الجديد الطارئ عىل العامل الرتبوي ،ملا اخذت هذه املسألة املنحى
املشابه لشد الحبال .يف البداية والنهاية ،اي تحديث يف االسلوب الرتبوي هو
ملصلحة التلميذ وفائدته حارضا ومستقبال ،الن النسيج الرتبوي صنع الجله وهو
الغاية من كل ما يع َد يف هذا املجال.
نعرف ان من الصعب جدا ان يتخلص االنسان من اشياء اعتاد عليها يف حياته
الشخصية واملهنية .فاالساتذة الذين اعتادوا عىل اسلوب معني يف التعليم لن
يتخلوا عنه عند كل تغيري طارئ ،بل سيتمسكون به متاما ،كمن يتمسك بوجوده
وببقائه يف الحياة .من ناحية اخرى ،سيعترب اي قبول مبا هو جديد الغاء له وملا
اكتسبه من علم مدة سنوات .لذلك سيتمسك مبوقعه يك يحافظ عىل نفسه من
خالله .هذا الواقع يؤكد عىل صوابية مقولة "رصاع االجيال".
لذلك نرى ان الرشخ الحاصل يف الجسم الرتبوي يتطلب عقد مؤمتر عام يحرضه
املعرتضون عىل التطوير يف املناهج املدرسية قبل سواهم ،لتقريب وجهات النظر
وصوال اىل اقتناعات جديدة ونقاط تفاهم حول اي اسلوب سيتبع يف تعليم تالمذتنا.
حني ننظر اىل الرصاع القائم بني الرتبويني حول املفهوم القديم يف التعليم واملفهوم
الحديث الذي يتطلع اىل االمام ،نرى عىل نحو اوضح اهمية ما يحدث يف العامل
من تسابق رشس ومنافسة حول االخرتاعات العلمية والتكنولوجية ،فنشعر باالىس
عىل وضعنا الرتبوي املتخبط يف مسائل ال تستحق كل هذا العناء ،يف وقت كان
االجدى بنا ان نلتفت اىل حارض تالمذتنا ومستقبلهم وكيف يكون افضل .لوالهم
ملا كان هناك جسم تربوي.
ضمن هذا التخبط نستحق كلبنانيني ان نرفع من مستوى النقاش الدائر ،لنجعله
منصبا عىل كيفية الوصول اىل منافسة شعوب اخرى علميا وثقافيا .هناك بذور يف
مجتمعنا تنبىء بالخري عىل هذا الصعيد.
من غري املعقول ان نرى دول العامل يف تقدم علمي مستمر ،فيام نحن غارقون
يف جدل حول اي اسلوب تربوي سنتبع يف مدارسنا ،وهل سنقبل بالتحديث
والتطوير ام ال؟
دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com
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شكلنا لجانا من هيئة املتابعة واللجنة
العليا التي احدث تشكيلها ضجة كبرية .يف
الواقع ما قمنا به هو تحديد مواد املستقبل.
■ هل تك ّيف االساتذة مع التغيري الحاصل
يف املناهج املدرسية ،وكيف يقومون بدورهم
يف هذه الحال؟
□ لسوء الحظ تبني لنا بعد دراسة اولية ان
هناك اساتذة يقرأون وال يفهمون املضمون.
فالعدد الكبري منهم يع ّلم من الكتاب فقط،
من دون ان يعرف ان وراء هذا الكتاب
اهدافا تربوية وضعت املناهج املدرسية
عىل اساسها والكتب كانت ترجمة لها.
لهذا السبب اعددنا يف الفرتة االخرية دليال
توضيحيا حول التغيري يف املناهج املدرسية
حددنا فيه الفصول التي تناولها هذا التغيري،
مع تحديد املقاطع التي يجب ان يدرسها
التلميذ او التي عليه ان ال يدرسها ،وربطنا
يف هذا الدليل التوضيحي بني االهداف
الرتبوية والكتاب ،فكان انعكاس هذه
الخطوة عىل االساتذة ايجابيا من ناحية
معرفة وجود اهداف تربوية وعالقتها
باملنهج املدريس والكتاب يف نهاية املطاف.
ما تبني لنا ان هناك اساتذة ال يقرأون وقد
ساهمت وسائل االتصال االجتامعي يف ابراز
هذه السلبية .فدخلنا هنا يف خطة طوارئ
ثانية واجرينا دورات تدريبية يف كل املناطق
اللبنانية للقطاعني الرسمي والخاص ،لكننا
مل ننته بعد من هذه املسألة ،وسنك ّرر هذه
الدورات التي ستكون مناطقية لالساتذة
الذين تغيبوا عن الدورات السابقة.
■ ضمن خطة التغيري هذه قمتم بتغيري
منط االسئلة يف االمتحانات الرسمية ،فام هو
السبب؟
□ عندما نعيد النظر يف املحاور والفصول،
طبعا ،سيتغري التوصيف الذي كان متبعا
سابقا ،علام ان هذه املسألة كانت من
اهم الثغر رغم العمل الجبار الذي تحقق
عام  ،1997وقد اعتربت كذلك الن التقييم
وضع بعد وضع املناهج وليس العكس .من
هذه الزاوية بالذات كانت هذه املسألة
من الثغر االساسية .اما معالجة هذا الوضع

سنحدد في منهج
تدريبي املسائل التي على
االستاذ ان يمتلكها
اذا لم يكن التعاون وطيدا
بني االعداد والتدريب ،تكون
هناك حلقة ناقصة
فكان من خالل االسس التي تم وضعها لهذا
التقييم ،لكنه ظل فضفاضا بعض اليشء.
فاذا اطلعنا ،مثال ،عىل توصيف املسابقات
الرسمية سنجدها واسعة جدا ال تحدد فيها
نوعية االسئلة وال تحمل معها تحديدا لنمط
التفكري ،فام كان يطلب من املتعلم كان
كبريا جدا وظاملا له .هدفنا من كل ما قمنا
به هو االقرتاب من االمتحانات الدولية ال
ان نقوم بتقليدها طبعا ،فهذا خطأ .نحن ال
نستطيع التغيري مبعدل  180درجة وجذريا،
بل تدريجا عىل مراحل يك نصل يف النهاية
اىل الهدف املنتظر.
■ ما هو هذا الهدف؟
□ اتوقف هنا عند مسألة مهمة ،وهي
املرحلة الجامعية .يف هذه املرحلة يتعرف
الطالب عىل منط اسئلة مل يعرفه يف املراحل
الدراسية السابقة ،النها مل تكن مرشعنة،
ويف حال اطلع عليها يكون ذلك من خالل
استاذه ،النه عىل الصعيد الشخيص يريد
مواكبة كل جديد وهو يبحث عام ينمي
قدراته .هذه املسألة بقيت اطالعا شخصيا
عنده الن هذا النمط الحديث من االسئلة
مل تتضمنه املسابقات الرسمية .لذلك كان
هدفنا يف املركز الرتبوي للبحوث واالمناء
تطوير هذا الواقع وصوال اىل املناهج التي
نوقشت يف ورش العمل .من جانب آخر
ال قدرة لنا االن عىل وضع اآللية الخاصة
بها ،وليك نصل اىل تحقيقها علينا املرور
يف مرحلة معينة تحتاج اىل تحضري لالرض،
فنحن ال نستطيع ان نطلب االن من االستاذ

تغيري طريقة طرحه لالسئلة .لذلك علينا
مساعدته عىل تعلمها ومساعدة املتعلم عىل
استيعابها .لهذه االسباب اتبعنا منطا جديدا
يف االسئلة مل يكن معتمدا يف االمتحانات
الرسمية ،وال اعني هنا االمتحانات املدرسية.
رغم هذا التغيري ما زلنا نتبع مناهج 1997
التي تطورت منذ تلك السنة .فاملسابقات
الرسمية عام  1998مختلفة عن تلك التي
قدمت عامي  2010و  .2016الوضع الرتبوي
يفرض علينا التطور بوترية ارسع من طريق
ادخال منط جديد اىل االسلوب الرتبوي واىل
طريقة التفكري لتتامىش مناهجنا مع املناهج
الدولية .لكن نجاح هذا العمل يتطلب
خطوات تدريجية .ما قمنا به يف العام
املايض نجري عليه دراسة بغية تحديد ما
ينبغي اضافته يف السنة الجارية .وسنواصل
هذا التطوير وعىل هذا املنوال يف السنوات
املقبلة بهدف تحضري املعلم واملتعلم
للمناهج الجديدة.
■ عىل اية اهداف يعمل املركز الرتبوي
للبحوث واالمناء االن؟
□ عىل وضع اطر مرجعية ملواصفات
املعلم واملدرب لنقرتح ،انطالقا من هذه
املواصفات ،مرجعية نعمل مبوجبها.
وسنصدر منهجا تدريبيا نحدد فيه املسائل
التي ينبغي عىل االستاذ ان ميتلكها .اىل
جانب هذا املنهج من املمكن ان نقدم عىل
خلق نظام حوافز يدفع االستاذ اىل حضور
الدورات التدريبية ،كالرتقية مثال ،رشط ان
يكون ذلك الساتذة املالك .ومع صدور هذا
املنهج لن نطالب بدورات تدريبية لالساتذة
اال عند الحاجة .يف الواقع مناهجنا املدرسية
ليست سيئة بل جيدة ،لكنها تحتاج اىل
القليل من التحديث يف املعلومات واىل
مقاربة جديدة يف التعليم ،عىل ان يكون
االستاذ مهيأ لها .فاالساتذة الناجحون حاليا
يعتمدون عىل املقاربات الحديثة يف التعليم
واالكرثية منهم من خريجي كلية الرتبية.
رغم ذلك نحن يف حاجة اىل لغة تواصل
تكون مشرتكة بني جميع الرتبويني واملعنيني
بهذا الشأن.

د .م
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مقال

إقتصاد
فرض الضرائب لتحقيق العدالة اإلجتماعية
تالزم مسار بني إقرار املوازنة العامة ومكافحة الفساد
الئحة طويلة من الرضائب والرسوم تناولت  27رضيبة جديدة وردت يف
مرشوع قانون املوازنة العامة للعام  ،2017من ابرزها رفع رضيبة التحسني
العقاري اىل  %10ورفع الرضيبة عىل الرشكات اىل  ،%17باالضافة اىل رفع
الرسم عىل فوائد االيداعات لدى املصارف ،من دون ان ننىس رفع الرضيبة
عىل القيمة املضافة وغريها ...
اقرار الرضائب يتوقف عىل اقرار املوازنة.
ويبدو انها لن تقر رسيعا ،اوال لضيق وقت
املجلسني املرتبطني بقانون االنتخاب.

وثانيا النه سبق لر ٔيس الجمهورية أن وعد
بأن ال رضائب جديدة وان معالجة وضع
املالية العامة يتم من طريق مكافحة

الفساد ووقف الهدر .باالضافة اىل ان انجاز
الحسابات املالية لن يتم قبل آب املقبل.
الخبري االقتصادي الدكتور لويس حبيقة
يؤكد لـ"االمن العام" ان ضبط االنفاق
ومكافحة الفساد هام االساس ،وكل كالم
عن زيادة الرضائب ال طعم له .ويرى
الدكتور نجيب عيىس ان الحد من التبذير
يف االنفاق يكفي لتمويل كل املشاريع
املطروحة من دون اللجوء اىل الرضائب .

حبيقة :فرض ضرائب
كالم ال طعم له وال قيمة
■ ماهو تأثري زيادة الرضائب اليوم عىل
الواقع االقتصادي؟
□ مرشوع املوازنة يف ذاته يتضمن يف
معظمه بنودا ال تطبق يف الظروف التي
يعيشها لبنان ،كالزيادات الرضيبية ،وال
ضبط لالنفاق ،وهذه املوازنة تبقى غري
منطقية .وامر اقرارها يبقى متعرثا.
■ لكن اقرار املوازنة مسؤولية دستورية.
فام اهمية عدم اقرارها؟
□ املوازنة مهمة ج ًدا ،وقبل ان تصل اىل
مجلس النواب يجب اقرارها يف مجلس
الوزراء وامر اقرارها سيأخذ وقتا .اقرارها
يف مجلس النواب يأخذ مدة  3اشهر عىل
االقل ،ألن اللجان النيابية ستدرس املوازنة
قبل ان تحال اىل الهيئة العامة القرارها،
والحديث عن فرض رضائب جديدة لتفعيل
ايرادات املوازنة يبقى بالونا يف الهواء وكالما
الطعم له .مل نصل خالل السنوات املاضية
اىل االتفاق عىل اقرار املوازنة السباب عدة

وهي ما زالت قامئة .بالطبع لن نصل اليها
اليوم .اما تأثري املوازنة العامة يف تفعيل
اإلقتصاد اللبناين؟ فاالمر كام هو حاصل
اليوم مع مرشوع املوازنة الحالية الذي
يتضمن جدوال بارزا لزيادة الرضائب عىل
الناس ،وال تركز عىل موضوع االنفاق،
وهي يف شكلها الحايل ترض باالقتصاد
اكرث مام تنفعه ،ومع زيادة الرضائب عىل
الفوائد وارباح املصارف وعىل الرشكات
وعىل القيمة املضافة سترض حتام بالناس.
يف وضعنا الحايل الزيادات الرضيبية غري
مفيدة ،ألن املواطن يعيش حالة ضيق ،وال
ميكنه بالتايل أن يتحمل زيادة يف الرضائب،
وهي موازنة ترض بالنمو ،وال تعالج مشكلة
الهدر والفساد ،ومشكلة الدولة اللبنانية
االساسية تبقى الفساد ،وبالتايل املوازنة
الحالية مرضة .الحل؟ هو ان اقراراملوازنة
ال يقدم وال يؤخر ،واالفضل من دون موازنة
عىل موازنة فاشلة ترض بلبنان .يبقى الحل يف
ضبط االنفاق مع الفوىض والهدر يف املوازنة،

األفضل ان نبقى
من دون موازنة على موازنة
فاشلة تضر بلبنان

الخبري االقتصادي الدكتور لويس حبيقة.

وتحصيل الرضائب والرسوم املوجودة حاليا،
وان التفكري يف زيادات رضائبية جديدة
يكون عندما ينتعش االقتصاد مجددا.
هذه املوازنة سترضب اقتصاد البلد وترضب
النمو ،وهي تؤذي املواطن اللبناين.
■ طاملا الوضع عىل هذه الصورة اىل اين
تذهب الرضائب التي يدفعها املواطن؟
□ اهم اهداف النظام الرضيبي تحويل
اموال االغنياء اىل الفقراء ،فيام يرد سبب
غياب العدالة الرضيبية يف لبنان اىل ارتكاز
النظام الرضيبي عىل الرضائب غري املبارشة
اكرث منها الرضائب املبارشة .النظام اللبناين
يقاصص الفقري ،فالجميع يدفعون الرضيبة
نفسها عىل السلع بغض النظر عن وضعهم
االقتصادي وحجم مدخولهم.
■ اذا كان الوضع كذلك ،ملاذا التهرب من
دفع الرضيبة؟
□ السبب الرئييس سوء الرقابة يف الشؤون
الرضيبية ،خاصة يف ما يتعلق بالرضائب
عىل الدخل واالرباح .يف ظل هذا الوضع
الرقايب ،يبقى اي تعديل عىل النظام
الرضيبي من دون جدوى.
■ هل فتح ملفات الفساد اهم من
املوازنة وقطع الحسابات؟ هل تراهن عىل
خطوات جدية يف االصالح ماليا واقتصاديا
واجتامعيا؟
□ يف هذا االطار انا متفائل للمرة االوىل
منذ اعوام طويلة .لكن تفاؤيل يتعزز اذا
اتخذت خطوات جدية ورسيعة يف غضون
شهرين تقريبا ،حيث يجب ان تفتح ملفات
الفساد إىل جانب اقرار قانون يحقق
صحة التمثيل يف اإلنتخابات النيابية .اذا
احيل مرشوع املوازنة عىل مجلس النواب
من دون درسه يف مجلس الوزراء بدقة
وبالقدر الكايف ملكافحة الفساد ،فإن العهد
سيكون مثل من سيطعن نفسه بنفسه.
يجب التحيل بالشجاعة يف مقاربة ملفات
الفساد ،ويف االقدام عىل خطوات

وزراء املال
والحلول السهلة
يجمع خرباء االقتصاد واملال عىل ان لرفع الرضيبة عىل القيمة املضافة مثال سيئات اكرث من
الحسنات .فان نرفعها من  10اىل  %12كأننا نرفعها بنسبة  %50النها ستصيب كل السلع
االستهالكية والغذائية ،وتاليا فان القدرة الرشائية ستنخفض ما يؤثر عىل العجلة االقتصادية.
ما ينطبق عىل القيمة املضافة ينطبق عىل الرضائب االخرى.
املشكلة يف لبنان ان هناك الكثري من الرضائب غري الـ" "TVAمبارشة وغري مبارشة ،هدفها
فقط تأمني الواردات للخزانة وخفض العجز وسد الدين العام.
وقد ّبي مسح اجراه املعهد املايل عام  2012باالشرتاك مع البنك الدويل ،ان  %40من
االشخاص يخططون الدارة اموالهم ملدة اسبوع حدا اقىص .اما عىل املدى البعيد ،فان
 %70يحتاجون اىل االقرتاض لتغطية نفقات غري متوقعة ،يف حني ان  %71مل يتخذوا
اي تدابري لتغطية مصاريف مستقبلية ،و %17ال يخططون ملستقبل اوالدهم ،و%32
ال يخططون لشيخوختهم .كام اظهر املسح نفسه انحسار الطبقة الوسطى يف املجتمع
اللبناين من خالل نسبة  %37يعانون من عدم كفاية اموالهم لرشاء الرضوريات ،يف مقابل
 %45تفيض اموالهم عن االنفاق عىل الرضوريات .هذه النسب التي ّ
تبي انعدام العدالة
االجتامعية وانتشار حالة من الجهل يف مسائل التخطيط املايل الخاص ،تنعكس عىل نحو
واضح يف تعامل االفراد مع الرضيبة باشكالها ،ما يشكل السبب الرئييس للتهرب الرضيبي
املنترش يف لبنان.
هذه املسألة توضحها دراسة اخرى اعدتها الشبكة الوطنية ملكافحة الرشوة بالتعاون مع
جمعية "ال فساد" ومركز املرشوعات الدولية الخاصة ،حيث تعدد االسباب املؤدية للتهرب
الرضيبي .ففي حني تعترب الدراسة السبب االول للتهرب هو "عدم ادراك املواطنني اهمية
الرضيبة والدور الذي تؤديه يف التطور االجتامعي ويف ضامن مستقبلهم" ،تضيف اليه
مجموعة اخرى من الدوافع تتمثل يف "زيادة االعباء الرضيبية ورفع معدالتها" ،و"عدم
قيام الدولة بواجباتها بشكل منتظم" ،و"ضعف الترشيع القانوين ووجود ثغر قانونية تسمح
بحصول التهرب الرضيبي املرشوع" ،واخريا ضعف املراقبة والتدقيق .ومن املعرتف به يف
الدول ،انه عندما تفرض الرضيبة عىل القيمة املضافة تعمد اىل تقديم تسهيالت اجتامعية
او معيشية توازي هذه الرضيبة.
وزراء املال يف لبنان ينشغلون عند درس املوازنة بالجدول املتعلق بالرضائب والرسوم ،وهو
الجدول بامللحق باملوازنة العامة .ويعلقون اآلمال عىل وضع اكرب قدر من الرضائب النها
السياسة الوحيدة التي يجيدونها لتوفري الواردات ،وخفض العجز ،وتاليا متويل الوزارات.
هذه السياسة ال تحتاج اىل عناء وجهد وتفكري ،وهي تشبه سياسة رئيس لجنة البناية .عندما
يصيب صندوقها عجز يلجأ املسؤول عنه اىل زيادة االشرتاكات عىل اصحاب الشقق لتأمني
الوفر املطلوب يف صندوقه .وهي وسيلة سهلة وقانونية.
هناك اساليب اخرى ميكن اللجوء اليها غري زيادة الرضيبة ،منها وقف الهدر والسمرسات،
ومنع الصفقات وهي اكرث من ان تعد ،وتخفيف النفقات االدارية ،وخفض املعاشات
التقاعدية املخصصة للنواب السابقني ،وهو اجراء كفيل بان يحل حكام مكان رفع الـ"."TVA
اذا استطاعت الحكومة خفض فوائد الدين وفوائد الهندسة املالية مثال ،نكون قد وفرنا مبالغ
كبرية جدا ،وهذا االمر يتم عرب التفاوض.
يشدد الخرباء عىل انه عند دراسة اي دورة اقتصادية يجب االخذ يف االعتبار قدرة املستهلك،
فاذا انخفضت القيمة الرشائية سيصبح هناك بطء يف النمو االقتصادي.
املطلوب التخفيف من التوظيفات السياسية عىل كل الصعد ،عندها ميكن وقف الهدر
وزيادة نسبة االنتاج ،فتسلم املوازنة ويسلم املواطن.
عصام شلهوب
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ملموسة وفعالة ليتأكد الجميع من ان
العهد جدي جدا عىل هذا الصعيد ،االمر
الذي يتطلب خطوات رسيعة وفعالة ،وإال
فإن العهد سيخرس رونقه.
■ اين هي مكامن الفساد تحديدا؟
□ مكامن الفساد االكرث رواجا وانتشارا
تبدأ من املنطقة الحرة يف املطار واالنفاق
عىل الفاتورة االستشفائية والهدر يف وزاريت

العمل واالشغال وإنهاء عقود االيجار
لالبنية الرسمية ونقلها اىل مبان تابعة
للدولة او تشييد مبان جديدة لها.
■ هل ميكن اقرار املوازنة من دون قطع
الحسابات ؟
□ اؤكد عىل وجوب فتح كل امللفات
اليوم قبل غد ليحسم نهائيا ما اذا كانت
هناك رسقات وعمليات فساد او ال ،وعىل

الحكومة ان تعمل عىل تفكيك مرشوع
املوازنة ودراسه بندا بندا لتبيان مكامن
الفساد ومكافحته ،وإن تطلب هذا االمر
وقتا .ال مجال لقطع الحساب اال باالنكباب
عىل امللفات وليس بالقول انه ميكن
التوقيع عىل قطع الحساب واقرار املوازنة
امنا بتحفظ ليصري الحقا اىل التحقق مام
اذا كانت هناك ملفات فساد او ال وعندها
ستحدد املسؤوليات عىل هذا الصعيد.

عيسى :نظامنا الضريبي
غير عادل وغير فعال اقتصاديا
■ الوضع االقتصادي صعب كام هو معروف،
ومرشوع موازنة  2017يتضمن حزمة كبرية
من الرضائب .هل يتحمل الوضع االقتصادي
واالجتامعي مزيدا من الرضائب؟ وما هو
انعكاسها عىل الوضع؟
□ الوضع االقتصادي اليوم يسء ،وبالتايل
فان زيادة الرضائب ستزيد االمر سوءا،
لكن اذا تم الحد من التبذير يف االنفاق ويف
الفساد ومن الهدر من املال العام ،فذلك
يكفي لتمويل ما هو مطروح من مشاريع
كتمويل سلسلة الرتب والرواتب والبنى
التحتية واملرافق العامة .ويا لالسف نحن
نتعاطى مع وضع ال منلك كثريا من االدوات
لتغيريه .وان السلطة السياسية ال تسعى
اىل القيام باصالحات حاسمة عىل صعيد
وقف الهدر باالنفاق .وبالتايل سد ما يسمى
مزاريب املحسوبيات والتنفيعات.
■ ما هي الوسائل املتاحة لتمويل املوازنة
غري الرضائب؟
□ انا مع عدم زيادة الرضائب غري املبارشة
نظرا اىل الوضع االجتامعي املرتدي حاليا،
والنها ستطاول قسام كبريا من املواطنني
الفقراء واصحاب الدخل املحدود ،اي كل
الرضائب التي تصيب االستهالك والخدمات،

وعىل ان الرضائب مبارشة وتطاول جميع
القادرين عىل دفعها .اذا يجب الرتكيز عىل
امرين :زيادة املوارد يجب ان تكون من
طريق زيادة الرضائب املبارشة عىل املداخيل
والرثوات بشكل عام .وثانيا يجب ان ال
تطاول الرضائب القطاعات االنتاجية النها
ستزيد الكلفة وبالتايل ترتفع االسعار وتقلص
القدرة االنتاجية للمؤسسات التي تنتج
سلعا وخدمات مهمة للمواطنني وابرزها
الصناعة .لذلك فان الرضيبة يجب ان تطاول
النشاطات الريعية التي ال تخلق فرص العمل
والتي تؤمن مداخيل مرتفعة الصحابها ،من
دون ان يبذلوا فيها اي نوع من النشاط
االقتصادي ،كمثل العقارات والفوائد واالرباح
والريوع عىل ان تطاول االرباح العالية
املكلفني الذين يستمدون ثرواتهم واموالهم
من الفوائد ومن املضاربات العقارية.
ووفقا لتصنيفات املؤسسات الدولية كالبنك
والصندوق الدوليني فان لبنان يصنف ضمن
البلدان ذات الدخل املتوسط من الرشيحة
العليا ،اي ان دخل الفرد السنوي يصل اىل
 12الف دوالر .ان العبء الرضيبي ،وهو
الواردات الرضيبية ككل قياسا للناتج املحيل
القائم ،غري مرتفع يف لبنان وبالتايل ميكن
رفع هذا العبء برشط ان يؤخذ الواقع

الضرائب على الشركات
يجب ان تصل في حدها
االدنى الى %25

الخبري االقتصادي الدكتور نجيب عيىس.

االقتصادي املرتدي يف الحسبان .من اجل
ان يكون الوضع سليام يجب توزيع العبء
مناصفة بني الرضائب املبارشة وغري املبارشة،
خصوصا وان محصول الرضائب غري املبارشة
يصل اىل  75%ومحصول الرضائب املبارشة
 .25%لذلك فالعدالة غري متوافرة يف نظامنا
الرضيبي.

■ هناك توجه نحو رفع الرسوم عىل
العقارات من  %5اىل  %10ورفع الرضيبة
عىل الرشكات من  %15اىل  %17باالضافة
اىل رفع الفوائد عىل االيداعات يف املصارف
من  %5اىل  .%7ما هو تأثري هذا النوع
من الرضائب عىل الرشكات واملصارف
والعقارات؟
□ ال انعكاس ملثل هذه الرضائب عىل
النشاطات املنتجة .مفعول هذه الرضائب
هو خفض نسبة ارباح اصحاب هذه
املؤسسات فقط .وهي بالتايل مصادر
مقبولة لزيادة متويل املوازنة.
■ لكن هناك مؤسسات انتاجية تحقق
ارباحا كبرية ،وبالتايل ميكن ان تطاولها مثل
هذه الرضائب؟
□ لست ضد هذه االجراءات .لكن عند
اتباع اي اجراء واصالح رضيبي يجب ان
تتم مراعاة عاملني رئيسيني هام العدالة
االجتامعية والفعالية االقتصادية .ان نسبة
 %17عىل الرشكات تالمس الحد االدىن فقط
مقارنة مع دول العامل التي تفرض رضائب

تقارب الـ %25وما فوق .لنأخذ مثال االجراء
الذي سيتخذه الرئيس االمرييك ترامب
وهو رفع الرسوم الجمركية عىل الصادرات
الصينية بنسبة .%40
■ كيف ميكن االستغناء عن رفع الرضائب
والرسوم بوقف الهدر والفساد؟
□ يقدر البنك الدويل يف تقريره االخري لعام
 2016قيمة الفساد بـ %9من الناتج املحيل
االجاميل .يقدر الناتج املحيل يف لبنان بـ50
مليار دوالر ،اي ان  5مليار دوالر قيمة
الهدر من جراء الفساد.
■ هل تعود هذه الكمية عن فرض الرضائب
وكيف ميكن توظيفها؟
□ اذا ما تم توفري هذه املبالغ عرب وقف
الهدر نهائيا ميكن توظيفها يف مشاريع البنى
التحتية كالكهرباء والطرقات واملياه والسدود
ودعم املؤسسات االقتصادية وغريها...
■ هل االمر ممكن اليوم؟
□ لتحقيق وقف الهدر والفساد يجب

تغيري الطقم السيايس ،اي النظام السيايس.
■ اذا تم تغيري هذا الطقم ماذا يحدث؟
□ يجب االتيان باشخاص ال ينظرون يف
الدرجة االوىل اىل مصالحهم ،بل اىل مصالح
الناس .تفعيل اجهزة الرقابة ملكافحة
الفساد واعادة الحياة اىل هذه االجهزة،
النها اليوم مشلولة.
■ ما هو املطلوب لتفعيلها؟
□ رفع يد املسؤولني عنها فقط.
■ هل زيادة الرضائب والرسوم ستؤيت
مثارها اليوم؟
□ ابدا لن تؤيت مثارها اال بعد وقف الهدر
والفساد ،او اللجوء اىل طبع اوراق نقدية
يتم بواسطتها متويل سلسلة الرتب وغريها
من املطالب ما يؤدي اىل عملية تضخم تبقى
نتائجها سلبية يف مطلق االحوال خصوصا
وانها ستؤثر عىل اسعار السلع والخدمات
املنتجة .بالتايل سندخل يف حلقة جهنمية.
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فتح  5مناطق بحرية أمام عروض التنقيب عن النفط

هو :هل سيسمحون للبنان بان يكون دولة
نفطية ويدخل نادي الدول النفطية ،ام انهم
سيمنعونه من ذلك؟ هذا السؤال هو برسم
صدقية االمم املتحدة ودول العامل ،خصوصا
وان املبعوث االمرييك هولكشتاين الذي كلف
هذا املوضوع كان قد رصح بعد لقائه رئيس
مجلس النواب نبيه بري يف ايار عام " 2016ان
الواليات املتحدة سوف تدفع يف اتجاه ان يبدأ
لبنان باستخراج النفط يف مياهه االقتصادية"،
ما يعني ان الواليات املتحدة تدعم املوضوع
واعتقد انها بحثت يف االمر مع ارسائيل التي
وافقت ضمنيا عليه .يف النهاية ،الجميع
سيستخرجون النفط او ال احد ،خصوصا بعد
التطورات العسكرية واالسلحة املستعملة فيها
يف اليمن وغريها.

شحيتلي :الجميع سيستخرجون النفط ...أو ال أحد

اقرت الحكومة اللبنانية مرسومني مهمني لتحديد الكتل والتنقيب عن النفط
والغاز .واطلق لبنان مجددا اول جولة تراخيص بعدما تأخرت ثالث سنوات ليبدأ
تطوير القطاع الذي توقف بفعل االزمة السياسية يف البالد .فتحت  5مناطق
بحرية امام تقديم العروض يف اول جولة لرتسية الرتاخيص
الهدف من فتح ثالث من الرقع الخمس يف املياه
اللبنانية عىل الحدود الجنوبية ،هو اختبار النيات
الدولية واالقليمية تجاه السامح للبنان بالتنقيب
واستخراج النفط يف تلك املنطقة ،خصوصا وان
ارسائيل استغلت انشغال لبنان بشأنه الداخيل
ورسم خطط لسحب او رسقة حقول نفطية
مشرتكة بني الطرفني .علام ان عملية ترسيم
الحدود البحرية االقتصادية بني البلدين كانت
مدار مفاوضات عرب االمم املتحدة والواليات
املتحدة االمريكية .ومتكن خاللها لبنان من اثبات
حقه يف الرقعة التي حاولت ارسائيل اغتصابها.
يقدر املسؤولون حجم االحتياطيات البحرية
اللبنانية من الغاز مبا يصل اىل  96تريليون قدم
مكعبة ،ومن النفط بنحو  850مليون برميل.
وقد اكد اللواء عبد الرحمن شحيتيل الذي ترأس
الوفد اللبناين الذي قاد املفاوضات لرتسيم الحدود
البحرية ،يف حوار مع "االمن العام" ،ان لبنان
استعاد كل حقوقه يف املياه البحرية الحدودية،
والتنقيب هو محك النيات املستقبلية.
■ دخل لبنان يف مرحلة تحويل الحلم اىل واقع
يف موضوع النفط ،هل ميكنه تعويض الوقت
الذي اهدر جراء الخالفات الداخلية واالقليمية؟
□ ال شك يف ان لبنان تأخر يف بحث هذا
امللف وبته نحو عرش سنوات ،اي كان يجب
االنتهاء منه عام  ،2007وللتأخري سببان :خارجي
وداخيل .السبب الخارجي متثل يف محاوالت
ارسائيل تأخري لبنان يف البحث عن النفط
واستخراجه يف منطقته االقتصادية .والداخيل
كان له تأثري كبري عىل امللف خصوصا وان كل
فريق سيايس كان يشكك يف نيات الفريق االخر

لجهة من سيحقق االنجاز .مل يكن التعاون
السيايس قامئا بني االطراف السياسيني طيلة
تلك الفرتة ،وهذا ما كانت تراهن عليه ارسائيل،
ورهانها كان قامئا عىل عدد من الركائز اهمها
الخالف السيايس الداخيل ،واالضطراب االمني
الذي ال يشجع عىل االستثامر يف هذا املجال،
ويف عدم تحفيز الرشكات عىل االستثامر يف
مناطق غري آمنة .الركيزة االساسية هي ان
االتفاق السيايس الذي يسمح باجراء العقود مع
الخارج الستخراج النفط ،مل يكن متوافرا يف تلك
الفرتة .لكن بعد انتخاب رئيس الجمهورية دخل
لبنان حيزا مهام من االستقرار السيايس داخليا
ودوليا .من مثار هذا االتفاق تشكيل الحكومة
واقرار ملف النفط .غري ان ركيزة االمن تبقى
اساسية خصوصا وان ارسائيل تحاول استغالل
الوضع االمني عرب التالعب بواقعه لجهة اقناع
الرشكات باملجيء اىل لبنان واالستثامر يف النفط،
علام ان هذا السالح ذو حدين ،وما ينطبق امنيا
عىل لبنان ينطبق ايضا عىل ارسائيل ،لذلك لن
تستطيع ارسائيل استغالل املوضوع االمني.
يبقى ان من سيعيق عملية استخراج النفط يف
منطقة الجنوب هي املكامن املشرتكة للنفط
والغاز عىل الحدود اللبنانية  -االرسائيلية يف
املنطقة االقتصادية ،والقضم الذي مارسته
ارسائيل لحواىل 860كلم .2الجميع عىل معرفة
تامة ،من االمم املتحدة اىل الواليات املتحدة
ولبنان وحتى ارسائيل ،اين تقع الحدود اللبنانية.
الحدود البحرية تختلف عن الحدود الربية ،فهي
ال ترسم بناء عىل معطيات دقيقة ومحددة.
الحدود البحرية هي مدار خالف اليوم وهناك
 200حالة من النزاع بني الدول عىل حدودها

البحرية .خصوصا وان املوضوع تتداخل فيه
عوامل سياسية وتاريخية واقتصادية وثقافية،
وهذه العنارص من الصعب حلها بسهولة بل
يخضع ملحادثات بني الدول .املشكلة انه ال
ميكننا اقامة مثل هذه املحادثات مع ارسائيل
فنحن ال نعرتف بها ،وال ميكننا اقامة شكوى
ضدها لدى املحاكم الدولية ،لذلك كنا امام حلني
اما وساطة االمم املتحدة او دخول طرف ثالث
عىل امللف لالطالع عىل وجهة نظرنا ونقلها اىل
ارسائيل لتعرتف بها.
■ لبنان اقام مثل هذه املحادثات بواسطة االمم
املتحدة؟
□ طلب رئيس الجمهورية السابق ميشال
سليامن من االمم املتحدة التدخل لرتسيم
الحدود .وكذلك طلب رئيس مجلس النواب
نبيه بري اكرث من مرة من مندويب االمم املتحدة
التدخل لهذه الغاية .لكن قانون االمم املتحدة
ينص عىل انه ال ميكنها التدخل اال يف حال تلقت
طلبا من الدولتني .استطعنا يف مرحلة من املراحل
خرق هذا القانون ،وطلبت االمم املتحدة من
احد املسؤولني العسكريني يف املنطقة نقل
وجهات النظر ،لكن الواليات املتحدة تدخلت
وابدت رغبتها يف اجراء محادثات بني لبنان
وارسائيل.
■ ما هي النتيجة؟
□ عرضت الواليات املتحدة عىل لبنان بعد
محادثاتها مع ارسائيل ،الحصول عىل مساحة
468كلم 2من اصل  860كلم 2قضمتها ارسائيل
من مياهنا الدولية.
وافق لبنان عىل اخذ هذه املساحة رشط متابعة
املحادثات السرتداد املساحة املتبقية وهي 392
كلم .2غري ان ارسائيل عرقلت مسار املحادثات
بهدف خلق اشكال امني ميهد ملحادثات سياسية
وجر لبنان اىل محادثات مبارشة معها يف هذا

اللواء عبد الرحمن شحيتيل.

الخصوص يف مقابل ان تتخىل عن املساحة التي
قضمتها.

يجب ان يتوافر للبنان
■ ماذا عن االعرتاف الدويل باملساحة التي االستقالل االقتصادي الذي
قضمتها ارسائيل ،اال تحتاج اليه؟
يؤمن االستقالل السياسي
□ النظرة الدولية تشري اىل ان هذه املنطقة
متنازع عليها .االمريكيون وارسائيل يعرفون متام
املعرفة بان املساحة هي للبنان .وقد عرضنا
خالل لقاء اللجنة الثالثية برئاسة "اليونيفيل"
يف الناقورة خرائط حدود البحرية بشكل تقني
ودقيق مبوجب قانون الجديد والقانون الدويل.
وقد ابدى الجانب االرسائييل اعجابه بدقة
الخرائط املوضوعة ،لكن املوضوع له طابع
سيايس .فارسائيل وضعت حدودا سياسية من
دون معطيات علمية ،بينام نحن وضعنا حدودا
تقنية وجغرافية .لذلك اعتقد ان ارسائيل تعلم
باننا سنبارش التنقيب واستخراج النفط والغاز يف
تلك املنطقة وتاليا لن تتعرض لها .واذا قامت
بذلك ،فهذا يعني انها تتعرض الستخراج النفط
يف كل املنطقة ،مبا يو ّلد نزاعا امنيا سيصيب هذا
املوضوع بالعمق .لذا ال اعتقد انها سوف تقدم
عىل اي مغامرة ملنع لبنان من استخراج النفط
يف تلك املنطقة.

■ ماذا عن املوقف االمرييك؟
□ بحسب خربيت تحاول الواليات املتحدة
دامئا اقناع ارسائيل باي موقف او قضية ،فاذا
اقتنعت تكمل الطريق واذا مل تقتنع ال تقف
ضدها .وال اعتقد ان الواليات املتحدة يف
استطاعتها فرض اي رأي عىل ارسائيل اال اذا
كانت لها مصلحة عليا.
■ هل سيتأثر موضوع استخراج النفط يف
الجنوب بخلفيات معينة موجودة لدى امريكا
وارسائيل؟
□ انه امتحان كبري للمجتمع الدويل والرسائيل
تجاه لبنان الذي بدا االستعداد الستخراج النفط
من البلوكات الجنوبية الثالثة .والسؤال املطروح

■ ماذا عن الدولة اللبنانية ،اال ميكنها حل
املوضوع؟
□ يف استطاعة الدولة حل املشكلة اذا وقعت
بالسياسة والديبلوماسية ،غري انه ال يوجد يف
لبنان قدرة عسكرية يف استطاعتها مواجهة
املوضوع عسكريا.
■ بعد اطالق فتح البلوكات النفطية واطالق
جولة الرتاخيص ،ما الكميات املوجودة وهل هي
كافية للتجارة؟
□ تفيد الدراسات بان حقل الغاز املوجود هو
مشرتك يبدأ من شامل فلسطني مرورا ببحر لبنان
وصوال اىل جزء من بحر قربص .وهو حقل واعد
جدا وكمياته متوافرة وله تأثري كبري عىل االقتصاد
اللبناين .مبجرد ان يبدا التنقيب ومعرفة الكميات
املتوافرة يبدأ لبنان باالستفادة االقتصادية عرب
مجيء الرشكات الدولية لالستثامر فيه .وتتوزع
انواع الرشكات عىل القطاعات خصوصا وان
موضوع النفط يحتاج اىل خدمات كثرية.
■ ما هي الفرتة الزمنية املطلوبة لتحقيق هذا
االمر ؟
□ لقد بدأ درس قطاع النفط منذ عام .2007
اما اليوم فالعملية التي اطلقت هي لتأكيد ما
هو موجود.
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■ قربص وارسائيل ابرمتا اتفاقا بينهام ،ما
شكل ازمة بني لبنان وقربص ،هل تم ايجاد الحل
املناسب لهذه املشكلة؟
□ مل تحل املشكلة لغاية اليوم .كل ما يف االمر ان
لبنان وقع اتفاقا مع قربص لكنه مل يربم يف مجلس
النواب وال يعترب ساري املفعول .لن يربم املجلس
هذا االتفاق قبل تعديله الن لبنان عندما وقع
االتفاق ترك هامشا للنقاط املوجودة لالحواض
بهدف ترك املجال للدول املجاورة التي لها عالقة
باملوضوع لتحديد حدودها.
■ من هي الدول املجاورة؟
□ فلسطني املحتلة وسوريا.
■ ماذا عن تركيا لجهة دعمها لقربص الرتكية؟
□ اعتقد ان قربص حلت املوضوع مع تركيا،
ولقربص الرتكية حصتها لذلك ال اعتقد ان هناك
مشكلة.
■ واملدة املطلوبة لبدء رحلة االلف ميل نفطيا؟
□ ليس اكرث من ثالث سنوات بعد االستكشاف
وتحديد فوائده.
■ هل نحن قادرون عىل حامية ثروتنا النفطية
من الهدر الذي اصاب ثروة اخرى كالرثوة
املائية ،اذا فقدت الشفافية واملحاسبة والرقابة؟
□ لبنان دخل مرحلة الجمهورية الثالثة.
وهي مرحلة جديدة بكل مقاييسها تختلف
عن مرحلة الجمهورية الثانية التي بدأت منذ
عام  1992والتي متيزت بتقاسم نفوذ سيايس
يف املنطقة تأثر به لبنان بشكل مبارش يف كل
قطاعاته السياسية واالمنية واالقتصادية .يف
املرحلة الجديدة مل تعد اجهزة الرقابة رسمية
فقط ،بل اصبح املواطنون اجهزة رقابة ،خصوصا
مع دخول التطور التكنولوجي جميع مراحل
حياتنا ،ووسائل التواصل اصبحت منترشة بشكل
كثيف ،باالضافة اىل بدء العهد الجديد بطرحه
لكل املواضيع من الباب الواسع وخصوصا من
باب وضع قانون جديد لالنتخابات.
■ نحن نتحدث عن ثروة نفطية تقام من اجلها
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لن تقدم اسرائيل
على اي مغامرة ملنع لبنان
من استخراج النفط
الحروب .والحديث عن االنتقال اىل الجمهورية
الثالثة قد ال يغري يف الوضع شيئا ،فكيف سيتم
التغيري؟
□ اذا مل يتغري االشخاص يكفي ان يتغري النهج.
السلوك العام يف لبنان يتجه نحو واقع جديد.
لذلك الجميع سيسلكون الطريق نفسه .حتى
وان مل يتمكن القانون االنتخايب ايا يكن شكله
من تأمني التغيري املطلوب للنظام السيايس،
فحتام سيتغري السلوك العام للمسؤولني .اعتقد
اننا قادمون عىل مرحلة جديدة يف لبنان ومل
تعد االمور كام كانت سابقا مرتوكة عىل غاربها
بال حسيب وال رقيب .الوضع تغري ،فالشعب
يحاسب واملسؤولون يحاسبون انفسهم ولن
يتمكنوا من تجاوز الرأي العام.
■ اذا الرثوة النفطية مضمونة؟
□ كل البلدان النفطية تعاين من املشكلة ذاتها.
يف استطاعتنا ضامن استفادة املواطن ولبنان
وواقعه االقتصادي من هذه الرثوة .علينا النظر
اىل االمر من وجهته االيجابية وليس من الوجهة
السلبية ،اي مبعنى ان هناك من انتقد القانون
قبل ان يقرأه وهناك من ينتقد اليوم الهدر يف
عائدات النفط قبل ان نستخرجه .املطلوب
انتظار القضية حتى تتحقق ،وعندها يتوىل اهل
االختصاص املراقبة واملحاسبة بشفافية ووضوح.
يجب ان ال نفتش عن العيوب املوجودة يف
املراسيم والقوانني النفطية واظهارها للرأي العام
قبل وضعها موضع التنفيذ .علينا اعطاء الدولة
مهلة للمبارشة يف تنفيذ عملية استكشاف
واستخراج النفط .ال ميكننا االستمرار بالسلبية
والقول بان الفساد سيرضب ايضا القطاع
النفطي قبل استخراجه .لنصل اوال اىل املرحلة
املطلوبة وبعدها تتم عملية املراقبة واالنتقاد.
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■ ملاذا قسمت املناطق البحرية وما هو
الغرض من اطالق العمل بخمس مناطق؟ هل
هو امتياز للرشكات؟
□ انه امتحان كبري لالمم املتحدة والواليات
املتحدة وارسائيل ،البدء باملناطق الجنوبية
ملعرفة نياتهم وهل سيسمحون للبنان
باستكشاف استخراج نفطه؟ لذا كان من
الرضوري البدء من الجنوب حيث هناك
مشكلة حدودية .لو تم االتفاق عىل فتح
بلوكات اخرى يعني ذلك اننا سننىس موضوع
البلوكات الجنوبية بغض النظر عن الكميات
املوجودة يف هذه املناطق .من جهة اخرى فان
حوض "ليفيتان" وهو حوض مشرتك كان من
الرضوري فتح البلوكات الثالثة التابعة للبنان
يف ذلك الحوض .من الطبيعي ان تفتح بلوك يف
الشامل ويف الوسط ملعرفة الكميات املتوافرة
يف هذه االحواض .وينبغي ان تقسم املناطق
كام هي اليوم.
■ ماذا عن اللعبة السياسية يف املنطقة والرصاع
القائم بني عدد من الدول حيال وضع اليد عىل
هذه الرثوة؟
□ يرزح لبنان تحت وطأة الدين العام ،ومل
يعد يف استطاعته تحمل هذا العبء ،او قيام
الدول الخارجية العربية واالجنبية مبساعدته.
اليوم مل يعد يف استطاعة هذه الدول تقديم
املساعدة ،واذا قدر لبلدنا ان يستمر كدولة
فيجب ان يتوافر له االستقالل االقتصادي
الذي يؤمن االستقالل السيايس .ومن اجل
الحصول عىل االستقالل االقتصادي علينا
االستثامر والبحث عن مواردنا .لبنان ميلك
املوارد البرشية والسياحية واملائية ونأمل يف
ان تكون املوارد النفطية وافرة .اذا استطاع
استثامر هذه املوارد عىل نحو جيد ،اعتقد انه
سيصل اىل االستقالل االقتصادي .والن العامل
يحتاج يف املنطقة اىل وجود مرتكز آمن له،
لذلك فالجميع يحتاج اليه وان تخىل البعض
عن هذه الحاجة لفرتة من الزمن .لذلك سوف
يعطى بلدنا الفرصة حتى يؤمن استقالله
االقتصادي ،وليس هناك من احد يحاول ان
يعرقل هذا التوجه عىل االطالق

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

Where your dreams count
04 - 72 72 44

For more Info
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إقتصاد
داود رمال

aborami20@hotmail.com

التمسك بحقوقنا في مياهنا
دعبول :ال ب ّد من
ّ
وعلى الدولة التعامل مع النفط بال تدخل سياسي
رغم الخالفات حول املقاربة الرسمية مللف النفط والغاز ،والتاخر يف وضع االسس
لبدء االستثامر فيه ،فان اول انجازات حكومة العهد االوىل ،بارادة مبارشة من
رئيس الجمهورية العامد ميشال عون ،اقرار املراسيم النفطية كونها املمر االلزامي
لبدء استخراج هذه الرثوة الوطنية

عضو هيئة ادارة قطاع البرتول املحامي غايب دعبول.

اوىل الخطوات التي سبق للبنان ان سلكها
لالمساك املحكم مبلف النفط ،الحيوي
املهم جدا ،تعيني هيئة ادارة قطاع البرتول
التي وضعت القواعد الصلبة التي استندت
اليها الحكومات املتعاقبة يف مقاربة هذا
امللف.
"االمن العام" التقت عضو الهيئة ورئيسها
السابق املحامي غايب دعبول الذي اكد انه
تم تقسيم الرقع والبلوكات علميا جيولوجيا
وتقنيا هندسيا ما يجعل توزيع هذه
البلوكات عامل جذب للرشكات املزايدة
عليها .كل النصوص القانونية املتعلقة
باالنشطة البرتولية تم تضمينها معايري

واضحة للشفافية ومكافحة الفساد .كام
ان الحامية القانونية لهذا القطاع تتمحور
حول تطبيق القوانني واملراسيم واالنظمة
املرعية االجراء بحذافريها ،وتعامل الدولة
اللبنانية معه عىل اساس تقني بحت بعيدا
من التدخالت السياسية.
■ بعد اقرار املراسيم النفطية يف مجلس
الوزراء ،هل ميكن القول اننا خرجنا من
البحث النظري اىل العمل الفعيل؟
□ اقرار املرسومني املتعلقني بتحديد
الرقع البحرية ودفرت الرشوط ومنوذج
اتفاق االستكشاف واالنتاج ،خطوة مهمة

واساسية الكامل املنظومة الترشيعية لقطاع
البرتول يف لبنان ،يف انتظار اقرار مجلس
النواب قانون الرضائب املتعلق باالنشطة
البرتولية .اال ان هذا االمر ال يعني الخروج
من البحث النظري اىل العمل الفعيل الذي
بدأ حتى قبل تعيني هيئة ادارة القطاع ،اي
منذ القيام باملسوحات الثنائية والثالثية
البعد يف املياه البحرية اللبنانية .استكمل
هذا العمل مع تعيني الهيئة وتنظيم
دورة التأهيل االوىل عام  2013والتي
تأهلت  46رشكة عاملية مبوجبها لالشرتاك
يف دورة الرتاخيص االوىل ،واستمرت الهيئة
حتى تاريخ اقرار املرسومني يف عمل دائم
للتحضري لدورة الرتاخيص االوىل .ما يجب
االضاءة عليه ،هو ان اقرار املرسومني ادى
اىل استكامل دورة الرتاخيص االوىل من
تنظيم دورة تأهيل مسبق جديدة تنتهي
يف  2017/3/31وتقديم طلبات املزايدة يف
مهلة تنتهي يف .2017 /9/15
■ كيف توجز ابرز ما تضمنته املراسيم
السيام لجهة الرشوط؟
□ املرسوم رقم  2017/42يتعلق بتقسيم
املياه البحرية اللبنانية اىل  10رقع مرقمة
من  1اىل  10مع احداثياتها .يتضمن املرسوم
 2017/43الرشوط الخاصة باملزايدة (دفرت
الرشوط) ،ومنوذج اتفاق االستكشاف
واالنتاج التي ستوقع مع الرشكات الفائزة.
اما بالنسبة اىل الرشوط املحددة يف املرسوم
 43فهي تتعلق بالرشكات املؤهلة مسبقا
وبكيفية اشرتاكها يف املزايدة .ونوجز اهم
هذه الرشوط مبا ييل:
• يجب ان يكون طلب االشرتاك يف املزايدة
مو ّقعا من صاحب حق مشغل وصاحبي
حق غري مشغلني عىل االقل ،يحددون فيه

رقم الرقعة او الرقع التي يزايدون عليها،
وعليهم ان يقدموا كفالة االشرتاك يف
املزايدة تبلغ  5ماليني دوالر للطلب الواحد.
عىل مقدمي الطلب ان يتقدموا مع طلبهم
بعرض تقني وعرض تجاري يتضمن عنارص
املزايدة االربعة مبا فيها حصة الدولة.
• يقوم تقويم طلبات املزايدة وفقا ملعايري
حددت يف دفرت الرشوط مرتبطة بعالمة
( 100عالمة) ،وقد خصصت  30عالمة
للعرض التقني و 70عالمة للعرض التجاري.
• تكون الرشكات الفائزة الرشكات الحائزة
عىل اعىل عالمة من  100عالمة .وميكن ان
يحصل تفاوض مع الفائز املوقت قبل اعالن
نتيجة التلزيم عىل العرض التقني فقط من
اجل تحسينه وليس عىل العرض التجاري.
■ ماذا عن توزيع البلوكات العرشة ،وملاذا
فتحت بلوكات من دون غريها؟
□ ذكرنا سابقا ان الدولة اجرت مسوحات
زلزالية للمياه البحرية اللبنانية ،ثنائية
وثالثية البعد ،بنسبة  %80من هذه املياه،
وقد نتجت منها بيانات تم تحليلها ،وبناء
عىل ذلك تم تقسيم الرقع والبلوكات
بشكل علمي جيولوجي وتقني هنديس
ما يجعل توزيعها عامل جذب للرشكات
املزايدة عليها .اما بالنسبة اىل فتح الرقع
او البلوكات فقد تم ذلك بناء عىل دراسة
تقنية قامت بها الهيئة ،واهم مبدأ فيها هو
اعتامد التلزيم االسرتاتيجي ،اي تلزيم الرقع
بشكل متتال مبا يوفر يف املستقبل حصة
اكرب للدولة من االتاوة ومن برتول الربح
والرضائب.
■ مثة تركيز عىل موضوع الشفافية .هل
ترى ان موافقة الحكومة عىل االنضامم
اىل مبادرة الشفافية يف مجال الصناعات
االستخراجية تدخل يف هذا السياق؟
□ ال بد من االشارة اىل ان النصوص
القانونية املتعلقة باالنشطة البرتولية
تم تضمينها معايري واضحة للشفافية

 15ايلول  2017آخر
مهلة لتقديم املزايدات
من الشركات
الحماية القانونية
للقطاع تتمحور حول
تطبيق القوانني بحذافيرها

ومكافحة الفساد .كام ان االجراءات
التي اتبعتها الهيئة خالل دورة التأهيل
االوىل كانت شفافة جدا وذلك بشهادات
الرشكات التي تقدمت لدورة التأهيل
االوىل .عىل سبيل املثال ،تم تضمني املرسوم
 2013/10289املراسيم التطبيقية للقانون
مادة عن مكافحة الفساد (املادة ،)162
وكذلك منوذج اتفاق االستكشاف واالنتاج
الصادر مبوجب املرسوم  2017/43يف
املادة  41املتعلقة بسلوك صاحب الحق
والذي فرض عليه اتباع سلوك الشفافية،
وعدم القيام باجراءات تنطوي عىل فساد
كتقديم هدايا او رشاوى او وعود مبنفعة
مادية اي يشء من هذا القبيل للرسميني
اللبنانيني عىل اختالف درجاتهم .املادة 42
املتعلقة بتعارض املصالح والتي فرضت
عىل صاحب الحق ان يب ّلغ الدولة فورا
بأي اتفاقات وعقود يجريها هو او رشكاته
املرتبطة به والتي قد يكون فيها اي تعارض
مع مصلحة الدولة .من هنا نؤكد ان الهيئة
تهتم كثريا بتطبيق معايري الشفافية العاملية
املتبعة يف قطاع البرتول عىل هذا القطاع
الناشئ يف لبنان .من هذا املنطلق ،حضت
الدولة اللبنانية عىل االنضامم اىل مبادرة
الشفافية يف الصناعات االستخراجية ،وقد
جاءت خطوة مجلس الوزراء يف االعالن
عن نية لبنان االنضامم اىل هذه املبادرة

كاثبات وتأكيد عىل حرص الدولة اللبنانية
عىل اتباع قواعد الشفافية يف قطاع البرتول
منذ الخطوة االوىل .الجدير ذكره ان لبنان
هو الدولة الوحيدة تقريبا التي تعلن عن
نيتها يف االنضامم اىل هذه املبادرة قبل
بدء االنشطة البرتولية .وهذا ممتاز جدا.
تقتيض االشارة هنا اىل ان الهيئة تعاونت
مع لجنة االشغال العامة والطاقة واملياه
يف مجلس النواب ،ال سيام مع النائب
جوزف معلوف الذي تقدم باقرتاح قانون
لدعم الشفافية يف قطاع البرتول ،اميانا منها
بتعزيز الشفافية حتى من خالل قوانني
محلية تعزز الشفافية ومتنع الفساد.
■ كيف تنظر اىل الحامية القانونية لهذا
القطاع ،وما هو املطلوب يف هذا املجال؟
□ ان الحامية القانونية لهذا القطاع تتمحور
حول تطبيق القوانني واملراسيم واالنظمة
املرعية االجراء بحذافريها ،وتعامل الدولة
اللبنانية مع هذا القطاع عىل اساس تقني
بحت بعيدا من التدخالت السياسية.
■ ما السبيل اىل مواجهة اطامع العدو
االرسائييل يف ثروتنا الوطنية من النفط
والغاز؟
□ ال بد من ان نتمسك بحقوق لبنان يف
مياهه البحرية ،السيام عىل الحدود مع
فلسطني املحتلة .كانت الهيئة تحذر دامئا
من الخطر االرسائييل وتطالب برضورة
استكامل دورة الرتاخيص االوىل من اجل
الحفاظ عىل ثروتنا الطبيعية عىل الحدود
مع فلسطني املحتلة واستثامرها ،قبل ان
تتعرض للقرصنة من العدو االرسائييل .هنا ال
رسم حدوده
بد من االشارة اىل ان لبنان قد ّ
البحرية باالستناد اىل القانون ،2011/163
وحدد املنطقة االقتصادية الخالصة مبوجب
املرسوم  2011/6433واودع االمم املتحدة
خرائط هذا الرتسيم وذلك للتاكيد عرب
القوانني الدولية عىل حق لبنان يف مياهه
البحرية من دون اي نقصان.
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صورة تظهر توزيع البلوكات النفطية.

■ هل لدى الهيئة تصور لكيفية استثامر
العائدات من قطاع النفط والغاز ،وماذا
عن الرضائب النفطية؟.
□ ان استثامر العائدات البرتولية لن يكون
بالطبع وفقا لتصور الهيئة فقط .تاليا
عىل الدولة اللبنانية عمال باملادة  3من
القانون  2010/132قانون املوارد البرتولية
يف املياه البحرية ،ان تضع قانون انشاء
الصندوق السيادي .فاملادة  3تنص عىل
انشاء هذا الصندوق وعىل مبادئه العامة
وهي الحفاظ عىل العائدات البرتولية
التي يجب ان تودع يف هذا الصندوق،
وعىل تحديد نظام الصندوق ونظام ادارته
ووجهة استثامر العائدات وتوظيفها
واستعاملها مبوجب القانون الخاص بهذا

الصندوق ،وعىل اسس خاصة وشفافة
للتوظيف واالستعامل ،تحتفظ من خاللها
الدولة برأس املال وبجزء من عائداته
مثابة صندوق استثامري لالجيال املقبلة،
وترصف الجزء االخر وفقا ملعايري تضمن
حقوق الدولة ،ومبا ال يرض باالقتصاد
الوطني.
■ ماذا عن عملية املزايدات التي ستحصل
لتلزيم البلوكات؟
□ اعلن وزير الطاقة واملياه خارطة الطريق
الجديدة بعد اقرار املرسومني ،وهي تتضمن
موعد  15ايلول  2017كاخر مهلة لتقديم
املزايدات من الرشكات .وسوف تقوم الهيئة
باعداد تقريرها املتعلق بالرشكات الفائزة

يف  15ترشين االول  2017عىل ان يتم
التلزيم من مجلس الوزراء يف  15ترشين
الثاين  .2017ونأمل يف ان تسري االمور كام
تم التخطيط لها.
■ هل ميكن طأمنة املواطن اللبناين اىل ان
االمور تسري للصالح العام؟
□ من الطبيعي ان تعمل وزارة الطاقة
واملياه وهيئة ادارة قطاع البرتول من اجل
وتسي هذا القطاع بطريقة
الصالح العام،
ّ
شفافة تضمن للدولة الحصة القصوى من
عائدات البرتول .تاليا يجب ان يكون عامل
الثقة متوافرا من خالل متابعة مؤسسات
املجتمع املدين لسري اعامل القطاع ومراقبة
مدى الشفافية فيه.
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على الخشبة
"كلكن سوا" مسرحية عن الحرب في أي زمان ومكان

سالمةُ :
لست بوسطجيًا… أنا كاهن في معبد الفن األصيل
جديد كميل سالمة ،مرسحية عن الحرب واالنسان والعالقات البرشية وما تخرجه
الرصاعات والنزاعات من دواخلنا .هذا ما تتحدث عنه "كلكن سوا" التي أ ّلفها
واخرجها املم ّثل واملخرج اللبناين املم ّيز ،وانطلقت عروضها الشهر املايض يف "دوار
الشمس" (الطيونة) .ما زالت الخشبة شغف هذا املمثل واملرسحي الذي انحاز
اىل مرسح رميون جبارة وشارك يف معظم اعامله ،رغم تن ّوع ادواره عىل الشاشة
الصغرية والكبرية

تقص ُ
دت ان اقدّ م
وليس بوسطجيا .اذا ّ
رسالة ،سأكتب مقاال .طبعا تستطيع
ان تقول شيئا يف املرسح ،فاملرسح هو
كل :هو صوت واضاءة ومتثيل وكتابة.
نحن نقول ما علينا ،والجمهور يتلقى
ما يريده ،وما يشعر به .قد يكتشف
يف لحظة ما اشياء انا مل اكن قد تنبهت
اليها ،ويخربين عنها .ساعتها اتنبه اليها،
املرسح مثل اي لوحة تراها ،ويكون
احساسك وتعليقك عليها امرا شخصيا
قبل اي يشء.

■ استعملت تقنية مثلث الحب يف
املرسحية الحالية؟ فهل كان هذا االمر
مقصودا اصال؟
□ هناك شخص يهتم بالنظريات قال
يل بأنني قمت بذلك يف هذه املرسحية
من خالل العالقة التي تربط بني ابطايل
الثالثة رودريغ سليامن وبديع ابوشقرا
وباتريسيا منور .طبعا انا مل اقصد ذلك
ابدا .حني يبدأ القلم بالكتابة ،تتحدث
الشخصيات .وحني تتوقف ،اعيدها اىل
الخزانة ،ثم اعود ألقرأ ما كتبت .قد اجد
ان احدى الشخصيات قد تحدثت بيشء
مخالف ملا تحدثت به قبال ،فاوقفها عن
كميل سالمة :احب االرتجال يف املرسح ،تلك تقنيتي يف التعليم والكتابة.
الكالم .يف النهاية ،لست كاتبا وال شاعرا
وال اديبا .انا ممثل واستاذ مرسح ،هذا
مروره ممثال يف شخصية وليم يف املسلسل
يعني انني حني اكتب ،امسك ما قالته
الشهري "عرشة عبيد صغار" ( )1974عىل
الشخصية ،اسأل نفيس هل استطيع اداء
شاشة "تلفزيون لبنان" آنذاك ،خ ّلده يف قلوب ما زال الناس يحدثونني
هذه االقوال /االفعال ام انها مركبة؟ انا
عشاق الشاشة الصغرية .سرنى عشقهم له عن "عشرة عبيد زغار" بعد
اعمل بطريقة االرتجال .اكتب مثلام
الحقا ،لكن ككاتب هذه املرة مع مسلسليه اربعني عاما على عرضه
كنت اع ّلم طريقة االرتجال .مبعنى
املتصلني "بيت خالتي" ( ،)1987و"نيال
كنت اطلب من تلميذ ان يشارك يف
البيت" ( .)1995هو مرسحي بالفطرة ،عمل
قصة ،ثم اطلب من آخر ان يكمل ما
مع املرسحيني الكبار يف لبنان ،وارتبط اسمه
بدأه االول ،وهكذا .بالتأكيد شخصيايت
كثرياً باملعلم الراحل رميون جبارة الذي ادى
تقريبا يف معظم مرسحياته (ما عدا اثنتني ■ بداية ،هل تريد تقديم رسالة عرب تأيت من املعاش ،فهي تشعرك كمشاهد
بأنك مررت يف تجارب مشابهة .متاهي
فقط) .اليوم ،يعود كميل سالمة اىل الواجهة مرسحيتك الجديدة "كلكن سوا"؟
عرب مرسحيته "كلكن سوا" (تأليفه واخراجه) □ .املرسح ليس ساعي بريد ،وال رسالة ،الجمهور مع شخصيات املرسحية ،قد

يخلق التفاعل املطلوب مع املرسحية.
■ رمبا هي املرة االوىل التي يكون فيها
ثالث شخصيات ابطال عىل املرسح ،هل
تقصدت ذلك؟ ملاذا؟ هل كنت تج ّرب؟
□ هذه اول مرة يف حيايت اعمل فيها
مع ثالثة ممثلني عىل املرسح ،نحن
نحتاج اىل ان نتحدى انفسنا ،ونقوم
بيشء جديد .هذه املرسحية بقيت اكرث
من  15عاما يف االدراج ،كان السؤال
الذي يطرح دامئا ع ّ
يل حني اتحدّ ث عنها
هو :هل تضحك هذه املرسحية؟ وألن
هذه املرسحية ال تضحك ،آثرت الرتيث
بها يف البداية ،لكن يف النهاية وجدت
انه ال بد يل من ان اقوم بها ،واج ّربها.
واخربك شيئا :انا ال يهمني كم عدد
الناس الذي يدخل اىل املرسحية ،بل
يهمني كيف يخرجون ،وكم سيدخل اىل
هذه املرسحية بسبب ما شاهده الذين
دخلوا قبال .فالشخص حني يدخل اىل
املرسحية ويعجب بها ،سيتحدث عنها،
ويجعل آخرين يدخلون إليها.
■ غبت عن املرسح فرتة طويلة ،ثم
عدت اليه .هل اردت ان تقول شيئا
مختلفا هذه املرة؟
□ نعم غبت عن املرسح من عام
 2008حتى عام  2015حني قدمت
مرسحية "انجازات حياة" .كنت العب
عىل فكرة املسرية وليس لشخص معني.
املرسح هو مرآة لتجارب شخصية
يعرفها الناس .الجميل يف املرسح ان
الناس يأتون اليك ،اي انهم قادمون
اىل عندك ،يريدون مشاهدتك ،بالتايل
هم يقصدونني ،لذلك انا اعطيهم
ما اريده .اما يف التلفزيون ،فاالمر
مختلف .نحن من ندخل بيوت الناس،
وعلينا ان نعطيهم ما يريدون .لذلك
تجد انني مل اعمل يف التلفزيون
منذ فرتة طويلة .فآخر ما قمت به
يف التلفزيون كان مسلسل "نيال
البيت" .لكن هذا ال يعني انني مرتفع
عن التلفزيون ،بالعكس انا اريد ان
اعمل يف التلفزيون .التلفزيون ال

نقطة على السطر

إذهبوا إلى املسرح!
خالفا لالدبيات السائدة حول "ازمة املرسح" يف لبنان ،ميكن ان نجزم انه عندنا يف الف
خري ،رغم كل املصاعب والتحديات .خالل الفرتة االخرية ،ويف وقت واحد ،توزعت عىل
صاالت العاصمة اعامل عدة كلها مميزة :عيل شحرور وندى ابوفرحات وجو قديح
وكميل سالمة ...والقامئة تطول .هذا خالل شهر شباط فقط ،ويف مدينة منشغلة باالمور
الحياتية الضاغطة ،والهواجس االنتخابية ،واالزمات املعيشية والبيئية ...فكيف عندما
نعود اىل االستقرار واالزدهار ،وكيف اذا اعتمدت الوزارات واملؤسسات الرسمية املعنية
(الثقافة ،والرتبية ،والشباب والرياضة ،واالعالم ....والخارجية والداخلية حتى) سياسات
دعم لالنتاج املرسحي بصفته لغة الرقي الوطني والسلم االهيل والرتبية املدنية وصورة
لبنان عربيا وعامليا؟
املرسح عندنا يف خري ،رغم انه وحيد ومهمش ومرتوك ومهمل ...ورغم ان الفضاءات
الثقافية واملرسحية تنحرس وتتضاءل وتتقلص .املرسح يف خري ،الن مبدعيه ،هذه الطاقة
الخالقة الحيوية التي تسكنهم وتحركهم مل تنجح يف اخامدها احلك الظروف واصعبها.
االبداع املرسحي يف خري ،كام تشهد النوعية الفنية والثقافية والجاملية واالنسانية
العالية ملعظم ما شاهدناه يف االسابيع االخرية.
املرسح يف خري اذا ،لكن االنتاج املرسحي ليس يف خري! ننىس احيانا ان املرسح صناعة
ايضا .فالنظرة الغالبة اليه يف الالوعي الشعبي انه هواية لطيفة .نقدمه كمناسبة
اجتامعية ،حفلة لطيفة رسعان ما يهبط عليها الستار.
لكن املرسح يف املجتمعات النامية واملتطورة هو صناعة كاملة ،لها قطاعاتها وتخصصاتها
ومواردها واسسها التقنية واملالية والتسويقية .العمل املرسحي يحتاج اىل اشهر من
االعداد والتمرين :النص ،ثم التمثيل ،ثم الديكور واملالبس ،ثم املوسيقى والتقنيات
املختلفة واولها االضاءة .العمل املرسحي نتيجة جلسات مترين طويلة تتطلب وقتا،
والوقت بفلوس ،وتتطلب فضاء للتدريب ،وهذا ايضا له مثنه .واخريا العروض تحتاج
اىل حمالت من الرتويج والدعاية والتسويق .نعم ،كل هذا! لذلك نكاد نكتب ان هذه
االعامل التي نشاهدها ،مببادرات فردية ،هي انجازات بطولية ومفاجآت ورهانات
مجنونة احيانا ،تتحدى الواقع القاحل.
بعد كل ما سبق ...يأيت الجمهور! يك تنوجد املرسحية وتعيش ،تحتاج اىل من يشاهدها.
ال نتخيل ممثال عىل الخشبة يف مواجهة صالة فارغة! املرسح يحتاج اىل مشاهدين،
وهنا بيت القصيد .الهزات واالزمات املتالحقة التي عرفها لبنان ،وانزالق املجتمع اىل
منط استهاليك سطحي وترفيهي باملعنى الرخيص ،وهيمنة التلفزيون ،وطغيان العامل
االفرتايض الذي قلب العادات وعزل االفراد امام شاشتهم ...كلها عوامل جعلت الذهاب
اىل املرسح ترفا يقترص عىل بضعة مئات من اللبنانيني ،ويف العاصمة فقط!
يف اعتقادنا ان التحدي الحقيقي هو اخذ الناس اىل املرسح .الناس من الطبقات والفئات
العمرية واالوساط االجتامعية كلها .وهذا هو الشكل االهم لدعم املرسح .لدينا
اعامل راقية ملاذا ال ير ّوج لها التلفزيون ويخصص لها الربامج؟ ملاذا ال تنتهج املدارس
والجامعات خطة تربوية اليقاظ اهتامم الطالب والطالبات باملرسح ،عرب ادخاله يف
املناهج؟ ملاذا ال تدعم الوزارات املختلفة موازنة لرشاء بطاقات الدخول للمدارس
والجامعات؟ االمثلة كثرية عىل الخطط املمكنة اليقاظ الجمهور واحياء وعيه وذوقه.
اذا شئنا للمرسح ان يعيش ويزدهر يف لبنان ،علينا بخطة طوارئ وطنية كتلك التي
توضع عادة للمناطق املنكوبة .ان تراجع الذوق العام ،وطغيان االمية الثقافية يف
مجتمع من املجتمعات ،لهو مصيبة اكرب واخطر من الكوارث الطبيعية!
سمير مراد
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انسان بسيط ،ولست ّ
منظرا ،حتى انه
حني طلب مني يف الجامعة ان اعطي
دروسا نظرية ،رفضت ،ومل افعلها طوال
سنوات التدريس.

رودريغ سليامن وباتريسيا منور يف "كلكن سوا".

يأيت صويب ،فانا ال تأتيني عروض
مسلسالت .بالتأكيد ،لن اركض وراء
احد يك اعمل يف التلفزيون ،فانا غري
مستعد الن اضع نفيس عىل "عرباية"
وادور نادها يك اعمل يف التلفزيون .انا
موجود وهم يعرفون ذلك .رمبا يعتقد
بعضهم بأنه بحكم خربيت وما قدمته
سابقا ،سآيت يك ّ
أنظر عليهم او اع ّلمهم.
■ يف السابق ،ع ّلقت عىل متيز مسلسالت
سورية مثل "ضبوا الشنايت" و"سنعود
بعد قليل" ،ما هي وجهة نظرك عنها؟
□ هي مسلسالت مميزة بالفعل .اي
مسلسل يعرض عند الخامسة والنصف
هو مسلسل مميز .رمبا هم يعرضونه
يف ذلك التوقيت ،وليس توقيت الذروة
يك ال يطالبهم الجمهور بأن تكون
املسلسالت التي يقدمونها من هذا
النوع وبهذه الجودة.
■ من ينظر اىل تاريخك ،يجد مروحة
كبرية ومتنوعة من االشخاص الذين

عملت معهم .مثال ،انت عملت مع
سامي خياط ورميون جبارة ،وهام من
مدرستني مختلفتني للغاية كيف هذا؟
□ انا ممثل اوال وآخرا .كانت الحرب
آنذاك ،وكنا انا وسامي نسكن يف القرية
نفسها .يومها قال يل انه يريد ان
يقدّ م مرسحية يعود ريعها اىل مهجري
الحرب ،وافقت وكان االمر ممتعا
ومميزا ورسرت به كثريا .اما بالنسبة
اىل رميون جبارة ،فقد عملت معه يف
 %80من اعامله .رمبا عمالن فقط مل
اشارك فيهام ،هام "لتمت ديسدمونة"
( )1970و"بيكنيك ع خطوط التامس"
( .)1997كان رميون يقول ان املرسحية
التي ال يكون فيها كميل ،ال تكون .وقد
ارتبط اسمي باسمه اىل حد كبري .يف
الحقيقة ،احب ان امثل يف مرسحيات
رميون ،لكن ال اعرف ان اقدم مرسحا
مثل مرسحه ،فانا ال استطيع تقديم
مرسح عبثي ككاتب او كمخرج .احب
التمثيل يف مرسحيات عبثية ،بالتأكيد،
لكنني ال اعرف تقديم مرسح عبثي ،انا

■ بداياتك كانت عرب مرسحية "لعبة
أمورة" ،ثم انتقلت إىل املرسح الساخر
مع "ضهر الشري" ،حدثنا عن االمر.
□ اول مرسحية يل هي "لعبة أمورة"
(الحان كفاح فاخوري ،وسجلت يف
استديو بعلبك) ،وكانت مرسحية
اطفال ،من كتابتي واخراجي وقد
استمر عرضها عامني متواصلني .اما
"ضهر الشري" ،فكانت لعبة املرسحية
تقتيض ان اقوم بدور مخرج املرسحية
واملتحدث قبل حدوثها .الفكرة كانت
ان اخرج واحدث الناس املشاهدين
بأن بطل املرسحية القروية الشعرية
سيتأخر للحضور .لذلك يك ال مي ّلوا ،فاننا
سنعرض من االشياء التي تدربنا عليها
من املرسحية ،لغاية وصول البطل.
هناَ ،
انت تلعب عىل انواع املرسح
املوجود ،يف انتظار مجيء البطل
املوعود الذي لن يأيت .بعدها نعرف
بأن بطل املرسحية هذا اىت منذ وقت
طويل ،وانه يف الحامم يلعب الكلامت
املتقاطعة .وحني حاول الخروج ،كان
الباب موصدا ،فلم يقدر عىل الخروج
يف الوقت املناسب .انا احب املرسح
ضمن املرسح ،لعبت هذا االمر يف هذه
املرسحية ،وكذلك يف مرسحية "كيف
هالتمثيل معك" (.)2008
■ انت مقل يف االبداع املرسحي ،هل
هناك سبب لذلك؟
□ يف الحقيقة ،انا افضل االعامل
النوعية .حني تأتيني فكرة جيدة،
اقدمها بال تردد .اخربك رسا هنا :اخاف
ان اخرس ثقة بعض الناس يب .هناك
حولنا اناس محددون يعطوننا ثقتهم
ونحن نعترب رأيهم مهام بالنسبة

الينا .لذلك ،حني انظر اىل وجوههم،
بعد اي عمل اقوم به ،ساعتها ادرك
ما اذا كان هذا العمل ناجحا ام ال.
انا ال احب تخييب امل احد يف هذه
الحياة ،فكيف باالحرى من احبهم
ويحبونني؟ من جهة اخرى ،املرسح
بالنسبة إيل متعة ،فكيف ميكنني ان
اقوم بيشء ال اشعر باملتعة فيه .كمن
يذهب اىل عمله ،وهو يدعو لله طوال
الطريق اىل ان يقع له حادث مينعه
من الذهاب اىل هناك .ايضا قد اكون
مقال يف الكتابة واالخراج ،لكن انا ايضا
اطل يف اعامل سينامئية .بالتايل اذا ما
جمعت االعامل التي قدمتها ،سيكون
لديك عمل او اثنان سنويا ،وهذا يكفي
ايضا ،ففي النهاية هذا ليس "تفقيس
مكنات".
■ شخصية "وليم" اصبحت جزءا من
كالسيكيات التلفزيون يف لبنان تقريبا،
ما هو السبب خلف خلود هذه
الشخصية او مسلسل "عرشة عبيد
صغار"؟
□ الشخصية أثرت يف الناس عىل نحو
كبري .كنت آنذاك يف السنة االخرية من
دراستي يف معهد الفنون ،وقد كانت
هناك عوامل جعلت هذا املسلسل مهام
اىل هذه الدرجة .اوال كان التلفزيون
تجربة جديدة عىل الناس وكانت هناك
قناة واحدة ،وهناك القصة البوليسية
واملشوقة للغاية من كتابة اغاتا
كريستي وتقدم للمرة االوىل ،وكانت
باالبيض واالسود .وكان املمثلون الثالثة
عرش يظهرون للمرة االوىل عىل شاشات
التلفزة .لذلك ،فإن كثريين من الناس
صدّ قوا بأن هذا ليس متثيال ،والقصة
كانت محبوكة بدرجة كبرية .كنا نتمرن
من االثنني حتى الخميس ثم نص ّور
يوم الجمعة بوجود املخرج وادارة
املمثل .ال تنس ان كل ليلة ،كان ممثل
سيموت يف املسلسل .آنذاك ،مل تكن

ورودريغ سليامن وبديع ابوشقرا.

احببت التمثيل في
مسرحيات ريمون جبارة،
لكنني ال اعرف كيف اقدم
مسرحا كمسرحه
هناك حروب بعد ،لذلك ،فالناس كانوا
يخافون فعليا من مسلسالت وافكار
مثل هذه ويتأثرون بها .لكن دعني
اخربك بأم ٍر ما ،اليوم يحدّ ثني الناس عن
املسلسل بعد اربعني عاما عىل عرضه.
أتعلم ان احدا مل يكتب عن العمل
يف اي صحيفة لبنانية آنذاك؟ كانت
هناك مقاطعة هائلة .اعتقد انه كانت
هناك محاربة من "جامعة التلفزيون"
للجامعة "القادمة من معهد الفنون".
كان هناك رصاع بني التلفزيون واملعهد.
يف املعهد ،كانوا يحذروننا من االقرتاب
من التلفزيون .ويف التلفزيون يخربونهم

ان يبتعدوا عنا .انا من جهتي من القلة
التي و ّفقت بني االمرين ،فانا عرفت
ان التلفزيون يحرض اناسا كثريين اىل
املرسح.
■ الحقا قدّ مت "بيت خالتي" و"نيال
البيت" وكالهام حقق نجاحا كبريا ،ما
هو رسهام؟
□ من اسباب نجاح العملني ادارة
املمثل .يومها ،كان املرحوم فارس الحاج
مديرا للممثلني ،وكان ناجحا للغاية.
كنت اترك له مهمة ادارة املمثلني واتوىل
االمور التقنية واالخراجية .كنا نتمرن
قبل يوم عىل الحلقة كلها ،ثم نعود اىل
التصوير يف اليوم التايل .كنت اقول له
انت قبطان السفينة وانا ال اتدخل يف
عملك .اصبح املمثلون يعرفون ادوارهم
وطبيعتها وكيفية حركتها .يف البداية،
كتبت خمس حلقات ،ثم راكمناها،
حتى وصلنا اىل  3مواسم ،وكل موسم
مك ّون من  13حلقة.
س .م
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المشهد الثقافي

سمير مراد

مستأنفًا رحلته في أعماق الذاكرة الجماعية

عصام خليفة :تاريخنا مجبول بالعيش املشترك

من اين نبدأ عند تقديم عصام خليفة؟ االستاذ الجامعي واملؤلف واالكادميي والكاتب والنقايب والناشط الثقايف .مساره يخترص
عمرا من البحث والعطاء يف خدمة النهضة الثقافية والفكر التنويري .يف مناسبة صدور كتابيه الجديدين اللذين يطلقهام
ضمن "املهرجان اللبناين للكتاب" يف انطلياس ،االول عن "مقاومة اهوال املجاعة…" والثاين "لبنان يف القرن  ،"16نسلط
الضوء عىل تجربته وافكاره وتاريخه
اكرث من اربعني كتابا اصدرها الباحث
واملؤرخ واالكادميي اللبناين عصام خليفة
(مواليد حتّون ـ  .)1948يف قريته تفتّح
وعيه عىل الشعر والقراءة واملطالعة قبل
ان ينزل اىل بريوت ويلتحق بكلية الرتبية
يف الجامعة اللبنانية عام  1966بعد فوزه
مبباراة الدخول عن مادة التاريخ .منذ
تلك اللحظةّ ،
دشن مسرية نقابية ونضالية
وفكرية وثقافية زاوجت بني العمل امليداين
والعمل االكادميي .اعترب الجامعة اللبنانية
قضيته ،وفيها اسس تيارا شبابيا ينشد الدولة
املدنية الحديثة .يف السبعينات انخرط يف
تحركات مناهضة للحرب .ملا اكتملت حلقة
الجنون ،اعتصم بدير انطلياس مؤسسا
"الرابطة الثقافية انطلياس" التي تولت
جمع الوطن ّ
املقطع االوصال حول الكتاب
والثقافة .املعركة كلها يف رأيه تبدأ بالثقافة
وال تغيري حقيقيا خارج الثقافة.
قصدته "االمن العام" يف حوار طويل
حول عمله التاريخي ومسريته النضالية
واالكادميية وكتابيه الجديدين
■ هل ا ّثرت طفولتك وبيئتك يف تشكيل
وعيك وتوجهك االكادميي والنضايل؟
□ طبعا ،والدي كان متع ّلام وزجاال ،يقول
الشعر الزجيل والفصيح ايضا .كان يرتدد
عىل منزلنا الشعراء الكبار يف تلك الحقبة
امثال زغلول الدامور وزين شعيب وعيل
الحاج ،ووالدي غنى مع شحرور الوادي يف
وعم جدي
ميفوق .جدي ايضا كان ّ
زجاالّ ،
الكاهن يوسف فارس خليفة كان خطاطا
ينقل الكتب ،كام ان اشقايئ االكرب مني كلهم
مثقفون ومتع ّلمون .كان والدي يشرتي

املجالت ،ويقرأ يف الليل عىل ضوء قنديل
"منرو  "4اذا كنت تعرفه .اما الوالدة ،فكانت
امية ال تعرف القراءة والكتاب ،لكنها كانت
حافظة جيدة للشعر العريب ،وكانت تغلبنا
جميعا انا واشقايئ عندما كنا نقيم مسابقة
سوق عكاظ لكرثة االشعار التي تحفظها.
كان استاذنا يف القرية جدعو جربايل بصبوص
يشجعنا عىل املطالعة ،وانشأ مكتبة ،واقام لنا
مسابقة تشجيعية يف القراءة .يف ميفوق كنا
يف مدرسة داخلية وتوافر لنا مناخ للمطالعة.
كنا نستيقظ باكرا للمطالعة ،وثم نقرأ ايضا
خالل النهار ويف الليل .هناك ك ّونت زادي
املعريف والتهمنا الكتب التهاما ،اذ قرأت
كتب تولستوي وتورغنيف وفيكتور هوغو
باكرا .حتى انه يف سن الـ  ،12اسسنا جريدة
ورحنا نكتب فيها .كانوا يح ّفظوننا االشعار
ايضا .كل اسبوع ،كان علينا ان نحفظ مئات
االبيات والقصائد .ثم نزلت اىل بريوت
وانتسبت اىل الجامعة وبدأت مرحلة نقاش
هناك .كلية الرتبية كانت معقال للحراك
الثقايف والفكري .يف اختصار ،طفولتي كانت
ريفية وسط عائلة تحب الثقافة ،وانفتحنا
عىل الحياة باكرا بفضل ايب الذي كان اول
انسان يف القرية يدخل الراديو ثم التلفزيون
اىل البيت.
■ عصام خليفة مناضل علامين ،مل يتعب
من املناداة بالدولة املدنية .عىل اي اساس
تعترب ان خالص لبنان يكمن يف العلامنية؟
□ بعد تحليل عميق لواقعنا االجتامعي
والسيايس ،وصلت اىل خالصة ان الحل
االسرتاتيجي لنظامنا ومجتمعنا وتربيتنا
وثقافتنا ومشاكلنا الطائفية هو العلامنية،

واقصد هنا بالعلامنية علمنة املجتمع ايضا.
ملاذا العلامنية؟ الن كل دولة ترتكز عىل
البعد الديني مناقضة يف االساس للدين
االخر .بالتايل ،العلامنية هي حياد الدولة.
يعني ان هناك فرقا بني العلامنية امللحدة
التي ال اؤيدها ،والعلامنية املحايدة .حتى
ان اطروحتي هي عن هذا املوضوع ،اذ
وضعت اسرتاتيجيا للعلامنية اكان عىل
صعيد الرتبية املواطنية اي يف املدارس ،او
عىل صعيد النوادي واالحزاب ،والسياسة.
مع االسف ،مجتمعنا ال يتجه اىل العلمنة،
بل اىل مزيد من التمذهب.
توجها عامليا اليوم؟
التوجه ّ
■ اليس هذا ّ
□ صحيح ،لكن هذا ليس امرا سليام ،يجب
االرتكاز اىل النظرة االنسانية ورشعة حقوق
االنسان وملحقاتها ،وهي االساس لتقدم
الشعوب اىل االمام .يف الرشق ،وتحديدا
لبنان يتمتع بتنوع طائفي ومذهبي ،لذا،
ال ميكن وضع كيان سيايس عىل اساس
ديني اكان مسلام او مسيحيا .طبعا ،هذا
الواقع الذي نعيشه اليوم هو رد عىل نشأة
ارسائيل الدولة التي اقيمت عىل اساس
ديني .لكن رد الفعل عليها كان خاطئا.
بدال من االتجاه نحو التزام علمنة الدولة
والثقافة واملجتمع ،حصل ما نشهده اليوم
من تفكك وتناقض .لكن ال نزال يف الساحة
نصارع من اجل انتصار الحل العلامين.
■ لكن وسط اتون النار الذي تعيشه
املنطقة ،اال تعتقد ان "الصيغة اللبنانية"
ما زالت حال آمنا بعض اليشء يحمينا من
حرائق املنطقة؟

عصام خليفة :ال ميكننا كتابة تاريخ لبنان من دون العودة اىل االرشيف العثامين.

□ ال شك يف ان االنسان يجب ان يكون
واقعيا ايضا يف الحلول ،وليس نظريا فقط.
نحن يف نظام موزع عىل كل الطوائف.
املهم يف املوضوع ان ال نرتكز اىل العنف
يف حل خالفاتنا ،وان نقرأ التاريخ والسياسة
ونستنتج ان ال حلول بالقوة .التسوية هي
االساس بني االطراف ،واملجتمع االهيل
السلمي يجب الحفاظ عليه .نحن اليوم
يف خطر كبري يف ظل ما يحصل يف سوريا،
برباكني تقذف حمام تصل الينا .نحن امام
تحديات امنية واجتامعية وسياسية كبرية.
لكن ما جرى يف سوريا ،يؤكد مرة اخرى
ان العلامنية هي الحل ،وان مشاريع الدول
الطائفية هي مشاريع حروب مفتوحة
تعود بنا اىل الوراء .وانا اف ّرق بني الدين
والطائفية ،فاملسيحية مع العلامنية،
واالسالم ايضا منفتح عىل العلامنية عكس ما
يقوله بعضهم .انظر اىل املفكرين االسالميني
من امثال محمد اركون وعيل عبد الرازق
يف كتابه "االسالم واصول الحكم" ...هؤالء
يطرحون فكرة فصل الدين عن السياسة.
لكن هذا يتط ّلب قراءة جديدة للنص
الديني عىل ضوء الحداثة.

مشاريع الدول
الطائفية هي مشاريع
حروب مفتوحة تعود
بنا الى الوراء
■ انت باحث وكاتب غزير ،لديك االن
كتابان جديدان؟ هل تستطيع ان تعطينا
فكرة عنهام؟
□ صحيح ،الكتاب االول يحمل عنوان
"مقاومة اهوال املجاعة ـ من اجل بقاء
واستمرار الشعب اللبناين ـ دور البطريرك
الياس الحويك والخوري بولس عقل".
اكببت عىل هذا الكتاب بعدما دعيت اىل
مؤمتر يقيمه "مركز االبحاث املاروين" يف
بكريك حول املجاعة يف ذكرى مرور مئة عام
عليها .اشتغلت عىل ارشيف الخوري بولس
عقل ،وكان عندي كم هائل من الوثائق.
خالل املؤمتر ،شعرت ان هناك جهال لدور
هذا الكاهن والبطريرك الحويك اكان

من خالل الوثائقي الذي عرض يف املؤمتر
عن املجاعة او من خالل الكلامت التي
القيت .عليه ،قررت ابراز دوره يف هذه
الحرب .عكفت عىل هذه الوثائق وسيصدر
الكتاب هذا الشهر ضمن "املهرجان اللبناين
للكتاب" يف انطلياس .يقدم الكتاب نبذة
عن الخوري بولس عقل ،وكيف كانت
املساعدات الخارجية تأيت اىل لبنان عرب
البحر رغم الحصار العثامين .كانت هناك
مقاومة رسية اطلقها الخوري والبطريرك
من اجل جلب املساعدات من مرص
والخارج .لوال هذه املساعدات ،لكان قىض
ثالثة ارباع الشعب اللبناين ال ثلثه فقط
خالل املجاعة .لذا ابرزت دورهام يف ذكرى
مرور مئة عام عىل املجاعة بالوثائق .اما
الكتاب الثاين الذي حمل عنوان "لبنان يف
القرن السادس عرش ـ دراسة دميوغرافية
والرضائب واالنتاج" ،فانجزته ارتكازا اىل
الوثائق واالرشيف العثامين حول قضية
الرضائب مع اسامء االفراد الذين كانوا
يسددون الجزية التي كانت تفرضها
االمرباطورية العثامنية يف بشعلة ودوما
وحدشيت وغريها.
■ الحظنا يف اعاملك انك تيضء دوما عىل
شخصيات ال يعرفها الناس جيدا ،وقد لعبت
دورا وطنيا او اجتامعيا او سياسيا مهام؟
□ مثال بولس عقل مل يضئ احد عليه
رغم الدور الكبري الذي لعبه ،كذلك االمر
بالنسبة اىل يوسف السودا .اختار هذه
الشخصيات بناء عىل الدور الذي لعبته
يف خدمة املجتمع اللبناين .يجب االضاءة
عىل هذه الشخصيات واخذها كنموذج
لشبيبتنا ومجتمعنا.
■ يف احدى مقابالتك ذكرت ان يف كلية
الرتبية يف الجامعة اللبنانية يف الستينات،
بدأ وعيك النقايب والنضايل يتك ّون ويتبلور
يف جو من االنفتاح والتفاعل بني التيارات
السياسية والفكرية .كيف تنظر اىل الجامعة
اللبنانية بني االمس واليوم؟
□ نزلنا من القرية ،من بيئة مسيحية
مارونية ،اىل الجامعة .هناك ،كان
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زماليئ يف الصف من االديان والطوائف
والتيارات السياسية والفكرية املختلفة.
هذه البيئة اوجدت مناخا من النقاش
والحوار والفضول وحب املعرفة واالطالع.
تحررنا من بيئتنا املسيحية املحافظة اىل
الدميوقراطية االجتامعية ،اذ كنا نعترب ان
الجامعة اللبنانية هي قضيتنا وانخرطنا يف
النضال ،وترشحت لالنتخابات ورصت رئيس
رابطة الطالب ،وسرينا تظاهرات ،وتع ّرضنا
للرضب ،ما زاد يف وعينا السيايس واالجتامعي
مع احتكانا بالواقع واملامرسة .انشأنا نوعا
من حركة شبابية سميناها حركة "الوعي"
طرحت افكارا ال تزال مهمة وراهنة حتى
اليوم وشكلت قوة ضاربة وقتها .اسسنا
"االتحاد الوطني لطالب الجامعة اللبنانية"
وخضنا ارضاباته وتوصلنا اىل انجازات ايضا
مثل مشاركة الطالب يف ادارة الجامعة
وقانون التف ّرغ ،والكليات التطبيقية ،واملنح
الوطنية للطالب ،واالبنية الجامعية .مع
االسف سيطرت امليليشيات عىل الجامعة
خالل الحرب ،بفكر احادي واقصايئ عىل
عكس ما كان سائدا قبل الحرب .ادى ذلك
اىل انغالق ،ومل يعد هناك فكر نقدي يحدو
الطالب بسبب تسليمهم لزعامئهم وتعطيل
عقلهم النقدي .اهمية الجامعة انها العقل
النقدي والفكر الحديث والدميقراطية
ومجتمع املعرفة .اليوم ،هناك سيطرة فئوية
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عىل الجامعة وضبط ايديولوجي فيها ،وهذا
ضد الرشعة العاملية للتعليم العايل.

الحقا .كانت النكسة حاسمة يف وعيي
السيايس والثقايف.

■ يف احدى مقابالتك ايضا ذكرت ان النكسة
جعلتك تتنبه اىل خطورة التوسع االرسائييل
يف اتجاه لبنان ومياهه ،ورصت تهتم
بالحدود بني لبنان وفلسطني املحتلة .هال
اخربتنا اكرث عن هذه النقطة؟
□ عام  ،1967كنت يف سنتي الجامعية االوىل
اراجع المتحانايت يف القرية .اصبت بصدمة
لسامع خرب هزمية العرب امام ارسائيل
ودخلت يف حال اكتئاب كبرية ،وشعرت
بالذل والهزمية .شعرت بفضول ملعرفة من
هي هذه الدولة التي هزمت العرب بهذه
الطريقة .هكذا اكببت عىل قراءة التاريخ
الصهيوين .هناك كتاب ضخم ومهم قرأته
وما زلت اذكره حتى اليوم هو "ارسائيل
الكربى" للدكتور اسعد رزوق الذي عرض
فيه للفكر الصهيوين وطموحاته التوسعية.
منذ ذلك الحني ،شعرت ان ارسائيل تشكل
خطرا ايضا عىل لبنان استنادا اىل مذكراتها
ومخططاتها ومراسالتها ونظريات مفكريها،
وهي تسعى اىل السيطرة عىل مياه لبنان.
وحسب زعمها ،فان االسباط االربعة سكنوا
يف جنوب لبنان .كان لدي شعور بان هناك
خطرا عىل وطني ،وترجم هذا الخطر يف
الحروب والتهجري الذي مارسته ارسائيل

■ اخذت عىل عاتقك مرشوع كتابة التاريخ
اللبناين من خالل اعامل عدة اخرها "ابحاث
يف تاريخ لبنان الحديث واملعارص" .ما هي
املراجع التي تستند اليها يف كتابة تاريخ
شائك لبلد معقد؟ ملاذا هذا الشغف
بتبحرك يف التاريخ
بالتاريخ؟ ما الذي تع ّلمته ّ
اللبناين؟
□ منذ دراستي التكميلية والثانوية شعرت
بأن مادة التاريخ هي االقرب واالحب ايل ،ثم
ُ
وتخصصت يف التاريخ.
دخلت كلية الرتبية،
يف رأيي ،التاريخ هو اساس كل العلوم،
حتى اذا َ
اردت ان تدرس االدب ،تحتاج اىل
معرفة التاريخ لوضع النص االديب يف سياقه
وظرفه التاريخي ،كذلك االمر بالنسبة اىل
العلم .انا مهووس بالوثائق ،وارى انه اذا مل
يجلب الباحث معلومات جديدة يف بحثه،
من االفضل ان ال يصدر اي عمل .لذا اكببت
عىل املصادر والوثائق الداخلية والخارجية،
يف البيوت واالديرة واملؤسسات والكنائس
واملحاكم الرشعية .اما يف خصوص الوثائق
الخارجية ،فتعقبناها من فرنسا اىل بريطانيا
والحقا تركيا .صار عندي كم هائل من
الوثائق .انا معروف بانني اعود اىل الوثائق
يف ابحايث ،اىل جانب انني من اتباع املدرسة

الجديدة يف التاريخ ،اي عدم اقتصار
البحث عىل التاريخ السيايس والعسكري
والديبلومايس ،بل تع ّديه اىل الدميوغرافيا
التاريخية والتاريخ االقتصادي واالجتامعي
والحضارة املادية مثل الطواحني ،معارص
الزيت ،دواليب الحرير ...اي جوانب الحياة
املعيوشة .هناك فن وادب ومدارس وتاريخ
تربوي ال تتم االضاءة عليها ،بل يكتفون
فقط باملعارك والحروب التاريخية ،وهذا
ليس سليام .يجب التوغل يف العادات
والتقاليد االجتامعية التي كانت سائدة
واملأكل واملرشب .بهذا املعنى ،التاريخ
االجتامعي واالقتصادي يخفف العصبيات.
استنتجت من قراءيت للتاريخ ان لبنان كان
دولة حياد بني مختلف الطوائف ،وكانت
هناك مودة وجرية وعيش مشرتك حقيقي
بني املسلمني واملسيحيني .ابن جبري مثال
تحدث عن عيش متصوفة يف جبل لبنان
وكانوا يتكلمون لغة ال نعرف مضمونها .كام
ان قبالن القايض الدرزي ت ّربع بارض للروم
الكاثوليك عام  1712وكتب يف الصك "يد
وفرغت الختها" .كان اهل الجبل يعيشون
بتناغم بعضهم مع بعض قبل مجيء الفنت يف
القرن التاسع عرش .حني جاءت الفنت ،يجب
ان نعرف اسبابها .هناك اسباب داخلية
واخرى اقليمية ودولية ،اي رصاعات بني
الطوائف وضمن الطوائف .القوى االقليمية

تلعب دورا يف هذه الفنت ،مثل االمرباطورية
العثامنية والفرنسيني واالنكليز ...يعني
التدخل الخارجي يؤدي اىل الرصاعات.
االستنتاج يكون بانه عىل طوائف لبنان ان
تفهم ان ال غنى عن الطائفة االخرى ،وان ال
تعبئ شبيبتها بالحقد وكره االخر ،الن هناك
مئات السنني من العيش املشرتك الذي
شهده التاريخ بتناغمه وانسجامه ،ويجب
اخذه كنموذج للمستقبل ،وهنا اهمية
تعليم التاريخ.
■ يف الكتاب نفسه تشري اىل ان اللبنانيني
اليوم يعانون من ازمة تتعلق بالهوية
الوطنية ،واخرى ترتبط بغياب رجاالت
قادرين عىل االنتقال بلبنان من دولة
الطوائف ،اىل الدولة الحديثة .يف رأيك ما
سبب ازمة الهوية الوطنية؟
□ هناك عوامل عدة .سنة  ،1943رصنا
دولة مستقلة .لكن بدال من ان تضع هذه
وترب عقول شبيبتها
الدولة برامج تربوية ّ
عىل الوالء للوطن ،استمرت املدارس
الطائفية ـ املسيحية واالسالمية ـ يف تنشئة
شبيبتها عىل الوالء للطائفة .هناك ايضا تلكؤ
الدولة يف مسألة االمناء املتوازن يف املناطق
الطرفية واالرياف ،فاستمر التخلف .اخريا
جاءت نشأة ارسائيل يف املنطقة لتعزز
النعرات املذهبية والطائفية يك تبقى

الدول املحيطة بها ضعيفة .الرد عىل ذلك
يكون بالوعي الوطني ،واالعرتاف بان لبنان
جزء من محيطه العريب تربطه به مصالح
مشرتكة ،لكنه ايضا يتمتع بخصوصيته يف
اطار هذه املنظومة ،والتأكيد عىل اهمية
حقوق االنسان والدميوقراطية يف ابعادها
االقتصادية واالجتامعية.
■ عملت عىل وثائق االرشيف العثامين
للكشف عن جذور املجتمع اللبناين،
فاصدرت دراسات عدة يف هذا امليدان .ما
هي اهمية دراسة هذه الوثائق بالنسبة اىل
تاريخ لبنان االجتامعي ،كام اعتادت عليه
عموما املدرسة التاريخية يف لبنان؟
□ ع ّلمت تاريخ الدولة العثامنية يف
الجامعة .من خالل مطالعايت ،الحظت انه
ال ميكننا كتابة تاريخ لبنان من دون العودة
اىل االرشيف العثامين .عليه خضعت لدورة
يف تعلم اللغة العثامنية يف جامعة مرمرة،
سمح يل بالدخول اىل االرشيف .وجدت
ماليني الوثائق .انا اهتممت مبا يسمى
"طابو دفرتي" ،اي االحصاءات العثامنية
يف ما يخص االسامء والرضائب .توغلت يف
الدميوغرافيا التاريخية .اعتربت انني اجدد
يف التاريخ ،وانا االول الذي اشتغل عىل
الدميوغرافيا التاريخية يف لبنان ،وانجزت
حتى االن حوايل  12كتابا من بينها اطلس.
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كتاب الشهر

عبد الحميد بعلبكي ...نوادر وطرائف من جبل عامل

"حديث الشيخوخة" يعيد اإلعتبار إلى األدب الشعبي
يف "حديث الشيخوخة" د ّون ابن بلدة العديسة حكايا ومرويات وقصصا وطرائف
وحوادث سياسية واجتامعية واقتصادية تداولها اهل جبل عامل وتناقلوها عرب
االجيال ،لكنها ظلت محصورة هناك .مل يتح الحد السامع بها او تدوينها حتى
ّ
يشكل عبد الحميد بعلبيك ( 1940ـ )2013
مرآة لجيل ووعي اجتامعي وسيايس
وثقايف وابداعي .الفنان والشاعر والكاتب
الراحل املتعدد االهتامم ،ميكن ان نأخذه
بوصفه عصارة حقبة كانت فيها الثقافة
الشاملة واملعرفة املمتدة ومتعددة
املجال ،ابرز مالمحها.
كان ابن بلدة العديسة الجنوبية ،رساما
ونحاتا وشاعرا وروائيا وقاصا من طراز
رفيع ،ترك مجموعة من االعامل والدواوين،
اىل جانب لوحاته ومعارضه التشكيلية التي
اتخذت من التعبريية الواقعية مرتكزا لها.
وصف االنسان والطبيعة يف جميع احوالهام،
انطالقا من ان الفن ضمري االنسان ومرآته
يف آن ،ال ميكنه ان ينأى عن هموم البرش
وانشغاالتهم وواقعهم وحاالتهم النفسية
والوجودية واالجتامعية .هكذا ،استدعى
اىل لوحاته الحرب (لوحته الشهرية "الحرب
االهلية") ،وبلدته الجنوبية برتاثها وعراقتها
وتاريخها املسطر مبقاومة االحتالالت
املتعاقبة ،وتقاليدها االجتامعية والدينية
(لوحته "عاشوراء") ومال اىل املنمنامت
الرشقية ،واظهر شغفا واضحا وجليا باللغة
والرتاث العربيني.
بعدما امىض يف العاصمة اللبنانية ثالثة
عقود كان فيها استاذا يف معهد الفنون،
ورئيسا لـ"جمعية الفنانني اللبنانيني للرسم
والنحت" ،اختار عبد الحميد بعلبيك
العودة اىل مسقطه ،ناشدا العزلة والهدوء
والعمل عىل مشاريعه االبداعية والشعرية
والفنية ونرش مقاالته النقدية والبحثية يف
الجرائد اللبنانية ،بعيدا من ضوضاء املدينة
وضجيجها .ها هو يعود اىل بريوت لكن هذه
املرة من باب "دار "نوفل ـ هاشيت انطوان".

نتعرّف الى منبع
عبارات شعبية في
احاديثنا اليومية ال نعرف
سياقها االول
تتوالى النوادر
والقصص الطريفة
والجادة لتصل الى 45

بعد رحيله ،ترك بعلبيك مكتبة كبرية يف
بيته ،واوراقا وقصاصات وكتبا ومشاريع ما
زالت عائلته تعمل عىل فرزها .اول الغيث
كتاب "حديث الشيخوخة" الذي ينتمي اىل
االدب الشعبي .يف هذا العمل ،جمع بعلبيك
حكايا ومرويات وقصصا وطرائف وحوادث
سياسية واجتامعية واقتصادية تداولها اهل
جبل عامل وتناقلوها عرب االجيال .انطالقا
من اهمية هذه القصص لناحية التاريخ
والتوثيق الحوال الجنوب وماضيه ونسيجه
االجتامعي والظروف السياسية واالمنية
التي مر فيها ،اكب بعلبيك عىل هذه
املهمة ليخرج بجوهرة مثينة تحايك اعامل
شيخ االدب الشعبي سالم الرايس (1911
ــ  )2003الذي يع ّد احد اعمدة الرتاث
الحكايئ اللبناين ،خصوصا يف الريف الجنويب.
يضم "حديث الشيخوخة" حكايات وسوالف
"تعود بنا اىل زمن يسبق الخط االزرق بني
العديسة وفلسطني ،ونوادر واكبت الذهنية

الفالحية وايام االقطاع وافرازات الحروب
وطبقة االثرياء الجدد "...وفق ما جاء يف
البيان التعريفي .هكذا ،سنقع عىل قصص
قصرية د ّونها بعلبيك تارة بلغة عربية
فصيحة ،مستدعيا مفردات بديعة سقطت
يف النسيان ،وطورا مبفردات وتعابري اهل
الضيعة ،وعرب رسد ملّاح ذيك سمته السخرية
والفكاهة .سنقع عىل مناذج متنوعة من
البرش والحاالت والظروف ،حتى ليمكننا
وصف الكتاب بأنه بانوراما اجتامعية
لجبل عامل يف حقب تاريخية وسياسية،
لكن دوما من خالل الطرائف .امر يجعل
القارئ يحار بني الضحك عىل هذه النوادر،
والتحس عىل ذلك
او االحساس باملرارة
ّ
الزمن اآلفل .مثال ،سيستدعي بعلبيك زمن
الثالثينات ،يوم كانت مدينة حيفا مت ّثل
ملعظم سكان املناطق الحدودية يف لبنان،
ما متثله اليوم مدينة بريوت من فرص عمل
وتحصيل الرزق والعيش .وسنقرأ كيف
كان اهل الجنوب يقصدون حيفا للعمل
والتجارة والعكس صحيح ...هذا كله قبل
ضياع فلسطني عام .1948
من اجواء العديسة ،د ّون بعلبيك "رجل
من نوع آخر" .تعود هذه الحادثة اىل
عام  1889يوم اطلقت السلطنة العثامنية
حملة "الرديف" بهدف قمع احدى الثورات
يف اليمن .وعليه ،استدعت الشباب من
"منطقة سوريا" اىل الخدمة االجبارية.
وكانت العديسة من البلدات التي استدعي
شبابها اىل الخدمة من بينهم شاب يدعى
اسعد عيىس رمال .رغم تنك ّره يف زي امرأة
مل ينجح يف خداع املأمور وتجنيبه الخدمة
االجبارية ،اال ان اسعد كان واسع الحيلة
والذكاء مع انه كان اميا .بعدما شارك يف
بعض الحروب ورأى ويالتها ،نجح يف الفرار
من الجيش وقرر العودة اىل العديسة سريا
عىل االقدام رغم املسافة الشاسعة .امىض
ستة اشهر يف رحلته الشاقة تلك ،وكان

غالف الكتاب.

يسري متخفيا وحايف القدمني ،ويف حوزته
اربع لريات ذهبية عثملية .وخوفا من ان
يسلبه اياه قطاع الطرق ،كان يبتلعها كل
صباح يف جوفه .وحني يتغ ّوط وتنزل اللريات
االربعّ ،
ينظفها ثم يبتلعها من جديدّ .
ظل
عىل هذه الحال حتى ادرك بلدته .هناك،
امىض حياته يف رعاية عجال (قطيع ابقار)
العديسة والداشورة ،وانجب الكثري من
االوالد حتى صاروا يش ّكلون اليوم قسام
كبريا من "الرماملة" يف البلدة ،وعاش فوق
التسعني من العمر ،ومل يلجأ اىل الطبيب
للتداوي اال مرة واحدة سبقت موته بايام.
من البطوالت التي تحىك عن بلدة حوال،
نقرأ نصا طريفا بعنوان " ...اال دب حوال".
هنا ،يد ّون بعلبيك واقعة يتناقلها اهل
الجنوب جيال بعد جيل عن عنفوان هذه
البلدة .يومها ،كان خليل بك االسعد زعيم
جبل عامل االكرب واالشد سطوة بني الزعامء.

حني وضع "الخط الهاميوين" الصادر عن
ايام السلطان عبد املجيد موضع التنفيذ،
ويقيض بتمليك االهايل ما كان يسمى
االرايض االمريية ،سعى خليل بك اىل ان
يكون رشيكا للفالحني بنصف االرايض
الجاري متليكها يف جبل هونني .وقد نجح
يف ذلك بعد ضغوط وتهديد ووعيد مارسها
عليهم .وحني وصل الدور اىل بلدة حوال،
استدعي وجهاؤها لتقديم االقرار املطلوب.
اال ان هؤالء متردوا ورفضوا ان يفعلوا ذلك
رغم كل التهديدات التي تع ّرضوا لها .من
يومها ،ينقل عن خليل بك عبارته الشهرية
"كل الدباب رقصت اال دب حوال".
من اجواء حياة التآلف واملودة بني اهل
الجنوب ،نقرأ قصة "ليك ال تخ ّلف السامقة
من جديد"ّ .
تدل هذه الحادثة كام غريها
يف الكتاب كيف كانت الخالفات بني
الجريان تحل بالود والنكتة والوجه السمح

والوساطات الخرية .يف هذه القصة ،يروي
بعلبيك عن خالف وقع يف الستينات من
القرن املايض بني س ّلم ب ّرو واحد جريانه يف
تسمى الدواوير بسبب ح ّد يفصل بني
محلة ّ
عقارين يخصانهام .يومها ،ادعى سليم ب ّرو
ان الجار نقل الحد اىل داخل ارضه مسافة
مرتين او ثالثة ،وان شجرة ّ
سمق كانت
داخل ارضه ،اصبحت هكذا داخل ارض
الجار .لذا ،ف ّوض حل هذا الخالف اىل لجنة
من "االوادم" يف البلدة .انكر الجار امام
اللجنة ان يكون نقل الحد مؤكدا" :بالله
ومبحمد بن عبد الله" ان شجرة السامق
كانت داخل ارضه من االساس ،وانه منذ
ان اطعمت ،كان يقطف مثرها سنة بعد
اخرى .و"عندما احتدم الجدل وكرثت
مداخالت االوادم ،قال سليم ب ّرو بربوده
املعتاد ،موجها كالمه اىل خصمه :طيب
يا سيدي ،كرامة هاالوادم انا متنازل عن
حقي ،بس بدي انه السنة القادمة ما ترجع
تخ ّلف السامقة عندي من اول وجديد...
تضاحك االوادم وطأمنوا ابا نسيم بأنهم مل
يقبلوا ان تخ ّلف السامقة مرة ثانية .وبهذا
ّ
فض الخالف".
هكذا ،تتواىل النوادر والقصص الطريفة
والجادة عىل مدى الكتاب لتصل اىل
 45قصة يؤدي بطوالتها اناس عاديون،
فالحون ،وام ّيون ،اال ان معظمهم متتع
بالدهاء والذكاء الفطري والخربة الحياتية
والطرافة وحس الفكاهة ايضا .امللفت ان
عددا من العبارات الشعبية التي باتت
الزمة يف احاديثنا اليومية نستخدمها
يف موقف معني ،وال نعرف منبعها وال
السياق االول الذي وردت فيه ،تظهر هنا
بقصتها وروايتها الكاملة ،مرممة ذاكرتنا
ووجداننا الجمعي.
كتاب "حديث الشيخوخة" اضافة اىل مكتبة
كل لبناين ،يشعر مبسؤولية وفضول ملعرفة
تاريخه وتاريخ بلداته .االهم فهم الرتكيبة
والنسيج االجتامعي اللبناين ،النه مهام قرأ
من كتب تاريخية ،وحده "االدب الشعبي"
يفتح له وجدان شعب ومزاجا وذاكرة بهذا
الصدق والشفافية والتلقائية ،وباسلوب
ّ
مسل ملؤه الظرافة والبداهة الفطرية.
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املكتبات
واجهة املكتبات
واجهة
■ بعد روايته "نوميديا" التي نالت
"جائزة املغرب للكتاب  "2016ودخلت
الالئحة القصرية لجائزة "بوكر" للرواية
العربية ،ها هو طارق بكاري يعود برواية
جديدة تحمل عنوان "مرايا الجرنال" (دار
اآلداب) .يأخذنا الكاتب املغريب واستاذ
االدب العريب هنا اىل مدينة متخيلة تدعى
ليكسوس تختزل تناقضات املدن العربية
وخيباتها .يحاول الكاتب طرح جملة
من القضايا املتعلقة اساسا بالرصاعات السياسية التي شهدتها
بعض البلدان العربية ،اىل جانب تيمة الهوية ،والذاكرة ،واالرث
الحضاري والثقايف للمنطقة من خالل قصتي حب تحتالن صفحات
الرواية.
■ اشتهر الفيلسوف االيطايل جورجيو
اغامبني ( )1942بشغله االستقصايئ
عىل مفاهيم سياسية وفلسفية ترتبط
بحالة االستثناء يف اي دولة ،وهي شبيهة
بحالة الطوارئ ،لرتتكز اىل امكان تخطي
القوانني من اجل املصلحة العامة .اخريا،
انتقل كتابه "املنبوذ" اىل لغة الضاد عن
"منشورات الجمل" (ترجمة عبد العزيز
العيادي) .يحاول هذا العمل الربط بني
رغبات النفس البرشية ونزعاتها وفكرة القانون واملؤسسات من
خالل مفهوم "الحياة العارية" التي يعيشها الفرد املنبوذ.
■ عن "الدار العربية للعلوم نارشون"،
صدر كتاب "من وحي الجامل والفن ـ
مدخل اىل فلسفة الفن وعلم الجامل
ـ تحليل نفوذ الجامل اىل باطن العقل
البرصي والحيس" للكاتب رياض الجرعي.
ملاذا يؤثر فينا الجامل؟ كيف ينظر
الفالسفة اىل الفن والجامل؟ كيف نف ّرق
بني الفنان الحقيقي والفنان املزيف؟
وكيف نتذ ّوق االعامل الفنية؟ هل الفن
مرتبط بالرشط االخالقي؟ هذه االسئلة
وغريها يحاول املؤلف ان يجيب عنها ،منطلقا من فرضية اساسية
يف الكتاب هي ان االحساس بالجامل فطري يتمتع به كل انسان،
وليس حكرا فقط عىل الفنانني وبعض النخبة.
■ "ترامب بال قناع :رحلة من الطموح والغرور واملال والنفوذ"
(ترجمة ابتسام بن خرضاء) عنوان الكتاب الجديد الذي نقلته

"دار الساقي" اىل لغة الضاد .مؤلفا
العمل مايكل كرانيش هو مراسل سيايس
استقصايئ لصحيفة "واشنطن بوست"
ومارك فيرش محرر رئييس يف "واشنطن
بوست" ،وحاز االثنان جوائز عدة عىل
اعاملهام .اما كتابهام املشرتك ،فكناية
عن سرية تقدم صورة مركبة عن الرجل
الذي صار رئيسا للواليات املتحدة ،بدءا
بنشأته املرتفة يف منطقة كوينز ،وصوال
اىل صعوده املثري عام  2016ليصري رئيسا للواليات املتحدة .يو ِّثق
الكتاب جذور عائلة ترامب وجهوده التي اتسمت بالعدائية لفرض
حضوره يف االوساط االجتامعية يف نيويورك ،وولعه بالرهانات
الخطرية عىل العقارات واالعامل ذات العالمات التجارية ،واخريا
عىل نفسه .وكان الصحافيان املحنكان اجريا مقابالت مع ترامب يف
اثناء اعداد الكتاب ،وقاربا كل ما يتعلق بهذا الرجل بدءا بارتباطه
خالل شبابه با ُملضا ِرب املتن ّفذ روي كوهني ،وصوال اىل تعامالته
املزعومة مع عامل الجرمية املنظمة ومشاريعه املثرية للجدل.
■ يف كتابه الجديد "الهوية واملعرفة،
املجتمع والدين" (دار الطليعة) ،يطرح
الدكتور عبد الغني عامد اشكالية الدين
والتدين يف املجتمع يف ظل تعدد الهويات
وانعكاساتها الثقافية واملعرفية.
وكان املؤلف قد ع ّرف عمله بأن
"الكتابات تعكس يف صيغتها الراهنة
دياليكتيك الرصاع عىل الهوية والدين
واملعرفة والثقافة يف عاملنا العريب ،اال ان
هذا الرصاع ليس مفصوال وال ميكن له ان ينفصل عن االقتصاد
والسياسة واالجتامع" ،مؤكدا ان ما يطمح اليه مرشوعه البحثي
يتمثل يف "اعادة االعتبار اىل العقل من جهة والعمل عىل انسنة
الفكر ونتاجاته من جهة اخرى".
■ يف ديوانه الجديد "العابرون نحو
مدن الضياع" (دار نلسن) ،يبدو الشاعر
اللبناين بسام دهيني مأخوذا بهواجس
وانشغاالت وجودية وشخصية.
مفردات املوت والهزمية والتعب
والوحدة والزمن الذي ينقيض ،تخيم عىل
املجموعة مثل قصيدة "آخر الوصايا"
و"شقاء الوحدة" .لكن ذلك ال يستبعد
الحب الذي نراه حارضا يف قصائد اخرى
مثل "اطل من عينيك عىل ذايت".
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تغذية
ناتالي غرّة

يذكر ان الشاي والقهوة واالعشاب ،باالضافة اىل
الكالسيوم وادوية اخرى ،ميكن ان متنع مادة
الحديد من ان تدخل الدم عرب امتصاصها من
االوعية .لذا ينبغي تجنب رشب الشاي مبارشة
قبل او بعد او مع وجبات الطعام ،ويستحسن
تناوله بني الوجبات.

ماذا بالنسبة اىل النباتيني؟

نقص الحديد وتداعياته على الصحة
النظام الغذائي املتوازن هو الحل

يعترب الحديد من املعادن املهمة جدا لجسم االنسان وصحته ،النه يساعد يف
صنع مادة الهيموغلوبني املكون االسايس يف خاليا الدم الحمر التي تحمل
بدورها االوكسجني اىل جميع اعضاء الجسم ومتنح الدم اللون االحمر
اذا كان مستوى الحديد يف الجسم منخفضا،
فهذا يدل عىل ان خاليا الدم الحمر ال
تحتوي عىل كمية كافية من الهيموغلوبني.
يف البداية قد ال يالحظ الشخص املعني اي
اختالف او تغيري يف منط حركة الجسم ،لكن
مع الوقت ميكن ان يشعر بالتعب .وكلام
تضاءلت نسبة الحديد يف الجسم ،شعر
االنسان بالضعف ،وبعدم القدرة عىل القيام
مبجهود جسدي كبري .هذه الحالة تسمى
"فقر الدم" .هناك اسباب مختلفة تؤدي
اليها ،لكن االكرثها شيوعا هي الناجمة عن
نقص يف مادة الحديد.

ما هي مصادر الحديد؟

البعض اىل نقص الحديد يف الدم طاملا توجد يف
نظامنا الغذايئ العادي ،اللحوم الحمر ،الحبوب،
البقوليات والخرض؟
الجواب سهل :اذ كنا ال نتناول ما يكفي من
االطعمة التي تحتوي عىل الحديد ،فمن الطبيعي
ان تنخفض مستوياته يف الدم .لذلك عىل كل
الناس ،خصوصا النباتيني منهم ،تناول ما يكفي من
الوجبات التي تحتوي عىل الحديد الن امتصاص
الجسم للحديد يكون اقل اذا كان من مصادر غري
اللحوم .لهذا السبب فان الفتيات والنساء هن
اكرث عرضة النخفاض مستويات الحديد بسبب
فقدان الدم ،من خالل الدورة الشهرية او الحمل.
وقد يكون االطفال عرضة له ايضا.

ميكن لكل شخص ان يحصل عىل ما يكفيه االطعمة التي تحتوي عىل مصادر جيدة من
من فيتامني الحديد اذا ما اعتمد نظاما غذائيا الحديد:

متوازنا ،يشمل مجموعة متنوعة من االطعمة.
لكن السؤال الذي يطرحه كثريون :ملاذا يتعرض

• اللحوم الحمر.
• الحبش والدجاج.

• الكبد هو االغنى بالحديد ،ولكن ال يوىص به
للنساء الحوامل.
• السمك ،خصوصا االسامك الزيتية التي ميكن
تجميدها او املعلبة (مثل املاكريل والرسدين).
• البيض.
• الحمص.
• العدس.
• املكرسات.
• البذور (دوار الشمس والكتان).
• االرز االسمر الكامل.
• خبز القمحة الكاملة.
• الخرض ذات االوراق الخرض.
• القرنبيط.
• الفاكهة املجففة وخصوصا املشمش والزبيب
والخوخ.
قد يساعد الفيتامني ( Cالذي يسمى احيانا حامض
االسكوربيك) الجسم عىل امتصاص الحديد ،وذلك
للحصول عىل كمية اكرب من خالل الطعام الذي
نتناوله .واالطعمة الغنية بالفيتامني  Cيجب ان
يتم تناولها مع وجبات الطعام ،وهي عىل سبيل
املثال :الخرض الطازجة ،الفاكهة ،املرشوبات مثل
عصري الربتقال الطازج والحوامض.

الحديد اآليت من مصادر غري اللحوم هو اكرث
صعوبة لالمتصاص داخل الجسم .لكن االشخاص
الذين ميكنهم اتباع نظام غذايئ نبايت متوازن،
ينبغي ان يكونوا قادرين عىل الحصول عىل ما
يكفي من الحديد يف وجباتهم ،مبا يف ذلك بعض
االطعمة املذكورة اعاله .ميكن هنا للطبيب ان
يعطي املزيد من املشورة ،واذا لزم االمر ميكن
املتابعة من اختصاصيي التغذية.

هل ان االنسان يف حاجة اىل تناول اقراص الحديد؟
من املفضل ان ال يتناول االنسان مكمالت الحديد
او اقراصه .اذا كان مستواه يف الجسم منخفضا
جدا ،يعود اىل الطبيب االختصايص ان ينصح مبا
يجب تناوله من مكمالت غذائية نتيجة فحوص
كاملة وتشخيص شامل .علام ان للمكمالت او
اقراص الحديد اعراضا جانبية عند البعض مثل
االمساك او الغثيان.

ما هي كمية الحديد التي يحتاج اليها
الجسم يوميا؟

 الرجال 8 :ملليغرامات يوميا. النساء (بني  19و 50عاما) 18 :ملليغراما يوميا،علام ان نسبة الحديد يف الدم تختلف خالل فرتة
الحمل والرضاعة .اما النساء فوق الـ 51فـ 8
ملليغرامات يوميا.

الشمندر :فوائد صحية مذهلة

هناك اطعمة مختلفة ترفد الدم مبادة الحديد ،لكننا ننصح بتناول
الشمندر .ويف ما ييل فوائده الغذائية:
• مغذ جدا ومناسب للجهاز الهضمي باكمله.
• مينع فقر الدم :يحتوي عىل نسبة عالية من الحديد لتجديد خاليا
الدم الحمر واعادة تنشيطها وتزويد الجسم االوكسجني النقي.
• يساعد يف توازن ضغط الدم :يخفض ارتفاع ضغط الدم او يرفع
الضغط املنخفض.
• يكافح الرسطان :مادة "البيتني" هي من االحامض االمينية يف
الشمندر ،لها خصائص مهمة مضادة للرسطان.
• يخفف من االمساك :رشب عصري الشمندر بانتظام يساعد يف
تخفيف االمساك املزمن.

• يزيل السموم :عصريه يساهم يف التخلص من السموم يف الجسم.
• يعالج قرحة املعدة :تناول العسل مع عصري الشمندر مرتني او
ثالث مرات يف االسبوع عىل الريق يساهم يف معالجة القرحة.
• يطهر الكبد :فضائل التطهري يف عصري الشمندر تساعد
يف التخلص من التهاب الكبد الوبايئ والتسمم الغذايئ واالسهال
والتقيؤ.
• يداوي اضطرابات الجلد :املاء الناتج من غيل الشمندر مفيد
جدا اللتهابات الجلد ،وللتخلص من البثور.
• يخفض الكوليسرتول :يحتوي عىل االلياف القابلة للذوبان،
والتي ثبت ايضا انها تخفض معدل الكوليسرتول الضار يف الدم
(.)LDL
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مقال

رياضة
رئيس اإلتحاد اللبناني أللعاب القوى:
لم الشمل وإعادة توحيد الجهود
سأعمل على ّ

مل تكن انتخابات االتحاد اللبناين اللعاب القوى يف ايلول سهلة عىل االطراف
الذين خاضوها .اضافة اىل انها كانت باكورة انتخابات االتحادات الرياضية،
شهدت معركة قاسية ادت اىل فوز كامل لالئحة التي كان يرأسها الرئيس الحايل
لالتحاد روالن سعاده وسقوط الئحة االمني العام السابق لالتحاد نعمة الله بجاين
الذي خرج منه

اكرث من العدائني والنوادي ،واستمعت اىل
هواجسهم ومطالبهم وساهمت وزماليئ يف
االتحاد السابق يف تأمني سفر البعثات اىل
املسابقات والبطوالت العربية والقارية .وكنا
عىل عالقة متينة مع النوادي كلها.
■ ملاذا ترشحت لوالية جديدة؟
□ من حق كل رئيس اتحاد ان يرتشح لوالية
ثانية ،فال النظام وال القانون مينعان ذلك .لو
مل اكن واثقا من عالقتي بالنوادي ملا ترشحت.
يف العاب القوى االتحاد يف حاجة اىل وقت
كبري لتنفيذ برنامجه وتحقيق مشاريعه.
عدت الن لدي املزيد من االهداف لتحقيقها.
■ مرتاح اىل نتائج االنتخابات وفوز الئحتك
كاملة؟
□ طبعا ،كنت افضل ان تكون االنتخابات
توافقية وتفوز الئحتنا بالتزكية .لكن تبني
الحقا ان ما حصل ال ييسء وال يرض باللعبة.

رئيس االتحاد اللبناين اللعاب القوى روالن سعاده.

مل تقترص تداعيات معركة انتخابات االتحاد
اللبناين اللعاب القوى عىل نتائج انتخابات
عدد كبري من االتحادات الرياضية ،فاالتحاد
ال يزال يعاين من ذيولها نتيجة شكوى تقدم
بها احد املرشحني عىل الئحة االمني العام
السابق نعمة الله بجاين لدى وزارة الشباب
والرياضة ،وبطعن لدى القضاء يف قانونية
االنتخابات ورشعيتها بهدف الدفع اىل اعادة
اجرائها.
"االمن العام" زارت رئيس االتحاد روالن
سعاده وحاورته عن واقع االتحاد ومستقبل
اللعبة.

نتائج االنتخابات دفعت
البعض الى مسح كالمه
وتعهداته والطعن فيها

■ ماذا حققت يف واليتك االوىل عىل رأس
االتحاد؟
□ اكتشفت اللعبة اكرث ،وتعرفت عىل واقعها
وعىل نقاط القوة والضعف فيها .تقربت

■ كيف تصف الوضع الراهن يف اللجنة
االدارية لالتحاد؟
□ اكرث من ممتاز .ما حصل شكل نقلة نوعية
باالشخاص الجدد وطريقة العمل التي
فوجئت بها ايجابيا .يف مقارنة بسيطة بني
االعضاء الحاليني واالعضاء السابقني شعرت
باالرتياح اكرث اىل طريقة العمل ،واتوقع
تطورا كبريا يف اللعبة بقيادة اللجنة االدارية
لالتحاد واالعضاء الجدد.
■ كيف تقوم عمل االمانة العامة وتحديدا
االمني العام اييل سعاده؟
□ ال شك يف ان االمني العام السابق لالتحاد
نعمة الله بجاين ترك فراغا كبريا ،واي شخص
يتوىل املنصب وليس لديه خربة يف عمل
االمانة العامة يف اتحادات سابقة سيكتشف

ان العمل يف هذا املنصب يف رياضة العاب
القوى شاق ومتعب ويف حاجة اىل جهد
مضاعف .االمني العام الحايل اييل سعاده
اهنئه عىل عضويته يف اللجنة التنفيذية
للجنة االوملبية ،وهو يقوم بواجبه اىل حد
كبري ،ونحن جميعنا اىل جانبه ونعرتف اننا يف
حاجة اىل وقت العادة عمل االمانة العامة
اىل سابق عهدها وهذا الوقت لن يكون
طويال.
■ ملاذا مل تفلح املساعي يف تركيب الئحة
توافقية وتجنيب االتحاد معركة؟
□ بكل رصاحة الن رئيس الالئحة املنافسة
كان يعترب ان املعركة محسومة لصالحه.
ويف رأيي املتواضع ان عدم توافق االمني
العام السابق مع االمني العام الحايل،
وحب االول للوصول اىل الرئاسة دفعاه اىل
اتخاذ قرارات خاطئة .اضافة اىل استعداده
للمعركة خصوصا بعد املصالحة التي تدخل
بها ابراهيم منىس لجمع االمني العام السابق
باالمني العام الحايل ،ومنذ ذلك الوقت بدأت
العالقة تتغري بيني وبينه وبدأ طموحه يكرب.
حاولت قدر املستطاع ان الفته اىل تبديل
يف املواقف فكانت اجاباته دامئا غري مقنعة
ومل تبدل من شعوري .لقد حاول اللعب عىل
التناقضات لكنه مل يفلح.
■ ماذا عن الشكوى التي تقدم بها عضو
االتحاد السابق جان غاوي الذي كان مرشحا
عىل الئحة االمني العام السابق بجاين؟
□ كان هناك اتفاق مسبق بيني وبني الالئحة
املنافسة عىل عدم الطعن يف اي نتيجة تصدر
عن الجمعية العمومية .وتوافقنا عىل ان
الخارس يهنئ الفائز بروح رياضية .وهذا
الكالم تكرر وتأكد خالل جلسة االنتخاب
عندما طرح مندوب وزارة الشباب والرياضة
عيل حازر السؤال عىل جميع املرشحني وامام
جميع اعضاء الجمعية العمومية الذين
وافقوا باالجامع عىل السري يف االنتخابات
وفق النظام الداخيل لالتحاد ،فد ّون حازر
املوقف الجامع يف محرض الجلسة من

كرة قدم
من دون مالعب!
مع انطالق التصفيات اآلسيوية املؤهلة لنهائيات كأس آسيا يف كرة القدم
املقررة يف االمارات عام  2019التي مل يعد يفصلنا عنها سوى اسابيع قليلة ،ال
يزال الجهاز الفني للمنتخب اللبناين عاجزا عن ايجاد ملعب الجراء التامرين
استعدادا للمباراة االوىل يف التصفيات امام هونغ كونغ ،او حتى القامة املباراة
لعدم وجود ارضية ملعب صالحة الستضافتها!
ال يختلف اثنان عىل ان كرة القدم تعاين عىل صعيد تأمني البنى التحتية التي
تشكل االرضية الرضورية لتنظيم مباريات يف افضل ظروف ممكنة حيث
تغرق مالعب كثرية يف مستنقع االهامل ،يف وقت يبدو االتحاد عاجزا وغارقا
يف رصاعاته الداخلية والكيدية وتصفية الحسابات الشخصية التي ال تنتهي،
ومنهمكا يف تنظيم بطوالته يف املالعب املتاحة له ،بغض النظر عن اهلية هذه
املالعب من عدمها.
مؤسف ان يكون واقع مالعبنا مزريا اىل هذه الدرجة بعد مرور  17عاما
عىل استضافة لبنان نهائيات بطولة آسيا يف كرة القدم ،حيث انفقت املاليني
من الدوالرات لبناء مالعب وتجهيزها ضاعت هباء يف بالد غارقة يف الفساد
والديون من دون محاسبة او رقابة.
"حقول للفالحة والزرع" تشبيه ينطبق عىل معظم املالعب التي تقام عليها
مباريات الدوري املحيل .بدءا من ملعب "مدينة كميل شمعون الرياضية"
الرصح الريايض االكرب الذي اغلق مجلس ادارته ابوابه الكرث من  900يوم
ملعالجة مشكلة الجرثومة التي فتكت بعشب امللعب ،ليفاجأ الجميع بانه
عاد اسوأ مام كان عليه بعد اقل من  60يوما عىل عودة املباريات عىل ارضه،
مرورا مبلعب بريوت البلدي وارضيته التي ليست افضل حاال وهو ال يزال
خارج الخدمة منذ فرتة غري قصرية ،ناهيك مبالعب تحولت اىل ثكن عسكرية
مثل برج حمود واخرى مدرجات غري قانونية مثل ملعب امني عبد النور
البلدي يف بحمدون ،او اخرى مهملة ومنسية منذ سنوات او ذات ارضية من
العشب االصطناعي الذي اثبتت الدراسات انه مرض بالالعبني .ليبقى ملعب
صيدا البلدي االقل سوءا بني السيئني والذي يتحمل عبء معظم املباريات
رغم عشبه غري املتناسق والحفر املوجودة فيه التي تتسبب يف اصابة الالعبني.
ال شك يف ان الحفاظ عىل املنشاءات الرياضية مسؤولية مشرتكة بني الدولة
املفرتض ان تكون حريصة عىل املرافق العامة ،وتحاسب املسؤولني عن التقصري
فيها ،والبلديات املفرتض ان تويل مالعبها االهتامم والرعاية والصيانة ،ووزارة
الشباب والرياضة التي يفرتض ان تقوم بدورها باملراقبة واملحاسبة.
وعىل امل يف ان يكون قرار انشاء هيئة ادارة املنشاءات الرياضية الذي وضع
عىل نار حامية بعد سنوات من االهامل واملامطلة ،الحل االنسب العادة
تصحيح وضع املالعب وان يف حده االدىن ،حتى ال تبقى كرة القدم من دونها.
نمر جبر

nemer.jabre66@yahoo.com
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رياضة
دون اي اعرتاض او تحفظ .لكن النتيجة
التي مل تكن مرضية لالئحة املنافسة دفعت
البعض اىل مسح كالمه وتعهداته والطعن يف
االنتخابات.
■ هل حصل االتحاد عىل افادة من وزارة
الشباب والرياضة؟
□ طبعا ،ووفق االصول وضمن املهل املعمول
بها .الوزارة تعترب االنتخابات قانونية النها
جرت باجامع النوادي ووفق رغبة الجمعية
العمومية لالتحاد التي هي اعىل سلطة.
■ ماذا عن الشكوى لدى القضاء حول
قانونية االنتخابات واللغط الحاصل يف بنود
املرسوم 8990؟
□ الجميع بات يعلم مبا فيهم الطرف االخر
ان اي انتخابات جديدة ستكون نتائجها
افضل من نتائج االنتخابات السابقة .قبل
ثالثة ايام من االنتخابات حصل اتفاق بني
املرشحني عىل معارضة املرسوم  8990والسري
يف االنتخابات بحسب النظام الداخيل لالتحاد
وبلجنة ادارية من تسعة اعضاء حرصا عىل
عدم تعريض االتحاد الي توقيف خارجي
وعدم تعريض لبنان لعقوبات رياضية هو يف
غنى عنها ،وحرصا عىل ابطال العاب القوى
الذين لديهم استحقاقات خارجية عدة،
وخصوصا ان رئيس اللجنة التنفيذية للجنة
االوملبية اللبنانية جان هامم كان يتابع امللف
عن كثب وطالب مرارا وتكرارا وزير الشباب
والرياضة السابق العميد عبد املطلب
حناوي بتعديل املرسوم يف مجلس الوزراء
بعد وضعه لفرتة طويلة يف جدول االعامل،
لكن الوضع السيايس الذي كان سائدا حال
دون اقراره .بعد االنتخابات الرئاسية بايام
اقر مجلس الوزراء يف اول جلسة مرسوم
تنظيم الحركة الرياضية والشبابية يف لبنان
تحت رقم .4881
■ هل صحيح ان االمني العام السابق
لالتحاد نعمة الله بجاين رفض عرضاً للعودة
اىل االتحاد؟

□ انا كرئيس اتحاد ال علم يل باي عرض قدم
لالمني العام السابق حتى يرفضه.
■ كيف تق ّوم مستوى العاب القوى يف لبنان
مقارنة بالدول العربية؟
□ عىل مستوى الصغار والناشئني هناك
تقارب يف املستوى ،لكن الفارق يكمن يف
الفئات االكرب حيث تصبح تكلفة الدعم
عالية جدا تفوق قدرة االتحاد الذي يصب
اهتاممه يف شكل كبري عىل فئات الصغار،
الشباب والناشئني.
■ ما الذي يعيق التقدم والتطور؟
□ الرعاية التي يذهب اكرث من  %95منها
اىل االلعاب الجامعية ،ما يصعب علينا
تأمني املستلزمات للميض قدما يف تطويرها
وتقدمها .ولكن رغم كل ذلك فهي يف الف
خري مقارنة باوضاعها يف البلدان املجاورة.
■ هل يحصل االتحاد عىل مساعدة من
وزارة الشباب والرياضة؟
□ يف شكل سنوي .لكن تبقى غري كافية،
وكلنا امل يف الوزير الحايل محمد فنيش
لتفهم وضع االلعاب الفردية القادرة عىل
حصد ميداليات قارية ودولية.
■ من يتكفل بسد العجز املادي يف االتحاد؟
□ انا كرئيس لالتحاد لن اتردد يف سد
اي عجز يف االتحاد من اي مصدر عرب
العالقات الشخصية او عرب التواصل مع
رعاة واصدقاء.

وزارة الشباب والرياضة
تعتبر االنتخابات قانونية
النها جرت باجماع
الجمعية العمومية

■ ما هو مرشوعك للوالية الجديدة ،وهل
من صعوبات لتحقيقه؟
□ اعادة ّمل شمل العائلة وتوحيد الجهود
لصالح العاب القوى ،واالستفادة من املنشاءات
الرياضية وتحديدا املنشاة يف بعلبك التي
تستعد الستضافة اربعة معسكرات تتضمن
مسابقات للنوادي بالتعاون مع نادي القلعة
وبلدية بعلبك عىل نفقة االتحاد ،واعداد
املنتخبات الوطنية بفئاتها ،واملشاركة يف اكرب
عدد من املسابقات والبطوالت الخارجية،
ووضع خطة اعداد طويلة االمد لتحقيق
ميداليات عىل املستويني القاري والدويل.
■ ما الذي ينقص اللعبة لتحقق ميداليات
عىل الصعيدين القاري والعاملي؟
□ خطة طويلة االمد نحن يف صدد العمل
عليها ،من ضمنها تأمني عدد كبري من الرعاة
وتطوير الجهازين التدريبي والتحكيمي.
العاب القوى يف حاجة اىل سنوات للتطوير
وليس اىل اشهر مثل االلعاب االخرى.
■ خائف عىل مستقبل العاب القوى؟
□ ابدا ،طاملا هي يف اياد امينة فال خوف
عليها وال عىل مستقبلها.
■ كيف تصف العالقة مع جمعية "بريوت
ماراثون"؟
□ ممتازة ،فالجمعية تعمل بنشاط ونحن
نقدر الجهود التي تبذل.
■ ومع جمعية "ماراثون صيدا"؟
□ اكرث من ممتازة ،واعتقد بان النائبة بهية
الحريري سرتفع من مستوى "ماراثون صيدا"
ليصبح من اهم سباقات املاراثون يف العامل.
احيي واقدر جهود كل الذين يعملون لالنطالقة
القوية للسباق الذي سيشكل خطوة رائدة يف
سباقات املاراثون .ونحن كاتحاد اللعاب القوى
سنكون اىل جانبهم لدعمهم ومساعدتهم كام
يحصل يف السباقات االخرى .واشجع عىل اقامة
سباقات ماراثون يف كل املحافظات.
ن .ج
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رياضة
كرة الطاولة رياضة شعبية عمرها الف سنة

نمر جبر

تنوعت االراء حول نشأة لعبة كرة الطاولة .البعض يقول انها ترجع اىل زمن
املستعمرين الربيطانيني ىف الهند ،والبعض االخر يرجعها اىل جنوب افريقيا قبل
نشوب حرب قبيلة البوير يف السودان ،ومجموعة اخرى تقول ان رشق آسيا هي
اول من شهدت والدة هذه اللعبة منذ اكرث من الف سنة

رئيس االتحاد اللبناين لكرة الطاولة سليم الحاج نقوال.

اختلف االنكليز يف ما بينهم عىل اكتشاف لعبة
كرة الطاولة .بعضهم يقول انها امتداد طبيعي
لرياضة "التنس املليك" التي عرفت ىف فرنسا ىف
القرن الثاين عرش وتعرف اليوم باسم لعبة "كرة
الطاولة" ،فيام يعارض االمريكيون كل من يزعم
ان اللعبة قد نشأت يف غري بالدهم.
يعود تاريخ لعبة كرة الطاولة اىل عام 1890
حينام اخذت احدى البيوتات التجارية االمريكية
املعروفة باسم "باركر اخوان" (Parker
 )Brothersىف ترويج لعبة جديدة مشابهة
للتنس ،اطلق عليها "التنس املنزيل" ،بينام يذكر
املؤرخون الربيطانيون ان الفضل يرجع اىل
مبتكرها جيمس جيب ( )Jims GIBالذي اقدم
عىل تطوير اللعبة القدمية التي كانت متارس
ىف املنازل ووضع القوانني ملامرستها .ثم قام
بعد ذلك بادخال الكرات املصنوعة من الباغة

استمدت اسمها
"بينغ بونغ" من الصوت
الذي يحدثه ارتطام الكرة
باملضرب ثم بسطح الطاولة
بدال من الكرات املصنوعة من القامش ،واطلق
عليها اسم "بينغ بونغ" ويرجع السبب ىف هذه
التسمية اىل الصوت الذي يحدثه ارتطام الكرة
باملرضب ثم بسطح الطاولة .
عام  1904ابتكر الالعب االنكليزي جود املرضب
املطاط الذي ساعد عىل النهوض بهذه اللعبة
حتى وصلت اىل مستواها املعروف اليوم ،اذ

بات ىف مقدور الالعب ان ينوع يف رضباته
ويكسب كرة الدوران " ."Spinوقد دخلت
اللعبة اىل الدول العربية من طريق الطالب
العرب الذي كانوا يتابعون دراستهم يف الخارج
ومن طريق الجيوش االجنبية التي دخلت اىل
الدول العربية .
انترشت اللعبة يف اوروبا بني عامي 1905
و 1910ثم وصلت اىل اليابان ومنها اىل الكوريتني
والصني .عام  1921تأسس اول اتحاد للعبة هو
االتحاد االنكليزي للبينغ بونغ ثم تغري االسم
ليصبح االتحاد االنكليزي لكرة الطاولة .عام
 1926تأسس االتحاد الدويل يف املانيا من سبعة
اتحادات (يضم حاليا  220اتحادا) .يف السنة
نفسها اقيمت اول بطولة عاملية يف العاصمة
الربيطانية لندن مبشاركة سبع دول واحرز لقبها
العبني من هنغاريا .ويف عام  1932تأسس اول
اتحاد عريب يف العاصمة املرصية القاهرة التي
كانت اول عاصمة عربية تستضيف بطولة
العامل عام  .1939سنة  1988ادرجت لعبة كرة
الطاولة ضمن االلعاب االوملبية التي اقيمت يف
مدينة سيول يف كوريا الجنوبية.
تأسس االتحاد العريب لكرة الطاولة يف مدينة
االسكندرية عام  ،1956من  10دول هي لبنان،
االردن ،تونس ،السعودية ،السودان ،سوريا،
فلسطني ،الكويت ،ليبيا ومرص .وانتقل مقر
االتحاد اىل مدينة الرياض يف اململكة العربية
السعودية عام  1976ويضم خالياً  21دولة
ويديره مجلس مكون من  11عضوا .ينظم
بطولة مرة كل عامني يف احدى الدول االعضاء.
وقد شاركت اربع دول يف البطولة االوىل
التي اقيمت يف العاصمة السورية دمشق
عام  1955هي لبنان ،االردن ،سوريا ومرص.
تعترب االلفية الثالثة مفصلية بالنسبة اىل لعبة
كرة الطاولة .بعد مجموعة تعديالت طفيفة
طرأت عىل اللعبة ،جاء عام  2000ليحدث
انقالبا جذريا .بعد اوملبياد سيدين تغري حجم
الكرة لتصبح ابطأ نسبيا .فالكرة القدمية كانت
رسيعة جدا مام جعل امر مشاهدة مباراة

بكرة الطاولة خلف الشاشة مبارشة عىل
الهواء امرا صعبا ال بل مستحيال نظرا اىل رسعة
الكرة .واستبدل نظام شوط من  21نقطة اىل
شوط من  11نقطة عىل ان ينتقل االرسال
من العب اىل اخر كل نقطتني بدل  5نقاط.
والزم الالعب عدم اخفاء الكرة يف اثناء االرسال
ما ساعد يف اطالة تبادل الكرات والحد من
افضلية االرسال .كذلك الزم املرسل رفع الكرة
يف الهواء اقله  15سنتيمرتا افساحا يف املجال
امام الخصم لالستعداد جيدا الستقبال االرسال.
كام استخدمت نوعية كرات مختلفة منذ
عام  .2014ومل يخرق تفوق الصينيني الواضح
والرصيح يف لعبة كرة الطاولة سوى استثناءات
خجولة كام حصل يف اوملبياد برشلونة عام
 1992عندما احرز السويدي يان اويف فالدنر
امليدالية الذهبية بفوزه يف املباراة النهائية عىل
الفرنيس جان فيليب غاسني.
مل يستغرق انتشار اللعبة يف العامل وقتا طويال
نظرا اىل سهولة مامرستها وكلفتها غري املرتفعة
وفوائدها البدنية ،اذ ميتاز العب كرة الطاولة
برسعة البديهة والذكاء ورسعة رد الفعل والقدرة
عىل اكتشاف نقاط القوة ونقاط الضعف لدى
منافسه ،والرسعة ىف ادراك املواقف التخاذ
القرار املناسب يف الوقت واملكان املناسبني.
محليا تأسس االتحاد اللبناين لكرة الطاولة

يف  18شباط  1964يف نادي االدب والرياضة
كفرشيام ،مبسعى من ميشال سباط (اندية
الشباب) وشوقي القارح (االدب والرياضة)
وعصام قباين (الريايض بريوت) وسبريو
ابورجييل وجورج هاين اللذين كانا يدوران
يف فلكهم .علام ان لعبة كرة الطاولة كانت
انفصلت عام  1956عن االتحاد اللبناين لكرة
املرضب .ويضم االتحاد حاليا  103نواد واكرث

مواصفات
متارس لعبة كرة الطاولة عىل طاولة
خاصة قياسها  2،7مرتين  1،5 xمرتا
مستطيلة الشكل ،لونها غالباً اخرض ،او
ازرق غامق ،او اسود ،او برتقايل .يوجد
يف وسط الطاولة شبك فاصل (ارتفاع
 15،25سنتيمرتا) يقسمها اىل قسمني كل
قسم ميثل منطقة الالعب .ويبلغ طول
مرضب كرة الطاولة  15سنتيمرتا ،غري
انه ال توجد قوانني معينة تحدد طوله.
كام يبلغ قطر كرة الطاولة  40ميلليمرتا،
وهي وخفيفة جدا ،خشنة ،مجوفة
ومصنوعة من السليوليد.

من  1300العب والعبة من الفئات العمرية
املختلفة.
رئيس االتحاد اللبناين لكرة الطاولة سليم الحاج
نقوال الذي يشغل منصبه لوالية رابعة تواليا
(توىل مهام امانة الرس عام  1994ملدة  14عاما
قبل ان ينتخب رئيسا لالتحاد الول مرة يف 11
حزيران  )2011اضافة اىل منصبه كمحاسب
يف اللجنة التنفيذية للجنة االوملبية اللبنانية،
كشف ان روزنامة االتحاد السنوية تضم اكرث
من  20نشاطا محليا اضافة اىل مشاركات
خارجية يف مسابقات وبطوالت عربية وقارية
ودولية مبعدل  5اىل  6مسابقات يف السنة.
وشكا من الصعوبات املالية التي يعاين منها
االتحاد والتي تحرمه من تنفيذ عدد من
املشاريع ابرزها استقدام مدربني من الصني
واملشاركة يف معسكرات تدريب وتأهيل يف
الخارج" :يف االتحاد االعضاء ميولون النشاطات
من جيبهم الخاص ،ويف االندية االهل يتحملون
جزءا من النفقات من دون ان ننىس دعم
اللجنة االوملبية اللبنانية من خالل صندوق
التضامن االوملبي".
واعترب تلقي االتحاد مساعدة مالية من وزارة
الشباب والرياضة العام املايض بعد انقطاع دام
اربع سنوات غري كاف" :مشكورة الوزارة عىل
مساعدتها لكن املبلغ مل يكف لسد العجز يف
صندوق االتحاد".
واكد العمل عىل تعزيز موقع السيدات
اللوايت تنافسن عربيا عىل مراكز املقدمة:
"يف التصفيات العربية االخرية التي سبقت
اوملبياد ريو  2016حلت ماريانا سهاكيان اوىل
وتأهلت اىل االلعاب" .كام اكد امليض قدما
يف تنفيذ الخطة االتحادية لتحسني موقع
كرة الطاولة اللبنانية عىل الخريطة العربية
والقارية والدولية التي كان باكورتها بروتوكول
تعاون بني االتحاد والسفارة الصينية يف بريوت
الستقدام مدربني واقامة معسكرات تدريب
وصقل وتأهيل املدربني والالعبني" :ملسنا
تجاوبا كبريا من السفارة واتفقنا عىل متابعة
امللف وتحضري االوراق واملستندات الرضورية
للتواصل مع االتحاد الصيني عرب الدوائر
الخاصة بالسفارة".

105

106

تسلية

عدد  - 42آذار 2017

الكلمات املتقاطعة

عدد  - 42آذار 2017

مثل في الدائرة

كلمات متقاطعة

إعداد نعوم مسعود

مثل في الدائرة

naoummassoud@live.com
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افقٌا أفقيًا

عموديًا

ومكتوب – ضمري متصل  8-فنان
 1مقر االقامة لرئيس الواليات 1ـ شاعر فلسطيني راحل – زار االماكن يف اواسط آسيا عىل حدود منغوليا 9-
اشتهر
المقدسة
االماكن
زار
سوري من اغانيه "غريك ما
اٌطالً راحلشعبي
طبٌب– شخص غري
عائلة االمريكية
جمع -2املتحدة
من االمراض –
اوتار العود –
راحل – اغلظ
فلسطٌنًايطايل راحل
شاعر 2-عائلة طبيب
 1ـ املقدسة
حيوان بحري  9-حمل
بختار" –
ادار الجسم
القامة ضئيل
طبيعي قصري
عثامنية  10-يضع
مدينة
املعامل الوراثة
اشتهرعبدراسة
حتى
العمل الفنً
عربٌة -3
خلسة امارة
الكواكب –
عملةمن
المجرمٌن– –
الوراثة عندعند
بدراسة
ثقيل – للنفي – من الحبوب – ماركة
 2اداة استفهام – من شعراء املنرباملجرمني – من الكواكب – امارة عربية – ابني الحبيب – اغواه الشيطان وحدّثه
ونهر
مطبوخ– سهل
لحم غريالقبر
اسماء
الزجيلمن
فً اوالكالم –
وٌبالغ
ٌطٌل
النهاية –ممتلئ 4
الفني–حتىقمر
طلٌق
وغاالت شهرية  10-خالص
مفاتيح
اللبناين –
 11رتبةفيه وال خري
بكالم -ال نفع
– العمل
النهاٌة ادار
3يشء – ماريشال فرنيس راحل
لبنانً من
النساء يف
3الجيش والقوى
ويبالغ5يف -لقب
ممتلئ  4-يطيل
قدٌركل من
السفينة ––ارسفنان
اسماءقائدالبحر
العسكرية –من
االرض –
مرتفعيف من
المنزل
طليق –– قمرمدخل
اٌطالً
– نهر يف الواليات املتحدة االمريكية
الحرب – لعن وشتم – انصف بني
رشكة اتصاالت وتكنولوجيا معلومات
الكالم – من اسامء القرب – سهل
ومرح –
مجموعةلهو
القمٌص -7
مدينة– فً
برازٌلٌة
ونهر اسكتلندٌة
جزٌرة
الذهبً 6
العصر
وكالةاملقلية – جنون – والدة
 11الذرةجزر متقاربة
املتخاصمني 4-
مدٌنةبشدة 12-
فنلندية ––رفع االثقال
من
املنزل 5--مرتفع
ايطايل – مدخل
عاصمة نيوزيالندا – حزن وغم
ناووسه 12-
فلسطينية
اكتشف بحرية
الكربيتيةجبٌل– حفر البرئ –
مشهورة
فً لبناين
نهر– فنان
اسامء البحر
انباء االرض –
نقوش من
على
بالحاممات ملك
ٌطالٌا -8
سويرسية ا
توسكانا فً
من –
كوٌتٌة
 13مدينة انكليزية – شارع البورصة 5بحرية تندفع اليها مياه غياضالحارة منذ عهد الرومان – اتنشق
قدير من العرص الذهبي  6-جزيرة
واسعة– فً
رملٌة
الساعد صحراء
الحلٌب –
الفٌنٌقٌة – من
الحروف
آسٌاواكرب مركز مايل عاملي
اواسطنيويورك
خامس يف
ويكرث ماؤها
وآجام فتتسع
مشتقاتمفصل ما بني
النسيم العليل –
االبجدٌةرازيلية – يف
اسكتلندية – مدينة ب
 14ود – شجر خالد – بواسطتي –اعىل قمة جبلية يف العامل يف سلسلة
والكف  13-بيت االسد – جواهر –
القميص  7-لهو ومرح – وكالة انباء
مقام يف املوسيقى الرشقية  15-فنان
جبال هاماليا – تأكد من الخرب 6-
عاصمة االكوادور  14-ملحد يُظهر
كويتية – نهر يف توسكانا يف ايطاليا 8-
فرنيس راحل له اغنية "ناتايل" – احد
يطرد الكلب صائحا به – نهار وليل
ملك جبيل اكتشف عىل ناووسه نقوش االميان ويُبطن الكفر – عاصفة بحرية
اشهر ادباء املانيا املتميزين ترك ارثا
– عاصمة اوروبية  7-طري ورخو
– نوع من الحلويات  15-سيدة البيت
من الحروف االبجدية الفينيقية – من
ادبيا ضخام الملانيا والعامل
باالجنبية – اسم موصول – مسجل
مشتقات الحليب – صحراء رملية واسعة االبيض االوىل
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هذه اللعبة مك ّونة من كرة
يف داخلها حروف مكررة
واملطلوب شطب كل حرف
مكرر ثالث مرات يف كل من
الخانات ليتبقى لنا يف كل خانة
أحرف غري مشطوبة تشكل
الكلامت املطلوبة للوصول
اىل املثل املأثور من األمثال
اللبنانية الشعبية
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شروط اللعبة

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

الكلمة الضائعة مكونة من  11حرفا:
رائد فضاء رويس راحل
ارمسرتونغ – اندرس – الدرن –
بولياكوف – بورمان – باز – ترييشكوفا
– تيتوف – جون يونغ – حجي
– دايف – زيف – سلطان بن سلامن –
ستافورد – سكويب – سكوت – شارلز
ديوك – شيبارد – فذ – كونراد – كييل
– موىس مناروف – محمد فارس
– ناسا – نواك – هاريسون شميت
– هايس – وولف – ونغ – يوجني
سرينان – يانغ
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متفرقات

حروف مبعثرة

اسورف

ررسا

شوينكب

وسھند

تمقا

ردةبين

وجمزر

جيابر

رزاط

ثورك

ةغردن

كناجسا

ھدلمااو

اينوت

نفدر

نوتني

װ

װ

װ

װ

21

36

45

34

حدث يف مثل هذا الشهر

= 31
= 37
= 36
= 32

 -1مدٌنة برٌطانٌة تشتهر بصناعات متنوعة من اجهزة فضاء والكترونٌات ومغازل قطن
 -2علم او راٌة

-1مدينة بريطانية تشتهر -9طابع معامري يختص به كل
اللعبة
شروط
ٌتجلد معظم اٌام السنة
فً كندا
 -3خلٌج
بصناعات متنوعة من اجهزة فضاء عرص من العصور
ودالل16
تبخترنة من
اللعبة مك ّو
هذه
 -4مشٌة
فٌهافوق كل مستطيل والكرتونيات ومغازل قطن
-10حب الرمان
مستطيالً.
فرنيسالسبع
عجائب الدنٌا
 -5جزٌرة مصرٌة فً بحر االسكندرٌة من
-2علم او
بارتفاع  54مرتا
آثارهارايةمنارة االسكندرٌة التً تعتبر من-11برج
تتبعرث حروف عند انتظامها
 -6غبار اسود ًفً
المعركة -3خليج يف كندا يتجلد معظم ايام مبني عىل الطراز القوطي ميكن
ساحةالواردة
لألسئلة
تشكل جوابا
السنة
سقوط تفاحة من شجرة بتأثٌر ثقلها من خالله رؤية باريس باكملها
الجاذبٌة العامة الحظ
قوانٌن
مكتشف
أحد
معرفة
 -7أدناه.
خطوطعندفً الجبهة او الكف -4مشية فيها تبخرت ودالل
-12رشاب عذب
 -8األسئلة نضع الجواب داخل
-5جزيرة مرصية يف بحر -13شالالت رائعة يف رومانيا مغطاة
به كل عصر من العصور
ٌختص
 -9طابع
السؤال
معماريرقم
املستطيل مع
االسكندرية من آثارها منارة بالطحالب يف غابات جبال انينا
وهكذاالرمان
 -10حب
دواليك .ملعرفة
االسكندرية التي تعترب من عجائب -14موقد قديم لحرق الحجارة من
-11
باكملها
بارٌس
رؤٌة
خالله
من
ٌمكن
القوطً
الطراز
على
مبنً
مترا
54
بارتفاع
فرنسً
برج
األرقام
نجمع
األجوبة
صحة
اجل استخراج الكلس
الدنيا السبع
املوجودةعذب
 -12شراب
-15اكرب متحف للفنون االوروبية
داخل املستطيالت -6غبار اسود يف ساحة املعركة
انٌناالعامة يف موسكو سمي باسمه تكرميا
الجاذبية
-7مكتشففًقوانني
غابات جبال
رومانٌا مغطاة بالطحالب
مع فً
رائعة
شالالت
األرقام
تتطابق
 -13ليك
الكلس تفاحة من شجرة لشاعر رويس كبري
سقوط
الحجارة من اجلالحظ
أسفل ويسار
املوجودة
استخراج
قدٌميفلحرق
 -14موقد
-16عنرص من الفرق الكشفية دون
موسكوثقلها
الشبكة.متحف للفنون االوروبٌة فً بتأثري
سمً باسمه تكرٌما لشاعر روسً كبٌر
 -15اكبر
العارشة من عمره
عمرهالجبهة او الكف
-8خطوط يف
 -16عنصر من الفرق الكشفٌة دون العاشرة من

أسماء من التاريخ
1

2

3

4

5

6

7

8

اديبة وشاعرة لبنانية ( )1924 - 1838واحدى
ممثالت االدب العريب النسايئ يف نهضته الحديثة.
لها ديوان بعنوان "حديقة الورد" .سكنت يف مرص يف
مدينة االسكندرية وتوفيت فيها.

SU DO KU

16 15 14 13 12 11 10 9
 = 4+2+12+14+15+11+13قناة تلفزيونية عربية
 = 6+8+9+1+7عاصمة اوروبية
اقرتب مني
= 10+5+3
َ
 = 16+9حرف جر

8

آذار  :1800ادخال تربية الغنم اىل
اوسرتاليا.
آذار  :1924انتهاء الخالفة االسالمية
بازاحة الخليفة العثامين السلطان
عبد املجيد الثاين عىل يد اتاتورك.
آذار  :1969استشهاد رئيس اركان
الجيش املرصي الفريق عبد املنعم
رياض عىل جبهة السويس.
آذار  :1974تدشني مطار شارل
ديغول يف باريس.

معلومات عامة

تعتمد الغواصات عىل قانون
ارخميدس للطفو .عندما يراد
انزال الغواصة تحت سطح املاء،
يتم فتح الصاممات العلوية
والسفلية للحاوية يف الغواصة
يك يحل املاء محل الهواء ،فيزداد
متوسط كثافة جسم الغواصة
لتهبط اىل عمق معني تحت سطح
املاء .اما عند رفعها اىل السطح،
يتم فتح الصاممات السفلية
للغواصة وضخ هواء مضغوط من
االعىل لتفريغ الغواصة من املاء،
عندها يقل متوسط كثافة الجسم
لرتتفع اىل السطح.

طرائف

كان مصارع الثريان االسباين الشهري
 El Cordobesيقول :من السهل
التع ّرف عىل السياح االمريكيني يف
حلبة مصارعة الثريان ،النهم وحدهم
املشاهدون الذين يشجعون
بهتافاتهم الثور ال االنسان.

اقوال مأثورة

"الزوج الناجح هو الذي يستطيع
ان يكسب اكرث مام تنفقه زوجته.
واملرأة الناجحة هي التي تزوجت
مثل هذا الرجل".
( ساشا غيرتي )

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

حلول العدد 41
حل حروف مبعثرة

 1اخدود  2-اغره  3-فالق 4كيوبيد  5-جاروش  6-جريال 7الزاجل  8-ايلمن  9-صاعقة 10بومرانغ  11-متطرف 12-مورانو  13-نخاسة  14-سلوى
 15-القزح  16-الهند

حل SU DO KU

حل مستوى صعب Sudoku

حل مستوى وسط Sudoku
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مستوى صعب

مستوى وسط

حل اسماء من التاريخ

حر الصيف وال برد الشتي
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 1كيمكوات – مي زيادة  2-غوستاف فلوبري  3-نرابط – كارم – عم 4دارا – البوسفور  5-آفة – االيك – سجن  6-ليجيه – مو – ننت –ري  7-يوعز – قاسيون – شوك  8-زليخة – الحمل  9-ايرت – فاشل
– محارب  10-اوكلند – يا – لوي  11-ام – ندس – ابومي – مل
 12يخد – رثة – فاو  13-سمرية توفيق – كانت  14-اسم – اللو –الريش  15-ارميتاج – شانغهاي

حل مثل في الدائرة
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حل الكلمة الضائعة

سري ارثر كونان دويل

1

9

حل كلمات متقاطعة

جان بول سارتر

حل مستوى سهل Sudoku

افقيا

مستوى سهل

عموديا

 1كونداليزا رايس  2-رافيويل – مخامر  3-مغارة جعيتا – ديسم 4كوبا – يزخرون – رمي  5-وسط – آه – كدمة  6-آت – ال –فلس – تال  7-تاكالماكان – رواج  8-فابيوس – شدا – فل  9-مفروك
– يال – بريوش  10-يلمس – نول – يوثق  11-زو – فاتن حاممة
– ان  12-يبدو – مح – كلغ  13-اي – رس – شالل – فاره  14-درع
– جرو – رومانيا  15-مونيكا بيلوتيش
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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

القاعدة واإلستثناء
يوم كتب املرسحي العاملي االملاين برتولد بريخت
مرسحيته التعليمية "القاعدة واالستثناء" يف ثالثينات
القرن املايض ،بغية توعية شعبه يف مواجهة ادولف
هتلر وفضح ما سامه "السياسات الرجعية" ،والتنبيه
اىل خطر مجيء الفاشية ،والرتكيز عىل فكرة رصاع
الطبقات واملصالح ،مل يكن يعلم ان هذا العمل االديب
صحة اسقاطه
يصح اينام ّ
واملرسحي سيذهب ناموسا ّ
عىل كل املجتمعات التي عجزت عن مواكبة تطور
فكرة الدولة ،ومنها بالطبع لبنان الذي صار وحدة
ُينسب اليها و ُيقاس عليها يف مدى تحول االستثناء اىل
قاعدة والتي بدورها تحولت استثناء.
ال يوجد عىل الكرة االرضية دولة فاضلة كام حلم بها
الفيلسوف افالطون عندما تحدث عن املدينة الفاضلة
بأنها "مدينة يجد فيها املواطن واملقيم والزائر ارقى
انواع الخدمات واكملها ،وباسلوب حضاري بعيدا من
التعقيد ،وبعيدا من الروتني ،ومن غري تسويف وبعيدا
من سوء التعامل" ...لكن تحت هذا السقف ميكن
بناء دول تتمتع بالحد االدىن املطلوب من االنتظام
السيايس واالمناء االقتصادي والشفافية االدارية
واالستقرار االمني ،وغريها من الركائز االساسية التي
تضمن حقوق االنسان ومعتقده وحريته يف العيش
يف بلد تحكمه القوانني وتصونه العدالة .هنا يتم
تصنيف الدول استنادا اىل قدرة سلطاتها السياسية
املسؤولة واجهزتها االمنية واالدارية والقضائية عىل
تأمني الحاجات االساسية ملواطنيها ،وتساهم يف انتقال
آمن للسلطة من خالل آلية تخرج من رحم نظام
دميوقراطي سليم.
ان الهيكلية التنظيمية االدارية والسياسية واالمنية
والقضائية ألي دولة دميوقراطية ،ترتكز عىل نحو مبارش
عىل اكرثية منتجة ،فاعلة ،صالحة ،تنفذ التعليامت
وتلتزم تطبيق القوانني وتؤمن استمرار مؤسسات
الدولة وتطورها ،هذا السلوك هو "القاعدة" .يف
املقابل نجد االنسان السيئ ،الفاسد ،الرايش واملرتيش،
لكن هؤالء قلة وهم "االستثناء" .يف هذه الحالة تجري
محاسبتهم مبوجب القوانني التي تسهر عىل تنفيذها

اجهزة الرقابة من داخل املؤسسات وخارجها ،وهذا
واقع طبيعي ،وإال ملا سنّ املرشعون قوانني تعالج هذه
الحاالت ،و ُتط ّهر املؤسسات من الفاسدين.
لكن ما يقلق املعنيني من الواقع اللبناين الحايل وما
سيصل اليه يف املستقبل ،هو انقالب املشهد بحيث
تحول االستثناء اىل قاعدة ،والقاعدة اىل استثناء .هنا
تكمن الخطورة يف عدم القدرة عىل االصالح االداري،
ال بل الصعوبة يف تطوير مؤسسات الدولة وتحديثها
ووضع الربامج والخطط التي تواكب العرص.
االمثلة املستنبطة من عمل بريخت االبداعي ،تتكرر
يف وجوه كثرية يف لبنان جراء اختالل القواعد القانونية
والعزوف عن املحاسبة ،وهي اكرث من ان تعد وتحىص،
ويف سائر االتجاهات ،سواء ما تعلق منها بانتظام العمل
املؤسسايت االداري ،ام تلك املتصلة بعالقة املواطنني مع
مؤسسات الدولة واجهزتها تحصيال للحقوق او تأدية
لواجبات ،حتى صار نادرا ان يراجع املواطن احدا يف
مؤسسة ما طلبا لخدمة عامة من دون مقابل مادي او
منّة من احد النافذين واملتسلطني عىل رقاب الناس،
وهذا االجراء اصبح قاعدة بدال من ان يكون استثناء.
طبعا ،ما تقدم يهدف إىل قراءة الواقع اللبناين ويوميات
بنيه التي ما عاد يطيب لهم االقامة يف منت االنتظام
العام الذي يجب ان يكون القاعدة ،بعيدا من الهامش
والواسطة وتخطي القوانني الذي يجب ان يكون هذا
استثناء يف املنظومة االدارية .واذا مل نصلح هذا الواقع
املرير املتجذر يف هيكلية الدولة ومؤسساتها من خالل
خطة واضحة ،يبدو اننا بدأنا نتلمس آثارها ونرصد
حركتها يف اكرث من ميدان وقطاع ،فإن املواطن سيبقى
متوسال االستثناء ،مستظال رغبة الطامحني يف التس ّيد
والتسلط ،يف مقابل مقايضة القانون بالوالء والطاعة
لالمزجة واالهواء.

إلى العدد المقبل

