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في هذا العدد

تتوجه مجلة "االمن العام" بالشكر والتهنئة اىل القادة العسكريني واالمنيني الذين تقاعدوا، واىل اقرانهم الذين تبوأوا 
سدة القيادة يف املجالني االمني والعسكري. وهام ـ اي الشكر والتهنئة ـ لالثنني عىل حد سواء لكونهام ضمنا عمليات 
التسليم والتسلم مبا يعكس سريورة نظامنا الدميوقراطي ومتانة مؤسساته التي تتبدى شيئا فشيئا عىل طريق بناء 

الدولة الحديثة. 
هذا الشكر وهذه التهنئة امران مستحقان. 

اوال للذين غادروا مواقعهم بعدما قاموا مبا يتوجب عليهم القيام به، ومبا ميليه عليهم ضمريهم وقسمهم العسكري، 
يف مرحلة استثنائية ودقيقة وحساسة، جبهها لبنان واحدا موحدا باسالكه وقواه العسكرية، ومن ورائهم اللبنانيون 
رغم الفراغ الدستوري وشبه الشلل الحكومي جراء االنقسامات الحادة افقيا وعموديا التي مر فيها الوطن، وقد بقيت 

يف اطارها الدميوقراطي، ما حال دون السقوط يف أتون نار االقليم املتشظي بفعل الحروب فيه وعليه. 
انه ايضا شكر مستحق وتهنئة واجبة للذين تم تجديد الثقة بهم، او الذين حّلوا يف مراكزهم الجديدة. وهم عىل 
دراية تامة بنوع الخطر وتشعبه، ويعلمون ان الخطر عىل الوطن والكيان كان وال يزال بدءا من الحدود الجنوبية 
مع العدو االرسائييل، وصوال اىل الحدود الشاملية والرشقية يف مواجهة االرهاب التكفريي والظالمي، وللمفارقة فإن 

كليهام يريدان تدمري الصيغة والحضارة والثقافة واالنسان، والعودة بنا اىل القرون الوسطى.
ان االحداث الدامية واملستمرة التي نخوضها ونختربها يوميا مع خرق للسيادة من هنا، او خلية نامئة من هناك، 
وما بينهام من انغامسيني يهددون اطفالنا وعائالتنا وقيمنا الروحية، فضال عن بؤر للتوتر ُيفرتض انها امكنة استضافة 
الخوة لنا هربوا من ضيم محتل، كام هي حال الالجئني الفلسطينيني، او امكنة الستضافة اخوة آخرين هربوا من 
جحيم حرب كام هي حال السوريني. يكفي ان ُنعنّي حجم االخطار التي نحن مقبلون عليها، وُنحدد الصعاب التي 
تنتظرنا، لنتيقن حاجة لبنان اىل قيادات تشبه اولئك الذين كلفوا املهامت االمنية استنادا اىل سريهم الذاتية، ويف متنها 
مناقبيتهم ليبقى لبنان وطنا ساملا آمنا، ولريتفع فيه منسوب االمان السيايس واالقتصادي واالمني بالتوازي مع فضاء 
الحريات، وليستمر وطن الرسالة والحق االنساين. كل هذا ما كان ليحصل لوال ارادة وطنية جامعة عىل املستويني 
الرسمي والشعبي، مصممة عىل البذل مهام بلغت التضحيات والتي قد ال نحتاج اليوم اىل غريها، يف ظل سياسة ادارة 

الظهر التي صارت منطا دوليا يرتافق مع تنامي املشاعر الضيقة واالنعزال، عىل حساب االنفتاح والتفهم.
كم كان بارعا وحاذقا الكاتب والجرنال الفرنيس فرديناند فوش عندما عرّف القيادة بأنها "الفن يف ان تجعل من هدفك 
الشخيص مثاال لآلخرين"، وهذا القول املأثور يصح امّيا صحة عىل ما يعقده اللبنانيون من آمال عىل القادة الجدد 
استنادا اىل سريتهم املوسومة باملناقبية والنبل يف سائر الوحدات واالدارات التي خدموا فيها يف كل لبنان، فتميزوا امنيا 
وعسكريا ليتميز وطنهم بهم وباالمن واالمان، وألنهم ايضا وايضا كام قال فوش هم "قادة تحلوا باملعرفة والضمري"، 

حتام سيكونون مثال ومثاال، وانصار القانون والحق والعدل ليعلو لبنان، ولتكون الدولة وطنا وليس ساحة.
ان اآليت من ايام ال يحتمل ترفا، بل هو يف حاجة ماسة اىل كفاية القادة العسكريني واالمنيني، وقدرتهم املميزة عىل 
العطاء والتي كانت سببا يف استمرار البعض يف موقعه، وترفيع آخرين ووصولهم اىل حيث هم، ليقوموا بكل ما ميليه 
عليهم واجبهم وضمريهم، وليميزوا بني الغث والسمني، عمال مبا قاله االمام عيل: "وال تجعلن املحسن وامليسء يف 

منزلة سواء". 
عىل هذا، فان اللبنانيني إذ ابدوا فرحهم بتناغم السلطة السياسية بعد شلل وفراغ، ونظموا احتفاالت عفوية عربت 

عن صدق مشاعرهم، اال انهم ينتظرون سلام يستحقونه.

"االمن العام"

شكر وتهنئة
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املبنى رقم 1، قبالة قرص العدل، بريوت
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بريوت التي تعطي من دون حدود.
علم  عن  بحثا  لبنان  كل  اليها  ارتحل  التي  بريوت 
وعمل، وعن وطن كرث الساعون اىل متزيقه بنار الفنت، 

فهبت ست الدنيا ُتجهضها.  
بريوت التي تقرأ يف شوارعها كل لغات االرض. 

بريوت الرصوح الرتبوية واملعامل الدينية. 
فيها وعنها  قال  بيضاء كام  راية  ترفع  التي ال  بريوت 

الشاعر محمود درويش.
بريوت حاضنة الفقراء والعامل، وملجأ الهاربني اليها 

من العنف والقمع.
من بريوت عاصمة لبنان، لكم والهلها الكرام الف الف تحية. 

اهيل  من  ُمكرَّما  وبينكم،  معكم  اقف  ان  كبري  لرشف 
واحبايئ، ابناء بريوت امليامني الذين يتميزون بالوطنية 

والحق واالنسانية واالرادة الطيبة والصادقة.
العسكرية  ملؤسساتكم  عضد  خري  زلتم   وما  كنتم 
واالمنية، خصوصا يف هذه املرحلة الدقيقة من تاريخنا 
والرصاعات  واالضطرابات  القالقل  فيها  تزداد  حيث 

والدولية. االقليمية 

قلت سابقا واعود الؤكد ان للعامل ان يخطط ما يريد 
متسكنا  ما  اذا  قدرا  ليست  النتائج  لكن  يفعل،  وهو 

صنعها  التي  والسياسية  والوطنية  الثقافية  بوحدتنا 
ايضا  لكم  اؤكد  كام  والجهد.  بالتعب  واجدادنا  آباؤنا 
فرصة  ميلك  يزال  ال  جيدا،  تعرفونه  الذي  لبنان  ان 
االرسائييل  االرهابني  وجه  يف  قويا  للبقاء  استثنائية 
عرب  وحدتهم  صون  ابناؤه  احسن  ما  اذا  والتكفريي 
مكوناته  احسنت  ما  واذا  االنساين،  والتفاعل  الحوار 
االستثامر  والروحية،  الثقافية  بالتعددية  تتميز  التي 
اىل  الهواجس  غيتوات  من  للعبور  بالغرائز،  ال  بالعقل 

فضاء الوطن. 

ليس صحيحا ان التوازن االمني هو املدخل اىل االتزان 
السيايس، بالقدر الذي ليس صحيحا ايضا ان االخري هو 
لبنان  الطريق اىل االول. بل عني الصواب هو ان بقاء 
معناه  وفهم  االمني،  والتوازن  السيايس  االتزان  رهن 

كرسالة وكدور يف املنطقة والعامل. 
القصوى يف هذه املرحلة تكمن يف  السياسية  الرضورة 
الضيقة،  بالهويات  وليس  واملواطنة  بالوطن  التمسك 
كفاصل  وليست  ومامرسة  نهجا  الدميوقراطية  والتزام 

انتخايب بني محطة واخرى.

هو  بل  هيكلية،  او  نصوصا  ليس  السيايس  النظام  ان 
تعبري عن الحياة الوطنية التي ارتضيناها ونشأنا عليها. 

صياغة  دورها،  بل  ال  وظيفتها،  فاعلة،  مؤسسات  هو 
املواطن  بني  واالخالقية  واالنسانية  الحقوقية  العالقة 
يف  االيجابية  املشاركة  خالل  من  الثقة  وبناء  والدولة، 
لنا دولة آمنة وليس سلطة  الحياة، ليكون  كل مناحي 
امنية قمعية. هنا اود ان اطرح عنوانا مهام هو قضية 
ترهق  التي  السوريني  والنازحني  الفلسطينيني  الالجئني 
من  تتبدى  التي  العنرصية  تلك  صحيحا  فليس  البلد. 
التساهل  دعوات  كام  خطرية،  وهي  هناك،  او  هنا 

الالمبالية اىل حد االستهتار. 

تخىل  الحالني  يف  الن  شديدة،  خطورة  االمرين  يف  ان 
ظهره  وادار  القضيتني،  هاتني  عن  الدويل  املجتمع 
واقتصاديا  وسياسيا  امنيا  استنزافا  االمر  صار  حتى 
واللبنانيني،  لبنان  عىل  وبيئيا  ودميوغرافيا  واجتامعيا 
او  املخيامت  من  مخيم  اي  يف  امني  سقوط  اي  وان 
يعني  سورية،  او  فلسطينية  كانت  سواء  التجمعات، 
الذرائع  كانت  مهام  متر  لن  الوطن،  لتفجري  محاولة 
اجل  الدم من  يتوسل  َمن  التضحيات. وعىل  وعظمت 
الساحة  لبنان  زمن  ان  يعرف  ان  سياسية،  مناكفات 
يشء  ال  وان  اللبناين،  االمن  مساس  ممنوع  وانه  وىل، 
ُيربر ايواء ارهابيني وانغامسيني او السكوت عنهم، بل 
عىل العكس من ذلك متاما، مصلحة اخواننا السوريني 

امن  من  امنهم  ان  بادراكهم  تكون  الفلسطينيني  او 
واللبنانيني. لبنان 

الدولة  حول  بااللتفاف  معنيون  كلبنانيني  اننا 
يف  لبنان  لتحصني  واالمنية  العسكرية  ومؤسساتها 
ووضع  واقليميا،  دوليا  املتسارعة  التطورات  وجه 
الحوار آلية وحيدة ال بديل منها ملعالجة االختالفات 
وكلها  حارضة،  التاريخ  دروس  السياسية.  والخالفات 
الوقت  عىل  االستثامر  محاولة  عقم  للجميع  اثبتت 
ان يرتكز عىل  الخارج وفشلها، وهدفنا يجب  او عىل 
العيش  ولبنان  الرسالة،  ولبنان  التنوع،  لبنان  حامية 

الواحد.

ايها االصدقاء، 
يا اهل بريوت االعزاء، 

يف  واعتزازي  سعاديت  عن  لكم  اعرّب  ان  يل  اسمحوا 
عاصمتنا  عن  مدافعا  وامامكم  مكرما،  بينكم  الوقوف 
مبادرتكم  عاليا  مثمنا  حضوركم،  لكم  شاكرا  بريوت، 

وكل من ساهم يف انجاح هذا اللقاء املميز.

* كلمة املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم يف تكريم 

اقامته له العائالت البريوتية يف 24 آذار 2017.

زمن لبنان الساحة ولّى *

االفتتاحّية

املدير العام
اللواء عباس ابراهيم
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بعد 128 يوما عىل انهاء الشغور الرئايس، و80 يوما عىل تشكيل الحكومة، اكملت 
التعيينات العسكرية واالمنية بناء منظومة القيادة يف مطلع العهد الجديد، يك تثابر 

عىل املهمة نفسها: االستقرار الداخيل ومكافحة االرهاب 

تعيينات  صدرت  الفائت  آذار   8 يف 
انهاء  يوما عىل   128 بعد  وامنية  عسكرية 
ميشال  العامد  بانتخاب  الرئايس  الشغور 
عىل  يوما  و80  للجمهورية،  رئيسا  عون 
برئاسة  الثقة"  "استعادة  حكومة  تشكيل 
خطوة  شكل  ما  الحريري،  سعد  الرئيس 
عقد  اكتامل  طريق  عىل  االهمية  بالغة 

املؤسسات الوطنية وتفعيل دورها.
الخطوة  هذه  اكتسبته  ما  خافيا  ليس 
العسكرية  القوى  جهوز  من  رفعت  اذ 
واالمنية عىل اكرث من مستوى، يف مواجهة 
الكربى  االمنية  االستحقاقات  من  سلسلة 
الداخل  يف  الجديد  العهد  يواجهها  التي 
والخارج. يف الداخل يف مواجهة املجموعات 
التي  تلك  سواء  النامئة  والخاليا  االرهابية 

تقرير
جورج شاهني

georgestchahine@gmail.com

او  املنظمة  والجرائم  باالرهاب  ترتبط 
الخارج  ومن  االرسائييل.  للعدو  العاملة 
التي  االرهابية  املجموعات  عن  الناجمة 
ـ  اللبنانية  الحدود  بوابة  من  لبنان  تهدد 

السورية.
التي  الظروف  ان  ليقول  يعرتف  َمن  مثة 
العام  واالمن  الجيش  التعيينات يف  رافقت 
الدولة شكلت  الداخيل وامن  االمن  وقوى 
من دون شك مؤرشا يعرّب عنه لبنان للمرة 
واستعادة  املؤسسات  بناء  لجهة  االوىل 
مسبوقة.  غري  بسالسة  الكاملة  ادوارها 
الدوات  مكملة  الخطوات  هذه  جاءت 
منظومة  بناء  استكامل  يف  الجديد  العهد 
قراراته  سترتجم  التي  واالدارة  القيادة 
وهو  املختلفة.  املستويات  عىل  وتوجهاته 

تنويها عربيا وغربيا عربت عنه  استحق  ما 
هيئات  عن  صدرت  التي  املواقف  سلسلة 
ديبلوماسية،  وشخصيات  ومؤسسات 
االدارات  هذه  دعم  استمرار  اكدت 
من  اليه  تحتاج  مبا  واالمنية،  العسكرية 
تعزز  وبرشية  وتقنية  عسكرية  قدرات 
املكلفة حامية  القادرة  القوية  الدولة  قيام 
السلم الداخيل وعزلها عن منطقة ملتهبة، 

والستعادة موقعها يف املنطقة وبني االمم.
املستوى  املؤسسات عىل  اكتامل عقد  بعد 
اىل  القيادات  هذه  انرصفت  القيادي، 
تشهد  هي  ها  الداخلية.  اوضاعها  ترتيب 
التعيينات واملناقالت  تناولت  ورشة شاملة 
واعادة  الشواغر  مللء  املواقع  مختلف  يف 
ما  يف  التنسيق  عىل  واملثابرة  ترتيبها، 
حامية  عىل  قادرة  انها  فتبنّي  بينها، 
واملقيمني  ومواطنيه  ومؤسساته  البلد 
آنية  منتظمة  فاعلة  بوسائل  ارضه  عىل 
واستباقية، تفوقت فيها عىل قدرات اجهزة 
رضبتها  كربى  دول  يف  شبيهة  ومؤسسات 
تجاوز  الذي  واالرهاب  املنظمة  الجرمية 
االجهزة  وقدرات  والقارات  الدول  حدود 

الدولية. اإلستخبارية 
املؤسسات  هذه  ستؤكد  شك  دون  من 
تقوم  التي  السامية  املهمة  ان  اخرى  مرة 
اصعب  يف  انجزته  ما  وان  مستمرة،  بها 
ان  ميكن  البالد  فيها  عربت  التي  الظروف 
االستقرار  فيها  تعزز  مرحلة  يف  تكمله 
السيايس واملؤسسايت. ال بل هي عىل ابواب 
انجازات كربى ميكن تحقيقها بكلفة وجهد 
اىل  سعيا  قبل،  من  بذلته  مام  بكثري  اقل 
االزمة  من  املترسبة  الفتنة  شبح  ابعاد 
العريب  العاملني  يف  وشبيهاتها  السورية 

واالسالمي وضبط االمن.

ابراهيم عن مغزى تجديد تعيينه عىل رأس املديرية  اللواء عباس  سألت "االمن العام" 
العامة لالمن العام يف سلسلة التعيينات العسكرية واالمنية الجديدة التي قررها مجلس 
جوايب  يف  يكون  ان  "اخىش  فاجاب:  باملؤسسة،  ام  بالرجل  ثقة  هل  آذار،   8 يف  الوزراء 
الرصيح بعضا من الشوفينية. لكن اقول يف بساطة: التجديد يل يف موقعي هو تأكيد الثقة 
اىل حاجة.  يتحول حكام  اي مؤسسة  القانون يف  بوجود شخص يطبق  اللبناين.  بالقانون 
اوال النه يطبق القانون، وثانيا الن املؤسسة تسري عىل ما يرام. يف بديهيات االمور التي ال 
يرقى اليها اي شك ان نطبق القانون، وان نحافظ عىل قسمنا. وعليه جاء قرار التجديد 
يل كمدير عام. لذلك كان نتيجة حتمية وطبيعية لحريص عىل تطبيق القانون والتزامي 
مضمون القسم ال اكرث وال اقل. وهو امر بالتأكيد يرشفني انني ترأست هذه املؤسسة عىل 
مدى ست سنوات، ويف حال قدر لنا سنكمل السنوات الست املقبلة. املديرية مؤسسة 
اترشف بها. كانت يف حاجة اىل تثبيت قواعد االنظمة التي قامت عليها، وهذا ما انجزناه. 
ما فعلناه اننا ارسينا فيها ثقافة خدمة الناس واالندفاع يف العمل اىل حد التضحية بالذات. 
وليس هذا مجرد كالم. نحن قدمنا شهداء عىل مذبح الوطن واملؤسسة. كل ذلك من اجل 
املؤسسة ومن اجل الناس واهلنا وشعبنا. من املمكن ان هذه النقاط كانت محل تقدير 
من رؤسائنا الذين ارصوا عيل االستمرار يف موقعي للسنوات الست املقبلة. عليه فانني 
التجديد  اندفاعا من قبل. هذا  اقل  املقبلة  باننا لن نكون يف املرحلة  الله والجميع  اعد 
التجديد مسؤولية  بالذات.  انا  كاملة، وهو رهان عىل شخيص  املسؤولية  تحميلنا  يعني 
كبرية اعتقد انها أُلقيت عىل عاتقي عىل نحو اكرب من تلك التي توليتها يوم تم تعييني يف 
18 متوز 2011. املسؤولية اكرب. يف التعيني االول كثريون من الناس مل يعرفوين، لكن خالل 
السنوات التالية اصبحنا يف مكان ال ميكن الرتاجع عنه، ونحن لن نقبل بان نرتاجع عنه، 
وانا اعد املديرية ضباطا وعسكريني من الرتب كلها اننا سنجعل املديرية مؤسسة نفتخر 
نفتخر  مؤسسة  املديرية  وستبقى  نفسها،  السياسة  يف  مستمرون  ونحن  اليها،  باالنتامء 

باالنتامء اليها".

■ ما هي التحديات التي ميكن ان تكون امام املؤسسة اليوم ويف املرحلة املقبلة؟
□ لبنان جزء من املنطقة، واملنطقة ترضبها العواصف من كل االتجاهات، ربطا مبا حصل 
الصعبة  االيام  وهذه  ايام صعبة،  لبنان  تنتظر  حولنا.  من  واقليمية  دولية  تغيريات  من 
ستتدّرج اىل ان تطاول الوطن ككيان وصوال اىل املؤسسات، واالمن العام مؤسسة من هذه 
املؤسسات. سنواجه تحديات كبرية عىل كل املستويات، واعتقد اننا اعددنا العّدة يف الفرتة 
املنرصمة لنواجه اي طارئ ميكن ان نتعرض له يف املستقبل. عىل املستوى االداري وضعنا 
خططا لغاية عام 2025 من حيث العديد والتجهيز تواكب املرحلة املقبلة. عىل املستوى 
االمني ال نريد ان نتكلم عام انجزناه، لكننا مستمرون يف هذه السياسة ويف تطوير سياسة 
املواجهة مع االرهاب. انا سأقوم بواجبي كامال اىل جانب فخامة الرئيس العامد ميشال 
عون الذي جدد ثقته يب واختارين ألكون اىل جانبه يف الفرتة املقبلة. اقول لفخامة الرئيس 
اننا سنكون عىل قدر املسؤولية، وسنكون عىل قدر التحدي اىل جانبكم، وسنلعب الدور 

الذي ناطه بنا القانون عىل اكمل وجه.

اللواء عباس إبراهيم إلى والية ثانية: 
تنتظرنا تحّديات ومستمرون في تطوير 

سياسة مواجهة اإلرهاب

اقر مجلس الوزراء يف جلسته املنعقدة يف 8 آذار 2017 برئاسة رئيس الجمهورية ميشال 
عون التعيينات اآلتية:

• العميد الركن جوزف عون قائدا للجيش، وترقيته اىل عامد.
التقاعد  العام بعد قبول استقالته واحالته عىل  ابراهيم مديرا عاما لالمن  اللواء عباس   •

العسكرية. بصفته 
• العميد الركن سعد الله محي الدين الحمد امينا عاما للمجلس االعىل للدفاع، وترقيته 

اىل لواء.
• العميد طوين صليبا مديرا عاما المن الدولة، وترقيته اىل لواء.

• العميد سمري سنان نائبا للمدير العام ألمن الدولة.
• العميد عامد عثامن مديرا عاما لقوى االمن الداخيل، وترقيته اىل لواء.

القادة العسكريون واألمنيون

تعيينات في األسالك العسكرية واألمنية
عون قائدا للجيش، إبراهيم لألمن العام، 
عثمان لألمن الداخلي، صليبا ألمن الدولة 
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ينربي الوزراء الجدد لورشة تطوير وتحديث يف وزاراتهم، وهو ما بدأه نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباين بعد شهرين من تسلمه مهامته، بافتتاح 
الشباك املوحد لتسهيل انجاز معامالت املواطنني. عىل ان يستمر يف مشاريع تطاول 

كل ما له عالقة بالقطاع الصحي، ويخفف من التكاليف عىل املواطن والخزينة 

"الشباك  عىل  الصحية  الورشة  تقترص  مل 
مرشوع  عن  االعالن  تالها  بل  املوحد"، 
تصنيعه،  ودعم  اللبناين  الدواء  لتشجيع 
الدواء  السيام  االجنبي  الدواء  محل  ليحل 
او  الطبيب  ارتأى  اذا  )الجينرييك(،  البديل 
املريض ذلك، عدا عن مواصلة العمل عىل 
مرشوع التغطية الصحية الشاملة والبطاقة 
سجل  جعلها  اىل  وصوال  املوحدة،  الصحية 
مثة  مواطن.  لكل  الكرتونيا  صحيا  تعريف 
الصحة  وزير  يعمل  آنية  اخرى  مشاريع 
اىل  املريض  نقل  مرشوع  مثل  عليها 
يتمثل  االكرب  الطموح  لكن  املستشفى. 
ملا  شاملة  صحية  تغطية  اىل  الوصول  يف 
يقارب 52% من املرىض الذين يدخلون اىل 

املستشفيات. 
"االمن العام" حاورت الوزير حاصباين حول 
الحالية  ومشاريعها  الصحة  وزارة  سياسة 

والبعيدة املدى.

فلنتحدث  كبرية،  مشاريع  ورشة  بدأتم   ■
عنها عموما؟

االهتامم بصحة  الصحة  وزارة  □ مسؤولية 
يف  العامة  الصحية  واملؤرشات  املواطن 
الحياة  ومعدل  وبيئة  امراض  من  البالد 
الصحية  املؤرشات  لبنان  ويف  والوالدات، 
االمكانات  اىل  نسبة  جدا  وايجابية  جيدة 
برنامج  يسمى  مبا  نقوم  الننا  املتوافرة، 
التي  املسبقة  والعناية  الصحية  الوقاية 
اللبنانية،  االرايض  كل  يف  التلقيح  من  تبدأ 
وصوال اىل برامج التوعية. لذلك، بلدنا خال 
من مرض شلل االطفال منذ 11 سنة، رغم 

الشّباك الموّحد لتسهيل المعامالت باكورة ورشة التطوير
وزير الصحة: هدفنا البطاقة اإللكترونّية والتغطية الشاملة

مقابلة

موضوع  السيام  منها  نعاين  التي  االزمات 
النزوح. عدا عن انه االول يف املنطقة والعامل 
السالمة يف االصابات مبرض  لجهة مؤرشات 
وقائية  خطة  لدينا  ان  والسبب  السيدا، 
مراكز  الوزارة  لدى  جدا.  جيدة  واستباقية 
اللبنانية،  االرايض  كل  عىل  صحية  رعاية 
صغرية.  صحية  مستوصفات  مجرد  وليس 
وندعو  وتطويرها  دعمها  يف  نستمر  نحن 
املواطنني اىل زيارتها، النها تساهم كثريا يف 
التوعية ويف الكشف املبكر عىل الكثري من 
واالطفال.  النساء  لدى  وبخاصة  االمراض، 
تكمن اهمية الكشف املبكر يف انه يخفف 
الطويلة، ويقلل  الطبابة  اعباء  عىل املريض 
املصاريف االستشفائية عىل الدولة، بحيث 
املستشفى  اىل دخول  يضطر  ال  املريض  ان 
يف  استشفائه  مصاريف  الدولة  وتكبيد 
املرض  عىل  املبكر  الكشف  تم  لو  ما 
الحديث  هذا  اجراء  قبل  معالجته.  ومتت 
توعية  برنامج  الوزارة  يف  اطلقنا  بدقائق، 
السيدات  لتوعية  الخلقي  التشّوه  حول 
الحمل  حال  يف  معينة  تعليامت  اتباع  عىل 
وتناول  املخدرات  وتعاطي  التدخني  كعدم 
االدوية  واستعامل  الكحولية،  املرشوبات 
التي  والفيتامينات  الغذائية  واملتمامت 
يصاب  ال  حتى  ذلك،  وسوى  تناولها  يجب 
كل  تخفف  لذلك  الخلقي.  بالتشّوه  الجنني 
كلفة  من  الوقائية  والربامج  الحمالت  هذه 

االستشفاء اىل درجة كبرية.

الصحية  التغطية  مرشوع  اصبح  اين   ■
الشاملة؟

غاصب املختار

كاملة  خطة  وضع  اىل  اليوم  نتجه   □
للتغطية الصحية الشاملة للمواطنني الذين 
ال تغطية صحة لهم من الصناديق الضامنة، 
عىل ان تكون النفقات من موازنة الوزارة. 
املرىض  من   %52 نحو  يشكلون  هؤالء 
يعني  املستشفيات،  اىل  يدخلون  الذين 
يدخلون  سنويا  الف شخص   350 من  اكرث 
الف مريض   12 املستشفيات، عدا عن  اىل 
او  مستعصية  المراض  ادوية  اىل  يحتاجون 
مزمنة هم عىل نفقة الوزارة ايضا. لذا من 
املهم ان تركز الدولة استثامرها االجتامعي 
يف  االسايس  القطاع  النه  الصحة  قطاع  عىل 
رسم سياسات الدول يف كل العامل ومقياس 
امريكا  يف  السياسات  بعض  نجاح  تقدمها. 
واوروبا والدول الكربى كان اساسها النظام 
جزءا  يشكل  عليه   يرصف  وما  الصحي، 
هنا،  من  الدول.  تلك  يف  املوازنة  من  كبريا 
عن  النفقات  لخفض  العامة  الفكرة  تكمن 
امور  عىل  الرصف  عدم  يف  الدولة  كاهل 
غري اساسية، وميكن ان ينفق عليها القطاع 
اماكن  يف  الرصف  عىل  والرتكيز  الخاص، 
القطاعات  منها  املواطن،  اليها  يحتاج 
الصحية  واالجتامعية  واالمنية والعسكرية، 
صحة  عىل  تسهر  التي  القطاعات  كل  اي 

املواطن وسالمته.

■ اين اصبح مرشوع التغطية ملن هم فوق 
64 سنة؟

□ نحن مستمرون يف هذا املرشوع، وهنا 
ال مشكلة بني وزارة الصحة ونقابة اصحاب 
ادارات  مع  فمشكلتهم  املستشفيات، 
سددت  الوزارة  رمبا.  اخرى  وصناديق 
مدفوعاتها بعقود مصالحة من عام 2000 
مع  العمل  انهينا  وقد   ،2011 عام  حتى 
وستدفع  املصالحة  هذه  حول  املال  وزارة 
عليها  سنعمل  املستشفيات.  مستحقات 
هذا  وكل  ايضا،  املتبقية  للسنوات  رسيعا 

الصحة.  وزارة  موازنة  انفاق  خارج  من 
دفعنا  فقد  الوزارة  موازنة  داخل  من  اما 
منتصف  حتى  املستشفيات  مستحقات 
يك  طوارىء  خطة  عىل  نعمل   .2016 عام 
ال نضطر اىل زيادة الكلفة وللعمل بطريقة 
الصليب  مع  بالتعاون  وذلك  فعالة، 
مستشفى  اي  اىل  املريض  لنقل  االحمر، 
اذا  املستشفى  باب  عىل  يرفض  ال  وحتى 
سبب  ومستعجلة.  طارئة  الحالة  كانت 
هذا الرفض او االنتظار، يكون عادة نتيجة 
بسبب  املستشفيات  يف  الشديد  االزدحام 
النزوح السوري الذي زاد من حجم الطلب 

عىل االستشفاء.

■ لكن مثة شكاوى من ان عدد ارّسة وزارة 
الصحة يف املستشفيات محدود وال يكفي؟

شخص  الف  لكل  االرّسة  معدل  ابدا،   □
املنطقة  معدل  بينام   ،502 يفوق  لبنان  يف 
الف  لكل  اثنني  من  اقل  واوروبا  العربية 
مع  لكن  كافية،  ارّسة  لدينا  اي  شخص. 
قليال،  املعدل  هذه  تراجع  السوري  النزوح 
ان  املشكلة  جيدا.  معدال  يزال  ال  لكنه 
املريض يدخل اىل املستشفى الجراء عملية 
بينام  املوافقة،  ايام من  ثالثة  بعد  جراحية 
يف اوروبا ينتظر املريض بني شهر وشهرين. 

طارئة  غري  تكون  جراحية  عمليات  مثة  لذا 
وزارة  ارّسة  الستخدام  تنظيمها  يجب 
من  تأخذ  ال  ويك  سليم،  نحو  عىل  الصحة 
تاليا  ونستخدم  الطارئة،  الحاالت  طريق 

املوازنة عىل نحو فعال.

املوحد  الشباك  سمي  ما  اخريا  اطلقتم   ■
للمعامالت االدارية يف وزارة الصحة، ما هو 

دوره؟ 
□ اطلقنا الشباك املوحد لتسهيل معامالت 
كل الذين يتعاملون مع الوزارة وترسيعها، 
والصيادلة  واالطباء  املؤسسات  وخصوصا 
كانوا  هؤالء  كل  االدوية.  استرياد  ورشكات 
مكتب  اىل  مكتب  من  الوزارة  يف  يدورون 
يتابعون  فهم  اليوم  اما  معامالتهم،  المتام 
واحد.  مكتب  او  شباك  عرب  معامالتهم 

رقم  عىل  ويحصلون  املعاملة  يقدمون 
متابعتها  فتتم  املعاملة،  تسجيل  يخولهم 
قد  نكون  هكذا  الوزارة.  داخل  الكرتونيا 
العثامين  املعامالت  تسجيل  دفرت  دفنا 
والكلفة.  الوقت  يوفر  ما  رجعة  غري  اىل 
عرب  الجواب  نرسل  املعاملة  تنتهي  بعدما 
العالقة  صاحب  اىل  بالهاتف  نصية  رسالة 
نحرضه  عام  منوذج  االجراء  هذا  ليتسلمها. 
لتطوير االجراءات داخل الوزارة ويف ادارات 
واالنتاج  االداء  لتحسني  اخرى  ووزارات 
الحكومة  ومبدأ  التكنولوجيا  واستعامل 
وزيرة  مكتب  مع  بالتعاون  االلكرتونية، 
هنا  الجديد  الخرب  االدارية.  التنمية  شؤون 
اننا يف حزب القوات اللبنانية تبنينا مرشوع 
الحكومة االلكرتونية وكنت انا اعمل عليه. 
اخريا  النواب  مجلس  اىل  تقدميه  تم  وقد 
كبري  وعدد  زهرا  انطوان  النائب  ووقعه 
بعدما جرى  مختلفة،  كتل  من  النواب  من 
تطوير  فكرة  يدعم  املرشوع  هذا  تنقيحه. 

االدارة العامة.

الغذاء  سالمة  مرشوع  يف  اصبحتم  اين   ■
والدواء؟

□ نقوم بتوسيع حمالت الوزارة يف موضوع 
سالمة الغذاء لتشمل كل السلسلة، اي من 
املصدر الزراعي او الصناعي ورش املبيدات 
اىل  وصوال  واملسالخ،  والتخزين  النقل  اىل 
الجهات  ايضا  ونرشك  واملنزل.  املطعم 
االخرى املسؤولة، فيام يجري العمل بعيدا 
اوقات  االعالم عرب حمالت مباغتة ويف  من 
مسالخ  عىل  والنهار،  الليل  يف  متفاوتة 
ومصانع  املخازن  وعىل  والدجاج  اللحوم 
التغذية. اي انها تشمل كل مصادر سلسلة 
الغذاء من املصدر اىل املستهلك. كام اتبعنا 
سالمة  تطبيق  ملراقبة  جديدة  اساليب 
واحلنا  والتجاوزات،  الرىش  ملنع  الغذاء 
والقضاء.  املحاسبة  عىل  املراقبني  بعض 
عندما تصدر االحكام سنالحق ايضا اصحاب 
كام  املراقبني.  مع  تواطأوا  الذين  املصالح 
اتخذنا اجراءات يف حق املصانع او مخازن 
التغذية عرب توجيه انذارات او اقفالها. نأمل 

يف مشاركة البلديات يف هذا العمل عرب 

وزير الصحة غسان حاصباين.  

معدل توزيع االسّرة 
الحكومية في لبنان 

هو االعلى في
العربية املنطقة 
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وسائل  قريبا  وسنضع  املراقبة،  تفعيل 
والسالمة  الصحة  مؤرشات  عىل  للتعرف 
ضمن نطاقها البلدي بهدف تفعيل املراقبة 
عىل  تقع  ال  املراقبة  مسؤولية  الصحية. 
البلديات  عىل  بل  فحسب،  الصحة  وزارة 
ايضا وعىل بعض الوزارات االخرى كوزارات 

االقتصاد والزراعة والصناعة.

■ ماذا عن سالمة الدواء؟
للدواء،  جدا  صارمة  معايري  لبنان  يف   □
وهناك كشف دائم عىل تصنيعه واسترياده، 
علام ان معايرينا مطبقة بشكل كبري وبرقابة 
عدة،  ملراحل  يخضع  فالتصنيع  جدا.  عالية 
حيث يتم فحصه يف مختربات عاملية، لكننا 
نتجه اىل اعادة بناء املخترب املركزي الوطني 
وتفعيله الجراء الفحوص الدامئة للتأكد من 
سالمته. اطلقنا حملة دعم لتشجيع صناعة 
الدواء يف لبنان لخفض الكلفة عىل املواطن 
العمل،  فرص  وزيادة  االقتصاد  وتحفيز 
وهذا ال يعني اننا ضد استرياد االدوية من 
الحر  االقتصاد  بسوق  نؤمن  الننا  الخارج، 
االستشفاء  فرص  كل  وبتوفري  التنافيس، 
الدواء  استعامل  نحرص  ال  حتى  للمواطن 
باالنتاج املحيل فقط. نحن يف صدد تطوير 
سيكون  االسترياد  ان  من  للتأكد  اجراءاتنا 
ممكنة  كلفة  وباقل  مخفضة،  باسعار  ايضا 

عىل صندوق الوزارة.

الضامنة  الصناديق  تقدميات  تساعد  اال   ■
عىل خفض الكلفة عىل املواطن؟

اجل  من  للبنان  الرضوري  من  اصبح   □
توفري التغطية الصحية والعالجية الشاملة، 
الضامنة  الصناديق  توحيد  اىل  ننظر  ان 
املوظفني  وتعاونية  الصحي  )الضامن 
التغطية  استمرار  الن  الصحة(،  ووزارة 
كثريا  الدولة  يكلف  متعددة  صناديق  من 
ويسهل الهدر، يف حني ميكن استخدام هذه 
النفقات يف تطبيب عدد اكرب من االشخاص 
هدف  وهذا  االستشفاء.  فاعلية  وزيادة 
اليجاد  اليه  الوصول  يف  نأمل  املدى  بعيد 
صندوق ضامن واحد لكل اللبنانيني باسم 
الشامل".  للضامن  الوطني  "الصندوق 

خطوات  اتخاذ  يجب  ذلك،  قبل  لكن 
بني  السياسات  توحيد  اوال  منها  اساسية 
تغطية  بكيفية  يتعلق  ما  يف  الصناديق 
ورشاء  املستشفيات  ودخول  املرىض 
كل  حاليا  املستشفيات.  واسعار  االدوية 
جهة تفاوض مبفردها وتأخذ سعرا مختلفا 
عن االخرى، بينام يؤمن توحيد الصناديق 
العبء  ويخفف  والخزينة  البلد  مصلحة 
قطاع  الصحي  القطاع  ان  السيام  عنها، 
للخزينة وال  انتاج  قطاع  ال  انفاق مكلف، 
يجب  انه  مبعنى  كلفته.  تخفيف  من  بد 
وال  الصحي،  االنفاق  الدارة  آلية  ايجاد 
مشكلة اذا كانت االدارة خاصة، فاملهم ان 
تغطي الدولة الكلفة. اذا كان بعض الناس 
عرب  الكلفة  من  جزء  تغطية  عىل  قادرين 
الكلفة  يخفف  ايضا  فهذا  التأمني،  رشكات 

عىل الدولة.

الصحية  التغطية  مرشوع  سلك  هل   ■
الشاملة طريقه اىل التنفيذ؟

الطالق  شاملة  دراسة  باجراء  نقوم   □
املوضوع  هذا  حول  كاملة  اسرتاتيجيا 
قمنا  كثرية.  وتشعبات  افكار  وجود  بسبب 
افكارا  وطورنا  االفكار  هذه  كل  بتجميع 
يف  تقدما  نلمس  مل  الننا  اخرى  جديدة 
يف  حاليا  قانون  اقرتاح  مثة  املوضوع.  هذا 
ادخال  سيتم  النيابية  واملوازنة  املال  لجنة 
تعديالت كبرية عليه اقرتحتها وزارة الصحة، 
واالدارة  التمويل  بسبل  مثال  عالقة  لها 

اىل  وصوال  اخرى،  وامور  التغطية  ورشوط 
الصحية. للتغطية  الكاملة  االسرتاتيجيا 

■ عرب اي جهة سيتم التمويل؟ 
املوضوع،  دراسة  تتم  بعد.  نقرر  مل   □
الصناديق،  بقية  عن  معزل  يف  نعمل  لكننا 
الصحة  وزارة  تغطي  كيف  حاليا  ونبحث 
يف  الصناديق  بقية  تساعد  ان  ميكن  وكيف 
الوزراء  مجلس  اىل  يعود  القرار  التغطية. 

النواب. ومجلس 

■ اين اصبحت البطاقة الصحية للمواطن؟
□ انها من ضمن مرشوع التغطية الصحية 
يكون  بحيث  عليه،  نعمل  الذي  الشاملة 
موحد،  الكرتوين  صحي  سجل  مواطن  لكل 
مقدور  يف  محمولة.  ورقية  بطاقة  وليس 
الدخول  املستشفيات  وادارات  االطباء 
وهو  املريض،  ملتابعة  السجل  هذا  اىل 
بحيث  االستشفاء  كلفة  من  ايضا  يخفف 
التي  واالدوية  املريض  تاريخ  معرفة  تتاح 
يتناولها، فال يعود حقال تجريبيا يف كل مرة 

يدخل اىل املستشفى او يزور الطبيب.

املوحدة،  الطبية  الوصفة  نجحت  هل   ■
وهل تحتاج اىل تعديالت؟

فيها  املوحدة  الطبية  الوصفة  تجربة   □
عوامل ايجابية خففت الكلفة عىل املريض 
يف  اضافية  امور  اىل  تحتاج  لكنها  نسبيا، 
آلية تطبيقها لتصبح تجربة كاملة وناجحة 
داعمة  امور  عىل  حاليا  نعمل   .%100
املكننة  لجهة  خصوصا  الوصفة  لهذه 
الكرتونيا  الدواء  ومتابعة  الصيادلة  لدى 
املريض  اىل  وصوله  حتى  املصدر  من 
الطبية  الوصفة  عىل  يرص  ان  يجب  الذي 
هنا  االعباء.  عنه  تخفف  النها  املوحدة 
)الجينرييك(،  البديل  الدواء  دور  مثال  يأيت 
سمحنا  لذلك  نشجعه.  ونحن  ناجح  النه 
يف  املصنوع  الجينرييك  باستبدال  للصيديل 
املهم  لبنان.  يف  مصنوع  بجينرييك  الخارج 
وهنا  الطبية،  واملعايري  الوصفة  تتطابق  ان 
الصيادلة  بني  للمنافسة  املوضوع  نرتك 

ورشكات االدوية. 

مستمرون في 
التغطية الصحية ملن هم 

فوق 64 سنة

ال بد من تركيز
استثمار الدولة على 

الصحي القطاع 
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هي املرة االوىل منذ االستقالل تشكل حكومة يف عدادها وزير دولة لشؤون رئاسة 
الجمهورية، االمر الذي استوقف كثريين. والن لكل رئيس جمهورية اسلوبه ونهجه 
يف مامرسة الحكم، ارتأى الرئيس العامد ميشال عون استحداث هذه الحقيبة ملواكبته 

يف مرشوعه الوطني املستند اىل خطاب القسم

الجمهورية  رئاسة  لشؤون  الدولة  وزير  يعترب  
"الجرنال"  عقل  اىل  االقرب  رفول  بيار  الدكتور 
مل  لذا   .1976 عام  منذ  له  اللصيقة  ملواكبته 
يجد رئيس الجمهورية ميشال عون افضل منه 
يشغل هذه املهمة التي تحتاج اىل جهد كبري، 
كونها عىل متاس مع كل امللفات املطروحة عىل 

الصعيد الوطني واملؤسسات. 
"االمن العام" التقت الوزير رفول يف حوار عن 

خططه ومشاريعه يف الحقيبة املحدثة.

■ وزارة الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية، هل 
هي حقيبة ام وزارة تكلف مهامت محددة؟

□ للمرة االوىل يف تاريخ لبنان يكون هناك وزارة 
دولة لشؤون رئاسة الجمهورية عىل هذا النحو 
وآلية العمل املطلوب منها اعدادها. هي تعترب 
الوزراء كبقية  لها صوتا يف مجلس  حقيبة الن 
الحقائب، لكن ليس لها موازنة كبعض وزارات 
مشاريع  انجاز  نبارش  وعندما  االخرى،  الدولة 

"ال نقول أننا نجترح العجائب، لكننا بدأنا العمل"
رفول: الرئيس مشروع وطني وليس مشروع سلطة

مقابلة

معينة سنطلب موازنة لسد نفقات عمل معني. 
فخامة  توجيهات  كانت  االوىل  اللحظة  منذ 
انه حتى لو مل تكن هناك وزارة دولة  الرئيس 
اعداد  من  بد  ال  الجمهورية،  رئاسة  لشؤون 
آلية ملواكبة العهد. معروف عنه منذ كان قائدا 
للجيش انه يفضل ان يوصل اىل الناس مبارشة 
ما يريد انجازه وليس عرب وسائل االعالم، وهذا 
اخذنا  اذا  لحظوية.  مواكبة  اىل  يحتاج  االمر 
خطاب القسم، فاننا ندرس ما نفذ منه وما الذي 

املدى  عىل  ينفذ  ان  يجب  وما  تنفيذه،  بورش 
القصري وعىل املدى الطويل، ايضا يكلفني لقاء  
شخصيات عرب زيارات اىل الخارج او لقاءات يف 
ونتعاون  وشخصيات.  ووزراء  سفراء  مع  لبنان 
بامور  متعلقة  قوانني  النجاز  متخصصني  مع 
معينة، لن نتحدث عنها قبل انجازها. كام ان 
امكاناتها يف ترصف  اللبنانية وضعت  الجامعة 
رئاسة الجمهورية، السيام لجهة الخرباء يف حقول 
محددة. فخامة الرئيس يف صدد مكننة الدولة 
ووضع برنامج الجل ذلك، يف ارشاف خرباء كان 
لهم دور يف الخارج يف هذا املوضوع، واملكننة 
التي ستنجز ستكون شاملة بحيث تتمكن كل 
الوزارات، والحصول  وزارة من الدخول اىل كل 
هناك  ان  اىل  هنا  اشري  تريده.  امر  اي  عىل 
لرئاسة  العام  املدير  ادارية مسؤول عنها  امورا 
الجمهورية، وامور اخرى اقوم بها بنفيس، وقد 
بارشت وضع خطة عمل تطبيقية تتوضح اكرث 
وسيط  مرشوع  ايضا  اذكر  والخربة.  باملامرسة 
الجمهورية، وهو ادارة قامئة يف ذاتها تم اقراره 
من دون وضع آلية عمله، علام ان معظم دول 

العامل تعتمده. 

■ هل اختياركم لهذه الوزارة يعود اىل قربكم 
الشديد اىل الرئيس العامد ميشال عون؟

□ طبعا، لوجود كيمياء وخربة وطريق طويلة 
بعضنا  نفهم   فنحن   ،1976 عام  منذ  ممتدة 
التعبري- ومنذ  اذا صح   - الطاير"  البعض "عىل 
انتخابه رئيسا للجمهورية كان موقعي اىل جانبه 

كمستشار له يف كل ما يكلفني اياه.

االنظمة  يف  تعتمد  كهذه  وزارة  ان  قيل   ■
التي  الرئاسية، ما هو ردكم عىل االستفسارات 

تستبطن غمزا وملزا يف هذا االتجاه؟
□ ما زالت هناك صالحيات لرئيس الجمهورية، 
وهو يف وارد اعداد مشاريع قوانني، كام  يدرس 
اليه  بالنسبة  القسم  خطاب  ومشاريع.  قوانني 
داخيل  وطني  مرشوع  وهو  العهد،  مرشوع 

وخارجي.

■ ما هو الدور االسايس الذي ستضطلعون به 
من خالل هذه الوزارة؟

انجز  ما  نقل  يف  يتمثل  عمالين  دور  هناك   □
من مرشوع الرئيس عون اىل الناس، ويف الوقت 
ذاته االستامع اىل وجع الناس ونقل الحقيقة اىل 
الرئيس. اعقد يوميا لقاءات متنوعة، وانقل اىل 
املثال  سبيل  عىل  الحارضين.  اولويات  الرئيس 
قبل انتخابه اجريت دراسة حول اولويات الناس 
قالوا  املئة  ان 86 يف  النتيجة  لبنان، وكانت  يف 
رفع النفايات، تلتها الكهرباء واملياه والطرقات. 
للناس ما هي االولويات، وال  نحن االن نرشح 
نقول لهم اننا يف صدد اجرتاح العجائب، لكننا 
وتشكيل  االنتخاب  عملية  بعد  العمل.  بدأنا 
الحكومة كانت االولوية ليك نسهل وضعنا املايل 
دوليا اقرار مرسومي النفط اللذين كانا معلقني، 
لذلك تم اقرارهام يف اول جلسة ملجلس الوزراء 

بعد نيل الحكومة الثقة، وقريبا تبدأ املناقصات 
وعمليات التأهيل للرشكات التي مل تتمكن يف 
يف  وصار  الرشوط  استيفاء  من  السابقة  املرة 

امكانها االن استيفاؤها للدخول يف املناقصات.

اليكم داخليا  التي تسند  ■ ماذا عن املهامت 
وخارجيا؟

من  الجمهورية  رئيس  اياه  يكلفني  ما  كل   □
رئيس  او  رئيس دولة  اىل  يوفدين  رمبا  مهامت، 
حكومة او وزير او مرجعية. طبعا سانقل رسائل 
واعود برسائل. هناك مشاريع سنستفرس عنها 
عىل  املساعدة  كيفية  وبالتايل  ستنفذ،  واخرى 

تسهيل عملية التنفيذ وغريها من االمور.

■ هل وضعتم خطة لعملكم من خالل هذه 
الوزارة؟

□ بارشنا وضع الخطة وانجزت املسودة االوىل، 
الكثري. وبحسب املامرسة  لكن ما زال ينقصها 
والثابت  كثرية،  امور  لدينا  تتبني  والحاجات 
انه ال غنى عن وجود من يواكب عمل رئاسة 
والرئيس  القسم،  خطاب  لتطبيق  الجمهورية 
عون كام نعرفه مرشوع وطني وليس مرشوع 
سلطة. بناء الدولة وتوفري االمن واالستقرار هام 
من  االسس التي رّكز عليها منذ لحظة انتخابه، 
التقدم  ميكن  ال  واستقرار  امن  دون  من  النه 
كثريا اىل االمام، وايضا االنفتاح الذي بورش تجاه 
اىل مواكبة. هناك وزراء  العربية يحتاج  الدول 
متخصصون، لكن عىل املدى االوسع يحتاج اىل 
مواكبتنا السيام لجهة الحض والتحفيز ومتابعة 

املشاريع التي ينفذها االشقاء العرب يف لبنان.

■ هل ستكون لكم مساهمة يف التنسيق مع 
املواقع الدستورية االخرى، مثل رئاستي مجليس 

النواب والوزراء؟
□ طبعا، هناك امور يف صدد تقدميها، ومشاريع 
سبق ان قدمها الرئيس سنعيد تجديدها وتقدميها، 
ولن اكون وحيدا يف هذا االمر، امنا مثة لجنة يف 

تكتل التغيري واالصالح تهتم بهذا املوضوع.

احد  من  تتخذون  زلتم  ما  انكم  يالحظ   ■
مكاتب القرص الجمهوري مكانا الستقبال طالبي 
املواعيد. هل انتم يف صدد االنتقال اىل مكتب 

مخصص للوزارة؟
□ بالتأكيد سيكون يل مكتب مستقل، امنا ليس 
علينا  طرحوا  مكاتب.  الدولة  وزراء  كل  لدى 
استئجار مكاتب، وانا يف صدد استئجار مكتب 
عىل  اواظب  بحيث  الشالوحي،  مرينا  سنرت  يف 
الجمهوري  القرص  يف  هنا  مكتبي  اىل  الحضور 
انتقل  الرئيس  مواعيد  انتهاء  وعند  يوم،  كل 
املواطنني  استقبال  امكاين  اىل مكتبي حيث يف 
اسهل،  اليه  والوصول  اكرب،  املكتب  كون  اكرث 

واالجراءات اخف. 

الوزارة يف  االبقاء عىل  اىل  ترون حاجة  ■ هل 
الحكومات املقبلة؟

□ بحسب الحاجة اليها والدور الذي ستضطلع 
به، ويف رأيي يجب االبقاء عىل هذه الوزارة اىل 
جانب الرئيس. يف غالبية دول العامل هناك وزارة 

لشؤون رئاسة الجمهورية.

وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الدكتور بيار رفول.

من دون امن واستقرار، 
ال يمكن التقدم كثيرا 

الى االمام

داود رمال

وصف الوزير بيار رفول، الذي يرافق رئيس الجمهورية العامد ميشال عون يف كل زياراته الخارجية، 
الجوالت العربية التي بارشها رئيس الجمهورية بأنها "غاية يف االهمية، خصوصا وان لبنان يرتبط 

مع االشقاء العرب بعالقات تاريخية عميقة".
وقال عن الجوالت العربية االخرية  للرئيس عون، "ان عالقات لبنان مع جمهورية مرص العربية 
واململكة االردنية الهاشمية دامئة ومل تتعرض يوما الي تعرث او اخرتاق. هناك اهتاممات مشرتكة 
ابرزها محاربة االرهاب، والتعاون التجاري واالقتصادي، وتفعيل االتفاقات املوقعة، واعادة احياء 
اللجان العليا املشرتكة، والتعاون بني الغرف االقتصادية والتجارية والصناعية.  لبنان واالردن ومرص 
يعولون عىل الحوار االسالمي ـ املسيحي يف هذه املنطقة،  السيام يف املرحلة الراهنة التي يواجه  

فيها الرشق تحديات كبرية وخطرية، كام يعولون ايضا عىل تفعيل دور الجامعة العربية".
اال انه لفت اىل ان مؤرشات نتائج الزيارات العربية التي يقوم بها الرئيس عون، واولها اىل السعودية 
وقطر، "مشجعة وان التفهم ملا يطرحه  كبري جدا. هناك تجاوب وسعي اىل ترجمة هذا التجاوب 
والتفاعل عمليا، وهذا يبرش بأمور جيدة وبتقارب عريب مطلوب وجيد، وهذا ما ملسناه يف اململكة 

العربية السعودية ودولة قطر، وملسناه ايضا يف الزيارتني االخريتني اىل القاهرة وعامن".

التحّرك الخارجي

توجه الوزير بيار رفول بكلمة خص بها املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابرهيم: "اود ان 
امثن دور االمن العام الذي يلعبه مع االجهزة االمنية االخرى، لكن سيادة اللواء ابراهيم قدم 
امثولة ومنوذجا يحتذى به يف الدولة اللبنانية، واستطاع الحفاظ عىل شبكة من كل الفئات 
يف املديرية، ولكل موقع دوره الذي فّعله، وانسان كهذا يستطيع ان يتقدم يف الدولة، وهو 
حقق انجازات كبرية جدا بامكانات محدودة. نأمل يف ان نطور االمكانات، وبالتنسيق الذي 

نشهده بني االجهزة االمنية تتحقق انجازات كبرية ومهمة".

الى اللواء عباس ابراهيم
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تراكم  ازمة  اقلها  ليس  كبرية ضاغطة،  ازمات  تنوء تحت عبء  البيئة  وزارة  تزال  ال 
اىل  الخطيب  الوزير طارق  لها، يف حني يسعى  ايجاد حلول رسيعة  النفايات وعدم 
الحكومة  اقرتها  التي  النفايات  ملعالجة  الوطنية  الخطة  تطوير  عرب  الحلول  ترسيع 

السابقة. يف الوقت ذاته يواكب كل املشكالت البيئية االخرى ضمن اختصاص وزارته

ال تقترص هموم البيئة اللبنانية عىل مشكلة 
واملرامل  الكسارات  مشكالت  مثة  النفايات. 
اللبنانية  الطبيعة  من  تبقى  ما  تنهش  التي 
ميزها،  الذي  االخرض  النبايت  الغطاء  ومن 
يشكل  ما  الجوفية،  واملياه  االنهر  وتلوث 
خطرا اسرتاتيجيا عىل لبنان يف املدى البعيد، 
يجري تداركه والحد من اخطاره عرب خطط 
املياه، السيام مرشوع حامية  تلوث  مكافحة 
املايئ  الرشيان  يعترب  الذي  الليطاين  نهر 

االسايس.
وزير البيئة طارق الخطيب الوافد اىل الوزارة 
البيئي  للعمل  واملواكب  البلدي،  العمل  من 
والقانونية  االدارية  خربته  يضع  بتفاصيله، 
فريق  من  مدعوما  املعالجة،  يف  والتقنية 
وزاري تم تشكيله ملعالجة موضوع النفايات 
العاصمة بريوت وجزء من ساحل  السيام يف 
العام"  "االمن  اىل  تحدث   لبنان. وهو  جبل 
هذه  يف  الوزارة  عمل  مييز  ما  ابرز  عن 

الظروف.

■ كيف وجدت وزارة البيئة، علام ان البعض 
بات يسميها "وزارة سيادية" لكرثة ما تحمل 

من ملفات مهمة وحيوية؟ 
وزارة مهمة، ووزارة  □ كل عمل مهم وكل 
البيئة بحكم مهامتها وامللفات التي تتعاطى 
دائم  متاس  النها عىل  مهمة جدا،  وزارة  بها 
اما  البيئة،  سالمة  ومع  املواطن  صحة  مع 
غري  لالسف  ويا  فهو  االداري،  املالك  لجهة 
مكتمل، اذ يفرتض ان يكون 250 شخصا بني 
وتقنيني  ودوائر  مصالح  رؤساء  من  موظفني 
العدد  لكن  وخرباء،  ومهندسني  ومحررين 

الحايل املوجود هو 90 فقط.

خطة النفايات المركزية وللبلديات الدور التنفيذي
وزير البيئة: الخطة االستراتيجية ستنفذ قريبًا

مقابلة

■ هل طلبت ملء الشواغر؟
مجلس  قرار  اىل  يعود  املوضوع  هذا   □
الشاملة  واملقاربة  الدولة  ومالية  الوزراء 

للوضع االداري والوظيفي.

■ ما هي ابرز امللفات التي تعالجونها حاليا 
ازمة  السيام  كثرية  وهي  االولويات،  وفق 

النفايات؟
القانون  البيئة وفق نص  □ رغم ان وزارة 
هي املعنية بوضع خطط اسرتاتيجية لحل 
يف  مغيبة  كانت  انها  اال  النفايات،  ازمة 
مغيبة  غري  اصبحت  عندما  معينة.  مرحلة 
وزارات  مع  صالحياتها  تتضارب  باتت 
واالعامر  االمناء  مجلس  من  عدة،  وجهات 
اىل وزارة الداخلية ووزارة الصحة اىل وزارة 
فتشتت  االدارية.  التنمية  لشؤون  الدولة 
الرسمية  الجهات  هذه  بني  الصالحيات 
ضياع.  حالة  يف  الوزارة  جعل  ما  املتعددة 
شكلت يف الفرتة املاضية لجنة فنية برئاسة 
النفايات،  اكرم شهيب الدارة ملف  الوزير 
ملعالجة  كليا  البيئة  وزارة  دور  فتوقف 
املوضوع. وبعد تشكيل الحكومة الجديدة 
القوانني  عىل  اطلعت  الوزارة،  وتسلمي 
من  بد  ال  فكان  والواجبات،  والصالحيات 
القانون  عليه  ينص  الذي  الدور  مامرسة 
الخطة  وضع  فبدأنا  كامل،  نحو  عىل 
مستدامة  لحلول  الكاملة  االسرتاتيجية 
القريب  يف  ان  اعتقد  النفايات.  ملشكلة 
الجمهورية  رئيس  اطالع  بعد  العاجل، 
وعرضها  مضمونها  عىل  الحكومة  ورئيس 
اىل  طريقها  تسلك  الوزراء،  مجلس  عىل 

التنفيذ اذا اقرتنت باملوافقة.

وزير البيئة طارق الخطيب.

وزارة البيئة عانت 
من حالة ضياع بسبب

الصالحيات تضارب 

غاصب املختار

■ ما هي ابرز عناوين هذه الخطة؟
مامرسة  اي  الالمركزية،  عناويها  ابرز   □
مهامتها  البلديات  واتحادات  البلديات 
عليها  املنصوص  وواجباتها  صالحياتها  وفق 
العامة  الصحة  تعترب  والتي  القوانني،  يف 
البلديات  العامة يف صلب مهامت  والنظافة 
قانون  اصدار  اىل  ال حاجة  وتاليا  وواجباتها، 
الصالحية.  هذه  ملنحها  قانون  تعديل  او 
فنحن  الالزمة،  االمكانات  توفري  لجهة  اما 
املستحقات  دفع  وجوب  الخطة  يف  لحظنا 
البلدي  الصندوق  عائدات  من  البلديات  اىل 
املستقل واموال الهاتف الخليوي. نعتقد ان 
دفع االموال للبلديات يطلق يدها يف العمل 
واختيار ما يناسبها ملعالجة مشكلة النفايات 
ان  بالرضورة  وليس  متوافرة،  تقنيات  من 
معتمدة  عدة  تقنيات  مثة   املحارق.  تكون 
يف العامل، كل اتحاد بلديات يختار ما يناسبه 
النفايات  منها بحسب واقع املنطقة، وكمية 
التي تنتجها ونوعيتها، عىل ان تتقيد باملعايري 
البيئية التي تحددها وزارة البيئة تقيدا تاما.

هذه  يف  البيئة  وزارة  دور  سيكون  ماذا   ■
الخطة؟

بيئية  معايري  اىل  وتوّجه  ترشف  الوزارة   □
مساعدة  كل  تاليا  وتقدم  وتراقب،  معينة 
االرشاد  مجال  يف  البلديات  تطلبها  ممكنة 
والتوجيه. علينا اطالق ورشة توجيه وتثقيف 
بيئي تركز عىل تقليص انتاج النفايات وعىل 
الفرز من املصدر والتدوير والتسبيخ، وصوال 
اىل ايجاد مطمر صحي للعوادم. نحن ال دور 

تنفيذيا لنا، فهو يعود اىل البلديات.

عىل  االعتامد  عودة  عن  الحديث  جرى   ■
التفكك الحراري )املحارق( خالل اجتامعات 

اللجنة الوزارية. ما صحة هذا االمر؟
□ مل نعد اىل حديث املحارق. اللجنة الوزارية 
التي شكلها مجلس الوزراء، تبحث يف تدقيق 

االمناء  مجلس  اعده  الذي  الرشوط  دفرت 
السابقة، العتامد  الحكومة  واالعامر يف عهد 
التفكك الحراري يف بريوت وقسم من ساحل 
جبل لبنان. وقد اعلنت خالل اجتامع اللجنة 
اسرتاتيجية  اعداد خطة  الوزارة يف صدد  ان 
االجتامع  وتأجل  النفايات،  مشكلة  لحل 
دفرت  تفاصيل  عىل  الوزراء  اطالع  حني  اىل 
لبريوت  محرقة  النشاء  املخصص  الرشوط 
قررت  التي  بريوت  بلدية  طلب  عىل  بناء 
الوزارة  لكن  الحراري.  التفكك  خيار  اعتامد 
فاملحارق  غريه،  او  املحارق  خيار  تعتمد  ال 
اكرث  يف  اخرى  خيارات  جانب  اىل  معتمدة 
دول العامل. نحن نقول ان اتحادات البلديات 
قضاء  يقرره  ما  مناسبا.  تراه  حل  اي  تختار 
قضاء  وضع  مع  يتناسب  ال  قد  مثال  صور 
النبطية او قضاء عكار او جبيل او املنت. عىل 
قاعدة "اهل مكة ادرى بشعابها"، كل قضاء 
واالرايض  واقعه  يناسب  الذي  الحل  يختار 

التي يخصصها للمرشوع.

واملكبات  الرشعية  املطامر  مصري  هو  ما   ■
العشوائية؟

□ يجب معالجة وضعها بالتأكيد. يف بريوت 
هناك مطمرا الكوستا برافا وبرج حمود وهام 
القرى فمئات  اما يف  استحدثا كحل موقت. 
املكبات العشوائية التي ال بد من معالجتها 
الوطنية.  االسرتاتيجية  الخطة  ضمن  من 

مصري مكبي الكوستا برافا وبرج حمود يتقرر 
يف ضوء الحل الذي ستعتمده بلدية بريوت، 
او  حاجة  هناك  تعود  ال  وقت  اىل  وسنصل 

رضورة اليهام.

تعالجونها  التي  االخرى  امللفات  هي  ما   ■
غري النفايات؟

الطبية  النفايات  ملف  معالجة  بدأنا   □
االخرى  امللفات  وكل  والخطرة،  املعدية 
واملياه  الليطاين  نهر  تلوث  مثل  املهمة 
الجوفية، وملف املقالع والكسارات واملرامل. 
والكسارات  للمقالع  الوطني  املجلس  حدد 
اجل  من  سنوات،  منذ  توجيهيا  مخططا 
وفق  واملرامل،  واملقالع  للكسارات  الرتخيص 
وصحية  بيئية  ومعايري  وضوابط  رشوط 
فمن  الرشعية  غري  الكسارات  اما  معينة. 
مالحقتها،  والبلديات  االمنية  القوى  واجب 
حتى  حولها.  تقاريره  اعد  املعلومات  وفرع 
املخطط  عىل  تعديل  اي  يطرح  مل  االن 

اىل  حاجة  يف  لكنه  به،  املعمول  التوجيهي 
يف  وهو  تعديله،  طرح  وميكن  دراسة  اعادة 
حاجة ايضا اىل دراسة معمقة ومسح جغرايف 

واسع، ورفع الحاميات االمنية والسياسية.

الليطاين  نهر  تلوث  ملف  حول  ماذا   ■
واالنهر واملياه الجوفية؟

عليها،  العمل  يجري  املواضيع  هذه  كل   □
واالولوية مللف الليطاين االن. الورش ماشية، 
لكن يحصل ان ملفا ما يحجب االضواء عن 
فيها  العمل  الوزارة وفريق  االخرى.  امللفات 
ال يقرصان يف مالحقة ومتابعة كل املشكالت 
االنسان وسالمته.  بصحة  تعنى  التي  البيئية 
كل الشكاوى التي تصلنا تتابع فعليا وجديا 
او  القضاء  بواسطة  إما  لها،  الحلول  اليجاد 

مراجعة االدارات املعنية بها.

■ وملف الصيد الربي والبحري؟
□ سندعو اىل اجتامع املجلس االعىل للصيد 
اصبح  واالن  املوضوع،  يف  للبحث  الربي 
تقوم  وهي  بالصيد،  متخصصة  اندية  لدينا 
الرخص  متنح  ذلك  ضوء  ويف  بالتدريب، 
لوضع  لالندية  مراسالت  اجرينا  للصيادين. 
الفحوص،  الجراء  وتواريخ  وضوابط  معايري 
االعىل  للمجلس  اجتامعا  نعقد  وبعدها 
افتتاح  امكان  عدم  او  امكان  عىل  لالتفاق 

موسم الصيد. 
     

■ ما هي ابرز املشكالت االخرى التي تعيق 
مع  التنسيق  حجم  مدى  ما  الوزارة؟  عمل 

الوزارات االخرى؟
املعنية  الوزارات  مع  قائم  التنسيق   □
والصناعة  الصحة  وزارات  السيام  بعملنا 
دراسة  تقييم  نتوىل  نحن  والطاقة.  والزراعة 
مجلس  من  املعتمدة  للرشكات  البيئي  االثر 
االمناء واالعامر اذا كانت تتناسب مع املعايري 
البيئية، والتنسيق يقوم عىل نحو اسايس مع 
وزارة الصناعة النها متنح الرتاخيص للمعامل 
لكل  دوما  حارضة  البيئة  ووزارة  واملصانع، 
فهي  االخرى،  املشكالت  ابرز  اما  تعاون. 
الذي  الجديد  البيئة  وقانون  املوازنة  نقص 
االدراج، ومل  النيابية ووضع يف  اللجان  اقرته 

يحل اىل الهيئة العامة. 
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حقا  الساهر  النائب  واجبات  صلب  يف  الربملان  يف  القوانني  اقرتاح  عملية  تدخل 
عىل مطالب املواطنني وحاجاتهم. يالزم بعضها اسامء النواب الذين يتقدمون بها 
ويناضلون يف حمل هموم اصحابها، اىل ان تجتاز الهيئة العامة واملصادقة عليها، وال 
سيام تلك التي تحمل عناوين اصالحية ووطنية يستفيد منها املواطنون، وتساعدهم 

عىل تجاوز جملة من العقبات يف حياتهم اليومية

التي  االقرتاحات  حصيلة  يف  التدقيق  عند 
التمديد  وجرى   ،2009 دورة  نواب  قدمها 
ان  يتبني  و2014،   2013 عامي  مرتني  لهم 
انتاجيتهم يف هذا الحقل مل تكن يف املستوى 
يحملون  التي  القضايا   بازاء  املطلوب 
امام  بها  ينادون  التي  االجتامعية  عناوينها 
شكل  يف  تقصريهم   يربز  واالعالم.  الناخبني 
ومراقبة  الحكومة  محاسبة  حيال  واضح 
عدم  اىل  السبب  ُيرجع  َمن  مثة  الوزراء. 
انتظام الحياة السياسية يف البلد، اضافة اىل 
ووصلت  االفرقاء  بني  تدب  التي  الخالفات 
انتخاب  عىل  القدرة  عدم  يف  ذروتها  اىل 
الشغور  رحلة  فاستمرت  الجمهورية،  رئيس 

شبه  اىل  ادت  سنة  ونصف  سنتني  الطويلة 
شلل يف الربملان، قبل ان ينجح يف ما بعد يف 
انتخاب العامد ميشال عون رئيسا وانطالق 

حكومة الرئيس سعد الحريري. 
ساحة  رشايني  اىل  قليال  الحياة   عادت 

اعامل  عن  انقطاع  طول  بعد  النجمة 
فإن  لالمانة،  املساءلة.  وجلسات  الترشيع 
املهامت  من  االدىن  الحد  حافظوا عىل  نوابا 
املطلوبة منهم، وهم اعضاء يف لجان االدارة 
العامة  االشغال  واملوازنة،  املال  والعدل، 

والنقل، الطاقة واملياه. 
االقرتاحات  عىل  العام"  "االمن  حصلت 
لوالية  االول  اليوم  منذ  النواب  قدمها  التي 
 2009 حزيران   20 منذ  السارية  املجلس 
وقسمتها   ،2017 حزيران   20 يف  وتنتهي 
والتمديد  العادية  )الوالية  جداول  ثالثة  اىل 

االول والتمديد الثاين(. 
الدورة  يف  النواب  مجلس  اعامل  تتعد  مل 
انتاج  سنوات  اربع  طوال  لواليته  الطبيعية 
300 اقرتاح، من دون ان يصل العدد االكرب 
عليها  للتصويت  العامة  الهيئة  اىل  منها 
لتشق طريقها اىل التنفيذ، سواء كانت ذات 
طابع خاص تهم فئة من املواطنني او تحمل 

عناوين اصالحات بنيوية.
القوانني  اقرتاحات  يف  التدقيق  اثناء  يف   

إقتراحات القوانني في البرملان ... تخرج بـ"طلوع الروح"
املجاملة تتحكم بالنواب و"فقر" في اإلصالحات البنيوية

والية عادية ومتديدان بحصاد غري كاف. 

رضوان عقيل

تحقيق

املقدمة، تقفز اىل الواجهة قلة من النواب 
نائبا،   128 اصل  من  عليها  عملوا  الذين 
عن   تخلوا  منهم  االكرب  العدد  ان  ليتبني 
االطالالت  عليها  وغلبوا  النيابية  مهامتهم 
الخاصة  ناخبيهم  شؤون  ومتابعة  االعالمية 
احد  يتورع  مل  االنتخابية.  دوائرهم  يف 
من  ضيقة  حلقة  امام  القول  عن  النواب 
ارضاء رئيس  يهمه هو  ما  ان كل  اصدقائه 
كتلته ومتثيله يف املناسبات وتقديم التعازي 
اكرث من استهالك وقته يف اقرتاحات القوانني 
يبقى  االول  الهم  وان  الترشيع،  والغرق يف 
كتلة  البقاء عىل حجز مقعده يف  لديه هو 

الزعيم.
خط  عىل  املنتجني  النواب  مقدم  يف  يحل 
ابراهيم  مخيرب،  غسان  والترشيع:  القوانني 
كنعان، ياسني جابر، روبري غانم، عيل حسن 
حسن  الجرس،  سمري  قباين،  محمد  خليل، 
زمالء  ان  يالحظ  زهرا.  انطوان  الله،  فضل 
لهم يضيفون تواقيعهم عىل اقرتاحات بغية 
معلمني  املجتمع  يف  فئات  مطالب  ارضاء 

وعسكريني واعضاء يف املهن الحرة. 
رحلة  مسار  الناشطون  النواب  يتابع  
بدءا  االصليون  اصحابها  النهم  اقرتاحاتهم 
رئيس  اىل  واحالتها  القلم  يف  تسجيلها  من 
اللجان  اىل  بدوره  يحولها  الذي  املجلس 

العامة  الهيئة  يف  تحط  ان  قبل  املختصة 
متهيدا للتصويت النهايئ عليها. مثة اقرتاحات 
ترقد اعواما طويلة يف ادراج اللجان ويغطيها 
تبرص  عليها  ُيصادق  والتي  السنني،  غبار 

النور بـ"طلوع الروح".
 يروي مدير عام مخرضم يف املجلس يواكب 
اسقاط  حني  اىل  القوانني  اقرتاحات  مسار 
عبارة "ُصّدق" عليها، منذ ايام الرئيس صربي 
يف  النواب  "حامسة  ان  اليوم،  اىل  حامدة 
مالحقتهم االقرتاحات اختلفت عن املايض". 
وال  اليوم،  لنواب  تخفيفية  اسبابا  يعطي 
التي  "االوضاع  من  نفسه  الوقت  يف  يقلل 
البالد  تحكم  التي  والظروف  هؤالء  يعيشها 
اىل  وصوال   1975 عام  الحرب  اعوام  منذ 

اآلن". 
االمس  "نواب  ان  القول  عن  يتواىن  ال 
بجدية  قضاياهم  مع  يتعاطون  كانوا 
حضور  تفويت  عدم  عىل  ويواظبون  اكرب 
امللمني  من  كانوا  انهم  سيام  وال  الجلسات، 
من  اقرتاحاتهم  ويالحقون  الترشيع  باعامل 
عدد  هؤالء  بني  من  كان  وملل".  كلل  دون 
ال بأس به من اعضاء دورة 1972 من امثال 
باخوس،  اوغست  كرامي،  رشيد  الرئيس 
نرصي  القادري،  ناظم  عامر،  محمود 
الرفاعي،  حسن  رزق،  ادمون  املعلوف، 

بهيج تقي الدين، رميون اده، بطرس حرب، 
وسواهم. 

يحمله  وما  االقرتاحات  طبيعة  تختلف 
تتعلق  معجلة  اقرتاحات  مثة  مضمونها. 
مبجموعات من املوظفني املترضرين يف قطاع 
الرسمية سواء  كانت امنية  الدولة وادارتها 
او عسكرية. يتلقى النواب عىل سبيل املثال 
عسكريني  مطالبة   مثل  جاهزة  مشاريع 
مؤهل  رتبة  من  برتفيعهم  االجهزة  احد  يف 
اساتذة  تثبيت  عىل  العمل  او  مالزم،  اىل 
متعاقدين يف وزارة الرتبية. ال يخفى هنا ان 
مثة نوابا يستعجلون اقرار اقرتاحات قوانني، 
يف  يستثمرونها  وهم  املجتمع  من  فئة  تهم 
سن   برفع  املطالبة  مثل  انتخابية  مصالح 
هذا  يدخل  والقضاة.  الديبلوماسيني  تقاعد 
املجاملة  باب  يف  االقرتاحات  من  النوع 
محاولة  من  النواب  اكرث  يهرب  ال  التي 
او  تحققت  مطالبها سواء   وترك  بها  القيام 
اىل  اللجان. يعمدون  ادراج  بقيت عالقة يف 
استغالل هذا االمر وعقد مؤمترات صحافية 
تلفزيونية  برامج  يف  واملشاركة  املجلس  يف 
انهم  املشاريع  هذه  تعنيه  من  امام  للقول 

قاموا بالواجبات املطلوبة منهم. 
مرات  يف  الربملان،  يف  املعنية  الدوائر  تعمل 
عدة، عىل اجراء تصحيح االخطاء الواردة يف 
متابع،  عام  مدير  بحسب  االقرتاحات  بعض 
ال سيام اذا كان املتقدمون من غري املحامني 
يعمل  الحقل.  هذا  يف  الخربة  اصحاب  او 
النائب الذي يقدم االقرتاح عىل الطلب من 
اليها   ينتمي  التي  الكتلة  غري  من  له  زمالء 
الذي  الدعم   من  قدر  اكرب  عىل  ليحصل 
ينبغي  التي  اللجان  يف  المراره  اليه  يحتاج 
يشتغل  الذي  املوضوع  ان  ليظهر  اجتيازها، 

عليه ال يخص منطقة او ال طائفة.
بها  يقصد  االهداف،  محددة  اقرتاحات  مثة 
تتناول  بنيوية  اصالحات  تتناول  التي  تلك 
قضايا تهم سائر املواطنني. يتعاون النواب هنا 
مع جمعيات تعنى عىل سبيل املثال مبكافحة 
املخدرات او الشبكة الوطنية ملكافحة الفساد 
ما  صوغ  يتم  للشفافية.  الوطنية  الشبكة  او 
النواب  بالتعاون مع عدد من  اليه  يتوصلون 
القيام  بعد  قوانني  اقرتاحات  ترجمته يف  ليتم 

بسلسلة من الورش لهذه الغاية، والنائب 

بلغ مجموع اقرتاحات القوانني التي قدمها النواب 438 اقرتاحا من اليوم االول لواليتهم من 
20 اذار 2009 اىل 27 ترشين االول 2016. وتبني ان النواب الذين احتلوا رأس قامئة املقدمني 
يتوزعون عىل الكتل. كان من املالحظ ان اكرث املواضيع تناولت اوضاع املوظفني واملتعاقدين 
اىل العسكريني والرتكيز عىل قضايا معيشية وصحية، اضافة اىل ازمة الكهرباء. اظهرت النتائج 
ان النواب عمدوا اىل الرتكيز عىل ملفات تدخل يف اختصاصهم. فالنائب ياسني جابر طبع 
اقرتاحاته مبلفات اقتصادية وتجارية ومالية. والتقى معه النائب عيل حسن خليل يف هذا 
املضامر. مل تخل مشاركة النائب عاطف مجدالين من سعيه اىل اصدار قوانني تتعلق بشؤون 
الصحة واوضاع االطباء والصيادلة وسالمة الغذاء. يف املقابل عمد النائب نعمة الله ايب نرص 
اىل تقديم اكرث من اقرتاح  ركز فيها عىل  الجنسية وشؤون تخص املغرتبني. ومتيز النائبان اكرم 
شهيب وايوب حميد يف تناول ملفات بيئية وزارعية واقامة املحميات.  واظهر النائب محمد 
قباين نشاطا  الفتا يف ملف الطرق واملياه والتصدي ملخالفات البناء. وسيطر ملف الرتبية 
واالساتذة عىل نسبة ال بأس بها من االقرتاحات التي ما زال اكرثها يقبع يف ادراج اللجان 

يتوارثها النواب من دورة اىل اخرى.

التربية والصحة والعسكر تسيطر

ملف االساتذة والتعليم 
استحوذ على نسبة كبيرة 

من االقتراحات
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مخيرب يف مقدم النواب املتعاونني مع هذه 
الجمعيات. 

التي   القوانني  مشاريع  الثالث،  النوع  يبقى 
املجلس،  اىل  وترسلها  الحكومة  تحرضها 

التي  تلك  او  املايل  الطابع  اكرثها  وتحمل 
تتعلق مبلفات البرتول والغاز. يتم االستفادة 
هيئة  تعدها  التي  االقرتاحات  من  هنا 

القوانني. تحديث 

هل انتاجية املجلس قليلة يف وضع اقرتاحات 
القوانني؟

خط  عىل  الناشط  هنا،  مخيرب  النائب  يوضح 
ان  البنيوية،  االصالحات  اقرتاحات  نصوص 
الدورة  يف  اقرتاحات  من  النواب  قدمه  ما 
االوضاع  اىل  قياسا  "مقبول  للمجلس  السارية 
تعمل  اللجان  بقيت  البلد.  اجتازها  التي 
وتتابع مناقشة اقرتاحات القوانني. وال يخفي 
بني  دارت  التي  السياسية  الخالفات  هنا 
بأس  ال  عدد  عىل  سلبا  وانعكست  الكتل، 
القت  قوانني  مثة  املقابل  يف  القوانني.  من  به 
تعاطيا ايجابيا من الكتل املختلفة مثل قانون 
السري وكانت املواقف متقاربة حياله.  مل يلق 
االشغال  لجنة  رئيس  تواله  كبرية.  اعرتاضات 
يف  العاملني  ان  يبقى  قباين.  محمد  النائب 
حقل الترشيع من النواب ال يتعدون الواحد 
املادة  وان  الواحدة،  الكتلة  يف  االثنني  او 
الترشيعية يف اكرث بلدان العامل تأيت من طريق 

الحكومة اكرث من مجلس النواب".

والية املجلس من 20 حزيران 2009 
الى 20 حزيران 2013

 السنة            عدد االقرتاحات
4 2009
67 2010
87 2011
113 2012
28 2013
 املجموع                         299

 التمديد االول من 31 ايار 2013
الى 20 تشرين الثاني 2014

عدد االقرتاحات السنة 
16  2013
39  2014
املجموع                      55

التمديد الثاني من  11 تشرين الثاني 
2014 الى 20 حزيران 2017

عدد االقرتاحات السنة 
5  2014
37  2015
42  2016
املجموع                      84

مل يتعد النشاط يف الدورة العادية 300 اقرتاح، من دون ان يصل العدد االكرب منها اىل التصويت عليها.

كبرية  رزمة  النواب  مجلس  يف  القوانني  تحديث  هيئة  اعدت 
تضم  وهي  و2011،   2007 عامي  بني  القوانني   اقرتاحات  من 
الدستور.  يف  والخرباء  واملحامني  القضاة  من  نخبة  عضويتها  يف 
وطنية  اقرتاحات  املجلس  زودت  قانونيا  مختربا  الهيئة  شكلت 
للنواب  ميكن  ال  املطلوبة  والرشوط  املعايري  كل  وفق  ومهمة 
الذي  غانم   روبري  النائب  برئاسة  تلتئم  كانت  برسعة.  انجازها 
يحول اقرتاحاتها اىل لجنة االدارة والعدل، قبل ان يصري اىل تجميد 

عملها قبل اكرث من سنتني.

ابرز ما اعدته هيئة تحديث القوانني:
• الالمركزية االدارية.

• مكافحة الفساد يف القطاع العام.
• تحديث املحكمة العسكرية.

• تعديل قانون التجارة وتحديثه.
• تعديل قانون االعالم وخصوصا ما يتعلق باملواقع االلكرتونية.

• قانون املخدرات والسالئف العقلية.
• انشاء مجلس الشيوخ.

هيئة تحديث القوانني مختبر االقتراحات
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رضوان عقيل

ملف الشهر

ال ينفك النائب غسان مخيرب عن مواصلة رحلته الترشيعية يف الوقوف اىل جانب الجمعيات الناشطة التي تعمل عىل جبه الفساد. 
ويشكل الداعم االول لها يف اصدار قوانني يف الربملان متكنها من العمل بوترية اكرب. كام ينشط عىل خط  اقامة "تحالف النزهاء" 

بني  القطاعني الرسمي والخاص لتحصني العالقة بني املوظف واملواطن ورفع نري الزبائنية

اىل  الوصول  حق  مخيرب  غسان  النائب  يضع 
تكون  بحيث  متقدمة،  مرتبة   يف  املعلومات 
ينشط  وهو  رسية.  وغري  الجميع  امام  مفتوحة 
اعوام  منذ  الفساد"  ضد  "برملانيون  خط  عىل 
لحامية كاشفي الفساد. كام يؤيد عمل الجمعيات 
عىل  يعمل  بعضها  كان  وان  والشفافة  الناشطة 
شكل "دكاكني"، اال انه يرفض التعميم. يبقى من 
ملكافحة  الوطنية  الهيئة  الطالق  الداعمني  اشد 
الفساد، معتربا وجودها ال يتعارض مع  وزارات 

الدولة مثل مكافحة الفساد وحقوق االنسان. 
تناولت "االمن العام" يف حوار مع مخيرب كيفية 
النهوض بالدور الذي تلعبه الجمعيات يف الحراك 
بينها  التعاون  عالقات  مستوى  ورفع  املدين، 

والوزارات ومجلس النواب.

■ كيف توّصف واقع الجمعيات التي تنشط يف 
حراك مكافحة الفساد؟

مكافحة  يف  جدية  ال  بأن  يخترص  املوقف   □
يضم  الذي  النزهاء"  "تحالف  دون  من  الفساد 
النواب  ومجلس  والقضاء  االدارة  من  افرادا 
جمعيات  مع  بالتحالف  السياسية،  والسلطات 
بني  ما  الرشاكة  هذه  وهيئاته.  املدين  املجتمع 
املجتمع املدين واالدارة والسياسيني هي يف صلب 
تكون  ان  بالجمعيات  يفرتض  الفساد.  مكافحة 

عنرصا اساسيا يف هذا االمر.

الجمعيات، هل  ■ من خالل تعاونك مع هذه 
ملست انها تتعاطى بجدية ام تكتفي بالشعارات 

التي ترفعها؟
الفساد  مكافحة  يف  املتخصصة  الجمعيات    □
قليلة نسبيا. كنت من مؤسيس ورئيس الجمعية 
اللبنانية "ال فساد" التي مرت يف فرتات متنوعة. 
الجدية  من  عال  مستوى  عىل  حافظت  وقد 
واملهنية يف متابعة مجموعة من امللفات. تشاركنا 

مخيبر على خط "تحالف النزهاء":
اطالق منظومة تشريعية للتخلص من الزبائنية

من منتصف التسعينات اىل عام 2007 يف انشاء 
الشبكة الوطنية لحق الوصول اىل املعلومات التي 
عملت عىل اطالق مجموعة من املبادرات لصوغ 
قوانني جديدة، ابرزها اقرار قانون حق الوصول، 
اضافة اىل قانون حامية كاشفي الفساد، ووضعنا 
اتكلم  الجمعيات.  مع  بالتعاون  النصوص  هذه 
هنا باسم مجموعة "برملانيون  ضد الفساد" التي 
اترأسها وتضم اعضاء من مختلف الكتل النيابية. 
بدأت يف احلك ظروف االنقسامات يف البلد، وهي 
الفرع اللبناين من منظمة عاملية باسم "برملانيون 
ضد الفساد"، وكنت من مؤسسيها ايضا وترأست 
مفيدة  عملية  الرشاكة  هذه  العريب.  فرعها 
ورضورية وليست نظرية، وقد اثبتت جدارتها يف 
التعاون الذي يأيت بوجهات نظر وخربات مختلفة، 

وبامناط من العمل يتكامل بعضها مع بعض.

■ هل لديك مالحظات عىل عمل هذه الجمعيات؟ 

بطريقة  تعمل  ان  الجمعيات  هذه  ميكن   □
افضل، كام الربملان يجب ان يكون افضل. انا ال 
ادعو تاليا اىل القاء الحجارة عىل الجمعيات النها 
تسعى اىل تغيري اصعب ما ميكن تغيريه يف البلد، 

وهو الفساد.

■ البعض يشكك يف هذه الجمعيات، وان اكرثها 
ال يعمل اال يف االعالم فقط؟

□ ارفض التعميم هنا عىل الجمعيات، وبعضها  
كالرشكات والنواب. هناك وزراء ونواب فاسدون 
اقول  ايضا.  الجمعيات  عىل  االمر  هذا  وينطبق 
ان جمعيتي "ال فساد" و"سكر الدكانة" مبا فيها 
حملة "بدنا نحاسب" والجمعيات التي انطلقت 
كل  يف  واحرتامي  ثقتي  لها  املدين،  الحراك  يف 
تعلنه  ما  تفصيل  عن  معزل  ويف  به.  تقوم  ما 
التي تتعامل بها، ال سبيل يل يف ان  او الطريقة 
اكرث.  اشكك يف عملها، وآمل يف ان تكون فعالة 

مثة مشاريع تم التعاون يف صوغها ومتابعتها مع 
عدد من الجمعيات ضمن الشبكة الوطنية لحق 
"برملانيون  تضم  وهي  املعلومات،  اىل  الوصول 
ضد الفساد" باالضافة اىل ممثلني لهيئات املجتمع 
واختصاصيني  لوزارات  وممثلني  ونقابات  املدين 
لبنانيني وعامليني. عملت الشبكة عىل صوغ ثالثة 
نصوص تقدمت بها اىل مجلس النواب، اولها حق 
الوصول اىل املعلومات، وقد صادق عليه املجلس 
واصبح قانونا، والنص الثاين يتعلق بحامية كاشفي 
ادلة ومعلومات عن  الفساد وتشجيع من لديه 
جرائم الفساد التي يتم التقدم بها. وهذا النص 
بالخطأ  واحيل  والعدل،  االدارة  لجنة  يف  انجز 
والداخلية  الدفاع  لجنتي  من وجهة نظري عىل 
والصحة، النني ال ارى اي عالقة لهاتني اللجنتني 
بهذا القانون. نحن نسعى مع الدوائر املعنية يف 
املجلس اىل ان يعرض عىل الهيئة العامة من دون 
املرور بالرضورة فيهام. اما النص الثالث فيتعلق 
بانشاء الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد، وقد انجزنا 
العمل عىل مراجعته ضمن لجنة فرعية يف لجنة 
مثة  العامة.  الهيئة  امام  واصبح  والعدل،  االدارة 
مجموعة من النصوص االخرى التي عملت عليها 
لجنة  يف  درسها  انجزنا  بعدما  صدورها  وننتظر 
االثراء غري  قانون  النظر يف  اعادة  فرعية، وهي: 
املرشوع  الذي يتضمن نظاما جديدا للترصيح عن 
الذمة املالية، وهي تشكل سلة اصالحية متكاملة 
لتطوير البنية املؤسساتية التي تسعى اىل الوقاية 

من الفساد.

الفساد. هل  الحكومة ملكافحة  ■ مثة وزارة يف 
تعّولون عليها؟

□ مطلبي ان تكون هناك وزارة لشؤون حقوق 
االنسان. لقد احسن َمن شّكل الحكومة بجعلها 
االدارية.  التنمية  وزارة  مثل  النها  دولة  وزارة 
جميع  مع  الفساد  مكافحة  وزارة  دور  يتقاطع 
التي  هي  الوزارة  اىل  الحاجة  االخرى.  الوزارت 
تحتم وجودها وقد يفيد ان تنظم هذه الوزارة 
وطنية  هيئة  انشاء  اىل  نسعى  نحن  بقانون. 
تضاربا  تثري  لن  انشئت  واذا  الفساد،  ملكافحة 
مكافحة  لوزارة شؤون  يبقى  امنا  الصالحيات  يف 
بني  وتطويره  التعاون  تحفيز  يف  دور  الفساد 
الجهات الرسمية واالدارية. علينا ان ال ننىس ان 
املسؤولية االوىل للرقابة واملحاسبة هي للرؤساء 
التسلسليني املبارشين عىل املوظفني، وتاليا فان 

كل الوزارات مسؤولة عن مكافحة الفساد وكل 
القضاء ايضا. لهذا السبب، فان وزارة دولة لحقوق 
الوطنية  الهيئة  انشاء  مع  تتعارض  ال  االنسان 

ملكافحة الفساد.

■ مثة شكوى من الجمعيات والناشطني فيها ان 
ابواب الوزارات ليست مفتوحة كلها امامهم وال 

يلمسون التعاون املطلوب منها؟
انها  االدارة هي  اىل سمة يف  االمر  يعود هذا   □
املعلومات  اىل  الوصول  حق  قانون  ان  مقفلة. 
سوف يلزم هذه الوزارات شفافية وتعاونا اكرب. كل 
شخص طبيعي او معنوي لبناين او غري لبناين يحق 

له الحصول عىل معلومات غري مصنفة رسية.

■ ملاذا يوجد تشكيك يف مالية مشاريع الجمعيات، 
وهل تخضع للرقابة املطلوبة من الدولة؟

ومنها  الخاصة،  املؤسسات  اموال  اوال   □
ال  الواهبة.  الجهات  لرقابة  خاضعة  الجمعيات، 
عدم   يف  هنا سوى  اللبنانية  الدولة  رقابة  تتصل 
الرقابة  هذه  الرضيبية.  االحكام  عىل  التحايل 
مرشوعة بهدف التأكد من ان االموال التي تحصل 
عليها الجمعيات ال  تذهب اىل جيوب االعضاء وال 
توزع عليهم بطريقة فاسدة، وال تتخفى مشاريع 
دور  ال  لكن  الجمعيات.  مشاريع  وراء  تجارية 

للدولة يف عدم السامح للجمعية بتلقي االموال.

■ ال يحق للدولة هنا التحقق من ماهية هذه 
االموال ورصفها؟

حساباتها،  نرش  ملزمة  الجمعيات  كل    □
املقابل،  يف  شفافة.  كلها  الجدية  والجمعيات 
هناك جمعيات عبارة عن  دكاكني فاسدة عىل 
الوزراء  وعند  والدولة  الرشكات  يف  دكاكني  غرار 
ان  يجب  مخالفات  هناك  كانت  اذا  والنواب. 
تحال عىل القضاء املختص. انا من اشد املنارصين 
لتدخل  حق  ال  ان  وارى  وحرياتها،  للجمعيات 

ان  سوى  الرشكات  مثل  فهي  عملها،  يف  الدولة 
اما  الثانية.  عكس  عىل  الربح  تبتغي  ال  االوىل 
الرقابة االمنية، فيجب ان تحصل عىل كل االرايض 
اللبنانية وتطاول كل  شخص او رشكة وجمعية، 

علام ان املسألة االمنية ال تختص بالجمعيات. 

■ من خالل معاينتك الفساد يف لبنان، هل مثة 
استعداد عند مجموع املواطنني للكشف عنه، ام 

ان الرشوة هي التي تتصّدر املشهد يف االدارات؟
□ الفساد بنيوي، مبعنى انه يستعمل من اعىل  
اىل  املواطنني  لتحويل   البلد  اسفله يف  اىل  الهرم 
زبائنية، وهي قامئة عىل هذا النظام الذي اصفه 
باالوليغارشية. ان بناء الدولة الدميوقراطية الفاعلة 
والشفافة غري الفاسدة، يحتاج اىل مرشوع ملكافحة 
الفساد يعيد تكوين ادوات املساءلة واملحاسبة. 
عىل  نعمل  التي  القوانني  اهمية  تنبع  هنا  من 
النواب  تطويرها، بدءا من تفعيل عمل مجلس 
الزبائنية  عىل  القضاء  يتم  االمكان.  قدر  ودوره 
من خالل جعل الخدمة حقا للمواطن من دون 
منة من املوظف يف االدارة او من السيايس. هكذا 
تلغى الزبائنية وتكون الخدمة فعالة ومبارشة من 
مكافحة  من  اسايس  محور  وهذا  وساطة،  دون 
منها  الفساد  من  للوقاية  ادوات  مثة  الفساد. 
واالصول  والعلم  االهلية  عىل  القائم  التوظيف 
التي متر عرب مجلس الخدمة املدنية وال  ُيلتف 
اجراء  مثل  وهو  والوزراء.  السياسيني  من  عليه 
املناقصات واملزايدات والصفقات العمومية يتم 
تحايل  دون  من  ومبنافسة  وعالنية،  بشفافية 
تفكيك  فعالة.  سلطة  ارشاف  ويف  القوانني  عىل 
الزبائنية عمل صعب ومضن، لكنه ممكن ومير 
عرب تطوير هذه  اآلليات التي تسعى اىل املساءلة 
واملحاسبة والوقاية من الفساد عرب تطوير ادوات 
بني   التواصل  وتقليل  االلكرتونية،  الحكومة  مثل 
الترشيعية  املنظومة  تقلل  واملوظف.  املواطن 
تقديم  وتعقلن  والزبائنية  املبارشة  الرشاوى  من 

الخدمة يف االدارة من املوظف اىل املواطن.

■ ملاذا يحتل لبنان مرتبة متأخرة بني البلدان التي 
تكافح الفساد؟

خالل  من  فيه  تطورت  االوليغارشية  ألن   □
باحزابها  تتحكم  التي  الزعامات  من  مجموعة 
وهي  السلطة،  يف  لتبقى  وناخبيها  وطوائفها 

ادوات مرتبطة بيشء من الدميوقراطية.

النائب غسان مخيرب.

االمنية  الرقابة 
يجب ان تطاول كل شخص 

وجمعية
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لبنان  الجمعيات يف  مثة مجموعة كبرية من 
تتصدر واجهة االحداث، ال سيام عند انقسام 
النواب  مجلس  يف  املمثلة  السياسية  القوى 
بني  تعصف  التي  امللفات  حيال  والحكومة 
وجهات  توحيد  عدم  خلفية  عىل  االفرقاء 
النفايات  ملفات  مع  التعاطي  يف  النظر 
الرتب  وسلسلة  املعيشة  وغالء  والكهرباء 
قانون  اىل  وصوال  والرضائب  والرواتب 
عىل  الفاعلة  الجمعيات  بني  من  االنتخاب. 
املواطنني  وحامية  الفساد  محاربة  خط 

والصفقات  املشاريع  عىل  الضوء  وتسليط 
الجمعية  الهدر،  مزاريب  ومنع  املشبوهة 
 )LTA( "اللبنانية لتعزيز الشفافية "ال فساد
عىل  وحصلت   1999 عام  تأسست  التي 
علم وخرب عام 2006 وهي فرع يف املنظمة 
الشفافية الدولية منذ عام 2003، وكانت اول 
جمعية تعمل عىل مكافحة الفساد يف لبنان.  
كذلك تنشط حملة "بدنا نحاسب" عىل اكرث 
من صعيد منذ عام 2015 وقد قرعت يف فرتة 
ما ابواب القضاء، اضافة اىل الحضور الالفت 

لجمعية "سكر الدكانة" التي انطلقت يف آذار 
.2014

الفساد عند  اىل  النظرة  ان  الواضح  كان من 
اللبنانيني تغريت منذ اواخر التسعينات. مرد 
ذلك اىل جميع من يعمل يف هذا امللف عىل 
يف  االمر  هذا  ساهم  وقد  املواطنني.  توعية 
تطور املجتمع ووسائل التواصل االجتامعي. 
اضافة  الحقل،  هذا  يف  مرتاكمة  عملية  مثة 
اىل ان نظرة اللبنانيني وتطور مفهوم الوعي 

وعدم القدرة عىل اخفاء الفساد.
لـ"االمن  كانت  امللف  هذا  عىل  لالضاءة 
الربامج واملشاريع  العام" لقاءات مع  مدير 
الناشط  امين دندش،  "ال فساد"  امليدانية يف 
يف "بدنا نحاسب" احمد الحالين، الناشط يف 

"سكر الدكانة" عبدو مدلج.

والسيام  املدين،  املجتمع  يف  الناشطة  والحمالت  الجمعيات  متويل  حول  اسئلة  تدور 
اكرثها  الداخلية والبلديات مبشاريعها. ينشط  ابالغ وزارة  ان بعضها يعمل من دون 
قبل االستحقاق النيايب وسيرتشح بعض وجوهها يف االنتخابات. ويبقى الهم االول يف 

اجندتها مراقبة الطبقة السياسية للحد من استرشاء داء الفساد 

ما هي اولوياتها ومن اين تحصل على تمويلها؟
حراك الجمعيات متواصل ملكافحة الفساد 

رضوان عقيل

"نركز يف خطتنا التي وضعناها عىل القطاعني 
الخاص والعام والشباب، وتأسيس املركز اللبناين 
شكاوى  ونستقبل  الفساد،  ضحايا  لحامية 
املساعدة  عند  شكواه  الشايك  يسجل  الفساد. 
القانونية ويتواصل محام معه ملتابعة قضيته 
يف وزارة االقتصاد عىل سبيل املثال او غريها. يف 
القطاع العام نعمل عىل ترشيع القوانني واخرها 
تتعاون  املعلومات.  اىل  الوصول  حق  قانون 
جمعيتنا مع النائب غسان مخيرب، ويبقى همنا 
الحد من الفساد والوقاية منه. واذا وصلنا اىل 
املحاسبة يكون انجازا اكرب وافضل. نعمل حاليا 
عىل صدور قوانني يف الربملان ومامرسة ضغوط 
املدماك  وهي  الفساد،  مكافحة  هيئة  ابرزها 
االساس يف حق الوصول اىل املعلومات، اضافة 
اىل حامية كاشفي الفساد. لدينا اتفاق تعاون 
لوضع  العدل  وزارة  مع  تحقيقه  عىل  نعمل 
الوزراء  كل  جمعيتنا.  وبني  بينها  ساخن  خط 

"اطلقنا بدنا نحاسب عام 2015 يف خضم الحراك 
الحركات  لدينا منط مختلف عن  املدين، وكان 
االخرى من خالل توجهنا اىل القضاء والتعاطي 
مع امللفات بطريقة جدية، عىل غرار ما فعلنا 
وما زلنا يف ملف النفايات والفساد الذي يرافقه. 
الدليل انه من خالل القضاء استطعنا توقيف 
 300 نحو  الدولة  عىل  ووفرنا  "شينوك"،  رشكة 
الف دوالر من الرسقات يف البلد. هنا نوضح ان 
لدينا سلسلة من املالحظات عىل مجلس االمناء 
واالعامر لناحية مترير الصفقات. رفضنا  ترحيل  
اربع فضائح يف  الضوء عىل  النفايات، وسلطنا 
امليكانيك  يف  نفسه  االمر  وفعلنا  امللف،  هذا 
البلد  انغامس  اخرى. يف ظل  اىل قضايا  اضافة 
هذه السنة يف اجواء االنتخابات وانشغاله بها، 
االولوية  وهو  االنتخاب  قانون  معركة   فتحنا 
عندنا اليوم. يف كل الحراك الذي نقوم به كنا 
نقول ان املدخل اىل االصالح السيايس يف لبنان 
تقاسم  االنتخاب والعمل عىل منع  قانون  هو 
الحصص يف مجلس النواب. نعمل وفق شقني: 
للعمل  بتحركات  القيام  االرض من خالل  عىل 
اىل تطبيق النسبية، وآخرها كان عىل مقربة من 
الربملان لنقول اننا نريد قانونا عادال يقوم عىل 
اساس املواطنية وليس الطائفية. ونعقد سلسلة 
يف  املعروفة  االراء  اصحاب  مع  اللقاءات  من 

للتعاون  استعداد  عىل  انهم  يعلنون  والنواب 
النهائية  املرحلة  اىل  الوصول  عند  لكن  معنا، 
نعمل عليه، ال  ما  التعاون حيال مرشوع  من 
االستاذ   يبقى  منهم.  الكبري  التعاون  نتلقى 
غسان مخيرب مفتاحنا االول يف الربملان، ونتكل 
االسايس  وهو رشيكنا  عدة،  مواضيع  يف  عليه 
يف كل ما ننجزه يف هذا الخصوص ويف نضالنا 
الطويل. كذلك هناك تعاون مع مجموعة من 
اتفاق  ومثة  عدة،  كتل  عىل  يتوزعون  النواب 
تعاون ابرمناه مع الحكومة السابقة، ونتواصل 
االقتصاد  وزارات  مع  الحالية  الحكومة  يف 
لنكن  وغريها.  والداخلية  والصناعة  والزراعة 
الحارض  الوقت  يف  الحد  مصلحة  ال  واقعيني، 
بداية  مع  وخصوصا  الفساد  عىل  يغطي  بأن 
عهد الرئيس ميشال عون، السيام ان مثة وزارة 
الوزير  مع  نتعاون  ونحن  الفساد  ملكافحة 
نقوال تويني لنضع امامه كل جهودنا وخرباتنا.  

البلد، من سياسية واعالمية ودستورية، للوقوف 
عند آرائهم يف هذا الحقل. ال مانع عندنا هنا 
حزبية.  شخصيات  مع  مناقشات  اجراء  من 
وغريها  وامليكانيك  النفايات  ازمات  ان  نقول 
عىل  قادرة  غري  سياسية  طبقة  وجود  سببها  
تقديم حلول لهذه امللفات. من هنا، نطمح اىل 
مبنيا  يكون  االنتخاب  قانون  عنوان عريض يف 
دائرة  وفق  الكاملة  والنسبية  املواطنة  عىل 
بعدها  ويتم  الطائفي،  القيد  وخارج  واحدة 
انتخاب مجلس شيوخ وتحدد صالحياته. عىل 
رأس اجندتنا هذه السنة يحل قانون االنتخاب 
ومن دون الرتاجع او التخيل عن امللفات التي 
فتحناها من التفتيش املركزي الذي ما زلنا نركز 
عليه، اضافة اىل ملفي حرج بريوت والتعديات 
نواجه  اننا  ومع  البيضاء.  الرملة  شاطىء  عىل 
صعوبات يف اكرث من مجال اال اننا لن نرتاجع، 
وسنواصل اقامة سوق "ابو رخوصة" يف وسط 
فطلب  تويني  نقوال  الوزير  التقينا  العاصمة. 
مجال  يف  نتابعها  التي  امللفات  تزويده  منا 
الفساد. خرجنا من عنده مرتاحني ولكن ليس 
الرغم  عىل  مكبل  انه  شعرنا  اذ  كبرية،  بنسبة 
اننا  ابلغناه  وقد  الجيدة.  االصالحية  نياته  من 
شعار  يرفع  كونه  معه  للتعاون  استعداد  عىل 
ال للفساد، ويعمل عىل مكافحته. يف موضوع 

دندش: الداخلية تطلع على نفقاتنا
ونقبل بالهبات غير املشروطة

الحالني: قانون االنتخاب
املدخل االول لالصالح

ابواب الوزارات ليست 
مقفلة امامنا، وهمنا 

الوقاية من الفساد

سنتابع ملفي حرج 
البيضاء  بيروت والرملة 

النهاية الى 

مدير الربامج  واملشاريع امليدانية  يف
 "ال فساد" امين دندش.

الناشط يف "بدنا نحاسب" احمد الحالين.

التقيناه وعملنا عىل ورشة عمل مشرتكة  لقد 
معه، وابدى كل جهوزية للتعاون معنا يف كل 
اسرتاتيجيا  التصويب عىل وضع  بغية  امللفات 
املعامل،  واضحة  خطط  ووضع  املدى  طويلة 
منذ  البلد  يف  يسترشي  الفساد  ان  والسيام 
الحكومة وجدنا  تشكيل  سنوات طويلة. عند 
الفساد  الوزراء ركزت عىل  ان اكرث ترصيحات 
ان  الدراسات  واوضحت  دسمة.  مادة  وهو 
الثانية يف  اللبنانيني يضعون الفساد يف املرتبة 
نعمل  نحن  املعيشية.  الهموم  بعد  احاديثهم 
عىل بناء تحالفات مع اشخاص يشبهوننا سواء 
كانوا عىل شكل افراد ام جمعيات. كام نعمل 

البلد".  لكل  "برملان  تحالف  اطار  تحت  ايضا 
النيايب املقبل ونضع  ونتعاطى مع االستحقاق 
خطة الجراء االنتخابات يف موعدها. ما يعنينا 
يف جمعيتنا االنفاق املايل يف االنتخابات، وهذا 
اوال  نعقد  نحن  االنتخايب.  االصالح  من  جزء 
فتح  منهم  ونطلب  املرشحني  مع  اجتامعات 
موضوع  يف  اما  لالنتخابات.  مرصيف  حساب 
التمويل واالرقام التي ننفقها، فنحن  فرع من 
منظمة الشفافية الدولية التي لديها اكرث من 
مئة فرع يف العامل ومقرها يف املانيا، ونقدم لها 
تقاريرنا املالية. متويلنا يأيت من جهات مانحة 
اخرى.  وبلدان  وامريكا  االورويب  االتحاد  يف 

ننوي  الذي  املرشوع  عن  رشحا  نقدم  نحن 
تنفيذه ونرسل خطته وتكاليفه وكل التفاصيل 
املطلوبة. نعد يف نهاية كل سنة تقريرا ماليا اىل 
االرقام  لتطلع عىل  والبلديات  الداخلية  وزارة 
التي نرصفها. مثة رشكة محاسبة عاملية تدقق 
يف ارقامنا. نحن ال منتنع عن تلقي اموال لتنفيذ 
مشاريعنا من اي دولة، واي هبة ال تضع علينا 
رشوطا نقبلها وما  يتطابق مع النظام الداخيل 
نحن  الشفافية،  مبدأ  تحت  الدولة.  وقوانني 
عىل استعداد للتدقيق يف كل مشاريعنا. علام 
اننا نعمل يف كل املناطق اللبنانية من دون اي 

متييز بني املواطنني ومجالسهم البلدية".

ال  االمر  هذا  ان  رصاحة  بكل  نقول  متويلنا، 
يسبب لنا اي احراج. يف اول الحراك الذي قمنا 
به، نظمنا مجموعة من حفالت العشاء لنحصل 
ونلتقي  مقر،  لدينا  ليس  مالية.  تربعات  عىل 
لنا. من اخطائنا يف  يف مكاتب محامني وزمالء 

البدايات اننا مل نسجل نفقاتنا، اال اننا نعمل 

ملف الشهر
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نحصله  ما  كل  تسجيل  عىل  السنة  هذه 
الداخلية  وزارة  به  نزود  ان  دون  من  وننفقه 
رسمية  جمعية  ولسنا  حملة  الننا  والبلديات 
مسجلة. ال مانع لدينا من االعالن عىل صفحتنا 
امام الرأي العام عن االرقام املالية التي نحصل 
او  عربية  دولة  من  دعم  اي  نتلقى  ال  عليها. 
اجنبية، وال منلك علام وخربا عىل  شكل جمعية 
لنحصل عىل مساعدات مالية. يف الخالصة، نحن 

نؤمن بأن استمرار سري البلد عىل هذه الوترية 
يعني انه ذاهب اىل افالس اقتصادي وسيايس، 
يتم  السياسية  الطبقة  عند  الحصص  وتقاسم 
عىل  يأيت  الطبقة  هذه  تغيري  فاضح.  بشكل 
مراحل من خالل خرقها اوال بوجوه جديدة يف 
الندوة الربملانية. لذا نطمح اىل قانون انتخاب 
املحادل  لوجود  منعا  النسبية  اساس  عىل 
عدة  جهات  مع  نتقاطع  ونحن  االنتخابية، 

نحاسب"  "بدنا  يف  حزبيون  ويوجد  البلد.  يف 
لكن  الحزبية،  وال مشكلة عندنا يف خلفياتهم 
نكون  ان  عليها  نعمل  التي  القضايا  يف  املهم 
فريقا واحدا. نحن جزء من برملان لكل البلد، 
وسرنفع صوتنا بالتنسيق مع مجموعات اخرى 
لرفض التمديد للمجلس، وسنصّعد اكرث اذا بقي 
قانون الستني. اخريا، سرنشح مثانية اشخاص من 

الحملة يف االنتخابات املقبلة ورمبا اكرث".

اعتبار ان  الدكانة اىل  "تهدف جمعية  سكر 
الفساد  محاربة  عن  مسؤول  مواطن  كل  
الجميع.  تخص  املهمة  هذه  ان  اساس  عىل 
وضعنا خطة وهي ان يبلغ الناس عن الفساد  
والرىش عىل الهاتف او عىل موقع جمعيتنا. 
لدينا 2500 شكوى بلغت عن حاالت فساد 
يف اكرث من ادارة منذ بداية عملنا اىل اليوم. 
اكرث الشكاوى جدية وال توجد مصلحة عند 
الشخص  يقوم  حيث  يكذبوا  ان  اصحابها 
مبعاملته  تعنى  كانت  التى  الدائرة  بتحديد 
واملكان والتاريخ. نقوم يف ما بعد بجمع ارقام 
نحمل  ثم  عنها.  دراسات  ووضع  الشكاوى 
مثال  االدارات  باحدى  تتعلق  التي  الشكاوى 
ونلتقي   املسؤول املعني فيها. تبني ان اكرث 
اىل  تعود  دوائر  يف  العدد  حيال  التبليغات 
وزارة الداخلية والبلديات. اما التبليغات عن 
الدوائر  يف  فكانت  كبرية  وبارقام  مالية  رىش 
العقارية يف وزارة املال. مثة تبليغات ال بأس 
بها يف الجامرك، اضافة اىل تبليغات تلقيناها 
من مجموعة من البلديات. بعد التوعية التي 
قمنا بها والدور الذي اديناه يف االعالم، اخذنا 
االدارات. مثة محطات  مع  العمل  نركز عىل 
عمل   نتيجة  نوفق  مل  واخرى  فيها  نجحنا 
بعض االدارات. تعاونا مع وزارة االقتصاد يف 
الحكومة السابقة واعددنا دراسة بالتعاون مع 
وتم  املستهلك  فيها حامية  تناولنا  متطوعني 
التجاوب معنا من الوزارة اىل حد معني. اما 
مديرية الجامرك  فلم تتجاوب معنا، وطلبنا 
اكرث من موعد ومل نتلق الرد منها وال من وزارة 

الرسمية  املؤسسات  من  التجاوب  ان  املال. 
بطيء جدا وال نلمس اال النيات الطيبة التي 
ال ترتجم يف التطبيق. نفذنا سلسلة من برامج 
ايضا  ونعد  والجامعات،  املدارس  يف  التوعية 
الحديث كثريا يف  يتم  دراسات وورش عمل. 
ال  وهي  الفساد  محاربة  عن  االخرية  االونة 
اقرار قوانني.  بالنيات فحسب بل يف  تحصل 
اىل  الوصول  حق  هو  انجازه  تم  قانون  اول 
املعلومات وكان انجازا.  مثة وزارات وادارات 
تدعي انه يحتاج اىل مراسيم تطبيقية ليشق 
القانون  يف  خرباء  ان  اال  التنفيذ،  اىل  طريقه 
ذلك.  عكس  يقولون  مخيرب  غسان  والنائب 
الفساد وهو  نحن نتطلع اىل حامية كاشفي 
مرشوع قانون مل يصّوت عليه بعد وال يزال يف 
املجلس. ال بد ايضا من اعادة النظر يف قانون 
االثراء غري املرشوع، النه اذا بقي عىل حاله، 
ال معنى له كونه مل يستعمل ولو مرة واحدة. 
الفساد  ملحاربة  تبت  ان  يجب  نقطة  اول 
الحكومات  الفساد يف  تثبيت وزارة مكافحة 
وضع  مع  محددة،  لتملك صالحيات  املقبلة 
مثة  املطلوبة.  االمكانات  ومنحها  لها،  خطة 
نية مقبولة عند املسؤولني يف هذا الخصوص 
االطالع عىل  علينا  العهد.  بداية  مع  والسيام 
سبيل  عىل  ماليزيا  يف  واهمها  الغري،  تجارب 
املثال حيث تم وضع قياس امللفات العالقة يف 
القضاء ومعرفة اسباب عرقلتها والعمل عىل 
مراجعتها يف كل عام جديد. بالنسبة اىل متويل 
اىل  موازنتنا  سنة  كل  نقدم  الدكانة"،  "سكر 
بالتفصيل، وننرش  والبلديات  الداخلية  وزارة 

مدلج: يجب تثبيت
وزارة مكافحة الفساد

نقدم كل سنة 
موازنتنا الى وزارة الداخلية 

لتفصيل با

الناشط يف جمعية "سكر الدكانة"
عبدو مدلج.

محاسبة  رشكة  مثة  موقعنا.  عىل  انفقناه  ما 
يف  نحن  عليها.  وتصادق  حساباتنا  تراقب 
الجمعية نعمل كمتطوعني، وقد حصلنا عىل 
الصعوبة  ايرلندا وامريكا.  متويل مشاريع من 
ليست  وماليتها  مشاريعنا  عىل  املراقبة  يف 
حيث  املمولة  الجهات  بل  الداخلية،  عند 
تراقب كل التفاصيل. ختاما نطمح اىل تعاون 
اكرب مع املجتمع املدين لوضع خطة ممكنة، 
ونعمل عىل الشفافية بني االدارات والبلديات 
واملواطنني، وقد اتفقنا حتى االن مع خمس 

بلديات يف قضاء جزين".
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ان  قباين  القايض خالد  اراد  بعدما كان وزيرا،  املدنية  الخدمة  ترأس مجلس  عندما 
يربهن باملامرسة اهمية هذه املؤسسة ودورها القيادي والرائد يف النهوض باالدارة 
العامة وكل مؤسسات الدولة، كونها ايضا من مثار العرص الذهبي للبنان يوم فتح 

الرئيس الراحل فؤاد شهاب ابواب االصالح من خالل انشاء هيئات الرقابة

الوزير  والدستوري  القانوين  الخبري  امىض 
سنوات  ثالث  قباين  خالد  الدكتور  السابق 
وزاد  املدنية،  الخدمة  مجلس  رأس  عىل 
غاية  تجربة  والناجحة  الكثرية  تجاربه  من 
الطاقات  حجم  اكتشف  كونه  االهمية،  يف 
يف  لبنان  يختزنها  التي  الهائلة  البرشية 
لـ"االمن  رشح  وهو  والخارج.  الداخل 

العام" الدور املهم لهذه املؤسسة.

■ ما الهدف والدور من وراء انشاء مجلس 
املدنية؟ الخدمة 

□ مل يكن هناك مجلس خدمة مدنية قبل 
سنة 1959، ومل يكن هناك تفتيش مركزي 
التفتيش  من  نوع  امنا  لبنان،  مستوى  عىل 
بالنسبة  وكذلك  وزارة،  كل  داخل  الذايت 
التعيينات كانت تحصل عىل كل ادارة  اىل 

سرّ نجاح مجلس الخدمة المدنية تمتعه باالستقالل
قباني: لشهاب الدور األساس في النهوض باإلدارة

شهاب  فؤاد  الرئيس  دعا  االمر  هذا  عامة. 
ان  اىل  الجمهورية  رئاسة  سدة  توليه  عند 
يكون هناك دور مركزي ملؤسسات الرقابة 
العامة،  واالدارات  الوزارات  خارج  من 
املطلوب  الدور  تتوىل  ان  تستطيع  يك 
بحيث  االدارة،  اعامل  عىل  الرقابة  يف 
ضمن  العامة  االدارات  اعامل  كل  تنتظم 
مستوى  من  يرفع  ومبا  القانون،  دائرة 
ويؤمن  اداءها،  ويحسن  االدارات  هذه 
بالكفاية  يتمتعون  الذين  املوظفني  لها 
النهوض  يستطيعون  والذين  والجدارة 
االدارة  هذه  الن  اللبنانية،  االدارة  بعمل 
بعمل  النهوض  عىل  والقادرة  االساس  هي 
الحكومة وانجاح اعاملها. فاذا مل يقرتن هذا 
العمل بادارة فاعلة منتجة قادرة ومؤهلة، 
عىل  الحفاظ  الحكومة  تستطيع  لن 

املواطنني.  حاجات  وتلبية  العامة  املصالح 
ببعد نظره  الرئيس فؤاد شهاب  به  قام  ما 
له  كان  االداري،  االصالح  وعملية  وتبرصه 
االدارة  مبستوى  النهوض  يف  االساس  الدور 
للعمل  كبري  زخم  اعطاء  يف  وايضا  العامة، 
االصالح  كان  العامة.  والخدمة  الحكومي 
 ،1959 سنة  عهده   يف  بدأ  الذي  االداري 
مهمة  مؤسسات  ثالث  انشاء  خالل  من 
االدارة  لهذه  واسعة  افاقا  فتحت  جدا 
والتفتيش  املدنية  الخدمة  مجلس  هي 
املركزي وديوان املحاسبة، وبدأت املراسيم 
1959. مل  12 حزيران  االشرتاعية تصدر يف 
يقترص االصالح يف عهد الرئيس شهاب عىل 
االدارة العامة، امنا تناول االصالح املايل من 
خالل انشاء املرصف املركزي الذي كان له 
ويف  النقد،  عىل  املحافظة  يف  اسايس  دور 
يتعلق  ما  يف  خصوصا  املايل  العمل  تنظيم 
االنشاء،  هذا  ورشوط  املصارف  بانشاء 
القانون،  شأن  ويعيل  الشفافية  يؤمن  مبا 
لهذا االصالح  للعمل. كان  ويعطي صدقية 
مستوى  رفع  يف  كبري  دور  واملايل  االداري 
الدولة، واعطى لبنان صدقية كبرية جدا ال 

نزال ننعم بها.

يف  املدنية  الخدمة  مجلس  اصبح  اين   ■
يومنا الحارض عىل صعيد الدور املنوط به؟

الخدمة  مجلس  مسرية  يراجع  من   □
املدنية، ال بد من ان يطلع عىل هذا املسار 
الطويل والعمل البناء والجهد الكبري الذي 
قام به، والذي يشهد لالدارة اللبنانية بطول 
وخمسني  الثامين  خالل  وقدراتها.  باعها 
املدنية   الخدمة  ملجلس  كان  السالفة  سنة 
اللبنانية  االدارة  تنظيم  يف  البارز  الدور 
تتمتع  كانت  بحيث  مستواها  ورفع 
وكان  مشهودة،  وقدرات  عالية  بكفايات 
ذلك  كل  الجدارة.  اهل  من  املوظفون 
به  قام  الذي  الكبري  الدور  هذا  اىل  يعود 
او  التعيينات  صعيد  عىل  سواء  املجلس 

عىل صعيد رفع مستوى االدارة املدنية، او 
عىل صعيد االهتامم بنظام املوظفني الذي 
ويرعى    1959 حزيران   12 يف  ايضا  صدر 
لبنان، وحتى  العامة يف  عمل كل االدارات 
وقامئا  نافذا  القانون  هذا  يزال  ال  اليوم 
شؤون  من  شأن  بكل  اهتاممه  اىل  نظرا 
السليمة  واللغة  ودقته  العامة،  الوظيفة 
يتعلق  ما  بكل  واحاطته  بها،  صيغ  التي 
صالحيات  الن  الذاتية،  املوظفني  بشؤون 
بالوظيفة  يتعلق  ما  كل  تتناول  املجلس 
العامة واملوظف وحياته من تاريخ دخوله 
خدماته  نهاية  حتى  العامة  الوظيفة  اىل 
ان  اؤكد  لذلك  التقاعد.  سن  بلوغه  عند 
متتعه  املدنية  الخدمة  مجلس  نجاح  رس 
صحيح  احد.  فيه  يتدخل  فال  باالستقالل 
لرئاسة  اداريا  تابعة  الرقابة  هيئات  ان 
قراراتها  كانت متلك  لكنها  الوزراء،  مجلس 
يف اطار ما حدد لها القانون من صالحيات 
الخدمة  مجلس  سيام  ال  جدا،  واسعة 
املدنية، وذلك بفضل هذه االدارة املستقلة 
والصالحيات التي كان يتمتع بها املوظفون 
الوظيفة  مستوى  عىل  املجلس  وقيادة 
العامة، واعتامد اعىل مستوى من املناقبية 

والقدرة والكفايات.

الخدمة  مجلس  مهامت  اختلفت  هل   ■
يف  عليه  كانت  عام  الطائف  بعد  املدنية 

عهد الرئيس الراحل فؤاد شهاب؟
الواسعة  الصالحيات  هذه  تختلف  مل   □
والحياة  والنقل  التعيني  مستوى  ليس عىل 
كانت  ايضا  لكن  فقط،  للموظف  الذاتية 
من  لرقابته  تخضع  العامة  االدارات  اعامل 
حيث املوافقة ومن حيث ابداء االراء يف ما 
التي  واملعامالت  العامة  بالوظيفة  يتعلق 
كل  اداراتها.  داخل  العامة  االدارة  تجريها 
خروج عن موافقة مجلس الخدمة املدنية، 
تعترب  مبوافقته  تحظى  ال  معاملة  وكل 
باطلة، وال رشعية لها عىل االطالق. من هنا 
املجلس  به  يقوم  الذي  الدور  حجم  يتبني 
التي  االدارية  املعامالت  عىل  الرقابة  يف 
والوزارات  العامة  االدارات  ضمن  تجري 
يقول  والقانون  القانون،  والتي ينص عليها 
ان بعض املعامالت ال تصبح نافذة اال بعد 

وبعض  املدنية،  الخدمة  مجلس  موافقة 
القانون  يحددها  التي  االخرى  املعامالت 
واستشارته،  املجلس  برأي  تقرتن  ان  يجب 
االداري  العمل  بقيادة  يتمتع  يجعله  ما 
انه  ذلك،  من  اكرث  اقول  انا  الدولة.  داخل 
يلعب يف لبنان دور قايض الوظيفة العامة 

بداية.

املعايري  اىل  املجلس يحتكم  ما زال  ■ هل 
ذاتها؟

حتى  يزال  ال  املدنية  الخدمة  مجلس   □
املوظفني  قانون  يطبق  اللحظة  هذه 
 112 رقم  االشرتاعي  باملرسوم  الصادر 
التاريخ  ولهذا   ،1959 حزيران   12 تاريخ 
ما  االداري.  االصالح  بداية  كونه  داللة 
التي  الظروف  بسبب  املامرسة  هو  تغري 
شؤون  يف  السيايس  التدخل  لجهة  مرت 
واستيعاب  الضغط  ومحاوالت  املجلس 
دور اجهزة الرقابة، يف حني حافظ املجلس 
ممكن،  مستوى  اعىل  عىل  االستقالل  عىل 
الذين  للشباب  امان  صامم  دامئا  وكان 
كانوا يؤمنون بدور هذه املؤسسة الراقية. 
اخرتاق  والنفوذ  السياسة  اهل  يستطع  مل 

جداره حتى هذه اللحظة. 

عىل  املجلس  وظيفة  لنا  ترشح  كيف   ■
صعيد اجراء االختبارات وملء الشواغر؟

□ الدور لالدارة، مبعنى ان عىل كل ادارة 
من االدارات ان تحرص الشغور لديها، وان 

الشغور.  ملء  الوزراء  مجلس  من  تطلب 
املدنية  الخدمة  مجلس  يكلف  تاليا 
بعدما  املختص  الوزير  من  رسالة  مبقتىض 
يتخذ قرار يف مجلس الوزراء الن لهذا االمر 
رصد  ويجب  العامة  املوازنة  عىل  تأثريا 
الخدمة  مجلس  يتسلم  عندما  اعتامدات. 
مباريات  باجراء  املختص  الوزير  رسالة 
مجلس  قرار  عىل  بناء  الشغور  مللء 
له  واملرجعية  املسؤولية  تصبح  الوزراء، 
عمله.  يف  يتدخل  ان  كان  الي  يجوز  وال 
مللء  مباريات  اجراء  عن  اوال  يعلن  فهو 
ويضع رشوط  املعنية،  الوزارة  يف  الشغور 
تاريخها  ويحدد  املباريات،  يف  املشاركة 
يف  تاليا  وينفرد  النتائج،  اعالن  وتاريخ 
حتى  يائها  اىل  الفها  من  املباريات  اجراء 
مجلس  يشكل  هنا  النتائج.  هذه  اعالن 
امان  وصامم  ضامنا  املدنية  الخدمة 
الصحاب الكفاية والجدارة، وال يزال يقوم 
او  التدخل من هنا  بدوره رغم محاوالت 
هناك، فهو محصن بالقانون وقيادته وهي 
رئيس  هم  رؤساء  ثالثة  من  مؤلفة  هيئة 
ورئيس  املوظفني  ادارة  ورئيس  املجلس 
فيه  واملوظفون  والتوجيه،  االبحاث  ادارة 
واستقاللهم  العالية  بكفاياتهم  متميزون 

ودورهم الكبري الذي يضطلعون به.

حسم  مهمة  اسناد  االمكان  يف  هل   ■
التعيينات يف الفئة االوىل اىل املجلس؟

للفئة  مباريات خصوصا  يجري  املجلس   □
االساسية  القاعدة  تشكل  التي  الثالثة 
ال  وهؤالء  العامة،  االدارة  لنجاح  والنواة 
معهد  اىل  ينتقلون  بل  مبارشة،  يعينون 
ملدة  هناك  يعدون  حيث  العامة  االدارة 
يف  املعارف  معظم  ويتلقون  كاملة  سنة 
يف  للتعيني  تؤهلهم  التي  مختلفة  شؤون 
الثالثة  الفئة  من  الرتفيع  اما  الوظائف. 
فيتم  االوىل  اىل  الثانية  ومن  الثانية،  اىل 
مجلس  رأي  اىل  يخضع  وهذا  التعيني،  عرب 
الخدمة املدنية ورقابته، والذي ينظر ايضا 
للرتفيع  املطروحني  املوظفني  استيفاء  يف 
مستوى  عىل  لكن  املطلوبة.  الرشوط 
للتعيني  اخرى  طريقة  هناك  االوىل،  الفئة 

معينة  حدود  ضمن  املالك  خارج  من 

الوزير السابق الدكتور خالد قباين. 

دعوتنا الى كل السياسيني 
ان يرفعوا ايديهم عن 

اللبنانية االدارة 

لم يستطع اهل السياسة 
اختراق مجلس الخدمة او 

تحويله اداة استقطاب

داود رمال
aborami20@hotmail.com

ملف الشهر
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هذا  يف  املوظفني.  قانون  يحددها 
واملحاصصات  السياسة  تدخل  املوضوع 
ملوافقة  يخضع  التعيني  لكن  السياسية، 
مجلس الخدمة املدنية حتى يكون محصنا 
ومراقبا منه، وتأخذ الحكومة برأيه فيؤمن 
بحيث  املرشح  بهذا  الحقيقية  االحاطة  لها 
والكفاية  الخربة  من  قدر  عىل  يكون 
اذا  العالية.  الوظيفية  واملهنية  والجدارة 
بنصه  املوظفني  قانون  نطبق  ان  اردنا 
وروحه، من املفروض االحتكام اىل مجلس 
وال  التعيينات  هذه  يف  املدنية  الخدمة 
حفاظا  املوضوع،  هذا  يف  السياسة  نقحم 
عىل مستوى االدارات العامة. هناك تجربة 
عدة  سنوات  منذ  الوزراء  مجلس  مارسها 
عندما وضع آلية للتعيينات يف الفئة االوىل 
اىل  ذلك  واوىل  جدا،  ناجحة  تجربة  وهي 
لجنة من ثالثة اشخاص هم رئيس مجلس 
واحدى  املختص  والوزير  املدنية  الخدمة 
رئيسا  كنت  يومها  املرموقة.  الشخصيات 
والشخصية  املدنية،  الخدمة  ملجلس 
لحاكم  االول  النائب  هي  جدا  املرموقة 
مرصف لبنان رائد رشف الدين، اذ استطعنا 
االدارة  يف  التعيينات  تحصن  خلية  تكوين 
من  الهائلة  الطاقات  واكتشفنا  العامة، 

داخل لبنان وخارجه.

■ هل للمجلس دور يف تحديد سلم الرتب 
والرواتب للقطاع العام؟

املدنية  الخدمة  مجلس  يعترب  ايضا   □
مستشارا للحكومة يف كل الشؤون املتعلقة 
العامة، والتي تريد ان تستشريه  بالوظيفة 
فيها، حتى لو مل تكن هذه املواضيع داخلة 
وموضوع  املجلس،  صالحيات  يف  تحديدا 
املوازنة يستشار فيها املجلس يف ما يتعلق 
برواتب املوظفني، ويجب ان يستشار يف ما 
الرواتب  يتعلق برواتب املوظفني وسالسل 
القانون  ومبوجب  مبارشة  معني  النه 
بهذا  يؤخذ  ال  ويالالسف  لكن  االمر.  بهذا 
ان رأيه يف منتهى االهمية  املوضوع، علام 
تكون  ان  يجب  املوظفني  رواتب  الن 
املعيشة  غالء  منها  عدة  بامور  محكومة 
وحدها االدىن، املوازنة وقدرتها، لكن االهم 

من ذلك ان يعطى املوظف الراتب العادل 
باعباء  القيام  يستطيع  ليك  يستحقه  الذي 
كرامة  له  يكفل  والذي  العامة  الوظيفة 
الذي  الراتب  يقبض  مل  اذا  النه  الوظيفة، 
محرتمة  مقبولة  معيشية  حياة  له  يكفل 
العامة،  االدارة  تنهار  املوظف  تحصن 
وتاليا يصبح املوظف معرضا لالغراء ولكل 

اسباب االنحراف.

■ هل من حاجة اىل توسيع كادر املجلس 
ومهامته ودوره؟

□ يف كل ما يتعلق بهيئات الرقابة، يجب يف 
كل فرتة اعادة النظر يف قوانينها لتطويرها 
ومواكبة  االدارية  التنظيامت  وتحسني 
العرص. العامل كله يتحول اىل ادارة شفافة، 
والحكومة  املعلوماتية  ان  يعني  وهذا 
االداري  العمل  طبيعة  ومن  االلكرتونية 
والترشيعات  القوانني  يف  النظر  يعاد  ان 
لتحسينها وتطويرها لتواكب حركة العرص، 
كل  االدارة.  اىل  املكننة  ادخال  ويجب 
التعيني  النظر يف رشوط  اعادة  يعني  ذلك 
النظر  اعادة  وايضا  وتطويرها،  وتغيريها 
حتى  العامة  االدارة  معهد  يف  االعداد  يف 
التجاوب  عىل  القادرين  املوظفني  تخرج 

مع متطلبات العمل االداري وتقنياته.

■ قبلَت ان ترتأس مجلس الخدمة املدنية 
بعدما كنَت تشغل حقيبة وزارية. اال يدل 

ذلك عىل اهمية الدور املنوط باملجلس؟
املتعلق  املوقع  يف  تراجع  هناك  ليس   □
الخدمة  مجلس  رئاسة  الن  العام،  بالشأن 
االستقالل  من  ولديها  قيادية،  املدنية 
العامة،  االدارات  كل  مراقبة  تستطيع  ما 
العامة  االدارة  يف  املعامالت  ومعظم 
تخضع ملوافقتها، وتاليا الصالحيات واسعة 
كام  ووزاراتها.  الدولة  ادارات  كل  تشمل 
والصالحيات  السلطة  من  املجلس  لرئيس 
العامة  االدارات  جعل  بها  يستطيع   ما 
يتمتع  املجلس  القانون.  اىل  تحتكم 
اليوم،  حتى  تأسيسه  تاريخ  منذ  مبناقبية 
يحرتموه  ان  السياسيني  كل  اىل  ودعوتنا 
ايديهم  ويرفعوا  الرقابة،  هيئات  ويحرتموا 

عن االدارة اللبنانية.

يجب اعادة النظر 
في قوانني هيئات 

لتطويرها الرقابة 

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

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

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

Head Quarter 
Jnah, Embassies str.
P.O. Box 13-6007, Beirut
1102-2090
T. +961 1 822229
F. +961 1 839306

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

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

CCI
Jnah,
Embassies str.
T. +961 1 841100
F. +961 1 839306
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والرئيس التنفيذي لـ"مجموعة االقتصاد واالعامل" رؤوف ابوزيك.اللواء عباس ابراهيم متكلام.وقوفا للنشيد الوطني.املنصة الرئيسية.

تقديرا النجازاته االمنية ودورة يف حل ملفات شائكة وصعبة، والنه يجمع الحس 
االقتصاد واالعامل"  ان واحد، كرّمت "مجموعة  االمني والسيايس واالقتصادي يف 

املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم يف مأدبة غداء 

وزير  "فنيسيا"  فندق  التكريم  يف  حرض حفل 
ياسني  والنائب  خوري،  رائد  والتجارة  االقتصاد 
جابر، وحاكم مرصف لبنان رياض سالمة، وسفراء 
الكويت عبد العال القناعي ومرص نزيه النجاري 
العامري،  عيل  والعراق  بوزيان  احمد  والجزائر 
وليد  السعودية  سفارات  باعامل  القامئني  اىل 
بخاري واالمارات العربية املتحدة محمد الهاميل 
عسكرية  وشخصيات  الكبييس،  سلطان  وقطر 

واقتصادية ومرصفية ورجال اعامل.
والقى اللواء ابراهيم كلمة شكر فيها لـ"مجموعة 
االقتصاد واالعامل" الحفل التكرميي، واعرب عن 
عىل  والتقدير  العرفان  بني  ما  مزدوج  "شعور 
مشاركة اصحاب السعادة سفراء الدول العربية 
عيل  واجبا  اعتربه  ما  عىل  لتكرميي  والخليجية 
لوطني وشعبي، وما بني االمل فيكم ويف صالتكم 
التفاعلية نحو وطنكم الثاين لبنان ودعمه لتاكيد 
الثقة به وبامنه واقتصاده، وانعكاس ذلك عىل 
االمن  وان  خصوصا  العام،  الوطني  االستقرار 
واالقتصاد يشكالن مع السياسة املداميك الثالثة 
يف بنيان الوطن وتطوره. فانتم هنا بني اهلكم، 

ضيفًا مكرَّمًا على "مجموعة االقتصاد واألعمال"

اللواء إبراهيم: لبنان ما زال قويًا

تكريم

ووجودكم محط تكريم يف القلب والوجدان".
من  الرغم  عىل  قويا،  زال  ما  "لبنان  ان  واكد 
الظروف الصعبة املحيطة به، وان حكمة املعنيني 
واملرصفية  والتجارية  االقتصادية  القطاعات  يف 
ساهمت وال تزال يف تثبيت االقتصاد يف امليادين 
االمني،  استقراره  جانب  اىل  املختلفة  االنتاجية 
وكالهام  صنوان  واالقتصاد  االمن  وان  خصوصا 
ضامن لنجاح اآلخر واالساس الصلب لقيام دولة 

ناجحة".
ورأى اللواء ابراهيم "ان الظروف الراهنة واحدة 
الدولة  بناء  يف  الحساسة  املحطات  اهم  من 
وارساء  وعرصية،  صلبة  ركائز  عىل  ومؤسساتها 
الروتني  عن  البعيدة  الحديثة  االدارة  ثقافة 
املعيشية  الظروف  وتحسني  والبريوقراطية، 
الرقابية،  االجهزة  عمل  وتفعيل  واالجتامعية، 
لبنان،  لتحصني  الجميع  بني  الحوار  وتعميق 
والعمل عىل عودته اىل ما كان من وجهة مثالية 
الحرة  للتجارة  وقاعدة  واالعامل،  لالستثامر 

وساحة آمنة لقطاع مرصيف رائد وخالق". 
خصائص  من  لبنان  ميتلكه  "ما  ان  اىل  ولفت 

مالية، ونظم محفزة لالستثامر، وخربات ومهارات 
مع  بالتوازي  فكرية،  وطاقات  برشية  وموارد 
بيئة  لتوفري  ونوعا  كام  املميز  االمني  الجهد 
واالقتصاديون  الوطني  االقتصاد  يريدها  آمنة 
كاساس للعمل، تجعل منه املكان املالئم للنشاط 

االقتصادي واالستثامري والسياحي".
وقال: "لبنان تجاوز كل الظروف الدقيقة، وانني 
عىل ثقة بقدرتنا وارادتنا عىل العبور من حيث 
نحن، اىل حيث يكون لبنان اكرث قوة واستقرارا 
واشد ثباتا اذا ما تنبهنا، ومعنا كل قطاع االقتصاد 
واالعامل، اىل ان االستثامر الذي يخدم املواطن 
ويشمل  االرياف  اتجاه  يف  يتوسع  الذي  هو 
مهمة  قطاعات  عىل  ويرتكز  النائية،  املناطق 
والبيئية  والزراعية  االلكرتونية  الصناعات  مثل 
يف  مهمة  مساحة  يشكل  ذلك  الن  والسياحية، 
الدورة  وتحريك  واالنتاج،  العمل  فرص  تأمني 
االقتصادية والتخفيف من الهجرة الداخلية. كام 
وشاباتنا  لشبابنا  بدائل جدية  ايجاد  يف  يساعد 
يف مواجهة التطرف واالفكار الظالمية، ومينحهم 
دورا مميزا يف تطوير بلدهم وضامن مستقبلهم. 
الن االقتصاد املتني هو احد اشد االسلحة الفتاكة 
وينتعش ويرتعرع يف  ينمو  الذي  االرهاب  ضد 
بيئات الفقر والعوز. فاحزمة البؤس هي الخطر 
بكل مسمياته االمنية واالجتامعية واالقتصادية. 

من هنا تكمن رضورة توسيع ساحات االستثامر 
املنتج من املدن نحو االرياف واالطراف".

اضاف: "يف هذه املناسبة الكرمية، اتوجه اىل ابناء 
والصناعيني  واالقتصاديني  االعامل  رجال  بلدي 
الدول  يف  اخواننا  اىل  ومن خاللهم  واملرصفيني، 
جهود  بذل  اىل  بدعوتهم  والخليجية،  العربية 
تعزيز  عرب  نهضتها،  يف  الدولة  تواكب  مشرتكة 
محفزات النمو وزيادة االنتاج. فالعمل لتثبيت 
متانة االقتصاد ودميومته يف حاجة اىل رجال دولة 
ال رجال قبائل. فانتم معنيون باطالق مشاريع 
املدن  يف  املتوازن  االمناء  تحقيق  يف  تساعد 
النائية.  واملناطق  االرياف  يف  كام  والضواحي، 
فالبنى التحتية التي يحتاج اليها االستثامر ليست 
محصورة مبا تقوم به اجهزة الدولة التي غالبا ما 
تكون متواضعة كونها محكومة بسقف نفقاتها 
القطاع الخاص يتمتع بخاصية  ومواردها، والن 
القدرة االستثنائية عىل التقدم واستباق القطاع 

العام".
وختم متوجها بالشكر اىل الحضور "الذي شاركني 
مجموعة  واعضاء  رئيس  واىل  التكريم،  هذا 
االقتصاد واالعامل املمثلة بالسيد رؤوف ابوزيك 
الندوات  اىل  باالضافة  الحفل  هذا  تنظيم  عىل 
واملؤمترات التي تصب جميعها يف خدمة لبنان 
رجال  اخواننا  بالشكر  اخص  كام  واقتصاده. 
االعامل العرب واملستثمرين لحضورهم، واؤكد 
وشقيقا  املرشق،  منارة  سيبقى  لبنان  ان  لهم 
صادقا ونبيال كام عرفتموه عىل الدوام، متمنيا 

لكم النجاح والتقدم".
االقتصاد  لـ"مجموعة  التنفيذي  الرئيس  والقى 

واالعامل" رؤوف ابوزيك كلمة: "نلتقي اليوم يف 
وعصاميا،  قياديا  رجال  معا  لنكرم  اخوي  حفل 
رجل امن ورجل سياسة. هل ميكن فصل االمن 
عن  والسياسة  االمن  فصل  او  السياسة  عن 
االقتصاد واالستثامر. ال استثامر حيث ال استقرار 
امنيا، وال استقرار امنيا حيث ال استقرار سياسيا. 
الحس  يجمع  انه  ابراهيم  عباس  اللواء  ميزة 

االمني والسيايس واالقتصادي يف آن".
واعترب ان  املكرم "صاحب الرؤية املعارصة للدور 
ولطبيعة  به  القيام  االمن  الجهزة  ينبغي  الذي 
العالقة التي يجب ان تربطها بالدولة واملجتمع 
واملواطنني. اللواء ابراهيم رجل مبادرات وتطوير. 
مسرية  تابع   2011 عام  املسؤولية  تسلمه  منذ 
التحديث، واحدث قفزة شاملة يف جهاز االمن 
العام الذي يلعب دورا مميزا ومركزيا يف ادارة 
الجانب االمني من حياتنا اليومية. يف ظل قيادة 
وتضاعفت  الجهاز،  عديد  ازداد  ابراهيم  اللواء 
مساهمة العنرص النسايئ، وتم تطوير مسؤوليات 
الجهاز وخدمات االقامة لالجانب، وصدر جواز 
السفر البيومرتي، كام ازدادت فعالية الجهاز يف 
مكافحة االرهاب واستحق اللواء ابراهيم بسببها 

تقديرا عاليا عربيا ودوليا".
االجهزة  يف  املستمر  للتطوير  "نتيجة  اضاف: 
االمنية َنِعم لبنان بدرجة عالية من االمن الداخيل 
االستقرار.  مناخات  اىل  البلد  اعادة  يف  ساهم 
الكبرية يف  الفعالية  اىل  يعود  الفضل  ان  الواقع 
اعامل  كل  واحباط  الساهرة،  االجهزة  عمل 
التخريب. لكن االجهزة االمنية ال ميكنها وحدها 
ان تحدث املعجزات الن االمن شأن سيايس يف 

الدرجة االوىل، ومرهون بتعاون الجميع واجتناب 
لغة التخاطب الفئوي واملذهبي".

وختم: "نحن يف مرحلة التفاؤل ويف عهد االمل 
يف العمل، ولكل منا دوره ومسؤوليته، وما من 
طائر بجناح واحد، يطري نطري معا ونحلق معا".

درع  ابراهيم  اللواء  اىل  ابوزيك  قدم  ختاما 
مجموعة "االقتصاد واالعامل".

والقى تكريم اللواء ابراهيم صدى ايجابيا لدى 
رئيس  فاكد  وديبلوماسية،  اقتصادية  فاعليات 
لـ"االمن  شقري  محمد  اللبنانية  الغرف  اتحاد 
فارقة،  وطنية  "عالمة  ابراهيم  اللواء  ان  العام" 
يتمتع  لوطنه.  بصدق  اعطى  وطني،  رجل  انه 
وتقدير  اجامع  محط  جعلته  حميدة  بصفات 
لدى كل اللبنانيني. حقق انجازات عدة سياسية 
وامنية، وقاد جهاز االمن العام بكل حكمة، حتى 
اليها بكل  التي ينظر  اصبح يف مصاف االجهزة 
ثقة، ليس عىل الساحة املحلية بل والدولية ايضا. 
االستثامر يف  كلمته عىل  ابراهيم يف  اللواء  ركز 
االقتصاد، لذلك نحن مع الطرح الذي يقول ان ال 

اقتصاد وازدهار من دون امن واستقرار".
لـ"المن  النجاري  نزيه  املرصي  السفري  وقال 
اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  "اظهر  العام": 
بني  الجمع  عىل  مميزة  قدرة  ابراهيم  عباس 
والسياسة  االمن  وهي  دولة  اي  استمرار  ركائز 
القدرة  هذه  من  بعيدا  ليس  وهو  واالقتصاد. 
خصوصا وان له تجارب واضحة يف كل امللفات 
التي عالجها. اثبت اللواء ابراهيم يف كل املجاالت 
التي خاضها عن حق ديبلوماسيته االمنية التي 

حققت الكثري للبنان".
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بكل  لبنان،  عاصمة  بريوت  كرّمت 
واحد  وعيش  وحدة  من  تختزن  ما 
وارادة جامعة وقيم حضارية وانسانية 
واشعاع، املدير العام لالمن العام اللواء 
داللة  ذات  رسالة  يف  ابراهيم،  عباس 
ينعم  خري،  يف  وطننا  ان  تأكيد  توخت 

باالمان والسالم

يف تكريم اقامته له العائالت البريوتية واهاليها، 
عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  اكد 
السيايس  االتزان  رهن  لبنان  "بقاء  ابراهيم 
سقوط  "اي  ان  عىل  مشددا  االمني"،  والتوازن 

بيروت تكّرم اللواء إبراهيم وفاًء لإلعتدال واإلنصاف:
جعل األمن العام مكّونًا أساسيًا في الدولة القوية

تكريم

امني يف اي مخيم من املخيامت او التجمعات، 
سواء كانت فلسطينية او سورية، يعني محاولة 
لتفجري الوطن، لن متر مهام كانت الذرائع ومهام 
عظمت التضحيات، وعىل من يتوسل الدم من 

اجل مناكفات سياسية، ان يعرف ان زمن لبنان 
الساحة وىل، وانه ممنوع مساس االمن اللبناين"، 
مشددا عىل الحوار "آلية وحيدة ال بديل منها 
ملعالجة االختالفات والخالفات السياسية" )نص 

الكلمة يف افتتاحية العدد(. 
الجمهورية  مفتي  التكريم  احتفال  حرض 
ومحافظ  دريان  اللطيف  عبد  الدكتور  الشيخ 
مدينة بريوت القايض زياد شبيب وقائد رشطة 
بريوت العميد محمد االيويب وشخصيات دينية 
وهو  ونقابية.  واعالمية  واجتامعية  وعسكرية 

استهل بالنشيد الوطني ثم نشيد االمن العام.
كلمة  كشيل  عفيف  حسن  املحامي  والقى 
اهل  بريوت،  "اهل  وفيها:  البريوتية،  العائالت 
الشموخ واالباء والخري والوفاء، اهل ست الدنيا 
ابن  بتكريم  ليحتفلوا  اليوم  اتوا  الرشائع،  وام 
ابراهيم،  عباس  الباسل  اللواء  الصامد  الجنوب 
واصدقائك  اهلك  بني  اللواء  يا سعادة  فحللت 
ربان  خري  زلت  وما  كنَت  سهال.  ووطئت  اهال 
واملؤامرات،  الدسائس  امواج  تتقاذفه  لوطن 
نتج  وما  حوله  الدائرة  الحرب  رياح   وتلفحه 
منها من تداعيات تشكل عبئا عىل امنه وبنيته 

فاستطعت  اصال.  الهش  واقتصاده،  وعامله  
شكيمتك  وقوة  الدؤوب  وعملك  بحكمتك 
االمنية  االجهزة  قادة  زمالئك  مع  وبالتعاون 
لبناننا  امن  عىل  الحفاظ  االخرى  والعسكرية 
الوطنية  ووحدته  استقراره  وعىل  الحبيب 
النار  واجهت  التعددية.  وثقافته  وحضارته 
وبحكمتك  والنسور،  الجبابرة  بقوة  والبارود 
وحسن تدبريك وبارادة ال تكل وعزمية ال متل، 
واوصلت لبنان اىل بر االمان. ابطال االمن العام 
بامانة فامثرت وفاضت وطنية  اغراس تعهدتها 
جهودك  مباركة  وارصارا.  وشجاعة  وعزمية 
النهوض  سبيل  يف  املتواصلة  وحركتك  الكبرية 

بالوطن وارساء السالم يف ربوعه".  
منها  وفاء  هو  لك  بريوت  "تكريم  اضاف: 
للوطنية الصادقة واالصالة العريقة التي تتحىل 
بها، واالعتدال الوطني الذي متارسه واملبادرات 
الطيبة التي تقوم بها. وفقك الله واخذ بيدك ملا 
فيه خري لبنان واللبنانيني، ووصيتنا لك ان تبقى 
اهلها  وعىل  عليها  تحافظ  وجدانك  يف  بريوت 

والبيارتة املنضوين يف جهاز االمن العام".   
اهايل  كلمة  عيتاين  معروف  العميد  والقى 
بريوت: "من بريوت الوفية ومع موقف االعتزاز 
الحائز  ابراهيم  عباس  اللواء  سعادة  تكريم  يف 
يف  بوضوح  تجىل  والذي  وثقته  الشعب  محبة 
اليوم  نحتفل  والتي  صدرت  التي  التعيينات 
مبهامته  القيام  يف  مستمر  العام  مديرنا  بان 
ان  منذ  اللواء  سيادة  عرفت  لقد  ومسؤولياته. 
يف  التشكيالت  كل  ومع  عاما،   37 قبل  خدمنا 
االلوية والوحدات. مل تغريه املواقع واملناصب. 
يف  وفيا  عالقاته،  يف  صادقا  هو  كام  بقي 
صداقاته، متسامحا مع من اخطأ يف حقه، وبقي 
الرؤساء  مع  املحرتم  والقائد  والصديق  االخ 
ان  به  واملرحب  الطبيعي  من  واملرؤوسني. 
يستمر يف املوقع املميز، ليتابع نهضته وتعزيز 
يف  ومكانتها  العام  لالمن  العامة  املديرية  دور 
الناس  االرهاب وخدمة  ومكافحة  االمن  حفظ 
مع  وتعاطيهم  احتكاكهم  عرب  اكتشفوا  الذين 
االمن العام، سواء عىل حدودنا الربية والبحرية 
والجوية، او يف املراكز املنترشة عىل كل االرايض 
ورفع  واالنضباط  التنظيم  مستوى  اللبنانية، 
مستوى االداء واالنتاجية وفق املعايري العلمية 

والتقنية املتطورة يف كل املجاالت".
اضاف: "ليس غريبا ان يرتدد اسم اللواء ابراهيم 

لبنان، كونه حمل شعار خدمة  اينام ذهبنا يف 
الوطن واملواطن، وجعل من االمن العام مكونا 
القوية. يشعر  الدولة  ثوابت  اساسيا يف ترسيخ 
كل ضابط ورتيب وفرد يف االمن العام انك من 
ذلك،  كل  وقريته.  ومدينته  ومذهبه  طائفته 
السوي  وسلوككم  الحكيمة  ادارتكم  نتيجة 
منذ  انصفوا  البيارتة  والتعيينات.  املناقالت  يف 
توليكم املسؤولية يف قيادة االمن العام، بفضل 
الطوائف  جميع  متثيل  مراعاة  عىل  سهركم 

واملكونات واملناطق يف سلك االمن العام".
وختاما تبادل للدروع.

كشلي: تكريم بيروت 
لك وفاء منها للوطنية 

الصادقة واالصالة

انصفوا  البيارتة  عيتاني: 
منذ توليكم املسؤولية 

في قيادة االمن العام

اللواء عباس ابراهيم واملفتي عبداللطيف دريان. 

حول قالب الحلوى.اللواء ابراهيم متحدثا.

العميد معروف عيتاين.املحامي حسن كشيل.
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يصارع العهد الجديد لتحقيق اخرتاق يف املشهد الداخيل، ويقاتل العهد القديم 
املنشود  للتغيري  الكربى  العناوين  مكتسبا.  يعتربها حقا  للحفاظ عىل مكاسب 
تصطدم بجدار عال من الرواسب املغلفة بالهواجس والرفض املقنع باملخاوف 

والرتقب املبطن باملرونة الظاهرة

قانون االنتخاب ورأس جبل جليد التراكمات 
عهد جديد يصارع وعهد قديم يمانع

قانون االنتخاب هو رأس جبل الجليد الذي مل 
ينكرس حتى الساعة بني اطراف جمعتهم تسوية 
جبل  من  الظاهر  هو  تاريخية.  وليس  واقعية 
تراكامت وخالفات وانقسامات وترسبات تحتاج 
اىل كاسحات الغام بالجملة واىل مبيدات اوهام 

باالطنان.
رئاسة الجمهورية عىل اهمية هذا املوقع وحساسية 
االستحقاق تبقى محدودة الصالحيات بعد اتفاق 
الرئيس وحضوره  بهيبة  الطائف، تستعيض عنها 
وشخصيته، وهي صفات وميزات ال تنقص الرئيس 

تقرير
جورج ياسمني

georgesyasmine@hotmail.com
املوقع عينه الذي كان فيه خصومه قبل 12 عاما. 
اي ان االدوار انقلبت ودارت الدائرة عىل الجميع. 
والرابحون  رابحون  والخارسون  آخرون  االولون 
خارسون. لذا واستنادا اىل هذه املعادلة اللبنانية 
"الفذة"، فان الفريق املرتبك اليوم يحق له بفرتة 
سامح او بهدنة او تسوية شبيهة بالتي تحققت 

منذ دزينة اعوام.
وغري  مسبوقة  غري  "الفذلكة"  هذه  تكون  قد 
بالطريقة  الدميوقراطية  متارس  دول  يف  معتمدة 
املعروفة. معارضة وحكم. حكومة فعلية وحكومة 
معادالته  له  البلدان.  كل  غري  لبنان  لكن  ظل. 
وتركيباته وشعاراته من "ال غالب وال مغلوب"، اىل 
امليثاق غري املكتوب يك يفرسه كل طرف عىل هواه 
ومصالحه، اىل املراسيم الجوالة التي مل تخطر عىل 
بال احد يف الحربني العامليتني وال يف اثناء الثورة 
الفرنسية والبولشفية، وال يف زمن االنهيار الكبري يف 

ثالثينات القرن املايض يف امريكا.
االتفاق عىل قانون االنتخاب اهم واصعب واعرس 
مام تّم التوصل اليه حتى الساعة. ال ميكن مقارنة 
آخر عىل  استحقاق  باي  االنتخاب  قانون  اهمية 
رئاسة  او  الجمهورية  رئاسة  ذلك  مبا يف  اهميته، 
البعض  ينتظره  الذي  االنتخاب  قانون  الحكومة. 
يراد منه ان ينقل فريقا من الحضور اىل املشاركة 
ان  منه  ُيرام  اآلخر  البعض  نظر  ويف  القرار،  واىل 
ُيبقي عىل معادالت ويحافظ عىل توازنات معينة، 
ويف نظر البعض ايضا ُيطلب منه ان يكرّس واقعا 
ال موجب ان يسقط مبرور الزمن او يطبق عليه 

تاريخ انتهاء الصالحية والفاعلية.
رئيس.  دون  من  سنة  ونصف  سنتني  لبنان  بقي 
من  االنتخاب  قوانني  افراغ  ان  لنتذكر  لكن 
عليه  والصحيح مىض  العادل  التمثييل  مضمونها 
اىل  يضاف  ان  االنتخاب  قانون  ويكاد  قرن،  ربع 

الئحة املستحيالت الثالث ليصبح رابعها.
يكاد قانون االنتخاب يضيع بني االحجام واالحجام. 
من ال يراه مناسبا ُيحجم، ومن يراه فرصة لتعويض 
ما فات ُيقدم. الوالية الكاملة املمددة للمجلس 
الحايل عززت االنطباع بان ما حصل كان لتثبيت 
الستاتيكو القائم منذ عام 2005. فريق يسيطر وال 
ال  ثالث  يقرر، وفريق  يحكم، وفريق يحكم وال 

يسيطر وال يحكم وال يقرر.
مع انتخاب العامد عون رئيسا للجمهورية اعترب 
البعض ان الحق تحقق، وآخرون رأوا ان املستحيل 
صار واقعا، وفريق قرأ يف االنتخاب تغيريا ملعادالت 

وتبديال يف قواعد اللعبة، وجهات نظرت اليه عىل 
انه تسوية لبنانية جاءت ترجمة لتفاهم اقليمي 

غري معلن وموافقة دولية معلنة.
التي  واالنجازات  االيجابيات  اغفال  عدم  يجب 
املريحة  الصورة غري  اليوم، رغم  تحققت حتى 
تسويقها.  او  تقدميها  البعض  يحاول  التي 
قياسا عىل  قيايس  فالحكومة تشكلت يف وقت 
الوزاري،  البيان  ومعها  السابقة،  الحكومات 
اعوام  دزينة  منذ  املغيبة  او  الغائبة  واملوازنة 
الرتب والرواتب املليئة  النور، وسلسلة  ابرصت 
بالعقد تحلحلت وصار يف االمكان الحديث عن 
دفع ايجايب يف اتجاه اقرار حقوق املعلمني - وان 
- والعسكريني واالداريني يف  عىل نحو منقوص 
 20 بعد  متقدمة  خطوة  يعد  ما  العام  القطاع 

عاما عىل آخر سلسلة.
دون  من  متر  مل  واالمنية  العسكرية  التعيينات 
اثر طيب. وهي مؤرش عىل االستمرار والفعالية 
جعل  يف  االكيد  التصميم  وعىل  واالنتاجية، 
االرهاب  ضد  واقية  درعا  االمنية  املؤسسات 
به  تقوم  ما  وهو  مواجهته،  يف  حصينة  وقلعة 
باحرتاف وتقنية والتزام كامل وان كانت اعامل 
الخطف والتفلت االمني وحمل السالح من دون 
ضوابط واالشتباكات الفلسطينية - الفلسطينية 
انتخاب  بعد  وخصوصا  التوقيت  "الغامضة" 
الرئيس عون، كلها امور غري مستحبة، لكنها تبقى 

يف اطار الضبط والربط واالمساك.
املؤرشات االيجابية والرتجامت الحسية لالرادة 
طويلة  جدوى  ذات  تكون  لن  تغيري  باحداث 
ما  اخرى،  قطاعات  اىل  للتمدد  قابلة  او  االمد 
قانون  اي  االمان،  وبر  القصيد  ببيت  تقرتن  مل 

االنتخاب اوال واخريا.
يضيق،  املبادرات  وهامش  ضاغط  الوقت  عامل 
وتاريخ 21 آذار آخر مهلة لدعوة الهيئات الناخبة 
قبل ثالثة اشهر من انتهاء والية الربملان املمدد له، 
من دون ان يوّقع رئيس الجمهورية عىل مرسومه.

الرئيس نبيه بري يرى ان االنتخابات بدأت تدخل 
الحد  هو  نيسان   17 وتاريخ  الخطر  مربع  يف 
النه  الجديد،  االنتخاب  قانون  شأن  يف  الحاسم 
يف حال عدم االتفاق عىل قانون ويف ظل رفض 
مر:  احالهام  بني طرحني  الخيار  الفراغ، سيكون 

انتخابات عىل اساس قانون الستني او التمديد.
الطاولة  عىل  يطرح  واالسوأ  السيئ  بني  الخيار 
احتامالت عدة يف حال مل يتم االتفاق عىل قانون 
مجلس  باجتامع  تبدأ  االحتامالت  هذه  جديد. 
عىل  االنتخابات  واجراء  املهل  لتعديل  النواب 
يجتمع  ان  او  الستني،  اي  النافذ  القانون  اساس 
املجلس ويقر متديدا تقنيا اىل آخر الصيف بحجة 
جديد  قانون  اىل  للتوصل  جديدة  فرص  اعطاء 
ان  وهو  االحتامالت،  اسوأ  اىل  وصوال  لالنتخاب 
ومن  انتخابات،  اجراء  دون  من  املهل  تنقيض 
دون االتفاق عىل اقرار متديد تقني. عندها نقع 
يف املحظور، اي الفراغ الذي سيؤدي اىل مشكلة 
انها  نعرف  كبرية  سياسية   - وطنية   - دستورية 

بدأت، لكن ال نعرف كيف ستنتهي.
االحتامالت  هذه  ظل  يف  االمور  ستسري  اين  اىل 

واالستحاالت؟ 
قانون  اساس  عىل  االنتخابات  اجراء  ميكن  ال 
حراسا  معارضوه  واقام  ودفن  مات  فهو  الستني. 
عىل قربه يك ال ُيبعث من جديد، ومجرد التفكري يف 
اجراء االنتخابات عىل اساسه يوجه رضبة موجعة 

واساءة متعمدة اىل عهد الرئيس عون.
يعني  ذلك  ايضا، الن  الفراغ  التفكري يف  ال ميكن 
ونتائج  مؤذية  وتوقعات  مزعجة  سيناريوهات 
متعبة للجميع. الرئيس بري يعترب حصول الفراغ 
يعني سقوط رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، 

وهذا كالم ليس عديم الداللة.
ومخارج  نجاة  منافذ  اىل  اللجوء  اعتاد  بلد  يف 
طوارئ يف اسوأ اللحظات وبوجود تركيبة سياسية 
- طائفية ال تعدم الوسائل والتسويات للحفاظ 
التعايش  ظل  ويف  والسلطة  الوجه  ماء  عىل 
ال  متخاصمني  بني  "املكني"  والحلف  "املتني" 
خوف  ال  واملطامح،  املصالح  اال  بينهم  يجمع 
من مآزق وال خشية من منزلق. املخرج االكرث 
تردد شخصيات ومراجع  - كام  يكمن  مالءمة 
- يف متديد متفق عليه بني الجميع. من انتظر 
الستني، يستطيع  قانون  قرابة ستني عاما عىل 
االنتظار بضعة اشهر اضافية النتخابات القرن 

الحادي والعرشين. 

فريق ُيقدم وآخر ُيحجم 
والوضع بني اختراق ايجابي 

او اختناق سلبي

ال مؤرشات ايجابية ما مل تقرتن بقانون جديد لالنتخاب.

الذي  بالدستور  مكبال  يبقى  لكن  عون،  ميشال 
اما رئاسة  اقسم عىل حاميته والتزامه واحرتامه. 
الحيثية  منهام  فلكل  الحكومة  ورئاسة  املجلس 
والفاعلية اللتني تتيح لرئيسيهام ان يكونا يف موقع 
متقدم، ليس عىل مستوى الطائفتني اللتني ميثالن 
والحسابات  الداخلية  السياسة  مستوى  عىل  بل 

االقليمية والطموحات املستقبلية. 
عقدين  او  لعقد  واالسرتاتيجيات  التطلعات  يف 
العتيدة  النيابية  االنتخابات  تقف  مقبلني، 
وقانونها املنتظر يف منتصف الطريق بني مرحلة 

ولت وادبرت ومرحلة حلت واقبلت. هناك من 
يريد للمرحلة املاضية ان تنتهي بكل ما حملته 
من اجحاف وغنب وحرمان وتجني وابعاد واقصاء 
وخصوصا الفريق املتمثل اليوم بالقوات اللبنانية 
ان  يعترب  فريق  وهناك  الحر.  الوطني  والتيار 
املرحلة الراهنة قد تكون، ال بل يجب ان تكرر 
ما حصل عام 2005 يوم كان فريق وازن وكبري 
هو حزب الله وامل يف موقع املتوجس واملرتبك، 
بالحد  املرحلة  تقطيع  معهام عىل  اتفاق  فكان 
التسوية،  من  املقبول  والحد  التوتر  من  االدىن 
الرباعي  التحالف  حكاية  من  صار  ما  وصار 
املشهورة التي وضعت االضداد ليس وجها لوجه 

بل يدا يف يد يف االنتخابات النيابية.
اما اليوم، فالفريق الذي يقول انه مد اليد وقِبل 
يف  هو   2005 عام  املرتبك  الفريق  مع  بتسوية 
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تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

لوبن تتصّدر وماكرون النجم الصاعد
انتخابات رئاسية فرنسية ال مثيل لها

انتخابات الرئاسة الفرنسية التي ستجري 
هذا الشهر ال تشبه اي انتخابات سابقة. 
عدم  االوىل:  للمرة  تحصل  كثرية  امور 
هوالند  فرنسوا  الحايل  الرئيس  ترشح 
املتطرف  اليمني  تصّدر  ثانية،  لوالية 
استطالعات الرأي، تخبط معسكر اليمني 
معسكر  وتقهقر  الجمهوريني  وحزب 
االمتار  حتى  االشرتايك.  والحزب  اليسار 
االخرية من السباق الرئايس، تبقى املعركة 

مفتوحة عىل كل انواع املفاجآت

الثانية  الدورة  اىل  لوبن  مارين  كان وصول  اذا 
هذا  صار  بعدما  مفاجأة،  يشكل  يعد  مل 
عن  السؤال  يصبح  ومؤكدا،  محسوما  الوصول 
يف  الفائز  سيكون  ومن  الثانية  الدورة  مفاجأة 
الغموض  من  الكثري  يكتنفها  رئاسية  انتخابات 
السيايس والقليل من الخيارات الشعبية. فحملة 
تطورات  تشهد  الفرنسية  الرئاسية  االنتخابات 
اساسيني  مرشحني  خروج  مع  محسوبة  غري 
كانت  التي  الشخصيات  وسقوط  السباق،  من 
الواحدة  عقود،  منذ  السيايس  املشهد  تحتل 
الراهنة  الرئاسية  االنتخابات  تبدو  االخرى.  تلو 
الحديث.  فرنسا  تاريخ  يف  نوعها  من  فريدة 
للمرة االوىل تصل شعبية اليمني املتطرف الذي 
نجح يف تخطي مجال نفوذه الطبيعي اىل هذا 
املستوى الذي يضع مارين لوبن يف املرتبة االوىل 
من بني كل املرشحني. للمرة االوىل منذ 60 سنة، 
للمشهد  الرئيسيان  املكونان  يغيب  ان  ميكن 
واليسار  الكالسييك  اليمني  فرنسا،  يف  السيايس 
االشرتايك، عن الجولة االنتخابية الثانية. وبعدما 
كان املشهد السيايس يتحلق حول ثنائية القطب 
ميني/ يسار، اصبح اليوم رباعيا مع مارين لوبن 
ماكرون  واميانويل  املتطرف(  اليمني  )مرشحة 
)مرشح  فيون  فرنسوا  اىل  املستقل(،  )املرشح 
اليمني الوسط( وبينوا هامون )املرشح الرسمي 

للحزب االشرتايك(.
كل استطالعات الرأي تؤكد حتى االن ان لوبن 

ستفوز يف الدورة االوىل لالنتخابات، وستحل يف 
وتحديدا  املرشحني،  سائر  متقدمة  االول  املركز 
مرشحي اليمني الوسط والحزب االشرتايك. اما يف 
الدورة الثانية، فان معركة لوبن ستكون اصعب، 
اذ ستتكتل يف وجهها كل القوى واالحزاب من 
اليمني واليسار ملنع وصولها اىل االليزيه، ومنع 
سياسية  بطرق  فرنسا  يف  االنقالب  حصول 
متسع  هناك  يبقى  ذلك  مع  ودميوقراطية. 
للمفاجآت مبا فيها مفاجأة فوز لوبن عىل الرغم 
بعد  لكن  تستبعدها.  االستطالع  مراكز  ان  من 
)التوقعات  بريطانيا  يف  االستطالعات  اخفاق 
كانت ملصلحة بقاء بريطانيا يف االتحاد االورويب 
املتحدة  الواليات  ويف  منه(  الخروج  وليس 

هيالري  انتخاب  ملصلحة  كانت  )التوقعات 
كلينتون وليس دونالد ترامب(، مل يعد االحتكام 
امرا  وارقامها  االستطالعات  نتائج  اىل  والركون 

كافيا ومضمونا.
تستفيد مارين لوبن من ثالثة عوامل اساسية 
االنتخايب  وضعها  يف  تحّسن  ان  شأنها  من 

والشعبي، ويف فرصها للفوز، هي:
1- ضعف الحزب االشرتايك الذي وصلت شعبيته 
فرنسوا  الرئيس  اضطر  ما  مستوى،  ادىن  اىل 
هوالند اىل عدم الرتشح لوالية ثانية. للمرة االوىل 
لوالية  فرنسا  جمهورية  رئيس  فيها  يرتشح  ال 
ثانية. حتى رئيس الحكومة مانويل فالس الذي 
منه،  بدال  ليرتشح  املجال  يف  هوالند  له  افسح 
االشرتايك  الحزب  دعم  عىل  الحصول  يف  اخفق 

وتأييده وسقط يف االنتخابات التمهيدية.
اليمني  مرشح  وضعية  يف  العنيف  االهتزاز   -2
التي  الفضيحة  بسبب  فيون  فرنسوا  الوسط 
اثريت يف وجهه، فضيحة تشغيل زوجته واوالده 
كمساعدين برملانيني له قبل سنوات يف مقابل 
اجل  من  اورو  مليون  ناهزت  مرتفعة  رواتب 
معركته  يف  بقوة  فيون  انطلق  وهمية.  اعامل 

االنتخابية بعدما نجح يف اقصاء منافسني اقوياء 
له: نيكوال ساركوزي الرئيس السابق، االن جوبيه 
وزير الخارجية السابق. لكن الوضع تغرّي اليوم، 
ان  تبني  للرأي  استطالع  آخر  نتائج  جاءت  اذ 

فيون مل يعد ضامنا تأهله للمرحلة الثانية من 
االنتخابات، وال فوزه يف الرئاسة يف حال تخطيه 

عقبة الجولة االوىل.
فرنسا  يف  املتطرف  اليمني  شعبية  ارتفاع   -3

)ودول اوروبية عدة( بسبب التحوالت العميقة 
التي تشهدها والتحديات الكبرية التي تواجهها 
وتتصل مبسائل الهجرة واللجوء واالمن واالرهاب 
االتحاد  اصابت  التي  التصدعات  اىل  والبطالة، 

االورويب واشتداد النزعات القومية والشعبوية.
اثر  االمنية  الهواجس  خصوصا  تربز  فرنسا  يف 
ونيس  باريس  يف  االرهابية  الهجامت  موجة 
عند  االمني  الهاجس  يقف  ال  اخرى.  ومدن 
اىل  يتعداها  امنا  االرهابية،  العمليات  حدود 
"امن الضواحي" موجة جديدة من التظاهرات 
مصحوبة  باريس  ضواحي  يف  االحتجاجية 

باحداث واعامل عنف وشغب.
هكذا تصبح لوبن اكرب املستفيدين من انتكاسات 
الجمهوريني يف السباق الرئايس، ويقرتب شبحها 
اكرث واكرث من الرئاسة، ما دفع بالرئيس هوالند 
فوز  خطر  من  ليحذر  صمته،  عن  الخروج  اىل 
لوبن بالرئاسة ويقول: "اذا فازت مرشحة الجبهة 
الفور  عىل  ستفوز  فانها  باملصادفة،  الوطنية 
من  وحتى  االورو،  منطقة  من  خروج  بعملية 
االتحاد االورويب". يف الواقع، فان لوبن مستمرة 
يف الرتويج لاللتزامات الـ144 التي تشكل اساس 
االتحاد  من  الخروج  منها  االنتخايب،  برنامجها 
االورويب والعودة اىل العملة الوطنية، ومحاربة 
مع  والتشدد  الرشعية،  وغري  الرشعية  الهجرة 
"السيادات  واستعادة  الراديكالية،  التنظيامت 
القلق  بدا  وقد  االورويب.  االتحاد  من  االربع" 
يدب يف االوساط االقتصادية واملالية يف فرنسا 
وخارجها من احتامل فوز لوبن بالرئاسة. مصدر 
القلق مزدوج: الخروج من االتحاد عىل طريقة 
"الربيكست" الربيطانية والتخيل عن االورو. يف 
بكامله  االورويب  البناء  االوىل، سيتداعى  الحالة 
باعتبار ان فرنسا، مع املانيا، تعد احد االعمدة 
الرئيسية لالتحاد، وبالتايل فان انسحاب باريس 
منه سيؤثر عىل دول اخرى تعرف هي االخرى 
شأن  يف  اما  العام.  هذا  انتخابية  استحقاقات 
االورو، فمن املؤكد ان تخيل فرنسا عنه سيعني 
معه  يقوى  لن  ومايل  اقتصادي  زلزال  احداث 
القلق  بدأ  وقد  والبقاء.  الصمود  عىل  االورو 
تجري  راحت  التي  املالية  االوساط  عىل  يخيم 
دراسات ملعرفة تأثري خطوة كهذه عىل مستقبل 
االقتصاد  مستقبل  عىل  خصوصا  لكن  االورو، 
الفرنيس. الحذر سيد املوقف، ويف فرنسا واوروبا 

تخوف من مفاجآت مل تعد مستبعدة.

ارتفاع شعبية اليمني املتطرف يف فرنسا مرده اىل التحوالت العميقة واالرهاب.

للمرة االولى ال يترشح 
رئيس جمهورية فرنسا 

ثانية لوالية 

االطياف  ميثلون  مرشحا   15 املقبل  الربيع  االليزيه  اىل  الدميوقراطي  السباق  يخوض 
السياسية يف فرنسا. يتصدر 4 مرشحني عىل نحو مستمر استطالعات الرأي: 

- مارين لوبن )48 عاما(، مرشحة "الجبهة الوطنية" )ميني متطرف(. محامية مجازة يف 
القانون. انخرطت يف حزب "الجبهة الوطنية" الذي اسسه والدها جان ماري لوبن عام 

1972، واصبحت زعيمة له منذ عام 2011.
- فرنسوا فيون )62 عاما(، مرشح حزب الجمهوريني )ميني معتدل(. بدأ حياته السياسية 
باالدور  ادوار  الوزراء  رئيس  وعّينه   ،1992 عام  سارت  ملنطقة  العام  للمجلس  كرئيس 
وزيرا للتعليم العايل، وتوىل مناصب وزارية عدة. بعد فوز نيكوال ساركوزي يف االنتخابات 

الرئاسية عام 2007، شغل فيون منصب رئيس الوزراء بني عامي 2007 و2012.
- اميانويل ماكرون )39 عاما(، مرشح حركة "ان مارش" )وسط(. اصغر املرشحني سنا، 
والخارج عن التقاليد يف السباق الحايل. يعتمد يف حملته عىل جذب شارع الشباب اىل 
افكاره مع قدرة خطابية مميزة. بدأ حياته املهنية يف الحراك املدين قبل ان يتحول اىل 
قطاع املصارف واالستثامرات. انتسب بداية اىل الحزب االشرتايك عام 2006، ثم غادره 

عام 2009. توىل وزارة االقتصاد يف حكومة فالس.
الرسمي للحزب االشرتايك. مع وصول االشرتاكيني اىل  بينوا هامون )49 عاما( املرشح   -
الحكم بعد انتخابات 2012، عنّي وزيرا مساعدا يف وزارة االقتصاد، وعنّي وزيرا للرتبية يف 
ربيع عام 2014، اال انه استقال يف صيف ذلك العام احتجاجا عىل تخيل الرئيس هوالند 

عن برنامج تربوي كان قد ساهم يف وضعه.

فيها  ويشارك  نيسان،   23 يف  الرئاسية  االنتخابات  من  االوىل  الجولة  فرنسا  تشهد 
فوز  حال  يف  فقط  الرئايس  السباق  يف  الفائز  الجولة  هذه  تحدد  املرشحني.  جميع 
امر شبه  املحتسبة، وهو  االصوات  اجاميل  املئة من  50 يف  باكرث من  املرشحني  احد 
السباق  لحرص  غربلة  جولة  الغالب  يف  تكون  الجولة  هذه  فان  تاليا،  مستحيل. 
مبرشحني اثنني فقط هام اللذان يحتالن املركزين االول والثاين، ويتأهالن اىل الجولة 

للسباق. الحاسمة  الثانية 
فيها  يتنافس  املقبل.  ايار   7 يف  االليزيه  سباق  يف  والحاسمة  الثانية  الجولة  تجري 
املرشحان املتأهالن من الجولة االوىل. ووفق سائر استطالعات الرأي ستكون مارين 
يف  الذي ستحرزه  الرصيح  التقدم  من  الرغم  لكن عىل  املرشحني.  احد هذين  لوبن 
الجولة االوىل، ترجح االستطالعات خسارة مرشحة اليمني املتطرف يف الجولة الثانية 
اصوات  يف  االنقسام  ان  اىل  ذلك  مرد  اسمه.  عن  النظر  بغض  االخر،  املرشح  امام 
اليمني واليسار، سيظهر يف الجولة االوىل بسبب كرثة املرشحني،  الوسطيني ومعتديل 
لكن معظم هؤالء سيتحدون يف الجولة الحاسمة وراء مرشح واحد هو الذي سيأيت 

ثانيا خلف لوبن يف الجولة االوىل. 

الرئيس الفرنسي الجديد 

آلية االنتخاب ومساره
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قوة دفع عربية وترامب يخطط لحل اقليمي
رّد االعتبار الى املسار الفلسطيني في عملية السالم

اصبحت  املأساوية.  العريب"  "الربيع  حقبة  ضحايا  اوىل  من  الفلسطينية  القضية 
منسية وحصل تراجع يف مكانتها وترتيبها عىل االجندة الدولية واالمريكية، ما اتاح 
الرسائيل يف ظل حالة االنكفاء االمرييك والضعف االورويب والترشذم العريب تجميد 
السالم،  عملية  عليها  قامت  التي  االسس  ونسف  الفلسطينيني،  مع  املفاوضات 

واولها حل الدولتني 

اىل  ترامب  االمرييك دونالد  الرئيس  بعد وصول 
البيت االبيض، حصل استقواء ارسائييل بالتغيري 
لكن مجمل  املواقف.  اكرث يف  االمرييك، وتشدد 
العريب  فاالهتامم  انحسار.  اىل  املسار  هذا 
بالقضية الفلسطينية املركزية عاد بقوة من باب 
قمة عامن العربية، واالهتامم االمرييك عائد مع 
ترامب الذي يدعم املفاوضات املبارشة، لكن يف 

ظل مؤمتر اقليمي.
يف  متقدما  موقعا  الفلسطينية  القضية  احتلت 
منذ  االوىل  للمرة  العربية  القمة  اعامل  جدول 
"الربيع  ثورات  تفجر  منذ  اي  سنوات،  سبع 
العريب" وحروبه. هذه القضية ما زالت تجمع 
مشكالت  وسط  وتوحدهم  العربية  الدول 
وازمات كثرية تباعد يف ما بينهم وتفرّق، واوالها 
االزمة السورية. وهذه القمة هي املنصة الفاعلة 
بازاء  تحذيرية  ورسالة  مدوية  رصخة  الطالق 
محاوالت ارسائيل نسف عملية السالم مستقوية 
مبواقف ترامب ومستبقة توجهاته وقراراته. وقد 
جاء التحرك االردين املكثف يف اتجاه واشنطن، 
ومن خالل زيارتني للملك عبدالله الثاين، ليفعل 
فعله يف تجميد خطوة نقل السفارة االمريكية اىل 
القدس بالنظر اىل تداعياتها املؤثرة عىل مستقبل 
القضية الفلسطينية، وعىل االمن واالستقرار يف 

املنطقة.
املوقف  تزخيم  اعادة  عن  عامن  قمة  اسفرت 
العريب الداعم للقضية الفلسطينية ودعم خيار 
التحرك  تحريك  اعادة  وعن  الدولتني،  قيام 
االمرييك وتصويبه يف اتجاه استئناف املفاوضات 
لتسوية الرصاع الفلسطيني ـ االرسائييل. ويعتزم 
ترامب املشاركة شخصيا يف هذه الجهود عندما 
العاصمة  يف  االقليمي  املؤمتر  وسيقام  تتضح. 
االردنية او يف العاصمة املرصية. واذا ما حصلت 

 خارس فيها، وانه يقبل مبا يقبل به الجانبان.
تستدعي هذه التطورات املتسارعة مالحظتني: 
االوىل ان استعجال ترامب فتح هذا امللف ييش 
مبدى جديته ورغبته يف انجاز "الصفقة الكربى" 
ملف  وضع  انه  والثانية  عنها،  تحدث  التي 
الرصاع ضمن اولوياته، وترك الباب مواربا امام 

حل الدولتني او الدولة الواحدة.
التطور  االبيض شكل  البيت  اىل  ترامب  وصول 
الصرب  بفارغ  ارسائيل  انتظرته  الذي  االهم 
جدا  املتقدمة  مواقفه  اىل  استنادا  له،  وهللت 
)ضد  االنتخابية  حملته  يف  اطلقها  التي  منها 
ايران ومع فرض عقوبات جديدة عليها، تفهم 
القدس،  اىل  االمريكية  السفارة  نقل  االستيطان، 
التشكيك يف حل الدولتني(، والتي تعاكس متاما 
والرتحيب  االرتياح  اجواء  لكن  اوباما.  سياسة 
التي سادت الدولة العربية بعد انتخابه بدأت 
تتقلص وصارت مشوبة بالحذر والرتقب وسط 
معرفة  جدا  الصعب  من  بان  متزايد  انطباع 
سيفعله  ما  وتوقع  ترامب،  رأس  يف  يدور  ما 
وكيف سيترصف والتغيريات التي سيدخلها عىل 
السياسة الخارجية. هذا الحذر نشأ اثر تقلبات 
االدارة  مواقف  يف  طرأت  وتغيريات  حدثت 
الجديدة، مقارنة مبا كان صدر عن ترامب ابان 
حملته االنتخابية. من ذلك الرتيث االمرييك يف 
ابلغ  بعدما  القدس  اىل  االمريكية  السفارة  نقل 
هذه  خطورة  الثاين  عبدالله  االردين  امللك  اليه 
الخطوة وما ستوّلده من ردود فعل يف العاملني 
عملية  عىل  سلبي  وتأثري  واالسالمي  العريب 
االرهاب  مكافحة  جهود  عىل  وايضا  السالم، 

والتطرف.
منذ تويل ترامب الرئاسة االمريكية، وارسائيل يف 
حراك داخيل ونقاشات بني مطمنئ اىل مستقبل 
افضل لها وبني حذر من خطر املغامرة. نقاشات 
تدور حول السؤال التايل: ترامب جيد الرسائيل 

ام مدمر لها؟ 
القوي  السند  هو  ترامب  اليمني،  اىل  بالنسبة 
ووصل  اهدافها.  لتحقيق  والفرصة  الرسائيل 
اليهودي االستيطاين،  البيت  االمر برئيس حزب 

نحو محاولة امريكية الحياء حل الدولتني.

العاهل االردني اقنع 
ترامب بتجميد نقل السفارة 

االميركية الى القدس

فانه سيعمل عىل عقد هذا  ايجابية،  تطورات 
املؤمتر خالل هذه السنة بعد زيارة ينوي القيام 
ثالثية  قمة  بلقاء  يكتفي  ارسائيل، وقد  اىل  بها 
تضم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس 
الحكومة االرسائيلية بنيامني نتنياهو معه، يتم 
فيها اطالق حوار بني الطرفني مبشاركة امريكية 

فاعلة. 
الخارجية  وزارة  ان  ارسائيلية  مصادر  وتقول 
قالت انها ال تعرف بوجود مبادرة، اال انها رأت 
ان ترامب يثبت، بعد شهرين من توليه الرئاسة 
وبعد ثالثة اسابيع من لقائه نتنياهو، انه ينوي 
االرسائييل  الرصاع  يف  بعمق  التدخل  بجدية 
مع  الهاتفية  محادثته  ان  ومع  الفلسطيني.   -
دقائق  عرش  استغرقت  الفلسطيني  الرئيس 
عرب  السالم  تحقيق  االمكان  يف  ان  يرى  فقط، 

املفاوضات املبارشة.
الرئيس  اطلق  متوقعا،  كان  مام  ارسع  ويف 
بني  السالم  عملية  تحريك  مساعي  االمرييك 
داعيا  عباس  هاتف  وارسائيل.  الفلسطينيني 
اياه اىل البيت االبيض قريبا، كام اوفد مبعوثا 
املسرية  الطالق  لالعداد  املنطقة  اىل  خاصا 
الهدف.  لهذا  خاصا  طاقام  وعنّي  السلمية، 
ويك يطمنئ الجميع، اعلن انه لن يفرض حال 
ال  تسوية  اجل  من  يعمل  وانه  احد،  عىل 

الذي  "املخلص  انه  يقول  ان  التعليم،  وزير 
عاما".  خمسني  منذ  االرسائيليون  ينتظره 
يذهب رئيس الوزراء نتنياهو اىل ابعد من ذلك 
ليتحدث عن عهد جديد يف التاريخ. ويعترب كل 
ما طرح ويطرح يف العامل يف شأن حل الدولتني 
مثابة العهد القديم. لكن يف املقابل هناك تيار 
"مقلبا"  ويعتربه  لرتامب  يتحمس  ال  ارسائييل 

وقعت فيه السياسة االمريكية. 
مسار  عن  متاما  راضية  ارسائيل  االجامل،  يف 
يف  وتصب  تخدمها  التي  الدولية  التطورات 
ال  عليها.  والبناء  استثامرها  وبدأت  مصلحتها، 
يتعلق االمر بالرئيس ترامب فحسب، وامنا ايضا 
اوروبا،  يف  الدراماتيكية  السياسية  بالتطورات 
بدءا من الخروج الربيطاين من االتحاد االورويب، 
مرورا باالنتخابات القريبة يف فرنسا التي ستأيت 
الرسائيل،  مؤيد  مييني  برئيس  االرجح  عىل 
وصوال اىل تبدل السياسات واالولويات الوروبا 
والهجرة،  االمن واالرهاب  الغارقة يف مشكالت 
مبا  وازماتها  املنطقة  مشكالت  عن  واملنرصفة 
ـ  "الرصاع  وملف  االوسط  الرشق  ازمة  فيها 
هذا  مجمل  االرسائييل.  ـ  الفلسطيني  السالم" 
الوضع ادى اىل ضعف الجبهة املناوئة الرسائيل 

داخل االتحاد االورويب.
اىل  ارتياحا  نتنياهو  من  املقربون  ويبدي 

التطورات، ويقولون برصاحة ان ليس الرسائيل 
من تتحادث معه يف الجانب الفلسطيني، وليس 
للرئيس الفلسطيني محمود عباس سيطرة عىل 
ما يدور، علام ان لنتنياهو موقفا واضحا من حل 
"داعش"  بسيطرة  يسمح  لن  انه  هو  الدولتني 
الفلسطيني  املوضوع  بات  عليها.  "حامس"  او 
االسالمي،  التطرف  بسبب  ايضا  هامشيا 
بدال  العريب  العامل  مشكلة  "داعش"  واصبحت 

من القضية الفلسطينية.
احد من  ال  املغلقة  الغرف  ان يف  يقول هؤالء 
العربية  فالدول  املوضوع،  بهذا  يهتم  العرب 
تخيفها.  ايران  الن  وببقائها  بنفسها  منشغلة 
الذي  السعودي  االئتالف  انشاء  صدفة  وليس 
يضم الدول السنّية كلها، وستفتح بسبب هذا 
الخطر عالقات مع ارسائيل يف عهد ترامب الذي 
وعىل  تفاهامت  اىل  ابيب  تل  معه  ستتوصل 

الطريق نجد حال ايضا للموضوع الفلسطيني. 
ترفض ارسائيل اي مقاربات دولية جامعية، وال 
تريد لفرنسا او اوروبا ان تلعب اي دور، النها 
تعترب ان مصلحتها تكمن يف مفاوضات مبارشة 
الطرف االضعف. وهي  الفلسطيني هو  حيث 

بالطبع ترفض اي ضغوط لتقديم تنازالت. 
ان  غربية  وديبلوماسية  سياسية  مصادر  تقول 
القادة العرب يأخذون يف االعتبار السياق العام 

جديدة  امريكية  ادارة  وصول  مع  املنطقة  يف 
وما  االرسائيلية،  للمواقف  دعام  اكرث  ستكون 
اىل  رسالة  مثابة  كان  العربية  القمة  عن  صدر 
قراءة  من  نابعة  الجديدة،  االمريكية  االدارة 
مهدد،  الدولتني"  "حل  حيث  الحايل،  الوضع 
والوضع القائم يتدهور، وتبتعد يوما بعد يوم 
عن حل الدولتني الذي سيصبح صعب التحقيق 
املهم  كان  لذا،  املتسارع.  االستيطان  بسبب 
دون  من  االساسية  املبادئ  عىل  التأكيد  اعادة 
طرف  كل  يتحمل  حتى  التفاصيل،  يف  الخوض 

مسؤولياته.
نصيب  من  املؤملة  التنازالت  تكون  ولئال 
الفلسطينيني وحدهم، ولئال تقطف ارسائيل مثار 
السالم مقدما قبل تحقيقه، ركزت القمة العربية 
التي عقدت يف البحر امليت عىل ان تضمن ان ال 
يتحول الغطاء االقليمي املطلوب لعملية السالم 

تطبيعا مجانيا مع ارسائيل.
ووفق هذه املصادر، فان ارسائيل كانت متفائلة 
السفارة  بنقل  وعد  الذي  ترامب  بوصول 
االمريكية اىل القدس، ومحاربة مشاريع القرارات 
املعادية الرسائيل يف مجلس االمن. لكن يتعنّي 
عليها ان ال تضع يديها يف مياه باردة، الن ال احد 
االمرييك  الرئيس  سيترصف  كيف  سلفا  يعرف 

حقيقة بازاء ملف النزاع.
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ازدهرت اخريا الجرائم املنظمة عرب العامل بفضل العوملة، وما اوجدته من تطور تكنولوجي هائل، لتشكل الخطر االبرز عىل 
االنسانية جمعاء. التقرير العام للمؤمتر الدويل لقانون العقوبات عّدد 43 نوعا منها، معتربا التزوير العصب املحرك ملعظمها. 
امنيا متطورا ليجعال امكان تزوير جوازات السفر  البيومرتية وبرنامجا  الوثائق  العام مرشوع  يف املقابل، جاء اطالق االمن 

واملرور وغريها معدومة

استعملت  التي  املفخخة  السيارات  معظم 
وتم  مرسوقة،  كانت  لبنان  يف  التفجري  يف 
عمليات  معظم  مزورة.  باوراق  بها  التنقل 
تتم عرب مستندات شخصية  االموال  تبييض 
املجرمون  ومزورة.  مركبة  تجارية  او 
بجوازات  الدول  بني  يتنقلون  الخطرون 
سفر مزورة. هي بعض الحقائق التي تؤكد 
الخطر  الفقري  العمود  يشكل  التزوير  ان 

الجرائم املحلية واملنظمة.
التزوير؟  اللبناين  القانون  ُيعرّف  كيف 
مرشوع  اثر  ما  منظمة؟  جرمية  يعترب  متى 
الوثائق البيومرتية الذي اطلقه االمن العام 
املستندات  عن  ماذا  التزوير؟  جرائم  عىل 
عىل  الحصول  بطلب  ترفق  التي  الرسمية  
لفئات  مرور  جواز  او  لبناين  سفر  جواز 
او وثيقة سفر  القيد  الدرس ومكتومي  قيد 

فلسطيني؟ هل اصبح مستحيال تزويرها؟ 

والعقوبات  التعريف 
الصادر  اللبناين  العقوبات  قانون  عرّف 
مبوجب املرسوم االشرتاعي رقم 340 يف االول 
التزوير  منه   453 املادة  1943 يف  آذار  من 
الوقائع  بانه: "تحريف متعمد للحقيقة، يف 
مخطوط  او  صك  يثبتها  التي  البيانات  او 
مادي  رضر  احداث  بدافع  مستندا  يشكل 
اىل  االشارة  تجدر  اجتامعي".  او  معنوي  او 
 454 املادة  وضعتها  مهمة  اساسية  قاعدة 
من القانون تنص عىل انه: "يعاقب بعقوبة 
املزور  استعمل  من  نفسها  التزوير  مرتكب 

وهو عامل بامره".
قانون  فجاء  العقوبات،  خص  ما  يف  اما 

عصب االجرام المنظم، واالمن العام يطّوقه

نسبة تزوير الجوازات اللبنانية صفر

اوىل  ليستعرض من جهة  اللبناين  العقوبات 
حاالت  منه   460 وحتى   456 املواد  ضمن 
الصكوك  او  الوثائق  او  املستندات  تزوير 
السجن  عقوبة  اي  جنايات،  تعترب  التي 
النظر  )بغض  سنوات  ثالث  عن  تزيد  فيها 
حالة  بني  تختلف  التي  الغرامة  عقوبة  عن 
واخرى(. من تلك الحاالت نذكر عىل سبيل 
اثناء  الذي يرتكب يف  املثال، حالة املوظف 
اساءته  عرب  ماديا  تزويرا  بوظيفته  قيامه 
اصبع،  بصمة  او  خاتم  او  امضاء  استعامل 
يقوم  او  مزورا،  امضاء  بتوقيعه  واجامال 
هذه  كل  مثل  يف  مخطوط.  او  صك  بصنع 
الشاقة  باالشغال  الفاعل  يعاقب  الحاالت 

املوقتة خمس سنوات عىل االقل.
العقوبات  من جهة اخرى، استعرض قانون 
انواع  منه   472 وحتى   461 املواد  ضمن 
او  الوثائق  او  املستندات  تزوير  حاالت 
عقوبة  اي  جنحا،  تعترب  التي  الصكوك 
وثالث  ايام  عرشة  بني  ترتاوح  فيها  السجن 
عقوبة  عن  النظر  )بغض  فقط  سنوات 
واخرى(.  حالة  بني  تختلف  التي  الغرامة 
املثال،  سبيل  عىل  نذكر  الحاالت  تلك  من 
حالة الشخص الذي يقدم عىل تزوير تذكرة 
سفر  جواز  او  قيد  اخراج  شهادة  او  هوية 
الحاالت  تلك  من  اي  يف  دخول.  سمة  او 
اىل  اشهر  ستة  من  بالحبس  الفاعل  يعاقب 

ثالث سنوات.

انواعه 
 التزوير نوعان:

جديد  مستند  اصطناع  هو  كيل:  االول   

بالكامل ونسبته زورا اىل اشخاص او جهات 
ليس لها عالقة به. 

مستند  يف  املادي  العبث  هو  جزيئ:   الثاين 
ويتم  وقوعاته  تغيري  بهدف  اصال  صحيح 
ذلك عادة عرب الحذف ، الطمس ، الشطب، 

التعديل... االضافة، 

جرمية منظمة؟
اسئلة  التزوير،  جرائم  موضوع  اثري  كلام 
كثرية تفرض نفسها بقوة: هل التزوير يعترب 
قانونا  يعترب  متى  املنظمة؟  الجرائم  من 

جرمية عابرة للحدود الوطنية؟ 
االجوبة هي االتية: ال يوجد تعريف عاملي 
الوطنية".  عرب  املنظمة  "للجرمية  موحد 
قانون  بني  واختلفت  التعريفات  كرثت  اذ 
ومجتهد  هنا  من  فقيه  وبني  وآخر،  وطني 
من هناك. القانون اللبناين بدوره مل يعرفها، 
املنظمة" سوى  "الجرمية  يذكر مصطلح  ومل 
قانون  الثانية( من  )الفقرة  االوىل  املادة  يف 
تبييض االموال رقم 2001/318. لكن الدولة 
االمم  اتفاق   2005 عام  وقعت  اللبنانية 
عرب  املنظمة  الجرمية  "ملكافحة  املتحدة 
ايطاليا  يف  بالريمو  يف  عقد  التي  الوطنية" 
عام 2000، والذي يعترب من اهم االنجازات 
القانونية العاملية عىل صعيد االجرام املنظم 
نتبنى  لبنان  اصبحنا يف  بالتايل،  اليوم.  حتى 
تعريفه  ذلك  يف  مبا  االتفاق  هذا  مضمون 
العابرة  والجرائم  املنظمة  الجرائم  من  كل 

الوطنية. للحدود 
من جهة اوىل، جاءت الفقرة )أ( من املادة 
الثانية من االتفاق لتعرف الجرمية املنظمة 

اعتمد االمن العام يف وثائق السفر البيومرتية اعىل املواصفات املطبقة عامليا.

قضية
املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

"يقصد  كاآليت:  الوطنية  للحدود  العابرة 
بتعبري جامعة اجرامية منظمة جامعة ذات 
اشخاص  ثالثة  من  مؤلفة  تنظيمي  هيكل 
وتعمل  الزمن  من  لفرتة  موجودة  اكرث،  او 
واحدة  ارتكاب  بهدف  متضافرة  بصورة 
االفعال  او  الخطرية  الجرائم  من  اكرث  او 
املجرمة وفقا لهذا االتفاق )كتزوير الوقائع 
الخفاء املصادر غري الرشعية لجرائم تبييض 
الحصول  اجل  من  اوغريها(،  مثال،  االموال 
منفعة  عىل  مبارش،  غري  أو  مبارش  بشكل 

مالية او منفعة مادية اخرى". 
بالتايل، يف كل مرة تتوافر الرشوط املذكورة 
ضمن هذا التعريف  يف جرمية تزوير، تعترب 
يرتتب  ما  كل  مع  منظمة.  جرمية  االخرية 

عليها من نتائج قانونية.
املادة  2 من  الفقرة  ثانية، جاءت  من جهة 
العابرة  الجرمية  لتعرف  االتفاق  من  الثالثة 
يكون  الجرم  "ان  بالقول:  الوطنية،  للحدود 

عرب وطنيا، 
-1 اذا ارتكب يف اكرث من دولة،

جرى  لكن  واحدة  دولة  يف  ارتكب  او   2-

او  له  التخطيط  او  االعداد  جانب كبري من 
توجيهه او االرشاف عليه يف دولة اخرى،

-3 او ارتكب يف دولة واحدة، لكن ضلعت 
متارس  منظمة  اجرامية  جامعة  ارتكابه  يف 
انشطة اجرامية يف اكرث من دولة، او ارتكب 
يف دولة واحدة لكن له اثار شديدة يف دولة 

اخرى".
الرشوط  من  اي  يتوافر  مرة  كل  يف  بالتايل، 
يف  التعريف  هذا  ضمن  املذكورة  الثالثة 
عابرة  جرمية  االخرية  تعترب  تزوير،   جرمية 

عليها  يرتتب  ما  كل  مع  الوطنية.  للحدود 
من نتائج قانونية. 

واستطرادا، ال بد من االشارة اىل ان التقرير 
العقوبات،  لقانون  الدويل  للمؤمتر  العام 
الجرائم  انواع  ابرز  استعراضه  معرض  يف 
من  منها،  نوعا   43 ذكر  العامل،  يف  املنظمة 
تتوافر  التزوير، وذلك عندما  ضمنها جرمية 
فيها الرشوط املوضوعية لالجرام املنظم. اما 
ابرز االنواع االخرى التي اشار اليها التقرير، 
تبييض  املثال:  سبيل  عىل  منها  فنذكر 
باالسلحة،  االتجار  الدويل،  البغاء  االموال، 
والنفايات  البرشية،  واالعضاء  واملخدرات، 

النووية والكيميائية، وسواها.

االمن العام يتصدى
منذ  انه،  اخريا  االمنية  االحصاءات  بينت 
اطالق املديرية العامة لالمن العام مرشوع 
جوازات  شمل   الذي  البيومرتية  الوثائق 
السفر اللبنانية اعتبارا من تاريخ 2016/8/1 
ووثائق سفر الفلسطينيني اعتبارا من تاريخ 

قيد  فئات  مرور  وجوازات   2016/11/1

مواصفات جوازات 
البيومترية  السفر 
املنظمة  تحددها 

الدولية للطيران املدني
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الدرس ومكتومي القيد اعتبارا من تاريخ 
2017/3/1 حتى تاريخه، مل تسجل اي حالة 
والوثائق.  الجوازات  تلك  من  الي  تزوير 
مرشوع  جراء  تتحقق  مل  النتيجة  هذه 
جراء  ايضا  بل  حرصا،  البيومرتية  الوثائق 
املديرية  عليه  عملت  آخر  امني  برنامج 
وبعد  خلت،  لسنوات  العام  لالمن  العامة 
مرشوع  مع  بالتزامن  اطالقه  تم  اكتامله، 
الوثائق البيومرتية. بالتايل، علينا هنا ان منيز 
كشف  مراحل  من  اساسيتني  مرحلتني  بني 
السفر  جوازات  مبعامالت  املرتبط  التزوير 
الدرس  قيد  فئات  مرور  وجوازات  اللبنانية 
الفلسطينيني:  القيد ووثائق سفر  ومكتومي 
والثانية  ومستنداته،  الطلب  تقديم  االوىل 
ما بعد اصدار الجواز او الوثيقة البيومرتية.
اوالـ مرحلة تقديم طلب الجواز او الوثيقة 

البيومرتية:
محاولة التزوير يف هذه املرحلة قد تتمثل، 
عىل سبيل املثال ال الحرص، بان يقوم شخص 

ما بابراز او تضمني الطلب الذي يتقدم به 
سفر  جواز  عىل  للحصول  العام  االمن  امام 
او مرور بيومرتي او وثيقة بيومرتية، تذكرة 
لكن  يحتويان صورته،  قيد  اخراج  او  هوية 
يتضمنان اسام غري اسمه الحقيقي، او اسم 
اسم  او  حقيقيني،  غري  قيد  رقم  او  بلدة 
االطار،  هذا  يف  وغريها.  والدته،  غري  والدة 
ان  اىل  االشارة  من  بد  ال  التوضيح،  بهدف 
عىل  عملت  العام  لالمن  العامة  املديرية 
مدى سنوات عدة، تحديدا منذ عام 2012، 
ضمنه  تداخلت  برنامج  استحداث  عىل 
الدوائر  لدى  املوثقة  الرسمية  املعلومات 
ينجز  التي  واملؤسسات  واالدارات  الرسمية 
املعلومات  مع  معاملة،  اي  امامها  املواطن 
والخطوط  للبصامت  االمنية  والربامج 
ويتيح  اتاح  ما  املديرية،  تحوزها  التي 
طلب  تقديم  مرحلة  يف  التزوير  كشف 
الوثيقة  او  البيومرتي  الجواز  عىل  الحصول 
حتمية  يحقق  انه  يعني  ما  البيومرتية. 

طلب  باي  يرفق  مزور  مستند  اي  كشف 
الحصول  بهدف  العام،  االمن  امام  يقدم 
عىل اي من الجوازات او الوثائق البيومرتية 
االمنية  االحصاءات  بينت  اليها. وقد  املشار 
الوثائق  تلك  ان عدد حاالت تزوير اي من 
هو صفر. ما يشري اىل ان االمن العام نجح 
وثيقة  اي  عىل  االستحصال  امكان  منع  يف 
معلومات  اي  تتضمن  مبستندات  بيومرتية 

مزورة، وهذا انجاز امني رصف. 
اصدار  تيل  التي  املرحلة  اىل  التطرق  قبل 
تشكل  وثائق  وهي  البيومرتية،  الوثائق 
تقتيض  دولية.  مبعايري  امنيا   - تقنيا  انجازا 
السفر  جوازات  اىل  بالنسبة  انه  اىل  االشارة 
تصدرعن  التي  البيومرتية  غري  االجنبية 
بعض الدول، ال تزال  عرضة للتزوير. ورغم 
ان  اال  االن،  ليس محور موضوعنا  االمر  ان 
وتقنيات  متطورة  خربة  ميتلك  العام  االمن 
الجوازات  يف  تزوير  اي  كشف  مجال  يف 

ايضا. االجنبية 
او  الجوازات  اصدار  بعد  ما  مرحلة  ثانيا: 

البيومرتية: الوثائق 
والوثائق  الجوازات  ان  عامليا  املعروف  من 
التزوير،  ضد  ذاتها  يف  محصنة  البيومرتية 
رقاقة  وتتضمن  آليا  مقروءة  وثائق  كونها 
الكرتونية مدمجة فيها، ال تالمسية كام هي 
الحال يف الوثائق العادية، تستعمل كوسيط 
الشخصية لحاملها،  البيانات  الكرتوين يخزن 
)صورة  البيولوجية  سامته  ذلك  يف  مبا 
العني(.  – حدقة  االصابع  بصامت   – الوجه 
الكرتونيا  معززة  انها  مييزها  ما  بالتايل 
حاملها  هوية  وتأكيد  تحديد  عىل  بالقدرة 
يجعل  مبا  البيولوجي،  االستدالل  بواسطة 
البيومرتي  الجواز  استعامل  املستحيل  من 
البيومرتية من غري صاحبها. كام  الوثيقة  او 

يستحيل تزوير اي معلومات تتضمنها. 
املدين  للطريان  الدولية  املنظمة  تصنف 
للوثائق  االمنية  املواصفات   )ICAO(
مقبوال  يعترب  ادىن  حدين:  بني  البيومرتية 
قرر  يوم  ممتازا.  يعترب  واعىل  ما،  نوعا 
البيومرتي،  املرشوع  اعتامد  العام  االمن 
اتجه  ابراهيم،  اللواء عباس  بتوجيهات من 
بني  من  امنيا  املصنفة  الوثائق  اختيار  نحو 

االعىل يف العامل.  

مل تسجل حتى اآلن اي حالة تزوير يف الوثائق اللبنانية

loto sms 21-29.7 AR.indd   1 7/24/15   11:03 AM
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نظمت املديرية العامة لالمن العام بالتعاون مع مرشوع املساعدات االورويب ندوة "تحديات ادارة املوارد البرشية واملهارات"، 
من 27 شباط حتى 4 آذار، يف املقر العام للمديرية، من ضمن برامج التعاون والتدريب واملساعدات بني املديرية واالتحاد 

االورويب، بهدف تقوية مهارات ضباطها وتطوير كفاياتهم وقدراتهم يف امليادين املختلفة 

االسرتاتيجية  الرؤية  اىل وضع  الندوة  هدفت 
لالمن العام وآفاقه حتى عام 2025، وتحقيق 
الكبار  الضباط  مستوى  لرفع  توعية  نظام 
املوارد  ادارة  تحديات  شأن  يف  التنفيذيني 

البرشية واملهارات.
حرض افتتاح الندوة املدير العام لالمن العام 
الدوليان  والخبريان  ابراهيم  عباس  اللواء 
بازويت  ومارك  دويترش  اندريه  االوروبيان 

وعدد من الضباط املعنيني بالندوة.    
والقى اللواء ابراهيم كلمة:  "يشكل احتفالنا 
"تحديات  ندوة  اعامل  بدء  عن  باالعالن 
ادارة املوارد البرشية واملهارات" بني املديرية 
املساعدات  ومرشوع  العام  لالمن  العامة 
مثمر  تعاون  سلسلة  من  حلقة  االورويب، 
الن  االورويب،  االتحاد  وبني  بيننا  ورضوري 
والوسيلة  الغاية  تبقى  البرشية  املوارد  ادارة 

ندوة األمن العام حول الرؤية االستراتيجية للمديرية
اللواء إبراهيم: لبنان ليس مستودعًا لألزمات 

ندوة

السواء،  االنتاج والخدمات عىل  من خطوات 
اساس هذه  االنسان هو  ان  مبدأ  من  وذلك 
االول  العنرص  بل  ال  ومنطلقها،  الخدمات 
والفعال فيها. املوارد البرشية هي رأس املال 
وحديثة  ابداعية  سياسات  النتاج  الفكري 
وتكريسها يف االدارات العامة، تواكب التطور 
مساحة  ايضا  هي  واالمثل.  االفضل  نحو 
وضعتها  التي  الخطط  تنفيذ  تكرس  تعاون 
مبا  لالدارة،  عرصيا  منوذجا  لتقدم  املديرية 
للزائر  املواطن مبؤسساته، ويعطي  ثقة  يعزز 
بلدنا،  عن  وحضارية  راقية  صورة  واملقيم 
مستوى  برفع  اال  يتحقق  ال  هذا  وطبعا 
مهارات العسكريني من كل الرتب وكفاياتهم 

االمنية واالدارية".
متينا  اطارا  يشكل  املرشوع  "هذا  اضاف:   
خارصة  يجعلنا  موقعنا  الن  بيننا،  للتعاون 

او  وثابتة  قوية  تكون  قد  الوروبا،  متوسطية 
تتحول هشة ومصدر تهديد، من هنا تتبدى 
مستقبال  عليه  سنتفق  وما  نفعله  ما  اهمية 
يكون  ان  يجب  الذي  لبنان  ملصلحة  وفقا 
الذي  دولة حديثة، وليس مستودعا لالزمات 
محطة  االحوال  من  حال  اي  يف  يكون  لن 
اىل  ونتطلع  ندعو  املعنى  بهذا  لتصديرها. 
عىل  االورويب  االتحاد  من  الدعم  من  املزيد 
ارهق  لبنان  وان  خاصة  كلها،  املستويات 
ودميوغرافيا  وبيئيا  واقتصاديا  وامنيا  سياسيا 
تخلف  وجراء  اليه،  والنزوح  اللجوء  بثقل 
القيام  وعن  بتعهداتهم،  الوفاء  عن  الجميع 

بواجباتهم".
العمل  ورش  "ان  ابراهيم  اللواء  واعترب 
عناوين  من  تحتوي  ملا  مهمة  نقلة  ستشكل 
توصيات  من  عنها  سيصدر  ما  وان  مهمة. 
املشاركني،  عىل  مقترصا  يبقى  لن  ومقررات 
الضباط  لكل  وفعاال  اطارا حيويا  بل سيكون 
لالمن  العامة  املديرية  يف  واالفراد  والرتباء 
اللغاء  تؤسس  انطالق  محطة  وكذلك  العام، 
الروتني االداري والبريوقراطية القاتلة للوقت 
االمن  االدارة يف  ان تصبح  اجل  والجهد، من 
الدول  يف  املامثلة  االدارات  مصاف  يف  العام 
لالنجازات  ميدانا  عملنا  وليكون  املتقدمة، 
عىل  قدمناه  ما  تواكب  واالبداعية،  االدارية 
ابعدت  وبراعة  حرفية  من  االمني  املستوى 

وال تزال التهديدات عن وطننا وشعبنا".
فريق  اىل  والثناء  بـ"التقدير  متوجها  وختم 
املساعدات  مرشوع  يف  ومساعديه  التدريب 
كام  يقدمونها،  التي  الجهود  عىل  االورويب 
يف  واملشاركني  املرشفني  الضباط  عمل  عىل 
نصبو  ما  اىل  الوصول  اجل  من  الندوة  هذه 

اليه".

ابوجودة  روالن  الركن  العميد  وعرض 
باقتضاب تفاصيل عمل الندوة وورش العمل، 
سيتم  توصيات  من  سيخرج  ما  "ان  وقال: 
العامة  املديرية  عسكريي  كل  عىل  تعميمه 
فرصة  امام  اننا  يعني  وهذا  العام.  لالمن 
العام، ينبغي استثامرها  علمية صاغها املدير 
االنجازات  كل  تواكب  يك  الحدود،  ابعد  اىل 
والربامج  الخطط  مبوجب  تحققت  التي 
قيادة  تسلمه  منذ  العام  املدير  وضعها  التي 
لقسمنا،  وفاء  بتنفيذها  وقمنا  املديرية، 
علينا  املعقودة  االمال  مستوى  عىل  ولنكون 

امنيا واداريا".
شمل اليوم االول من الندوة جلسة االفتتاح، 
املكاتب  رؤساء  القاها  مداخالت  وجلسة 
حول شؤون مكاتبهم، كام قام ممثل االتحاد 
الندوة  بتزويد  دويترش  الخبري  االورويب 

العامة. املعلومات والتوجهات 

انقسمت ورش العمل خالل الندوة اىل اربع 
توزعت عىل اربعة محاور:

مهامت  حول  متحورت  االوىل:  الورشة   •
املديرية العامة لالمن العام وصالحياته. ضم 
فريق العمل يف الورشة العميد فادي الخواجا 
مقررا،  عون  وليد  الركن  العميد  رئيسا، 
نجم  واملقدم  ايوب  رميون  العميد  االعضاء 
دجو  والرائد  حالوي  عيل  والرائد  االحمدية 
مزهر والرائد حسني الخطيب والنقيب ربيع 

الحاج شحادة.

الدعم،  وسائل  تناولت  الثانية:  الورشة   •
التدريب،  اللوجستية،  االعامل  العديد، 
ضم  االتصاالت.  املعلوماتية،  االدارة،  العتاد، 
رئيسا،  البيرسي  الياس  العميد  العمل:  فريق 
االعضاء  مقررا،  طه  رياض  الركن  العميد 
عبد  االداري  والعقيد  حالوي  صالح  العميد 
قطيش  عيل  االداري  والرائد  املالطي  الرزاق 
يونس  هادي  والنقيب  كرم  مارك  والنقيب 
اول  واملالزم  عون  وائل  االداري  والنقيب 

معلوماتية بيالر واكيم.
الخدمات  تنظيم  ناقشت  الثالثة:  الورشة   •
العام.  لالمن  العامة  املديرية  داخل  وادارتها 
عيل  الركن حسن  العميد  العمل:  فريق  ضم 

التنظيمية  والهيكلية  مكاتبهم  يف  القائم 
الحالية للمكاتب، ومدى تالؤمها مع املهامت 
ان  يجب  التي  والصالحيات  اليها  املوكلة 
او  املكاتب  مهامت  مع  تتعارض  وال  تتكامل 
يجب  ما  تصويب  اجل  من  االخرى،  الدوائر 
وما  الهيكلية  مع  االمور  لتتوافق  تصويبه 
عرض  تقديم  اىل  اضافة  تطوير،  من  تحتاجه 
للواقع القائم يف كل مكتب، والعدد املطلوب 

ابراهيم:  اللواء 
نؤسس اللغاء الروتني 

والبيروقراطية  االداري 

مشاركون.اللواء عباس ابراهيم متحدثاً يف الندوة.

مقررا،  دمشقية  عامد  املقدم  رئيسا،  احمد 
والعقيد  موىس  خالد  الركن  العميد  االعضاء 
زعيرت  غياث  والرائد  الصيصة  جوين  االداري 
خليل  نوهرا  والرائد  فياض  داود  والرائد 
اداري  اول  واملالزم  عقيل  محمد  والنقيب 

نانيس الحواط.
املساعدة  آلية  حددت  الرابعة:  الورشة    •
وادارة  واتخاذه  االسرتاتيجي  القرار  وضع  يف 
بشارة  العميد  العمل:  فريق  ضم  االزمات. 
ابوحمد  بشارة  الركن  املقدم  رئيسا،  جبور 
املرصي  جهاد  الركن  العميد  االعضاء  مقررا، 
ابوشقرا  هادي  واملقدم  نبيل حنون  والعميد 
والنقيب  بوشعيا  جورج  االداري  والرائد 
رموز. هشام  والنقيب  الخوند   روجيه 

العامة  املديرية  يف  املكاتب  رؤساء  وعرض 
لالمن العام خالل انعقاد هذه الورش، الوضع 

ومعدات  عتاد  من  اللوجستية  والتجهيزات 
كل  من  العام  االمن  ادارة  تحديث  تواكب 

جوانبها.  
مقررات  ورشة  كل  نهاية  يف  وصدرت 
اللبناين  الطرفان  توخاه  ما  تحقق  وتوصيات، 

واالورويب من تعاونهام.
وقال العميد الركن ابوجودة لـ"االمن العام": 
القائم  التعاون  اطار  من ضمن  الندوة  "تأيت 
واملديرية  االورويب  املساعدات  مرشوع  بني 
وضع  اجل  من  وتطوره،  العام  لالمن  العامة 
حتى  وافاقها  االسرتاتيجية  املديرية  رؤية 
عسكريي  مستوى  رفع  وبهدف   ،2025 عام 
وادائهم،  وكفاياتهم  ومهاراتهم  املديرية 
العام  لالمن  العامة  املديرية  تسعى  حيث 
من  لالدارة  عرصي  منوذج  تقديم  اىل  دامئا 

وإن  االسرتاتيجيا  هذه  آفاق  ورسم  جهة، 
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املواطن  ثقة  يعزز  مبا  الكربى،  بعناوينها 
تقديم  من  وميكننا  الدولة  مبؤسسات 
بالنوعية  واملقيمني  للمواطنني  الخدمات 

الفضىل والفرتة الدنيا". 
والدوائر  املكاتب  عن  سؤال  عىل  ردا  اضاف 
واملحارضات:  التدريبات  ستشملها  التي 
اىل  الوصول  هي  عنها  تحدثنا  التي  "الرؤية 
بعد  وإن  اليه  نطمح  الذي  النهايئ  الهدف 
خمس سنوات او اكرث. لهذا تهدف الندوة اىل 
واالجراءات  اليه،  نصبو  الذي  الهدف  تعريف 
محطات  وتحديد  بتنفيذه،  الكفيلة  التنظيمية 
معينة لتقييم اداء ما تم انجازه. اما املسارات 
عناوين  بتحديد  فتتعلق  سلوكها  ميكن  التي 
الندوة  برنامج  يف  املحددة  العمل  ورش 

وتطويرها".   
املديرية  بني  القائم  التعاون  مستوى  عن   
وما  االورويب  واالتحاد  العام  لالمن  العامة 
قال  فيها،  العمل  وورش  الندوة  من  يتوقعه 

التوجهات  تضمنت  توصيات  العام  لالمن  العامة  املديرية  ندوة  نهاية  يف  صدرت 
يف  وخالصتها  انعقادها،  ايام  مدار  عىل  جرت  التي  املناقشات  ضوء  يف  املستقبلية 

اآلتية: العناوين 
1 ـ اعتامد الحرفية والتخصص.

2 ـ تفعيل االجراءات وتبسيطها.
3 ـ تفعيل آليات التواصل.

للعسكريني  املعنوي  الوضع  التدريب،  التطويع،  مستوى  عىل  السيام  التحديث  ـ   4
وتحفيزهم ضمن الخطط املعتمدة.

أبرز التوصيات

الورشة الثانية. الورشة االوىل.

والورشة الرابعة. الورشة الثالثة.

ممتاز  "التعاون  ابوجودة:  الركن  العميد 
مهمة  نتائج  اتوقع  وانا  مستوى،  اعىل  وعىل 
املواضيع  شمول  اىل  نظرا  الندوة  لهذه  جدا 
صعيد  عىل  املرتقبة  النتائج  السيام  وتشعبها، 
تدريب العسكريني او عىل صعيد التجهيزات، 

عدا عن ان مجرد انعقاد الندوة يفّعل االتصال 
والتعاون بيننا وبني االوروبيني. الندوة تعطي 
منوذجا لكل االدارات واملؤسسات االمنية الننا 
لتطوير  االسرتاتيجي  املخطط  وضع  من  نحن 

املديرية مبساعدة االتحاد االورويب".
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مركز أمن عام كسروان االقليمي:
خدمة نموذجية تحوز رضى املواطنني

نهج اعتامد املعايري الدولية لالدارة والخدمة العامة وحقوق االنسان الذي تطبقه 
املديرية العامة لالمن العام يف مجاالت عملها، مل يلق صداه فقط  لدى مؤسسات 
التصنيف الدولية التي منحتها اخريا خمس شهادات ايزو، بل ايضا لدى مواطنني 
لبنانيني اشعلوا وسائل التواصل االجتامعي تعبريا عن اعجابهم مبستوى الخدمة يف 

مراكزها، السيام مركز امن عام كرسوان االقليمي 

ورشة اعادة التأهيل الشاملة التي شهدها 
املركز منذ مدة، حولته من ادارة تقليدية 
اىل حديثة ومتطورة تحايك معايري الخدمة 
التحديث،  موازاة  يف  العامل.  يف  العامة 
كانت له انجازات امنية حساسة ساهمت 

يف تحصني االمن واالستقرار.  
خالل زيارة "االمن العام" مركز امن عام 
النقيب  رئيسه  استهل  االقليمي،  كرسوان 
املايض  "يف  قائال:  كالمه  رومانوس  رامي 
من  قليل  عدد  عن  عبارة  املركز  كان 
يف  البلدي  القرص  قبالة  املوجودة  الغرف 
جونيه. منذ حواىل سبع سنوات، تحديدا 
يف نيسان 2010، تم نقل املركز اىل رسايا 

تحقيق
الشدياق منير 

mounirchidiac2014@gmail.com

مساحته  وحيث  نحن،  حيث  جونيه 
التاريخ  ذلك  منذ  لكن،  نسبيا.  واسعة 
تجهيزاته  كل  ظلت    2014 عام  حتى 
مبا  اسوة  وتقليدية،  قدمية  اللوجستية  

العامة.  االدارات  معظم  يف  الناس  يألفه 
التحديث  خطة  بفضل   ،2014 عام 
والتطوير التي انطلقت عام 2012 ضمن 
املديرية، اجرينا اعادة تأهيل كاملة ملبنى 
واملعدات  التجهيزات  كل  شملت  املركز، 
شكال  اصبح،  بحيث  فيه  العمل  وادوات 
الحداثة  يف  به  يحتذى  مثاال  ومضمونا، 
االدارية والخدمة العامة النموذجية. وقد 
وترسيعا  تسهيال  التطوير  هذا  انعكس 
ملعامالت املواطنني يف اجواء ادارية راقية 

حازت اعجابهم وتقديرهم الكبريين. 

التواصل  وسائل  اشتعلت  اعجابا   ■
ماذا  للمركز،  التقدير  بتحيات  االجتامعي 

تحدثنا عن ذلك؟
الذي  للمواطنني  الصادق  التعبري  هذا   □
اللبنانيني  ان  كم  يعرب  كثريا،  افرحنا 
ومؤسسات  ادارات  رؤية  اىل  متعطشون 
معهم  وتتعاطى  ومتطورة  حديثة  الدولة 
مدى  عن  يعرب  كام  واحرتام.  اهتامم  بكل 
وطنية  مؤسسة  كل  مع  الناس  تعاطف 
الظروف  كل  رغم  التطور  اىل  تسعى 
الدولة.  ملفهوم  حبهم  يعكس  ما  الصعبة، 
اردد  ان  سوى  يسعني  ال  ذلك،  مقابل  يف 
لالمن  العام  املدير  توجيهات  ابرز  احد 
العام اللواء عباس ابراهيم الينا كعسكريني 
هو  املواطن  "ان  مفاده  الرتب،  كل  من 
يدفعه  مبا  رواتبنا  يؤمن  الذي  عملنا  رب 
من رضائب، وواجبنا االسايس ان نكون يف 

خدمته عىل اكمل وجه".

لعمل  والجغرايف  االداري  النطاق  ما   ■
املركز؟

□ يشمل املناطق والبلدات املمتدة بني نهر 
جونيه  ومن  شامال.  وغزير  جنوبا  الكلب 

بحرا حتى غوسطا ودرعون وحريصا جبال.

رئيس مركز امن عام كرسوان االقليمي النقيب رامي رومانوس.

صالة االنتظار.

■ هل ميكن تعداد تلك املناطق للتوضيح؟
بلدات  اربع  وتضم  جونيه  بالتأكيد.   □
وحارة  وغادير  علام  وساحل  )رصبا 
مكايل،  زوق  مصبح،  زوق  صخر(، 

درعون،  بطحا،  الريحانة،  عني  حريصا، 
عينطورة، معراب، غوسطا. تجدر االشارة 
اىل ان جميع تلك البلدات تتضمن كثافة 

سكانية كبرية.

املركز  مساحة  اىل  بالنسبة  ماذا   ■
ومواصفاته؟ 

□ تبلغ مساحة املركز ما يقارب 400 مرت 
مربع، موزعة عىل عرش غرف. من ضمنها 
مساحتها  تقارب  كبرية  انتظار  صالة 
من  بعدد  محاط  املركز  مربعا.  مرتا   170
للمواطنني  تتيح  التي  السيارات  مرائب 
سياراتهم  ركن  السواء  عىل  والعسكريني 
من دون اي عناء. كام ان وجوده ضمن 
وفروع  مكاتب  توجد  حيث  الرسايا، 
عىل  يسهل  ومؤسساتها  الدولة  الدارات 
معامالت  انجازهم  امكان  املواطنني 

رسمية عدة يف آن. 

■ ماذا عن ابرز اعامل التأهيل والتحديث 
التي شهدها املركز؟

البنى  شملت  التأهيل  اعادة  عملية   □
التمديدات  كشبكة  للمركز،  التحتية 
واملعلوماتية  والكهربائية  الصحية 
واعامل  والتربيد  والتدفئة  واالتصاالت 
استبدال  تم  كذلك  وسواها.  الطرش 
االبواب واملكاتب والخزائن والكمبيوترات 
باخرى  وغريها  اللوجستية  والتجهيزات 
جديدة تصنف من بني االحدث يف االسواق. 

من ابرز تلك االعامل والتجهيزات نذكر:
ومقاعد  املكتبية  املفروشات  استبدال   •
مع  متناسبة  اصبحت  بحيث  االنتظار، 

طبيعة العمل االداري. 
جديدة،  معلوماتية  شبكة  تركيب   •
الكمبيوتر  وبرامج  اجهزة  واستبدال 
زيادة  اىل  اضافة  حديثة.  باخرى  القدمية 
العمل  حاجات  مع  يتناسب  مبا  اعدادها 

املتزايدة.
باجهزة  وصاالته  املركز  غرف  تزويد   •
تدفئة وتربيد، ومبقاعد اسرتاحة مخصصة 
انجاز  ينتظرون  الذين  للمواطنني 

معامالتهم.
• تأمني الكهرباء 24/24 يف املركز.

الالزمة  باملعدات واالالت  املركز  تجهيز   •
والوثائق  الجوازات  طلبات  الستقبال 

وانجازها. البيومرتية 

2017 2016 2015 الشهر

3264 3657 3815 كانون الثاين

3618 3634 4995 شباط

3342 5618 اذار

3718 5742  نيسان

4757 5628 ايار

6173 5444 حزيران

3933 4147 متوز

3842 3627 آب

3126 2649 ايلول

3088 2824 ترشين االول

3268 3001 ترشين الثاين

3147 2917 كانون االول

6882 45685 50407 املجموع العام

جدول يبني عدد املعامالت املنجزة  
في مركز أمن عام كسروان االقليمي  

املواطن رب عملنا
وواجبنا ان نكون 

في خدمته 
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تداول  يف  االلكرتونية  الطرق  اعتامد   •
وليس  املركز،  ضمن  املعامالت  ملفات 
يف  ورسعة  سهولة  انعكس  ما  الورقية. 

انجاز املعامالت.  
دخول  مبجرد  انه  اىل  االشارة  تجدر 
عىل  عنارص  يستقبله  املركز  اىل  املواطن 
مستنداته  يف  رسيعا  يدققوا  و  املدخل 

يك يتأكدوا من انها مكتملة، يك ال يهدر 
يكتشف  ثم  ومن  دوره  منتظرا  وقته 
يقتطعه  بايصال  رقام  يأخذ  ثم  ذلك.  
املركز،  مدخل  عىل  موجودة  آلة  من 
وينتظر دوره يف صالة االنتظار، املجهزة 
تظهر  كبرية  وشاشات  اسرتاحة   مبقاعد 
توجه  موعد  حان  التي  االرقام  عليها 
املخصصة  الكونتوارات  اىل  اصحابها 
يتضمن  املركز   . معامالتهم  انجاز  لبدء 
32 كونتوارا مخصصة الستقبال ومتابعة 
القول  البديهي  من  املواطنني.  معامالت 
املركز  ضمن  مواطنني  يوجد  طاملا  انه 
دون  من  معامالتهم  استقبال  يستمر 

التقيد بدوام العمل الرسمي. 

■ اي معامالت تنجز يف املركز؟
يف  عادة  تنجز  التي  املعامالت  كل   □
معامالت  باستثناء  العام،  االمن  مراكز 
تحديدا  املتعلقة  السوريني  الرعايا 
املوقتة  اإلقامات  تجديد  بطلبات 
تنجز  حيث  باملسؤولية،  تعهد  مبوجب 
تلك املعامالت حرصا يف ما خص الرعايا 
ضمن  العاملني  او  املقيمني  السوريني 
عام  امن  ومركز  ملركزنا  االداري  النطاق 
حارة  عام  امن  مركز  االقليمي، يف  غزير 
صخر الذي تم استحداثه عام 2015، من 
املركزين  ضمن  الزحمة  تخفيف  اجل 

املذكورين.

■ ماذا عن الشق االمني يف عمل املركز؟  
□ تضافر جهود ضباط املركز وعنارصه 
كبرية  امنية  انجازات  تحقيق  اىل  ادى 
عىل  االدارية.  االنجازات  موازاة  يف 
 ،2016 عام  خالل  اوقفنا  املثال  سبيل 
املختصة،  العامة  النيابات  ارشاف  يف 
للعدالة  200 شخص مطلوبني  اكرث من 
متنوعة  جرائم  يف  ضلوعهم  بسبب 
الدعارة،  الرسقة،  القتل،  كاالرهاب، 
االقامة،  نظام  مخالفة  بالبرش،  االتجار 
بعد  وسواها.  مزور  واستعامل  التزوير 
عىل  احالتهم  متت  معهم  التحقيق 

املختصة.  القضائية  الجهات 

2017 2016 2015 الشهر

10 10 26 كانون الثاين

6 5 19 شباط

7 22 اذار

12 10  نيسان

31 12 ايار

14 9 حزيران

9 7 متوز

17 12 آب

12 12 ايلول

8 26 ترشين االول

8 8 ترشين الثاين

67 3 كانون االول

16 200 166 املجموع العام

جدول يبني عدد املوقوفني الرتكابهم جرائم مختلفة 
ضمن نطاق عمل مركز امن عام كسروان االقليمي

تداول املعامالت 
ضمن املركز يتم 

االلكترونية بالوسائل 

بلدية  رئيس  يتحدث  الفت  باهتامم 
كرسوان  بلديات  اتحاد  رئيس  جونيه 
جوانب  عن  حبيش  جوان  الفتوح   -
العامة  املديرية  بني  الوثيق  التعاون 
يضمها  بلدية  و54  العام  لالمن 
ان  تقال  حق  "كلمة  قائال:  االتحاد، 
اداء عسكريي االمن العام عموما، ويف 
املوجودة ضمن قضاء كرسوان  املراكز 
- الفتوح خصوصا، يشكل مثاال يحتذى 
واالحرتام  واللياقة  االخالق  يف  به 
هذا  املواطنني.  مع  الراقي  والتعامل 
بلدات  ابناء  كل  حال  ولسان  انطباع 

االتحاد من دون استثناء".
دائم  نحو  عىل  "ننسق  وتابع: 
مع  وبلديات  كاتحاد  ومتواصل 
السيام  الصعد  كل  عىل  العام  االمن 
وملف  االمني،  امللف  خص  ما  يف 
العاملني  او  املقيمني  االجانب  احصاء 
يصب  ملا  وذلك  االتحاد،  نطاق  ضمن 
مناطقنا  امن  تعزيز  مصلحة  يف 
عموما.  الجرائم  ومكافحة  واستقرارها 
تم  العام  لالمن  جديدة  مراكز  هناك 
واخرى  االتحاد  نطاق  ضمن  افتتاحها 
حال  يعكس  ما  تأهيلها،  اعادة  جرى 
تشهدها  التي  والتحديث  التطوير 
املديرية العامة لالمن العام مع اللواء 
الوقائع  تؤكد  الذي  ابراهيم  عباس 
استثنائية  وطنية  قامة  انه  واالفعال 
الطائفية. رجل يجمع  للحدود  وعابرة 
عىل  ومشاربهم  باطيافهم  اللبنانيون 
الثقة الكاملة به، وهو امر ندر حصوله 
مع االخرين. فام احوج ادارات الدولة 

ومؤسساتها اىل امثاله".   

■ كيف تعرفنا مبدينتكم جونيه؟
ساحل  وسط  جونيه  مدينة  تقع   □
عاصمة  وهي  لبنان،  جبل  محافظة 
قضاء كرسوان - الفتوح. تقدر مساحة 
صخر،  حارة  غادير،  رصبا،  بلداتها 
ساحل علام مجتمعة حواىل 8.5 كلم2. 
الف   150 بحواىل  ويقدر عدد سكانها 
 16 حواىل  بريوت  عن  تبعد  نسمة. 
السياحية  املراكز  اهم  من  تعترب  كلم. 
الساحلية يف لبنان، وعىل سواحل رشق 
مقومات  متلك  كام  املتوسط،  البحر 
تزلج  مراكز  من  متكاملة  سياحية 
وكازينوهات  ومالٍه  ومطاعم  وفنادق 
ومغارة  فقرا  قلعة  يف  اثرية  ومواقع 
الفتوح  ـ  كرسوان  تتميز  كام  جعيتا. 
وعىل  التاريخية  الدينية  مبواقعها 
رأسها مقر البطريركية املارونية ومقام 
واديرة  حريصا  يف  العذراء  السيدة 
وتربوية  جامعية  رصوح  اىل  وكنائس، 

مميزة.

كبلدية  حققتموها  انجازات  اي   ■
واتحاد، او تسعون اىل تحقيقها؟ 

□ اطلقنا خطة امنائية شاملة متوسطة 
بعض  انجزنا  وقد  االمد.  وطويلة 
اىل  السعي  يتم  واخرى  املشاريع 

انجازها. منها نذكر:
الرئيسية  الطرقات  غالبية  تأهيل   •
التجارية  االسواق  يف  السيام  والفرعية 
صيانة  وتجميلها.  السياحية  واالماكن 

شبكة الرصف الصحي.
 2016 الثاين  ترشين   22 يف  وضعنا   •
جونيه  مرفأ  ملرشوع  االساس  الحجر 

احدث  من  سيكون  الذي  السياحي 
والرشق  لبنان  يف  السياحية  املرافئ 

االوسط واكربها واهمها.
يف  السري  زحمة  تخفيف  بهدف   •
مرشوع  تحقيق  اىل  نسعى  املنطقة، 
نهر  من  ميتد  علوي  اوتوسرتاد  بناء 
االوتوسرتاد  فوق  طربجا  حتى  الكلب 
يف  ننجح  ان  يف  ونأمل  بالتامم.  الحايل 

ذلك. 
ملعالجة  معمل  الستحداث  نتحرض   •
للبيئة  صديق  جونيه،  يف  النفايات 
ويلبي حاجة بلدات االتحاد ومناطقه. 
وشهرين  سنة  بعد  به  العمل  سينتهي 

تقريبا.  
بالنشاطات  خاصا  اهتامما  نويل  كام 
واملهرجانات  والرياضية  الثقافية 

والحرفية. الفنية 

رئيس اتحاد بلديات كسروان - الفتوح:
ننسق مع مركز االمن العام حرصًا على االستقرار 

 - كرسوان  بلديات  اتحاد  رئيس  جونيه  بلدية  رئيس 
الفتوح جوان حبيش.

احد املكاتب.
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األمن العام يساهم في حّل المشكالت االجتماعية
مقاربة الزواج املدني من باب األمن االجتماعي

أبحاث

اراء متناقضة تندرج تحت عنوان من  تتجاذبه  لبنان  الزواج املدين يف  موضوع 
اثنني: تأييد او رفض. لكل جهة اسبابها وحججها املختلفة. بني هذين العنوانني 
حقائق دامغة تفرض نفسها: اولها ان كل حل ملشكلة اجتامعية يصب يف مصلحة 
بها  باالعرتاف  يبدأ  مشكلة  اي  حل  بداية  ان  ثانيها  االجتامعي.  االمن  تعزيز 

وطرحها مبوضوعية

يقارب االمن العام كل املشكالت ذات البعد 
الزواج  موضوع  منها  االجتامعي،  االثر  او 
االيجابية  معطياتها  طرح  باب  من  املدين 
وصول  يف  امال  وموضوعية،  بحياد  والسلبية 
السلطات املعنية بها اىل اتخاذ موقف واضح 
منها، مبا يحقق املصلحة الوطنية االسرتاتيجية، 

ويحصن االستقرار االجتامعي يف آن.
منه،  االديان  موقف  مصريه،  املدين:  "الزواج 
البحث  عنوان  املجتمع"،  عىل  تأثريه  ومدى 
روحانا  لويس  النقيب  اعده  الذي  العلمي 
دائرة  يف  واملحفوظات  التدقيق  شعبتي  رئيس 
الجنسية  شؤون  ملكتب  التابعة  الجوازات 
والجوازات والعرب واالجانب يف املديرية العامة 

لالمن العام، يف مناسبة ترقيته اىل رتبة رائد.

"االمن العام" حاورته يف تفاصيل البحث.

ذي  موضوع  اختيار  اىل  دفعك  الذي  ما   ■
حساسية دينية واجتامعية، كالزواج املدين؟

عىل  حملتني  مجتمعة  عوامل  خمسة   □
كونه  االول  العامل  غامره.  يف  الخوض 
يف  كبريا  جدال  يثري  يزال  وال  اثار  موضوعا 
املجتمع اللبناين باعتباره ميس  الزواج وهو 
االنسان  يتخذها  التي  القرارات  اهم  من 

واساس تكوين العائلة.  العامل الثاين ما نجم 
عنه اخريا من نزاعات قانونية وقضائية ترتتب 
عليها نتائج اجتامعية - قانونية عدة كوجود 
يتم  اذا مل  القيد مثال  اطفال جدد مكتومي 
العامل  املعنية.  السلطات  من  االمر  تدارك 
الثالث كوين حائزا ماجستري يف القانون ولدي 
الخربة يف التعاطي مع املواضيع ذات الصلة 
بالقانون. العامل الرابع كون اسرتاتيجيا االمن 
الشامل التي اطلقتها املديرية العامة لالمن 
عىل  اركانها  احد  يف  تقوم  مدة  منذ  العام 
رضورة السعي نحو تحصني االمن االجتامعي 
يف لبنان بكل وجوهه. العامل الخامس كون 
آلية الرتقيات الجديدة املعتمدة يف املديرية 
يف  الخوض  عىل  تشجعنا،  بل  ال  لنا،  تسمح 
القانونية  او  السياسية  سواء  املواضيع  كل 
او االجتامعية او الدينية وغريها من االمور 
ككل،  والدولة  املجتمع  مصلحة  تعني  التي 
اقرتاحات  تقديم  يتيح  موضوعي  نحو  عىل 

حلول بناءة لها.

■ اي مراجع استندت اليها لتظهري اراء املجتمع 
املدين والديانات الساموية مبوضوعية؟

□ مل اتوقف عند حدود االعتامد عىل املراجع 
املوجودة يف املكتبات فقط. بل اضافة اليها، 
مع  شخصية  مقابالت  اجراء  اىل  بادرت 
معنيني بامللف من كل جوانبه، وهم رئيس 
مفتي  مطر،  بولس  املطران  بريوت  اساقفة 
مارون  االب  امليس،  خليل  الشيخ  البقاع 
الشدياق، الشيخ وسام عنوز، نضال درويش 
وخلود سكرية وهام اول ثنايئ تزوجا مدنيا 
عىل االرايض اللبنانية، الكاتب العدل جوزف 
بشارة الذي اجرى يف دائرته عقد زواج نضال 
وخلود، ورواد غطاس احد من تزوجوا مدنيا 
ورزق  زواجه  تسجيل  رفض  وتم  لبنان  يف 
طفلة اعتربت مكتومة القيد وسواهم ايضا. 
اما يف ما خص اهم املراجع العلمية والدينية 
االنجيل  فاذكر:  اعتمدتها  التي  والقانونية 
اللبناين،  الدستور  الكريم،  القرآن  املقدس، 

رئيس شعبتي التدقيق واملحفوظات يف دائرة الجوازات الرائد لويس روحانا.

مرشوع الزواج املدين يف لبنان ليس حديثا. فهو يعود اىل عام 1951 حني نوقش يف الربملان 
عاد  التظاهر.  عرب  جديد  من  به  تطالب  علامنية  جمعيات  بدأت   1960 عام  رفض.  ثم 
ليطرح يف الربملان عام 1975. وقد اثار جدال كبريا عندما طرحه عام 1998 رئيس الجمهورية 
اذار 1998 حيث متت  الوزراء املنعقدة يف 18  الياس هراوي عىل جلسة مجلس  االسبق 
املوافقة عليه بالغالبية )21 صوتا(، اال ان رئيس مجلس الوزراء انذاك رفيق الحريري مل 
بأن "ظروف  الحريري موقفه  برر  للمصادقة عليه.  الربملان  اىل  ُيحل  فلم  يوقع املرشوع، 
لبنان ال تسمح االن بذلك". من جهة اخرى، يف مقابل رفض كل املراجع الدينية اللبنانية 
عموما الزواج املدين، نجد ان اصحاب املشاريع املتعلقة به توزعوا يف اتجاهات اربعة: اولها 
طالب بالزواج املدين االلزامي، ثانيها بالزواج املدين االختياري موقتا، ثالثها بالزواج املدين 
االختياري عىل نحو دائم، رابعها نادى من دون اي خلفيات دينية بايجاد حلول للمشكالت 
القامئة كمشكلة الزواج املختلط والتخفيف من قيود الطالق خاصة عند املسيحيني ورفع 

املشقة واالتعاب املادية الناتجة من السفر اىل الخارج لتسجيل الزواج. 
املدين  الزواج  يف  الراغبني  االشخاص  بعض  قام   2012 عام  من  انطالقا  انه  االشارة  تجدر 
داخل االرايض اللبنانية بشطب االشارة اىل مذاهبهم يف دوائر االحوال الشخصية ليصبحوا 
ال ينتمون اىل اي طائفة، ومن ثم استندوا اىل نص الفقرة الثانية من املادة 10 من القرار 
ال  الذين  واللبنانيون  السوريون  "يخضع  تقول:  التي   1936 عام  الصادر  ر  ل   60 الرقم 
ينتمون اىل طائفة ما للقانون املدين يف االمور املتعلقة باالحوال الشخصية"، ليقوموا بعقد 
تسجيله  والبلديات  الداخلية  وزارة  من  طلبوا  ثم  اللبنانية.  االرايض  عىل  مدنيا  زواجهم 
ارسل  لبنان.  خارج  تجرى  التي  بالعقود  اسوة  الشخصية،  لالحوال  العامة  املديرية  لدى 
وزير الداخلية والبلديات السابق مروان رشبل كتابا اىل وزارة العدل يسأل فيه عن مدى 
سكرية  وخلود  درويش  نضال  زواج  وثيقة  وتسجيل  لبنان  يف  املدين  الزواج  اجراء  جواز 
)اول ثنايئ تزوج مدنيا داخل لبنان( يف سجل النفوس. يف 11 شباط 2013 صدر رأي الهيئة 
العليا لالستشارات يف وزارة العدل الذي كان واضحا لناحية قانونية عقد الزواج املدين عىل 
االرايض اللبنانية لالشخاص الذين ال ينتمون اىل اي طائفة. بناء عىل تلك االستشارة اقدمت 
وزارة الداخلية والبلديات عىل تسجيل 14 عقد زواج مدين، واستحصل اصحاب تلك العقود 

عىل اخراجات قيد عائلية.
مع تشكيل حكومة جديدة يف 2014/2/15، بعد طلبات تسجيل عقود زواج مدنية مجراة 
الوزير  اصدر  والبلديات،  الداخلية  وزارة  اىل  تباعا  تقدميها  تم  زواجا   50 تفوق  لبنان  يف 
يف  للنظر  املدنية  املحاكم  مراجعة  اىل  العقود  تلك  اصحاب  فيه  دعا  بيانا  املشنوق  نهاد 
قانونيتها وبت تسجيلها، مؤكدا انه مع الزواج املدين االختياري يف لبنان، لكن يف ظل غياب 
نصوص قانونية واضحة تنظم هذا الزواج واثاره، يجب مراجعة املحاكم املدنية يف خصوص 
التسجيل لتعطي حكمها يف املوضوع. منذ ذلك الوقت ال يزال مصري تلك العقود، مع كل ما 
يحمله من اعتبار االوالد الناتجني منها مكتومي القيد اي معدومي الوجود القانوين، معلقا. 

يف اختصار، هذا هو الواقع العام ملوضوع الزواج املدين يف لبنان. 

من صفحات البحث

به،  الساموية  االديان  جميع  اراء  وسيئاته، 
شطب  اللبنانية،  والقوانني  الدستور  واقع 
اشارة املذهب واول زواج مدين حصل عىل 
عقد   14 تسجيل  اسباب  اللبنانية،  االرايض 
املديرية  يف  لبنان  يف  انجزت  مدين  زواج 
العامة لالحوال الشخصية، ومن ثم العكوف 
عن تسجيل العقود الالحقة لها، بيان وزير 
باملوضوع،  الصلة  ذات  والبلديات  الداخلية 
وضع مكتومي القيد، الوضع الراهن، الحلول 

املقرتحة، والخامتة.

■ اي اقرتاحات قدمتها ميكن الدولة اللبنانية 
االستفادة منها؟

□ اقرتاحات عدة تضمنها البحث، اذكر منها 
انه يف انتظار اتخاذ قرار حاسم يف موضوع 
الزواج املدين، يف اي اتجاه كان، ال بد حاليا 
من اجراء بعض التعديالت عىل نظام املحاكم 
مهامتها،  ادائها  تحسني  بهدف  الدينية 
امامها،  املعروضة  النزاعات  بتها  وترسيع 
يتكبدها  التي  الصعوبات  من  يخفف  مبا 
نحو  احيانا  تدفعهم  التي  امامها  املتداعون 
وايضا  ملتوية.  اخرى  حلول  عن  البحث 
السعي اىل حل مسألة الزيجات املدنية التي 
حصلت اخريا عىل االرايض اللبنانية ومل يتم 
اسوة  الشخصية  االحوال  دوائر  تسجيلها يف 
بالعقود الـ 14 التي سبقتها، وعددها يفوق 
خمسني زيجة، وذلك قبل ان يتفاقم الوضع 
يف ظل واقع قانوين يؤكد ان كل االوالد الذين 
دوائر  يف  مسجل  غري  زواج  عن  ينتجون 
القيد،  مكتومي  يكونون  الشخصية  االحوال 
اي معدومي الوجود القانوين. وهذا الوضع 

كاريث عليهم.

■ كيف ميكن االستفادة من البحث لصالح 
املديرية العامة لالمن العام؟

ميكن  شامال  مرجعا  يشكل  البحث   □
املعطيات  دقائق  كل  ملعرفة  اليه  االستناد 
وتفاصيلها  واالجتامعية  والقانونية  الدينية 
برشح  ناهيك  فاكرث،  اكرث  باملوضوع  املتصلة 
مضمونه ضمن املحارضات التي تجرى داخل 
املديرية من شأنه رفع مستوى ثقافة الضباط 
يشكل  الذي  املوضوع  هذا  حول  والعنارص 

محط جدل كبري يف املجتمع اللبناين.

ياغي،  اكرم  للدكتور  املدين"  "الزواج  كتاب 
كتاب "احكام االحوال الشخصية لدى جميع 

الطوائف اللبنانية" للكاتب يوسف نهرا.

■ ما ابرز ما تضمنه البحث عموما؟

الزواج  اركان  اىل  بالتفصيل  تطرقت   □
ورشوطه  العامل  عرب  املدين  الزواج  عموما، 
والقضاء  ومفاعيله  فيه  الطالق  واسباب 
املشاريع  كل  مع  لبنان  يف  واقعه  املختص، 
حسناته  املختلفة،  واالراء  طرحت  التي 

االمن االجتماعي 
يهدف الى تحصني

االستقرار العام



56
عدد 43 - نيسان 2017

 •• 

نشاطات

توقيع تسلم الهبة.

 املشاركون يف االحتفال.

املشاركون يف الدورة.تبادل الدروع.

تخريج عسكريني في دورة حول التوقيف واإلستجواب

العامة  املديرية  بني  القائم  التعاون  اطار  يف 
املوقتة  املتحدة  االمم  وقوات  العام  لالمن 
القيادة  يف مقر  اقيم  »اليونيفيل«،  لبنان  يف 
هبة  بتسلم  احتفال  الناقورة  يف  الدولية 
العامة  املديرية  اىل  »اليونيفيل«  من  مقدمة 
لالمن العام، هي السادسة من نوعها وضمت 

مجموعة آليات واجهزة كومبيوتر.
حرض االحتفال قائد قوات »اليونيفيل« الجرنال 
ممثال  شمعون  فوزي  والعقيد  بريي  مايكل 
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم 
البعثة املكلفة تجهيز  وضباط، اىل مدير دعم 

وايسيغري  وولفغانغ  الهبة  موضوع  املعدات 
وزمالئه من الخرباء.

قال  كلمة  بريي  القى  االحتفال  بداية  يف 
اشارك يف حفل  ان  دواعي رسوري  فيها: »من 
زمالئنا  اىل  اليونيفيل  من  معدات  تقديم 
واضح  دليل  وهذا  العام،  االمن  من  ورشكائنا 
القامئة  واملهنية  الوثيقة  العالقة  عىل  ومهم 
ان  تعلمون  كام  واملديرية.  اليونيفيل  بني  ما 
الهبات  اطار  يف  السادس  هو  اليوم  احتفال 
التي  العام  االمن  اىل  اليونيفيل  من  املقدمة 
بدأت عام 2011، وتتكامل مع املنح التي تقدم 

مظلة  تحت  ومخابراته  اللبناين  الجيش  اىل 
واضح  دليل  اال  هي  وما  االسرتاتيجي.  الحوار 
عىل الدعم املايل للبنان واجهزته االمنية، فيام 
التي  االمنية  التحديات  لجبه  العمل  يواصلون 
تواجه البالد نتيجة للرصاع الدائر يف سوريا. امتنى 
ان تساعد هذه املعدات يف تعزيز دور االمن 
ومؤسساتها  اللبنانية  الدولة  حامية  يف  العام 
العام  االمن  اضحى  تأسيسه  منذ  ومواطنيها. 
جزءا من نسيج املجتمع اللبناين وجهازا اساسيا 
يقوم  باملهامت التي  ناهيك  فهو،  الدولة.  يف 
يف  وتحليلها  البيانات  جمع  عن  مسؤول  بها، 
واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  القضايا 
عىل  والرد  القضائية  التحقيقات  يف  واملشاركة 
وتأمني  القومي  االمن  تطاول  التي  التهديدات 
الحدود اللبنانية. وهذه املديرية مسؤولة عن 
مراقبة دخول االجانب اىل البالد وحلقة وصل 

بني الحكومة والسلك الديبلومايس.
االمن  التزام  الفرصة ألثني عىل  انتهز  ان  اود 
واليتها.  تنفيذ  عىل  اليونيفيل  مساعدة  العام 
قيادتهم  اىل  تعود  فيه  العاملني  كفاية  ان 
وتدريباتهم وروح التضامن لديهم التي تتجىل 
اتطلع  املديرية.  مع  البعثة  تعامل  من خالل 
اىل  لليونيفيل  العام  والقائد  البعثة  كرئيس 
مواصلة العالقة املهنية مع املديرية وتعزيزها، 
اللبناين  الجيش  مع  جاهدين  نسعى  بينام 
هنا يف  وآمنة  ساملة، مستقرة  بيئة  اىل ضامن 

جنوب لبنان«.
العامة  املديرية  كلمة  والقى العقيد شمعون 
اخاطبكم  ان  وقال: »يرشفني  العام  لالمن 
العام  االمن  ملديرية  العام  املدير  عن  نيابة 
اللواء عباس ابراهيم، واسمحوا يل ان اعرب عن 
اليونيفيل  بعثة  ورئيس  القوة  لقائد  امتنانه 
بني  االمد  الطويلة  وللرشاكة  بريي  الجرنال 
من  عدد  يف  املتحدة  االمم  وقوات  املديرية 
من  التربع  هذا  نتسّلم  نحن  املهمة.  القضايا 
اليونيفيل بشعور عميق باالمتنان. وتأيت هذه 
الهبة يف الوقت الذي تواجه فيه بالدنا عددا 
استثامرها  وسيتم  االمنية.  التحديات  من 
بالطريقة املثىل يف سياق مهمتنا لضامن االمن 
البالد، مبا يف ذلك سالمة  انحاء  واالستقرار يف 

من  عسكريا  لـ28  مصغر  تخريج  جرى 
مكتب  عديد  يف  املسليك  االمن  دائرة 
تدريبية  دورة  تابعوا  املعلومات  شؤون 
التوقيف  يف  الدويل  القانون  حول 
البعثة  مع  بالتنسيق  واالستجواب، 
حضور  يف  االحمر،  للصليب  الدولية 

العقيد فوزي شمعون واملدربني.
عىل  االثر  عىل  الشهادات  ووزعت 

العسكريني.
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اليونيفيل. نطمح إىل مواصلة العمل عىل نحو 
للقرار  الكامل  التنفيذ  لضامن  معكم  وثيق 
1701. املديرية العامة لالمن العام لن تدخر 
لتحقيق  والتعاون  التنسيق  لزيادة  جهد  اي 
اهدافنا املشرتكة التي تهدف يف نهاية املطاف 

اىل خدمة االستقرار واالزدهار يف الجنوب«.
ثم كلمة مدير دعم البعثة وولفغانغ وايسيغري 
قائال: »ارحب بكم يف حفل تقديم بعض من 

االصول التابعة لليونيفيل لالمن العام اللبناين، 
ُتهدي اليونيفيل عددا ال بأس به من مقتنيات 
قسمي النقل والتكنولوجيا واملعلوماتية لقوى 
تأكيدا  املساهمة  هذه  العام. تشكل  االمن 
العام  االمن  تطور  دعم  اليونيفيل  التزام  عىل 
يف منطقة عملياتها. منذ عام 2011 اىل اليوم، 
وهبت اليونيفيل عددا من املوارد لقوى االمن 
العام بقيمة توازي ثالمثئة الف دوالر امرييك. 

كام اود ان اشدد عىل اهمية ما بني اليونيفيل 
وقوى االمن العام وتنسيقهام املتبادل والتأكيد 
قصارى  ستبذل  اليونيفيل  ان  عىل  مجددا 
اتقدم  كام  العام.  االمن  دعم  يف  جهدها 
هذا  جعل  اجل  من  ساهم  من  لكل  بالشكر 
الحدث حقيقة من موظفي اليونيفيل واالمن 
نقل  تسهيل  العام عىل حد سواء، وساهم يف 

املقتنيات اىل االمن العام«.

هبة من »اليونيفيل« إلى األمن العام تأكيدا على تعاونهما 
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من ورشة العمل يف وارسو.
الخبري االمني املدرّب ادريان كوبر.

من املحارضة.

متدرّبون.احد اللقاءات.

دورة لعناصر من األمن العام والجيشورشة عمل حول وثائق السفر السورية
حول أمن الوثائق في إشراف أوروبي

األمن العام يشارك محاضرة حول كشف التزوير 
في لقاءات تربوية توجيهية

شارك الخبري يف كشف الوثائق واملستندات املزورة الرائد 
أمن  شعبة  رئيس  عباس  محمد  والنقيب  يحيى  زاهر 
الوثائق يف املديرية العامة لالمن العام يف ورشة عمل حول 
تعاظم  مع  سيام  ال  السورية  السفر  ومستندات  وثائق 
مراقبة  لوكالة  الرئييس  املقر  يف  وذلك  تزويرها،  ظاهرة 
الحدود األوروبية Frontex يف العاصمة البولندية وارسو. 
وشارك يف ورشة العمل هذه، اىل الوفد اللبناين، خبريان من 

.Frontex  الرشطة الرتكية وخرباء من وكالة
امتدت ورشة العمل عىل مدى يومني القى خاللها الرائد 
يحيى مداخلة حول ما بلغته خربات االمن العام اللبناين يف 
كشف املزور من وثائق السفر السورية واحدث الوسائل 
للمديرية  الرائد  الدور  عارضا  تزويرها،  يف  املستخدمة 

العامة يف هذا املجال.
االوروبية  والوكالة  االتراك  الخرباء  لوفد  مداخلة  وكانت 
ملراقبة الحدود Frontex لتبدأ بعدها املناقشات وتبادل 

الخربات بني املشاركني.

 تتطور قنوات التعاون بني املديرية العامة 
التابعة  الدولية  واملنظامت  العام  لالمن 
لالمم املتحدة واالتحاد االورويب التي تعنى 
بتدريب عسكريي االمن العام، ضمن برنامج 
مستوى  ورفع  قدراتهم  تطوير  اىل  يهدف 
املعرفة، من بينها دورة متقدمة تناولت أمن 

الوثائق. 
رمت الدورة التدريبية التي شارك فيها عنارص 
املدرّب  بحسب  والجيش،  العام  االمن  من 
اىل  حديث  يف  كوبر  ادريان  االمني  الخبري 
العنارص  قدرات  “تدعيم  اىل  العام«،  »االمن 
هنا  نعمل  الوثائق.  أمن  يف  يعملون  الذين 
مهارات  تعزيز  الدورة عىل   من خالل هذه 
امن  يف  والجيش  العام  االمن  يف  العاملني 
الوثائق، ويشارك خرباء من هولندا من اجل 
االمنية، وهي جزء  القوى  املساهمة يف دعم 
من برنامج كبري من  مرشوع االدارة املتكاملة 
للحدود يف لبنان الذي ميوله االتحاد االورويب. 
لتطوير  الدويل  املركز  مع  تنسيقه  ويتم 
ارشاف  ويف   ICMPD الهجرة  سياسات 
شارك  ان  سبق  الهولندية.  امللكية  الرشطة 
عنارص من قوى االمن الداخيل يف الدورة التي 
العام،  الجيش واالمن  تضم حاليا عنارص من 
بنجاح  امتوا  مشاركني  تدريب  عىل  وتركز 
اىل  انتقلوا  ثم  الدورة،  من  االسايس  املستوى 
مستوى متقدم. نعزز قدراتهم وندربهم اكرث 
التي  الوثائق  يف  املستخدمة  التقنيات  عىل 
تدخل فيها عالمات وتقنيات امنية وال تنحرص 
بوثائق السفر، بل تشمل ايضا بطاقات الهوية 
الورقية  النقدية  العمالت  زائدا  والتأشريات 
ومعرفة كل وثيقة تدخل فيها عالمات امنية 

نركز عليها”.
 اضاف: “يستطيع املتدربون يف معظم االحيان 
كشف الوئائق املزورة، ويف حال مل يتمكنوا من 
الوصول اىل نتيجة حاسمة اذا كانت وثيقة ما 
الجنايئ.  االمن  اىل  تحويلها  هنا  ميكن  مزورة 
هذه  يف  مستويات  وجود  اىل  االشارة  تجدر 
ايام، الدورة  الدورة، االسايس وميتد عىل ثالثة 
ويتمثل  اسبوعان.  مدتها  متقدمة  الحالية 

القى رئيس دائرة التدريب الرائد زاهر يحيى محارضة بعنوان 
الدولية  املنظمة  من  موظفا  لـ20  املزورة"  الوثائق  "كشف 

للهجرة IOM، يف مبنى املنظمة يف بريوت.
 متحورت املحارضة حول موضوع امن وثائق السفر، والعالمات 
االمنية العمومية املهمة ال سيام التي تطبق ايضا يف ما يخص 

العمالت الورقية.

شارك النقيب جورج حبيش واملفتش املؤهل اول رشبل جرمانوس من املديرية 
العامة لالمن العام يف سلسلة من اللقاءات التوجيهية لطالب املرحلة الثانوية يف 
مدرسة مار يوسف لراهبات املحبة يف زوق مكايل، بالتنسيق بني مديرة املدرسة 

االخت فانسان علوان واالستشارية للتوجيه املدين ماريان عوض.
شارك يف اللقاءات ما يقارب مئة تلميذ يف املرحلة الثانوية االوىل والثانية، استمعوا 
اىل نبذة حول آلية عمل املديرية العامة لالمن العام ومهامتها ورشوط التطوع فيها.

واجاب حبيش وجرمانوس عن اسئلتهم واستيضاحاتهم يف مناقشات تفصيلية.  
يف نهاية اللقاءات وزعت عىل التالميذ اقراص مدمجة وكتيبات عن االمن العام. 

59
عدد 43 - نيسان 2017

اىل  دورتهم  وتصل  بالخرباء  الثالث  املستوى 
مثة  العمل  هذا  اىل  باالضافة  اسابيع.  خمسة 
االمنية  االجهزة  من  املدربني  لتدريب  دورة 
اللبنانية التي تخولهم عندما يجتازونها تدريب 
مع  ونتعاون  نعمل  نحن  بأنفسهم.  العنارص 
العام من اجل صنع  التدريب يف االمن  دائرة 
االعوام  خالل  اللبنانيني.  املدربني  من  شبكة 
مع  مستمر  شكل  يف  عملنا  السابقة  االربعة 

بناءة  اسس  عىل  عملنا  وقام  العام،  االمن 
العالقة.  بهذه  جهتنا  من  ونفتخر  ووطيدة 
ننظمها  متقدم  مستوى  وفق  الحالية  الدورة 
هذه  تعزيز  امكان  اىل  ونطمح  الثانية.  للمرة 
مرشوع  خالل  من  افضل  نحو  عىل  العالقة 
االدارة املتكاملة للحدود يف لبنان، يرعى مثل 
هذه الدورات اضافة اىل تقدميه معدات. ال بد 
من القول ان العالقة التي تجمعنا واالمن العام 
ونعمل  ونسعى  وجيدة،  مثمرة  االمد  طويلة 
تنظيم هذه  الهدف من  يبقى  تطويرها.  عىل 
التنسيق  من  اكرب  مساحات  خلق  الدورات 
وسلطاتها  واجهزتها  الدول  بني  والتعاون  
املختصة التي تعنى بأمن الحدود، بغية وضع 
ومراقبتها  الحدود  امن  عىل  تحافظ  اجراءات 

عىل النحو الجيد وعدم خرقها”.
بلدان  مع  املرشوع  هذا   ICMPD وتنفذ 
تطبيق   عىل  وتعمل  االردن.  مثل  اخرى 
التجربة اللبنانية التي يصفها كوبر بـ“املثالية 
ونستند اليها ونتخذها مثاال جيدا بغية نقلها 
اىل بلدان عربية تنظر باعجاب اىل ما تحققه 
االجهزة االمنية يف لبنان، وخصوصا االمن العام 

من تطور يف هذا الحقل”. 



الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة إىل دائرة التحقيق واالجراء من  2017/02/15 لغاية 2017/03/15

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من 2017/02/15 لغاية 2017/03/15

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

130لبناني
360اثيوبي
1اردني
7ايران

1بريطاني
1بلغارية

109بنغالدش
1بوركينا فاسو

2بيالروسية
3تركي

1دانمركي
19سوداني

130لبناني

337اثيوبي
2اردني
6ايران

1باكستاني
1بريطاني
1بلغارية

103بنغالدش
3بوركينا فاسو

1بيالروسية
3تركي

1توغولي
1دانمركي

1549سوري
1سيراليون

9سري النكي
1صومالي

13عراقي
1غامبي
5غاني

5فلسطيني
17فلسطيني - سوري
1فلسطيني - غزاوي
2فلسطيني - اردني
65فلسطيني الجىء

2روسي
1سعودية
27سوداني
1531سوري

2سيراليون
12سري النكي

14عراقي
4غاني

4فلسطيني
17فلسطيني - سوري
1فلسطيني - غزاوي
1فلسطيني - اردني
65فلسطيني الجىء

1فنلندية
19فيليبيني

4قيد الدرس
2كاميرون

8كيني
3مدغشقر
69مصري

24مكتوم القيد
3نيبالي
9هندي
1يمني

2447المجموع

1فنلندية
35فيليبيني

1قيد الدرس
2كاميرون

10كيني
3مدغشقر
53مصري

24مكتوم القيد
1مكتوم القيد / مصري

1موريسية
1نيبالي

2نيجيري
15هندي

2420المجموع 

إحصاءات الشهر
60

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من 2017/02/16 لغاية 2017/03/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2017/02/15 و2017/03/15

املجموعاجانبعربلبنانيونحركة تنقل

العددالعددالعدد
1 افريقيا الجنوبية

6009اثيوبيا
1اذربيجان

5ارمينيا
1البرازيل
5السنغال

4المانيا
83الهند

6الواليات المتحدة االميركية
4اندونيسيا

9اوزباكستان
163اوكرانيا
8بريطانيا

5الجزائر

27السودان
6تونس
1سوريا

دخول

مغادرة

املجموع

181578

184687

366265

202924

199602

402526

71666

71444

143110

456168

455733

730323

733بنغالدش
28بنين

9بوركينا فاسو
1بولونيا

34بيالروسيا
2تركمانستانية

1تشيكيا
41توغو

9الدومينيك
51روسيا

72سري النكا
3صربيا
3غامبيا

50غانا
3فرنسا

391الفيليبين
25كازاخستان
20الكاميرون

5كندا
1كولومبيا
5كيرغيز
48مولدوف

1نيبال
9نيجيريا

7844المجموع :

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
اعتباراً من 2017/02/15  لغاية  2017/03/15 ضمناً

1فلسطينية

1فلسطينية سورية
155مصر

196المجموع :

الدولة

الدولةالدولةالدولة

الدولة العددالعدد
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مجموعمختلفهوياتاختامتأشرياتاقاماتجوازاتمطار

309342سوريا

2626ليبيا

448فنزويال

3317اليونان

2215ايطاليا

325تركيا

1124الدامنارك

134اسبانيا

1113الرباغواي

213بلغاريا

33الرنوج

22هولندا

22غينيا بيسو

11اثيوبيا

11التفيا

11السودان

11املانيا

11فرنسا

11سلوفاكيا

11غانا

49133214121121املجموع

جدول اجاميل مفّصل بالوثائق املزّورة املضبوطة يف الدوائر واملراكز الحدودية شباط 2017

رسامن بيانيان بالوثائق املزّورة بحسب جنسية حاملها ونوعها:
الدوائر واملراكز الحدودية شباط 2017

عدد الوثائق املزّورة املضبوطة ونوعها شباط 2017
نسب الوثائق املزورة بحسب الجنسيات 

شباط 2017

 الوثائق المزّورة
62

رسم بياين بعدد الوثائق املزّورة 
تبعاً للجنسية السورية وفقاً لنوع 

الوثائق املزورة

جدول ورسم بياين بعدد 
املسافرين مقارنة بعدد املسافرين 

الحاملني الوثائق املزّورة

الدوائر واملراكز الحدودية          
شباط 2017

الدوائر واملراكز الحدودية 
شباط 2017

عدد الوثائق السورية املزّورة بحسب النوع واملركز الحدودي شباط 2017

عدد املسافرين مقابل عدد حاميل وثائق مزّورة شباط 2017

نسبة حاميل الوثائق املزورة مقارنة باملسافرين حاملو وثائق مزّورةعدد املسافرينالدائرة أو املركز

6082957412.1/100000دائرة املطار

276286186.5/100000مركز املصنع

9420600/100000مركز العريضة

3673900/100000مركز العبودية

0    255810مركز البقيعة

2680137.3/100000مركز مرفأ طرابلس

0    8700دائرة مرفأ بريوت

1044657938.9/100000املجموع
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لغة
شرح الفّية ابن مالك في القواعد العربّية

الفعل واملفعول املطلق

المدير العام السابق لالمن العام 
المتقاعد  الركن  العميد 

السفير انطوان دحداح
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َمـن قـال هـذا:
"يا سعد َمن له مرقد عنزة في جبل لبنان"؟

صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

التي  الكتب  سوق  االخرية  اآلونة  يف  راجت 
تضم االمثال واملأثورات العربية. بعض هذه 
ككتايب  االجنبية  اللغات  اىل  ُنقل  الكتب 
يأيت  ما  ويف  غربيل.  وجان  شامي  غالدس 
جدول ببعض هذه الكتب القدمية والحديثة:

العربية  العامية  باللغة  ومنتخبات  امثال   •
ملحققه يوسف حرفوش )1914(.

السائرة  باالمثال  الدائرة  السفينة  كتاب   •
لبشارة حاتم.

• معجم االمثال لحنا ايب راشد )1954(.
القادر  عبد  للمحامي  الزور  دير  امثال   •

عياش )1969(.
سلوين  تأليف  االوروبية،  االمم  امثال   •
جرين شامبيون، اختارها وترجمها من كتاب 

االمثال ملحمد رضا.
• االمثال السائرة لالب حنانيا املنّي.

تحقيق  للميداين،  االمثال  محمع  كتاب   •
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االستاذ محمد عيل قاسم )1973(.
• االمثال واالساطي اللبنانية املختصة بأشهر 
السنة الشمسية، جمعها لحد خاطر )1933(.

• الثورة البيضاء لنجيب نجم كرم.
• كتاب االمثال العربية القدمية للمسترشق 
رودولف زلهايم، ترجمة الدكتور رمضان عبد 

التواب.
ولسالم  عيل.  قره  ملحمد  الزمن  سنابل   •

الرايس كتابات يف االمثال. 
افرام  فؤاد  لالستاذ  الشهور  احاديث   •

البستاين.
توما  ليوسف  والغرب  الرشق  امثال   •

البستاين.
وللشيخ العالمة ابراهيم االحدب كتاب عن 

االمثال نظمها شعرا. 
املثل حكمة سائرة او قول شائع عىل الشفاه، 
واختباراتها،  الشعوب  حكمة  خالصة  وهو 

صدى  كان  او  شعبية  حادثة  ص  لخَّ سواء 
او  اجتامعية  قاعدة  اوجز  او  قديم  ملعتقد 
وهو  فنية.  او  ادبية  نزعة  مثَّل  او  اخالقية 
ووثيقة  حيا،  شاهدا  يكون  حاالته  كل  يف 
االجتامعية  واالخالق  العادات  عن  ثابتة 
يف  وجاء  العميقة.  وتأثرياتها  الشعب  لدى 
كتاب "الثورة البيضاء" قوله ان للعامة امثاال 
نتيجة اختباراتهم ومرآة  كثرية متداولة هي 
التبرصة  من  املثل  ويف  وعاداتهم.  اخالقهم 

والذكرى ما فيه.
شهرة  العرب  عند  الدارجة  لالمثال  كان 
يف  املثل  رُضب  حتى  رسيعة،  ونقلة  بعيدة 
ظهر  وملا  مثل".  من  "أْسرَي  فقالوا:  رسعتها 
احياء  يف  يجولون  اللغويون  واخذ  االسالم 
االدبية  ومآثرهم  شعرهم  ليجمعوا  العرب 

جعلوا المثالهم شأنا عظيام.
رشيه  بن  عبيد  يجمعها  اخذ  َمن  اول  كان 
وصحار العبدي، وهام عاشا يف عهد الخليفة 
معاوية بن ايب سفيان، ولكل منهام كتاب يف 

االمثال.
اوائل  يف  الضبي  املفضل  بعدهام  اشتهر 
عهد الدولة العباسية، وقد طبعت امثاله يف 
القاسم بن سالّم  أبوعبيد  تبعه  االستانة. ثم 
االصمعي  ثم  السائرة"،  "االمثال  كتاب  وله 
هشام  ثم  النحوي،  وابوعبيدة  وابوزيد 
ثم  ِحْمرَي"،  "امثال  كتاب  صاحب  الكلبي 
قتيبة  وابن  االمثال،  تفسري  وله  االعرايب  ابن 
مؤلف "ِحَكم االمثال"، ثم العسكري مؤلف 
"جمهرة االمثال"، حتى قام امليداين )شهاب 
كتابه  فوضع  النيسابوري(  احمد  الدين 
"مجمع االمثال" وضّمنه اكرث من ستة آالف 
مثل جمعها من اكرث من خمسني كتاباً ورتَّبها 
العرب  امثال  بعض  املعجم.  حروف  عىل 
القديم  العهدين  اسفار  من  استعاروها 

والجديد، او انهم اوردوها ملجرد نظرهم اىل 
الطبيعة.

وعىل  "عيّل  القديم  العهد  امثال  اشهر  من 
شمشون  قاله  كالم  وهو  رب"،  يا  اعدايئ 
الجبار عندما هدم اعمدة الهيكل حيث كان 
مربوطا فهلك مع الفلسطينيني اعدائه تحت 

االنقاض، وهو مثل ال يزال سائراً بيننا. 
والحكم،  باالمثال  شغف  ايضا  وللغربيني 
الن  الرشقيني  من  ذلك  بهم  اتصل  ولرمبا 
هؤالء اقدر من الغربيني عىل تزويق الكالم، 
امثالهم  اهم  من  التزويق.  هذا  من  واملثل 
قائد  برينوس  قاله  للمغلوب"،  "الويل 
الغوليني عام 390 ق.م. يف مناسبة معروفة 
عند تغلُّبه عىل الرومان. وقال يوليوس قيرص 
كلمته املشهورة: "افضل ان أكون االول هنا 
عرش:  الرابع  لويس  قال  روما".  يف  الثاين  ال 
"الدولة انا". وآخر ما صدر من الكتب التي 
تعنى باملأثورات والكلامت الخالدة "قاموس 
املأثورات يف العامل" لجامعه كارل بتي )3200 

مثل(.
الغربيني  ان  املطالعة  من  لنا  تبنّي  وقد 
االمثال  يحفظون  كانوا  القدامى  والعرب 
مجالسهم  يف  يرددونها  التي  واملأثورات 
ومجتمعاتهم يف االوقات املناسبة ويسريون 

اسامء  يحفظون  كانوا  كام  ضوئها،  عىل 
قيلت  التي  والظروف  مطلقيها  او  قائليها 
للشيخ  البحرين"  "مجمع  كتاب  يف  فيها. 
تفسري هذه  يف  اليازجي رشوحات  ناصيف 
منها  أُخذت  التي  الواقعة  ذكر  مع  االمثال 

العربة او اسُتقي منها املثل.
يف لبنان ايضا مأثورات وامثال عامية تصعب 
السنة  عىل  شائعة  وهي  اصحابها،  معرفة 
والعصور،  االيام  والخاصة عىل مدى  العامة 
هذه  باشا  ابراهيم  احتالل  زمن  سيام  ال 
الربوع، ومنها: "خمّنا الباشا باشا تريي الباشا 
زملي، بوالدي وال ببالدي، يا رّب فَرجك واال 
املوضوع  الخوض يف هذا  ان  فرنجيَّك". غري 
كامل  من  ترداده  سمعنا  قد  كنا  مبا  رنا  ذكَّ
امام  وقابل  الهند  من  عاد  حني  جنبالط 
تلك  بعض  يف  العيش  ضنك  بني  الصحافيني 
االنحاء وطيب العيش يف لبنان فقال: "نيال 

َمن لو مرقد عنزة يف جبل لبنان".
بهذا القول استقبل الوزير الدكتور الرب مخيرب 
امام  عنزة  وجود  مشهد  الصحافيني  وبعض 
مواطن  جاء  فقد  اهدن.  يف  الرئاسة  قرص 
يرتدي لباسا قرويا وقال للحّراس انه يريد ان 
يهديها اىل رئيس الجمهورية سليامن فرنجيه 
ر الوزير مخيرب ذلك  يف ذكرى انتخابه، فتذكَّ

القول املشهور عند رؤيته العنزة وقال: "نّيال 
من لو مرقد عنزة يف... اهدن!".

فَمن قال هذا يف االصل؟
الجزء االول،  لبنانية"،  جاء يف كتاب "حقائق 
الخوري:  الشيخ بشارة  للرئيس  الصفحة 24، 
"كثرياً ما كان والدي واصدقاؤه يشكرون الله 
عىل النعمة التي يعيش فيها اللبنانيون )عهد 
املترصفية(، تلك النعمة التي صار يحسدهم 
عليها ابناء الوالية املجاورة بسبب اعفائهم من 
التكاليف العسكرية وبسبب ضآلة الرضائب 
الحرية  بتوافر  ناهيك  عليهم،  املفروضة 
النسبية التي يرتع فيها ابناء الجبل حتى صح 
القول: نّيال َمن له مرقد عنزة يف جبل لبنان".

هذا  ينسبون  العارفني  بعض  سمعنا  وقد 
بيهم  آل  من  رجل  اىل  االصل  يف  القول 
بعض  السنة  عىل  شعرا  ورد  وقد  )بريوت(، 
من  جبور  فريد  قال  القدامى.  الزجالني 

معارص الشوف )ُولد عام 1872(:

َعا َمرَْقْد الَعْنزي ِكِنْت َمْحسوْد  
والَيْوم ُبرْضــــــــــاْ ْبَقّد َعنْيْ الّديْك

عا َمرَْقْد الَعْنزي ِكِنْت َمْحسوْد  
َهْيهـــــــاْت ِيصفايْل الزََّمْن ويعوْد

      ْوشاِهْد ُرىب لبناْننا املحبوْب 

وقال رشيد نخله بعده يف قصيدته
"لبنان عروس الكون": 

يا ما اْنقاْل: ِنيَّاْل َمن حاْز ْوَغَنمْ         
عـا َقّدْ َفْسِحْة َمرَْقِد الَعْنزِْه ْبِحامْه

عــــــا َقّد َفْسِحْة َمرَْقد ِالَعْنزِْه وكفى 
بيعيْش يف أَْمْن ْوَهنا ْورَْغْد ْوَصفا

الخوري  أسعد  زجليا  شعرا  قالها  َمن  وآخر 
غناء  الوادي( وقد سّجلت  الفغايل )شحرور 

يف االسطوانات:
لِبنـــــــاْن ما ِعندْي َوَطْن مِبَْعزّتو، 

َمْحىل التََّظلُّْل َتْحْت َفيِّـْة أَْرزْتــــــو
لَْسِبّدْ يـــــا لِبناْن ما ِنْرَجْع ْنقوْل:  

ِنّياْل َمن لو فيْك َمرَْقْد َعْنزْتو 
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بأقالمهم  

هل تجوز األحالم؟

الصايغ*  نصري 

كثريا،  احببناه  هذا.  لبنان  اتعبنا  آخر.  بلبنان  نحلم  ان  حقنا  من 
واحتفلنا به قليال. كان يخلف املواعيد. الدولة مؤجلة. الوطن منحرس. 

واملستقبل افضل منه ماضيه.
اتعبنا لبنان هذا. شعب لبنان يستحق لبنان افضل. املعاناة مديدة. 
عمرها من عمر لبنان والخوف عليه، والظلم من انقسامه او تقاسمه، 
والهول من ان يدخل زمن الفتنة، فيغرق يف حروبه وعجزه، فيلجأ اىل 

االصدقاء واالعداء ليتعاىف قليال. 
فقدان  به.  الثقة  فقدان  البلد.  كانت يف هذا  الحياة،  الفقدان سمة 
االمل يف اصالحه. فقدان امكانات التغيري وان بالقطارة. فقدان الصرب 
الكفر  حافة  عىل  مواطن،  كل  املواطن،  فيظل  املسؤولية  تحلل  من 

بالبلد. فال ماء وال كهرباء وال امن اجتامعي وال ... الف ال.
ما اصعب ان يعيش اللبناين بال امل. يقتات ايامه، بل زمنه، مبراراة 
وحرسة وقهر. يريد خالصا صغريا، فقط، وال يجده اال يف وقوفه عىل 
ورساب  الهجرة  بؤس  يف  ليعيش  مسقطه،  مودعاً  الوطن،  رصيف 

االغرتاب وجفاف الضفاف.
مزمن هذا التعب من هذا البلد. طاقته يف اجرتار ازماته، بال حدود. 
قدرته عىل االسغاف، بال حساب. اهامله لشعبه غري مسبوق، اال يف 
الدول الفاشلة. شعب لبنان ناجح وعنيد وصبور. لكن اىل متى يبقى 

الطاحون بال ماء وال حنطة وال ارغفة من بعد؟
العادلة  الدولة  لبنان  بلبنان آخر.  اللبنانيني ان يحلموا  لذا، من حق 
والقوية، لبنان الوطن واملواطنني، لبنان الحرية واالحرار، لبنان التقدم 
والحداثة، لبنان التعايش الحقيقي، لبنان التعايف اقتصاديا، املتصالح 
عن  تكف  التي  ومؤسساته  البؤساء  وعامله  املغبونني  فالحيه  مع 

تعذيب املواطنني. 
من حق اللبنانيني ان يخطوا خطوة اىل االمام، ال ان يبقى الوراء امامنا 

كقدر.
الوطن يف حاجة اىل اعادة الحياة السليمة اىل السياسة. قد يكون ذلك 

مؤجال،  يكون  قد  الطوائفية.  بالحاضنة  السياسة  الكتفاء  جدا  صعبا 
لكن اىل متى؟

هل يكتفي اللبنانيون بأن ُيقال لهم البلد ممسوك امنيا بسهر ودأب 
ونجاح؟ هذه حقيقة خطرية جدا، يف ان يوكل اىل االمن وحده مهمة 
وان  املخاطر،  من  االدىن  بالحد  العيش  ظروف  وتأمني  البلد  حراسة 
يبقى ذلك االمن، مرهونا بالغطاء السيايس، برشوط اصحاب السياسة!
النظام املرصيف معاىف، فيام  ان  لهم  يقال  بأن  اللبنانيون  هل يكتفي 
الدولة وعصب الوطن ومزاج  االمراض - كل االمراض - تنخر جسم 

الناس.
يعيش اللبناين عىل تسكني مخاوفه وقلقه عىل معادلة "االمن واللرية". 
فامذا عن الرتبية؟ عن الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة اململوكة 
عرب  الهجرة  وقف  عن  ماذا  واملال؟  النفوذ  اصحاب  من  معظمها  يف 
بالبلد  يتحكم  الذي  الفساد  ماذا عن  واملناسبة؟  العمل  فرص  ايجاد 

برمته؟ والف ماذا ... وال جواب.
من حق اللبنانيني ان يحلموا، رشط ان يتجرأوا عىل تنفيذ احالمهم، مبا 

يجرتحونه من امل، وما يذخرون به من حب لهذا البلد.
اما وقد انتقل لبنان من الفراغ اىل تأهيل املؤسسات بالحضور املتوازن 
يف السلطة، فإن تفاؤال  حذرا بالعبور اىل التفاهم البّناء بات رضوريا. 
اول امتحان لهذا التفاؤل هو التزام الدستور والتقيد بالقوانني واطالق 
ورشة املحاسبة واملساءلة القانونية لوقف الهدر وسد منافذ الفساد 

واقفال االبواب امام جموع القوى السياسية الستتباع املؤسسات. 
هذا حلم صغري، لكنه البداية. اما قانون االنتخاب، مهام كان شكله، 
فال ُيعّول عليه كثريا. الكتاب االنتخايب ُيقرأ من عنوانه. العنوان بات 
من  أيجنى  تعرفونهم،  "من سيامئهم  السواد  يجللها  بأحرف  مكتوبا 

الشوك عنب ام من الُعليق تني؟".

* كاتب وصحايف

د. هانيا فقيه* ضيف العدد

دور اإلنتشار اللبناني في دعم اإلنتاج الوطني
اللبنانيني بيضاء يف دعم لبنان عىل  لطاملا كانت وال زالت يد املغرتبني 
التي مر  الحالكة  الفرتات  املايل يف  الصعيد  كلها، وال سيام عىل  الصعد 
فيها. كام شكلت تحويالت املغرتبني وسيلة لسد العجز يف امليزان التجاري 
يقدمها  التي  الهبات  عرب  االقتصادي  التطور  يف  واملساهمة  اللبناين، 

املغرتبون اىل الدولة اللبنانية.
ان اعداد املنترشين اللبنانيني يف العامل يفوق عرشة ماليني نسمة. لعل 
واقباال  اهتامما  اكرث  تكون  العامل  بلدان  املنترشة يف  اللبنانية  الجاليات 
من سواها عىل رشاء منتجات بلدها التي تفتقدها يف بلدان اإلغرتاب، 
قبل ان يرغب املستهلك االجنبي يف رشائها بالنظر اىل شهرتها وجودة 
نوعيتها التي تجعلها متميزة عن غريها من املنتجات من الصنف ذاته. 
من هنا كانت اهمية التقيد باملعايري القانونية والعاملية يف موضوع انتاج 
اللبنانية وتصديرها يك تشكل عامل جذب للمستهلكني من  املنتجات 

شتى الجنسيات.
ال بد من االشارة اىل وجود عدد من  املشاريع تتعلق بنظام املؤرشات 
اطار  لبناين سويرسي يهدف اىل وضع  قانون  الجغرافية، منها مرشوع 
قانوين ومؤسيس من شأنه تأمني حامية فعالة للمؤرشات الجغرافية يف 
التي هي عىل صلة مبنطقة جغرافية معينة  املنتجات  لبنان، وتحديد 
او مكان معني، مثل كشك بعلبك - دراق بكفيا - زيت زيتون الكورة 
 - الشيخ  - عسل جبل  العاقورة  تفاح  بطيخ عدلوين-   - لبنة شتورة   -
ـّخ الرصفند... فاالسم التجاري سمة اساسية  زعرت الجنوب - زجاج منف

لتسويق منتجاتنا يف الخارج.
للخارجية  السابق  الوزير  كان  االقتصادية،  الديبلوماسية  اطار  ضمن 
واملغرتبني عدنان منصور قد طلب من البعثات اللبنانية يف الخارج تزويد 
الوزارة تقارير حول املجاالت املتاحة امام الصناعيني اللبنانيني لتصدير 
منتجاتهم، ذلك ان لسفراء لبنان يف الخارج والبعثات الديبلوماسية دورا 
اساسيا يف الرتويج ملنتجات وصناعات بلدهم، والسعي اىل فتح اسواق 
لها، والرتويج للامركات اللبنانية يف بالد اإلنتشار. كام ان وزارة الصناعة 
اللبنانية كانت قد اطلقت حملة اعالنية لدعم الصناعة اللبنانية تحت 
عنوان "بتحب لبنان حب صناعتو"،  وشعار"لبنان املنتج" ألن لبنان ميكن 
ان يكون بلدا صناعيا ملا يحتويه من صناعات حديثة متقدمة ومنترشة يف 
االسواق العاملية.  بالتايل توحيد الجهود مع القطاعات والوزارات والهيئات 
املعنية من اجل تسويق املنتجات اللبنانية يف الخارج، من خالل انشاء 

لجنة العالقات االقتصادية الخارجية التي تهدف اىل تنسيق التواصل يف ما 
بينها والبعثات الديبلوماسية يف الخارج لتسهيل عملية تصدير املنتجات 
واالدارات  الوزارات  بني  اتصال  نقطة  تشّكل  اللجنة  هذه  اللبنانية. 
والتجارية  االحصائية  البيانات  لتأمني  الخارج  يف  اللبنانية  والسفارات 
واالقتصادية والقانونية الالزمة لها، للعمل مبضمونها مع املغرتبني اللبنانيني 
وجودها.   مناطق  يف  املحلية  االقتصادية  واملنظامت  والهيئات  والدول 
باالضافة اىل انعقاد عدد من املؤمترات املتعلقة بالطاقة االغرتابية بهدف 
تسويق منتجات لبنان يف الخارج. من دون اهامل فكرة "اشرِت لبناين" ، اي 
رشاء كل ما ميكن ان ُيصنع او ينتج يف لبنان التي اطلقها وزير الخارجية 
واملغرتبني جربان باسيل يف اجتامع كان قد عقد يف الثالث من ترشين 
االول 2014، مع مجموعة من الوزارات مبوجب مرسوم صادر سنة 1970 
يحمل الرقم 14623، وهو يرعى عمل الوزارات يف خصوص االتفاقات 
االقتصادية  العالقات  تفعيل  بهدف  الخارجية،  واالقتصادية  التجارية 

اللبنانية يف الخارج.
يف  صدر  والخارج،  الداخل  يف  االقتصادية  الحركة  تفعيل  مجال  يف 
2001/8/16 القانون رقم 360 الذي يهدف اىل تشجيع االستثامرات يف 
منه عىل  الثالثة  املادة  وقد نص يف  االقتصادية،  الحركة  وتفعيل  لبنان، 
انه "تنشأ مؤسسة عامة تدعى املؤسسة العامة لتشجيع االستثامرات يف 
لبنان"، ونصت املادة السادسة من هذا القانون يف البند التاسع منها عىل 
ان تتوىل هذه املؤسسة "املساعدة يف دعم وترويج وتسويق املنتجات 
اللبنانية السيام الزراعية واملواد التي تستعمل يف التصنيع الغذايئ يف لبنان، 

ومنتجات التصنيع الزراعي اللبناين".
 ال بد من الرتكيز عىل اهمية الرتويج الستخدام املنتجات اللبنانية من 
للمنتجات  دامئة  معارض  واقامة  العامل،  دول  يف  املنترشين  اللبنانيني 
الرسمية،  وغري  الرسمية  املنظامت  مع  بالتعاون  الخارج  يف  اللبنانية 
وتصّدرها  مقلدة،  بضائع  تستورد  التي  املافيات  العقوبة عىل  وتشديد 
بعنوان "صنع يف لبنان"، االمر الذي ييسء اىل سمعة الصناعة اللبنانية يف 
الخارج. فصناعتنا هويتنا، ويف هذه  املرحلة  التي وصلنا اليها ال نشجع 
فقط عىل رشاء املنتجات اللبنانية، امنا ايضا استخدام اليد العاملة اللبنانية.

* استاذة يف مركز االبحاث والدراسات
اللبنانية. للجامعة  التابع  القانونية 
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املهرجان اللبناني للكتاب بعد 36 عامًا:
أزمة قيم غّيبت القارىء

تحقيق

املهرجان  اللبناين للكتاب ـ دورة املخرج املرسحي املؤسس منري ابودبس ـ الذي 
تنظمه الحركة الثقافيةـ  انطلياس اقفل ابوابه هذه السنة مع اعرتافات بخسارة عىل 
املستويات الثقافية والتجارية واملعيشية، الن االزمة باتت ازمة قيم ال عالقة لجودة 

التأليف بها او القارئ. مع ذلك مثة ارصار عىل اكامل املسرية مع جيل الشباب

جديد املهرجان اللبناين للكتاب هذه السنة، 
يف الدورة 36، االنشطة الصباحية وجمهور 
مدارسهم  من  اتوا  الذين  الصغار  التالمذة 
البعيدة ليتباروا يف االلقاء الشعري واالداء 

يف  القيمون  سعى  حيث  املكان،  هذا  يف 
يكون  ان  اىل  انطلياس  ـ  الثقافية  الحركة 

هدف عملهم كاملنارة.
يف حوار مع "االمن العام" يكشف االمني 
العام للحركة الثقافية ـ انطلياس الدكتور 
يف  املعرض  وامينة  صالح  ايب  جورج 
نجاة  الدكتورة  للكتاب  اللبناين  املهرجان 
الثقايف  التدهور  اسباب  الطويل  صليبي 

يف لبنان.

املرسحي واالمالء العريب. رغم هذا العامل 
جمهور  هي  النخبة  زالت   ما  الجديد، 
سنويا  املواظب  للكتاب  اللبناين  املهرجان 
عىل الحضور ليشهد عىل االحتفال بالثقافة 

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

■ ما تقييمك للمهرجان اللبناين للكتاب هذه 
السنة؟ 

نفيس  مؤرش  هناك  ناجحا.  اراه  عموما   □
لنا  يعكس  املناسبات  هذه  يف  عادة  ننتظره 
النرش  دور  اصحاب  بدأ  فاذا  الحال،  واقع 
والعارضون بالشكوى والتذمر من حركة املبيع 
مضمونه.  حامال  االمر  هذا  يكون  الخفيفة، 
مل  املهرجان  ختام  اىل  اليوم ويف وصولنا  لكننا 
النهاية كحركة  الشكوى. نحن يف  نسمع هذه 
ثقافية لدينا رشيك واحد هو العارض والنارش، 
اي املكتبات ودور النرش، ألن احد اهم اهدافنا 
من اقامة املهرجان اللبناين للكتاب دعم هذه 
الصناعة واملؤسسات التي تعيل عائالت كبرية 
الكتاب  اصاب  الذي  الرتاجع  بعد  لبنان.  يف 
االمني  الوضعني  بسبب  العربية  االسواق  يف 
العبء علينا اكرب كهيئات  واالقتصادي، اصبح 
اىل  تهدف  كتب  معارض  تنظيم  تتوىل  ثقافية 
اللبنانية.  النرش  ودور  اللبناين  الكتاب  دعم 
لرتويج  مؤاتية  فرص  تأمني  الدعم  هذا  غاية 
السنة  هذه  كثفنا  لذلك  اكرب.  بشكل  الكتاب 
عدد االنشطة الصباحية لرتويج كتب االطفال 
هذا  بتسويق  املعروفة  واملكتبات  للنارشين 

النوع من الكتب.

ما  الناس.  لدى  القراءة  عن  إحجام  هناك   ■
عىل  تراجعا  االمر  هذا  انعكس  وهل  السبب 

مستوى الحضور يف معارض الكتب؟ 
ان  القراءة  عن  اإلحجام  مسألة  يف  اعتقد   □
وقت  يف  اطراف  ثالثة  عىل  مسؤولية  هناك 

ابي صالح: دوري 
دعم املؤلف وتعزيز القراءة

نحن في خسارة على 
الثقافية  املستويات 

واملعيشية والتجارية 

االمني العام للحركة الثقافية ـ انطلياس 
الدكتور جورج ايب صالح.

والتعليمية،  الرتبوية  املؤسسات  اولها  واحد. 
اظهار  عىل  منها  وحرصا  لبنان  يف  فاملدارس 
امام  الحديثة  والتكنولوجيا  للعرص  مواكبتها 
عىل  االهل،  مع  تركز،  العام  والرأي  االهل 
واعتامد  وااليفون  االيباد  بواسطة  التعليم  
جهزت  لذلك  بعد.  عن  التعليم  وسائل 
لها  كدعاية  الوسائل  هذه  بكل  صفوفها 
لجذب التالمذة واقناع االهل. ما اقوله هنا ال 
يعني الرتويج لعدم مواكبة العرص، ولكن أال 
تلغي هذه املواكبة القراءة. هذا غري مسموح. 
املدارس  يف  املسؤولون  نيس  املجال  هذا  يف 
ان انشاء مكتبة داخل املدرسة هو جزء من 
االهل من  يتحملها  الثانية  املسؤولية  دورها. 
عن  واملناسبات  االعياد  يف  االبتعاد  ناحية 
احد  اىل  او  االبناء  اىل  هدية  الكتاب  تقديم 
افراد العائلة كيشء له قيمة. املسؤولية الثالثة 
واالعالم  الرسمية  املؤسسات  كاهل  تقع عىل 
شاشة  عرب  نرى  ان  النادر  من  منها الن  جزء 
االعالمية  الوسائل  اكرث  باعتبارها  التلفزيون، 
ربع  او  ساعة  نصف  مدته  برنامجا  انتشارا، 
الكتب،  اصدارات  آخر  عن  يتحدث  ساعة، 
طرح  عند  يقال  كتاب.  كل  عن  ملخص  مع 
املقابل  يف  دورها.  يعد  مل  انه  الفكرة  هذه 

البث  من  ساعات  مدى  عىل  سخافات  نرى 
واحدة  تلفزيونية  نرى محطة  وال  التلفزيوين 
 10 الهم  دقيقة   15 لتكريس  مستعدة 
التي  املسؤولية  لبنان. هذه  كتب صدرت يف 
تتقاسمها وسائل االعالم واملؤسسات الرسمية، 
املعنيتان  والرتبية  الثقافة  وزارتا  وتحديدا 
املدارس  يف  املكتبات  انشاء  بدعم  مبارشة 
الرسمية والخاصة واملكتبات االهلية بالتعاون 
املدن  يف  املحلية  والسلطات   البلديات  مع 
والبلدات والقرى حتى النائية منها. املؤسف 
بهذه  بدأت  الثقافة  ان وزارة  املجال  يف هذا 
كانت  مدى  اي  اىل  اعرف  ال  لكن  املشاريع، 
لكن  املناطق.  كل  شاملة  العمل  هذا  نتيجة 
ادعو  املجال  هذا  يف  بذل  مهام  جهدا  هناك 
الثقايف  املستوى  عىل  الننا  مواصلته،  اىل 
التجاري  املستويني  وعىل  خسارة،  يف  نحن 
واملعييش يف خسارة ايضا بالنسبة اىل  الناس 
الذين يعيشون من بيع الكتب او يعملون يف 

املطابع ودور النرش. 

انه مل  الثقايف  ■ هل من اسباب هذا الرتاجع 
يعد هناك جودة يف التأليف؟ 

□ الجودة يف التأليف يحسمها القارئ.

■ هل نحن يف ازمة مضمون ام يف ازمة قارئ؟ 
□ الصحيح اننا يف ازمة قيم. اصبحنا مجتمعا 
من  اكرث  التقليد  عىل  يحرص  االصالة  فاقد 
حرصه عىل االبداع،  وعىل التمسك بكل ما هو 
مستورد اكرث مام هو نابع من اصالتنا وتراثنا. 
يف  بانفصام  تسببت  وقد  املشكلة،  هي  هذه 
يشء  ال  للناس.  الجامعية  والهوية  الشخصية 
لبنانيتنا  عىل  نحافظ  لبنانيني  بقائنا  من  مينع 
ونكون  العربية  بلغتنا  ونتمسك  وعروبتنا 
الوقت  ويف  االجنبية،  اللغات  يف  مقتدرين 
الحديث  التكنولوجي  للتطور  مواكبني  نفسه 

متاما كأي مواطن املاين او ايطايل. 

يف  الكتب  معارض  تساهم  مدى  اي  اىل   ■
باق  الوضع  ان  أم  القراءة  اىل  االعتبار  اعادة 

عىل حاله؟ 
التكنولوجيا ال تأخذ مكان الكتاب.  □ وسائل 
عىل  الرتبية  مقام  تقوم  ال  الكتب  معارض 
ويساند  ويساعد  يكّمل  املعرض  القراءة. 
املؤلف يف الرتويج لكتابه. لكن من املمكن ان 
يقصد البعض معرض الكتاب السباب اجتامعية 
او روابط عائلية او صداقة. فيشرتون الكتاب 
ويضعونه عىل الرف وال يقرأونه. دوري اليوم 

ولدعم  للكتاب  للرتويج  معارض   اقيم  ان 
استطيع يف  ال  لكنني  القراءة.  وتعزيز  املؤلف 
الطالب  او  بيته  اىل  املواطن  ارافق  ان  النهاية 

اىل بيته ومدرسته. 

■ اال ترى ان هذه املعارض تخلق مناخا ثقافيا 
يساعد عىل تحسني واقع الحال؟

بالجمع،  اي  كتب،  معارض  قلنا  اذا  اكيد   □
يف  املناطق  بعض  يف  تقام  معارض  هناك 
هناك  بريوت  يف  والبقاع.  والجنوب  الشامل 
الكتاب  ومعرض  العريب  الكتاب  معرض  مثال 
الفرنيس ومعرض الحركة الثقافية يف انطلياس 
هذا  طرابلس.  يف  الثقافية  الرابطة  ومعرض 
النشاط يشمل بعض القرى والبلدات الصغرية، 
مانع  ال  االهلية.  الجمعيات  من  بتشجيع 
"يس  و  حديثة  تكنولوجية  وسائل  توزيع  من 
الكتاب،  مع  وتربوية  تثقيفية  لربامج  دي" 
الثقافية.  التظاهرات  هذه  من  االكثار  املهم  
االعامر  متوسط  ان  نرى  ندوة  اقمنا  اذا  لكن 
يف الحارضين هو ما فوق خمسني عاما، وهذا 
واكرر،  اعود  السبب  لهذا  جدا.  يسء  مؤرش 
هناك مشكلة قيم، اي ان كل يشء له قيمة يف 

الحياة اصبح ال يشء.

مهرجان الكتاب اللبناين: كتاب بال قارىء.
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■ هل كان املهرجان اللبناين للكتاب هذه السنة 
اسوأ أم احسن من السنة املاضية؟ 

السنة  يف  حاله  كانت  كام  بل  اسوأ،  ليس   □
الصغار  ناحية جمهور  افضل من  لكنه  املاضية، 
الصباحية،  بالنشاطات  املهرجان  مألوا  الذين 
برنامجنا  اىل  ادخلناها  جديدة  فقرة  وهي 
االلقاء  يف  مباريات  تضمنت  حيث  السنة  هذه 
الشعري واالداء املرسحي واالمالء العريب، اضافة 
اىل مسابقة يف التصوير الفوتوغرايف تحت عنوان 
لقطة  اجمل  صاحب  ليحصل  وكلمة"  "لقطة 
تالمذة  النشاطات  هذه  يف  شارك  جائزة.   عىل 
مدارس بعيدة من العاصمة، كالشامل والجنوب. 
فتميز حضورهم مبا ميلكون من طاقات اذهلتنا، 
وقت كنا تعتقد انهم ال يركزون اال عىل القصص 
الذين  الصغار  جمهور  يف  ملسناه  ما  الصفية. 
من  كان  سنة   15 او   10 بني  اعامرهم  ترتاوح 

اجمل ما عشناه ايام املهرجان اللبناين للكتاب. 

مستوى  عىل  ضعيفا  االقبال  كان  املقابل  يف   ■
الكبار. ما هو السبب؟ 

نرى  ال  االجامل  يف  لكننا  ضعيفا،  يكن  مل   □
تطورا، وهذا ما ناقشناه يف اجتامعاتنا يف الحركة 
هي  السري  زحمة  الن  انطلياس،  ـ  الثقافية 
السبب الرئييس التي دفعت الكبار كام التالمذة 
آخر  سبب  هناك  ادراجهم.  العودة  اىل  الصغار 
يف  يتمثل  املهرجان  عىل  الشديد  االقبال  لعدم 
جيل  وااللكرتونية.  الرسيعة  بالقراءة  االهتامم 
فقط  العناوين  عىل  بالوقوف  يكتفي  الشباب 
وال يهمه معرفة املضمون يف اي موضوع،  حتى 
يف قراءة الصحف. يف اختصار هذا الجيل يتجه 
جيل  ان  اقول  ال  جهتي  من  وانا  الرسعة،  نحو 
الشباب ال يقرأ، بل يركز عىل اختصاص معني وال 
ان  صحيح  الشخصية.  ثقافته  توسيع  يف  يرغب 
لديه اهتامما يف السياسة والتاريخ، لكن ما زالت 
معلوماته يف هذا املجال ضعيفة، لذلك  ال يفتش 

عن الكتاب او يسعى اليه.

بالقراءة  االهتامم  عدم  اسباب  هل  رأيك  يف   ■
اقتصادية أم ثقافية؟ 

□ االثنان معا. من الناحية االقتصادية يحدد 
مرصوفهم  ميزانية  االيام  هذه  يف  اللبنانيون 
الشخيص بشكل يتالءم مع وضعهم املايل. لكن 
الناحية الثقافية تأخذ حيزا اكرب. فام كنا نقوله 
عن لبنان بانه بلد مميز يف عدد قرائه، مقارنة 
اليوم،  نقوله  نعد  مل  العربية،  الشعوب  مع 
سباقني.  نعد  مل  الورقي  للكتاب  كقراء  الننا 
القراءة  اندثار  من  خائفة  لست  ذلك  ورغم 
الورقية. لكن املطلوب بذل جهد يك ننميها يف 
املكتبات املوجودة يف البلديات، عىل ان تكون 
الجميع ويف ارشاف  املكتبات يف ترصف  هذه 
مسؤول متخصص يف علم املكتبات. نستطيع 
يف هذا املجال انشاء محرتفات للكتابة والقراءة 
بهدف تنمية الشعور باالنتامء والتآلف حول 
ال  اشخاص  هناك  واالبداع.  واالفكار  الكتاب 
او  لديهم  الطاقة  توظيف  طريقة  يعرفون 
مدين  كمجتمع  اننا  اعتقد  استثامرها.  كيفية 
للمساهمة  ما  مكان  يف  نعمل  ان  نستطيع 
من  التخلص  نحو  نتجه  ان  ال  الحل،  هذا  يف 
الكتب، بل ان نحتفظ بها يف املكان املناسب 

الستغاللها جيدا. 

■ من هو جمهور املهرجان اللبناين للكتاب؟ 
عىل  واالطالع  القراءة  يحب  شخص  كل  هو   □
كل  من  والكّتاب  املثقفني  كل  هو  جديد،  كل 
ال  باشخاص  احتفاليات  يف  احيانا  نلتقي  لبنان. 
اليه  تسعى  سنويا  لقاء  فيكون  عادة،  نراهم 
الحركة الثقافيةـ  انطلياس اىل تحقيقه ضمن ايام 

املهرجان اللبناين للكتاب.

سنويا  مواظبة  اجتامعية  رشيحة  هناك  هل   ■
عىل املهرجان اللبناين للكتاب، ومن هي؟

□ بالنسبة ايل واىل الوطن هي النخبة التي تفكر 
االنفتاح  كيفية  ويف  تطويرية  مشاريع  يف  دامئا 
لالوضاع  حلول  اليجاد  املجتمع  يف  اآلخر  عىل 
الشاذة. هذه النخبة لديها احالم كبرية لوطنها. 
كل  نعمل  انطلياس  ـ  الثقافية  الحركة  يف  نحن 
ايام السنة الستضافة هؤالء االشخاص يف ندوات 
ومهام  املهرجان،  يقدمها  كتبا  فيها  يناقشون 

الطويل: لم نعد سباقني 
في القراءة الورقية

جيل الشباب ال يفتش 
عن الكتاب وال يسعى اليه

امينة املعرض يف املهرجان اللبناين للكتاب 
الدكتورة نجاة صليبي الطويل.

فيها  نكون  جهد  من  اللقاءات  هذه  كلفتنا 
بل  كتب  معارض  رواد  ليسوا  فهؤالء  سعداء. 

نخبة ثقافية. 

استمر  القراء  وازمة  الكتاب  ازمة  رغم   ■
وراء  ماذا  موعده.  يف  للكتاب  اللبناين  املهرجان 

هذا االستمرار؟ 
ـ  الثقافية  الحركة  املشرتكة العضاء  االهداف   □
هدفها  يكون  اعامل  عن  البحث  هي  انطلياس 
يحملون  الوطني  احساسهم  من  انطالقا  وطنيا. 
التي  املواضيع  كل  يف  لطرحها  كلمة  معهم 
استطاعتها  قدر  التي  كاملنارة  متاما  البلد.  تعني 
تغني غريها وتتفاعل مع محيطها. بالنسبة الينا 
كفريق لدينا لذة العمل من اجل ايصال الثقافة 
والدستور  الوطن  عن  تدافع  التي  الصحيحة 

باعتبارهام خطا احمر.

■ هل ما زال هناك ارصار عىل االستمرار بعد 36 
عاما وباي دافع؟ 

□ طبعا انا وغريي، ما نناقشه بعضنا مع بعض 
التي  والطريقة  الشباب  الحركة محوره جيل  يف 
تجعله اكرث اهتامما باملسائل الثقافية، بهدف ان 

يكون معنا ويكمل املسرية.
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إقتصاد
الحاجة ملحة الى اخراجها من السياسة الضيقة

املوازنة محتجزة بني الخالفني السياسي والقانوني
العامة للدولة بعد 11 عاما بال موازنة، واعتامد الرصف  تناقش الحكومة املوازنة 
عىل  املوازنة  اقرار  تأخر  حال  يف  الدستور  ينص  اذ  عرشية.  االثنتي  القاعدة  عىل 
قسمة رقم االنفاق من آخر موازنة عىل 12 )عدد اشهر السنة( والرصف عىل اساس 
هذا الرقم حتى يصري اىل اقرار املوازنة الجديدة. لكن االستثناء املوقت اصبح واقعا 

مستمرا نتيجة اسباب سياسية وتقنية يف ظل الخالفني السيايس والقانوين حولها 

مقال
عجز امليزان التجاري يحتاج

الى التعامل باملثل وترشيد االستيراد
الحديث عن الصناعة مهم، ويوازيه يف االهمية املوضوع االسايس الذي ما زال غائبا 
التجارية  القائم منها عرب معالجة موضوع االتفاقات  وهو ايجاد االسواق او توسيع 

املعقودة بني لبنان والدول العربية واالجنبية.
القريبة، مثل  اتجاه االسواق  التي جرت منذ سنوات كانت تصب يف  كل املحاوالت 
اىل موضوع  االلتفاف  وايران، من دون  والعراق  السعودية  سوريا واالردن واململكة 
االوروبية  االسواق  يف  وخصوصا  محليا  املنتجة  للسلع  االنتاجي  الوجود  تعزيز 
واالفريقية التي توجب قبل كل يشء تحريك االتفاقات التجارية املعقودة منذ فرتة 

طويلة، والتي تطبق جزئيا ملصلحة الفريق االخر.
يكشف هذا الواقع الحجم الكبري يف العجز يف امليزان التجاري يفوق 15 مليار دوالر، 
اي ما يوازي 30% من الناتج املحيل االجاميل. نالحظ ان العجز يف امليزان التجاري 
انخفض يف االعوام املاضية مع 17294 مليون دوالر عام 2013، اىل 17182 مليونا 
النظر يف  اعادة  يتطلب  الواقع  عام 2015. هذا  مليونا  اىل 15117  ثم  عام 2014، 
امليزان  يف  العجز  فوارق  لتلقيص  والدول  لبنان  بني  املعقودة  التجارية  االتفاقات 
االسواق  يف  لوجودها  اضافية  فرصة  اللبنانية  املنتجات  اعطاء  طريق  من  التجاري 
الصادرات  بني  توازن  العجز هو خلق  تخفيف  ان  القول  يعني هذا  وال  الخارجية. 
واملستوردات الن لبنان بلد استهاليك، وتاليا ميكن تقليص العجز قدر االمكان وايجاد 

منفعة للمنتجات املحلية.
ال بد من التوقف عند مالحظة بارزة، هي ان اسباب عدم تحريك االتفاقات التجارية 

طوال السنوات املاضية تعود اىل جملة امور ابرزها:
العربية، النها  التصدير اىل بعض االسواق  اللبناين من طلب زيادة  الجانب  • خوف 

باتت متلك منتجات متقدمة، فتكون النتيجة الوقوع يف النقصان.
والعالقات  االتفاقات  موضوع  ملالحظة  الدائم  االقتصادي  الجهاز  وجود  عدم   •
التجارية واالقتصادية، ومن دون ان يأخذ الجانب اللبناين مبادرة تحريك االتفاقات 

التجارية املشرتكة.
•  الرصاع بني االدارات عىل صالحيات تويل شؤون العالقات التجارية الخاصة، اضافة 

اىل املبادرات التي تقوم بها فاعليات االقتصادية يف القطاع الخاص.
اىل  باللجوء  الدامئة  التجارية  االتفاقات  •  محاوالت قدمية متجددة لالستعاضة عن 
الصفقات املتكافئة، الن لبنان مل يتمكن حتى االن من تحسني رشوط تسويق منتجاته 

يف الخارج.
اىل  بالنسبة  اقل مام هو  يبقى  الجمركية  للتعرفات  تعديل  االن من  ما حصل حتى 
السلع اللبنانية املصدرة اىل الخارج، والقيود املفروضة من جمركية وغري جمركية حتى 
مع بعض الدول العربية التي يفرتض ان تكون السلع اللبنانية لديها، ال سيام املعفاة 

تحظى بتسهيالت واملعاملة باملثل. 
لكن االهم يف االمر، هو ان بعض البلدان التي يصّدر اليها لبنان بدأت تخفف من 
استريادها من البضائع اللبنانية، فام هو السبب؟ وملاذا ال يجرى اي تحقيق او بحث 

من السلطات الرسمية اللبنانية ملعرفة املشكلة ومعالجتها.
تقاعس  هو  التجاري  امليزان  يف  العجز  عن  الوحيد  املسؤول  ان  نستنتج  هنا  من 
السلطات الرسمية عن اتخاذ االجراءات املناسبة يف ما يخص التعامل باملثل، وتحفيز 

التصدير، وترشيد االسترياد. 

عصام شلهوب

يعود تاريخ آخر موازنة اقرها مجلس النواب اىل 
السياسية  الخالفات  تؤدي  ان  قبل  عام 2005، 
الحكومات  اعدتها  التي  املوازنات  تجميد  اىل 

املتعاقبة من دون عرضها عىل املجلس النيايب.
اوجها  املعنيني  االطراف  بني  الرصاع  واتخذ 
مبلغ  وتحديدا  العام،  املال  اهدار  حول   عدة 
املوازنة  مشاريع  قيمة  هي  دوالر،  مليار   11
اللبنانية خارج  الحكومة  انفقت مبوجبها  التي 
عام 2009  عام 2005. وقد صدر  موازنة  اطار 
عرضا  تضمن  الذي  املستحيل"  "اإلبراء  كتاب 
لـ"التجاوزات القانونية واملالية". يف املقابل صدر 
كتاب "االفرتاء يف كتاب اإلبراء" من دون أن تحل 
االرقام والتربيرات القانونية الواردة يف الكتابني 

اي جديد عىل صعيد املوازنات الغائبة.
تقدم  ان  عىل  الدستور  من   83 املادة  نصت 

شاملة  موازنة  النواب  مجلس  اىل  الحكومة 
الجديدة.  السنة  عن  ودخلها  الدولة  نفقات 
ويقرتع عىل املوازنة بندا بندا. كام ان املادة 86 
عدم  يكون  املوازنة  القرار  اصوال  وضعت  منه 

التزامها مخالفة للدستور.
يودع  بان  العمومية  املحاسبة  قانون  قىض 
مجلس الوزراء السلطة الترشيعية، ضمن املهلة 
املهددة يف الدستور يف بداية عقد ترشين االول 
من كل سنة، مرشوع املوازنة يف صيغته النهائية. 
مجلس  اىل  املال  وزير  يقدم  بان  قىض  كام 
االقتصادية  الحالة  عن  مفصال  تقريرا  النواب 
واملالية يف البالد )فذلكة املوازنة(، وعن املبادئ 
التي اعتمدتها الحكومة يف مرشوع املوازنة. ال 
السلطة  اال بعد مصادقة  نافذة  املوازنة  تصبح 
بان  قىض  الدستور  ان  اال  عليها.  الترشيعية 

عىل  النهائية  املالية  االدارة  حسابات  تعرض 
مجلس النواب ليوافق عليها قبل نرش املوازنة.

موازنات  اقرار  عدم  وراء  الحقيقي  السبب 
الدولة من عام 2006 لغاية عام 2011 هو عدم 
صحة حسابات االدارة املالية النهائية لغاية عام 
2007، وعدم انجاز الحسابات عن عامي 2008 
الحسابات  هذه  احالة  عدم  وبالتايل  و2009، 
من الحكومة اىل مجلس النواب، وفقا لالصول، 

وضمن املهل الدستورية والقانونية.
تأليف  اىل  الوزراء  مجلس  مبادرة  اىل  ذلك  ادى 
لجنة وزارية ملعالجة قطع حساب موازنة الدولة، 
من  قانون  مرشوع  عىل  اللجنة  وافقت  حيث 
بالنفقات  جدول  عىل  للمصادقة  وحيدة  مادة 
املرصوفة فعليا عن السنوات 2006 لغاية 2009 
حسابات  قطوعات  مثابة  الجدول  هذا  واعتبار 
عن السنوات تلك. اال ان هذا املرشوع سقط، النه 
شكل فضيحة دستورية وقانونية بحسب الخرباء.

وخالفا الحكام املادة 195 من قانون املحاسبة 
اعداد  من  الحكومة  املشرتع  اعفى  العمومية، 
النهائية لعام 1990 وما قبل بسبب  حساباتها 
قانون  صدر   2006/2/3 تاريخ  ويف  االحداث، 
موازنة الدولة لعام 2005 مبوجب القانون رقم 
715 وقضت املادة 23 منه "برصف النظر نهائيا 
املركزيني،  املحتسبني  مهمة  اعداد حساب  عن 
املوازنة  حساب  وقطع  العام،  املهمة  وحساب 
ديوان  ميارس  ان  عىل  و1992،   1991 للسنتني 
من  اعتبارا  الحسابات  عن  رقابته  املحاسبة 

حسابات السنة 1993".
ماذا يعني عدم انجاز الحسابات؟ 

النهائية، ال  املالية  الدولة  انجاز حسابات  عدم 
سيام قطع حساب موازنة الدولة وحساب املهمة 
العام، يؤدي اىل تعطيل الرقابة املالية عىل تنفيذ 

موازنة الدولة، حيث ان هدف الرقابة املالية:
• التأكد من ان تنفيذ املوازنة يسي وفقا لالجازة 

التي اعطاها مجلس النواب.
تجاوز  وعدم  التنفيذ  حسن  من  التأكد   •

االعتامدات املرصدة. 
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• التثبت من صحة تحصيل الواردات املقررة. 
• تجنب التبذير والهدر. 

• انفاق االعتامدات وفقا لالصول ويف الغايات 
مراقبة  ذلك  ويوجب  اجلها.  من  رصدت  التي 
بتنفيذ  يقومون  الذين  والهيئات  االشخاص 
النفقات، وكذلك الذين يتولون تحقيق الواردات 
وتحصيلها، وبصورة عامة جميع الذين يتولون 
ادارة االموال العمومية وزراء وموظفني، وتحديد 

مسؤولياتهم عند االقتضاء.
ان الرقابة عىل تنفيذ املوازنة، يجب ان متارسها يف 
االصل السلطة الترشيعية التي اجازت للحكومة 
الجباية واالنفاق ضمن حدود رسمتها لها، حتى 
اال ان مامرسة هذه  التنفيذ.  تتأكد من حسن 
يف  يتوافران  ال  وتفرغا  اختصاصا  تحتم  املهمة 
الغالب يف الربملان، كام تستلزم حيادا وتجردا ال 
ميكن ان يتوفرا، بصورة اكيدة، اال يف هيئات ال 

تتأثر بالنزاعات والتيارات السياسية.
الهيئة  ايجاد  اىل  بالدول  حدا  كله  هذا  ان 
املناسبة ملامرسة الرقابة، فناطها بعضهم بديوان 
االخر  بعضهم  وناطها  لبنان،  يف  كام  املحاسبة 
بهيئات مامثلة، اال ان هذه الهيئات عىل اختالف 
تسميتها تتفق يف موضوع مهمتها، وهي القيام 
تودع  تقارير  نتيجتها  يف  تضع  متهيدية  برقابة 
السلطة الترشيعية مع الحسابات النهائية ليك 

تجري الرقابة الربملانية عليها.
يقوم ديوان املحاسبة يف لبنان مبامرسة سلطته 
اداري وقضايئ. فالسلطة االدارية  عىل نطاقني: 
املوازنة،  تنفيذ  عىل  املسبقة  برقابته  ميارسها 
وبتقارير ينظمها نتائج الرقابة املسبقة واملؤخرة 
فيامرسها  القضائية  السلطة  اما  بها.  قام  التي 
الديوان برقابته املؤخرة عىل الحسابات وعىل كل 
وينظم  العمومية.  االموال  ادارة  يتوىل  موظف 
الديوان يف نهاية كل سنة تقريرا سنويا يضمنه 
نتائج رقابته، ذاكرا فيه املخالفات االساسية التي 
ارتكبها الوزراء واملوظفون واملسؤولون، ويرفعه 

اىل السلطات العليا.
املالية  الدولة  انجاز حسابات  عدم  فإن  كذلك 
النهائية يؤدي اىل تعطيل الرقابة السياسية التي 
تتجىل يف رقابة السلطة الترشيعية عىل السلطة 
التنفيذية بصور عدة اهمها الرقابة الربملانية يف 

اثناء تنفيذ املوازنة.

اقرار املوازنة لن ينتهي اال باتفاق سيايس شامل عىل مكامن الخالف.
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إقتصاد
الناحية  من  اما  النظرية.  الوجهة  من  هذا 
العملية، فلم يكن للرقابة الربملانية بواسطة قطع 
اعتاد  وقد  جدية،  فعالية  اي  املوازنة  حساب 
مجلس النواب املصادقة عىل قطع الحساب من 
عىل  املصادقة  يف  جرى  كام  مناقشة،  اي  دون 

قانون قطع حساب موازنة 2003.
كيف يعيش لبنان اليوم وكيف تنفق الدولة؟

الرؤية  تنعدم  وحيث  املوازنة،  اقرار  عدم 
االقتصادية العامة، يسمى يف علم القيادة "السري 
تخطيط  دون  من  االنفاق  ويتم  الفوىض"،  يف 
ومن دون  ضوابط ، اذ ال توجد اعتامدات وال 
يوجد سقف مجاز لنفقات الحكومة، بحيث ال 
بحسب  النيايب  املجلس  اال  االنفاق  يجيز  احد 

الدستور اللبناين وقانون املحاسبة القانونية.
"رؤية  هي  الخرباء،  يحددها  كام  واملوازنة 
زمنية  فرتة  يف  للحكومة  واجتامعية  اقتصادية 
معينة هي سنة كاملة، وخالل هذه السنة تقدم 
التي  والنفقات  االيرادات  عن  بيانا  الحكومة 
توجد  ال  وعندما  الفرتة"،  ستؤديها خالل هذه 
موازنة، يتم االنفاق عىل اساس القاعدة االثنتي 

عرشية كام هو حاصل يف لبنان اليوم.
مع غياب املوازنة وحصول االنفاق عىل اساس 
القاعدة االثنتي عرشية يعني ان ليس للحكومة 
برنامج اصالحي مايل او اقتصادي او اجتامعي، 
وان  االعامل،  بتسيري  اشبه  نشاطها  وصار 
الحكومة يف هذه الحالة تقوم بعمليتي الجباية 

القيام  عىل  القدرة  دون  من  فقط  واالنفاق 
وبرامج  االستثامرية  املشاريع  او  باالصالحات 

تنموية.
العرش  لبنان خالل  ان  املوازنة،  غياب  سلبيات 
رؤية  وال  خطة  لديه  تكن  مل  املاضية  سنوات 
االصالحات  صعيد  عىل  خرس  انه  اىل  ادى  ما 
جباية  وتحسني  واالستثامر  واالمناء  االجتامعية 

الدولة وعىل صعيد ترشيد االنفاق.
 املوازنات هي ادارة للتنمية. لو كانت موجودة 
املاضية  الفرتة  خالل  الحكومات  الستطاعت 
مع  نتعامل  مل  والننا  العام.  الدين  تغطية 
املوضوع عىل هذا املستوى، تحولت املوازنات 
وتكلفة  للموظفني  واالجور  الرواتب  تأمني  اىل 
الكهرباء وخدمة الدين العام. ويبدو انه لغاية 
اليوم ليس لدى الحكومات اللبنانية اي امكان 
او  امنائية  خطوات  بأي  للقيام  قانوين  او  مايل 

اجتامعية.
عىل  الفعلية  الرقابة  تختفي  املوازنة  غياب  يف 
مالية الدولة من الجهات الرقابية، سواء ديوان 
النظام  ان  النواب، مبعنى  مجلس  او  املحاسبة 
املايل مخرتق والجهات الرقابية باتت غري فاعلة 
كام انه مل يعد يف مقدور الحكومة القيام بالرقابة 
بالتايل  ميكن  ال  االدارات.  عمل  عىل  الفعلية 
ضبط عمليات الهدر والرسقة التي قد تحصل 
يف االدارات العامة، طاملا ال توجد موازنة وغياب 

السلطات الرقابية.

ان مقتل املوازنات موجود يف قلبها. فيها الهدر 
التي  والظاهرة  السود  والصناديق  والفساد 
يغذيها العامل السيايس الذي غيب حتى اليوم 
املوازنة  تأيت  وحتى  املطلوبة.  االصالح  عملية 
فكر  خالل  من  وضعها  يجب  وفاعلة،  دقيقة 
القطاع العام، عىل ما يشري اليه اهل االختصاص. 
مراجعتها  تتم  اسرتاتيجية  رؤية  تحمل  ان  اي 
كل 3 اشهر ومعرفة ماذا تحقق منها وماذا مل 

يتحقق.
ان الطريقة التي اتبعت سابقا يف وضع املوازنة 
العجز،  وحجم  االنفاق  بنود  وضع  عىل  تقوم 
االيرادات.  مصادر  عن  البحث  يبدأ  ثم  ومن 
فإما ان تأيت من طريق االستدانة، او البحث عن 
رضائب جديدة. االمران هام من ابرز معوقات 
االعباء،  زيادة  تعني  الدين  زيادة  التنمية، الن 

وزيادة الرضائب تعني خفض االستهالك العام.
البعض من خرباء االقتصاد عىل وجوب  يشدد 
تحرير املوازنة، النها تحتاج اىل استبدال السياسة 
الضيقة بالسياسات التنموية. واذا مل يتوافر يف 
االدارة الرسمية من يعرف مبثل هذه السياسات، 
يجب تلزميها اىل القطاع الخاص وتحصينها من 

كل االرضار وابرزها الفساد. 
يؤثر غياب املوازنة عىل رؤية املؤسسات املالية 
النظرة  عىل  سلبا  تؤثر  فهي  للبنان.  الدولية 
ووضعه  السيادية  وديونه  لبنان  اتجاه  يف 
اىل  يؤدي  انه  ذلك  تداعيات  ومن  االقتصادي، 
ارتفاع املخاطر السيادية، اي امكان رفع الفوائد 

وابتعاد املستثمرين عن لبنان.
لعام  العامة  املوازنة  درس  بدء  ان  يف  ال شك   
2017 غاية يف االهمية، بعد سنوات من االنفاق 
املخالف للدستور وفق القاعدة االثنتي عرشية. 
وهذه العملية تضع مرشوع املوازنة عىل سكة 
معايري  اهم  من  وهي  الدستورية.  املؤسسات 
املحليني  املراقبني  وكل  اللبنانيني  ثقة  استعادة 
بانجاز مرشوع  الحكومة  تقوم  وان  والدوليني، 
يقوم  النواب، وان  اىل مجلس  القانون وارساله 

املجلس باقراره.
املوازنة  اقرار  ان  يرى مراقبون  لبنان،  والننا يف 
لن ينتهي اال باتفاق سيايس شامل عىل مكامن 

الخالف. 
ع. ش    يف غياب املوازنة تختفي الرقابة عىل مالية الدولة سواء من ديوان املحاسبة او مجلس النواب.
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تتسم صناعة الدواء يف لبنان بالتطور التكنولوجي، والعمل 
اكرث  توازي  وتقنية  برشية  وطاقات  وقدرات  بامكانات 
جوهرية  تحديات  تواجه  لكنها  تقدما.  الصناعية  الدول 
واالغراق،  الطاقة،  كلفة  ارتفاع  اىل  االرض،  سعر  غالء  من 
والتهريب، وعدم توافر الحامية والدعم، فضال عن تعرّض 

القطاع ملنافسة كبرية من الدواء االجنبي املستورد 

حمايتها تحتاج الى قرار سياسي 
صناعة األدوية تجبه تحديات جوهرية 

إقتصاد
عصام شلهوب

االعتامد عىل السوق املحلية لصناعة الدواء بدال من السوق العاملية، 
واعتامد   الخارج،  يف  اللبناين  الدواء  وتسجيل  الدواء،  سوق  وتنظيم 
سياسة الدعم والحامية محليا كام يحصل يف دول العامل، محور لقاء 
نقابة  ورئيسة  الحاج حسن  الصناعة حسني  وزير  مع  العام"  "االمن 
بقرار  اشادا  اللذين  لبنان كارول ايب كرم  اصحاب مصانع االدوية يف 
الدواء املستورد بدواء  العامة غسان حاصباين استبدال  وزير الصحة 

محيل يف كل الصيدليات يف لبنان.

االهم  كانت  لبنان  يف  االدوية  صناعة   ■
بعد  تراجعت  انها  اال  االوسط،  الرشق  يف 
كيف  االسترياد.  امام  الباب  وفتح  الحرب 

ميكن العودة بها اىل ما كانت عليه؟
باملثل  املعاملة  هو  واحد،  امر  املطلوب   □
يف تسجيل الدواء. علينا ان ال نسجل الدواء 
الي دولة ال تسجل الدواء اللبناين لديها اال 

بحسب حاجة السوق.

■ لكن الواقع يشري اىل عكس ذلك. االدوية 
املحلية.  الحاجة  تفوق  لدينا  املسجلة 

فكيف ميكن مواجهة ذلك؟
نثبت  مل  اليوم  اىل  ال.  او  دولة  اننا  اما   □
يستورد  لبنان  بسيطة.  املعادلة  دولة.  اننا 
سنويا مبليار و200 مليون دوالر ادوية من 
الخارج، يف مقابل 100 مليون دوالر الدوية 
مصنعة محليا. ما هو املانع ان تصبح قيمة 
كنا  لو  دوالر.  مليون   300 املحيل  الدواء 
هناك  ان  القول  استطاعتنا  يف  كان  نصّدر 
يدلنا  من  حرة.  وتجارة  وتصديرا  استريادا 
اللبناين  الدواء  بتسجيل  تقوم  دولة  عىل 

للدخول اىل اسواقها؟

■ ما الذي مينع ذلك؟
تحمي  الدول  تلك  بساطة،  بكل   □
صناعتها. كتبت اىل عدد من الدول اسألها 
عن اسباب عدم تسجيل املصانع واالدوية 
اننا نقوم بتصنيع  اللبنانية، فكان الجواب 
لبنان  استطاعة  يف  اذا،  نفسه.  املنتج 
عن  والتوقف  نفسه  الجواب  اعتامد  
االشارة  مع  قانوين.  حق  وهذا  التسجيل، 
لبنان  يف  االجنبي  الدواء  تسجيل  ان  اىل 

مثل "رشبة مي".

واذا  الصحة؟  وزارة  مسؤولية  هذه  هل   ■
كانت كذلك ما الذي مينعها من اتخاذ مثل 

هذا القرار؟
القرار  سوى  ذلك  مينع  يشء  ال  طبعا.   □
السيايس. خصوصا وان  الدواء ميثل يف عجز 
 ،%7 اىل   6 اي   ،16 من   1 التجاري  امليزان 

فيام ميثل استرياده 2% من الناتج املحيل.

الدواء  جودة  اىل  السبب  يعود  هل   ■
ونوعيته مثال؟

وزارة  عىل  كذلك  االمر  كان  لو  ابدا.   □

الحاج حسن: 
اما نحن دولة او ال

الدواء  تسجيل 
االجنبي في لبنان مثل 

"شربة مي"

وزير الصناعة حسني الحاج حسن.

الجودة  شهادة  اعطاء  عن  التوقف  الصحة 
.)GNP( لهذه املصانع

■ اال تواكب صناعة الدواء التطور التكنولوجي؟

االولية  واملواد  والتقنيات  املعدات   □
وكذلك  اوروبا،  من  كلها  الجودة  ومراقبة 
ويف  اليابان،  او  اوروبا  من  املرخص  الدواء 
وفق  املنافسة  الصناعة  هذه  استطاعة 

املطلوبة. املعايري 

الصناعة  هذه  امكانات  كل  ان  طاملا   ■
التصدير  لبنان  يستطيع  ال  ملاذا  اوروبية، 

اليها؟
من  انطالقا  بذلك  يسمحون  ال  النهم   □
بكل  السبب  هو  هذا  منتجاتهم.  حامية 
بساطة. املشكلة  ان الجميع يقولون الحق 
لتصحيح  املبادرة  يأخذ  احد  وال  معك، 

الوضع.

تتوافر  ال  الخارجية  االسواق  كانت  اذا   ■
توظف   ال  ملاذا  محدودة،  املحلية  وسوقنا 
استثامرات ضخمة النشاء مصانع لالدوية؟ 
اىل  يسعى  االجنبية  الرشكات  بعض   □
تكلفة  ان  وجدت  النها  لبنان  يف  التصنيع 
االحتفاظ  مع  اوروبا،  من  ارخص  التصنيع 
اىل  بالتصدير  لنا  السامح  عدم  مبوقفها 

اوروبا.

■ هل االمر يتعلق باوروبا فقط؟
□ نحن نبحث عن كل االسواق، واتصاالتنا 
علام  الدوائية،  منتجاتنا  لتسويق  مستمرة 
تعزيز  كيفية  ايضا  يشمل  البحث  ان 
هي  الدواء  صناعة  ليست  اقتصادنا. 
املشكلة، املشكلة التي يجب االضاءة عليها 
هي عجز امليزان التجاري الذي يوازي 16 
30% من  اكرث من  يشكل  ما  مليار دوالر، 

الناتج املحيل.

■ اذا املطلوب السعي اىل تعزيز النمو؟
□ كيف ميكن ذلك؟ النمو يحتاج اىل تعزيز 
القطاعات املنتجة، ولغاية االن ال ارى امال. 

االمر يحتاج اىل قرار سيايس.

■ ما هو الدور الذي تقومون به؟
□ لست انا القرار السيايس.

■ اال تضغط يف هذا االتجاه؟
الجميع  استطاعتي.  قدر  احاول  طبعا،   □
نحو  مييل  الجو  ان  واعتقد  املشكلة  يعيش 

التحسن.

■ متى نلمس ذلك؟
اليوم  القرار  اتخذ  لو  وقت.  اىل  يحتاج   □
النتائج  يعطي  حتى  سنتني  مدة  يلزمه 

املطلوبة. االقتصادية 

■ كيف ميكن اتخاذ هذا القرار؟
بداية  هناك  ان  اقول  دقيقا  اكون  يك   □
قرار لدى كل من رئيس الجمهورية ورئيس 

الحكومة ووزيري املال واالقتصاد.

■ َمن يحارص صناعة الدواء؟
االسواق  فتح  عىل  يقوم  منط  لبنان  يف   □
بفتح  قمنا  فقط.  للدواء  وليس  يشء  لكل 
يف  الجمركية  الرسوم  وخفض  االسواق 
رسومها  وخفض  االسواق  فتح  عدم  مقابل 
اخرى  وسائل  مثة  منتجاتنا.  امام  الجمركية 

ملنع دخول منتجاتنا.

مامرسة  يف  املستوردين  دور  هو  ما   ■
الضغط؟

□ كل تجمع يسعى اىل تحقيق سياسته.

■ هل ميلك هذه القوة؟
□ طبعا ميلك قوة الضغط.

االسواق  اىل  الدخول  اىل  نسعى  كيف   ■
الخارجية؟

من  وعدد  كاوروبا  االساسية  االسواق   □
اما  بدخولها.  لنا  يسمح  ال  املنطقة  بلدان 
االسواق االخرى فندخلها بصعوبة، خصوصا 
املنتجة  بالدول  مرتبطة  مصالحها  وان 

للدواء التي تنافس عىل نحو كبري.

■ والحل؟
انطالقا  التصدير  ورفع  االسترياد  خفض   □
اىل  الوصول  علينا  باملثل.  املعاملة  من 

الدول  اىل  صادراتنا  برفع  لنا  تسمح  نقطة 
رفع  اىل  باالضافة  اسواقنا  اىل  تصّدر  التي 

االستهالك من السوق املحلية.

■ لكن هناك قطاعات سترضر؟
□ ان يترضر جزء افضل من ان يترضر كل 
االقتصاد. هل يجب ان يستمر عجز امليزان 
لكل  رضر  انه  دوالر؟  مليار   16 التجاري 

البلد من اجل ان يستفيد فالن وفالن.

من  كبري  بدعم  يتمتعون  هؤالء  لكن   ■
املسؤولني؟

املسؤول  وعىل  الحقيقة،  ارشح  انا   □
والشعب ان يتحمال مسؤوليتهام تجاه هذا 
سنويا  دوالر  مليار   16 هناك  الن  الواقع، 

تخرج من لبنان.

■ ماذا عن القرارات االخرية لوزير الصحة 
"الجينرييك"؟ املتعلقة بدواء 

يسمح  ال  ان  الصحة  وزير  عىل   □
الواجب  الدواء  تحديد  يجب  بل  فقط، 
استعامله لكل الجهات الضامنة يف لبنان، 
قد  كانت  القرار  هذا  مثل  وان  خصوصا 
عام  الحريري  الرئيس  حكومة  اتخذته 
2010، وينص عىل ان يكون لكل الجهات 
موحدة.  تقدميات  الضامنة  اللبنانية 

فلامذا مل ينفذ؟

■ ملاذا؟
الوقت  من  الكثري  يلزمنا  انه  السبب   □
معنى.  من  للكلمة  ما  بكل  دولة  لنصبح 
موازنة  مناقشة  اثناء  يف  املوضوع  ساطرح 
عدم  اسباب  عن  واسأل  الصحة،  وزارة 
التنفيذ  ان  علام  املتخذة،  القرارات  تنفيذ 
عىل  استمررنا  واذا  طائلة.  امواال  يوفر 
التدهور  من  مزيد  اىل  نحن  املنوال  هذا 
العام  الدين  الهاوية.  نحو  واالنحدار 
امليزان  يتنامى وعجز  املوازنة  يرتفع وعجز 
التجاري يرتفع والنمو االقتصادي ال يتعدى 
اننا  عىل  تدل  املؤرشات  هذه  كل   .%1.5

نتجه وبرسعة نحو الهاوية. 
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صناعة  قطاع  واقع  اىل  تنظرين  كيف   ■
الدواء اليوم مقارنة مبا كانت عليه سابقا؟

يف  لبنان  يف  الدواء  صناعة  بدأت   □
الخمسينات، وقد حققت نجاحا كبريا ومتكنت 
من دخول معظم اسواق الرشق االوسط، اال 
ان الحرب خفضت عدد مصانع االدوية التي 
مصانع،   8 اىل  مصنعا   16 حدود  يف  كانت 
اننا  غري  عملها.  حجم  انخفاض  اىل  باالضافة 
متكنا بعد الحرب من معاودة نشاطنا، وارتفع 
عىل  موزعة  مصنعا   11 اىل  مصانعنا  عدد 
حبوب  ادوية  تصنع  مصانع   8 اآليت:  الشكل 
يصنعان  معمالن  وحقن،  وسوائل  وعبوات 
املحلية  للسوق  شاملة  تغطية  مع  االمصال 
الغذائية.  للمتمامت  مصنع   ،%100 بنسبة 
حصتنا  زالت  ما  املهمة  االنتاجية  طاقتنا  مع 
 .%7 تتعدى  وال  صغرية  املحلية  السوق  من 
الخاصة  الطبية  مستحرضاتنا  لدينا  ان  املهم 
باجازة  املصنعة  املستحرضات  اىل  باالضافة 
مستحرضاتنا  من  حصتنا  عاملية.  مصانع  من 
اضفنا  لو   %13 اىل  ترتفع   %7 هي  الخاصة 
اليها املستحرضات املصنعة باجازة يف ارشاف 

مختربات اوروبية وامريكية ويابانية.

الذي  االنتاج  بني  الهوة  ردم  ميكن  كيف   ■
النسبة  الذي يغطي  يصل اىل 7% واالسترياد 

الباقية؟
صحيا  نظاما  متلك  التي  الدول  جميع   □
 %30 نحو  فيها  االسترياد  يشكل  سليام 
لبنان  يف  عندنا  اال  محلية.  صناعة  والباقي 

الفرق كبري ومقلق، حيث ان االسترياد يشكل 
فثمة  الهوة،  نغطي  كيف  اما   .%90 تقريبا 
والننا  الصناعة.  هذه  تدعم  ان  ميكن  حوافز 
متمسكون بنظامنا االقتصادي الحر ال نسعى 
الغاء احد.  السوق، وال نهدف اىل  اىل اغالق 
واليوم  والتوازن،  التكامل  اىل  نسعى  نحن 
بسبب  طاغ  االسترياد  الن  التوازن  اىل  نفتقد 
بشكل  تساعد  التي  االجراء  املرعية  القوانني 
باعطاء  نطالب  نحن  ذلك.  عىل  آخر  او 
الحوافز،  قدر ممكن من  اكرب  الدواء  صناعة 
منها مثال اعطاء االفضلية للصناعة املحلية يف 
املناقصات الرسمية التي تجريها الحكومة، ما 

يؤمن لها حصة كبرية من السوق الداخلية.

هذا  مثل  عن  تحدث  الصحة  وزير  لكن   ■
االجراء؟

قرار  اتخاذ  عىل  سيعمل  انه  عن  تحدث   □
االفضلية  لبنان  يف  الدوائية  الصناعة  العطاء 
الحافز  لكن  الصحة.  وزارة  مناقصات  يف 
للصيديل  االجازة  هو  اتخذه  الذي  االخر 
"جينرييك"  بآخر  "جينرييك"  دواء  استبدال 
الحافز  بسيطا.  حافزا  يعترب  لبنان  يف  مصنع 
الدواء  صناعة  انعاش  عىل  واملساعد  االكرب 
التي  البلدان  الدواء هي  تسجيل  عملية  هو 
من  بأي شكل  وال  نستطيع  ال  منها.  تستورد 
الدول  اليها، حكومات تلك  الدخول  االشكال 
تحمي صناعتها. نحن لسنا مع اغالق الباب، 
يف  اسواقها،  توسيع  اىل  تسعى  دول  فهي 

مقابل اغالقها امامنا.

ابي كرم: تسجيل الدواء
في بلدان االستيراد

املضافة  القيمة 
الدويتنا اهم بكثير 
من تلك املستوردة 

رئيسة نقابة اصحاب مصانع االدوية كارول 
ايب كرم.

الدواء  ملحارصة  االجراء  هذا  ان  هل   ■
اللبناين؟

□ ليس هناك من يحارص الدواء يف لبنان. 
لكننا يف حاجة اىل حوافز وتنظيم، والسعي 
اىل ان نعامل باملثل. كام تدخل كمية 410 
ادوية مثال من االردن اىل لبنان، عىل االردن 
من  نفسها  الدواء  كمية  بادخال  السامح 
املعنية  الوزارات  جميع  عىل  اليه.  لبنان 
االقتصاد،  الخارجية،  الصحة،  لبنان  يف 
مبارشة  رسمية  محادثات  اجراء  الصناعة، 
الدول،  تلك  يف  اللبنانية  السفارات  عرب  او 

االفضلية،  اللبناين  الدواء  اعطاء  اجل  من 
الدول لتسجيل منتجاتنا  تلك  وفتح اسواق 
جدا.  كبرية  اسواقا  باعتبارها  الدوائية، 
 نحن ال نسعى اىل اغالق سوقنا  امام احد، 
ابوابها  فتح  االسواق  تلك  عىل  يجب  لكن 

امام دوائنا.

لدينا  الدواء  يسجل  من  مقولة  عن  ماذا   ■
االعتامد  علينا  واال  دواءنا،  يسجل  ان  عليه 

عىل منتجاتنا املحلية؟
□ هذا التوجه يحتاج اىل قرار سيايس وبعض 

التدابري لدى الوزارات املختصة.

■ املستوردون هم جزء من الذين يحارصون 
املنافسة  باعتامدهم  لبنان،  الدواء يف  صناعة 

يف االسعار؟
بالسعر،  املنافسة  استطاعتهم  يف  طبعا   □
تدعم   بلدان  من  يستوردون  وانهم  خصوصا 
املستورد  ميلك  ولذلك  كبري،  بشكل  صناعاتها 
من  محارصون  نحن  كبرية.  تنافسية  قدرة 
االسواق  اىل  الدخول  نستطيع  وال  الداخل 

الخارجية.

■ ما هي االسباب التي تجعل كلفة صناعة 
الدواء املحلية مرتفعة؟

املحافظة  من   انطالقا  نعمل  الننا  اوال   □

وثانيا  املريض.  وصحة  الطبي  املستوى  عىل 
اي  متلك  ال  "الجينرييك"  ادوية  استرياد  الن 
حيث  من  اللبناين  الدواء  عىل  مضافة  قيمة 
مراقبة  ادويتنا  النوعية.  حيث  ومن  الجودة 
عىل نحو دقيق جدا من وزارة الصحة وغريها 
اهم  لدوائنا  املضافة  والقيمة  املنظامت.  من 

بكثري من تلك املستوردة. 

■ انتم تتحملون اذا مسؤولية تسويق الدواء 
محليا وخارجيا؟

حملة  باطالق  اليوم  نقوم  نحن  طبعا،   □
خالل  من  محليا  املنتج  بالدواء  للتعريف 
وفعاليته،  جودته  عىل  املواطن  اطالع 
الدواء  وبني  بينه  الهوة  حجم  لتقليص 
االسترياد  بني  التوازن  وايجاد  املستورد، 
حقها  االدوية  صناعة  واعطاء  والتصدير، 
التي  الحملة  هدف  الوطني.  االقتصاد  يف 
تسويق  وكون  التوعية.  هو  حاليا  بها  نقوم 
قانونا،  ممنوعا  للمواطن  مبارشة  الدواء 
الطبي. وقد  التوجه اىل الجسم  لذلك علينا 
اصدرت وزارة الصحة السنة املاضية امليثاق 
الدواء،  لتسويق  االخالقية  للمعايري  الوطني 
محدودة  التسويق  عىل  قدراتنا  والتزمناه. 
وتقع ضمن ميثاق املعايري االخالقية لرتويج 
فان  مصنعا،   11 لبنان  يف  كان  فاذا  الدواء، 
منتجاتها  تصّدر  خارجيا  مصنعا   950 هناك 

اىل لبنان. لذلك نبقى النواة الصغرى، ولكن 
ولدينا  الوطني،  االقتصاد  يف  مهم  دورنا 
القدرة عىل زيادة حجم العمل يف حال تم 
اننا  اىل  االشارة  مع  املحلية.  السوق  توسيع 
نستقطب اهم رشكات عاملية تنقل خرباتها 
يف  مضافة  قيمة  ولديها  الينا،  التكنولوجية 
لبنان  وتستعمل  املبتكر،  الدواء  صناعة 
االحوال  كل  يف  املنطقة.  اىل  تصدير  نقطة 
اي  ينقطع  مل  وطننا  فيها  مر  التي  الصعبة 
اليوم  تستعد  مصانعنا  هنا.  مصنع  دواء 

الحيوية. التكنولوجيا  لتصنيع 

الدواء  بني  املنافسة  عنارص  ابرز  هي  ما   ■
املستورد واملصنع محليا؟

□ املستورد يدخل اىل السوق من دون دفع 
رضيبة القيمة املضافة، بينام مصانع االدوية 
االولية  املواد  كل  عىل  الرضيبة  هذه  تدفع 
تسرتد  انها  مع  الصناعة،  هذه  يف  املستعملة 
ووفق  زمنية طويلة  فرتة  بعد  الرضيبة  هذه 
املحلية  الصناعة  يفقد  ما  معينة  رشوط 
ان  اىل  االشارة  مع  املنافسة.  عىل  القدرة 
 59 املادة  الغاء  لحظت   2017 عام  موازنة  
عن  بالعودة  نطالب  لذلك  االسترياد.  ملنع 
هذا االجراء الننا ال نستطيع االسرتداد اال عرب 
مبارشة،  املواطن  من  وليس  الدولة  خزينة 

التنافسية. وبالتايل نفقد القدرة 

■ الوجود السوري يف لبنان يولد ضغطا 
يتحمله  كبرية  وبكميات  الدواء  قطاع  عىل 
االقتصاد الوطني، عرب رشاء الحاجات الطبية 

من الخارج بدال من السوق املحلية؟
من  لكان  دولة  كنا  لو  واكرر  اعود   □

املفرتض منع  الجهات املكلفة رشاء االدوية 
برشائها  والزامها  الخارج،  من  تشرتيها  ان 

من السوق املحلية. 

■ ما هي اداة التنفيذ؟

يقيض  الوزراء  مجلس  عن  يصدر  قرار   □
املناطة  الجهات  اىل  سلعة  اي  ادخال  مبنع 
االدوية  مراقبة  الجامرك  وعىل  املرفأ،  عرب 
التي ستدخل، فاذا وجدت ان لها شبيها يف 

لبنان متنع ادخالها.
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كواليس التلفزيون

منذ  اللبناين  االعالم  وفريقه شكلوا ظاهرة خاصة يف  الزعرتي  ان سالم  ال شك يف 
ظهورهم عىل الشاشة عام 2009. يف ادغال الربامج السياسية الساخرة الغارقة يف 
السطحية واالسفاف، متيزت تجربته بالذكاء وخفة الظل والعمق الثقايف رغم جرأتها 
وشعبيتها. ما خلفيات التجربة؟ ما التحديات التي واجهت صانعيها؟ وكيف يخوض 

الزعرتي املنعطف الجديد؟ 

ميثل سالم الزعرتي حساسية الجيل الجديد 
ووعيه وادواته ومرجعياته الثقافية. الفنان 
الشاب املتعدد املوهبة الذي سطع نجمه 
عرب برنامج "يش. ان. ان" )ChiNN( عىل  
شاشة "الجديد"، كان همه االساس وطنيا. 
ميني  فؤاد  مع  قدمه  الذي  الربنامج  هذا 
وادمون حداد، ثم انضم آخرون مثل عبد 
الرحيم العوجي ووسام سعد واكرم سلامن 

جعفر  عباس  اليوم  بقي  فؤاد،  جانب  اىل 
يف  التأثري  هدفه  كان  الدين،  زين  وُجنيد 
الرأي العام من اجل التغيري. ها هو اليوم 
عىل  لكن  للسابق  مشابها  برنامجا  يقدم 
يش"  يش.  "يب.  برنامح   ."LBCI" شاشة 
السخرية  لغة  يف  مييض  الذي   )BBCHI(
املواقف  خالل  من  والنقد  السياسية 
الكوميدية املنسوخة عن الحياة الواقعية. 
تضخيم  عىل  القائم  اسلوبه  الزعرتي  طور 
العيوب الجامعية لفضحها. وما زال يحتفظ 
بالهدف االسايس، اي هّم التغيري وتصويب 
العامة  والشخصيات  املؤسسات  اعوجاج 
نرشات  خالل  من  واملجتمع،  واملواطنني 
والضحك  السخرية  من  تتخذ  ذكية  اخبار 

مسارها اىل التغيري. 
التقت "االمن العام" الزعرتي يف حوار شامل 
عن مشاريعه وتصوره للبنان الذي يحلم به.

■ هل ميكنك ان تعطينا نبذة رسيعة عن 
مسريتك  بدأت  كيف  الجامعية؟  خلفيتك 

املهنية؟
انجاز  العمر اكب عىل  الـ 12 من  □ منذ 
هذا  اعشق  فانا  واالفالم،  الوثائقيات 
بيتسربغ  جامعة  يف  درويس  تابعت  العامل. 
ايضا  سجنت  حيث  املتحدة  الواليات  يف 
لشهرين يف حبس انفرادي، بعدما اعتقدوا 
لبنان،  اىل  عدت  حني  املهم  ارهايب.  انني 
اشتغلت يف قناة "املستقبل" حيث توليت 
سنوات،  لخمس  ستار"  "سوبر  برنامج 
مخرجا  ورصت  له،  منفذا  مخرجا  وكنت 
منه.  االخريتني  السنتني  يف  االوىل  للمراحل 
افكارا  واضع  الوثائقية،  االعامل  انجز  كام 
لها،  وتحسينا  تطويرا  او  تلفزيونية  لربامج 
ونصنع املحتوى، ونضع خططا اسرتاتيجية 
عدة  وبلدان  منابر  يف  عملت  للمنتجات. 

منها الخليج وامريكا ولبنان طبعا.

ان"،  ان  "يش  برنامج  عرب  اشتهرت   ■

سالم الزعرتي: الثقافة سالح فاعل يف مواجهة الطائفية.

فنان اصالحي يواجه عيوب المجتمع ومطبات السياسة
سالم الزعتري: السخرية ممكنة بذوق واحترام

سياتي يوم يتغلب اليوتيوب 
على التلفزيون، والناس 
متوجهون الى االونالين

الوجوه.  من  نخبة  مع  وتقدميك  انتاجك 
عن  مختلف  بانه  الشبايب  الربنامج  متيز 
القنوات.  يف  السائدة  التقليدية  الربامج 

كيف جاءتك فكرته؟ 
 2008 عام  ان"  ان.  "يش.  فكرة  بدأت   □
"املستقبل".  قناة  يف  ازال  ال  كنت  حني 
املمثالن  الربنامج من 30 حلقة قدمه  كان 
الحقا  سمرا.  ايب  وفادي  بوخالد  عصام 
عىل  املسبقة  الرقابة  بسبب  اختلفنا 
الحلقات التي فرضت علينا. عندها غادرنا 
لقناة  العام  املدير  اتاين  فرتة،  بعد  القناة. 
يبحث  كان  الذي  خرض  دميرتي  "الجديد" 
احدا  لكن  لربنامجنا،  مامثلة  فكرة  عن 
يف  العمل.  وبدأنا  تنفيذها،  يف  ينجح  مل 
الذين  الشباب  تحفيز  هدفنا  كان  البدء، 
االقرتاع  عىل  و25   18 بني  اعامرهم  تراوح 
اردنا  بيضاء.  بورقة  وان  االنتخابات  يف 
والتعبري  االنتخابات  يف  للتأثري  تحفيزهم 
ان  ال  بلدهم،  يف  وارادتهم  رأيهم  عن 
يعيشوا كمن يقيم يف فندق. هكذا، بدأت 
اخضعناه  وتدريجا  ان"،  ان.  "يش.  قصة 

وابتكارات وتحسينات.  لتطوير 

برنامج  مجرد  يكن  مل  ان"  ان  "يش   ■
اللبناين  املجتمع  آفات  عىل  اضاء  ساخر. 
والذكورية  والطائفية  العنرصية  مثل 
ان  تعترب  هل  وفكاهي.  هزيل  باسلوب 
يف  دور  لعب  عىل  قادر  مامثال  برنامجا 

معركة التغيري يف املجتمع؟
ُيصنع  الربامج  من  النوع  هذا  طبعا،   □
التأثري  اي  التغيري،  اجل  من  التأثري  بهدف 
اقرار قانون معني،  العام بهدف  الرأي  عىل 
او اي يشء اصالحي سيايس للمجتمع. يأيت 
هذا النوع من الربامج ليحرك املشاهد غري 
ويجعله  الساحة،  عىل  يجري  مبا  املهتم 
يتورط يف التغيري. لذا، احدى مهامت هذه 

الربامج التأثري من اجل التغيري.

اخرتعها  التي  الشخصيات  خالل  من   ■
السياسية  االحداث  عىل  علقتم  الربنامج، 
اللبناين.  املجتمع  شغلت  التي  واالجتامعية 

هل هناك خطوط حمر التزمتم اياها؟ 
ذاتية.  رقابة  نجري  ما  غالبا  نحن   □

لُنعد االعتبار 
الى فن السخرية السياسية

قبل اسابيع رحل يف بريوت الفنان البارز ستافرو جربا، آخر الكبار يف هذا الرعيل 
لرسمة  كله  لبنان  يهتز  كان  الذين  هؤالء  الكاريكاتور.  رسامي  من  املؤسس 
الكاريكاتوري  الرسم  اللبنانية.  املجالت  او  الصحف  احدى  فوق  رسامتهم  من 
يوازي افتتاحية يف قدرته عىل تكثيف املوقف السيايس، او التحليل، وخصوصا 
التحليلية  املقالة  او  االفتتاحية  عن  يتميز  الكاريكاتور  لكن  املبارش.  النقد 
منيعا  تزال حصنا  كانت وال  بريوت  السخرية.  الذي ميتلكه يف  الكبري  بالهامش 
لحرية التعبري يسمح بسقف عال من النقد، وقد دخلت يف تقاليدنا االعالمية 
والسياسية. لكن الخطر يتهدد اليوم هذه الحرية، ليس من جهة رقابة الدولة، 

امنا من جراء حال الفوىض وغياب القواعد واالصول واملعايري.
يف  تهادن  ال  التي  الرسوم  آالف  شاهدنا  الصحافية  الحياة  من  عقود  خالل 
وعظمت  مقامها  عال  او  السياسية  الشخصية  منصب  ارتفع  مهام  قسوتها، 
اليوم،  تنحرس  التي  العريقة  التقاليد  هذه  عىل  تربت  اجيال  وهناك  سلطتها، 
الحضارية  املراجع  اىل  يفتقر  الجديد  والجيل  نعيش،  الذي  الصعب  الزمن  يف 
واالبداعية التي ميكنه ان يستند اليها ويتمثل بها. بات النقد السيايس سطحيا 
الثقافة  عىل  يعتمد  الذي  السياسية  السخرية  فن  تراجع  ومسفا.  وتهريجيا 
عىل  والسخرية  السيايس  الكاريكاتور  واالبداع.  والرهافة  والذكاء  واملعرفة 
الشاشة الصغرية فن فريد من نوعه، يقوم عىل عبقرية قطف اللحظة واملوقف، 
معادلة  انها  الظل.  وخفة  الظرافة  من  وكثري  ابداعية،  وقدرة  سيايس،  بنضج 

صعبة ال نقع عليها بسهولة.
اليوم، اكرث فاكرث، نجد انفسنا محارصين باالسفاف وقلة الذوق والتهريج السهل. 
يف الصحافة الورقية باتت رضبة الريشة مهزوزة، ضعيفة، تفتقر اىل الحد االدىن 
ان  املشكلة  سمجة.  وقفشات  بليدة  تعليقات  ويرافقها  الفنية،  االمكانات  من 
الكمبيوترية وحدها، من دون معرفة وثقافة ومراس وموهبة واطالع  الربامج 
نعاين  التلفزيون  عىل  وتيارات.  مدارس  تؤسس  وال  رصعات  تصنع  ومتابعة، 
قبل  كثريا  نبحث  ان  يجب  لكن،  الساخرة...  السياسية  الربامج  "اجتياح"  من 
الذوق  بني  تجمع  التي  املعادلة  تلك  عىل  تقوم  محرتمة  تجربة  اىل  نهتدي  ان 
ومسل  مفيد  هجاء  تقديم  ميكن  كيف  دونها  من  واملوهبة.  والجرأة  والخيال 
التهريج السهل، والنكات  اليوم تحت رحمة  وراق للحياة السياسية؟ الجمهور 
فضال  االستهالكية،  الربامج  هذه  الكلامت.  عىل  االجوف  واللعب  السطحية، 
لتفريغ  اداة  تبقى  املشاهدين،  العام، وتسطح عقول  املشهد  تلوث  كونها  عن 
ايجابية مؤثرة يف  اىل طاقات  تحويلها  بدال من  الناس،  لدى  السلبية  الشحنات 

السياسة واالجتامع واالقتصاد والثقافة.
نسب  خلف  وللهاث  املناقبية،  لغياب  مبارشة  نتيجة  الفكري  الرتاجع  هذا 
املشاهدة. لكن بأي مثن؟ االستقرار واالزدهار والدميوقراطية يف لبنان يف حاجة 
اكرث من اي وقت مىض اىل السخرية الراقية التي كان يتقنها فنانون كبار نرتّحم 

عىل ايامهم: من عمر الزعني اىل بيار صادق.

سمير مراد

نقطة على السطر
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ان  مثال  ميكن  ال  القانون  يف  ان  نعرف 
اتكلم هنا  الجمهورية وال  نسخر من رئيس 
من  نسخر  ان  ميكننا  ال  طبعا،  االنتقاد.  عن 
لكنا  الكربى.  والرموز  الشخصيات  بعض 
مثال،  الله  نرص  حسن  السيد  مرارا  انتقدنا 
نتجنب  االجامل،  يف  محرتمة.  لبقة  بطريقة 
والشخصيات.  املواضيع  بعض  يف  التجريح 
بل  التجريح،  تعني  ال  السياسية  السخرية 
من  بيشء  السيايس  الخطاب  آليات  تفكيك 
العام  الرأي  والجرأة.  الظل  وخفة  الظرافة 
غري  ومقنعة  رصينة  كانت  اذا  جرأتك  يقبل 
السياسة  رجال  من  الكثري  كذلك  مفتعلة. 

يتابعوننا. الذين 

■ االعالمي املرصي املعروف باسم يوسف 
يف  مرارا  وذكرك  بتجربتك،  دوما  يستشهد 
بيت  "مهرجان  وخالل  االعالمية  اطالالته 
الدين" االخري، هل تأثرت به ام هو الذي 

بتجربتك؟ تأثر 
□ باسم صديق عزيز اوال، وتجربته االعالمية 
هذا  بدأنا  الذين  نحن  لكن  جدا.  مهمة 
وجميل  العريب،  العامل  يف  الربامج  من  النوع 
ان باسم يوسف اعرتف بهذا اليشء، ورصح 
انه كان يشاهد دوما "يش. ان. ان"، وتحّمس 
كان  برنامجنا.  مبضمون  واعجب  للتجربة، 
لبنان.  يزور  كان  حني  بنا  تأثره  يعلن  دوما 
النوعية  هذه  تقديم  اىل  سباقني  كنا  نحن 
اكرب  بهامش حرية  نتمتع  الننا  الرنامج،  من 
مثل  امور  يف  التحدث  وميكننا  مرص،  من 
بان  اعتقد  الجنسية.  واملواضيع  الطائفية 
نفسها، مدرسة  باملدرسة  تأثرنا  باسم ونحن 
واعتقد  ستيورات،  جون  االمرييك  االعالمي 

ايضا اننا تأثرنا بعضنا ببعض.

■ ملاذا انتقلت من "الجديد" اىل "LBCI"؟ 
□ انتقلت الننا مل نعد نتقدم يف "الجديد"، 
وكانوا  املدير،  مع  اتفاق  هناك  يكن  ومل 
مل  لكنهم  االمور،  من  بالكثري  يعدوننا 
ويف  تتكرر،  االخطاء  وكانت  ينفذوها، 
نهاية االمر مرت مثانية اشهر من دون ان 
نقبض راتبنا. صار العمل هناك صعبا جدا، 

وشعرنا باننا نرتاجع وال نتقدم. من الناحية 
 "LBCI" االخرى، فان رئيس مجلس ادارة
التلفزيونية  اللعبة  يتقن  الضاهر  بيار 

ويعرف ما الذي يريده. 

■ ما الذي اضافته اليك تجربتك يف هذه 
املحطة؟ ماذا عن جمهورها والرقابة فيها؟
الينا وغالبيته  بالنسبة  □ جمهورها جديد 

كرسوان  يف  تتمركز  القناة  مسيحية. 
وهم  هناك،  من  فيها  العاملني  وغالبية 
نقدمه.  الذي  الربنامج  نوع  مع  يحتكوا  مل 
فقد  فيها،  الحرية  سقف  خصوص  يف  اما 
اعطانا الشيخ بيار السقف نفسه بل اعىل 

منه حتى، ونحن ممتنون لذلك. 

االول  املوسم  الشاشة  هذه  عىل  تقدم   ■

الزعرتي وفريقه يف االستوديو ايام "يش. ان. ان".

من احدى حلقات "يب. يب. يش".

من برنامج "يب. يب. يش" الذي تعرفه بانه 
من  تقارير  تتضمن  ساخرة  اخبارية  نرشة 
وقراءة  مبارشة،  وتغطية  امليدان،  ارض 
وعبد  ميني  فؤاد  مع  انتقادية  تحليلية 
الرحيم العوجة وعباس جعفر وُجنيد زين 
عن  الربنامج  هذا  يختلف  كيف  الدين. 
التي  التغيريات  هي  وما  ان"؟  ان.  "يش. 

اليه؟ ادخلتموها 

لكن  نفسها،  النوعية  من  الربنامجان   □
كان  يختلف.  "الفورمات"  او  الشكل 
اخبار.  نرشة  عن  كناية  السابق  الربنامج 
فيها  نقدم  اخبار  غرفة  فنحن  اليوم،  اما 
الذي  النوع نفسه تقريبا  النرشة، لكننا يف 
يف  الربامج  من  السائدة  النوعيات  يشبه 
االخر،  اىل  باالمور  نذهب  رصنا  الغرب. 

بدال من االكتفاء بعرضها فقط. 

عىل  الساخرة  الربامج  يف  رأيك  ما   ■
الشاشات؟ ما رأيك يف الطاقات الشابة يف 

مجالك يف لبنان؟ 
كثرية،  ساخرة  برامج  هناك  لبنان،  يف   □
)"هيدا  وفرحت حني شاهدت جاد غصن 
كان  الذي  "الجديد"(  عىل  االخبار"  تبع 
جحا  اماين  وايضا  برنامجنا،  فريق  ضمن 
عمال  تقدم  ان  تحاول   "OTV" عىل 
هدفها  الربامج  من  النوعية  هذه  ساخرا. 
والسياسة،  املجتمع  قلب  يف  اصالحي 
وهجاء  تهكم  بل  "مسخرجية"،  وليس 
ساخر. ويالالسف، االعالم اللبناين ال ييضء 
وال يفسح يف املجال امام املواهب الشابة، 
بل يقدم الينا متام بليق وغريه من الوجوه 
من  وغريه  الجنس  تتوسل  التي  والربامج 

اجل زيادة نسبة املشاهدة.

عن  تحدثت  معك،  سابقة  مقابلة  يف   ■
تشاهد  كانت  ان"  ان.  "يش.  حلقات  ان 
التلفزيون،  من  اكرث  اليوتيوب  عىل 
هل  االونالين،  اىل  يتوجه  الجميع  وان 
التلفزيونية  القنوات  عرص  ان  تعتقد 
يتعلق  مرشوع  لديك  وهل  باالفول؟  بدأ 

باالونالين فقط؟
اونالين،  محطة  عىل  حاليا  نعمل   □
خصوصا وان كل الناس يتوجهون اليوم اىل 
املنصات الرقمية. املال السيايس نفد بعدما 
التلفزيونية  للقنوات  الرئيس  املمول  كان 
االعالنات،  سوق  انخفضت  كام  العادية. 
تتقاسم  قنوات  ثالث  هناك  وصارت 
 ،"IBCI" "الجديد"،  هي  االعالنات  هذه 
االفول،  اىل  ايل  القنوات  و"MTV". عرص 

اليوم  التلفزيون  مشاهدة  وان  خصوصا 
عىل  تقترص  متدنية  نسبا  تسجل  باتت 
البيوت. كل  السن وبعض ربات  الكبار يف 
اكان  االونالين،  اىل  اليوم  الناس متوجهون 
االنستغرام،  الفايسبوك،  التلفونات،  عرب 
بحسب  والفيديو  االفرتاضية،  القنوات 
املنصات  اىل  ذاهبون  كلنا  لذا  الطلب. 

الرقمية ال محالة.

■ يف مقابلة سابقة معك، ذكرت ان همك 
االكرب تقديم مرشوع ارشيف وطني، اخربنا 

عن هذا املرشوع؟ 
□ هذا املرشوع بدأناه للتو، لكنه يستغرق 
منا وقتا طويال. نحن ال منلك ارشيفا وطنيا 
مل  لبنان"  "تلفزيون  وارشيف  لبنان،  يف 
قاعدة  توفري  به  نقوم  ما  للرقمنة.  يخضع 
الناس  الطالب واملنتجني وكل  لكل  بيانات 
ويجروأ  يدخلوا  ان  عىل  يقدرون  الذين 
من  لبنان  بتاريخ  يتعلق  ما  كل  عن  بحثا 
هذا  االعالم.  يف  عرضت  ومشاريع  برامج 
املرشوع يستفيد منه الجميع، ويف الوقت 
خالل  من  بنفسه  نفسه  يدعم  نفسه 
انه  هنا  املشكلة  لكن  وغريها.  االشرتاكات 

يحتاج دعام سياسيا ايضا. 

الشاب  الجيل  حساسية  متثل  انت   ■
الحديثة،  املدنية  الدولة  بلبنان  وتطلعاته 

يف رأيك هل هذا حلم مستحيل؟
لبنان  يف  فاملشكلة  مهم،  سؤال  هذا   □
االلحاد،  العلامنية هي  ان  يعتقدون  انهم 
العلامنية هي واجب  وهذا ليس صحيحا. 
الدين  فصل  مع  لكن  االديان،  كل  احرتام 
لبنان، لكن  يناسب  امر  الدولة. وهذا  عن 
وسيبقى  طائفي  بلد  فهذا  ويالالسف 
يجعلنا  الذي  الباب  ان  رأيي  يف  طائفيا. 
توحيد  الثقافة.  هو  الطائفية  نتخطى 
الثقافة  وتوحيد  الثقافة،  عرب  يكون  لبنان 
الدينية املختلفة،  لبنان، يقرب الرشائح  يف 
اىل  الوصول  حلم  تحقيق  بالتايل  ويسهل 

الدولة املدنية.
س. م

عشرة عمر
حني نسأل سالم الزعرتي عمن يرصد 

ويكتب الحلقات، ويختار االحداث التي 
يتم التعليق عليها يف الربنامج، يجيب: 

"اتوىل انا الكتابة اىل جانب الفنان زياد 
سحاب وزاهي ساحيل، فيام تتوىل جويل 

بطرس اجراء البحث". لكنه يشري اىل انهم 
يتابعون االخبار واملستجدات السياسية 
والثقافية واالجتامعية عىل الساحة كل 
يوم. هنا يتوجه اىل الجمهور قائال انه 

احيانا ال تكون الحلقة قوية بسبب قلة 
االحداث واملستجدات عىل الساحة و"هذا 

امر ال ينتبه اليه الناس، فنحن نلحق 
االخبار يف الربنامج". 

و ما اذا كان يعترب نفسه مؤلفا وكاتبا 
اكرث منه فنانا ومؤديا، يجيب: "درست 

االخراج واعمل مخرجا ومنتجا وكاتبا ومعدا 
ومقدما ورئيس مجلس ادارة رشكتي يف 

آن. لذا برصاحة ال اعرف َمن انا، واين اجد 
نفيس اكرث". 

هنا نسأله عن تلك الكيمياء الفريدة 
التي تجمعه باملمثل فؤاد ميني رشيكه يف 

برنامجي "يش. ان. ان"، ثم الحقا "يب. يب. 
يش". شكّل هذا الثنايئ حالة يف الربنامجني، 

بل انهام ارتكزا اليهام يف الدرجة االوىل، 
واىل قفشاتهام العفوية وتفاعلهام التلقايئ 

املضحك. يعلّق الزعرتي: "فؤاد وانا نضحك 
دوما خالل تقديم الربنامج، بل احيانا نشعر 

بان النكتة التي اطلقناها ليست طريفة، 
فنضحك ايضا. الجو يف االستديو ودي 

ولطيف وحميمي دامئا، وفؤاد وانا اشبه 
باخوين. هناك عرشة عمر تجمعنا". 
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تحية

فجعت االوساط االعالمية والثقافية والفنية يف لبنان قبل اسابيع برحيل ستافرو جربا، صاحب الريشة الساخرة، والعني الثاقبة، 
وآخر الكبار يف عامل الكاريكاتور اللبناين. ستافرو الذي رافق يوميات اللبنانيني ومعاناتهم، عىل امتداد اربعة عقود، موثقا 

االحداث تارة بريشته الساخرة، وطورا بعدسته الفوتوغرافية، سيرتك بال شك فراغا هائال يف بريوت وصحافتها

صاحب الريشة الساخرة والعين الثاقبة التحق بصديقه بيار صادق

ستافرو جبرا يترجل… الكاريكاتور يتيمًا

سمير مراد

السابع عرش  القرن  يف  النور  ابصاره  منذ 
يف فرنسا، والثامن عرش يف انكلرتا، برهن 
فن الكاريكاتور عىل انه سالح امىض من 
هذا  سواء.  حد  عىل  والسيف  الكلمة 
السخرية والتضخيم  اىل  يلجأ  الذي  الفن 
كلف  معينة،  رسالة  اليصال  والضحك 
وصل  باهظا،  مثنا  التاريخ  عرب  اصحابه 
اىل حد املوت بدءا من رسام الكاريكاتور 
ــ   1937( العيل  ناجي  الفلسطيني 
يف  صوت  بكاتم  قىض  الذي   )1987
رسامي  اىل  وصوال  الضباب،  عاصمة 
مجلة  ايبدو".  "شاريل  الفرنسية  املجلة 
اعتداء  ضحية  كانت  الساخرة  الرسوم 
يف  تسبب  باريس،  يف   2015 عام  ارهايب 

مقتل عدد من رساميها. 
ستافرو  والفوتوغرايف  الرسام  كان  واذا 
رصح   )2017 ـ   1947( جربا  ادمون 
رساميها  كبار  "خرست  فرنسا  بان  يومها 
خسارة  فان  االعتداء،  هذا  يف  العامليني" 
لبنان ال تعوض فعال بعدما سقط العمود 

االخري يف هيكل هذا الفن. 
بعد بيار صادق )1938 ـ 2013(، وملحم 
ريشة  هوت   ،)2017 ـ   1939( عامد 
منهية  واللامحة،  الذكية  جربا  ستافرو 
ذروة  الفن  هذا  خالله  شهد  مشوارا 
عطائه وازدهاره. عن سبعني عاما، طوى 
جربا مسارا استثنائيا وضعه عىل حدة يف 
من  اكرث  تاركا  اللبناين،  االبداعي  املشهد 
عن  برصية  واصدارات  رسمة  الف   140

الحرب.
رواد  من  الثاين  الجيل  اىل  جربا  ينتمي 
الكاريكاتور يف لبنان، ممن صنعوا نهضة 
والسبعينات.  الستينات  يف  الفن  هذا 

تلهفه  هو  سبقوه  عمن  ميزه  ما  ان  اال 
التجديد والتجريب، وثقافته  اىل  وظمؤه 
بالتايل  واطالعه  واالنكليزية،  الفرنسية 
النتاج الغريب يف مجال الكاريكاتور،  عىل 
فيها  عرض  عاملية  منابر  اىل  ووصوله 
الرقمية  الثورة  ومعانقته  اعامله، 
وجل،  وال  خوف  بال  والتكنولوجية 
فاتت  بريشته،  الدائم  متسكه  مع  لكن 
التكنولوجيا لتكون وسيلة مساعدة له يف 

مشواره ليس اال. 
شخصيته  جاءت  فريدة،  مسرية 
وطالته  للحياة  واملحبة  املرحة 
لتزيدها  امللفتة،  وترسيحته  االنيقة 
الريشة  هذه  ارخت  وجاذبية.  تألقا 
لبنان،  يف  واالجتامعي  السيايس  للمشهد 
العامل،  التي هزت  وللتطورات واالحداث 
من  خففت  وفكاهة  وسخرية  بخفة 
املحلية،  املحطات  بعض  يف  االحتقان 
ضحكا  ليستحيل  الغضب  فتيل  ونزعت 
الريشة  القائم. قاربت هذه  الوضع  عىل 
وذكاء  بخفة  واملواضيع  املحطات 
فيه  يقع  قد  الذي  االسفاف  من  بعيدا 
ان  ورغم  املناحي.  بعض  يف  الفن  هذا 
الكاريكاتورية  جربا  رسومات  بعض 
الجنسية  والتلميحات  النكات  تستخدم 
اجتامعي  واقع  عن  التعبري  او  للضحك 
انها مل تقع يوما يف  اال  واقتصادي معني، 
غري  الساخرة  رسوماته  اما  االبتذال.  فخ 
نحو  عىل  واملنحازة  للسياسيني  املهادنة 
فاكسبته  ومعاناته،  املواطن  اىل  راديكايل 
الزعامء وتهديداتهم لسنوات، قبل  عداء 
اذ  تعبريه.  حد  عىل  معه  يتصالحوا  ان 
تلفزيونية  مقابلة  يف  املايض  العام  رصح 
مر وقت مل  اذا  يعاتبونه  باتوا  ان هؤالء 
اكتنفتها  التي  النكتة  روح  فيه.  يرسمهم 
البورتريه  رسم  يف  والتفنن  اعامله، 
الوجه  مالمح  تضخيم  عرب  به  والتالعب 
منها  قارب  التي  والزاوية  تصغريها،  او 
كلها  عمله،  انجاز  يف  واالبداع  موضوعه 
عنارص جعلت نقده خفيفا عىل صاحبه، 
يدفعه اىل الضحك اكرث من اي يشء اخر. 
لكن االهم من ذلك ان جربا ارىس مدرسة 

يف فن الكاريكاتور، فتميز عن ابناء جيله 
الجيل  الفنانني ومن سبقوه، واثر يف  من 
الجديد من فناين الكاريكاتور. كان رائدا 
فن  عىل  وتغيريات  اضافات  ادخال  يف 
تيارات  فاقحم  فيه،  برع  الذي  البورتريه 
التكعيبية  بينها  من  فيه  متنوعة  فنية 
الذي  الفن  هذا  يف  وجدد  والسوريالية، 
طاملا ايسء تقديره ووضع يف مرتبة ادىن 

من باقي الفنون عرب التاريخ.
رسومات  بدأت   ،1967 عام  منذ 
صفحات  عىل  الضوء  اىل  تخرج  جربا 
الفرنسية  والحقا  اللبنانية،  املطبوعات 
"الصياد"،  رأسها  عىل  واالنكليزية 
"االنوار"،  "املحرر"،  جور"،  لو  "لوريان 
"لوموند"،  ستار"،  "داييل  الوطن"،  "نداء 
"الكسربس"،  انرتناسيونال"،  "لوكورييه 
"لوجورنالييه"، وكالة الصحافة الفرنسية، 
"دير  تاميز"،  "واشنطن  برس"،  "اسوشيتد 

شبيغل"... 
اللبنانيني  ذهن  يف  ترسخ  جربا  كان  واذا 
يف  رافقهم  كاريكاتور  رسام  بوصفه 
الكاركاتورية  حصته  عرب  سهراتهم 
يف.  )"يس.  ايضا  االخبار  نرشات  يف 
مصورا  كان  انه  اال  و"الجديد"(،  ان" 
فعاليات  غطى  محرتفا  فوتوغرافيا 
عىل  الدويل"  السيناميئ  كان  "مهرجان 
تصوير  عىل  وواظب  عاما،  ثالثني  مدى 
لبنان  يزورون  الذين  العامليني  الفنانني 
انه  او مهرجانات، واالهم  ضمن حفالت 

الحرب  غطى  رسمي  مراسل  اول  كان 
اللبنانية. منذ يوم 13 نيسان 1975، نزل 
الحقيقة  بـ"تصوير  مهموما  االرض  عىل 
يف  قال  كام  تدمر"  التي  االنسان  وحياة 
التلفزيونية. وضع حياته  احدى مقابالته 
امليدان  يف  ورابض  عفريت،  كف  عىل 
بلقطات موجعة،  ليخرج  يوم،  اخر  حتى 
السبعينات  حقبة  تأريخ  يف  ساهمت 
مثل  اللبنانيني  حياة  يف  والثامنينات 
عام  االرشفية  يف  برييت  صيدلية  تفجري 
1985. تلك الصورة التي اظهرت الجثث 
املكان،  من  املتصاعد  والدخان  املتفحمة 
االنباء  وكاالت  ونرشتها  العامل  جالت 
العاملية ابرزها "غاما". هناك لقطة شهرية 
هامدة  جثة  مستلقية  اما  تظهر  اخرى 
واىل  والدمار،  الخراب  وسط  االرض  عىل 
جانبها جثة طفلها يف رأس الدكوانة عام 
اهلت  وغريها  اللقطات  هذه   .1976
افضل  من  كواحد  لقب رشف  لنيل  جربا 
من  املعارصين  اللبنانية  الحرب  مصوري 
صوره  "فوتو".  الشهرية  الفرنسية  املجلة 
يف  ايضا  صدرت  الحرب  عن  االستثنائية 
هذه  عن  برصية  وثيقة  استحاال  كتابني 
املحطة املشؤومة، يف وقت ما زلنا نفتقد 
من  ما جرى  يروي  تاريخ  كتاب  اىل  فيه 

دمار للبرش والحجر. 
الشهرية  مجلته  جربا  اسس   1983 عام 
الصحافة  مصوري  و"نقابة  "سكوب" 
التي  والتنويهات  الجوائز  اما  اللبنانيني". 
نالها يف حياته، فال تعد وال تحىص، ابرزها 
املتحدة"  االمم  "صديق  لقب  منحه 
خالل وجوده يف جنيف وتسلمه الوشاح 
العرب  "جائزة  جانب  اىل  االزرق، 
االلكرتوين  موقعه  عن  للتفوق"  االوىل 
ميدالية  ونيله   ،stavrotoons.com
"مهرجان  يف  الكاريكاتورية  الرسوم 
عام  بريوت  يف  الثالث"  االعالم  وسائل 
الكاريكاتورية "كانت تهز  2004. اعامله 
بريوت عام 1975" كام قال مرة، مضيفا 
عمل  التي  الساخرة  "الدبور"  مجلة  ان 
فيها لفرتة، كانت تباع يف الحرب بنصف 

لرية، وتصري يف السوق السوداء بسعر  ستافرو جربا احد افضل مصوري الحرب اللبنانية.

جمع بني الريشة 
والكاميرا مؤرخا الحياة 
السياسية واالجتماعية

صاحب "اللطشة" الذكية 
كان يهوى التجريب الفني، 
والكاميرا رفيقته الدائمة
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الناس واقبالهم  25 لرية بسبب تلهف 
راهن  ما تحرس عىل  لكنه رسعان  عليها. 
قيمة  ذات  تعد  مل  "الصحافة  فـ  االعالم، 
اليوم، الن الوضع تغري مع الثورة الرقمية 
واالعالم  االجتامعي  التواصل  وووسائل 

االلكرتوين".
لقب،  كام  الذكية  "اللطشة"  صاحب 
ميدان  يف  حرصه  وال  اختصاره  ميكن  ال 
الفني،  التجريب  يهوى  كان  ابداعي. 
وكانت الكامريا رفيقته الدامئة اينام وجد. 
خالل الفرتة االخرية من حياته، راح يرتدد 
ملدينته  صورا  ليلتقط  بريوت  وسط  عىل 

ما تبقى من املواطن اللبناين.من اعامله: "الجمهورية اللبنانية".

اللوحة االخرية التي رسمها كانت للقديس رشبل.

سلسلة  يف  خلدها  قد  كان  التي  االثرية 
من اجمل الكليشيهات. كان يعشق هذه 
التملك، ووثق  التي سكنته حتى  املدينة 
بعدسته زوال احد ابرز معاملها ورموزها 
انه  والتاريخية.  والثقافية  الحضارية 
تفجري سينام "ريفويل" يف ساحة الشهداء 
زنروها  التي  السينام  تلك   .1990 عام 
ما  وفق  تنهر  ومل  لتفجريها،  مرات  ست 
قال. يومها، نرش الصورة يف الصحف مع 

تعليق: "سينام ريفويل لن تركع". 
الدمثة  واخالقه  املرحة  شخصيته 
اندفاع وتفاؤل،  الحياة بكل  واقباله عىل 

الوسط  يف  تحىص  ال  صداقات  اكسبته 
الدليل  وعامليا.  محليا  والثقايف  الفني 
انهالت  جربا،  وفاة  خرب  انتشار  بعد  انه 
عىل  لبنان  مشاهري  نرشها  التي  الصور 
حساباتهم عىل مواقع التواصل وتظهرهم 
معه.  معارض  او  سهرات  او  جلسات  يف 
بالحياة،  واملؤمن  املتفائل  الفنان  هذا 
رآها  التي  البشعة  املشاهد  كل  رغم 
الشعب  اىل  توجه  بعدسته،  وخلدها 
املايض،  العام  مقابالته  احدى  يف  اللبناين 
انه آت،  بد من  الفرج ال  "اصربوا،  قائال: 

فالوضع مل يعد يطاق".
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شوقي متى: ال وجود لسينما لبنانية
في غياب صناعة تحميها الدولة

سينما

املمثل  قرر  سينامئية  افالم  تقديم  عن  رحباين  االخوين  توقف  من  عاما   15 بعد 
االنتاج ونجح، لكنه  اللبنانية. خاض تجربة  السينام  الحياة اىل  اعادة  شوقي متى 
عندما اراد ان يقول شيئا مهام يف فيلم "ابرياء" عام 1980 تلقى تهديدات مبنع 

انجازه، الن الحديث عن الحرب اللبنانية ممنوع

واالنتاج،  التمثيل  يف  الشخصية  تجربته  بعد 
يعرتف املمثل شوقي متى ان ال وجود لسينام 
لبنانية حقيقية، وهي التي كانت يف انطالقتها 
اىل  فاالفتقار  املشكلة،  جوهر  اما  هجينة.  
اختصاصيني يف مجاالت فنية اخرى غري التمثيل 
يقابله  الغياب  هذا  مثال.  كالتقنيني  واالخراج، 
غياب الصناعة السينامئية الصحيحة ومقوماتها 

التي يتطلب وجودها حامية الدولة لها.
يف حواره مع "االمن العام" يعرض شوقي متى 
واالسباب  اليوم،  وسينام  االمس  سينام  واقع 
مشابهة  نهضة  اىل  ارتقائها  دون  حالت  التي 

للنهضة املرسحية يف لبنان.

اي  ويف  ممثال  نفسك  اكتشفت  كيف   ■
عمر؟ 

ضخمة.  انتاج  رشكات  بامتالكها  االيام  تلك 
رآه  ما  صحة  عىل  تأكيدا  كان  الستاذي  جوايب 
يف شخيص، فانا حقيقة احب التمثيل لكنني ال 
اعرف طريق الوصول اليه وكيف، فوعدين بانه 
سيتوىل مراسلة اشخاص يف لندن لدخول املعهد 
املليك لدراسة املرسح بداية، كام هو متبع يف 
هذا املجال. لدى بلوغي صف البكالوريا علمت 
بان العائلة تريدين محاميا التوىل ادارة اعاملها،  
فقررت عدم املواظبة عىل درويس يك ال اكون 
يف  رسويب  النتيجة  كانت  طبعا،  املحامي.  هذا 
امتحانات شهادة البكالوريا اربع مرات، التوجه 
يف  والدي  مع  العمل  اىل  املرحلة  هذه  بعد 
الفرتة،  بني عامي  التجارة، وقد قمت يف تلك 
بلديت  "سترييو W7" يف  بانشاء  1964 و1965 

عني الجديدة متأثرا بولعي بالرقص. 

■ كيف دخلت اىل عامل التمثيل ويف اي عمل 
كانت اطاللتك االوىل؟ 

رفيق  املرسحي  املمثل  كان  املرحلة  تلك  □ يف 
يل  صديقا  امريكا،  يف  حاليا  املوجود  دليقان، 
وكيف  السيناريو  قراءة  كيفية  علمني  وقد 
اكون طبيعيا يف التمثيل. يف احد االيام التقينا، 
مصادفة،  املخرج سمري الغصيني الذي كان عىل 
معرفة شخصية به،  فسأله صديقي ما اذا كان 
هناك من مجال الكون ممثال. كانت البداية يف 
فيلم "قطط شارع الحمراء"، ثم كرّت السبحة يف 
"ميني جيب"، و"غيتار الحب" و"استاذ ايوب" 
يف  شاركت  االنطالقة  تلك  يف  سلامن.  ملحمد 
افالم لكبار نجوم مرص، وهذا من حسن حظي 
طبعا، لكن اعاملنا مل تكن باللهجة اللبنانية بل 
غري  لهجتنا  بان  اقنعونا  املوزعني  الن  املرصية، 
اكن  مل  انني  املؤسف  اخرى.  دول  يف  مفهومة 
املك يومذاك الوعي السيناميئ الصحيح. بدأت 
ان  اىل  املجال  هذا  يف  جديد  كل  واتابع  اقرأ 

اكتشفت ان السينام صورة وليست اذاعة.  

■ يف مرحلة انطالقتك يف السبعينات  شهدت 
عنها  نتحدث  زلنا  ما  مرسحية  نهضة  بريوت 

اللبنانية  السينما 
في الحرب لم تحمل معنى

املمثل شوقي متى.

عندما  عمري  من  عرشة  الحادية  يف  كنت   □
الرستفيكا،  شهادة  نييل  بعد  اهيل،  سألني 
مستقبال  سأختاره  الذي  االختصاص  نوع  عن 
كان  هذا  جوايب  ممثال.  ساكون  انني  فاجبتهم 
الرياضة،  استاذ  قاله يل  مبا  ايضا  واقتناعا  تأثرا 
اقتنعت بكالمه  ان اكون ممثال وال يشء آخر. 
يف  مرص  يف  املعروفة  تلحمي  عائلة  من  النه 

املقال

السينام لعبة ذكية يتقن استعاملها جيدا بعض الجهات السياسية واالجتامعية يف 
الغرب، لتمرير اقتناعات ومفاهيم ورؤى خاصة كرست، هذه الجهات، نشاطها 
السابع كلغة مؤثرة يف  الفن  اىل  اللجوء  العام والخاص من اجل نرشها. فكان 
الناس من ضمن خطة الرتويج الفكارها. امام هذه الحرفية يف التعامل مع الفن 
يتبادلها  معنى  ذات  رسالة  نرش  توظيفها  من  الغاية  تكون  كسلعة  السيناميئ 

الناس يف نهاية كل فيلم سيناميئ، مل نشهد يف افالمنا اللبنانية شيئا مامثال لها.
اسباب االختالف بيننا والغرب، يف هذا املجال، عدة. منها املفهوم الخاص للعمل 
السيناميئ عند كل شخص، والغاية منه وما يراد تقدميه من خالله. مشكلتنا يف 
هذا املوضوع، هي يف ابتعاد السينامئيني اللبنانيني عن الواقع. او بكالم ادق، 
ابعاد انفسهم عن طرحه يف اعاملهم، خصوصا، الحرب وقصصها املأساوية. هذا 
االمر دافعه الرتفيه عن الناس وتسليتهم من اجل نسيان ما عاشوه يف الحرب. 
املضمون يف  نحو  فالنظرة  كلها.  ليس  لكن  الحقيقة  من  بعض  الكالم  يف هذا 
االفالم السينامئية،  من هذه الزاوية بالذات، تدفعنا اىل التوقف عند ما قدمه 
واقعنا  من  النابعة  القصة  ناحية  من  السينامئية  اعاملهام  يف  رحباين  االخوان 
الضيعة  وحكايات  العثامين،  الحكم  ايام  ومعاناتهم  الناس  وقصص  اللبناين، 
والعشاق فيها. افالم رائعة متيزت ببساطتها القريبة من  كل انسان، فاستمتع 
اللبنانيون، اّنذاك، بهذه االفالم السينامئية التي ما زالوا يستذكرونها حتى اليوم 

باحساس جميل. 
عىل  الناس  نساعد  الحقيقية  القصص  عن  االبتعاد  يف  ان  اذا،  صحيحا،  ليس 
حرص  املجال،  هذا  يف  املعروف،  املقيت.  وماضيهم  االليم  واقعهم  نسيان 
اهم السينامئيني  يف العامل عىل البحث عن اجمل القصص يف التاريخ، القديم 
والحديث، واالكرثها تأثريا لتكون مادة غنية الفالمهم، لتصبح، بعد انجازها، من 
الروائع يف تاريخ السينام. طبعا، مل تكن هذه القصص مليئة بالسعادة، ورغم 
مبارشة  االنسان  يحايك  سيناميئ  عمل  كل  ان  يعني،  هذا  الناس.  جذبت  ذلك 

يكون قد اصاب الهدف ونجح. 
ما الذي يلزمنا يك ننجز سينام لبنانية ناجحة؟ 

علينا التطلع، اوال، اىل السينامئيني الناجحني يف لبنان وان كان عددهم ال يتجاوز 
اصابع اليد الواحدة، للبحث عن رس نجاحهم. مع التوقف طبعا عىل املواضيع 
مبشاكله  اللبناين  الواقع  ان  بالتأكيد،  سرنى،  الفالمهم.  مادة  اختاروها  التي 

وتعقيداته وانعكاسات الحرب عليه هو الركيزة االساس الفالمهم. 
مغايرة  افكار  من  يطرح  ما  حيال  ايضا،  ونستغرب،  نتساءل  ان  الطبيعي  من 
لواقع اكد صوابه. رمبا، هذه املسألة هي وجهة نظر، ويف اختالفاتها املتشعبة 

سيكون االنتاج السيناميئ مختلفا وبحسب اقتناعات صاحبه وذوقه الفني.
ان  نرى  لبنان،  السينامئية يف  التجارب  من  وبعد سنوات  الواقع  يف ضوء هذا 
االتجاه السائر سيبقى عىل حاله وال تعديل فيه، وان كان هناك من تغيري نحو 

االفضل، لكنا ملسناه وشعرنا بأن هناك امال.
دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

سينما تحاكي االنسان

سينامئية  نهضة  نشهد  مل  لكن  اآلن،  حتى 
مامثلة، فام السبب؟ 

كانت  عليها  نعمل  كنا  التي  السينام  الن   □
املمثلني  ادخال  ناحية  من  هجينة  سينام 
املرصيني الكبار عليها بعد تركهم مرص، كفريد 
شوقي ونور الرشيف وسواهام، فيمقابل املال 
الذي كان بالنسبة اليهم عامال اساسيا. ما قدم 
علام  لبنانية.  سينام  يكن  مل  افالم  من  حينها 
اي  نفسه.  الوضع  يف  االن  حتى  زالت  ما  انها 
اتحدث عن  لبنانية حقيقية.  لسينام  ال وجود 
هذا املوضوع من موقعي كمنتج قدمت افالما 
عام 1997، واعرف  عام 1979 حتى  عدة من 
من خربيت  الشخصية ان للسينام مقومات يك 
تكون صناعة، وليك تكون كذلك يجب ان يكون 
كل  من  عمل  فريق  تضم  استوديوهات  لدينا 
املوضوع  هذا  حول  املطلوبة.  االختصاصات 
اتساءل، اي عمل يجده املتخرجون يف املعاهد 
التمثيل  يف  اال  يتخصصون  ال  الذين  الفنية 
واالخراج. من املفروض ارسالهم اىل الخارج او 
استقدام اختصاصيني من الخارج القامة ندوات 
جيدة.  كوادر  تأمني  اىل  توصال  عمل  وورش 
املشكلة هنا هي يف االفتقار اىل االختصاصات 
الرضورية النتاج عمل فني متكامل، كالتقنيني 
والسكريبت  الصوت  ومهنديس  واملصورين 
لهؤالء  وجود  ال  اليهام.  وما  والكالكيت 
الفنون.  معاهد  يف  املتخرجني  بني  االشخاص 
تتطلب  السينامئية  الصناعة  اخرى  ناحية  من 
حامية لها من الدولة. املنتج يف الدول الغربية 
منها  ليحصل  الدولة  اىل  فيلمه  موازنة  يقدم 
للخسارة.  تحسبا  كلفته  من  املئة  يف   20 عىل 
فدول  التوزيع،  مسألة  هناك  ثانية  جهة  من 
يقدمها  التي  االفالم  تتقبل مضمون  ال  الخليج 
هذه  شخصيا  عشت  اللبنانيون.  السينامئيون 
املشكلة يوم تعاطي االنتاج السيناميئ. من كل 
الدول العربية التي قبلت توزيع افالمي مل يكن 

هناك اال سوريا واالردن والعراق. 

■ ما هو الحل يف رأيك؟
□ الحل كام اراه يف التوجه اىل العامل الغريب، اىل 
الفيلم  اوروبا وامريكا الالتينية، رشط ان يكون 
جيدا. بعد توزيعه يف هذه الدول نستطيع ان 
ننفق بسخاء عىل افالمنا ونحَل هذه املشكلة، 

عىل اساس ان ما من فيلم  يخرس، بل هناك 
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دامئا  الذي يخرس  الفيلم  اما  يربح.  فيلم ال 
مسألة  تدخل  وهنا  له،  توزيع  سوق  ال  فالن 

حامية الدولة له او عدمها.

املرصية  السينام  يف  ناجحة  تجربة  خضت   ■
عام  لبنان  اىل  عدت  لكنك  شهرة،   اكسبتك 
السينام  باحوال  مقتنعا  تكن  مل  النك   1979
اللبنانية فرغبت يف اعادة الحياة اليها. ما ردك 

وهل لهذا السبب عدت؟ 

اعادة  اردت  فانا  الكالم ليس صحيحا،  □ هذا 
الحياة اىل السينام اللبنانية بعد توقف االخوين 
رحباين عن تقديم افالم سينامئية مدة 15 عاما. 
اما ذهايب اىل مرص، فكان هربا من الحرب يف 
لبنان ومل يكن هديف التمثيل والشهرة. لكن يف 
اثناء وجودي يف مرص التقيت باصدقاء يل سبق 
الرشيف  نور  امثال  بريوت  يف  معا  عملنا  ان 
ومحمود ياسني وعزت العالييل وحسني فهمي 
وسعيد مرزوق. من هذا الباب شاركت يف افالم 
مرصية. ليس صحيحا ما يقال عن ان املرصيني 
االبواب  ويوصدون  الفني  املجال  يحاربوننا يف 
 1979 عام  لبنان  اىل  عدت  عندما  وجهنا.  يف 
كانت الحرب قد هدأت وتلقينا وعودا بانهائها، 
كمنتج  اللبنانية  السينام  يف  العمل  فقررت 
فيلم  يف  البداية  كانت  فقط.  كممثل  وليس 
الغصيني.  "حسناء وعاملقة" من اخراج سمري 
ليصل  االعامل  توالت  الفيلم  هذا  نجاح  بعد 
 1979 عامي  بني  ما  السينامئية،  االفالم  عدد 
و1984، اىل 40 فيلام، علام انني مل اكن وحدي 
يف هذا االنتاج الغزير، بل كان هناك منتجون 
انطلقت حركة  النحو  آخرون غريي. عىل هذا 

سينامئية مهمة يف تلك الفرتة. 

اثناء  يف  قدمت  التي  السينامئية  االفالم   ■
واقع  مضمونها  يف  تتناول  مل  اللبنانية  الحرب 
الحرب وما كان يحدث فيها،  فام السبب وهل 

كانت هذه االفالم للرتفيه والتسلية أم ماذا؟ 
"حسناء  فيلم  نجاح  رغم  وجعي.  هو  هذا   □
وعاملقة"، جامهرييا وماديا، مل يكن هو الفيلم 
الذي اريده. تلقيت يف ذلك الحني نصا للدكتور 
موىس مرعب بعنوان "ابرياء" تحدث فيه عن 
الحرب عىل ان يكون مسلسال تلفزيونيا يقدم يف 
18 حلقة. بعد قراءيت النص مليا قررت تحويله 
اىل فيلم سيناميئ. يف مرحلة اعدادي له وقبل  
بدء التصوير تلقيت تهديدا عرب الهاتف مبنعي 
مقدمته  تقول  الذي  "ابرياء"  فيلم  انجاز  من 
جبيننا  عا  عار  يوم وصمة  كل  يقتلون  "ابرياء 
التي  "الكرامة"  مبعركة  ليختتم  العمر"  طول 
كان عنارص من الجيش اللبناين سيخوضونها يف 
نهاية الفيلم. بعد ارصاري عىل انجازه قصدت 
االستديو لالتيان باملعدات الالزمة، فعلمت من 
الحصول  من  اوامر مبنعي  تلقوا  انهم  اصحابه 

عىل اي يشء يسهل تنفيذ عميل هذا. 

السينما عشقي وما 
قدمته كان بالفعل مغامرة

تهديدات  تلقينا 
ملنعنا من الحديث عن الحرب 

في افالمنا

ال احب التلفزيون 
وال يعني لي شيئا

■ ما هو تقييمك للسينام اللبنانية اليوم؟
التوزيع  اي  نفسها،  املشكلة  يف  زلنا  ما   □
لدي  الدولة.  تحميها  حقيقية  صناعة  وخلق 
صناعة  تأسيس  عىل  تساعد  التي  امللفات  كل 
حركة  فاراه  افالم،  من  يقدم  ما  اما  سينامئية. 
جيدة وانا معها، لكنه ليس هو املطلوب. رغم 
لبيك  نادين  قدمتها  جميلة  افالم  هناك  ذلك 

وفيليب عرقتنجي.

■ هل ترى مستقبل السينام  اللبنانية المعا يف 
ظل هذا الواقع؟

□ مع الجيل الجديد اراه ممتازا، وهكذا ارى 
البلد مع العهد الجديد.

■ هل ستعود وتنخرط يف اللعبة السينامئية؟
املرحلة  يتناول  فيلم  النتاج  حاليا  اتحرض   □

املمتدة من عام 1924 حتى اليوم. هذا العمل 
اراهن عليه كثريا يك يكون وثيقة للتاريخ.

■ هل ما زال هناك فن يف لبنان؟
□ طبعا هناك فن، لكننا اليوم يف حال انحطاط، 
من  كله،  العامل  يف  بل  فقط،  لبنان  يف  ليس 
هناك  املقابل  يف  وغريهم.  ورسامني  مغنيني 
اشخاص سيعودون وينهضون من هذا القرف، 

وبعودتهم تكون القيامة، واميل كبري.

السنوات،  هذه  بعد  خرجت  خالصة  باي   ■
وهل تعتربها مهمة للجيل الجديد؟

□ نصيحتي اىل كل ممثل هي ايجاد عمل آخر 
القهر،  التمثيل، يك ال يذوق  لنفسه اىل جانب 
النه يف هذه الحال لن يعرف متى  يقول ال او 
نعم امام العروض التي تقدم اليه تحت ضغط 
وضعه املعييش. هذه املسألة دقيقة وحساسة 
جدا تؤثر عىل خيارات املمثل وعىل مستقبله.

التي  الفن  درب  عن  اليوم  تقول   ماذا   ■
اخرتتها، هل تراها كام حلمت بها يف البداية؟ 

□ هي اكرث مام حلمت به، وما اعطتني اياه مل 
اكن اتوقعه.

د. م

يف فيلم "الدنيا نغم".

ويف فيلم "الشياطني".

يف مرسحية 
"شالح الطربوش". 

من  كسينامئيني  قوله  اردتم  الذي  ما  اذن   ■
خالل اعاملكم يف الحرب اللبنانية؟ 

افالما  نقدم  كنا  منهم.  واحد  وانا  □ ال يشء، 
اللبنانية   السينام  ان  يعني  وهذا  ماال،  تؤّمن 
منعنا،  ذلك  مع  معنى.  تحمل  مل  الحرب  يف 
الحرب  هذه  عن  الحديث  من  وغريي،  انا 

وخلفياتها وحقائقها يف اعاملنا السينامئية. 

■ هل تعتقد ان ما قدمته يف السينام اللبنانية 
كان مغامرة؟ 

□ ما قدمته عام 1979 كان، بالفعل، مغامرة. 
عىل  الحصول  ناحية  من  سهال  يكن  مل  االمر 
وعاملقة"،  "حسناء  فيلم  لعرض  سينام  صالة 
منطقة  خلف  "الكومودور"  سينام  فاستأجرت 
الذي  النجاح  بعد  لكن  فيها.  لعرضه  الحمراء 
حققه تبدل الوضع وتم عرض الفيلم يف ما بعد 

يف كل صاالت لبنان. 

تلك  يف  السينامئية  االفالم  ان  يعني  هذا   ■
املرحلة كانت للرتفيه والتسلية؟ 

□ رمبا. استشهد مبا حدث معي عام 1985 يف فيلم 
"رفعت الجلسة" الذي تحدث عن الحرب والقضاء 
الف  اىل 450  الفيلم وصلت  كلفة هذا  الفاسد. 
لرية، اسرتجعت منها 15 الفا، والسبب  احساس 
الناس بالقرف حيال الحرب وتساقط القذائف ليال 

ونهارا، علام انه بالنسبة ايل وثيقة للتاريخ. 

يف  للعمل  الحامسة  لديك  زالت  ما  هل   ■
السينام؟ 

كبري  امل   فلدي  كميل،  وابني  انا  طبعا،   □
لكنهم  ممتازا،  اراه  الذي  الجديد  الجيل  يف 

يحتاجون اىل فرص عمل. 

تحب  مل  لكنك  السينام  عشقت  انك  تقول   ■
التلفزيون، ما السبب؟ 

□ ليس فقط ال احبه، بل ال يعني يل شيئا. 

يف  تلفزيونية  مسلسالت  يف  شاركت  لكنك   ■
الفرتة االخرية، ما ردك؟ 

□ شاركت يك ابقى موجودا. صحيح انها مل تكن 
تحفة، غري انني قمت بتمثيل ادوار تقول شيئا 
اىل حد ما، وما قدمته كنت مقتنعا به من اجل 

البقاء يف الساحة وليس اكرث. 
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الجامعة اللبنانية توّجه تحّية إلى صاحب الصوت ـ الوطن
كيف كانت الهوّية الوطنّية من دون وديع الصافي؟

كتاب الشهر

وديع الصايف مدرسة يف ذاتها. منذ الخمسينات ساهم يف النهوض باالغنية اللبنانية 
انطالقا من اصولها الفولكلورية، ويف تشكيل هوية فنية وموسيقية لبنانية. كتاب 
"وديع الصايف: صوت لوطن" يستعيد مالمح ومحطات من هذا الفنان االستثنايئ 
الذي قال فيه املوسيقار محمد عبد الوهاب "لو جمعت اصوات املطربني كلهم يف 

صوت واحد، ملا أّلفت صوت وديع الصايف"

ذات  مجتمعات  عن  كناية  لبنان  كان  اذا 
خلفيات ثقافية واجتامعية وتاريخية مختلفة 
الفقري  العمود  فإن  متباينة،  ورمبا  ومتنوعة 
املكونات  هذه  ربط  فعال  استطاع  الذي 
وتحديدا  الفن،  هو  وسالم،  بتواؤم  وتعايشها 
والهوية  الوجدان  كّونت  واسامء  رموز 
الجمعيتني. عىل رأس هذه االسامء تأيت طبعا 
ناصيف  فريوز واالخوان رحباين وصباح وزيك 
 1921( الصايف  وديع  خصوصا  لكن  وغريهم، 
الفلولكورية  الريفية  االغنية  أب   .)2013 ـ 
الوطن  لحمة  يف  كبريا  دورا  لعب  اللبنانية، 
كوكبة  مع  وقبلها ساهم  الحرب،  حتى خالل 
املوسيقية  الهوية  تشكيل  يف  الفنانني  من 
يأيت  املنطلق  هذا  من  اللبنانية.  والثقافية 
كتاب "وديع الصايف: صوت لوطن" )منشورات 
الذي   )10 الفنون  قسم  ـ  اللبنانية  الجامعة 

يعرّب عنوانه عن اهمية هذا املطرب. 
صحيح ان دراسات عدة صدرت عن "عمالق 
الجديد يستمد اهميته  العمل  ان  اال  لبنان"، 
من  عدد  بني  مشرتك  تعاون  مثرة  انه  من 
يف  متحصوا  الذين  واالختصاصيني  االكادمييني 
الزوايا والوجوه التي شكلت ونحتت شخصية 

وديع الصايف الفريدة من نوعها. 
الرئيس  كتبه  الذي  بالتقديم  الكتاب  يبدأ 
عدنان  الدكتور  اللبنانية  للجامعة  السابق 
السيد حسني. يورد االخري انه بعد كتايب "روائع 
الزجل" و"االخوين رحباين"، اصدرت الجامعة 
مناهج  اىل  ارتكز  الذي  الصايف  وديع  كتاب 
واالجتامعية  واملوسيقية  الفنية  البحوث 
يف  جامعية  وحدات  ثالث  مرشكا  واالدبية، 
كلية  الجميلة،  الفنون  معهد  هي:  العمل 

والنضال االجتامعي والطاليب. كان لبنان ذلك 
املستقبل  ووعود  التغيري  باحالم  يغيل  الزمن 
قبل ان تأيت الحرب املشؤومة. لكن قبل ذلك، 
يأخذنا داود اىل سرية ابن نيحا الشوفية الذي 
الريف  ذاكريت  بني  الفني  مشواره  يف  جمع 
العلم  ترك  الذي  العصامي  الفنان  واملدينة. 
باكرا ملساعدة عائلته، متتع بصوت "استثنايئ، 
قريته  رياح  مثل  وعاصف  وقوي  خارق 
واملتعدد  والندي،  والطري  اللني  الشوفية 
كام  الرشق  يف  صوت  اجمل  صاحب  املقام". 
من  اكرث  ادى  الوهاب،  عبد  محمد  وصفه 
بأنه  السنباطي  رياض  فيه  وقال  اغنية،  الف 
"ال يتصّور ان يف تاريخ الغناء كله صوتا بهذه 
عىل  القدرة  وهذه  الجامل،  وهذا  الروعة، 
الراحل  اللبناين  الشاعر  اما  الشوق".  اثارة 
انبتوا  َمن  "رجولة  فيه  فرأى  جرداق،  جورج 
جنات  اىل  الجرود  وحّولوا  تفاحا،  الصخر 

النجوم". تسكنها 
واذا كانت ورقة داود تذهب يف االتجاهات، 
والفنان  االنسان  الصايف  وديع  ايجاز  محاولة 
الدكتور  دراسة  فإن  صنعه،  الذي  والسياق 
انطوان طعمة تركز عىل مسألة بالغة االهمية، 
لعلها هي التي وضعت وديع الصايف يف مرتبة 
الخالدين. لقد ساهم هذا الصوت الخارق يف 
الجمعي  ووجداننا  الوطنية  هويتنا  تشكيل 
ونحتهام. يرى طعمة ان الهوية الوطنية التي 
دينامية  "مسرية  يف  تتجىل  الصايف  عنها  عرّب 
متداخلة،  مركبة  عنارص  ذات  مستمرة، 
من  هي:  مساراتها  من  اربعة  عىل  نتوقف 
الريف وتراثه الفولكلوري اىل املدينة وتراثها 
املدين، من الفطرة واالرتجال اىل االداء املقنت 
املثقف، من الدين املسيحي )االرث الرسياين 
املاروين والبيزنطي( اىل الدين االسالمي سعيا 
الوطني  من  الواحد،  االميان  شمولية  اىل 
واالفق  الواسع  العريب  املدى  اىل  اللبناين 
ايضا  تخترص  مسارات  الكوين".  االنساين 
املنفتحة  لكن  املركبة  اللبنانية  الهوية  تركيبة 

عىل اآلخر وعىل املحيط االوسع. 

الفني  مشواره 
الهوية  يختصر بنية 

اللبنانية املرّكبة، لكن 
املنفتحة على اآلخر

العلوم  معهد  واالنسانية،  والعلوم  اآلداب 
سبع  اىل  الكتاب  تفّرع  هكذا،  االجتامعية. 
العميد  من  كل  توقيع  حملت  دراسات 
صوت  الصايف:  )وديع  داود  جان  الربوفسور 
انطوان  والدكاترة  الرسالة(،  الوطن  يحايك 
الوجدان  وتجيل  الوطنية  )الهوية  طعمة 
االبداعي(،  الصايف  وديع  انتاج  يف  الجمعي 
الكلمة  بني  الرابع  البعد  )جدلية  خالد  والرا 
)االرتجال  طنوس  يوسف  واالب  واللحن(، 
وتجديد(،  تراث  الصايف:  وديع  عند  واملوال 
يف  التعبريية  املهارات  )شمولية  عبس  ولور 
)الصايف  ابوجودة  الصايف(، وماري  غناء وديع 
يف  )لبنان  الديراين  وسليامن  واملجتمع(، 

تجربة وديع الصايف الغنائية(.
يف الدراسة االوىل، يقّدم استاذ الدراماتورجيا 
اللبنانية  الجامعة  بالفن يف  واالخراج والعالج 
لبنان،  عمالق  عن  شاملة  نظرة  داود  جان 
واالجتامعي  التاريخي  السياق  يف  موغال 
ترعرع  التي  الحاضنة  والبيئة  واالقتصادي، 
داود،  رأي  يف  النقي.  الصوت  صاحب  فيها 
يأخذنا  مرحلة،  حكاية  هو  املارد  هذا 
الحديث عنه اىل لبنان الستينات، زمن رعاية 
والتعاون  واالنفتاح  والفن،  لالبداع  الدولة 
صوغ  يف  الفن  ودور  ولبنان،  مرص  فناين  بني 
الذي  الدور  عىل  يفتح  كام  والحلم.  الهوية 
واالذاعة  بعلبك"،  "مهرجانات  لجنة  لعبته 
والدة  تعزيز  يف  "االنوار"  وفرقة  اللبنانية، 
املرحلة من  لبنانية شّكلها مبدعو تلك  هوية 
اىل  وصباح...  ناصيف،  وزيك  وفريوز،  الصايف، 
والصحافية  واالدبية  الشعرية  النهضة  جانب 
الطليعية،  "شعر"  مجلة  يف  متثلت  التي 

الريفية  االغنية  لواء  الصايف  حمل  البدء،  يف 
وجه  يف  اكتافه  عىل  اللبنانية  الفلولكورية 
سائدة،  كانت  التي  واملدنية  املرصية  االغنية 
من  التفرنج. هكذا، ورث  وجه  ايضا يف  لكن 
امليجانا،  اصناف  والريفية  العائلية  بيئته 
والقرادي،  واملعّنى،  وابوالزلف،  والعتابا، 
والرشوقي، وحمل لواءها قبل ان يقتنع فنانو 
اواخر  ويف  االرث.  هذا  باهمية  املرحلة  تلك 
من  مجموعة  بني  العمل  بدأ  الخمسينات، 
الفنانني واملوسيقيني من اجل النهوض باالغنية 
يف  الفولكلورية.  اصولها  من  انطالقا  اللبنانية 
صداقات  سينسج  الواسعة،  املدينة  رحاب 
وعالقات مع وجوه تلك املرحلة كزيك ناصيف 
املوسيقى  يف  وسيتعمق  رحباين  واالخوين 
كبار  اعامل  عىل  ويّطلع  املرصية،  املدنية 
الوهاب،  وعبد  درويش  سيد  امثال  امللحنني 
اعامل  عىل  اطلع  كام  القصبجي.  ومحمد 
عبد الوهاب السينامئية، وكّن له اعجابا عىل 

حدة. 
حائال  يكن  فلم  الديني،  الصايف  انتامء  اما 
انه  صحيح  االسالمي.  بالرتاث  اعجابه  امام 
املارونية  الكنسية  باملوسيقى  صغريا  تأثر 
اال  وذائقته،  وعيه  كّونت  التي  والبيزنطية 
لحواىل  القرآين  بالتجويد  الحقا  مترّس  انه 
سنتني مع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يف 
ايليا  العميد  عن  طعمة  ينقل  ما  وفق  مرص 
قال  ناصيف  زيك  الراحل  ان  حتى  فرنسيس. 
التمرن  مظاهر  فيه  صوته  "جامل  ذلك:  عن 
وديع  فصوت  القرآن،  تجويد  عىل  الدائب 
الذين  الكبار  املقرئني  اصوات  يوازي  الصايف 
يتمرنون يف االزهر". من مثار هذا التفاعل مع 
من  غنى  الصايف  ان  املرصية  االبداعية  البيئة 
وفريد  بحرية"،  "عندك  الوهاب  عبد  الحان 
وزكريا  الله"،  عىل  تعود  الله  "عىل  األطرش 
"عىل  حمدي  وبليغ  العيد"،  ليلة  "يا  احمد 

رمش عيونها". 
بذلك اثبت هذا العمالق انه ليس فنان الرتاث 
اللبناين فحسب، بل ايضا الرتاث العريب. واذا 
يذهب  فليك  اللبناين،  البلدي  اللون  ترسخ يف 
اىل لقاء اآلخر وفق ما يورد طعمة. حتى انه 
منح الجنسية املرصية يف عهد الرئيس االسبق 
حسني مبارك، وحظي مبكانة خاصة يف قلب 
يورد  النارص. هنا،  عبد  الراحل جامل  الزعيم 

يومها،  الحجارة".  "اطفال  الشهرية  اغنيته 
قائال:  االغنية  هذه  تقديم  سبب  عىل  عّلق 
يفهم  ان  من  بد  ال  وطنه،  يحب  من  "ان 
حب اآلخرين الوطانهم، فكيف اذا كان االمر 

العربية؟". متعلقا باالرايض 
طعمة  الدكتور  يربهن  معّمق،  بحث  عرب 
كيف ان نتاج "وديع الصايف االبداعي يكشف 
لنا رصة هويتنا الوطنية ووجداننا العام: هي 
عىل  منفتحة  لكن  صميمة،  لبنانية  هوية 

ابعاد عربية اصيلة، وآفاق انسانية كونية".
اىل  تنحو  الكتاب  يف  الالحقة  الدراسات 
دراسة  اىل  الرا خالد  تذهب  بينام  التخصص، 
يف  "ابدع  الذي  هو  التلحني،  يف  الصايف  نتاج 
بالرغبة،  السامع  تلحني كالمه وغنائه، فأشبع 
ومأل االنفاس بالنشوة، وفّجر الحنني بالخيال، 
االب  يتوقف  بااللفاظ"،  االذن  ودغدغ 
الذي  االرتجال  عند  طنوس  يوسف  الدكتور 
للموسيقى  االساسية  الخصائص  من  يعد 
نهاية  يف  يرى  والفارسية.  والرتكية  العربية 
االغنية  بارتجاالته  طّور  "الصايف  ان  دراسته 
واملوال اللبناين، فصارت اغانيه لوحات تراثية 
وجديدة يف آن، تصف طبيعة القرية اللبنانية 
مع  وحياتهم،  واحاسيسهم  واناسها  وعاداتها 

املتنوع".  املوسيقي  بالفولكلور  االستعانة 
صوت  يف  تتعمق  التي  الدراسات  تتواىل 
الغنائية  الغناء عند الصايف  واعامله  وصفات 
الحرب  بدء  مع  جذريا  انقالبا  شهدت  التي 
الفنان  واضطرار  البلد،  اشتعال  مع  لبنان.  يف 
ذلك،  بسبب  واالغرتاب  الهجرة  اىل  ايضا 
صارت  التي  كلامته  مضمون  التغيري  اصاب 
حزينة مثل اغنيات "بتحبني وشهقت بالبيك" 
لبنان  و"انا  داري"،  يا  اليك  و"اعود   ،)1981(
يا سنة الجديدة"، و"خدين يا حبيبي"، و"مهام 
طالت فرقتنا" )1982(. وهذا يدل عىل رهافة 
تجاه  باملسؤولية  وشعوره  الصايف  عند  الحس 
روميو  الفنان  قال  ما  وفق  ووطنه  عائلته 

لحود. 
واملدينة،  الريف  لبنان  العمالق  هذا  غنى 
لبنان السلم والحرب، كام غنى افراح العرب 
نصف  اختزل  بصوته  ونكباتهم.  واحزانهم 
االيقونة،  مرتبة  اىل  ووصل  الزمن  من  قرن 
هو الذي قال عنه الراحل زيك ناصيف: "بلغ 

الكامل يف كل ما يغني".

غالف الكتاب.

عن  كرم  مارون  الشاعر  رواها  حادثة  طعمة 
عالسكيت"  البيت  باب  "دق  اغنية  صدى 
الصايف.  والحان  هو  كلامته  من   )1962(
"االنوار"  وفرقة  الصايف  ذهب  حني  انه  قال 
اللبنانية اىل القاهرة، استدعاه عبد النارص اىل 
املرصية  العاصمة  يف  اللبنانية  السفارة  مبنى 
اشد  اياها، وكان من  ان يسمعه  منه  وطلب 
املعجبني بالصايف. يورد العميد ايليا فرنسيس 
يا  "لبنان  اغنية  النارص  عبد  سمع  حني  انه 
الحارضين  الفنانني  اىل  التفت  سام"،  قطعة 
الوهاب  عبد  بينهم  من  يومها  االمسية  يف 
ملرص  تغّنوا  عايز  "انا  لهم:  قائال  كلثوم،  وام 
متل العمالق ده، غّنو زي العمالق ده الهرم 

والنيل".
من  عدد  يف  العرب  قضايا  الصايف  التزم 
لها  قّدم  التي  فلسطني  وخصوصاً  اغنياته، 
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االطفال  اليها  يحتاج  التي  الغذائية  الوجبات 
متوافرة يف  مجموعات االطعمة االربع الرئيسية 

التي يجب تناولها كل يوم وتشمل: 

الخبز واالرز والبطاطا واملعكرونة وغريها 
من النشويات:

هذه  من  مكونة  وجبة  كل  تكون  ان  ينبغي   
مثل  الكاملة  الحبوب  اىل  باالضافة  املجموعة، 
الوجبات  يف  االفطار  والعدس وحبوب  الفاصوليا 
تتجاوز  الذين  االوالد  اىل  بالنسبة  الرئيسية. 
الحبوب  اصناف  تعترب  سنوات،  اعامرهم خمس 

الكاملة هي الخيار االفضل.

تشمل مواد الحليب والجبنة واللنب واللبنة. عىل 
الطفل ان يتناول يوميا 3 حصص غنية بالكالسيوم، 
عىل سبيل املثال 150 ملغ من الحليب، وعاء صغري 
من اللنب وقطعتان صغريتان من الجبنة. االطفال 
اجسامهم  تنمو  سنوات  خمس  سن  دون  ما 
برسعة، ويجب تاليا ان يحصلوا عىل الطاقة. لهذا 
السبب، من الرضوري ان يتناولوا الحليب الكامل 
الدسم، ومنتجات االلبان الكاملة الدسم. االطفال 
الذين تزيد اعامرهم عن خمس سنوات ميكن ان 

يتبعوا نظاما غذائيا صحيا مناسبا لجميع العائلة.

اللحوم واالسامك والبيض والبقوليات:
واملكرسات  والبيض  واالسامك  اللحوم  تشكل 
والبازالء  والعدس  الفاصوليا  )مثل  والبقوليات 
الحبوب  من  املصنوعة  واالطعمة  والفول...( 
مثل الحمص بالطحينة، مصدرا غذائيا ممتازا 
للربوتني والحديد. هناك حاجة اىل تناول هذه 

الثامنة عرشة( اىل وجبات  يحتاج االطفال والشباب )من عمر سنتني اىل عمر 
الطاقة  عىل  الحصول  اجل  من   ،)snacks( خفيفة  وجبات  اىل  وايضا  منتظمة 
واملواد الغذائية التي تساعدهم يف النمو، وليك يتمكنوا من محاربة االمراض. 

من هنا رضورة اتباع نصائح غذائية قامئة عىل االطعمة الصحية

الفاكهة والخرض:
الفاكهة  من  حصص  خمس  تناول  االطفال  عىل 
او  تكون طازجة  ان  املمكن  من  يوميا.  والخرض 
الفاكهة  عصري  اعطاء  ميكن  مجففة.  او  معلبة 
بدال عن  الطعام  تناول وجبات  كمرشوب خالل 
املرشوبات الغازية. ميكن ان تشكل وجبة خفيفة 

.)snack(

الحليب ومنتجاته:
من  مهمة  كمية  عىل  املجموعة  هذه  تحتوي 
االطفال،  اليها  يحتاج  التي  والكالسيوم  الربوتني 
وهو غذاء اسايس لنمو العظام. ان هذه املجموعة 

ناتالي غّرة

تغذية
عىل  تحتوي  التي  الطبيعية  بالفاكهة  واستبداله 

االلياف ليك ال يستهلك الجسم كل السكر. 
• يقلل الشاي من امتصاص الحديد، وهو ليس 
بديال  الحليب  نقدم  ال  فلامذا  املثايل،  املرشوب 

منه؟
امللح  اىل  االطفال  يحتاج  ال  املالحة:  االطعمة   •
املضاف اىل طعامهم، لذلك يفضل زيادة االعشاب 
من  الحد  املفضل  من  ذلك.  من  بدال  والتوابل 
البطاطا  رقائق  مثل  املالحة  الخفيفة  الوجبات 
)chips(، والتقليل من كمية االطعمة املالحة مثل 

الوجبات الجاهزة.

املكمالت الغذائية
الذين ترتاوح  من املفضل اعطاء جميع االطفال 
سنوات  اربع  اىل  اشهر  ستة  بني  ما  اعامرهم 
املكمالت التي تحتوي عىل الفيتامينات A و C و 
D. يف املقابل يجب اعطاء االطفال الذين تتجاوز 
 D اعامرهم سنة  10 ميكروغرامات من فيتامني

خصوصا خالل فصيل الخريف والشتاء.

االطعمة التي يجب الحد منها
الفئة من االطعمة ليست جزءا اساسيا او  هذه 
عىل  تحتوي  فهي  الغذايئ.  النمط  من  رضوريا 
الكثري من السعرات الحرارية، الدهون املشبعة، 
السكر املضاف وامللح. فاذا اخرتتها، ينبغي ان ال 

تتناولها اال يف بعض االحيان بكميات صغرية.
هذه االطعمة تشمل:

• البسكويت الحلو، الكعك، الحلويات والكاتو.
• اللحوم املصّنعة والنقانق.

• االيس كريم والشوكوال.
• الهمربغر يف املطاعم واملعجنات.

• رقائق البطاطا )chips( واالطعمة املقلية.
• الكرمية املخفوقة والقشطة والزبدة.

الرياضية  واملرشوبات  الغازية  املرشوبات   •
التي تحتوي عىل الكثري من السكر.

تثقيف الطفل يف اختيار طعامه 
الذين  االطفال  للتعلم.  فرتة  الطفولة  تعترب 
مجموعة  تتناول  التي  العائلة  يف  يكربون 
متنوعة من االطعمة املغذية، هم اكرث عرضة 
الختيار االطعمة الصحية يف املستقبل. وميكن 
باكملها  عائلتك  تعليم  خالل  من  املساعدة 

تلك االمور:
تتضمن  التي  اليومية  االطعمة  اختيار   •

املجموعات الغذائية االربع التي سبق ذكرها.
يف  الحلوة  او  الدسمة  االطعمة  تناول   •

املناسبات وليس يوميا.
• تناول مجموعة متنوعة من الخرض والفاكهة 

املوسمية.
والجبنة  واللنب  الحليب  باصناف  استمتع   •
القليلة الدسم )بدءا من عمر خمس سنوات(.

القمحة  والخبز  الكاملة  الحبوب  تناول   •
الكاملة عىل نحو اسايس.

املرشوبات  من  بدال  املاء  من  الكثري  رشب   •
الطاقة واملرشوبات  السكرية، مثل مرشوبات 

الرياضية والعصري واملرشوبات الغازية.
• تناول وجبة فطور صحية كل يوم.

اوقات  يف  والكومبيوتر  التلفزيون  ايقاف   •
الوجبات لجعل هذا الوقت لالرسة.

• غسل اليدين قبل االكل او الطبخ.
• مامرسة الرياضة اليومية مثل امليش واللعب 

يف الخارج.

أبعدوهم عن السكر والمشروبات الغازية والمأكوالت الدسمة

عّودوا أطفالكم على الوجبات الصحّية

املجموعة من االطعمة مرتني اىل ثالث مرات 
يف اليوم.

او  بالدهون  الغنية  واملرشوبات  االطعمة 
السكر:

من  عالية  نسبة  عىل  تحتوي  التي  االطعمة 
اضافية.  حرارية  سعرات  توفر  والدهون  السكر 
تشمل  منها.  قليلة  كمية  تناول  يستحسن  لكن 
هذه املجموعة البسكويت، الكاتو، االيس كريم، 
مثل  الخفيفة  الوجبات  والشوكوال،  الحلويات 
السكرية.  واملرشوبات   )chips( البطاطا  رقائق 
كثريا ما يؤدي تناول كمية عالية من السكريات 
رضورة  هنا  من  االسنان.  تسوس  حاالت  اىل 
تجنب اعطاء الطفل عىل نحو متكرر املرشوبات 
والوجبات الخفيفة التي تحتوي عىل الكثري من 
وثانيا  العامة  والصحة  البدانة  ملنع  اوال  السكر، 
لحامية االسنان. من املستحسن ان تشكل الفاكهة 

الوجبة الخفيفة ذات املذاق الحلو. 

نصائح عامة
• تناول الطعام مع العائلة: يساعد تناول الوجبات 
مع العائلة عىل تشجيع االطفال بالتمتع مبجموعة 
الوقت مع  متنوعة من االطعمة، ولقضاء بعض 
مبشاهدة  التلهي  عدم  يفضل  لكن  افرادها. 

التلفزيون خالل تناول الطعام. 
النهار،  خالل  االهم  الوجبة  الفطور  يشكل   •
وقد تبني من خالل الدراسات ان االطفال الذين 
الرتكيز  ميكنهم  جيد  بشكل  فطورهم  يتناولون 

بشكل افضل طوال النهار. 
• وضع ابريق من املاء عىل الطاولة قرب االطفال 
هناك  ان  اىل  باالضافة  النهار.  طوال  يرشبوا  يك 
يرشبون  الذين  االطفال  ان  عىل  االدلة  بعض 
املاء بكرثة لديهم فرصة اداء افضل يف اختبارات 

الذاكرة.
من  بدال  البخار  عىل  الطبخ  او  الشواء  اتباع   •
القيل، واستخدام كمية اقل من الزبدة او الزيت 

يف الطبخ.
• املرشوبات التي يفّضل ان تقدم اىل االطفال هي 
والعصري،  الغازية  املرشوبات  اما  والحليب.  املاء 

اضافية،  حرارية  سعرات  يوفران  انهام  ورغم 
عصري  يوفر  الوزن.  زيادة  يف  يساهامن 

السكر،  من  الكثري  الطبيعي  الفاكهة 
تناوله  من  التقليل  يفضل  لذا 
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رياضة

الرئيس  مل تستقر االوضاع االدارية والفنية يف نادي الحكمة بريوت بعدما غادره 
من  قليل  غري  عدد  بها  قام  التي  املحاوالت  كل  فشلت  شويري.  انطوان  االسبق 
رصاعات  نتيجة  مؤسسة،  اىل  لتحويله  النادي  قيادة  عىل  تعاقبوا  الذين  الرؤساء 

وخالفات غالبا ما كانت شخصية مرتبطة بنزاعات ومصالح سياسية وانتخابية

عىل  بريوت  الحكمة  نادي  معاناة  انعكست 
املراحل االخرية  الذي صارع يف  الفريق  نتائج 
من  للهروب  املنتظم  الدوري  اياب  من 
املركزين االخريين وتفادي الخروج املبكر من 
االمل  يفقد  الحكمة مل  الدوري. لكن جمهور 
يف الخروج من النفق املظلم مع اطالق ادارة 
النادي مرشوع رعاية مع مرصف "سوسييتيه 
تنفيذه  نجح  حال  يف  كارد"،  و"ماسرت  جرنال" 

من شأنه نقل النادي من ضفة اىل اخرى.
مارون  النادي  رئيس  زارت  العام"  "االمن 
واقع  حول  شاملة  جولة  وكانت  غالب، 
وآلية  يواجهها  التي  واملشكالت  النادي 

الخروج منها. 

رئيس نادي الحكمة مارون غالب.

■ كيف تقّوم مستوى الدوري؟
ليست  السلة  كرة  اصطناعي.  لكنه  جيد،   □
الشد  يف  حالوتها  بل  وخسارة،  ربحا  فقط 
العصبي. وهي يف حاجة اىل عوامل اكرث حتى 

الذي  الوهج  من  املزيد  البطولة  عىل  تضفي 
تراجع قليال هذا املوسم.

■ هل االدارة راضية عن اداء الفريق؟
□ ليست راضية، لكنها تتفهم االسباب. تأخرنا 
من  نتمكن  ومل  الفريق،  تشكيلة  تركيب  يف 
االول،  الصف  من  نجوم  العبني  مع  التعاقد 
واملايل  االداري  االستقرار  عدم  اىل  اضافة 
يف  وعجز  داهمة،  مالية  مستحقات  ووجود 

صندوق النادي ما اثر سلبا عىل الفريق. 

■ من يتحمل مسؤولية نتائج الفريق؟
مرحيل  الفريق  فيه  مير  ما  النادي.  رئيس   □
يف صدد  نحن  حالها.  عىل  تبقى  لن  والنتائج 
والعملية  اوسع،  مروحة  اىل  ونتطلع  ناد  بناء 
الوصول  فريق. هدفنا  ببناء  ليست محصورة 

اىل مرحلة يصبح فيها النادي مؤسسة.

الفني  الجهاز  اداء  عن  راض  انت  هل   ■
وتحديدا املدرب فؤاد ابوشقرا؟

دون  من  املدرب  عمل  تقييم  ميكن  ال   □
ان نعطيه السالح الذي يستطيع ان يحارب 
ونطمح  نريدها  التي  االهداف  ويحقق  به 
املدرب  كان  القريب  االمس  حتى  اليها. 
ومل  الحي،  باللحم  يقاتالن  الفني  والجهاز 
يكن لديه االمكانات لتحقيق االفضل. لكن 
بايجابية نحو  منذ فرتة قصرية بدأنا نتطلع 
نتمكن من وضع كل  ان  املستقبل، وامتنى 
السكة  عىل  الفريق  ويف  النادي  يف  االمور 

الصحيحة.

الذي  الهجوم  خلف  انك  اعترب  من  هناك   ■
عىل  لحضه  ابوشقرا  املدرب  له  تعرض 

االستقالة؟
قرارا  اتخذت  للنادي  االدارية  اللجنة   □

رئيس نادي الحكمة مارون غالب:
اقتربنا من العودة الى منصات التتويج

رئيس النادي يتحمل 
النتائج  مسؤولية 

التي حققها الفريق 
هذا املوسم

مقال
محاربة الفساد الرياضي 

عجٌز أم تواطؤ؟!
يظهر الفساد يف الرياضة املحلية باشكال مختلفة مثل التالعب بنتائج املباريات، 
املراهنات، الرشاوى، تناول املنشطات، وغريها. هذه الظواهر التي بدأت تغزو 
مالعبنا منذ سنوات مل تخرج اىل العلن عىل نحو واضح اال بعد انكشاف فضيحة 
املؤهلة  التصفيات  يف  الوطني  املنتخب  مباريات  بنتائج  دوليني  العبني  تورط 
ملونديال الربازيل 2014، وحرمانه تاليا من الوصول اىل الدور النهايئ نتيجة طمع 
العبني بكسب مادي رسيع. ثم جاءت فضيحة تورط ثالثة حكام دوليني لبنانيني 
يف قضية رشوة جنسية يف سنغافورة، اضافة اىل العرشات من حاالت املراهنات 
والتالعب والرشاوى من دون حسيب او رقيب، حتى بلغت االمور ذروتها مع 
فضيحة تزوير وثيقة رسمية لتسهيل مشاركة العب غري لبناين يف بطولة قارية 
من دون ان يحرك احد ساكنا، كأن ما يحصل ال يعنينا وال يلحق الرضر برياضتنا 
وبجيل كامل من الرياضيني. وغالبا ما يقترص العالج عىل االعرتاض او االنسحاب 
او تجميد مشاركة يف بطولة ومسابقة رسمية، يف ظل غياب شبه كامل لعالج 

جذري ونهايئ واهامل رسمي مللف الرياضة عموما والفساد خصوصا.
وباتت املراهنات الشغل الشاغل يف الوسط الريايض وجديدها بعد كرة القدم، 
كرة السلة والكرة الطائرة، بعدما انسحب فريق "االنوار الجديدة" من مباراته 
العبيه  طرد  ثم  للبطولة،  الذهاب  مرحلة  يف  البورشية"  "الشبيبة  جاره  مع 
املراهنات.  رشكات  ملصلحة  الفريق  بنتائج  بالتالعب  اتهامهام  بعد  االجنبيني 
وتكرر تعطيل املباريات وانسحاب عدد من الفرق، واتهام نواد والعبني بعضهم 

البعض بالتعاون مع رشكات املراهنات. 
كل  يف  املباريات  من  عدد  يف  القدم  بكرة  بدأت  املالعب،  ترضب  آفة  هي 
الدرجات، ورغم الشكوك التي فرضتها نتائج غري طبيعية لعدد من املباريات، اال 
ان االتحاد فشل يف الوصول اىل ادلة حاسمة بعدما اصطدم بصعوبتني: التالعب 
يف  حصل  عينه  واالمر  للهبوط.  تفاديا  فرق  ملصلحة  مباريات  ومترير  بالنتائج 
دفع  ما  املراهنات  يف  طرفا  دخلوا  ومدربني  العبني  ان  فارق  مع  السلة،  كرة 
احدى الرشكات العاملية للمراهنات اىل تعليق نشاطها بكرة السلة اللبنانية منذ 
نتائج مباريات. ورغم نصائح خرباء  بفربكة  موسمني، التهامها العبني ومدربني 
اثارها  والتقليص من  املراهنات  لترشيع  الدولة  اىل  باللجوء  رياضية  التحادات 

السلبية، مثة تخوف من تحويل االلعاب الرياضية سوقا للقامر.
والن الفساد يف الرياضة املحلية هو امتداد ملا هو مسترش عامليا، كشفت دراسة 
الرياضة عىل  اىل قدرة  يعود  الفساد  ان  بريطانيا،  اعدتها جامعة "هارفرد" يف 
جذب عدد كبري من الرياضيني والرتباط رياضات مببالغ مالية ضخمة، اذ يرتاوح 
عدد الالعبني املحرتفني يف العامل يف مختلف االلعاب املتنوعة ما بني 900 مليون 
و1,2 مليار ريايض. ووفقا لتقرير نرشه موقع "يب يب يس"، تقدر قيمة املراهنات 
سمسارا   60 اىل   40 وجود  التقرير  ويقدر  الدوالرات.  مبليارات  آسيا  دول  يف 
مع  وعالقات  تحالفات  ويقيمون  املباريات،  ويرتبون  الدول،  بني  ما  يتنقلون 

العبني وحكام وشخصيات رسمية نافذة !

نمر جبر

ابوشقرا  عىل  تهجم  من  حق  يف  باالجامع 
بطريقة غري مقبولة. االتهامات كالم تافه وال 

تستحق الرد.

املدرب  عقد  جددت  انك  صحيح  هل   ■
ابوشقرا من دون علم االدارة؟

□ هذا امللف غري مطروح، خصوصا وان عقد 
ابوشقرا ينتهي يف موسم 2017 – 2018، وهو 
موقع من الرئيس السابق للنادي نديم حكيم. 
سواه،  خيارات  لدينا  ليس  الحارض  الوقت  يف 

وعند انتهاء العقد كل االمور مطروحة.

■ من يتوىل عملية اختيار الالعبني االجانب؟
□ الجهاز الفني ولجنة كرة السلة التي يرأسها 

امني الرس املحامي ميشال خوري.

■ كيف تصف الوضع االداري يف النادي؟
بعض  نختلف  النواحي.  كل  من  ممتاز   □
املرات يف وجهات النظر، واحيانا يكون النقاش 
محبة  عىل  اجامع  ضمن  لكن  وقاسيا  حادا 
باالجامع  القرارات  تصدر  ما  غالبا  النادي. 

ومبوافقة كل االعضاء.

مشيئة  وفق  تعمل  بانك  يتهمك  البعض   ■
بول  جان  االب  للنادي  الفخري  الرئيس 

ابوغزالة؟
كبري،  معنوي  دور  له  ابوغزالة  االب   □
اىل  اضافة  توجيهاته.  من  نستفيد  ونحن 
منصب  يشغل  هو  للنادي  الفخرية  رئاسته 
خرج  التي  االرشفية  الحكمة  مدرسة  رئاسة 
عىل  تعلمت  وانا  رحمها،  من  الحكمة  نادي 
هذه  ابن  بل  املريخ،  من  لست  مقاعدها. 
الرعية، واترصف واتكلم كام يترصف ويتكلم 

كل حكاموي.

دون  من  بقراراتك  بالتفرد  متهم  انت   ■
العودة اىل اللجنة االدارية؟

ذكر  اىل  االتهامات  هذه  يسوق  من  ادعو   □
جزافا.  االشاعات  رمي  بدل  القرارات  هذه 
اللجنة  اىل  العودة  قرار من دون  اي  اتخذ  مل 

nemer.jabre66@yahoo.comاالدارية، واملحارض شاهدة عىل ذلك.



100101
عدد 43 - نيسان 2017عدد 43 - نيسان 2017

■ هل يوجد فريقان يف اللجنة االدارية؟
□ ابدا، االنقسام حول بعض االراء او املواقف 
توجد خالفات شخصية  ال  دميوقراطي.  تعبري 

او نيات سيئة او غايات واهداف سلبية.

النادي  رئيس  مع  العالقة  تصف  كيف   ■
املحامي ميشال خوري؟

نختلف  احيانا  الصعد.  كل  عىل  ممتازة   □
ويحصل سوء تفاهم عىل بعض النقاط، لكن 
سابقا  تبوأ  وقد  خربة،  صاحب  العام  االمني 
رئيس،  ونائب  رئيس  ابرزها  عدة  مناصب 
نحرتمها  ونحن  لالمور  الخاصة  مقاربته  وله 
ونقدرها. مهام اختلفنا نتفق عىل خري النادي 

ومصلحته.

مع  الرعاية  يف مرشوع  االمور  تسري  كيف   ■
مرصف "سوسييتيه جرنال" و"ماسرت كارد"؟

□ هناك بعض االجراءات التقنية التي وضعت 
عىل السكة الصحيحة، واملبارشة الفعلية تبدأ 
كل  ابواب  سنطرق  املقبل.  الشهر  مطلع 
الحكامويني وندعوهم اىل املشاركة يف انجاحه، 
وسنتعاون مع كل مؤسسات الحكمة وجمهور 
النادي املنترش يف كل ارجاء الوطن واالغرتاب.

■ هل صحيح ان الرشكة الراعية فرضت بيار 
شهوان رئيسا ملجلس االمناء؟

امناء  مجلس  تشكيل  طلبنا  كادارة  نحن   □
ايجابيا  مجموعة صحناوي  من  الجواب  فجاء 
مجلس  رئاسة  شهوان  بيار  تويل  اقرتاح  مع 
االمناء، انطالقا من انه عضو الجمعية العمومية 
للنادي، وابن املنطقة )االرشفية(، ويحظى بثقة 
كبرية ليس من عائلة صحناوي فقط بل ايضا 
نبيل وانطون  الحكمة. نحن نشكر  من عائلة 
عىل  "ماماس"  انطونيوس  وجوزف  صحناوي 
الخطوة  هذه  لتحقيق  وتعاونهام  تجاوبهام 

التي وضعت النادي يف دائرة االمان.

يف  ترغب  الراعية  الجهة  ان  صحيح  هل   ■
اجراء تغيري يف الجهاز الفني وتحديدا املدرب 

فؤاد ابوشقرا؟
الراعية مل تتدخل  □ كالم غري صحيح. الجهة 

يف االمور الفنية واالدارية. علام اننا لن نرفض 
الظهار  النادي  مصلحة  يف  يصب  طلب  اي 
الشفافية وحسن االدارة، خصوصا وان الجهة 
الطالبة تتمتع مبهنية عالية وصدقية يف هذه 

املواضيع.

■ اين اصبحت املفاوضات مع الالعب جوليان 
خزوع؟

االمور  بعض  هناك  معه.  نتفاوض  نزال  ال   □
مل يتم بتها. امتنى ان يكون قريبا مع الحكمة 

بعد ان تذلل بعض العقبات.

مرتبطة  خزوع  عودة  ان  صحيح  هل   ■
يشرتط  كام  ابوشقرا  املدرب  عقد  بتجديد 

شقيقه رشيد؟
□ ابدا. ال عالقة لرشيد ابوشقرا بجوليان خزوع. 
صحيح انه كان اول من فاوضه واستقدمه اىل 
لبنان لكنه ال يتدخل يف املفاوضات من قريب 
بعودة  مرتبطا  ليس  املدرب  وعقد  بعيد.  او 
عالقة  له  رشط  اي  يضع  مل  فاالخري  خزوع. 

بفؤاد.

■ هل رحيل الالعب االمرييك ترييل ستوغلني 
نهايئ؟

□ تعرض ستوغلني اللتواء يف الكاحل يف بطولة 
غرب آسيا استدعت ابتعاده عن املالعب مدة 
الواليات  اىل  املغادرة  خاللها  طلب  يوما   15
دون  من  للعالج،  للخضوع  االمريكية  املتحدة 
النادي.  مع  توقيعه  عىل  الحصول  يطلب  ان 
علام اننا عىل علم بالعرض الكبري الذي تلقاه 
جاهزون  نحن  الصينية.  االندية  احد  من 
العطائه استغناءه يف حال طلبه عرب القنوات 

القانونية ووفق النظام. 

■ ما صحة ما تردد عن رغبة اييل يحشويش يف 
تويل منصب رئاسة النادي؟

دون  من  رئيسا  يكون  ان  يستطيع  اييل   □
اعطوا  الذين  االشخاص  من  هو  منصب. 
الداعمني  اهم  من  يزال  وال  الكثري  النادي 
ومرحب  عزيز  صديق  وهو  ملسريته،  معنويا 

به يف بيته.

■ هل سيتم فتح باب االنتساب اىل الجمعية 
العمومية؟ 

هذا  عن  الحديث  جدا  املبكر  من   □
املوضوع. صحيح انها يف حاجة اىل اعادة نظر 
التي  االسامء  من  الكثري  تضم  انها  خصوصا 
عىل  سنعمل  مهتمة.  تعد  مل  واخرى  غادرتنا 
وناشطة  فاعلة  العمومية  الجمعية  تكون  ان 

النادي. لخدمة 

دون  بات  وهل  الدين  ملف  اصبح  اين   ■
مليون دوالر؟

عىل  ونعمل  الصحيحة  السكة  عىل  نسري   □
مليون  دون  اصبح  بعدما  تدريجا  خفضه 
دوالر. امتنى ان ننتهي يف ارسع وقت من هذا 

امللف العادة االستقرار اىل النادي.

■ نادم عىل تسلمك رئاسة النادي؟
□ لو مل نصل اىل مرشوع الرعاية مع مجموعة 
ساندم.  كنت  كارد"  "ماسرت  ورشكة  صحناوي 
اكرث  اصبحت  تحقق  الذي  االنجاز  بعد  لكن 
حامسة ملواصلة املسرية وتحقيق الحلم الذي 

انتظره الحكامويون طويال.

االدارية  اللجنة  مدة  حول  لغط  هناك   ■
االنتخابات  اىل  الدعوة  وان  خصوصا  للنادي، 
وجهت عىل اساس اكامل والية اللجنة السابقة 

التي كان يرأسها نديم حكيم؟
عام  حتى  باقية  الحالية  االدارية  اللجنة   □
2020 وفق االفادة الصادرة عن وزارة الشباب 
بإجراء  مصلحة  الحد  ان  اعتقد  ال  والرياضة. 

انتخابات يف الوقت الراهن.

■ ماذا عن فريق كرة القدم وهل من مرشوع 
لعودته اىل الدرجة االوىل؟

□ اهنئ الالعبني والجهاز الفني والقيمني عىل 
الفريق لبقائه هذا املوسم يف الدرجة الثانية، 
واجهتنا.  التي  والعراقيل  الصعوبات  كل  رغم 
للموسم  دراسة  وضع  مرحلة  يف  االن  نحن 
املقبل لرفع املوازنة واعادة الفريق اىل موقعه 

الطبيعي يف الدرجة االوىل.
ن. ج

رياضة



102103
عدد 43 - نيسان 2017عدد 43 - نيسان 2017

مرت لعبة كرة اليد يف مراحل عدة، وعرفت يف جزيرة غرينالند ويف افريقيا القدمية، 
التاسع عرش، ظهر عدد من  القرن  الفراعنة. مع حلول  وبخاصة يف مرص يف عهد 
االلعاب الشبيهة بكرة اليد يف شكلها الحايل يف دول مختلفة مثل )Handbold( يف 
الدامنارك، و)Hazena( يف جمهورية تشيكيا، و)Torball( يف املانيا ويف دول امريكا 

الالتينية وتحديدا االوروغواي

التاسع عرش بدأت لعبة كرة  القرن  نهاية  مع 
اليد تتطور تدريجا وتظهر يف صورتها الحالية يف 
اوروبا الشاملية وبخاصة يف الدامنارك، الرنوج، 
السويد واملانيا. وكان للدامناريك هولجر نيلسن 
الفضل يف رسم قواعدها يف شكلها الحايل عام 

1898، لكنه مل ينرشها اال يف عام 1906. 
من  كل  اضاف   1917 االول  ترشين   29 يف 
واريك كوناي من  ماكس هيزر وكارل شيلينز 
الخاصة  القواعد  من  اخرى  مجموعة  املانيا 
 1919 عام  بعد  الجامعية.  اليد  كرة  برياضة 
تم  التي  القواعد  من  املزيد  شيلينز  اضاف 
بني  للرجال  مباراة  يف  االوىل  للمرة  تطبيقها 
يف  ثم   ،1925 عام  وبلجيكا  املانيا  منتخبي 
والنمسا  املانيا  منتخبي  بني  للسيدات  مباراة 
املجلس  كلف   1926 عام  يف   .1930 عام 

امني رس االتحاد اللبناين لكرة اليد جورج فرح.  

كرة اليد رياضة قديمة فرضت نفسها بني الكبار

رياضة
نمر جبر

الترشيعي يف االتحاد الدويل للرياضيني الهواة 
التي  الدولية  القواعد  لرسم  متخصصة  لجنة 

تنظم مباريات كرة اليد. 

كرة  لهواة  الدويل  االتحاد  تشكل   1928 عام 
االلعاب  يف  للرجال  مباراة  اول  واقيمت  اليد، 
االوملبية يف الدورة الصيفية عام 1936 يف برلني، 
ادولف  االملاين  الزعيم  من  طلب  عىل  بناء 
مشاركة  اول  عىل  سنوات  عرش  بعد  هتلر. 
الدويل عام 1946. ويف  االتحاد  اوملبية تشكل 
واحدة  للرجال  اليد  كرة  اصبحت   1972 عام 
يف  رسميا  املعتمدة  الجامعية  الرياضات  من 
دورة  من  انطالقا  الصيفية  االوملبية  االلعاب 
ميونيخ. بعد اربع سنوات، عام 1976، انضمت 

كرة اليد للسيدات اىل االلعاب االوملبية. 
عام 1948 نظم االتحاد الدويل لكرة اليد اول 
بطولة عامل للرجال، فكانت تقام كل 4 سنوات 
عندما   1995 عام  حتى  سنوات   3 كل  او 
تقرر  حيث  ايسلندا  يف  العامل  بطولة  اقيمت 
اقامتها كل سنتني. كام انتظمت بطولة العامل 
جانب  اىل   ،1957 عام  من  اعتبارا  للسيدات 
لفئتي  للناشئني  العاملية  البطوالت  من  عدد 

الذكور واالناث. 
بفضل  العاملية  اليد  كرة  لعبة  بلغت  محليا، 
النوادي  بطولة  لقب  الذي حقق  السد  نادي 
استضافها  التي  املسابقة  يف   ،2010 االسيوية 
للنوادي  القارات  بطولة  برونزية  ثم  لبنان، 

"غلوبال".
تقام  لبنان  يف  اللعبة  كانت   2007 عام  قبل 
رجل  دخول  مع  امنا  واجب،  كتأدية  بطوالتها 
االعامل املحامي متيم سليامن اىل الرياضة عرب 
البطولة اىل لعبة  السد، تحولت  نادي  تأسيس 
كرة  جانب  اىل  اللبنانية  الرياضة  يف  اساسية 
القدم والسلة والطائرة، وبات لها متابعون من 
الوالدة  الحديث  النادي  وسيطر  املناطق،  كل 
عىل االلقاب املحلية عىل نحو تام. لكن االمر 
السلبي كان عدم الوئام والتفاهم بني سليامن 
رئيس  عاشور  الله  عبد  برئاسة  اللعبة  وادارة 
االتحاد ورئيس نادي الصداقة، وساهم التمرتس 
التنافس  حدة  زيادة  يف  للطرفني  السيايس 
والصداقة  السد  بدريب  املخترص  الريايض 
بان  سليامن  طالب  حيث  االداري  والتنافس 

اللعبة وحملها  الذي طور  لعاشور  نائبا  يكون 
فوق كتفيه من التسعينات اىل اليوم. 

تفاقمت الخالفات اىل ان قرر سليامن هجر 
اللعبة نهائيا واالنتقال اىل رئاسة نادي العهد 
لكرة القدم، حيث يطمح اىل انجازات تسجل 
حققه  ما  غرار  عىل  اللبنانية  الرياضة  باسم 

مع السد. 
الرتاجع،  اىل  اللعبة  عادت  سليامن  رحيل  مع 
فتقام مبارياتها من دون اي ضجة او متابعة 

اذ سيطر فريق مار الياس الذي استقطب ابرز 
وبقي  البطولة  عىل  فريقه  اىل  السد  العبي 
مواهب  ازمة  اللعبة  وتعاين  وصيفا،  الصداقة 
انتشارها  رقعة  ضاقت  اذ  ونواد،  والعبني 

مجددا وهجرتها نواد اخرى غري السد.
بدوره عزا امني رس االتحاد جورج فرح، الذي 
يتوىل منصبه منذ عام 2002 )توىل اول منصب 
كنائب   1998 عام  لالتحاد  االدارية  اللجنة  يف 
رئيس اىل جانب الرئيس عبدالله عاشور الذي 

اللعبة
طوله  ملعب  عىل  اليد  كرة  مباراة  تقام 
40 مرتا وعرضه 20 مرتا، ويضم مرميني 
مستطيلني )عرض 3 امتار وارتفاع مرتين( 
دائرية  شبه  مبساحة  منهام  كل  يحاط 
تبعد 6 امتار عن خط املرمى. كام يوجد 
خط شبه دائري يبعد عن املرمى مسافة 
9 امتار، ويعرف بـ "خط الرمية الحرة". 

ال يزال يف منصبه( تراجع املستوى اىل عوامل 
وفقدان  الفرق  من  عدد  غياب  ابرزها  عدة، 
ودوري  منافسة  فرق  وجود  "عدم  املنافسة: 

محتدم يعرقل تطور اللعبة وتقدمها". 
فريق  يف  الجيدين  الالعبني  "احتكار  ان  واكد 
واحد يؤدي اىل تفريغ الفرق االخرى وتراجع 
املنافسة. مل تتمكن النوادي من االستفادة من 

فورة الالعبني اللبنانيني لتعويض النقص". 
يف  والنوادي  االتحاد  مسؤولية  ينف  مل 
"تقصريها يف تخريج العبني محليني". وكشف 
املدارس  تطاول  لالتحاد  جديدة  خطة  عن 
للمؤسسات  السامح  خالل  من  واملعاهد 
الرتبوية التي لديها فرق كرة يد باملشاركة يف 
"هذه  العمرية:  للفئات  لبنان  كأس  مسابقة 
اعادة  اىل  االسايس  املدخل  تشكل  الخطوة 
النوادي  يف  العمرية  الفئات  فرق  تفعيل 
عىل  والعمل  املدرسية  املواهب  واكتشاف 
امام  املجال  يف  واالفساح  ورعايتها،  صقلها 
الالعبني يف املدارس اليجاد اندية الحتضانهم". 
الدرجة االوىل  "املنافسة يف دوري  ان  واعترب 
الذي يضم 8 فرق )مار الياس حامل اللقب، 
اطفاء  فوج  الجيش،  الوصيف،  الصداقة 
الجمهور،  بيتش،  هوليداي  املربة،  بريوت، 
الليسيه ناسيونال( هذا املوسم مختلف عن 
مستوى  تقارب  اىل  نظرا  السابقة  املواسم 
البطولة  نظام  تعديل  ان  ورأى  الفرق". 
وجعله من ثالث مراحل دور الثامنية "فاينال 
مرحلتني  من   "6 "فاينال  الستة  دور   ،"8
ذهابا وايابا، والدور نصف النهايئ "فاينال 4" 
امكان  من  و"جعل  املنافسة  نسبة  من  رفع 
تحديد هوية الفرق التي ستتأهل اىل االدوار 

االقصائية امرا صعبا". 
ووضع عودة فريق شباب حارة صيدا متصدر 
دوري الدرجة الثانية اىل دوري الدرجة االوىل 
يف املوسم املقبل يف اطار املزيد من الحامسة 
عىل  الفريق  ميثله  "ملا  والتشويق  واملنافسة 
خصوصا".  والصيداوي  الجنويب  الصعيد 
وكشف عن خطة لتفعيل مشاركات املنتخب 
الوطني يف مسابقات خارجية. وربط الرتاجع 
يف الرياضة يف شكل عام ويف كرة اليد يف شكل 

خاص باالزمة االقتصادية واالنكامش املايل.

ايفانو باليتش او "ملك" كرة اليد هو العب كروايت من مواليد هرافاتسكا يف االول من نيسان 
1979. لعب يف مركز الظهري لكنه اعتزل اللعب نهاية موسم عام 2015. 

بدأ مسريته مع نادي سبليت عام 1997، واستمر مع الفريق حتى عام 2001 قبل ان ينتقل 
اىل صفوف ميتكوفيتش الذي لعب معه 4 اعوام حتى عام 2004 لينضم اىل بورتالند سان 
انطونيو ويشارك معه حتى عام 2008. مع نهاية العام التحق باليتش بفريق زغرب حتى 
عام 2012، قبل ان ينضم اىل صفوف اتلتيكو مدريد ملدة عام واحد، ويختم مشواره يف نادي 
يتزال الذي لعب معه موسم 2013 حتى عام 2015. وحقق مع الفريق برونزية االلعاب 
االوملبية يف لندن عام 2012، وفضية بطولة العامل عام 2009 يف كرواتيا، وفضية بطولة اوروبا 

عام 2008. وكان هداف البطولة برصيد 44 هدفا.
 2003 عامي  ذلك  وكان  مرتني،  العامل  يف  يد  كرة  العب  افضل  جائزة  عىل  باليتش  حصل 
و2006، وكذلك افضل العب يف كرواتيا يف عام 2003، كام حصل عىل جائزة افضل العب يف 

عدد من البطوالت الكربى، وكان عضوا يف فريق كل النجوم يف الكثري من املرات.

ملك كرة اليد



104105
عدد 43 - نيسان 2017عدد 43 - نيسان 2017

رياضة
األمن العام في دوري الدرجة األولى للصاالت

تأهل فريق االمن العام يف كرة القدم للصاالت 
يف  ثالثا  حلوله  اثر  االوىل  الدرجة  دوري  اىل 
الرتتيب النهايئ للدوري برصيد 46 نقطة من 15 
انتصارا، وتعادل، و4 خسارات، وبفارق نقطة 
عن الغبريي الثاين 47، وثالث نقاط عن اللويزة 

البطل 49 نقطة. 
ومتكن فريق االمن العام من فرض نفسه بني 
الكبار من خالل عروضه املميزة واداء العبيه. 
ابرزها  مميزة  عنارص  تضم  الفريق  فتشكيلة 
املفتش ممتاز احمد  الفريق والدوري  هداف 
حويال الذي سجل 52 اصابة، اىل كل من كابنت 
الفريق املفتش اول ممتاز رائد صالح واملفتش 
ممتاز محمد دهيني واملفتش اول حمزة عبود 

واملأمور حسني عطوي.
املؤهل  املدرب  للفريق  الفني  املدير  وكشف 
الذي يعاونه كل من املؤهل  اول رميون نجم 
املؤهل  الحراس  ومدرب  نارص  حمزة  اول 
الفني بارش منذ  اول حسني صالح، ان الجهاز 
منتصف الشهر املايض اجراء حصص تجريبية 
الفريق  تشكيلة  لتعزيز  جدد  عنارص  الختيار 
يف املوسم املقبل: "الفريق يف حاجة اىل العبي 
خربة وشباب قادرين عىل تحمل ضغط دوري 
الدرجة االوىل". واستبعد اجراء تعديل يف مركز 
املأمور  بالحراس  كبرية  "الثقة  املرمى:  حراسة 
عيتاين  محمد  ثاين  واملفتش  حسني  رشيف 

واملفتش اول ابرهيم فواز". 
تطويع  العام  االمن  يف  املسؤولني  عىل  ومتنى 
العبني مميزين من فرق الدرجتني االوىل والثانية 
يك تتمكن فرق االمن العام من االستفادة من 

خرباتهم  وموهبتهم.
تضم تشكيلة الفريق كال من الالعبني: املفتش 
اول ممتاز رائد صالح، املفتش اول غيث عواد، 
اداري املفتش اول اييل العرجا، املفتش ممتاز 
حويال،  احمد  ممتاز  املفتش  شعبان،  غسان 
ممتاز  املفتش  املرصي،  رضا  ممتاز  املفتش 
محمد حسن دهيني، املفتش اول ابراهيم فواز، 
ثاين محمد  املفتش  عبود،  اول حمزة  املفتش 
عيل، املفتش اول كريكور رسكيسيان، املفتش 
عطوي،  حسني  املأمور  شعيب،  عيل  ثالث 

املأمور محمد ملحم يرفع العلم اللبناين لحظة اعالن فوزه بامليدالية الذهبية.

فريق االمن العام لاللعاب القتالية يحتفل باالنجاز الذي حققه يف تايلند. 

فريق االمن العام يف كرة القدم للصاالت.

يف اثناء تدريباته.

إنجاز عاملي لفريق األمن العام في األلعاب القتالية
املأمور ملحم بطل العالم في املواي بوران

يف  العامل  بطولة  لقب  ملحم  محمد  املأمور  انتزع 
الالعب  من  بجدارة  بوكسينغ(  )تاي  بوران  املواي 
االوزبيك حامل اللقب اربع مرات متتالية، اثر فوزه 
فيها  القاضية بعد ثالث جوالت كان  بالرضبة  عليه 
الالعب اللبناين االفضل واالحسن. انجاز ملحم جاء 
خالل مشاركة فريق االمن العام لاللعاب القتالية يف 
باملواي بوران )تاي بوكسينغ(  الرابعة  العامل  بطولة 
العاصمة  يف  اقيمت  التي  الثانية  العاملية  وااللعاب 
ذهبيتني  ميداليات،   4 وحقق  بانكوك،  التايلندية 

وفضية وبرونزية. 
محمد  ممتاز  املفتش  احرز  ملحم،  ذهبية  اىل 
االلعاب  بطولة  يف  الذهبية  امليدالية  الجويدي 
القربيص  منافسه  عىل  فوزه  اثر  الثانية  العاملية 
ثاين  املفتش  احرز  كام  الفنية.  القاضية  بالرضبة 
عىل  فوزه  اثر  الفضية  امليدالية  حمود  محمد 
العب  امام  النهايئ  يف  وخسارته  الهندي  منافسه 
لها  تعرض  التي  القوية  االصابة  ودفعت  فرنيس. 
من  االنسحاب  اىل  نرصالله  شادي  ثالث  املفتش 
اثر  الربونزية،  بامليدالية  واالكتفاء  النهائية  املباراة 
فوزه عىل منافسه السوري. كام فاز املأمور صهيب 
يخرس  ان  قبل  النيك  الرسي  منافسه  عىل  الحسني 

امام البالرويس بفارق النقاط.
الفريق  رئيس  رأسها  التي  البعثة  استقبال  وخالل 
مطار  يف  الرشف  صالون  يف  صقر  دميرتي  النقيب 
اللبناين  االتحاد  رئيس  قال  الدويل،  الحريري  رفيق 
ملحم  محمد  "ذهبية  قبالوي:  سامي  تاي  للمواي 

للوزن الثقيل انجاز لفريق االمن العام وللبنان".
وهنأ املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم 
النتائج  عىل  والالعبني  صقر  النقيب  الفريق  رئيس 

املرشفة.

حسني  اول  املفتش  بوزيد،  جوزف  املفتش 
اول، املأمور محمد قادري، املفتش ثاين محمد 
رشيف  املأمور  حيدر،  محمد  املفتش  عيتاين، 

حسني، املأمور حسن صفوان. 

اما النتائج الكاملة للفريق، فهي:   
حقق فريق االمن العام يف دوري الدرجة الثانية 
15 انتصارا منها ستة يف مرحلة الذهاب عىل كل 
من نقابة املحامني 2 - 0، وجي اس ك 5 - 4، 
والروضة 6 - 4، وجامعة آي يو يس أي 8 - 2، 

واالهيل صيدا 5 - 1، والجمهور 19 – 5.
العمل  االياب عىل كل من  وتسعة يف مرحلة 
الغبريي 6 - 2، ونقابة املحامني  بكفيا 8 - 4، 
6 - 0، وجي اس ك 4 - 2، وهومنتمن 4 - 3، 
واللويزة 7 - 4، والروضة 5 - 2، وجامعة آي يو 

يس أي 8 - 1، والجمهور 12 - 2. 
وتعادل ايابا واالهيل صيدا 5 - 5. 

امام  الذهاب  مرحلة  يف  مرات  اربع  وخرس 
كل من العمل بكفيا 4 - 5، والغبريي 2 - 7، 

وهومنتمن  3 - 6، واللويزة 1 - 5.
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عموديًاأفقيًا
-1 معلم سياحي لبناين – مدينة 
لبنانية -2 من االشجار املثمرة – 

منتجع سياحي رويس فاخر يقع عىل 
ضفاف البحر االسود – اراض واسعة 

خرضاء -3 مقياس مساحة – من 
الحبوب – مدينة تونسية -4 الصوت 

الصادر عن تحرك اوراق الشجر – 
البايل من العظام – جواب – عاصفة 

بحرية -5 رسيع الفطنة – مقدار 
مايل ُيعطى للطالب مساعدة له عىل 

الدراسة خاصة اذا كان متفوقا – 
خالف خري -6 للندبة – سئم وضجر 
– عائلة عداءة امريكية ركضت 800 

مرتا وهي حامل يف شهرها الثامن -7 
العب امرييك معتزل وبطل من ابطال 
كرة املرضب مصنف اول عامليا – من 

الفاكهة -8 مدينة عراقية – شجر 
كثري ملتف -9 ارخبيل عاصمته سوفا 

– قرع الجرس – انتزع الشجرة من 
االرض -10 يزعجه ويضايقه – دولة 

يف امريكا الجنوبية -11 ما ُيفسد 
الزرع من دود او حرشات – دار 

ومنزل – الصحايف واملعلق يف املجالت 
والربامج االخبارية -12 سقي النبات 

– اسم بوذا يف الصني – ألوذ اليه 
واعتصم به – خبز يابس -13 يزيل 
عنهن الفساد والعطب ويعيدهن 

اىل حالتهم االوىل – جمع نائم – من 
اسامء البحر -14 انواع – ريح مهّبها 

جهة الرشق – خراب -15 رجل اعامل 
مكسييك من اصل لبناين من اغنى 

اغنياء العامل 

-1  ممثل مرصي راحل من افالمه "اغىل 
من حيايت" – وثيقة مبلكية عقار -2 مدينة 

ساحلية عىل شواطئ خليج عامن تتبع 
امارة الشارقة يف دولة االمارات العربية 

املتحدة – عاصمة اوروبية -3 من الحبوب – 
متشابهان – ظلمة – مدينة لبنانية -4 كّف 

وامتنع – شخصية خيالية لساحر ابيض جبار 
ارتبط اسمه مبيالد امللك آرثر ونشأة كاميلوت 
– نبات من البالد الحارة حبه او مثره يطّيب 
به الطعام -5 من الحيوانات – بلدة لبنانية 

جنوبية يف قضاء جزين – ارّصح بحبي 
-6 مركز سياحي ومدينة تاريخية يف وسط 

سويرسا – نوع من انواع الكالب – تكلم 
بصوت خفي -7 خنزير بري – صفة من 

يلجأ اىل اساليب املراوغة لتحقيق اهدافه 
– جامل باهر فيه سحر -8 منيمة مغرضة 

وحقرية – خانه الزمن – جنس حيات خبيث 
جدا -9 زؤان يكون بني الحنطة – نهر يف 

املانيا – غريب عن االمة ال يتمتع بجنسية 
الدولة -10 مدينة تونسية – كتاب لالديب 
املرصي الراحل طه حسني عن قصة حياته 

-11 معرب الزامي – لحم غري مطبوخ – من 
ادوات الكتابة -12 نبي الفرس االقدمني 

ومصلح ديانتهم االوىل – االوعية املستديرة 
املصنوعة من خشب او معدن تتخذ لحفظ 
السوائل والخمور -13 حلق الطائر يف الهواء 

باسطا جناحيه من دون تحريكهام من مرتفع 
اىل منخفض – فنان لبناين مشهور من اغانيه 

"مجنون" – غلظ صوته وخشن -14 جمع 
لجنة – عاصمة غرينالند – حفر البرئ – 

جامعة مشهورة يف الواليات املتحدة االمريكية 
-15 مدينة فرنسية – عاصمة رسي النكا 

املتقاطعة الكلمات 
إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com

                 الكلمات المتقاطعة 
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مثل في الدائرة

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة 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

 ثل في الدائرةم
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اللعبة  شروط 
إبحث عن الكلامت املدّونة أدناه 

واشطبها يف كل اإلتجاهات. أما 
الحروف املتبقّية بانتظام دون تشطيب 

فسوف تشكل الكلمة الضائعة  

الكلمة الضائعة مكونة من 9 حروف: 
العب كرة مرضب عاملي من املحرتفني

اييل ناستايس – ايفان ليندل – ابوخالد 
– ارثر اش – بوب براين – بيكر – 

توماس موسرت – توم اوكر – تشانج – 
جون ماكرنو – جيمي كونرز – حميص 

– دام – روجر فيدرير – ريك ليتش 
– روسويل – زميونيتش – سانشيز 

– سميث – سوك – عثامن – عطية – 
فرح – لوتز – الفر – ماكميالن – مطر 

– مذ – نيستور – نواه – وودفورد  

الضائعة  انكهمة انضائعةالكلمة 
 
 

 د ب ش ض ل د ن ي ل ن ا ف ي ا
 ز و ن ز و و ا ك و ي ل ا ن ي
 و ز ن ي ن ي ش ت ي ن و و ي ش
 د ش ك و ا و ث و و د ف و ز د
 ز ز ا و ا ز ك و ز و ت ض ي ن
 ف ت ز ز ا ك ب ي ش ي ش ن ا ض
 ي ض ز و ث و ن ب و ن ب ي ك ز
 د و ي ا ذ ز و ز و ي ش ت و ل
 ز و ك د و ب ا ت و ب د و ط ز
 ي ض ل ي ض ا ت ض ا ن ي ل ي ا
 ز ا ي ن ا و ث ع و ي ن ح ل ة
 ض و ت ز و ض و ي ل ص و ز ا ي
 و و ش ز د ن ا ش ت و ا ف ف ط
 ك ت ا ب و خ ا ل د ح ي غ ز ع

 
 

العة كسة مضسب عانمي مه انمحتسفيه :حسوف 9انكهمة انضائعة مكووة مه   
 

 –توو اوكس  –توماض موستس  –تيكس  –توب تسايه  –ازحس اش  –خاند اتو –ايفان نيىدل  –ايهي واستاسي        
 –زوسويم  –زيك نيتص  –زورس فيدزيس  –داو  –حمصي  –ريمي كووسش  –رون ماكىسو  –تشاوذ 

مر  –مطس  –ماكميالن  –الفس  –نوتص  –فسح  –عطية  –عخمان  –سوك  –سميج  –ساوشيص  –شيموويتص 
   وودفوزد –وواي  – ويستوز –
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متفرقات

ب ص ل ة ب ا اق س ا ع تر ج ة ط ا قم ة ز ر

 35 =

ھ ل ي سط غ ة لا ذ ع بخ ا ن ن و ا ت

 33 =

ت ا ا نح ة ج ر شض ر ة ا نل ك ي ا ت

 26 =

ج ن ل م ا ر اف ف و د ل ي بك م ب نت ب ي ا ل ر

42 =

װװװװ
33393034

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

بحر متفرع من المحٌط الهادئ بٌن اوسترالٌا وجزر مٌالنٌزٌا

مجتمع رأس الكتف والعضد 
نجم بهً من المع نجوم السماء

ثانٌة كبرى مدن بلغارٌا بعد العاصمة صوفٌا

              حروف مبعثرة                   

بركان مشتعل فً جزٌرة صقلٌة واعلى جبل فً اٌطالٌا 
فرعون مصري زوج الملكة نفرتٌتً، جعل تل العمارنة عاصمة له

تهاون وتأخر عن القٌام بعمله

ما ُجمع وُشّد معا فً ربطة واحدة
جسر ٌصل بٌن الضفة الشمالٌة والجنوبٌة من القرن الذهبً فً اسطنبول

الشوق ورقة الهوى والولع الشدٌد
نهر اٌطالً ٌعبر مدٌنة روما

صفاء الوجه واشراقه 

مدٌنة اثرٌة لحضارة الماٌا فً غواتٌماال من اهم معالمها هٌكل رائع على شكل هرم
صوت النفس عند االحتضار

معاناة، مكابدة وألم

مدٌنة فٌنٌقٌة قدٌمة فً افرٌقٌا الشمالٌة اصبحت امبراطورٌة قوٌة نازعت روما فً حروب طوٌلة

حروف مبعثرة

1-بركان مشتعل يف جزيرة صقلية 
واعىل جبل يف ايطاليا  

2-فرعون مرصي زوج امللكة نفرتيتي، 
جعل تل العامرنة عاصمة له

3-تهاون وتأخر عن القيام بعمله 
يف  املايا  لحضارة  اثرية  4-مدينة 
هيكل  معاملها  اهم  من  غواتيامال 

رائع عىل شكل هرم  
5-صوت النفس عند االحتضار 

6-مدينة فينيقية قدمية يف افريقيا 
الشاملية اصبحت امرباطورية قوية 

نازعت روما يف حروب طويلة 
7-مجتمع رأس الكتف والعضد  

8-نجم بهي من املع نجوم السامء 
    

   

بعد  بلغاريا  مدن  كربى  9-ثانية 
العاصمة صوفيا  

10-معاناة، مكابدة وأمل 
11-بحر متفرع من املحيط الهادئ 

بني اوسرتاليا وجزر ميالنيزيا 
ربطة  يف  معا  وُشّد  ُجمع  12-ما 

واحدة   
13-جرس يصل بني الضفة الشاملية 
يف  الذهبي  القرن  من  والجنوبية 

اسطنبول   
والولع  الهوى  ورقة  14-الشوق 

الشديد   
15-نهر ايطايل يعرب مدينة روما  
16-صفاء الوجه وارشاقه   
    

  

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من 16 

مستطياًل. فوق كل مستطيل 
تتبعرث حروف عند انتظامها 
تشكل جواباً لألسئلة الواردة 

أدناه. عند معرفة أحد 
األسئلة نضع الجواب داخل 
املستطيل مع رقم السؤال 

وهكذا دواليك. ملعرفة 
صحة األجوبة نجمع األرقام 
املوجودة داخل املستطيالت 

ليك تتطابق مع األرقام 
املوجودة يف أسفل ويسار 

الشبكة.

أسماء من التاريخ
19 513 210 614 311 715 412 816

ممثل امرييك )1916 - 2003( من اكرث نجوم السينام 
شعبية حول العامل. منحه الرئيس ليندون جونسون 
عام 1969 وسام الحرية الرئايس تقديرا ملجهوداته 
التي بذلها لصالح االنسانية. حائز جائزة اوسكار. 

 1+2+10+3+5+8 =  النهر الصغري
7+4+11+14 =  مغيب الشمس

9+12+13+6 =  يروم ويطلب
3+15+16 =  ذكر الدجاج

حدث يف مثل هذا الشهر 
الصليبيني  انهزام   :1250 نيسان 
لويس  فرنسا  ملك  وارس  مرص  يف 

التاسع.  
نيسان 1935: ام كلثوم تغني الول 

مرة يف االذاعة املرصية.
نيسان 1968: اغتيال القس مارتن 
لوثر كينغ راعي الحقوق املدنية يف 

الواليات املتحدة االمريكية.
مدينة  افتتاح   :1992 نيسان 

املالهي يورو ديزين يف فرنسا.

معلومات عامة
تستمر  الربتقال  شجرة  ان  ُيقال 
العطاء اكرث من مئة سنة، وان  يف 
عند  تكرّس  كانت  البلوط  شجرة 
والصاعقة  الرعد  إلله  اليونانيني 
التي  املميزة  الشجرة  النها  زوس 
املعروف  بالصواعق.  اصابتها  تكرث 
انها تعيش بني  البلوط  عن شجرة 

200 و400 سنة.  

طرائف
قاضيا  الخازن  فريد  الشيخ  كان 
يف  البرتون.  منطقة  يف  للتحقيق 
املستخدم  نادى  الدعاوى  احدى 
لدى املحكمة باسامء املتخاصمني، 
حافية  امرأة  جملتهم  من  وكان 
تحت  حذاءها  تحمل  القدمني 

ابطها. 
نظر اليها القايض باستغراب وطرح 

عليها سؤاله االول: ما اسمك؟ 
اجابت: انكلرتا. 

حطي  الفور:  عىل  القايض  رد 
وارجعي  انكلرتا  يا  برا  اسطولك 

لهون. 

  اقوال مأثورة
بينهم  ُيفرّق  مل  ُمتحابني  من  "كم 

اال الزواج". 
)جول رينار(

 SU DO KU SU DO KU

1 2 6
5 4 3 7 1

6
7 4 8
8 1

9 7 2
2 8

5 4
3 9

Sudoku مستوى صعب 

6 8 5 7 1 2

9 2 1 6 3 4
3 4 6 8 1

1 8 5
2 5 4 9
5 8 3

4 8 3 2 7
6 2 9 5

Sudoku مستوى سهل

2 9
9 4 6 7

3 1 8 6
2 3 7

8 5 9
6 7 5

5 2
7 2 9 8

4

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

حلول العدد42
7 4 1 3 5 2 9 8 6
5 3 2 9 8 6 7 1 4
9 8 6 4 1 7 5 2 3
3 9 7 1 4 8 6 5 2
1 6 5 2 9 3 8 4 7
4 2 8 6 7 5 1 3 9
8 1 4 7 3 9 2 6 5
2 5 9 8 6 4 3 7 1
6 7 3 5 2 1 4 9 8

Sudoku حل مستوى صعب 

4 2 9 7 6 8 1 5 3
8 3 5 9 1 4 2 7 6
1 7 6 2 5 3 9 8 4
6 8 2 3 4 7 5 1 9
3 9 1 6 2 5 8 4 7
5 4 7 1 8 9 6 3 2
9 1 3 8 7 2 4 6 5
7 5 8 4 9 6 3 2 1
2 6 4 5 3 1 7 9 8

Sudoku حل مستوى وسط

9 6 5 8 7 4 2 1 3
3 1 2 6 5 9 8 7 4
4 7 8 2 3 1 6 9 5
5 2 3 9 4 7 1 6 8
8 9 1 5 6 3 7 4 2
6 4 7 1 8 2 3 5 9
7 5 9 3 2 6 4 8 1
1 3 4 7 9 8 5 2 6
2 8 6 4 1 5 9 3 7

Sudoku حل مستوى سهل
 SU DO KU حل

مستوى سهلمستوى وسطمستوى صعب

عموديا
-1 البيت االبيض – قزم -2 ِبَم – طليع حمدان – ين -3 ربان – سبي 

– سب – عدل -4 ارخبيل – رس – طربيا -5 هور – ماكالو – ايقن 
-6 يزجر – يوم – لندن -7 مو – ما – مدّون – نا -8 حسني الديك 

– حوت -9 وزر – ال – بن – يال -10 قح – بيتان – واشيتا -11 
البوشار – مس – ام -12 ولنغتون – كرب -13 دريب – وول سرتيت 

-14 حب – ارز – يب – رست -15 جيلبري بيكو – غوته 

 افقيا
-1 ابراهيم طوقان – حج -2 ملربوزو – زحل – ديب -3 اخرج – حر 

– بدر -4 يطنب – رمس – بو – باب -5 تل – يم – اييل شويري 
-6 ايسالي – ناتال – زر -7 لعب – كونا – ارنو -8 احريام – لنب – 
غويب -9 بم – سل – مدن – متليك -10 يدس – ولدي – وسوس 

-11 ضابط – نوكيا – نرت -12 بادن – اشم – رسغ -13 عرين – حيل 
– كيتو -14 زنديق – نو – تارت -15 ميالنيا ترامب – آه 

حل كلمات متقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 اولدهام -2 بنديرة -3 

هدسون -4 غندرة -5 فاروس 
-6 قتام -7 نيوتن -8 رسار -9 
طراز -10 فرند -11 سان جاك 

-12 كوثر -13 بيجار -14 ياتون 
-15 بوشكني -16 جرموز

وردة ناصيف اليازجي 

كل واحد يقلع شوكو بايدو

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
يوري غاغارين

مستوى سهل

اللعبة  شروط 
هذه الشبكة أو الشبكات مكّونة من 9 مربعات كبرية 

وكل مربع كبري مقّسم اىل 9 خانات صغرية. 
ضمن   9 اىل   1 من  األرقام  وضع  اللعبة  رشوط  من 
الرقم يف كل مربع كبري ويف  الخانات بحيث ال يتكرر 

كل خط أفقي أو عمودي.  
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يوم تبوأ اللواء عباس ابراهيم منصب املدير العام لالمن 
االمنية  املهامت  اكرث  الجيش  يف  تسلمه  عقب  العام 
قدرة هذا  يتخيل  ان  املرء  كان يصعب عىل  حساسية، 
القيام يف املقبل من االيام بدور اسايس يف  االمني عىل 
لبنان، بلد التناقضات والتفاهامت الحساسة، ويف وقت 
تكن  مل  اساسا  هي  برمتها،  دول  عىل  يأيت  اللهيب  بدأ 

محل توقع ان تتشظى كالزجاج املتناثر.
االهمية  بالغ  ابراهيم  اللواء  شغله  الذي  املنصب  ان 
االوىل  بجمهوريتيه  اللبناين،  النظام  يف  والحساسية 
"مستشار  مثل  باوصاف  ُوصف  ما  وغالبا  والثانية، 
وغريها  التسويات"  "طّباخ  الظل"،  "حاكم  النظام"، 
صادقا،  تقربا  او  تزلفا  البعض  به  يتربع  مام  الكثري 
متهيدا  ما  حساسية  الستثارة  صفة  توطئة  بغرض  او 

لالنقضاض عىل الشخص والصفة واملوقع.
قلام كان صاحب صفة وموقع ودور مرشحا للتجديد له 
بسبب ما ينتظره من مهامت غاية يف الدقة والخطورة، 
بالقدر الذي كان يحصل ملن حقق انجازات. اال انه يف 
القاعدة ملا للرجل  ابراهيم اختلفت  اللواء عباس  حال 
ينتظره من مهامت  ملا  وايضا  وانجازات،  نجاحات  من 
الدولية،  التفاهامت  وتبدل  االوضاع  تطورات  تفرضها 
ما  اكرث  العامل من سياسات تعكس  استجد يف  ما  جراء 
تعكس، انعطافات ثقافية وحضارية متصلة بالهويات، 
وهي مقلقة اىل حد الهلع من اآليت جراء سعري الهواجس 

واملصالح عىل حساب فكرة الدولة الوطنية.
باللواء  يتعلق  عليه  التأكيد  او  اليه  االشارة  ينبغي  ما   
تسلمه ملنصبه هذا مل يصدر  له، كون  د  امُلجدَّ ابراهيم 
عن وزن متصل بوقائع الحال اللبنانية، بل كان مرشحا 
لزعامة  متثيال  وليس  متميزا،  امنيا  بوصفه  الدوام  عىل 
ما. وليس مغامرة او غلوا القول عىل معنى من املعاين، 
انه بصفته وشخصه كان يحرص عىل االقامة يف الصيغة 
من  الطائفية  القوى  معارك  احتدمت  متى  اللبنانية 
قوامه  له  حد  ال  بطموح  محصنا  لها  حاميا  حولها، 
ان  اىل  سعيا  وليس  وشعبا،  ودولة  وطنا  بلبنان  النجاة 
الحظ. من  بنسبة  مشفوعا  احتامال  او  بديال،   يكون 

يكتسب  العام  لالمن  العام  املدير  كان  االسباب  لهذه 
للدولة  شائبة  تشوبه  ال  والء  من  وارجحيته  موقعه 
عرب  مميزة  ادوار  اىل  املؤسسة  قاد  لذا  جامع.  ككل 
واالدارية،  االمنية  مبستوياتها  والربامج  الخطط  وضع 
االستباقي  االمن  فكان  والطويل،  القصري  املديني  وعىل 
واالحرتاف يف التنفيذ اللذان نجيا بلبنان من مستنقعات 
الدم والفتنة، وكذلك كانت االدارة الحديثة فاستحقت 
جوائز الجودة )ISO(، فضال عن االداء املميز يف مجال 
حقوق االنسان، وتحصني جسم املديرية من اية مفاسد، 
فاجمع اللبنانيون، يف نادرة يف سياقاتهم، عىل املديرية 

العامة لالمن العام منوذجا ينبغي تكريسه.
بالغة  ابراهيم  اللواء  مهامت  فإن  الحال،  هذه  عىل    
االهمية، ماضيا ومستقبال، ذلك ان الصالحيات املتشعبة 
واالقتصاد  السياسة  بني  ما  باملديرية  قانونا  املنوطة 
واالجتامع، ناهيك باملهامت االمنية، شكلت عىل الدوام 
متصال  عملها  كون  اللبناين،  االستقرار  قالع  من  قلعة 
مبارشة باالمنني الداخيل والخارجي للدولة، وتتجاوزهام 
ان  ذلك  وقائية.  استباقية  مهامت  اىل  كثرية  احايني  يف 
االمن  وكان   - املميز  وتنفيذه  االستباقي  االمن  مفهوم 
العام االب االول له – شكل العمود الفقري يف مكافحة 

االرهاب واجتثاث رؤوسه ومشغليه.
وسيقال  ابراهيم،  اللواء  عن  الكثري  املايض  يف  قيل 
السيايس، االداري،  الحارض واملستقبل، االمني،  ايضا يف 
وجرس  املنقطعة  الحلقات  بني  الوصل  صلة  الوسيط، 
لبنانيا  يبقى  الرجل  لكن  املقطوع.  الحوار  اىل  العبور 
لبنان  ان  يف  الرسويل  االرشاد  قيم  مستوحيا  بامتياز، 

رسالة اكرث منه دورا. 

* مقال نرش يف "النهار" يف 9 آذار 2017

ما له وما عليه *

رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل




