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في هذا العدد

يف الدول  الدميوقراطية الصحيحة تتنافس القوى واالحزاب السياسية عىل طرح رؤى متطورة هدفها نقل البالد من 

حال اىل اخرى افضل، يكون محورها الرئييس االنسان بكل مقاييس الحق والعدالة. لكن ما يبعث عىل القلق والريبة 

هو عندما يتطاحن االطراف السياسيون، يخىش الناس من نتائجه فيقع عندها التحذير الدائم واملتواصل من حصول 

االسوأ. ما يثري الخوف اكرث فاكرث انسحاب هذا السجال عىل الرأي العام الذي ُيفرتض انه "صاحب رشعية"، ال بل 

االنغامس فيه اىل اقىص الحدود كأن الرتدي والرتاجع قدران ال عالج لهام.

يف الدول التي ال تتحكم يف افكار مسؤوليها الغرائز واآلراء املتصلبة، يكون العملـ  قبل النقاشـ  منصبا عىل تحقيق 

كل ما يعود بالنفع اىل املجتمع ومستقبل البالد، اال ان االمور عندنا تسري يف معظم االحيان عىل عكس املنطق 

والقاعدة. يحاول البعض تراكم االنجازات والخدمات الرسمية حتى ولو كانت باسم الدولة بشخصهم، بدال من 

ان تكون مدماكا اضافيا يف بنيان دولة املؤسسات والقانون. تتحول الوالءات، ويا لالسف، اىل ارصدة هؤالء عىل 

حساب الوطن.  

اذا كان منطق االمور يقول بوجوب تقدير اولئك الذين ينجحون يف تحقيق ما وعدوا به وعاهدوا عليه، فإن  املنطق 

عينه يفرض ايضا محاسبة كل متلىكء ومقرص تقاعس او فِشل يف انجاز ما نيط به واوكل اليه عىل قاعدة حق الرأي 

العام، وهم مصدر السلطة، مبعرفة كل كبرية وصغرية، ألن الحقل العام بتعريفاته ومواقعه املختلفة من الوظيفة 

واملسؤولية واملنصب ...، امنا هو مسؤولية وليس ترشيفا او باعثا عىل االدعاء او التمّيز.

اذا كانت القاعدة السائدة هي "تجنب االسوأ" جراء ضحالة الربامج السياسية واالجتامعية  واالقتصادية واالستنكاف 

عن االجتهاد يف كيفية التطور واالمناء، فإن ذلك يوجب ال بل يفرتض، يف اسوأ األحوال، محاولة خلق توازن بني الوعي 

الوطني وبني الغرائز املتقوقعة بدعوى الهواجس التي يتحدث الكل عنها، متناسيا اىل اين ستفيض هذه العناوين 

باللبنانيني جميعا من دون استثناء، اذا مل مُيسك بأّعنتها عقل وطني يبرص املستقبل وال يبقى اسري ماض ال مييض.

لتجنب االسوأ ينبغي التوقف عن الرصاع عىل جنس املالئكة يف كل تباين سيايس يتحول اىل اختالف ثم اىل خالف، 

املسارات  والحال عىل ما هي عليه، كيف ميكن وقف  والتهويل.  التأجيج  اسري ترصيحات  كله  البلد  بعدها  ليصري 

لياله، ويتعاطى مع االمور بوصفها عقائد واعتقادات ال  ان كال يغني عىل  امليادين، يف حني  االنحدارية يف معظم 

يتزحزح عنها قيد امنلة، وليس عىل اعتبار انها تقديرات قد تحتمل الخطأ بقدر احتاملها الصواب؟

لتجنب االسوأ، ينبغي التصالح نهائيا مع كون الطوائف جميعها نعمة، وليست نقيصة، طاملا تفاعل بعضها مع البعض 

اآلخر، وطاملا بقيت جميعها مكونات للهوية اللبنانية، ال ان تتوهم احداها او تعترب كل واحدة منها انها هي الضامن 

او الجزء املقرر والحاسم يف نهضة لبنان.

لتجنب األسوأ، علينا االدراك ان موانع التقدم والخروج من مربع املراوحة تكون بفهم استحالة انتصار اي فكرة غري 

فكرة الدولة، والكف عن استخدام منطق املعايرة، واالستنجاد "بخارج ما" بوهم ان سقوط مكّون لن يأيت عىل البلد، 

فاملايض البعيد منه والقريب اثبتا عكس ذلك متاما.

لتجنب األسوأ، ينبغي قبل اي يشء ان نكون فقط لبنانيني، نتوافق سويا عىل جبه كل املشاريع الهدامة، ونتفاهم 

عىل كل ما يخدم وطننا واالنسان فيه. عندها ميكن البحث يف ما هو افضل. فنتجنب االسوأ مام ينتظر منطقتنا رأفة 

مبستقبل االجيال.
"االمن العام"

لتجّنب األسوأ
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رئيس التحرير املسؤول
العميد منري عقيقي

مجلة شهرية 
تصدر عن املديرية العامة لألمن العام

مثن النسخة  3000 ل. ل.
االشرتاك السنوي  لألفراد  150،000 ل.ل.

للمؤسسات 300،000 ل.ل. 

رئيس شعبة مجلة االمن العام
 املالزم اإلداري حسام حيدر

majallasection@gmail.com الربيد االلكرتوين

التحرير
العنوان:املديرية العامة لالمن العام،
املبنى رقم 3، قرب املتحف، بريوت

هاتف: 01/382642  فاكس: 01/381629

االدارة
العنوان:املديرية العامة لالمن العام,

املبنى رقم 1، قبالة قرص العدل، بريوت
هاتف: 01/425303

 01/425777 ext:1599 :فاكس

موقع املديرية العامة لألمن العام
www.general-security.gov.lb

twitter@DGSG_Security
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االفتتاحّية

املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

كثرية هي العوامل التي حمت لبنان يك ينهض بعد تعرثه اثر الفراغ 
الدستوري واملخاطر االمنية التي احاطت وال تزال تحف به. اىل 
املناعة والتامسك الوطنيني بازاء التهديدات االرهابية، كان االقتصاد 
الوطني يخوض اصعب معاركه يف اكرث اللحظات حرجا لبقاء لبنان 

ثابتا عىل خارطة االقتصادات العربية والدولية. 

صحيح ان عودة الحياة الدستورية اىل نصابها وتضحيات الجيش 
والقوى االمنية كانا االساس الذي ظلل الحركة االقتصادية. لكن هذا 
ال يعني تجاوز ما كابده االقتصاد اللبناين خالل فرتة الفراغ يف سدة 
الرئاسة من صعوبات تبدأ بالحفاظ عىل الثقة بالبلد واهله، وال 
تنتهي عند السعي الحثيث واملتواصل اىل خلق فرص عمل تحمي 
الشباب من الضياع وتستوعب خريجي الجامعات، وبالقدر الذي 

استطاعت اليه سبيال.
لقد كان انجازا استثنائيا ما قام به االقتصاد اللبناين بكل تنويعاته 
ومسمياته ليك يبقى لبنان بلدا جديرا بالحياة، خصوصا ذاك الجهد 
الذي ُبذل يف مجال تعزيز نظرة الخارج اىل الواقع االقتصادي يف 
التواصل  فيه من جهة، وتأمني جسور  االستثامر  لبنان ومجاالت 
وتحصينها مع اشقائنا يف الدول العربية من جهة اخرى، ما وفر امانا 

اجتامعيا كان رضورة قصوى لالستقرار العام.

والجمعيات  االقتصادية  الهيئات  به  قامت  الذي  املميز  فالدور 
ومؤسساتها،  الدولة  مع  بالتنسيق  واملرصفية  والتجارية  الصناعية 
شكل عامال اساسيا يف استنباط االفكار البناءة يف مجاالت تعزيز االمناء 
وتطويره. وهذا يف ذاته كان ردا فعاال وحقيقيا عىل كل االخطار، كام 
اللذين  الفقر والبطالة  كان حيوية يف طريق االلف ميل ملكافحة 
كانا وال يزاالن عنرصين رئيسيني يف ايجاد بيئات حاضنة للمنظامت 
االرهابية ومخابرات العدو، وهام يستغالنها لزعزعة االمن واالستقرار، 

ويؤسسان ملشاريع حروب ونزاعات مستقبلية.
يف هذا املعنى للبنانيني ان يفخروا بهيئاتهم وجمعياتهم االقتصادية 
مبا برهنته من امتالكها رؤية ثاقبة ميكن القول معها انها عربت 

بلبنان من مرّبع االضطراب، واثبتت ان البناء االقتصادي السليم 
واملمنهج، وايا تكن كلفته التأسيسية، يبقى اقل بكثري من كلفة 
ملواجهة  املثىل  االداة  هو  الحديث  االقتصادي  فالبناء  الحروب. 
الجهل والتطرف والتقوقع، وتجنيب الشباب فخ الوقوع يف براثن 
االرهاب وبني اعداء لبنان. لكن ما ينبغي الرتكيز عليه هو برامج 
التنمية وخططها املتوسطة والبعيدة املدى، لتشكل االداة الصلبة 
يف كرس سلسلة االرهاب والجرمية وحلقتهام املتامسكة التي تلتف 

عىل االعناق.

صنوان  واالقتصاد  االمن  ان  واالقتصاد  السياسة  علمي  يف  الثابت 
متالزمان، وكل واحد منهام يشكل رافعة لآلخر، فال اقتصاد مزدهرا 
وناميا من دون امن واستقرار، وال امنا وسالما ورفاهية من دون 
العام،  لالمن  العامة  املديرية  فإن  السياق  هذا  سليم. يف  اقتصاد 
مبا أناطه بها القانون من مهامت، تعمل بكل جهد بالتوازي مع 
مهامتها االمنية والخدماتية، ملتابعة كل ما له عالقة باالمن السيايس 
وتحليلها،  املعلومات  وتقييم  والبيئي،  واالجتامعي  واالقتصادي 
وتقديم االقرتاحات اىل السلطات املعنية بعد درسها من كل نواحيها.

هذا الدور الذي له عالقة باالقتصاد واالجتامع ما كان ليناط بها 
لوال الرضورة التي ارتآها املرّشع يف عملية تكامل الدورين االمني 
واالقتصادي يف البالد. لذا لن يتوقف العمل الحثيث عىل توفري بيئة 
آمنة ونظيفة تساعد عىل توفري مساحة كبرية من االمن واالمان 
لبنان  من حامة  واحدا  بوصفه  االقتصادي  الجسم  كل  ملساعدة 

الدولة القوية. 

كل هذا ال ينفي وجود ثغر عدة ينبغي معالجتها، ومن خالل 
بالتوازي  والسياحة،  والتجارة  واملصارف  الصناعة  رجاالت 
كل  تحديث  بغية  املختصة  الحكومية  االجهزة  مع  والتنسيق 
ورجال  املستثمرين  مع  التواصل  وتفعيل  االقتصادية،  البنى 
واطالق  التعاون  لتفعيل  الشقيقة،  العربية  الدول  يف  االعامل 

مشاريع استثامرية مشرتكة يحتاج اليها لبنان الذي ينعم بُنظم 
مرصيف  بقطاع  وكذلك  ومحفزة،  مستقرة  ونقدية  ترشيعية 
متقدم واستقرار امني كبري، فضال عن املوارد البرشية املتميزة. 
وهذه كلها خصائص تؤهل لبنان ليكون منصة النطالق مشاريع 
العرب  اشقائنا  الجميع، خصوصا مع  بالفائدة عىل  كثرية تعود 
مل  التي  االخوة  بروح  واملستقبل  الحارض  صون  يف  للمساهمة 

نعهد منهم غريها. 

ان منطق االقتصادات القوية يفرض علينا مواكبة التطور االقتصادي 
يف العامل حيث تعمل الدول الكربى عىل تعزيز قدراتها االقتصادية 
ربط  عىل  تقوم  مستقبلية  ووضع خطط  مقبلة،  واجيال  لعقود 

احياء  اعادة  كان  التجليات  وآخر  ببعض،  بعضه  الصناعي  العامل 
مرشوع طريق الحرير. 

هكذا واقع وحقيقة يفرضان علينا االجتهاد دوما البعاد االقتصاد والنأي 
به عن السجاالت السياسية. ذلك ان تنمية االقتصاد وتطويره ملواجهة 
التحديات تفرض علينا وضع مناهج واسرتاتيجيات تحقق السلم واالمن 
اللذين يصونان االقتصاد بكل اشكاله، وجزء من هذا االمر تحقق عرب 
االنسجام السيايس املتقاطع عند العناوين الكربى، وكذلك عرب االجراءات 
العسكرية واالمنية يك يبقى لبنان مستقرا وواحة سالم يف هذا الرشق.

تكرميه  إبراهيم يف حفل  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  القاها  كلمة   *
اقامته الندوة االقتصادية اللبنانية يف 22 أيار 2017

اإلقتصاد من حماة لبنان

ذكرى  ابراهيم يف  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  وجه 
من  كل  اىل  رسالة  ايار   6 وشهداء  اللبنانية  الصحافة  شهداء 
واعضاء  عون  الياس  واملحررين  الكعيك  عوين  الصحافة  نقيبي 

مجليس النقابتني وعربهام اىل الجسم الصحايف يف لبنان:
"بالقدر الذي يثريه هذا اليوم من اىس يف النفوس عىل شهداء 
يبعث عىل  اللبنانية،  االمة  عن  دفاعا  الذين سقطوا  الصحافة 
اللبنانيون  يوم سقط هؤالء  كان من تضحيات  بالذي  االعتزاز 

بوصفهم ابناء وطن واحد وليس كافراد ينتمون اىل طوائف.  
واذ ال يفوتني يف هذه املناسبة الوطنية التي شكلت محطة من 
الدور  امام  باجالل  الوقوف  الوطني،  االستقالل  بناء  محطات 
شهداء  كل  احيي  فانني  االعالميون،  به  يقوم  الذي  االستثنايئ 
اكدوا عىل  الذين  رأي،  وقادة  وكتاب  مثقفني  املهنة من  هذه 
الدوام ان الصحافة ضامن اسايس للنظم السياسية الدميوقراطية 

والدول التي تسعى اىل الرتقي بني االمم.
االن  حاجة  يف  هو  فشيئا،  شيئا  عافيته  يستعيد  اذ  لبنان،  ان 

حرا  وضمريا  عضدا  واالعالميني  االعالم  اىل  وقت  اي  من  اكرث 
الضفاء الشفافية وملامرسة دور السلطة الرابعة، رغم ما يواجه 
الصحافة والصحافيني من مصاعب عىل طريقة عرصنة منظومة 
املعلومة  نقل  يف  بها  املنوط  بالدور  لالضطالع  برمتها  االعالم 
الدقيقة وتحليل االحداث عىل حقيقتها، ومبا مُيّكن اللبناين من 
محيطنا  يشهدها  والتي  وسياقها  التحوالت  بطبيعة  االحاطة 
الرسيعة  التطورات  ان  احد  عىل  يخفى  ال  والدويل.  االقليمي 
يف  االنزالق  من  وشعبه  لبنان  لحامية  درعا  االعالم  من  تجعل 
اتون نار العصبيات والتطورات التي تثري االحقاد، وتغذي جنون 

دورات العنف العبثية.
الصحافيني  تضحيات  عاليا  يقّدرون  جميعا  اللبنانيني  ان 
وهذا  الحضارية،  وقيمه  لبنان  حفظ  عىل  املثابر  وجهدهم 
مبادىء  تكريس  واالعالميني يف  االعالم  بعطاء  اعرتاف  التقدير 
عىل  القامئة  اللبنانية  الوطنية  املناعة  يعزز  مبا  التعبري  حرية 

التعدد يف اطار الوحدة".

... ومخاطبًا الصحافة في عيدها:
 شهداؤها سقطوا كأبناء وطن واحد 
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يعتمد  لالنتخاب  جديد  قانون  اىل  اللبنانيني  االفرقاء  توصل  احتامل  ابواب  عىل 
التصويت النسبي، مل يرتاجع كثريا شبح التمديد، خصوصا وانه سيلقي بظله وإن يف 
ظل قانون جديد يحتاج اوال اىل مهلة للتدرب عىل تطبيقه، وثانيا الن املدة الفاصلة 
عن نهاية والية مجلس النواب الحايل يف 19 حزيران ال تتيح اجراء انتخابات نيابية 
عامة. بذلك يصبح متديد والية املجلس الحايل واجبة يف كل حال. اال ان الجدل الدائر 
اآلن هو: هل يكون متديدا تقنيا ال يزيد عن ثالثة اشهر ام متديدا اطول عمرا يزيد 
اىل ستة اشهر ورمبا اكرث، فسحا يف املجال امام التحضري النتخابات وفق قانون جديد 

لالنتخاب يعتمد االقرتاع النسبي؟

لماذا وكيف ومتى كان؟ ولَم يكون؟
على أبواب قانون جديد لإلنتخاب: هل التمديد واجب؟

عرفت الحياة السياسية اللبنانية متديد والية 
الحرب،  بسبب  اوىل  مرتني:  النواب  مجلس 
جديد  قانون  عىل  الخالف  بسبب  وثانية 
النافذ  الحايل  القانون  محل  يحل  لالنتخاب 
املنبثق من اتفاق الدوحة )2008( املعروف 

الستني. بقانون 
عامي  بني  ما  التمديد  ُعزي  االوىل  املرة  يف 
املرة  ويف  الحرب،  اندالع  اىل  و1992   1976
تلطى وراء ذريعة غري منطقية وغري  الثانية 
ما  وهو  االستثنائية،  الظروف  هي  واقعية 
 2009 عام  املنتخب  النواب  مجلس  خربه 
بتمديد واليته مرتني عىل التوايل عامي 2013 
و2014، وهو اآلن برسم التمديد الثالث له. 
بذلك ترتفع السلسلة اىل 11 متديدا ملجلس 

النواب عىل مر تاريخه.
يف رأي رجال الدستور والقانون فإن التمديد 
ايار   31 متديدي  بعد   2009 ملجلس  الثالث 
دون  يبدو   ،2014 الثاين  ترشين  و5   2013
مخرج  الي  االجباري  املعرب  هو  جدل  اي 
ميكن ان يتم التوصل اليه، لتبنى عىل اساسه 

الخطوات واملراحل املقبلة.
بالعملية  الخاصة  الدستورية  فاملهل 

تحقيق
جورج شاهني

georgestchahine@gmail.com

اإلنتخابية للدورة املنتظرة استهلكت، بعدما 
انتهكت وتجاوزها الزمن. مل تجر التحضريات 
واملالية  منها  االدارية  امللزمة  واالستعدادات 
مجلس  يف  تشكل  ومل  واالمنية،  والقضائية 
الوزراء الهيئة املكلفة االرشاف عىل العملية 
النافذ.  القانون  باحكام  عمال  االنتخابية 
واكتملت عملية التعطيل بعدم توقيع رئيس 
الجمهورية العامد ميشال عون مرسوم دعوة 
وكان  الفائت.  شباط  يف  الناخبة  الهيئات 
الحكومة  رئيس  اىل  رفعه  الداخلية  وزير 
اليوم  يف  فوقعه  آذار   18 يف  الحريري  سعد 
الحقا،  الجمهورية  رئيس  اىل  واحاله  التايل 
فطارت االنتخابات. وشكل ذلك التاريخ آخر 
املهل الدستورية لتوجيه الدعوة اىل الهيئات 

الناخبة وفق القانون النافذ.
الالفت ان مثانية قوانني متديد مددت والية 
امنية  ظروف  اىل  استندت   1972 مجلس 
يف  القوانني  سلسلة  اجمعت  وقد  قاهرة. 
اجراء  باستحالة  التمديد  ربط  عىل  حينه 
والقـوة  الحـرب  "وطـأة  تحت  االنتخابات 
التاسع   التمديد  قانوين  ان  اال  القاهـرة"، 
اىل  استندا  و2014   2013 عامي  والعارش 

يف  واالمنيـة  السياسيـة  "االوضـاع  اعتبار 
القاهـرة  القـوة  بصفـات  تتسـم  لبنـان 

مفاهيمهـا".  باشـد 
بكون  التاسع  التمديد  ُربط  وفيام 
الرئيس  )حكومة  مستقيلـة  "الحكومـة 
االعامل(  ترّصف  كانت  ميقايت  نجيب 
واالنقسـام حـاد داخـل الوطـن، واملجلـس 
 2013/6/20 يف  واليتـه  تنتهـي  النيابـي 
االنتخابـات  اجـراء  استحالـة  وهنـاك 
يف   2008/25 رقـم  القانـون  ضـوء  يف 
بشغور  العارش  التمديد  ُربط  موعدهـا"، 
موقع  رئاسة الجمهورية والظروف االمنية 
التي تعيشها املنطقة ولبنان، يف ايحاء غري 

مبارش ملا يجري يف سوريا. 
مل  الذي  للتمديد  عرش  الحادي  االقرتاح  اما 
فتوش  نقوال  النائب  به  تقدم  النور، وقد  ير 
كاقرتاح قانون معجل مكرر، فرمى اىل متديد 
ثالث ملجلس عام 2009 ملدة "سنة واحدة" 
وحيدة  مبادة   ،2018 حزيران   20 حتى  اي 
يف  وجاء  االستثنائية.  الظروف  اىل  استندت 
يف  للفراغ  "تحاشيا  ايضا  املوجبة  االسباب 
املؤسسة الدستورية االم - اي املجلس النيايب 
 ،2018 حزيران   20 لغاية  التمديد  اقرتح   –
يف  نرشه  فور  القانون  بهذا  يعمل  ان  عىل 
اصداره  استعجال  طالبا  الرسمية،  الجريدة 

وفقا للفقرة 53 من الدستور".
اثنني من رجال  اىل  العام"  "االمن  توجهت 
القانون والدستور، الرئيس السابق ملجلس 
غالب  الدكتور  القايض  االعىل  القضاء 
محمصاين  غالب  الدكتور  واملحامي  غانم 
مجلس  والية  متديد  من  املوقف  يرشحان 

النواب وذرائعه.

التمديد  مسلسل  اىل  تنظر  كيف   ■
للمجلس النيايب الذي امتد من عام 1976 
حتى عام 1992؟ وهل من مقارنة بني تلك 

القرارات ومتديد عامي 2013 و2014؟
اللبنانية،  السياسية  الذهنية  عودتنا   □
التذرع  عىل  االخرية،  السنوات  يف 
املسار  عن  الجنوح  لتربير  شتى  بأسباب 
الدميوقراطي السليم، وللدفاع عن مواقف 
االنتخابات  اجراء  دون  حالت  وقرارات 
رادة  الدستورية،  مواعيدها  يف  النيابية 
آخر  وحينا  االمني،  السبب  اىل  حينا  ذلك 
كل  يف  وممتنعة  االقليمي،  الوضع  اىل 
الحقيقية  االسباب  كشف  عن  االحيان 
النيايب  املجلس  والية  متديد  وراء  الكامنة 
مرتني متواليتني، يف عامي 2013 و 2014. 
يخفى  ال  فإنه  حصل،  قد  والتمديد  اما 
اليه هو  دفع  ما  ان  الحاذق  املتبرص  عىل 
باللعبة  امسكا  اللذين  الطرفني  خشية 
السياسية يف تلك الغضون من ان يتخّطى 
خصوصا  له،  املرسومة  االزياح  منهام  اي 
تأثريه  اضايف  كسب  ألي  يكون  قد  وأنه 
عىل الساحة االقليمية. االقليمي يؤثر عىل 
االقليمي،  عىل  يؤثر  والوطني  الوطني، 
هو  ما  وعىل  االزياح،  عىل  هو  والرصاع 
ابعد منها. وطاملا انه لن يكون لنا مجلس 
حزيران،   20 بعد  مهامته  ميارس  نيايب 
فذلك يعني اما التمديد واما الفراغ الذي 
االداري،  والعلم  الدستوري  العلم  يأباه 
واذا  جميعا.  العامة  املؤسسات  وتأباه 
كان التمديد قد بات محتوما، فهو كذلك 
اسبابه  ان  ذاتها.  السياسية  الذهنية  وليد 
املوجبة املبارشة اذا، هي، يف مستوى اول، 
الدستوري  املستوى  اما عىل  الواقع.  االمر 
والسيايس اللذين ال ينفصل واحدهام عن 
النيايب  املجلس  عمر  يطيل  فهو  اآلخر، 
لفرتة وجيزة هذه املرة درءا للفراغ. اما اذا 
تراخت فرتة التمديد، فمعناه ان مجتمعنا 
االزمات  يف  يتخبط  يزال  ال   السيايس 

التمثيل،  يف  املداورة  تحقيق  عن  ويعجز 
يف  الدميوقراطي  املفهوم  اركان  من  وهي 

الحكم.

■ لكن يبدو ان التمديد قائم هذا الشهر، 
فهل توفرت له االسباب املوجبة؟ 

الكالم  تربر  التي  االسباب  كانت  مهام   □
اتخاذ  وعىل  االستثنائية  الظروف  عىل 
القرارات املبنية عليها، ال بد من أن تبقى 
مواجهة  عىل  وقدرتها  هيبتها  للدولة 
االوضاع  بأن  جدال  سلمنا  ولو  االزمات. 
لوجود  املربر  العامل  السائدة هي  االمنية 
كذلك  ليست  ـ وهي  االستثنائية  الظروف 
ال  ان  الدولة  عىل  ان  فيبقى   - بالفعل 
تكون  وان  يواجهها  ما  امام  تستضعف 
عىل  الحرص  ان  مجتمعها.  لحامية  مهيأة 
 – الدميوقراطية  املؤسسات  تكوين  حسن 
وال سيام مجلس النواب - هو من ظواهر 
قوة الدولة، اما االختباء وراء مبدأ الظروف 
فهو  املؤسسات  هذه  لتعطيل  االستثنائية 
ازمة  لحل  والتصدي  الضعف.  ظواهر  من 
نزوح االخوة السوريني ال يتم اال اذا كانت 

الدولة قوية ومتبرصة.

ويضع  القائم  الجدل  هذا  ينهي  من   ■
حدا للتفسري املطاط للظروف االستثنائية؟
ابتدعها  نظرية  االستثنائية  الظروف   □
بعض  رشعية  لتربير  اإلداري  االجتهاد 
القرارات التي ال يصح اتخاذها يف ظروف 
بالبعيد  الدستوري  االجتهاد  وليس  عادية، 
املرعية  القوانني  يف  ليس  إنه  ثم  منها. 
االجراء تحديد ملفهوم الظروف االستثنائية 
ولرشوط االخذ بها. االمر مرتوك اذا للجهة 
النيايب،  املجلس  )الحكومة،  القرار  صاحبة 
وللواقع  القضاء...(  الدستوري،  املجلس 
املؤسسات  هذه  منه  تستخلص  الذي 
الظروف  املذكور.  املفهوم  رشوط  توافر 
قاعدة  ليست  ألنها  ُتفرس  ال  االستثنائية 

غانم: الفراغ يأباه 
العلم الدستوري واالداري

التالعب بمواعيد  غانم: 
النيابي يهدد  االستحقاق 

الديموقراطي  النظام 
وهو اكثرها اذية

الرئيس السابق ملجلس القضاء االعىل 
القايض الدكتور غالب غانم.

طارئة.  حالة  النها  تحدد  بل  وضعية، 
تصدت  اذا  قوية  تكون  السلطة  وإن  هذا 
تالمئها،  بقرارات  االستثنائية  للظروف 
بالظروف  تلطت  اذا  ضعيفة  وتكون 
قرارات  لتغطية  املحققة  غري  االستثنائية 

غري مالمئة.

الدستوري يف حال  للمجلس  ■ هل ميكن 
عىل  قادرا  يكون  ان  الحق  هذا  له  اعطي 

القوانني؟ تفسري 
يف  اسايس  دور  الدستوري  للمجلس   □
ميدان  اي  عنه،  نتحّدث  الذي  امليدان 
التمديد  ان  واليَتُه.  النيايب  املجلس  متديد 
الدستوري  املجلس  وان  بقانون.  يصدر 
بشكل  ال  قانون،  أي  دستورية  يف  ينظر 
من  امامه  به  الطعن  تّم  اذا  وامنا  تلقايئ، 
اشخاص حددهم القانون وهم معروفون. 
هذين  اىل  تحتاج  املطروحة  املسألة 

االيضاحني:
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اصحاب  من  جهة  أي  لجوء  هو  األول 
الصفة اىل الطعن بالتمديد، خصوصاً اذا مل 

يكن تقنيا او اداريا او رضوريا.
والثاين هو الصالحية الواسعة العائدة إىل 
ابطال  يستطيع  الذي  الدستوري  املجلس 
هذا  يف  نذكر  دستوري.  غري  قانون  اي 
اصدره  الذي   2014/7 رقم  القرار  الصدد 
يف   2014/11/28 يف  الدستوري  املجلس 
التيار  نواب  بعض  من  املقدمة  املراجعة 
املعجل  بالقانون  طعنا  الحر  الوطني 
النافذ حكاًم تاريخ 2014/11/11 املتعلق 
جاء  ومام  النواب.  مجلس  والية  بتمديد 
االنتخابات  دورية  ان  القرار  خامتة  يف 

مبدأ دستوري ال يجوز مسه مطلقا، وان 
تقترص  ان  ينبغي  االستثنائية  التدابري 
ظروف  فيها  توجد  التي  املدة  عىل 
القرار  يف  املجلس،  واكد  فقط.  استثنائية 
فور  النيابية  االنتخابات  اجراء  عىل  ذاته، 
انتظار  وعدم  االستثنائية  الظروف   انتهاء 
الوالية  لكن  املمددة.  الوالية  انتهاء 
انتهاء  من  بالرغم  ُأكملت  املمددة 
وجودها  حال  يف   – االستثنائية  الظروف 
- بدليل اجراء االنتخابات البلدية يف تلك 

الغضون.

■ يف رأيك اىل اي مدى ميكن ان ينعكس 

عىل  الدستورية  باملواعيد  التالعب 
النظام الدميوقراطي وهل يؤذيه؟ 

استحقاق  مبواعيد  التالعب  لعل   □
التي  االخطار  اكرب  هو  النيابية  االنتخابات 
تهدد النظام الدميوقراطي واكرثها اذية له. 
الذكر  اآلنف  الدستوري  املجلس  قرار  يف 
االنتخابات  ألن  الخطورة  هذه  عىل  تأكيد 
االساسية  الوسيلة  يقول، هي  كام  النيابية، 
لتحقيق الدميوقراطية الربملانية، وألن اساس 
االنتخابات  هو  النواب  مجلس  رشعية 
بكيان  وماسة  كبرية  االذية  وتكون  الحرة. 
املجتمع السيايس اذا اطل فجر 20 حزيران 

دون ان يكون هنالك قانون انتخاب.

■ عاش لبنان سلسلة من تجارب التمديد. 
هل كان لها ما يربرها؟

عامي  بني  النواب  ملجلس  التمديد   □
اىل  مسندا  بالفعل  كان  و1992   1976
االهلية  الحرب  عن  ناتجة  قاهرة  اسباب 
الفرتة  تلك  يف  لبنان  يف  دائرة  كانت  التي 
قانونا  تشكل  بالفعل  كانت  والتي 
اجراء  دون  تحول  منطقية  اسبابا  وواقعا 
يف  احد  يعرتض  ومل   النيابية،  االنتخابات 
ذلك الوقت عىل مثل هذا التمديد املربر.

■ كيف تنظر اىل متديدي 2013 و2014؟ 
هل تصح فيهام االسباب االمنية ام الخوف 

من تغيري املعادالت السياسية؟ 
□ التمديد يف عامي 2013 و2014 مل يكن 
امنية، وامنا السباب  بحسب رأيي السباب 
ناتجة عن الشلل العام الذي يشوب عمل 
املؤسسات يف لبنان منذ عام 2011 ومينع 
اتخاذ اي اجراء مهم او اصدار اي ترشيع 
العام  التوافق  يكن  مل  ما  او حتى مرسوم 
عىل  التوافق  تعذر  وان  عليه.  حاصال 

قانون انتخاب كان قبال  وال يزال السبب 
هو  التعذر  وهذا  للتمديد.  الرئييس 
طبيعي طاملا ان التوافق هو رشط الصدار 
القانون. اذ ان كل قانون انتخاب، اي كان، 
بعض  فريق  خسارة  اىل  يؤدي  ان  يفرتض 
وبالتايل  لها،  اآلخر  الفريق  وربح  املقاعد 
السياسية،  املعادالت  بعض  تعديل  اىل 
السياسيني  القادة  من  مقبول  غري  وهذا 
الذين احتكروا متثيل طوائفهم او يريدون 
وبالتايل  االحتكار،  هذا  مثل  اىل  الوصول 
طريق حرص  عن  طوائفهم  افراد  استزملوا 
الخدمات بهم والحيلولة دون حصول اي 
اىل  اللجوء  دون  من  حقه  عىل  مواطن 
زعيم طائفته. بالتايل ان الخوف من تغيري 
املعادالت السياسية سواء بني 8 و14 اذار 
او مبوجب اي معيار آخر هو سبب رئييس 

لتعذر االتفاق عىل قانون انتخاب.

■ هل تعتقد ان هناك مخرجا اليوم غري 
التمديد للمجلس الحايل لعبور املرحلة؟

موجب  مرشوع  سبب  اي  يوجد  ال   □

محمصاني: ال يجوز التذرع
بالظروف االستثنائية للتعطيل

محمصاني: من غير 
التذرع بالنازحني  املقبول 

االنتخابات لتأجيل  السوريني 

املحامي الدكتور غالب محمصاين.

مع  واقعا  امرا  اصبح  الذي  للتمديد 
االسف، والجدل االن يدور حول مدة هذا 
التمديد: هل هو تقني ملدة ثالثة او اربعة 

االنتخابات  اجراء  خاللها  يتسنى  اشهر 
وفقا لقانون جديد او وفقا لقانون الستني 
قد  ملدة  اطول  متديدا  سيكون  ام  النافذ 

تصل اىل السنة؟

بالظروف  املرة  هذه  ربطه  يجوز  هل   ■
االمنية او بوجود النازحني السوريني؟

□ ال يجوز ان نتذرع بالظروف االستثنائية 
ال  مربر  اي  يوجد  وال  لها  وجود  ال  التي 
غياب  يربر  واقعي  وال  قانوين  وال  امني 
ال  ان  يجب  التي  النيابية  االنتخابات 
ننىس انها كانت من املفرتض ان تتم سنة 
مع  نعيش  التاريخ  ذلك  منذ  واننا   ،2013
اي  سنوات،  اربع  منذ  له  ممدد  مجلس 
دستوري  غري  وضع  وهو  كاملة.  لدورة 
اطالقاً  مقبول  غري  وباالخص،  بامتياز 
الن  السوريني  النازحني  بوجود  التذرع 
لتأجيل  سببا  االطالق  عىل  يشكل  ال  ذلك 

االنتخابات.

لوقف  الصالحة  الجهة  هي  من  اذا   ■
ومن  للدستور؟  العشوائية  التفسريات 

يضع حدا لها؟ 
االستثنائية  للظروف  املطاط  التفسري   □
عذر استسهلت السلطات اللبنانية الثالث 
والحفاظ  تقاسمها  لتربير  اليه  اللجوء 
سلطة  اية  وان  ومعادالتها،  اوضاعها  عىل 
ترغب فعال وقانونا يف الخروج من الدائرة 
تحريك  ميكنها  الوضع  وتغيري  املفرغة 

االمور سياسيا ودستوريا.
■ اين هو املجلس الدستوري مام يجري 
له دور؟ وهل ميكن يف حال اعطي  وهل 
وقف  ضامنا  يكون  ان  الحق  هذا  له 

استخدام هذه الظاهرة؟
□ املجلس الدستوري ال يتمتع بصالحيات 
وتخترص  املبادرات،  باخذ  له  تسمح 
القوانني  دستورية  يف  بالنظر  صالحياته 
منها  اي  عىل  اعرتاض  امامه  تقدم  اذا 
غري  امامه.  الطعن  لها  املجاز  املراجع  من 
اعتقد  ال  اي حق،  له  اعطي  لو  حتى  انه، 
الحايل  بتكوينه  الدستوري،  املجلس  ان 

اعضاؤه،  فيها  يعني  التي  وبالطريقة 
الظاهرة  هذه  استخدام  يوقف  ان  ميكنه 
كان  اذا  مجددا  التمديد  دون  يحول  وان 
يريدون   ال  القرار  اصحاب  السياسيون 
لجأ  كيف   2013 عام  رأينا  وقد  ذلك. 
املجلس  نصاب  تعطيل  اىل  السياسيون 
الدستوري عندما كان اتجاه القرار هو نحو 
اعتبار قانون التمديد غري دستوري وبالتايل 
يف  تتجىل  الكربى  الفضيحة  فرأينا  ابطاله، 
عدم  املجلس  اعضاء  بعض  من  الطعن 
املجلس  ومنع  النصاب  لتعطيل  الحضور 
واضحا  كان  انه  علام  االنعقاد،  مجرد  من 
الالزمة  باالكرثية  يتمتع  املجلس  ان  آنذاك 

البطال قرار التمديد.

مبواعيد  التالعب  ميكن  مدى  اي  اىل   ■
هل  النيابية؟  االنتخابية  االستحقاقات 

هناك من خطر عىل النظام؟ 

االستحقاقات  مبواعيد  التالعب   □
ابتكره  ما  اىل  اضافة  النيابية،  االنتخابية 
النظام اللبناين من اسباب لشلل املؤسسات 
غياب  وزعم  وامليثاقية  التوافقية  كمزاعم 
ملجلس  جلسة  عن  اكرث  او  املكونات  احد 
ادت  قد  لشلها  الوزراء  ملجلس  او  النواب 
الدميوقراطي،  النظام  اذية  اىل  فقط  ليس 
اسقاطه  اىل  بل  ال  كليا،  تشويهه  اىل  بل 
وشله وبيان عدم فعاليته مبؤسساته كلها. 
يف رأيي، ال يوجد خطر اكرب من ذلك اذ ان 
ذلك يعني يف الواقع، وان مل نشأ االعرتاف 
وفراغها  للمؤسسات  التام  االنهيار  بذلك، 
لذلك  وتبعا  االمنية،  املؤسسات  عدا  فيام 
انهيار مفهوم الدولة ومؤسساتها واداراتها، 
اوليغاريش يتم مبوجبه تقاسم  وقيام نظام 
من  سبعة،  او  ستة  بني  ومنافعها  السلطة 
ممثيل الطوائف االساسية حرصيا دون اية 

مشاركة او رقابة عىل االطالق.

قوانني التمديد
1976 ــ 2014
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يبدو ان الوقف الدائم الطالق النار يف الجنوب اللبناين بات الزمة بدأها رئيس مجلس 
الله جولة  تنظيم حزب  اللبناين عقب  الجنوب  يف  اثر جولته  الحريري  الوزراء سعد 
اعالمية حدودية، رسعان ما تلقفتها املنسق الخاص لالمني العام لالمم املتحدة يف لبنان 

سيغريد كاغ التي تعتربها "الهدف االهم للقرار 1701"

سيغريد كاغ: الوقت حرج حيال اإلنتخابات النيابية
وندعو إلى إعادة الحوار حول اإلستراتيجيا الدفاعية

حوار
مارلني خليفة

لالمم  العام  لالمني  الخاص  املنسق  ترفض 
يف  الدخول  كاغ  سيغريد  لبنان  يف  املتحدة 
عىل  ارسائييل  باعتداء  تتعلق  تخمينات 
كالمية  بيانات  اي  تخفيض  مفضلة  لبنان، 
 1701 للقرار  االطراف  جميع  وامتثال 
املخاطر،  اشكال  اي شكل من  تبديد  بغية 
ناصحة مبراقبة دامئة للوضع الداخيل نظرا 

اىل ما يحصل يف املحيط اللبناين. 

املنسق الخاص لالمني العام لالمم املتحدة يف لبنان سيغريد كاغ.

"االمن  مع   شامل  حوار  يف  كاغ   واثارت 
حول  الحوار  "اعادة  سمته  ما  العام" 
االسرتاتيجيا الدفاعية ووضع موازنة للدفاع 
الوطني"، وقدمت رقام مخيفا يشري اىل ان 
تستقبل  التي  السبعة  البلدان  بني  لبنان 
ان  اىل  الفتة  العامل،  يف  النازحني  من   %50
العودة  امكانات  ان  سيام  ال  مقلق  االمر 

الدامئة ليست متوافرة بعد.

الدوري  التقرير  املقبل  متوز  يف  يصدر   ■
عن القرار 1701. هل سيتميز بلغة عادية 
االعالمية  الجولة  بعد  مختلفة خصوصا  ام 
التي نظمها حزب الله العالميني يف جنوب 
لالمم  العام  االمني  تقرير  وبعد  لبنان، 
الفائت  ايار  يف   1559 القرار  عن  املتحدة 

والذي اثار اعرتاضات؟
منه  ننته  التقرير ومل  للتو صياغة  بدأنا   □
تقاريرنا  يف  نغطي  ما  عادة  ونحن  بعد، 
صدور  تسبق  التي  االخرية  االربعة  االشهر 
التطورات  الدوري، ويغطي بعمق  التقرير 
والحوادث،  والتصاريح  البارزة  والنقاشات 
هو  ايضا  املهم  دقيقة.  مالحظات  ونضع 
يعقب  الذي  االمن  مجلس  يف  النقاش 
الضوء  بالقاء  اقوم  حيث  التقرير،  صدور 
وضع  اىل  ونسعى  املواضيع،  ابرز  عىل 
توصيات ملجلس االمن. ال ميكنني االفصاح 
ان  املتوقع  من  لكن  التقرير،  تفاصيل  عن 
جنوب  يف  الله  حزب  نظمها  التي  الجولة 
لبنان ستكون من ضمن ما سيذكره التقرير، 
سعد  الوزراء  مجلس  رئيس  زيارة  وكذلك 
وترصيحاته،  اللبناين  الجنوب  اىل  الحريري 
البحث  عىل  لبنان  انفتاح  حول  وخصوصا 
الهدف  وهو  النار،  الطالق  دائم  وقف  يف 
اصدرت  كنت  وانا   ،1701 للقرار  االهم 

ترصيحا ارحب بزيارته اىل جنوب لبنان. 

نائب  مع  الفائت  ايار   15 اجتمعت يف   ■
االمني العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم 
عن  التقرير  حول  مالحظات  قدم  الذي 
املتحدة  االمم  ترى  كيف   .1559 القرار 

هذه املالحظات؟
قاسم  نعيم  الشيخ  اىل  زياريت  هدف   □
حول  صدر  الذي  التقرير  ملناقشة  يكن  مل 
يتعلق  كان  اللقاء  فحوى   .1559 القرار 
وقانون   1701 بالقرار  صلة  ذات  بشؤون 
ومتوضع  واالستقرار  النيابية  االنتخابات 

كان  القضايا.   من  عدد  حول  الله  حزب 
الله  اعالن حزب  اهتامم مثال مبسألة  لدي 
مع  الحدودية  املواقع  بعض  من  انسحابه 

سوريا.

انسحاب  املتحدة  االمم  تقيم  كيف   ■
الحدودية  املواقع  الله من عدد من  حزب 

مع سوريا؟
لحزب  العام  االمني  باعالن  علام  اخذت   □
سحب  حول  نرصالله  حسن  السيد  الله 
اللبنانية،  الجهة  من  الحزب  مواقع  
واملحافظة عىل االنتشار من الجهة السورية 
من الحدود. ما يهمنا هو ان ينفذ االفرقاء 
ذات  الدولية  بالقرارات  صلة  له  ما  كل 
عدة  رئاسية  بيانات  ان  ومعلوم  الصلة، 
صدرت عن مجلس االمن اشارت اىل "اعالن 
النأي  سياسة  باهمية  وذكرت  بعبدا"، 
تقارير  بالنفس، ومثة مناشدة تضمنتها كل 
يف  يحاربون  الذين  للبنانيني  العام  االمني 
ثابت  امر  وهذا  لبنان،  اىل  للعودة  سوريا 
ومل يتغري. بالتايل ال ينتظرن احد ان نرحب، 
روحية  الن  الشأن،  هذا  يف  علام  نأخذ  بل 
لنا  موجهة  تكون  التي  هي   1701 القرار 

وليس التغريات اليومية.

رئيس  لزيارة  الحق  تعليق  يف  قلت   ■
للجنوب  الحريري  سعد  الوزراء  مجلس 
"االمم  بأن  الله  يوم عىل جولة حزب  بعد 
الحميدة  مساعيها  لبذل  مستعدة  املتحدة 
الوفاء  يف  تقدم  احراز  عىل  للمساعدة 
القرار  مبوجب  املسددة  غري  بااللتزامات 
النار".  الطالق  دائم  وقف  اىل  والتوصل 
اللحظة  هذه  املوضوع يف  هذا  اثرت  ملاذا 
يف  جديدة  معطيات  من  وهل  بالذات؟ 

هذا الشأن؟
□ اعتقد انه كان مهام جدا ان يزور رئيس 
من  كذلك  لبنان،  جنوب  الوزراء  مجلس 
الرغبة  عن  الحريري عرب  الرئيس  ان  املهم 
يف البحث يف وقف دائم الطالق النار. ومبا 
اننا اوصياء عىل القرار 1701، من واجبات 
االمم املتحدة ان تقوم مبساع حميدة وان 
تسعى دوما اىل التقاط الفرص. ورمبا تكون 
املوضوع  هذا  حول  للنقاش  فرصة  هذه 

ويف  لبنان  يف  اجتامعاتنا  يف  نثريه  الذي 
ميكن  وظروف  عنارص  اية  وحول  املنطقة، 
الوقف  نحو  مفاوضات  ضمن  تكون  ان 
 1701 القرار  ان  النار.  الطالق  الدائم 
انه منذ  ندرك  الشأن. نحن  واضح يف هذا 
الدائم  الوقف  نحو  تقدما  نر  مل  عاما   11
اللبناين يف  النار. ان انتشار الجيش  الطالق 
تحقق  الذي  النسبي  واالستقرار  الجنوب 
النسبي   االستقرار  هذا  لكن  ايجابية،  امور 
والتزامات عىل  توقعات  كافيا. هناك  ليس 
التنبه  واجبنا  من  ولبنان.  ارسائيل  من  كل 
تقدم، ونحن  لتحقيق  اية فرص متاحة  اىل 

مستعدون كأمم متحدة للقيام بذلك. 

القرار  و2017 حقق    2007 عامي  بني   ■
ايضا  ومتيز  الجنوب،  يف  استقرارا   1701
واملجتمع  اليونيفيل  قوات  بني  بالتعاون 
كيف  جميعها،  االطراف  وبتعاون  املحيل 

تقيم االمم املتحدة هذا الجانب؟
اوسع  وبشكل  اليونيفيل  اىل  بالنسبة   □
نشعر  لبنان،  يف  املتحدة  االمم  منظومة 
الحكومة  من  لعملنا  كبري  بشكل  بالدعم 
الشعب  من  وكذلك  والرسميني  اللبنانية 
عالقة  الجنوب  لشعب  ان  اعتقد  اللبناين. 
فهو  اليونيفيل،  قوات  مع  وبخاصة  مميزة 
وهناك  لها،  امتنان  ولديه  حضورها  يقدر 
قادة  جميع  بالتايل  العالقات.  يف  دفء 
عالقات  نسجوا  توالوا  الذين  اليونيفيل 
جيدة مع املسؤولني املحليني ويف البلديات 
لالمم  كممثلة  وانا  السياسيني.  وكذلك 
احرص  لبنان،  كل  عن  مسؤولة  املتحدة 

للتأكد  اليونيفيل  املتينة مع  العالقات  عىل 
من اننا كأمم متحدة نعمل كجسم واحد. 

■ هل من مناخ اعتداء حريب من ارسائيل 
ضد لبنان؟

حول  التخمني  املفيد  من  ان  اعتقد  ال   □
اللبنانية  التخمينات  املوضوع.  هذا 
اليومية،  الرياضة  تشبه  باتت  والتوقعات 
اللبنانيني  بعض  تخمينات  اىل  استمع  وانا 
دوما  نناشد  اننا  فيها.  اشارك  ال  لكنني 
دوما  وندعو  كالمية،  بيانات  اية  تخفيض 
 1701 بالقرار  وااللتزام  االمتثال  اىل 
لتخفيض اي شكل من اشكال املخاطرالتي 
بالتايل مثة  الخاطئة.  الحسابات  تسببها  قد 
اخطار وتهديدات دامئة يف منطقة متغرية، 
حول  بلدان  يف  يجري  ما  بازاء  وخصوصا 
الوضع  مراقبة  جدا  املهم  من  حيث  لبنان 
هي  املطاف  نهاية  يف  املسؤولية  الداخيل. 
بدورها  تضطلع  ان  الحكومة  مسؤولية 
اىل  دفعنا  ما  وهذا  كدولة،  التعاطي  يف 
واىل  الحريري،  الرئيس  ببيان  الرتحيب 
اللبناين.  الجيش  بدور  املستمرة  االشادة 
الدولة،  مؤسسات  تقوية  تعني  املسؤولية 
ال  قد  لبنان  الن  مشرتكة  مسؤولية  وهي 
القيام بذلك بال الدعم الدويل الذي  ميكنه 
يتلقاه. هناك ايضا مؤسسات اخرى للدولة 
املساهمة  وميكنها  البالد،  الستقرار  مهمة 
تطبيق  يف  مبارش  غري  او  مبارش  بشكل 
اعادة  اىل  دوما  ندعو  نحن   .1701 الـقرار 
وهو  الدفاعية  االسرتاتيجيا  حول  الحوار 
امر مهم جدا، وكذلك وضع موازنة للدفاع 
نبحث  نحن  ايضا.  اساسية  هي  الوطني 
الدعم  مجموعة  عمل  خالل  من  ايضا 

الدولية عن فرص لدعم الدولة.

للعهد  املتحدة  االمم  تقييم  هو  ما   ■
دورا  لعبت  وقد  االوىل،  اشهره  يف  الجديد 
يف  الدولية  الدعم  مجموعة  جانب  اىل 

الحض عىل اجراء االستحقاق الدستوري؟
عون  ميشال  الرئيس  بانتخاب  رحبنا   □
الدستورية  املؤسسات  اىل  الحياة  واعادة 
سعد  برئاسة  حكومة  وتشكيل  اللبنانية 

االفرقاء  جميع  وباعالن  الحريري، 

التقرير املقبل عن القرار 
1701 سيشمل جولة حزب 

الله في الجنوب

انّوه باصدار االمن العام 
كتيبات تتعلق بحقوق 

االنسان
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اجل  من  للعمل  استعدادهم  اللبنانيني 
مع  يتوافق  مبا  النيابية،  االنتخابات  امتام 
هذا  ان  واعتقد  الدميوقراطي.  لبنان  نظام 
من  املحاسبة  تأمني  بغية  جدا  مهم  االمر 
ونشجع  جميعا  نأمل  اللبنانيني.  املواطنني 
املسؤولني اللبنانيني عىل التوصل اىل توافق 
حول املوضوع االنتخايب يرىض به الجميع. 
انه  اللبنانيني.  شأن  من  فهي  الصيغة  اما 
الوطنية،  بالسيادة  يتعلق  داخيل  موضوع 
تكلمت  الذين  املسؤولني  ان جميع  اعتقد 
اجراء  اهمية  معرفتهم  يؤكدون  معهم 
االنتخابات النيابية يف موعدها الدستوري. 
بعد.  تنته  مل  فاملهل  امل،  لدينا  يزال  ال 
وهذا  للغاية،  حرج  الوقت  بالطبع  لكن 
ان  كام  الدويل.  املجتمع  اىل  بالنسبة  مهم 
اطار  ضمن  حينها  يف  االنتخابات  اجراء 
ان  ميكن  عليه  متفق  وانتخايب  قانوين 
يشكل اشارة مهمة جدا اىل املنطقة. االمم 
التقني  الدعم  لتقديم  مستعدة  املتحدة 

لالنتخابات.

اىل  السوري  النزوح  ملف  اىل  بالنسبة   ■
جديدة  اممية  مقاربة  من  هل  لبنان. 
تحت  تنوء  اللبنانية  الدولة  وان  خصوصا 
التي  املساعدات  ان  كام  العبء،  هذا 
ليست  بوكاالتها  املتحدة  االمم  تقدمها 

بالحجم الكايف للعدد الهائل للنازحني؟
□ نحن نتعاطى مع الواقع املوجود، ومن 
يف  منوذجا  كانوا  اللبنانيني  ان  القول  نافل 
ويف  للنازحني  استقبالهم  ويف  تضامنهم 
صربهم. يعترب لبنان بني البلدان الـ7 االوىل 
النازحني يف  من   %50 تستقبل  التي  عامليا 
اعتقد  وال  هائل،  كم  هذا  وبالتايل  العامل، 
النحو.  ان االمر ينبغي ان يكون عىل هذا 
اللبنانيني وكذلك الحكومة  نحن ندرك بان 
خصوصا  املستقبل،  بازاء  قلقون  اللبنانية 
واآلمنة  الدامئة  العودة  امكانات  وان 
متوافرة  ليست  ذلك  لتحقيق  والرشوط 
لغاية اليوم. ما ميكننا فعله يف هذه الفرتة 
متويل  لجلب  الجهود  من  املزيد  بذل  هو 
اىل  نسعى  كذلك  الربامج،  لتوسيع  اضايف 

ذوي  اللبنانيني  لحاجات  اعمق  معرفة 
الرئيس  رؤية  ان  واعتقد  الهشة،  االوضاع 
الحريري بالنسبة اىل خطة كبرية لالستثامر 
اىل  حاجة  هناك  ان  سيام  وال  جيدة،  هي 
البلد من اجل خلق فرص  استثامر اكرب يف 
التوتر.  احتامالت  خفض  يف  تساهم  عمل 
ان  ميكن  لالستثامر  كبرية  خطة  ان  كام 
ان  اللبنانية.  التحتية  البنى  تشغيل  تعيد 
هذه البنى تعاين ليس من وجود النازحني 
وقلة  االهامل  من  ايضا  بل  فحسب، 
لكن  طويلة.  عقود  مدى  عىل  االستثامر 
طبعا عندما يزداد الضغط عىل نظام هش، 
كذلك  بكثري.  اقل  يعمل  ان كل يشء  نجد 
التوعية حول  املزيد من  اىل  هنالك حاجة 
بهدف  املتبادل  والتفاهم  التسامح  اهمية 
التوترات،  وتخفيض  الوحدة  عىل  الحفاظ 

ونحن نبحث يف ذلك مع وزير االعالم.

لوقف  مناطق   4 اقرار  استانة  يف  تم   ■
التصعيد. اال يساعد ذلك يف عودة النازحني 

اىل تلك املناطق؟
□ عرّب االمني العام لالمم املتحدة انطونيو 
مناطق  اقرار  اتفاق  تشجيعه  عن  غوتريس 
املهم  التصعيد يف سوريا، وقال من  لوقف 
جدا ان نرى هذا االتفاق يؤدي اىل تحسني 
حياة السوريني. لكن االمني العام قال ايضا 
انه يجب ان ال يؤثر تشكيل مناطق لوقف 
السعي  يف  السوريني  حق  عىل  التصعيد 
اخرى.  بلدان  يف  اللجوء  عىل  الحصول  اىل 
لذلك نحتاج اىل املزيد من املعلومات، اىل 
ستستمر  كيف  نفهم  وان  املزيد  معرفة 
الوقت. مرور  مع  التصعيد  وقف   مناطق 

الفلسطيني،  اللجوء  ملف  عن  ماذا   ■
"االونروا"  تقليص  لجهة  وخصوصا 
مساعداتها حيث ازمة كربى يف مخيم نهر 

البارد عىل سبيل املثال؟
□ "االونروا" مل تقلص املساعدات بل عدلت 
يف بعض الربامج، وهذا ليس جديدا. مسألة 
الفلسطينيني  ان  اعتقد  مختلفة.  البارد  نهر 
بسبب  منسيون  بانهم  يشعرون  لبنان  يف 
من  تعاين  "االونروا"  ان  اعتقد  يحدث.  ما 
تزايد  مع  خصوصا  جدية  مادية  مشكالت 
الحاجات اىل خدماتها، وبالتايل اتفهم اليأس 
الضغوط  وسط  الالجئون  منه  يعاين  الذي 
يف  والنقص  املخيامت  يف  املوجودة  االمنية 
فرص العمل، وبالطبع هم تحت تأثري تهديد 
مجموعات صغرية راديكالية. لذا وسط كل 
هذا يشعرون بانهم ليسوا يف امان، وبالتايل 
عمل  يف  تعديالت  تطاول  اشاعات  اي  ان 
بشكل  عليهم  تؤثر  وتقدمياتها  "االونروا" 
جدي. بالتايل مهمتنا و"االونروا" يف الطليعة 

ان نصغي ونفتش عن الحلول املتاحة. 

املتحدة  االمم  بني  التعاون  عن  ماذا   ■
اللبناين  الجيش  وايضا  االمنية  واملؤسسات 

وخصوصا عىل الحدود؟
□ عموما نحن نكن كل االعجاب والتقدير 
لعمل كل االجهزة االمنية العاملة يف لبنان، 
قضايا  حول  دامئة  حوارات  معها  ولدينا 
ان  اعتقد  التوقيف.  وظروف  التعذيب 
االمم  لجنة  اطار  يف  لبنان  مراجعة  صدور 
منصة  يقدم  التعذيب  ملناهضة  املتحدة 
عىل  التعاون  اىل  بالنسبة  ايضا.   جيدة 
خالل  من  ايضا  مهتمون  فنحن  الحدود، 
لبنان  بدعم  املوجودة  العمل  مجموعة 
من اجل تعزيز ادارة حدوده، والتي تقوم 
به بعض الوكاالت من خالل السياسات او 
التدريب، وايضا كيفية تعزيز امن الحدود 

يف هذا الوقت الحساس. 

مكافحة  يف  التعاون  اوجه  هي  ما   ■
العام  لالمن  العامة  املديرية  مع  االرهاب 

واملديرية العامة لقوى االمن الداخيل؟

ملنع  اممية  اسرتاتيجيا  وضعنا  لقد   □
مكتب  ندعم  واالن  العنيف،  التطرف 
اىل  التوصل  اجل  من  الحكومة  رئيس 
التطرف  مبنع  خاصة  وطنية  اسرتاتيجيا 
االمنية  االجهزة  تلعب  وبالطبع  العنيف. 
لكن  التطرف.  مكافحة  يف  حاسام  دورا 
الفقر  منها  عدة  مبواضيع  يتعلق  التطرف 
االسرتاتيجيا  واسع.  نطاق  وهو  والتعليم 
االجهزة  ولكن  االن،  حتى  جاهزة  ليست 
مجموعة  اجتامعات  يف  تشرتك  االمنية 
هذه  مع  للتعاطي  الوزارية  العمل 
املواضيع كلها. يف هذا االطار، نعمل عىل 
وانوه  االنسان،  بحقوق  االهتامم  تسويق 
العام  واالمن  ابراهيم  عباس  اللواء  بدور 
الذي اصدر يف هذا االطار كتيبات تتعلق 
برامج  لديه  وباتت  االنسان،  بحقوق 
بان  اعتقد  تطبق.  ان  وبروتوكوالت يجب 
االمن العام والقوى االمنية االخرى جدية 
وبالتايل  كلها،  املواضيع  هذه  مقاربة  يف 
يساهم  لبنان  يف  املعايري  هذه  تطبيق  ان 

العربية  البلدان  لبقية  منوذجا  جعلها  يف 
حيث الظروف صعبة جدا. 

ملف  يف  املتحدة  االمم  دور  هو  ما   ■
املنطقة  حول  الحدودي  الخالف 
وارسائيل،  لبنان  بني  الخالصة  االقتصادية 
خصوصا مع وصول ادارة امريكية جديدة؟

□ مثة التباس يحصل يف هذا الشأن. ان اي 
املتنازع عليها والتي  املناطق  تدخل حول 
تحوي الغاز والنفط يتطلب حال تفاوضيا. 
سالم  متام  االسبق  الحكومة  رئيس  طلب 
لالمني  الحميدة  املساعي  املايض  العام 
مكتبي.  عرب  وذلك  املتحدة  لالمم  العام 
املتحدة  االمم  تكون  ان  لبنان  يريد 
عرب  يتم  وهذا  بالحل،  ومعنية  مشاركة 
مكتبي. ويف بعض االحيان قد نعتمد عىل 
املفاوضات  يف  التقدم  لكن  اليونيفيل، 
ارسائيل  عىل  املتنازعني.  بالفريقني  يتعلق 
بالتدخل  التزام  اي  مع  مرتاحة  تكون  ان 
كان مثة مسعى  وقبال  املتحدة.  االمم  من 
وقد  هوكستاين  اموس  يقوده  امرييك 
وثيق،  بشكل  معه  املتحدة  االمم  عملت 
االمريكية  االدارة  كانت  ان  ننتظر  ونحن 
جديدا  مسؤوال  تعنّي  سوف  الجديدة 
يف  نبحث  وبعدها  امللف،  هذا  عن 
ملف  ان  اعتقد  العمل.  استئناف  امكان 
ضمن  فرصة  يقدم  البحري  والغاز  النفط 
اجندات الوقاية. هنالك مصالح اقتصادية 
لبناء  فرصا  تكون  ان  ميكنها   مشرتكة 
الثقة، وقد تقود يف املدى االطول اىل تقدم 
مبكرا  يزال  ال  الوقت   .1701 القرار  يف 

ولكننا جاهزون.

ناقشت مع الشيخ 
نعيم قاسم انسحاب الحزب 

من مواقع حدودية

الجنوب  لشعب 
عالقة خاصة 

اليونيفيل مع 

لبنان بني 7  بلدان تستقبل 50% من النازحني يف العامل.
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اعد وزير السياحة افاديس كيدانيان العدة الستقبال موسم الصيف بربنامج سياحي 
يف  واربيل  روسيا  بزيارة  استهلها  الخارج  يف  بجوالت  له  التحضري  وبدأ  وتنموي، 
كردستان العراق، للبحث يف التعاون السياحي واستقطاب السياح من البلدين. ثم 
زار ديب حيث كانت له لقاءات مع نظرائه الخليجيني والعرب. وهو يحرض لفتح 

ابواب الصني والهند والربازيل امام السياحة اللبنانية

كيدانيان  افاديس  السياحة  وزير  شارك 
املعرض  ضمن  اللبناين  الجناح  افتتاح  يف 
ديب.  يف  العريب  السفر  لسوق  السياحي 
واالربعني  الثاين  االجتامع  ايضا  ترأس 
ملنظمة  االوسط  للرشق  االقليمية  للجنة 
 2017 "العام  ان  واعلن  العاملية،  السياحة 
اجل  من  املستدامة  السياحة  عام  هو 
السياحة  عام  حول  فكرته  واوضح  النمو". 
تعني  "االستدامة  بالقول:  املستدامة 
املقاصد  يف  واملناطق  املجتمع  فئات  كل 
السياحية، وتشمل مكافحة البطالة والفقر 
البرشية  املوارد  وتنمية  فرص عمل  وتوفري 
واملادية. استدامة السياحة من اجل النمو 
الرشق  لجنة  يف  دول  كمجموعة  تعنينا 
واالستفادة  منتجاتنا،  لتطوير  االوسط، 
االقتصاديات  لدعم  املتنوعة  خربتنا  من 

املحلية".
الهيئة  رئيس  ديب  معرض  خالل  والتقى 
يف  الوطني  والرتاث  للسياحة  العامة 
سلطان  االمري  السعودية  العربية  اململكة 
بن سلامن بن عبد العزيز الذي ابدى رغبة 
السياح السعوديني يف العودة اىل لبنان هذا 
من  نظرائه  من  عددا  التقى  كام  الصيف. 
معهم  وتباحث  واالجنبية،  العربية  الدول 
واالمكانات  السياحي  والتبادل  التعاون  يف 
املتاحة يف لبنان، وترقب صيف واعد هذه 

السنة.
كيدانيان،  الوزير  التقت  العام"  "االمن 
واتصاالته  زياراته  نتائج  اىل  وتطرقت معه 

وبرامج الوزارة لتنشيط قطاع السياحة.

سيكون   2017 عام  ان  ديب  من  اعلنتم   ■
هل  لبنان.  يف  املستدامة  السياحة  عام 
هذا  لتنفيذ  خطة  او  برنامجا  وضعت 

الشعار؟
□ انا افتتحت اول مؤمتر مع رئيسة جمعية 
سيلفانا  الخاصة  االحتياجات  اصحاب 
السياحة  موضوع  يف  وتكلمنا  اللقيس، 
املستدامة. وهي تعني ان تكون السياحة 
اي  دون  من  للكل  ومتاحة  مفتوحة 
تفرقة او متييز بني شخص وآخر، وبخاصة 
واملعوقني.  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
السياحة  االمر يف ديب عرضنا فكرة  كذلك 
املستدامة وفعالية هذه السياحة، انطالقا 
من ان االنسان يف املطلق يجب ان تكون 
امامه كل الحرية، وتتوافر له كل الظروف 
للسياحة من دون متييز، ويكون قادرا عىل 
الوصول اىل اي معلم سياحي او ثقايف او 
جاهزة  حاليا  متكاملة  خطة  ال  علمي. 
لكن  املستدامة،  السياحة  مرشوع  لتنفيذ 
واملؤسسات  املدين  املجتمع  مع  بالتعاون 
تطبيقها،  اىل  سنتوصل  الخاصة  السياحية 
للمؤسسات  الرتاخيص  اعطاء  عند 
لتأمني  ومطاعم  فنادق  من  السياحية 
من  املستدامة.  السياحة  متطلبات  كل 
هذا املنطلق عندما عرضنا الفكرة يف ديب 
العاملية،  السياحة  منظمة  مؤمتر  خالل 
املنظمة  وتوجه  العام  توجهنا  نعرض  كنا 
لتنظيم االعامل خالل هذا العام، وبخاصة 
يف  االوسط  الرشق  لجنة  يرتأس  لبنان  ان 

املنظمة العاملية منذ عام 2016.

خطة  او  برنامج  او  عناوين  من  هل   ■
لوزارة السياحة هذا العام؟ 

ننطلق  نحن  برنامجنا.  وضعنا  طبعا   □
استقرار سيايس  البلد هو يف حال  ان  من 
اىل  لبنان  اعادة  عىل  نعمل  لذلك  وامني، 
ما  اىل  نظرا  سياحية  كوجهة  الخريطة 
ومناخية  جغرافية  مقومات  من  ميلكه 
وسياحة  اثرية  مناطق  ومن  وخدماتية، 
دينية. كام ننطلق يف خطتنا من ان بعض 
السياح  تستقطب  كانت  التي  الدول 
االستقرار  بسبب  املاضية  السنوات  يف 
تعاين  اصبحت  فيها،  واالمني  السيايس 
تركيا  مثل  وامنية  سياسية  مشكالت 
يف  لنكون  اآلن  فرصة  لدينا  لذلك  ومرص. 
مقدم الدول السياحية يف الرشق االوسط، 
منتج  اىل  لبنان  تحويل  اىل  ونسعى 
عرب  العامل  يف  جديدة  بلدان  يف  سياحي 
املرشوع  هذا   ."2017 لبنان  "زوروا  فكرة 
اصحابها  متخصصة،  رشكة  مع  به  نقوم 
يف  واشتغلت  فرنسا  يف  مقيمون  لبنانيون 
السياحة  لتنشيط  العامل  يف  بلدا  ثالثني 
الكرتونيا ووجهنا  اطلقنا موقعا  فيها. وقد 
ثالثة  نحو  اىل  الكرتونية  رسائل  مجموعة 
والسفر  السياحة  لرشكات  عنوان  آالف 
واالعراس  والحفالت  الرحالت  ومنظمي 
واملؤمترات يف العامل، ندعوهم اىل التعرف 
عىل السياحة يف لبنان من خالل اللقاء مع 
ان  نتوقع  وكنا  الخاص،  السياحي  القطاع 
نحصل عىل موافقة او اهتامم 300 رشكة 
تلقينا حتى  اننا  املفاجأة  عىل االكرث، لكن 
نيسان املايض ردودا ايجابية وموافقة عىل 
زيارة لبنان من رشكات ومؤسسات يف 67 
بلدا، ونحن سنختار منها 150 مؤسسة من 
35 بلدا. االختيار سيتم عىل اساس اهمية 
ومدى  وانتاجها،  املؤسسات  هذه  عمل 
اهتاممها بلبنان والرشق االوسط. نظمنا يف 
ايار و26 منه مؤمترا لهذه املؤسسات   25

وزير السياحة: خطة الستقطاب الزّوار
االستقرار األمني يعيدنا إلى الخريطة

وزير السياحة افاديس كيدانيان.

غاصب املختار

مقابلة

معرضا  نسميه  ان  ميكن  او  والرشكات 
العارضني  للقاء  الرشكات  هذه  ملندويب 
نقاش  الطرفني  بني  وحصل  اللبنانيني، 
تقدميات  من  لدينا  يوجد  ما  حول  واسع 
اي  االجنبية  الرشكة  فتختار  وخدمات، 
لبنان  يف  معها  تتعامل  ان  تريد  مؤسسة 
واسعارها  خدماتها  اىل  التعرف  بعد 
بعد  معها.  العمل  عىل  االتفاق  ويتم 
االماكن  لكل  زيارات  هناك  كانت  املؤمتر 
بام  املندوبون  لريى  واالثرية  السياحية 
خدمات  من  لدينا  يوجد  ما  نوعية  العني 
القائم.  سياحية، وتلمس االستقرار االمني 
امام  واسعة  آفاقا  يفتح  املرشوع  هذا 
يكلف  ال  وهو  الخاص،  السياحي  القطاع 
فوزارة  مادية.  اعباء  اي  الخاص  القطاع 
الوفود.  نفقات  بكل  تكفلت  السياحة 
ان  الخاصة  املؤسسات  بعض  من  طلبنا 
لبنان   مثل مرصف  للمؤمتر،  الراعي  تكون 
تكفال  اللذين  ايست"  "امليدل  ورشكة 
بتذاكر السفر، وفندق "رويال" الذي قدم  
من  وطلبنا  رمزي،  نحو  عىل  الخدمات 
احدى رشكات  تكون  ان  االتصاالت  وزارة 
من  طلبنا  وكذلك  الرعاة،  من  الخليوي 
كازينو لبنان. هناك تعاون ايضا من غرفة 
الصناعيني،  وجمعية  والصناعة  التجارة 

تذكر.  نفقات  الخزينة  نكلف  مل  بحيث 
التعاون كان ممتازا مع  ان   اىل  اشري هنا 

القطاع الخاص.

■ هل من مشاريع اخرى لتنشيط القطاع 
السياحي؟

□ مثة مرشوع آخر مهم بدأنا العمل به عرب 
دول  يف  اللبنانية  للسياحة  خاص  تسويق 
بعيدة، مثل روسيا والصني والهند والربازيل 
تعد  جدا  كبرية  لبنانية  جالية  تضم  التي 
من  استفدنا  عليهم.  العمل  وتم  باملاليني، 
لبنان  يف  االغرتابية  الطاقات  مؤمتر  عقد 
من  مجموعة  مع  للتواصل  املايض  الشهر 
املتحدرين يف الربازيل، بينهم نواب ووزراء. 
متمولون  ففيها  والهند  والصني  روسيا  اما 
العامل.  اصقاع  يف  بسياحة  سنويا  يقومون 
رائد  الوزيرين  مع  ديب  قبل  روسيا  زرت 

خوري وحسني الحاج حسن وجاك رصاف، 
ورشكات  املختصني  الوزراء  مع  والتقيت 
سياحيا  البلدان  برتويج  متخصصة  سياحية 
لنجعل الرويس يتعرف عىل لبنان ونزرع يف 
ملست  ما  لزيارته. وحسب  الفضول  نفسه 
يف  يوجد  مبا  معرفة  عدم  هناك  روسيا،  يف 
بد  ال  فكان  السياحي.  املستوى  لبنان عىل 
سياحتنا.  عىل  هناك  املعنيني  تعريف  من 
كذلك سازور الصني يف ايلول املقبل بعدما 
التقيت وفدا صينيا يف بريوت. هناك رشكة 
خاللها  من  نحاول  الصني  يف  تعمل  لبنانية 
عرض كل املقومات السياحية يف لبنان، عرب 
يف  اما  الصني.  يف  الرشكة  ستقيمه  معرض 
ينظمون  ماديا  املقتدرين  ان  فعلمنا  الهند 
وهم  الهند،  خارج  دول  يف  اعراسهم 
مشكلة  وال  والرفاهية  بالرتف  مهتمون 
مجموعة  دعينا  وقد  االنفاق.  يف  لديهم 
للمشاركة  املختصة  الهندية  الرشكات  من 
وارسلنا  ايار،   25 يف  عقد  الذي  املؤمتر  يف 
ميكن  ما  تظهر  وصورا  فيديو  افالم  اليهم 
ان نقوم به، وكان رد الفعل ايجابيا حيث 

رحبوا باقامة اعراس يف لبنان.

■ هل الوقت متاح لتنفيذ هذه املشاريع 
اذا حصل اتفاق عىل اجراء انتخابات نيابية 

وتألفت حكومة جديدة؟
□ صحيح. مفروض ان يكون عمر الحكومة 
انتخابات  اجراء  وجوب  بسبب  قصريا 
االتفاق  حال  يف  لكن  حزيران.  قبل  نيابية 
تقني  انتخاب فسيحصل متديد  قانون  عىل 
ان  يعني  ما  قليلة،  اشهرا  النيايب  للمجلس 
الصيف،  آخر  اىل  متتد  فرتة  الحكومة  امام 
قد  واالصطياف  السياحة  موسم  فيكون 
وزير  واسلم  لدي  ما  ساحرّض  انتهى. 
علام  خطط،  من  تبقى  ما  املقبل  السياحة 
الوزير  بدأها  التي  املشاريع  اكمل  انني 
السابق ميشال فرعون من السياحة الدينية 
وبرنامج  الرتفيهية،  السياحة  اىل  والطبية 
حال  من  وساستفيد  الفينيقيني"،  "طريق 

االستقرار القامئة لتنفيذ مشاريع جديدة.

اجريتها  التي  االتصاالت  نتائج  هي  ما   ■
مع دول الخليج يف ديب ويف اربيل؟

اطلقنا مشروع "زوروا لبنان 
2017 " واستقبلنا مندوبي 

150 مؤسسة دولية
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اللقاء  كان  السعودي  الوفد  مع   □
بن  سلطان  االمري  التقيت  حيث  ممتازا، 
اململكة،  يف  السياحة  عن  املسؤول  سلامن 
كام  لبنان،  اىل  بالعودة  االهتامم  واكد 
االمراء  من  عدد  مع  السعودي  الوفد  زار 
عىل  للتأكيد  ديب  مؤمتر  يف  لبنان  جناح 
الدول  بعض  هناك  لكن  االهتامم.  هذا 
الخليجية ما زالت مرتيثة يف عودة رعاياها 
املتحدة،  العربية  االمارات  مثل  لبنان،  اىل 
بينام الكويت سباقة حيث كانت تصل اىل 
بريوت خالل نيسان املايض اربع او خمس 
رحالت جوية يوميا تقل كويتيني من اجل 
السياحة يف لبنان. لكن الحديث عن عودة 
االرض.  عىل  مرتجم  السعودي  السائح 
زار  الفائت  العام  من  فصل  اول  فخالل 
الفصل  ويف  سعوديا،  مواطنا   6986 لبنان 

االول من العام 2017 زاره 14460 مواطنا، 
اي بنسبة زيادة تبلغ 81%، وهذا يعني ان 
ما يقوله املسؤولون السعوديون يرتجمونه 
عىل االرض. عندما نتكلم عن صيف واعد 
يعني اننا نرتقب ارقاما عالية. اما يف اربيل، 
فقد افتتحنا فندق "ارجان روتانا" يف حضور 
اقليم  وزراء  رئيس  والتقيت  رصاف،  جاك 
كردستان نجاربان بارازاين، ووزير السياحة 

امكان  وملسنا  امني،  احمد  مولود  نوروز 
هناك  بلدينا.  بني  سياحي  تعاون  حصول 
رحلتان يوميا بني لبنان وكردستان العراق، 
من  عراقيني  سياح  وجود  عىل  يدل  وهذا 
العراقيني  الزوار  عدد  ان  علام  االقليم. 
للبنان هو االعىل، اذ زاره يف الفصل االول 
من العام املايض 42454 عراقيا، بينام زاره 
 54973 الحايل  العام  من  االول  الفصل  يف 

عراقيا، اي بزيادة بلغت %29.

■ هل زاد عدد السياح والزائرين من دول 
اخرى؟

االمريكيني  الزوار  عدد  يف  ارتفاع  مثة   □
الحذر  رغم  ايضا.  واآلسيويني  واالوروبيني 
الدول  هذه  تبديه  الذي  والتخوف 
مثال  زاد  االوروبيني  عدد  فإن  لرعاياها، 
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11.37% 13.11% 13.20%

AFRICA
AMERICA
ARAB COUNTRIES
ASIA

CHANGE 2016-2017

EUROPE
OCEANIA
OTHERS

GENERAL TOTAL

ASIA
EUROPE
OCEANIA
OTHERS

GENERAL TOTAL

2017

TOTAL ARRIVALS BY NATIONALITY FOR THE PERIOD OF :  2016-2017

ALL CONTINENTS

2016

AFRICA
AMERICA
ARAB COUNTRIES

عدد  يف  زيادة  السياحة  وزارة  يف  والتوثيق  والدراسات  االبحاث  مصلحة  سجلت 
الوافدين اىل لبنان من الجنسيات املختلفة خالل الفصل االول من عام 2017، بلغت 

نحو 61،12%، مقارنة بالفرتة ذاتها من العام املايض.
 101612 مقابل  يف  االول  الفصل  يف  شخصا   126535 العرب  الوافدين  عدد  بلغ   •

شخصا يف الفرتة ذاتها من العام املايض. 
• بلغ عدد الوافدين االوروبيني 107129 شخصا يف مقابل 100145 شخصا. 

• بلغ عدد الوافدين من قارة امريكا 46933 شخصا يف مقابل 45351  شخصا يف الفصل 
االول من عام 2016. 

• بلغ عدد الوافدين من قارة آسيا باستثناء العرب 30113 شخصا يف مقابل 28207 
شخصا.

لبنان، وحل يف  اىل  الوافدين  اجاميل  من   %65،36 نسبة   العرب  الوافدون  • شكل 
الطليعة العراقيون بـ54973 شخصا يف مقابل 42454 شخصا خالل الفرتة ذاتها من 
الوافدون االردنيون بـ17994 شخصا يف مقابل 16600 شخص،  يليهم  العام املايض. 
ثم املرصيون 17919 شخصا يف مقابل 18611 شخصا. وبلغ عدد السعوديني 14460 

شخصا يف مقابل 7986 شخصا يف العام املايض.
عام  من  االول  الفصل  يف  الوافدين  اجاميل  من   %31 االوروبيون  الوافدون  • شكل 
2017، وكان ابرزهم من فرنسا حيث بلغ عددهم 26937 شخصا يف مقابل 25183 
شخصا العام املايض. يليهم الوافدون االملان وبلغ عددهم 12890 شخصا، ثم الوافدون 

الربيطانيون 12810 اشخاص. ثم الوافدون االتراك وبلغ عددهم 6868 شخصا. 
• شكل الوافدون من قارة امريكا ما نسبته 59،13% خالل الفصل االول من العام 
الحايل، وبلغ عدد الوافدين من الواليات املتحدة االمريكية 23896 شخصا يف مقابل 
23026 شخصا العام املايض. ثم الوافدون الكنديون وبلغ عددهم 15620 شخصا 
فبلغ عددهم  الربازيليون  الوافدون  اما  املايض.  العام  يف  15930 شخصا  مقابل  يف 

3275 شخصا. 

بنسبة 31%، وعدد االمريكيني 14%. وهناك 
الزوار االجانب اىل  زيادة اجاملية يف عدد 
من  االول  الفصل  يف   %13 بنسبة  لبنان 
انواع،  لبنان  يف  السياحة  الحايل.  العام 
لالعامل  ومنها  واالستشفائية  الطبية  منها 
ومنها  للرتفيه  ومنها  والندوات،  واملؤمترات 
السياحة الدينية. كل هذه االنواع موجودة 
يف الفصل االول من هذا العام، ويف االولوية 
السياحة الطبية واالستشفائية. اطلقنا ايضا 
الحريري  سعد  الرئيس  برعاية  ايار   16 يف 
حيث  الدينية،  بالسياحة  تعريفيا  برنامجا 
عىل  الحكومية  الرسايا  يف  مجموعة  تعمل 
الكرتونية  وصفحة  ارشادي  كتاب  اعداد 
كبريا  عددا  تتضمن  الدينية،  السياحة  عن 
اسالمية  الدينية  واملراكز  املقامات  من 

ومسيحية.

لهذه  تبعا  الفنادق  حركة  كانت  كيف   ■
االرقام؟

□ ال ارقام محددة لدي، لكن هناك تحسنا 
الفنادق  املاضية.  بالسنة  مقارنة  ملموسا 
الن  الخليج  يف  اخواننا  عىل  كثريا  تعول 
لديه  منهم  ان عددا  ولو  اقاماتهم طويلة، 

منازل يف لبنان.

الخدمات  اسعار  ارتفاع  عن  ماذا   ■
عىل  تشجعون  ال  ملاذا  لدينا.  السياحية 

انشاء فنادق صغرية ورخيصة )موتيل(؟
لدينا،  الضعف  نقاط  احدى  هذه   □
اسعار  القطاع.  تطور  امام  عائق  واكرب 
الفنادق وتذاكر السفر واالقامة واملطاعم 
واالنرتنت واالتصاالت الخليوية كلها اغىل 
من دول اخرى مجاورة. انا ال ادعي انني 
املجال  هذا  يف  بعجائب  اقوم  ان  ميكن 
هناك  لكن  ارخص،  خدمات  نقدم  وان 
فنادق قادرة عىل ان توفر اسعارا متدنية 
عىل  القيمني  عند  قابلية  ومثة  وتنافسية، 
متدنية.  اسعارهم  تكون  بان  القطاع  هذا 
الفصل  هناك يف  كان  علمت  ما  وبحسب 
ما  اسعارا  تقدم  فنادق  العام  من  االول 
بني 50 و60 دوالرا من فئة ثالث او اربع 
"امليدل  رشكة  مع  حديث  هناك  نجوم. 

ايست" لخفض االسعار.

ارتفاع في عدد الزوار 
االميركيني واالوروبيني 

واآلسيويني

إرتفاع عدد الوافدين إلى لبنان 
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الغاية من انشاء هذه الحقيبة تنظيم العالقة 
متابعة  عرب  والوزراء  النواب  مجليس  بني 
عىل  الحكومة  من  املحالة  القوانني  مشاريع 
النيابية  اللجان  يف  مناقشتها  وسري  املجلس، 
او اعادتها اىل الحكومة. وهي كانت اىل حني، 
فاعلة اىل حد كبري، لكن دورها تراجع السباب 
البعض  ألن  او  مايل،  وبعضها  تقني  بعضها 
التوازن  يعتربها "كاملة عدد" فقط، لتحقيق 

السيايس والطائفي يف تشكيل الحكومة.  
مرتني،  الحقيبة  فرعون  ميشال  الوزير  توىل 
نيسان  اىل   2000 االول  ترشين  من  االوىل 
الحريري،  رفيق  الرئيس  حكومة  يف   2003
يف   2008 حزيران  اىل   2005 متوز  من  ثم 
انشأ  وهو  السنيورة.  فؤاد  الرئيس  حكومة 
الخاص  عمله  طاقم  من  وقتها  خاصا  مكتبا 

ملتابعة اعامل الوزارة اىل حني وضع الهيكلية 
الرسمية لها، لكن ذلك مل يتم.

عىل  حصل  فنيش  محمد  الوزير  كان  واذا 
مكتب يف مجمع الوزارات يف شارع املصارف، 
بثالثة  استعان  فهو  الصلح،  رياض  ساحة  يف 
العمل.  لتسيري  اخرى  وزارات  من  موظفني 
يتسلم  مل  قانصو  عيل  الحايل  الوزير  لكن 

عمليا  ميارس  ومل  فنيش،  سلفه  من  الوزارة 
مهامته لعدم انجاز تجهيزات الوزارة، وعدم 
وهو  باالعارة.  ولو  فيها  برشي  كادر  وجود 
بنود  تحال  واحيانا  الخاص،  مكتبه  يالزم 
منزله.  عىل  الحكومة  جلسات  اعامل  جدول 
لذلك مل يجد ما يقوله لـ"االمن العام" سوى: 
"انا ما عندي وزارة فعليا". ويرشح االسباب 

يف هذا الحوار.

هي  وما  وزارتك  شؤون  متارس  كيف   ■
خططك لها؟

شؤون  وزارة  اصال.  وزارة  عندي  ليس   □
مل  يش.  فيها  ليس  حاليا  النواب  مجلس 
تجهيزات  تنجز  مل  االن  وحتى  اتسلمها، 
نهايئ.  نحو  عىل  "ستاركو"  مبنى  يف  املكاتب 
اداوم يف مكتبي. يقترص  ان  استطع  لذلك مل 
مجلس  جلسات  حضور  عىل  حاليا  دوري 
الطابع  بعد  تأخذ  مل  االمور  اذن،  الوزراء. 
مل  االمر  لهذا  الالزمة  العدة  الن  املؤسسايت 

توفرها الحكومة حتى االن.

■ امل يرصفوا لك ايضا موازنة للوزارة؟
□ كال. ال موازنة لها اصال. عندما يصبح لدينا 
مكاتب نضع برنامجنا للعمل ونقرتح املوازنة 

الالزمة.

والكادر  الوزارة  هيكلية  عن  ماذا   ■
الوظيفي؟

نستعني  ان  ميكن  املكاتب  تجهز  حني   □
كام  اخرى،  وادارات  وزارات  من  باملوظفني 
فرعون  الوزيرين  ايام  سابقا  يحصل  كان 
وفنيش. كل موظف يحتاج اىل مكتب، ومن 
اي  اللحاق  مصلحة  ال  املكاتب  توفري  دون 
املكاتب  تجهيز  كثريا  تأخر  بالوزارة.  موظف 
الحكومة  رئيس  مع  اليومية  مراجعاتنا  رغم 
ومع االمني العام لرئاسة مجلس الوزراء منذ 

خمسة اشهر وحتى االن. 

انشئت وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب بعد اتفاق الطائف، وتوالها تباعا الوزيران 
ميشال فرعون ومحمد فنيش، وحاليا الوزير عيل قانصو. لكنها حتى االن وزارة من 

دون هيكلية وال موازنة وال تجهيزات للمكاتب حتى 

وزارة شؤون مجلس النواب... ال مال تهديه وال خيل
قانصو: ال موازنة وال مكاتب والدور استشاري

مقابلة

عمر  من  عن  ناتج  االمر  هذا  هل   ■
قصريا  يكون  ان  يفرتض  الحكومة  هذه 
انهم  ام  النيابية،  االنتخابات  اجراء  لقرب 
النواب  مجلس  شؤون  وزارة  يعتربون 

"كاملة عدد"؟
الروتني  ان  ثم  هنا.  يصحان  االمران   □
الدولة  مؤسسات  بعمل  املتحكم  االداري 
عملية  املكاتب.  تجهيز  يؤخر  كلها 
تستغرق يومني تأخذ اشهرا النجازها، هذا 

اذا انجزت.

الوزارة  لهيكلية  ما  تصور  لديكم  هل   ■
وطبيعة دورها؟

املجلس  اعامل  بجدية  لنتابع  اوال   □
الحكومة  من  املحالة  واملشاريع  النيايب 
الكرتوين  ان يكون هناك ربط  اليه. يجب 
بني الوزارة واملجلس. مثال اذا كان مرشوع 
قانون ما يحتاج اىل رأي استشاري يساعد 
اللجان النيابية يف عملها، ساعتئذ تستعني 
شق  موازنتها  يف  ويكون  بخرباء،  الوزارة 
مرشوع  يف  اراءهم  ليعطوا  لهم  مايل 
كان  اذا  القانون  اقرتاح  حتى  او  القانون 
ان  رشط  هناك  ليس  النواب.  من  مقدما 
يكون للوزارة مالك خاص، اذ من املمكن 
بخرباء  او  بالتعاقد،  مبوظفني  نستعني  ان 
من وزارة التنمية االدارية ملمني باالقتصاد 
والصناعة  والزراعة  واالعالم  والرتبية 
واقتصاد املعرفة وعلم الربمجة االلكرتونية 
ورد  اذا  بحيث  اختصاصات،  من  وسواها 
اي مرشوع قانون يف اي موضوع من هذه 
او  االستشاريني  هؤالء  فان  املوضوعات 
ما  والتقني،  الفني  رأيهم  يعطون  الخرباء 
او  النيايب  املجلس  وميكن  النقاش  يغني 
اللجان النيابية من اتخاذ القرارات برسعة 

وبشكل علمي مدروس.

الوزراء  تجربة  من  استفدت  هل   ■
السابقني يف عمل الوزارة؟

يفّعل  ان  حاول  فنيش  محمد  الوزير   □
عمل الوزارة، ونجح يف ان يفرز عددا من 
املوظفني ملساعدته، لكنه مل يصل اىل حد 
الكامل.  االلكرتوين  الربط  مرشوع  تنفيذ 

مشاريع  اما  النيايب.  املجلس  يف  موجودة 
فتحال  الجديدة  الحكومة  من  القوانني 
الوزراء  لرئاسة مجلس  العامة  االمانة  من 
ويتم  النيايب  للمجلس  العامة  االمانة  عىل 
معني  وزير  من  هناك  كان  اذا  تسجيلها. 
ومهتم مبرشوع قانون ما ويطلب متابعته 
اتوىل  فانا  النيايب،  املجلس  مع  والتنسيق 

متابعته واملراجعة به. 

■ كان لدى مكتب الوزير فنيش عدد من 
املوظفني يستعني بهم للعمل؟

الحكومة  استقالة  بعد  لكن  صحيح،   □
متت  الحالية،  الحكومة  وتشكيل  السابقة 
كان  التي  ادارته  اىل  كل  املوظفني  اعادة 
الدولة  لوزير  املكتب  اعطي  واالن  فيها، 

لشؤون املرأة جان اوغاسبيان.

■ ماذا ينقص الوزارة لتصبح ذات فعالية؟
ومجهز  دائم  مقر  لها  يكون  ان  املهم   □
بكل املستلزمات، وان يكون لديها ارشيف 
واالدارات  والحكومة  الوزارات  لعمل 
حاجة  هناك  وتنظيمه.  العمل  لتسهيل 
اىل ان تبقى هذه الوزارة دامئة النها توفر 
وعىل  الحكومة  عىل  الجهود  من  الكثري 

اللجان واملجلس النيايب.

قد نستعني بموظفني 
بالتعاقد او خبراء من وزارة 

االدارية التنمية 

اتولى مراجعة بعض 
املشاريع في حال طلب 

الوزراء ذلك

وزير الدولة لشؤون مجلس النواب عيل قانصو.

غاصب املختار

مشاريع  سري  شخصيا  يتابع  بقي  لذلك 
انا  افعل  القوانني كام  القوانني واقرتاحات 
بري  نبيه  املجلس  رئيس  دولة  مع  االن 
اللجان. لكن هذا ال يحقق  او مع رؤساء 

الغرض من انشاء هذه الوزارة. 

بني  صالحيات  تضارب  هنا  يحصل  اال   ■
عمل اللجان وعمل هؤالء الخرباء؟

فدور  تضارب،  سيحصل  انه  اعتقد  ال   □
الدور االستشاري  الوزارة هنا يقترص عىل 
ويبقى  الخرباء،  من  العلمي  الرأي  وابداء 

القرار النهايئ ملجلس النواب.

مجلس  وبني  بينكم  تنسيق  من  هل   ■
النواب حول مشاريع الحكومة التي تحال 

عىل املجلس؟
السابقة  الحكومة  من  القوانني  كل   □
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تعترب هيئة التفتيش املركزي حارسا امينا للدولة، وهي من انجازات العهد الشهايب 
رفعت  مبؤسسات  قامئة  دولة  اىل  مؤسسات  عن  تبحث  دولة  من  لبنان  نقل  الذي 
الوطن اىل مصاف الدول املتقدمة. القيمة املضافة للتفتيش املركزي يف يومنا الحارض، 

ان من كلف املسؤولية قاض شاب ميلك رؤية هي عصارة تجربة راكمها واختربها 

القايض  املركزي  التفتيش  هيئة  رئيس  يبهرك 
وظيفية  قدرات  من  يختزنه  مبا  عطية  جورج 
حجم  يف  متميز  واملام  اختصاصه،  مجال  يف 
هو  نهج  لديه  لها.  سيتصدى  التي  املسؤولية 
مثابرة  اىل  تحتاج  طريق  خارطة  عن  كناية 
استعادة  اىل  وصوال  دؤوبة،  ومتابعة  وجهد 
الدور الكامل وفق نص القانون لكل االجهزة 

الرقابية وعىل رأسها التفتيش املركزي.
"االمن العام" التقته وحاورته حول هذا النهج 

والخطوات التي يعتزم القيام بها.

املوقع  هذا  يف  تعيينكم  عىل  ميض  مل   ■
توجه  من  هل  اسابيع.  اال  واملهم  الحساس 

معني انطلقت او ستنطلق منه؟
العهد،  هذا  ظل  يف  مؤات  لظرف  انه   □
وانطالقا من زمن االصالح هذا برعاية فخامة 
يلوح  عون،  ميشال  العامد  الجمهورية  رئيس 
لنا عهد جديد يحمل يف طياته بذور االصالح 
املنشود، ال سيام انه عهد يحفزنا عىل املشاركة 
اىل  والركود  الجمود  من  لالنتقال  والتعاون 
االدارة  الحية،  االدارة  املنتجة،  االدارة  تعزيز 
التي تعطي كل مواطن حقه، االدارة الخادمة 
بعدالة  استثناء،  دون  من  املواطنني  لجميع 
يطلبه  ما  له  ملبني  واخالص،  بشوش  ووجه 

بالرسعة الالزمة.

املركزي  بالتفتيش  املنوط  الدور  ■ ما اهمية 
عىل الصعد املختلفة؟

لالرهاب  وجد  التفتيش  ان  احد  يظن  ال   □
يحمل  املفتش  ان  او  والتخويف،  والتهويل 
املخالف.  املوظف  بها  ليرضب  عصا  يديه  يف 
املخلص  واملعني  االمين  الساعد  هو  املفتش 

رئيس هيئة التفتيش املركزي:
نحن الدرع الواقية.. صّمام أمان واطمئنان

للموظف يك يقوم بواجباته عىل اكمل وجه، 
يقوم  انه  صحيح  مستقيم.  مسليك  وبضمري 
مبالحقة املخالف واملرتيش، ويكون عينا ساهرة 
عىل كل من يتقاعس عن اداء واجباته، ليعود 
بعدها اىل ارشاده وتأديبه تبعا للمخالفة التي 
يرتكب، ولكن يف مقابل ذلك، سيقوم التفتيش 
مؤمنا  والكفي  الناجح  املوظف  مبكافأة 
مثابة  ايضا  له  وسيكون  له،  الالزمة  الحامية 

الدرع الواقية ال بل صامم امان واطمئنان.

■ يف موازاة ذلك، مباذا تتوجه اىل املوظف من 
نصائح وتطمينات؟

□ اتوجه اىل املوظف يف االدارات العامة ويف 
عىل  لتشجيعه  والبلديات  العامة  املؤسسات 
به  يتمتع  كان  الذي  الوظيفي  دوره  استعادة 
قبل انتشار الفوىض وتغلغلها، وبشكل افضل، 
وبني  بينه  االجتامعي  مركزه  عىل  واملحافظة 
نزيه  كانسان  نفسه  يحرتم  ان  اي  اوال،  نفسه 

وباخالص،  تجرد  بكل  عمله  تأدية  عىل  غيور 
مع  بتعامله  وخلوقا  الئقا  يكون  ان  وثانيا 
اليه  ينظروا  يك  له  احرتامهم  مستعيدا  الناس 
الراتب  ان  صحيح  واالكبار.  االجالل  بعني 
الذي يتقاضونه قليل، ال بل زهيد اذا ما قورن 
انه  رغم  الخاص،  القطاع  يف  العاملني  برواتب 
لهم  واالستشفائية  الصحية  الحامية  يؤّمن 
املدرسية  املنح  ويؤمن  وعائالتهم،  وزوجاتهم 
االجتامعية،  التقدميات  من  وغريها  الوالدهم 
كام يوفر املعاش التقاعدي بعد بلوغهم السن 
ان  ابدا  ينسوا  ال  ان  يجب  ولكن  القانونية. 
كام  عليها  مؤمتنون  هم  رسالة  وظيفتهم هي 
لخدمة  العام  االنتظام  ارساء  يف  يساهمون 

الشعب الذي هم منه وله.

املوظفني  انكم تضعون  يفهم من كالمكم   ■
امام مسؤوليات فيها ثواب وعقاب؟

هم  عام،  بشكل  واملوظفني  االداريني  ان   □
وكل من يتقاىض اجرا، هو مسؤول امام الناس 
لذا يجب  الشهري،  راتبه  يدفعون  الن هؤالء 
دون  من  معهم  ولطيفا  متواضعا  يكون  ان 

تسلط او استكبار.

التأثريات  من  الحد  اىل  السبيل  كيف   ■
السياسية عىل االدارة؟

□ يجب ان نعلم ان الشعب هو رب العمل، 
واحرتامه.  خدمته  عىل  مؤمتنون  جميعا  واننا 
لذلك يجب ان نتحاىش كوننا محسوبني عىل 
جهة سياسية معينة، معاملة الخصم باالساءة 
نكون  ان  ايضا  نتحاىش  ان  ويجب  والجفاء، 
املتنفذين  بايدي  والرشاء  للبيع  قابلة  سلطة 

واملتسلطني وبعض السياسيني.

■ هذا يعني رضب الفساد. هل لنا ان نعرف 
ما هو الفساد يف نظركم؟

مواطنني  حقوق  هدر  تراكم  هو  الفساد   □
عرب الزمن.

■ كيف نعالج هذا الفساد وبأي ادوات؟
حقوق  باعادة  امنا  موىس،  بعصا  ليس   □
عمل  انتظام  عرب  اياها  واعطائهم  املواطنني 
بواجباتهم  املوظفني  قيام  وعرب  املؤسسات، 

وعرب الزمن.

مجددا  النهوض  منكم  يفرتض  هذا   ■
بالتفتيش؟

للتقارب  دور  هو  التفتيش  دور  ان  مبا   □
القطاع  يف  للعاملني  والتشجيع  واملرافقة 
املراقبة  يف  دوره  اىل  باالضافة  العام، 
سوف  باننا  اعدكم  واملحاسبة،  والتأنيب 
فارقة  عالمة  ليكون  جديد  من  به  ننهض 
العامة  واملؤسسات  االدارات  عمل  باعادة 
بعد تصويب عملها وزيادة انتاجيتها وتوفري 
الراحة والفائدة للمتعاملني معها. املطلوب 
الفاعل  دورهم  استعادة  املفتشني  من 
االداريني  نظر  يف  هيبتهم  ومقدار  بالقانون 

الوظيفية  الواجبات  تأدية  يف  التقاعس 
الرضورية.

■ ماذا عن تحديث االدارة، من دونها هناك 
معوقات جمة؟

□ سنقوم بتحديث االدارة، وسرناقب عن كثب 
الشؤون  مكننة  من  انطالقا  معينة  وبجدارة 
لضبط  املراقبة  عىل  تساعد  التي  واملعطيات 
وجميع  املامطلة،  ووسائل  التالعب  وسائل 
اىل  دؤوبني  وسنسعى  وغريها.  االبتزاز  طرق 
نواحيها  مبختلف  الوظيفية  الظروف  تحسني 

املعنوية واملادية.

■ ما هو املطلوب من الكادر البرشي يف كل 
االدارات واملؤسسات العامة والبلديات؟

□ منذ البداية كنت رصيحا وواضحا، انه بعدما 
الكفاية  معايري  اىل  استنادا  انتقاؤهم  جرى 
يطيعوا  بان  ذكرتهم  االلتزام،  عىل  والقدرة 
واجباتهم يف كل ما يتعلق بالخدمة التي دعيوا 
ال  وان  الرشف  حرمة  ينتهكوا  ال  وان  اليها، 
ما  لغري  لهم  اعطيت  التي  الوظيفة  يستعملوا 
يحقق مصالح الناس يف تنفيذ القانون، الن طاعة 
العمل وتفان يف  بالخدمة، اخالص يف  الواجب 
االلتزام، وعدم انتهاك حرمة الرشف امانة عىل 
كرامات الناس، والنقاء يف تنفيذ القانون يوجب 
الحرص عىل الحقوق، ولو الصغرى، والتجرد يف 
دوما  والبحث  واملطامع،  املنافع  عن  الخدمة 

عن العدل والحكم الصالح.

من  يعانون  الذين  اللبنانيني  تعد  مباذا   ■
الفساد واهرتاء االدارة؟

□ الوعد يف اليمني الذي اديته وهو مسؤولية، 
النظافة  عن  تحققا  البحث  خاللها  من  اتوىل 
والكفاية والجدارة ملرافقة وحامية مستحقيها، 
ابعد  فذلك  الوظيفة،  مسؤولية  يف  تكون  وان 
من ان يكون لك موقع حصني يف الدولة ومكانة 
مرموقة يف املجتمع تتجرأ فيهام عىل مواطني 
هذا الزمن، بل ان تحفظ هذه القيمة املضافة 
يف نظرك وبعيون ذويك ومسؤوليك. وانا عىل 
رأس التفتيش املركزي، ماض مع كامل طاقمه يف 
عهد جديد ملامرسة كامل الصالحيات الرقابية 

التي تنص عليها القوانني املرعية االجراء.

رئيس هيئة التفتيش املركزي القايض جورج عطية. 

داود رمال
aborami20@hotmail.com

مقابلة

ذّكر القايض جورج عطية انه، منذ تسلمه رئاسة محكمة جزاء بريوت عام 2009، يف معرض 
يتوجه  وكان  امامه،  اليمني  يحلفون  العام  االمن  العسكريون يف  كان  املهامت،  توليه هذه 
اليهم بكلمة خالصتها: عليكم القيام بوظيفتكم التي هي ترشيف وتكليف من ابناء الشعب 
اكرب  ان  اذكروا  الصارخ.  العظيم  اللبناين  الشعب  امام قوس  القسم  تؤدون  وانتم  اجمعني، 

مسؤول يف هذا الوطن مسؤول امام الناس ال عىل الناس.

مسؤول امام الناس

سنسعى الى تحسني 
الوظيفية  الظروف 

نواحيها  بمختلف 
املعنوية واملادية

ال يظن احد ان التفتيش 
وجد للتخويف، بل 

العانة املوظف على 
بواجباته القيام 

بالوظيفة  مجددا  والنهوض  واملسؤولني، 
به  ترشق  الذي  الفساد  وادي  من  العامة 
االدارة عامة بافواه الكافة، وتلصق بها ابشع 
االوصاف اطالقا، وعىل املفتشني املراقبة من 
دون ترهيب والتحقيق بال تغييب واملعاقبة 

من دون متييع.

انجاز  يف  التأخري  معالجة  يتطلب  هذا   ■
املعامالت عىل سبيل املثال؟

ضبط  جدي  بشكل  سرناقب  طبعا   □
املوظف  عىل  واجب  هو  الذي  الدوام 
مراقبة  نهمل  لن  اننا  كام  للمواطن،  وحق 
الي  تالفيا  انجازها  واوقات  املعامالت  سري 
صاغية  آذانا  وسنكون  تباطؤ،  او  تأخري 
باملالحقة  سنقوم  كام  محقة.  شكوى  لكل 
املطلوبة والرضورية الالزمة عند اي مخالفة 
او  االجراء،  املرعية  للقوانني  خرق  اي  او 
عند  او  املطلوب،  االداري  للتسلسل  هدم 
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ال تخلو ترصيحات املسؤولني والسياسيني يف السلطة وخارجها من الرتكيز عىل رضورة 
تطبيق االصالح للحد من اخطبوط الفساد الذي تتوزع اذرعه عىل اكرث من مؤسسة 
وادارة رسمية، مع تأكيد رضورة اقتالع هذا املرض والتخلص من اخطاره التي تهدد 

ما تبقى من الدولة التي تنزف موازناتها ارقاما كبرية ال تنفق يف املكان الصحيح

ومكافحته  الفساد  حيال  الدائر  الحديث  رغم 
وضبط الهدر الحاصل الذي يتناوله املعنيون، اال 
ان للمحافظ واملدير العام السابق للمناقصات 
يرى  ال  حيث  آخر  كالما  يونس  دياب  الدكتور 
ان  اذ  املهمة  لهذه  وزارة  رضورة من تخصيص 
"الفساد ضارب اطنابه عندنا منذ زمن". يعتقد 
املركزي  التفتيش  هيئة  رئيس  امكان  يف  ان 
واملحافظني الجيدين "اذا احسن اختيارهم، وكان 
بالواجبات  وقاموا  حوزتهم،  يف  االصالح  مفتاح 
الفساد  مكامن  عىل  القضاء  منهم"،  املطلوبة 

والحد منه. 
يف  االدارات  حال  عىل  يونس  الدكتور  ييضء 
الكثري من  العام"، ويف جعبته  حوار مع "االمن 
املحطات التي وقف فيها لحامية املال العام يف 

عز ايام الحرب.

مفتاح اإلصالح عند التفتيش المركزي والمحافظين
دياب يونس: طائفة الفاسدين كبيرة

■ كيف تصف حال الوزارات واالدارات؟ وما هو 
تقييمك لها من خالل تجربتك الطويلة يف االدارة 

ومعاينتك لها؟
هذا  عىل  طرأ  قد  جديدا  شيئا  ان  اعترب  ال   □
من  عندنا  اطنابه  ضارب  الفساد  املوضوع. 
القدم  اىل اليوم، رغم كل محاوالت االصالح يف 
ايام االنتداب وصوال اىل االستقالل. جرى اعداد 
املؤمترات حيال  الدراسات وعقد  مجموعة من 
مكافحة الفساد ومل يتم التوصل اىل نتائج كبرية. 
املحاولة التي كان ميكن ان يكتب لها النجاح هي 
ثقافة  الرئيس فؤاد شهاب، وهو االقل  يف عهد 
بني كل الرؤساء الذين تعاقبوا، ولكنه  كان اصيال 
وابن بيت وميلك الرشف. ملس ان الفساد كبري 
الذي  بالَنَفس  واليته  يستكمل  ومل  عندنا  جدا 
بدأه. ال ميكن مواجهة الفساد من غري صالحيات 

ويعلنون  يرصخون  الذين  من  كثريون  قوية. 
عن استعدادهم للقيام باالصالح، هم يف االصل  
اال  االصالح  يتحقق  ال  االصالحيني.  من  ليسوا 
بواسطة االصالحيني والصادقني. لدينا الكثري من 
واذا  يدور من حولهم،  ماذا  يعرفون  االوادم ال 
واحد  كل  الن  املعالجة  يستطيعون  ال  عرفوا 
البلد.  يف  كبرية  زعامة  عىل  محسوب  منهم 
الزعامة ليست  للدستور وللوطن حيث  تترشذم 
االشياء وتكرس بعضها البعض. كل فريق يعطل 
دور االخر حيث مينعون انفسهم من االصالح. 
ال ابالغ اذا قلت ان الوزارات واالدارات اللبنانية 
يعالج،  ومل  قديم  الفساد  العمل.  عن  عاطلة 
وصلت  ومنوه.  ازدهاره  حاالت  اقوى  يف  وهو 
شخصيا اىل درجة خاطبت فيها البحر يف احدى 
املناسبات واستحلفته ان يبقي الرثوات املطلوبة 
يف باطنه ويحفظها خوفا من وجود الحيتان عىل 
الشواطىء، عىل امل ان نتأخر يف الحصول عىل 
طاقم  يتوالها  يك  سنة  خمسني  الرثوات  هذه 
انني مع عدم  بعد.  علام  ما  اصلح يف  سيايس 

استخرج ثروة النفط والغاز اليوم. 

■ بعد اشارتك اىل داء الفساد، هل املطلوب من 
اللبنانيني ان يستسلموا؟

اميان  كيل  وانا  االستسالم  اىل  ادعو  ال  ابدا،   □
بالقدرة عىل االصالح، لكن له رشوطا. يجب اوال 
عىل من يرفع  شعار االصالح ان يكون معروفا 
من خالل مسريته انه رجل صالح، الن االصالح  
والدولة. يجب  للمجتمع  او موت  قضية حياة 
التجارب  ميتلكون  من  املهمة  هذه  يتوىل  ان 
واملعاناة  والذين قدموا السجل الناصع والذهبي 
عن كل  املحاوالت واالصالحات التي قاموا بها. 
ولو  صالح،  وجه  من  اكرث  اللبنانية  االدارة  يف 
كان هذا االمر يف شكل محدود. مثة جزر عندنا 
لكنها غري متواصلة، وهي مشّلعة وغري منظمة 
وال احد يوفر لها الرعاية املطلوبة. عندما كان 
الحكومة  يف  الصحة  يف  ابوفاعور  وائل  الوزير 
السابقة وهو يقوم بحركته اليومية، كنت اقول 
انها ال تحتاج اىل كل هذا العمل، بل اىل جهتني 

يف الدولة يتسلامن االدارة يف الدولة هام رئيس 
هيئة التفتيش املركزي واملحافظون. املحافظ هو 
الدولة املصغرة. بعد  تجربتي  اقول ان الشخص 
الذي يعنّي  لالصالح اذا  مل يستطع من مجرد 
ذكر اسمه احداث صدمة بنسبة 70 يف املئة من 
االصالح لن يستطيع فعل يشء ولو بقي 70 سنة 
يف االدارة. عندما كنت يف ادارة املناقصات عىل 
يجرؤ  من  يقولون  الوزراء  كان  عاما،   13 مدى 
عىل ان يستخف بورقة او قرار يحمل اسم دياب 

يونس، علام انني مل اكن احمل بندقية آنذاك.

■ كيف تعمل ادارة املناقصات اليوم وهل لديك 
مالحظات عليه؟

اليوم.  تعمل  كيف  بالتفصيل  اعرف  ال  انا   □
خلوق  علية شخص  جان  الدكتور  العام  املدير 
ومناقبي وميلك من العلم الدارة املناقصات، لكن 
دوره محدود جدا الن من يتخيل املرشوع الذي 
املواصفات  يضع  ومن  وفريقه؟  الوزير  سيلزم: 
يف  للمشاركني  الالزمة  الرشوط  يف  يدقق  او 
تم  اذا  التاريخ؟ واخريا  املناقصة؟ ومن سيحدد 
النهائية. من ميلك  التلزيم فهو ال يأخذ الصفة 
سلطة املوافقة عىل هذا التلزيم او رفضه؟  اذا 
كان التلزيم عاطال الف يف املئة ويطلبه الوزير 
يتم  توقيعه. واذا كان هذا التلزيم ممتازا وجاء 
عىل عكس ما تشتهيه سفن صاحب التوقيع فال 
مير. ال قدرة عند ادارة املناقصات عىل توقيف 
وتحسينه  تصحيحه  امكانها  يف  بل  املرشوع، 
والتحقق من املعلومات. مثة لغم يكون يف بعض 
التلزميات رغم استيفاء الرشوط القانونية، وكنت 
اطلب من الوزراء عدم التوقيع وغالبتهم  كانوا 

يتوقفون عند رأيي. 

■ هل انت مع مترير كل املشاريع الكبرية عىل 
ادارة املناقصات؟

□ ادارة املناقصات هي التي تتوىل كل عمليات 
استدراج  او  مزايدات  او  مبناقصات  التلزيم 
عروض لوزارات ال تشمل وزارة الدفاع مثال وال 
املناقصات وصالحياتها املؤسسات  ادارة  تشمل 
وتوسيع  االدارة  هذه  تطوير  مع  انا  العامة. 
صالحياتها اىل درجة كبرية يك تشمل املؤسسات 
يكون  وان  البلدية،  املجالس  واتحادات  العامة 
تحتاج  ال  حتى  االختصاصات  من  العدد  لديها 
من  اكرث  احرضنا  اخرى.  بادارات  االستعانة  اىل 

ادارة  سياسة  لكن  لتطويرها،  قانون  مرشوع 
الخاصة.  ادارة الرشكة  آلية  تتم بذهنية  الدولة 
والطأمنينة  الضامن  من  اعطاء يشء  من  بد  ال 

للموظف املسؤول.  

■ ملاذا اصبح الفساد عندنا حالة موازية لالقتصاد؟
الهموم  املعنيني  من  الكثريون  يحمل  ال   □
الوطنية وال الشعور باملسؤولية، وحالة الفساد 

اشبه بالعدوى.

■ هل استبرشت خريا بوزارة ملكافحة الفساد يف 
الحكومة الحالية؟

□ ال تحتاج االمور اىل وزارة. شاركت يف مؤمتر 
عن الشفافية يف احدى املنظامت الدولية، وقلت 
ماذا  اىل صالحيات ويعرف  يحتاج  املسؤول  ان 
يريد وال يخاف وال يرتيش. املطلوب ايجاد صيغة 
املوظفني   املركزي  ووجود  التفتيش  جديدة يف 
الكبار واملحافظني الجيدين، وان ال يكونوا من 
املحسوبني عىل هذه الجهة او تلك، ويكفي ان 
يقوموا بالواجبات املطلوبة منهم. ال شك يف ان 

مثة دورا كبريا للنيابة العامة املالية.

املجتمع  يكن  مل  االدارة  يف  وجودك  خالل   ■
املدين عىل هذا القدر من الحضور. كيف ترى 

حراكه  يف االعوام االخرية؟
اىل  ينزلون  الذين  ان  اقول  متلق  دون  من   □
الشارع وعددهم الف شخص او اكرث وانا ال اعمم 
محلية  جهات  مع  ارتباط  عىل  منهم  كرث  هنا، 
وخارجية ويتعرضون للضغوط واالستجابة. هم 

ال يستطيعون االستمرار، فالفساد يجمع، وهو 
"رب" ويضم يف صفوفه طائفة كبرية، وكثريون 

يشتهون االنضامم اىل هذه الطائفة.

■ شعارك كان ان رشف الوظيفة من املوظف، 
ماذا تقصد بذلك؟

□ من اهم االشياء التي اخذت مفتاحها عندما 
سمعتي  من  هي  االدارة  سمعة  ان  اعتربت 
الشخيص  برشيف  وثيقا  ارتباطا  مرتبط  ورشفها 
والويل ملن ينال منه. ال احد يستطيع قتال من 
يريد القتال وال احد يفتعل مشكلة مع رئيسه. 
اىل مسؤول جدير  اي  رأس  اىل  يحتاج  املواطن 
يكون  وان  املواطن،  العمل هو  يكون رب  وان 

املسؤول يف خدمته بال ادىن شك.

النحو  عىل  املوظفني  عىل  الرقابة  تتم  هل   ■
املطلوب؟

□ الرقابة ال تتم عىل املوظفني، ال من اداراتهم وال 
من التفتيش املركزي. الوزير هو الرأس السيايس 
وكل يشء يف الوزارة، اضافة اىل املديرين العامني 
اذا كانوا جيدين. الفاسد ال ميكن ان يخرب عشه، 
وقبل االتفاق عىل وحدة لبنان وميثاقيته هناك 
اتفاق عىل الفساد. قلة هم الذين يتحركون بغري 
دوافع انانية وهم ال يسألون عن طائفتهم اال من 
خالل توفريها الغطاء لهم، لكن رغم ذلك يبقى 
االمل موجودا. اذا تم االتيان باشخاص مشهود 
الحقيقية  الكلمة  اصحاب  من  ويكونون  لهم 
اصحاب  غري  ومن  والرجولة،  والعناد  والثبات 
ويخدمون  االدارات  سيحصنون  الشوائب، 
املديرية  يف  تحصل  ال  ملاذا  اسأل  انا  املواطنني. 
ممنوعة؟  وهي  تجاوزات  العام  لالمن  العامة 

السبب بسيط هو ان عىل رأسها ادارة ساهرة.

عملية  يف  القضايئ  الجسم  من  املطلوب  ما   ■
االصالح؟

□ البيئة املوبوءة ُتعدي اىل اليمني واىل اليسار. 
وهناك  نسبية،  لكنها  القضاة  عند  مناعة  مثة 

اسامء ممتازة  يف هذا السلك. 

■ كيف ترى واقع ادارات لبنان قياسا بالبلدان 
املجاورة؟ 

□ لسنا احسن من غرينا، ومثة دول عربية افضل 
منا يف هذا الحقل.

املحافظ واملدير العام السابق للمناقصات الدكتور دياب يونس.

مكافحة الفساد ال تحتاج 
الى وزارة، بل الى مسؤول 

ال يخاف وال يرتشي

ال بد من اعطاء الضمان 
للموظف  والطمأنينة 

املسؤول  

مقابلة
رضوان عقيل
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العام  للمدير  جديدة  تكريم  محطة 
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم لتهنئته 
الندوة  اقامتها  منصبه،  يف  له  بالتجديد 
فندق  يف  حفل  يف  اللبنانية  االقتصادية 
لشؤون  الدولة  وزير  حرضه  "فينيسيا" 
الدولة  وزير  اوغاسبيان  جان  للمرأة 
قانصو  عيل  النواب  مجلس  لشؤون 
وسياسية  ديبلوماسية  وشخصيات 
واقتصادية  وعسكرية  وقضائية  وادارية 

ومرصفية واعالمية.

الندوة  رئيس  كلمة  ثم  الوطني،  النشيد 
االقتصادية اللبنانية رفيق زنتوت جاء فيها: 
االقتصادي  الحفل  هذا  يف  اليوم،  "نلتقي، 
منوذجا  قياديا،  امنيا  علام  لنكرم  الجامع، 
وطنيا يحتذى به يف كل مؤسسات الدولة. 
رجل استحق بجدارة التجديد له يف منصبه 
االمر  بات  بعدما  العام،  لالمن  عاما  مديرا 
حاجة رضورية اىل مواصلة النجاحات التي 
نجتمع  عهده.  يف  العامة  املديرية  سطرتها 
اهل  هو  مبن  انفسنا،  لنهنئ  ايضا،  هنا 
للتجديد يف هذا املنصب، الذي يشغله لواء 
شعار  صاحب  واالنضباط،  والحرية  العدل 
الدولة  مصلحة  واعالء  القانون  "التزام 
عباس  اللواء  اعتبار"،  كل  فوق  والناس 

ابراهيم".
للخربات  نتيجة  انه،  الله  "نحمد  وتابع: 
االجهزة  قادة  يكتنزها  التي  االمنية 
يف  املستمر  والتنسيق  والعسكرية  االمنية 
يف  العام  االمن  مؤسسات  ومع  بينها  ما 
يسدد  ان  لبنان  استطاع  الصديقة،  الدول 
رضبات موجعة ضد املجموعات االرهابية، 
االعامل  من  الكثري  احباط  اىل  ادت 
بالوطن،  تودي  كادت  التي  التخريبية 
االستباقي  االمن  مبدأ  ننىس  ان  دون   من 
العام  لالمن  العام  املدير  ادرجه  الذي 
تلك  قدرات  شلت  استباقية  بعمليات 

الندوة اإلقتصادية اللبنانية كرّمت المدير العام لألمن العام
اللواء إبراهيم: ال أمن وسالم من دون إقتصاد سليم

تكريم

املجموعات واطبقت الخناق عىل مموليها".
قيادة  مسؤولية  تسلمه  "منذ  وقال: 
الجهاز عام 2011 بذل اللواء جهودا كربى 
النقاذ الوطن وحاميته من براثن االرهاب 
يف  نفسه  وورّط  الظالمية،  ومخططاته 
تلك  حتى  تعقيدا،  االكرث  امللفات  اصعب 
التي ال عالقة لجهازه بها. مل يكن مستغربا 
اىل  تردد  دون  من  الدولة  تلجأ  ان  ابدا، 
ال  اذ  منصبه،  يف  ابراهيم  للواء  التجديد 

يكاد، مير يوم واحد اال نسمع فيه بانجاز 
عىل  وهو  هناك،  مثني  وصيد  هنا  جديد 
بعيدا  بهدوء  يسري  والصرب  الحكمة  نهج 
من السجاالت والضوضاء، آثر الصمت يف 
حاول  مهام  بانه  يقني  عىل  لكونه  عمله 
البعض حجب الحقيقة فان شمسها ال بد 

من ان تسطع".
استهلها  كلمة  ابراهيم  اللواء  والقى 
بالقول: "يرشفني ان اقف بينكم وبوجود 

مقدرا  قلبي،  عىل  العزيزة  الوجوه  هذه 
عاليا مشاركتكم يف هذا الحفل التكرميي، 
ومثنيا عىل الجهود الكبرية التي يقوم بها 
الصديق رفيق زنتوت، رئيس مجلس ادارة 
واالعضاء  اللبنانية،  االقتصادية  الندوة 
نظرة  تعزيز  مجال  يف  خصوصا  الكرام، 
لبنان  يف  االقتصادي  الواقع  اىل  الخارج 
ومجاالت االستثامر فيه من جهة، وتأمني 
اشقائنا يف  التواصل وتحصينها مع  جسور 
يعود  ملا  اخرى،  جهة  من  العربية  الدول 
ان  يستحق  الذي  شعبنا،  عىل  بالخري 
ايجابا  ينعكس  اجتامعي  امان  يف  يعيش 

عىل االستقرار العام".
)نص الكلمة يف افتتاحية العدد(.

اعضاء الندوة االقتصادية اللبنانية يستقبلون اللواء عباس ابراهيم.

محوطا بعدد من اعضاء الندوة االقتصادية اللبنانية.من اليسار اللواء عباس ابرهيم، سفري مرص نزيه النجاري، رفيق زنتوت، محافظ بريوت زياد شبيب، جوزف طربيه، محمد شقري.

واللواء ابراهيم.

رفيق زنتوت متكلام.
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تبادل الدروع.املشاركون يف االحتفال التكرميي.

ورئيس "الرابطة االسالمية السنية" ماهر صقال.اللواء عباس ابراهيم متحدثا.

تداعت بريوت مرة جديدة، يف مشهد وطني مميز، بفاعلياتها السياسية والدينية والثقافية واالجتامعية واالعالمية، يف حضور 
وزراء ونواب وسفراء عرب واجانب وممثيل احزاب وقيادات سياسية، اىل تكريم املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم، 

بدعوة من "الرابطة االسالمية السّنية يف لبنان"

عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  لفت 
بأن  االدراك  هو  ينقصنا  "ما  ان  اىل  ابراهيم 
ان  "صحيح  وقال  الدولة".  اساس  هو  الوطن 
الجميع متفقون عىل ان لبنان هو وطن نهايئ 
ال  السياسية  اللغة  بعض  لكن  ابنائه.  لجميع 
يطمنئ، بل يثري القلق. اذ يؤرش اىل نية سلوك 
دروب امتحنها البعض وسار عليها وما اوصلته". 
واكد "ان االكرث الحاحا يف ظروفنا الدقيقة هو 
اننا محكومون بالتوافق"، محذرا من "املغامرة 

بالوحدة الوطنية". 
الوطني  النشيد  التكريم  احتفال  مستهل  يف 
ونشيد االمن العام، ثم نشيد "الرابطة االسالمية 
السنية"، رحب بعد ذلك عريف الحفل معتصم 
الرابطة  رئيس  القى  ثم  بالحارضين،  حميدو 
املهندس ماهر صقال كلمة اعترب فيها ان التكريم 
هو "لرجل قيادي وعصامي جمع الحس االمني 
والسيايس واالقتصادي، اذ ال يوجد سياسة من 
دون امن، كام ال يوجد اقتصاد او استثامر من 

دون امن وسياسة".

تكريم

وصاحب  املخرضم  العسكري  "هو  اضاف: 
التجارب والرؤى املعارصة لدور االجهزة االمنية 
وطبيعة العالقة التي يجب ان تربطها بالدولة 
ففي  التطوير،  رجل  هو  واملواطنني.  واملجتمع 
العام ميارس دورا  ظل قيادته غدا جهاز االمن 
مركزيا يف ادارة الجانب االمني للمجتمع ممكنا 
اللبنانيني من االنرصاف اىل تطوير اعاملهم يف 

لبنان والخارج".
نال  الذي  املبادرات  رجل  اللواء  "هو  وتابع: 
اللبنانيني مسيحيني ومسلمني، مواطنني  اجامع 

خطوط  عىل  يسري  الذي  اللواء  هو  واحزابا، 
التامس السياسية والفكرية والدينية والعقائدية 
والتاريخية، جاعال من الحوار عالجا لكل تصدع 
ولكل خالف، هو اللواء الذي حصل عىل التقدير 
بجهوده  مقّرين  والغريب،  والعريب  الفلسطيني 

وانجازاته وتضحياته".
واعترب صقال ان "اجراء االنتخابات النيابية هو 
والنسبية  السالمة،  طريق  عىل  االوىل  الخطوة 
مع لبنان دائرة واحدة هي القانون االمثل، ثم 
وعي  ان  ونعتقد  الكربى.  الدوائر  مع  النسبية 
توافقي  قانون  اىل  به  سيصل  اللبناين  السيايس 
وتهديده  لخطورته  مرفوض  امر  الفراغ  الن 
يف  اننا  والكيان.  املشرتك  والعيش  لالستقرار 
الرابطة السنية نعترب العيش املشرتك من مبادئ 
العبادة لله تعاىل وعامرة االرض التي استخلفنا 
سبحانه عليها، وهي مهمة يشرتك فيها جميع 
الناس الذين يعيشون عىل ارض واحدة، مسلمني 
ومسيحيني، من منطلق احرتام االخر، واالعرتاف 
العدالة  منطلق  ومن  معه،  والتعاون  به، 

واملساواة، والقيم واملبادئ االخالقية الساموية".
لناحية  وبخاصة  الدستور،  "مس  رفض  واكد 
انتزاع مسألة من مسائل خصوصيات الطوائف 
ونعتربها  الشخصية،  االحوال  قوانني  وباالخص 
قام  التي  مواده  اهم  الدستور يف  مسألة متس 
فتح  اىل  تؤدي  وهي  اللبناين،  الكيان  عليها 

رصاعات ال ميكن ان تكون يف مصلحة الوطن".
وختم بالقول: "ان تكريم اللواء عباس ابراهيم 
نرجو  وما  ويقدمه  به  يقوم  ملا  وطني،  وسام 
لبنان موحدا  ان يقدمه يف املستقبل من اجل 
والفرقة  الطائفي  التعصب  براثن  من  ومعاىف 
املصالح عىل  ومن رصاع  واالرهاب،  واالنقسام 

حساب وحدته وامنه وسالمته".
والقى اللواء ابراهيم كلمة. قال: "اهلنا يف الرابطة 
االسالمية السنية يف لبنان، ال غرابة يف هذه السمة 
مجموعة  من  يتشكل  فلبنان  الوجهني.  ذات 
والتي  الوطني،  البعد  تعكس جميعها  طوائف، 
شكلت عنرصا رئيسا يف استقرار لبنان وبقائه عىل 
الدوام، يف اطار التوازن العام واملساواة والعدل".

اضاف: "لبنان الذي نفخر به ونعمل له، هو البلد 
الذي يقوى يف تنوعه الروحي والثقايف اللذين، 
ان احسنا استثامرهام، سيكون مردودهام عىل 
من  ان  مواطنوها.  بها  يفتخر  دولة  الوطن 
التنوع ويعتربه نقيصة ان كان يف الرس  يرفض 
او يف العلن نقول له: ان الوحدة الوطنية، رغم 
التنوع، ليست الغاء لخصوصيات طرف لحساب 
فئة  تنازل  او  اخرى،  ذوبان جهة يف  او  طرف، 
عن اقتناعاتها من اجل الفئة االخرى. بل هي 
اقتناع التمحور حول القواسم املشرتكة واملصالح 
العامة، واالنضواء يف اطار الدولة التي تستوعب 
عيشهم  وتؤمن  حقوقهم  تضمن  الجميع، 

الكريم".
ورأى ان "من فضائل هذا البلد اقرار الجميع - 
افرادا وجامعات - بالتنوع الذي شكل عىل الدوام 
مصدر غنى. لكن اخطاره تكمن يف االستنفارات 
والتشنجات التي تتصدر الحياة السياسية كلام 
فيسارع  واملحاصصة.  الحصة  هو  الهم  كان 
البعض اىل التذرع بالهواجس مثريا الغرائز ليبقى 

لبنان دولة حائرة، او مرشوع جمهورية نكتشف 
يف املحن انها مل تكتمل. ولكم كانت هذه املحن 
كثرية، وافضت يف معظمها اىل مستحيالت يوم 
توهم البعض ان االرتداد اىل التقوقع واالنزواء يف 
معازل ميكن ان يحولها اىل دولة. فكانت النتيجة 
حروبا وخطوط متاس اصطدمت بعبثية الحروب 
الطائفية واملذهبية. فكان ان استسلم الجميع 
الطائفية،  املشاركة  نظام  ان  مفادها  لحقيقة 
بعيدا عن استثامرها واستغاللها، ال يضري النظام، 
قصوى  سياسية هي رضورة  مناعة  يشكل  بل 
لقيام الدولة العادلة ضامنة الجميع، التي من 
الحرب مسألة وقت وتوقيت.  ان  دونها يعني 
فحذار مجددا املغامرة بالوحدة الوطنية، وندعو 
اىل التمسك بعدالة الدولة عرب قوانينها، الن ال 
العدالة، وتحت  اطار هذه  ضامن الحد خارج 

سقف املؤسسات".
واعترب اللواء ابراهيم ان "ما ينقصنا هو االدراك 
بأن الوطن هو اساس الدولة. صحيح ان الجميع 
متفقون عىل ان لبنان هو وطن نهايئ لجميع 
ابنائه. لكن بعض اللغة السياسية ال يطمنئ بل 
يثري القلق. اذ يؤرش اىل نية سلوك دروب امتحنها 
البعض وسار عليها وما اوصلته. بل العكس دفع 
يف  الحاحا  االكرث  ان  عميام.  خرابا  مثنها  لبنان 
بالتوافق،  محكومون  اننا  هو  الدقيقة  ظروفنا 
وهنا استعري شعار الرئيس الراحل صائب سالم 
الذي نادى باعتامد صيغة "التفهم والتفاهم"، 
التعبري السيايس االدق للدولة التي تقوم  وهو 
عىل التعاقد مع ابنائها يف سبيل مستقبل يرتكز 
عليه بناء الدولة الحديثة املتطورة. دولة يحرتم 
وقضاء  نظيفة،  بادارة  محصنة  االنسان.  فيها 
االرسائييل،  العدو  وجه  يف  صلب  وامن  عادل 
االرهاب مبختلف تسمياته ويحد من  ويكافح 

الجرائم".
وختم بالقول: "اشكر حضوركم، واتوجه باالمتنان 
الرابطة واعضائها عىل  امناء  اىل رئيس مجلس 
هذا الحفل املميز. واجدد الدعوة اىل التشبث 
بالدور الوطني لكل منا. فبقاؤنا رشطه وحدتنا 
بالوطن  والخاص  املشرتك  ربط  عىل  القامئة 
مهام  خارجي  مرشوع  باي  وليس  واملواطنة، 

كانت تسمياته وعنوانه".
يف الختام قدم ممثل وزير الدفاع الوطني درعا 
تبادل  جرى  كام  ابراهيم،  اللواء  اىل  تقديرية 

للدروع.

اللواء ابراهيم: الوحدة 
الغاء  الوطنية ليست 

خصوصيات طرف على 
حساب طرف

كرّمته "الرابطة اإلسالمية السنّية في لبنان" في احتفال حاشد
اللواء إبراهيم: حذار املغامرة بالوحدة الوطنية مجّددا
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واخالقيا  معنويا  الطفل  االسايس يف صقل  "املدماك  املدرسة  دور  ابراهيم عىل  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  شدد 
وتربويا"، واعترب انه يوازي ما تقوم به االجهزة االمنية "النه يساهم يف امتناع الشباب والشابات عن ارتكاب الجرائم واالبتعاد 

من مامرسة اآلفات االجتامعية السيئة واملقلقة، او الجنوح اىل االعامل املؤذية لهم ومواطنيهم" 

عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  رعى 
ابراهيم االحد 7 ايار احتفال تخريج الطالب 
لراهبات  القديس يوسف  ثانوية  الثانويني يف 
بنت  قضاء  يف  ابل  عني  يف  االقدسني  القلبني 
يف  املارونية  االبرشية  راعي  يف حضور  جبيل، 
وممثل  الحاج،  نبيل  شكرالله  املطران  صور 
االب  الكاثوليك  امللكيني  الروم  ابرشية  راعي 
خليل  جبيل  بنت  وقامئقام  خريالله  يوسف 

رعى تخرّج طالب القلبين األقدسين في عين إبل
اللواء إبراهيم: املطلوب طالب ال طائفيني 

محصنني بالحّرية واحترام اآلخر

احتفال

اليونيفيل  يف  الغريب  القطاع  وقائد  دبوق 
فرع  ورئيس  اولال  فرنشيسكو  الجرنال 
ورئيس  هامم  نارص  العقيد  صور  مخابرات 
عيل  الرائد  الثانية  الجنوب  عام  امن  دائرة 
حالوي، اىل رئيس بلدية عني ابل عامد اللوس 
تربوية  وهيئات  بلدية  مجالس  واعضاء 

واجتامعية وذوي الطالب واهال.
سامي  املريب  وكلمة  الوطني  النشيد  بعد 

يف  حيا  كلمة  ابراهيم  اللواء  القى  العلم، 
مستهلها بلدة عني ابل، وقال: "التحية االسبق 
اىل عني ابل ضحية الرصاعات واالعتداءات يوم 
صار الجنوب نهبا وساحة للرصاعات الكربى. 
عني ابل الصابرة عىل نزف الصمود والشاهدة 
عند  الصهيونية  حقد  عىل  املجردة  بالعني 
بلدة  ابل  عني  املحتلة.  فلسطني  حدود 
التعايش  كاردينال  عامل،  جبل  بطريرك 

ومشاريع  السالح  لعبث  الرافض  والتسامح، 
الكاردينال  البطريرك  عنيت  االهيل،  االقتتال 
مار انطونيوس بطرس خريش صاحب الضمري 
الذكية"،  "الطيبة  صاحب  وايضا  االستثنايئ، 
عقل.  سعيد  الكبري  الشاعر  وصفه  ما  عىل 
املحبة  مطران  ترابها  يحتضن  التي  ابل  عني 
والوصال، املطران مارون صادر صديق االمام 
املغيب موىس الصدر، وصديق العالمة السيد 
وهو  الله،  رحمه  الله  فضل  حسني  محمد 
واالشجع عىل وجوب  االول  املحرض  املطران 
ان تحتضن املدارس الكاثوليكية طالبا من غري 
ومؤمنا  اميانه  يف  كان صادقا  النه  املسيحيني، 

بان الله نور ومحبة".
القديس يوسف لراهبات  ثانوية  اضاف: "اىل 
يف  تالمذتها  تدرس  التي  االقدسني  القلبني 
التعددية  خزان  هو  لبنان  الن  املحبة،  كتاب 
وطن  وهو  والثقافية،  والدينية  الحضارية 
ابدا  يكون  ولن  الخالق،  والتفاعل  الرسالة 
مأوى للتكفري والتعصب واالرهاب، كل الحب 
واالحرتام للثانوية ولكم جميعا. يكفي راهبات 
القلبني االقدسني فخرا ان القديسة رفقا بدأت 
التي  املرمييات،  جمعية  يف  الرهبانية  حياتها 
تحولت الحقا اىل رهبانية قلبي يسوع ومريم 
مؤسساتها  يف  وعّلمت  اقامت  االقدسني، 
القمر وغزير ومعاد.  بكفيا ودير  الرتبوية يف 
منذ قامت كانت ثقافة الرتبية مقرونة بثقافة 
التي  الغرائز  لهمجية  رفضا  واالنفتاح  الحوار 
تجتاح العامل القريب والبعيد، وتلتحف الدين 

غطاء لتغذية الكراهية والتمييز".
ثانوية  يف  ما  "افضل  ابراهيم:  اللواء  وتابع 
االقدسني  القلبني  لراهبات  يوسف  القديس 
جاد،  تعليمي  تربوي  رصح  انها  ابل  عني  يف 
يشكل حاضنة المل مرشق. ففيها الف طالب 
للبنان  افضل  مبستقبل  وحلم  امل  الف  هم 
العيش املشرتك، البعيد من كل افتعال ترتكبه 
االختالط  الن  وتقاليدها،  اللبنانية  السياسة 
عدد  عند  يقف  وال  توازنات،  يعرف  ال  فيها 
تلك  من  او  الدين  هذا  من  لعديد  وغلبة 
من  الضوء  خط  حق  عن  فصارت  الجنسية. 
احدى  كانت  ولطاملا  الشعب،  علام  اىل  حوال 
انتاج  االستثنائية عىل  لبنان يف قدرته  ثروات 
الدوام  عىل  هذا  كان  املتعلمة.  الطاقات 
اذ  والرسمي،  الخاص  التعليم  لجناحي  نتاجا 

االرض  اصقاع  يف  لبنان  اسم  رفع  كليهام  ان 
للتعليم  يسجل  االمم.  بني  حارضا  وجعله 
املواهب،  تنمية  مجاالت  يف  تقدمه  الخاص 
وترشيد املناهج ليكون التعليم فضاء لالبداع 
ولكونه  املجهد.  العشوايئ  للحشو  ميدانا  ال 
يرشك االهل يف وضع الخطط وصوغ الربامج. 
والعمل  االلحاح  من  يعفينا  ال  هذا  لكن 
يف  اليه  للحاجة  الرسمي  التعليم  تطوير  عىل 
والتخفيف  املحدود  الدخل  ذوي  مساعدة 
ملكوت  للفقراء  يكون  ان  يكفي  فال  عنهم. 
العيش  يف  الحق  فلهؤالء  فقط،  السموات 
اعزاء عىل االرض، ولهم الحق ايضا يف ان يروا 
الفكر والعلم  تألقوا يف ميادين  ابناءهم وقد 
واالقتصاد واالدارة، ما يساعد طبقة املهمشني 

ويرفع من مستويات العيش ورفاهيته".
التخلص  كيفية  يف  التفكري  لزاما  "صار  وقال: 
والتقليدية  الكالسيكية  التعليمية  الربامج  من 
صحيحا  وليس  والحفظ،  التلقني  عىل  القامئة 
ان املشكلة يف اساتذة التعليم الرسمي. فهؤالء 
كاقرانهم وزمالئهم يف التعليم الخاص، حملة 
والسهر  بالجهد  حازوها  جامعية  اجازات 

عىل  يلزمون  ما  يف  املشكلة  لكن  والعرق، 
بتفعيل  معنية  الرسمية  فاملدارس  تعليمه. 
من  املطلوب  ان  كام  التعليمية.  الجوانب 
طالبا  يخرجا  ان  والرسمي  الخاص  التعليمني 
لبنانيني ال طائفيني، محصنني بالحرية القامئة 
واحرتام  والتنوع،  االختالف  يف  الحق  عىل 

حرية اآلخر وحقوقه وكرامته".
يف  االخوات  اىل  بالتحية  "اتوجه  اضاف: 
الرهبانية املارونية الجليلة اللوايت يقمن عىل 
وخدمة  واخالص  تفان  بكل  املدارس  ادارة 
لراهبات  العامة  الرئيسة  واخص  التالمذة، 
فانني  حروق،  دانييال  االم  االقدسني  القلبني 
فاننت  الرسالة،  ملتابعة  اياديكن  عىل  اشد 
النكن  ومثاله  املعمدان  يوحنا  مثل  عىل 
منطقة  يف  نعيش  نحن  النور.  تنرشن  بالعلم 
الحقد  جراء  وبؤسا  خطورة  تزداد  العامل  من 
وشحن النفوس، واستنفار العصبيات، وارتفاع 
بالتوازي  والثكاىل،  وااليتام  االمية  معدالت 
والفساد  باملصالح  محكوم  عامل  سيادة  مع 
حقل  يف  العمل  اىل  مدعوون  كلنا  والتسلط. 
مجتمع  لنا  ليكون  االنسانية،  لصالح  الرب 
يرتكز  واالخالق،  القيم  عىل  مبني  حضاري 
الشباب  سيام  ال  مواطنيها،  تحرتم  دولة  عىل 
والعمل  واالمان  االمن  لهم  تؤمن  منهم. 
والعيش الكريم، وتطبق العدل عىل الجميع".
الثانوية  مديرة  نرص  جوزفني  "االخت  وشكر 
واالخوات وكل من ساهم يف انجاح االحتفال 
للثانوية  وامتنى  املميز،  الثقايف  الرتبوي 

االهل  ولجنة  التعليمية  والهيئة  وادارتها 

اللواء ابراهيم: لبنان خزان 
التعددية، ولن يكون مأوى 

واالرهاب للتكفير 

مقدم املشاركني.

ومديرة الثانوية االخت جوزفني نرص.اللواء عباس ابراهيم يلقي كلمته.
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والتالمذة والعاملني فيها، االرتقاء اىل اعىل 
درجات التقدم والتطور يف سبيل رعاية الطفل 
وتربيته عىل املثل العليا، وتأهيله لينطلق اىل 

املرحلة الجامعية، محصنا بالعلم واملعرفة".
التعليمية  وقال: "الن ما تقوم به املؤسسات 
والثانوية،  واملتوسطة  االبتدائية  مراحلها  يف 
الطفل  عملية صقل  يف  االسايس  املدماك  هو 
يوازي  االمر  فهذا  وتربويا،  واخالقيا  معنويا 
يف  يساهم  النه  االمنية  االجهزة  به  تقوم  ما 
امتناع الشباب والشابات عن ارتكاب الجرائم 
االجتامعية  اآلفات  مامرسة  عن  واالبتعاد 
االعامل  اىل  الجنوح  او  واملقلقة،  السيئة 
يساعد يف  ذلك  لهم وملواطنيهم. كل  املؤذية 
رفع نسبة االمنني الوطني واالجتامعي ونحن 
يف امس الحاجة اليهام يف هذه الظروف التي 

مير فيها وطننا ومنطقتنا".
الشهادات  اوزع  "وانا  ابراهيم:  اللواء  وختم 
اشعر  املستقبل،  امل  االحباء  التالمذة  عىل 
بهدي  العمل  اىل  وادعوهم  واالعتزاز  بالفخر 
من  كسبوه  وما  جاملية،  قيم  من  نهلوه  ما 

علم ومعرفة ليكونوا رسل محبة وسالم ووئام 
يف وطنهم وبني اهلهم".

نرص  جوزفني  االخت  الثانوية  مديرة  والقت 
الرعاية،  صاحب  مستهلها  يف  شكرت  كلمة 
استتباب  يف  ابراهيم  اللواء  بـ"دور  ونوهت 
الوطن"،  مساحة  عىل  االمان  وترسيخ  االمن 
فرحتان.  والفرحة  اليوم  "نجتمع  وقالت: 
الجنى،  مواسم  قطاف  موعد  االوىل  الفرحة 
الثانوية  املرحلة  من  تالمذتنا  فيه  يعرب  يوم 
امل  بداية  اىل  الجامعي  التحصيل  اىل مرحلة 
منشود ال يثنيه حذر. والفرحة الثانية حضور 

سعادة املدير العام لالمن العام اللواء عباس 
ورعى  دعوتنا  لبى  الذي  املحرتم  ابراهيم 
اليوم  وفانا  وقد  بهجتنا.  وشاركنا  احتفالنا 
بسيف الرشف والتضحية والوفاء ويف شخصه 
من الصفات والشامئل جليلها وجميلها، وهو 
الجسام،  املهامت  رجل  والعزم،  الحزم  رجل 

رجل االمان والسالم والحكمة".
الحقيقة  خدمة  الوحيد  "هّمه  اضافت: 
ادعاء  غري  من  مستميتا  دفاعا  عنها  والدفاع 
وانحياز ومكابرة وانجراف، بل حبا ال حد له 
سامء  يف  يتألق  ونور  لالمل  رمز  هو  للبنان. 
منا  فلكم  والقلوب،  باالعني  ويأخذ  لبنان 

اسمى التحيات".
عنوانا  "اتخذتم  الطالب:  اىل  وتوجهت 
عجب  فال  النجوم،  نحو  الطريق  لتخرجكم، 
الدراسية  مسريتكم  طيلة  النكم  ذلك  من 
كنتم نجوما صغرية متأللئة باالخالق الحسنة 

والنتائج املميزة وباالنسان ولبنان".
ثم  التكرميية،  الدروع  تبادل  جرى  ذلك  بعد 

وزعت الشهادات عىل الطالب املحتفى بهم.

الطالب املتخرجون يف جانب من الحضور.

اللواء ابراهيم: صار 
لزاما التفكير في كيفية 

التخلص من البرامج 
التقليدية التعليمية 

االرسائييل  االحتالل  من  الجنوب  تحرير  عيد  يف 

اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  وجه  ايار،   25 يف 

عباس ابراهيم رسالة تهنئة إىل العسكريني، مخاطبا 

اياهم:

العسكريون، "ايها 

نستذكر  والتحرير  للمقاومة  السابع عرش  العيد  يف 

باكبار واجالل شهداء الوطن وجرحاه الذين سطروا 

كان  عدو،  من  وتحرير  تحرر  قضية  انبل  بدمائهم 

وال زال يشكل خطرا عىل وطننا التعددي والنقيض 

رسموا  ايضا  بدمائهم  العنرصي.  الصهيوين  للكيان 

تتعرض  تزال  ال  التي  الوطنية  السيادة  حدود 

الننا  مكافحتها،  نواصل  حساسة  امنية  الخرتاقات 

عىل  منقوصة  غري  كاملة  بسيادتنا  متمسكون 

مواجهة  يف  كلها،  اللبنانية  الجغرافيا  مساحة 

الخطرين االرسائييل واالرهايب.

العسكريون، ايها 

استعادة  يف  تجلت  مضافة  قيمة  العام  هذا  للعيد 

املؤسسات الدستورية فاعليتها بعد انتخاب فخامة 

للجمهورية،  رئيسا  عون  ميشال  العامد  الرئيس 

الجميع  يجهد  انتخاب  قانون  اقرار  ابواب  وعىل 

يوفر  عادال  ليكون  الوطنية  املسؤولية  موقع  من 

والدميوقراطي،  الثقايف  والتنوع  التمثيل  صحة 

قصوى  كرضورة  السيايس  االستقرار  يضمن  وليك 

الذي  واالجتامعي  واالقتصادي  االمني  لالستقرار 

اللبنانيون جميعا. ينشده 

العسكريون، ايها 

التي  املختلفة  املحطات  الدوام، يف  اثبتم عىل  لقد 

كان بعضها عسريا وعصيبا، انكم اهل وفاء لقسمكم 

االرسائييل  العدوين  عىل  اشداء  فكنتم  الوطني. 

تفكيك  عرب  نوعية  انجازات  فسجلتم  واالرهايب، 

اىل  تسعى  كانت  التي  الخطرين  هذين  شبكات 

الدولة،  النعرات وكرس هيبة  الدماء وتأجيج  سفك 

ليصبح لبنان ساحة للرصاعات التي احرقت املنطقة 

واتت عىل كياناتها. فالرتاجع ممنوع والتهاون غري 

مسموح. مهام اشتدت الظروف الصعبة لن نسجل 

دم  اباحة  يعني  ذلك  ألن  اخفاق،  اي  مسريتنا  يف 

اللبنانيني وامالكهم وسيادة وطنهم. 

جراء  منسوبها  يرتفع  تنتظرنا  التي  املهامت 

جيش  جانب  من  املتأتية  والتهديدات  التطورات 

العدو االرسائييل او من عصابات االرهاب املتعددة 

االسامء.

العسكريون، ايها 

ايقونة  اضحتا  الداخلية  ووحدته  لبنان  مناعة 

االمنية  بالعمليات  املتمثلة   تضحياتكم  بفضل 

التنظيامت  طاولت  التي  والحرفية  االستباقية 

وآخرها  االرسائيلية  التجسس  وشبكات  االرهابية 

انتهاكها  تواصل  ارسائيل  ان  اذ  اسبوعني،  قبل  كان 

تسجيل  رغم  لبنان  به  يتمسك  الذي   1701 القرار 

من  ونحن  والبحرية.  والربية  الجوية  الخروقات 

مطالبون  الخدمايت،  ودورنا  االمنية  مهامتنا  موقع 

باملزيد من االداء الوطني الخالص. 

يف  والكيان  الدولة  لبنان  حفظ  هاجسكم  ليكن 

والعيش  الدميوقراطية  وحامية  االخطار  مواجهة 

املشرتك.

عشتم، عاش االمن العام، عاش لبنان".

اللواء إبراهيم مخاطبًا العسكريني في عيد التحرير:
التراجع ممنوع والتهاون غير مسموح

تحّية
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تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

المتعّددة الجنسية لضرب "داعش" أم الحتواء النفوذ اإليراني؟
سوريا بني "التقسيمات اآلمنة"... والصفقة املمكنة

تتواىل التطورات يف سوريا بوترية متسارعة واملشهد العام يعاد تشكيله: التدخل الرويس انكفأ وفقد زخمه ملصلحة التدخل 
االمرييك الذي يركز عىل منطقة الحدود السورية مع كل من العراق واالردن وارسائيل. االنظار والعمليات تحولت من شامل 
لرضب  حشدها  يجري  الجنسية  املتعددة  القوات  حيث  سوريا  جنوب  اىل  منبج،  عند  متوقف  الرتيك  الجيش  حيث  سوريا 

"داعش" كهدف معلن، واحتواء النفوذ االيراين كهدف مضمر

متشابكة:  وعوامل  ذلك وسط ظروف  يجري 
اتفاق حول مناطق آمنة او "مناطق تخفيف 
التوتر"، قدوم الرئيس االمرييك دونالد ترامب 
والسعودية،  ارسائيل  بوابتي  من  املنطقة  اىل 
وتحت الفتة تحالف اقليمي ـ عريب، وانطالق 
قابلة  جدية  روسية  ـ  امريكية  مفاوضات 
انتظار  يف  سوريا  حول  صفقة  اىل  للتطور 
فالدميري  الرويس  الرئيس  بني  املرتقب  اللقاء 

بوتني وترامب.
اتفاق آستانة حول املناطق اآلمنة او مناطق 
مفاوضات  فوق  قفزا  شكل  التوتر  تخفيف 
روسيا  من  لكل  نفوذ  مناطق  وكرس  جنيف 
وقد  فيها،  الحايل  وجودها  عرب  وتركيا  وايران 
يؤدي يف مرحلة الحقة اىل تقسيم، السيام اذا 
ان  يبدو  ال  التي  السياسية  العملية  فشلت 
نتائجها ستكون ايجابية. بالتايل تحويل مسار 
اىل  السيايس  واالنتقال  السياسية  املفاوضات 

فرض التقسيم امرا واقعا.
الذي  االربع  املناطق  توزيع  من  انطالقا 
شمول  )عدم  عدة  سورية  مناطق  يستثني 
دمشق  جنوب  من  املمتدة  املناطق  االتفاق 
دمشق  بريف  مرورا  الشامل  يف  كسب  اىل 
والقلمون وحمص وامتدادا اىل منطقة الغاب 
وشاملها(،  والالذقية  طرطوس  ومحافظتي 
املفيدة"  لـ"سوريا  متهيد  انه  واضحا  يبدو 
وايران  روسيا  نفوذ  تحت  ذلك  بعد  لتكون 
عىل نحو اسايس، فيام تديرها حكومة دمشق. 
توزيع  كأنه  الشكل  بهذا  املناطق  توزيع 
عىل  يكون  قد  الراعية،  الدول  بني  النفوذ 

التايل:  الشكل 
تكريس  هناك  سيكون  وحمص  الغوطة  يف   •

للنفوذ االيراين. 

املتوسط  اتجاه  يف  ادلب  من  الشامل  يف   •
للنفوذ الرويس. 

• من ادلب يف اتجاه جرابلس للنفوذ الرتيك. 
والحسكة  الجزيرة  اىل  رشقا  جرابلس  من   •

للنفوذ االمرييك. 
حصة  من  الجنوب  مناطق  ستكون  كذلك   •

املجموعات املوالية اليران.
كل ما يحصل يف سوريا ـ واخريا اتفاق آستانة 
الذي من الصعب نجاحه ـ ال سيام يف غياب 
املناورة  اطار  يف  هو  املتحدة،  لالمم  غطاء 
التي  واشنطن  حسم  انتظار  يف  السياسية 
رحبت جزئيا باالتفاق، وقد تحتضن الفكرة يف 
التصعيد  وعدم  روسيا  الستاملة  منها  محاولة 

معها يف وقت ترفع السقف مع ايران.
بدأ حديث املقايضات يف اطار صفقة امريكية 

اطار  - روسية يف شأن سوريا، لكن ليس يف 
يشمل  مبا  البلدين  بني  الكربى  الصفقة 
عىل  املفروضة  العقوبات  ومصري  اوكرانيا 
املنال  بعيد  هدفا  زالت  ما  والتي  روسيا 

التحقيق.  وصعب 
عناوين ادارة ترامب املباحثات مع الكرملني، 

هي: 
• فرض الحدود عىل النفوذ االيراين يف سوريا. 

• الحاق الهزمية بتنظيم "داعش". 
• عدم الحاق اي اذى باملصالح االرسائيلية. 

ان  روسيا،  اىل  االساسية  االمريكية  الرسالة 
ستكون  التفاهامت،  فشل  حال  يف  سوريا، 
"صوملة"  حال  ويف  اهلية،  حرب  ساحة 
وسع  يف  وسيكون  اكرث،  او  سنوات  لعرش 
العودة  سوريا  اىل  هاجروا  الذين  االرهابيني 

يف اعتقاد اوساط ديبلوماسية متابعة للملف 
روسيا  تقدم  ان  املستبعد  فان من  السوري، 
الرئيس  مصري  طرح  عىل  املرحلة  هذه  يف 
البحث  بساط  عىل  االسد  بشار  السوري 

السباب كثرية ابرزها:
1- تخىش موسكو من ان يكون رحيل االسد 
الدولة  يف  وانهيار  فوىض  وضع  اىل  مدخال 
لن  االسد  مصري  فان  لذلك  االرض.  وعىل 
حل  اىل  التوصل  بعد  اال  مطروحا  يكون 

سيايس متكامل لالزمة السورية.
االقوى يف  التفاوضية  الورقة  "االسد" هو   -2
ان  طاملا  عنها  تتخىل  لن  التي  موسكو  يد 
صفقة الحل مع واشنطن مل تتبلور ومل تتضح 

معاملها بعد.
لتحالفها مع طهران  3- موسكو مهتمة جدا 
واشنطن  عىل  انفتاح  مع  به،  ومتمسكة 
تبني  حال  ايران يف  فعل  رد  وتخىش  وانقرة، 
يف  االسد  "رحيل  معادلة  روسيا  اعتامد  لها 

مقابل بقاء النظام".
لخالفته  واسامء  االسد"  بـ"مصري  التداول   -4
تحصل  مل  طاملا  الجدية  اىل  يفتقر  يظل 
تفاهامت امريكية ـ روسية ومل تذلل عقبات 
كثرية، بدءا من ضبط حركة الرصاع الداخيل 
التوتر  باحتواء  مرورا  القتال،  وقف  وفرض 
املتصاعد بني تركيا واالكراد، وصوال اىل انجاز 
معركة الرقة ودير الزور واطالق "مرحلة ما 

بعد داعش".
يف  الرئيسية  العقدة  يعد  مل  االسد"  "مصري 
االسرتاتيجية  التفاهامت  اىل  التوصل  حال 
يف  واالمريكية  الروسية  للمصالح  الضامنة 
امليليشيات  ومصري  الله  حزب  مصري  سوريا. 
العقدة  هو  سوريا  يف  طهران  تديرها  التي 
عن  للتخيل  جاهزة  ليست  موسكو  الكربى. 
طهران، وواشنطن تفهم صعوبة ذلك. لهذا، 
يدور الحديث حول معالجات واقعية لعقدة 
ايران يف سوريا. حزب الله جاهز لالنسحاب 
الوقت  ان  طهران  ترتئي  حاملا  سوريا  من 
ممرا  تضمن  مل  ما  تفعل  لن  وطهران  حان، 
جاهزة  موسكو  لبنان.  يف  الله  حزب  اىل  لها 
واقع  مع  تتأقلم  ان  طهران  عىل  لالرصار 
التفاهامت - اذا حصلت - وهي تقع تحت 

نفوذ  تقليص  امريكية مرصة عىل  ضغوط 

3 عناوين امريكية يف سوريا: "داعش"، النفوذ االيراين، املصالح االرسائيلية. موسكو ترفض طرح مصري الرئيس بشار االسد يف هذه املرحلة.

االسرتاتيجيا  لغة  يتقنون  عسكريون  هم 
حوارا  ويريدون  السياسية،   - الجغرافية 
اىل  ينظرون  وهم  روسيا،  مع  اسرتاتيجيا 
الروسية   - االمريكية  العالقة  تحديد مستقبل 
من منظور التفوق العسكري االمرييك القاطع 
بكالم  الدولتني.  بني  العسكرية  املعادلة  يف 
عىل  تجرؤ  لن  روسيا  ان  هو  رهانهم  آخر، 
كل  وان  عسكريا،  املتحدة  الواليات  مواجهة 
قراراتها يف سوريا ستأخذ املعادلة العسكرية 
نظرهم،  تفاوضية، يف  اداة  االعتبار. هذه  يف 
وهم جاهزون البالغ العزم العسكري تكرارا، 
اذا كانت هناك حاجة ملثل هذا االبالغ، امنا ما 
يريدونه هو الحوار االسرتاتيجي والتفاهامت 

ضمن فن صنع الصفقة.
يف املقابل، فان الروس مرتاحون اىل اداء ادارة 

روسيا  فيام  لالنتقام،  ومحيطهم  بالدهم  اىل 
عن  هنا  والكالم  سوريا،  مستنقع  يف  تغرق 
االسالمية  والجمهوريات  الشيشان  املقاتلني 
سوريا  "افغنة"  بروسيا.  املحيطة  الخمس 
وفق  روسيا،  ليس يف مصلحة  "صوملتها"  او 
تعيد  ان  اىل  تحتاج  لذلك  االمرييك.  التقويم 

النظر يف مواقفها.
صانعي  ان  امريكيون  وخرباء  محللون  يرى 
سوريا  يف  روسيا  نحو  االمرييك  القرار 

ترامب وسياساته املختلفة عن ادارة الرئيس 
براغامتية  الحالية  االدارة  اوباما.  باراك 
االيديولوجيات،  من  خال  معها  والحوار 
ورجال ترامب "رجال افعال". هذا ما يقوله 
وزير الخارجية الروس سريغي الفروف الذي 
يكون  ان  نافيا  االسد"،  "مسألة  جانبا  وضع 
سوريا،  من  للخروج  اسرتاتيجيا  روسيا  لدى 
لسيناريو  سوريا  ترك  عدم  "علينا  وقال: 
مشابه ملا حدث يف العراق وليبيا، فاملجتمع 
شخص  من  التخلص  ان  يعتقد  كان  الدويل 
يف  حسني  صدام  بازاحة  وقام  االمر،  سيحل 
العراق وازاحة معمر القذايف يف ليبيا. يجب 
عىل  والرتكيز  التاريخ  دروس  من  نتعلم  ان 
من  بدال  باالرهاب  الهزمية  والحاق  التسوية 

الرئيس".  اطاحة 

مشروع املناطق اآلمنة: 
قفز فوق جنيف 

للتقسيم  وتكريس 
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الصفقة  ارادت  حال  يف  سوريا،  يف  ايران 
مع واشنطن.

يرصدون  فانهم  والسوريون،  االيرانيون  اما 
من  اآلتية  العسكرية  التحركات  وقلق  بدقة 
الخطة  سياق  يف  ويضعونها  االردن،  جهة 
انطالقا  املنطقة  يف  ايران  لتطويق  الواسعة 
االمرييك  التصعيد  سياق  ويف  سوريا،  من 
مطار  قصف  يف  بدأ  الذي  واملمنهج  املتدرج 
االمريكيني  ان  تقديراتهم  يف  الشعريات. 
وارسائيل  االردن  مع  بالتنسيق  يخططون 
والسعودية وبريطانيا لعملية عسكرية كربى 
لغزو جنوب سوريا، وبهدف اقامة حزام امني 
يف الجنوب والرشق واستخدامه للضغط عىل 
دمشق ميدانيا ويف اي مفاوضات مستقبلية، 
االسرتاتيجي  هدفها  تنفيذ  من  طهران  وملنع 
تواصل  واقامة  بغداد  ـ  دمشق  طريق  بفتح 

جغرايف.

تقدم  مع  انه  عسكريون  محللون  ويالحظ 
الكردية  )قسد(  الدميقراطية  سوريا  قوات 
بدت  كثيف،  امرييك  بدعم  الرقة  اتجاه  يف 
والحليفة  االمريكية  العسكرية  التحركات 
عىل الحدود الشاملية لالردن كأنها تشري اىل 
اىل  قريبا  ستتمدد  التنظيم  عىل  الحرب  ان 

جنوب سوريا. 
رسالة  عىل  ايضا  تنطوي  كهذه  عملية  لكن 
واضحة اىل حلفاء االسد مفادها ان الواليات 

"داعش"  منع  ملتزمون  وحلفاءها  املتحدة 
العدو  ايضا،  اليران  التابعة  وامليليشيات 
اللدود اآلخر لرتامب، من اقامة موطئ قدم 

لها يف املنطقة. 
املحور  تركيز  ان  تفسري كيف  من هنا ميكن 
اىل  الشامل  من  تحّول  السوري  ـ  االيراين 
وامنا  اولوية  ادلب  تعد  مل  بحيث  الجنوب، 
االولوية  باتت  البادية  معركة  الزور.  دير 
وليد  الخارجية  وزير  اوضح  كام  لدمشق 
املعلم، والوصول اىل دير الزور هو "التوجه 
والهدف االسايس"، مضيفا ان "االولوية اآلن 
نحو  جنوبا  كان  ان  البادية،  يف  يجري  ملا 
يف  البادية  وسط  يف  او  االردن،  مع  الحدود 
اتجاه السخنة او رمبا الحدود مع العراق". 

واضح اآلن ان سباقا امريكيا ـ ايرانيا محموما 
قد بدأ يف اتجاه الحدود السورية ـ العراقية. 

فمن يصل اوال؟

سباق ايراين ـ امرييك محموم يف اتجاه الحدود العراقية ـ السورية.

الروس مرتاحون الى ادارة 
ترامب: براغماتية وافعال
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تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

رئاسة ماكرون كشفت أزمة النظام السياسي
أهم انتخابات تشريعية في فرنسا وأخطرها

حدث زلزال سيايس يف فرنسا يف حجم "الربيكزيت الربيطاين". مل يكن الفوز املتوقع 
الميانويل ماكرون، من خارج املنظومة السياسية التقليدية، اال الرتجمة والنتيجة 
املبارشة لهذا الزلزال الذي حدث عندما فشل اي من املعسكرين الكبريين من تيار 

اليمني واليسار يف الوصول اىل الجولة الثانية يف االنتخابات الرئاسية 

التي  الترشيعية  لالنتخابات  ترقب  مثة 
الرئيس  ويريد  الشهر،  هذا  تحصل 
الفوز  ماكرون  اميانويل  الجديد  الفرنيس 
قادرا  يكون  يك  فيها  النيابية  باالكرثية 
عىل تنفيذ برنامجه. مثة اعتقاد بان فوزه 
االحزاب  يفجر  ان  غري  من  يكتمل  لن 
ذلك  الداخل.  من  التقليدية  الرئيسية 
عمليات  يعني  واليسار  اليمني  تجاوز  ان 
الفرنيس  السيايس  املشهد  تشكيل  اعادة 
وفق الخريطة الجديدة التي تحولت فيها 
حركة ماكرون "الجمهورية اىل االمام" اىل 
االحزاب  حوله  من  تدور  الذي  اللولب 

والقوى السياسية االخرى.
الرئيس  ملاكرون،  كبري  وانجاز  انتصار  انه 
فرنسا،  تاريخ  يف  عاما(   39( سنا  االصغر 
عند  معروف  وغري  مغمورا  كان  الذي 
باب  السياسة من  عامل  الفرنسيني، ودخل 
قبل  االمام"  "اىل  حركة  واسس  االقتصاد 
من  الرئايس  السباق  اىل  وجاء  فقط،  سنة 
االليزيه متسلال ومستفيدا  اىل  ونفذ  فراغ 
االحزاب،  عند  تخبط وتضعضع  من حالة 
الفرنيس  املجتمع  يف  انقسام  حال  ومن 
وفقدان الثقة بالطبقة السياسية الحاكمة 

املتناوبة عىل السلطة مند عقود.
فرنسا  يف  الرئاسية  االنتخابات  اسفرت 
عن نتائج لها دالالت تؤكد وصول النظام 
وتعكس عمق  اىل مفرتق طرق،  السيايس 

االزمة التي مير فيها املجتمع الفرنيس.
اهم النتائج والدالالت:

1- وجود فراغ سيايس وايديولوجي كبري يف 
اىل من  يحتاج  الفرنسية  السياسية  الحياة 
يستطيع ان ميأله بقوة العلم وليس بربيق 
ماكرون،  فيه  نجح  ما  وهو  االيديولوجيا. 

السياسية  الحياة  يف  ووسطا،  ويسارا  ميينا 
اىل  الفرنيس  املجتمع  وحاجة  الفرنسية، 
املؤسسية  االطر  خارج  من  تنبع  حلول 
الصناديق  خارج  من  وايضا  التقليدية، 

العتيقة.  االيديولوجية 
الواضح واملؤكد ان االنتخابات الترشيعية 
االهم  ستكون  اسابيع  بعد  ستجري  التي 
الفرنسية  الجمهورية  تاريخ  يف  واالخطر 
الخامسة. اذا فشل حزب "الجمهورية اىل 
برملانية  غالبية  عىل  الحصول  يف  االمام" 
"بطة  مثل  ماكرون  سيصبح  مريحة، 
ائتالف  مع  املساكنة  عىل  مرغام  عرجاء"، 
حكومي. واذا نجح يف الفوز باكرثية نيابية 
مجرد  من  يتحول  ان  مقدوره  يف  سيكون 
لالمة  زعيم  اىل  الفرنسية  للدولة  رئيس 
احداث  عىل  قادرا  ويصبح  الفرنسية، 
السياسية  الحياة  بنية  يف  نوعية  تحوالت 
الفرنسية قد ال تقل اهمية عن تلك التي 
وتكون  ديغول،  شارل  الرئيس  احدثها 

مدخال اىل الجمهورية السادسة.
الترشيعية  االنتخابات  اىل  تتجه  االنظار 
اهمية،  الرئاسية  االنتخابات  تفوق  التي 
السياسية  الخارطة  رسم  ستعيد  النها 
البلبلة  حال  بعد  القوى  موازين  وتحديد 
الحزبية  واالنهيارات  الكثيف  والغموض 
الرئاسية،  االنتخابات  عن  نجمت  التي 
كان  اذا  ما  الخصوص  وجه  عىل  وستقرر 
جهتي  من  التقليديني  الحزبني  سقوط 
واالشرتايك(  )الجمهوريون  واليسار  اليمني 
اذا كان  ام مرحيل، وما  نهايئ  هو سقوط 
وزمام  توازنهام  استعادة  وسعهام  يف 
الفشل  كان  اذا  وما  الشعبية،  املبادرة 
)فيون  الشخاص  فشل  هو  اصابهام  الذي 
والنظام  الحزبية  للمؤسسة  ام  وهوالند( 
امام  متاحة  زالت  ما  الفرصة  السيايس. 
اكرثية  وتشكيل  قواه  الستجامع  اليمني 
فان وضعه  االشرتايك،  الحزب  اما  برملانية. 
واالنهيار.  التفكك  درجة  اىل  ويصل  اسوأ 

الرئيس "الهابط" فجأة عىل االليزيه ال قاعدة شعبية له، وال جذور سياسية.

يريد ماكرون الفوز 
باالكثرية النيابية كي يكون 

قادرا على تنفيذ برنامجه

فوز ماكرون ضربة 
موجعة الى التيارات 

الداعية الى الطالق مع 
االتحاد االوروبي

علوم  يف  الفرنسية  املعاهد  ارقى  خريج 
االنتخابات  وستظهر  واالدارة.  السياسة 
الذي  التيار  كان  اذا  ما  املقبلة  الربملانية 
اسسه منذ عام واحد وسامه "اىل االمام"، 
قادرا عىل ان يلعب دور القاطرة يف الحياة 
السياسية الفرنسية يف املرحلة املقبلة، ام 
التيار  بها هذا  التي حظي  الدفع  ان قوة 
كانت  الرئاسية  االنتخابات  حملة  ابان 
السباب تتعلق مبيزات شخصية يتمتع بها.

2-  تزايد وزن اليمني املتطرف يف معادلة 
حصول  بدليل  الفرنسية،  السياسة 
اصوات  ثلث  من  اكرث  عىل  لوبن  مارين 
الرئاسية االخرية،  املشاركني يف االنتخابات 
السياسية  الحياة  تاريخ  يف  االوىل  وللمرة 
الربملانية  االنتخابات  وستظهر  الفرنسية. 
املقبلة ايضا ما اذا كان يف مقدور "الجبهة 
قيادة  املتطرفة  اليمينية  الوطنية" 
القريب،  املستقبل  يف  الفرنسية  املعارضة 

كام تدعي لوبن.
3- تضاؤل وزن االحزاب التقليدية الكربى، 

كام ان االنتخابات الترشيعية هي الفرصة 
قدرته  يثبت  يك  الجديد  للرئيس  املتاحة 
يضمن  ليك  الكبريين  الحزبني  ازاحة  عىل 
لعهده،  السيايس  االستقرار  من  ادىن  حدا 
وال يضطر اىل التعايش مع اكرثية برملانية 
ضعيف  حكومي  ائتالف  مع  او  معارضة، 

يعكس املشهد السيايس املبعرث. 
االليزيه  عىل  فجأة  "الهابط"  فالرئيس 
ليست له قاعدة شعبية او جذور سياسية 
وال اكرثية برملانية، وهذا وضع مل تشهده 
فرنسا من قبل ويطلق مرحلة انتقالية يف 

السيايس. نظامها 
عىل  اليمني  تربع  عهود،  سبعة  خالل 
فان  ولذا،  منها.  خمسة  يف  السلطة 
السياسية  االسرتاتيجيات  يف  النظر  اعادة 
اختار تصفية  اليمني  ان  اال  قادته.  تشغل 
الحسابات الداخلية يف مرحلة الحقة، اي 
يعترب  النه  الترشيعية،  االنتخابات  بعد 
بها. واذا تم له ذلك  الفوز  انه قادر عىل 

يفرض  ان  استطاعته  يف  فسيكون 

يطالب الرئيس اميانويل ماكرون بفرض عقوبات عىل النظام السوري، معربا عن موافقته 
عىل مشاركة فرنسا يف عمليات عسكرية ضده "لكن يف اطار مجلس االمن الدويل، وليس 
بصفة احادية"، ومركزا عىل القاعدة االساسية التي ينطلق منها يف التعامل مع بؤر التوتر يف 
الرشق االوسط والعامل، القامئة عىل املقاربة الجامعية، وعىل ان يكون اي تدخل عسكري 

مندرجا يف اطار البحث عن حل سيايس.
اوىل  االساس.  هذا  عىل  والترصف  االولويات  ترتيب  ماكرون  يريد  السوري،  امللف  يف 
االولويات بالنسبة اليه، محاربة "داعش" والقضاء عىل هذا التنظيم االرهايب، ويصف ذلك 
باالولوية املطلقة. انطالقا من هذا املعطى، يرى انه ال يتعني ارتكاب الخطأ الذي ارتكب يف 
السنوات االخرية، وهو املطالبة برحيل الرئيس بشار االسد فورا، الن من شأن ذلك شق جبهة 
محاربة االرهاب من جهة، والن هذا الهدف مل يتحقق يف السنوات السابقة من جهة اخرى.

يف موازاة ذلك، يبدي ماكرون حذرا مام يسميه الدول الفاشلة التي آل اليها التدخل الغريب، 
اكان يف العراق او ليبيا. لذا، فانه يقبل ضمنيا بقاء االسد موقتا، عىل ان يكون خروجه من 
السلطة يف اطار عملية انتقال سياسية تكون جامعة، مبعنى ان تضم كل االطراف باستثناء 

التنظيامت االرهابية. 
يف اي حال، يلوم ماكرون بالده واالتحاد االورويب الن صوتهام ليس مسموعا، والنهام تركا 
الكلمة لروسيا وايران. يطالب بخارطة طريق للخروج من الحرب يف سوريا، معتربا ان دور 
فرنسا واوروبا، مبا انهام مترضرتان مام يحصل يف هذا البلد سواء عىل مستوى العمليات 

االرهابية او الهجرة الكثيفة، بلورة مثل هذه الخريطة والدفع نحو تنفيذها.

ماكرون وامللف السوري
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نظام  الجديد  الجمهورية  رئيس  عىل 
الحزب  اىل  الحكومة  تعود  اذ  املساكنة، 
النواب.  مجلس  يف  باكرثية  يتمتع  الذي 
النظام مع  ان جربت هذا  لفرنسا  وسبق 
بني  ما  ميرتان  فرنسوا  االشرتايك  الرئيس 
عامي 1986 و1988 ومع الرئيس اليميني 

جاك شرياك ما بني عامي1997 و2002.
واليمني  االشرتاكيني  اصاب  الذي  الزلزال 
اليمني  اىل  تأثرياته  وصلت  التقليدي 
مارين  ان  كثريون  يرى  حيث  املتطرف، 
املطلوب،  املستوى  يف  تكن  مل  لوبن 
حرم  اختارته  الذي  السيايس  الخط  وان 
اىل  الوصول  من  الوطنية"  "الجبهة 
قاضية  تكون  قد  رضبة  ووجه  السلطة، 
واحد  اوروبا.  كل  يف  الشعبوي  التيار  اىل 
ان  لوبن  لحزب  الداخلية  االزمة  دالئل 
ابنة اختها ماريون مارشال – لوبن، وهي 
قررت  الواعدة،  والشابة  الصاعد  النجم 

اعتزال الحياة السياسية. 
تطرح  كذلك  املتطرف،  اليمني  يف  وكام 
ميلونشون  املتشدد  اليسار  داخل  اسئلة 
التوافق  االن عن  عاجزا حتى  يبدو  الذي 
مرشحه  دعموا  الذين  الشيوعيني  مع 

الرئايس.

شكلت االنتخابات الفرنسية استحقاقا اوروبيا حاسام: اما تضع حدا لالتحاد االورويب يف 
الرماد  تحت  من  فرنسا  تنهض  او  متكررا،  منوذجا  "الربيكزيت"  فيصبح  الراهنة  صيغته 
وتتحول اىل اكرث التجارب اثارة يف القارة االوروبية واملنارة الطبيعية الجديدة لقيم اوروبا 
ومنطقة االطليس. بالفعل، هذا ما حصل، واعترب فوز الرئيس اميانويل ماكرون رضبة موجعة 
للتيارات الشعبوية الداعية اىل الطالق مع االتحاد االورويب، وملسار صعود اليمني املتطرف 
يف اوروبا، وساد ارتياح بالغ يف اوروبا التي تقف عند مفرتق طرق ان الفرنسيني اختاروا 

مستقبال اوروبيا. 
لكن االوروبيني، الذين طغى عندهم شعور االرتياح اىل سقوط خيار التطرف واالنفصال، 
برملانية،  اكرثية  اىل  ماكرون  افتقار  عن  تنجم  ان  ميكن  التي  املشكالت  فعال  يدرسوا  مل 
واىل هامش تحرك واسع اذا اضطر بعد االنتخابات النيابية يف حزيران اىل تأليف حكومة 

ائتالفية مفككة.

كنار  "لو  صحيفة  تفاصيله  كشفت  الفرنسية،  الرئاسة  لصالح  اجري  للرأي  استطالع  بنّي 
اونشينيه" الساخرة، ان كتلة الرئيس اميانويل ماكرون ميكن ان تحصل عىل 220 نائبا من 
اصل 577 نائبا، بحيث سينقصها 69 نائبا لتتوافر لها اكرثية الصوت الواحد. يف املقابل، فان 
حزب الجمهوريني اليميني سيحصل عىل 285 نائبا واالشرتاكيني عىل 60 نائبا. يبقى ان حزب 
"الجبهة الوطنية"، رغم متكن مرشحته مارين لوبن من الحصول عىل تأييد اكرث من 10 
ماليني ناخب، فانها لن تفوز اال بـ40 مقعدا، بسبب طبيعة القانون االنتخايب االكرثي. وتأيت 

يف نهاية السلسلة حركة "فرنسا املتمردة" التي ستحصل عىل 15 نائبا. 

رهان اوروبي على ماكرون

استطالع لالنتخابات التشريعية

حصول مارين لوبن عىل اكرث من ثلث االصوات دليل عىل تزايد وزن اليمني املتطرف. 

ـبـطـاقـات عـروض ال
• مطّبقة على عملّيات الشراء التراكمّية بقيمة 100 $ أو أكثر 

   التي تّمت بين 2017-05-15  و 15-07-2017
Debit Platinum و Debit صالحة لبطاقات ماستركارد •

• الحد األقصى للقيمة اإلجمالّية المسترّدة لكّل عميل: 150 $
•  يقّيد المبلغ المسترجع في حسابك في 16-08-2017

أل نك بتستـاهل 
الـتـقديـر!

 عرض خاص للسلك األمني 
والجيش والجمارك: 

استرجع 15 % من قيمة مشترياتك.

SGBL_Public Sector Al Amen Al Amm 20.5x27.indd   1 4/27/17   12:39 PM
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املناطق اآلمنة بني الواقع والقانون: 
أّي إطار حماية وقواعد أمان؟

كرث الحديث اخريا يف االعالم املحيل والعاملي عن امكان انشاء مناطق آمنة يف سوريا 
بهدف تأمني مالذ آمن ملئات آالف السوريني املهجرين من مناطقهم او القابعني يف 
مناطق تدور فيها معارك. بغض النظر عن مدى جدية الطرح، من املفيد التطرق اىل 

االطر القانونية الدولية التي ترعى ما يسمى املناطق اآلمنة

تواكب املديرية العامة لالمن العام االحداث 
بكل  وتطوراتها  والدولية  واالقليمية  املحلية 
ابعادها. تدرسها، تحلل اهدافها املسّوقة يف 
االعالم وتلك املخفية. تضع لكل ملف خمس 
دراسات متخصصة: قانونية، امنية، سياسية، 
اقتصادية، اجتامعية، ليكون امللف يف ترصف 

مديرها العام.
ملكتب  التابعة  الجودة  ادارة  دائرة  رئيس 
التخطيط والتطوير يف املديرية العامة لالمن 
دراسة  اعد  شعبان،  عدنان  العقيد  العام 
"املناطق  عنوان  حملت  شاملة  قانونية 

اآلمنة"، تحدث عنها لـ"االمن العام".

لعبارة  الدقيق  التعريف  هو  ما  بداية،   ■
املناطق اآلمنة؟

الواقعي  التعريف  بني  التمييز  بد من  ال   □
والتعريف القانوين لهذه العبارة. من الناحية 
الواقعية تعني مناطق محددة تكون خارج 
نطاق االستهداف العسكري واالعامل القتالية 
املدنيني  بحامية  تتعلق  انسانية  العتبارات 
ممن ال يستطيعون حامية انفسهم يف اثناء 
الناحية  من  املسلحة.  والرصاعات  الحروب 
اآلمنة  املناطق  عبارة  شيوع  رغم  القانونية 
العبارة  هذه  ان  اال  االعالمي،  التداول  يف 
تعد غري رسمية عىل صعيد القانون الدويل. 
اذ مل يؤَت ذكرها يف اتفاقات جنيف االربعة 
امللحقة،  الربوتوكوالت  يف  ذكرها  يرد  مل  كام 
والربوتوكوالت  االتفاقات  تلك  تضمنت  بل 
الطبية  املناطق  اهمها:  اخرى،  مصطلحات 
املحايدة  املناطق   ،Hospital Zones
املنزوعة  املناطق   ،Neutralized Zones

دراسة
الشدياق منير 

mounirchidiac2014@gmail.com

ان  كام   .Demilitarized Zones السالح 
العبارات  من  عددا  استخدم  الدويل  العرف 
 Corridors الهادئة  كاملمرات  املشابهة، 
االنسانية  واملمرات   ،of Tranquility
واملناطق   ،Humanitarian Corridors
املحمية Protected Areas، واملالذات اآلمنة 

.Safe Havens

قانوين دويل  انه ال يوجد مصدر  ■ نستنتج 
واحد يحدد الفئات املشمولة بتلك املناطق 

بوضوح؟ 
اذ ان  □ فعال ال يوجد مصدر واحد شامل. 
فئة  عىل  ينص  دويل  اتفاق  او  معاهدة  كل 
او فئات مدنية محددة يفرتض منحها اولوية 
ان  اىل  االشارة  تجدر  سواها.  عىل  الحامية 
الحديثني  الدوليني  واالجتهاد  الفقه  مسار 
الحامية  تأمني  محاولة  نحو  عموما  يتجهان 
الحرب  يف  مشارك  غري  مدين  شخص  لكل 
االنساين  االتجاه  انتامؤه.  او  وضعه  يكن  ايا 
يتطور شيئا فشيئا، ال سيام يف ظل واقع يؤكد 
نسبة  كانت  العرشين  القرن  بداية  يف  انه 
الخسائر البرشية االجاملية يف الحروب تبلغ 

املدنيني.  من  و%10  العسكريني  من   %90
الهجامت  ان  ومبا  الحايل،  عرصنا  يف  بينام 
العسكرية اصبحت يف معظمها تتم بآالالت 
مبئات  وليس  دبابات، صواريخ...(  )طائرات، 
كام  املهاجمني  املشاة  العسكريني  آالف  او 
لتصبح  النسبة  انقلبت  سابقا،  الحال  كانت 
و%10  املدنيني  من   %90 البرشية  الخسائر 
خطري  الواقع  هذا  العسكريني.  من  فقط 
حامية  لتأمني  وعامليا  دوليا  تدخال  يتطلب 
اي  وتحت  املمكنة،  الوسائل  بكل  املدنيني 

مسميات كانت.

يف  اآلمنة  املناطق  فكرة  انطلقت  متى   ■
العامل؟

□ رغم انه تم اعتامد دور العبادة كمالذات 
لالشخاص غري املنخرطني يف النزاعات املسلحة 
منذ القدم، اال ان اول مفهوم للمناطق اآلمنة 
الحرب  خالل  ظهر  التسمية،  درجت  كام 
مؤسس  وجه  عندما  الربوسية   - الفرنسية 
اىل  كتابا  دونان  هرني  االحمر  الصليب 
االمرباطورة اوجيني يف 20 آب 1870 برضورة 
لتوفري  النزاع  مناطق  يف  املدن  بعض  تحييد 
مأوى وتقديم املساعدة للمصابني، اضافة اىل 
حامية املدنيني املقيمني فيها. ثم عمل دونان 
عىل انشاء مثل هذه املناطق خالل النزاع يف 
الكثري من  ذلك  بعد  توالت  باريس.  مناطق 
املحاوالت الخاصة والرسمية. عام 1949 كانت 
نقطة التحول املهمة مع اتفاقات جنيف، اذ 
نصت املادة 14 من معاهدة جنيف الرابعة 
الحرب  زمن  يف  املدنيني  بحامية  الخاصة 
املدنيني  لحامية  الطبية  املناطق  انشاء  عىل 
املادة 15 منها  املصابني واملرىض. كام نصت 
تنشأ يف مناطق  التي  املحايدة  املناطق  عىل 
القتال باتفاق رسمي بني املتحاربني. وهكذا 
دواليك، اخذ مفهوم ما يسمى عرفا املناطق 

اآلمنة يتطور شيئا فشيئا حتى يومنا هذا.

العقيد عدنان شعبان.

■ هل من تقارب او اختالف بني مصطلحي 
املناطق اآلمنة واملناطق العازلة؟

□ رغم وجود تقارب شكيل بني املصطلحني، 
اال انه يوجد اختالف جوهري بني املفهومني 
لناحية ان املنطقة العازلة تعني اقامة منطقة 
عليها  تسيطر  نزاع  بني طريف  تفصل  محددة 
قوة دولية، هدفها منع استخدام االسلحة بني 
مساحة  ايجاد  خالل  من  املتنازعني  الطرفني 
اآلمنة ال  املنطقة  ان  بينهام. يف حني  للفصل 
لكنها  النزاع،  اطراف  بني  الفصل  اىل  ترمي 
تهدف اىل توفري مالذ آمن للمدنيني الفارين 
والحامية  العون  وتقديم  الحرب،  اتون  من 
الرصاع.  فرتة  اثناء  يف  انسانيا  لهم  الالزمني 
اي  يشكالن  ال  النوعني  ان  اىل  االشارة  تجدر 
مع  موقت  تعاطي  مجرد  بل  لالزمة،  حل 

اوضاعها الصعبة.

■ ما هي الرشوط الالزمة القامة منطقة آمنة؟
□ وفق العرف الدويل، تتطلب اقامة املنطقة 

اآلمنة امورا عدة ، ابرزها:
1- االتفاق بني االطراف املتنازعني عىل اقامتها. 
تجدر االشارة اىل انه يتم فرضها احيانا بالقوة 

مبوجب قرار دويل .
املنطقة،  عن  العسكرية  الصفة  ازالة   -2

واخضاعها لالدارة املدنية .
3- وجود حظر جوي وغطاء جوي من الدولة 

او الدول التي تتوىل حامية املنطقة اآلمنة .

4- ينبغي توافر ممر مفتوح آمن او مطار او 
ميناء من اجل ايصال املساعدات.

عىل  القادرة  العسكرية  الحامية  توفري   -5
ان  عىل  املنطقة،  تلك  عىل  عدوان  اي  صد 
او  املتحدة  لالمم  تابعة  القوات  تلك  تكون 

لتحالف دويل.
6- تتكفل االمم املتحدة تلبية جميع حاجات 

املدنيني من مالجئ وادوية وطعام ومياه .
7- تقوم  االمم املتحدة برسم خارطة املنطقة 

اآلمنة.

■ هل كانت تجارب املناطق اآلمنة عرب العامل 
ناجحة ام فاشلة؟

الناحية  من  الدولية  التجارب  اظهرت   □
الواقعية ان املناطق اآلمنة نادرا ما تبقى آمنة 
ويا لالسف، وذلك يعود اىل عوامل كثرية. منها 
الفشل يف الحصول عىل موافقة جميع االطراف 
املعنيني، او اخاللهم بالتزاماتهم جزئيا او كليا 
بعد املوافقة، الفشل يف نزع السالح يف هذه 
املناطق، والفشل يف تأمني الحامية العسكرية 
الالزمة لها. تؤكد الوقائع ان الكثري من املناطق 
اآلمنة يف العامل كانت عرضة لهجامت عسكرية 
متعمدة من احد اطراف النزاع، او ان الوكاالت 
كبرية  لضغوط  عرضة  كانت  فيها  االنسانية 
حاولت الزامها التعاون مع القوات العسكرية 
منها.  االستخباراتية  السيام  االشكال  مبختلف 
بانشاء  االطراف  يقوم  ان  ميكن  بانه  ناهيك 

املدنيني  مناطق آمنة بهدف استخدامها ملنع 
توفري  من  بدال  الحدود  عبور  من  الفارين 
استخدمت  كذلك  لهم.  الحقيقية  الحامية 
ملنع  كذريعة  كثرية  حاالت  يف  املناطق  هذه 
الدول املجاورة  الهرب اىل  اللجوء من  طالبي 
ومربر العادة الالجئني اىل البالد التي فروا منها. 
اآلمنة  املنطقة  تستخدم  ان  ايضا  ميكن  كام 
لتجنيد املقاتلني، وحتى االوالد. تؤكد الوقائع 
املدنيني  لحامية  اآلمنة  املناطق  ان  التاريخية 
والفقراء كان لها يف الكثري من الحاالت سجل 
يسء من البوسنة والهرسك، اىل رواندا، وصوال 

اىل رسي النكا.

نجاحها  فرص  تعزيز  اىل  السبيل  كيف   ■
اكرث فاكرث؟

االمم  اعادة  املستحسن  من  ان  اعتقد   □
اآلمنة عرب  املناطق  النظر يف مسألة  املتحدة 
ال  االنساين،  الدويل  القانون  مبادئ  استعادة 
سيام رضورة االستحصال عىل موافقة الدولة 
املعنية قبل انشائها. هذا ما اكده االمني العام 
اداء  ان  اعترب  حيث  املتحدة  لالمم  االسبق 
يرتبط  منها  املرجوة  للغايات  اآلمنة  املناطق 
تحديد  من  بد  ال  كام  النزاع.  اطراف  بارادة 
واضح للجهة او الجهات املسؤولة عن االمن 
والحامية يف هذه املناطق. وسواها من النقاط 
القانونية التي ال بد للمجتمع الدويل من ان 

يسعى اىل تطويرها.

العامة  املديرية  تستطيع  كيف  ختاما،   ■
لالمن العام االستفادة من دراستكم؟

□ كل الدراسات التي ننجزها تصب، بشكل او 
بآخر، يف مصلحة االمن القومي للدولة اللبنانية. 
اىل  تهدف  وساطة  اي  مصلحة  يف  استطرادا 
بها  تقوم  قد  االنسان،  حقوق  حضور  تعزيز 
املديرية العامة لالمن العام وعىل رأسها اللواء 
عباس ابراهيم الذي مل يعد يخفى انه وسيط 
اسايس يف عدد من امللفات االمنية والسياسية 
هذا  الحساسة.  والدولية  االقليمية  واالنسانية 
تعزيز  الذي يصب يف مصلحة  الريادي  الدور 
ثقافة السالم يف العامل، تفخر به املديرية العامة 
لالمن العام، وهو يعكس الدور االسايس للوطن 

اللبناين، وطن الرسالة. 

املناطق مفهوم 
اآلمنة اطلق عام 1870 

مع هنري دونان
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األمن العام يتصّدى لحروب اإلرهاب وإسرائيل
بإعالم يبني اإلنسان ويحمي الوطن

أبحاث

مل يعد دور وسائل االعالم مقترصا عىل نقل االخبار، بل امتد ليصبح موجها نحو 
تحقيق اهداف محددة، كانجاح او رضب سياسة من هنا، او اقتصاد وسياحة من 
هناك. االخطر ان العدوين االرسائييل واالرهايب يستخدمانه بقوة ضد مقوماتنا. 
املخاطر ويواجهها من خالل اسرتاتيجيا االمن  تلك  العام يرصد  لذا، فان االمن 

االعالمي القومي 

العلمي  البحث  عنوان  املوجه"  "االعالم 
رئيس  املشمويش،  بهيج  الرائد  اعده  الذي 
يف  القومي  االمن  دائرة  يف  بريوت  شعبة 
مناسبة  يف  العام،  لالمن  العامة  املديرية 

ترقيته من رتبة نقيب اىل رتبة رائد. 
نقاش  زارته يف مكتبه، وكان  العام"  "االمن 

يف تفاصيل البحث.

االمن  يف  مهامتك  بني  رابط  اي  بداية،   ■
الذي  املوجه  االعالم  وموضوع  القومي 

اخرتته؟
االعالم  ان  العامل  يف  معلوما  اصبح   □
تستخدمها  التي  االسلحة  اهم  من  يعترب 
فنت  احداث  بهدف  اخرى  دول  دول ضد 
او  اقتصادها  رضب  او  مجتمعاتها  يف 

ان  اي  االهداف.  من  وغريها  سياحتها 
الوسائل  احدى  يشكل  املوجه  االعالم 
يف  االحيان  من  كثري  يف  تستخدم  التي 
ما  وهذا  ما.  لدولة  القومي  االمن  رضب 
واالرسائييل  االرهايب  العدّوان  مثال  يفعله 
املقابل،  يف  الدول.  من  وغريه  لبنان  ضد 
انا كضابط معني بامن مجتمعي ووطني، 

يجب ان اسعى اىل التصدي لكل املخاطر 
مخاطر  ضمنها  ومن  تواجههام،  التي 
فاين  واستطرادا،  ضدهام.  املوجه  االعالم 
تلك  اىل  بالتنبه  معني  عائلة  ورب  كأب 
التكنولوجية  الثورة  ظل  يف  املخاطر، 
خصوصا  الشباب  جعلت  التي  الهائلة 
ووسائل  االنرتنت  عرب  بسهولة  يستقبلون 
واالخبار  االفكار  كل  االجتامعي  التواصل 
صحتها  من  للتأكد  امكان  اي  دون  من 
فكري  لخطر  يعرضهم  قد  ما  عدمه،  او 
شخصيتهم  عىل  سلبا  ينعكس  ونفيس 
هذا  املستقبل.  يف  ككل  املجتمع  وعىل 
بالتايل،  ايضا.  الراشدين  االمر ينطبق عىل 
اجراءات  من  يلزم  ما  اتخاذ  يفرتض 

جميعا. لحاميتهم 

ضمن  اليها  استندت  علمية  مراجع  اي   ■
املخاطر  تلك  عنارص  لتظهري  البحث 

وحلولها؟
اعتمدتها  التي  الجديدة  الرتقيات  آلية   □
علينا  حتمت  العام  لالمن  العامة  املديرية 
للبحث،  اخرتناها  التي  املشكلة  استعراض 
الحلول  احدث  واستعراض  ابعادها،  بكل 
عموما،  العامل  دول  معظم  يف  لها  املعتمدة 
ومن ثم اقرتاح حلول تتناسب مع معطيات 
املطلوبة  االهداف  تلك  اللبناين.  املجتمع 
استعراض عرشات  اىل  دفعتني  اآللية  ضمن 
املهمة  واملحلية  الدولية  العلمية  املراجع 
عىل  املطلوب  تحقيق  من  التمكن  بهدف 
امتحان  يف  نجاحي  يضمن  ومبا  وجه،  اكمل 
كتاب  اذكر:  املراجع  تلك  ابرز  من  الرتقية. 
عامل  سلسلة  من  بالعقول"  "املتالعبون 
اىل  ومرتجمه  شيللر  هربرت  لكاتبه  املعرفة 
كتاب  رضوان،  السالم  عبد  العربية  اللغة 
سيلدون  لكتابه  الشامل"  الخداع  "اسلحة 
"الربامج  كتاب  ستوبر،  وجون  رامبتون 
التعليمية والتثقيفية يف االذاعة والتلفزيون" 

للكاتب محمد نبيل طالب.

االعالم  اجهزة  املطلق. كل  اعالم حر ومستقل يف  ان ما من  العملية  التجربة  اثبتت 
الرسائل  مضمون  عىل  والتوجيه  التدقيق  من  اشكاال  متارس  رقابية  لنظم  تخضع 
السياسية  الرتكيبة  النظم وتخف بحسب  لفرض سياسات اعالمية معينة. تزداد تلك 
ايضا  بل  السلطات  عىل  يقترص  ال  االعالم  توجيه  ان  كام  دولة.  لكل  واالجتامعية 
لالحزاب، واملنظامت، واصحاب رؤوس االموال دور يف توجيه الوسائل االعالمية خدمة 

ملشاريعهم ودعاياتهم السياسية او االقتصادية.
ال شك يف ان تطور وسائل االعالم اليوم نعمة من الله، حققت لنا الكثري من االنجازات، 
فاخترصت املسافات وجعلت العامل قرية صغرية، وقربت البعيد، ونقلت االحاسيس 

واملشاعر اىل االخرين.
لقد اصبح االعالم رشيكا يف بناء االنسان وتربيته، وكل منا يكاد يكون مادة اعالمية 
بتطوره  االعالم  ان  يظن  لكن يخطئ من  الحديثة.  التقنية  الوسائل  بفضل  بيته  من 
التكنولوجي الحديث وعامل االنرتنت املفتوح، هو اعالم عبثي بال تخطيط وال اهداف، 
او انه ملجرد االتجار والرتفيه. الحقيقة انه اعالم موجه له اهدافه املخطط لها التي 
تغزو العقل وتوجه عنارص تفكريه اىل ما يحقق فصل الجمهور عن واقعه الجغرايف، مبا 

قد يشكل حافزا لتحركاته واحتجاجاته حيث هو يف دولة معينة.
ومبا اننا نعيش يف منطقة من اكرث املناطق حرارة يف العامل، وتسلط اضواء االعالم عليها 
الداعمة له بشكل اسايس من  الصهيوين والدول  الكيان  بشكل مستمر وفق مصالح 
جهة، ومصالح املنظامت االرهابية عىل مختلف تسمياتها من جهة اخرى، يجدر بنا 
السعي اىل توعية اجيالنا الصاعدة عىل كشف خيوط الطروحات الغربية او الصهيونية 
او االرهابية املوجهة لهدم مجتمعنا وتفتيته، ورضورة التنبه اىل اطامع العامل يف وطننا.

فكريا  وتحصينها  االجيال  تثقيف  نحو  املوجه  الوطني  االعالم  ان  نرى  هنا  من 
ونفسيا رضورة ملحة رشط ان يتم وفق برنامج ووسائل اعالمية واجتامعية رسمية 
وخاصة تتحىل بالصدق واملوضوعية والنزاهة والذكاء، بخاصة ان العامل اصبح قرية 
كونية ال تخفى فيها االخبار واملعلومات. بالتايل ال ينفع بعد االن ان يكون االعالم 
واملدارس  االوىل،  الدرجة  يف  الدولة  صادقة.  غري  سياسية  دعاية  عىل  قامئا  املوجه 
واملؤسسات االعالمية كام االهل يف الدرجة الثانية، مدعوون اىل تحمل مسؤولياتهم 
قبل ان نخرس انساننا اللبناين الذي يشكل اساس املجتمع والدولة. وما نزرعه اليوم 

سنحصده غدا ال محالة.

من صفحات البحث

االعالم الحريب املرصي وحرب ترشين االول 
والتجربة  االعالم  السلطة،  1973، خصائص 
االعالم  بني  العالقة  العربية،  االعالمية 
الرقابة،  العربية،  االنظمة  يف  والسلطة 
تناقض القدرات املهنية واملساندة الشعبية 
يف  املوجه  االعالم  العريب،  العامل  يف  لالعالم 
الجديد  االعالم  التكنولوجي،  التطور  زمن 
من  عدد  اىل  اضافة  الجمهور.  وتوجيه 

التوصيات.

■ ما االقرتاحات التي تضمنها البحث يف ما 
اللبنانية؟ بالدولة  يتعلق 

من  االقرتاحات،  من  الكثري  استعرضت   □
موجه  رسمي  اعالم  اعتامد  رضورة  ابرزها 
يف  املجاالت  كل  يف  الجمهور  تثقيف  نحو 
الحقائق  تقديم  وكذلك  االوىل.  الدرجة 
بشكل شفاف وموضوعي يساهم يف تعزيز 
الدرجة  يف  والدولة  املواطن  بني  الثقة 
تطبقها  تربوية  خطط  ووضع  الثانية، 
مع  يتناسب  مبا  االعالم  ووسائل  املدارس 
التأثريات  كل  من  الجديدة  اجيالنا  حامية 
للشخصية  واملدمرة  املضللة  االعالمية 

االنسانية. 

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

واالمن  االستباقي  االمن  اسرتاتيجيا   □
الشامل التي اطلقتها املديرية قبل سنوات 
االعالم  أخطار مواجهة  ساهمت يف تحديد 
يهدف  الذي  املوجه  واالرسائييل  االرهايب 
االمنية  اللبناين  الوطن  مقومات  رضب  اىل 
والسياسية واالقتصادية والسياحية وغريها. 
امنية  ملؤسسة  يسجل  كبري  تطور  هذا 
لبنانية بخاصة انها وضعت االسس العلمية 
الحديثة ملا يعرف باالمن االعالمي القومي. 
ذاك  اىل  صغرية  اضافة  ليشكل  بحثي  يأيت 
اقرتاحات  قدمت  حيث  الطويل،  املسار 
ميكن املديرية االستفادة منها. يبقى القول 
ما  اىل  بالتنبه  معني  لبناين  مواطن  كل  ان 
معلومات  من  عائلته  وافراد  ابناؤه  يتلقاه 
انها مسؤولية  تنفع.  اكرث مام  اعالمية ترض 
االشخاص  لكل  وشاملة  مشرتكة  اجتامعية 

والقطاعات من دون اي استثناء.

■ هل وجدت صعوبة يف الغوص يف خفايا 
يتطلب  علم  وهو  االعالمية،  االهداف 

سنوات من الدراسة يف الجامعات؟
مل  املقابل  يف  لكنه  سهال،  االمر  يكن  مل   □
يكن صعبا السباب عدة. اولها كوين خدمت 
مكتب  يف  املديرية  ضمن  طويلة  ملدة 
الرقابة  مجال  يف  وتحديدا  االعالم،  شؤون 
من  الكثري  يف  شاركت  كذلك  االعالمية. 
باالعالم،  صلة  لها  التي  التدريبية  الدورات 
كامريكا  عدة  دول  يف  بآخر،  او  بشكل 

واوكرانيا ومرص وسواها. فضال عن  واملانيا 
تدريبية ومحارضات عدة  متابعتي دورات 

ضمن املديرية.

■ ما ابرز ما تضمنه البحث عموما؟
ومفصل  مسهب  نحو  عىل  تطرقت   □
وتأثريها  االعالم  وسائل  االعالم،  نشأة  اىل 
املوجه،  االعالم  تعريف  املجتمعات،  يف 
املجموعات  اعالم  املوجه،  االعالم  مناذج 
النازي،  االعالم  الصهيوين،  االعالم  املتطرفة، 

العدوان االسرائيلي 
واالرهابي يستخدمان االعالم 

املوجه ضدنا

الرائد بهيج املشمويش.
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إفتتاح مركز أمن عام الطيبة اإلقليمي
اللواء إبراهيم: نتمسك بقرارات الشرعية الدولية

تنفيذا لخطة االمناء املتوازن التي اعتمدتها املديرية العامة لالمن العام بهدف خدمة 
املواطنني، وتسهيل معالجة معامالتهم، وتقريب مراكز االمن العام من املناطق البعيدة، 
افتتح املدير العام اللواء عباس ابراهيم مركز امن عام الطيبة االقليمي، وطأمن اىل ان 

الدولة لن تسمح بان يكشف لبنان واللبنانيني امام اي خطر او تهديد

حرض االحتفال الذي اقيم يف باحة مبنى بلدية 
الطيبة وزير املال عيل حسن خليل والنائبان 
عيل فياض وقاسم هاشم والنائب السابق عبد 
محمود  القايض  النبطية  ومحافظ  قصري  الله 

تحقيق
الشدياق منير 

mounirchidiac2014@gmail.com

البعثة  رئيس  الدولية  القوات  وقائد  املوىل 
الجرنال مايكل بيريي وقامئقام مرجعيون وسام 
العميد  العسكرية  املحكمة  ورئيس  حايك 

حسني عبد الله، اىل شخصيات وضباط.

افتتاحا النشيد الوطني، ثم نشيد االمن العام، 
ثم تقديم من االعالمي عامد مرمل. 

والقى اللواء ابراهيم كلمة: "انها لسعادة كبرية 
تغمرين وانا اقف امامكم، شخصيات وفاعليات 
واهال طيبني، يف هذه املنطقة الطيبة. السالم 
الضيم  عىل  الصابرين  والهلها  االرض  لهذه 
والبلدات  القرى  مثل  تنتظر  التي  والحرمان، 
عاىن  بعدما  التطوير  وخطط  االمناء  مشاريع 
سكانها من احتالل حاقد ولئيم لزمن طويل. 

لكم جميعا الف سالم وتحية".
اضاف: "ال اخفيكم اننا منذ تسلمنا املهامت، 
ونحن مهجوسون بالسباق مع الوقت لتطوير 
الخطط  فوضعنا  وتحديثها،  املديرية  عمل 
والربامج، ومن بينها افتتاح مراكز جديدة لالمن 
تنفيذها  كله، جرى  لبنان  العام عىل مساحة 
تباعا وفقا ملنطق الحاجة والرضورة، والهدف 
تكبد  وعدم  املعامالت،  انجاز  تسهيل  هو 
بعيدة.  اماكن  اىل  االنتقال  مشقة  املواطنني 
الغالية،  املنطقة  هذه  اىل  الدور  وصل  االن 
وتغيبنا  االرسائييل،  باالحتالل  عنا  غيبت  التي 
عنها بعض الوقت ليس تقصريا او اهامال، امنا 
مبدأ  عىل  احيانا  يتقدم  كان  الرضورة  مبدأ 
الحاجة، حتى جاءت هذه اللحظة لنفي اهل 
املنطقة قسطا من صمودهم يف وجه االحتالل. 
ها نحن اليوم نحتفل بافتتاح مركز امن عام 
الطيبة االقليمي، لندخل عرصا مختلفا للدولة، 
عرصا يتجه بالوطن واملواطن اىل دولة القانون 
اطراف  بني  متيز  ال  التي  الدولة  واملؤسسات، 
ومدن. الدولة التي تقوم عىل وحدة جسدها 
تنوعه  اختالف  عىل  والدميوغرايف  الجغرايف 
الثقايف والروحي. الدولة التي تعرف ان الهوية 
وال  شعارا  ليست  اللبنانية  والوحدة  الوطنية 
سلعة للمقايضة هنا وهناك، وان الظلم اذا ما 
وقع فسيتشظى الجميع منه، وليس فئة بعينها 

او رقعة محددة".
موقع  من  "انني،  ابراهيم:  اللواء  وتابع 
اؤكد  الوطنية،  وواجبايت  الرسمية  مسؤوليايت 
تعرف  ال  مؤسسة  العام  االمن  ان  للبنانيني 

الرتدد وال الخوف، وستكون مراكزها عىل كل 
منوط  هو  ما  واللبنانيني،  للبنان  تؤمن  بقعة 
بها من واجبات لجهة حامية وضبط الحدود 
من اي خطر مهام كان نوعه، واىن كانت الجهة 

االيت منها. فال تهويل العدو االرسائييل سيمنعنا 
من مكافحة التجسس، وال من حامية الجسم 

اللبناين من االخرتاقات".
الدولية  الرشعية  بقرارات  "التمسك  وجدد 

 ،1701 القرار  مقدمها  ويف  موجباتها  والتزام 
االرسائيلية  للخروقات  مرسحا  زال  ما  الذي 
بالنسبة  وكذلك  والبحرية.  والجوية  الربية 
التكفريي  االرهاب  االخرين  الخطرين  اىل 
والجرمية املنظمة، فلن نتواىن يف تعقب االول 
ورضبه بحزم اىن وجد، ومكافحة الثاين بشدة 
وحسم. فالدولة لن تسمح بان يكشف لبنان 

واللبنانيون امام اي خطر او تهديد".
التنبه  املرحلة  هذه  يف  "املطلوب  ان  واكد 
تتقاطع  الذي  الخطر  لبنان عىل خط  ان  اىل 
والتهديدات  االرسائيلية  التهويالت  عنده 
بارسها،  املنطقة  يرضب  وكالهام  التكفريية، 
عىل  واشدد  ـ  جميعا  معنيون  فاننا  وبالتايل 
بتجربة  مستهدفون  اننا  باالدراك  ـ  جميعا 
للصهيونية  حضاري  كنقيض  وفرادتها  عيشنا 
وللتكفرييني، وان دول املنطقة غارقة بازماتها. 
اللقاء  مساحات  لتفعيل  االولوية  فان  لذلك 
لصون  الوطنية  التفاهامت  وانجاز  والحوار 
التداعيات  من  والحد  اللبنانية،  الوحدة 
االقليمية والدولية، وهذا يستلزم وعيا وطنيا 
يرى الوطن يف مستقبله ال بعني الحصص، فام 
يرسم وما ينفذ ابعد بكثري من حصة هنا او 
فسيسقط  الهيكل  سقط  فاذا  هناك،  غنيمة 

عىل الجميع".
وختم: "اخريا، واحقاقا للحق نقول: من ال يشكر 
الناس ال يشكر الله. فشكرا لكل من ساهم يف 
انجاح هذا العمل تخفيفا ملعاناة اهلنا، وتعزيزا 
لصمودهم يف ارضهم وثباتا يف وجه هذا العدو 
العايت. شكرا لبلدية الطيبة، رئيسا واعضاء، عىل 
ما قدموه وهو كثري، واجدد الشكر اىل كل من 
ساهم يف تنفيذ هذا املرشوع بالسعي والعمل 

واملتابعة".
الوزير  من  لكل  املناسبة  يف  كلمتان  والقيت 
عيل حسن خليل والنائب عيل فياض، كام القى 
كلمة شكر  ذياب  عباس  الطيبة  بلدية  رئيس 
فيها الحضور وصاحب الرعاية عىل اقامة املركز 
يف الطيبة واملنطقة التي هي يف امس الحاجة 

اليه.
ختاما تبادل الدروع، ثم ازيحت الستارة عن 
اللوحة التذكارية، وزرع اللواء ابراهيم شجرة 

ارز. 
فياض  والنائب  خليل  الوزير  مع  تفقد  وكان 

مرشوع الطيبة والنبع الذي تم ترميمه.

مقدم الحضور.أهايل الطيبة يستقبلون اللواء عباس إبراهيم.

متكلام.

يتسلم درعا يف حضور الوزير عيل حسن خليل والنائبني عيل فياض وقاسم هاشم.وطفلة تقدم له وردة.
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خالل احتفال تدشني املركز، تحدث رئيس بلدية 
الطيبة عباس ذياب اىل "االمن العام" عن اهمية 
اىل  التحية  بتوجيه  كالمه  مستهال  املركز،  افتتاح 
اللواء عباس ابراهيم واصفا اياه بـ "الرجل الوطني 

االستثنايئ والعابر للطوائف". 
عرشات  منذ  انه  املألن  بالفم  "اقولها  اضاف: 
املنطقة  هذه  تشهد  مل  اليوم،  حتى  السنوات 
حفاوة يف االستقبال والحشد من كل ابناء مناطق 
قضاء مرجعيون عىل اختالف اطيافهم كمثل الذي 
حضور  يف  كثافة  ابراهيم.  اللواء  وجود  لقيهام 
الناس، ورفع اقواس النرص والالفتات املرحبة به 
وغريها من املظاهر االحتفالية، كلها وقائع تؤكد 
ان هناك عرسا وطنيا تعيشه املنطقة اليوم الول 
مرة. وهذا ما يؤكد ان الناس يحبون رجال الدولة 

الصادقني امثال اللواء عباس ابراهيم". 
املحيطة  واملناطق  الطيبة  ابناء  "جميع  وقال: 
املركز.  بافتتاح  وارتياحهم  رسورهم  ابدوا  بها 
ابراهيم  اللواء  اىل  بالشكر  يتوجهون  وكلهم 
العام  االمن  وعسكريي  كل ضباط  واىل  والدولة 
عموما، باستحداث املركز الذي وفر عليهم عناء 
مركز  اقرب  كان  حيث  مرجعيون،  اىل  االنتقال 
امن عام اليهم سابقا، النجاز معامالتهم . كام ان 
وجود املركز يف املنطقة يساهم يف تعزيز االمن 
واالستقرار اكرث فاكرث. تجدر االشارة اىل ان مبنى 
اعىل  يراعي  والذي  النموذجي مبواصفاته،  املركز 
الحداثة  نهج  يعكس  العامة،  الخدمة  معايري 
لالمن  العامة  املديرية  تشهده  الذي  والتطوير 
تعد  اصبحت  حيث  ابراهيم،  اللواء  مع  العام 

احدى انجح املؤسسات الرسمية يف لبنان".

■ هل بدأ التعاون بينكم كبلدية وبني مركز امن 
عام الطيبة االقليمي؟

والعسكريني  الضباط  التحاق  لحظة  منذ   □
يقارب  ما  منذ  اي  العمل،  لبدء  تحضريا  باملركز 
الشهر تقريبا، ونحن عىل تنسيق يومي معهم يف 
كل امللفات التي تعني املنطقة، ال سيام االمنية 
منها. من الطبيعي اننا سنكون يف املستقبل عىل 
تعترب من  التي  املواضيع  دائم معهم يف  تنسيق 
ضمن مهامت االمن العام بحسب القوانني ودور 

املجالس البلدية.

■ كيف تعرّفنا ببلدتكم الطيبة؟ 
الوادعة يف  عامل  قرى جبل  واحدة من  □ هي 
جنوب لبنان يف محاذاة نهر الليطاين. بلدة تاريخية 
حواىل   البحر  عن سطح  ترتفع  للسياح.  ومقصد 
االربعة.  الفصول  يف  معتدل  وطقسها  مرتا   725
تبعد عن بريوت حواىل 100 كلم، وعدد سكانها 
مهاجرون،   5000 منهم  نسمة،  الف   15 يفوق 
شتاء.  صيفا  دائم  بشكل  فيها  مقيمون  و4000 
تشتهر الطيبة بينابيعها واثارها وتنوع مزروعاتها 
واحراج الصنوبر التي تضفي عليها رونقا خاصا. 
املراكز  اصحاب  ومن  متعلمون  ابنائها  معظم 

املرموقة يف لبنان وبالد االغرتاب.

■ اي مشاريع متكنتم كبلدية من انجازها خالل 
فرتة توليكم رئاستها؟

□ املشاريع املنجزة كثرية ومتنوعة، من ابرزها: 
استحداث قرص بلدي جديد مبواصفات متطورة، 
البلدة،  يف   24/24 الكهربائية  الطاقة  تأمني 
ومعايري  مبواصفات  رياضية  مالعب  استحداث 
دولية، افتتاح حرج الطيبة بعد تجهيزه مبا جعله 
منوذجيا للتنزه ومقصدا للسياح، استحداث مركز 
انقاذ واسعاف يف البلدية مجهز باحدث االليات 
مع  بالتعاون  للمسنني  دار  افتتاح  واملعدات، 
جمعية دار العطاء، تأهيل الساحة العامة للبلدة 
واملحال واملنازل املحاذية لها، استحداث حديقتني 
السالمة  مرشوع  انجاز  منوذجيتني،  عامتني 
دوليا، مرشوع  املعتمدة  للمعايري  وفقا  املرورية 
تكرير مياه الشفة والري املعروف مبرشوع العني 
التحتا، مرشوع ترميم اثار العني الفوقا التي تعترب 

من اجمل املعامل االثرية السياحية يف املنطقة.

رئيس بلدية الطيبة: املركز
يعكس اهتمام اللواء ابراهيم باملنطقة عىل هامش االحتفال الرسمي والشعبي الذي 

االقليمي،  الطيبة  امن عام  افتتاح مركز  رافق 
التقت "االمن العام" رئيس املركز النقيب عنرت 
وابناء  للبنان  "مربوك  قال:  الذي  الدين  عالء 
بانه  يتميز  الذي  املركز  هذا  افتتاح  املنطقة 
موجود جغرافيا يف بلدة قريبة من كل القرى 
التي تتبع له اداريا. يتمتع مبساحة كبرية موزعة 
عىل صالتي استقبال وانتظار، ويضم سبع غرف 
املعامالت،  انواع  النجاز  للمكاتب  مخصصة 
نظارة، غرفة للمكننة، غرفة الجهزة االتصاالت، 
والتجهيزات  والتربيد  التدفئة  بوسائل  مجهز 
اللوجستية، واجهزة الكومبيوتر وبرامج العمل 
املواطنني  معامالت  تسهيل  يتيح  مبا  الحديثة 
مجهز  احدهام  مدخالن،  للمركز  وترسيعها. 
مبا  واملسنني  الخاصة  االحتياجات  لذوي 

مركز أمن عام الطيبة االقليمي
مبنى نموذجي بمعايير خدماتية متطورة

رئيس بلدية الطيبة عباس ذياب.

يراعي ارقى  املعايري االنسانية، واالخر موقف 
 24/24 املركز  يف  مؤمنة  الكهرباء  للسيارات. 
ساعة. لدى دخول صاحب املعاملة يستقبله 
الكونتوار  اىل  الرشاده  الباب  عىل  عسكري 
املخصص لنوع معاملته، علام ان املركز يضم 
معامالت  الستقبال  مخصصة  كونتوارا   15
وتجهيزاته  مبساحته  يراعي  بالتايل،  املواطنني. 

افضل معايري الخدمة العامة".

■ ما هو النطاق الجغرايف واالداري لعمل املركز؟
□ يشمل عمل املركز كل املناطق الواقعة بني 
بلدات  وبني  جنوبا.  وبليدا  شامال،  العديسة 
والعديسة  وبليدا  وحوال  ومركبا  الجبل  ميس 
رشقا، وهي بلدات محاذية للحدود مع فلسطني 

املحتلة، حتى علامن غربا. 

■ ما العدد التقريبي لتلك البلدات؟
مرجعيون،  قضاء  ضمن  وقرية  بلدة   15  □
حوال،  مركبا،  الجبل،  ميس  الطيبة،  هي: 
القنطرة، رب ثالثني، طلوسة،  بليدا، عديسة، 
محيبيب،  عدشيت،  رسيان،  دير  حيان،  بني 
من  اكرث  البلدات  تلك  تضم  علامن.  القصري، 
االجانب  عن  فضال  لبناين  شخص  الف  مئة 
الوافدين  سيام  ال  املختلفة  الجنسيات  من 
السوريني واعدادهم كبرية. تجدر االشارة اىل 
متتد عىل مساحة جغرافية  البلدات  تلك  ان 

واسعة.

■ ملن يتبع املركز اداريا؟
□ يتبع لدائرة امن عام الجنوب الثانية، ومقرها 

يف النبطية.

التي  واملهامت  املسؤوليات  ابرز  هي  ما   ■
يضطلع بها؟

□ اسوة بكل املراكز االقليمية، يعنى بجميع 
االعامل واملهامت االدارية واالمنية التي توليها 
العامة  للمديرية  النافذة  واالنظمة  القوانني 

لالمن العام.

افتتاح  مع   املواطنني  تفاعل  كان  كيف   ■
املركز؟

□ ال نبالغ القول انه منذ اليوم االول اللتحاقنا 
باملركز ونحن نشعر، كرئيس مركز وعسكريني، 
اننا بني اهلنا من شدة املحبة والرتحيب اللذين 
نتلمسهام من كل ابناء املنطقة واملقيمني فيها. 
يحملنا ابناء املنطقة يوميا التحيات والتقدير 
اىل املدير العام، رجل االنجازات الوطنية كام 
يصفونه، شاكرين له وللدولة استحداث املركز، 
يشملها  التي  بلدة  الـ15  ابناء  عىل  وفر  ما 
فيها،  واملقيمني  املركز  لعمل  االداري  النطاق 
مرجعيون  عام  امن  مركز  اىل  االنتقال  مشقة 
االقليمي النجاز معامالتهم، حيث كان اقرب 

مركز امن عام اليهم.

■ ما تعليقك عىل هذا االحتفال الكبري الذي 
واكب االفتتاح؟

□ بكل رصاحة، اقول ان معنوياتنا كعسكريني 
يف االمن العام ترتفع اىل اقىص حد عندما نرى 
وفعالياتها،  مرجعيون  قضاء  مناطق  ابناء  ان 
الستقبال  يحتشدون  مشاربهم،  اختالف  عىل 
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم، 
الرتحيب  والفتات  النرص  اقواس  له  رافعني 
عىل طول الطرقات يف الجنوب عموما وقضاء 
والورود  االرز  ناثرين  خصوصا،  مرجعيون 
مبروره  احتفاء  الخراف  ناحرين  موكبه،  عىل 
يف بلداتهم وقراهم. فعال ان ما شهدته بلدة 
الطيبة وما تشهده اليوم، وكل املناطق املحيطة 
بها، عبارة عن مهرجان وطني استثنايئ يعكس 
مدى تفاعل املواطنني مع االنجازات الوطنية 
التي حققها االمن العام بوجود اللواء ابراهيم، 

ومدى ثقتهم به. وهذا فخر للبنانيني ولنا.

رئيس مركز امن عام الطيبة االقليمي النقيب عنرت عالء الدين.

املقر.

اخذ البصامت.

انتظار الدور.



5051
عدد 45 - حزيران 2017عدد 45 - حزيران 2017

 •• 

51نشاطات

ورشة العمل.

من الدروس التطبيقية.

حلقات التدريب.

من الدورة التدريبية. 

ظاهرة عمل األطفال في القطاع الزراعي 
ودور األمن العام

دورة تدريبية حول 
اإلسعافات األولية

دورة تدريبية متقّدمة
في كشف الوثائق املزّورة

دورة سوق فئة "د"

يف اطار مرشوع التعاون الفني ملكافحة اسوأ اشكال 
واملجتمعات  السوريني  االطفال يف صفوف  عمل 
املضيفة لهم، املمول من وزارة الخارجية الرنوجية، 
مع  بالرشاكة  الدولية  العمل  منظمة  نظمت 
املديرية العامة لالمن العام، وبالتعاون مع وزارة  
العمل، ورشة عمل تدريبية حول "الحد من ظاهرة 
عمل االطفال يف القطاع الزراعي ودور االمن العام 

اللبناين". 
شملت الورشة 25 ضابطا ورتيبا وفردا من االمن 
منه،  آذار 2017 و18  بني 16  ما  وامتدت  العام، 
العمل  منظمة  يف  الربامج  قسم  مدير  يف حضور 
الدولية السيد الرس جوهانسن والسفرية الرنوجية 
العمل  وزير  وممثل  ليند  لني  السيدة  لبنان  يف 
مستشاره الدكتور ربيع كبارة والعميد الركن حسن 
اىل  العام،  لالمن  العام  املدير  ممثال  احمد  عيل 
حشد من املعنيني مبلفات حقوق االنسان عموما.

تضمنت الورشة استعراضا  لظاهرة عمل االطفال 
يف الزراعة وآثارها الصحية والنفسية واالجتامعية 
العمل  منظمة  التفاقي  مسهبا  ورشحا  عليهم، 
الدولية رقم 182 و138، وقوانني العمل اللبنانية 
املتعلق   111 رقم  العام  لالمن  الجديد  والقرار 
اساس  عىل  الزراعة  يف  االطفال  عمل  مبحاربة 

املصلحة الفضىل للطفل.
تخللت الورشة كلمة مدير قسم الربامج يف منظمة 
"ان  فيها:  جاء  جوهانسن  السيد  الدولية  العمل 
عمل  مكافحة  ملتزمة  الدولية  العمل  منظمة 
االطفال، ونقدر اهتامم االمن العام يف هذا االطار، 
لكننا يف حاجة اىل ترشيعات واجهزة تضمن مراقبة 
العمل، وبالتايل يدعونا هذا االلتزام اىل وضع خطة 
متكاملة ملكافحة ظاهرة عمل االطفال يف القطاع 
"شكرا  ليند:  للسفرية  كلمة  كانت  ثم  الزراعي". 
لدعوتكم، شاكرين مشاركة املديرية العامة لالمن 
االطفال،  بعمل  معنية  مؤسسة  هي  التي  العام 
وتظهر كل االلتزام والجدية من خالل املبادرات. 
من  االطفال  لحقوق  انتهاكات  عن  نتكلم  نحن 
خالل عمل االطفال والعبودية. ال بد من التعاون 
من اجل مكافحة ظاهرة االطفال املعرضني لالتجار 
يف العامل. االطفال يجب ان يكونوا يف املدارس، وان 
مل نقم بدورنا نكون قد انتهكنا حقوقهم. يف وقت 

كلنا مدعوون اىل مساعدتهم".

دورة  العام  لالمن  العامة  املديرية  افتتحت  الصحية،  التوعية  اطار  يف 
اسعافات اولية عىل دفعتني خضع لها العنارص الجدد يف االمن العام 

ذكورا واناثا. وقدمها املفتش اول ممتاز ابراهيم كيوان.
يف  وشارك  اسبوعا،  منها  الواحدة  امتدت  مراحل  الدورة عىل  اجريت 
واستخدمت  وتطبيقية،  نظرية  دروس  عنرصا.  تخللتها   20 منها  كل 
فيها املعدات التدريبية الالزمة.  يف نهاية الدورة وزعت الشهادات عىل 

الناجحني بعد خضوعهم الختبار شفهي وخطي .

بالتعاون مع فريق متخصص يف السفارة الفرنسية يف بريوت، نظمت 
دائرة التدريب يف املديرية العامة لالمن العام دورة تدريبية متقدمة 
حول كشف الوثائق املزورة ووسائل اكتشافها وفق التقنيات الحديثة.
شملت الدورة التي اجريت  يف منشآت مطار رفيق الحريري الدويل 
الطباعة  ومعايري  الوثائق  أمن  يف  املتقدمة  التقنيات  عىل  التدريب 
من  وذلك  املزورة،  الوثائق  كشف  وكيفية  االمنية  العالمات  االمنية، 
خالل استخدام املعدات الرضورية ال سيام يف وثائق السفر الفرنسية 
وبطاقة الهوية. اضافة اىل اعطاء فكرة عن العالمات االمنية يف بعض 
الدخول  واختام  االفريقية،  الدول  ببعض  الخاصة  السفر  مستندات 
حول  مناقشات  جرت  ثم  تزويرها.  حاالت  كرثة  اىل  نظرا  واملغادرة 

تحليل املسافرين املشكوك يف أمرهم وكشف منتحيل الشخصية.
اختتمت الدورة بحفل تخّرج حرضه مسؤولون يف السفارة الفرنسية، 
العام،  لالمن  العامة  املديرية  لعسكريي  العايل  املستوى  عىل  اثنوا 
وقدرتهم  فيها،  املختصصون  الخرباء  بها  يتمتع  التي  الكبرية  والخربة 

عىل استخدام املعدات املتطورة يف هذا املجال.

بهدف  عنرصا   17 لحواىل  دورة  العام  لالمن  العامة  املديرية  نظمت 
يتوجب  الذين  املديرية  النقل يف  باصات  بقيادة  متخصصني  تدريب 
حصولهم عىل رخصة سوق فئة »د«. جرت الدورة التي امتدت ثالثة 
اسابيع يف مركز االمن العام يف ساحة العبد، وتضمنت دروسا عملية 
عىل قيادة اآلليات العسكرية، واعطي العنارص الدروس النظرية حول 

مواد قانون السري الجديد. 

والقى مستشار وزير العمل كلمة الوزير محمد 
اوال  يل  "اسمحوا  فيها:  قال  كبارة،  عبداللطيف 
لالمن  العامة  املديرية  اىل  بالتحية  اتقدم  ان 
افرادا، وان احيي  اللبناين، مديرا، ضباطا و  العام 
االجانب  عمل  ضبط  يف  دورهم  و  جهودهم 
اللبنانية. من هنا، وبسبب الدور  ضمن االرايض 
االسايس الذي يلعبه االمن العام، نعقد العديد من 
اآلمال يف الحصول عىل نتائج ايجابية من طريق 
اجتامعات دورية بيننا، مبا يخدم السياسة العامة 
للدولة اللبنانية يف ما يتعلق بعمل االجانب عىل 
التي  الخطوات  اهم  من  لعل  اللبنانية.  االرايض 
نسعى اىل الوصول اليها تحقيق الربط االلكرتوين 
بني وزارة العمل ووحدات االمن العام يف املناطق 
من  والحد  املعامالت  اجراء  يسهل  ما  اللبنانية، 

محاوالت الغش والتزوير" .
كلمة  احمد  عيل  الركن حسن  العميد  القى  ثم 
اللواء عباس ابراهيم تناولت املعاناة التي يعيشها 
السوري،  النزوح  ازمة  اىل  بالنظر  اللبناين  الواقع 
كبري  تحد  امام  نفسه  "يجد  لبنان  ان  اىل  واشار 
وصعب يف هذا املوضوع ال سيام يف ضوء اعداد 
االطفال السوريني النازحني، ومنهم نحو 130.000 
حالة والدة يف لبنان منذ عام 2011"، ُمذكرا بأن 
لبنان يتعامل مع عدد يقارب مليوناً و500 الف 

نازح سوري اىل 500 الف الجىء فلسطيني.
الذي يعاين اصال من  الوطن  ولفت اىل ان "هذا 
يرزح  مواطنيه،  العانة  الكافية  املوارد  يف  شح 

تحت عبء هائل نتيجة االزمة املفروضة عليه". 
واضاف: "الحكومة اللبنانية، ال سيام االمن العام، 
ملتزمة مكافحة عمل االطفال انطالقا من مهامت 
االمن العام يف مراقبة عمل االجانب والحرص عىل 
احرتام حقوق االنسان، امنا املعاناة تأيت من ضعف 
تكفي  ال  التي  الدويل  املجتمع  من  املساعدات 
االطفال.  هؤالء  لحامية  كافية  برامج  لتأسيس 
وان لبنان مل يتنازل يوما عن مسؤولياته يف هذا 
الشأن الدراكه ان اي مساس بحقوق الطفل من 
شأنه ان ميس امن املجتمع، وان حاالت االطفال 
العاملني يف ظروف غري مناسبة اطالقا، هي حاالت 
سيام  ال  االنسان  حقوق  البسط  ومسيئة  مؤملة 
مأساة  يشكل  االمر  هذا  وبات  منهم.  النازحني 
يصعب الكالم امامها، وان املديرية العامة لالمن 
العام استجابة منها خطورة هذا الوضع، انشأت 
دائرة معنية مبراقبة احرتام حقوق االنسان، السيام 
حقوق الطفل، بتلقي التعليم واالمتناع عن العمل 
اىل حني بلوغ السن املناسبة، وهي تقوم بتسيري 
املخالفني  حق  يف  املحارض  وتسطري  الدوريات 

وارسالها اىل الدوائر املعنية يف وزارة العمل".
املساعدات  انتظار  اللبنانية يف  "السلطات  وقال: 
هذه  لتخفيف  الدويل  املجتمع  من  املناسبة 
لالطفال  افضل  حياة  ظروف  وخلق  املعاناة، 
املعرّضني الشكال االستغالل منعا ألن يكونوا نواة 
مشاريع مجرمني يسهل استغاللهم من الشبكات 

االرهابية".

دورة مدّربني على مدّونة 
قواعد السلوك

نظمت املديرية العامة لالمن العام يف ارشاف مكتب املفوضية السامية 
السلوك  قواعد  مدّونة  عىل  مدّربني  تدريب  دورة  االنسان  لحقوق 
لـ22 عسكريا من املديرية العامة لالمن العام، بهدف تطوير مستوى 

االنضباط والسلوك العسكري.
اجريت الدورة عىل مدى اربعة ايام يف ارشاف لجنة برئاسة رئيس دائرة 

حقوق االنسان واملنظامت والهجرة الرائد طالل يوسف. 
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الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة إىل دائرة التحقيق واالجراء من  2017/04/15 لغاية 2017/05/15

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من 2017/04/15 لغاية 2017/05/15

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

122لبناني
242اثيوبي

1اريتري
9اردني

1اميركي
4اندونيسية
2اوكرانيا

3ايران
121بنغالدش

1بوركينا فاسو
2تركي

1تشادي
1تونسي

121لبناني
328اثيوبي

1اريتري
8اردني

1اميركي
4اندونيسية

2ايران
1باكستاني
82بنغالدش

1بوركينا فاسو
2تركي

1تشادي
1تونسي

1الجزائر
1ساحل العاج

1سعودية
22سوداني
1405سوري
1سويدي

8سري النكي
1صينية
11عراقي
2غامبي
3غاني

2فلسطيني
16فلسطيني - سوري

2ساحل العاج
1سعودية
11سوداني
1375سوري
1سويدي

5سري النكي
10عراقي
1غامبي
4غاني

3فلسطيني
16فلسطيني - سوري
1فلسطيني - غزاوي
1فلسطيني - اردني

1فلسطيني - غزاوي
1فلسطيني - سويدي

76فلسطيني الجىء
29فيليبيني

1كاميرون
1كونغو
17كيني
1ليبيا
2مالي

45مصري
20مكتوم القيد

2نيجيري
7هندي

2187المجموع

1فلسطيني - سويدي
70فلسطيني الجىء

27فيليبيني
6كيني
1ليبيا
1مالي

1مدغشقر
46مصري

20مكتوم القيد
1نيبالي
9هندي

2167المجموع

إحصاءات الشهر
52

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من 2017/04/16 لغاية 2017/05/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2017/04/15 و2017/05/15

املجموعاجانبعربلبنانيونحركة تنقل

العددالعددالعدد
7144اثيوبيا

1اريتريا
1ارمينيا

1اوستراليا
1البرازيل
5السنغال

11المانيا
2المكسيك

47الهند
12الواليات المتحدة االميركية

2اندونيسيا
11اوزباكستان

152اوكرانيا
6ايطاليا

2باكستان
2بريطانيا

2الجزائر

21السودان
1العراق

1المغرب

دخول

مغادرة

املجموع

270220

251428

521648

245835

238322

484157

99950

105433

205383

616005

595183

1211188

2بلجيكا
712بنغالدش

29بنين
7بوركينا فاسو

39بيالروسيا
2تايلند
1تركيا

1ترينيدادو توباجو
1تشيكيا
35توغو

2الدانمارك
8الدومينيك

41روسيا
11رومانيا

58سري النكا
3صربيا

4غامبيا
44غانا

10فرنسا
378فيليبين

25كازاخستان
13كاميرون
1كرواتيا

1كوبا
8كيرغيز
1ماالوي

33مولدوف
1نيبال

11نيجيريا
1التفيا

8883المجموع

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
اعتباراً من 2017/04/15  لغاية  2017/05/15 ضمناً

3االردن

8تونس
2سوريا
200مصر

238المجموع

الدولة

الدولةالدولةالدولة

الدولة العددالعدد
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مجموعمختلفهوياتاختامتأشرياتاقاماتجوازاتمطار

40117159سوريا

1010لبنان

325املانيا

33اليونان

22ليبيا

22الواليات املتحدة

11السويد

11العراق

11السودان

134تركيا

11االمارت املتحدة

4758217189املجموع

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

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

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

نيسان 2017

 الوثائق المزّورة
54

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          
نيسان 2017

الدوائر واملراكز الحدودية 
نيسان 2017

عدد الوثائق السورية املزّورة بحسب النوع واملركز الحدودي نيسان 2017

عدد املسافرين مقابل عدد حاميل وثائق مزّورة نيسان 2017

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

725988628.54/100000دائرة املطار

305496237.53/100000مركز املصنع

6949914.32/100000مركز العريضة

0    804000مركز العبودية

0    276540مركز البقيعة

25525195.92/100000مركز مرفأ طرابلس

0    10030دائرة مرفأ بريوت

1212592917.67/100000املجموع
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املفعول الثالث

المدير العام السابق لالمن العام 
المتقاعد  الركن  العميد 

السفير انطوان دحداح
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القبضايات فـي لبنان: 
قطعة ناقصة في سجل تقاليدنا الفولكلورية

صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

58

وجود  املاضية  العهود  مفارقات  من 
كلمة  جمع  وهي  القبضايات،  "جامعة" 
القبضة الضاربة  "قبضاي"، اي الرجل ذو 
ُحرِّف  بالغري،  للتنكيل  يستخدمها  التي 
اللهجات  بتأثري  الصورة  هذه  عىل  لفظها 
وعثامنية  من رسيانية  عليها  التي طرأت 
وغريهام. وهذه الجامعة من الناس مرت 
بالفروسية  اهلها  ُعرف  قدمية  فرتتني:  يف 
واغاثة  الضعيف  ونرصة  واألنفة  والنخوة 
املتخاصمني  بني  الحال  واصالح  امللهوف 
الحكومة  ومساعدة  ناعمة  بديبلوماسية 
من  تقيم  كانت  ولهذا  االقتضاء،  عند 
بيوتهم  يلزمون  رشف"  "ضباط  بعضهم 
الحاجة.  وقت  اليها  تدعوهم  وهي 
هذه  اصحابها  امتهن  فقد  الحديثة  اما 
وبلص  والخوات  االتاوات  لفرض  الحرفة 
الناس وتهريب التنباك واالسلحة وتنظيم 
انفسهم  وتسخري  الغوغائية  االجتامعات 
اخالقهم  فسدت  وقد  السياسة.  لرجال 
االعامل  من  فأتوا  الحكام،  اخالق  بفساد 
ما يذكره اللبنانيون اىل يومنا مبرارة وامل. 

وجاق خاص )وجاق الذعر(
املامليك  عهد  من  اتتنا  البدعة  هذه 
الرجال  من  خاصا  وجاقا  انشأوا  الذين 
وتدبُّر  الجسامين  باالقتدار  املعروفني 
االساسية  غايته  واملخادعات.  الحيل 
والخارج  الداخل  يف  السلطة  مساندة 
الفراده  يدفعها  كان  رواتب  مقابل  يف 
اتوا  وقد  والسياسيون،  واالمراء  الحكام 
والوانا  اشكاال  املستهجنة  االعامل  من 
حتى اصبح اسمهم مرادفا لـ"الشقاوة". 

لبنان  يف  القبضايات  جامعة  قرن  ذر 

واسترشى  قرون،  ثالثة  او  قرنني  منذ 
يف  سيام  وال  املترصفية  ايام  يف  امرهم 
وهم  باشا.  ومظفر  باشا  نعوم  عهدي 
التي  الكّسارة(  )او  العصابات  ارباب  غري 
وتفقدهم  الناس  ترّوع  اعاملهم  كانت 
بتأثري  الطرق  عليهم  وتقطع  امنهم 
الدينية  واملنازعات  السياسية  العوامل 
جامعة  ان  ومع  االقليمية.  املناظرات  او 
الحال جزءا  القبضايات اصبحت يف واقع 
من املجتمع اللبناين، فإننا ال نعرف احدا 
من الكّتاب واملؤرخني اهتم بوضع كتاب 
كل  وفيها  الرجال  هؤالء  اعامل  يسجل 
طريف وظريف وعنيف. لذا فان معظم 
ما نعرفه عنهم هو عبارة عن منشورات 
ما  مع  والصحف.  واملجالت  الكتب  يف 
علق من اعاملهم يف اذهان املعمرين من 

قومنا.
وقد وجدنا يف مكتبتنا ثالثة كتب عالجت 
شاهني  قصة  انفراد:  عىل  بعضهم  قضايا 
قاسم  ملحم  وقصة  عبيه،  من  مرعي 
الساتر  عبد  موىس  عيل  بقلم  بريتال  من 
بقلم  والظلم"  الحزم  و"رصاع  الهمداين، 
بوعينني  سليم  مخايل  املشهور  القبضاي 
من زحلة، وهو يف جزءين ويف نحو الف 
من  وفريا  قدرا  دفتيه  بني  حشد  صفحة، 
وبعض  والعصابات،  القبضايات  اخبار 
لبنان  تاريخ  المتام  يصلح  االخبار  هذه 

العام.
التي  واملبادئ  االصول  عن  النظر  بقطع 
فانهم  القبضايات،  احوال  تنظم  كانت 
ُوجدوا وعاشوا يف لبنان كمنظمة محرتمة 
رجالها  وعالقة  وعاداتها  تقاليدها  لها 
عن  الشذوذ  وكان  بالبعض،  بعضهم 

املجال  هذا  يف  عليها  املتعارف  القواعد 
يورث اوخم العواقب.

َمن هم؟
الوالية  عهدي  يف  القبضايات  عدد  كرث 
بني  الفاصلة  الحدود  وكانت  واملترصفية، 
وحرج  بريوت  جرس  املنطقتني:  هاتني 
يف  جرما  يرتكب  ملن  يكفي  كان  بريوت. 
لبنان،  جبل  اىل  يهرب  ان  بريوت  والية 
املتمتع آنذاك باالمتيازات املعروفة، حتى 

يعز عىل الحكومة القبض عليه بسهولة.
يديرون  بريوت  قبضايات  بعض  وكان 
املقاهي: قهوة الحاج داود، قهوة القزاز، 
الجميزة  ومقاهي  املناخلية،  قهوة 
واملزرعة  بريوت  ورأس  والربج  واالرشفية 
منهم  اآلخر  البعض  اما  العرب(.  )مزرعة 
القهوة  لرشب  املقاهي  هذه  يرتاد  فكان 
وطاولة  الورق  ولعب  الخمرة  واحتساء 
سيام  ال  النارجيلة،  تدخني  او  الرند 
املقالب  لالجتامع بزمالئه من اجل تدبري 

واملؤامرات واملغامرات.
الحوادث  تلك  ذكرى  استعدنا  نحن  ولنئ 
او  بها  التشهري  يف  منا  رغبة  ذلك  فام 
ذلك  من  غايتنا  وامنا  حصولها،  تربير 
التاريخي  الصعيدين  عىل  االخبار  رسد 
الطالعة  االجيال  اليقاف  والفولكلوري 
للوقوع  تجنبا  صورها  عىل  اللبنانيني  من 
الُنُظم  عىل  املحافظة  ألن  امثالها،  يف 
بني  السلمي  التعايش  وعىل  والقوانني، 
عىل  برهان  هي  الوطن،  فئات  مختلف 
من  نصيبها  وعىل  الشعوب  تحرضُّ  مدى 

االجتامعي. التهذيب 
بالفروسية،  امتازوا  الذين  القبضايات  اما 
ولهم مواقف تدل عىل عقلية تلك االيام 
الرشف،  عىل  املحافظة  من  يخامرها  وما 
وحامية  االذى،  ودفع  الحقوق،  وصون 
من  فهم  الفقري،  ومساعدة  الضعيف، 
الياس  ومنهم:  والجبل  بريوت  سكان 
الحلبي، عبدو نّصور، سليم مبارك، شاكر 

وغندور زريق، ابو الروس، باز باز، جرجي 
ريشا،  الياس  كريكر،  جرجي  بشور، 
يوسف  الخوري،  نعيم  قازان،  جرجي 
نخله  خليفة،  اسعد  الديراين،  وحسن 
كنعان،  شاكر  نخله  واخوته،  العربانية 
ابوخليل حداد،  بشارة لويس، نخلة حنا، 
جربان ابيض. ومن بعد الحاج نقوال مراد، 
مصباح  وابوه،  الجاك  احمد  يزبك،  حنا 
رمضان، حسني خريرو، عثامن عبد العال، 
شاتيال،  الدين  سعد  االنكدار،  عبيدو 
احمد  العرب،  ابوقاسم  بيضون،  درويش 
عفيف  ابو  القهوجي،  خرض  العال،  عبد 

كريديه.
بوعينني،  مخايل  قاسم،  ملحم  البقاع:  يف 
وابن الربكس، وعنرت بوزهر، وغريهم ممن 
والنخوة  الشجاعة  لهم مواقف تدل عىل 

واألنفة.
املناطق  يف  منهم  جامعة  هناك  كان 

الباقية.

من حوادثهم
كثرية  ونوادرهم  القبضايات  حوادث 
غري  لكنها  ومقلقة،  ومسلية  ومضحكة 
فراغا  ت  لسدَّ ُكتبت  لو  وهي  مسطورة، 
عىل  عالوة  الفولكلوري.  سجلنا  يف  كبريا 
بني  تقع  كانت  التي  الفردية  الحوادث 
تنشب  كانت  انفسهم،  القبضايات 
الهوائهم  وفقا  وفنت  مشاجرات  بسببهم 

من دون ان يكون للمواطنني يد فيها. 
مزرعة  كان  النصارى  قبضايات  موئل 
اما  واملصيطبة،  واالرشفية  العرب 
البالط  وزقاق  البسطة  فلهم  املسلمون 
وعني املريسة ورأس بريوت. وكانت هذه 
ُيقتل  معارك  اىل  احيانا  تتحول  الحوادث 
 1878 عامي  حدث  كام  العرشات  فيها 
اليها  االشارة  مبجرد  ونكتفي  و1906، 
العثامين"،  التاريخ  "فلسفة  كتاب  )راجع 
محمد  ملؤّلفه   ،52 الصفحة  الثاين،  الجزء 

بيهم(. جميل 

"ضد الطربوش"
محمد  السلطان  ارتقاء  عند   ،1909 عام 
مصالحة  جرت  جدوده،  عرش  رشاد 
يف  واملسلمني  النصارى  بني  احتفالية 
البسطة  قبضايات  وتبادل  بريوت، 
واالرشفية الزيارات. وكان سبق عام 1906 
ان القبضاي ابواحمد الجاك عقد اجتامعا 
ملناسبة حرب العصابات القامئة بني النمسا 
وتركيا، فوقف خطيبا يف املجتمعني منددا 
مصنوعاتها،  مبقاطعة  ومناديا  بالنمسا 
بريويت  كل  فصاعدا  اآلن  "من  قاله:  ومام 
ومنافقا"،  مارقا  يكون  بالطربوش  يعتمر 
لظنه ان الطربوش من مصنوعات النمسا 
الطربوش  زال  وما  كذلك.  ليس  انه  مع 
اليها  اللبنانيني ويعود  يختفي عن رؤوس 
الشوف  يف  اما  السياسة.  لتقلبات  وفقا 
اىل  مائال  طربوشه  يلبس  فالجنبالطي 
اليمني، واليزبيك يلبسه مائال اىل الشامل. 

فتأّمل.

ابوالروس
االرشفية  شباب  شيخ  ابوالروس  كان 
عندما نشبت الحرب بني روسيا واليابان. 
انحاز عمليا  ارثوذكسيا،  كان صاحبنا  وملا 
رجاله  واطلق  الروس  جانب  اىل  وفكريا 
يف  وينشدون  ويتوعدون  يتهددون 
متجيد  يف  الحامسية  االناشيد  الشوارع 
"املسكوب"، ومنها انشودة عىل لحن "يا 

بنات اسكندرية" هذه بعض مقاطعها:
قيرص الروس نقوال  صنـه يـا مّنـان

واجعل الفوز حليفه   فـي حرب اليابان
د اللهم عهدا      فـي حرب املجوس جدِّ

راية الصليب عونا     للجنود الروس
مكان  يف  يجتمعون  ورجاله  ابوالروس  وكان 
بريوت،  يف  دميرتيوس  القديس  كنيسة  قرب 
فيشرتكون وهميا يف املعارك اىل جانب جيوش 
بخناجرهم  اليابان  جنود  ويحصدون  روسيا 
ُوقِّعت  يوم  ذات  وعصيهم.  ومسدساتهم 

َمن  فجاء  وامليكادو،  القيرص  بني  الهدنة 
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قصة القبضايات صفحة قدمية يف سجل 
طواها  الفولكلورية  وتقاليدنا  احوالنا 
الزمن او كاد، وال يزال بعض اللبنانيني 
مبتعة  سطورها  يقرأون  القدامى 
عهدهم  اىل  بهم  ترجع  ألنها  ل  وتأمُّ
يف  واملترصفية  الوالية  ايام  اىل  االول، 

شؤونها وشجونها.



القتال  رحى  وقف  عن  الروس  ابا  ابلغ 
االرشفية  شباب  زعيم  من  كان  فام  بينهام، 
وقال  ارضا  طربوشه  وطرح  انتفض  ان  اال 
القيرص  ريض  اذا  ناس،  يا  "اشهدوا  لجامعته: 
بالهدنة فان ابا الروس هنا ال يرىض بها ابدا". 

"عـون الله"
طرابلس  عىل  ايطاليا  اعتدت   1912 عام 
للسلطنة  تابعة  كانت  التي  الغرب 
متخر  الحربية  سفنها  واخذت  العثامنية، 
لنسف  املتوسط  االبيض  البحر  عباب 
باملدرعة  لحقت  وقد  العثامنية.  السفن 
العثامنيني  "انقرة"  وبالطوربيد  الله"  "عون 
قيامة  فقامت  ودمرتهام،  بريوت  مرفأ  يف 
املرفأ  اىل  القبضايات  وأرس  بريوت،  اهايل 
فاطلقت  االيطالية،  السفن  من  لالنتقام 
عددا  وقتلت  عليهم  مدافعها  نريان  هذه 

كبريا من املهاجمني.

الزيبـق علـي 
الحلبي  الياس  القبضايات  مقدام  امتاز 
بخفة الحركة والتحايل يف االفالت من ايدي 
يف  تفوق  واالعيب  رضوب  وله  الجنود. 
فنونها عبقرية الشاطر عيل الزيبق املرصي، 
او  راهب  ثوب  يف  احيانا  يظهر  كان  اذ 
يستنبط  كان  العسكر  داهمه  واذا  راهبة، 
وكان  منهم.  نفسه  لينقذ  مخرجا  فورا 
يحمل عىل جسمه ذخائر القديسني وصور 
آذار   14 يف  تويف  وتعاويذ.  كحرز  االتقياء 
عام 1934، فمىش رفاقه ومحبوه يف مأمته. 
مقهى  سقط  ان  ذاته  الوقت  يف  صادف 
فامت  الربج.  محلة  يف  الرشق"  "كوكب 
تحت انقاضه نحو اربعني شخصا. كان هذا 
العدد سريتفع اىل ما يفوق الحد لو مل يكن 
جنازة  يف  املقهى  هذا  رواد  من  كبري  عدد 

الياس الحلبي. صاحبهم 

سليم مبارك
وهرب.  كثريين  اشخاصا  قتل  مبارك  سليم 

وقد ُوفِّق العساكر اىل معرفة مقره فدهموه 
فيه، ففر من امامهم اىل محلة "مّخاضة فرن 
الشائكة  باالسالك  تعرثَّ  وهناك  الشباك"، 
التي كانت تفصل بني بستان وآخر فسقط، 

وقبل ان يدركه رجال الضابطية رشب كمية 
فورا وهو  كانت يف جيبه، فامت  السم  من 
بأعىل  نادى  "سليم  قصيدته:  مطلع  يردد 

الصوت صادوين...".

القبضايات  هؤالء  اعامل  تفاقمت  ملا 
باشا،  مظفر  وبعده  باشا،  نعوم  أمر 
احياء  عليهم  والقبض  جديا  مبالحقتهم 
عىل  قاسية  تدابري  وفرض  امواتا،  او 

الضباط والجنود وصوال اىل هذه الغاية. 
ُقبض  َمن  عىل  وُقبض  ُقتل،  َمن  فُقتل 

عليه منهم. 
اخذت  حتى  االنتداب  عهد  بدأ  وما 

ان  اىل  فشيئا،  شيئا  تذوب   فلولهم 
سوى  فيه  منهم  يبَق  مل  عهد  اىل  وصلنا 
بريوت  "قبضايات"  باعامل  تنطق  ذكريات 

وجبل لبنان.

عبدو نصور.

مخايل بوعينني مع ملحم قاسم املرصي.بشارة لويس. القبضاي الكبري والشهري ملحم قاسم محاطا برجاله.  

عامد العاقوري مع حفيده. خليل عون.سليم مبارك.

قبضايات لبنانيون
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بأقالمهم  

حتى ال ينقطع الخيط الرفيع!

عماد مرمل*

احيا لبنان يف السادس من ايار ذكرى شهداء الصحافة الذين سقطوا يف 
مواجهة التسلط العثامين. الحقيقة، ان معركة الصحافة ضد التسلط 
بكل انواعه واشكاله ال تزال مستمرة حتى اآلن، وهي معركة تندرج يف 
اطار واجبات السلطة الرابعة التي يفرتض ان تشكل باستمرار مرآة الرأي 

العام و"مكرب الصوت"، مهام كانت الضغوط املضادة.
هذا الدور الرسايل مل يشفع الصحابه. بالتايل مل يعفهم من امثان باهظة 
العمل  التعسفي من  العرق، والرصف  وبذل  الدم،  بذل  بني  تراوحت 
بفعل املتاعب املادية لبعض املؤسسات، والرصف القرسي نتيجة اقفال 

مؤسسات اخرى كام حصل مع جريدة "السفري".  
ليس خافيا ان الصحافة الورقية تواجه تحديا وجوديا يف املرحلة الحالية، 
يتعلق  ما  سيام  ال  االعالمية،  اللعبة  قواعد  يف  التحوالت  وطأة  تحت 
بالثورة التكنولوجية التي همشت دور الورق، يف مقابل توسع هائل يف 

مساحة مواقع التواصل االجتامعي ونفوذها العابر للحدود والشعوب.
مع ذلك، فان الصحافة ستكمل بـ"اليل بقيوا"، وهؤالء ال يزالون مسكونني 

بهاجس املهنة التي تحرض دامئا عىل التميز والتفرد والتفوق والتمرد.
ميكن القول ان لدى الصحايف الحقيقي ميال فطريا او غرائزيا لصناعة 
السبق املهني املرشوع، بل انني ادعي ان الصحايف الذي ال ميلك هذا 
و"ادرينالني  االعالمية"  "الهرمونات  يف  نقص  من  يشكو  امنا  الشعور 
الشغف" بهذه املهنة، ليتحول مع الوقت اىل مجرد موظف، يحسب 

قيمة العمل بالساعات وليس باالنجازات.
لكن مهال. هذه نصف الحقيقة. اما نصفها اآلخر فهو ان السبق الصحايف 
يجب ان يكون محكوما بضوابط مهنية واخالقية، لئال يعطي مفعوال 
عكسيا ويتحول من رضورة اىل رضر، ما يوجب من االعالمي اعتامد 
رقابة ذاتية وطوعية، غري مبالغ فيها، تكون مثابة مصفاة لتكرير "الخرب 
الخام" قبل ضخه اىل املتلقي، بحيث تصبح الحرية مرتافقة ومتصالحة 

مع حس املسؤولية، من دون ان يعني ذلك تقييدها.
مبيزان  االستعانة  احيانا  تتطلب  التي  واملرهفة  الدقيقة  املعادلة  انها 
الجوهرجي للمحافظة عىل التوازن الجوهري، بني حرية نقل املعلومات 
واالخبار من جهة، ومتطلبات حامية االمن القومي للوطن من جهة 

اخرى، بحيث ال ينقطع الخيط الرفيع الذي يفصل بني الحرية والفوىض، 
مع التشديد يف الوقت ذاته عىل وجوب ان ال تتخطى السلطة حدود 

دورها اىل مامرسة القمع باسم املحافظة عىل االنتظام العام.
املصلحة  الصحايف  السبق  يراعي  ان  يجب  املعايري،  هذه  من  انطالقا 
ان تعطى  ينبغي  بينهام،  العليا، فاذا تضاربا وكان ال بد من االختيار 
االفضلية ملقتضيات املصلحة الوطنية االوسع. وانا اعرف واعرتف بان 
هذا الخيار ليس سهال عىل االعالمي الذي اصعب ما ميكن ان يواجهه 
هو االمتناع عن نرش خرب يتفرد به. لكن عليه هنا ان يبذل جهدا لتغليب 
الحس الوطني عىل حامسته املهنية، اذا كان من شأن تعميم ما يعرفه 
اثارة نعرات طائفية ومذهبية، او  ان يحدث ارضارا فادحة، من نوع 

التسبب يف اي شكل آخر من اشكال التهديد لالمن القومي. 
لتقريب الصورة، ارسد تجربة شخصية خضتها منذ فرتة، حني استطاعت 
مخابرات الجيش توقيف انتحاري قبل ان يفجر نفسه يف مقهى "كوستا" 
يف شارع الحمرا. يومها روت يل مصادر امنية عددا من الخفايا املتعلقة 
بهذا االنجاز، لكنها متنت عيل عدم نرش بعض التفاصيل الدقيقة، الن 
امنية قد  الكشف عن ارسار  املعركة مع االرهاب مستمرة وال يجب 
يستفيد منها االرهابيون يف ما بعد لالفالت من قبضة االجهزة الرسمية. 
يف تلك اللحظة مل يكن امامي سوى ان اتجاوب مع هذه الدعوة، رغم 
اولوية حامية االستقرار  التي كانت يف حوزيت، الن  املعلومات  اهمية 

تتفوق عىل ما عداها.
ان العالقة بني االعالم واالجهزة االمنية يجب ان تكون محكومة بالثقة 
والتعاون، خصوصا يف مواجهة االخطار والتهديدات الكربى التي تتطلب 
انها  االجهزة  ملعظم  يسجل  انه  علام  تصادمها.  وليس  االدوار  تكامل 
اصبحت اكرث انفتاحا عىل االعالم وتواصال معه، بعدما كانت يف السابق 
متيل اىل االنغالق واالنكامش، من دون ان تعني مرونتها التفاعلية انها 
نقاط قوتها يف  التي ترمي اىل حامية  الرضورية  تخلت عن ضوابطها 

مواجهة التحديات.
                                                                     

* صحايف يف جريدة "الديار" ومعد ومقّدم برنامج "حديث الساعة" يف قناة "املنار"

البروفسور
ايلي عساف ضيف العدد

كيف نحافظ على االستقرار؟
يرتكز االستقرار عىل مفاهيم ومبادئ تنظيمية اساسية يف املجتمع.

"ان املجتمع املنّظم هو مجتمع مستقر". هذا ما يتفق عليه الباحثون 
يف علم السياسة واالقتصاد واالجتامع. ومن اجل بناء مجتمع منظم، 

ينبغي عىل املؤسسات التي تعمل داخل نظامه ان تكون مستقرة.
يشهد لبنان اليوم حالة استقرار. لكن هل هذا يعني اننا يف مجتمٍع 
تستدعي  استثنائية  حالة  انها  أم  مستقرة،  مؤسساتنا  وان  منظم؟ 

التبرص والوعي واالدراك لهذا الواقع؟
نظرية  وفق  تعمل  مؤسساتية  انظمة  عىل  االستقرار  نظرية  تنطبق 

التوازن.
هل انظمتنا املؤسساتية يف توازن؟

عدم  حالة  يف  اننا  القول  ميكننا  اقتناعاتنا،  مع  منسجمني  نبقى  ليك 
توازن مستقر، اي اننا يف حالة استقرار هش. اذا ما هي العوامل التي 
املستقر؟  التوازن  حالة  اىل  نعرب  ليك  معها  والتفاعل  التعاطي  علينا 

بالتايل الحفاظ عىل االستقرار الفعيل والدائم؟
اذا نظرنا من حولنا، نرى اننا اليوم:

ثورة  اي يف  املسافات،  الوقت وقرص  بالرسعة يف  يتصف  ـ يف عامل   1
علمية تكنولوجية بّدلت امناط الحياة يف املجتمعات.

البطالة  فيها  وتتزايد  والنزاعات  الحروب  بها  تعصف  منطقة  يف  ـ   2
اىل  مؤرش  اي  االفق  يف  يلوح  ال  املنظور  املدى  ويف  الفقر.  وحاالت 

نهايتها.
العام  الدين  وازدياد  االقتصادي  النمو  وترية  تراجع  حالة  يف  ـ   3

والضغوط عىل السياسات النقدية واملالية.
4 ـ يف حالة عرقلة التوازن واالنسجام بني السلطات.

5 ـ يف حالة انتظار نتائج عملية اعادة تنظيم املنطقة، بدءا من اعادة 
ترسيم الحدود وصوال اىل انشاء انظمة جديدة.

6 ـ يف حالة قلق دائم وخوف عىل املصري.
منا  يتطلب  الداخل  عىل  وانعكاسه  واالقليمي  الدويل  الواقع  تداخل 

فهمه بابعاده كلها وبعمق كبري.
علينا: بالتايل، 

1 ـ ان نعيد ارساء الثقة يف انتامئنا اىل وطننا، اي بناء الحس الوطني 
والتخيل عن العصبيات والفكر العشائري والقبيل.

الزبائنية  نبتعد عن  الكفايات وان  ـ ان نبني مؤسسات تستقطب   2
التي  االمتحانات  عن  التخيل  خالل  من  التوظيف،  يف  واملحسوبيات 

ويا لالسف، جعل من مؤسساتنا  الذي،  املذهبي  التوزيع  ترتكز عىل 
مركزا للعاطلني عن العمل.

3 ـ ان ُنقدم فعليا عىل معالجة آفة الفساد التي جعلتنا نخجل امام 
املجتمع الدويل بتصنيف لبنان يف مرتبة متدنية جدا.

ما  القومي،  والدخل  الوطنية  الرثوة  توزيع  آليات  بناء  نعيد  ان  ـ   4
يعني ان نعيد النظر يف النظام الرضيبي ليك ال يبقى نظاما محاسبيا:
التسليف رشائح املجتمع برمته وعدم حرصها  • ان تطاول سياسات 

معينة. بفئات 
• ان يتم اعادة النظر يف سياسة الرواتب وتقليص التفاوت بني فئاتها 

لتجنب نزاعات اجتامعية شهدها التاريخ يف ما مىض.
االنسانية واالخالقية مكانتها، وان ال نخضع  القيم  اىل  نعيد  ان  ـ    5

للقيم املادية فحسب التي تجعل مجتمعنا يف حالة انعدام الوزن.
واقع االستقرار الذي نعيشه ليس اال حالة استثنائية عواملها خارجية 
عىل  والعمل  الواقع،  هذا  ادراك  علينا  لذلك  الداخل.  من  نابعة  غري 
معالجة االختالالت املوجودة واتخاذ قرارات جريئة يف املجاالت التالية:

اوال ـ يف املسألة الوجودية للكيان اللبناين: 
هل هذا الكيان مهدد؟ يرزح لبنان اليوم تحت ضغط سكاين اجنبي 
)ما بني نازح والجئ وعامل( يفوق طاقته عىل التحّمل واالستيعاب. 
فاكرث من 50% من سكانه غري لبنانيني، ما يجعل الرتكيبة املجتمعية 
والكيان برمته يف حالة اقل ما يقال فيها انها مهددة بالسقوط. لذلك، 

ينبغي اتخاذ القرارات التي تحول دون الوصول اىل هذا املنحى.
ثانيا ـ يف املسألة السياسية:

ان الواقع السيايس املتأزم واتباع سياسات "اللعب عىل شفري الهاوية" 
يدفعنا نحو املجهول. لهذا السبب علينا ان نبني سياسات تعيد ارساء 

التوازن واالنسجام يف املؤسسات.
ثالثاً ـ يف املسألة االقتصادية: 

ان الواقع االقتصادي املتأرجح يف البلد يحتم اتخاذ القرارات البعيدة 
من  تنتج  قد  التي  السلبية  النتائج  من  ادراك  وما  الثقة.  زعزعة  من 

فقدان هذه االخرية!
القرارات  اتخاذ  لبنان  يف  االستقرار  عىل  الحفاظ  يتطلب  الختام،  يف 
الجريئة والحاسمة من الداخل بدال من االتكال عىل الخارج، ألن لهذا 
القضاء عىل  بالتايل اىل  الخارج نفسه مصالح ميكن ان تتبّدل وتؤدي 

نعمة االستقرار التي يطمح اليها لبنان ومواطنوه.
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جمعية believe آمنت باألطفال والشبيبة لبناء إنسان مسالم
برامج تنمية مهارات واكتساب مفاهيم جديدة

تربية

برز يف السنوات االخرية اهتامم جمعيات اهلية بوضع الشباب يف لبنان، مبشكالتهم 
مع انفسهم واهلهم ومجتمعهم، فطرحت الحل عرب برامج تدريبية لتنمية املهارات 
واكتساب مفاهيم جديدة يف الحياة. ما ميز جمعية believe، يف هذا املجال، اميان 

اشخاص بان وضع البلد، يك يتحسن، يجب العمل عىل االطفال والشبيبة

اعتمدت جمعية believe يوم تأسيسها عام 
طويلة  لسنوات  طبقت  برامج  عىل   2014
اوضاعا  عاشت  لبنان  غري  اخرى  بلدان  يف 
شبيهة باوضاعه. اهمية هذا االختيار تكمن 

امر بارز هو تكوين مفاهيم جديدة مغايرة 
انه  عىل  القائد  اىل  النظرة  منها  للسابق، 
اليوم  شباب  وعىل  املخدوم،  وليس  الخادم 

ان يتعلموا هذا الفن.
يف حوار مع "االمن العام" تحدثت رئيسة 
الجمعية تانيا صدقة ونائب الرئيس روجيه 
التي  نارض عن اهداف الجمعية، واالفكار 
لتالمذة  التدريبي   برنامجها  يف  اعتمدتها 

املدارس.

وانعكاساتها  التجربة  هذه  نتائج  معرفة  يف 
عىل الشبيبة قبل تطبيقها، من اجل التوصل 
هذه  جعلت  التي  الطريقة  معرفة  اىل 
الجمعية  مرشوع  يف  مساملة.  املجتمعات 

املقال

مهام اختلف التوجه  او الرؤية لدى الجمعيات االهلية يف لبنان، هناك قاسم 
املشكالت  اىل  الدل  عىل  يرتكز  الذي  االجتامعي  العمل  هو  يجمعها،  مشرتك 
املتوارثة والطارئة حديثا، ايضا، التي احدثت عطبا يف املجتمع من خالل انسانه، 
باعتباره املتأثر االول بكل ما يحدث من حوله، ويف الوقت نفسه عليه ان يكون 
لذا،  فيه.  داخليا  اثرا  ترك  لكل حدث  السلبية  اآلثار  االسايس يف محو  الفاعل 
مع  العمل  تضع  تحركها،  ومرشوع  برنامجها  االهلية  الجمعيات  تحدد  عندما 

االنسان، بشكل مبارش، يف املرتبة االوىل، باعتباره الهدف من وجودها.
وهل  التخطيط،  اسلوب  يف  هو  املجال،  هذا  يف  واخرى  جمعية  بني  الفارق 
سيكون منصبا عىل الحارض ملعالجة مشكالته، ام سيتجه نحو بناء املستقبل. 
يف بعض االفكار املطروحة العادة بناء االنسان واملجتمع من جديد يشء من 
املثالية املشبعة باالحالم، ملا ال، رشط ان توضع لها طريقة تنفيذ عملية نحصد 

منها ما كنا نرجوه منذ زمن بعيد.
مشكلة مجتمعنا هي يف سريه نحو التطور املزيف فيام عقول الناس فيه منغلقة 
ومتزمتة، ويف اتجاه ان تصبح اكرث تزمتا. مسؤولية الجمعيات االهلية، يف هذا 
ناحية ترصفاته  االنسان، من  السلبيات يف  ازدياد  الوضع، ستزداد صعوبة مع 
واسلوب تفكريه، او نظرته اىل نفسه واىل الغري، خصوصا، بعدما اصبح معزوال 

عن مجتمعه يف زمن التواصل االجتامعي.
تنمية  اىل  الهادفة  االخرية،  السنوات  يف  الطروحات،  كرثت  السبب  لهذا  رمبا، 
النفسية  الناحيتني   من  يخصهم،  ما  بكل  االهتامم  واىل  الشباب  مهارات 
واالجتامعية، اىل درجة حملت بعض هذه االفكار توجهات تدلهم اىل املستقبل 

االفضل، لتصبح هذه الجمعيات مثابة مرشد لهم.
املشكلة، هنا، هي ان التطور اخرتق مجتمعا مكَبال بالعقد  املتوارثة التي مل 
نهائيا  لبنان محوها  النفسيني واالجتامعيني يف  يستطع احد من االختصاصيني 

من العقول، او من الترصفات التي تأمتر مبا متليه هذه العقد عليها.
يف  تغيري  اداة  يكون  مسامل  انسان  بناء  حول  طروحات  من  يقدم  ما  جميل 
عىل  االنسان  هذا  سيقدم  كيف  لكن  مستقبال.  فيه  سالم  صانع  او  مجتمعه، 
هذه  ترتيب  نرى  لذا،  نفسه.  مع  السالم  يعيش  ال  وهو  كهذه  جبارة  خطوة 
املشكالت حسب اولوياتها، من ناحية االهمية، هو اجدى واكرث نفعا لها. فال 
يجوز ان ننظر اىل ظاهر املشكلة ونتناىس ما هو مخبأ يف العمق، النه، يف نظرنا، 

ارضية مؤهلة لرتاكم املشكالت يف االنسان.
لها  او حياتية  اجتامعية  نرى عالجا جذريا الي مشكلة،  الواقع، ال  مع هذا 
او  املهنة،  او  العلمي،  االختصاص  اختيار  ناحية،  من  االنسان  مبصري  عالقة 
االرتباط العاطفي، او تحديد اطر املستقبل، اذا مل يتم التوقف عىل املسائل 
النفسية بغية عالج ما هو عالق فيها، كالخوف من الغد باعتباره املجهول عند 

جيل الشباب.

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

من أجل الغد 
ال الخوف منه

■ ما الغاية من تأسيس جمعية believe؟
□ تأسست الجمعية عام 2014 مببادرة من 
مجموعة اشخاص يؤمنون بان وضع البلد، 
الشبيبة  عىل  العمل  علينا  يتحسن،  يك 
مسامل  انسان  بناء  اجل  من  واالطفال 
يستطيع  حياته  يف  واهداف  آفاق  لديه 
هؤالء  استطاعة  ويف  بلده.  يف  يحققها  ان 
يكونوا  ان  عليهم،  العمل  بعد  االفراد، 
بان  نحلم  نحن  مجتمعهم.  يف  تغيري  اداة 
من  وقويا  ومتطورا  متمكنا  مجتمعنا  نرى 
تصبح  اجيال،  او  خالل مجموعات شبابية، 
هي  هذه  السالم.  صانعي  من  مستقبال 
وقد  عام،  بشكل    believe جمعية  رؤية 

وضعت اهدافا عدة لتحقيق رؤيتها.

ترتجم  وكيف  االهداف  هذه  هي  ما   ■
عمليا؟ 

□ نعمل عىل ثالث فئات عمرية: االطفال، 
عملنا  ينتقل  ثم  من  والشباب.  املراهقون، 
تحضرينا  عند  املدرسة.  واساتذة  االهل  اىل 
تغيري  اداة  او  جديدا  ليكون  االنسان  هذا 
بيئته  تحضري  علينا  مجتمعه،  يف  ايجابية 

ايضا لتتلقى افكاره والطريقة التي يتعاطى 
فيها مع مجتمعه او مع نفسه واهدافه يف 
احاطته من  بهدف  ايجابيا  واحالمه  الحياة 

كل الجهات. 

■ عىل اي مواضيع تركزون يف عملكم مع 
الشبيبة؟ 

حياته  رؤية يف  الشاب  لدى  تكون  ان   □
معنى  لها  اهدافا  يضع  وان  الخاصة، 
يف  للميض  خطة  تحديد  مع  الحياة،  يف 
نخطط  "كيف  عنوان:  تحت  تحقيقها 
هناك  حياتنا؟".  اهداف  تنفيذ  اجل  من 
شبان عىل عتبة الجامعة ال يعرفون حتى 
جانب  من  يختارون.  اختصاص  اي  اآلن 
الفكر  الجمعية اىل تطوير  آخر نهدف يف 
واستثارة  الشباب  جيل  لدى  النقدي 
تطارح  واىل  التعلم،  اىل  لديهم  الحاجة 
والجوانب  االجوبة  اىل  وصوال  االسئلة 
يحدث  ما  كل  يف  والسلبية  االيجابية 
تطور  احداث  عىل  عملنا  يف  حولهم.  من 
وشخصياتهم  الشباب  بنية  يف  داخيل 
التي  املرحلة  بعد  تدريبهم،  اىل  نعمد 

صدقة: نعمل على خلق
ذهنية جديدة

ما نقدمه في
التدريبي  برنامجنا 
مفقود في لبنان

رئيسة جمعية believe تانيا صدقة. 

لكن  القيادة،  فن  مهارات  عىل  ذكرتها، 
القائد  عن  املألوفة  النظرة  باتباع  ليس 
من  هو  انه  عنه  واملعروف  لبنان،  يف 
دون  من  تنفذها  والناس  القرارات  يتخذ 

املجال  هذا  يف  اليه  نسعى  ما  اعرتاض. 
تعترب  نهج جديد وذهنية جديدة  ادخال 
املسؤول  االشخاص  خدمة  يف  قائد  كل 
بل  املخدوم  هو  ليس  انه  مبعنى  عنهم، 
الذي يخدم غريه. غايتنا تنمية هذا الفكر 
مهاراتهم  يعكسوا  يك  الشباب  عقول  يف 
بها عىل خدمة   يتمتعون  التي  والكاريزما 

مجتمعهم واالنسان املحتاج فيه.

اىل  ليصل  االوالد  مع  نشاطكم  يتوسع   ■
االهل. حول اي نقاط بالتحديد؟ 

االطفال  مهارات  عىل  عملنا  خالل  من   □
عالقات  يبنوا  ان  اىل  نسعى  واملراهقني 
اوالد  مثة  عائالتهم.  مع  وسليمة  صحيحة 
امام  هواجسهم  عن  التعبري  يحسنون  ال 
السباب  واما  الخوف  بدافع  اما  اهلهم، 
اخرى اعتقد انها تربوية. يف املقابل، هناك 
يبوحون  ما  ابناءها عىل  تعارض  ال  عائالت 
به فتضيع االدوار ومواقع السلطة يف البيت 
بطريقة  احيانا  تفهم  الحرية  الن  والعائلة، 
غريبة وخاطئة. دورنا يف هذه الحال متكني 
االوالد عرب تقنيات معينة من اتقان عملية 
تواصل تساعدهم عىل التعبري عن وجعهم 
او  يزعجهم  يشء  كل  وعن  فرحهم،  او 
يرتاكم  الغضب  نرتك  ان  بدال من  يفرحهم. 
اىل  فيلجأون  االنفجار،  اىل حد  نفوسهم  يف 
مبا  البوح  نعلمهم  فعل،  كرد  معني  ادمان 
او ال خصوصا  يزعجهم ومتى يقولون نعم 

اذا كان يف االمر ما يؤذيهم.

■ ما الذي تحقق من هذا التوجه كنتيجة 
عملية؟

العمل   believe اهدافنا يف جمعية  □ من 
مصالحة  طبعا،  املصالحات.  تحقيق  عىل 
الفرد مع نفسه اوال، فمن يدعو اىل السالم 
اىل  ليتحول  مساملا  شخصا  يكون  ان  عليه 
من  اليومي،  بالتفاعل  تبدأ  سالم.  حامل 
اليه،  والنظرة  اآلخر  مع  التعامل  طريقة 
نتيجة  تجمع. هذه هي  التي  فاملحبة هي 
خصوصا  عليها،  عملنا  التي  املصالحات 
تدريجا،  سيتخلصون  الذين  الصغار  مع 
عقد  من  املهارات،  وتنمية  التدريبات  مع 

كانت الرتبية واسلوبها الخاطئ وراءها. 
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يف تعزيز هذا الجانب، اي املصالحة مع 
مع  يتصالحون  والبيئة،  االهل  ومع  النفس 

وطنهم.

عىل  املرشفون  يحمله  اختصاص  اي   ■
الدورات التدريبية وكم يبلغ عددهم؟ 

تتوزع  مدربا   25 اىل  عددهم  يصل   □
وعلم  االجتامع  علم  عىل  اختصاصاتهم 
اىل  اضافة  والرتبية،  االجتامعي  النفس 

االجتامعيات. املساعدات 

املدارس،  اختيار  يتم  اساس  اي  عىل   ■
بحسب نوعية الشبيبة املوجودة فيها؟ 

□ ما من مدرسة يف لبنان من املحتمل ان 
لالطفال  تجمعا  باعتبارها  معها  نتعامل  ال 
او للشبيبة، وكل واحد منهم هو جزء من 
مرشوعنا. اما اذا كان برنامجنا ينطبق عىل 
فاقول  ال،  ام  املدارس  يف  الشبيبة  نوعية 
ال  الن  نقدمه  ما  اىل  حاجة  يف  الناس  كل 
املواد  يف  حتى  آخر،  مكان  يف  له  وجود 
مثال،  املدنية،  الرتبية  هناك  التعليمية. 

ملاذا ال يحّسنون مضمونها؟ املضمون الذي 
لهذا  لبنان،  يف  مفقود  يف مرشوعنا  نقدمه 
يف  الجميل  لكن  الجمعية.  اسسنا  السبب 
برامج  يتلقى  املدارس  بعض  ان  هو  االمر 
مدارس  النها  نقدمها  التي  النوعية  من 
منفتحة متطورة، وقد سلكت هذا االتجاه 
اكرث  اليها  الدخول  يصبح  لذلك  قبل،  من 
الستثناءات.  وجود  ال  عملنا  يف  سهولة. 
نعد  مرشوع  هناك  الخطوات  هذه  ضمن 

له للعمل مع املدارس الرسمية.

■ يعتمد الربنامج التدريبي يف املدارس عىل 
تجارب مجتمعات غربية. ما هو سبب هذا 

االختيار؟ 
  believe جمعية   انطالقة  لدى  اعتمدنا   □
طويلة  لسنوات  طبقت  التي  الربامج  عىل 
نتائجها  عىل  التعرف  بغية  البلدان  بعض  يف 
نفسه  الوقت  يف  الشبيبة.  عىل  وانعكاساتها 
كانت فرصة لالستفادة من خربات مجتمعات 
االوقات شبيهة  اوضاعها يف وقت من  كانت 
باوضاعنا. املهم بالنسبة الينا معرفة الطريقة 
التي اتبعت يف هذه البلدان لتطوير اوضاعها 
يف االتجاه املؤدي اىل جعل مجتمعها مجتمعا 
مساملا. توقفنا بداية عىل ما قام به الطبيب 
واملؤسسة  غوردن  توماس  االمرييك  النفيس 
بهدف  عاما  خمسني  قبل  انشأها  التي 
والتباعد  امريكا  يف  العائيل  التفكك  معالجة 
برنامجه  اىل  انضم  فقد  واالبناء،  االهل  بني 
اثر  اكرث من خمسني الف شاب وشابة. عىل 
هذا االنجاز انترش الربنامج يف بلدان اوروبية 
املرتبة  احتل  الذي  اخريا  لبنان  ويف  عدة، 
اعتمدته.  التي  البلدان  بني  عرشة  الرابعة 
فنلندا يف  به  قامت  ما  املجال  البارز يف هذا 
بالتزامن مع  املاضية  العرشين والثالثني سنة 
النهج  فاتبعت  التعليمي،  اسلوبها  تطوير 
توماس  االمرييك  النفيس  الطبيب  اتبعه  الذي 

ما  تربويا.  االوىل  املرتبة  بلغت  غوردن حتى 
عىل  تركيزها  الصعيد  هذا  عىل  فنلندا  ميز 
يف  مرتاحا  التلميذ  يجعل  تربوي  اسلوب 

مدرسته ليتعلم كيفية اكتساب املهارات.

يف  الجمعية  عمل  فريق  تدريب  تم  هل   ■
الخارج واين بالتحديد؟

ماركوس  الدكتور  جاء  العكس.  حصل   □
اىل  غوردن  برنامج  عىل  عمل  الذي  تالفيو 
من  وشابة  شابا   15 تدريب  ليتوىل  لبنان 
جمعية believe عىل هذا الربنامج  لتطبيقه 
فرصة  كان  حدث  ما  اللبنانية.  املدارس  يف 
يف  املتبع  الرتبوي  االسلوب  عىل  لالطالع 
فنلندا ونتائجه عىل صعيد اكتشاف املهارات 

وابرازها.

يتضمن  ماذا  املتبع  التدريبي  الربنامج   ■
وكيف يطبق؟ 

املشاعر  عند  اساسا  الجمعية  يف  نتوقف   □
عىل  تفهم  وكيف  عنها  التعبري  وكيفية 
منها  نعاين  التي  املشكالت  احدى  حقيقتها. 
بني  التواصل  اسلوب  يف  هي  مجتمعنا  يف 
الشبيبة  نعّلم  املسألة  هذه  يف  االشخاص. 
ليكون دور  البعض  التواصل بني بعضها  عىل 
املدرب معها التحدث عن مفهوم معني لهذا 

ناضر: مشكلة شباب اليوم
هي الخوف من الغد

الغاية من عملنا 
مع االطفال ان يكونوا 

ناجحني وسعداء

نائب رئيس جمعية  believe روجيه نارض.

الحل هنا ال يكون نظريا  ان  املوضوع، علام 
مجموعة  عىل  تطبيقه  اعامل  خالل  من  بل 
كل  ليعطي  معني  موضوع  يف  معا  تفكر 
واحد منهم رأيه فيه. اما بالنسبة اىل املفهوم 
من  شخص  كل  فعىل  املدرب،  يطرحه  الذي 
خالل  من  تطبيقه  عىل  يعمل  ان  املجموعة 
الدورة  يف  رفاقه  مع  لعيشه  وسيلة  ابتكار 

التدريبية. بعد االنتهاء من هذه املرحلة نبدأ 
ان  املمكن  من  التي  النزاعات  حل  مبوضوع 
يكون مضمون املشكلة نزاعا حول املبادىء، 
خصوصا يف لبنان. يف اطار آخر  نعّلم االطفال 
من  بدءا  حياتهم،  يف  اهداف  وضع  كيفية 
ان  الغاية  العمر.  من  الخامسة  او  الرابعة 
طبعا  افهامهم  مع  وسعداء،  ناجحني  يكونوا 
هذا  مع  السعادة.  هو  الحياة  يف  النجاح  ان 
لدى  املهارات  تنمية  مسألة  نعطي  الجانب 
عملنا،  من  كبرية  فسحة  املدارس  شبيبة 
يف  املتمثلة  باملسألة  اهتاممنا  اىل  اضافة 
من  الخوف  تخطي  وكيفية  الذايت  التقدير 

مسائل محددة.

■ مشكلة تخطي الخوف تتطلب عالجا عىل 
املهمة  هذه  تتولون  هل  نفيس،  طبيب  يد 

ايضا؟
النفيس، هذا  الطبيب  □ عندما نتحدث عن 
التي  املسألة  لكن  مرضية.  الحالة  ان  يعني 
واعتقد  مجتمعنا  يف  شائعة  هي  نطرحها 
ثقافتنا  يف  تربوية.   رواسب  من  ناتجة  انها 
الولد. لهذا  مفردات يستعملها االهل تحطم 
السبب يهمنا كثريا موضوع التقدير الذايت يف 
الشخص  كانت صورة  اذا  برنامجنا، خصوصا 

عن نفسه مشوهة.

الربنامج  هذا  اليه  يحتاج  الوقت  من  كم   ■
ليطبق كامال؟ 

□ الربنامج مؤلف من 12 حصة، وكل حصة 
تتطلب ساعة ونصف ساعة.

اي  املدارس  الشبيبة يف  مع  تجربتك  بعد   ■
مشكلة وجدتها عالقة وال حل لها؟ 

مام  الخوف  هو  الشبيبة  لدى  الهاجس   □

او  العمل،  فرص  توافر  كعدم  الغد،  يحمله 
الناحية  من  الحياتية  االمور  تدبر  صعوبة 
االقتصادية. الخوف من هذا املجهول هو الذي 
يضمن  مكان  نحو  الهجرة  اىل  الشباب  يدفع 
ان  عىل  الشباب  نحض  نحن  االنسان.  كرامة 
ينتظروا  ان  ال  املجتمع  يف  تغيري  قوة  يكونوا 

هذا التغيري يك يأيت اليهم من الخارج.
د. م

خالل دورة تدريبية لتالميذ مدرسة بيزانسون بعبدات.

خالل ورشة عمل ملدريب الجمعية مع الدكتور ماركوس تالفيو.
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تحقيق
عصام شلهوب

إرتدت حّلة الصيف وبدأت موسمها السياحي
صور تتحّضر ملهرجاناتها بلوحات تجمع الشرق والغرب

كل  مع  كام  ومحيطها،  صور  مدينة  لبست 
ببدء  ايذانا  جديدة  حلة  الصيف،  موسم  بداية 
بني  توزع  الذي  املوسمي  السياحي  النشاط 
واملؤسسات  والشاطئ  البحري  والكورنيش  البحر 
عىل  املنترشة  واملقاهي  والشوارع،  السياحية، 
امتداد املدينة. ومهرجاناتها الفنية ستكون مميزة 
تستمر  التي  لوحاتها  تنوع  بفضل  السنة  هذه 

ثالثة اسابيع 

املشاة  بافتتاح شارع  بدأ  العام  الصيفي ملدينة صور هذا  السياحي  املوسم 
والسالم.  التنمية  اجل  من  الدويل  الريايض  املهرجان  اىل  اضافة  ايار،   6 يف 
لبلدية صور جهد مميز يف دعم هذه النشاطات التي تظهر الوجه الحضاري 

للمدينة.
نائبة رئيس لجنة مهرجانات صور السيدة روال عايص اكدت ان التحضريات 
مستوى  عىل  يكون  ومنوع  غني  فني  برنامج  اجل  من  بدأت  للمهرجانات 
صور  بلدية  يف  والسياحية   االعالمية  اللجنة  رئيس  لفت  بينام  الحارضين، 
اصبح  بحيث  السياحي  املوسم  اطالق  اهمية  اىل  عكنان  خرض  املحامي 

محطة للسياح ينعش الدورة االقتصادية يف صور ومنطقتها. 

استعادة نشاط مهرجانات صور، ماذا  ■ بعد 
تحرض لجنة املهرجانات لهذه السنة؟

□ وضعنا برنامجا غنيا ومنوعا مع الحفاظ عىل 
اساسيات مهرجانات صور املتمثلة بعمل فني 
السيدة  اللجنة  رئيسة  تحرص  وراق.  هادف 
عىل  الفني  العمل  يكون  ان  عىل  بري  رندة 
النقطة  هذه  من  انطالقا  الحارضين.  مستوى 
عمل  هناك  السنة  لهذه  التحضريات.  تبدأ 
وهو  لبنان،  يف  ابدا  يعرض  مل  جدا  مهم  فني 
الفنان  به  يقوم  لبناين  بانتاج  عاملي  ابتكار 
ابوالحسن. عنارص هذا  املايسرتو جامل  الكبري 
العمل اضاءة واليزر وصوت، ويأيت ضمن عمل 
والحلم".  الذاكرة  بني  "صور  بعنوان  رائع  فني 
ستعرض فيه مشاهد عن كل ما تواىل عىل صور 
من حضارات كنعانية واشورية ورومانية وصوال 
اىل العرص الحديث. كذلك يتضمن اعادة بناء 
يضم  القدمية.  العهود  يف  كانت  كام  املدينة 
اللبنانية  اوركسرتا"  "فلهارمونيك  ايضا  الحفل 
من  مساحة  هناك  النهاية  يف  ضخم.  عمل  يف 
من  راحلني  لفنانني  موسيقى  لعرض  الوقت 
الزمن الكبري، امثال وديع الصايف، صباح، ملحم 
الهدى. هذا  نور  الدين،  بركات، نرصي شمس 
التنوع سيمتد عىل يومني وهو االسبوع االول 
من املهرجان. ثم سننتقل اىل الثقافة االسبانية 
مع الفنانة كارمن موكا التي تقدم اروع االعامل 
يف  االسباين.  الشعبي  والرقص  الفالمينغو  حول 
االسبوع الثالث سنقدم الفنان الجزائري الشاب 
خالد. من ثوابت مهرجانات صور ليلة الشعر 
باغنيات  الجمهور  يستمتع  ان  هدفها  العريب، 
لجميع  مجانية  ليلة  وهي  العربية،  اللغة 

املواطنني يك يتفاعلوا مع الشعراء.

■ متى تبدأ املهرجانات واىل اي تاريخ متتد؟
□ تبدأ يف 20 متوز ومتتد لغاية 6 آب، وستتوزع 

لياليها عىل ثالثة اسابيع.

اىل  تحتاج  املستوى  هذا  عىل  مهرجانات   ■
وزارة  دور  ما  تكاليفها؟  يؤّمن  من  موازنة. 

السياحة يف ذلك؟

□ ينص قانون املهرجانات عىل ان تقوم وزارة 
السياحة بتغطية ثلث التكلفة، عىل ان تتكفل 
الرعاية  الثلثني عرب  اي  الباقي،  بتغطية  اللجنة 
من املؤسسات وبيع التذاكر. ونظرا اىل الواقع 
املتوجبات  تسديد  فان  الحايل  االقتصادي 
انخفضت  الرعاية  وقيمة  يتأخر،  الرسمية 
 30 تتعدى  ال  التذاكر  وعائدات  بارز،  بشكل 
و%40 من الكلفة، خصوصا وان بقية التذاكر 

توزيع كدعوات خاصة.
ال  التي  االقتصادية  الدورة  عن  تحدثت   ■
ايضا،  املواطنني  بل  الراعية  املؤسسات  تصيب 

فكيف تتعاملون مع هذا الواقع؟
انطالقتها  منذ  صور  مهرجانات  بطاقات   □
بطاقات  جميع  بني  االرخص  هي  اليوم  حتى 
املهرجان التي تقام يف لبنان. والننا عىل اقتناع 
بأن االسعار كانت مرتفعة نسبيا، كنا نلجأ اىل 
او  خمسة  من  مؤلفة  لعائلة  الحسم  عملية 
ستة افراد. هذه السنة اسعار بطاقات القسم 
5 لن تتجاوز عرشة االف لرية مع االبقاء عىل 
ان  عىل  ونعمل  للعائالت.  الحسم  موضوع 
لذلك  واملشاركة.  الحضور  املواطنني يف  نساعد 
املقاعد،  اكرب عدد من  القسم D يتضمن  كان 
عىل  االقسام  بقية  عىل  االسعار  توزعت  وقد 
الشكل االيت: 40 الف لرية، 90 الفا، و140 الفا.

ظل  يف  املغرتبني  مجيء  تنتظرون  هل   ■
االوضاع الحالية؟

هاللطمة".  ع  تعود  "هالخد  املثل  يقول   □
من  بها  بأس  ال  باعداد  سنحظى  اننا  اعتقد 
باالضافة  مغرتبينا  عىل  نتكل  نحن  املغرتبني. 
اىل الجمهور اللبناين وابناء املنطقة. وال شك يف 
ان حضور املهرجانات اختيار وذوق، واملواطن 
فيها  يرغب  التي  الحفالت  حضور  عىل  يرص 

اينام كانت.  

مع  الرسمية  املؤسسات  تعاون  عن  ماذا   ■
املهرجانات كمديرية اآلثار مثال؟

تعطي  فهي  بارز،  دور  لها  االثار  مديرية   □
الرتخيص القامة املهرجان عىل املدرج وتساعد 

عاصي: مهرجانات صور
لكل ابناء الجنوب

عاصي: املهرجان 
العجلة االقتصادية  يحرك 

في املدينة

نائبة رئيسة لجنة مهرجانات صور الدولية 
روال عايص.

تضع  بدورها  اللجنة  املتوافرة.  امكاناتها  بكل 
ما  اذا  الستعاملها  املرصف  يف  مالية  سلفة 
املهرجانات  انتهاء  بعد  معني.  حادث  حدث 
فاذا  االرضار،  عىل  بالكشف  املديرية  تقوم 
واال  السلفة  مال  من  بتغطيتها  تقوم  وجدت 
سنستعيدها. اضافة اىل ان الوزارات واالدارات 
رشائها  عرب  املهرجانات  بدعم  تقوم  الرسمية 
عددا من البطاقات املحسومة طبعا وخصوصا 
الثقافة والسياحة. كام نأمل يف ان  من وزاريت 

يكون الدعم وافرا من االدارات الرسمية.

■ والتنسيق مع بلدية صور كيف يتم؟
□ عملنا املبارش هو مع البلدية. نشيد بجهود 
اعضائها، خصوصا وانهم يعتربون ان املهرجان 
احد انجازاتهم كونه يحرك العجلة االقتصادية 
يف املدينة. صور مدينة رائعة وسياحية بامتياز، 
فنادق  من  املطلوبة  املقومات  كل  وتضم 
تجارية.  ومحال  واثار  سهر  واماكن  ومطاعم 
الالفت ان الفرق الفنية التي كانت تشارك يف 
املهرجانات السابقة، كان افرادها يعودون مرة 

اخرى للسياحة.
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■ ما هي التحضريات التي تقوم بها بلدية 
صور الستقبال موسم صيف 2017؟

الخيم  تتناول  متنوعة  تحضريات   □
اعامل  اىل  باالضافة  البحرية،  واملطاعم 
املشاة  شارع  وافتتاح  الالزمة،  التنظيفات 
انشطة  هناك  الصيف.  موسم  طوال 
فوق  التزلج  مهرجان  وماراتون،  رياضية 
املاء.  التصوير تحت  املاء، مهرجان  وتحت 
لكل  التحضري  عىل  حاليا  تعمل  البلدية  
نكهة  هناك  وان  خصوصا  االنشطة،  هذه 
العمل  اداء  لتحسني  منها  واندفاعا  خاصة 
التجارية.  واملؤسسات  املدين  املجتمع  مع 
افتتاح املوسم الصيفي بدأ يف 6 ايار برعاية 
وزير السياحة، مع افتتاح  الشارع الرئييس 
فندقني  يضم  مرت   500 بطول  هو  الذي 
االمر  الالفت يف  ونحو 22 مطعام ومقهى. 
انوع  جميع  فيه  تباع  ال  الشارع  هذا  ان 
الصدفة،  باب  من  بالتأكيد  وهو  الكحول، 
بينام يف ميناء صور هناك حواىل 20 مطعام 
يسمح  تنوع  هناك  اذا،  الكحول.  تقدم 

للجميع بارتياد االماكن التي يفضلها.

■ ماذا عن االفتتاح؟
□ النشاط يهدف اىل الرتويج ملدينة صور، 
وانها  خصوصا  تاريخ  من  لها  ما  اىل  نظرا 
اىل  باالضافة  واالبجدية،  الحرف  موطن 

موقعها الجغرايف ودورها الرائد يف كل
ملاذا  مهمشة،  املدينة  هذه  لكن  املجاالت. 
واضح  نقص  هناك  يعرف؟  احد  ال  وكيف 
الرتويج.  عملية  يف  فادح   اعالمي  وتقصري 
واكد  االهتامم  السياحة  وزارة  من  طلبنا 
الوزير رعايته للموضوع ومتابعته له حتى 
الكورنيش  افتتاح  اعالميا.  حقها  صور  تنال 
الجنويب ملدينة صور، وهو يحمل اسم جادة 
الرئيس نبيه بري، له اهمية كبرية يف عملية 
موقعه  اىل  نظرا  السياحي  املوسم  انجاح 
واماكن  والفنادق  املطاعم  اهم  واحتضانه 
اىل  الصيف  اللهو، وسيتحول خالل موسم  

شارع للمشاة.

■  ما هي الحوافز التي تقدمها البلدية؟
واملطاعم  الفنادق  الصحاب  سمحنا   □
التي كانت مخصصة  باستخدام املساحات 
كمواقف للسيارات، خصوصا يوم السبت، 
االمر الذي يسمح لهم باستقبال اكرب عدد 
شاشات  عرض  اىل  باالضافة  الزبائن.  من 
االحداث  اهم  لنقل  الخارج  يف  كبرية 
املهرجانات.  او  العاملية واملحلية  الرياضية 
الجمعيات  مع  بالتنسيق  البلدية  تسعى 
االنشطة عىل  من  عدد  اقامة  اىل  االهلية، 
لالطفال،  الهدايا  كتوزيع  الشارع  رصيف 
االلعاب،  وبعض  الوجوه  عىل  والرسم 
مقابل.  دون  من  او  رمزي  برسم  وذلك 
منه  يستفيد  مجاين  انرتنت  هناك  سيكون 
الشارع  زاوية من  كذلك خصصنا  السياح. 
لالستامع اىل موسيقيني او مطربني، وكذلك 

عمل  يقدم  ان  ميكن  اخرى  زاوية  يف 
عن  فضال  العاب سحرية.  او  مرسحي، 

حرفية  ومنتجات  شتول  معرض  اقامة 
وستتواصل  قروية.  تقليدية  ومأكوالت 
والجمعيات  النقابات  جميع  مع  البلدية 
الشارع  تزيني  كلفة  لتأمني  املختصة 
وتحضريه من جميع املشاركني فيه. رشحنا 
الوضع االقتصادي لجميع اصحاب املطاعم 
واملؤسسات، وطلبنا منهم تحمل مسؤولية 
املوسم،  نجاح  لتأمني  وفعلية  جدية 
موازنة  اىل  يحتاج  الشارع  وان  خصوصا 
كونها  وحدها  تحملها  البلدية  تستطيع  ال 
املخصصة  االماكن  جميع  تجهيز  ستتوىل 
ان  عىل  االتفاق  تم  السياحي.  للموسم 
ميول اصحاب املؤسسات %75 من املبلغ.

املؤسسات  هذه  مساعدة  ميكن  كيف   ■
بدالت  خفض  عرب  هل  البلدية؟  من 

االستثامر مثال؟
عدم  عرب  مبساعدتهم  البلدية  قامت   □
املساحات  عىل  البلدي  الرسم  استيفاء 
ان  عىل  استثامرها،  سيتم  التي  الخارجية 
الداخلية خاضعة  االساسية  املساحة  تبقى 

عكنان: مدينة صور مهمشة
وال احد يعرف ملاذا؟

للكورنيش  عكنان: 
الجنوبي لصور اهميته في 

انجاح املوسم السياحي

رئيس اللجنة االعالمية يف بلدية صور 
خرض عكنان.

اي  يف  تعاون  الي  جاهزة  البلدية  للرسم. 
منطقة او حي او شارع لتقديم التسهيالت 
او  البحري،  للكورنيش  تقدم  التي  نفسها 
البلدية  لدى  ان  علام  رشيكا،  تكون  ان 

موازنة معينة ال ميكنها ان تتخطاها.

■ هذه التحضريات التي تقومون بها ملن، 
تنتظرون  ام  الداخلية؟  للسياحة  هي  هل 

سياحا آخرين؟
من  املوضوع  اىل  ننظر  ان  دون  من   □
يقوم  ان  الطبيعي  من  الفئوية،  الناحية 
بصورة  املنطقة  ابن  التحضريات  بهذه 
املشاركني هم  اولية. هناك قسم كبري من 

من
صور  البناء  هو  املوسم  املنطقة.  خارج 
موجه  وهو  ككل.  الوطن  وابناء  والجوار 
باالضافة  املدينة،  لزيارة  املغرتبني  اىل 
خصوصا  واالجانب،  العرب  السياح  اىل 
من  النوع  هذا  الجنوب  يف  نفتقد  واننا 

السائحني. 
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نسخة معّدلة عن اجراءات 2015 تطاول حزب الله ماليًا

قانون العقوبات األميركية بني التنفيذ وضمان االستقرار
اصدره  الذي  الله"  قانون "حظر متويل حزب  لتعديل  االمرييك  الكونغرس  يستعد 
عام 2015. وسيقر التعديالت بعد توسيع قامئة الكيانات التي قد تواجه عقوبات 
بحسب مسودة  السياسيني.  حلفائه  اىل  الله، وصوال  لحزب  الدعم  تقديم  بسبب 
قانون 2017، سيتم توسيع نطاق العقوبات وادراج اسامء اشخاص جدد، اىل جانب 

مراقبة مصادر التمويل

مقال
ظواهر اقتصادية ومالية متناقضة

تشري االحصاءات الرسمية واملرصفية اىل ان حصة االنفاق االستهاليك زادت %16,46 من نفقات 
التعليم، اىل النفقات املتنوعة واملالبس والخدمات والنقل والطبابة. 

ال يبدو املستقبل يف ما يختص بتحسني ادارة النفقات االجتامعية مرشقا، بل عىل العكس يبرش بزيادة 
الضغوط عىل كاهل الطبقات املتوسطة الحال واملحدودة املداخيل، وذلك لعدد من العوامل اهمها:
له طابع  املبارشة ومعظمها  والرسوم غري  الرضائب  بزيادة  الخزينة  واردات  الحديث عن رفع   -  

تراجعي: امليكانيك، الرسم البلدي، املياه، الكهرباء.
- عرص نفقات الدولة، او عىل االقل خفض نسبة هذا االنفاق اىل الدخل القومي، مع ما ميكن ان 

ينجم عنه من خفض يشمل االنفاق عىل الشأنني االجتامعي والصحي.
- اجراءات غري متوقعة ال بد من انها آتية عىل دفعات وجرعات متزايدة نتيجة ارتفاع العجز 
والنمو املتسارع للدين العام. هذه االجراءات ليست مشكلة اذا احسن تطبيقها، اال انها قد ترتب 

اعباء اضافية عىل الفئات الفقرية ال قدرة لها عىل تحملها.
- تحسني الجباية، اي زيادة اعباء اضافية قد تكون مربرة، عىل كاهل ذوي الدخل املحدود.

- االصالح االداري مع ما ميكن ان يفرضه من خفض يف عدد موظفي القطاع العام وانعكاسه عىل 
بعض فئات الدخل املحدود.

الفقراء  لجهة عدد  )االسكوا(  آسيا  لغرب  االقتصادية واالجتامعية  اللجنة  تقرير  االعالن عن  منذ 
ونسبتهم اىل مجموع السكان الذي سبب نقاشا حيال توزيع خارطة االموال االجتامعية، ومع تزايد 
النقاش وعلت وتريته، وظهرت دعوات تطالب مبراجعة  ارتفعت حدة  السوريني،  النازحني  اعداد 

اولويات الخطط االجتامعية.
الواقع ان املجتمع اللبناين يختزن يف داخله عددا من الظواهر املتناقضة التي قد يلجأ اليها الجميع، 

املؤيد للسياسات الحالية واملعارض لها، للداللة عىل صحة رأيه. 
ميكن ايجاز هذه الظواهر كااليت:

املؤرشات السلبية:
- وجود تذمر عام واضح، ال يقترص عىل الطبقة العاملة وممثليها، بل يتعداها اىل الفئات االخرى 
من تجار وصناعيني ومزارعني، كارتفاع الدين العام ونسبته اىل الدخل القومي فضال عن ارتفاع 
كلفته، استمرار الهدر عىل مختلف املستويات وهو الهدر الناجم عن االنفاق الحكومي وسوء 
تحصيل الرضائب والرسوم، الهدر غري املريئ الناجم عن تدين الكفاية االنتاجية عند كثريين من 

موظفي القطاع العام، واخريا الهدر الناجم عن ارتفاع معدالت الفوائد عىل سندات الخزينة. 
- غياب العدالة عن توزيع الرضائب والرسوم وتحصيلهام.

املؤرشات االيجابية:
ـ االستقرار النقدي والتحسن الثابت يف سعر رصف اللرية.

ـ مٔورش الحركة االقتصادية يف لبنان يرتفع بنسبة تعدت %3 سنويا يف آذار 2017، ما يعكس بعض 
التحسن يف النشاط االقتصادي يف البالد.

ـ عىل صعيد سنوي، زادت قيمة االحتياطات بالعملة االجنبية لدى مرصف لبنان بنسبة 3،40%، 
9،53 مليارات دوالر مقارنة باملستوى الذي كانت عليه يف منتصف ايار من العام املنرصم، والبالغ 

حينھا 7 مليارات و435 مليون دوالر. 
ـ زيادة الودائع يف املصارف بنسب كبرية.

ـ تحسن مستوى التعليم الرسمي.
اىل  للوصول  قدرته  وتفعيل  االقتصادي،  الصعيد  عىل  الدويل  املرسح  عىل  لبنان  دور  تحسن  ـ 

االسواق املالية.
ـ تدفق اليد العاملة االجنبية اىل املدن والقرى رغم مشكلة تدفق الرساميل اىل خارج لبنان نتيجة 
وجود هذا الكم الهائل من العامل االجانب. لذا ال بد من السؤال عن امكان تزامن هذه الظاهرة 
مع وجود مشكلة الفقر، خصوصا يف ظل تقاعس اللبنانيني عن القيام باالعامل التي تتسم باملشقة 

او تعد معيبة اجتامعيا.
هذه الظواهر االيجابية والسلبية، كيف تفرس؟

عصام شلهوب

قانون  لتعديل  االمرييك  الكونغرس  يستعد 
"حظر متويل حزب الله" الذي اصدره عام 
2015. وسيقر التعديالت بعد توسيع قامئة 
بسبب  عقوبات  تواجه  قد  التي  الكيانات 
اىل  وصوال  الله،  لحزب  الدعم  تقديم 
حلفائه السياسيني. بحسب مسودة قانون 
العقوبات  نطاق  توسيع  سيتم   ،2017
جانب  اىل  جدد،  اشخاص  اسامء  وادراج 

مراقبة مصادر التمويل

يرتدد  الذي  االمرييك  القانون  غبار  طغى 
الجديدة،  طبعته  يف  قريبا  سييصدر  انه 
الله  حزب  محارصة  من  ملزيد  محاولة  يف 
الرسمية  التحركات  مجمل  عىل  ماليا، 
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العقوبات.  زيادة  عرب  الضغط  هذا  زيادة 
من  مزيد  اىل  فيحتاج  الثاين  الجواب  اما 
خالل  من  اليه  النظر  يجب  لذا  التعمق. 
والتي دخلت  املنطقة ككل،  ما يحصل يف 
التي  الحلول  اليجاد  جدية  مرحلة  يف 
ستظهر خالل سنة او سنة ونيف. الحديث 
باالضافة  رسا،  يعد  مل  الحلول  هذه  عن 
القضية  خص  ما  يف  الحلول  تحريك  اىل 
الفلسطينية، وان لدى ارسائيل شبه اقتناع 
وان  خصوصا  القضية،  هذه  حل  برضورة 
بفلسطني  املتعلق  العربية  االمة  حلم 
تذهب  املؤرشات  كل  فان  لذلك  انتهى، 
نحو ايجاد الحل املناسب. املنطقة العربية 
دفعت  قاسية  جيوسياسية  قضايا  يف  مرت 
السيايس،  الحل  اليجاد  العمل  اتجاه  يف 
املنطقة  يف  الكبار  الالعبني  وان  خصوصا 
ملصالحهم.  املناسبة  الحلول  وضع  بدأوا 
البارد،  الحل لن يأيت عىل  لذلك، فان هذا 
امللتهبة  الحاموة  من  فرتات  ستواكبه  بل 
نرى  اليوم،  الواقع  اىل  نظرنا  اذا  عسكريا. 
ان ايران مثال لن تتمكن من اخذ جميع ما 
الخطوط  كربط  املنطقة،  يف  تتمناه  كانت 
كان  هنا  من  ولبنان.  وسوريا  العراق  بني 
املوقف االمرييك املعارض واملتشدد يف منع 
عندما  انه  نرى  لذا  الهدف.  هذا  تحقيق 
عن  سرتفع  ايران  عن  العقوبات  ترفع 
ايران  عىل  العقوبات  ان  علام  الله،  حزب 
الله  حزب  عىل  العقوبات  لكن  ترفع.  مل 
نفسه.  امللعب  وانهام يف  ستتسع خصوصا 
السعودية   - االمريكية  القمة  جاءت  وقد 
ومحاربته  االرهاب  رضب  رضورة  لتؤكد 
واملتمثل، كام جاء يف البيان االخري، بايران 
كام  الحزب،  ان  اىل  اضافة  الله.  وحزب 
تنظر اليه الواليات املتحدة، هو عىل متاس 
مع ارسائيل. اذا، هناك حديث عن حلول 
الفلسطينية.  للقضية  وخصوصا  للمنطقة 
ارتباط  فك  عملية  تستدعي  الحلول  هذه 
تلك  وخصوصا  الطائفية  امليليشيات  بني 
عدم  الن  الخارج  من  استقدمت  التي 
التفجري  عامل  سيبقي  متوضعها  اعادة 
اجتمعت  العوامل  هذه  كل  موجودا. 

النه  الله  حزب  تجاه  الضغط  لزيادة 

والخاصة اللبنانية نحو العاصمة االمريكية. 
مجلس الوزراء الذي اثار موضوع القانون 
االمرييك الجديد، والذي يعترب مثابة امتداد 
تتيح  تعديالت  ادخال  مع  القائم  للقانون 
تأجيل  عىل  اتفق  تطبيقه،  نطاق  توسيع 

صدور  انتظار  يف  امللف  هذا  يف  البحث 
وضع  يتم  مضمونه  اساس  وعىل  القانون، 

خطة التحرك يف اتجاه تعطيل الغامه.
صدور  ان  عىل  بناء  جرى  التوافق  هذا 
موجود،  نص  عىل  التفاوض  يتيح  القانون 
الدقيقة،  التفاصيل  يف  بالدخول  ويسمح 
نص.  اي  قبل صدور  التفاوض  عىل عكس 
لكن، ال يشء يؤكد ان النص الذي سيصدر 
سيكون خطريا كام يرّوج له بعض املصادر 
يف الداخل والخارج. مع ذلك، مثة اهتامم 
ملسودة  املحتمل  باملضمون  لبناين  رسمي 
تأثريه  من  التخفيف  وامكان  القانون، 
السلبي عىل لبنان والذي قد ينعكس عىل 
الوضعني املايل واالقتصادي فيه، اضافة اىل 
تحاشيه  املفرتض  من  الذي  الصدام  خطر 
بسبب  مهددا  لبنان  كان  بعدما  سيام  ال 

قانون العقوبات االمرييك االول. 
ام  الثانية،  الطبعة  املشهد مع  يتكرر  فهل 

هناك طرق اليجاد الحلول املناسبة؟

طرحت "االمن العام" املوضوع عىل الخبري 
االقتصادي الدكتور جو رسوع الذي اكد ان 
يشء  داخلها  ويف  تصدر  االمريكية  القوانني 
عدم  "املطلوب  ان  واعترب  الغموض،  من 
القانون  صاحبت  التي  االحداث  تكرار 
يرد،  بتطبيقه كام  التام  االلتزام  االول، مع 
وان ال نجتهد يف تفسريه او ان نتجادل يف 

شأنه". 

■ ما هو هدف مرشوع قانون العقوبات 
بعد  الله  حزب  عىل  الجديدة  االمريكية 

عقوبات عام 2015؟
هذه  من  املغزى  يحددان  جوابان   □
العقوبات. االول يقول ان العقوبات بدأت 
شعرت  وقد  املطلوبة.  النتائج  باعطاء 
املايل  الضغط  من  بنوع  االمريكية  االدارة 
عىل الحزب، ومن الطبيعي ان تعمل عىل 

الخبري االقتصادي الدكتور جو رسوع.

مشروع العقوبات يجب 
النظر اليه من خالل ما يحصل 

في املنطقة 
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إقتصاد

مصالح  لعبة  عملية  يف  اسايس  جزء 
الدول املعنية.

يف  املوجودة  اللعبة  من  جزء  انه  طاملا   ■
املنطقة، ملاذا الضغط عليه من لبنان؟

وخطره  ارسائيل  مع  متاس  عىل  النه    □
ميسها مبارشة، هذه هي العالقة الداخلية. 
كل ما يحدث يف املنطقة اوجد ضغطا عىل 
املقاييس.  بكل  قوية  كذراع  الله  حزب 
املنطقة،  يف  اساسيا  العبا  يكون  ان  ميكن 
الحلول  عىل  التأثري  وحده  ميلك  ال  لكنه 

املطروحة.

يَلْ  كعملية  يأيت  العقوبات  قانون  هل   ■
لهذه الذراع؟

اليوم  عنه  املحىك  العقوبات  قانون   □
ستدخل  قديم  قانون  انه  جديدا.  ليس 
التي  االوىل  املسودة  الن  التعديالت  عليه 
صدرت وّسعت هذه العقوبات اىل كل ما 
عندما  عادة  امريكا،  يف  بالحزب.  عالقة  له 
قانون تتضمن كل يشء  تظهر اي مسودة 
الن احد النواب قد وضعها، وعندما تدرس 
ثم  التعديالت،  الكونغرس تدخل عليها  يف 
قانون 2015  الشيوخ.  تحال  عىل مجلس 
حتى  واسعة  تعديالت  عليه  ادخلت 
الربملاين  الوفد  مبالحظات  االخذ  تم  انه 
اعاد تضمني  الشيوخ  اللبناين. لكن مجلس 
الذي  القانون  منت  يف  االساسية  العقوبات 

اصبح دوليا ومل يعد محليا.

■ هل ميكن حاليا اجراء تعديل يف مرشوع 
املسودة؟

اىل  املرشوع  يصل  عندما  سرنى   □
يف  ان  يدركون  االمريكيني  الن  الكونغرس، 
آخر  وقسام  الله  حزب  مع  قسام  لبنان 
االمريكيني  املرّشعني  من  فئة  مثة  ضده. 
داخل الكونغرس او مجلس الشيوخ تتفهم 
يوافق  من  هناك  لبنان  يف  اللبناين.  الواقع 
ينفذها، خصوصا  القوانني ومن  عىل هذه 
املوافقة  متت  التي  القوانني  جميع  وان 

من  بدفع  النواب جاءت  عليها يف مجلس 
رئيس املجلس، علام ان القوانني التي متت 
الهدف  قاسية.  كانت  اخريا  عليها  املوافقة 
الله  العقوبات عىل حزب  اليوم هو وضع 
موضع التنفيذ، مع االخذ يف االعتبار ان ال 

تطاول لبنان ككل.

■ هل ستحدد هذه القوانني من ستطاوله 
العقوبات؟

ويف  تصدر  االمريكية  القوانني  جميع    □
املطلوب  لذا  الغموض.  من  يشء  داخلها 
صاحبت  التي  االحداث  تكرار  عدم 
القانون االول، ان من خالل الترصف الذي 
الذي  الجدل  او  املصارف،  بعض  سلكه 
الذي  لبنان  ومرصف  الله  حزب  بني  قام 
القانون  بري.  نبيه  الرئيس  برعاية  حسم 
تصحبه  كانت   ،2015 عام  صدر  الذي 
عملية  فان  لذا  معينة،  باسامء  جداول 
غري  االمريكيني  عند  التنفيذ  استسهال 
الذي يدخل يف منت  الغموض  لكن  واردة. 
تفسريه.  للمتطوعني يف  فخا  يبقى  القانون 
بالكشف عن  احد  يتطوع  ال  ان  املطلوب 
القانون.  او تفسري مضمون  الغموض  هذا 
مالحقه  مع  تطبيقه  عىل  املحافظة  علينا 
كام صدرت فقط، منعا لخلق جدل داخيل 
حول تطبيقه او عدم تطبيقه النه سيعّمق 
االنقسام داخليا، وسينعكس بكل مقوماته 

عىل الوضع االقتصادي.

■ ما هو املطلوب اذن؟
□  ان يبقى الوضع الداخيل متامسكا تجاه 
بغض  مستقبال،  سيصدر  امرييك  قانون  اي 

النظر عن اي موقف تجاه هذا القانون.

■ هل لدى لبنان من يستطيع التأثري عىل 
تعديل القانون وتخفيف رضره؟

□ بالطبع لبنان لديه هذه القدرة، والدليل 
ما حصل بالنسبة اىل القانون االول. العمل 
التعامل  منط  تغيري  يجب  كاف،  غري  اليوم 
مع هذا الواقع. املوضوع يحتاج اىل مالحقة 
يومية واىل خلق "لويب" معني لرشح قضية 
برضب  السامح  عدم  عىل  وللتأكيد  لبنان، 
هذه  تخلق  ال  وحتى  الداخيل.  االستقرار 
املجتمع  داخل  عموديا  انقساما  القوانني 
لبنان  عىل  داخيل،  توتر  اىل  يؤدي  اللبناين 
رشح ما يستطيع القيام به يف هذه الحالة 
ورد،  القانون كام  تطبيق  التام  التزامه  مع 
نتجادل يف شأنه،  او  فال نجتهد يف تفسريه 
ملدة  الشك  موضع  تاليا  تطبيقه  نضع  وال 
طويلة. علينا ايضا ان ال نطبقه برسعة من 
دون ان نفهم ما هي حدوده، خصوصا وان 
للقوانني  تفسري  اي  يعطون  ال  االمريكيني 
كام  التطبيق  بعملية  االمساك  بهدف 
بكل  القانون  متابعة  يجب  لذا  يرغبون. 
مراحله مهام كان مكلفا. حصلنا سابقا عىل 
مؤرش ممتاز لتطبيق القوانني التي صدرت، 
افضل  املنطقة، وحتى  افضل من كل دول 
من املؤسسات الدولية العاملية التي غرّمت 
هذه  تطبيق  تلتزم  مل  النها  طائلة  مببالغ 
سيصدر  كام  القانون  طبقنا  اذا  القوانني. 
بالرسعة املطلوبة، ومن دون ان نجتهد يف 
تفسريه، النهم عىل علم بانك داخليا متلك 
للعمل  اليها  يحتاجون  التي  املعلومات 

عليها مستقبال، سيكون رضره محدودا. 

■ متى سيصدر القانون؟
طويلة  زمنية  فرتة  اىل  القانون  يحتاج   □

حتى يصدر.
ع.ش.

يجب ان ال نطبق مشروع 
العقوبات بسرعة من دون 

ان نفهم حدوده

الوضع الداخلي يجب 
ان يبقى متماسكا تجاه 

اي قانون سيصدر 

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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الفساد آفة خطرية استرشى لهيبها، وانترش داؤها يف لبنان انتشار النار يف الهشيم، 
وتفىش رسطانها يف اعصاب الحياة املجتمعية، فشّل وخرّب اركان النهوض والتنمية، 
التنمية البرشية، فاضحى لبنان يف  وساهم يف تراجعها وتقهقرها يف سلم مؤرش 

ذيل القامئة عىل مستوى االقتصاد والتعليم والصحة واالدارة

إقتصاد
عصام شلهوب

يطرحها  التي  الصعبة  املشكلة  خضم  يف 
من  جملة  الذهن  اىل  تتبادر  الفساد، 
االسئلة املتواترة: ما املقصود به؟ ما اشكاله 
مظاهره؟  تتجىل  َم  يف  ومؤرشاته؟  وصوره 
كيف انعكس تفشيه؟ كيف ميكن السيطرة 

عليه؟
لتعزيز  اللبنانية  الجمعية  رئيس  نائب 
مجذوب  مصباح  فساد"  "ال  الشفافية 
مؤكدا  املطروحة،  املواضيع  عن  تحدث 
لـ"االمن العام" وجوب اقرار قانون "حامية 
اساسية  يعترب ركيزة  الذي  الفساد"  كاشفي 

ملحاربة هذه اآلفة. 

واالداري،  املايل  الفساد  مفهوم  هو  ما   ■
لبنان  تواجه  التي  الخطرية  الظاهرة   هذه 

يف كل املجاالت؟ 
الشفافية  منظمة  بحسب  الفساد   □
السلطة  استعامل  اساءة  هو  الدولية 
يف  موجود  وهو  خاصة.  مكاسب  لتحقيق 
للشخص  فيه  يكون  مؤسسة  او  قطاع  اي 
قوة مسيطرة او قوة احتكار عىل سلعة او 
الفساد  ملصطلح  قرار.  صاحب  او  خدمة 
السيايس،  االداري،  املايل،  عدة:  محاور 
هناك  كذلك  االخالقي.  االجتامعي،  البيئي، 

الرشوة، االختالس، االثراء غري املرشوع.
اموال  اكتساب  هو  املايل  الفساد   -1
بطريقة غري مرشوعة، اي  هدر املال العام: 
مشبوهة،  تلزميات  مضخمة،  ايجارات 
رواتب املستشارين الوهميني، عدم الجباية 
االنحرافات  هو  آخر  مبعنى  الرضيبية. 
املالية ومخالفة االحكام والقواعد املعتمدة 

الدولة ومؤسساتها، مع مخالفة  ادارات  يف 
ضوابط الرقابة املالية وتعليامتها.  

املعامالت،  بت  تأجيل  االداري:  الفساد   -2
توظيفات  املخالفات،  عن  النظر  غض 
املنصب  واستغالل  النفوذ  رصف  مضخمة، 
العام، سوء استخدام السلطة املنوطة الجل 
تتضمن  كذلك  خاصة.  مكاسب  تحقيق 
مستحقيها،  لغري  االدارية  التعيينات 
العمومية  الصفقات  باصول  التالعب 

ونتائجها ملؤيدي اي من اصحاب النفوذ. 

يف  محدد  دور  السيايس  للفساد  هل   ■
تعميم عملية الفساد؟ كيف يتمثل؟

باستغالل  يعرف  السيايس  الفساد   □
االجرائية  والقواعد  واملؤسسات  السياسات 
واضعي  من  والتمويل  املوارد  لتخصيص 
استغالل  يسيئون  الذين  السيايس،  القرار 
املكانة  او  السلطة  تحصيل  مناصبهم الجل 
السيايس،  الفساد  مشاهد  من  الرثوة.  او 
الطائفي،  او  السيايس  الزعيم  ظاهرة 
هي  ما  وليس  الفكرة  يطرح  من  ومنطق 
العمومية  الصفقات  توزيع  الفكرة.  
املساعدات  توزيع  السيايس،  النفوذ  وفق 
والدعم وفق الجمعيات التي يكون للوزير 
التهافت  نرى  لهذا  مساندتها.  يف  مصلحة 
االكرتاث  وعدم  الخدماتية  الوزارات  عىل 
فضيحة  اكرب  وتكمن  االخرى.  بالوزارات 
التوافق  عدم  يف  السيايس  الفساد  يف  حاليا 
اىل قانون انتخايب وتأجيل موعد االنتخابات 
التقليدية،  بالزعامات  االستمرار  بهدف 

واملحافظة عىل مراكزهم وغنامئهم.

■ هل الفساد احجام وانواع؟
فسادا  بصفته  الفساد  تصنيف  ميكن   □
الكبري  الفساد  صغريا.  فسادا  او  كبريا، 
عىل  املرتكبة  باالعامل  يعرف  الذي  هو 
تشوه  التي  العليا  الحكومية  املستويات 
بها،  املنوطة  واملهامت  الدولة  سياسات 
حساب  عىل  االستفادة  من  القادة  ومتكن 
املصالح العامة. اما الفساد الصغري فيتعلق 
من  املنوطة  للسلطة  اليومية  باالساءة 
املسؤولني العموميني عىل املستويني الصغري 
املواطنني  مع  تعامالتهم  يف  واملتوسط، 
الحصول  عادة  يحاولون  والذين  العاديني، 
عىل السلع او الخدمات االساسية يف اماكن 
ومخافر  واملدارس  املستشفيات   مثل 

الرشطة وهيئات عمومية اخرى.

عىل  اوال  وانعكاساته  تأثرياته  هي  ما   ■
املجتمع اللبناين، وثانيا عىل االقتصاد؟

املواطنني،  بني  املساواة  مبدأ  يرضب   □
مؤسسات  وبني  بينهم  ما  يف  الثقة  ويرضب 
انعكاساته  اما  واالدارية.  السياسية  الدولة 
يحض  مام  بدولته  املواطن  ثقة  تدين  فهي 
ملتوية  اساليب  واعتامد  الهجرة  عىل 
للوصول اىل الخدمات املطلوبة، كذلك يزيد 
نسب االجرام والتعديات ومخالفة القوانني.

منفعة  الحصول عىل  الفساد  يعني  ■ هل 
مادية لتمرير اعامل او معامالت؟

ملنفعة  يكون  منه  بسيط  جزء  الفساد   □
مادية لتمرير اعامل او معامالت قد تكون 
ترسيعها.  اىل  الرشوة  تدفع  لكن  صحيحة، 
الخطر يكمن يف مخالفة القانون والتالعب 

والتزوير.

يف  الفساد  بلغه  الذي  املستوى  هو  ما   ■
لبنان؟ واي درجة يحتل عامليا؟ 

تنرشها  التي  السنوية  الدراسة  اظهرت   □
مؤرشات  حول  الدولية  الشفافية  منظمة 
مدى  الفائت،  للعام  الفساد  مدركات 
كاحد  العاملي  الرتتيب  يف  لبنان  تراجع 
الرتتيب  يأيت يف  بحيث  فسادا،  الدول  اكرث 
رقم 136 عىل 176 مرتبة. الوضع املرتدي 
ايضا يظهر جليا يف املؤرشات التي يصدرها 
العاملي  االقتصادي  واملنتدى  الدويل  البنك 
الجمعية،  يف  نحن  اما  اخرى.  ومنظامت 
فقد تواصل معنا منذ عام 2013 اكرث من 
شخص   400 نحو  وطلب  شخص،   700
محددة،  قضايا  شأن  يف  قانونية  استشارة 
مضايقات  املياه،  بامدادات  العبث  منها: 
العقارية،  الدوائر  يف  الرشاوى  الرشطة، 
كام  املستوى.  رفيع  مسؤول  من  االبتزاز 
بالتهرب  متعلقة  قضايا  عىل  العمل  جرى 
الجمريك.  القطاع  يف  والرشاوى  الرضيبي 
وصل  التي  الرديئة  للحالة  عينة  وهذه 

البلد. اليها 

من  املهدورة  االموال  حجم  هو  ما   ■
عىل  توزع  كيف  ؟  لبنان  يف  الفساد  جراء 

القطاعات؟ 
لكن  دقيق،  باحصاء  القيام  ميكن  ال   □
عىل  مبنية  وتقديرات  دراسات  مثة 
هذه  ان  تظهر  عدة  ومصادر  معلومات 
القيمة ترتاوح بني 7  و10 مليارات دوالر 
مبارشة  تكون  قد  الخسائر  وهذه  سنويا. 

تعني  املبارشة  الخسائر  مبارشة.  غري  او 
تدخل  ان  املفرتض  من  كان  التي  االموال 
من  خرجت  ولكنها  الدولة  خزينة  اىل 
منها  وُحرمت  واملالية  االقتصادية  الدورة 
فتلك  املبارشة  غري  الخسائر  اما  الخزينة. 
املتعلقة بالفرص االقتصادية الضائعة التي 
لوال  تأمينها  االموال  هذه  امكان  يف  كان 
واملالية  االقتصادية  الدورة  من  خروجها 
الناتجة  الخسائر  كام  والرشعية.  املنظمة 
من هرب املستثمرين واعتبار لبنان مركزا 
الرشق  لربط  ومنطلقا  لالعامل  اقليميا 
بالعرب كام كان عليه سابقا. بذلك نكون 
تدفعها  التي  املرتفعة  الرواتب  خرسنا  قد 
وخرس  لديها،  للموظفني  املؤسسات  هذه 
اقامة املؤمترات لديه وما يتبع ذلك  لبنان 
بها،  مرتبط  اقتصادي  ونشاط  سياحة  من 

بهذه  لاللتحاق  الشباب  هجرة  وكذلك 
املبارشة  الخسائر  الخارج.  يف  املؤسسات 
موزعة عىل قطاعات وناتجة من: التالعب 
العقارية  التخمينات  الجمركية،  بالرسوم 
العمومية  املناقصات  الصحيحة،  غري 
والنهرية  البحرية  االمالك  والتلزميات، 
التهرب  العامة،  االمالك  عىل  والتعديات 
الضامن  يف  الفساد  والرسوم،  الرضيبة  من 
االجتامعي، الفساد يف ادارة ملف الكهرباء 
العامة  واالدارات  الوزارات  والنفايات، 
الفساد  خدمات،  تقدم  التي  واملؤسسات 
يف التوظيف يف املؤسسات التي يوجد فيها 

فائض يف املوظفني.

■ اجهزة الرقابة هل هي فاعلة؟ ملاذا هذا 
الرتاخي يف تطبيق القوانني؟

□ من اهم اسباب الفساد غياب الحوكمة 
االدارات  يف  والشفافية  الرشيدة  واالدارة 
الالزمة  القوانني  بعض  اقرار  وعدم  العامة، 

ملحاربة الفساد، ال سيام منها:
الفساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  انشاء   •
املساعدة  صالحية  اليها  اوكلت  التي 
مع  املعلومات  اىل  الوصول  يف  الحق  يف 

االدارات املتمنعة.
• قانون حامية كاشفي الفساد.

• قانون الحكومة االلكرتونية.
الشباك  مرشوع  اطالق  اخريا  تم  انه  علام 
حتى  اقراره  دون  من  للمعامالت  املوحد 
تفعيل  اعادة  عىل  العمل  يجب  لذا  اليوم. 
املركزي  التفتيش  وهيئة  املحاسبة  ديوان 
الفساد.  تأثري  لتخفيف  املدنية  والخدمة 
مناقصة  نتيجة  االضاءة عىل  بد من  هنا ال 
تبادر  حني  النتيجة  واظهار  الحرة  السوق 
بالشفافية  الصحيح  القرار  باتخاذ  االدارة 
كام  سياسية.  تدخالت  دون  من  املطلقة 
نود االضاءة عىل الجهود التي بذلتها وزارة 
الصحة للتأكد من صحة الغذاء يف املطاعم 
القانون  التزم  لبنان  ان  اىل  نشري  واملحال. 
مع   2009/4/22 انضاممه يف  بفعل  الدويل 
االمم  اتفاق  اىل  العامل  اخرى يف  177 دولة 

املتحدة ملكافحة الفساد. 

اموال الفساد 
املهدورة سنويا ما بني

7 و10 مليارات دوالر 

يجب العمل على اعادة 
تفعيل ديوان املحاسبة 

وهيئة التفتيش املركزي 

نائب رئيس الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - "ال فساد" مصباح مجذوب.

قانون "حماية كاشفي الفساد" ركيزة أساسية لمحاربة اآلفة
لبنان أحد أكثر الدول فسادا في الترتيب العاملي
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الفساد كاف،  التحقيق يف قضايا  ■ هل 
فصول  من  فصل  هو  القضايا  متييع  ان  ام 

التامدي فيه؟ 
القرارات  امام  الوقوف  من  بد  ال   □
الفساد  قضايا  لبت  تطول  التي  القضائية 
احكام   ان  كام  سلبي.  تأثري  لها  والتي 
زهيدة  مببالغ  والتغريم  الوظيفي  االخالل 
من  الناتجة  والخسائر  باالعامل  مقارنة 
هذا االخالل. لذلك نرى ابراجا مشيدة من 
اصحاب مستثمري الفساد، وال نرى تطبيقا 

ملبدأ املساءلة: من اين لك هذا؟

االستثامر  ضعف  يف  الفساد  دور  ماهو   ■
املستثمرين؟ وهرب 

□ ظاهرة الفساد تقود اىل انخفاض معدالت 
الدخل،  يف  املساواة  عدم  وزيادة  النمو 
كام  بالحكومات،  الثقة  تقوض  انها  واالخطر 
واملالية  السنوية  املوازنة  سياسة  سري  تعوق 
العامة وتضعف الرقابة املالية. الفساد قضية 
الكيل،  االقتصاد  استقرار  تحقيق  يف  حاسمة 
غياب  عن  االول  املسؤول  يعترب  انه  علام 
البالد.  عن  واالجنبية  الخارجية  االستثامرات 
املستثمر يفضل االسواق التي يقل فيها حجم 
الرشكات  عمل  يعوق  النه  لالستثامر،  الفساد 
هذا  يف  انواعه  ابرز  من  ومنوها.  وتطورها 
املجال املنتجات والصناعات املهربة من لبنان 
ما  الرشعية،  غري  واملعابر  القنوات  عرب  واليه 
سنويا،  الدوالرات  ماليني  الدول  يحرم خزينة 
باالضافة اىل مشكلة اليد العاملة غري املنظمة 
خزينة  حرم  ما  العمل،  سوق  اجتاحت  التي 
دخل.  كرضائب  تجبى  ايرادات  من  الدولة 
هذا فضال عن الخسائر التي يتحملها املواطن 

جراء استبداله بعامل غري لبناين.

هي  وما  اآلفة،  هذه  وقف  ميكن  كيف   ■
الفاعلة؟ طرق مكافحتها 

ومكافحتها.  منها  الوقاية  خالل  من   □
الفساد  مكافحة  اىل  يسعى  من  كل  يواجه 
الكبرية،  التحديات  والوقاية منه جملة من 
اقرتاحات  مع  ييل  ما  يف  تباعا  نستعرضها 

لتذليلها: عملية 

عمل  وخطط  وطنية  اسرتاتيجيا  تطوير   •
االقليمية  اآلليات  يف  الفعال  واالنخراط 

والدولية.
الفعالة  الفساد  مكافحة  قوانني  تطوير   •

وفق املعايري الدولية.
• تطوير استقالل سلطات وهيئات الرقابة 
ديوان  وفاعليتها:  واملحاسبة  واملساءلة 
هيئة  املركزي،  التفتيش  هيئة  املحاسبة، 
املدنية،  الخدمة  مجلس  العليا،  التأديب 
قانون االثراء غري املرشوع، احكام الترصيح 
التامنع الوظيفي  املالية، احكام  الذمة  عن 
السياسية  االرادة  املصالح،  يف  والتعارض 
النزهاء  تحالف  عرب  الفساد  ملكافحة 
كام  املطلوبة.  املشرتكة  االعامل  وتنفيذ 
كاشفي  "حامية  قانون  اقرار  وجوب  نؤكد 
اساسية  ركيزة  سيعترب  الذي  الفساد" 
يف  القانون،  هذا  اآلفة.  هذه  ملحاربة 
مادي  تشجيع  اقرار  حال  اقراره، ويف  حال 
اعطائهم  من خالل  االفعال  لكاشفي هذه 
نسبة من الغرامات، يعترب تحوال جذريا يف 
مقاربة مسألة الفساد املسترشي، وسيكون 
اآلفة، رشط  الصحيحة ملحاربة هذه  بداية 
والحامية  الرسية  والتزام  التطبيق  حسن 
مرشوعا  الجمعية  اطلقت  هنا  لهم. 
القوانني،  هذه  مثل  اصدار  لتشجيع 
وستعمل مع بعض املؤسسات العامة الخذ 
هذه  مع  والتعاون  الفساد  كاشفي  دور 
كل  وتقليل  وتصحيح  ملحاربة  املؤسسات 

ما من شأنه ان يعكس االخالل يف الوظيفة 
وفضح املرتكبني منهم.

■ ماذا يتضمن املرشوع؟
يحمل  متخصص  مركز  عن  عبارة  هو   □
ضحايا  لحامية  اللبناين  "املركز  اسم 
الفساد" )LALAC(  الذي يحايك النموذج 
الدولية"  "الشفافية  منظمة  من  املبتكر 
واملعمول به يف اكرث من 70 بلدا يف العامل. 
املواطنني  متكني  اىل  املركز  هذا  يهدف 
وجميع املقيمني عىل االرايض اللبنانية من 
مكافحة الفساد، وذلك من خالل االتصال 
 )-03  868303( للمركز  الساخن  بالخط 
املجانية  القانونية  االستشارات  واسدائهم 
لبنان(،  يف  نوعها  من  االوىل  )املبادرة 
بحقوقهم  املتعلقة  املعلومات  وتزويدهم 
التحرك  عىل  والقانونية، وحضهم  الرشعية 
او  كانوا ضحيتها  التي  الفساد  بازاء قضايا 
شهودا عليها، علام ان الرسية التامة تبقى 
اثبتت تجربة  محفوظة يف كل االجراءات. 
الفساد  ضحايا  لحامية  اللبناين  املركز 
استعداد  عىل  الناس  ان  قاطع  بشكل 
عندما  الفساد،  ضد  املعركة  يف  لالنخراط 
صدقية  ذات  بسيطة  آلية  تزويدهم  يتم 
الثقة  غياب  اىل  ونظرا  حقوقهم.  تضمن 
كل  يف  الرسمية  واالدارات  املواطن  بني 
هذا  بتأدية  الجمعية  قامت  القطاعات، 
اىل  نظرا  واملواطن  السلطة  بني  الدور 
التامة  والرسية  بها  تتمتع  التي  الصدقية 
للمبّلغ او الشاهد، وبخاصة يف ظل غياب 
الذي  الفساد"  كاشفي  "حامية  قانون 
عىل  املواطنني  تشجيع  اىل  اقرتاحه  يرمي 
تتعلق  وادلة  معلومات  اية  عن  التبليغ 
من  لهم  الالزمة  الحامية  وتوفري  بالفساد، 
خالل تعويض الرضر الذي قد يصيبهم عن 
والتشدد يف حفظ رسية مضمون  التبليغ، 
احكام  عرب  سيام  ال  ومصدرها  الشكاوى 
جزائية خاصة. ينبغي كذلك تعزيز القوى 
حديثة  وتقنيات  آليات  وتزويدها  االمنية 
والتدخل  والتعديات  املخالفات  لجبه 

حيثام يجب لحامية املواطن.

إقتصاد

الناس على استعداد 
لالنخراط في املعركة

ضد الفساد

ينبغي تعزيز القوى
االمنية وتزويدها آليات 

لجبه املخالفات والتعديات
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في احتفال إحياء التراث اللبناني في كوثرية السّياد
اللواء إبراهيم: إذا أردَت قتل شعب إمِح ذاكرته

النشيد الوطني افتتاحا، ثم كلمة ترحيبية للمريب 
حسني صالح، تاله مدير مدرسة كوثرية السياد 
التي  الجهود  اىل  اشار  قاسم  ابراهيم  الرسمية 
باسمه  وتوجه  الرتايث،  املعرض  القامة  بذلت 
وباسم االرسة التعليمية والهيئة االدارية اىل من 
سهر وعمل وساهم يف انجاح املعرض، شاكرا للواء 

ابراهيم رعايته وحضوره افتتاح املعرض. 
الحبيبة  "بلديت  كلمة:  ابراهيم  اللواء  والقى 
كوثرية السياد، هي البلدة التي احمل لها ومنها 
كل الحب والوفاء. بشوارعها وازقتها، بالحقول، 
بالنورج عىل البيدر، بصخورها، بعينها التي مل تزل 
التاريخ.  تصارع االيام رافضة ان تغور يف ذاكرة 
فيه  الذي  الرحب  واملدى  بدايتي  هي  بلديت، 
اليها،  باالنتامء  افتخر  التي  نشأت. هي هويتي 
هي التاريخ لكل الحلو من االيام. مهام قلت لن 
انتهي رسدا، وال كالما وال شوقا اىل تلك املرحلة 
البساطة  ان  تعلمت  البداية، حيث  كانت  حني 
املروءة واالخالق هام من  وان  السعادة،  تصنع 

يتسلم درعا تكرميية من مدير املدرسة ابراهيم قاسم.استقبال اللواء عباس ابراهيم يف معرض احياء الرتاث اللبناين.

يجول يف املعرض الرتايث.

يقص رشيط االفتتاح.متحدثا.

بعض املعروضات.

داود رمال
aborami20@hotmail.com

وعىل  معا،  لنعمل  قلوبنا  اىل  املحببة  املناسبة 
لبناننا  يف  قرية  وكل  الحبيبة،  بلدتنا  مستوى 
العزيز لتكون فيها قاعات تحوي بعضا من تراثها، 
وقصصا من تاريخها وحارضها تبقيها للمستقبل، 
يربطهم  الذي  الوريد  يكون  االجيال،  تتوارثها 
ببعضهم بوثائق ال متحى، وتجعل قوة االستمرار 
يف  الدائم.  وحضوره  التاريخ  قوة  من  مستمدة 
التاحتكم  القلب  صميم  من  اشكركم  الختام، 
الفرصة يل بان اشارككم هذه املناسبة الجميلة، 
بها  لنحتفل  سنويا  تتكرر  علها  القيم،  حاملة 

ونورثها البنائنا وللقادم من االجيال".
الهيئة  باسم  كلمة  املربية سوزي كجك  والقت 
التعليمية شكرت فيها الحارضين، واشارت اىل ان 
املعرض الرتايث عىل تنوعه واهميته تم تحضريه يف 
خالل اسبوعني فقط، وهذا يف ذاته انجاز ضخم، 
شاكرة للواء ابراهيم الرعاية. وكانت كلمة للمريب 

املتقاعد حسن عباس: "هو ما تتناقله االجيال من 
قيمة  ما  وفنون،  واداب  وعلوم  وتقاليد  عادات 
يستنهض  مل  ان  بالتاريخ،  يربطنا  مل  ان  الرتاث 
امة، قطعة سالح قدمية ال قيمة لها ان مل تحيي 
جيشا باسال ومقاومة وقفت يف وجه عدو رشس 

فصنعت النرص بالدم".
وتوجه اىل اللواء ابراهيم بالقول: "انت ايثار وامن 
وامان، رأسك تاج وكفك صولجان، باسمك ازغرد 
يف كل الساحات وباسمك اتغنى يف كل النوادي، 
هذا العلم والرمز عنوان كبري من عناوين بالدي".

بعدها كانت عروض مرسحية ورقصات وحلقات 
دبكة واسكتشات واغاين وعرض ترايث. 

وقدم املريب قاسم اىل اللواء ابراهيم درعا تكرميية 
عربون وفاء وتقدير. وسلمت املربية مريم حامم 
الشاعر  والدها  من  ابراهيم  اللواء  اىل  قصيدة 

ابراهيم حامم.

ختاما قص اللواء ابراهيم رشيط االفتتاح، وجال 
يف ارجاء املعرض الرتايث الذي ضم صورا قدمية 
والرتاثية  االثرية  باملواقع  الزائر  تعرّف  واخرى 
يف الجنوب، اضافة اىل صور الرعيل االول كون 
بلدة كوثرية السياد كانت تحتضن احدى اهم 
الحوزات الدينية يف جبل عامل والتي اسسها 
وآخر  القدمية  لالسلحة  وجناح  ابراهيم،  آل 
اىل  وصوال  والقصب  القش  الشغال  خصص 

املأكوالت الرتاثية.
املعرض  احتضنه  ما  عىل  ابراهيم  اللواء  واثنى 
الصاعدة  االجيال  تعرّف  "مقتنيات  من  الرتايث 
صارعوا  الذين  االجداد  مسرية  عىل  والالحقة 
الصعاب وكابدوا املشقات للحفاظ عىل الوطن 
اىل "حفظ  وتنشئة جيل متعلم ومتنور"، داعيا 
الجهود  وتكثيف  والعميق  الجميل  الرتاث  هذا 

لتعميم معارض مامثلة يف كل لبنان".

صنيعة الجذور".
القلب  صميم  من  اشكركم  ان  "اود  اضاف: 
لتنبهكم اىل امر الرتاث اللبناين مبا يعني التعلق 
بجذورنا، وربط حارضنا ومستقبلنا مباضينا بوثاق 
من تقاليد مهمة، تعيدنا اىل االصول التي تصون 
القيم واالخالق، وكم نحن يف امس الحاجة اليهام 
يف هذه االيام، حيث محاوالت قتل القيم وطمس 
التقاليد  ودفن  االنسان  قتل  اىل  وصوال  التاريخ 
ما  والتقدم.  التطور  باسم  ذلك  وكل  واالخالق، 
امنا  اللبناين،  الرتاث  تحيون  وانتم  اليوم،  اراه 
الثقايف املناسب والحضاري، ما يعكس  الرد  هو 
اطفالنا  تحويل  ورفض  االنسان  بقيمة  متسكنا 
والدمى  االالت  يشبه  ما  اىل  الصاعدة  واجيالنا 
التي تفتقد اىل روح الحياة وجوهرها. وانا اتطلع 
اىل وجوهكم، اشعر بانكم احييتم فينا الينبوع، 
وايقظتم لدينا الذاكرة، اعدمتونا اىل البدايات واىل 
الحضارة، الن من ال تاريخ له لن يكون بالطبع 
له مستقبل، وال حتى حضور او وجود. ها هي 

الدول تتصارع عىل االرض محاولة الغاء هويات 
بعضها البعض، واول ما يفعله املحتل هو طمس 
ارضها  من  اقتالعها  اىل  وصوال  الشعوب  تاريخ 
التكفرييون  االرهابيون  هم  ها  جذورها.  ومن 
القالع  يدمرون  والكنائس،  املساجد  يحطمون 
بلداننا  االثرية واملتاحف. ما حصل ويحصل يف 
من  والعراق  وسوريا  افغانستان  يف  جرى  وما 
هؤالء وعىل رأسهم "داعش" خري دليل، من دون 
ايضا ارسائيل يف االرايض  به  ان ننىس ما قامت 
الفلسطينية املحتلة ومحاوالتها املتكررة لتهويد 
القدس تاريخ املسيحية واالسالم، بهدف محو كل 
ما له عالقة بتاريخ شعوب املنطقة وحضارتها، 
حتى وصل بها االمر يف جنوب لبنان اىل اقتالع 
اشجارنا املعمرة، الغارسة يف عمرالتاريخ. ان اردت 
وتحطيم  ذاكرته  محو  اال  عليك  ما  شعب  قتل 
واجبنا  الشعوب،  هوية  هو  فالرتاث  ماضيه. 
القتالعه،  يخطط  من  ومقاومة  عليه  الحفاظ 
وبالتايل رفض االنصياع او السري وراء ثقافة الغري 
هذه  املحتل  يحتل  ال  يك  ثقافتنا،  حساب  عىل 
الذاكرة ويلغي تاريخنا. من هنا يأيت الرد الثقايف 
والحضاري عىل منع تنفيذ التخريب والتجهيل. 
التي  تلك  هي  ووجودا  حضورا  االكرث  فالدول 
االباء  قيمها، فام صنعه  تاريخها وترعى  تحفظ 

واالجداد سيبقى مفخرة لنا ولكم".
وتوجه اىل الحضور بالقول: "دعونا نستغل هذه 

إحتفال

رعى املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم احتفال معرض احياء الرتاث 
بعنوان  البلدة  يف  الرسمية  املدرسة  نظمته  السياد،  كوثرية  مسقطه،  يف  اللبناين 
عىل  تتصارع  "الدول  ان  اىل  ونبه  الجنوب،  اقضية  مبشاركة  كان"،  ما  يا  "كان 
االرض محاولة الغاء هويات بعضها البعض"، ولفت اىل ان "ما حصل ويحصل يف 
بلداننا من االرهابيني التكفرييني وعىل رأسهم داعش خري دليل عىل طمس تاريخ 

الشعوب وصوال اىل اقتالعها من ارضها وجذورها". 
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تحت الضوء

كان صدر  واذا  ميشال عون.  الجمهورية  لرئيس  اصدار  اول  اؤمن"  به  "ما  كتاب 
خالل فرتة قصرية من عودة "الجرنال" اىل بعبدا، فألن مؤلفته ديزيريه صادق اكبت 
عىل اعداده ومحاورة الرئيس قبل ان ينتخب، كأنها كانت تسترشف اللحظة التي 

اعلنت مفرتقا يف التاريخ اللبناين الحديث

يعود ريع كتاب "ما به اؤمن" لصالح زرع "زنار من 
االرز عىل سلسلة جبال لبنان ليك تصبح متصلة 
بعضها ببعض، فتعرب بذلك االرزة االرايض اللبنانية 
كلها، وتربط ابناء الشعب اللبناين باجمعه". هكذا 
قال رئيس الجمهورية العامد ميشال عون خالل 
احتفال توقيع كتاب "ما به اؤمن" )مؤسسة العامد 
ميشال عون( يف القرص الجمهوري الشهر املايض. 
الكتاب الصادر بنسختني )عربية وفرنسية( كناية 
االعالمية ديزيريه  اجرته  تقليدي  عن حوار غري 
الرئاسة.  سدة  تسلمه  قبل  العامد  مع  صادق 
اجوبة قصرية مكثفة عفوية اخترصت زبدة فكر 
والدين،  واالنسان،  السياسة،  اىل  ونظرته  العامد 
والحياة واملجتمع والحرب والسلم. االهم لبنان 

الذي يحلم به. 
قّسم الكتاب اىل خمسة فصول هي: "الثنائيات 

وتضمن  ولون(...   وصورة  وكتاب  ومهنة  تنَس، 
الفصل الخامس بعضا من مسار االنتخاب الرئايس. 
حول  صادق  ديزيريه  االعالمية  مع  مقابلة  هنا 
غري  اسئلتها  مع  الرئيس  تفاعل  وكيفية  الكتاب 

التقليدية.

■ كيف اتتك فكرة اجراء حوار مع العامد عون، 
خصوصا وانه اجرى كثريا من اللقاءات االعالمية 

يف مسريته؟
□ تعرفت اىل العامد عون عندما كنت يف بعبدا 
خالل حرب التحرير، وكنت افكر يف الحديث عن 
بطريقة  اي  السائد،  عن  مختلفة  بطريقة  لبنان 
انجز  ان  اللبنانيني. عندها، جاءتني فكرة  تجمع 
لبنان بشكل علمي  كتابا شامال وجامعا عن ارز 
عام  صدر  لبنان"  "ارز  )كتابها  وتاريخي  وتقني 
1991(، ال باالسلوب االنشايئ الذي يتم مقاربته به. 
بهذا الكتاب، اردت ان ازيد اللحمة بني اللبنانيني. 
ذهبت اىل العامد لتعريفه مبرشوعي واطلعته عىل 
صور االرز التي كنت انوي نرشها كغالف للكتاب، 
من شجر  اغضان  عن  كناية  معظمها  وكانت يف 
االرز. يومها استغرب، وسألني ملاذا ال انرش صورة 
تلخص  التي  العبارة  تلك  انَس  مل  لالرزة.  كاملة 
ايضا شخصية هذا الرجل. الحقا جمعتنا لقاءات 
عدة. بعدما انجزت كتاب "ارز لبنان"، علمت انه 
اشرتاه واخذه معه اىل منفاه البارييس. يف العاصمة 
االرز  عن  ونتحدث  ازوره  كنت  ايضا  الفرنسية 
بالسياسة،  لها  عالقة  ال  اخرى  وامور  والطبيعة، 
وتكّونت لدي فكرة واضحة عن شخصيته، حتى 
انني كنت احدس دوما مبواقفه واحاسيسه بازاء 
لبنان،  اىل  عاد  وحني  االيام،  مرت  معني.  حدث 
فكرت يف كيفية التعريف بالجرنال الذي انا اعرفه. 
تقليدي معه. قبل  اجراء حوار  ارغب يف  اكن  مل 
البدء، وضعت مخططا حيث قسمت الكتاب اىل 
فصول محددة، قبل ان اصارحه بهذه الرغبة. حني 
فاتحته بالفكرة، قبل توا، وقلت له انني لن اجري 
عادية.  اسئلة  عىل  يحتوي  ولن  تقليديا،  حوارا 
ومل اعلمه بضمون االسئلة النني اردت ان يكون 

الحوار عفويا وتلقائيا قدر االمكان.

كتاب "ما اؤمن به".

العماد شخص حنون جدا، 
وال اعتقد ان هذا 

يتناقض مع شخصية 
القائد العسكري

■ اخربينا عن مضمون الكتاب؟ 
□ بدأت بفصل "الثنائيات املتبارزة" النها تشبه 
اذ ال نستطيع  ايضا،  والحياة  الجرنال  شخصية 
ان نقول ان الحب والكره بعيدان عن بعضهام. 
"التساؤالت"،  يضم  الذي  الثاين  الفصل  هناك 
بالخيارات  يتعلق  والرابع  "الحب"،  والثالث 
من  جهدا  تطلب  النه  جدا  مهام  فصال  وكان 
يشء  اختيار  يحب  ال  وانه  خصوصا  العامد، 
واحد دون آخر. كان صعبا ان يختار مثال قطعة 
واحدا.  وكتابا  عنده،  واحدة مفضلة  موسيقية 
التي  والرسائل  املقاالت  فقط  ننرش  ان  قررنا 
كتبها العامد قبل سنوات، وبنّي الزمن انها كانت 
صائبة، وانه كان شخصا رؤيويا عن حق. حني 
صار رئيسا للجمهورية، قررت ان احّدث الكتاب 
بتضمني حيثيات هذا االستحقاق، مع انه عندما 
قررت ان اجري هذا الحوار معه، مل اكن افكر 

انه سيصري رئيسا.

■ اعتمدت اسلوبا غري تقليدي يف اجراء الحوار 
الذي اىت عىل شكل شذرات. ليس مطوال، بل 
افكار  تخترص  ملحات وومضات وجمل قصرية 
هذا  استوحيت  كيف  عون،  ميشال  ورؤية 

االسلوب؟
□ اردت السلوب كتاب "ما به اؤمن" ان يكون 
حوارا مخترصا مفيدا، ال مطولة مكرورة، وهذا 
االسلوب اعتمد لكثري من الشخصيات املهمة يف 
الشخص وشخصيته.  زبدة فكر  فرنسا، ويضم 
اعتقد انه هنا تكمن اهمية الكتاب. مثال، ان 
والشجاعة  املحبة،  معنى  الشخص  لك  يرشح 
دون  من  ومكثفة  قصرية  كلامت  حدود  يف 
مطوالت، وكتابتها عىل نحو جميل، فذلك كان 

هو التحدي يف الكتاب.

■ هل تعتقدين ان هذا الشكل من الحوارات 
قادر عىل ايصال افكار العامد بكل شموليتها؟

□ بالطبع، اعترب ان هذا االسلوب بالذات هو 
وقد  بشمولية.  وفكره  الشخص  يخترص  الذي 
ما  كل  بان  العامد،  مع  الحوار  فوجئت خالل 
قاله للوهلة االوىل وبعفوية، كان مهام ومكثفا 
ومعرّبا بشكل ويّف عنه. نادرا ما غرّينا او عّدلنا 
شيئا يف الحوار. االمر اشبه بعلم النفس، فاول 
عن  بقوة  عادة  تعرّب  الشخص،  يقولها  كلمة 

داخله وافكاره.

الرئيس - اإلنسان
تفتقر مكتبتنا بال شك اىل مؤلفات تحمل توقيع رؤساء الجمهورية املتعاقبني الذين حكموا 
لبنان. يزداد هذا النقص فداحة حني نذهب اىل رف السرية الذاتية لرؤسائنا. يف الغرب هذا 
تقليد راسخ، اذ ال نكاد نجد رئيسا للجمهورية الفرنسية مثال، اال وهناك له وعنه اكرث من كتاب 
يف مجاالت شتى تبدأ مبنهجه ورؤياه السياسية وتجربته يف الحكم وصوال اىل قصة حياته، ورصد 

املسار الطويل، والحميم، الذي اوصله اىل اعىل مواقع السلطة يف بالده. 
يف لبنان، لعل سبب ندرة هذه املراجع، هو الكسل تارة، او الحياء تارة اخرى، ورمبا غياب هذه 
التقاليد الثقافية الدميوقراطية، او ايضا ـ يف حاالت نادرة ـ آنية املرشوع )"السيايس" باملعنى 
الحرصي الضيق( وافتقاره اىل مادة فكرية وذاتية دسمة تستحق التخليد. لكن هذا ال مينع ان 
من حق االجيال املقبلة ان تجد آثارا موّثقة عن هؤالء الرجال )ورمبا مستقبال النساء( الذين 
يحكموننا، ويلعبون دورا حاسام يف تحديد مصائرنا الفردية والجامعية: ما مساراتهم الفكرية؟ 
ما الخلفيات السياسية والحزبية واالدارية والعلمية والعسكرية )احيانا(، امنا ايضا الشخصية 
واالنسانية والذاتية الحميمة التي ساهمت يف تكوينهم، واتت بكل منهم اىل السلطة؟ كيف 
تفاعلت هذه الشخصية او تلك، مع االحداث الكربى التي عارصتها، قبل وجودها يف سدة 
القيادة، ويف اثناء هذا الوجود. هناك حاجة ملحة اىل التأسيس لهذا النوع من ادب املذكرات، 

والتدوين السيايس.
طبعا هناك تجارب مهمة يف هذا املجال. فاكرث من رئيس كتب تجربته السياسية، وعصارة 
عهده، تقوميا، ودفاعا، وتوضيحا، رمبا تربيرا ايضا، وتصفية حساب مع املايض. ال ميكن اال ان 
نذكر يف هذا السياق "حقائق لبنانية" للرئيس بشارة الخوري، و"مذكرايت" و"ومراحل االستقالل" 
و"ازمة يف الرشق االوسط" و"ازمة يف لبنان" للرئيس كميل شمعون، ومذكرات الرئيس شارل 
حلو بالفرنسية عىل اجزاء Mélanges التي ظهرت منها نسخة عربية مكّثفة بعنوان "حياة 
يف ذكريات" )تجدر االشارة هنا اىل ان شارل حلو ابن مهنة الصحافة اساسا، وعالقته بالكتابة 
مختلفة عن زمالئه(… وصوال اىل الرئيس امني الجمّيل صاحب "الرهان الكبري". كل هؤالء كتبوا 
غالبا يف اثناء رئاستهم او بعدها. لكن يف االعامل املشار اليها، يندر ان يظهر بوضوح واسهاب 

الجانب االزوتوبيوغرايف، الذايت، الحميم. 
لو تطلعنا جيدا، نحن ال نعرف الكثري عن رؤسائنا كافراد وكبرش وكمواطنني، عاشوا طفولة 
ومراهقة وشبابا، وخضعوا لتأثرات مختلفة عائلية وثقافية وتربوية وسياسية، يف البيت واملدرسة 
والعائلة والبيئة الحاضنة والجامعة واملعرتك امليداين. وما نعرفه، ليس اال نثار سري وسمية او 
ريبورتاجات وحوارات صحافية، غري مدققة، وغري موثقة، وغري متكاملة. وهذا هو النقص الذي 

تشكو منه املكتبة السياسية يف لبنان.
يف هذا السياق تندرج سابقة الفتة، هي كتاب رئيس الجمهورية ميشال عون "ما به اؤمن"، 
وهو كناية عن احاديث اجرتها الصحافية ديزيريه صادق مع الجرنال عشية عودته اىل قرص 
بعبدا، وُنرش بالفرنسية ثم بالعربية. يف هذا املؤلف يتاح للقارئ - املواطن، او القارئة - املواطنة، 
التعرّف عن كثب اىل ميشال عون االنسان. والجوانب الشخصية والذاتية تبدو هنا جزءا اساسيا 
من الصورة الرسمية، والتاريخية. ونحن ال نذيع رسا، او نعلن اكتشافا خطريا، حني نكتب ان 
املشاريع السياسية، واملواقف الوطنية، ال ميكنها اال ان تستند اىل خلفية انسانية يف النهاية. 
وكم هو مهم ان نكتشف ما هي القصص الصغرية، والتفاصيل الحميمة، التي ساهمت يف صنع 

الرجل الذي ميسك اليوم بزمام االمور، ويحدد مصري امتنا. 
تجربة "ما به اؤمن" تستحق التحية، عساها تكون منوذجا ُيحتذى يف املستقبل. نعرف ان هناك 
كتابا آخر، ذا بعد تأريخي وتوثيقي قيد االعداد عن مسرية ميشال عون، وننتظره باهتامم. 
فاملؤكد يف كل الدميقراطيات، وحتى يف االنظمة القامئة عىل شخصية القائد الرمز، ان حياة هؤالء 

الزعامء ومصائرهم مل تعد ملكهم متاما: انها ملك االمة، وملك الشعب، وملك التاريخ.
سمير مراد

نقطة على السطر

املتبارزة" الذي يحوي اجوبته عىل اسئلة قصرية 
تتعلق بالثنائيات كالحب/ الحقد، والفرح/ االمل، 
سلسلة  الثاين  الفصل  ضم  فيام  االنثى،  والذكر/ 
الغفران...  الوزنات،  الالوعي،  حول  تساؤالت 
وتطرق  باوجهه،  الحب  الثالث  الفصل  وتناول 
مل  قصة  خالل  )من  الكربى  الخيارات  اىل  الرابع 

ديزيريه صادق قّدمت فكره وكشفت شخصيته الحقيقية

ميشال عون قائدا ورئيسًا ينظر بثقة
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■ هل عانيت صعوبة يف ترتيب الحوار مع 
العامد؟

كاالرزة  العامد شخص واضح متاما  ابدا، الن   □
ان  الصعوبة  كانت  رمبا  يحبها.  التي  الكاملة 
اىل  الرتجمة  جعل  لالسئلة  الفرنيس  االسلوب 
قراءة  اعدت  الرتجمة،  بعد  اصعب.  العربية 
النقاط  بعض  اضافة  او  وتعديل  الكتاب 

التوضيحية عىل االجوبة التي قيلت بالفرنسية.

■ اجري اللقاء يف جلسة واحدة ام عىل فرتات؟
□ اجري الحوار عىل ست او سبع زيارات للعامد، 
مبعدل ساعة يف االسبوع عىل مدى اربعة اشهر 
كان  ايضا.  وانشغااليت  مواعيده  زحمة  بسبب 
الرتكيز  يستطيع  يك  كافية  وفسحة  وقتا  يفّرغ 

واالجابة خصوصا وان الحوار ليس عاديا.

■ هل اجتمعتام وتناقشتام مسبقا االسئلة؟
وهنا  املئة،  يف  مئة  عفويا  جاء  الكتاب  كال،   □

يكمن جامله وميزته.

■ كيف كان الرئيس خالل الحوار؟ هل كان عىل 
االسئلة؟ وهل غلبت  ازعجته بعض  ام  سجيته، 

الجدية عىل اللقاء؟
مرتاحا،  بل  منزعجا،  ابدا  يكن  مل  بالعكس،   □
خصوصا واننا نعرف بعضنا وليست العالقة مجرد 
عالقة بني صحافية وشخصية سياسية. شعرت انه 
يف  واحاسيسه  افكاره  قول  يف  يرغب  فعال  كان 

الكتاب. وكان ايضا متحمسا لهذا الحوار.

العامد  شخصية  من  اخرى  زاوية  اكتشفنا   ■
الحنون  واالب  الرومانيس  الزوج  الحوار، هو  يف 
واالبن املشتاق دوما اىل امه مبا يتناقض رمبا مع 

شخصية القائد العسكري، ما رأيك؟
من  الزاوية  هذه  اعرف  اكن  مل  انا  صحيح،   □
امور  عن  التحدث  يف  ابدا  يرتدد  مل  شخصيته. 
وبناته.  وامه  بوالدته  تتعلق  حميمية  انسانية 
هذا  ان  اعتقد  وال  جدا،  حنون  شخص  العامد 
يتناقض مع شخصية الرجل العسكري، الن االنسان 
الحنون عادة ميكن ان يكون ايضا قويا وقادرا عىل 
انقاذ بلد، وهو ايضا حنون جدا عىل وطنه ولبنان.

■ ما الجديد الذي تعتربين انك اظهرته للمرة 
االوىل يف شخصية الرئيس عون يف هذا اللقاء؟

فعال  يسمعون  ال  الناس  بعض  بان  اعتقد   □
مضمون كالم العامد، بل عادة ما يأخذونه ويؤلونه 
حققه  ما  االعالم.  وسائل  خصوصا  كيفهم،  عىل 
الكتاب مبا انه عبارة عن حوار مكثف باملخترص 
املفيد، هو انه قدم زبدة اقواله وافكاره بطريقة 

تصل فعال اىل الكل بشكل مفهوم وواضح.

انه  اال  انسان مؤمن،  انه  ايضا رغم  اكتشفنا   ■

يحرتم اولئك املشككني والباحثني دوما عن ماهية 
الوجود ورسّه.

بالدين  جدا  متعلق  شخص  هو  صحيح،   □
وفلسفته، ويقرأ دوما كتبا عن تاريخ االديان كلها، 
الفلسفة  ويحب  ويحرتم  االديان  ويحب جميع 
التي يقوم عليها كل معتقد ديني، ويتعّمق يف 
كالم املتدينني، وهو مؤمن النه تعّمق يف الدين، 

ال من باب االنتامء الربّاين.

لرجل  التفاؤلية  النربة  الحوار  عن  تغيب  ال   ■
والتمسك  بالعناد  لكنه  وهزائم،  خيبات  عايش 
ما  تحقيق  حتى  يعمل  ظل  واقتناعاته،  باميانه 

يريد؟
□ هذه هي الحقيقة. حني تنتهي من الصفحة 
هذا  وصل  ملاذا  ستتيقن  الكتاب،  من  االخرية 
االنسان اىل ما يريده بعد 26 عاما. هذا الرجل 
متمسك جدا باقتناعاته ومبادئه وافكاره، وجرأته. 
انه شخص كامل متاما كاالرزة التي ارادها كاملة، 
وليست  الحياة،  تجاه  وفلسفة  بنظرة  ويتمتع 
مصادفة انه صار رئيسا للجمهورية. واعتقد ان 

هذا كان هدف الكتاب.

■ رؤية العامد اىل لبنان هو هذا النسيج الغني 
معتربا  والطائفي،  والعرقي  الحضاري  والتنوع 
العامل،  انه رسالة حضارية ومنوذج مصغر عن 

ما رأيك؟
ونحن  نحبه،  الذي  بلدنا  هو  لبنان   □
تحدياته  ويواجه  كثريا،  شعب عاىن وتعّذب 
ومشكالته بشجاعة. حتى ان تناقضاتنا هي 
نحبه  الذي  لبنان  ان  اعتقد  قوتنا.  مصدر 
متعدد الطوائف والحضارات واالعراق، وهو 
الذي يريده العامد، وهذه نظريت اىل لبنان. 
الصورة،  هذه  عىل  يكون  ان  عن  كّف  واذا 
لن نبقى متعّلقني بهذا البلد. ولذا، اعتقد ان 

لبنان يستأهل الجرنال، والجرنال يستأهل ان 
يكون من لبنان.

■ ما الذي استخلصته من عرب او امثوالت من 
شخصية العامد والحوار معه؟

وهو  فعال،  نادرة  شخصية  انه  استخلصت   □
كأنه  عنها.  يحيد  وال  بكلمته  يتمسك  انسان 
بعقله وقلبه وشخصيته شخص كامل ال يتجزأ. 
لبنان  اىل  ونظرته  شخيص  بالهام  يتمتع  وهو 
تصنع  كلها  والدين،  واالنسان  والسياسة  والعامل 
هذه الشخصية الكاملة التي يجسدها. وهذا هو 

السبب الذي دفعني اىل انجاز الكتاب.

■ ما الذي اّثر بك كثريا يف هذا الحوار؟
□ ما اّثر يب كثريا انني حققت ما كنت احلم به 
انا  الذي  الجرنال  اىل  الناس  اعرّف  ان  اي  دوما، 

الناس  كان  حني  الحوار.  هذا  خالل  من  اعرفه 
انه  اشعر  كنت  امامي،  عون  ميشال  ينتقدون 
كام  الناس حقا  يعرفه  شيئا يك  افعل  ان  يجب 
ايّل.  انا. وهذا كان اشبه بواجب بالنسبة  اعرفه 
العامد  شخصية  سريى  الكتاب،  يقرأ  من  لذا، 
وامللهم  االنساين  االنسان  شخصية  الحقيقية، 
ما  وليس  ورؤيا،  بنظرة  يتمتع  الذي  والرجل 
بانه رجل غضوب وغري  لنا االعالم دوما  يظهره 

ذلك من التحريفات.

■ كلمة اخرية؟
□ كام ذكرت سابقا، كنت اشعر بواجب تقديم 
الوجه الحقيقي للعامد. اصدرت ايضا عددا من 
الكتب املهمة بالفرنسية منها "ارز لبنان"، "لبنان 
االزيل"، "رحلة النورس" الذي هو قصة فلسفية 
تحيك قصة رجل من الرشق وطفل من الغرب 
يسريان معا يف طريق، ويسأالن عن املرض والحياة 
وغريهام من االمور الفلسفية. لطاملا احببت هذا 
النوع من الكتابة الذي ميزج بني الشعر والفلسفة 
واالنسانوية. كام انني اسست مجلة Byzance يف 
فرنسا التي كانت تعرّف القارئ الغريب بالذوق 
وهندسة  وتصميم  عربية  بيوت  من  الرشقي 
بني  الدمج  كيفية  تربز  وكانت  وغريها،  وموضة 
متناغمة  بطريقة  والغريب  الرشقي  الديكور 
مجلة  ايضا يف  افعله  ما  وهذا  وجميلة.  وراقية 
Elle التي اديرها حاليا. وجاء كتاب "ارز لبنان" 
ضمن هذه الدرب التي وجدت نفيس فيها. هي 
هدف حيايت. حني انتهيت من حواري مع العامد 
واصدرناه يف كتاب، كانت الفكرة االساسية ذهاب 
ريع الكتاب لصالح زرع شجر االرز. فانا ولدت يف 
برشي وتركت لبنان عند اندالع الحرب، واكرث ما 
اشتقت اليه يف اقامتي الفرنسية هو تلك االرزات. 
بالنسبة ايّل هذا الكتاب هو لبنان واالرز وهؤالء 
االشخاص الذين ميلكون شيئا ليقولوه ملجتمعهم. 
تحمل  االرزة  وهذه  الصغري،  العامل  هذا  لبنان 
رسالة،  ميلك  منا  واحد  وكل  العامل،  حضارة  كل 
ورسالتي هي ان اكتب وافعل كل ما يلزم لجمع 
العامل والتحدث باسم لبنان. عىل امل ان كل من 
يقرأ الكتاب يفهم العامد والرئيس اكرث، ويعرف 
ايضا انه ال ميكن اصدار االحكام عىل شخص من 
دون معرفته جيدا. االهم معرفة ان االختالف هو 

غنى لبنان وثروته الحقيقية.
س. م

بني يدي رئيس الجمهورية ميشال عون. 

الرئيس واملؤلفة ديزيريه صادق.

الرئيس يوقع الكتاب، واىل جانبه اللبنانية االوىل السيدة ناديا عون.

يقرأ دوما كتبا عن تاريخ 
االديان كلها، ويحب 

الفلسفة التي يقوم عليها 
كل معتقد ديني
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غدي الرحباني: املسرح الغنائي يحتضر
مسؤولية يتحّملها الناس واملنتجون

المسرح

االبناء،  يقدمه  عمل  اي  من  وموقفهام  رأيهام  يف  بالقسوة  رحباين  االخوان  متسك 
بهدف ان يكون الجيل الثاين اكرث خلقا وابتكارا، واكرث معاناة ووجعا يف القصص التي 
يقدمها عىل املرسح. والن هذه العائلة ترَبت عىل الصعوبة يف الفن، ال السهولة، 

ورث االبناء عبئا كبريا ال ميكنهم من العودة اىل الوراء

يعرتف الفنان غدي الرحباين، بأسف، بان املرسح 
مل يعد موجودا يف لبنان، والغنايئ  فيه يحترض، 
بل يكاد يكون قد انتهى. من اجل ان يكون لدينا 
قوي  منتج  تواجد  رضورة  يرى  مرسح،  قاعدة 
وجبار اىل جانبه، يؤمن بان املرسح اهم مراتب 
الناس.  اىل  ايصالها  نستطيع  التي  والفرح  الفن 
ال يشاطر غدي الرحباين االخرين يف اعتقادهم 
ان الناس ال يريدون مرسحا. فعايص ومنصور مل 
يسأال الناس ومل يأخذا برأيهم عندما قدما مرسحا 

يوميا.
يف حوار مع "االمن العام" يعلن املؤلف املوسيقي 
تقديم عمل مرسحي  اىل  الرحباين سعيه  غدي 
بال مرسح، وهو  لبنان  يبقى  ان  يجوز  "النه ال 

املعروف بهذا الوجه".

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

■ ماذا حّملتك عائلة الرحباين؟
ال  طبيعي  امر  وهذا  اوال.  االسم  حّملتني   □
شك  دون  من  وهو  تغيريه.   االنسان  يستطيع 
عبء كبري. انه جواز مرور، لكن مشابه للعملة 
اذا مل  بوجهني. وجه يسء ومرض، وآخر عظيم. 
جيدة  بطريقة  هذا  املرور  جواز  ابراز  نحسن 

ييسء الناس يف نظرتهم اىل اسم العائلة التي جئنا 
منها. وهي عائلة فنية كبرية تربت عىل الصعوبة 
يف الفن، ال عىل السهولة، وكانت السَباقة يف صنع 
الفن اللبناين، وبالتايل العريب. والننا تربينا يف هذا 

املناخ، ال نستطيع العودة اىل الوراء.

■  وجدت هذا االرث ثقيالً، مباذا تحديدا؟ 
□ ليس سهال عىل الشخص ان يكون والده وعّمه 
االخوين رحباين، وزوجة عّمه فريوز. هذا الثاليث 
االعامل  كاّم هائال من  العامل وترك  الذي شغل 
املرسحية والغنائية والسينامئية. طبعا، هو ارث 

ثقيل، لكن اكتافنا قادرة عىل التحمل.

■ ما الذي احببته يف منصور الرحباين منذ صغرك 
والذي مل تحبه؟ 

واكرث  عظيام  كان  كأب،  الرحباين،  منصور   □
من اب. كان صديقا يصادق اوالده لكن ضمن 
االحرتام الفارض نفسه دامئا. املسافة بيني وبينه 
مل تكن صغرية، لكنها كانت قريبة جدا. تعلمنا 
رجال  كان  الذايت.  والنقد  الفن  يف  الكثري  منه 
رؤيويا واجتامعيا وعاطفيا يف عالقاته االنسانية 
ال الفنية. عاطفته تجاه اوالده كانت قوية، لكنه 
كان يرغم نفسه بقسوة عىل عدم اظهارها، االمر 
الذي مل يقو عليه يف عالقته باحفاده حيث بانت 
بقوة. اما بالنسبة اىل الوجه اآلخر، او االشياء التي 
مل اكن احبها يف منصور الرحباين، فهي استقباله 
كل شخص يقصده يف اي وقت، ومن دون موعد 
مسبق، االمر الذي كنت اعتربه خطأ، فرتاجع عنه 
يف سنواته العرش االخرية. اود هنا، ايضا، ايضاح 
امر ميز حياتنا يف الطفولة التي مل نعشها كسائر 
االوالد، بسبب انشغال والدي يف السفر واملرسح 
والعمل يف املكتب طوال 24 ساعة، حيث خلقنا 
جوا خاصا بنا، نحن اوالد الرحباين، زياد، مروان، 
ما  بتأسيسنا  وليال،  عمتي  ابن  بشارة  غدي، 
يشبه الرشكة لتقديم االفالم واالسكتشات الفنية. 
كنا نجتمع يف غرفة يف بيتنا املعروف يف بكفيا 
لنقدم هذه االعامل، مبعنى ان عاملنا كان خاصا 

ومختلفا، وطفولتنا قاسية بعض اليشء. ال هي 
طفولة، وال هي مراهقة شبيهة بحياة كل الناس 

الذين كانوا يرتادون اماكن السهر.

■  ما هي االشياء التي احببتها يف عايص الرحباين 
والتي مل تحبها؟ 

□ اليشء نفسه ايضا. عايص ومنصور كانا واحدا، 
روحيا ونفسيا وشخصيا، انسانان ذابا يف شخص 
واحد،  فالغيا االنانية يف ذاتهام.  يشء عظيم جدا 

ال يتجارس عليه احد.

■  كيف كانت عالقتكم بعايص الرحباين؟ 
□ كجيل ثان كان قاسيا معنا،  يف موقفه او يف 
رأيه يف عمل نعّده. فال هو وال منصور يفرحان 
من سامع عمل ما للمرة االوىل. النهام يريدان ان 
نكون اكرث ابتكارا وخلقا، واكرث معاناة ووجعا يف 
القصص التي نقدمها. هذا امر طبيعي وانا معه 
اليوم مع ولدَي عمر يف عمله كمؤلف  وافعله 
اصفق  فال  سيناميئ،  كمخرج  وكريم  موسيقي، 

لكل اعاملهام.

■ هل تعد لعمل فني قريب بعد هذا الغياب؟ 
□ سنشارك يف مهرجانات بيبلوس لليلة واحدة، 
يف  وفيلمون  "نرصي  عنوانه  عمل  خالل  من 
البال". ما يحمله هذا العمل هو استذكار هاتني 
الشخصيتني الكبريتني يف الغناء والتلحني. سيشارك 
املنور  اسامء  غناء غسان صليبا  العمل  يف هذا 
)املغرب( وباسمة ويتضمن الرقص. ما سنقدمه 
مرسحية،  ليس  البال"  يف  وفيلمون  "نرصي  يف 
بل لوحات مرتابطة بعضها ببعض، يقوم املمثل 

رفيق عيل احمد بربطها.

■  أال تتحرض لعمل مرسحي؟ 
البلد ال يصلح واملرسح  □ لالسف ال، فوضع 
بل  يحترض،  الغنايئ  املرسح  موجودا.  يعد  مل 
يكاد يكون قد انتهى. هذه ليست مسؤولية 
الذين  واملنتجني  الناس  مسؤولية  بل  الدولة، 
هذا  يف  املهرجانات  منهم.  واحدا  نجد  قلام 
ما تقدمه  تنتج مرسحيات، بل كل  املجال ال 
يف برنامجها هو حفالت خاصة لليلة واحدة، 
علام ان قانون املهرجانات يف لبنان ينص عىل 
تقديم حفالت لبنانية كانت تسمى من قبل 

صيف 840  )2009(. املؤلف املوسيقي غدي الرحباين.

من دون شك اسم عائلة 
الرحباني عبء كبير

مرسحيات  الوقت  مع  فاصبحت  فولكلورية، 
غنائية. عام 2005 قدمت مهرجانات بيبلوس 
"النبي وجربان"، عام 2007 "زنوبيا"، عام 2008 
 ."840 "صيف   2009 عام  الفينيق"،  "عودة 
االمر نفسه حصل مع مهرجانات بيت الدين 
"حكم  مرسحية  انتجت  حيث   2004 عام 
الرعيان". اما اليوم فلم تعد املهرجانات تنتج 
الرضيبية،  املشاكل  بسبب  غنائية  مرسحيات 
ال  الناس  بان  االعتقاد  هي  اخرى  ومشكلة 
القول  هذا  االتجاه.  فتغرَي  مرسحا  يريدون 
ليس صحيحا الن عايص ومنصور، عندما قدما 
مرسحا يوميا، مل يسأال الناس ومل يأخذا برأيهم. 
الواقع  االمر  امام  يوضعوا  ان  يجب  الناس 
ويدعون اىل الحضور. هذا هو املرسح الغنايئ، 

مع  نفسه  االمر  يكون.  ان  يجب  هكذا  او 
املرسح العادي. انا ال اتحدث هنا عن نوعية 
معينة من املرسح،  فكلها مل تعد موجودة، من 
املرسح االحرتايف اىل التجريبي. اما السبب فألن 
الناس ال يريدون هذا الفن، وما يهمهم ارتياد 
حفال  اقصد  عندما  والرقص.  الضحك  اماكن 
اما  اليه.  االستامع  يكون هديف  مغّن  لحضور 
الناس فهدفهم الرقص. هذه عالمة انحطاط، 
اليه مجتمعنا من قبل. املسَبب هو  مل يصل 

التي  واالذاعات  التلفزيونات  االعالم،  وسائل 
تساهم يف الرتويج لهذا املناخ. لكنني من جهة 

ثانية ال اراه منطبقا عىل كل الناس. 

■  اذا كان الزمن قد تغري اىل هذا الحد، فكيف 
سيقوم املرسح الغنايئ يف لبنان؟ 

□ يك يكون لدينا مرسح غنايئ،  او قاعدة مرسح، 
منتج قوي وجبار.  اىل جانبه  يتواجد  ان  يجب 
كان اىل جانبنا يف السابق شخص اسمه انطوان 
اهم  وانتجا  الرحباين  منصور  مع  عمل  شويري 
االعامل من "سقراط" اىل "صيف 840" اىل "ملوك 
الطوائف". اما سبب متايزه عن غريه فهو انه كان 
مؤمنا بان املرسح اهم مراتب الفن والفرح التي 

نستطيع ايصالها اىل الناس.

نختلف كثيرا، انا ومروان 
واسامة، كما كانت الحال 

مع عاصي ومنصور
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رواد  كانوا  الذين  الناس  هؤالء  هم  من   ■
مرسحكم؟

□ كانوا الطبقة املتوسطة والغنية تنتظر تلقي 
الفقرية  الطبقة  وضع  لكن  للحضور،  الدعوات 
مختلف، الن فقرها كان مانع حضورها املرسح. 
نرفع  مل  نحن  املادي،  الجانب  هذا  اخذنا  اذا 
من قيمة بطاقة الدعوة اىل الحضور، يف وقت 
رفع املمثلون اسعار اجورهم، وارتفعت اسعار 
املوسيقية  والتسجيالت  والديكورات  املالبس 
واجور املسارح رغم ندرتها. اقول هذا الكالم الننا 
اذا بحثنا عن مرسح، من بريوت حتى الناقورة 
لبنان  كازينو  سوى  امامنا  وليس  نجده،  فلن 
الذي يواجه اآلن مشكالت عدة. هذا يعني عدم 
وجود مرسح فعيل يساعدنا عىل تقديم اعاملنا. 
قدمنا يف  املقابل  يف  لبنان.  يف  واقعنا  هو  هذا 
الدول  الخارج مرسحيات كثرية، منها يف بعض 
العربية التي تفتقد اىل وجود مسارح. رغم ذلك 
قدمنا اعاملنا املرسحية يف الهواء الطلق، ونستعد 
اآلن لتقديم عمل يف دار االوبرا يف ُعامن السنة 
املقبلة، النهم كاشخاص ما زالوا يقدَرون املرسح. 
العظيم  البلد  مؤسف ما حدث ويحدث، هذا 
املرسح  رائدا يف  كان  والذي  لبنان  اسمه  الذي 
الحواري والغنايئ وكل االشكال االخرى، مل يبق 

يشء منه. 

■  هكذا واقع، اي مستقبل ترى فيه؟ 
اراد  اذا  مبعنى  جيدا،  ليس  لبنان  وضع   □
االنسان معرفة نفسه عليه ان يعرف مكانته. 
لبنان واين  الخارج نعرف موقع  يف سفرنا اىل 
هو، لسنا اهم نقطة يف العامل.  يحتاج الفنان  

يحصل  يك  سنة  ثالثني  العمل  اىل  الخارج  يف 
عىل لقب قائد اوركسرتا. يف لبنان يحصل عىل 
هذه الصفة من لديه ثالثة او اربعة موسيقيني. 
التلميذ  ان  العامل هو  لبنان ودول  الفارق بني 
اهم  املوسيقى  تعّلم  مرحلة  يزال يف  ال  الذي 
علينا  هنا  من  عندنا.  املوسيقي  املؤلف  من 
ان نتعرّف عىل مكانتنا ويف اي مستوى نحن. 
يف هذا املجال استثني بعض االشخاص الذين 
يعملون يف الفن جديا، لكن ال حظوظ لهم يف 
هذا  الخارج.  اىل  السفر  اىل  فيضطرون  لبنان، 
يدل عىل اننا نعيش يف لبنان كام السياسيني يف 

مزارع فنية.
 

زالت  ما  لبنان  يف  فنية  نوعية  هناك  هل   ■
محافظة عىل مستواها أم ال؟ 

□ ال اريد ذكر اسامء، بل احدد بعض امللحنني 
الذين ما زالوا محافظني عىل مستوى جيد، االمر 
نفسه مع بعض املغنني الذين صنعوا مستوى 
مع  االمر  كذلك  محرتفني.  واصبحوا  النفسهم 
بعض الشعراء. لكن كم يبلغ عدد هؤالء الفنانني 

قياسا بالكم الهائل املوجود امامهم. 

■ هل من فنون اخرى احببتها ومل متارسها؟ 
□ احببت يف بدايايت الرسم والتمثيل، وكنت اريد 
ان اكون رساما، لكنني اعتقد انها كانت فكرة 
الفن، ما زلت  مراهقة. رغم عدم احرتايف هذا 
احبه حتى اآلن وامارسه احيانا. هناك عامل آخر 
اعشقه هو التاريخ، وقد درست اآلثار مدة سنة 
املوسيقى،  لكن  االنتهاء من تخصيص يف  بعد 
تلك املرحلة الجامعية صودفت مع العمل عىل 

اكامل  من  امتكن  فلم  "صيف 840"،  مرسحية 
هذا التخصص.  من احب االشياء عندي اآلثار، 
املرسح والتاريخ. الننا اذا كنا ال نعرف تاريخنا ال 

نستطيع ان نفهم حارضنا. 

■ عىل ماذا يلتقي ابناء منصور الرحباين وعىل 
ماذا يختلفون؟ 

□ نختلف كثريا عىل ارائنا حول اي عمل فني 
نعّده، متاما كام كان يحدث مع عايص ومنصور. 
لكن اختالف والدي وعمي يف هذا املوضوع كان 
يصل اىل حد متزيق االوراق وانفراد كل واحد 
قليل  بعد  عايص  منها  ليخرج  غرفة  يف  منهام 
متبنيا فكرة غري فكرته املطروحة قائال: اعتقد 
انتقل  وقد  املناخ  هذا  تعّودنا عىل  احىل.  انها 
الينا. يف تحضرينا اي عمل نجتمع نحن الثالثة، 
مروان وغدي واسامة مرات عدة، احيانا نتفق 
هذه  االخرية  النقطة  نتفق.  ال  اخرى  واحيانا 
تدفعنا اىل القول ان هناك خطأ ما، رغم ذلك 
ال يقدم عملنا عىل خشبة املرسح اال بحسب 
الطريقة التي اتفقنا عليها. مبعنى اننا ال نقدم 
عمال نكون مختلفني حوله. اضافة اىل ما ذكرت، 
هناك طبعا رضورة وجود الديكتاتور يف املرسح 

ليكون املرجع الوحيد واالسايس.

■ هل ورثت هذا االمر عن منصور الرحباين؟
مارسا  فقد  ورثته،   ومنصور  عايص  عن   □
ما  وكل  مرسحهام،  يف  بشدة  الديكتاتورية 

يطلبانه يجب ان ينفذ وان كان خطأ.

■ ما هو الحلم الذي مل تحققه بعد؟ 
املوسيقى  نحو  البدايات  يف  اتجهت   □
الكالسيكية لكنني مل اكمل فيها، رغم ذلك فانا 
اكتب يف هذا املجال واعزف خارج لبنان بعض 
تفرغ  عمر  ابني  لكن  املوسيقية.  املقطوعات 
ويعمل عىل املوسيقى الكالسيكية والشعبية يف 
آن. هذا الحلم اعتقد ان ابني عمر قد حققه يل.

■ ما هي خططك املستقبلية؟
□ لدي افكار كثرية منها تقديم عمل مرسحي 
رشط توافر االوضاع املالمئة. ال يجوز ان يبقى 
الوجه.  بهذا  املعروف  وهو  بال مرسح  لبنان 
اىل  مندفعني  اشخاص  مع  التالقي  امتنى  لذا، 

العمل املرسحي.

ارض الغجر )2012(. 
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مصر تنبش سيرة اإلخوان، وسوريا تهرب من الواقع
رمضان 2017: الدراما املحلية نجمة، ولبنان "بالد" املقاومة

تلفزيون

هذا املوسم الرمضاين يختلف عن سواه عىل مستوى الدراما اللبنانية، ان لجهة الزخم والحضور القوي للمسلسالت املحلية، او 
اللبنانيني يف مسلسالت عربية، سورية ومرصية تحديدا. فهل ينجح االنتاج الوطني يف استحقاق رمضان  النجوم  لجهة مشاركة 

2017؟ الحكم للمشاهد بعد انتهاء الشهر 

اللبنانية  الدراما  تحرض  االوىل  املرة  لعلها 
االوىل  السمة  تلك  الرمضاين.  السباق  يف  بقوة 
حواىل  حامال  ايام،  قبل  انطلق  الذي  للموسم 
فيام  املشاهد،  اىل  لبنانية  مسلسالت  ستة 
من  عدد  عىل  ايضا  اللبنانيون  النجوم  يتوزع 
"بضاعة" سهلة  بوصفهم  السورية  املسلسالت 

التسويق  بالنسبة اىل الفضائيات العربية. 
االوىل  للمرة  اللبنانية  الدراما  تفرض  هكذا، 
رغم  الرمضانية،  املائدة  عىل  منافسة  نفسها 
منها عىل مستوى  تعاين  التي  الكثرية  العرثات 

النص )خصوصا( واالداء ايضا.
كالعادة، تنحاز قناة "املنار" اىل االعامل امللتزمة 
التي تحمل شعار املقاومة اكان يف الزمن الراهن 
او عرب تاريخ لبنان. هذا املوسم نحن عىل موعد 
مع ابطال قاوموا االحتالل العثامين ثم الفرنيس 
مع مسلسل "بالد العز" )كتابة محمد النابليس 
واخراج السوري عاطف كيوان(. يؤدي بطولة 
العمل كل من سامي ابوحمدان وسعيد رسحان 
وآن  شمص  وسمري  الزين  واحمد  داغر  وبيار 
ماري سالمة وختام اللحام... لييضء عىل رجال 

سمير مراد

وتسودها  العرشين،  القرن  اوائل  يف  االحداث 
عمليات خطف النساء يف الحارات الشامية. 

عىل  انتم  الشامية،  البيئة  اعامل  ملحبي  ايضا، 
خلدون  )تأليف  العشاق"  "قناديل  مع  موعد 
يعرضه  سبيعي(  الدين  سيف  واخراج  قتالن 
تؤدي  الذي  املسلسل  "الجديد".  تلفزيون 
بطولته سريين عبد النور ومحمود نرص ورفيق 
موصليل  ووفاء  قندلفت  ودمية  احمد  عيل 
عام  اىل  يأخذنا  وغريهم،  بك  تحسني  وحسام 
1734 الذي شهد انتشار الفوىض. سنتابع حكاية 
ايف، الشابة الفاتنة الهاربة من جبل لبنان اىل 
الشام حيث تعمل يف ماخور "كوكب". تتمتع 
عروضها  فتقدم  واخاذ،  جميل  بصوت  ايف 
الغنائية يف املاخور، وتقع يف غرام ديب العتال 
الفقري البسيط الذي اشتهر بقوته يف كل دمشق. 
تطول الئحة اعامل البيئة الشامية مع "خاتون 
2" وتعرضه mtv )تأليف طالل مارديني واخراج 
تامر اسحق( بطولة باسم ياخور وكاريس بشار 
النهار  ومعتصم  حداد  وسلوم  قندلفت  ودميا 
وشكران مرتجى ويوسف الخال وطوين عيىس 
تعرضه  الذي   "4 البنات  و"طوق  داغر،  وبيار 
اياد  واخراج  حامد  احمد  )كتابة  "الجديد" 
السوري  املمثل  بطولته  يؤدي  الذي  نحاس( 
القدير رشيد عساف اىل جانب رضوان عقييل 
وحسام  نجيب  وانطوانيت  رمضان  وزهري 
وهيا  هارون  وتوالي  حيدر  وتاج  بك  تحسني 

مرعشيل وروعة السعدي. 
اضافة اىل اعامل البيئة الشامية الكثرية، نشاهد 
ضوء  "بقعة  رأسها  عىل  كوميدية  اعامال  ايضا   زياد برجي يف "بلحظة".يوسف الخال وكريستينا سعادة يف "ادهم بيك".

خالد النبوي ومنة شلبي عىل ملصق "واحة الغروب".

من بعلبك ـ الهرمل تصدوا للجيوش الفرنسية 
املحتلة، وعملوا عىل منع تقسيم لبنان، متطرقا 

ايضا اىل ثورة سلطان باشا االطرش. 
الدراما  تنحو  التاريخي،  العمل  هذا  باستثناء 
االجتامعية  االعامل  نحو  رمضان  يف  اللبنانية 
طابعا  يتخذ  بعضها  ان  رغم  املعارصة  وتلك 
تاريخيا. مثال، يجسد يوسف الخال دور ادهم 
تعرضه  الذي  بيك"  "ادهم  مسلسل  يف  بيك 
ابرزهم  املمثلني  من  نخبة  مبشاركة   ،mtv
ويوسف  كعدي  ورندة  انطونيوس  فيفيان 
واخراج  سويد  طارق  )كتابة  املسلسل  حداد. 
السوري زهري قنوع( مقتبس عن رواية "نداء 
الكروان" )1934( لعميد االدب العريب املرصي 
طه حسني، وسريكز عىل زمن االنتداب الفرنيس 
والعادات والتقاليد االجتامعية السائدة يف تلك 
الحياة  واختالفات  الطبقي  والتفاوت  الحقبة، 

بني الريف واملدينة. 
من جهتها، تقارب املمثلة والكاتبة كارين رزق 
الله موضوعا آنيا هو واقع الصحافة املتأزم بفعل 
التكنولوجيا والثورة الرقمية من خالل مسلسل 

"آلخر نفس" )اخراج اسد فوالدكار( الذي يعرض 
عىل mtv. العمل الدرامي الذي تؤدي بطولته 
كارين رزق الله وبديع ابو شقرا ورودين حداد، 
ويقارب  بجرأة،  التابوهات  بعض  يف  يتوغل 
قصة حب تنشا بني "هزار" )كارين رزق الله(، 
يف  يعمالن  اللذين  ابوشقرا(  )بديع  و"غسان" 

صحيفة عىل وشك االفالس. 
مسلسل  يف  بقوة  ايضا  حارضة  الرومانسية 
وكتابة  حبيب  ف.  اييل  )اخراج  "كاراميل" 
مازن طه( الذي تؤدي بطولته ماغي بوغصن 
الجردي  وطالل  لبس  وكارمن  عابدين  وظافر 
وجييس عبدو وبيار داغر وكارين سالمة. العمل 

 .lbci كوميدي رومانيس ستعرضه قناة
سيكون املشاهد عىل موعد مع التشويق والـثأر 
والحب يف مسلسل "بلحظة" الذي تعرضه قناة 
نادين  )كتابة  العمل  بطولة  تؤدي  "الجديد". 
جابر واخراج اسامة الحمد( نخبة من املمثلني 
اللبنانيني عىل رأسهم كارمن لبس ويوسف حداد 
واملغني زياد برجي وسينتيا خليفة والسا زغيب 
ومجدي  انطونيوس  وفيفيان  طحطوح  وروان 

ونيكوال  سعد  ووسام  سحاب  ومي  مشمويش 
مزهر ونتاشا شوفاين. يحيك قصة عائلتني نافذتني 
ثروتهام  جمعتا  لبنان،  شامل  يف  ومتصارعتني 
مري  يحاول  واملمنوعات.  املخدرات  تجارة  من 
الضيعة وضع حد للحرب املشتعلة بينهام من 
خالل اقرتاح املصاهرة. هكذا، تتزوج فلك ابنة 
آل حرب رغام عنها من ماهر ابن آل ديب. لكن 
ماهر ووالده يقضيان يف حادث سري، فتجرب فلك 
عىل الزواج من سيف االخ االصغر ملاهر. يضطر 
سيف للبقاء يف لبنان لتسلم اعامل عائلته التي 

ال يعلم انها متورطة يف تجارة املخدرات. 
يبدو ان "الجديد" انحازت اىل العالقات الغرامية 
يف رمضان، اذ تعرض ايضا "زوجتي انا 2" )كتابة 
عن  السمعان(  اييل  واخراج  بطرس  كريستني 
فتاة تتزوج رجلني يف الوقت نفسه. يطغى عىل 
االحداث رصاع الحب والخيانة، من بطولة جويل 
داغر ومازن معضم ورانيا عيىس وجيسكار ايب 
نادر واليس فرنيني وجورج شلهوب. كام تعرض 
"الجديد" مسلسل "اول نظرة" )كتابة كريستني 
بطرس واخراج زهري قنوع( الذي يجمع الفنان 
غسان صليبا بابنه وسام صليبا يف دور البطولة 
يحيك  خوري.  وجوي  حرب  ريتا  جانب  اىل 
اللتني  وندى  مسا  الشقيقتني  قصة  املسلسل 
اىل  الذي يسعى جاهدا  والدهام  تعيشان مع 
متاما،  متناقضتان  اختان  طلباتهام.  كل  تأمني 
فمسا الصغرى مدللة ومتطلبة. اما ندى فهي 
االخت الكربى الرصينة واملتزنة. وعندما تعجب 
ندى باالستاذ الجامعي نور، تستميله مسا بعد 
معرفتها بامكاناته املادية، فيتزوجها. لكن مسا 

الحياة  من  بامللل  تشعر  ما  رسعان  النزواتية 
الزوجية، وتضعف امام اهتامم رجل آخر بها. 

 تلك يف اختصار هي املواضيع التي تطغى عىل 
الدراما  عن  فامذا  رمضان.  يف  اللبنانية  الدراما 

املرصية والسورية؟ 
احسن  يف  ليست  السورية  الدراما  ان  االكيد 
احوالها منذ سنوات، وتحديدا منذ ان اشتعل 
اتون الحرب، وتفرّق صّناع هذه الدراما يف زوايا 
املسلسالت  تبتعد  املوسم،  االربع. هذا  االرض 
السورية عن الواقع الدامي لتذهب اىل اعامل 
البيئة الشامية او الكوميديا، مع حضور خجول 
الذي  الصعب  واالقتصادي  االجتامعي  للواقع 

افرزته االزمة. 
هكذا، يتجدد املوعد مع "باب الحارة 9" )كتابة 
سليامن عبد العزيز واخراج ناجي طعمي( عىل 
)تأليف  شامية"  "وردة  وينضم   .lbciو  mbc
مروان قاووق واخراج تامر اسحق( اىل اعامل 
البيئة الشامية مبشاركة سلوم حداد وسعد مينا 
وسالفة معامر اىل ممثلني لبنانيني امثال يوسف 
حداد ومجدي مشمويش. يقدم املسلسل نسخة 
فتدور  الشهرية،  ريا وسكينة  سورية من قصة 

االعمال اللبنانية موزعة 
على املقاومة والتاريخية 

والتشويق والرومانسية

عادل امام يف "عفاريت عديل عالم".
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واخراج  الكّتاب  من  مجموعة  )تأليف   "13
اسكتشات  عىل  يشتمل  الذي  سليم(  فادي 
منوعة تعالج قضايا املجتمع السوري بطريقة 
)اخراج  "سايكو"  ومسلسل  ساخرة،  فكاهية 
تجارب  خامس  يعد  الذي  صيدناوي(  كنان 
الكتابة  مجال  يف  عرفة  امل  السورية  الفنانة 
الواقع  العمل كوميدي من وحي  التلفزيونية. 
السوري مبشاركة استثنائية للفنان اللبناين مروان 

خوري. 
بقصص  املمزوجة  التشويق  مناخات  ضمن 
)تأليف  "الهيبة"  الحب، تعرض mtv مسلسل 
يؤدي  الربقاوي(  سامر  واخراج  عكو  هوزان 
بطولته الثنايئ الذي حقق نجاحات يف مواسم 
سابقة تيم حسن ونادين نسيب نجيم. تدور 
ـ  السورية  الحدود  عىل  بلدة  يف  االحداث 
مع  تعيش  التي  عليا  قصة  وتحيك  اللبنانية، 
زوجها وابنهام يف بلد اورويب. لكن حني يخطف 
املوت الزوج، تضطر عليا اىل العودة اىل البلدة 
لدفنه. اال انها لن تستطيع املغادرة، بعدما قررت 
عليها  الطفل معها، وتشرتط  تبقي  ان  العائلة 
االحداث  تتطور  تتزوج من شقيق زوجها.  ان 
لتكتشف عليا ان عائلة زوجها تتاجر يف السالح، 

فتجد نفسها حائرة بني البقاء والرحيل. 
عىل  املوسم  هذا  صّناعها  يركز  التي  اىل مرص 
السياسة والجاسوسية، فيام تغيب عن شاشتها 
اسامء صنعت مجدها يف السباق الرمضاين. اذ 
تغيب ليىل علوي والهام شاهني، فيام خطف 

املوت محمود عبد العزيز ونور الرشيف. 

)كتابة  "الجامعة"  من  الثاين  الجزء  سنشاهد 
البنداري( يقارب  وحيد حامد واخراج رشيف 
ونظام  يوليو  بثورة  املسلمني  االخوان  عالقة 
واحمد  صابرين  مبشاركة  النارص  عبد  جامل 
وعبد  املرصي  ويارس  البياع  ومحمد  عزمي 
العزيز مخيون. وتحرض اعامل الجاسوسية بني 
"الزيبق"  مسلسل  خالل  من  وارسائيل  مرص 
)كتابة وليد يوسف واخراج وائل عبد الله( من 
قصة  من  املقتبس  العزيز،  عبد  كريم  بطولة 
حقيقية من ملف االستخبارات املرصية، اضافة 
اىل مسلسل "الضاهر" )كتابة تامر عبد املنعم 
واخراج يارس زايد( الذي يعيد املغني املرصي 
غياب  بعد  الصغرية  الشاشة  اىل  فؤاد  محمد 
ست سنوات. وسيقف فؤاد يف دور البطولة اىل 
جانب رغدة وحسن يوسف. وملحبي االعامل 
هذا  موعدهم  ادبية،  روائع  عن  املقتبسة 
طاهر  بهاء  املرصي  الكاتب  رائعة  مع  املوسم 

"واحة الغروب".
يف  االدبية  "بوكر"  بجائزة  فازت  التي  الرواية 
الصغرية  الشاشة  انتقلت اىل  العربية،  نسختها 

بتوقيع املخرجة كاملة ابو ذكرى. سنتابع قصة 
عبدالظاهر  محمود  املرصي  البوليس  ضابط 
واحة  اىل  بنقله  يعاقب  الذي  النبوي(  )خالد 
سيوة، بعدما اتهم بتأييده االفكار الثورية لجامل 
الدين االفغاين الذي يعد احد االعالم البارزين يف 
النهضة املرصية. يتوجه عبدالظاهر اىل هناك 
مصطحبا زوجته االجنبية كاثرين )منة شلبي( 
الشغوفة باالثار املرصية. هناك، يبدأن تجربة 
والرشق  بالحارض،  املايض  فيها  مُيزج  جديدة 

بالغرب عىل املستويني االنساين والحضاري. 
وتحرض املغنية اللبنانية هيفا وهبي من خالل 
مصطفى  اكرم  )تأليف  "الحرباية"  مسلسل 
واخراج مريم احمدي( الذي يضعها يف الدور 
النمطي نفسه الذي اشتهرت به عىل الشاشتني 
الصغرية والكبرية. اذ تجسد شخصية فتاة فقرية 
ملحاوالت  وتتعرض  شعبية  حارة  يف  تعيش 

االستغالل مبختلف اشكاله. 
ال يحلو املوسم الرمضاين من دون... "الزعيم". 
"عفاريت  مسلسل  يف  امام  عادل  يعود  اذ 
واخراج  معاطي  يوسف  )تأليف  عالم"  عديل 
رامي امام( الذي تعرضه mbc. تدور االحداث 
الصحف  الحدى  مقاالت  يكتب  رجل  حول 
باسم مستعار. املشكلة انه يكتب عن تقصري 
واقتصادية  اجتامعية  ملفات  يف  الحكومة 
عدة، ما يوقع الصحيفة يف مشكالت ومطبات 
جمة. مقالب و"قفشات" عىل طريقة "الزعيم" 
املعروفة، تضفي مسحة من الكوميديا والخفة 

يف هذا الزمن الصعب.

وديع حداد يف "وردة شامية".سريين عبد النور يف "قناديل العشاق".

الدراما السورية تبتعد عن 
الواقع الدامي لتذهب الى 

البيئة الشامية والكوميديا

رندة حيدر، وتحرير احمد خليفة(.  كام يكشف العنوان، يشتمل الكتاب 
عىل مقاالت ودراسات بقلم كّتاب واختصاصيني عسكريني صهاينة اكبوا 
عىل معاينة التطورات السياسية يف املنطقة العربية، خصوصا افرازات ما 

سّمي »الربيع العريب«.

 ،)2016( االرسار«  »صندوق  باكورته  بعد   ■
الرواية  درب  عنتوري  طانوس  سليم  يواصل 
تحمله  ما  بكل  ريفية  مناخات  يف  تدور  التي 
من حضور الطبيعة والقيم والعادات السائدة. 
نلسن«(  )»دار  عنايا«  اىل  »الطريق  جديده 
يحيك قصة سعيد القنوبيني الذي يكره الفشل 
البكالوريا،  امتحانات  يف  يرسب  لكنه  والفقر، 
من  بدءا  كبرية.  امل  بخيبة  والده  فيصاب 
محاورها  لتتوّزع  الرواية  تنطلق  الحدث  هذا 
لبنان  تاريخ  من  حقبة  خلفية  عىل  واحداثها 
اذ  الصحافة،  التسعينات. علام ان املؤلف آت من عامل  املعارص، خصوصا 
عمل يف »وكالة الصحافة الفرنسية« يف قربص وترجم اىل العربية كتاب »حرب 

لبنان« للصحايف الراحل سمري قصري.

الطائفي  لبنان الحرب االهلية، واملوزاييك   ■
والثقايف، واالحداث التي مر فيها يف العقدين 
محت  التي  املعامرية  والهجمة  االخريين، 
كلها عنارص تحرض يف رواية  املدينة...  ذاكرة 
)»دار  ارتني«  »حانة  الجديدة  نصار  عيل 
النهضة«(. يحيك الفنان والكاتب اللبناين قصة 
فشيئا  شيئا  وخرج  الحرب،  يف  ترعرع  فتى 
اللبناين  الواقع  برحلته  ليعكس  بيئته  من 
بتعقيداته املختلفة، ثم مرحلة السلم بورشة 

االعامر التي قضت عىل ذاكرة املكان.

و«دار  نارشون«  للعلوم  العربية  »الدار  عن   ■
السعودية  الكاتبة  رواية  اخريا  ثقافة«، صدرت 
مويض امليامن. كام الصلصال يف روايتها »صلصال 
حياة  فيه  لتبعث  رميا  البطلة  تشّكله  ازرق«، 
وجامال وشكال ورسالة رمبا. هكذا هي رميا التي 
رسمت الحياة وتجاربها الحلوة واملرة شخصيتها. 
كصحافية  بالعمل  مسريتها  تبدأ  الطموحة  رميا 
يف مؤسسة اعالمية وسط زميالت متّكن الروتني 
اليومي منهن، فافرغهن من االبداع الخالق. شيئا 
فشيئا، ستجد طريقها اىل معرضها الفني االول وتحقيق حلمها. انها رواية 
الطموح والتحدي ومواصلة مشوار تحقيق االحالم رغم العقبات الكثرية التي 

تضعها الحياة يف وجه االنسان، وخصوصا املرأة يف مجتمعاتنا العربية.

واجهة املكتباتواجهة املكتبات

الرتجمة  اخريا  صدرت  الساقي«،  »دار  عن   ■
الوالدنا«  نرشحه  كام  لـ»االرهاب  العربية 
للكاتب املغريب الفرنونكوفوي الطاهر بن جلون. 
يقرتب الروايئ املعروف يف كتابه من موضوع آين 
وحارق، هو انجذاب فئة من الشباب اىل العنف 
وموتهم.   لحياتهم  معنى  ايجاد  بهدف  والقتل 
جلون  بن  يحاول  ابنته،  مع  عميق  حوار  عرب 
الذهن عند  تتبادر اىل  االجابة عن اسئلة عدة 
حدوث اي عمل ارهايب. يبدأ باستعراض تاريخ كلمة »ارهاب« منذ االحداث 
الحايل من  الوضع  ما يشهده  اىل  الفرنسية وصوال  الثورة  االكرث دموية يف 
انفالت االصولية االسالمية من عقالها. يؤكد بن جلون ان الرهان يكون عىل 
الرتبية، عىل امل املساهمة يف نشأة جيل من الشباب متحرر من االوهام 

التي تجعله يصدق اي يشء.

■ وصفته صحيفة »نيويورك تاميز« االمريكية بانه 
»الصوت االكرث متّيزا بني جيله من كتاب امريكا 
الالتينية«. انه الشاعر والروايئ والقاص التشيل 
نقلت  الذي   )2003 ـ   1953( بوالنيو  روبرتو 
الجليد«  »حلبة  روايته  الجمل«  »منشورات 
)ترجمة رفعت عطفه( اخريا اىل العربية.  تجري 
الرواية يف كوستا برافا شامل برشلونة،  احداث 
عىل لسان ثالثة رواة رجال. ترتكز الحكاية عىل 
رواية  ماريت.  نوريا  الجليد  عىل  التزلج  بطلة 

بوليسية حيث حلبة الجليد تشكل موقع الجرمية.

■ عّلم الربوفسور مايكل نيوتن )1931ـ  2016( 
والتنويم  النفيس  العالج  وتقنيات  النفس  علم 
املغناطييس عىل مدى اربعني عاما. كام تحّول 
»رحلة  عملية  بفضل  مبيعا  االكرث  الكاتب  اىل 
»هاشيت  دار  االرواح«.   و»مصري  االرواح« 
كتابه  الضاد  لغة  اىل  اخريا  نقلت  انطوان« 
الداخيل«  السالم  اىل  بوابتك  ـ  االزلية  »الذاكرة 
)ترجمة نبيلة يوسف الفقيه( الذي يسلط الضوء 

عىل مسألة الحياة واملوت، وفكرة التقّمص.

الفلسطينية«  الدراسات  »مؤسسة  تلعب   ■
الفكرية  املستويات  عىل  توعويا  دورا 
والسياسية والثقافية، عرب االصدارات والكتب 
»الرؤية  التي تنرشها. جديدها يحمل عنوان 
االوسط  الرشق  يف  للرصاعات  االرسائيلية 
دراسات  ارسائيل:  امن  عىل  وانعكاساتها 
)اعداد  كبار«  ارسائيليني  وباحثني  لجرناالت 
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اإلرهاب واملقاومة في كتاب العقيد م. ألبير نجيم 
التعريف املوّحد يحمي حقوق اإلنسان

كتاب الشهر

اشكاليات سياسية وقانونية تقع يف صلب الراهن الحارق يقاربها العقيد م. البري 
مئتي  يتعدى  ال  الجديد  كتابه  ان  رغم  والتطرف".  االرهاب  "جدلية  يف  نجيم 
واملنهجية  التحليلية  والرؤية  الواسعة  والثقافة  باملعلومات  غني  انه  اال  صفحة، 

الثاقبة، اىل املراجع الكثرية التي استند اليها يف مقاربة هذه القضايا اآلنية

يف  لالرهاب  القانونية  التعريفات  هي  ما 
الفرق بني  ما  االممية؟  العامل واملنظامت  دول 
تكتيكات  وان  خصوصا  واملقاومة،  االرهاب 
التاريخية؟  املفاصل  بعض  يف  تتداخل  االثنني 
عىل  حكر  االرهابية  العمليات  فعال  هل 

االصولية االسالمية؟ 
مواضيع تقع يف صلب الراهن امللتهب يقاربها 
جرّاح،  مببضع  نجيم  البري  م.  العقيد  الباحث 
الزاوية  وعلمي.  محايد  قانون  باحث  ونظرة 
الذي قارب منها موضوعي االرهاب واملقاومة، 
اتخذت من حقوق االنسان ركيزة ومنطلقا للبناء 
لـ"حقوق  االول  املبحث  هكذا، خصص  عليه. 
واالرهاب"،  املقاومة  مفهومي  بني  االنسان 
وضع  يف  فشل  الدويل  املجتمع  ان  معتربا 
تعريف محدد لالرهاب لتفريقه عن املقاومة، 
نظرا اىل عوامل كثرية اولها االعتبارات واملصالح 
السياسية، والتداخل بني مفهوم االرهاب وغريه 

من املفاهيم لجهة الدور والهدف. 
يأخذنا املؤلف يف رحلة يف التعريفات القانونية 
النظر  وجهة  عىل  فيمر  االنسان،  لحقوق 
الفرنسية  بالثورة  املتأثرة  الكالسيكية  الليربالية 
واعالن حقوق االنسان واملواطن عام 1789 التي 
اعتربت ان القوانني برمتها هي يف خدمة سعادة 
الفرد ومصالحه، وان عىل حساب املجموعة يف 
مقابل رؤية الفاشية االيطالية والنازية االملانية 
مطلع القرن العرشين. اذ قالت برضورة تغليب 
مصلحة املجتمع عىل حقوق االفراد. اخريا هناك 
االنسان  ان  رأت  التي  املاركسية  النظر  وجهة 
الحتميات  من  لشبكة  يخضع  بل  حرا،  ليس 
ان  عليه  بالتايل  االجتامعي،  وضعه  نتاج  هي 
)الليربالية  القطبني  يكسب حريته. بني هذين 
التعريفات  من  واسعة  مروحة  ونقضيتها(، 

حاولت التوفيق بني حقوق الفرد والجامعة. 

لالنسان.  والطبيعية  االساسية  الحقوق  تشّكل 
والتنفيذية  الترشيعية  السلطتني  عىل  بالتايل 
الحقوق  هذه  تحرتم  ان  سيايس،  نظام  اي  يف 
االحتجاج  للمواطن  ويحق  للبلد،  ادارتها  يف 
فرشعة  للقوانني.  الخاطئ  التطبيق  حال  يف 
حقوق االنسان "تكفل يف املادة الثانية الحق يف 
املقاومة حتى ضد القوانني". كام تشري مقدمة 
االعالن العاملي لحقوق االنسان الصادر يف 10 
كانون االول 1948 اىل "رضورة حامية حقوق 
االنسان يف ظل نظام قائم عىل القانون، حتى ال 
يضطر الناس اىل اللجوء اىل تدابري متطرفة مثل 

التمرد ضد الظلم والطغيان". 
مقاومة  بني  الدولية  القوانني  متيز  كيف  لكن 
االحتالل واالرهاب؟ هل الخلط بني املفهومني 

امر متعمد يف لعبة االمم؟ 
يف مبحثه الثالث "االرهاب واشكالية تعريفه"، 
عجز  كربى:  اشكالية  عند  املؤلف  يتوقف 
اىل  الوصول  عن  والدول  االممية  املنظامت 
وصف دقيق وواضح لالرهاب، ما يضعف من 
القدرة عىل محاربة هذه الظاهرة التي تزداد 
تغّوال مع الوقت. جاءت املحاولة االوىل لتعريف 
االرهاب يف اطار املعاهدة الدولية لقمع متويل 
االرهاب عام 1999. عرّف يومها بانه "اي عمل 
يهدف اىل التسبب يف موت شخص مدين او اي 
شخص اخر، او اصابته بجروح بدنية جسيمة، 
يف  مشرتك  غري  الشخص  هذا  يكون  عندما 
اعامل عدائية يف حالة نشوب نزاع مسلح، او 
عندما يكون غرض هذا العمل، بحكم طبيعته 
او يف سياقه، موجها لرتويع السكان، او الرغام 
حكومة او منظمة دولية عىل القيام باي عمل 
او االمتناع عن القيام به". توّسع التعريف الحقا 
عىل اثر اعتداءات 11 ايلول 2001 ليشمل اي 
ارضار  والحاق  روح،  "ازهاق  يف  يتسبب  عمل 
مبمتلكات ومرافق عامة او خاصة". اال ان هذه 
حركات  اعامل  مع  ايضا  تتوافق  التعريفات 
االحتالل،  ضد  املسلحة  واملقاومة  التحرر 

وحركات العصيان املدين واالرضابات النقابية. 
انطالقا من ذلك، فان مشكلة "تعريف االرهاب 

املجتمع الدولي فشل في 
وضع تعريف محدد لالرهاب 

لتفريقه عن املقاومة

اال ان املؤلف يؤكد يف نهاية املطاف انه ال ميكن 
الحريات  تنكر  ان  املوضوعية والذاتية  للقيود 
العامة والحقوق االساسية للفرد، اولها مقاومة 
الظلم واالستبداد التي نص عليها اعالن حقوق 
االنسان واملواطن واالعالنات الالحقة والدساتري 
مصانا  املقاومة  يف  الحق  كان  واذا  الوطنية. 
"ميكننا  فهل  الدولية،  واالتفاقات  الدساتري  يف 
تقرير مصريها  من حقها يف  الشعوب  حرمان 
صدرت  اذا  االجنبي  االحتالل  مقاومة  ويف 
البلد  وصاية  ترّسخ  قرارات  االمن  عن مجلس 

املحتل؟". 
الثاين  القسم  ليفتتح  الباحث  يطرحه  سؤال 
"املقاومة من منظور حقوق االنسان". لكن هذا 
القسم ميلء باالشكاليات واالسئلة من قبيل: اذا 
االحتالل  مع  تكيفت  الشعبية  االكرثية  كانت 
بل تعاونت معه مثلام شهدنا يف اوروبا خالل 
الثانية، فهل يحق لالقلية من  العاملية  الحرب 
الشعب ان تختار املقاومة؟ هل تعد مقاومة 
االحتالل او حتى مقاومة حكومة تنتهك حقوق 
للشعب مجتمعا؟  او حقا  فرديا  االنسان حقا 
سيايس  لنظام  اجنبية  قوة  دعم  عن  "ماذا 
يشتيك منه املجتمع املدين )كام حصل يف فيتنام 
الجنوبية( او عندما تغرّي قوة سياسية خارجية 
نظام  انشاء  عرب  اخر  بلد  يف  السيايس  النظام 

اقرب اليها )كام يف العراق("؟ 
اسئلة متشعبة ومعقدة بتعقيد النظام السيايس 
القوى  تؤديها  التي  الشطرنج  ولعبة  العاملي 
العظمى يف املشهد. لكن خالل االجابة عن هذه 
البوصلة  اىل  دوما  املؤلف  يعيدنا  االشكاليات، 
االساسية، اي حقوق االنسان. يورد ان الحرية، 
يف  وردت  الظلم  ومقاومة  واالمن،  وامللكية، 
املادة الثانية من اعالن حقوق االنسان واملواطن 
الصادر عن الثورة الفرنسية عام 1789، وهي 

تشمل كاّم من املشاكل املعقدة عىل املستوى 
مع  والعميل".  والقانوين  والسيايس،  النفيس، 
ذلك، يشري املؤلف اىل ان الرتهيب هو ما ميّيز 
االرهاب. صحيح ان القوات العسكرية النظامية 
انها تفعل ذلك  اال  النفسية،  الحرب  تستخدم 
االرهاب،  اما  عسكري.  انتصار  تحقيق  بهدف 
عندما  سياسية  اهداف  تحقيق  اىل  فيهدف 
املبارشة.  املواجهة  خالل  من  النرص  يستحيل 
ويورد الكاتب انه بحسب التعريفات الرسمية، 
النفيس،  التأثري  فان االرهاب يقوم اساسا عىل 
ان  منذ  الطويلة  النزاعات  اسرتاتيجيا  معتمدا 
وضع اسسه الفوضويون يف القرن التاسع عرش. 
لكن يف حني ان "ارهابيي" االمس كانوا يختارون 
والحكام  الدول  كرؤساء  بعناية  اهدافهم 
ارهابيو  صار  القمعية،  مبامرساتهم  املعروفني 
لهم  يستهدفون مدنيني ضحايا ال ذنب  اليوم 
يف الرصاع الدائر، ومييلون اىل املكاسب املحققة 
من خالل صدمة الرأي العام والتغطية االعالمية 
يف  الثاين  العنرص  اىل  يشري  الفعالهم.  املكثفة 
اي  التخويف،  وهي  اال  االرهابية  االسرتاتيجيا 

بّث الرعب يف نفوس العدو. 
يف  ومشرتكة  ثابتة  عنارص  هناك  ان  صحيح 
امام  العجز  هذا  ان  اال  االرهابية،  العمليات 
من  ايضا  نابع  االرهاب  تعريف  اشكاليات 
محاربته،  يّدعون  من  لدى  الصدقية  فقدان 
العقيد  بحسب  املتحدة  الواليات  رأسهم  عىل 
م. البري نجيم. فبعد فضيحتي سجن ابوغريب 
يف العراق، ومعتقالت غوانتنامو حيث احتجز 
للتعذيب  وخضعوا  غري رشعية  بصورة  االالف 
الواليات  فقدت  املامرسات،  وابشع  واملوت 
املتحدة صدقيتها يف مجال حقوق االنسان، ما 
ادى اىل تشويه صورتها وتراجع التنسيق الدويل 

يف مجال مكافحة االرهاب. 
اىل  املؤلف  بحسب  ملحة  الحاجة  تبدو  لذا، 
حقوق  عىل  للحفاظ  لالرهاب  تعريف  وضع 
االنسان االساسية، اىل جانب متييزه عن اشكال 
العنف السيايس االخرى. لكن هنا يأيت السؤال 
الذي يقع يف صلب راهننا الدموي: هل االرهاب 
صنيعة االصولية االسالمية عىل وجه التحديد؟ 

يذّكرنا املؤلف هنا بان اول حركة ارهابية تعود 
وكانت  القدس،  يف  الروماين  الحكم  عهد  اىل 
حركة يهودية تدعى "سيكاري" نشأت ما بني 
عامي 73 و66 ق.م. ويفند االجيال االرهابية 

تطورا وتعقيدا. هذا االرهاب يرمي اىل الحاق 
خسائر  العامل  وتكبيد  االذى،  من  قدر  اكرب 

مادية وبرشية. 
التمييز بني  وبينام يشدد املؤلف عىل رضورة 
القضية  خصوصا  االحتالل،  ومقاومة  االرهاب 
عىل  املتحدة  االمم  اكدت  التي  الفلسطينية 
احقيتها من خالل قرارات مجلس االمن، يتوقف 
عند تعريف االرهاب يف القرآن الكريم. بحسب 
الفقه االسالمي، فتعريف االرهاب هو نفسه يف 
الرعب والخوف  اشاعة  اي  الوضعية،  القوانني 
بني  الفقهاء  يفرّق  ومل  االموال،  واخذ  والقتل 
غري  او  املسلمني  ضد  االعامل  هذه  تقع  "ان 
املسلمني"، فهو عمل مدان ما دام الضحايا مل 
يشاركوا يف االعامل العدائية. وقد وصف القرآن 
ورسوله  لله  بـ"املحاربني  االرهابيني  الكريم 

والساعني يف االرض بالفساد". 
املؤلف  يخلص  التاريخية،  املطالعة  بعد هذه 
اىل ان االرهاب ليس حكرا عىل شعب او لون 
تتبعها  التي  املعايري  ازدواجية  لكن  دين.  او 
يف  املسلمني  واستهداف  العظمى،  القوى 
يساهامن  عامالن  باالرهاب،  ووسمهم  الغرب 
يف استرشاء ظاهرة االرهاب. وما يزيد مشاعر 
االستياء لدى العرب واملسلمني هو عدم تفريق 
الخطاب السيايس الغريب بني االرهاب واملقاومة 
املرشوعة "بحكم ان معظم املشكالت الناجمة 
يف  حاصلة  الخارجي  والقهر  االحتالل  عن 
مرورا  فلسطني،  وحتى  البلقان  من  مناطقهم 
يصل  عليه،  والقوقاز".  الهندية  القارة  بشبه 
اىل تقديم حلول ملعالجة االرهاب من جذوره 
عرب  واالجتامعية،  واالقتصادية  العقائدية 
يف  والتخلف  والجوع  واملرض  الفقر  محاربة 
قد  التي  النزاعات  وحل  الثالث،  العامل  بلدان 
تلعب دورا غري مبارش يف نشوء االرهاب اولها 
القضية الفلسطينية، واعتامد سياسات وقائية 
تنطلق من مبدأ العدالة عىل الصعد السياسية 

واالقتصادية واالجتامعية. 
اي  االنطالق،  نقطة  عىل  عمله  املؤلف  يقفل 
االنجع  الوسيلة  ان  اىل  يشري  االنسان.  حقوق 
"اقامة  يف  تكمن  االرهاب  عىل  الحرب  ضمن 
القضايا  اىل  النظر  يف  املعايري  وتوحيد  العدل، 
من  االخري  الن  التحيز  عن  واالبتعاد  الدولية، 
شأنه اثارة الشعور بالظلم الذي يشكل حافزا 

اساسيا من حوافز االرهاب".

غالف الكتاب.

التي عرفها العامل بدءا من الجيل االول الذي 
متثل يف موجات االرهاب ذات الطابع القومي 
التي اجتاحت اوروبا منذ اواخر القرن التاسع 
وطنيني  من  وتألفت  الثالثينات،  حتى  عرش 
الجيل  اما  خفية.  اسلحة  اعتمدوا  متطرفني 
يف  ايديولوجي  طابع  ذا  ارهابا  فكان  الثاين، 
اليسارية  الحركات  مع  الباردة،  الحرب  اثناء 
"بادرماينهوف"  كحركة  الغربية  اوروبا  يف 
االملانية، و"العمل املبارش" الفرنسية، و"االلوية 
الحمر" االيطالية، و"الجيش االحمر" الياباين. 
لجأت هذه الحركات اىل العنف االيديولوجي، 
واملتفجرات.  الخفيفة  االسلحة  مستخدمة 
اخريا جاء الجيل الثالث املرتكز اىل ايديولوجيا 
دينية متشددة مع كره شديد لالخر املختلف، 
ببنية  يتمتعون  عدة  دول  من  افرادا  وضم 
اكرث  تسلحية  ومبنظومات  متينة  تنظيمية 
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 8 بعد  بالجوع.  الصيام  اثناء  يف  االنسان  يشعر 
الجسم  يبدأ  الطعام،  عن  التوقف  من  ساعات 
بحرق مادة الغلوكوز )glucose( لتزويد الجسم 
الطاقة، ومن ثم يبدأ حرق الدهون املخزنة فيه 
المداد الجسم ايضا بالطاقة. ميكن ان نستفيد من 
الجسم  يف  الدهون  نسبة  لخفض  العملية  هذه 
وخسارة الوزن، اذا ادركنا كيف وماذا نتناول من 

اطعمة.
اما من ناحية زيادة الوزن يف شهر رمضان، فيشكل 
لعدم  البعض  لدى  شائعة  مشكلة  االمر  هذا 
معرفتهم بالعادات الصحية الواجب اتباعها. هذه 
يف  مجدية  غري  طرق  اعتامد  نتيجة  تأيت  الزيادة 

اثناء الفطور، يجب تجنبها واالبتعاد عنها، وهي:

االنظمة  معرفة  رضورة  اىل  االشارة  تجدر  لذلك 
الصحية واعتامد اسسها التي تؤدي اىل انخفاض 
الوزن، او الحفاظ عليه يف الحد االدىن من دون 

التسبب يف زيادته. 

يف ما ييل بعض النصائح:
السكريات  من  كمية  بتناول  االفطار  يبدأ  ان   •
خالل  خرسناها  التي  الطاقة  لتعويض  الرسيعة 
النهار. هنا ميكن تناول حبة او حبتني من البلح او 
التمر. ايضا نضيف اليه كوبا من اللنب الذي يحتوي 
للمعادن  اساسيا  مصدرا  ويعترب  الربوتني،  عىل 

والفيتامينات.
• البدء بصحن من الشوربة )ميكن ان تكون باردة 
خالل هذا الطقس الحار( ملساعدة الجسم عىل 
الهضم، او صحن سلطة تحتوي عىل االلياف التي 
تشعرنا بالشبع، وتقلل تاليا من كمية الطعام الذي 

سنتناوله الحقا.

ككل عام يف  شهر رمضان املبارك، نحاول قدر االمكان تزويد الصامئني بعض االرشادات 
الغذائية التي تساعدهم عىل مامرسة هذا الواجب الديني، من دون ان تكون للنظام 

الغذايئ الذي يتبعونه آثار جانبية عىل صحتهم، النه غني صحي ومريح  

• االكثار من تناول املرشوبات الغازية التي تحتوي 
عىل كميات عالية من السكر.

• عدم رشب الكمية الكافية من املياه.
تحتوي عىل  الطعام   كبرية من  كميات  تناول   •

كميات كبرية من الدهون والسكريات .
عىل  تحتوي  وال  متوازنة  غري  وجبات  تناول   •

الخرض والحبوب الكاملة.
• مشاهدة التلفزيون والربامج الرمضانية يف اثناء 
كمية  اىل  متنبه  غري  الشخص  يجعل  ما  االكل، 
الطعام التي يتناولها، والسعرات الحرارية الداخلة 
اىل الجسم تصبح اكرب بكثري من كمية الطاقة التي 
الشعور  عن  عدا  الوزن،  عندها  فريتفع  نحرقها 

بالتخمة واالنزعاج.

ناتالي غّرة

تغذية

مامرسة الرياضة
بالقيام  ينصح  الرياضة،  مامرسة  اىل  بالنسبة 

برياضة خفيفة يف املواقيت التالية:
• قبل االفطار.

• قبل الخلود اىل النوم.
• قبل السحور.

ينصح بـ30 دقيقة من امليش الخفيف. اما الذين 
او  الرسيع  وامليش  كالسباحة  الرياضة  ميارسون 
الركض، فينصح مبامرستها قبل االفطار بساعة او 

بعده بساعتني.
املأكوالت التي يجب تجنبها

املقلية،  البطاطا  مثل  املقلية،  االطعمة   •
السمبوسك واملعجنات املقلية، الزالبية املقلية.

• االطعمة التي تحتوي عىل الكثري من السكر 
ونسبة عالية من الدهون، مثل الحلويات العربية 

كالبقالوة وغريها )كنافة، عثملية، مّنورة...(.

طرق الطهو الصحي
الشوي او الطهو يف الفرن، وهام من اكرث الطرق 
بالنكهة  االحتفاظ  عىل  ويساعدان  الصحية 

االصلية لالطعمة.

املشكالت التي نتعرض لها خالل الصيام
اسباب  له  شائعة.  مشكلة  يعترب  الصداع:   •
عادة  يكون  ان  وميكن  الصيام،  خالل  كثرية 
او الجوع، وعدم  املياه(  الجفاف )قلة  بسبب 
او  الكافيني  وجود  عدم  او  الكافية،  الراحة 

عليهام.  مدمنا  الشخص  كان  اذا  النيكوتني 
معتدل  غذايئ  نظام  اتباع  فان  املقابل  يف 
ومتوازن، ال سيام عدم تجنب وجبة السحور، 
وان نستهلك كميات كافية من السوائل، كلها 
ايضا  ميكن  الصداع.  تفادي  يف  تساعد  عوامل 
تجنب الصداع عرب اتخاذ تدابري عدم التعرض 
الشعة الشمس عىل نحو مبارش )ارتداء قبعة(، 
تأثري  من  للحد  الشمسية  النظارات  استخدام 
تاريخ  لديهم  الذين  اولئك  اما  الشمس.  وهج 
اذا  الطبيب  استشارة  بالصداع، فيجب  متكرر 

لزم االمر.
الجفاف: شائع خالل الصيام. الجسم ال يزال 
يفقد املياه واالمالح من خالل التنفس، العرق 
والبول. كمية املياه املفقودة قد تكون بسبب 
حرارة الطقس، كمية املياه التي نرشبها قبل 
موعد الفجر، درجة الجهد البدين خالل النهار 
واالمالح.  باملياه  االحتفاظ  عىل  الكىل  وقدرة 
اذا  ذلك،  مع  العالج.  من  خري  دامئا  الوقاية 
خالل  كافية  بكمية  املياه  ترشب  ال  كنَت 
السحور، فان خطر الجفاف يرتفع اكرث. هذا 
بسبب شدة  السن.  كبار  لدى  مرتفع  الخطر 
تشنج  الخمول  االنسان  يواجه  قد  الجفاف 
او  واالنهيار  واالرتباك  والدوار  العضالت 
االغامء حتى. اذا كنت غري قادر عىل الوقوف 
يجب  مشّوشا،  كنت  او  الدوخة،  بسبب 
ترطيب الوجه برسعة. واذا كان االمر اخطر، 

من املستحسن استشارة الطبيب.

كيف نتفادى الوزن الزائد في شهر رمضان؟
نظاٌم غذائي متوازن لصوم صّحي مريح

• ينصح باسرتاحة ملدة 10 دقائق قبل تناول 
من  يتكون  ان  يجب  الذي  االسايس  الطبق 
او  املشوي  كالسمك  الدسم،  القليل  الربوتني 
النشويات  من  يتكون  وان  املشوي،  الدجاج 
الحلوة  البطاطا  او  الكامل،  االسمر  كاالرز 
الخرضوات  من  وايضا  املسلوقة،  او  املشوية 

النيئة او املسلوقة.
والحلويات  والدسم  املقيل  الطعام  تجنب   •
النها تزيد الوزن، يف حني انها ال توفر قدرا كافيا 

من التغذية السليمة.
• ال تهمل ابدا تناول الخرض والسلطات )فتوش، 
تبولة، سلطة عىل انواعها،( النها غنية بااللياف 
التي متنع امساك املعدة، وتساعد الجسم عىل 

التخلص من الدهون السيئة.
• ارشب املياه بعد االفطار بساعة ونصف ساعة، 
وذلك عرب اعتامد جرعات صغرية ومتكررة مع 
فرتة راحة بني الجرعة واالخرى، وتجنب رشب 
الكمية  تكون  ان  عىل  واحدة،  دفعة  املياه 

مبعدل ليرتين يوميا يف الحد االدىن.
الطعام النه  • عدم االفراط يف وضع امللح يف 

يحبس السوائل يف الجسم.
الشاي والقهوة واملرشوبات  • تجنب احتساء 
الغازية بكميات كبرية، النها تحتوي عىل مادة 

الكافيني التي تفقد الجسم املاء.
هنا  السكر.  من  الكثري  عادة  الجسم  يطلب 
يفيد  الذي  السكر  اختيار  اىل  االشارة  تجدر 
وال يرض كالفاكهة الطازجة. ايضا ميكن اختيار 
حلويات رمضانية كالقطايف اذا كانت محرضة 
يف الفرن. كذلك ينبغي االنتباه اىل كمية املحىل 
كمية  تناول  االفضل  ومن  املضاف،  )الَقطر( 

قليلة، ولكن ليس يوميا.
• تناول الفاكهة الطازجة بعد 3 او 4 ساعات 

من الوجبة الرئيسية.
• تناول الطعام يف اطباق صغرية الحجم.

السحور
وقت  الصائم  يستيقظ  ان  املستحسن  من 
السحور، الن الغذاء الذي يتناوله مهم كمصدر 
لتخزين الطاقة خالل النهار. هذا الغذاء يجب 
كخبز  للصحة،  مفيدة  نشويات  من  يتكون  ان 
كالبيض  بروتني  مصدر  مع  الكاملة،  القمحة 
املسلوق او جبنة بيضاء مع خرض نيئة، وايضا 

رشب كوب من الحليب او اللنب.
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رياضة

مل تكن بطولة الدوري العام 57 يف كرة القدم لنوادي الدرجة االوىل للرجال لهذا 
البعض اعتربها االسوأ منذ سنوات نظرا اىل  املوسم افضل من سابقتها. ال بل ان 
والشبهات  مسريتها،  اعرتضت  التي  الكبرية  والصعوبات  واجهتها  التي  املشاكل 
بالتالعب واملراهنات غري املرشوعة التي حامت حول بعض املباريات وبقيت من 

دون قرائن واثباتات حسية ملموسة

رغم االجواء السلبية، نجح نادي العهد الريايض الذي 
يعيش استقرارا اداريا وماديا برئاسة متيم سليامن يف 
احراز اللقب الخامس يف مسريته يف الدرجة االوىل. 
هذا النجاح جاء بعد خضة فنية ادت اىل استبعاد 
املدير الفني االملاين روبرت جاسربت بسبب النتائج 
غري املرضية، واالستعانة مبدير اكادمييا فرق الفئات 
العمرية باسم مرمر الذي تخطى الصعوبات وقاد 

فريقه اىل منصة التتويج.
"االمن العام" التقت رئيس النادي متيم سليامن 
وكان حوار حول حارض النادي ومستقبله ولعبة 

كرة القدم. 

■  كيف تقّوم مستوى الدوري؟

رئيس نادي العهد متيم سليامن.

□ مل يكن جيدا ومييل اىل الوسط. كان التقارب 
يف املستوى الفني الوسطي وليس املرتفع بدليل 
فاق  الهبوط  من  قريبة  كانت  التي  النوادي  ان 

عددها النصف.

■  راض عن اداء فريقك؟
□ يف حصيلة موسم كامل جيدة جدا ال بل ممتازة. 
واستحقاق،  جدارة  عن  الدوري  لقب  احرزنا 
النهايئ  النصف  يف  الكأس  مسابقة  من  خرجنا 
آسيا  كأس  نهايئ  نصف  بلغنا  الرتجيح،  برضبات 
ولعبنا ست مباريات يف تصفيات بطولة النوادي 
العربية لالندية االبطال وسجلنا 14 اصابة وتلقينا 

اصابة واحدة وتأهلنا اىل التصفيات النهائية.

العهد يف ظل  اىل  الدوري  لقب  اضاف  ماذا    ■
املبالغ الكبرية التي تدفع؟

□ اشياء كثرية. اللقب يشد ازر الجمهور ويعزز 
التضامن وااللفة والتعاون بني ابناء النادي يف كل 
القطاعات. انا اؤمن بان العمل يف الرياضة ليس 
فقط الحراز االلقاب علام ان االنتصارات تحقق 

االهداف.

■  كم بلغت موازنة العهد املوسم املايض وهل 
هي مرشحة لالرتفاع يف املوسم املقبل؟

□ تخطت مليون دوالر بقليل. عىل الورق رصفنا 
من  جزءا  تحملت  وقد  دوالر،  الف   850 زهاء 

املصاريف منها مساعدات خاصة لالعبني.

■  هل مّل الالعبني املميزين وجمعهم يف فريق 
واحد يخدم املنافسة؟

□ هذه الكالم بعيد من الواقع. نحن نعتمد عىل 
ابناء النادي. مل نستقدم سوى ثالثة العبني، محمد 
وفقا  خليل.  مهدي  والحارس  منصور  ونور  حيدر 
لدراسة يف النادي فان نسبة عدد الالعبني يف الفريق 

االول املستقدمني من الخارج ال يتعدى %20. 

ثم  الدوري  لقب  مرمر حقق  باسم  املدرب    ■
تنحى عن منصبه بارادته ام بطلب من االدارة؟

□ مبلء ارادته. لو كان راغبا يف البقاء يف منصب 
املدير الفني ملا عارضت االدارة رغبته. كان هناك 
االدارية  اللجنة  اعضاء  بني  مسبوق  غري  اجامع 
ملف  ادارة  يتوىل  هو  منصبه.  يف  بقائه  عىل 
اكتشف  وقد  فرتة طويلة،  منذ  العمرية  الفئات 
بعد ابتعاده ان الفرق تعاين من مشاكل فارتأى 
العودة اىل موقعه السابق العادة تثبيت القواعد.

منه  ستطلب  االدارة  كانت  هل  يتنح  مل  لو    ■
االستقالة؟ 

لكن  االول،  الفريق  مع  يبقى  ان  نريده  كنا   □
ارصاره عىل التنحي والحجج التي قدمها اقنعتنا. 

رئيس نادي العهد: إستحققنا لقب الدوري 
سنقّدم صورة جيدة في اإلسكندرية

مقال
كأس آسيا ضائعة بني عجزين

ملف  تبني  اىل  الدولة  لدفع  مساعيه  السلة  لكرة  اللبناين  االتحاد  يكثف 
للمنتخبات، خصوصا وان  السلة  الـ29 يف كرة  استضافة كأس االمم اآلسيوية 
املدة التي تفصلنا عن املوعد ال تتجاوز 80 يوما، واالتحاد مل ينجز من امللف 

سوى شعار البطولة. 
منتخبا،   16 فيها  يشارك  التي  القارية  البطولة  لبنان  استضافة  ضد  احد  ال 
اوسرتاليا  ابرزها  القارة ورشقها،  5 منتخبات عربية ومنتخبات من وسط  بينها 
ونيوزيلندا. لكن ما هي االسباب التي دفعت القيمني عىل االتحاد اىل الترسع 
الوزارات  مع  والتنسيق  امللفات  تحضري  دون  من  االستضافة،  طلب  تقديم  يف 

والدوائر املختصة يف الدولة. 
الحجم، وهو ال  اداريا الستضافة بطولة يف هذا  االتحاد غري جاهز  الوقائع،  يف 
يزال يتخبط يف ذيول انتخابات اللجنة االدارية الحالية التي مل تنته، وارتداداتها 
واالنتقام  والتفرد  بالكيدية  والتهم  ملف،  من  اكرث  يف  سلبا  تنعكس  تزال  ال 
من نواد واداريني ومدربني والعبني وموظفني مل تتوقف، كذلك روائح التلزيم 
بالرتايض تفوح من أكرث من ملف. كام ان املشاكل تخيم عىل كل املباريات يف 
التي  بعضهم  واستبعاد  اللبنانيني  الحكام  ازمة  اىل  اضافة  املختلفة،  الدرجات 
الذي  البطولة  استضافة  الحل. فكيف التحاد مل يوقع عقد  اىل  مل تجد طريقها 
ارسله االتحاد اآلسيوي النتظاره مالحظات مكتب محاماة يف لندن، ان يطالب 

الدولة بتبني ملف مل يوقع عقده؟ 
انتهت،  للرجال  االوىل  الدرجة  نوادي  بطولة  حاال.  افضل  ليس  الوضع  فنيا، 
واملدير الفني االجنبي للمنتخب مجهول الهوية ومل يتابع اي مباراة يف الدوري 
للوقوف عىل املستوى الحقيقي لالعبني الذين يفرتض ان يختارهم هو، وليس 
واملباريات  واملعسكرات  واالستعداد  التحضري  برنامج  ان  كام  آخر.  احد  اي 
الفني  للمدير  رأي  اي  دون  فمن  انجز  كان  واذا  معلوم.  غري  يزال  ال  الودية 
تحديد هويته  تم  فإذا  املجنس،  الالعب  ايضا عىل  ينطبق  االمر  وهذا  العتيد. 
يحيط  يزال  ال  الغموض  ان  كام  مركز؟  اي  ويف  اختاره؟  فمن  اوراقه،  وانجزت 
مبلف الالعب االوسرتايل من اصل لبناين جوليان خزوع، علام ان االخري يشرتط 

مبلغا كبريا من املال )يفوق 100 الف دوالر( للعب مع املنتخب. 
ماليا، الوضع اقل ما يقال فيه انه صعب، وتحديد الكلفة بـ3 ماليني دوالر غري 
دقيق، خصوصا وان رسم االشرتاك وحده يبلغ مليونا و700 الف دوالر )االتحاد 
اآلسيوي مل يوافق عىل تخفيض رسم االشرتاك وعىل اعطاء حصة لالتحاد املحيل 
من النقل التلفزيوين(، كام ان االتحاد يعاين عجزا مع تراجع عدد بيع البطاقات 
والتعويل  الصيف.  يف  العمرية  الفئات  منتخبات  تنتظر  التي  واالستحقاقات 
اليشء.  بعض  فيه  مبالغ  الخارج  من  ستحرض  املتفرجني  من  كبرية  اعداد  عىل 
الصف  بالعبي  ستحرض  انها  اكدت  والصني  ونيوزيلندا  اوسرتاليا  فمنتخبات 

الثاين، فهل جمهور هذه الفرق سيتكلف مشقة السفر يف موسم الذروة؟ 
االتحاد رمبا محق يف تحميل الدولة مسؤولية انتقال البطولة اىل بلد آخر. لكن 
كيف ميكن دولة عاجزة عن تأمني مطالب حياتية الكرث من قطاع، ان تربر دفع 
ان  الشباب والرياضة  لوزارة  5 ماليني دوالر عىل بطولة ودية؟ كيف  اكرث من 
الحرزت  ربعه،  لها  تأمن  لو  اتحادات،  وتحرم  الحجم  هذا  يف  مبلغ  دفع  تربر 

اوملبية؟  ميدالية 
نمر جبر

يف  يعملون  الذين  االشخاص  من  مرمر  املدرب 
اىل  اساسية  ادارية  بامور  ويهتم  النادي  مطبخ 

جانب ملف الفئات العمرية.

■  ملاذا اخرتتم املدرب موىس حجيج؟
□ اثبت املدرب مرمر ان املدرب املحيل قادر عىل 
من  افضل  بطريقة  اللبناين  الالعب  مع  التعاطي 
املدرب االجنبي. من وجهة نظرنا املدرب حجيج 
عندما  به  اتصلنا  املحلية.  الساحة  عىل  االفضل 
قررنا اقالة املدرب السابق االملاين روبرت جاسربت. 
اتصلنا بحجيج الذي ابلغ الينا انه ملتزم مع الراسينغ 
فغضضنا النظر عن املوضوع بعد االتفاق مع مرمر، 

لكن قرار االخري بالتنحي اعاد خيار حجيج.

■ هل التغيري سيطاول الجهاز الفني؟
□ هذا االمر منوط باملدير الفني الذي سيختار 
معاونيه، وله مطلق الصالحيات ليختار من يكون 

قادرا عىل التعاون معه ومقتنعا بقدراته.

■ ما هي اسرتاتيجيا املوسم املقبل واهدافه؟
الحالية،  والتشكيلة  املجموعة  عىل  الحفاظ   □
الفريق،  املدرب حجيج مع  ماذا سيقدم  مراقبة 
االلقاب،  من  االكرب  العدد  تحقيق  اىل  والوصول 
اعادة  واملسابقات،  البطوالت  كل  يف  واملنافسة 
االهتامم اىل الفئات العمرية خزان النادي بعودة 
املدرب مرمر ووجوده يؤكد االهمية التي توليها 

االدارة لهذه الرشيحة املهمة من الالعبني.

■ باق يف منصبك يف رئاسة نادي العهد؟ ملاذا؟ 
وما هي اهدافك؟

املهمة،  هذه  يف  االستمرار  عدم  افضل  كنت   □
وان يتحمل غريي هذه املسؤولية. وجود شخص 
جديد عىل رأس النادي لديه هالة وافكار جديدة 
اسايس  امر  هو  الذي  التجديد  عىل  يساعد 
ورضوري يف عملية التطوير. كام ان تداول املراكز 

امر ايجايب ينعكس عىل عمل النادي. 

■ راٍض عن اداء الحكام؟
كبريا،  ليس  التحكيمي  الجسم  ما.  حد  اىل   □
وعلينا تقّبل خطأ الحكم املحيل متاما كام نتقبل 

nemer.jabre66@yahoo.comخطأ الحكم االجنبي. 
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■ كيف السبيل اىل معالجة اعرتاض النوادي 
عىل التحكيم؟

التي  النوادي  عىل  تقع  االوىل  املسؤولية   □
املسؤولية  حكم.  اي  من  صافرة  اي  تتقبل  ال 
يف  والتشدد  الحكم  لحامية  االتحاد  عىل  االكرب 
الحكم.  اىل  التي تيسء  النوادي  العقوبات عىل 
بني  مصارحة  جلسات  عقد  االتحاد  عىل  كام 
الحروف،  عىل  النقاط  لوضع  والحكام  النوادي 
ملراقبة  اورويب  او  دويل  تحكيم  خبري  واستقدام 
االداء وتقوميه ووضع الخطط املناسبة. استمرار 
عدم  اىل  سيؤدي  حاله  عىل  التحكيمي  الوضع 

وجود حكام يف اللعبة.

اخطاء  بارتكاب  السابق  يف  الحكام  اتهمت   ■
فرق  حساب  عىل  فرق  ومساعدة  متعمدة 

اخرى، هل ما زلت عند رأيك؟
برشية  تكن  مل  االخطاء  الحاالت  بعض  يف   □
وهادفة.  ومقصودة  متعمدة  بل  وعفوية، 
وميكن الحد منها من خالل التعاون بني االتحاد 
التي  الصارمة  العقوبات  خالل  ومن  والنوادي 

تفرض عىل النوادي والحكام عىل حد سواء. 

■ هل انتهت ذيول مباراتكم مع النجمة التي 
اعرتض عىل مكان اقامتها الفريق "النبيذي" ومل 

يحرض اىل امللعب؟
العهد  ونادي  املوضوع،  انهى  االتحاد  قرار   □
سقفه.  تحت  ويعمل  القانون  ويحرتم  راض 

القرار رادعا حتى ال يتكرر يف  نتمنى ان يكون 
املواسم املقبلة.

■ هل صحيح ان ذيول هذه املباراة "املشكلة" 
ادت اىل تدهور العالقة مع االتحاد؟

شك  موضع  كانت  قراراته  بعض  ان  رغم   □
وتساؤل، نحن ننظر اىل االتحاد كأب للعبة وارسة 
وعطوف  قراراته  يف  حاسم  اتحاد  القدم.  كرة 

عىل اوالده، يحافظ عىل هيبته ورهبته.

■ كيف تصف قرار االتحاد املتعلق باملباراة؟
□ رغم ان التأخري يف صدوره اساء اىل االتحاد، 
اللعبة  وعىل  القانون  هيبة  عىل  حافظ  لكنه 
والنوادي. امتنى عىل االتحاد العمل عىل تعديل 
النادي  باسقاط  املتعلقة  الفقرة  توضيح  او 
املتخلف عن املباراة اىل الدرجة الثانية حتى ال 

تبقى تشكل اشكالية يف املواسم املقبلة.

االتحاد  انتخابات  العهد من  ■  ما هو موقف 
العتيدة؟

□ اذا استمرت الخالفات التي تطفو من فرتة اىل 
اخرى عىل السطح، وتظهر للعني رغم محاوالت 
اتحاد  مع  نحن  تعاين.  اللعبة  ستبقى  اخفائها 
متجانس قادر عىل تسيري االمور وتطوير االداء 

االداري بطريقة افضل.
■ هل انتم مع تغيري جزيئ او شامل؟

الذي  القرار  نعارض.  لن  توافق  حصل  اذا   □

متجانس  اتحاد  مطلبنا  فيه.  سنسري  سيصدر 
وليس املهم تغيري االشخاص بل تغيري الذهنية 
وتفاهم.  تجانس  وايجاد  التعاطي  وطريقة 
لالتحاد  التنفيذية  اللجنة  اىل  العهد  مرشح 

موىس ميك.

بالنتائج  التالعب  آفة  من  تعاين  الرياضة   ■
اىل  السبيل  كيف  املرشوعة.  غري  واملراهنات 

محاربتها؟
القدم  كرة  وعىل  الرياضة  عىل  خطرة  آفة   □
تحديدا، النها لعبة جذابة وجامهريية وقاعدتها 
الدولة  بني  التعاون  يجب  ملحاربتها  كبرية. 
فوات  قبل  وقت  ارسع  يف  والنوادي  واالتحاد 
االوان، وقبل ان تسبقنا ونصبح غري قادرين عىل 

احتوائها.

■ كيف يستعد العهد للبطولة العربية لالندية 
االبطال املقررة يف االسكندرية؟

□ بدأ الفريق التامرين مطلع الشهر بعد فرتة 
عىل  اسابيع.  ثالثة  من  اكرث  دامت  اسرتاحة 
لالسف  ويا  اجانب  العبني  مع  التعاقد  صعيد 
السوق اللبنانية غري جاذبة لالعب الجيد الننا ال 
منلك ما يجذبه. ليست لدينا مالعب جيدة وال 
عدم  اىل  اضافة  مغرية،  حوافز  وال  قويا  دوريا 
قدرتنا املالية عىل رشاء البطاقة الدولية لالعب 

الجيد. 

يف  العهد  اوقعت  التي  القرعة  تصف  كيف   ■
الفتح  املرصي،  الزمالك  مع  الثانية  املجموعة 

الرباطي املغريب والنرص السعودي؟
صعبة،  الثالث  فاملجموعات  متوازنة،   □
اضعاف  البطولة  املشاركة يف  الفرق  وموازنات 
الفرق  يف  العبون  هناك  حتى  العهد.  موازنة 
نوادي  موازنة  يفوق  السنوي  راتبها  املشاركة 
ستقاتل  الفرق  مجتمعة.  االوىل  الدرجة 
تناهز  التي  االول  املركز  جائزة  عىل  للحصول 
 2،500،000( دوالر  الف  وخمسمئة  مليونني 
مظهر  يف  للظهور  جهدا  ندخر  لن  نحن   .)$
من  واالستفادة  جيدة  نتائج  وتحقيق  الئق، 

االحتكاك مع فرق قوية.  
ن. ج  

رياضة
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بعد ترحيب من املفتش اول نهيل حالق، استهل 
العام. ثم  الوطني ونشيد االمن  بالنشيد  الحفل 
عرض فيلم قصري عن انجازات الفرق القتالية يف 
والرمي  الرياضة  شعبة  رئيس  تاله  العام،  االمن 
ومدرب الفريق القتايل النقيب دميرتي صقر الذي 
قال: "سيدي اللواء، يختلجني شعور الرهبة من 
جهة، والغبطة من جهة اخرى، اذ اقف امامكم 
اعرّب بعفوية وفرح عام اردت االفصاح عنه وما 
يعرتيه صدري ووجداين من فخر واعتزاز. اوليست 
الرياضة محرك العسكر؟ والروح الرياضية عالمة 
التعايل عىل الصغائر؟ اولسنا يف امس الحاجة اىل 

مجتمع ريايض من اجل النهوض بالوطن". 
لالمن  العامة  واملديرية  للبنان  "هنيئا  اضاف: 
االبطال  هؤالء  احرزها  التي  بالبطوالت  العام 
يوما  ليس  فاليوم  حققوها،  التي  واالنتصارات 
العام  االمن  استثنائية عن حق.  واملناسبة  عاديا 
يرتفع اىل اعىل درجات املحافل الرياضية بفضل 

مقدم الحضور.

العسكريون الرياضيون املكرمون.

 اللواء عباس ابراهيم متكلام.

من االحتفال.

مكرّمًا أبطال األمن العام في كرة القدم للصاالت واأللعاب القتالية
اللواء إبراهيم: اإلختبارات الرياضية في منهاج الترقيات

رياضة

املجد  اكاليل  املسبوقة، ورجاالته  االنجازات غري 
"سيدي  وتابع:  حللها".  بابهى  جباههم  تزين 
مهمني  انجازين  بان  افيدكم  ان  يرشفني  اللواء، 
ما كانا ليتحققا لوال دعمكم الدؤوب واملتواصل 
واملثابرة  انواعها  بكل  الرياضة  روح  تنمية  يف 
حتى تحقيق الهدف. بالفعل ها هو فريق كرة 
القدم للصاالت يتأهل اىل مصاف الدرجة االوىل 
نجم  رميون  اول  املؤهل  مدربه  جهود  بفضل 

ومساعديه ومتابعتهم، كام اختيار املفتش املمتاز 
احمد حويال كافضل هداف وضمه اىل تشكيلة 
لاللعاب  العام  االمن  وفريق  الوطني،  املنتخب 
القتالية الذي تربع مرات عىل عرش املركز االول 
يف بطوالت محلية ودولية وآخرها احرازه ذهبيتني 
وفضية وبرونزية يف بطولة العامل للتاي بوكسينغ 
يف العام الجاري، وذهبية يف البطولة العربية يف 
التاي بوكسينغ 2017 متثلت باالنجاز املميز وغري 

ليس فقط يف لبنان، امنا يف املحافل الدولية من 
بانجازها.  نفتخر  التي  البطوالت  نتائج  خالل 
رغم كل املهامت التي تقوم بها املديرية العامة 
والخدماتية  االمنية  الصعد  عىل  العام  لالمن 

مل  االرهاب،  مكافحة  صعيد  عىل  او  واالدارية 
بل  مؤسستنا،  يف  الريايض  الجانب  يوما  نهمل 
دورها  الرياضة  اليالء  املحّفزين  من  دامئا  كنا 
وتشجيع العسكريني عىل االحرتاف واملشاركة يف 

مختلف النشاطات الرياضية. ان اهتامم املديرية 
املاضية  السنوات  العام عىل مدى  العامة لالمن 
بالجوانب الرياضية، احرز هذه النتائج البطولية 
التي نحتفل اليوم بتكريم اصحابها الذين حازوا 
االلعاب  يف  والفضية  الذهبية  امليداليات  عىل 
القتالية وكرة الصاالت. وقد اختري عسكريون كرث 
كالعبني محرتفني يف منتخبات لبنانية وتحديدا يف 
االمن  فريق  ادرج  كام  القتالية.  االلعاب  مجال 
العام لاللعاب القتالية ضمن فرق الدرجة االوىل 
والكيك  بوكسينغ  والتاي  املالكمة،  اتحادات  يف 
بوكسينغ والسالح االبيض، اضافة اىل انتقال فريقنا 

لكرة الصاالت اىل مصاف اندية الدرجة االوىل". 
البدنية  الرتبية  ان  اعتبار  من  "انطالقا  اضاف: 
علم قائم يف ذاته، واهميته توازي اهمية الرتبية 
املدنية والفكرية والثقافية، اعلن امامكم اليوم 
السنوية  الرياضية  االختبارات  اضافة  قررنا  اننا 
لعسكريي االمن العام من كل الرتب عىل املنهاج 
اعىل،  رتبة  اىل  العسكريني  لرتقيات  املخصص 
وستشكل عالمة الرياضة حافزا اساسيا للجميع".

الشباب  وزارة  اىل  الكبري  بالشكر  "اتوجه  وقال: 
عىل  بها  تقوم  التي  النشاطات  عىل  والرياضة 
الصعد كلها، وتعاونها بهدف ارساء رسالة رياضية 
اللبناين وخصوصا  املجتمع  يف  اخالقية  حضارية 
مسؤويل  اىل  بالشكر  اتوجه  كام  الشباب.  بني 
اىل  وادعوهم  لبنان،  يف  الرياضية  االتحادات 
تعزيز كل اشكال التعاون مع الفرق الرياضية يف 
الصعوبات،  رغم  االتحادات،  هذه  العام.  االمن 
متكنت من ان تؤدي رسالتها الرياضية بكل تفاٍن 
يف االوساط الشبابية، وساهمت يف تأمني مساحة 
عن  وابعدتهم  الرياضات،  انواع  كل  من  كبرية 
انتهاج خيارات غري مفيدة ترض بهم وبصحتهم 

ومستقبلهم".
وقال: "ختاما، ايها العسكريون الفائزون، احيي 
جهودكم واهنئكم عىل هذه االنجازات، خصوصا 
وانكم تزاولون عملكم يف املؤسسة بالتوازي مع 
تلك النشاطات. لذلك اعدكم بان تبقى املديرية 
العامة لالمن العام اىل جانبكم، وتوفر لكم كل 
الحاجات الالزمة التي تساهم يف دعم الرياضة يف 
االمن العام ملا لها من دور مهم يف تكريس الروح 
الرياضية االيجابية بني مختلف رشائح املجتمع". 

ختاما كوكتيل.

املسبوق للأممور محمد ملحم الذي انزل خصمه 
يف  متتالية  مرات  الربع  العام  بطل  االوزبيك 
النهائيات بالرضبة القاضية، واملفتش دينا بودياب 
وهذا  دولية  بطولة  يف  االول  املركز  تبوأت  التي 
انجاز غري مسبوق يف تاريخ العسكر وذلك بفضل 
هم  وهؤالء  التدريب.  يف  بذلناها  التي  الجهود 

الحبات االوىل من العنقود والحبل عىل الجرار. 
وختم: "سيدي اللواء، ها هو االمن العام بقيادتكم 

يف  عاليا  الراية  رافعا  االخر  تلو  االنجاز  يحقق 
بفضل  ذلك  وكل  والدولية،  الوطنية  املحافل 
دعمكم الالمتناهي. باسمي وباسم رياضيي االمن 

العام نهدي انتصاراتنا اىل شخصكم الكريم".
والقى اللواء ابراهيم كلمة جاء فيها: "اهال وسهال 
ان  يسعدين  حيث  الكريم  الحفل  هذا  يف  بكم 
اكرم فيه ابناء املديرية العامة لالمن العام، الذين 
رفعوا اسم لبنان واالمن العام يف مجال الرياضة،  

يف  العام  لالمن  العامة  املديرية  كرمت 
احتفال اقامته يف املبنى املركزي فريقي 
القتالية  وااللعاب  للصاالت  القدم  كرة 
يف االمن العام برعاية املدير العام لالمن 
وحضوره،  ابراهيم  عباس  اللواء  العام 
ومشاركة كل من رئيس االتحاد اللبناين 
قبالوي  سامي  تاي  للمواي  والعريب 
ورئيس  النونو  قاسم  العام  واالمني 
مكتب املدير العام العميد بشارة جبور 
العميد  العديد  شؤون  مكتب  ورئيس 
رياض طه ورئيس دائرة االمن املسليك 
شعبة  ورئيس  ابوصالح  عيل  العميد 
العقيد فوزي شمعون  والتدخل  الرصد 
ورئيس دائرة االستثامر يف شؤون املكننة 
الرائد روك صفري ورئيس دائرة التدريب 

الرائد زاهر يحيى وضباط.
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• امللعب: مستطيل الشكل، طوله 18 مرتا، عرضه 9 امتار، خطوطه واضحة بعرض 5 سنتيمرتات. 
يقسم اىل قسمني مربعني متساويني. طول املربع 9 امتار، يفصل بينهام خط املنتصف. يرسم اىل 
مسافة 3 امتار من خط املنتصف من كل جانب خط مواز لخط املنتصف، ويقسم كل مربع 
اىل منطقتني. تسمى املنطقة القريبة من الشبكة املنطقة الهجومية، واملنطقة الثانية منطقة 
الدفاع. تحدد منطقة االرسال بخط طوله 15 سنتيمرتا، ويبعد عن خط النهاية 20 سنتيمرتا. 

يستحسن ان تزاول الكرة الطائرة يف قاعة مغلقة ارتفاع سقفها ال يقل عن 7 امتار. 
• الشبكة التي تفصل ما بني امللعبني، طولها 7،5 امتار، عرضها مرت واحد، ارتفاعها 2،43 سنتيمرتا 
للرجال، و2،24 سنتيمرتا للسيدات، عىل جانبيها قضيبان من مادة الفيرب غالس طول القضيب 

1،80 سنتيمرتا.

املواصفات

القرن  نهاية  يف  عرفت  والتطور،  والنمو  النشأة  امريكية  املولد،  اوروبية  لعبة 
التاسع عرش باسم "فاوست بال". اخذ اصولها مدير الرياضة يف جامعة هويل 
"مينتونت"  اسم  عليها  واطلق  وطورها   1894 سنة  مورغان  وليم  االمريكية 
)Mintonette(، ليتسنى لرجال اعامل امريكيني مزاولتها. وقد استعمل يف حينه 
شبكة التنس عىل ارتفاع 1،83 مرتا، وصنع كرة صغرية تتناسب مع اللعبة تراوح 

وزنها من 255 اىل 340 غراما

انترشت لعبة الكرة الطائرة رسيعا بني طالب 
جمعية  وساعدت  االمريكية،  هويل  جامعة 
داخل  انتشارها  عىل  املسيحيني  الشباب 
الواليات املتحدة االمريكية وخارجها من خالل 
الدورات التي نظمتها، والقت رواجا واقباال من 
الطالب. اىل ان جاء الفريد هالتيو وادخل عليها 
تعديال بأن تلعب الكرة يف الهواء فقط، بعدما 
فسميت  االرض،  عىل  بسقوطها  يسمح  كان 

منذ ذلك الوقت "فويل بول"، الكرة الطائرة. 
اول دولة مارست اللعبة بعد الواليات املتحدة 
االمريكية كانت كندا عام 1900. وتعترب حاليا 
بعد  الربازيل  يف  الشعبية  الرياضات  اكرث  من 

عضو اللجنة االدارية مدير االتحاد اللبناين للكرة الطائرة اميل جبور.

من نهايئ بطولة الدرجة االوىل بني سبيدبول شكا والشبيبة عمشيت. 

الكرة الطائرة "تطير" من ثالثة آالف سنة
انتشاٌر وتألق دولي وتراجٌع وقلق محلي

رياضة
نمر جبر

وتحديدا  اوروبا  دول  معظم  ويف  القدم،  كرة 
روسيا  اىل  اضافة  ورصبيا،  وهولندا  ايطاليا 
وبعض الدول يف قارة آسيا. كان للحرب العاملية 
االوىل الفضل يف نرش الكرة الطائرة بني جنود 
اليها  دخلت  التي  فرنسا  ابرزها  اوروبا،  دول 
عام 1917، ويف العام التايل دخلت اىل ايطاليا، 
ويف عام 1919 اىل تشيكوسلوفاكيا ثم االتحاد 
اوروبا  دول  من  وغريها  وبولندا  السوفيايت 

الرشقية يف حينه.
االمرييك  الجيش  بواسطة  اللعبة  انتقلت هذه 
 ،1947 عام  الوسطى.  امريكا  ودول  كندا  اىل 
وتحديدا ما بني 18 و20 نيسان، اجتمعت 14 

لتأسيس  باريس  الفرنسية  العاصمة  يف  دولة 
من  كل  وهي  الطائرة  للكرة  الدويل  االتحاد 
مرص،  تشيكوسلوفاكيا،  الربازيل،  بلجيكا، 
فرنسا، هولندا، االوروغواي، ايطاليا، بريطانيا، 
املتحدة  الواليات  رومانيا،  الربتغال،  بولندا، 
اول  ليبولد  باول  الفرنيس  وانتخب  وهنغاريا، 
عرصا  الخطوة  هذه  شكلت  لالتحاد.  رئيس 
جديدا للعبة من خالل توحيد القانون الدويل 
القانونني االورويب  الطائرة، كان خالصة  للكرة 
واالمرييك والذي ال يزال معموال به حتى يومنا 

مع بعض التعديالت الفنية. 
اول بطولة اوروبية للكرة الطائرة اقيمت عام 
1948، تالها يف العام التايل اول بطولة للعامل. 
عام 1952 اقيمت اول بطولة عاملية للسيدات. 
دخلت الكرة الطائرة اىل االلعاب االوملبية يف 
نفسها  وفرضت  طوكيو،  دورة  يف   1964 عام 
منذ ذلك الحني رياضة رئيسية يف االلعاب التي 

تقام كل اربع سنوات.
العام 1913 اقيمت اول دورة آسيوية بني  يف 
لكل  الالعبني  عدد  وكان  والفيليبني،  الصني 
الكرة  دخلت   1914 عام  يف  العبا.   16 فريق 
بواسطة جمعية  مرة  انكلرتا الول  اىل  الطائرة 
اول  وضع   1916 عام  يف  املسيحيني.  الشباب 
قانون للعبة يف الواليات املتحدة االمريكية التي 
العام  العب.  الف   200 من  اكرث  فيها  احيص 
نفسه دخلت اللعبة اىل الربازيل، ثم يف العام 
1917 اىل املكسيك لتنترش الحقا يف كل دول 
امريكا الالتينية. تطورت قوانينها ما بني عامي 
يف  الالعبني  عدد  اصبح  حيث  و1917   1912

امللعب ستة، وارتفاع الشبكة 243 سنتمرتا.
يف عام 1986 انضمت الكرة الطائرة الشاطئية 
املشابهة اىل حد كبري للكرة الطائرة اىل عائلة 
يف  االختالف  رغم  للعبة،  الدويل  االتحاد 
الطائرة  الكرة  يف  العبني  )ستة  الالعبني  عدد 
الكرة  يف  بينام  امللعب،  ارض  فريق عىل  لكل 
اىل  واضيفت  فريق(.  لكل  العبان  الشاطئية 

 1996 عام  الصيفية  االوملبية  االلعاب  برنامج 
يف اتالنتا.

وشامل  العربية  الدول  اىل  اللعبة  تدخل  مل 
وتونس  مرص  عرب   1923 عام  يف  اال  افريقيا 
واملغرب، واىل العراق وسوريا واالردن وغريها 
عامي 1924  بني  ما  آسيا  الدول يف غرب  من 
و1930 من خالل االنتداب الربيطاين والفرنيس 
االحتالل  جيوش  كانت  حيث  الدول،  لتلك 
متارس هذه اللعبة ما دفع الشباب العريب اىل 
املدريس.  الربنامج  ضمن  وادخالها  مامرستها، 
ايضا  املسيحيني  الشباب  لجمعية  كان  كذلك 
الفضل يف نرشها ومامرستها يف الدول العربية 
منترشة  كانت  التي  واالرساليات  املدارس  عرب 

يف تلك الدول. 
تأسس االتحاد العريب يف 12 كانون الثاين 1975 
الصومال،  مرص،  االردن،  العراق،  دول  من 

االمارات،  فلسطني،  الكويت،  السودان، 
ليبيا واليمن. ويضم حاليا 22 دولة  البحرين، 

عربية. 
الطائرة  للكرة  اللبناين  االتحاد  تأسس  محليا 
مبوجب العلم والخرب رقم 74/اد يف 30 حزيران 
1961، وضمت الهيئة التأسيسية كال من جورج 
نعيم حميص، فؤاد جرجي يارد، يحيى صبحي 
صبيح، نبيل سعيد فرنسيس، نعيم نقوال نعامن 
الذي كان ممثال لالتحاد حيال الحكومة. تعاقب 
 –  1961( لحود  سامي  من  كل  رئاسته  عىل 
1969(، بشارة فرحات )1969 – 1970، 1973 
 ،)1972 –  1971( ابورحال  انطوان   ،)1991 –
نرصي   ،)2002  –  1992( القاصوف  شحاده 
لحود )2002 – 2005(، وليد يونس )2005 – 

2008(، وجان هامم منذ 2008.
الدرجات الخمس  يضم االتحاد 142 فريقا يف 

االوىل  الدرجة  يف  فريقا   12 كالتايل:  موزعني 
اللبناين، 16 فريقا يف  الجيش  اىل فريق  اضافة 
العام،  االمن  فريق  اىل  اضافة  الثانية  الدرجة 
يف  فريقا   48 الثالثة،  الدرجة  يف  فريقا   24
االمن  قوى  فريق  اىل  اضافة  الرابعة  الدرجة 
الخامسة.  الدرجة  يف  فريقا   42 الداخيل، 
عىل  رسميا  املسجلني  الالعبني  عدد  يناهز 
والعبة.  العب   3800 االتحاد   كشوفات 
للكرة  اللبناين  االتحاد  عضو  جبور  اميل  يعترب 
الطائرة منذ عام 1992 ومديره لفرتات متقطعة 
التي  اللعبة  "تراجع  ان   ،2008 عام  حتى 
 1964 عامي  بني  ما  الذهبي  عرصها  عاشت 
ما بني عامي 1992 و1997، حني  ثم  و1974، 
الرسمية حامسية وجامهريية  البطوالت  كانت 
واملهرجانات الصيفية تشهد اقباال عىل مباريات 
الكرة الطائرة يف البلدات والقرى املختلفة يوازي 
الرسمية،  والبطوالت  املسابقات  عىل  االقبال 
حتى استحقت الكرة الطائرة لقب اللعبة االكرث 
للنوادي  الرعاية  تراجع  اىل  ومزاولة،  انتشارا 
السلة  كرة  فورة  ظل  يف  التلفزيوين  والنقل 
اللعبة  نفسها  وفرضت  االضواء  خطفت  التي 
الجامعية االكرث رواجا اعالميا وتسويقيا بقيادة 
الحكمة  لنادي  التاريخي  الرئيس  نهضتها  باين 
بريوت الراحل انطوان شويري، ما حول اهتامم 
الجيل الصاعد يف املدن واملناطق والبلدات من 

الكرة الطائرة اىل كرة السلة".
كل  يف  موجودة  "املراهنات  بأن  ويعرتف 
بل  منعها،  او  استئصالها  ميكن  وال  االلعاب 
تضبط  انظمة  عرب  ومراقبتها  قوننتها  يجب 
شفاقيتها  عىل  وتحافظ  املراهنات،  عملية 
املرشوع  غري  الكسب  من  بعيدا  ونظافتها 
والتالعب يف نتائج املباريات". ومل ينف "وجود 
اللعبة  العادة  وكبرية  كثرية  وعوائق  صعوبات 
اىل سابق عهدها، ابرزها ايجاد الالعب الناشئ 
يف  اللعبة  شائك.  واملوضوع  صعب  والعمل 
بالتعاون  نهضوية  خمسية  خطة  اىل  حاجة 
والنوادي،  الرتبوية  واملؤسسات  املدارس  مع 
العمرية  الفئات  فرق  ملدريب  دورات  واقامة 
واعتامد وسائل تدريب حديثة لتحفيز النشء، 
وانشاء اكادمييات يف النوادي ومراكز تدريب يف 

املناطق والقرى". 
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عموديًاأفقيًا
-1 اسطورة كرة السلة االمريكية احد 
ابرز ابطال اللعبة يف التاريخ -2 من 

الحيوانات – عاصمة سلوفاكيا -3 عائلة 
رئيس ايراين – عاصمة اوروبية -4 امر 

خفي – من انهار لبنان – مدينة يابانية 
-5 يستاء منه بالعامية – فيلم امرييك 

انتاج عام 1954 بطولة اودري هيبورن 
وهمفري بوغارت فاز بجائزة اوسكار – 
كذب ُمهّيأ -6 اهم مدن الكوت دازور 
السياحية الفرنسية – حية زعم العرب 

انها تطري – ضمري منفصل – يهد الحائط 
-7 صّوت الرصاص – مادة قاتلة – نهر يف 
كازاخستان يصب يف بحر قزوين – ممثلة 

مرصية -8 عمل يقوم به املرء عن سوء 
نية بغية الخداع ُيعاقب عليه القانون 
– لحن او رنة آلة موسيقية – للتفسري 

-9 وحدة قياس الطول – قائد املاين 
زمن الحكم النازي – قطعة من قطع 

الشطرنج او طائر وهمي كبري – رطّب 
الثوب باملاء -10 بقرة وحشية – مجاهد 

ايطايل راحل ُولد يف فرنسا حارب يف 
سبيل وحدة شبه الجزيرة -11 صغري 

الكلب – صغري الحصان – وّقع املعاهدة 
– من اسامء البحر -12 إبعاد عن البالد – 
مدينة مرصية – عامل احياء املاين رائد يف 
مجال الكائنات املعدلة وراثيا -13 عملة 

آسيوية – ترتيب ونظام واحد – قلب 
الثمرة – خالف ُبعد -14 مدينة ومرفأ 
اوسرتايل يف كوينزالند – ازدياد الجسم 

يف الكرب والحجم – مضغ الطعام – كرس 
الخبز اليابس باالصابع -15 شاعر سوري 

راحل – بركان ايطايل  

-1  جزيرة فرنسية يف البحر االبيض 
املتوسط – من اقضية لبنان الجنويب 
-2 مدينة مغربية عاصمة السينام – 

عكسها عرف الديك -3 يخشن صوته من 
الرصاخ – حرف جر – اسم ُيعرف به جبل 

الشيخ – منخفض باالجنبية -4 امكنة 
الغْسل – عيب – مصباح فوق منارة عالية 

الرشاد السفن -5 ظاهري منترش – ملكة 
آشورية اسطورية ُينسب اليها تأسيس بابل 

وحدائقها املعلقة -6 يدك ويفجر الجرس 
– حرف عطف – نبات سنوي هندي 

االصل ُيزرع منذ القدم ينتج ليفا متينا 
صالحا لصنع الحبال والخيطان -7 حيوان 

قطبي – للنداء – دولة عربية – اسم 
موصول -8 ارصدهم من بعيد واتحقق من 

اعاملهم – للنفي – ندهن ونطيل الرسوم 

بااللوان -9 عاتب زميله – عائلة العب 
كرة هولندي يلعب حاليا يف نادي بايرن 

ميونيخ ومنتخب هولندا – رجل دين -10 
دراجة مائية باالجنبية – قائد روماين صهر 

اوغسطس انترص عىل انطونيوس عشيق 
كليوباترا يف اكسيوم بنى البانتيون يف روما 

-11 رمز من رموز اوراق اللعب – مهنة 
من يقوم بجمع املعلومات او التحري عن 

االشخاص – حرف ابجدي -12 الرغد يف 
العيش – نسبة اىل مواطن من دولة عظمى 
-13 ماركة ساعات مشهورة – وضع خلسة 

– لالستدراك – والد -14 نوتة موسيقية 
– من املرشوبات املنعشة املستخرجة 

من فاكهة املشمش – اسم بوذا يف الصني 
-15 من اهم مرسحيات الكاتب االنكليزي 

شكسبري – العب كرة سلة لبناين محرتف

املتقاطعة الكلمات 
إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com
                 الكلمات المتقاطعة  

                          

            
            
            

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افقٌا

 –من الحٌوانات  -2اسطورة كرة السلة االمٌركٌة احد ابرز ابطال اللعبة فً التارٌخ  -1
من انهار  –امر خفً  -4عاصمة اوروبٌة  –عائلة رئٌس اٌرانً  -3اصمة سلوفاكٌا ع

بطولة  1954فٌلم امٌركً انتاج عام  –ٌستاء منه بالعامٌة  -5مدٌنة ٌابانٌة  –لبنان 
ٌّأ  –اودري هٌبورن وهمفري بوغارت فاز بجائزة اوسكار  اهم مدن الكوت  -6كذب ُمه

ٌهد الحائط  –ضمٌر منفصل  –زعم العرب انها تطٌر  حٌة –دازور السٌاحٌة الفرنسٌة 
 –نهر فً كازاخستان ٌصب فً بحر قزوٌن  –مادة قاتلة  –صّوت الرصاص  -7
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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
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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: 
من عجائب الدنيا السبع القدمية

اهرامات – البرتاء – ادونيس – ارمتيس 
– امون – بعلبك – بابل – تاج محل – 

تيكال – جعيتا – جبيل – حريام – حصن 
– خوفو – سور الصني – صومعة حسان – 
صيدون – صور – طل – طي – عشرتوت 
– عنجر – غمد – فينيقيا – فرعون – فذ 

– قرص باهية – قلعة مرزق – قرص موىس 
– قرطاجة – قم – كوليزه – كهف – 
موسولوس – مخطوطات – مومياء    

الضائعة  اىنيَح اىضائعح الكلمة 
 
 

 ھ ط س ع ُ خ ج ج ا ط س ق ا س
 ه و ُ و ا ا ھ س ا ً ا خ ه ٓ
 ص ج د ج ج ٌ ھ ا ب س ص ق ب ص
 س ٌ ً ص و ً ع ج ح ط ا ُ خ ٌ
 ص ح ق ً خ ا ط و ط خ ً ا س ه
 ه ق ه ا ً ك ب ا ٌ ف ح خ ا و
 ا ص ع ٌ و خ ب ا ط ھ ٌ ٌ ء ك
 س س ج ق ً ه ٌ ه ب ك س ع ه ا

 خ ً ً ٌ ٌ ٌ غ ك ع ه ا ج د خ
 ً و س ُ ا ب ً ف ا ب ً و و ف
 ٌ ط ص ٌ ء ج د ر ج ه ُ س س ُ
 ط ي ق ف ٌ و ف و خ ٌ خ ع و ح
 ط و س ا ه ص ٌ ُ ط ػ و ً ص ً
 ص ط و ه و ط و ً ع ُ ا ُ ق ج

 
 

 عجائة اىذُّا اىغثع اىقذََحٍِ  :حشوف 9اىنيَح اىضائعح ٍنىّح ٍِ 
 

 –تُناه  –تاج ٍحو  –تاتو  –تعيثل  –اٍىُ  –استَُظ  –ادوُّظ  –اىثتشاء  –اهشاٍاخ        
 –صُذوُ  –صىٍعح حغاُ  –عىس اىصُِ  –خىفى  –حصِ  –حُشاً  –جثُو  –جعُتا 
 –قصش تاهُح  –فز  –فشعىُ  –فُُْقُا  –غَذ  –عْجش  –عشتشوخ  –طٍ  –طو  –صىس 

ٍخطىطاخ  –ٍىعىىىط  –مهف  –مىىُضٓ  –قٌ  –قشطاجح  –قصش ٍىعً  –قيعح ٍشصق 
    ٍىٍُاء  –
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مهماز الفدان بلغة الحّراثٌن

اتفاق بٌن طرفٌن او اكثر على عمل امر معا كبناء دار فً مدة معٌنة
من اقدم مصانع االسلحة فً العالم

حبل رفٌع مكّون من خٌطً قّنب مفتولٌن

              حروف مبعثرة                   

شٌخ هرم او عجوز فانٌة
ارخبٌل هندي فً خلٌج البنغال

آفة اجتماعٌة تسبب انخداع الشخص بنفسه

 كلم عن مدٌنة طرطوس7مدٌنة اثرٌة سورٌة على ساحل البحر االبٌض المتوسط تبعد 
اختراع واستنباط

ٌُعرف بالصدفة درع خارجً صلب ٌحمً السلحفاة والحلزون 
احد ابواب مدٌنة دمشق القدٌمة قرب حً القّصاع

زجاجة بغالف معدنً تحفظ حرارة السوائل التً توضع فٌها 

مدٌنة ومرفأ ٌابانً فً جزٌرة هونشو على خلٌج اوساكا
جواد سمٌن بارع الجمال

من اعظم المغنٌن فً العصر االموي اتصل بأمراء الشام ونال شهرة واسعة

بحٌرة فً شمال اٌطالٌا بٌن مقاطعتً لومبردٌا والبندقٌة

حروف مبعثرة

1-شيخ هرم او عجوز فانية
2-ارخبيل هندي يف خليج البنغال

انخداع  تسبب  اجتامعية  3-آفة 
الشخص بنفسه

جزيرة  يف  ياباين  ومرفأ  4-مدينة 
هونشو عىل خليج اوساكا

5-جواد سمني بارع الجامل
بني  ايطاليا  شامل  يف  6-بحرية 

مقاطعتي لومربديا والبندقية
7-اتفاق بني طرفني او اكرث عىل عمل 

امر معا كبناء دار يف مدة معينة
يف  االسلحة  مصانع  اقدم  8-من 

العامل
خيطي  من  مكّون  رفيع  9-حبل 

قّنب مفتولني

العرص  يف  املغنني  اعظم  10-من 
ونال  الشام  بأمراء  اتصل  االموي 

شهرة واسعة
11-مهامز الفدان بلغة الحّراثني

12-مدينة اثرية سورية عىل ساحل 
البحر االبيض املتوسط تبعد 7 كلم 

عن مدينة طرطوس
13-اخرتاع واستنباط

يحمي  صلب  خارجي  14-درع 
ُيعرف  والحلزون  السلحفاة 

بالصدفة
دمشق  مدينة  ابواب  15-احد 

القدمية قرب حي القّصاع 
تحفظ  معدين  بغالف  16-زجاجة 

حرارة السوائل التي توضع فيها

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

كاتب وشاعر وسيايس فرنيس )1790-1869( من 
طبقة النبالء يف ذلك الزمان. زار الرشق وشغف به. له 
قصيدة " البحرية " من اشهر القصائد الرومنطيقية يف 

الشعر الفرنيس. 

5+15+3+10+7+12 =  والية امريكية
1+4+6+9+8 =  عاصمة اوروبية

11+14+13 =  وحدة قياس الطول
2+16 =  حرف نصب

حدث يف مثل هذا الشهر 
حزيران 1862: الكونغرس االمرييك 
الواليات  انحاء  كل  يف  الرق  مينع 

املتحدة االمريكية.  

الفاتيكان  مدينة   :1929 حزيران 
مستقلة  دولة  تصبح  االيطالية 

مبوجب معاهدة التران.
حزيران 1938: صدور العدد االول 

ملجلة سوبرمان املصورة.
النارص  حزيران 1967: جامل عبد 
عن  تنحيه  املرصي  للشعب  يعلن 
رئاسة الجمهورية اثر هزمية حرب 

.1967

معلومات عامة
غالبا ما نسمع عن طريق الحرير. 
مجموعة  عىل  قدميا  اطلق  لقب 
الطرق املرتابطة التي كانت تسلكها 
بني  التجارية  والسفن  القوافل 
آالف   10 بطول  واوروبا  الصني 
فرعني:  اىل  الطريق  تنقسم  كلم. 
مير الفرع الشاميل عرب رشق اوروبا 
البحر  حتى  القرم  جزيرة  وشبه 
اما  البندقية.  اىل  وصوال  االسود 
العراق  عرب  فيمر  الجنويب  الفرع 
وتركيا اىل البحر االبيض املتوسط مبا 
فيها لبنان، او عرب سوريا اىل مرص 

وشامل افريقيا.

طرائف
طلب معلم اللغة العربية يف احدى 
مدارس لبنان من طالب ارمني ان 
الشعر  يحفظه من  بيت  اي  يذكر 
قال  طويل  تفكري  بعد  العريب. 
الطالب: هوا بريوح هيك شختورة 
بيجي هيك. بصعوبة توصل املعلم 
الشطر  يقصد  كان  الطالب  ان  اىل 
الشعري املعروف: تجري الرياح مبا 

ال تشتهي السفن.

 
 اقوال مأثورة

"ال قوة كقوة الضمري، وال مجد 
اقوى  جيش  وال  الذكاء،  كمجد 

من فكرة حان وقتها".
)فيكتور هوغو(

 SU DO KU SU DO KU

5 9 2
5 7 1
9 2 4

8
2 5 6 9 1

3
6 1 5

7 4
4 8 3

Sudoku مستوى صعب 

1 2 4 7 6
7 8 1 5

5 2 1
2 1 3 9 8

8 1 5
9 8 6 4
1 3 4 5 8 2

9 7 6
2 3 6

Sudoku مستوى سهل

5 8 9 7
8 1

4 2
7 8 4

2 6 9 3
6 9

7 4 5
2 7

5 1 9 7

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

حلول العدد44 
5 3 8 2 4 9 1 7 6
1 9 2 6 5 7 3 8 4
7 6 4 3 1 8 9 2 5
6 4 1 9 7 5 2 3 8
2 8 9 1 6 3 5 4 7
3 7 5 8 2 4 6 9 1
9 1 7 4 3 6 8 5 2
4 2 3 5 8 1 7 6 9
8 5 6 7 9 2 4 1 3

Sudoku حل مستوى صعب 

9 7 4 2 6 1 8 3 5
1 3 6 8 9 5 7 2 4
2 5 8 7 3 4 6 1 9
8 2 9 4 1 6 5 7 3
3 4 1 5 2 7 9 8 6
7 6 5 3 8 9 1 4 2
6 1 7 9 4 2 3 5 8
4 9 3 1 5 8 2 6 7
5 8 2 6 7 3 4 9 1

Sudoku حل مستوى وسط

8 1 9 2 5 3 6 4 7
2 6 5 9 4 7 8 1 3
7 3 4 6 8 1 9 2 5
9 2 1 3 7 5 4 6 8
6 4 3 8 9 2 5 7 1
5 7 8 1 6 4 3 9 2
3 9 6 7 2 8 1 5 4
4 8 7 5 1 6 2 3 9
1 5 2 4 3 9 7 8 6

Sudoku حل مستوى سهل
 SU DO KU حل

مستوى سهلمستوى وسطمستوى صعب

عموديا
-1 ساعي الربيد – دخان -2 ترياق – رب – كان – وا -3 ان – 

رصيف – خانكا -4 فساد – ايلينوي – اي -5 رتب – سقراط – بريدا 
-6 وهدة – بيك – ول -7 جمل – رتأ – جيس – شاع -8 بن – يك – 

لجوج – شارل -9 رغيف الخبز – فريدي -10 اوز – لجني – مريدا -11 
آدم – ال – ملول – مل -12 ري – سام – مربض – يخت -13 دبل – 

عرين – جناس -14 ابن املقفع – بر – مو -15 بيار صادق – بروكسل 

 افقيا
-1 ستافرو جربا – رضاب -2 ارنست همنغواي – يب -3 عي – ابدل 

– يزد – دنا -4 يارد – كف – مسبار -5 اقص – ريال – اللص -6 
ياقوت – لجام – ما -7 برفري – الخيل – عقد -8 رب – الم – جنب – 
مرفق -9 خيط – جوز – مريع -10 دكان – بيج – ملنب -11 انوبيس 

– فروض – بر -12 دنكريك – ش ي ي ل – جرو -13 شارد – ين 
-14 او – ادوارد الخامس -15 ناجي العيل – متسول 

حل كلمات متقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 الشري -2 ديكارت -3 مهراجا 
-4 اندورا -5 نسخة -6 سينيكا 

-7 زمهرير -8 دوتر -9 ماطل -10 
االسكا -11 هراوة -12 باريب -13 

مربم -14 اساما -15 فجاج -16 تاهو 

مريم محمد فخرالدين

من سار عىل الدرب وصل

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
بيل كلينتون

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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ليس مغاالة القول ان سؤال ارسطو يف السياسة عن "ما 
هو االنسب: ان يحكمنا افضل الناس او ان تحكمنا افضل 
القوانني"؟ كان تخمينا منه للمجتمعات التي ستتعرث يف 
بناء الدولة. بالنسبة اىل لبنان الجواب مرتوك ملواطنيه، اذا 
ما تسنى لهم او ال، الحصول عىل شق من اثنني تضمنهام 

سؤال ارسطو.
البلد، وهي كثرية ومتعددة  مع كل محطة سياسية يف 
بتعدد الرؤى اىل هذا البلد الصغري، يكرث الكالم عن "دولة 
القانون" كمصطلح يبعث عىل السأم لكونه صار الزمة 
تتكرر يف كل خطاب او ترصيح، ويدرج يف امللفات التي 
من  اكرث  وعىل  موضوع،  من  اكرث  عىل  مفتوحة  باتت 
اىل  بشغف،  االعالم  وسائل  اخبارها  وتتناقل  مستوى، 
حد صار السؤال عن اي وطن يريده اللبنانيون رضوريا 
رشط تحديد ما يطمحون اليه عىل وجه الدقة. فالجميع 
ميدح دستور الطائف، والكل يردد دولة القانون. وآخرون 
يرطنون بدولة املؤسسات، حتى صارت خيبة اللبنانيني 

من مفرديت الدولة والقانون سمة من يومياتهم.
دقيقا،  سؤاال  املرء  يطرح  ان  التشكيك  باب  من  ليس 
ويسعى من ورائه اىل اجابة ادق، وهو: هل لبنان اضحى 
السيايس؟  بالعلم  الدولة  ملفردة  الصحيح  باملعنى  دولة 

وكيف؟، متى تصبح هذه االرض دولة؟ 
بني  اليومية  الغربة  هو  التساؤل  هذا  يحملني عىل  ما 
للعدالة.  الضامن  القانون  الدولة ومتنها  اللبنانيني وبني 
سني  واىل  اليومية،  البلد  احوال  اىل  مرده  القلق  هذا 
الجمهوريتني االوىل والثانية. ففي كليهام كان التذمر ذاته، 
اللبنانيني والقوانني ذاتها. يف الحالني  التنافر بني  وكانت 
وانكامش  القانوين،  القصور  عىل  االعرتاض  كان  ايضا، 
العدالة اذا صح التعبري، يدفع نحو الخراب الجامعي. ما 
يجعل لبنان دامئا مرشوع جمهورية، ويبقيه دولة حائرة.

كلنا متفقون عىل اننا نريد لبنان وطنا لنا، واننا متمسكون 
بنظامه الربملاين الدميوقراطي. لكن يف املامرسة فان املسالك 
التي نسلكها، مواطنني وسلطة، ال تؤرش ابدا اىل اننا عىل 
الدرب السوية واآلمنة، ال بل عىل العكس من ذلك متاما، 
الطائفية  واالهواء  العصبيات  تحكمها  زلنا جامعات  ما 

الغالبية منا  القانون يف نظر  القانون.  اكرث مام يحكمها 
ما زال موضوعا ملتبسا بني كونه آلية ملعاقبة املخطئني، 
يف حني انه ـ اي القانون ـ الفكرة االصلية املولدة للعدالة 
التي وحدها تصنع الدولة املستقرة وتضمن استمرارها 

باعىل معدل نجاح واقل نسبة اضطرابات.
عمليا، بصدق، مل يعرف لبنان يوما االستقرار. منذ قيام 
الحولة  االعتداء عىل سهل  معاناة  بدأت  ارسائيل  كيان 
وصوال اىل سقوط العاصمة بريوت عام 1982، وما بينهام 
من ازمة الالجئني الفلسطينيني، ناهيك بالتجاذب الداخيل 
ايضا  ذاك، وصوال  او  املحور  اىل هذا  االنحياز  فيه عىل 
لييل  املايض،  القرن  سبعينات  يف  الداخلية  الحرب  اىل 
ذلك اقرار اتفاق الطائف والوقوع يف معضلة التفسريات 
الدستورية  واملامرسة  النصوص  عىل  واالجتهادات 
والسياسية، وما تالها من اغتياالت وفراغات دستورية. كل 
هذه الوقائع اثبتت، او اريد لها ان تثبت ان اللبنانيني مل 
يبلغوا سن الرشد السيايس الذي يؤهلهم الدارة شؤونهم، 

عىل ما تقوم به الشعوب االخرى ودولها.
ان الضمور السيايس الذي يعيشه اللبنانيون ليس جديدا، 
املامرسات  نتاج  هو  امنا  حياتهم،  عىل  طارئ  هو  وال 
وانعكاس التجاذبات. فالحدود كلها لطاملا كانت سائبة، 
واالمناء كان مركزا عىل الوسط من دون االطراف. رغم 
ذلك، عندما كان ُيقرع جرس االنقسام كان الجميع يقفز 
فوق واقعه الرديء ليتمرتس بالفوىض ضد القانون، ومن 
دون ان يلجأ اىل املطالبة الدميوقراطية بالقانون والعدالة 
عىل  ُيبنى  الذي  الوطن  الخارج.  عىل  الداخل  وتقديم 
جدلية كهذه مستمرة حول القانون والعدالة بوصفهام 
وكيانا  وطنا  يصري  لن  الدولة،  لبناء  تعاقدية  عالقة 
الخيبة  بعده  ولتستمر  الجميع،  به  ينادي  دميوقراطيا 

املديدة، وتبقى الجمهورية حائرة.

الجمهورية الحائرة

رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل
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