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في هذا العدد

اذا تسنى للمسؤولني االطالع عىل التقارير االمنية واالعالمية واملنشورات املتخصصة يف القضايا االجتامعية والعائلية 
والرتبوية والعنف االرسي وسفاح القرىب وقضايا الطفل...، فسيتّبني لهم ولنا جميعا ان السلوك العنفي يف لبنان مل 
يعد امرا طارئا عىل حياة الناس، او استثنائيا. بل العكس، صار من يومياتهم بفعل القلق الذي يشعر به املواطن، 
نتيجة الرتدي الرتبوي واالجتامعي واالقتصادي والسيايس. اكرث من ذلك، مل يبق يشء من اشكال هذا السلوك العنفي 
اال وتبدى يف يوميات اللبنانيني، وبكل انواعه ومسمياته. بعضه يظهر عرب شاشات التلفزة، والبعض اآلخر يف املدن 
والبلدات وعىل الطرقات. اما االسباب فهي كثرية ومتنوعة. لكن استمراره يف هذه الوترية ال ينبىء إال بخراب عميم، 
الذي  الوباء،  املدين ملعالجة ظاهرة تفيش هذا  املجتمع  وبالتضامن مع  الدولة وهيئاتها  استنفارا من  ما يستدعي 
يتحول إىل عدوى تجتاح الكل بال متييز. ومن املصادفة انه حّل بني الجميع، يك ال يجتهد احد بتأويل اسبابه وارجاعها 

اىل ثقافات بعينها.
امُلحفز األساس ملواجهة هذه "الظاهرة ـ العدوى" التي ينبغي ان ال تتأخر اكرث من ذلك، هو انه يندر ان مير يوم 
من دون ان تتصدر شاشات التلفزة او وسائل التواصل االجتامعي مشاهد ووقائع عنفية بعضها ناجم عن عمليات 
ارهابية او جرائم ارسية او نفسية او تربوية او جنائية. املفارقة ان معدالت نرشها ترتفع جراء التنافس عىل ما يسمى 
"السبق"، حتى ان املواطن العادي يساهم بها عن معرفة او من دونها، كل ذلك من دون األخذ يف االعتبار ارتدادات 
ذلك وانعكاساته عىل املجتمع ككل وعىل الفرد كقيمة انسانية، ناهيك بالصورة التي يرسمها، عن قصد او غريه، عن 
لبنان الدولة. حتى ان من ينرش او يوزع هذه االمور ال يكلف نفسه متابعة املعالجة لهذه اآلفات لتنوير الناس 
عليها، حتى ليظهر هذا البلد كأنه ساحة ال يسود فيها او يعيش اال االقوى واالكرث وحشية وبطشا. ذلك ان غالب 
هذه الوقائع العنفية التي تنترش ال يجري متابعتها اىل خواتيمها اليضاح نهايتها، ما يحمل عىل االعتقاد ان مثل هذه 
االفعال ال تلقى ما تستحقه ال قانونيا وال اجتامعيا. لذلك بالطبع، ابلغ االثر يف توليد ُمتخيالت لدى االطفال والبالغني 
عام يسمى القوة وبطشها، العنف والتعدي، سهولة تعاطي املمنوعات او االتجار بها. يف اختصار صورة القفز فوق 

القانون وسلطة الدولة وهيبة مؤسساتها.
صحيح ان االعالم ليس مسؤوال مسؤولية كاملة ألنه يعكس مجريات االحداث وينرشها ويحللها، وطبعا هذا دوره. 
لكن كونه سلطة رابعة يفرتض حامية نفسه بقواعد السلوك املهني، وضوابط مبادئ ميثاق الرشف االعالمي حتى 
ال متر االمور من دون حسيب وال رقيب ال للقيم االخالقية اوال، وال لالنعكاسات النفسية واالجتامعية ثانيا. لكن 
الرقابية  واالجهزة  الرسمية  املؤسسات  شؤون  ترعى  التي  القانون  سلطة  يده  يف  من  عىل  تقع  الكاملة  املسؤولية 
الوطنية  الرتبية  التعليمية والجمعيات االهلية واملدنية ودورها يف  ان ننىس اهمية الرصوح  وصالحياتها، من دون 

والتدخل لتصويب االنحرافات املجتمعية واجرتاح الحلول لها.
ان الدولة اول املعنيني وآخرهم، ألنه ال يكفي القول من الناحية السياسية ان السلطة والعنف ليسا شيئا واحدا. 
فالعنف هو الضد والنقيض من السلطة، وقد يتعايشان لفرتة لكن يستحيل ذلك عىل الدوام، ألنه متى حرض احدهام 
بقوة فإن اآلخر يذوي. وكل التجارب يف التاريخ السيايس القديم واملعارص اثبتت انه لحظة ارتطام العنف بالسلطة 
فالغلبة هي للعنف كونه عبثيا ويفتقد الضوابط. األسوأ انه ُموّلد للفوىض وليس لسلطة بديلة. وما ُيحيط بنا خري 

دليل. لذلك فالسكوت عن العنف، وعدم ايالء هذه القضية االهتامم واملعالجة هو مثابة مقتلة لنا جميعا.

"االمن العام"

العنف مقتلة للجميع
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االفتتاحّية

املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

املدى  هو  لالنتخاب  الجديد  القانون  بأن  االدعاء  ميكن  ال 
الذي يتوق اليه اللبنانيون عىل اختالف تنوعاتهم. لكن ميكن 
سوء  من  عقودا  تطوي  نوعية  اصالحية  بداية  بأنه  الجزم 
التمثيل السيايس او تشوهه، وانه ايضا اسقط اىل غري رجعة 
طويال  ُحرمت  التي  االقليات  عىل  االكرثيات  طغيان  منطق 
من حقها يف التعبري. سواء كانت هذه االقليات كيانات بازاء 

اخرى، او كانت من ضمن اكرثية.

اقرار قانون االنتخاب مّثل نقلة جوهرية ونوعية يف الحياة 
السياسية، ويف مسار الجمهورية الثالثة، من دون اي مساس 
سياق  يف  جاء  العكس،  عىل  بل  ال  الوطني.  الوفاق  بوثيقة 
تنفيذ اتفاق الطائف ومتنه الذي يتمسك به الجميع مرجعا 

وحكام لصون نظامنا الربملاين الدميوقراطي وتطويره.

يف العقود املنرصمة، منذ قيام الكيان، كانت قوانني االنتخاب 
النظام  ممثيل  بقاء  يضمن  مبا  واقرارها  بصوغها  محكومة 
بعدما  النهاية  مشارف  عىل  اصبح  واقع  وهذا  وتعبرياته. 
ُأقر القانون الجديد الذي من مزاياه انه يحول دون "الغاء" 
اآلخر، ايا تكن حيثيته السياسية ورؤيته يف بيئته او يف عالقته 
مع اطراف يتباين معهم. كام ُيحّول القناعة الدميوقراطية اىل 
سلوك جدي، ويعيد االعتبار اىل كون صحة التمثيل السيايس 
لكل التنوعات هي من ضمن ثوابت االستقرار ومثّلثه املايس 

الدميوقراطية واالقتصاد واالمن.  

اثبت السياق العام والحوارات املتعددة  التي شهدتها البالد 
قواهم  ـ عرب  اللبنانيني  ان  القانون، ومن خالله،  اقرار  حيال 

السياسية مجتمعة ـ بلغوا سن الرشد السيايس، وانهم قادرون 
عىل  املسبقة،  والرؤى  االحكام  من  املتحرر  الهادف  بالحوار 
وتعزز  االنقسامات  تبعد  التي  التفاهم  مساحات  توسيع 

الوطني.  السلم 

بالتأسيس  االفضل  تحقيق  اىل  يطمحوا  ان  اللبنانيني  عىل 
عىل ما تحقق. القانون الجديد مل يفرضه محتل او ويص، بل 
التمثيل السيايس  جاء يعكس مطالب مرتاكمة الصالح صحة 
التسعني  السنني  امتداد  عىل  الجميع،  عاىن  بعدما  والشعبي 
للجمهورية االوىل فالثانية فالثالثة. ثبت باليقني السيايس ان 
تبقى  ـ  اسمها وهويتها  او  واقعها  كان  ايا  ـ  االكرثية  طغيان 
الشعور  اال  ُيوّلد  ال  الذي  التسلط  من  فيها يشء  طبيعة  من 
االستقرار  بقاء  وبالتايل  والحرمان،  والتهميش  والقهر  بالغنب 
فيها  تتعقد  لحظة  اي  يف  لالهتزاز  معرضان  االهيل  والسلم 

التناقضات. 

ما حصل كان استثنائيا بكل املعايري. القانون الجديد ليس 
الحالية  النسبية  اىل  افىض  الذي  والتوافق  للسلطة،  تقاسام 
ال يضري اللبنانيني، وال يعيب نظامهم الربملاين او ينتقص من 
عرب  تاريخيا  توطد  فلبنان  دميوقراطيتهم.  عىل  حساسيتهم 

التسويات املستمرة واملتوالدة بعضها من بعض. 

لبنان هو بلد الحوارات الرضورية. بلد النقاشات الصعبة، لكن 
ليس املستحيلة. هو معني بأن يواصل هذه الحوارات عىل الدوام 
والثقافية،  الروحية والطائفية  تراكيبه  كلية، مراعيا كل  برصاحة 
اال  عادلة ودميوقراطية،  قوية،  دولة  لنا  تكون  ان  يستحيل  ألنه 

املستقبل  بأن  الثابتة  والقناعة  والتطمني  التفهم  مبدأ  عال  متى 
هو الضامن وليس مايض االنقسامات والترشذم.

عىل  تغيري  اىل  حتام  سيؤدي  لالنتخاب  الجديد  القانون 
النواب، وحتام سيحمل مفاجآت  مستوى تشكيل مجلس 
اوراق  خلط  يكون  ان  بعد  التمثيل،  لجهة صحة  ايجابية 
يلغي  ان  دون  من  االنقسامات  كل  وبّدد  التحالفات 
الدميوقراطية.  للحيوية  رضورية  تبقى  التي  التباينات 
طويال  سادت  التي  القاعدة  ستنقلب  املقبلة  املرحلة  يف 
التنافس املحموم  النواب واملقاعد.  باسامء  وكانت تحسم 
والحيوية،  الدميوقراطية  املامرسة  سُيفّعل  واملرشوع 
والوعود  الناخب  احرتام  عىل  السياسية  القوى  يجرب  ما 
والتعهدات املعلنة يف الربامج االنتخابية وعدم ابقائه اسري 

الخوف والهواجس.

طموحات  من  جزءا  الجديد  القانون  يلبي  املعنى،  بهذا 
مستوى  عىل  جدا  ايجابية  بداية  وهو  وتطلعاتهم،  اللبنانيني 
االيجابية  البداية  هذه  والتصويت.  والرتشيح  التحالفات 
ينبغي  الذي مل يعد  االقتصادي  املجال  ان تستكمل يف  ينبغي 
االنقسامات  بفعل  سجلها  التي  الرتاجعات  عن  التغايض 
احوال  ظل  يف  الحايل،  الوضع  القدمية.  السياسية  والتجاذبات 
تراجع  جراء  الطأمنينة  عىل  يبعث  ال  واملنطقة،  االقليم 
سوق  وانحسار  البطالة  نسبة  وارتفاع  االستثامر  معدالت 
العام  القطاعني  بني  الجهد  تضافر  يوجب  ما  وفرصه  العمل 
االنتاج  قوى  بني  ما  الهوة  وردم  تعاونهام،  وتدعيم  والخاص 
املقبلة  للسنوات  االقتصادية  الخطط  ورسم  واملستهلك، 

يف  العاملي  التطور  وتواكب  مؤسساتها  بكل  الدولة  لتنهض 
كلها. والخدماتية  والسياحية  والتجارية  الصناعية   املجاالت 

صحيح ان جزءا من املشهد االقتصادي ـ االجتامعي صنعه ملف 
النزوح الذي اوجد ايد عاملة منافسة، وكثافة سكانية ضاغطة يف 
كل االتجاهات، يف وقت تراجعت فيه تجارة الرتانزيت، وتنامى 
الكساد الزراعي والصناعي والتجاري. لكن يبقى ان الحديث عن 
االستقرار موصول بالعناية الشديدة باالقتصاد. ذلك ان دولة بال 
اقتصاد قوي تبقى وجهة نظر. لبنان ال تعوزه الخربات واملهارات 
واملبادرات بقدر ما ينقصه انسجام سيايس ينسحب عىل اداء قوى 
االنتاج يف كل املجاالت التجارية والصناعية. كام ان للبنان ميزات 
سياحية، قّل ان وجدت لدى دول اخرى. فاىل السياحة املناخية 
يف  مجاالت  وهي  والطبية،  الدينية  السياحة  هناك  والطبيعية، 
حاجة اىل االستثامر فيها لكونها توفر امكانات كثرية وشتى، نحن 
يف امس الحاجة اليها راهنا ومستقبال ملا فيها من عائدات، فضال 
عن انها تعيد لبنان اىل خارطة العامل وتضعه محط اهتامم ايجايب.

بداهة االندفاع اىل االمام يجب ان ال يعيقها بعد اآلن يشء يف 
ظل اكتامل مثلث القوة يف السياسة واالقتصاد واالمن الذي اثبت 
اقام  االهتزازات. كام  وفاعلية مستمرة، رغم كل  دامئة  جهوزية 
احزمة امن وامان يف مقابل االحزمة الناسفة. فالقوى العسكرية 
لبنان  عن  بالذود  وقسمها  ملناقبيتها  الوفاء  يف  نجحت  واالمنية 
وشعبه من خالل ارصارها عىل بلوغ مستوى التنسيق االمثل، وفقا 
لدعوة رئيس الجمهورية العامد ميشال عون، فكانت النجاحات 
ومؤسساته،  للبنان  باعجاب  ُسجلت  التي  والنوعية  الكمية 

وانقذت ارواحا كثرية عىل مساحة الجغرافيا اللبنانية كلها.  

مثلث القّوة
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أبطالها فلسطينيون وسوريون ويمنيون
األمن اإلستباقي ُيوقف خلّية عنقودية لـ"داعش":

إحباط خطط تفجيرات وعمليات إنغماسية واغتياالت

الحدث
جورج شاهني

georgestchahine@gmail.com

مع  بالتنسيق  العام  لالمن  العامة  املديرية  احبطت  استباقية،  نوعية  عملية  يف 
املديرية العامة لقوى االمن الداخيل سلسلة تفجريات وعمليات انتحارية وانغامسية 
اربعة اشخاص فلسطينيني وسوريني وميني،  العملية اىل توقيف  واغتياالت. افضت 
تضم خاليا  منظمة  ارهابية  انها شبكة  تبني  ارهابية.  بتهم  موقوفني  كانوا  ثالثة  اىل 
عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، اعرتف املوقوفون بالعمليات االرهابية التي كانوا 

يف صدد تنفيذها

وثقت املديرية العامة لالمن العام العملية 
االمنية االستباقية يف بيان تفصييل صدر يف 
9 حزيران املايض، بعدما انتهت التحقيقات 
اىل  مضمونها  مع  واحيلوا  املوقوفني  مع 

القضائية املختصة. املراجع 

قال البيان: "احالت املديرية العامة لالمن 
النيابة  اىل   2017/6/7 تاريخ  يف  العام 
االرهابيني  من  كاًل  العسكرية  العامة 

املوقوفني وهم:
1-اليمني )أ.ص.ع.س( ملقب "ابوصالح".

اللواء إبراهيم يروي خفايا شبكة "داعش":
إنجاٌز كبير ثمرة التعاون بني األجهزة األمنية 

عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  كشف 
التي  االستباقية  االمنية  العملية  ابعاد  ابراهيم 
مع  بالتنسيق  املديرية  يف  النخبة  قوة  نفذتها 
ونّوه  الداخيل،  االمن  لقوى  العامة  املديرية 
االجهزة  بني  التنسيق  مثرة  انه  عىل  باالنجاز 
االمنية وارتفاع وترية التعاون، وتبادل املعلومات 
لبنان  لحامية  واالستقصائية  االستخبارية 
واللبنانيني واملقيمني عىل ارضه. وبعدما اجرى 
تقوميا للعملية، نبه القادة الفلسطينيني اىل "وعي 
مخاطر وجود الرأس املدبر يف عني الحلوة"، واكد 
تثبيت االمن واالستقرار "يستدعي استنفارا  ان 
دامئا وجهوزية تامة يف مواجهة شبكات تلجأ يف 
كل فرتة اىل اساليب وادوات جديدة كالتي لجأ 

اليها املخططون يف التنظيم االرهايب".

االمنية  العملية  يف  النوعي  الجديد  هو  ما   ■
لالمن العام التي ادت اىل توقيف شبكة تنظيم 

"داعش"؟
كلها  عوامل  عىل  االخرية  العملية  انطوت   □
جديدة، بعضها ايجايب واآلخر سلبي. كام حملت 
مؤرشات تنذر باخطار توجب معالجة سياسية. 
عمليات  اىل  مضطرون  اننا  يعني  فشلت  فاذا 
االيجايب  اما  وحساسة.  دقيقة  وعسكرية  امنية 
من  تشكلت  اإلرهابية  الشبكة  ان  فهو  منها 
عنارص غري لبنانية. وهو ما يؤكد ان لبنان ليس 
بعض  رغم  واالرهابيني  لالرهاب  حاضنة  بيئة 
التهور السيايس الطائفي واملذهبي الذي يصدر 
من هنا او هناك. وهو ما يؤكد ايضا صواب خيار 
اسرتاتيجيا االمن االستباقي الذي اعتمدها االمن 
وتعقبه  االرهاب  برصد   2011 عام  منذ  العام 
مصادر  وتتبع  االتجاهات  كل  يف  ومكافحته 
التي تعترب  الدول  متويله. مقارنة مع غرينا من 
استثنائيا  نجاحا  سجلنا  فإننا  لالرهاب،  اهدافا 
يف مجال ضامن السلم الداخيل واالستقرار رغم 
بني  والحوادث  الجرائم  ارتفاع  نسبة  تسجيل 
جذرية  اجراءات  تستدعي  بالطبع  التي  الناس 
مشددة وقوية من االجهزة االمنية والعسكرية، 
كل بحسب صالحياته ودوره يف حفظ االمن يف 
الداخل وعىل الحدود، وهذا هاجس امني كبري.

اشخاص  تورط  فهو  املقلق  السلبي  الجديد  اما 
احدهم.  توقيف  تم  وقد  االوىل،  للمرة  مينيني 
التنظيم  لهذا  قيادي  وجود  يف  يكمن  االخطر 
السيد يتخذ من مخيم عني  االرهايب هو خالد 
الحلوة مقرا له، وهذه الرقعة الجغرافية خارجة 
والسياسية  والقضائية  االمنية  السيطرة  عن 
اللبنانية. اىل ذلك، هناك ايضا االتصاالت املثبتة 
وبرج  شاتيال  مخيمي  يف  عنارص  مع  واملوثقة 
الرباجنة، االمر الذي يعني ان هناك كمينا امنيا 
ـ عسكريا ينصب ملخيامت اللجوء الفلسطيني، 
وُيراد منه استدراج لبنان والالجئني الفلسطينيني 
مواجهة  من  يريدونه  ال  ما  يف  وتوريطهم 
السباب  الدوام  عىل  تجنبها  عىل  يحرصون 
وثيقا  اتصاال  تتصل  وامنية  وعسكرية  سياسية 
تلقي  وهي  ودولية.  اقليمية  مبلفات  وشديدا 
بثقل اضايف يف وقت ينئ فيه لبنان اساسا وعىل 

كل املستويات من اعباء النزوح السوري. 

■ اي مؤرشات انطوت عليها الخطة التي كان 
االرهابيون يعتزمون تنفيذها؟

□ مثة مؤرشات خطرية كمنت يف اهداف هذه 
العمليات. للمرة االوىل ننجح يف توقيف شبكة 
آن.  اهداف يف  كانت يف صدد رضب سلسلة 
كان مقررا عىل سبيل املثال الرضب يف مدينتي 
ما  يؤكد  ذلك  كان  واذا  والنبطية.  طرابلس 
كررناه عىل الدوام بأن االرهاب ال مييز بني فريق 
وآخر او منطقة واخرى، اال انه ينبىء مبرحلة 
جديدة متميزة ستكون طبيعتها من العمليات 
العشوائية لزعزعة الدولة ككل. وهذا يستدعي 
حساسية امنية ارفع وادق واعىل أوال لحامية 
الجيش  ان  يعرف  الجميع  ألن  وثانيا  لبنان، 
والقوى االمنية يعملون بطاقتهم القصوى ويف 
ظل نقص يف العديد والعدة. لكم ان تتخيلوا 
فيام لو نجح االرهابيون يف شن عملياتهم ضد 
االهداف املوضوعة وبينها رجال دين، بأي حال 
بذله  يستوجب  الذي  والجهد  لبنان  سيكون 
العادة الثقة بالبلد خصوصا واننا عىل ابواب 
ناجحا  ليكون  نعمل  الذي  السياحي  املوسم 

ومستقرا امنيا.

■ كيف سيتم التعامل مع املطلوب خالد السيد 
يف مخيم عني الحلوة؟ 

والفصائل  القوى  عىل  بساطة  بكل   □
الفلسطينية التنبه اىل املعنى االمني والسيايس 
يف  السيد  خالد  "داعش"  يف  القيادي  لوجود 
يف  آخرين  مع  والتواصل  الحلوة،  عني  مخيم 
اىل  واملبادرة  وشاتيال،  الرباجنة  برج  مخيمي 
مللف  حامية  االمنية  االجهزة  اىل  تسليمه 
اطار  يف  والبقائه  برمته،  الفلسطيني  اللجوء 
القوى  تريد  ال  وما  الفاعلة.  السياسة  املقاربة 
الفلسطينية التنبه اليه هو ان تحول املخيم اىل 
للعدالة  واملطلوبني  والفارين  لالرهابيني  ملجأ 
قصد،  غري  عن  أو  قصد  عن  "ُيشيطن"،  امنا 
ملف الالجئني الفلسطينيني وييسء اىل صورتهم 
وحياتهم وشكل عالقتهم مع اللبنانيني والعامل. 
واذا مل تنجح املعالجة السياسية، فهذا ال يعني 
ان يد االمن مغلولة، بل ستبقى قادرة وفاعلة 
يف هذه القضية كام غريها من امللفات السابقة، 
او صفته سيمثل  اسمه  او  املطلوب  كان  وايا 

الحقا امام العدالة والقضاء اللبناين. 

■ كيف تصف الوضع االمني حاليا ومستقبال؟
□ طاملا التنسيق الدويل يف محاربة التنظيامت 
مشوب  "داعش"،  رأسها  وعىل  االرهابية، 
الخطر  فإن  مستواه،  وتدين  الضعف  بعيب 
يبقى ماثال ألن سمة هذا الفصيل هو الخاليا 
النامئة واملجموعات االنغامسية وانفالت عقاله 
من اي رادع ديني او اخالقي. لكن يف املقابل 
يف  االمن  ان  والعامل  للبنانيني  التأكيد  ميكنني 
لبنان متامسك بفعل القرار السيايس، الشعبي 
والرسمي املوحد، وهو ممسوك بفعل مناقبية 
املؤسسات العسكرية واالمنية وعملها بطاقتها 
فعالية  اىل  اضافة  وعدة.  عديدا  القصوى 
قرارات  مع  انسجاما  الجميع  بني  التنسيق 
القسم  لخطاب  وانفاذا  املتعاقبة  الحكومات 
وتوجيهات رئيس الجمهورية خالل اجتامعات 
عىل  التشديد  لجهة  للدفاع  االعىل  املجلس 
بني  التعاون  وتأكيد  الرشاكة  تطوير  وجوب 

االجهزة املعنية.

2-الفلسطيني )ع.ح.ع.ر( ملقب "ابوخالد" 
و"ابوساجد".

"ابوبكر  ملقب  )م.م.ع.خ(  3-الفلسطيني 
املقديس".

4-السوري )ع.ق.ع.ح( ملقب "ابويوسف".
5-الفلسطيني )ع.م.م.م( ملقب "ابواملثنى" 

و"ابومحمد".
6-الفلسطيني )م.ح.ف( ملقب "ابوالحسن" 

و"ابوخطاب".
7-الفلسطيني )ا.ا.غ( ملقب "ابواسعد".

التحقيق العديل معهم يف  وذلك بعد ختم 
ارشاف القضاء املختص.

9
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يف  النخبة  قوات  من  مجموعة  وكانت 
العام واالمن الداخيل قد  املعلومات يف االمن 
يف  ودهم  تعقب  من  نوعية  عمليات  نفذت 
حق املشتبه بهم، اسفرت عن ردع االرهابيني 
تنفيذ  من  اآلخرين  والفارين  املوقوفني 
اللبنانية،  االرايض  عىل  االجرامية  مخططاتهم 
حزام  وتفكيك  ارهابيني  اربعة  توقيف  وتم 

ناسف بعد القاء القبض عىل حامله.
فلسطينية،  مينية،  جنسيات  من  هم  املوقوفون 
سورية، شكلوا خاليا ارهابية عنقودية تابعة لقيادة 
تنظيم "داعش" االرهايب يف سوريا وافريقيا، وكان 
افراد الشبكة يتواصلون مع مشغليهم من مناطق 
وبرج  الحلوة  عني  مخيامت  يف  سيام  ال  لبنانية 
الرباجنة وشاتيال حيث كانوا يتلقون التوجيهات 
واملهامت املطلوب تنفيذها ومن بينها عمليات 
انتحارية وانغامسية واغتياالت وتفجريات، اعرتف 

املوقوفون بها، وهي عىل الشكل التايل:

باقتحام  تقيض  انغامسية  االوىل:  املهمة   •
اربعة ارهابيني من الجنسية اليمنية مرفقا عاما، 
فيقومون اوال بالقاء رمانات يدوية يتبعها اطالق 
ومن  للصوت  كواتم  مزودة  رشاشة  باسلحة  نار 
ثم يتم تفجري انفسهم باالحزمة الناسفة ليحصدوا 

اكرب عدد ممكن من الضحايا االبرياء.

• املهمة الثانية: تكليف الفلسطيني )م.م.ع.خ( 
االمنية  والقوى  الجيش  من  عسكريني  تصفية 
يف  لبنانية  الحزاب  تابعني  واشخاص  اللبنانية 
بواسطة  الرباجنة  وبرج  شاتيال  مخيمي  محيط 

سالح مزود كامتا للصوت.

• املهمة الثالثة: تأمني صواعق من مخيم عني 
تفجري  يف  الستخدامها  الكوال  منطقة  اىل  الحلوة 

العبوات الناسفة.

• املهمة الرابعة: تجهيز 4 عبوات ناسفة من 
االرهايب )خ.م.( بعد ان يتم تصنيعها يف منزله، 
زنة كل منها 3 كيلوغرامات من مادة "يت ان يت"، 
بهاتف خليوي  يتم وصل كل عبوة عىل حدة 
لتفجريها عن بعد، عىل ان يتم رشاء اربع رشائح 

مختلفة  محالت  من  خليوي  هاتف  خطوط 
بعد.  عن  التفجريية  العمليات  يف  الستخدامها 
احدى هذه العبوات كانت سُتفجر يف طرابلس 
واثنتان يف مدينة النبطية، والرابعة يف الرحاب يف 

الضاحية الجنوبية.

• املهمة الخامسة: تشكيل خلية من منارصي تنظيم 
"داعش" االرهايب املقيمني يف بريوت بهدف تنفيذ 

عمليات امنية وتفجري داخل االرايض اللبنانية.

االرهابيني  احد  قيام  السادسة:  املهمة   •
احد  يقطنه  مبنى  مدخل  امام  نفسه  بتفجري 
اثناء  قتله يف  بهدف  الجنوب  الدين يف  رجال 

خروجه من منزله.

ينفذها  انتحارية  عملية  السابعة:  املهمة   •
اليمنية  الجنسية  من  )ا.ص.ع.س.(  االرهايب 
او  الجنوبية  الضاحية  يف  مطعام  تستهدف 
عند  املنطقة  يف  تجمعا  او  اجتامعية  مؤسسة 
توقيتي االفطار او السحور بعد ان يتم تسليمه 
"يت  مادة  من  كيلوغرامات   5 زنة  ناسف  حزام 
الفلسطيني  من  تصنيعه  تم  قد  وكان  يت"،  ان 
)خ.م.( يف مخيم عني الحلوة باالضافة إىل رمانة 
)م.م.ع.خ(  الفلسطينيني  مع  بالتنسيق  يدوية 

و)ع.ح.ع.ر( من مخيم شاتيال".

انتهى البيان اىل القول ان نجاح العملية االستباقية 
يف حقن الدماء يؤكد "االستمرار يف نهج مكافحة 
االرهاب، ومنع املخططني واملنفذين من تحقيق 
اهدافهم االجرامية بكل عزم وقوة ومبا يتطلبه 
ذلك من جهد وتضحيات. كام يؤكد عىل اهمية 

التنسيق بني االجهزة االمنية والعسكرية".

الفلسطينية  القوى  على 
التنبه الى معنى وجود 

خالد السيد في عني الحلوة

االمن االستباقي خيار 
استراتيجي في مواجهة 

السياسي والطائفي التهور 
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القوى  نجحت  حزيران،   20 يف  النواب  مجلس  والية  انتهاء  من  ايام  ثالثة  قبل   
التمديد  النفس، وسارت يف  ولد بشق  لالنتخاب  قانون جديد  انتاج  السياسية يف 
لوالية ثالثة اىل صيف 2018. بذلك يطوي لبنان صفحات دورات انتخابية طويلة 

قامت عىل النظام االكرثي

متكن االفرقاء السياسيون من تجاوز قطوعني: 
االول تفادي الوصول اىل فراغ يف مجلس النواب، 
املستطاع  "افضل  قانون  اىل  التوصل  والثاين 
واملمكن" بحسب من شارك يف اعداده. ورغم 
التي كانت تدور يف  الكبرية  التباين  مساحات 
بينهم وما زالت، اال انهم  قدموا اخريا قانونا 
فريق  كل  احجام  اكتشاف  اساسه  عىل  سيتم 
الالفت   كان  قبل.  من  يختربوها  مل  لعبة  يف 
بعد رحلة طويلة وشاقة للقانون ان اللبنانيني 
وّدعوا قانون الستني الذي اراده الرئيس الراحل 
فؤاد شهاب ملرة واحدة، اال انه عاش 57 عاما. 
اال  عنه  تتخل  مل  عدة  جهات  مثة  ان  املفارقة 
مرغمة من جراء الضغوط التي تلقتها من نوع 
انه مل يعد صالحا، وال ميكن مجموع اللبنانيني 
من  تحقيق التمثيل الصحيح وايصال ممثليهم 
النجمة، حيث سيقبلون  اىل ساحة  الحقيقيني 
عىل ثقافة النسبية التي من املتوقع ان ال تأيت 
باحجام كتل نيابية منفوخة عىل غرار السابق، 
الكربى  االنتخابية  املحادل  حجم  من  وستحد 

ومن دون اسقاط االكرثيات.
من املتوقع ان متنح النسبية يف القانون الجديد 
لالنتخاب كل فريق حجمه التمثييل الطبيعي، 
من دون التقليل هنا من لعبة فن التحالفات 

النها تحدد من اليوم خريطة املجلس. 
القانون الجديد تأكيده مرة  من اكرث اشارات 
اخرى ان هذا النوع من املشاريع ال يولد وفق 
تعد  ان  اي مبعنى  الطبيعية،  السياسية  االطر 
التصويت  بعد  وتناقشه  مرشوعا  الحكومة 
عليه، ثم تحيله اىل الربملان ليمر يف اللجان ثم 
املصادقة عليه يف الهيئة العامة. هذا االمر مل 
املستفحلة  السياسية  الخالفات  بفعل  يحصل 
تحت  القانون  انتجوا  الذين  االفرقاء  بني 

رضوان عقيل

تحقيق

سينتج  مام  والخشية  الوقت،  ضغط  عامل 
املجلس من هزات سياسية  انتهاء والية  عند 
ارتدادية، كانت ستنعكس عىل مصري مجلس 
الوزراء وصوال اىل رئيس  الجمهورية  ميشال 
عون الذي بقي مصمام عىل القول انه سيتم 
املطاف.  نهاية  يف  جديد  قانون  عىل  االتفاق 
فهو لجأ اىل املادة 59 يف الدستور التي تخوله 
يوقع  مل  واحد.  لشهر  املجلس  انعقاد  تأجيل 
من قبل مرسوم دعوة الهيئات الناخبة مبوجب 
قانون الستني الذي كان ساريا. دفعت خطوتا 
الحسابات  مراجعة  اىل  الجميع  عون  الرئيس 
قانون  عىل  التوافق  يف  واالرساع  والتوقعات، 
عامده النسبية، وهذا ما اكده الرؤساء الثالثة 
بعبدا.  قرص  يف  الشهري  االفطارالرمضاين  يف 
تسابق كثريون عىل االعرتاف بـ "ابوة" القانون 
ان  يقر  بري   نبيه  الرئيس  ان  اال  الجديد، 
"االبوين الحقيقيني" له هام الوزيران السابقان 

زياد بارود ومروان رشبل.
يف غضون التسابق االنتخايب، جرى التوقف اكرث 
من مرة امام شخصيتي الرئيسني عون وبري، 
وكالهام يهويان لعبة الرصاع وال يخشيان من 
وصولها اىل شفري الهاوية. اثبت االول انه عنيد 
القانون  مسار  ترك  اذ  بالضغوط  يتأثر  وال 
قانون  رفض  وكان حاسام يف  يريد،  اىل حيث 
كأسه  تجرع  وان  املجاين،  والتمديد  الستني 
االنتقاص  يف  يفلح  ومل  مرتني  رفضه  بعدما 
رشعية  يف  والتشكيك   املجلس  موقع  من 
اثبت  املقابل،  يف  انتخبوه.  الذين  وهم  نوابه 
النوع  انه يهوى هذا  الرئيس بري مرة اخرى 
باحرتاف  بها  يقوم  انه  بل  ال  املواجهات  من 
محطات  اىل  مستندا  اخطأ،  ام  اصاب  سواء 
طويلة من املواجهات التي خاضها مع رؤساء 

الجمهورية من الرئيس امني الجميل يف مطلع 
الثامنينات وصوال اىل الرئيس عون. وبقي يردد 
ان عالقته واالخري تقوم عىل توافق واكرث من 
انسجام. قاتل رئيس املجلس من اجل تطبيق 
النسبية وان كان يريد لبنان دائرة واحدة او 
التاريخية. وقف سدا  املحافظات  اساس  عىل 
منيعا  يف وجه نقل املقاعد ليحافظ عىل بقاء 
املقعد املاروين يف طرابلس ليك يسمح لصديقه 
النائب السابق جان عبيد بالرتشح لالنتخابات. 
جرى  مبدأ.  قضية  االمر  هذا  ان  يردد  كان 
استثناء النقل مبقعد واحد يعود اىل االقليات 
اىل  ثانية(  )اصبحت  الثالثة  بريوت  دائرة  من 
باسيل  جربان  الوزير  طلب  عىل  بناء  االوىل 
وموافقة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 
وكان  بري،  الرئيس  تأييد  بدوره  طلب  الذي 
هذا النقل عىل حساب النائب نبيل دو فريج.
محطات  القيصريية  القانون  والدة  رافقت 
تحت  بقيت  انها  اال  عدة،  ومواجهات 
ال  الحريري  الرئيس  كان  وقت  يف  السيطرة، 
ينفك عن القول منذ اليوم االول ان الحكومة 
ستعمل عىل انتاج قانون جديد وتحمل هذه 
املسؤولية، وان الفشل يف انتظارها يف حال مل 
حيال  مفتوح  كباش  االمر. حصل  تحقق هذا 
من  بتصميم  للمغرتبني  مقاعد   6 تخصيص 
عىل  الرأي  استقر  ان  اىل  الحر  الوطني  التيار 

اضافتهم  يف دورة 2022.
جوالت  النسبية  قانون  عىل  االتفاق  سبقت 
طويلة من املشاورات بني االطراف مل تخل من 
الردود النارية بني التيار الربتقايل وحركة امل، 
ادت اىل توسيع الهوة يف الرؤية االنتخابية بني 
حزب  حليفهام  يبق  مل  وبري.  عون  الرئيسني 
هذه  طوال  املشهد  هذا  عىل  متفرجا  الله 
اتصاالته  توسيع  عىل  عمل  ما  رسعان  املدة، 
مع الطرفني انطالقا من نقطتني: عدم تفريطه 
بوثيقة التفاهم مع التيار التي اثبتت انها ما 
استحقاق،  من  اكرث  يف  ومؤثرة  فاعلة  زالت  
وال سيام يف تصميم الحزب عىل ايصال الرئيس 

اميان  عن  فضال  الجمهورية،  رئاسة  اىل  عون 
لديه بعدم خدش تحالفه الثابت مع الرئيس 
الشيعي،  البيت  تخص  عدة   العتبارات  بري 
حسن  السيد  بذلها  التي  الجهود  اىل  اضافة 
فراغ  عدم حصول  وتأكيده  نرصالله  شخصيا 
"كاتم  سالح  هنا  استعمل  الثانية.  الرئاسة  يف 
الصوت السيايس" االيجايب بني الطرفني، وعمل 
املفاوضات  لعبة  يف  املسافات  تقريب  عىل 
بواسطة  طويالن  وجزر  مد  تخللها  التي 
باسيل،  وجربان  خليل  حسن  عيل  الوزيرين 
مكتب  مدير  عرب  املستقبل  تيار  عن  فضال 
القوات  وممثل  نادرالحريري  الحكومة  رئيس 

اللبنانية النائب جورج عدوان. 
بقي  الضوء،  الجديد  القانون  يبرص  ان  قبل 
اكرث من فريق يتمرتس خلف ما يريده وسط 
التيار الوطني الحر  تبادل الفيتوات. مل يتخل 
ما  يف  لينتقل  االرثوذكيس  املرشوع  طرح  عن 
بعد اىل التأهييل، ثم يؤيد الحقا خيار النسبية 
برشط اسايس عمل عىل تثبيته يف القانون هو 
التمسك بالصوت التفضييل الذي كان يريد يف 
البداية ان يحرصه مبذهب الناخب ومرشحه، 
اىل ان تراجع عن هذه النقطة، واصبح مفتوحا 

الطرح  هذا  القى  القضاء.  يف  مقيدا  وبقي 
معارضة شديدة من افرقاء ايدوا القانون مثل 
حركة امل وحزب الله. تلقى باسيل هنا دعام 
من تيار املستقبل يف حرص الصوت التفضييل 
يف القضاء خشية ان يخرس مقعديه السنيني يف 
صيدا التي تم ضمها مع جزين، يف وقت كانت 
القوات اللبنانية ال تريد تقييد هذا الصوت يف 
القضاء. اال ان الغلبة كانت لباسيل يف تحديد 

مصري هذا الصوت. 
املصادقة  عتبة  الجديد  القانون  اجتاز  بعدما 
النواب   ليميض  الثالث،  التمديد  مع  عليه 
تسعة اعوام بال انتخابات، مل يتوافق الجميع 
عىل مصري البطاقة املمغنطة التي وضعت يف 
مكان  بواسطتها يف  االنتخاب  يتم  القانون يك 

اقامة الناخب من دون ان ينتقل اىل مسقطه. 
املفارقة ان وزير الداخلية نهاد املشنوق صّوت 
ضد هذه البطاقة التي بدأت الشكوك حيالها 
يف  وطبعها  تأمينها  امكان  مدة  يف  اليوم  من 
االشهر الـ11 املقبلة ـ وهي مدة متديد والية 

املجلس ـ وكيفية توزيعها عىل الناخبني.
القانون  عىل  كرث  معرتضون  مثة  املحصلة،  يف 
الذي يضم  يف طياته مجموعة من  الجديد  
العيوب تبدأ من  عدم وحدة املعايري وتوزيع 
التفضييل.   الصوت  طريقة  اىل  وصوال  الدوائر 
اال انه يف املجموع العام يبقى افضل بدرجات 
تفوز  االكرثية  الستني حيث كانت  قانون  من 
بالرضبة القاضية عىل رشائح ال بأس بحضورها، 
وتحررت من االقرتاع االكرثي وكانت محرومة 
النجمة.  ساحة  عتبة   من  االقرتاب  حلم  من 
هذه املرة اصبح يف امكان كل فريق االستفادة 
استغاللها  يف  واملساهمة  اصواته،  احجام  من 
يف مواجهات لن تكون سهلة حتى عند القوى 

السياسية الكربى يف اكرث من دائرة ساخنة. 
االنتخابات  موعد  اىل  القانون  انتاج  بعد 
النيابية العامة يف 6 ايار املقبل، فتتحرك انفاس 

اللبنانيني عىل وقع االوكسيجني االنتخايب.

حزب الله استعمل 
"كاتم الصوت السياسي" 

في انتاج القانون

مجلس النواب اقر قانونا لالنتخاب مقرونا بثالث متديد له لـ11 شهرا.

النسبية ُولدت أخيرا... لكن بشّق الَنَفس
والعيون شاخصة إلى التحالفات أوالً
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مع اقرار قانون جديد لالنتخاب وفق النسبية، يكون لبنان ودع قانون الستني بعد 
اىل  صامدا  وبقي  عاماً   57 عاش  شهاب.  فؤاد  الرئيس  ايام  من  معه  طويلة  رحلة 
االسبوع االخري من نهاية والية الربملان الحايل، ليحل مكانه قانون جديد آخر مختلف 

سيجّربه اللبنانيون بعد 11 شهراً، هي عمر التمديد الثالث للوالية

أربعة من نواب 1972 يؤبنون قانون 1960:
أّدى خدمته ورافق أحداثًا جسامًا 

من  بيشء   1972 دورة  من  نواب  يتحدث 
اىل  اوصلهم  الذي  الستني  قانون  عن  الحنني 
عدة  وجوها  اطلقت  التي   الربملانية  الندوة 
اكرث من  قضاء،  املستقلة  يف  الشخصيات  من 
اعوام  طوال  الترشيعية  السلطة  يف  وبقيوا 
للجمهورية  رؤساء  خمسة   وانتخبوا   الحرب 
الجميل،  امني  الجميل،  بشري  الياس رسكيس،   :
اتفاق  انجزوا  هراوي.  الياس  معوض،  رينيه 
اىل  النجمة  ساحة  نجوم   وبقيوا  الطائف 
وغابت  اسامء عدة  منهم  العام 1992. رحلت 
تبدالت  بفعل   السياسية  الشاشة  عن  اخرى 
القوى  مختلف  عند  التمثيل  خريطة  يف 

تحقيق
رضوان عقيل

منذ  عدة  جهات  وبروز  والطائفية،  السياسية 
اوائل  يف  موجودة  تكن  ومل  التسعينات  مطلع 
نواب  من  املجموعة  هذه  تفاخر  السبعينات. 
الربملانية  الحياة  1972 بأن هؤالء حافظوا عىل 
يقومون  وكانوا  االمكان،  قدر  الترشيع  واعامل 
بواجباتهم تحت النار والقنابل، وعرضوا حياتهم 
لالخطار واملوت يف محطات عدة وسقط منهم 
الوفاق  وثيقة  بانتاج  مسريتهم  توجوا  شهداء. 
الوطني التي اصبحت دستورا للبالد. يعترب نواب 
انذاك،  سابقون وقدامى ان الستني كان يصلح 
احالته  ومتت  العسكرية  خدمته  انهى   بعدما 
التقاعد  بعد املصادقة عىل قانون جديد   عىل 

يف 16 حزيران الفائت،  يقوم عىل النسبية التى 
مفتوح  قانون  وهو  كثريون،  اطراف  بها  ينادي 

عىل نتائج غري متوقعة يف اكرث من دائرة.
لالضاءة عىل القانونني السابق والجديد، سألت 
"االمن العام" اربعة نواب من دورة 1972 عن 
مجلس  رئيس  نائب  وهم  ملسارها،  رؤيتهم 
املرعبي  وطالل  معلويل  ميشال  سابقا  النواب 
ونجاح واكيم ومحمد يوسف بيضون.  قدموا  
وردد  و"تأبينه".  الستني  وداع  يف  شهاداتهم 
انصار  من  يزاالن  ال  بانهام  وبيضون   معلويل  
كان  اذا  ما  يف  تجاربهم  عن  واعلنوا  الستني. 
لعبة  يف  النسبية  بقطار  للسري  مؤهاًل  لبنان 
مباراة  الـ128 يف  باملقاعد  الفوز  التسابق عىل 
املقبل  ايار  يف  موعدها  قبل  اشواطها   فتحت 
يكن  مل  متديد  يف  والدخول  شهرا،   11 بعد  
مجانيا، اال انه جاء مع  قانون  هذه املرة عىل 

عكس التمديدين االول والثاين.

النائب السابق ميشال معلويل: "عندما انجزنا 
وثيقة الوفاق الوطني يف الطائف اكدنا انه 
اىل  شهرا  وبقينا  دستورا  واصبح  ميس،  ال 
وصلنا اىل هذه الوثيقة، واتفقنا عىل ان ال 
يتغري حرف فيها. انجزنا الدستور يف جلسة 
اي  والنقاط.  الفواصل  يف  وتناقشنا  واحدة 
حربا  سيسبب  الطائف  اتفاق  يف  تعديل 
اهلية ثانية. قلنا يف الطائف: كان هناك 54 
بعض  وطالب  مسلام.  و45  مسيحيا  نائبا 
بالعد آنذاك وسمعنا  النواب من املسلمني 
كالما ان املسيحيني ال يتجاوزون %35 من 
السكان فلامذا يحصلون عىل 54 نائبا. كان 
ردنا نحن هنا لنوقف الحرب االهلية. هل 
الوراء.  اىل  باملسيحيني  العودة  املطلوب 
جرى االتفاق عىل زيادة  9 نواب للمسلمني 

هذا  "كان  املرعبي:  طالل  السابق  النائب 
اىل  ودخلت  طموحي،  عن  يعرب  القانون 
اخرتعه.  مل  وانا  مبوجبه  السيايس  العمل 
يعد  ومل  االزمان  تطور  مع  القوانني  تتغري 
قرارا  اتخذنا  الطائف  الستون  صالحاً. يف  
انه بعد  احداث  لبنان تبني لنا ان  الستني  
التطرف  اىل  االماكن  من  الكثري  يف  اىل  قاد 
الطائف  يف  قررنا  لذلك  واملذهبي،  الديني 
ومساحتها  االنتخابية  الدائرة  توسيع 
الذين  املواطنني  من  عدد  اكرب  لتشمل 
املسلمني  وضم  اللبناين  الكيان  يشكلون 
يف  نحن  مشرتكة.  دوائر  يف  واملسيحيني 
رجعة  وال  القانون  هذا  انهينا  الطائف 
معناها  الدستور  نطبق  كنا  واذا  اليه. 
القانون  يف  نتحدث  ومل  اليه  عودة  ال  ان 
اريد  نسبي.  او  اكرثي  اساس  عىل  الجديد 
قررنا  عندما   اننا  هي  نقطة  توضيح  هنا 
االنتخابات عىل اساس املحافظة  مل  اجراء 
نقل  بالنسبي  او االكرثي، وكانت مفتوحة 
عىل الخيارين. كان الهدف االسايس توسيع 
يناسب  كان  الستون  االنتخابية.  الدوائر 
ظروفاً معينة وانتهت وجاءت احداث كبرية 
يف لبنان دفعتنا اىل اللجوء  اىل وضع قانون 
االستمرار  الخطأ  من  كان  جديد.  انتخاب 
الطائف  يف  قلنا  لبنان.  ظلم  وهو  بالستني 
مقتنعني  كنا  ولو  دائرة  املحافظة  بجعل 

ليصبح عدد اعضاء املجلس 108 بالتساوي 
ان  اساس  عىل  واملسلمني  املسيحيني  بني 
العد. متت زيادة 20 مقعداً  يف ما  نوقف 
الدوائر  اتفقنا عىل   . بـ64  بعد واصبح 64 
الصغرى عىل ان ال تتجاوز  نائبا او اثنني او 
ثالثة. مل نأت عىل ذكر النسبية يف الطائف 
التي تطرح  والطريقة  بعيد،  او  قريب  من 
ارادوا  اذا  للطائف.  نسف  النسبية  فيها 
الطائف فهذا يعني مرشوع حرب.  تعديل 
ان  يستطيع  ال  اليوم  بالتعديل  سمح  من 
مينع االخر من الطلب نفسه يف املرة املقبلة  
عىل  تحصل  انت  ملاذا  يقول  من  وسيأيت 
النصف )املسيحي(  وانا اريد  تعديال اليوم.   
هذه  مثل  يف  وخصوصاً  لبنان  عىل  اخاف 
الظروف املأسوية املوجودة يف املنطقة. ويف 

يف  انتخابية.   دوائر  العتمدناها  باالقضية 
وكان  مرت  مرحلة  انه  نقول  الستني  وداع 
منذ  للبلد.  جدا  مناسب  معينة  مراحل  يف 
االكرثي.  النظام  يف  استمررنا   1992 دورة 
تكون   بان  االساس  مطالبة يف  كانت هناك 
عىل  التأهيل  يكون  وان  محافظة  الدائرة 
اساس القضاء. طرح هذا املوضوع  اكرث من 
مرة بغية ان ميلك املرشح حيثية يف منطقته 
اليه  التطرق  تم  التأهيل  فإن  لذلك  اوال. 
بالتأهيل  ضمن  مقتنع   وانا  الطائف   يف 
القضاء، وان يحصل املرشح عىل ما ال يقل 
ما  فيه.  املقرتعني  اصوات  من   20% عن 
يزرعون  الكبار  السياسني  ان  اليوم  يحصل 
الشعبية.  بالقواعد  لهم  عالقة  ال  اشخاصا 
كل  النسبية.  اىل  للذهاب  مؤهل  لبنان 
الجديد  القانون  والدة  عملية  رافق  ما 
يجب  والقوانني  املألوف،  اطار  خارج  كان 
الكل  عجل.  وعىل  برسعة  تدرس  ال  ان 
االكرثي  بني  افضلية  توجد عندي  يناور. ال 
قانون  اىل  التوصل  االمكان  ويف  والنسبي، 
موجة  هناك  لكن  الحالتني،  يف  مقبول 
شعبية اضافة اىل  كتل سياسية كبرية ايضا 
مع  افضلها  كنت  وانا  النسبية  اىل  متيل 
اذا  ومسلم.  مسيحي  تفضيليني   صوتني 
من  مانع  ال  طائفيا  صافية  الدائرة  كانت 
مشكلة  عندي  توجد  ال  التفضيليني.  ابقاء 

معلولي: كان من االفضل 
بقاء قانون الستني

املرعبي : الكبار يزرعون نوابًا  
ال عالقة لهم بالقواعد

مس الطائف مشروع 
حرب اهلية

توزيع الدوائر 
في القانون الجديد 

لم يكن متناسقا

النائب السابق ميشال معلويل.

النائب السابق طالل املرعبي.

وضع  املطلوب  هل  فيه،  منر  الذي  الوضع 
الزيت فوق النار. انا ضد كل يشء يخالف 

الطائف. 
العد ممنوع.   ان  الطائف  قلنا يف  اننا  اكرر 
تعديل  يعني  اليوم  النسبية  اىل  التوجه 
الوثيقة  يف  نستبدلها  كلمة  واي  الطائف، 
الكلمة  بتعديل  املطالبة  االخر من  ال مينع 
باب  بفتح  السامح   مبعنى   اي  الثانية، 
للجميع  الحرية  يرتك  الذي  االمر  التعديل، 
املطالبة بالتعديل ومنها املناصفة . كان من 
الطائف  الستني.  قانون  البقاء عىل  االفضل 

سواء كان صائبا او خطأ يجب ان ال ميس، 
توجد  ال  اهلية.  حربا  سيسبب  مس  وأي 
الذي يسريها.  والخارج هو  قيادات،  عندنا 
الطائف اعطي املسيحي رئاسة الجمهورية، 
باملدوارة  املانع يف ان يطالب  مسلم   فام 
بعد تعديل يف الطائف. عندما نقول ونؤكد 
ما  اطمئنان.  نكون عىل  التعديل  عىل منع 
لبنان  كان  واذا  للبلد.  تخريب  هو  يحصل 
ملتزما الطائف وخصوصا يف موضوع قانون 
لهام:  ثالت  ال  مرجعيتان  مثة  االنتخاب، 
محارض الطائف وهي موجودة عند الرئيس 

حسني الحسيني الذي كان يدير النقاشات 
ويسجل النقاش حول كل مادة، او الرجوع 
اىل  او  الطائف  يف  كانوا  الذين  النواب  اىل 
البيانات التي صدرت عنهم يف االجتامعات. 
قانون الـ15 دائرة هو خرق للطائف. انبه 
وخارج  الطائف  يخالف  ما  عىل  وأعرتض 
عىل  غريها.  او  نسبية  كان  سواء  الوثيقة 
ومن  امثايل  فإن  الجديد،  القانون  عالت 
يلتقي معي لن نرتك الساحة   ولدينا مبدأ 
هو املواجهة ال سيام ان النريان تزنر لبنان 

ومتتد اليه". 

منها  مالحظات  لدي  الـ15.  الدوائر  يف 
يعقل  وهل  متناسقاً.  يكن  مل  توزيعها  ان 
واحدة  دائرة  اقضية مسيحية يف   4 وضع  
اكرث  أدينا  الطائف  نواب  نحن  الشامل.  يف 
فرط  تبغي  كانت  املؤامرة  واجباتنا.  من 
البلد ومجلسه والفضل يعود اىل النواب يف 

حامية الربملان". 
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"قانون  واكيم:  نجاح  السابق  النائب 
الستني مل يكن يعرب عن طموحي، ورفضته 
مفصال  وكان  طائفي  وهو  البداية،  منذ 
عىل قياس الطبقة الساسية. القانون ليس 
هو من كان يتيح امكان الخرق، بل الجو 
مل  املاضية  السياسية  الطبقة  انذاك.  العام 
املوجودة  قدر  عىل  ورشسة  وقحة  تكن 
املناخ  الحالية.  اليوم، وكانت متطورة عن 
العام كان عابرا  للطوائف اىل وجود  حالة 
تقدمية ورأي يف لبنان، قتلوه اليوم.  بعد 
تسيطر  ال  الطبقة  هذه  اصبحت  الطائف 
عىل  بل  فحسب،  العام  القطاع  عىل 
املطروحة  النسبية  واملؤسسات.  الرشكات 
القيد  خارج  االنتخاب  وقانون  "تجليطة"، 
الطائفي والقائم عىل املواطنة  هو النقطة 
يصبح  الباقي  كل  منه  بدأنا  اذا  االساس. 
صحيحا. اذا بدأنا بقانون طائفي كل يشء 
سيأيت سيئاً. بعد رسم الدوائر الـ15  تبني 
وال  الستني  من  اخطر  وهو  املعيار  غياب 
يقل سوءا عنه. الفارق هو يف مدى تحرر 
الطبقة  تحدي  عىل  وقدرته  املواطن  
اليوم غري قادر. مثة حالة  السياسية، وهو 

يأس واستسالم  اكرث من ايام  1972. 
وجود  ظل  يف  التقدمية  النهضة  كانت 
دولة.  شبه  بناء  نياتها  يف  سياسية  طبقة 
معنى  بكل  امليليشيا  حكم  يسيطر  اليوم 
الستني  موت  بعد  اليوم  السؤال  الكلمة. 
مؤهلون  اللبنانيون  الناخبون  حل؟  ماذا 
هو  ينقصهم  وما  النسبية،  عىل  لالقرتاع 
يعملوا  ان  يستطيعون  بانهم  الشعور 
عام  املسيطر.  هو  االحباط  جو  ان  رغم 
الذي  التغيري  يف  امل  هناك  كان   1972
جيل  بني  قارنا  اذا  اليوم.  منسوبه  تقلص 
والسابق  رافض  االول  واالمس،   اليوم 
تم  اذا  الهدف  كان  انذاك  متأمال.  كان 
منذ  دولة.  بناء  ميكن  الطبقة  اسقاط 
برتاكم  املواطنون  السبعينات يشعر  اوائل 
الجديد  القانون  يف  االن  الظاهر  الهزائم. 
الذي  هو  الخايف  لكن  وقحة،  محاصصة 

بيضون:  يوسف  محمد  السابق  النائب 
النه  ومرتباً  ممتازاً  كان  الستني  "قانون 
اصدر نخبة من الوجوه النيابية ورجال 
الدولة، وكان يعرب عن طموح اللبنانيني. 
عملنا نحن يف اعوام الحرب وساهمنا يف 
االمكان،  البلد قدر  الحفاظ عىل وحدة 
وادينا  مرة  اكرث من  التمديد  اىل  ولجأنا 
وانتجنا  االمكان،  قدر  الوطنية  واجباتنا 
مجلسنا  وكثرية.  جيدة  وامورا  ملفات 
كان من املجالس الجيدة واملنتجة. كلام 
كنت  النوعية.  تراجعت  الوقت  مىض 
اريد استمرار الستني  حتى لو كان قامئا 
اساسه،  عىل  واالنتخاب  االكرثي  عىل  
الجديد  بالقانون  استبداله  وعدم 
 15 اساس  عىل  النسبية  عىل  القائم 
دائرة. اعتقد ان  اللبنانيني غري مؤهلني 
منهم  وكثريون  النسبية،  وفق  لالنتخاب 
العاصمة  داخل  وحتى  املناطق  يف 
االمر  االنتخاب.  طريقة  يفقهون  ال 
اختيارهم  حسن  عىل  سينعكس  الذي 

يخيف. انا ال اوافق عىل ما يطرحه التيار 
يف  يدور  عام  افصله  وال  الحر  الوطني 
املنطقة. يبقى  املطلوب من الناخب اوال 
ان يدرك انه اذا اراد مثة امكان للتغيري يف 
االنتخابات، وهي ليست فشة خلق  حتى 
لو كانت الفرص قليلة، وان ال يكرر مأساة  
تصاعد  بدأ  عندما  التسعينات  اوائل 
خالل   من  الناخبني  ورشاء  العام  الدين 
 .1996 عام  الوهمية  الرتميم  طلبات 
دخل  اي  للمشاركني  يكن  مل  الطائف  يف 
خارج  نيايب  مجلس  انتخاب  عدا  ما  فيه 
للشيوخ   مجلس  وانتخاب  الطائفي  القيد 
لبنان  اعداد  من  وجزءا  سلفاً،  معد  وكان 
ان  هو  بدقة  عليه  اتفق  ما  للسالم. 
اساس  عىل  لالنتخاب  قانون  اول   يكون 
تكون  وان   1992 دورة  يف  املناصفة 

مفتوحة عام 1996. 
النائب   بواسطة  الشيوخ  مجلس  تم طرح 
من  يكون  وان  عساف  توفيق  الراحل 

حيث املبدأ  رئيسه درزيا".

بكل  احزاب  عندنا  توجد  ال  للمرشحني. 
ما للكلمة معنى. اكرر انني كنت امتنى  
االكرثي  والنظام  الستني،  قانون  بقاء  
يبقى االفضل بسبب تعقيدات النسبية. 
علينا ان نتطلع اىل بلدان عدة يف العامل 
ما زالت تعتمد عىل االكرثي، وهو نظام 
كل  متثل  النسبية  بأن  اعرتايف  مع  عادل 
حسناتها.  من  وهذه  الشعب.  فئات 
ورغم ايجابياتها اميل اىل الخيار االكرثي 
ال  اننا  سيام  ال  رأيي،  يف  االفضل  وهو 
النسبية  تجربة  عىل  الحكم  نستطيع 

الننا مل نختربها بعد. 
بعد  يأيت  بالتفصيل  النسبية  عىل  الرد 
اساسها.  عىل  املقبلة  االنتخابات  اجراء 
يجب  الذي  هو  االنتخاب  قانون 
وهواجسهم  الناس  اراء  يعكس  ان 

مستقبلهم.  وتطلعات 
الكبري  الدور   1972 دورة   لنواب  كان 
تنفذ  مل   وان  الطائف  اتفاق  انجاز  يف 
نناقش  ومل  املئة،  يف  مئة  مندرجاته 

واكيم: القانون الجديد  
محاصصة وقحة

بيضون: كنت اريد بقاء الستني
 ولست مع النسبية

ال اوافق على
ما يطرحه التيار 

الحر الوطني 

يجب اعطاء فرصة 
للمرشحني الشباب في 

املقبلة االنتخابات 

النائب السابق محمد يوسف بيضون. النائب السابق نجاح واكيم.

وجود  عدم  ادى  الطائف.  يف  النسبية 
اىل  اللبنانيني  ايدي  يف  القرار  اتخاذ 
تحكم االخرين بقوانني االنتخاب يف اكرث 

من دورة بعد عام 1992.
بالنسبة ايل لن اترشح بعد اآلن. انا من 
صائب  الراحل  الرئيس  نظرية  اصحاب 
سالم عندما قال: ال ترى الرجل السيايس 
ينتهي.  كيف  اليه  انظر  بل  يبدأ  كيف 
عندما يصل الشخص اىل موقع معني يف 
الوراء.   اىل  يرتاجع  ال  ان  ينبغي  القمة 
وانا  اشارك صائب بك هذا الرأي. ينبغي 
الشباب يف  للمرشحني  هنا اعطاء فرصة 
االنتخابات النيابية، وال اوافق من يقول 
السيايس  وعىل  نائبا  ان ميوت  يريد  انه 
ان يتقاعد يف عمر معني ليصبح مرجعا 
من  واالستفادة  الرأي  وابداء  للمشورة 
حكامء  مجلس  سنغافورة  يف  تجربته. 
مجلس  اعضاء  غري  من  مئة شخص  من 
القضايا  معالجة  وظيفتهم  النواب، 
تطبيق  عىل  نقدر  ال  وبتها.   الكربى 
الحالة  بسبب  لبنان  يف  االمر  هذا 

عندنا".    الطائفية 

الحسيني،  وحسني  الجميل  امني  الرئيسان 

الزين  اللطيف  عبد  الحاليان  النائبان 

ميشال  السابقون:   النواب  حرب،  وبطرس 

الرب  الصباح،  انور  رزق،  ادمون  معلويل،  

نجاح  املرعبي،  طالل  دكاش،  بيار  منصور، 

واكيم، محمد يوسف بيضون، عثامن الدنا،  

حسن الرفاعي، عبد املجيد الرافعي، مخايل 

حبيش،  طارق  الخطيب،  منيف  ضاهر، 

صالح الخري، زاهر الخطيب، جربان طوق.

من دورة 
1972
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تعترب املؤسسة العسكرية العامود الفقري لبنيان املؤسات الرشعية، وينظر  اليها عىل 
وبناء  واستقراره  امنه  املواطن يف  اليها  يركن  التي  للوطن  الحامي  باعتبارها  الدوام 
حارضه ومستقبله. لذلك كان من اول انجازات العهد الجديد االرساع يف تعيني قائد 
جديد للجيش لضخ دم جديد يف القيادة، متاشيا مع ما تضمنه خطاب القسم والبيان 

الوزاري من اولويات يف مقدمها تسليحه وتجهيزه

يعقوب  الوطني  الدفاع  وزير  ينطلق 
عامال  الثوابت،  هذه  من  الرصاف 
الجديدة  القيادة  مع  والتضامن  بالتكافل 
التي  واملشاريع  الطموحات  ترجمة  عىل 
تعزز الهيبة والقدرة لدى الجيش اللبناين، 
العنرص  عىل  االستثامر  طليعتها  ويف 
التطور  ملالقاة  جاهزا  يكون  ليك  البرشي 
عالية،  بخربات  والتسليح  التجهيز  يف 
عرف بها الجيش عىل مدى تاريخه. وهو 
التي  للعقيدة  االساسية  االولوية  يعطي 
منها ينطلق يف تحديد االخطار واملهامت، 
الوضع  لحارض  الطأمنينة  من  جوا  عاكسا 

االمني يف البالد ومستقبله.
الرصاف  الوزير  التقت  العام”  “االمن 
والوضع  الحالية  االخطار  حول  وحاورته 

االمني. 

انكم صاحب نهج خاص  ■ يعرف عنكم 
يف  ذلك  تطبقون  كيف  العام.  العمل  يف 

وزارة الدفاع الوطني؟
الذي  واملفروض  املطلوب  النهج  هو   □
والكنيسة  املنزل  يف  نطبقه  كام  نطبقه 
الواجب.  هو  هذا  واالدارة،  واملسجد 
هي  اساسية  ومحرمات  مسلامت  يوجد 
وخطاب  ثانيا،  والقانون  اوال،  الدستور 
القسم والبيان الوزاري. نحن نعمل تحت 

هذا السقف.

■ بعد اطالعكم عىل كل ما يتصل بامور 
التي تنطلقون  الوزارة، ما هي االولويات 

وزير الدفاع الوطني: للبّزة العسكرية قدسية
التزمنا القرار 1701 وليس مندرجاته

منها وتعتربونها اكرث الحاحا من غريها؟
□ االولوية االوىل حامية العسكر من خالل 
والهيكلية  الهرمية  هي  عدة  مقومات 
الجيش،  بقائد  مكرسة  وهي  واالمرة، 
ثانيا  الحدود.  اقىص  اىل  التزمها  وانا 
االقتصادية  ودميومته  العسكري  كرامة 
اساسية،  كيانه  ومقومات  باله  وراحة 
الطبابة الحسنة  العمل عىل تقديم  لذلك 
وتجهيز اكرث وراتب اقوى وتغطية اشمل 
هو  واالهم  الثالث  االمر  التزمه.  واجب 
مل  اذا  سلطة  تحرتم  ال  النه  االنضباط، 
تكن منضبطة. واجبنا تأمني عسكرنا، ويف 
العلم  واحرتام  الدولة  هيبة  املقابل فرض 
املستوى  عىل  لذلك،  العسكرية.  والبزة 
الشخيص، منعت ان يقدم عسكري يلبس 
بزته الضيافة اىل مدين، وامتنى اعتامد هذا 

االمر يف كل مكاتب الجيش ومراكزه، الن 
ال  ان  ويجب  مقدسة  العسكرية  البزة 
تكريسه  نريد  ما  مدنية.  لسلطة  تخضع 
قدسية البزة العسكرية والعلم والعقيدة. 
املوضوع االخر هو التجهيز وهو االساس. 
سيارة  الضابط  لدى  يكون  ان  افضل  انا 
والعسكري  ميلكها،  التي  تلك  من  اقل 
ان  واالفضل  اضايف،  ذخرية  ممشط  لديه 
اىل  العسكري  توصل  جيب  سيارة  امتلك 
توصلني  سيارة  لدي  يكون  وال  الجبهة 
يف  قرش  كل  توفري  علينا  مهرجان.  اىل 
ليك  واملصاريف  والتجهيز  الطبابة  عقود 
العسكر،  وتجهيز  السالح  يف  يستثمر 
لتقليص  محاولة  يف  جدي  عمل  مثة  لذا 
كل  لتوفري  جميعها  التلزميات  مصاريف 

قرش ووضعه يف ترصف العسكر.

جديد  قائد  تعيني  االنجازات  اول  من   ■
من  انطلق  التعيني  هذا  هل  للجيش. 
رؤية تنسجم مع متطلبات املرحلة راهنا 

ومستقبال؟
□ اول رسالة ارسلت اىل الرأي العام هو 
بالذات  القائد  هذا  الجيش.  قائد  تعيني 
من  اللبناين  الجيش  يف  الوية   9 يف  خدم 
لبنان  يف  جبهة  توجد  وال  لواء،   12 اصل 
حرب،  خضم  يف  لبنان  فيها.  يشارك  مل 
وبالتايل القتال والعمليات العسكرية هي 
كانت  والرسالة  الحالية،  املرحلة  اساس 

حارضة وبارزة وملسنا النتائج رسيعا.

■ تكرب املهامت واملسؤوليات امللقاة عىل 
عاتق الجيش اللبناين يوما بعد آخر، االمر 
اسرتاتيجية  خطة  وضع  اىل  يحتاج  الذي 
والتجهيز.  والتسليح  العديد  مستوى  عىل 

هل من توجه عميل لتحقيق ذلك؟
وخطة  امنية  خطة  بني  فرق  هناك   □

موجودة  االسرتاتيجية  الخطة  اسرتاتيجية. 
التي  الجيوش  من  اللبناين  والجيش 
مطلوبا  ليس  ومقررة.  مدروسة  خططها 
نفسه،  هو  العدو  الن  عقيدة  تغيري 
التحدي  الن  التجهيز  هو  املطلوب  لكن 
واالخطار كبرية. لكن االسرتاتيجيا واضحة 
وال  االرسائييل،  والعدو  االرهاب  وهي 
وامنا  االتجاه،  هذا  يف  يشء  تغيري  نريد 
الوضع  العكس. هناك ضغوط كبرية عىل 
وانه  االولويات  بتحديد  تقول  السيايس 
ذهبنا  ونحن  الرؤية،  يف  تعديل  حصل 
هو  يطرأ  قد  الذي  التعديل  ذلك.  عكس 
القيادة  شبكة  ومتكني  جهوزية  اضافة 
كل  من  محمية  تكون  بحيث  واالتصال 
باملعدات  الجيش  وتجهيز  التدخالت، 
والعتاد والعديد الالزم. وقد وافق مجلس 

عىل  ذلك.  من  ابعد  املوضوع  هذا   □
املستوى الشخيص انا مع هذا الرأي، لكن 
مثة محظورات تتعلق بتحديد آلية خدمة 
العلم. انا ضد ان يعفى ابن الست ويدفع 
خدمة  مدة  تحديد  ويجب  الجارية،  ابن 
ان  يجب  العسكرية  املؤسسة  الن  العلم، 
املجند.  هذا  وتربية  تدريب  يف  تستثمر 
6 اشهر يعني سيخضع  اذا كانت خدمته 
يؤدي  ال  وهذا  تدريب  اشهر  لثالثة  فيها 
املدة  جعلت  واذا  استثامري،  مردود  اىل 
املجند  حياة  تأخري  يعني  فهذا  سنوات   4
العملية طيلة هذه املدة. القرار يف املدة 
اىل وقت  يحتاج  القانون  وتعديل  واآللية 
واىل قرار سيايس، واالهم ان الحرب قامئة 
اليوم ولن اسمح لنفيس ان ارسل مجندا يف 
خدمة العلم واضعه عىل الجبهة الرشقية. 
العلم  خدمة  اىل  العودة  يجب  املبدأ،  يف 
كونها اثبتت انها خمرية الوحدة الوطنية، 
بعض  مع  بعضهم  االبناء  يلتقي  وعندما 
يف هذه التجربة ويعيشون سويا ويحصل 
التفاعل، نكون قد انشأنا لحمة بني جميع 
القصري  املدى  عىل  واملناطق،  الطوائف 
واملتوسط والطويل، ضمن عقيدة واحدة 

هي حامية االرض.

■ هل انتم يف وارد تنويع مصادر التسليح 
عملية  جهوزية  ظل  يف  اللبناين  للجيش 

لدول صديقة لدعم الجيش بال مقابل؟
□ سالح الجيش اللبناين متنوع حكام اذا 
احرتامي  مع  الهبات،  مصادر  القصد  كان 
يف  وبخاصة  هبة،  يوجد  ال  السائد  للرأي 
تحمل  ال  العسكري،  او  السيايس  املجال 
احرتامي  ومع  معنويا.  ولو  دينا  ضمنا 
اول  وهي  االمريكية  املتحدة  للواليات 
يوجد  اللبناين،  الجيش  دعم  يف  مساهم 
وهي  املسترتة  الرشوط  بعض  حكام 
واليشء  قبلهم،   ومن  قبلنا  من  مفهومة 
او  الروسية  الهبات  اىل  بالنسبة  ذاته 
شخص  او  دولة  يوجد  ال  الفرنسية. 
غايات،  ضمنيا  لديه  وليس  هبة  يقدم 

والرشط  مجانا  ليست  الهبة  ان  اي 

وزير الدفاع الوطني يعقوب الرصاف.

داود رمال
aborami20@hotmail.com

مقابلة

نجاحات اللواء ابراهيم 
واالمن العام في 

تحرير الرهائن دين 
في ذمتنا جميعا

نعمل تحت سقف
الدستور والقانون وخطاب 

القسم والبيان الوزاري

اضايف،  عنرص   2000 تطويع  عىل  الوزراء 
عنرص  االف   4 تطويع  طلبت  انني  علام 
عىل  ملقاة  ومهامت  جبهات  لدينا  الن 
عاتق الجيش ليست من مهامته االساسية. 
من  متتد  جبهة  هناك  الحارض  وقتنا  يف 
ولدينا  الجنوب،  اىل  الرشق  اىل  الشامل 
وتكليف  ومدن كربى،  مخيامت والجئون 
اي  يرهقه،  املهامت  هذه  جميع  الجيش 
عزز  ما  القيادة،  ويرهق  العسكر  يرهق 
االخرى.  االمنية  االجهزة  مع  التنسيق 
مميزات  ومن  جدا  مهمة  خطوة  هذه 
النجاح يف  العهد، ونحن عىل طريق  هذا 

هذا املوضوع ايضا.

■ يدفعنا ذلك اىل السؤال عن املانع من 
العودة اىل خدمة العلم؟
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االمرييك  يستفيد  اليوم  ملزما.  ليس 
من الحرب عىل االرهاب ونحن عىل اول 
االرهاب  مكافحة  موضوع  ويف  جبهة، 
يف  متطابقة  االمرييك  نظرة  مع  نظرتنا 
مواجهة  يف  اللبنانية  االرايض  عن  الدفاع 
االرهاب. اما يف موضوع العدو االرسائييل 
اىل  النظرة  يف  جوهري  خالف  فيوجد 
العدو والصديق. نحن نحتاج اىل مساعدة 
ان  افهم  وقد  االرهاب،  عىل  الحرب  يف 
املساعدات  ترسلوا هذه  االمرييك ال  يقول 
لدي  مشكلة  ال  وانا  الليطاين،  جنوب  اىل 
النها  املنطقة  هذه  اىل  ارسالها  عدم  يف 
تلزمني يف الجبهة الرشقية، وايضا الرويس 
الشاملية  الجبهة  يهمه  وما  يساعد  قد 
ومستتبة،  آمنة  الحدود  هذه  تكون  وان 
انا  للرويس  اقول  ان  من  لدي  مانع  وال 
راض بتأمني الحدود الشاملية حتى يكون 
االمر نفسه  السورية.  الناحية  مرتاحا من 
مهتمون  فهم  االوروبية،  املساعدات  مع 
ومن  الحدود،  افواج  وتجهيز  بالحدود 
محرتمة  رقابة  هناك  تكون  ان  مصلحتنا 
ابيض  يوجد  ال  الرشقية.  الحدود  عىل 
التحالفات  يف  وال  السياسة،  يف  واسود 
الهبات. نحن عىل استعداد لقبول  وال يف 
حرية  تكون  ال  ان  رشط  الجميع  هبات 
شعبي  تجاه  والتزامي  وعقيديت  قراري 
مهددة، واذا توافرت لنا هبة ضمن رشوط 
االخرين  املستثمرين  تخيف  ال  مسترتة 
ال  اللبناين،  العسكري  االمن  منظومة  يف 

لدينا. مشكلة 

 2006 متوز  عدوان  اجواء  ظل  يف   ■
الجيش  انتشار  نتيجته  من  كان  الذي 
الوضع  اىل  تنظرون  كيف  الحدود،  عند 
االنتقال  قريبا  سنشهد  هل  الجنوب؟  يف 
اىل  العدائية  العمليات  وقف  مرحلة  من 

مرحلة وقف اطالق النار؟
مدى  ابعد  اىل  متفائل  شخصيا  انا   □
والحكومة،  والجيش  والعهد  النظام  يف 
وافضل القول اننا نقرتب من تاريخ النرص 
العدوان.  تاريخ  من  نقرتب  نقول  ان  ال 

حول  جوهري  خالف  لدي  االخر  االمر 
االعالم  خطأ  وهذا  مندرجات،  تعبري 
قرار  مندرجات  يوجد  ال  الجميع.  وخطأ 
التزم  ال  قرارا  التزم  حني  بنوده.  التزم  انا 
املندرجات  يف  الن  بنوده  بل  مندرجاته 
واذا  تلزمنا،  وال  عليها  نوافق  ال  امورا 
مل  املتحدة  االمم  قرارات  كل  اىل  رجعنا 
 ،1701 القرار  يف  اال  مندرجات  ذكر  يتم 
كان  ان  الجميع  عند  شائع  خطا  وهذا 
وحتى  ديبلوماسيا  او  اعالميا  او  سياسيا 
عليه  يبنى  ما  ملزما  لست  املواطن.  عند 
يف  ادخل  اذا  خاصة  بنوده  امنا  القرار، 
مندرجاته بنود لست موافقا عليها. نحن 
القرار 1701 بكل حذافريه النه  ملتزمون 

او  القسم  خطاب  يف  ان  فيه  االلتزام  تم 
يف البيان الوزاري. اما حول مدى التطابق 
مقارنة  القرار  هذا  لبنان  التزام  ومدى 
فيكفي  اياه،  االرسائييل  العدو  بالتزام 
لبناين  عسكري  داس  اذا  انه  اىل  االشارة 
شكوى  تقدم  بالخطأ  االزرق  الخط  عىل 
االرسائييل  اجتاز  واذا  اعتداء،  ويصنف 
حائطا  واقام  ودورية  بدبابة  الحدود 
يسمى  الشامل  اىل  طائراته  ووصلت 
تقييم  يف  املشكلة  تكمن  ايضا.  اعتداء 
وتصنيف االعتداءات. يف القاموس الدويل 
الرشح  اعتداء، كمن يشبه مريض  كالهام 
االخر  غري  عالجه  كل  الرسطان،  مبريض 
السائح  وايضا  متفاوتة،  النجاح  وحظوظ 
ال يحق له تصوير برج عليه عمود ارسال 
يراقب هواتف اللبنانيني من الجنوب اىل 
الشامل، واذا رشد رأس من املاعز متجاوزا 
تقصف  حربية  طائرة  مثل  االزرق  الخط 
سوريا عرب انتهاك االجواء اللبنانية، او مثل 
طائرة من دون طيار تراقب ماذا يحصل 
 1701 القرار  التزمنا  نحن  طرابلس.  يف 
بالتقييم  ونطلب  مندرجاته،  نلتزم  ومل 
لنوع  ان يكون هناك تصنيف  املراقبة  او 

االعتداء. 

قيام  من  حقيقية  خشية  هناك  هل   ■
لبنان  عىل  جديد  بعدوان  ارسائيل 
اقليميا  القامئة  الظروف  من  مستفيدة 

ودوليا؟
□ علمتنا الحياة ان االرسائييل ينتهز اي 
وهذا  النية،  لديه  تكون  عندما  فرصة 
عشناه منذ العام 1948 ويف العام 2006. 
والقول  موجودة،  االرسائيلية  التهديدات 
املقابل  يف  خطأ.  اعتداء  حصول  بعدم 
واملقاومة  اللبناين  الجيش  جهوز  فان 
السنوات  يف  بجهوزهم  مقارنة  والشعب 
السابقة متقدم باشواط. انترصنا يف العام 
2000 ويف العام 2006 وسبق وانترصنا يف 
العام 1996، وان شاء الله سننترص يف اي 
حرب قد تحصل، الن مقوماتنا االجاملية 
هي اقوى بكثري، وال ميكن مقارنة الجيش 

بالجيش  سنوات  عرش  منذ  اللبناين 
اليوم حتى ال ميكن مقارنته غدا  اللبناين 
الحالية،  القيادة  وجود  يف  النه  باليوم، 
يومية.  ونجاحاتنا  يومي  عمل  التطور 
هذا ال يعني ان التهديد غري موجود وان 
االمن مستتب، الن عملية االمن استثامر 

يومي.

■ ما هي النتائج العملية المساك الجيش 
اىل  السبيل  وكيف  الرشقية،  الحدود  بكل 
ملجموعات  وجود  من  تبقى  ما  معالجة 

ارهابية يف الجرود؟
وامساك.  انتشار  بني  فرق  هناك   □
يف  االمن  مقومات  يقوي  الجيش  انتشار 
املنطقة، ان كان لجهة طأمنة املواطن او 
لجهة حامية االرض، وصوال اىل معنوياته. 
علام  وزرع  مكان  يف  قدما  وضع  وكلام 
االنتشار  مع  انه  يعني  ال  وهذا  يقوى. 
اعتداء.  هناك  يكون  لن  الحدود  عىل 
الحدود  كامل  عىل  الجيش  انتشار  ان 
االمن  املواطن  بني  الفعيل  والفصل 
واالعتداء من خارج الحدود هو تكريس 
الساس عقيدته، وهذا ليس مقصورا عىل 
والشامل  الجنوب  يطاول  امنا  عرسال، 
الرأي  يعتقد  ان  اريد  ال  والنفط.  والبحر 
العام ان مهامت الجيش هي فقط حامية 
الحدود الجنوبية او الشاملية. نعم اليوم 
النار ملتهبة يف عرسال، ولكن غدا تلتهب 
اساس  وهذه  الشامل،  يف  او  البحر  يف 

مهامته.

من  االوىل  الدفعة  عودة  ان  ترى  اال   ■
مثار  من  هي  النازحة  السورية  العائالت 

هذا االنتشار؟
يردع  الجيش  وجود  الن  حكام،   □
من  نوع  باستتباب  ويسمح  االعتداءات 
عودة  ان  يرتاح.  الالجئ  وحتى  االمن، 
قسم من الالجئني اىل ديارهم هو هدفنا 
الوحيدة  الدولة  هو  لبنان  ورمبا  االول، 
حاجة  ترص عىل  التي  الدويل  املجتمع  يف 
اىل  واالمنة  الطوعية  الالجئني  عودة 

الخطوة  هذه  تكون  ان  وامتنى  ديارهم، 
املباركة فاتحة لعودة كل الالجئني. 

تقرتب  “داعش”  نهاية  ان  يبدو   ■
والتحديات االمنية الداخلية كبرية خصوصا 
السورية. هل مثة  الحرب  تداعيات  نتيجة 

خشية عىل االمن واالستقرار يف لبنان؟
هي  “داعش”  نهاية  تكون  ان  امتنى   □
انتصار  هي  ونهايتها  االرهاب،  نهاية 
للجميع، وهذا ال يعني ان التهديد انتهى. 
متطرفة  او  اصولية  حركات  تفرخ  قد 
مصادر  من  ارهابية  اعامل  او  اضافية، 
ارسائيل  بني  نفصل  مل  االساس  ويف  اخرى، 
واالرهاب. عودتنا ارسائيل عىل ان عدوانها 
الوقت،  مع  ويقوى  يخف  قد  ينتهي،  لن 
وقد  منطقة،  اىل  منطقة  من  يتحول  وقد 
يتبدل من نوعية اىل اخرى، ولكن الهدف 
املوضوع  لذلك يف هذا  واالعتداء موجود، 
بالذات حظوظنا يف تحقيق انتصار واردة. 

■ ما هو تقييمكم للتعاون والتنسيق بني 
الجيش  بني  والعسكرية، ال سيام  االجهزة 

واالمن العام؟ 
كامل  شبه  تنسيق  يوجد  مرة  الول   □
اما يف ما خص االمن  بني جميع االجهزة. 
وصوابيتها  اسرتاتيجيته  تقنية  فان  العام 
ومناقبيته تريح يف التنسيق معه ليس من 
الجميع.  خالل  من  وامنا  فحسب  الجيش 
العام حتى  العام ومديره  االمن  نجاحات 
جميعا.  ذمتنا  يف  دين  الرهائن  تحرير  يف 
يتصدر  جهاز  ظاهرة  لبنان  يشهد  مل 
تحرير  اىل  تؤول  خارجية  مفاوضات 
اللبنانية  االجهزة  ان  يعني  وهذا  رهائن، 
اىل  ارتقت  خاصة،  العام  واالمن  عامة 
مستوى  واىل  عامليا  به  يعرتف  مستوى 
الكثري  عليه  يحسدها  املفاوضات  من 
العام  االمن  يتابع  ان  امتنى  االجهزة.  من 
ما  الذين  العسكريني  ما خص  يف  جهوده 
زالوا محتجزين وخصوصاً املطرانني يوحنا 
واحدهام  اليازجي،  وبولس  ابراهيم 

يخصني شخصيا.

مل يشهد لبنان ظاهرة جهاز يتصدر مفاوضات تؤول اىل تحرير رهائن.

عودتنا اسرائيل على ان 
عدوانها لن ينتهي. قد 

يخف ويقوى ويتحول من 
منطقة الى اخرى 

يجب العودة الى خدمة 
العلم كونها اثبتت انها 
خميرة الوحدة الوطنية



2223
عدد 46 - تموز 2017عدد 46 - تموز 2017

عاشت بريطانيا يف االشهر االخرية خضات امنية بسبب 3 هجامت ارهابية رضبتها: عند 
الذي  الهائل  الحريق  جرس وستمنسرت ويف مانشسرت وعند "لندن بريدج"، فضال عن 
شب يف احد املباين. يف هذا املناخ الذي مل تعهده اململكة املتحدة، خاض الربيطانيون 
انتخابات برملانية مبكرة دعت اليها رئيسة الحكومة ترييزا ماي، محاولة تحصني موقعها 

املفاوض يف شأن "الربيكست"

سفير بريطانيا: تأجيل اإلنتخابات النيابية 
يؤثر على مساعدات حكومتي للبنان

حوار
مارلني خليفة

السفري الربيطاين يف لبنان هوغو شورتر.

بحسب  الربملانية  االنتخابات  رياح  تأت  مل 
ما تشتهي رئيسة الحكومة الربيطانية ترييزا 
ماي، فخرس املحافظون مقاعد عدة ما ادى 
اىل "برملان معلق"، اي انه ال يحظى بغالبية 
حازمة تتيح تشكيل حكومة من لون واحد، 

واضطر ماي اىل خطب ود احزاب صغرى.
هذا املخاض السيايس يف بريطانيا، وخصوصا 
عىل  الضوء  سلط  االنتخابات،  نتائج  بعد 
بقوة  اندفع  الذي  الربيطاين  الشباب  دور 
وصبت  التصويت،  يف  للمشاركة  املرة  هذه 
رئيس  ماي  منافس  لصالح  اصواته خصوصا 
حزب العامل جريميي كوربن، بحجة اساسية 
هي حمله لواء 99% من املطالب املعيشية 
حني  يف  املهاجرين،  حقوق  تخص  والتي 
بانهم ميثلون 1% من  اتهمت ماي وحزبها 
ناخب  من  اكرث  مناخات  بحسب  االثرياء 

بريطاين قابلناه يف لندن.
حتام  ستؤثر  كانت  الربملانية  االنتخابات 
العامل  تجاه  الخارجية  السياسات  عىل 
الذي  كوربن  فاز  لو  االوسط،  والرشق 
استقاللية  اكرث  بريطانية  بسياسات  ينادي 
ويرفض  االمريكية،  املتحدة  الواليات  عن 
قطعا اي مشاركة عسكرية بريطانية خارج 
الحدود سواء يف سوريا او حتى يف التحالف 
فوزه  عدم  لكن  "داعش".  ضد  الدويل 
الربيطانية  السياسة  يرتك  كاسحة  بغالبية 

عىل حالها مع ترييزا ماي وحكومتها.
لبنان  يف  الربيطاين  السفري  اكده  ما  هذا 
"االمن  مع  شامل  حوار  يف  شورتر  هوغو 
السياسة  مواضيع  اىل  فيه  تطرق  العام"، 
الربيطانية يف سوريا ولبنان والرشق االوسط 
ومكافحة  االمنية  للقوى  واملساعدات 
عن  االجابة  قبل  شورتر  ويحرص  االرهاب. 
للجيش  معايدة  يقدم  ان  عىل  سؤال  اي 
آب  من  االول  يف  عيده  مناسبة  يف  اللبناين 
قائال: "اريد توجيه تهنئة اىل الجيش اللبناين 
يف عيده، وهو احد ابرز املؤسسات واهمها 

يف لبنان، يحمي االستقرار ليس عىل الحدود 
اللبناين،  الداخل  يف  ايضا  لكن  فحسب 
واذهب بتفكريي للجنود الذين يقفون عىل 
لبنان.  لحامية  للجبهات  االمامية  الخطوط 
وهي  بها،  نفتخر  ان  ينبغي  مؤسسة  هذه 
ومكثف  وثيق  بشكل  نعمل  باننا  السبب 

مع الجيش النه رشيك قوي".
اللبناين  الجيش  ستزودون  هل  نسأله: 

اسلحة ثقيلة اذن؟
يجيب: "الجيش ال يحتاج اىل سالح فحسب، 
وبنى  وتخطيط  وتدريب  عقيدة  اىل  بل 
تحتية ومخابرات، ونحن نعمل مع الجيش 

اللبناين عىل هذه املحاور كلها".
هنا نص الحوار مع السفري شورتر الذي ُعني 
سابقا  يخدم  مل  وهو  سنة،  قبل  بريوت  يف 
حياته  عاش  بل  اوسطي،  رشق  بلد  اي  يف 
تابع  لكنه  اوروبا،  يف  متنقال  الديبلوماسية 
هذا  يف  كمستشار  االوسط  الرشق  شؤون 
ربطا  الربيطانية،  الخارجية  وزارة  يف  امللف 
وحلف  االورويب  االتحاد  قضايا  مبتابعته 
يف  بالده  بعثة  يف  عمل  االطليس.  شامل 
االقتصاد  مجاالت  يف  كمستشار  باريس 
العالقات  متابعة  وتوىل  واالمن،  والطاقة 
والرشق  االورويب  االتحاد  مع  الخارجية 

االوسط خمسة اعوام.

انتخابات  بريطانيا  يف  اخريا  جرت   ■
ملجلس العموم اسفرت عن "برملان معلق"، 
املحافظني  بني  ائتالفية  ستكون  وحكومة 
هذا  ينعكس  كيف  الصغرى.  واالحزاب 
ملفات  مقاربة  عىل  الربيطاين  الحدث 

الرشق االوسط؟
املعّلق"  "الربملان  ينعكس  ان  اتوقع  ال   □
الذي اسفرت عنه انتخابات مجلس العموم 
سياساتنا  عىل  جوهري  بشكل  الربيطاين 
سياستنا  بأن  اعتقد  االوسط.  الرشق  يف 
لهذه  الركائز  ابرز  السابق.  ستستمر كام يف 
اىل حل  نسعى  نزال  ال  سوريا  السياسة، يف 
تنقل  انتقالية   مرحلة  مع  للرصاع  سيايس 
تحظى  حكومة  اىل  االسد  نظام  من  البالد 
هدف  وهذا  السوريني،  من  اجامع  باوسع 
نعمل  نحن  القريب،  املستقبل  يف  صعب. 

عرب وسائل عدة من اجل تحقيق االستقرار 
ان  يف  ونأمل  سوريا،  من  عدة  اجزاء  يف 
نصابها  يف  االمور  وضع  اىل  ذلك  يفيض 
استثمرنا  نحن  لبنان،  اىل  بالنسبة  الصحيح. 
يف االستقرار اللبناين طيلة اعوام، واالستقرار 
االستقرار  اولوياتنا.  صلب  يف  لبنان  يف 
السيايس،  االستقرار  عدة:  امورا  يتطلب 
تحدي  تخطي  عىل  لبنان  مساعدة  االمن، 
يف  املتحدة  اململكة  تأيت  هنا.  النازحني 

طليعة الداعمني للبنان يف هذا االطار.

النيابية  باالنتخابات  املطالبة  جعلت   ■
يف  السيايس  لحراكك  رئيسيا  هدفا  لبنان  يف 
االونة االخرية. ملاذا تكرس بريطانيا اهتامما 

لهذا املوضوع؟
□ االستقرار يف لبنان هو يف مقدم اولوياتنا، 
ويبدو االستقرار السيايس جزءا مهام وكذلك 
بأن  فخور  لبنان  املؤسسات.  عمل  طريقة 
الرشق  يف  الدميوقراطيات  اهم  احد  يكون 
انجاز  مؤسساته.  عمل  اىل  نظرا  االوسط 
ونأمل  مهم  امر  النيابية  االنتخابات  قانون 
يف ان يؤدي اىل اجراء االنتخابات النيابية يف 

اقرب وقت ممكن. 

سنة  قرابة  ستتأخر  النيابية  االنتخابات   ■
بعد اقرار القانون الجديد. هل يسبب هذا 

االمر مشكالت للبنان؟
تأخرت  ان  سبق  االنتخابات  بأن  اعتقد   □
4 اعوام، ويجب ان تحصل يف ارسع وقت.

النسائية  الكوتا  الجديد  القانون  يقر  مل   ■
وخفض سن االقرتاع، وهام عامالن اساسيان 

يف االصالح. ما رأيك؟
□ بالنسبة اىل سن االقرتاع فهو يختلف من 
بلد اىل اخر، وهو بالتأكيد قادر عىل صناعة 
يف  النساء  متثيل  مسألة  بأن  اعتقد  فارق. 
يتم  مل  انه  الواقع  جدا.  مهم  امر  الربملان 
هو  لبنان  ان  النسائية يف حني  الكوتا  اقرار 
يف  النساء  يف  متثيال  البلدان  اقل  بني  من 
الكوتا  وجود  عدم  اثبت  بالتايل  الربملان، 
افهم  وبالتايل  التمثيل،  يحسن  لن  ذلك  ان 
اهمية  روحيته  يف  يحمل  القانون  هذا  ان 
انه  جدا  املؤسف  من  لكن  النساء،  متثيل 
ذلك  ليس  بالتأكيد  الكوتا.  وجود  يلحظ  مل 
القدرة  السياسية  فلالحزاب  القصة،  نهاية 
اعلنت  االحزاب  النساء، وهذه  ترشيح  عىل 
وامتنى  النسائية،  للكوتا  دعمها  عن  عالنية 
ارتفاع نسبة متثيل النساء يف الربملان اللبناين 
بطريقة واضحة من خالل ترشيح النساء يف 
االحزاب، وبالتايل ال حاجة بعد اىل القانون 
التزام  معرفة  مدى  من  نوع  ايضا  هو  بل 
االحزاب ترشيح النساء. يف الربملان الربيطاين 
 30% ونحو  املئتني،  تتجاوز  النساء  نسبة 
من الحكومة الربيطانية هن من النساء. ال 

توجد لدينا نحن كوتا نسائية.

االستحقاق  اجراء  لتأخري  تأثري  من  هل   ■
االنتخايب اللبناين قرابة سنة عىل املساعدات 
االمنية  واالجهزة  للجيش  الربيطانية 

اللبنانية؟
رغم  لبنان  دعم  يف  مستمرون  نحن   □
اعوام  اربعة  النيابية  االنتخابات  تأخر 
اكون  ان  يجب  النهاية  يف  لكن  متواصلة، 
قادرا عىل اخبار حكومتي بأن لبنان ال يزال 
اذا  دميوقراطية فاعلة، وهذا سيصبح صعبا 
بعد  النيابية عاما  االنتخابات  تأجيل  استمر 
عام، وهذا سبب رئييس لرغبتي يف ان ارى 
ممكنة.  فرصة  اقرب  يف  تحصل  االنتخابات 
الدول املانحة تعتقد بان  اعتقد بأن جميع 
وجود لبنان كدميوقراطية فاعلة يف املنطقة 
امر مثمن بشكل كبري، ويجب حامية ذلك. 

االمن  وقوى  الجيش  دعم  اىل  بالنسبة 

يجب ان تحصل
النيابية  االنتخابات 

في اسرع وقت ممكن 

نعمل مع شركات 
االنترنت على مكافحة 

االرهاب
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مستمرون  نحن  العام،  واالمن  الداخيل 
رصفت  الجيش  اىل  بالنسبة  ذلك.  يف 
بريطانيا اكرث من 60 مليون جنيه اسرتليني 
الحدود بكلفة بلغت  للتدريب عىل حامية 
للكتائب  اسرتليني  جنيه  مليون   61،5
هذه  تنتهي  ان  يف  نأمل  بالحدود.  الخاصة 
العملية قبل ربيع 2018، ونحن ندرب ايضا 
من  اكرث  اىل  يصل  الجنود  من  كبريا  عددا 
تابعني   2019 قبل  حاليا  جندي  الف   11
قوى  اىل  بالنسبة  االمامي.  الخط  لعمليات 
يزيد  ما  منذ  معهم  نعمل  الداخيل  االمن 
عام  من  مستمرة  برامج  ولدينا  عقد،  عن 
2011 لغاية عام 2019، وقد وفرت اململكة 
اسرتليني  جنيه  مليون   20 مبلغ  املتحدة 
من اجل مساعدة قوى االمن الداخيل عىل 
االلتزام  وبناء  االسرتاتيجي،  تخطيطها  بناء 
وتحسني  املجتمعية،  باملشاركة  بها  الخاص 
احرتافيتها واحرتامها حقوق االنسان. الفكرة 
الداخيل مؤسسة  هي ان تكون قوى االمن 
اكرث شعبية تعمل من اجل جميع اللبنانيني 
اعلنت  وقد  وامنه.  لبنان  استقرار  وتدعم 
تعاون  خطة  عن  اللبنانية  الداخلية  وزارة 
خامسية ونحن ملتزمون اياها. كذلك نعمل 
لالمن  العامة  املديرية  مع  وثيق  بشكل 
العام اللبناين عىل عدد من املواضيع، ولدي 
لالمن  العام  املدير  مع  جدا  جيدة  عالقة 
يف  سنستمر  ابراهيم.  عباس  اللواء  العام 
كتف  كتفا عىل  كلها  املؤسسات  دعم هذه 

يف االعوام املقبلة.

■ هل تعطينا تفاصيل اكرث عن التعاون مع 
االمن العام؟

التشغيلية،  باالمور  يتعلق  تعاون  انه   □
القضايا  من  عدد  حول  شامل  حوار  ولدينا 
الطريان.  امن  مجال  يف  وخصوصا  االمنية 
ممثلة  ذكرتها  التي  االجهزة  جميع  بالطبع 

يف املطار ولدينا تعاون قوي معها.

■ ما هي اطر التعاون الحاصل مع لبنان يف 
شأن مكافحة االرهاب والحدود؟

االمن  قوى  مع  تفاهم  مذكرة  لدينا   □

مع  املايض  العام  يف  وقعتها  وقد  الداخيل، 
وزير الداخلية، وهي تغطي 7 اعوام. اما مع 
استشارية  هيكلية  فلدينا  اللبناين،  الجيش 
تشملني وتشمل كوادر من الجيش اللبناين، 
نحن  الحدود،  مرشوع  اىل  بالنسبة  وايضا 
بالطبع  االمريكية.  السفارة  مع  ايضا  رشكاء 
املشاريع  تساهم يف هذه  اخرى  بلدان  مثة 

منها املانيا وكندا.

ازمة  حل  يف  بريطاين  دور  من  هل   ■
النازحني السوريني؟ ما هو؟

□ نحن نحاول وضع النازحني السوريني يف 
بامان.  اىل بالدهم  العودة  لهم  تتيح  اماكن 
لكل  االقىص  الهدف  يكون  ان  يجب  وهذا 
املشاريع املتعلقة بالنازحني. وحتى تحقيقه، 
عىل املجتمع الدويل االستمرار يف دعم لبنان 
الذي يستضيف النازحني عىل اراضيه، وهذا 
فحسب،  السوريني  مصلحة  يف  ليس  يصب 
بل يف مصلحة املجتمعات اللبنانية املضيفة، 
ادارة  مجال  يف  عدة  تحديات  تواجه  وهي 
املياه والنفايات والنقل وكل املواضيع التي 
تشغل الرأي العام. نحن ندعم مبارشة نحو 
برامج عدة هندست خصيصا  بلدية يف   50
من  دعام  نلقى  بالطبع  وبلدياته.  للبنان 
االمم  وبرنامج  االجتامعية  الشؤون  وزارة 
املشكلة،  يحل  ال  ذلك  ان  االمنايئ.  املتحدة 
من  اللبنانية  الحكومة  مع  نتعاون  لكننا 

والفرص  االقتصادي  الوضع  تحسني  اجل 
االقتصادية وخلق فرص عمل، وهذا يتم مع 
مكتب رئيس الحكومة حيث نحاول تطوير 
الربامج والسياسات التي تساهم يف معالجة 

الوضع االقتصادي.

■ يعاين لبنان من مشكالت متصاعدة جراء 
وجود النازحني السوريني، منها زيادة نسب 
سيبقون  هؤالء  بأن  تعتقد  هل  الجرمية. 
بقاءهم  ان  هل  لبنان؟  يف  طويلة  مدة 

سيؤثر سلبا عىل االستقرار يف لبنان؟
□ ال اعتقد بأن نسبة الجرمية زادت بسبب 
اللبنانية،  االرايض  عىل  سوريني  وجود 
تزيد  الناس  نسبة  زيادة  بأن  واعتقد 
الجرائم، بالتايل يجب عدم القاء اللوم عىل 
فئة معينة من املجتمع الن ذلك ال يساعد 
يستطيع  متى  نعرف  ال  اننا  الواقع  البتة. 
النازحون العودة اىل بالدهم، لكن علينا ان 
نفعل ما يف وسعنا من اجل تخفيض التأثري 
قطاعات  يف  وذلك  لبنان،  يف  هنا  السلبي 
واالمن.  والتعليم  الرتبية  منها  رئيسية 
االشخاص  من  عدد  لدينا  الحال  بطبيعة 
الفرص،  من  ضئيل  عدد  عىل  يتنافسون 
االقتصادي  النمو  مسألة  اىل  مرده  وهذا 
ان  ممكن  كثرية  امور  مثة  العمل.  وفرص 
يقوم بها املجتمع الدويل يف ما يخص فرص 
العمل، ونحن نساعد مشاريع عدة يف البلد 
ونحاول توليد وظائف يف هذا الشأن. وقد 
اتخذ مؤمترا لندن وبروكسل قرارات لتكون 
مشاريع اوسع تستثمر يف البنى التحتية يف 
والطاقة،  النقل  مجايل  يف  وخصوصا  لبنان 
ايضا  يوفر  لكنه  لالقتصاد  مفيد  وهذا 
سيتم  قريبا  وللسوريني.  للبنانيني  وظائف 
اطالق مرشوع "ستيب" بالتعاون مع وزارة 
برنامج  عبارة عن  اللبنانية، وهو  الخارجية 
القصري،  املدى  عىل  عمل  فرص  لتوفري 
خطوطه  بعض  الخريف.  هذا  وسيبدأ 
اللبنانية  املؤسسات  تقوم  ان  العريضة 
فرص  بخلق  والزراعة  البناء  يف  العاملة 
النظر عن جنسية  عمل قصرية االمد بغض 
سوريني،  او  لبنانيني  سواء  فيها  يعمل  من 

بقروض ميرسة من مانحني، تتيح لهم خلق 
تقود  املتحدة  اململكة  عمل جديدة.  فرص 

هذا املرشوع.

■ ماذا عن املدارس؟
الخاص  "رايس"  برنامج  ملتزمني  نزال  ال   □
وقد  اللبنانية،  املدارس  يف  السوريني  بتعليم 
مليون   160 مبلغ  املتحدة  اململكة  خصصت 
االربعة  االعوام  يف  للتعليم  اسرتليني  جنيه 
التالمذة  منح  اىل  نهدف  نحن  املقبلة. 
لهم  تتيح  التي  الالزمة  املهارات  السوريني 
والعيش  عيشهم،  لقمة  جني  بعد  ما  يف 
للمشاركة يف بناء بلدهم، ومنحهم امال افضل 
وُيحسب  اليأس.  يف  يغرقون  وال  للمستقبل، 
للنظام التعليمي اللبناين قدرته عىل استيعاب 
االتني من  السوريني  التالمذة  العدد من  هذا 
وسبب  صعبا  امرا  كان  انه  صحيح  الخارج. 

ضغطا عىل هذا النظام، لكنه انجاز رائع.

ارهابية  لهجامت  بريطانيا  تعرضت   ■
ادى  هل  اشهر.   3 غضون  يف  ثالثة  بلغت 
ذلك اىل مقاربة سياسية جديدة يف امللفات 

الساخنة وابرزها سوريا؟
من  جزء  نحن  سوريا،  اىل  بالنسبة   □
وحاليا  "داعش"،  يحارب  الذي  التحالف 
اخطار  عىل  الدويل  املجتمع  معظم  يركز 
االرهاب، وما نفعله يف لبنان هو مساعدته 
من  االيت  االرهاب  اخطار  استيعاب  عىل 
الخارجية،  السياسة  اىل  بالنسبة  سوريا. 
فقد كانت رئيسة وزرائنا واضحة يف شأن 
تسعى  وهي  االرهاب،  من  شعبنا  حامية 
قطاعات  يف  الجهود  من  مزيد  بذل  اىل 
تتعلق  التي  تلك  وخصوصا  معينة 
االيديولوجيات  تنشط  حيث  بـ"االنرتنت"، 
التواصل  ووسائل  االنرتنت  عرب  االرهابية 
هذه  اقفال  اجل  من  نعمل  االجتامعي، 
العاملية.  الرشكات  مع  بالتعاون  املواقع 

وقد اعلنت رئيسة وزرائنا يف اثناء زيارتها 
اىل فرنسا اخريا عن تعاون ثنايئ بريطاين ـ 
فرنيس  يف هذا الشأن والتوصل اىل اتفاق 
من  املزيد  لبذل  املعنية  الرشكات  مع 
اعامل  االنرتنت يف  يستخدم  الجهود يك ال 

ارهابية.

■ هناك تهديدات ارسائيلية مستمرة ضد 
لبنان. هل ترون ان شبح الحرب قائم بعد 

بدء تبلور الحلول يف سوريا؟
جدا،  مهم  امر  االستقرار  بأن  اعتقد   □
تصعيد  هناك  سيكون  بأنه  اظن  وال 
مجلس  عن  الصادرة  فالقرارات  محتمل، 
عمل  اىل  باالضافة  و1559   1701 االمن 
الخاص  املنسق  مع  والعمل  "اليونيفيل" 
يف  الغربية  البلدان  ورغبة  املتحدة  لالمم 
ايجاد استقرار يف املنطقة، كلها امور مهمة 

لتجنب اي خطر رصاع.

للنظام  يحسب 
اللبناني  التعليمي 

قدرته على استيعاب 
السوريني  التالمذة 

مؤسف غياب 
النسائية  الكوتا 

عن القانون الجديد

ال تصعيد عسكريا محتمال بني ارسائيل ولبنان.
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املضيفة  والدول  السوريني  النازحني  لدعم  الدويل  بروكسل  مؤمتر  يف  لبنان  قدم 
لهم عناوين سياسته الجديدة ملعالجة ملف هؤالء، والتي تقوم عىل االستثامر يف 
مشاريع البنى التحتية اللبنانية لتتمكن من استيعاب خدمات اعدادهم املتزايدة. 
وتقوم وزارة الدولة لشؤون النازحني باالرشاف عىل سري الخطة، والتنسيق ما بني 

الوزارات والهيئات الدولية املعنية بتنفيذ هذه السياسة

بروكسل  مؤمتر  يف  املانحة  الدول  تعهدت 
تقديم مساعدات انسانية بقيمة 6 مليارات 
دون  من  للنازحني،  املضيفة  للدول  دوالر 
تحديد توزيع هذا املبلغ عىل الدول املعنية 
به. كام اعلن رئيس بنك االستثامر االورويب 
املوافقة عىل اتفاق قرض بقيمة 300 مليون 
اورو لتوفري التمويل الالزم ملشاريع القطاع 

الخاص يف لبنان واالردن ومرص واملغرب.
هدفت املشاركة اللبنانية يف مؤمتر بروكسل 
الجديدة  الحكومة  سياسة  تؤدي  ان  اىل 
االستجابة  مستويات  يف  ملحوظ  تبدل  اىل 
تتسبب  لئال  اللبنانية،  للمطالب  الدولية 
االقتصاد  بانهيار  السوري  النزوح  اعباء 
والبنى التحتية يف املناطق املضيفة للنازحني. 
الحريري  سعد  الحكومة  رئيس  وابلغ 

خطة وزارة شؤون النازحين في مراحلها األولى
املرعبي: األولوية لتسجيل النازحني والوالدات

الملف

املحيل  الناتج  منو  معدل  ان  املؤمترين  اىل 
 %8 نسبة  من  انخفض  لبنان  يف  االجاميل 
قليال  يزيد  ما  اىل  السورية،  االزمة  قبل 
كذلك  الالحقة.  السنوات  يف   1% عىل 
املحيل  بالناتج  لحقت  التي  الخسارة  فان 
مليار   18 بلغت  النزاع  بداية  منذ  االجاميل 
اىل  الفقر  معدل  ووصل   .2015 عام  دوالر 
 ،%20 اىل  البطالة  معدل  وتضاعف   ،%30
يف حني ان البطالة بني الشباب اللبناين هي 
تعمل  العامة  الخدمات  فان  كذلك   .%30
التحتية مستنفدة. كام  فوق طاقتها والبنى 

ان نسبة ديون عجز املوازنة قد زادت. 
ان  اىل  التقديرات تشري  فان  ذلك،  عالوة عىل 
ولبناين  سوري  بني  شاب  الف   500 من  اكرث 
يواجهون خطر زيادة سوء االوضاع االجتامعية.

ال  حركة  النازحني  لشؤون  الدولة  وزارة  يف 
تهدأ، والوزير معني املرعبي يعمل من اجل 
تنفيذ سياسة الحكومة، مستعينا بخرباء من 
حقق  وقد  دولية،  وهيئات  رسمية  ادارات 
من  القليلة  االشهر  خالل  الخطوات  بعض 
االوىل  الحكومة  املستحدثة يف  الوزارة  عمر 

للعهد. 
العام"  لـ"االمن  املرعبي  الوزير  يعرض 
منها  تحقق  وما  الوزارة  خطة  تفاصيل 

التي تواجهها. والعقبات 

وزارة  استحداث  فكرة  جاءت  كيف   ■
لشؤون النازحني يف الحكومة؟

لبنان  نازح يف  مليونا  لدينا  يكون  □ عندما 
وسواهم،  وفلسطيني  وعراقي  سوري  بني 
اللبناين،  الشعب  يعني نحو 50% من عدد 
من املستحيل العمل من دون وجود وزارة 
الكبري  الخطأ  النازحني. يكمن  تهتم بشؤون 
من  املوضوع  مع  التعاطي  يتم  مل  انه  يف 
لصيق.  بشكل  السورية  لالزمة  االول  اليوم 
تعالج  ما  مرجعية  يفتقد  العامل  يف  بلد  فال 
حيث  النازحني،  ملف  اهمية  مبثل  ملفا 
دوائر  يف  مسجل  سوري  مليون  يوجد 
ونصف  الالجئني  لشؤون  الدولية  املنظمة 
نحو  اىل  اضافة  مسجلني،  غري  مليون 
ونصف  فلسطيني  الجىء  مليون  نصف 
خطأ  هذا  كان  واذا  عراقي.  الجىء  مليون 
اننا  ذلك  يعني  فال  السابقة،  الحكومات 
توجد  ال  كليا.  الصحيح  الطريق  عىل  ايضا 
وزير  هناك  للنازحني،  الوزارة  مبعنى  وزارة 
برشيا  كادر  وال  النازحني،  لشؤون  دولة 
حاليا  يعمل  الذي  فالكادر  للوزارة،  ثابتا 
يضعون  خرباء  مجموعة  عن  عبارة  هو 
امللف،  بهذا  املتعلقة  الخطط  من  جزءا 
البرشي  الكادر  يكون  ان  املطلوب  بينام 
الوزارة  ترصف  يف  املوضوعة  واالمكانات 
العاملون  واملوظفون  صفر،  موازنتنا  اكرب. 
هم منتدبون من املنظامت الدولية التابعة 

لالمم املتحدة مثل املفوضية العليا لشؤون 
الالجئني وبرنامج االمم املتحدة للمساعدات 

ملساعدتنا يف العمل.

■ ما الجديد يف خطة عمل الوزارة؟
استقبلنا  بأن  الرشف  يل  وكان  سبق   □
من  عكار  منطقتنا  يف  النازحني  االخوة 
بداية االزمة، وانا ملم بتفاصيل معاناتهم، 
نحو  وكانوا  الستضافتهم  بيوتنا  واخلينا 
بعد،  ما  االف يف   5 واصبحوا  500 شخص، 
ثم 500 الف، فتدخلت املنظامت الدولية 
تفاصيل  اعرف  انا  للمساعدة.  واالهلية 
وقف  هو  حاليا  فيها  امر  واهم  املشكلة، 
الحكومة.  من  بقرار  النازحني  تسجيل 
واملديرية  الداخلية  وزارة  حاليا  تعاين 
العام االمّرين من جراء هذا  العامة لالمن 
يف  القوى  بعض  رفضت  كام  املوضوع. 
للنازحني  مخيامت  اقامة  وقتها  الحكومة 
يف  ادخلنا  ما  محددة  اماكن  يف  لحرصهم 
وقف  وراء  السبب  وكان  الفوىض.  هذه 
كانت  الحرب  ان  النازحني  دخول  تعداد 
وبالتايل  لبنان،  من  بعيدة  اماكن  يف  تدور 
يقطع  لن  السوري  املواطن  ان  الظن  كان 
بل  هنا،  اىل  للوصول  طويلة  مسافات 
بلده.  اىل  اقرب  بلدان  اىل  اللجوء  سيختار 
خدمة  كل  اىل  حاجة  يف  السوري  النازح 
شؤون  لوزارة  ميكن  ال  وبالتايل  ممكنة، 
النازحني ان تقوم بكل الخدمات من صحة 
ان  دورنا  لذلك  وغريها،  وتعليم  وعمل 
العمل  ومتابعة  والتواصل  بالتنسيق  نقوم 
تقديم  اجل  من  املعنية  الوزارات  مع 
للنازحني كل وزارة حسب  الخدمات  هذه 
قطاعها، كذلك نفعل مع منظامت املجتمع 
بكل  القليل  القليل  يقدم  الذي  الدويل 
وقد  للنازحني.  املضيفة  للمجتمعات  اسف 
االمور  مع  التعاطي  لكيفية  خطة  وضعنا 
اللجنة  حاليا  وهناك  واملهمة،  املستجدة 
املكلفة  الحكومة  رئيس  برئاسة  الوازرية 
ملف النازحني وقد زاد عدد اعضائها. لكن 
 %95 االتفاق عىل  كان  فيها  االهم  العمل 
وضعتها  التي  السياسية  الورقة  بنود  من 
النزوح،  ازمة  ملتابعة  اللبنانية  الحكومة 
وهناك مسائل بسيطة تحتاج اىل املتابعة.

اما ابرز عناوين خطة العمل، فهي:
• لبنان ليس بلد لجوء.

لدى  اوال  النازحني  تسجيل  موضوع   •
وهنا  الالجئني،  لشؤون  العامة  املفوضية 
التي  العام  لالمن  العامة  باملديرية  انوه 
تنظيم  اجل  من  جبار  بعمل  قامت 
الداخل  السوري  تسجيل  ويتم  االقامات. 
الدخول:  هذا  ماهية  وتحديد  لبنان  اىل 
للعمل  جاء  ام  الحرب  من  هارب  هو  هل 
جاء  ام  الجامعية،  للدراسة  ام  للطبابة  ام 
ترانزيت للسفر من لبنان. اما اذا كان هاربا 

من الحرب والقتل فهو نازح.
مل  اذا  الننا  الجديدة،  الوالدات  تسجيل   •
النازحني  اوالد  سيبقى  املوضوع  بهذا  نقم 
القيد. عندها  لبنان تحت اسم مكتومي  يف 
نستطع  مل  ما  بلدهم  اىل  اعادتهم  ميكننا  ال 
ونكون  رسميا،  وامهات  اباء  لهم  ان  اثبات 
اسايس  امر  هذا  توطينهم.  يف  ساهمنا  قد 
ورضوري، وهناك عمل كبري لدى مؤسسات 
انجاز  يف  تحديدا  العام  واالمن  الدولة 
نحو  لدينا  الوالدات.  وتسجيل  االقامات 
السورية  االزمة  بداية  منذ  والدة  الف  مئة 
مسجلني  غري  اكرثهم  سنوات،  ست  قبل 
الخارجية،  وزارة  يف  االجانب  سجالت  يف 
السورية  السفارة  يف  اعداد مسجلة  وهناك 
ان  يجب  امور  مثة  او يف سوريا.  بريوت  يف 

نجد لها حال.

بها  تقوم  التي  االجراءت  ما هي طبيعة   ■
مفوضية الالجئني االن؟

تسجيل  عنه، من  نتكلم  ما  تنفيذ  تتوىل   □
وتوجيه  واالقامات،  والوالدات  النازحني 

تأمني  بغية  الصحيح  التوجيه  النازحني 
املراكز  اىل  والتوجه  الالزمة،  املستندات 
فيها،  اسامءهم  ان يسجلوا  لهم  التي ميكن 
االمور.  لكل  التوضيحية  الخدمات  وتقديم 
تحضري  اجل  من  هي  الخطوات  هذه  كل 
انتهاء  فور  النازحني  االخوة  لعودة  االجواء 
هو  به  نقوم  يشء  اهم  السورية.  الحرب 
املفوضية  بها  تقوم  التي  التسجيل  عملية 
واالمن العام، وال ارقام لدينا حتى االن فام 
وقتا  تستغرق  والبدايات  البداية،  يف  زلنا 
معقدة  عملية  فهي  االمور.  بعدها  لتنتظم 
العام وضع  واالمن  اجرائيا وعمليا،  وصعبة 
يف  املساهمة  اجل  من  هائلة  امكانات 
املديرية  لدى  اصبح  وقد  النازحني  تسجيل 
لهذه  واملراكز  واملعدات  البرشي  الجهاز 

الغاية.

من  امكن  ما  العادة  خطط  من  هل   ■
فيها  توقفت  التي  املناطق  اىل  النازحني 

الحرب؟
يف  يرغب  من  لكل  مفتوحة  حدودنا   □
الطبيعي يف  اىل سوريا، هذا حقهم  العودة 
ان يعودوا اىل وطنهم واراضيهم، والحكومة 
تقفل  مل  السابقة  والحكومات  الحالية 
الطريق امام العودة، لكن الذي يسهل االمر 
النازحني. كثري منهم  هو وجود وثائق لدى 
ايضا  مشكلة  وهذه  للتنقل.  وثائق  ميلك  ال 
الحل  ويبقى  حلها،  املتحدة  االمم  تحاول 
انهاء الحرب يف  الوحيد لعودتهم كلهم هو 

سوريا بحل سيايس.

■ كم بلغت خسائر لبنان حتى االن جراء 
انعكاسات االزمة السورية؟

عام  اللبناين  االقتصاد  خسائر  بلغت   □
2015 بحسب تقديرات البنك الدويل نحو 
18 مليار دوالر، وميكن ان تكون قد وصلت 
خالل السنتني االخريتني اىل نحو 22 او 23 
للنازحني  قدم  بارسه  العامل  دوالر.  مليار 
اقل  السورية  االزمة  بداية  منذ  السوريني 
من  وصل  وقد  دوالر.  مليارات   7 من 
الذي  املانحة  للدول  الدويل  لندن  مؤمتر 
نحو  مبارشة  النازحني  اىل   2016 عام  عقد 

مليار و600 مليون، ومل تصل اىل الدولة 

االمن العام قام بعمل جبار 
من اجل تنظيم االقامات

ال موازنة للوزارة وال كادر 
وظيفيا بل منتدبون

وزير الدولة لشؤون النازحني معني املرعبي.

غاصب املختار
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الدولية  املنظامت  عرب  بل  اللبنانية 
منه  استفادت  وبعضها  املانحة،  والدول 
السوريني  الطالب  ملساعدة  الرتبية  وزارة 
يقع  الضغط  كل  بينام  اللبنانيني،  وليس 
بكل  اللبنانية  التحتية  البنى  عىل  مبارشة 
نقبض  ال  نحن  الرتبية.  فيها  مبا  قطاعاتها 
السوريني  ان  واملفارقة  مبارشة.  مبالغ  اي 
املبالغ  هذه  ان  يعتقدون  كاللبنانيني 
تأخذها الدولة اللبنانية بينام الحقيقة انها 
احتسبنا  اذا  النازحني.  اىل  مبارشة  تذهب 
تقدم  التي  والخدمات  املساعدات  قيمة 
نازح سوري  النازحني، تكون حصة كل  اىل 
تقريبا اربعة دوالرات يوميا، بينام املواطن 
اربعة  اىل  للرتويقة  فقط  يحتاج  اللبناين 

دوالرات او اكرث.

شأن  يف  التنسيق  يحصل  جهات  اي  مع   ■
توزيع املساعدات ومعالجة املشكالت؟

الوزارات  كل  مع  قائم  التنسيق   □
مثل  باالزمة،  املعنية  اللبنانية  واالدارات 
وزارات الداخلية والصحة والعمل والرتبية 

ومع  والتجارة  واالقتصاد  واملياه  والطاقة 
لكن  الدولية.  الهيئات  ومع  البلديات 
واملطلوب  كافيا،  ليس  الحاصل  التنسيق 
هناك  تكون  وان  التعاطي جديا  يكون  ان 
للتخفيف  الرسيع  العمل  يف  وامكان  رغبة 
من معاناة النازحني السوريني واملجتمعات 
املضيفة لهم. يف عكار مثال، 8% فقط من 
قرى املنطقة تصلها املياه، وال يوجد رصف 
يعتمد  التي  الرسمية  واملدارس  صحي، 
مل  العكاريني،  من   %65 من  اكرث  عليها 
السورية،  االزمة  قبل  للبنانيني  تتسع  تكن 
عكار  يف  النازحني؟  االف  مع  االن  فكيف 
اكرث من 500 الف نسمة لديهم مستشفى 

و70   60 بني  يضم  فقط  واحد  حكومي 
نقل  اىل  يضطرنا  ما  كاريث،  ووضعه  رسيرا 
البقاع  يف  اخرى  مستشفيات  اىل  املرىض 
رفيق  الشهيد  مستشفى  او  البرتون  او 
والحال  بريوت،  يف  الحكومي  الحريري 
 - بعلبك  مثل  اخرى  مناطق  يف  كذلك 
لذلك  لبنان.  من  ليسا  وكأنهام  الهرمل 
دعونا يف خطة العمل الجديدة اىل تحسني 
البنية التحتية ليستفيد منها اللبناين وتبقى 
له الحقا، وليستفيد منها السوري اىل حني 
عودته اىل بالده بعد انتهاء االزمة. من هنا 
كانت الخطة االستثامرية يف البنى التحتية 
بروكسل  مؤمتر  يف  عناوينها  عرضنا  التي 
لهذه  الدويل  املايل  التمويل  لتأمني  الدويل 

الخطة وفق الحاجة واولويات املناطق.

كل  يف  خاص  مكتب  انشاء  تقرتح  هل   ■
وزارة يتوىل متابعة اوضاع النازحني؟

□ قد نقوم بذلك، الن التنسيق القائم حتى 
امورا  ننجز  ان  نحاول  نحن  كاف.  االن غري 

عدة لكننا نحتاج اىل دعم.

خسائر اقتصادنا بلغت 
حتى عام 2015 

نحو 18 مليار دوالر 

100 الف والدة للنازحني السوريني غري مسجلة.
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النازحني  ازمة  التعامل مع  لبنان حيال  الحكومتني االخريتني يف  تشابهت سياسات 
السوريني من عام 2011 حتى عام 2016، بداية كأزمة انسانية موقتة او عابرة، من 
دون احتساب احتامالت تطورها وتوسعها لتصبح ازمة دولية كارثية. لكن حكومة 
العهد الجديد بدأت تتعامل مع النتائج الخطرية لهذه االزمة ومع املجتمع الدويل 

بطريقة مختلفة نسبيا، وان مل تكن جذرية

بداية  يف  لبنان  عىل  الدويل  املجتمع  فرض 
سياسية  ومعايري  رشوطا  السورية  االزمة 
وحقوقية وانسانية واجتامعية للتعامل مع 
مرغام،  ليس  لبنان  وتقّبلها  النازحني،  ازمة 
واالنساين  االخالقي  واجبه  منطلق  من  بل 
منذ  استضاف  الذي  وهو  العريب،  والتزامه 
الالجئني  االف  مئات  سنة  ستني  من  اكرث 
الالجئني  االف  عرشات  ثم  الفلسطينيني، 
العراقيني بعد حرب الخليج يف التسعينات. 
اال ان تعهدات املجتمع الدويل مل تكن عىل 
قدر االلتزام العميل الالزم عىل االرض، اىل 
اوروبا  اىل  املنطقة  من  االزمة  انتقلت  ان 
الرعاية  من  مزيدا  فاستحقت  بعدها،  وما 
بعدما  جديدة،  ومقاربات  واالهتامم، 
سياسيا  الدول  كل  تداعياتها  يف  طاولت 
ودميوغرافيا  ومعيشيا  واقتصاديا  وامنيا 
وعرقيا واجتامعيا، ما دفع اوروبا وشعوبها 
موجات  ان  وبخاصة  الصوت،  رفع  اىل 
انسانية  كوارث  اىل  ادت  البحري  النزوح 
كبرية بعد غرق االالف منهم كبارا وصغارا، 

رجاال ونساء يف البحر.
وموقفه  رأيه  فرض  اخريا  لبنان  استطاع 
مؤمتر  يف  بخاصة  الدويل،  املجتمع  عىل 
ويف   ،2016 عام  للنازحني  الدويل  لندن 
كونه  قليلة،  اشهر  قبل  بروكسل  مؤمتر 
النزوح  ازمة  من  االكرب  العبء  يتحمل 
له مبزيد  السوري، وكون طاقاته ال تسمح 
عهد  اواخر  منذ  يطرح  فبدأ  االعباء.  من 
مختلفة  سياسة  متام سالم  الرئيس  حكومة 
دخول  من  الحد  حيث  من  السابق،  عن 
وعشوايئ،  فوضوي  نحو  عىل  النازحني 
النازح   بني  والتمييز  االحصاء  عملية  وبدء 

لبنان والنازحون من سوريا... أّي مسارات في السياسة العامة؟
الصائغ: نحتاج إلى مقاربة وقائية واستشرافية

الملف

والعامل او املستثمر او السائح او املريض، 
املايل  الدعم  تقديم  الدول  الزام  عن  عدا 
ما  اللبنانية،  الدولة  اىل  يف معظمه مبارشة 
حكومة  بدأت  جديدة  رؤية  وضع  سّهل 
مؤمتر  يف  رسمها  الحريري  سعد  الرئيس 
تحفيز  عىل  تقوم  االخري،  الدويل  بروكسل 
التحتية  البنى  لتطوير  الدويل  االستثامر 
املضيفة،  املجتمعات  مناطق  يف  اللبنانية 
املحرومة،  النائية  املناطق  اخص  وبشكل 
النازحني  متطلبات  استيعاب  بهدف 
للبنانيني  عمل  فرص  وخلق  واحتياجاتهم، 

كام للسوريني وتوفري بيئة سليمة. 
يقرأ مستشار وزير الدولة لشؤون النازحني 
الخبري يف السياسات العامة والالجئني زياد 
الصائغ لـ"االمن العام" كيفية تعاطي لبنان 
النازحني من سوريا، مشددا عىل  ازمة  مع 
"مصطلح النازحني من سوريا، اذ وفد ايضا 
من سوريا اىل لبنان قرسا وهربا من الحرب 
ولبنانيون  وعراقيون  فلسطينيون  والدمار 
ايضا". وهو يحدد حقوق النازح وواجباته 
يف  والدويل  العريب  املجتمع  ومسؤوليات 
تحمل االعباء، ويطالب بدور اكرب لجامعة 

العربية. الدول 

تجاه  الحكومات  سياسة  تصف  كيف   ■
ازمة النازحني؟

تعامل  لكيفية  تاريخي  فهم  من  بد  ال   □
عام  منذ  السوري  النزوح  ازمة  مع  لبنان 
االعوام  بني   .2016 عام  اىل  وصوال   2011
تجاهل  شبه  هناك  كان   2013 اىل   2011
  2016 اىل   2013 االعوام  وبني  لالزمة، 
امكان  السيايس  الخالف  من  الكثري  عّطل 

حينها  واستمرت  عامة،  سياسة  بناء 
يف  وحدها  واالمنية  العسكرية  االجهزة 
السياق.  هذا  يف  سيادي  وقايئ  دور  اداء 
انتظام  واعادة  السيايس  التوافق  منذ  اما 
وزارة  وتسمية  الدستورية،  املؤسسات 
امامنا  فرصة  فثمة  النازحني،  لشؤون  دولة 
للعودة.  واالعداد  السوري  النزوح  لتنظيم 
تنظيم  جديا  يستطع  مل  لبنان  ان  صحيح 
الضغط  بفعل  سوريا  من  النازحني  توافد 
لحقوق  واحرتاما  النزوح،  لهذا  الهائل 
بعدم  الدويل  القانون  ومقتضيات  االنسان 
حاميتهم  يجب  من  امام  الحدود  اقفال 
كان  انه  عىل  يرص  لبنان  لكن  القتل،  من 
مراكز  خالل  من  الوجود  تنظيم  امللح  من 
وبرعاية  الدولة  سيادة  تحت  موقتة  ايواء 
بعدما  لكن  املتحدة.  االمم  من  خدماتية 
من  كان  والتي  اليوم،  القدرة  هذه  فقدنا 
املمكن ان تسهل ضبط االعداد، كام رصد 
الحاجات والدفع املنهجي يف اتجاه العودة، 
فيها  آلية المركزية تضبط  انجاز  بد من  ال 
عىل  النازحني  وجود  واتحاداتها  البلديات 
املستويات كلها، وتخفف من ضغطهم عىل 
ان  ميكن  آلية  وهذه  امُلضيفة،  املجتمعات 
لشؤون  الدولة  وزارة  اعدادها  عىل  تعمل 
كام  والبلديات  الداخلية  ووزارة  النازحني 
القطاع  مع  بالتعاون  الرسمية  االدارات 
االمم  وهيئات  املدين  واملجتمع  الخاص 
املسؤولية  يف  الرشاكة  تكمن  هنا  املتحدة. 
ذات  القومي  االمن  بحامية  املرتبطة 
والقانونية  والسيادية  السياسية  االبعاد 
واالقتصادية، واالجتامعية والبيئية واالمنية 

والديبلوماسية. 

بني  املصطلحي  التمييز  ميكن  كيف   ■
النازح والالجىء؟ 

اتفاق  بنود  من  عدد  عن  تحّفظ  لبنان   □
ابدا.  لجوء  بلد  ليس  بالتايل  وهو   ،1951
سيايس  بتوافق  النازح  مصطلح  كان  لذا 

الالجئني  تسمية  اما  دويل.  واحرتام  لبناين 
عودتهم  بحق  فمرتبطة  الفلسطينيني 
العامة  الجمعية  عن  الصادر   194 بالقرار 
وكالة  شؤونهم  وترعى  املتحدة،  لالمم 
الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  غوث 
شؤون  رعاية  تتوىل  فيام   ،)UNRWA(
النازحني السوريني املفوضية العليا لشؤون 
الرعاية  وهذه   ،)UNHCR( الالجئني 
اوجه  تأكيد  من  جزء  هي  امميا  املتاميزة 
هذا  رغم  لكن  املصطلحي.  االختالف 
نسميه  ما  لبنان  انجاز  من  بد  ال  التاميز 
وبروتوكول  االونروا  مع  مقر"  "اتفاقية 
تحديد  بغية  العليا  املفوضية  مع  تعاون 
الحقوق والواجبات، وهذا موجب سيادي. 

■ ماذا عن حقوق النازح وواجباته؟    
وواجباته،  النازح  بحقوق  يتعلق  ما  يف   □
برعاية  للنازح  الكرمية  الحياة  عىل  نشدد 
اعباء،  اي  لبنان  يحتمل  يعد  مل  اذ  اممية. 
مكافحة  لحاضنة  تؤسس  الكرمية  والحياة 
سيادة  احرتام  باولوية  ناهيك  االرهاب، 
ان  عىل  االجراء،  املرعية  وقوانينه  لبنان 
هي  دولتهم  إىل  اآلمنة  النازحني  عودة 
املرتجى. فاملقاربة االغاثية مرحلية، والحل 

السيايس يف سوريا هو االساس. 

وزارة  تتبعها  التي  السياسات  ماهي   ■
الدولة لشؤون النازحني؟ هل هي كافية؟

مبادرة  النازحني  لشؤون  الدولة  وزارة   □
عليه  اطلعت  ما  بحسب  وُتعنى  جريئة، 
من  النازحني  تجاه  العامة  السياسة  ببناء 
اللبنانية،  املضيفة  واملجتمعات  سوريا، 
املعنية،  الوزارات  بني  تنسيق  منصة  وبناء 
ما  لكل  ومتابعة  آلية رصد  تكوين  وكذلك 
اىل  املضيفة،  واملجتمعات  للنازحني  انجز 
زيارات ميدانية منهجية ليبقى التالقي بني 
اوجه  حول  والالمركزي  املركزي  البعدين 
تأخرت  العامة  السياسة  العامة.  السياسة 
انجازها بجرأة  ست سنوات، واآلن يقتيض 

اىل  والتطلع  استرشافية،  وحكمة  وقائية 
امكان قيام مناطق آمنة يف سوريا، واالعداد 
لعودة النازحني اليها، وبحث دور لبنان يف 
مرحلة اعادة اعامر سوريا. لكن ايضا امللح 
املضيفة  اللبنانية  املجتمعات  تنمية  هو 
ودعمها، خصوصا تلك االكرث فقرا، من هنا 

اهمية االنتقال من االغايث اىل التنموي. 

■ ماهو املطلوب لالنتهاء من ازمة النزوح 
السوري؟

انجاز  يف  تكمن  الحل  او  النهاية  بداية   □
انجاز  ثم  آمنة،  مناطق  الدويل  املجتمع 
وحدة  مبدأ  ضمن  شاملة  سياسية  تسوية 
ارايض سوريا ونسيجها املجتمعي التعددي 

يف دولة دميوقراطية وآمنة.  

هذا  يف  املدين  املجتمع  دور  هو  ما   ■
امللف؟

□ يجب ان نطل عىل وجوب تنظيم عمل 
هيئات املجتمع املدين املعنية بالنزوح من 
الهيئات  هذه  تلفت  اهمية  وعىل  سوريا، 
ونطالب  اللبنانية،  املضيفة  للمجتمعات 
بدور اكرب لجامعة الدول العربية، لكن مع 
واجب زيادة التقدميات من الدول املانحة 
للبنان، عىل ان يؤدي لبنان حوكمة سليمة 
سلم  ضمن  والعينية  املالية  للمساعدات 
اولويات، أوله تحريك االقتصاد لخلق فرص 
العسكرية  االجهزة  متكني  وثانيه  عمل، 
بالسياسة  ارتباطا  دورها  اداء  من  واالمنية 
العامة التي تحمي االمن القومي. املطلوب 

االرساع يف اقرار سلم االولويات هذا. 

■ كيف هو التقييم لدور املجتمع الدويل 
يف معالجة هذا امللف؟

الدرجة  يف  النازحني  عودة  تعنيه  لبنان   □
االوىل، ويعنيه ايضا ان يتحمل املجتمع الدويل 
مسؤولياته اكرث، فيؤمن االموال الالزمة لتوفري 
يرزح  بات  صغري  لبلد  الصمود  مقومات 
ايضا  يعنينا  لكن  كارثية.  اضافية  اعباء  تحت 
كلبنانيني ان ُنخرج ازمة النزوح من الشعبوية 
والفوبيا  والدمياغوجيا  والسياسوية  واالرتجال 
باحرتاف  ومعالجتها  واملذهبة،  والتطييف 

وطني يصون السلم االهيل.

ال بد من انجاز آلية المركزية 
لضبط وجود النازحني 

هناك اهمية لالنتقال 
من البعد االغاثي الى 

التنموي البعد 

مستشار وزير الدولة لشؤون النازحني زياد الصائغ.

غاصب املختار
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االستثامرية  الخطة  تنفيذ  من  التقني  الشق 
سعد  الرئيس  حكومة  اعدتها  التي  الشاملة 
الحريري، وهدفها استثامر الدول املانحة يف 
ترشف  لبنان،  يف  التحتية  البنى  تطوير  دعم 
يف  والتخطيط  االسرتاتيجيا  مستشارة  عليه 
وتتوىل  الحلو،  هالة  النازحني  شؤون  وزارة 
وهي  الدولية.  باملنظامت  االتصال  مهمة 
شاركت يف كل املؤمترات الدولية التي عقدت 
وزارة  من  وانتقلت  النازحني،  بازمة  للعناية 
الدولة  وزير  مكتب  اىل  االجتامعية  الشؤون 
للشؤون  مستشارة  بصفة  النازحني  لشؤون 
تابعت ملف  االسرتاتيجية والتخطيط، كونها 

هذه االزمة منذ بدايتها.
طبيعة  حول  الحلو  حاورت  العام"  "االمن 
الخطة،  يف  اعتمدت  التي  واالفكار  عملها 

وتطرقت اىل ما تم انجازه حتى االن. 

■ هل قدم انشاء وزارة لشؤون النازحني اي 
اضافة اىل عملكم يف معالجة ملف النازحني؟

بشؤون  خاصة  وزارة  انشاء  مجرد   □
الدولة  من  اكرب  اهتامم  دليل  النازحني 
تحقيق  اجل  من  االزمة.  بهذه  اللبنانية 
االدارات  وسائر  الوزارة  بني  افضل  تنسيق 
ووضع  الدولية،  والهيئات  الرسمية 
وتنظيم  امللف،  بهذا  الخاصة  السياسات 
العمل حول خطة استجابة االزمة السورية 
 2014 العام  يف  الحكومة  اعدتها  التي 
وجرى تطويرها، من سياسة احتواء االزمة 

اىل سياسة اشمل واوسع وانجع.

الجديدة  االستثامرية  الخطة  عن  ماذا   ■
معالجة  يف  باملساهمة  الدويل  واالهتامم 

االزمة؟
عمل  فرص  بخلق  كفيل  املرشوع  هذا   □

للبنانيني اوال ولغري اللبنانيني لتحسني ظروف 
من  التحتية  البنى  تحديث  عرب  معيشتهم، 
ومياه  ومستشفيات  ومدارس  طرقات 
هو  اذن  االسايس  الهدف  وسواها.  وكهرباء 
يدعم  ان  يستطيع  عندها  النه  لبنان،  دعم 
سوريني  من  ارضه  عىل  يستضيفهم  الذين 

وغري سوريني.

■ هل لديكم ارقام العداد النازحني يف ضوء 
التطورات العسكرية التي حصلت يف سوريا؟ 
االن.  حتى  لدينا  دقيقة  رسمية  ارقام  ال   □
الرسمية املوجودة  ما زلنا نقف عند االرقام 
املتحدة  لالمم  السامية  املفوضية  لدى 
لشؤون الالجئني )UNHCR(، حيث توقف 
بطلب  لبنان  اىل  الداخلني  النازحني  تسجيل 
طلب  سبب  كان  السابقة.  الحكومة  من 
اصبحت  النازحني  اعداد  ان  التسجيل  وقف 
التي  الرسمية  االجراءات  مع  وانه  هائلة، 

لالمن  العامة  واملديرية  الحكومة  اتخذتها 
العام آنذاك، امكن الحد من دخول النازحني 
امام  مفتوحا  الباب  ترك  اذ  معينة،  بنسبة 
لكن  البلد،  لدخول  السوريني  املواطنني 
اال  االعداد.  فانخفضت  النزوح،  بهدف  ليس 
التقريبي  العدد  كليا.  يتوقف  مل  النزوح  ان 
نازح،  مليون  ونصف  مليون  هو  للنازحني 
املفوضية  منهم مليون مسجلون يف سجالت 
الالجئني.  لشؤون  املتحدة  لالمم  السامية 
االمن  عند  موجودة  الدقيقة  املعلومات 
العام حول حركة دخول او خروج السوريني 
منهم  عاد  الرشعية، ال سيام من  املعابر  عرب 
التسجيل  اجراء  رضورة  هنا  من  سوريا.  اىل 
او االحصاء، او اي نوع من التعداد الرسمي 
يك  لبنان،  اىل  يدخل  سوري  مواطن  لكل 
تتمكن الدولة اللبنانية من معرفة اعدادهم 
السياسة  عملهم.  ونوع  وجودهم  واماكن 
وقف  اساسها  عىل  طلب  التي  القدمية 

انشاء وزارة خاصة بشؤون النازحني ابرز دليل عىل  اهتامم الدولة اللبنانية بهذه االزمة. هذه الخطوة تحقق تعاونا افضل 
بني الوزارة واالدارات الرسمية والهيئات الدولية، وتضع السياسات الخاصة بهذا امللف، وتنسيق العمل حيال خطة استجابة 

االزمة السورية التي اعدتها الحكومة

مستشارة االستراتيجيا والتخطيط في وزارة شؤون النازحني:
بدأنا تنفيذ عملية "الرصد واملتابعة" للنازحني

الملف
ال  اشخاص  دخل  اذ  تنفع،  تعد  مل  التسجيل 
يأيت دور  اين هم فعليا. من هنا  يعلم احد 
واملحافظني  االمنية  والقوى  الداخلية  وزارة 
والبلديات والوزارات املعنية لتوحيد الجهود  
الالزم  االحصاء  اجراء  املساهمة يف  اجل  من 
املناطق  يف  املقيمني  للسوريني  والدقيق 
اللبنانية، وتجميع كل املعطيات واملعلومات 
النازحني  شؤون  وزارة  ترصف  يف  ووضعها 

لتحديد االعداد الدقيقة عنهم.

حركة  حول  جديدة  معطيات  من  هل   ■
النازحني؟

املعلومات  اخريا  لدينا  تتجمع  بدأت   □
الوزير  اتخذها  خطوة  وهناك  واملعطيات، 
معني املرعبي لتنسيق وتسهيل العمل تسمى 
عمل  آلية  وهي  واملتابعة"،  الرصد  "عملية 
وزارة  مع  التعاون  منها  عدة،  اوجه  لديها 
المركزي  حضور  تثبيت  اجل  من  الداخلية 
الن  االزمة،  الدارة  املناطق  يف  للدولة  قوي 
تحصل  كثرية  وصحية  بيئية  مشكالت  هناك 
مثل  النازحني،  ازمة  من  ناتجة  القرى  يف 
يف  املخيامت  الحد  املبتذلة  املياه  فيضان 
فاخذت  )عرسال(،  البقاع  يف  القرى  احدى 
الوزارات  مع  التواصل  عاتقها  عىل  الوزارة 
املتحدة  االمم  ومنظامت  املعنية  واالدارات 
املشكلة  هذه  ملعالجة  التنسيق  اجل  من 
واحتواء االزمة بني االهايل والنازحني، ووضع 
رؤية طويلة االمد ملعالجة اي ازمة قد تطرأ.

■ ما هو دور وزارة شؤون النازحني يف هذه 
الحالة ملعالجة مشكالت مامثلة؟

بل  تنفيذي،  دور  اي  لها  ليس  الوزارة   □
يقترص دورها عىل املساهمة يف احالة االمور 
واملنظامت  املعنية  الوزارات  عىل  الطارئة 
او  جهة  وجود  من  بد  ال  كان  الدولية. 

مرجعية ما تلعب هذا الدور.

■ ما هو حجم استجابة الوزارات املعنية ما 
تطلبه وزارة شؤون النازحني؟

لكن  الوزارات،  عمل  تقييم  عملنا  ليس   □
بقطاعات  الدولة  اهتامم  يف  نواقص  هناك 
نقص  واهمها  عملنا،  نطاق  من  كثرية 
الدولية،  املنظامت  موارد  اىل  نسبة  املوارد 

□ ال يشء جديدا. لكن ما تغري هو صدور 
وزارة  بني  تفاهم  مذكرة  عىل  بناء  قرار 
العليا  واملفوضية  والبلديات  الداخلية 
املديرية  تقوم  حيث  الالجئني،  لشؤون 
العامة لالمن العام مبنح السوريني املسجلني 
لدى املفوضية من حاميل بطاقات تسجيل 
اشهر  ستة  ملدة  موقتة  اقامة  صالحة، 
سبق  ملن  وذلك  للتجديد،  قابلة  مجانية 
شهادات  اىل  استنادا  موقتة  اقامات  ومنح 
او  املفوضية،  هذه  عن  الصادرة  التسجيل 
بعد ابراز اي مستند يثبت انه مسجل قبل 
هذه  من  يستفيد  ال  انه  علام   .2015/1/1

االحكام:
العامل  )باستثناء  يعمل  انه  تبني  من   •

املياومني يف مجال الزراعة والبناء(.
من  اعتبارا  تنقالت  حركة  له  تبني  من   •

.2015/1/1
مبوجب  اقامة  عىل  واستحصل  سبق  من   •
كفالة شخصية(  او  )للعمل  لبناين  من  تعهد 
ملكية  او سند  ايجار  اقامة مبوجب عقد  او 

يف لبنان.
املانحة  الدول  استحسان  القرار  هذا  القى 
للبنان  وشكروا  النازحني،  مبلف  واملعنية 

اصداره.

نعلم ماذا جرى يف مؤمتر  ان  هل ميكن   ■
بروكسل، وهل من تقدميات جديدة للبنان؟

الحصول  يف  جدا  قليلة  التوقعات  كانت   □
مبعنى  سيايس،  مؤمتر  النه  متويل  عىل 
املضيفة  الدول  الدول دعم  التزامات  تأكيد 
التي وصلت فلم تكن  املبالغ  اما  للنازحني. 
للدولة اللبنانية، بل للمنظامت الدولية مثل 
لشؤون  املتحدة  لالمم  السامية  املفوضية 
باالطفال  تهتم  التي  و"اليونسيف"  الالجئني 
والرتبية، ومنظمة االغذية والزراعة الدولية 
ما  للنازحني.  االعاشة  ببطاقات  تهتم  التي 
آلية  ايجاد  هو  املايل  الجانب  يف  ينقص 
للنازحني،  املخصصة  االموال  مسار  لتتبع 
حني  اىل  رصدها  عن  االعالن  لحظة  من 
اين تذهب وكيف  لنعرف متاما اىل  رصفها، 
ترصف. وقد بدأ العمل يف وضع مثل هذه 
واملطلوب  السابقة،  الحكومة  ايام  اآللية 

ومتابعتها.  استكاملها 

ثمة حاجة الى احصاء 
النازحني من البلديات 

واملحافظني

التنسيق مطلوب بني 
الوزارات لتسهيل العمل 

مستشارة االسرتاتيجيا والتخطيط يف وزارة شؤون النازحني هالة الحلو.

غاصب املختار

بني  كاف  تنسيق  يوجد  ال  اخرى  اماكن  ويف 
الوزارات  بعض  ان  او  واالدارات  الوزارات 
تعترب هذا املوضوع ثانويا. دورنا ان  نلفت 
عمليات  هناك  مثال،  االمور.  هذه  اىل  النظر 
النازحني  مخيامت  بعض  يف  تحصل  اخالء 
يف  تكمن  املشكلة  لكن  رمبا،  امنية  السباب 
بديلة  ايواء  اماكن  ايجاد  عىل  القدرة  عدم 
من  سيام  ال  اخالؤهم،  يتم  الذين  للنازحني 

املعنيني، وهذا ما نعمل عليه. 

■ وماذا عن التنسيق مع الجهات املانحة؟
االساسية  الخطة  وفق  قائم  التنسيق   □
وقد  عليها،  نعمل  التي  الحكومة  لرئاسة 
قطعت شوطا كبريا يف التنفيذ. لكن نظرا اىل 
ان ال يحصل ترسع  الوضع، يجب  حساسية 
ميدانية  دراسات  اجراء  يجب  بل  فيها، 
للمناطق النائية والفقرية االكرث تأثرا بالنزوح 
فيها  التحتية  بالبنى  اكرث  لالهتامم  السوري 
نعامل  ان  ميكن  فال  حاجاتها،  واكتشاف 
منطقة  لكل  متساو.  نحو  عىل  املناطق  كل 
يتابع  املرعبي  الوزير  واوضاعها.  ظروفها 
باملناطق  اكرث  لالهتامم  الناحية  هذه  كثريا 
اىل  طبعا  باالضافة  ترضرا،  االكرث  النائية 
عدالة  هناك  ولتكون  االخرى،  املناطق  كل 
الحاجات  وفق  لها  املخصصة  املشاريع  يف 
الفعلية، وان يكون التوزيع متساويا ومنظام 
منطقة  كل  يف  السكانية  الكثافة  وبحسب 
وعدد النازحني فيها. هناك مثال مناطق عدد 

سكانها 50 الفا وفيها 100 الف نازح.

■ ما الجديد الذي تقدمه املفوضية السامية 
لالمم املتحدة لشؤون الالجئني؟
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مقابلة
رضوان عقيل

سحمراني: التصّدي للتطّرف بالفكر التصالحي
وال يجوز البقاء بال كتاب تاريخ

اين يكمن دور الرتبية يف معالجة التطرف وبناء املواطنة الصحيحة بعد انتشار 
وصوال  واالسالمية،  العربية  البلدان  يف  كبرية  اعداد  صفوف  يف  املتطرفة  االفكار 
اىل املهاجرين الذي يقيمون يف بلدان اجنبية. ردا عىل هذا التحدي يعترب خرباء 
يف  والرتكيز  الرتبية  يف  االستثامر  هو  االرهاب  لجبه  االسايس  العالج  ان  التعليم 

الدرجة االوىل عىل االنسان العادة االعتبار اليه 

ال يوافق االستاذ الجامعي الدكتور اسعد سحمراين 
عىل مقولة ان التطرف يولد يف البيئات الفقرية 
فقط. يدعو اىل تصحيح املصطلحات والتصدي 
للمفاهيم املختلطة حيال الدين والجهاد، ويرفع 
شعار التوجه اىل الفكر التصالحي وثقافة اللقاء  
االعرتاف  مع رضورة  الجميع،   اىل  تحتاج  التي 
التي  املناخات  وتهيئة  بوجوده  والقبول  باآلخر 

توحد وال تفرق. 
مسألة  يشدد عىل   العام"  "االمن  مع  حوار  يف 
وقف ارهاب الدول والعمل عىل تأمني الحقوق 

االساسية لالنسان.

■ التطرف الذي نشهده اليوم يف البلدان العربية 
واالسالمية، اىل ماذا ترجع اسبابه؟

□ التطرف او الغلو يف املصطلح القرآين مسألة  
ليست حديثة.  هو أمر مالزم للطبيعة البرشية 
منذ آدم االول. اخذ التطرف يف يومنا هذا جانب 
الفكر السيايس، لكن يف الحقيقة كل من يبالغ او 

يغايل يف يشء هو متطرف فيه. 

■ ما هي الطريقة الفضىل واملناسبة اليوم لجبه 
هذا التطرف او الحد منه؟

استثناء يكمن  التطرف من دون  □ كل اشكال 
اذا  الرتبية.  يف  االستثامر  يف  االسايس  عالجها 
اردنا ان نعالج التطرف املرفوع باسم الدين او 
او  والطائفية،  واملذهبية  العرقية  او  السياسة 
باسم فئة معينة من الفئات او دولة او قومية 
االتجاه  االسايس هو  العالج  فإن  القوميات،  من 
اىل الرتبية النها تعطينا وتنتج لنا شخصية قومية 
ومفيدة. لهذا السبب فإن هذا االستثامر يجب ان 
يركز يف الدرجة االوىل عىل االنسان . االستثامر يف 

البناء وسائر الحقول يف الزراعة والصناعة ال نفرط 
بها، لكن االكتفاء بها وترك االنسان وشأنه هذه  

املؤسسات سيخربها االنسان الجاهل.

■ يف مجتمعاتنا العربية تركنا االنسان؟
العامل وليس  ان االنسان مرتوك يف كل  اقول   □
اهمل  عام  يف مجتمعاتنا فحسب. هناك فضاء 
البرش ملصلحة  واهمل  البنيان  االنسان ملصلحة 
الحجر. نشاهد مطارات واسعة ومجهزة وطرقا 
مفرطة  وتقنية  ومصانع ضخمة   كبرية  وابراجا 
يف التقدم، لكن يف املقابل االستثامر يف االنسان 
والرأسامل البرشي وهو االهم  وهو ضعيف جدا.

■  لكن هذا التوصيف ال ميكن ان نعممه عىل 
مختلف البلدان؟

متفاوتة  النسب  لكن   كله،  العامل  يف  هذا   □
يعيش  الدول  هذه  كل  يف  االنسان  ان  بدليل 
والقامر  املخدرات  تنترش  حيث  تطرف  حاالت 
يف كل العامل، فضال عن تراجع منسوب القراءة 
والثقافة والوعي يف العامل قاطبة. البنية الذهنية 
الغالب، هي  يف  حال  االن، يف  الشعوب  عند 
الحال  لهذا  االسايس  السبب  وتراجع.  انحطاط 
العامة كام قلت هو انه  يف املئة سنة االخرية تم  
الرتكيز عىل املال والرثوة واملمتلكات والصناعة 
حركات   تصنيع  جاء  باالنسان.  االهتامم  وعدم 
مل ترتك االنسان وشأنه بل عملت عىل افساده. 
حلت مفاهيم قيم مخالفة لقيم الحق والعدل 
حول  تم  الذي  الغرس  فهذا  والحرية،  والخري 
سار  العربية  واالمة  لبنان  ومنه  مجتمعنا  ابناء 
يف اتجاهني : اما اىل التعصب باسم  الدين  او 
يف  االقىص  اىل  واما  والطائفة،  واملذهب  العرق 

االنحدار الديني . عندما نسري يف  شوارع املدن 
منغلقا  منعزال  انسانا  تجد  عندنا،  االرياف  او 
متطرفا باسم الدين مغلق العقل او تجد انسانا 
متهتكا بكل القيم. يعني وجود الضدين وهذا 
االمر يخالف االمة الوسط، اي مبعنى االبتعاد من 
. نحن من هذا املنطلق يف  االعتدال  والوسط 
حاجة اىل ان نعيد االعتبار اىل الرتبية والتنشئة 
عىل املنظومة القيمية. وقد يقول قائل هنا ان 
اكرث  منترشة  والتعليمية  الرتبوية   املؤسسات 
عندنا  لكن  صحيح،  الكالم  هذا  السابق،  من 
التعليمية  وليس يف  املؤسسات  زيادة ومنو يف 

املؤسسات الرتبوية.

■  هذه املهمة التي تتحدث عنها من اين يجب 
ان تبدأ؟

املدارس  من  االن  التعليمية  املؤسسات    □
واملعاهد والجامعات اىل وسائل االعالم وبيوت 
ال  االرسة   اىل  ومساجد  كنائس  من  العبادة 
ميارسون  العناية الكافية باعداد الجيل وتنشئته، 
لذلك تركنا نحن اوالدنا عرضة للجهلة واصحاب 
والرذائل  للفساد  وعرضة  املغلوطة  املفاهيم 
استباحة  اىل  االنسان  اوصل  الذي  والتطرف 
معينة  حرمة  اي  احرتام  وعدم  والقتل  الدماء 
النه يتوهم  بذلك انه يريض الله والدين وهو 
منه براء. من هنا نحن يف حاجة اوال اىل اعتامد 
الفكر التصالحي يف الرتبية والتعليم، وان نوقف 
الفكر القائم عىل الكيد والنكد والتطرف. من 
باالخر  االعرتاف  التصالحي  الفكر  ابرز سامت 
بأنه  واالقرار  التنوع  وقبول  وحياته  وبوجوده 
من  الهية.  مشيئة  بل  برشية  صناعة  ليس 
آحاديا  تنميطا   املجتمع  ينمطوا  ان  ارادوا 
يقرعون رؤوسهم يف صخرة وستتحطم  كأنهم 
الرؤوس وتبقى الصخرة. بعد الفكر التصالحي 
يجب اعتامد ثقافة اللقاء، اي العمل معا لتهيئة 
تجمع  التي  والفضاءات  واملناخات  االجواء 
وتوحد وال تفرق او تبدد. وكأن كثريين يف االمة 
من اصحاب املنابر واالقالم او العمل السيايس 
يهوون الفئوية والفردية والشخصانية للحفاظ 

عىل مواقعهم او بسبب مفاهيمهم املغلوطة. 
واسأل هل مفهوم التدين االن هو فقط صالة 
الخري  عمل  هو  التدين  ان  ام  وحج،   وصوم 

ورعاية االخرين؟

■ هل ترى ان رجال الدين ال يقومون باملهامت 
املطلوبة منهم؟

انا مل اقصد فريقا معينا. تقرص االرسة يف   □
حق ابنائها واملدرسة يف حق تالمذتها واالعالم 
الدين جزء من  ايضا. رجال  يقرص والسياسة 
اىل  ونحتاج  نعيشه.  الذي  املقرص  املجتمع 
يف  االسايس  الغرس  ان  فيه  نقول  تصويب 
التنشئة  للفكر التصالحي  وثقافة اللقاء يجب 

ان تبدأ يف البيت.

العدد  االسالمية هذا  البيئات  ملاذا نشهد يف   ■
الكبري من الشباب  املتطرف؟ ولنأخذ تونس عىل 

سبيل املثال؟
□  قياسا مع عدد نسبة سكان املسلمني يف كل 
بلد يف العامل، وهناك احصاءات معلنة هذه السنة، 
تبني ان النسبة االعىل من االنخراط يف صفوف 
"داعش" وغريها هي من مسلمي بلجيكا ثم تأيت 
للمجاميع  الحضانة   عىل  اركز  ان  اريد  تونس. 
"القاعدة"؟  تنظيم  نشأ  اين  نسأل  املتطرفة. 
و"داعش" اليس يف احضان الغرب واالمريكيني . ال 

نقول هذا الكالم افرتاء. 

■  ما تعليقك عىل ان بني املتطرفني شبانا من 
عائالت ميسورة؟

يف  محصور  التطرف  ان  عىل  اوافق  ال  انا   □
تصحيح  اىل  حاجة  يف  نحن  الفقرية.  البيئات 
حول  االن  مختلطة  مفاهيم  مثة  املصطلحات. 
التدين والجهاد واملواطنة وغريها واملسؤولية  يف 
السلطة وحدود مسؤولية الحكومة. ال يصح ألحد 
ان ينسب التطرف او الفوبيا اىل االسالم وننسبه 
اىل مجاميع يف عينها ونسمي االشياء باسامئها. يف 
العامل ما يقارب املليار و800 مليون مسلم، هل 
من احد  يقدر ان يقول كم هو عدد املنضوين 
انهم  اظن  ال  االرهابية.  املجموعات  يف  منهم 
هذه  كل  نتهم  كيف  االلوف.  مئات  يتجاوزون 
املاليني؟ الفكر التصالحي وثقافة اللقاء تحتاج اىل 
الجميع. ويجب  ان نركز اوال عىل ارهاب الدولة 
ارهاب  اخطر من  الدول  به  تقوم   ما  لنعالجه. 
حزب او مجموعة او فرد. انا  ضد اي مجموعة 

مسلحة تقوم بالقتل واالرهاب  يف شوارع باريس  
وواشنطن وموسكو او بريوت او اي مدينة ، لكن 
ماذا عن امريكا التي تنرش  قواعد العسكر والرعب 
يف دول العامل  قاطبة واجتاحت العراق وقتلت 
مليونا ونصف مليون عراقي. اذا اردنا ان نعالج 
موضوع االرهاب نحتاج  اىل وقف ارهاب الدول 

والعمل عىل تحقيق الحقوق االساسية لالنسان.

■  ملاذا نرى ارضا خصبة امام هذه الجامعات 
االرهابية يف منطقتنا؟

□ السبب يف ذلك حصول تشويه يف املفاهيم 
ونقص يف العملية الرتبوية،  اضافة اىل اغراءات 
التطرف، ثم ان قسام من اهل املجتمع يحكمه  
الجهل. اذا اردنا معالجة االرهاب يف مجتمعنا 
وغريه لنعمل عىل تجفيف منابع الدعم لهذه 

املجموعات.

■  االستثامر يف الرتبية يف لبنان هل يتم عندنا 
بالطرق الصحيحة؟

□  انا غري مطمنئ عىل احوال الرتبية يف لبنان، 
واقول ان معظمنا يعلم بال تربية والبيوت تؤمن 
تربية.  بال  واللباس  والرشاب  الطعام  الوالدها 
اما بيوت العبادة فهي تقدم خطابا تقليديا ال 
الجيل واملفاهيم املعارصة   يستجيب تطلعات 
قائم  متطرف  انفعايل  خطاب  تقديم  يتم  او 
عىل الشتائم يجذبهم اىل مواقع  خاطئة واىل 
رد الفعل. عىل الدولة ان تواكب عملية الفكر 
التصالحي. شبابنا يقفون عىل ابواب السفارات، 
كأن االرحام عندنا مصانع تخرج الشباب لنعطي 
املوارد  اهم   البرشي  املورد  غرينا.  اىل  الرثوات 
االقتصادية عىل االطالق حتى اذا اردنا النهوض 
بلبنان االنسان اللبناين  صاحب الكفايات املهنية 
والخربة وتلقف اسواق العمل يف الخارج ويبدع 
وينتج ويحصل عىل رواتب مرتفعة. لكن نحن 
يف الوطن نخرس هذه الطاقات. ملاذا ال نذهب 
يف االستثامر االقتصادي من اجل اسرتجاع اوالدنا 
عائالتهم.  احضان  يف  وليبقوا  وطنهم،  ليبنوا 
نسري يف لبنان عىل قاعدة يا مقيمني هاجروا. 
املواطنة الصحيحة اذا اردنا املواطنة والتعاون 
عىل وحدة طرح، هل يجوز ان نبقى بال كتاب 
من  مواطنة  سنبني  وكيف  املدارس  يف  تاريخ 
الطوائف  عىل  الوطن  نقدم  ان   يجب  دونه. 

ورفع شعار الوطن اوال.

الدكتور اسعد سحمراين.

كأن االرحام عندنا 
مصانع تخّرج الشباب لنعطي 

الثروات الى غيرنا
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النسبية على الطريقة اللبنانية: 
أيار 2018 في إنتظار 

االنتخاب  قانون  التحفظات عن  تكن  ايا 
واملالحظات،  املآخذ  تكن  وايا  الجديد 
فان  املقرتفة،  والثغر  السيئات  تكن  وايا 
يجربه  مل  قانون  عىل  املسبق  الحكم 
سأله  عتيقاً  يشبه موظفا  بعد  اللبنانيون 
لالحتفاظ  تعمل  كيف  "جديد"  له  زميل 
بوظيفتك؟ فاجابه: اقول ال لكل "جديد"

يقول نابوليون بونابرت ان رجل السياسة يفكر يف 
االنتخابات املقبلة، ورجل الدولة يفكر يف االجيال 

املقبلة. 
مل  اللبناين،  الدستور  اعالن  تاريخ  عاما،   91 منذ 
هم  التي  تلك  تشبه  انتخابات  اللبنانيون  يعرف 

مقبلون عليها يف ايار 2017.
اعتاد اللبنانيون عىل نواب منتخبني - معينني قبل 
االستقالل.  بعد  منتخبني   - ومعينني  االستقالل، 
احالم  وكاسحات  وجرافات  ومحادل  بوسطات 
ان  تقدم  ما  يعني  ال  التطوير.  يف  واالمل  التغيري 
القانون هو املنتهى والغاية، وان اقراره يعني خامتة 
االحزان الدميوقراطية وبزوغ عرص االنوار التحررية، 
واعالء ارادة الشعب اللبناين عىل "االيرادات" الذي 
يأمل واضعو هذا القانون يف ان يجنوها منه واال 

يكون مصريهم كرباقش التي جنت عىل نفسها.
رافضو القانون الجديد يرون فيه متديدا ثالثا مقنعا 
ان  ويعتربون  التقني،  التمديد  مبصطلح  ومغلفا 
قياسها  عىل  انتجته  املوجودة  السياسية  الطبقة 
من  الشعبية  االرادة  عىل  الهيمنة  امد  الطالة 
طريق تقسيم الدوائر والصوت التفضييل املقترص 
"الدعاية"  القانون  رافضو  ويسّخف  القضاء.  عىل 
املضخمة للقانون عىل انه نسبي بامتياز، ويقولون 
انه استنسايب بجدارة ويفّرغ النسبية من مضمونها 
االصالحي ويكرّس النظام الطائفي واملذهبي، وهو 
ومنتظرة  مطلوبة  اصالحات  اي  من  خال  قانون 
مثل خفض سن االقرتاع والكوتا النسائية وتنخيب 
العسكريني واملنتمني اىل االسالك االمنية. يقولون 
ان ظاهره نسبي وباطنه اكرثي. قالبه جديد وقلبه 

قديم. يقولون ايضا ان املساواة غائبة يف تقسيم 
الدوائر، فبعضها صغري جدا نسبة اىل عدد املقاعد 
ـ  الشوف  اما  - صيدا،  مثل جزين  لها  املخصصة 

عاليه فكبرية وفيها 13 نائبا. 
بداية  انه  يقولون  له  القانون واملنظرون  منارصو 
والخارطة  الداخيل  املشهد  يف  التغيري  رحلة 
التغيري  ببطء لكن بارصار وثبات.  السياسية، ولو 
اىل  اللبناين  االنتخايب  النظام  انضامم  هو  االبرز  
نادي النسبية للمرة االوىل، واالنجاز االهم يف رأي 
هؤالء ان القانون الجديد عىل زالته وهّناته وعرثاته 
)التي قد تظهر يف اآللية والتطبيق والنتائج الحقا( 
الغى الخيارات املدمرة واملؤذية مثل الفراغ القاتل 

والتمديد املرفوض والستني املبغوض.
التقسيامت  ان  الرافضون ينطلقون من  واذا كان 
النسبية  مضمون  من  القانون  افرغت  والضوابط 
وجعلته اقرب اىل االستنسابية، فان الواقعية تفرتض 
يف رأي املعسكر املقابل - اي انصار القانون - اعتبار 
السياق  ما حصل خطوة مهمة ونقلة من خارج 
بعض  معتورة  جاءت  وان  عقود  منذ  املعيوش 

اليشء، ومشوبة بعيوب وموسومة بثقوب. 
مفصل  القانون  ان  يعتربون  املعرتضون  كان  واذا 
عىل قياس "الطبقة الحاكمة"، بدليل عدم خفض 
الكوتا  املغرتبني وغياب  االقرتاع وعدم متثيل  سن 
النسائية، فمن ايجابيات التوصل اىل قانون - يرد 
محامو الدفاع - تنفيس االحتقان السيايس وخفض 
منسوب السجال الكالمي الذي يخىش ان يتحول 
التقاط  فرصة  االقتصاد  ومنح  شارعي  نزال  اىل 
الحيايت  االحتباس  من  مقلقة  فرتة  بعد  االنفاس 

واالختناق املعييش، واعطاء املوسم السياحي جرعة 
االثر  ركود وجمود، فضال عن  بعد  ايجابية  دعم 
االيجايب الذي تركه مجرد االعالن عن االتفاق لدى 
الذين يخشون متدد  اللبنانيني  رشائح واسعة من 
التوتر االقليمي اليهم، وانحسار مساحة التفاهم 
الداخيل وتراجع هامش االستقرار السيايس الذي 
نجحوا بارساء معادلته يف االنتخابات الرئاسية ويف 
تشكيل الحكومة وبيانها الوزاري، واليوم مع قانون 

االنتخاب الجديد.
العامد  البالد  رئيس  تعهد  يقرن  الجديد  القانون 
قانون  للبنانيني  يكون  ان  والتزامه  عون  ميشال 
انتخابات يريس دعائم التمثيل الصحيح ومينت ركائز 
ومكونات  ورشائح  لفئات  الدميوقراطي  الخيار 

واطياف الشعب اللبناين.
او   - موعدها  تحديد  تم  االنتخابات  ان  صحيح 
باالحرى ترحيلها - يف ايار 2018، اال ان اللبنانيني 
الطائف  اتفاق  منذ  االقل  عىل  انتظروا  الذين 
بوادر وبشائر قانون منصف وعادل مل يتحقق يف 
عهود سابقة ميكنهم االنتظار سنة ليدشنوا مرحلة 

جديدة من الخيار والقرار.
ال  واقع  وهو   - الساعة  حى  والواضح  الثابت 
وهي  ثابتة  التسوية  ان   - اعىش  عني  تخطئه 
تضيف  وانها  واملنعة،  القوة  من  مزيدا  تكتسب 
عدمية  ليست  وخطوات  توافقات  رصيدها  اىل 
املسلح  االسمنت  من  املزيد  صّب  لجهة  الداللة 
وليس  رضائية  تسوية  وهي  وبنيانها  اعمدتها  يف 
وِعرَب  الحارض  صور  تستحرض  تسوية  اكراهية، 
التجارب  املفيدة من  الدروس  املايض وتستخلص 
املرّضة. تسوية ينزل فيها الجميع من عىل شجرة 
الواقع  ارض  اىل  العالية  الغالية والسقوف  االمثان 

والواقعية، ال االمر الواقع والالعقالنية.
من نافل القول ان غالبية القوى املؤثرة والفاعلة 
خال  ما  شتى،  العتبارات  للنسبية  معارضة  كانت 

يستكمل  القانون 
مسار التسوية التي بدأت 

والحكومة بالرئاسة 
معارضوه يرونه ابتزازا، 
ومناصروه يرونه انجازا

تقرير
جورج ياسمني

georgesyasmine@hotmail.com
من  يكون  لن  وامل.  الله  وحزب  عون  الرئيس 
املفيد الخوض يف الدوافع التي حملت افرقاء عىل 
جعلتهم  التي  االعتبارات  وال  النسبية،  مناهضة 
الحالل.  ابغض  او  املمكن  افضل  يعتربونها  الحقا 
هامش  وان  تقدم،  التسوية  منطق  ان  املهم 
االختالف تقلص، وان شقة الخالف ضاقت. الجميع 
ايجابية.  زاوية  من  تحقق  ما  اىل  ينظر  ان  ميكن 
استيالد  برضورة  نادوا  لطاملا  الذين  فاملسيحيون 
قانون جديد مينُع استالب نوابهم واالنقالب عىل 
متثيلهم، ال ميكن لهم اليوم اال ان يعطوا القانون 
الجديد فرصة ومحاولة لالتيان بعدد مقبول من 
نوابهم باصوات املجموع املسيحي. وهو بطبيعة 

الحال مل يكن ليتحقق لو بقي قانون الستني.
اما الطائفة الشيعية - رائدة الطرح النسبي - فقد 
النظام  اتجاه  يف  الدفع  يف  الفتة  خطوة  خطت 
يف  الصفوف  وتقدمت  الرافعة  فشكلت  النسبي 

معركة القانون النسبي.
الركن  املستقبل  تيار  ميثل  التي  السنية  الطائفة 
االول يف متثيلها النيايب والسيايس والشعبي، دخلت 
املعرتك النسبي بعد طول رفض، وبعد ارصار عىل 
التمسك بالنظام االكرثي العتبارات مرتبطة بربط 
النزاع مع املقاومة وسالحها عىل ما دأب اركانها 
تأكيده.  عىل  فيها  واملسؤولون  والوزراء  والنواب 
والقبول بالقانون النسبي - ال بل السعي الجدي 
تطورا  يشكل   - امامه  من  العقبات  تذليل  اىل 
نوعيا ومؤرشا ايجابيا اىل بداية فك االشتباك وحل 
النزاع القائم حول هذه االشكالية، ومؤرشا ايجابيا 

وتوسيع  التفاهم  من  جديدة  مرحلة  بداية  عىل 
بني  الجفاء  مصادر  وتجفيف  االلتقاء  مساحات 

مكونني كبريين واساسيني يف الرتكيبة اللبنانية.
اما الطائفة الدرزية، ورغم معارضة الزعيم االوسع 
النسبي،  للنظام  جنبالط  وليد  لقواعدها  متثيال 
تغلبت املسؤولية الوطنية عىل الهواجس املناطقية 
بالقبول بتسوية منطقية تحرتم وتراعي خصوصية 
معينة يف دائرة الشوف وعاليه، وتعطي الرشعية 
للخطوة  املرشوعية  ومتنح  االنتخابية  للعملية 

السياسية التي اوصلت اليها. 
القوى  عىل  سيكون   2018 ايار  حتى  االن  من 
ستخوض  التي  والكتل  واالحزاب  السياسية 
تتعامل مع جملة وقائع وحقائق  ان  االنتخابات 
ال ميكن تجاهلها يف القانون الجديد. فهو - عىل 
صعيد التطبيق - ال يتيح الي فريق سيايس او تيار 
عن  )مبعزل  مسبقة  معرفة  عىل  يكون  ان  حزيب 
االستطالعات واالحصاءات( مبا سيناله يف املعركة 

االنتخابية او يحققه عىل مستوى املقاعد النيابية. 
وهو امر مل يكن حاصال يف النظام االكرثي حيث 
يكون  لن  انه  اضف  عنوانه".  ُيقرا من  "املكتوب 
ايضا يف مقدور اي قوة سياسية ان تحتكر التمثيل 
املطلق يف هذه الطائفة او تلك، ويف هذه املنطقة 
او تلك، باعتبار ان النسبية تفتح الباب وتفسح يف 
املجال امام متثيل قوى اخرى من هذه الطائفة او 
تلك، سواء كانوا من احزاب اخرى ام من املجتمع 
االحزاب  او  املستقلة  الشخصيات  من  او  املدين 
التي لها حضور شعبي او تأثري عىل مجموعة او 
رشيحة معنية. وهذا االمر هو ما سيدفع برؤساء 
الكتل واالحزاب والتيارات التي ستشكل اللوائح، 
اىل "االستعانة" بشخصيات لها حضورها الشعبي 
املدين،  او  االكادميي  او  االجتامعي  او  الحزيب  او 
وارشاكها يف اللوائح باعتبارها قيمة مضافة ميكن 

ان تزيد يف حظوظ نجاح الالئحة التي يشكلون.
االنتخايب  االستحقاق  يف  واملنتظر  املهم  الفارق 
املقبل سيكون يف توقع ارتفاع نسبة املشاركة يف 
االنتخاب من فئات ومجموعات بقيت عىل هامش 
العمليات االنتخابية السابقة عىل النظام االكرثي، 
او ابقت نفسها طوعا خارج املشاركة القتناع منها 
بأن مشاركتها لن تقدم او تؤخر يف مسار النتائج 
املرتقبة باعتبار ان "ما كتب قد كتب" يف النظام 
نقطة  بنصف  احدهم  فيه  يربح  الذي  االكرثي 
فوق الخمسني يف املئة ويخرس الثاين بفارق نصف 
نقطة. علام انه حاز عىل نصف االصوات تقريبا يف 
تطبيق غري عادل وغري منصف لقاعدة: ما لنا لنا 

وما لكم يؤخذ منكم. 
االحزاب  بعض  تتمكن  ان  املنتظرة  التوقعات  يف 
الكربى،  اللوائح  بعض  خرق  من  والشخصيات 
كل  يف  املشاركة  اللوائح  تعددت  اذا  خصوصا 
اىل  الذي سيؤدي  االمر  لوائح.  اىل 3  لتصل  دائرة 
توزع املقاعد عىل كل اللوائح والكتل التي تحصل 
عىل نسبة تؤهلها للنجاح، وبالتايل دخول الندوة 
املشهد  تغيري يف  اىل حصول  ما سيؤدي  الربملانية 
النيايب وخارطة ساحة النجمة بنسبة تصل اىل %20 
وفق خرباء واختصاصيني يف الشأن االنتخايب التقني. 
من االن حتى ايار 2018: قانون االنتخاب اصبح 
الشجرة.  عىل  زالت  فام  االنتخابات  اما  باليد، 
لكن االهم االهم ان اللبنانيني بدأوا سلوك طريق 
شقوها بانفسهم وانتاج حلول من صنع ارادتهم، 
صناعة  هي  محلية  صناعة  اىل  االعتبار  واعادوا 

القرار... صنع يف لبنان.

االتفاق االنتخايب اعاد االعتبار اىل صناعة القرار يف لبنان.

النسبية اللبنانية: القانون باليد واالنتخابات عىل الشجرة.
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الحرب لن تتوقف يف العراق وال يف سوريا بعد تحرير املوصل والرقة.

تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

"سوريا الديموقراطية" و"درع الفرات" في مواجهة التنظيم
معركة تحرير الرقة تطلق مرحلة ما بعد "داعش"

انطلقت معركة تحرير مدينة الرقة عىل ايقاع تطورات متسارعة يف املنطقة بدلت يف مسار الحرب السورية التي انتقلت من 
حرب داخلية بني نظام ومعارضة، اىل مرسح عمليات اقليمية ودولية. مل تنتظر هذه املعركة انتهاء معركة املوصل، وامنا بدت 

متناسقة مع معركة اخرى هي معركة الحدود السورية ـ العراقية، والسباق االيراين ـ االمرييك املحموم للسيطرة عليها 

الرقة كان كافيا لفتح صفحة  انطالق معركة 
ومرحلة ما بعد "داعش" الذي خرس عاصمته 
دولة  كمرشوع  وانتهى  وسوريا،  العراق  يف 
معركة  وصول  مع  للحدود  عابرة  اسالمية 

تحرير املوصل اىل نهاياتها. 
والرقة  العراق،  يف  "داعش"  عاصمة  املوصل 
صعبة  فيها  واملعركة  سوريا،  يف  عاصمته 
عىل  املفتوحة  املنطقة  جغرافية  اىل  نظرا 
)املفتوحة  الزور  ودير  الحسكة  محافظات 
وغربا  الرشقي(،  الجنوب  يف  العراق  عىل 
يف  وشامال  وحمص،  حامه  محافظتي  عىل 
ونظرا  املشاركة.  تريد  التي  تركيا  اتجاه 
واسرتاتيجيا،  عسكريا  املعركة  اهمية  اىل 
الرقة من "داعش"  انطلقت عملية استعادة 
ريف  يف  التمهيدية  املعارك  من  اشهر  بعد 
ترشين  يف  بدأت  االوىل  املراحل  املحافظة. 
 30 حواىل  مبشاركة  املايض  العام  من  الثاين 
الف عنرص من "قوات سوريا الدميوقراطية" 
مواجهة  يف  الفرات"  درع  و"قوات  الكردية 

حواىل 3500 عنرص من "داعش". 
تكتسب الرقة اهمية بالغة للقوات النظامية 
وفصائل  الدويل  والتحالف  "داعش"  وتنظيم 
الدميوقراطية".  سوريا  و"قوات  املعارضة 
املحافظات  بني  من  االوىل  هي  فاملحافظة 
سيطرة  عن  بالكامل  تخرج  التي  السورية 
مركز  واكرب  اول  وهي  النظامية.  القوات 
يف  "داعش"  عنارص  عليه  يسيطر  حرضي 
املفرتضة  التنظيم  عاصمة  انها  كام  سوريا، 
وخسارتها ستكون رضبة قاصمة له عسكريا 
اقتصاديا،  مركزا  تشكل  اذ  وماديا.  ومعنويا 
متدفقة  مالية  موارد  "داعش"  زودت  وقد 
الرقة  موقع  ان  االستمرار. كام  ساعدته عىل 
عىل نهر الفرات ممر تواصل بري لعدد من 

السورية.  املحافظات  بني  الرسيعة  الطرق 
التابعة  الطبقة  مدينة  يف  الثورة  سد  اما 
الطاقة  لتزويد  فيعد مصدرا  الرقة،  ملحافظة 
ملن  يسمح  جرسا  يعترب  كام  الكهربائية، 
يسيطر عليه بحرية الحركة بني غرب الفرات 

ورشقه. 
واملعنوية  االسرتاتيجية  االهمية  ضوء  يف 
يغادرها  ان  املستبعد  من  للرقة،  الكبرية 
كبرية.  عسكرية  بهزمية  اال  التنظيم  عنارص 
النها  ال  كبرية،  اهمية  معركتها  تكتسب 
فقط عاصمة "داعش" ومركز ثقلها، امنا الن 
تحريرها سيخلق معادلة جديدة يف الجغرافيا 
السورية لعل من اهم معاملها والدة اقليم يف 
الكردية  القوات  سيطرة  تحت  سوريا  شامل 
يف  املبارش،  االمرييك  للنفوذ  اسرتاتيجيا  يتبع 
البالد  وسط  حامه  من  متتد  منطقة  مقابل 
تحت  والساحل  دمشق  العاصمة  اىل  وصوال 
وااليراين،  الرويس  وحليفيه  النظام  سيطرة 
ومنطقة يف الشامل يف شكل مثلث ميتد من 
سيطرة  تحت  واعزاز  الباب  نحو  جرابلس 
من  مبارشة  برعاية  الفرات"  "درع  قوات 
الشامل  اقىص  يف  منطقة  تبقى  فيام  تركيا، 
سيطرة  تحت  ادلب  محافظة  اي  الغريب، 

املسلحة. الجامعات 

للحصول  الجميع  يتسابق  الواقع،  هذا  امام 
انطالقا  ليس  الرقة،  معركة  يف  دور  عىل 
بل  فحسب،  "داعش"  محاربة  شعار  من 
التي  باالوراق  تتعلق  سياسية  لحسابات 
الحل  معركة  يف  املنترص  الطرف  سيمتلكها 
اىل  بالنسبة  الجوهرية  فالقضية  السيايس. 
اقليم  اسس  ترسيخ  بكيفية  تتعلق  االكراد 
الفيديرالية  يساعدهم عىل رؤيتهم يف فرض 
وال  النظام  بقبول  تحظ  ومل  اعلنوها  التي 
املعارضة، فيام القضية االساسية بالنسبة اىل 
تركيا منع اقامة مثل هذا االقليم انطالقا من 
حساباتها الكردية الخاصة التي تتجاوز اكراد 
عموما،  واملنطقة  الداخل  اكراد  اىل  سوريا 
اما  االرض.  عىل  اجندتها  فرض  عن  فضال 
بالنسبة اىل النظام، فالقضية تتعلق برشعيته 
االمريكية  االدارة  مع  عالقة  فتح  وبامكان 
فيام  "داعش"،  محاربة  بوابة  من  الجديدة 
روسيا ال تريد ان تقلب هذه املعركة اوراق 

الساحة السورية ملصلحة واشنطن.
ـ  االمرييك  الخالف  فتحت  الرقة  معركة 
مرصاعيه،  عىل  سوريا  اكراد  حول  الرتيك 
القرار  بعد  اندلع  الذي  التوتر  نار  واججت 
ترامب  دونالد  االمرييك  الرئيس  اتخذه  الذي 
لتتوىل  سوريا،  يف  الكردية  القوات  بتسليح 
املسألة  هذه  املعركة.  يف  الحربة  رأس  دور 
)تسليح االكراد( تستفز االتراك وتثري غضبهم 
التي  الدولتني: تركيا  وتظل موضع جدل بني 
الكردية  الشعب  حامية  وحدات  تعترب 
لحزب  السوري  والفرع  ارهابيا  تنظيام 
التي  املتحدة  والواليات  الكردستاين،  العامل 
تعترب هذه الوحدات رشيكا مهام يف الحرب 
جدارتها  اثبتت  وقد  "داعش"،  تنظيم  عىل 

القتالية عىل االرض. 

الطريق  هذه  قطع  يريدون  االمريكيون 
الحيوية يف اطار اسرتاتيجيا فصل سوريا عن 
العراق واضعاف النفوذ االيراين، وااليرانيون 
يريدون فتح هذه الطريق التي تضمن لهم 
سوريا  يف  حلفائهم  اىل  االمدادات  وصول 
الرئيس  نظام  بقاء  مرشوع  وتدعم  ولبنان 

بشار االسد.
محاور  عىل  كبرية  تعزيزات  تصل  وبينام 
استعدادا  تدمر،  مبدينة  املحيطة  الجبهات 
السخنة،  بلدة  اتجاه  يف  عسكرية  لعملية 
الجيوش  االمريكية  املتحدة  الواليات  تحشد 
وهي  السورية،  الحدود  قرب  االردن،  يف 
اقامة حزام امني يف الجنوب والرشق  تريد 
للضغط  استخدامه  بهدف  السوريني 
مفاوضات  اي  ويف  ميدانيا،  دمشق  عىل 
طريق  فتح  دون  والحؤول  مستقبلية، 

دمشق - بغداد الربية.
يرى احد الخرباء يف شؤون الرشق االوسط يف 
العسكرية  ـ  السياسية  للتطورات  له  قراءة 
االخرية )زيارة ترامب، قمم الرياض، معركة 
الرصاع  ان  العراقية...(  ـ  السورية  الحدود 

يف  الثانية  املرتبة  يف  يعد   مل  ايران  مع 

اما الرئيس الرتيك رجب طيب اردوغان الذي 
تركيا  بني  االسرتاتيجي  التحالف  ان  يعترب 
مع  يتناىف  الناتو  حلف  خالل  من  وامريكا 
الدعم االمرييك لالكراد، فحاول اقناع ترامب 
بتغيري موقفه يف ملف الرقة، وتصحيح خطأ 
وحتى  الكردية،  الوحدات  تسليح  قراره 
حاول اقناعه بالتعاون العسكري مع الجيش 
الرتيك ضد "داعش" يف سوريا، النه ال ميكن 
التنظيم االرهايب عرب منظامت  محاربة هذا 
القضاء  ميكن  وال  )كردية(،  اخرى  ارهابية 
تركيا  دون  من  املنطقة  يف  االرهاب  عىل 
عىل  الحرب  يف  ناجحا  منوذجا  قدمت  التي 
"داعش" من خالل عملية "درع الفرات" يف 

شامل سوريا.
واولوياته.  رأيه  يغري  مل  ترامب  لكن 
يف  السوريني  االكراد  بتسليح  تقوم  فادارته 
الرقة  عىل  السيطرة  الستعادة  جهد  اطار 
بتضييع  تخاطر  ولن  "داعش"،  عاصمة 
ومؤيدون  "اشداء"  حلفاء  يخوضها  معركة 
ان  ما ميكن  لواشنطن. اقىص وافضل  بشدة 
شأن  يف  تأكيدات  الردوغان  ترامب  يقدمه 
الكردستاين  العامل  املوقف من حزب  ثبات 

الرتيك،  القومي  االمن  عىل  ومخاطره 
لجهة  الرقة  مبعركة  تتعلق  وتطمينات 
ستكون  الرقة  ستحارص  التي  القوات  ان 
وان  السوريني،  العرب  من  غالبيتها  يف 
بعد  الرقة  يف  تبقى  لن  الكردية  الوحدات 
تحريرها، وان الرتكيبة السكانية يف املنطقة 
يف  االمريكية  االدارة  وستتوسط  تتغري  لن 
بلدات  باعادة  االكراد  مبوجبه  يقوم  اتفاق 
سيطروا  ان  سبق  سنّية  عربية  غالبية  ذات 
املدعوم  الحر  الجيش  اىل فصائل من  عليها 

من تركيا.
اشتباك  ظل  يف  فقط  تدور  ال  الرقة  معركة 
ظل  يف  ايضا  وامنا  تريك،  ـ  امرييك  سيايس 
اشتباك سيايس وشبه عسكري امرييكـ  ايراين. 
يف  بدأ  امرييك  ـ  ايراين  سباق  مثة  الواقع  يف 
للوصول  العراقية  ـ  السورية  الحدود  اتجاه 
ينبئ  السباق  هذا  مبمراتها.  والتحكم  اليها 
الثانية من حيث حجمها  مبعركة كربى هي 
تفوقها  بل  ال  حلب،  معركة  بعد  ورضاوتها 
الحدود  معركة  الن  االسرتاتيجي،  البعد  يف 
العراقية ـ السورية هي معركة الخط الذي 
يوصل ايران اىل بريوت عرب بغداد ودمشق: 

معادلة جديدة في 
الجغرافيا السورية ووالدة 

اقليم كردي
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الحرب  بعد  االمريكية  االولويات  سلم 
مسارين  يف  الهدفان  بات  "داعش".  عىل 
فيها  يدير  التي  والطريقة  معا.  متوازيني 
معركة  املنطقة  يف  ورشكاؤهم  االمريكيون 
تسعى  العراقية   - السورية  والحدود  الرقة 
لذلك  الحدود.  اىل رسم خريطة هذه  سلفا 
وانذارات  رضبات  توجيه  يف  يرتددوا  مل 
تحاول  دمشق  يف  للنظام  حليفة  قوى  اىل 
االقرتاب من قواعد تشغلها فصائل تدعمها 
ترغب  االدارة  ان  ذلك  يعني  وال  واشنطن. 
تريد  ما  بقدر  واسعة  ميدانية  مواجهة  يف 
عىل  تقوم  تقليدية  امريكية  سياسات  تأكيد 
استخدام القوة او التلويح بها كعصا غليظة 

من اجل تعزيز دور الديبلوماسية. 
بقدر  االيراين  للدور  نهاية  ذلك  يعني  ال 
تستمر،  قد  الخالقة"  "الفوىض  ان  يعني  ما 
وال  سوريا  يف  تتوقف  لن  الحرب  ان  اي 

وال  والرقة.  املوصل  تحرير  بعد  العراق  يف 
عىل  املواجهة  هذه  يف  واشنطن  تعتمد 
العسكري. بل تغازل قوى سياسية  الجانب 
القوى.  ميزان  تعديل  اجل  من  بغداد  يف 
ناهيك باقليم كردستان املستعجل االستفتاء 
عىل االستقالل، وهو ما قد يزيد الفوىض يف 

املنطقة ويخلط الكثري من االوراق.

ان  االمرييك  التحرك  يف  يثري  ما  ابرز  لعل 
ستشعر  املنطقة،  يف  االخرى  الكربى  القوى 
بان يدها مل تعد مطلقة فيه. فام يسعى اليه 
اىل صدارة  بالده  اعادة  هو  ترامب  الرئيس 
العالقات  خريطة  رسم  يف  والفعل  املوقف 
واملصالح يف الرشق االوسط. وتالقت رغبته 
زمام  استعادة  يف  السعودية  رغبة  مع 

املبادرة من دول الجوار العريب. 
يف  االسالمية   - االمريكية  القمة  ان  صحيح 
االوسط  الرشق  لـ"تحالف  تؤسس  الرياض 
مثة  ان  ايضا  الصحيح  لكن  االسرتاتيجي"، 
مواجهة  اىل  ستسعى  املنطقة  يف  قوى 
الجمهورية  وليست  التحالف،  هذا  اهداف 
وروسيا  تركيا  هناك  بل  وحدها،  االسالمية 
ايضا. فهذه القوى الثالث ال تريحها الرشاكة 
وحلفائها  املتحدة  الواليات  بني  املتجددة 

التقليديني يف الرشق االوسط.

الرقة عاصمة "داعش" يف سوريا، ولها اهمية رمزية واسرتاتيجية.

معركة الرقة فتحت باب
الخالف االميركي ـ التركي، 

وتجري في ظل اشتباك 
اميركي ـ ايراني

أمنك بأمان
بالتعاون مع المديرية العامة لألمن العام،  

تعرض إذاعة "صوت لبنان" 93.3،  
برنامج "أمنك بأمان"، والذي يُبثّ كلّ  

ا  المديرية العامة لألمن العاميوم إثنين عند الساعة 11.20 صباحً
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تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

خطة ترامب لسالم املنطقة: قّمة ثالثية 
وثيقة مبادئ، مفاوضات ثنائية، حوافز اقتصادية 

باب  من  االوسط  الرشق  يدخل  ان  ترامب  دونالد  االمرييك  الرئيس  قرر  عندما 
السعودية، اعلن يف سياق تصفية االرث السيايس لسلفه باراك اوباما انه يسعى 

اىل استعادة الحلفاء التقليديني المريكا، واحتواء املرشوع االيراين املتعاظم. 
وعندما قرر ان يغادر املنطقة من باب ارسائيل، اعلن انه يف صدد اعادة االعتبار 

اىل مسألة الرصاع الفلسطيني ـ االرسائييل 

اهملت  الفلسطينية  القضية  ان  يف  شك  ال 
رف  عىل  ووضعت  االخرية،  السنوات  يف  كثريا 
االنتظار، وان الرئيس االمرييك دونالد ترامب يف 
صدد االعداد لخطة تحريك مفاوضات السالم، 
الدولتني”. لكن  االعتبار اىل مرشوع “حل  ورد 
وفق منهجية جديدة وخطة حل مبتكرة تأخذ 
يف  الحاصلة  الجذرية  املتغريات  االعتبار  يف 

املشهد االقليمي.  
مبادئ  وثيقة  صوغ  اىل  ترامب  ادارة  تسعى 
يف  اقرارها  يجري  الجوهرية  املسائل  لحل 
الجاري،  نيويورك يف متوز  ينعقد يف  ثاليث  لقاء 
ـ  االرسائيلية  املفاوضات  اساسها  عىل  وتجري 
موازاتها  يف  ينشأ  ان  عىل  ثنائيا،  الفلسطينية 
املفاوضات  لهذه  داعم  عريب  اقليمي  محور 
اليه  يحتاج  الذي  والتشجيع  الغطاء  يوفر 
الذي  السيايس  والثمن  الفلسطيني،  الجانب 
تريده ارسائيل عرب تطبيع العالقات مع العرب. 
فاالولوية عند رئيس الوزراء االرسائييل بنيامني 
نتنياهو هي التوصل اىل تسوية مع العامل العريب 
“املعتدل” التي متهد لتسوية مع الفلسطينيني.

السعودية  اململكة  اىل  ترامب  زيارة  كانت  اذا 
فان  اوسطية،  الرشق  جولته  يف  االساس  هي 
اىل  وترتكز  وامتداد  تتمة  ارسائيل  اىل  زيارته 
الذي  الجديد  العريب  السعودية والوضع  نتائج 
االمريكية  املؤرشات  اوىل  واطلقت  عليه.  يبنى 
تحريك  او  احياء  امكان  صعيد  عىل  الجديدة 
الذي  السالم  عملية  من  الفلسطيني  املسار 
غط يف سبات عميق منذ مثاين سنوات لسببني 
العريب  الربيع  وحروب  ثورات  االول  اساسيني: 
املشهد  وقلبت  االولويات  ترتيب  اعادت  التي 
القضية  وانزلت  عقب،  عىل  رأسا  االقليمي 
انكفاء  والثاين  الرتتيب.  اسفل  اىل  الفلسطينية 

تقدم  الذي  املطرد  النحو  عىل  املستوطنات 
عليه ارسائيل ميثل عقبة حقيقية العادة اطالق 

عملية السالم.
موقف  اىل  بالنسبة  الغموض  عىل  االبقاء  ـ 
القدس  اىل  االمريكية  السفارة  نقل  من  االدارة 
االنتخابية،  حملته  خالل  ترامب  لوعد  تنفيذا 
حيث اعربت االدارة اكرث من مرة عن مواقف 

توحي بالرتيث يف تحقيق هذا الوعد.
ـ تأكيد محورية البعد االقليمي للتسوية كركيزة 
ما  وهو  السالم،  عملية  بازاء  االدارة  لتحرك 
ميكن تفسريه باكرث من احتامل: فاما ان تطالب 
خطوات  عىل  العريب  الجانب  باقدام  االدارة 
تطبيع يف اتجاه ارسائيل لتشجيع نتنياهو عىل 
امليض قدما يف مسرية التسوية، او الضغط عىل 
الجانب الفلسطيني البداء تنازالت، او موافقة 
الجانب العريب عىل تحمل تبعات السالم ماليا 
وسياسيا وامنيا يف شكل التزامات اكرث وضوحا 

وتفصيال عام جاء يف مبادرة السالم العربية.
وتعهدات  وعودا  نفسه  عىل  ترامب  يقطع  ال 
بالحض عىل  السالم، مكتفيا  مسبقة يف عملية 
ارسائيل  واستفادة  الحالية  الفرصة  اقتناص 
تغيري جوهري يف  العريب الحداث  التحول  من 
التوجه اىل عملية السالم ومقاربة االتفاق مع 

الفلسطينيني.
»هناك  ان  االرسائيليني  اىل  متوجها  قال  وهو 
لديهم  بان  االسالمي  العامل  يف  واسعا  شعورا 
قضية مشرتكة معكم، يف التهديد الذي تشكله 
ايران، وهي بالتأكيد تهديد، وال شك يف ذلك«. 
من  الكثري  قرب  ايران  مع  حدث  »ما  اضاف: 
ارسائيل.  اتجاه  يف  االوسط  الرشق  يف  املناطق 
هي  هذه  فان  فوائد،  عن  تحدثتم  ما  واذا 
تجاه  مختلفا  شعورا  ملست  النني  الفائدة، 
جيدا  شعورا  تكن  ال  كانت  دول  من  ارسائيل 
ايجايب  امر  وهذا  قريب،  وقت  حتى  تجاهها 

حقا، ونحن سعداء«.
واشنطن  ان  ديبلوماسية  اوساط  تقدير  يف 
الرشق  يف  االيراين  النفوذ  من  الحد  ستتوىل 
االوسط يف مقابل ان تتوىل السعودية تشجيع 

يعتقد املحللون ان الفرص ضئيلة الحياء عملية السالم. 

عسكريا  االوسط  الرشق  عن  اوباما  ادارة 
الساحة اليران وروسيا. يضاف  وسياسيا لتخلو 
االورويب  االتحاد  ضعف  العاملني  هذين  اىل 

وتراجع تأثريه يف الرشق االوسط.
هناك اعتقاد بأن ترامب ما كان ليزور ارسائيل 
لو مل يحصل تقدم يف االتصاالت يف شأن مبادرته 
السياسية لحل الرصاع التي تقوم عىل املبادرة 
العربية للسالم التي يعارض نتنياهو عددا من 
والعرب  االمريكيني  بني  تفاهامت  مثة  بنودها. 
تقيض بأن يهتم ترامب بلجم نتنياهو والنشاط 
يف  املحتلة  الفلسطينية  االرايض  يف  االستيطاين 
يف  القمة،  عقد  عرقلة  لتفادي   1967 العام 
محمود  الفلسطيني  الرئيس  يقدم  ان  مقابل 
عىل  ويوافق  ثقة  بناء  خطوات  عىل  عباس 
استئناف املفاوضات مع ارسائيل والتحرك ضد 

االرهاب.
الرئييس  الدور  يلعب  ان  ترامب عىل  ويحرص 
يف اعادة احياء مفاوضات السالم، ويعترب ذلك 
تحقيقها يف  اىل  التي يسعى  االهداف  بني  من 
جولته عىل املنطقة، وانه قادر عىل تحقيق ما 
الفلسطينيني  بني  الشاملة«  »الصفقة  يسميه 
من  خالقة  افكار  اىل  استنادا  واالرسائيليني، 
للسلطة  ومالية  اقتصادية  حوافز  اعطاء  بينها 
وتحسن  مشكالتها  تحل  يك  الفلسطينية 
استثامري  برنامج  عرب  النمو  وتعزز  مواردها 

اسرتاتيجي كبري.
االدارة  تحرك  معامل  استرشاف  الصعب  من 
باعتبار  السالم  تجاه عملية  الجديدة  االمريكية 
ىف  زالت  ما  برمتها  الخارجية  سياستها  ان 
بعض  استشفاف  ميكن  انه  اال  التشكيل،  طور 

املؤرشات االولوية، ابرزها:
بناء  مسألة  بأن  االمريكية  االدارة  اقرار  ـ 

مفهوم  وتعديل  االرسائييل،  ـ  العريب  السالم 
عن  والتغايض  السالم«،  مقابل  يف  »االرض 
التطبيع العريب الجاري مع ارسائيل الن جوهر 
الرصاع انتقل من مصري الشعب الفلسطيني اىل 
مصري الدول العربية وانظمتها، واىل الرصاع مع 
ايران ومكافحة االرهاب. يف هذا االطار، يعمل 
ـ  اسالمي  ـ  مسيحي  لقاء  تحضري  عىل  ترامب 
صلح  نحو  العريب  االنعطاف  يغطي  يهودي 

واقعي قبل سالم رسمي.
الفرص  ان  املحللون  يعتقد  االحوال،  كل  يف 
ضئيلة الحياء عملية السالم، الن من الواضح ان 
هذه  وتعقيدات  زواريب  يف  يدخل  مل  ترامب 
العريضة  الخطوط  حتى  يعرف  وال  املسألة، 
ليس  ان  كام  االرسائييل.  ـ  الفلسطيني  للرصاع 
بني  املفاوضات  الحياء  اسرتاتيجيا  اي  لديه 
الطرفني. وال احد يتوقع ان يتمكن ترامب من 
ـ  الفلسطينية  السالم  مفاوضات  احياء  اعادة 

االرسائيلية بسبب معوقات كثرية، ابرزها:
1 - سوف تواجه االدارة االمريكية الوضع املعقد 
املفاوضات  مسار  توقف  اىل  ادى  الذي  ذاته 
منذ فرتة طويلة تزيد عىل سبعة اعوام: التوسع 
املطرد يف عملية بناء املستوطنات االرسائيلية، 
رشوط  وضع  عىل  االرسائييل  الجانب  وارصار 
رأسها  عىل  املفاوضات  الستئناف  مجحفة 

اعرتاف الجانب الفلسطيني بيهودية الدولة.
اليميني  2 - وجود معارضة كبرية يف االئتالف 
الحاكم يف ارسائيل. وتدور يف االئتالف نقاشات 
االرسائييل  فاليمني  املوقف.  هذا  حول  حادة 
الذي كان ينشد فوز ترامب واقام االحتفاالت 
بعد انتصاره، بات متفاجئا من مواقفه، واصبح 
قادة  واطلق  االمل.  وخيبة  بالصدمة  يشعر 
ارسائيل  يف  واملستوطنات،  املتطرف  اليمني 
والواليات املتحدة، حملة سياسية وشعبية بغية 
مامرسة الضغوط عىل ترامب، ليظهر ما سموه 
تغيري  واحداث  اوباما  باراك  سياسة  »الغاء 
حقيقي يف سياسة البيت االبيض« تجاه الرصاع 
بالقدس  باالعرتاف  وذلك  االوسط،  الرشق  يف 
عاصمة الرسائيل، ونقل السفارة االمريكية اليها، 

وفك القيود عن البناء يف املستوطنات.
3 - تخوف نتنياهو من االستناد اىل مبادرة 
دفع  اىل  تضطره  قد  التي  العربية  السالم 
يحاول  الفلسطيني  باملسار  تتصل  امثان 

تجنبها. يف هذا السياق، خالفا لفرتة والية 

الوثيقة السياسية التي اعلنتها حركة حامس ضمنتها املوافقة عىل دولة فلسطينية عىل 
حدود 1967، وهي النقطة االبرز التي اثارت جدال واسعا بني من رأى يف ذلك براغامتية 
ان  قال  ومن  تنازال،  اعتربه  ومن  الدولتني،  بحل  ضمنيا  القبول  حد  اىل  تصل  واقعية 
نفسها  تعد  بانها  التحليل  اىل  ذهب  ومن  التحرير،  منظمة  مواقف  تستنسخ  حامس 

لتأخذ مكان حركة فتح. 
تركز الوثيقة عىل:

قبول الحركة باقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة عاصمتها القدس ضمن حدود 1967، 
كصيغة توافقية وطنية مشرتكة، لكن من دون االعرتاف بارسائيل.

2- رفض كل االتفاقات واملبادرات ومشاريع التسوية الرامية اىل تصفية القضية الفلسطينية، 
والتأكيد عىل حق العودة لالجئني والنازحني الفلسطينيني اىل ديارهم التي اخرجوا منها، او 

منعوا من العودة اليها.
3- مهاجمة املرشوع الصهيوين، مع التفريق بني اليهود كاهل كتاب واليهودية كديانة من 
ناحية، وبني االحتالل واملرشوع الصهيوين من ناحية اخرى، وان الرصاع مع املرشوع الصهيوين 

ليس رصاعا مع اليهود بسبب ديانتهم. وتعترب ان قيام ارسائيل باطل مثل وعد بلفور. 
4- اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية اطارا وطنيا للشعب الفلسطيني يف الداخل والخارج 
يجب الحفاظ عليه، مع رضورة العمل عىل تطويرها واعادة بنائها عىل اسس دميوقراطية.

5- االنفصال العلني عن الصلة التنظيمية مع حركة االخوان املسلمني الدولية، مع التشديد 
عىل رضورة استقاللية القرار الوطني الفلسطيني وعدم ارتهانه لجهات خارجية.

-6 االميان بالتعاون مع جميع الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض التدخل 
يف الشؤون الداخلية للدول، كام ترفض الدخول يف النزاعات والرصاعات بينها، والتأكيد انها 

ليست جزءا من معركة اي تحالفات.
-7 تعريف حامس نفسها كحركة تحرر ومقاومة وطنية فلسطينية اسالمية، هدفها تحرير 

فلسطني ومواجهة املرشوع الصهيوين، مرجعيتها االسالم يف منطلقاتها واهدافها السامية.

حماس: الوثيقة السياسية
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ال  اوباما،  باراك  السابق  االمرييك  الرئيس 
يوجد لدى نتنياهو اي كوابح يف الكونغرس 

ضد ترامب.
الفلسطيني وضعف سلطته  الرئيس  4 - تردد 

وحذره من ترامب.
اىل  الخليجية  االزمة  ارتدادات  وصول   -  5

مفاوضات  ملف  تحريك  اعادت  التي  ارسائيل  اىل  ترامب  دونالد  االمرييك  الرئيس  زيارة  بعد 
السالم و«حل الدولتني«، اجري استطالع للرأي نرش يف وسائل اعالم ارسائيلية واظهر تشددا يف 
املواقف السياسية. قال ان 75% من االرسائيليني ال يرون امال يف التوصل اىل سالم حقيقي مع 
الفلسطينيني، فيام اعلن 67% انهم يفضلون انعدام التسوية عىل تسوية سلمية تتضمن حتى 

سيطرة جزئية عىل القدس الرشقية املحتلة.
وقال 25% ان الحل املفضل لديهم هو اتفاق سالم يتضمن اقامة دولة فلسطينية يف االرايض 
التي تتبقى بعد ضم التجمعات االستيطانية الكربى يف محيط القدس وغور االردن اىل ارسائيل. 
وايد 19% ضم الضفة الغربية اىل ارسائيل ومنح الفلسطينيني بطاقة اقامة من دون حق انتخاب. 

وايد 15% فقط اقامة دولة فلسطينية اىل جانب ارسائيل يف حدود عام 1967.
واعلن 55% معارضتهم تسوية تقوم عىل اخالء جميع املستوطنات يف االرايض املحتلة، فيام 
ايد ذلك 28%. وايد 51% تسوية تقوم عىل ضم الكتل االستيطانية الكربى اىل ارسائيل وتفكيك 

املستوطنات الصغرى املنترشة يف قلب الضفة، وعارض ذلك %35.
وقال 46% انهم يعارضون تقديم اي تنازل يف القدس يف مقابل تحقيق تسوية سلمية، فيام قال 
32% انهم يؤيدون سيادة فلسطينية فقط عىل االحياء العربية يف القدس الرشقية. وايد %15 
فقط ان تكون القدس الرشقية كاملة مع املسجد االقىص تحت السيادة الفلسطينية وعاصمة لها.
واتفق 67% مع القائلني انه يف حال اقامة دولة فلسطينية فان حامس ستسيطر عليها وستكون 

دولة ارهابية تطلق منها صواريخ عىل ارسائيل.
يف  الداخيل  الرشخ  انه   %27 قال  بارسائيل،  املرتبص  االكرب  التهديد  عن  سؤال  عىل  وردا 
و%8  االرسائييل،  اليسار  و%9  الفلسطيني،  االرهاب  انه   %14 ورأى  االرسائييل،  املجتمع 

الربنامج النووي االيراين.

احدث استطالع اسرائيلي:
رفض الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967

واشنطن تحد من النفوذ االيراين، والسعودية تشجع السالم العريب ـ االرسائييل.

الساحة الفلسطينية حيث تواجه حركة حامس 
الخناق  تضييق  اىل  يؤدي  مسبوق  غري  وضعا 
الصعبة:  الخيارات  زاوية  يف  ووضعها  عليها 
سياستها  يف  وتبدل  للضغوط  ترضخ  ان  اما 
ومرشوعها، وهذا ما بدأته بشكل خجول وغري 
الجديدة  السياسية  الوثيقة  خالل  من  كاف 

مواقفها  عىل  تظل  ان  واما  اصدرتها.  التي 
ولكن  للتسوية،  االمرييك  املرشوع  وترفض 
والعزلة.  الحصار  اىل  بها  يدفع  وضع  ظل  يف 
ان  يف  ارسائيل  موقف  تبنى  ترامب  فالرئيس 
حامس منظمة ارهابية وال مكان لها يف معادلة 
حامس  تواجه  بل  ال  والتسوية،  املفاوضات 
مل  طاملا  الخليج  ودول  ذاتها من مرص  التهمة 
تفك ارتباطها باالخوان املسلمني. بعد الخروج 
االول من دمشق والخروج الثاين من الدوحة، 
تجد حامس نفسها بني خيارين: اما االلتحاق 
التعويض  او  املرصي  ـ  السعودي  باملحور 
متجددة  وعالقات  تركيا  مع  راسخة  بعالقات 

مع ايران.
6 - انقسام يهود امريكا بني من هم مستاؤون 
من اندفاع ترامب لتسوية الرصاع االرسائييل - 
الفلسطيني، مستغربني سريه عىل خط اسالفه 
يف ارسائيل، وحيث من املفروض ان يأيت برياح 
جديدة تعزز مكانة ارسائيل حليفا اسرتاتيجيا، 
بشكل  وترتبط  اليهودي  انتامءها  وتعمق 
وبني  االرهاب.  مبكافحة  ومحسوس  ملموس 
من هم يترصفون بحذر شديد وينتظرون كيف 
سيتقدم ترامب اىل االمام، وهل سيضع حكومة 
االستيطانية  سياستها  مسؤولية  عند  نتنياهو 
يدعمون  سوف  انهم  اعالنهم  مع  الرفضية، 
جهوده لتحقيق السالم يف الرشق االوسط، اذا 

اتضح انه جاد ومخلص فيها.
السياسة  يف  مهام  اختبارا  ترامب  ادارة  تواجه 
بعد قبضته  وانه مل يحكم  الخارجية، خصوصا 
عىل التفاصيل الدقيقة للديبلوماسية يف الرشق 
الذين  مستشاريه  كبار  يفتقر  كام  االوسط. 
واالساسية  العملية  املفاوضات  اليهم  اوكل 
بقيادة صهره جاريد كوشنري للخربة، اضافة اىل 
ان ادارته مل تصل اىل اسرتاتيجيا محددة بعد. 
النجاح يف عملية السالم من  ويبدو ان مفتاح 
امن  تعزيز  يف  يتمثل  االمريكية  النظر  وجهة 
االمريكية  الصيغ  فان  هنا،  من  ال.  ام  ارسائيل 
سوف تنحاز تلقائيا اىل مصلحتها، ومن املبكر 
ازاء  الجديدة  االدارة  توجهات  عىل  الحكم 
خصوصا  االوسط،  الرشق  يف  التسوية  عملية 
يف  اقدامها  تثبيت  مرحلة  ىف  زالت  ما  وانها 
ظل ظرف سيايس داخيل خاص وبوادر الرصاع 
يف  الحكم  مؤسسات  من  وعدد  بينها  القائم 

الواليات املتحدة. 
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املديرية  اطلقت  الطبيعية،  والكوارث  االمنية  التحديات واالخطار  استقراره يف مواجهة كل  لبنان وضامن  امن  تعزيز  بهدف 
العامة لالمن العام اخريا برنامج "مواجهة الكوارث واملخاطر االستثنائية"، يف موازاة تعاونها وتنسيقها االمني واالداري يف هذا 

السياق مع كل من الجيش اللبناين وقوى االمن الداخيل وامن الدولة والدفاع املدين وفوج اطفاء بريوت 

فور وقوع كارثة او خطر استثنايئ، تشكل املديرية 
يف  ميدانية  عمليات  غرفة  العام  لالمن  العامة 
مواجهته،  عملية  لتبدأ  الحدث،  وقوع  مكان 
امنيا عرب تصدي عسكرييها ملرتكبيه اذا وجدوا، 
وانسانيا عرب انقاذ املواطنني واسعافهم واغاثتهم 
واملؤسسات  االمنية  االجهزة  مع  بالتنسيق 
االنسانية. كل ذلك وفق خطط محكمة وضعتها 

مسبقا وتم التدرب عليها.
عىل  بناء  الربنامج  هذا  املديرية  اطالق  يأيت 
م/عمليات  5761/ع  رقم  الخدمة  مذكرة 
قيادة  عن   2002 حزيران   20 يف  صدرت 
مراحل  تطبيق  استكاملها  سياق  يف  الجيش 
الشامل  واالمن  االستباقي  االمن  اسرتاتيجيتي 

اللتني اعتمدتهام منذ خمس سنوات. 
ما  االستثنائية؟  واملخاطر  الكوارث  تعريف  ما 
لالمن  العامة  املديرية  وضعت  هل  انواعها؟ 
تشكل  كيف  منها؟  لكل  مستقلة  خطة  العام 
غرف العمليات امليدانية؟ وما االجراءات التي 
تتخذها عىل االرض؟ هل يتم ابالغ القضاء قبل 

التحرك ام بعده؟

التعريف
الحوادث  هي  االستثنائية  واملخاطر  الكوارث 
التي تحصل بفعل الطبيعة او بفعل االنسان، 
داهمة  وتكون  املقصود،  غري  أو  املقصود 
تسبب  بحيث  النكبة،  طابع  ولها  ومفاجئة 
يف  او  املمتلكات  او  االرواح  يف  فادحة  ارضارا 
نطاق  خارج  اىل  اثارها  ومتتد  معا،  االثنني 

املنطقة او الجامعة املنكوبة.

انواعها
صنفني  االستثنائية  واملخاطر  الكوارث  تصنف 

رئيسيني: 

مستكمالً استراتيجيتي األمن االستباقي واألمن الشامل
األمن العام يطلق برنامج جبه الكوارث 

اوال: الكوارث واملخاطر الطبيعية، وهي بدورها 
تصنف ثالث فئات:

اعاصري  وبراكني،  زالزل  وجيولوجية:  مناخية 
انهيارات  وفيضانات،  سيول  ثلجية،  وعواصف 
ارتفاع  اثار  وتصحر،  جفاف  وترابية،  ثلجية 

درجة الحرارة )طبقة االوزون(.
بيولوجية: اوبئة صادرة عن انسان او حيوان او 

نبات، آفات زراعية، آفات وحرشات.
كونية: سقوط شهب، او اشعاع كوين.

افعال  من  الناتجة  واملخاطر  الكوارث  ثانيا: 
االنسان، عىل نحو ارادي او غري ارادي كاالعامل 
البيولوجي  البيئي  التلوث  الحرائق،  االرهابية، 
او  املياه  او  الغذاء  طاول  سواء  االشعاعي  او 
تطاول  التي  النقل  حوادث  الرتبة،  او  الهواء 

الطائرات او السفن او السيارات وسواها.

برنامج مواجهتها 
واملخاطر  الكوارث  "مواجهة  برنامج  يتألف 
االستثنائية" الذي اطلقته املديرية العامة لالمن 

العام من قسمني رئيسيني:
االول: يتضمن آليات اعداد ضباط كل مكاتب 
الكوارث  ملواجهة  وعنارصها،  العام  االمن 

واملخاطر االستثنائية.
مكتب  بضباط  الخاصة  االعداد  آليات  الثاين: 

شؤون املعلومات يف االمن العام وعنارصه.
املتعلق  االول  القسم  اىل  حرصا  سنتطرق 
العام  االمن  مكاتب  كل  ضباط  اعداد  بآليات 
الوطنية  املصلحة  ان  اعتبار  عىل  وعنارصها 
مبكتب  الخاصة  التحرك  خطط  بابقاء  تقيض 
وتقنيات  وخطط  كطرق  املعلومات،  شؤون 
وشبكات  االرهابية  الشبكات  مالحقته 
التجسس االرسائييل التي ترتكب افعاال خطرة، 
يك  والكتامن،  الرسية  طي  املثال  سبيل  عىل 

اي  اىل  االشارة  لو متت  فيام  فعاليتها  تفقد  ال 
معلومة منها. 

الربنامج،  االول من  القسم  ما تضمنه  ابرز  اما 
من  عموما،  العام  االمن  مبكاتب  الخاص  اي 
مراحل تم تنفيذ بعضها وبعضها اآلخر ال يزال 

قيد املتابعة والتنفيذ، فهو اآليت:
تعرف  ومحارضات  تدريبية  دورات  تنظيم   •
افضل  عىل  وعنارصه  العام  االمن  ضباط 
الطرق والوسائل والتقنيات املعتمدة عامليا يف 
مكافحة كل نوع من انواع الكوارث الطبيعية، 
التي  االوبئة  او  الثلجية  والعواصف  كاالعاصري 
من  نوع  كل  وسواها.  معينة،  منطقة  ترضب 
التي  االستثنائية  واملخاطر  الكوارث  انواع 
دون  من  او  قصد  عن  االنسان،  بفعل  تحصل 
قصد، كالعمليات االرهابية او خطف اشخاص 
واتخاذهم رهائن، او وقوع انفجار مواد خطرة 
ايضا.  عن غري قصد يف مكان مأهول، وسواها 
معمقة،  خربة  تكوين  عىل  العمل  تاليا  يتم 
نظرية وتطبيقية، عن كيفية مواجهة كل نوع 
واملخاطر  الكوارث  انواع  كل  من  حدة  عىل 

االستثنائية.
طرق  عىل  والعسكريني  الضباط  تدريب   •
وكل  واصولها  االرهابية  العمليات  مواجهة 
منها  الخاطفة  الداهمة، سواء  االمنية  االخطار 
مناطق  يف  املتمددة  ام  املنفردة  املستمرة،  ام 
دائرة  كل  يف  انه  اىل  االشارة  تجدر  هنا  عدة. 
او مركز من جميع دوائر االمن العام ومراكزه 
توجد  اللبنانية  االرايض  كل  عىل  املنترشة 
مهمتها  العسكريني  من  وبخاصة  مجموعة 
درجات  اعىل  يف  ونهارا،  ليال  البقاء،  االساسية 
الجهوزية للتحرك الفوري حال وقوع اي خطر 

داهم. 
بكل  ومراكزه  العام  االمن  دوائر  تجهيز   •

قضية
املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

واالمنية  واللوجستية  االدارية  املستلزمات 
الرضورية للعمل ضمن غرفة عمليات ميدانية 
معدات  محمية  خاصة  اتصاالت  )كشبكة 
لوجستية اولية، بيان معلومات امنية تفصيلية 
الحكومية  املؤسسات  وامكانات  قدرات  عن 
التي تعنى  وغري الحكومية، مدنية وعسكرية، 
باالغاثة او ما شابه، املوجودة يف كل قضاء او 
عند  بها  االستعانة  جدوى  ملعرفة  محافظة، 
الرضورة، ولتاليف اي مفاجآت يف التقدير لحظة 
الحدث، ارقام هواتف كل الجهات واالشخاص 

املعنيني للتواصل الفوري معهم...(.
واملخاطر  الكوارث  مواجهة  برنامج  شمل   •
ميدانية  عمليات  غرف  تشكيل  االستثنائية 
اضافة  اللبنانية،  االرايض  امتداد  عىل  موزعة 
اىل غرف رديفة لها لحاالت الرضورة. كل غرفة 
دوائر  مختلف  من  وعنارص  ضباطا  تضم  منها 
االمن العام ومراكزه املنترشة عىل كل االرايض 
اللبنانية، كل ضمن نطاق مركز عمله او مكان 
اقامته، بحيث انه عند وقوع اي كارثة او خطر 
يتحرك  معينة،  جغرافية  نقطة  يف  استثنايئ 
امليدانية  العمليات  وعنارص  غرفة  ضباط  فورا 
خالل  ليبدأوا،  تحديدا  املنطقة  بتلك  املعنية 
دقائق، العمل يف مكان وقوع الكارثة او الخطر 
وذات  متخصصة  عمليات  كغرفة  االستثنايئ  
محكمة  اىل خطط  استنادا  وذلك  عالية،  خربة 

وادوات عمل واسلحة ومعطيات تم تجهيزها 
وتحضريها مسبقا.

مهامت غرفة العمليات امليدانية
العام  لالمن  العامة  املديرية  ان  املعلوم  من 
عدد  اىل  اضافة  مركزية  عمليات  غرفة  تضم 
من غرف العمليات االقليمية. ما قدمه برنامج 
هو  االستثنائية"  واملخاطر  الكوارث  "مواجهة 
عمليات/ غرفة  العام  االمن  استحداث  امكان 
متخصصة  ميدانية،  عمليات/  غرف  عدة  او 
الكوارث  انواع  كل  مواجهة  عىل  ومدربة 
جغرافية  نقطة  اي  يف  االستثنائية،  واملخاطر 
قصري  وقت  غضون  يف  اللبنانية،  االرايض  عىل 
جدا. اما ابرز مهامت غرفة العمليات امليدانية، 

بشكل عام، فهي االتية:
• ادارة مرسح الكارثة او االخطار بكل مشتمالته 

االمنية واالدارية واالنسانية والقانونية.

والتصدي  االرضار  تفاقم  منع  عىل  العمل   •
للمجرمني وتوقيفهم، وانقاذ االشخاص وحامية 

املمتلكات.
• التنسيق مع القضاء املختص، ومع املندوبني 
االمنية  االجهزة  مختلف  تكلفهم  الذين 
واالغاثة  االنقاذ  ومؤسسات  والعسكرية 
العام  التنسيق مع غرفة عمليات االمن  مهمة 

امليدانية.
والفورية،  امللحة  املتطلبات  بتحديد  القيام   •
لخصوصيات  وتبعا  ومحرتف  متخصص  بشكل 
يتيح  مبا  واملخاطر،  الكوارث  من  نوع  كل 
استثامر الوقت بشكل محرتف وبافضل طريقة 

ممكنة.
االغاثة  او  املواجهة  متطلبات  كل  تأمني   •
عىل نحو عاجل عرب التنسيق مع كل الجهات 

الرسمية وغري الرسمية املعنية.
املديرية  يف  املركزية  العمليات  غرفة  افادة   •
بالواقع والحاجات، وتلقي  العام  العامة لالمن 
وغري  االمنية  املعلومات  ضوء  عىل  تعليامتها 
االمنية املتوافرة لديها. وكذلك التنسيق معها يف 
شأن اي تدخل امني يجب ان تقوم به القوات 

الخاصة يف االمن العام.

يف مرسح الكوارث واالخطار
داهم،  امني  او خطر  ما  كارثة  وقوع  عند 

متكامل  برنامج 
ضد املخاطر االستثنائية

غرف عمليات ميدانية ومتخصصة جاهزة للتحرك الفوري.
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االمنية  واالجهزة  املؤسسات  كل  تتحرك 
والعسكرية عموما للتصدي له. بعد وقت قصري 
القضائية  السلطة  تقوم  الحدث  وقوع  عىل 
ادارة  محددة  امنية  جهة  بتكليف  املختصة 
تكليف  تم  حال  يف  الخطر.  او  الكارثة  مرسح 
الحدث  ادارة مرسح  العام  االمن  ما غري  جهة 
فان غرفة عمليات االمن العام امليدانية تنسق 
مع تلك الجهة مبا يحقق املصلحة العامة. اما 
غرفة  فان  بذلك،  العام  االمن  تكليف  تم  اذا 
العمليات امليدانية التي يكون قد شكلها، تقوم 

مبا ييل: 
واحتياطي  فوري  مبارش  امني  طوق  تركيز   •
بهدف االمساك بالوضع عىل االرض )اي القيادة 

والسيطرة(.
الدخول والخروج  التشدد يف ضبط ومراقبة   •
تعد  اعامل  حصول  ومنع  واليها  البقعة  من 

ورسقات.
عىل  واملحافظة  املكان  عزل  عىل  االرشاف   •

االدلة الجرمية.
• جرد مرسح وقوع الحدث للتأكد من خلوه 
او  او رسيعة االشتعال،  من اي مواد متفجرة، 
السالمة  اخرى قد تشكل خطرا عىل  اي مواد 

العامة.
• ادارة عملية االنقاذ، االسعاف، الفرز، االخالء، 
كل  )هوية  العملية  تفاصيل  الدق  االطفاء، 
مصاب، وجهة اخالئه، الجهة املكلفة باالخالء، 
التعرف عىل املواد الخطرة اذا امكن، الحفاظ 
عىل االدلة واملمتلكات الخاصة والشخصية...(.

من  املعينني  املندوبني  كل  مهامت  تنسيق   •
واالدارات  والعسكرية  االمنية  االجهزة  جميع 

الرسمية ومؤسسات االسعاف واالغاثة.
• تسهيل عمل التقنيني والفنيني املكلفني رسميا 
بقية  اىل  باالضافة  بالكوارث  تتعلق  مهامت 

االجهزة واملؤسسات االنسانية الخاصة.
• التنسيق مع غرفة العمليات املركزية يف االمن 
العام وتزويدها كل املستجدات تباعا، بخاصة 
يف  الخاصة  القوات  قيام  رضورة  مدى  لناحية 

املديرية مبهامت امنية محددة.  
ومخابرته  املختص،  القضاء  لعمل  التمهيد   •

بكل املستجدات والعمل تحت ارشافه.
• جمع كل املعلومات عن الكارثة من املدنيني 

والشهود والعنارص االمنية التي وصلت اوال.
فوري  بتصوير  للقيام  التسهيالت  اعطاء   •
ملكان الحادث بعد التأكد من هوية االعالمي، 
وسائل  مع  اللياقة  درجات  باعىل  والترصف 

االعالم وتبعا ملقتضيات الوضع.
• التأكد من وصول الخرباء والفنيني واصحاب 
الحاصلة  الكارثة  بدراسة  املعنيني  االختصاص 
من جميع جوانبها )املسببات، النتائج الفورية، 
االقرتاحات،  االنعكاسات،  الخسائر،  تقدير 

التوصيات...(.
• فتح سجل خاص بالكارثة يدون فيه تسلسل 

االحداث واالجراءات املتخذة.
اىل  الوضع  اعادة  اىل  االيلة  التدابري  اتخاذ   •
واطالق  الكارثة،  حصول  قبل  عليه  كان  ما 
الدولة  يف  الرسمية  واالدارات  االجهزة  عمل 

تستكمل  يك  واالنسانية  الخاصة  واملؤسسات 
كل مراحل عملها.

اىل  وخطية  شفهية  تقارير  او  افادات  رفع   •
املديرية كلام دعت الحاجة ويف نهاية كل يوم 

عن حصيلة ما تم انجازه.

قبل او بعد اشارة القضاء
إذا وقعت جرمية مشهودة، كانفجار او عملية 
يبيح  املشرتع  فان  مثال،  مستمرة  ارهابية 
للضابطة العدلية يف مثل تلك الحاالت الطارئة 
القضاء  اشارة  انتظار  وقبل  الفوري،  التحرك 
يقوم  ان  رشط  حصولها،  مكان  اىل  املختص، 
املختص  العام  النائب  بابالغ  العديل  الضابط 
يف ارسع وقت ممكن. ما يربر ذلك هو الحالة 
ملحاولة  الفوري  التحرك  توجب  التي  الطارئة 
انقاذ ما تيرس من مواطنني، هم عىل االرجح يف 

حالة خطر شديد.  

عند وجود جرائم
الكوارث واالخطار حصول جرمية  اذا تضمنت 
ما، وهي غالبا ما تتضمن ذلك، ففي مثل هذه 
انقضاء  لعدم  مشهودة  الجرمية  تكون  الحالة 
الوضع  تاريخ حصولها. يف هذا  24 ساعة عىل 
يقوم ضباط االمن العام وعنارصه بالحفاظ عىل 
كل االثار واملعامل والدالئل القابلة للزوال وعىل 
يضبطون  الحقيقة.  جالء  عىل  يساعد  ما  كل 
او  الجرمية  يف  املستعملة  واملواد  االسلحة 
دون  الشهود من  اىل  يستمعون  منها.  الناتجة 
تحليفهم اليمني. يقومون بالتحريات ويقبضون 
ارتكابه  حول  قوية  شبهات  تتوافر  من  عىل 
التفتيش  يجرون  فيها.  مساهمته  او  الجرمية 
مواد  من  عليه  يعرث  ما  ويضبطون  منزله،  يف 
بالخرباء  يستعينون  ممنوعة.  اشياء  او  جرمية 
به  املشتبه  يستجوبوا  ان  لهم  االقتضاء.  عند 
واعية حرة ومن  بارادة  باقواله  يديل  ان  رشط 
دون استعامل اي وجه من وجوه االكراه ضده. 
التزم الصمت ال يجوز اكراهه عىل الكالم.  اذا 
العام  االمن  عسكريي  عىل  االحوال،  كل  ويف 
املشهودة  الجرمية  يف  التحقيق  يتولون  الذين 
ان يطلعوا النائب العام املختص عىل مجرياته، 
كل  يكون  ان  اي  بتعليامته،  يتقيدوا  وان 
املختص  القضاء  ارشاف  به يف  يقومون  ترصف 

وتعليامته، لحظة بلحظة اذا جاز التعبري.

التدريب يشمل مواجهة الكوارث الطبيعية واالخطار االمنية الداهمة.
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اللواء إبراهيم في إفطار األمن العام: 
ما تقومون به ضمان اإلستقرار األمني 

قّدر املدير العام لالمن العام اللواء عباس 
ضباط  بها  يقوم  التي  الجهود  ابراهيم 
املديرية ومجلة "االمن العام" يك تتجاوز 
االرهاب  مواجهة  يف  مرحلة  ادق  البالد 
واملنطقة،  بلبنان  تعصف  التي  واالخطار 
مستعدين  يكونوا  ان  اىل  اياهم  داعيا 
وتفان"،  جرأة  "بكل  املواجهة  لهذه 
مجددا الثقة بـ"اننا سنتخطى هذا الواقع 
صورة  فتبقى  جديدة  ملرحلة  لنؤسس 

لبنان ريادية يف هذا الرشق".

نشاطات

اللواء عباس ابراهيم يلقي كلمته.

من الحضور.

ارسة مجلة "االمن العام".

املنصة الرئيسية.

عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  اقام 
عىل  افطار  حفل  حزيران   5 غروب  ابراهيم 
العام  لالمن  العامة  املديرية  ضباط  رشف 

رؤساء  حرضه  العام"،  "االمن  مجلة  وارسة 
املكاتب والدوائر االقليمية واملركزية واملراكز 

االقليمية والحدودية، اىل ارسة املجلة.

فيها:  قال  كلمة  ابراهيم  اللواء  والقى 
االفطار  يف  بكم  التقي  ان  يل  "يطيب 
واللقاء  املبارك،  الشهر  السنوي، ويف هذا 

الجهد  خالل  من  بكم  املستدام  الروحي 
املستويني  عىل  تبذلونه  الذي  الكبري 
االمني واالداري، ومن خالل مجلة االمن 
العام، لنقل حقيقة ما تقوم به املؤسسة 
حجم  مقّدرا  اللبناين،  العام  الرأي  اىل 
العمل ونوعه، واملسؤولية التي تقع عىل 

عاتقكم لصون لبنان وشعبه".
الليلة مير  الرمضاين  االفطار  اضاف: "هذا 
ونحن يف ادق مرحلة يف مواجهة االرهاب 
ومنطقتنا،  ببلدنا  تعصف  التي  واالخطار 
بينام يرتفع ضغط الوضع االجتامعي بكل 
تفرعاته. يوجب ذلك كله علينا جميعا ان 
نكون مستعدين ملواجهته ومعالجته بكل 
اللبنانيون  عهده  ما  وهذا  وتفان.  جرأة 
قمتم  التي  الجبارة  الجهود  نتيجة  فيكم 
ضامنا  وشكلت  بها،  تقومون  تزالون  وال 
لالستقرار االمني يف لبنان. كونوا عىل ثقة 
كبرية باننا سنتخطى هذا الواقع لنؤسس 
لبنان  صورة  تبقى  يك  جديدة  ملرحلة 
دوره  اليه  وتعيد  الرشق،  ريادية يف هذا 
واللقاء  االنفتاح  ثقافة  نرش  يف  الطليعي 
والعنف  الجهل  آفة  مواجهة  يف  والحوار 
يف  نحن  ما  وهذا  والتطرف.  واالرهاب 

خضّمه لتحقيقه ان شاء الله".
يف  الطيبة  املناسبة  هذه  "اغتنم  وختم: 
هذا الشهر املبارك المتنى لكم وعائالتكم 
سائال  والتوفيق،  والصحة  النشاط  دوام 
الله عز وجل ان يحفظكم ويحفظ وطننا 

من كل رش".
شكر  بكلمة  املرصي  جهاد  العميد  ورد 
الحارضين،  باسم  ابراهيم  اللواء  فيها 
باسم  لكم  اؤكد  بان  يل  "اسمح  وقال: 
باننا، كام عهدتنا، سنبقى  رفاقي الضباط 
وطننا  خدمة  سبيل  يف  لقسمنا  اوفياء 
التي  مؤسستنا  يف  بجهد  نعمل  وشعبه، 
مدرسة  ابناء  الننا  اليها  باالنتامء  نفتخر 
والتضحية  الرشف  مدرسة  هي  واحدة 

والوفاء ".
جميع  وباسم  بدورنا،  "نحن  وقال: 
الدور  عىل  نشكركم  هنا،  الحارضين 

املستوى  عىل  به  تقوم  الذي  الريادي 
يف  االمني  االستقرار  تعزيز  يف  الوطني 
العام  االمن  مؤسسة  وتحديث  البالد، 
وتطويرها لتكون املثل واملثال عىل نجاح 

املؤسسات الرسمية يف لبنان. كام نبادلك 
ان  متمنني  املبارك  الشهر  بهذا  التهنئة 
بالخري  عائلتكم  وعىل  عليكم  الله  يعيده 

والصحة والسعادة".
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53نشاطات

الحافالت الثالث هبة الحكومة اليابانية.

توقيع بروتوكول تسلم الهبة.

من الندوة، وبدت مديرة برنامج دعم القطاع االمني يف بعثة االتحاد االورويب السيدة 
فراشيسكا فارليزي تتحدث.

3 حافالت لنقل املوقوفني 
هبة يابانية إلى األمن العام

ندوة "عالمات األمان في وثائق السفر السورية"

الشهر  العام  لالمن  العامة  املديرية  تسلمت 
اليابان هي كناية عن  املايض هبة من دولة 
وفق  املوقوفني  لنقل  مجهزة  حافالت  ثالث 
الدولية ملثل هذه املهامت، يف اطار   املعايري 
يف  الحدود  الدارة  القدرات  "دعم  مرشوع 
بالتعاون  املديرية  فيه  تعمل  الذي  لبنان" 
باملخدرات  املعني  املتحدة  مع مكتب االمم 
يف  الهبة  ووضعت   .)UNODC( والجرمية 

االتحاد  من  املمول  لبنان"  يف  للحدود  املتكاملة  "االدارة  مرشوع  اطار  يف 
االورويب، بالتزامن مع يوم الحرس الحدودي االورويب يف 8 حزيران من كل 
عام، نظم "املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة" يف بريوت ندوة مشرتكة بني 
املديرية العامة لالمن العام وبعض السفارات االوروبية حول أمن الوثائق، 
خاصة بعد املداخالت التي قدمها املنسق الخاص ألمن الوثائق الرائد زاهر 
يحيى يف كل من مؤمتر أمن الوثائق يف بريوت خالل كانون االول 2016 وورشة 
العمل التي عقدت يف مركز الوكالة االوروبية لحامية الحدود Frontex يف 
شباط 2017.  حرض الندوة يف املركز مسؤولون من قسم التأشريات وضباط 
اتصال شؤون الهجرة يف البعثات الديبلوماسية والسفارات االوروبية، اضافة 
اىل رئيس مكتب التخطيط والتطوير يف املديرية العامة لالمن العام العميد 
فادي الخواجه وضابط اتصال املرشوع الرائد البحري مازن صقر ورئيس دائرة 
التدريب واملنسق الخاص ألمن الوثائق الرائد زاهر يحيى ورئيس شعبة أمن 
الوثائق يف دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري الدويل النقيب محمد عباس 
وممثلون عن االجهزة العسكرية واالمنية واالدارية من الجيش اللبناين وقوى 

االمن الداخيل وادارة الجامرك.
 تضمنت الندوة يف شق منها عرضاً عاماً للرائد زاهر يحيى تطرق فيه اىل دور 
املديرية العامة لالمن العام املتقدم يف كشف الوثائق املزورة، وكيفية تطورها 
منذ انشاء مخترب أمن الوثائق يف دائرة أمن عام املطار عام 2008 وإعتربت 
الخطوة تلك االنطالقة االوىل لعمل املديرية يف هذا املجال. كام تناول يف 
عرضه العالمات االمنية االساسية يف وثائق السفر السورية وكيفية تزويرها ال 

سيام حاالت التزوير املتقدمة التي تواجه املختصني. 
ثم القى املمثل االقليمي للمركز الدويل السفري عبد املوىل الصلح كلمة رأى 
اوروبا،  اىل  الوصول  قبل  مواجهة  كخط  لسنوات  عمل  قد  "لبنان  ان  فيها 

والتحقق من االشخاص ووثائقهم قبل ان تبدأ رحالتهم اىل اوروبا". 

ترصف دائرة التحقيق واالجراء يف املديرية. 
عام  امن  دائرة  يف  التسليم  حفل  اقيم 
العام  املدير  ممثل  حضور  يف  بريوت  مرفأ 
العقيد  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن 
املديرية  ضباط  من  وعدد  شمعون  فوزي 
اليابانية  السفارة  يف  الثانية  والسكرترية 
ساؤوري ميزنو ومديرة مكتب االمم املتحدة 
اليزابيت  والجرمية  باملخدرات  املعني 

سندسرتوم ومنسقة الربامج رينه صباغ.
ابراهيم  اللواء  كلمة  العقيد شمعون  والقى 
اثنى فيها عىل "هذه املبادرة القيمة"، مؤكدا 
يف  واالتفاقات  الدولية  املواثيق  لبنان  التزام 

مجال  احرتام حقوق االنسان". 
لالمن  العام  املدير  سعادة  "كلفني  وقال: 
العام اللواء عباس ابراهيم ان امثله يف هذه 
دولة  من  بالشكر  باسمه  والتوجه  املناسبة، 
اليابان الصديقة الدامئة للبنان عىل تقدميها 
لنقل  مخصصة  حديثة  حافالت  ثالث 
ملؤسستنا  جدية  مساعدة  وتوفر  املوقوفني، 
وما  اليها،  املوكلة  باملهامت  النهوض  عىل 
اجراءات  من  االنتقال  عمليات  تتطلبه 
تحمي  حيطة،  تدابري  اتخاذ  تفرض  عمالنية 
املولجة  والعنارص  جهة  من  املوقوفني 
املديرية  ان  اخرى.  جهة  من  باملواكبة 
العامة لالمن العام، رغم التضحيات الكبرية 
اىل  الرضورية  الحاجة  ظل  يف  تبذلها  التي 
تساهم  حديثة  وتقنيات  متطورة  معدات 
واالداري،  االمني  عملها  فعالية  تعزيز  يف 
العينية  املساعدات  من  املزيد  اىل  تتطلع 
لبنان  لعبور  والصديقة  الشقيقة  الدول  من 
واملعني،  والحساسة،  الدقيقة  املرحلة  هذه 
بالتعاون مع املجتمع الدويل، بجبه االرهاب 
الكثرية  االعباء  نتيجة  الجرمية،   ومكافحة 
ورغم  الداخلية.  اوضاعه  عىل  تضغط  التي 
لالمن  العامة  املديرية  ستواصل  ذلك،  كل 
املعتمدة  الدولة  سياسة  تنفيذ  العام 
الدولية  املواثيق  لبنان  التزام  تأكيد  لجهة 
واالتفاقات يف مجال  احرتام حقوق االنسان، 
الجرائم  تكن  ايا  املوقوفني  حقوق  وكذلك 
التي تورطوا فيها، الننا نريد ان يبقى لبنان 
الجمهورية الدميوقراطية اآلمنة التي تظللها 

القوانني واملؤسسات والحق االنساين".
من  كل  اىل  شمعون  العقيد  سلم  ختاما 
اليابانية  السفارة  يف  الثانية  السكرترية 
ساؤوري ميزنو ومديرة مكتب االمم املتحدة 
اليزابيت  والجرمية  باملخدرات  املعني 

سندسرتوم درعا تقديرية.
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الدويل وعضو  للمركز  قّيم  العام رشيك  العامة لالمن  املديرية  "ان  واضاف 
رئييس يف مرشوع االدارة املتكاملة للحدود يف لبنان، وُيعترب االمن العام اآلن، 
وعىل نحو متزايد، مصدرا ممتازا لتعزيز معرفة الوكاالت الحدودية االوروبية 

يف موضوع الوثائق غري القانونية".
والقت السيدة فراشيسكا فارليزي مديرة برنامج دعم القطاع االمني يف بعثة 
االتحاد االورويب اىل لبنان كلمة اعتربت فيها انه "تم تحديد االمن والهجرة 

اولوية يف الرشاكة املتوافق عليها حديثا بني االتحاد االورويب ولبنان". 
اضافت ان "االدارة املتكاملة للحدود ال تعني فقط حدود آمنة، لكنها تعني 
تسهيل العبور الرشعي لالشخاص مع كل تداعياته عىل التطور االقتصادي 
للحدود  االوروبية  الوكالة  حول  وثائقي  فيلم  عرض  ذلك  بعد  والتجاري". 
املتكاملة  االدارة  مرشوع  حول  عرض  تاله   ،)Frontex( الشواطئ  وحرس 

للحدود يف لبنان قدمه رئيس الخرباء التقنيني يف املرشوع فيل جونسون.

من املحارضة.

استكشاف النفط والغاز اللبناني في محاضرة
القى رئيس دائرة االنضباط يف مكتب الشؤون القانونية واالنضباط يف املديرية 
العامة لالمن العام الرائد البحري مازن صقر محارضة متحورت حول »مسألة 

والغاز  النفط  استكشاف  عملية  عىل  وتأثريها  اللبنانية  البحرية  الحدود 
االمن  وصالحية  املنصات  عمل  يف  اللبنانية  الدولة  وصالحيات  وانتاجهام، 

العام«، يف قاعة املحارضات يف املبنى املركزي للمديرية.
تضمنت املحارضة عرضا مسهبا لالتفاقات الدولية ذات الصلة، اىل تعاريف 
املناطق البحرية وفق اتفاق االمم املتحدة لعام UNCLOS 1982، وملحة 
البحرية، ومبادئ الرتسيم املعتمدة يف  تاريخية عن مراحل ترسيم الحدود 
االتفاق نفسه واتفاق جنيف 1958. وتطرق ايضا اىل االشكالية بني اتفاقي 
2007 و2011 مع الجانب القربيص، والطرق االيلة اىل حل النزاع والتحكيم، 
والوساطة االمريكية ودور اليونيفل، واملدونة البحرية المن السفن واملرافئ، 
اىل سواها من النقاط واملسائل التقنية والقانونية. يف الختام اجاب الرائد صقر 
عن اسئلة الحارضين، وحاورهم حول افضل االجراءات القانونية التي ميكن 
الدولة اللبنانية اتخاذها مستقبال حفاظا عىل عملية استكشاف النفط والغاز 

وانتاجهام، ضمن نطاق حدودها الربية والبحرية.
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مركز أمن عام برج حمود للرعايا السوريني:
كثافة املعامالت لم تمنع الخدمة النموذجية

انتقل اىل لبنان ما يقارب املليون ونصف مليون سوري جراء الحرب يف بالدهم، ما رفع 
عدد املعامالت يف كل مراكز االمن العام. لذلك اتخذت املديرية العامة لالمن العام 
اجراءات ابرزها: انشاء دوائر ومراكز جديدة يف املحافظات واالقضية، توسيع االبنية، 
برج  عام  امن  بينها مركز  السوريني فقط، من  تعنى مبعامالت  اقليمية  افتتاح مراكز 

حمود للرعايا السوريني

منتظرا  وقته  اللبناين  املواطن  يهدر  ال  يك 
من  العرشات  يضم  صف  يف  معاملته  انجاز 
السوريون  يشعر  ال  ويك  السوريني،  املواطنني 
تخصيص  تم  لو  فيام  املعاملة  يف  متييز  باي 
قررت  مزدحم،  غري  انتظار  بصف  اللبنانيني 
استحداث  العام  لالمن  العامة  املديرية 
سيام  ال  السوريني،  مبعامالت  خاصة  مراكز 
مبا  منهم،  كبرية  باعداد  املكتظة  املناطق  يف 
املعامالت  وتسهيل  الخدمات  تقديم  يضمن 
لجميع اللبنانيني واملقيمني من عرب واجانب، 
ترعى  التي  والتعليامت  القوانني  تضمنه  مبا 

الحقوق والواجبات.
عام  امن  مركز  زارت  العام"   "االمن 
يف  وجالت  السوريني،  للرعايا  حمود  برج 

تحقيق
الشدياق منير 

mounirchidiac2014@gmail.com

النقيب  رئيسه  مع  حوار  وكان   ارجائه، 
منري الياس.

■ بداية، متى تم استحداث املركز؟
السنتني،  يقارب  ما  منذ  املركز  افتتاح  تم   □
عند  للتوضيح،   .2015 حزيران   8 يف  تحديدا 
افتتاحه كنا نعمل بدوامي عمل، االول نهاري 

والثاين مسايئ. لكن اعتبارا من حزيران 2016 
اصبحنا نعمل بدوام عمل نهاري فقط.

دوام  اىل  الدوامني  من  االنتقال  سبب  ما   ■
عمل واحد؟

اعداد  كانت   2015 عام  املركز  افتتاح  عند   □
كنا  بحيث  هائلة،  بل  ال  كثرية،  املعامالت 
اي  معاملة،   7500 يقارب  ما  الشهر  يف  ننجز 
عمل.  يوم  كل  تقريبا  معاملة   290 مبعدل 
اليوم  منذ  علينا  حتم  االستثنايئ  الوضع  ذاك 
االول االستمرار يف انجاز املعامالت حتى وقت 
العمل بدوامني بهدف تنفيذ  متأخر، فاعتمدنا 
اجراءات  بسبب  لكن  واستكاملها.  املعامالت 
تنظيم الدخول السوري اىل لبنان التي اتخذتها 
من  عنها  نجم  وما  تباعا،  اللبنانية  الحكومة 
انخفاض عدد املعامالت اىل حد يرتاوح بني الفني 
اىل اربعة االف معاملة شهريا، وجدت القيادة 
ان من االنسب دمج دوامي العمل بدوام واحد 
نهاري، باعتبار ذلك يساهم يف تكثيف الجهود 
وتوزيع املعامالت عىل عدد اكرب من العسكريني 

ما يساعد يف ترسيع انجازها. 

■ ملن يتبع املركز اداريا؟
االوىل،  لبنان  جبل  عام  امن  لدائرة  يتبع   □

ومركزها يف بعبدا.

■ ما هي املهامت التي يضطلع بها تحديدا؟
□ تنحرص مهامت املركز يف استقبال املعامالت 

التالية:
للرعايا  لبنان  اىل  دخول  اذن  منح  طلبات   •
وبعد  مسؤولية.  تعهد  مبوجب  السوريني 
من  اعتبارا  املوقتة  االقامة  مننحهم  دخولهم، 

تاريخ الدخول. 
السوريني  للرعايا  موقتة  اقامة  طلبات   •

مبوجب تعهد مسؤولية.
حاميل  السوريني  الرعايا  اقامة  طلبات   •
العليا  املفوضية  لدى  تسجيل  شهادة 

لشؤون الالجئني قبل 5 كانون الثاين 2015.

■ ماذا عن النطاق االداري والجغرايف لعمل 
املركز؟

والقرى  والبلدات  املناطق  كل  يشمل   □
مركز  من  كل  عمل  نطاق  املوجودة ضمن 
عام  امن  ومركز  االقليمي  املنت  عام  امن 
نطاقه  فيمتد  االقليمي،  الشوير  ضهور 
الجغرايف من ضبية شامال، حتى جرس الباشا 
بسكنتا  حتى  ساحال،  الدورة  من  جنوبا. 

وضهور الشوير جبال. 

■ ماذا بالنسبة اىل مبنى املركز؟ 
حمود  برج  بلدية  ساهمت  الذي  املركز   □
يف  جغرافيا  موجود  مشكورة،  تأمينه  يف 
منطقة برج حمود القريبة نوعا ما، وباملعدل 
التي  والقرى  البلدات  كل  من  تقريبا،  نفسه 
محاذاة  يف  يقع  انه  علام  اداريا.  له  تتبع 
االوتوسرتاد الرئييس مبا يسهل عملية الوصول 
الداخلية  وباحاته،  مساحته  ومغادرته.  اليه 
بها.  بأس  ال  اعدادا  تستوعبان  والخارجية، 
للمواطنني  يتيح  ما  كافيترييا  يضم  كذلك 
مستلزماتهم،  كل  ورشاء  االوراق  تصوير 
الكومبيوتر  اجهزة  باحدث  مجهزة  ومكاتبه 
وبرامج العمل الحديثة وبكل وسائل التدفئة 
والتربيد. لذا فهو يراعي مبواصفاته وتجهيزاته 

رشوط والخدمة العامة ومعايريها.
  

■ هل من انجازات تحققت ضمن املركز منذ 
افتتاحه حتى اليوم؟

□ بالطبع. رغم ضغط العمل الهائل، كنا وال 
نزال نعمل عىل تطوير املركز مبا يؤمن افضل 
حققناه  ما  ابرز  من  ممكنة.  عامة  خدمة 

حتى اليوم:
• تعزيز املركز باعداد اضافية من العسكريني 

فاقت نسبة الـ %20.
ما ساعد عىل  للمركز  اضافة غرفة جديدة   •
تنظيم انجاز املعامالت وتسهيلها اكرث فاكرث. 

مبقاعد  الداخلية  االنتظار  باحة  تجهيز   •
نصف  تغطي  حديدية  وخيمة  لالنتظار 
مساحة الباحة، ما يقي املواطنني املطر شتاء، 

وحرارة الشمس صيفا.

رئيس مركز امن عام برج حمود للرعايا السوريني النقيب منري الياس. 

الباحة الخارجية للمركز.

التقدم باملعامالت. 

ننجز حاليًا ما بني 2000 
و4 االف معاملة شهريًا
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التدقيق فيها.

حمود  برج  عام  امن  مركز  عمل  يشمل 
والقرى  والبلدات  املناطق  السوريني  للرعايا 
امن  مركزي  عمل  نطاق  ضمن  تدخل  التي 
وهي  االقليميني.  الشوير  وضهور  املنت  عام 

كاآليت:
• نطاق مركز امن عام املنت االقليمي: 

برج حمود - النبعة - الدورة - سد البورشية 
- البورشية - جل الديب - الزلقا - انطلياس 
بقنايا   - الرابية   - روميه   - نابيه   - -النقاش 
- قرنة شهوان - القنيطرة - املزكة - مزرعة 
يشوع - املطيلب - اليسار- برمانا - بعبدات 
- بصاليم - البياضة - بياقوت - بحنس - بيت 
جرس   - مري  بيت   - الككو  بيت  الشعار- 
الباشا - جورة البلوط - الجرس الواطي - حرج 
تابت - حارة صادر - الحبوس - الديشونية - 
ديك املحدي - الدكوانة - الزعيرتية - زكريت 
 - الرويسات   - الروضة   - الخراب  زوق   -
 - الحضرية   - السبتية   - الفيل  - سن  الربوة 
بياقوت  الشاوية - ضبيه - طاميش - عقبة 
- عامرة شلهوب - عوكر - العطشانة  - عني 
نجم - عني عار - عني علق - عني سعادة - 
قنابة   - الفنار   - الفريكة   - الغابة   - العيون 
- مونتفردي  املكلس   - الحمرا  - قرنة  برمانا 

- مزهر - املجذوب - املسقى - مار شعيا.

الشوير  ضهور  عام  امن  مركز  نطاق   •
االقليمي: 

 - بحرصاف   - بولونيا   - البالوع   - بتغرين 
بيت   - الجوار   - بكفيا   - بنابيل   - بسكنتا 
شباب - الخنشارة - الخلة - حماليا - الدوار 
دير   - سمعان  مار  دير   - يوحنا  مار  دير   -
شمرا - زرعون - زبوغا - زغرين - الزعرور 
- زروعا - السفييل - رشين - شويا - الشوير 
- ضهور الشوير - الطبشة - العريون - عني 
عني   - عينطورة   - القبو  عني   - السنديانة 
 - الخروبة  - عني  التفاحة  - عني  الصفصاف 
القعقور - كفرعقاب - كفرتيه - ساقية املسك 
املروج   - املتني   - التني  كرم  بطرس  مار   -
نبع  مرت  مار   - املرشع   - مرجبا   - مشيخا   -
املالح - مار موىس الدوار - مجدل ترشيش 
- وادي شاهني - وطى املروج - وادي الكرم 
- ابوميزان - املياسة - املحيدثة - مار مخايل 

بنابيل - دير سيدة زبوغا.

النطاق االداري 
والجغرافي للمركز

االستمرار  لناحية  االداري  العمل  تفعيل   •
وانجازها  السوريني  معامالت  استقبال  يف 
طاملا هم موجودون. اي اننا نبقى اىل ما بعد 

الدوام الرسمي يف معظم االحيان.
• اعتامد آلية التدقيق الفوري يف املستندات 
النجاز  دوره  العالقة  صاحب  النتظار  تفاديا 
املعاملة، ويك ال يهدر وقته، ومن ثم يكتشف 
مثال ان مستنداته ناقصة او ما شابه، ما القى 

ارتياحا لدى الجميع.

عام 2017 عام 2016 عام 2015 الشهر

1842 2072 كانون الثاين

1906 1972 شباط

2582 4088 آذار

2468 3991  نيسان

2575 4025 ايار

4495 8721 حزيران

3742 7513 متوز

3952 7458  آب

3109 7330 ايلول

2382 7540 ترشين االول

2518 7311 ترشين الثاين

2026 6221 كانون االول

11373 38372 52094 املجموع العام

جدول يبني عدد املعامالت املنجزة 
في مركز امن عام برج حمود للرعايا السوريني

السوريني  الرعايا  استغالل  مكافحة ظاهرة   •
الوجود  منعهم من  السامرسة عرب  من بعض 

داخل قاعات املركز او يف محيطه.
تدريبية  دورات  يف  املركز  عنارص  مشاركة   •
مكافحة  االنسان،  بحقوق  تتعلق  متخصصة 

الجرائم املنظمة، جرائم املخدرات، وسواها.
• ايالء كل حالة انسانية او صحية صعبة، الي من 
الرعايا السوريني، االولوية واالهتامم الالزمني بناء 
عىل توجيهات واضحة من اللواء عباس ابراهيم.

لبنان | أستراليا | المملكة المتحدة | ألمانيا | سلطنة عمان | قبرص | ا	مارات العربية المتحدة | نيجيريا |  غانا

70 فرعًا في لبنان
16 فرعًا في أستراليا

3 فروع في أوروبا
5 فروع في سلطنة عمان

3 مكاتب تمثيلية 

نذهب بعيداً لنوّفر لكم تجربة مصرفية فريدة 
بنك بيروت معكم إلى أبعد حدود.
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األمن العام يواجه اإلرهاب فكرًا وأعماالً:
أمن استباقي يردع األفعال، واستراتيجيا تتصدى للفكر

أبحاث

يتضمن االرهاب شقني: االول فكر متطرف يعتمد العنف والقتل وسيلتني للتعبري 
تحقيقا  الالزم  التمويل  وتأمني  االشخاص  تجنيد  اىل  ويسعى  املطالب  وتحقيق 
الهدافه. الثاين افعال ارهابية تنفيذية تربز اىل الوجود عرب منفذيها املضللني. وضعت 
للكثري من  االستباقي  التصدي  نجاحها يف  موازاة  العام، يف  لالمن  العامة  املديرية 
االفعال االرهابية، يف ترصف الجهات الرسمية املعنية اسرتاتيجيا متكاملة ملواجهة 

انتشار ذلك الفكر الالنساين 

املنرصم،  حزيران  من  االول  االسبوع  يف 
العام،  لالمن  العامة  املديرية  نجحت 
بالتنسيق مع املديرية العامة لقوى االمن 
كان  ارهابية  شبكة  تفكيك  يف  الداخيل، 
عمليات  سبع  لتنفيذ  يحرّضون  افرادها 

ارهابية يف مناطق لبنانية عدة. 
هو  مكافحته"  وسبل  االرهاب  "مفهوم 
الرائد  اعده  الذي  العلمي  البحث  عنوان 
الضاحية  امن  رئيس شعبة  قبييس،  حيدر 
يف دائرة االمن القومي يف املديرية العامة 
رتبة  من  ترقيته  مناسبة  يف  العام،  لالمن 

نقيب اىل رتبة رائد.
"االمن العام" سألته عن هذا البحث. 

االرهاب  ظاهرة  تعترب  هل  بداية،   ■
حديثة ام قدمية النشأة؟

من  اذ  النشأة،  حديث  ليس  االرهاب   □
منذ  االنسان  رافق  انه  تاريخيا  الثابت 
ووسائل  وطرق  باشكال  القدمية  العصور 
بدأ  فقد  الحديث  العرص  يف  اما  متنوعة. 
يشكل مصدر قلق جدي للمجتمع الدويل 
اعتبارا من عام 1927 حيث تطرق مؤمتر 
وضعت   1937 عام  مخاطره.  اىل  وارسو 
االرهاب  ملنع  اتفاق  اول  االمم  عصبة 
عرشات  حتى  دواليك  هكذا  وقمعه. 
فيها  ازدهرت  حيث  االخرية  السنوات 
املنظامت االرهابية  بقوة، من جهة اوىل 
ثورة  من  عنها  نتج  وما  العوملة  بفعل 
بني  التواصل  ورسعت  سهلت  تكنولوجية 
ثانية  جهة  ومن  االرض.  بقاع  يف  الناس 

وازدهارها  املنظمة  الجرائم  تطور  بفعل 
قسم  يستخدم  هائلة  ارباحا  تدر  والتي 
واالعامل  املنظامت  تغذية  يف  منها  كبري 

االرهابية الهداف عدة.

■ ما التعريف الدويل لالرهاب؟
انواع  اخطر  يشكل  االرهاب  ان  رغم   □
الدولية  املواثيق  تنتهك  التي  الجرائم 
الدويل  القانون  واحكام  االنسان  لحقوق 
للسلم  مستمرا  تهديدا  ويشكل  االنساين، 
جميع  يف  واالستقرار  الدوليني  واالمن 
العامل  يف  نجد  واملجتمعات،  البلدان 
موحدا  قانونيا  تعريف  ال  ان  اليوم  حتى 
لالرهاب. كل دولة او منظمة دولية عرفته 
محط  كان  التعريف  غياب  معني.  بشكل 
تعترب  اوىل  العامل:  يف  نظريتني  بني  جدل 
امكان  عدم  يف  وتتمثل  تقنية  االسباب 
ضمن  تنفيذه  وطرق  افعاله  كل  حرص 
االسباب  ان  تعترب  ثانية  واحد.  تعريف 
سياسية وتتمثل يف ان الدول املهيمنة عىل 
تعريف  وجود  مصالحها  يناسب  ال  العامل 

ان  اذ  حركتها.  تقييد  اىل  يؤدي  واضح 
غياب النص الواضح يتيح لها التفلت من 
عند  والكيل مبكيالني  اي ضوابط مسبقة، 
الحاجة، تحت ذرائع امنية او سياسية او 
بني  مصالحها  باختالف  تختلف  قانونية 

حالة واخرى.

■ ماذا عن واقع القانون اللبناين؟ 
يف  متطورا  اللبناين  القانون  يعترب   □
الترشيعات  اقدم  من  كونه  املجال،  هذا 
والعقاب  بالتجريم  تناولت  التي  العربية 
املادة  ان  نجد  بحيث  االرهايب.  السلوك 
314 من قانون العقوبات اللبناين الصادر 
االول  يف   340 رقم  االشرتاعي  باملرسوم 
االرهابية  االعامل  تعرف   1943 آذار  من 
جميع  االرهابية  باالعامل  "يعنى  كاآليت: 
ذعر،  حالة  ايجاد  اىل  ترمي  التي  االفعال 
املتفجرة  كاالدوات  بوسائل  وترتكب 
او  السامة  واملنتجات  امللتهبة  واملواد 
امليكروبية  او  الوبائية  والعوامل  املحرقة 

التي من شأنها ان تحدث خطرا عاما".

الواقع  تصف  كيف  بحثك،  ضوء  يف   ■
مقارنة  االرهاب،  مواجهة  يف  اللبناين 

بالدول االكرث تطورا؟
الكثري  ان  بارسه  العامل  يرى  وقت  يف   □
تعترب  التي  تحديدا  الغربية  الدول  من 
من بني االكرث تطورا يف مجال التكنولوجيا 
الرشطة  رجال  من  هائلة  اعداد  ولديها 
وحدودها  التقنيات،  احدث  املجهزين 
بعيدة من الحرب يف سوريا، ومل تستقبل 
السوريني،  الالجئني  قليلة من  اعدادا   اال 
من  الكثري  صد  يف  واضح  بشكل  فشلت 
اخريا.  طاولتها  التي  االرهابية  العمليات 
رغم  وعىل  لبنان،  يف  نرى  املقابل،  يف 
االجهزة  ان  متاما،  املعاكسة  املعطيات 
املديرية  سيام  ال  اللبنانية،  االمنية 
كشف  يف  نجحت  العام،  لالمن  العامة 

عرض البحث باسهاب كل ما يتصل مبوضوع االرهاب، عىل نحو مبارش او غري مبارش، بدءا 
من تعريفه وفقا للفقه والقانون، اشكاله وانواعه، الفوارق بينه ومفهوم املقاومة، ابرز 
اسبابه االجتامعية والسياسية والعقائدية وسواها، العوامل الداخلية املساعدة، العوامل 
الخارجية املساعدة، سبل مكافحته محليا وعامليا، مرورا بنبذة تبني نشأة ابرز التنظيامت 
و"الدولة  "القاعدة"  كتنظيم  وامكاناتها  ومقوماتها  وخصائصها  العامل  يف  االرهابية 
االسالمية يف العراق والشام"، "تنظيم فتح االسالم"، "كتائب عبدالله عزام"، "تنظيم جند 
الشام"، "جبهة النرصة الهل الشام"، "بوكو حرام"، وسواها. اضافة اىل  احصاءات البرز 

االعامل االرهابية التي حصلت اخريا يف العامل، انتهاء بتوصيات عامة، وخامتة.

عناوين عريضة 

والتخلف،  الجهل  ملحاربة  االمية  ومحو 
الفقر  آفة  ملكافحة  عمل  فرص  وخلق 
الحقوق  يف  الفعلية  واملساواة  والبطالة، 
العدالة  مفهوم  لتعزيز  والواجبات 
من  وسواها  بالظلم،  شعور  اي  ومحاربة 
ابعاد االنسان  التي تساهم يف  االجراءات 
عن اي فكر متطرف عدايئ، وغريها. هذا 
حيث  العامل  دول  كل  عىل  ينطبق  االمر 
عىل املجتمع الدويل معالجة كل االزمات 
واضحا،  ظلام  تتضمن  التي  العاملية 
كقضية فلسطني مثال. الظلم يشكل اهانة 
للكرامة االنسانية، وتلك االهانة قد تدفع 
باالنسان اىل اقىص درجات التطرف دفاعا 

عن كرامته ووجوده.

ميكن  البحث  تضمنها  اقرتاحات  اي   ■
املديرية االستفادة منها؟

اىل  بها  بأس  ال  اضافة  البحث  يشكل   -
واالمنية  القانونية  الدراسات  مجمل 
والسياسية واالجتامعية واالقتصادية التي 
تنجز تباعا ضمن املديرية، وترفع اىل املدير 
العام. وهذا نهج عمل متخصص ومحرتف 
الرسمية  املؤسسات  يف  معتمد  هو  قلام 
اىل  هنا  االشارة  تجدر  االخرى.  اللبنانية 
املديرية  حققتها  نوعية  عملية  خطوات 
يف مجال مكافحة االرهاب ابرزها اعتامد 
والشامل،  االستباقي  االمن  اسرتاتيجتي 
والوثائق  السفر  جوازات  مرشوع  اطالق 
لعبور  تزويرها  يستحيل  التي  البيومرتية 
يف  املديرية،  ان  كام  بواسطتها.  الحدود 
مع  والتنسيق  التعاون  تفعيلها  سياق 
بني  من  كانت  املتحدة،  االمم  منظمة 
اعتمدت  العامل  يف  االمنية  االجهزة  اول 
اطلقها  التي  الـ31  املشاريع  وواكبت 
االرهاب  ملكافحة  املتحدة  االمم  مركز 
الذي يعمل يف ارشاف االمني العام ملنظمة 
االمم املتحدة. بالتايل، نفخر بأن املديرية 
العام اصبحت ذات حضور  العامة لالمن 
دويل مهم وفاعل عىل صعيد مكافحة كل 
املنظمة عموما، واالرهابية  الجرائم  انواع 
باالنجازات  نفخر  كام  خصوصا.  منها 
حامية  تحققها  التي  االستباقية  االمنية 

المن املواطنني والوطن. 

وتعطيلها  االرهابية  العمليات  عرشات 
شبكة  كشف  كان  آخرها  تنفيذها.  قبل 
تحرض  كانت  عدة  خاليا  من  ارهابية 
لسبع عمليات ارهابية خطرية يف املناطق 
النوعية  االنجازات  تلك  تأيت  اللبنانية. 
االستباقي  االمن  اسرتاتيجيا  مثار  كاحد 
خطة  ضمن  املديرية  اعتمدتها  التي 
اللواء  اطلقها  التي  وتحديثها  تطويرها 
عباس ابراهيم واثبتت حتى االن نجاحها 

بشكل ممتاز.  

■ اي اقرتاحات قدمتها ضمن البحث اىل 
الدولة اللبنانية يف مكافحتها االرهاب؟

والفكر  اوال،  بالفكر  يبدأ  االرهاب   □
ليجذبها  تتقبله  ارضية خصبة  يبحث عن 
االوىل،  املرحلة  يف  شتى  عناوين  تحت 
غري  الهدافه  تحقيقا  وليستخدمها 
الثانية. لذلك يجب،  القانونية يف املرحلة 
رفعتها  دراسات  وبحسب  رأيي  بحسب 
عدد  اىل  العام  لالمن  العامة  املديرية 
الدولة  تركز  ان  الرسمية،  الجهات  من 
الفكر  ذلك  محاربة  عىل  ككل  اللبنانية 
من خالل برنامج اجتامعي - امنايئ- ثقايف 
واداراتها  وزاراتها  كل  تطبقه  متكامل، 
بناء  يف  يساهم  مبا  ان،  يف  ومؤسساتها 
كالتعليم  اجتامعيا،  وحاميته  االنسان 

االمن العام وضع استراتيجيا 
متكاملة ملواجهة 

الفكر االرهابي

رئيس شعبة امن الضاحية يف دائرة االمن القومي الرائد حيدر قبييس.



الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة إىل دائرة التحقيق واالجراء من  2017/05/15 لغاية 2017/06/15

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من 2017/05/15 لغاية 2017/06/15

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

135لبناني
214اثيوبي
3اردني

1اوسترالي
3ايران

3باكستاني
137بنغالدش

1بوركينا فاسو
2تركي

3توغولي
1روسي

1سعودية
12سوداني
1656سوري

136 لبناني
308اثيوبي
6اردني

1اوسترالي
2اوكرانيا

4ايران
2باكستاني
129بنغالدش

1بوركينا فاسو
1بينية

2تركي
3توغولي
1الجزائر
1روسي

1سعودية
23سوداني

1سوري - الماني
17سري النكي

1صومالي
22عراقي
3غاني

3فلسطيني
4فلسطيني - سوري

1فلسطيني  - غزاوي
1فلسطيني - بريطاني

3فلسطيني دون اوراق
1فلسطيني - سويدي

87فلسطيني الجىء
50فيليبيني

7قيد الدرس

1638سوري
1سوري - الماني

13سري النكي
1صينية
14عراقي
1غامبي
2غاني

3فلسطيني
4فلسطيني - سوري
1فلسطيني - غزاوي
1فلسطيني - اردني

1فلسطيني - بريطاني
2فلسطيني دون اوراق

1فلسطيني - سويدي
88فلسطيني الجىء

38فيليبيني

3كاميرون
1كوستاريكي

8كيني
1ليبيا

56مصري
23مكتوم القيد

2مكتوم القيد / سوري
6نيبالي
1نيجير

5نيجيري
11هندي
7يمني

2497المجموع 

7قيد الدرس
3الكاميرون

1كوستاريكي
16كيني
1مالي

65مصري
24مكتوم القيد

2مكتوم القيد / سوري
3نيبالي
1نيجير

7نيجيري
6هندي
4يمني

2570المجموع 

إحصاءات الشهر
60

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من 2017/05/16 لغاية 2017/06/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2017/05/15 و2017/06/15

املجموعاجانبعربلبنانيونحركة تنقل

العددالعددالعدد
1افريقيا الجنوبية

7931اثيوبيا
1اذربيجان

1اريتريا
1ارمينيا
3اسبانيا

10السنغال
2الصين الشعبية

4المانيا
126الهند

2الواليات المتحدة االميركية
25اوزباكستان

158اوكرانيا
2ايرلندا
15ايطاليا

3باكستان

3الجزائر

38السودان
2العراق

1المغرب

دخول

مغادرة

املجموع

218666

197009

415675

229585

229026

458611

109096

90899

199995

557347

516934

1074281

1البرتغال
8بريطانيا

1بلجيكا
463بنغالدش

24بنين
9بوركينا فاسو

1بولونيا
39بيالروسيا

12تايلندا
2تركيا
32توغو

1جزر الموريس
2جورجيا

3الدومينيك
57روسيا
1زامبيا

51سري النكا
1صربيا
12غامبيا

49غانا
7فرنسا

383الفيليبين
21كازاخستان

19كاميرون
1كندا
1كوبا

17كيرغيز
1ليتوانيا

38مولدوف
19نيبال

25نيجيريا
9586المجموع :

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
اعتباراً من 2017/05/15  لغاية  2017/06/15 ضمناً

7تونس

1فلسطينية
212مصر

264المجموع :

الدولة

الدولةالدولةالدولة

الدولة العددالعدد
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مجموعمختلفهوياتاختامتأشرياتاقاماتجوازاتمطار

5344347147سوريا

1618تركيا 

224سلوفانيا

44فنزويال

123املانيا

22ليبيا

22سلوفانيا

112السويد

112النمسا

11مرص

11بلغاريا

11فرنسا

11اوكرانيا

11تنزانيا

11غينيا

11بولندا

11كوريا

11لبنان

6731264649183املجموع

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

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

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

أيار 2017

 الوثائق المزّورة
62

رسم بياين بعدد الوثائق املزّورة 
تبعاً للجنسية السورية وفقاً لنوع 

الوثائق املزورة

جدول ورسم بياين بعدد 
املسافرين مقارنة بعدد املسافرين 

الحاملني الوثائق املزّورة

الدوائر واملراكز الحدودية          
أيار 2017

الدوائر واملراكز الحدودية 
أيار 2017

عدد الوثائق السورية املزّورة بحسب النوع واملركز الحدودي أيار 2017

عدد املسافرين مقابل عدد حاميل وثائق مزّورة أيار 2017

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

60914715425.28/100000دائرة املطار

33587482.38/100000مركز املصنع

7887311.27/100000مركز العريضة

0    653150مركز العبودية

0    281480مركز البقيعة

26683112.44/100000مركز مرفأ طرابلس

0    14050دائرة مرفأ بريوت

112143016614/100000املجموع
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املدرسة القديمة في لبنان
زمان تحت السنديانة وصوالً إلى النهضة

صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

66

منذ مطلع القرن التاسع عرش اخذت املدارس 
االكمل.  نحو  ورسيعا  صحيحا  اتجاها  تتجه 
اليازجي  ابراهيم  الشيخ  قام   1884 عام 
بنشاط احصايئ عن املدارس يف بريوت وجبل 
لبنان، وكتب فصال نرشه يف مجلته "الطبيب"، 
 25 حواىل  بريوت  يف  ان  النتيجة  فكانت 
مدرسة كربى نسبيا تضم 1507 طالب و2885 
الكتاتيب  اما  ومدرّسة.  مدرّسا  و350  طالبة 
تبلغ  فكانت  البلد  انحاء  يف  املتفرقة  اليومية 
من   3000 الطلبة  من  وفيها   ،40 من  نحوا 
الذكور و750 من االناث من جميع الطوائف، 
فتكون   ،150 نحو  واملدرّسات  املدرّسني  ومن 
الجملة من اناث وذكور حوايل 8150، وجملة 

املدرّسني واملدرّسات نحو 500.

للذكور  املدارس  مجموع  لبنان  جبل  يف 
نحو  فيها  مدرسة،   525 يبلغ  واالناث 

16000 تلميذ و600 مدرّس )الضياء(.
حاجة  يف  نرانا  وال  للمقارنة.  ذلك  ذكرنا 
بل  وِقَدمها،  باسامئها  املدارس  تعداد  اىل 
انشئت  مدرسة  اول  بان  ننّوه  بان  نكتفي 
كانت مدرسة دير حوقا )1624(،  للطالب 
كانت،  االجنبيات  للراهبات  مدرسة  واول 
مبدئيا، مدرسة راهبات مار يوسف الظهور 
البنات  بتعليم  تعنى  وكانت   ،)1848(
عىل  رئيسة  راهبة  اول  الصبيان.  وصغار 
جوليان.  امييل  االم  كانت  املدرسة  هذه 
هذه  فضل  وحلب  القدس  عرفت  وقد 

املؤسسة.
يف الربع االول من القرن الحايل عرفنا مثل 
هذه املدارس الجبلية، وتتلمذنا عىل ايدي 
قسطا  اال  العلم  من  يصيبوا  مل  مدرّسني 
ضمريهم  من  بدافع  ـ  كانوا  لكنهم  ضئيال، 
ـ يرسخون يف نفوس الطالب ما يستطيعون 

من املعارف بحسب امكانات تلك االيام.
ابن  الفية  االرجوزة،  اللغة:  كتب  كانت 
مالك، الجامنة يف رشح الخزانة، واخريا جاء 

الرشتوين". "غراماطيق 
وكانت كتب القراءة: سلَّم القراءة، املزامري، 
ومجمع  النضري،  الغصن  املمَُلح،  ُنَخب 
مقاماته  بعض  نحفظ  كنا  الذي  البحرين 
بن  سهيل  ثنا  "حدَّ منها:  كل  وبداية  غيبا 
العرب  خزائن  يف  االدب  مجاين  ثم  عّباد"، 
الشعر  اطيب  واخريا  االدب،  وجواهر 
قراءات  بعض  ذلك  ويتخلل  النرث،  واحسن 

رسيانية.
الرضب  الثالث،  القواعد  الحساب:  يف 
الهندية(،  )باالرقام  والطرح  والجمع 

وحساب الجذور والخطاءين، مع االستعانة 
الحساب"  علم  الحجاب يف  "كشف  بكتاب 

البستاين. للمعلم بطرس 
يف الخط: قواعد الخط، يف دفاتر مخصوصة 
وبرأس  عالم(،  الشهري  الخطاط  )طريقة 
"معرض  نقرأ  وكنا  ُمال.  نوع  من  ريشة 
كتابات مبختلف  الخطوط"، وهو مجموعة 
والرقعي  والثلثي  الديواين  العربية:  االقالم 
والفاريس واملغريب، مع مناذج من الخطوط 
قراءة  عىل  الطالب  تعويد  بغية  الصعبة 
تكن  مل  املدكتلة  الكتابات  الن  االقالم، 
كان  الدكتيلو  استعمل  َمن  واول  موجودة. 
مؤلفه  كتابة  يف  الدبس  يوسف  املطران 

الشهري "تاريخ سوريا".
وبدايته  الفارض،  ابن  ديوان  الشعر:  يف 
ثم  طي"،  البيد  يطوي  االظعان  "سائق 
ديوان  منها  الشعر  كتب  بقية  اىل  انتقلنا 

الشاعر ويّل الدين يكن.
فضل  كلها،  الطوائف  من  الدين،  لرجال 
يف  قبعوا  فهم  والرتبية.  والعلم  االدب  يف 
الكتب  ينسخون  جوامعهم  او  ديورتهم 
لهم  ففتحوا  االوالد،  دوا  تعهَّ وهم  القدمية. 
والهدى.  بالعلم  عقولهم  واناروا  املدارس 
لحد  صديقنا  كتب  مام  افضل  نرى  ولسنا 
خاطر يف هذا الباب قال: "انشئت يف صدر 
املدارس  جانب  اىل  عرش،  التاسع  القرن 
تراز  الداخلية مثل عني ورقة وعني  الكبرية 
عبدا  ومار  والرومية  مارون  يوحنا  ومار 
مدارس  الخ،  وريفون  وعينطورة  هرهريا 
اخرى صغرية يف القرى ُعهد يف التعليم فيها، 
بعض  اىل  او  الرعايا  كهنة  اىل  الغالب،  يف 
عىل  والقامئني  والخلوات  الجوامع  مشايخ 
ُسّلم  ورمبا  املختلفة،  الطوائف  من  املعابد 
بعضها اىل نفر من العلامنيني. هذه املدارس 
ُجعل مكانها، يف ايام املطر والربد، الكنيسة 
الصيف  ايام  ويف  الخلوة،  او  الجامع  او 
عادة  املعابد  هذه  جانب  اىل  يقوم  ما 
)مّلولة(،  بّلوطة  او  جوزة  او  سنديانة  من 

باب  ومن  اصطالحا،  عليها  اطلق  لذلك 
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العلمية  النهضة  بداية  تعيني  ميكن 
فيه  فتحت  الذي  العرص  يف  لبنان  يف 
روما ابواب معاهدها يف مطلع القرن 
املارونية،  الناشئة  امام  عرش  السابع 
مشاهري  من  خرّجت  َمن  فخرّجت 
العائدون  واخذ  والعلامء،  الرجال 
اقتبسوه  ما  لبنان  يف  ينرشون  منهم 
ويطورون  وعلوم،  معارف  من 
املدرسة اللبنانية بحسب سنَّة النشوء 
كرثة  عززتها  الحركة  وهذه  واالرتقاء، 

احتكاك اللبنانيني بالفرنجة.

رسم تالمذة املدرسة الخريية املارونية يف بريوت مكتوب عليها "هدية الجمعية الخريية املارونية الخوة الفقراء يف بريوت مدرسة سوق الغرب العالية )1860(.
اىل املحسن الكريم الدكتور جورج باز املحرتم وذلك اقرارا بفضله". 

مدرسة البوزنسون يف بريوت. 



التهكم، اسم "مدرسة تحت السنديانة". 
او  مقاعد  املدارس  تلك  لطالب  يكن  مل 
فيها  يفرتشون  فكانوا  لجلوسهم،  مناضد 
الحضيض عىل مدماك من الحجارة او عىل 
ومن  صيفا،  الحصيد  او  الخوص  من  قطع 
جلود االغنام املدبوغة شتاء. وهذه القطع 
الطالب  كان كل من  بل  للمدرسة،  تكن  مل 

يأيت بواحدة منها لنفسه من منزله".
اللوحة،  اىل  خاطر  لحد  يتطرق  ان  وبعد 
واملدل، والكتب، وطريقة القراءة، وادوات 
ومرملة  ومحربة  ودواة  ورق  من  الكتابة 
واقالم، واسلوب التدريس وختام الدروس.. 
ملعّلمي  يكن  "مل  املعّلم:  اجرة  اىل  يصل 
مرّتبات  الفائت  القرن  يف  القروية  املدارس 
املحيل  للعرف  ُيرتك  ذلك  كان  امنا  محددة، 
للنقد.  الرشائية  والقيمة  االهلني  وسخاء 
اما ما كنت اسمعه يف طفولتي من شيوخ 

ناحيتنا عن هذا فخالصته:
ان االباء كانوا يؤدون للمعلم اجرا شهريا 

قدره بشلك واحد )ثالثة قروش تركية( يف 
الثانية  السنة  يف  وبشلكان  االوىل،  السنة 
اىل  هذا  الثالثة،  السنة  يف  بشالك  وثالثة 
السبتية  وتقادم  واملواسم  االعياد  هدايا 
)اي تقدمة يوم السبت( يف اخر االسبوع، 
وااللبان.  والبيض  الخبز  من  عادة  وتكون 
اما هدايا املواسم فتكون شيئا من الغالل 
عند  الفيالج  من  كاكليلة  جنيها،  عند 
الزيت  من  وقدر  الحرير،  موسم  قطاف 
او  الجاف،  التني  او  الزبيب  او  الدبس  او 
عند  واملاشية  االرض  موارد  من  ذلك  غري 

حصولها".
العقوبات  اصناف  خاطر  لحد  ويعّدد 
والكساىل  املذنبني  عىل  ُتفرض  كانت  التي 
والزرب،  والركوع،  كالرضب،  التالميذ  من 
يتذمر  وال  والفلق.  والطبشة،  واملجلدة، 
احد من ذلك، الن الغاية من هذه الطريقة 
لالستاذ  تقول  االم  كانت  التهذيب.  كانت 
لك  "اللحم  املدرسة:  اىل  بولدها  تأتيه  حني 

او  ابني  تكاسل  اذا  ومعناه:  يل"،  والعظم 
يبقى  فال  لحمه  ُينرث  ان  اىل  ارضبه  اذنب 

منه اال العظم.
اىل  والدي  "ارسلني  زيدان:  جرجي  قال 
املدرسة وانا يف الخامسة من عمري، وكان 
او  بالكهنة  محصورا  الحني  ذلك  يف  العلم 
ال  يكاد  معّلمي  كان  اليهم.  ينتمي  َمن 
يحسن القراءة، وكانت مدرسته عبارة عن 
قبو واسع هو اشبه بالزريبة منه باملدرسة، 
الرابعة  السن  من  الحي  ابناء  فيه  يجتمع 
عىل  فيجلسون  واناثا،  ذكورا  العارشة  اىل 
الغرفة  صدر  يف  املعّلم  ويجلس  حصرية، 
صغري  صندوق  يديه  وبني  طّراحة  عىل 
يضع عليه كتابه وادواته واقالمه، ويجمع 
عىل ميينه قضبانا عدة تختلف طوال ودقة. 
سن  بحسب  محله  يف  منها  كال  يستخدم 
اذكر  قربه.  او  منه  وُبعده  وجنسه  الولد 
انني كنت اتعلَّم عنده القراءة يف املزامري، 
الهجاء  القراءة يومئذ بعد  وهو اول كتب 
بصوت  نقرأ  ان  القاعدة  نفهمه.  ال  ونحن 
عال، ورمبا قرأنا اثنان او ثالثة معا واملعّلم 
ورأسه  صندوقه  وراء  االربعاء  جالس 
وغطيطه  النوم  من  صدره  عىل  انحنى 
الضجيج  اشتد  وكلام  اصواتنا،  يخالط 
من  رقبته  تتعب  النوم. وحني  يف  استغرق 
ويرفع  الحائط  عىل  رأسه  يلقي  التديّل 
تواجه  بحيث  الصندوق  عىل  رجليه 
فاذا  به.  نبايل  ال  ونحن  وجوهنا  اخمصاه 
او حدث ما يوقظه فتح عينيه  غفا غفوة 
مل  فان  اوالد".  يا  "اسكتوا  بربودة:  وصاح 
يسكتوا تحرّك وتناول احد القضبان ورضب 
مذنبا،  يكن  مل  وان  اليه  االوالد  اقرب  به 
الباقون. فيتناول املعّلم  فيصيح.. ويضحك 
ويهم  سواه.  به  ويرضب  اطول   قضيبا 
فيقبض  الحاجة،  مسيس  عند  بالنهوض 
ارضا،  ويلقيه  االوالد  من  املرتدد  عىل 
وضع  عىل  كبري  غالم  او  بخادم  ويستعني 
اخمصيه  ثم يرضبه عىل  الفلق.  رجليه يف 
اقل،  او  اكرث  او  او عرشين،  عرش رضبات 

عىل ما يرتاءى له".
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ِح الـِخزَاَنِة"، تأليف الشيخ   كتاب "كتاب الـُجاَمَنِة يف رَشْ
ناصيف اليازجي، بريوت، املطبعة املخلصية، 1867. 

اليازجي،  ناصيف  للشيخ  البحرين"  غالف كتاب "مجمع 
بريوت، املطبعة االمريكانية، 1885.
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بأقالمهم  

دروس ديموقراطية

بقلم
بسام أبوزيد*

عندما تقوم بتغطية اعالمية النتخابات مجلس العموم يف بريطانيا، ال 
ميكنك اال ان تقارن بني ما يجري عندهم وما يجري عندنا يف خالل 

االنتخابات.
يف بريطانيا ترشدك اىل مركز االقرتاع يافطة كتب عليها: مركز اقرتاع. اال 
انك ال ترى تدابري امنية فوق العادة، وال زحمة مندوبني، وال تجمعات 

شعبية امام مركز االقرتاع.
يقفوا خارج  ان  االحزاب  ملندويب  تام، وميكن  بهدوء  الناخبون  يدخل 
مركز االقرتاع يسألون عن اسامء الناخبني. يدخل هؤالء اىل قلم االقرتاع 
ويدلون باصواتهم وفق النظام االكرثي والدائرة الفردية. اذ ان هناك 

650 عضوا يف مجلس العموم ينتخبون يف 650 دائرة.
وفق  عاموديا  واحدة  ورقة  توضع عىل  دائرة  كل  املرشحني يف  اسامء 
الرتتيب االبجدي. اىل جانب املرشحني الحزبيني توضع شعارات احزابهم. 

اما املرشحون املستقلون فيشار اليهم بعبارة: مستقلون.
الناخب يأخذ هذه الورقة ويدخل خلف الستارة، ويضع عالمة يف املربع 
إىل جانب املرشح الذي يختاره مبوجب one person one vote . يضع 

الورقة يف صندوق االقرتاع.
عملية االقرتاع تجري بعيدا من وسائل االعالم، اذ من غري امل سموح 
لهذه الوسائل الدخول اىل اقالم االقرتاع. عندما تنتهي هذه العملية يبدأ 
الفرز يدويا، لكن النتائج تظهر برسعة ألن الناخب ال يختار سوى مرشح 
واحد. عند اكتامل الفرز تعلن النتيجة والفائز، اذ يطلب من املرشحني يف 
الدائرة ان يصطفوا بعضهم اىل جانب بعض ويف وسطهم شخص مكلف 
اعالن النتيجة واالصوات التي حصل عليها كل مرشح، ليعلن يف النهاية 
فوز املرشح الذي حصل عىل اعىل عدد من االصوات للمقعد النيايب، 

فيقوم الخارسون بتهنئته. 
يف دميوقراطية بريطانيا ما هو غري موجود يف دميوقراطية لبنان. فهل 

ميكن لنا ان نتعلم بعضا من دميوقراطيتهم؟
يف هذه الدميوقراطية كان هناك الكثري من العناوين االنتخابية السياسية 
وغري السياسية. يف السياسة يف الدرجة االوىل مسألة االنفصال عن االتحاد 

االورويب املعروفة بالربيكست، وقد بدأت مفاوضاتها. كام حرض امللف 
الصحي والوضع االقتصادي، اىل ملف االرهاب والهجرة. لكن الربيطانيني 

انشغلوا مبلف آخر له طابع بيئي. 
من املعروف ان الربيطانيني من هواة الصيد، ال سيام صيد الثعالب. وقد 
كان لهذه الهواية طقوس خاصة ميارسها الصيادون. اال انه مع انخفاض 
لتعود هذه  بوقف صيدهم،  منذ سنوات  قرار  اتخذ  الثعالب،  اعداد 
املسألة اىل الضوء مع بدء التحضري لالنتخابات التي جرت، بحيث اعلن 
اذا فازوا  انهم  الذين ينتمون اىل حزب املحافظني  عدد من املرشحني 
سيعاودون املطالبة بالسامح بصيد الثعالب، ورد عليهم مرشحو حزب 
العامل والبيئيون برفض هذا املطلب من اساسه. من اجل التعبري عن 
هذا الرفض، نزل عدد من املواطنني الربيطانيني اىل شوارع العاصمة لندن 
الثعالب  العامة، وتنكروا بزي  االماكن  املدن وتجمعوا يف  وغريها من 
رافعني يافطات طالبت بالتصويت لصالح العامل الذين هم ضد عودة 

هواية صيد الثعالب.
ما  الغالبية وحده،  بريطانيا جمع  اي حزب يف  يستطع  مل  النهاية  يف 
اضطر حزب املحافظني الذي حاز عىل 318 مقعدا اىل نسج تحالفات 
مع احزاب اخرى لها عدد قليل من املقاعد، وتختلف يف ما بينها يف امور 

كثرية ابرزها االجهاض وزواج املثليني. 
املفارقة الغريبة يف هذا املوضوع ان حليفة تريزا ماي يف ايرلندا الشاملية 
اتجاهاتها  تعارض  املقابل  لكنها يف  بريطانيا،  الوحدويني مع  هي من 
الكاثوليكية ضد االجهاض وزواج املثليني. يف املقابل فإن حليفتها الثانية 
وهي من اسكتلندا من الوحدويني ايضا، لكنها تؤيد بقوة زواج املثليني 
تؤيد  انها  كام  بعشيقتها،  الزواج  من  ادىن  او  قوسني  قاب  وهي عىل 
الحليفتني وماي حول كيفية تطبيق  االجهاض. وقد نشب جدال بني 
مبادىء الجانبني، وهو جدل ما زال مستمرا يف بريطانيا تحت وطأة 

التهديد من هنا ومن هناك بفك التحالف مع املحافظني.

* مراسل ومذيع يف تلفزيون "املؤسسة اللبنانية لالرسال"، رئيس نادي الصحافة

البروفسور
جورج نعمه* ضيف العدد

لبنان قبل االنتخابات: صدمة أم ركود؟
تأثر االقتصاد اللبناين سلبا خالل االعوام املاضية بفعل التخّبط االمني 
لناحية  سيام  ال  املنطقة،  دول  طاول  الذي  واالقتصادي  والسيايس 
انعكاسات االزمة السورية وتداعياتها عىل الداخل اللبناين. وقد ُترجم 
ذلك برتاجع ابرز مؤرشاته املاكرو اقتصادية مرتافقا مع عجز يف ميزان 
مختلف  طاولت  ركود  حالة  لبنان  يف  االسواق  سجلت  املدفوعات.  
واالستثامر  االستهالك  عىل  بوزرها  والقت  املحيل  ناتجه  مكونات 
والنفقات الحكومية والتبادل التجاري. اما القطاع املرصيف الذي يعترب 
احد اعمدة االقتصاد الوطني، فقد بدأ يتأثر سلبا من عام 2014 يف 
تأثريات  عليها من  ترتب  وما  العاملي  النفط  انخفاض سعر  ازمة  ظل 
اللبنانيني  ودخل  ادخار  وانخفاض  الخارجية  التحويالت  عىل  سلبية 
عجز  تفاقم  اىل  ادى  ما  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  يف  العاملني 
ميزان مدفوعاته وتسجيل تراكم فيه وصل اىل مستوى دفع املرصف 
املركزي ابتداًء من منتصف عام 2016 الجراء عمليات تبديل سندات 
باللرية باخرى يف عمالت اجنبية تؤمنها املصارف من الخارج ليتمكن 
الدوالر، وقد  امام  اللرية  تثبيت سعر رصف  االستمرار يف سياسة  من 
قام البعض بتوصيفها بعمليات »هندسة مالية« ناجحة، وهي كذلك. 
الكثري  الوطني مرحلة جديدة تتطلب  ُتنذر بدخول االقتصاد  انها  اال 
من التقييم والدراسة والتخطيط لتمكني البلد من الصمود والخروج 
من حالة الركود السائدة يف قطاعاته منذ اكرث من ست سنوات وصوال 

اىل منتصف عام 2017.
جديد  رئيس  انتخاب  يف  ومتثلت  ايجابية  فاتت  الصدمة  اما 
املؤسسات  حياة  اطالق  واعادة   2016 العام  نهاية  مع  للجمهورية 
امللفات  من  العديد  قاربت  جديدة  حكومة  وتشكيل  الدستورية 
عن  التنقيب  مراسيم  واقرار  الدولة  يف  االساسية  كالتعيينات  املهمة 

النفط والغاز وغريها من امللفات التي تّم درسها.
من  االنتهاء  والترشيعية  التنفيذية  السلطتني  عىل  فيتبقى  بعد،  اما 
امللف االهم واالكرث تأثريا، أال وهو اجراء االنتخابات النيابية يف مهلة 
لالنتخاب.  الجديد  القانون  عىل  التوافق  تم  بعدما  خاصة  واقعية 
انتخاب رئيس  الوطني مع  االقتصاد  بها  َنِعَم  التي  االيجابية  الصدمة 
الجمهورية وتشكيل الحكومة والتي انعكست ايجابا مع بداية العام 
2017 عىل مجمل القطاعات االقتصادية، قد بدأت تندثر شيئا فشيئا 

القانون  عىل  االتفاق  مبسار  عصف  الذي  السيايس  التخبط  بفعل 
االنتخايب. فعاد الركود يف حلول منتصف العام 2017 واحكم سيطرته 
بعدما كانت سجلت  اقتصادية  املاكرو  املؤرشات  من جديد عىل كل 
مستويات مرتفعة خالل االشهر الثالثة االوىل من عام 2017 نسبة اىل 

ما كانت عليه يف الفرتة ذاتها من عام 2016.
تم  بعدما  نسبي  انرشاح  حالة  يف  والسياحي  االصطيايف  املوسم  يبدأ 
االتفاق عىل قانون جديد لالنتخاب، بعد ان كان قد وضع االقتصاد 
مع  الدستورية  االزمة  انفالش  اما  لهام:  ثالث  ال  اثنني  احتاملني  امام 
تخطي املهل القانونية، او الخروج من الركود تزامنا مع اقرار القانون.
تدهور  حال  يف  البالد  ادخل  لكان  حصل،  لو  ما  يف  االول  االحتامل 
الثاين  خطري مع تداعيات عىل اقتصاده وقطاعاته كلها. اما االحتامل 
فرصا  فسيؤمن  الجديد،  القانون  عىل  التوافق  بفعل  تحقق  الذي 
حقيقية لالنتهاء من حال االنكامش والركود السائدة منذ عام 2011، 
وسيمّكن لبنان من نفض الغبار السيايس الذي ابطأ دورته االقتصادية 
نسبيا  العودة  من  متّكنه  فرصا جديدة  الوطني  اقتصاده  امام  ويفتح 

اىل حال النمو املرتفع الذي شهدناه بعد اتفاق الدوحة.
أم  النهوض  لبنان  الركود؟  لبنان  أم  الصدمة  لبنان  نريد؟  لبنان  فأي 
أم  االقتصاد  لبنان  التجاذب؟  لبنان  أم  التوافق  لبنان  النزوح؟  لبنان 

االنهيار؟  لبنان 
ومّكنت  املؤسسات،  يف  العمل  اطلقت  التي  االيجابية  الصدمة  نريد 

اللبنانيني من مد اقتصادهم باملوارد الالزمة لنموه وتقدمه. 
االنتخابات  اجراء  خالل  من  ُتْسَتكَمل  ان  فيجب  هذه،  الصدمة  اما 
اندثرت  قد  تكون  وإال  مطلقة،  وبشفافية  رسيع  وقت  يف  النيابية 

انعكاساتها وتالشت آمالها وتفككت معاملها. 
الصدمة أم الركود؟ 

الواعدة  الكاملة،  الصدمة  نريد  اي صدمة.  ليس  لكن  الصدمة  نريد 
االستثامر  صدمة  والنزوح،  الركود  من  الخروج  صدمة  والحقيقية، 
واالستهالك وعودة االمن واالمان االجتامعي وكرامة العيش يف وطن 

واالنسانية. الحرية 

* باحث ومحلل اقتصادي، نائب رئيس الجامعة االنطونية وعميد كلية ادارة االعامل
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السلوك العدواني وعالقته بوسائل اإلعالم والتواصل
دوافع اللبنانيني في غليان... وال وجود مَلن يضبطها

تربية

اجتامعية  شتى،  اسباب  فرتة  منذ  اللبناين  املواطن  اتبعه  الذي  العدواين  للسلوك 
تحمل ابعادا نفسية، واقتصادية وايضا تاريخية. من مفاعيل الحداثة غري االيجابية 
مرور املجتمع يف مرحلة فقدان املرجعيات، وهي مرحلة ضياع تولد توترا وعنفا. مع 
هذه الحداثة روجت وسائل االعالم والتواصل االجتامعي مفهوما اوحى للمشاهد 

بان العنف يوصله اىل النجومية

لنشوء  االول  السبب  الخوف  يعترب 
خانة  يف  العلم  وضعها  ظاهرة  العدوانية. 
نشأت  والنبذ.  بالتهميش  العميق  الشعور 
بعد  الحاصل  التغيري  يف مجتمعنا من جراء 
واجتامعيا،  واقتصاديا  دميوغرافيا  الحرب، 

افضل، فشكل هذا الشعور حامية  داخلية 
عدة  ونفسية  اجتامعية  عوامل  مثة  له. 
متداخلة يف هذه املشكلة، لكن االكرث تأثريا 

فيها هي العالقات العائلية.
يف حوار مع "االمن العام"، يتوقف الباحث 
شاوول  ملحم  الدكتور  االجتامع  علم  يف 
يف  النفس  علم  قسم  يف  السابقة  واالستاذة 
النفسية الدكتورة  اللبنانية املحللة  الجامعة 
انيسة االمني مرعي عند العوامل التاريخية 
عند  العدواين  السلوك  يف  الحداثة  ودور 

اللبناين. املواطن 

خالصته ان ال ضامنات للوجود. اما املفارقة 
العدواين  غري  اللبناين  سلوك  يف  فهي  هنا،  
تجاه  ال  تحديدا،  الناس  تجاه  الحرب  يف 
يف  هو  حدث  ما  غرابة  فيها.  املنخرطني 
سيكون  املستقبل  وبان  باالمل  احساسه 

املقال

امام كل مشهد عنفي يصبغ حارضنا بقوة نسأل انفسنا: هل صحيح ان االنسان 
البدايئ النائم يف كل منا يستفيق يف مرحلة من املراحل؟ ما الداعي اىل هذه العودة؟ 
تساؤل يرتكز عىل مفهوم سائد عند عدد كبري من الناس يرى البدائية متأصلة يف 
تكوين البرش، فال تزول وال تندثر مع مرور الزمن وتطور املجتمعات. املعروف، يف 
هذا املجال، ان يف داخل كل انسان عرصي انسانا بدائيا مختبئا يف اعامقه، ال يظهر 
اىل العلن اال يف املواقف الحساسة التي تثري غرائزه، علام ان ما يفضحه هو ردود 

فعله غري الحضارية. 
هذا االختالف يف املفاهيم حسم االجابة عنه علامء االجتامع واالنرتوبولوجيا الذين 
اعرتفوا بان العنف عند االنسان البدايئ هو اكرث انضباطا من شعوب اخرى. فهو ال 
يستهلك عنفه مجانا يك ال يرتاجع. واذا كانت لقمة عيشه مؤمنة، فال يغزو جاره وال 
يسعى اىل السيطرة عليه. ويف حال شعر بتهديد حقيقي يترصف من كونه انسانا 
مساملا يف العامل، يبني عالقات مساملة مع كل القبائل املجاورة له، علام ان شعوره 

بالخوف من الفناء يتحكم فيه باعتباره من االقليات. 
بعد  شرتاوس،  ليفي  كلود  املعروف  االنرتوبولوجيا  عامل  توصل  املجال،  هذا  يف 
البدايئ  االنسان  عنف  بان  اقتناع  اىل  االمازون،  غابات  يف  عاشها  طويلة  تجربة 
يلجأ اىل  او  الجوع،  اذا اضطر اىل ذلك، اي يف حاالت  اال  محدود، وانه ال يقتل 
الطبيعة بحثا عن مأكل له، وهو املعروف عنه حرصه عليها وعدم اذيتها، وقد 

اعترب البيئي االول عىل االرض.
الحقيقة هذه تؤكد ان اتجاه االنسان نحو عدوانية اكرث وعنف مضاعف يف املجتمع 
مرتبط بالتطور العلمي واحداثه املتسارعة، والذي اعترب مقدمة النغامس االنسان يف 
مشكالت حياتية، نفسية واجتامعية. نستطيع القول، هنا، ان بعض العلوم، خصوصا 
االجتامعية والنفسية منها، نشأت لتلبية حاجات االنسان. فالبرشية قبل عصور مل 
تكن يف حاجة اليها، وال اىل تحليالتها العلمية يك تخرج الناس من ازماتها الشخصية 
او العامة. نشوء هذا النوع من العلم تزامن مع سيطرة الحداثة، بوسائلها املتعددة، 

عىل حياة االنسان حيث جعلت منه شخصا قلقا مضطربا وعدوانيا.
يف الحديث عن مشكلة السلوك العدواين، برز تطور مهم متثل يف التوصل اىل تحديد 
املؤرشات التي تدل عىل "املتطرف املحتمل" او "العدواين املحتمل". االمر الذي نراه 
مدخال اىل الحد من اتساع العنف واالرهاب حارضا ومستقبال. فالرتكيز عىل  الحاالت 
الوسطية يف املشكلة، اي "املتطرف املحتمل" او "العدواين املحتمل"، يسد الطريق 

عىل هؤالء االشخاص قبل وصولهم اىل االحرتاف.
ما يقلق يف هذه املشكلة هو انعكاس العلم والتطور عىل االنسان وحياته بشكل 

سلبي ومدمر ايضا. كيف يكون ذلك، اين املشكلة بالتحديد، ومع من؟ 
نعتقد انها يف االنسان، يف تركيبته املعقدة او غري املهيأة التي يصعب عليها التكيف 

مع التطورات العلمية الرسيعة جدا يف حارضنا. 
يف القرون املاضية كان االنسان اكرث سالما وامال، والحروب اقل رشاسة، والشعوب 

اكرث انفتاحا. 
يف ضوء هذه الحقائق يطرح سؤال ملح: كيف يكون العلم مرضا باالنسان؟

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

اإلنسان البدائي أقل عنفًا منا

عند  العدواين  السلوك  اسباب  هي  ما   ■
املواطن اللبناين؟ 

□ اسباب عدة، تكون دامئا متشابكة من النفيس 
اىل االجتامعي فاالقتصادي. لكن يف هذا املوضوع 
سنتحدث عن االسباب االجتامعية التي تحمل 
معها ابعادا نفسية، الننا ال نستطيع، كباحثني 
يف علم االجتامع، عزل العامل االجتامعي عن 
العامل النفيس، خصوصا اذا اخذ هذا العامل 
طابعا جامعيا.  الخوف مثال الذي هو بحسب 
اود هنا  العدوانية.  لنشوء  االول  السبب  رأيي 
ما،  خوفا  يعيش  االنسان  كان  اذا  انه  ايضاح 
مبعنى الفوبيا، فسيلجأ اىل طبيب نفيس لحل 
عامة  ظاهرة  الخوف  كان  اذا  لكن  مشكلته. 
متأتية من مصادر عدة، كالخوف من الحروب 
من  او  بيئية،  مشكالت  من  او  النزاعات  او  
حاصل  هو  كام  بالطبيعة،  عالقة  لها  احداث 
الذين يعيشون يف  كاليفورنيا  اليوم مع سكان 
خوف دائم من حصول هزة ارضية تدمر ثالثة 
هؤالء  يتسم  الحال  هذه  يف  منطقتهم،  ارباع 

االشخاص بنفسية عامة مبنية عىل الخوف.
 

■ املفارقة هنا ان الجيل الذي عاش يف فرتة 

الحد  اىل  عدوانيا  يكن  مل  املالجئ  يف  الحرب 
تفسريك هذا  ما  اليوم.  اليه جيل  الذي وصل 

االمر؟ 
الحرب  ايام  كانوا  الناس  ان  هو  الفارق   □
الدولة  عودة  يف  االمل  االمل،  يف  يعيشون 
بان  شعورا  اعطاهم  االمل  هذا  واالستقرار. 
الحرب.  انتهاء  بعد  افضل  سيكون  املستقبل 
الحرب  ضد  عدوانيتهم  كانت  السبب  لهذا 
ميليشيات  من  فيها  املنخرطني  واالطراف 
الناس. لكن عندما استتبت  ومسلحني ال ضد 
االمور تبني للناس ان ما انتظروه لن يتحقق، 
الظاهرة نشأت  فسيطر الخوف عليهم. هذه 
تغيريات  البلد،  يف  الحاصلة  التغيريات  من 
خالصتها  واجتامعية،  واقتصادية  دميوغرافية 
الشعور  يؤدي  عادة  للوجود.  ضامنات  ال  ان 
كانت  حال  يف  اوال  امرين،  اىل  بالخوف 
تخافوا  ال  ملواطنيها  ستقول  قامئة  الدولة 
فلها  القانون  دولة  والنها  يحميكم.  من  فانا 
املطلوبة  العدالة  مامرسة  يف  الحرصي  الحق 
اجتامعيا. لكن يف حال عدم توافر هذه الطاقة 
العدواين  الشخص  سيصبح  حقها  ملامرسة 
يكن  مل  اذا  ثانيا،  العام.  السياق  عن  منحرفا 

شاوول: اللغة العسكرية لنشرات االخبار
اوحت للمشاهد بأن العنف يجعله نجما

العدوانية  ظاهرة 
نشأت من التغيير الحاصل 

في البلد بعد الحرب

الباحث يف علم االجتامع الدكتور ملحم شاوول.

هذا االمر مطلوبا من الدولة فسيتجه الوضع 
املكتملة  غري  مجتمعاتنا  يف  نسميه،  ما  اىل 
التكوينات االجتامعية  الحداثة، االنطواء نحو 
العائلة  تاريخيا مصدر حامية، اي  التي تعترب 

املؤسستني،  هاتني  عن  املعروف  والطائفة. 
منذ القرون الوسطى واالمرباطوريات القدمية، 
حاميتها الفرد يف حال مارست الدولة تعسفا 
هاتني  ان  ويعتقد  الشخص  يظن  هنا  ما. 
والطائفة، هام مصدر  العائلة  اي  املؤسستني، 
املحدودة  قدرتهام  وبسبب  لكن  الحامية، 
الالجىء  الشخص  ستعطيان  املجال  هذا  يف 
هنا  لتبدأ  نفسه،  عن  الدفاع  رشعية  اليهام 
جدلية  ضمن  املضاد  والعنف  العنف  جدلية 
الخوف والحامية والعودة اىل البنى التقليدية 

ومامرسة العنف الذايت بكل اشكاله.

■ اىل اي مدى ساهمت الحداثة التي دخلت 
لدى  العدواين  السلوك  تعزيز  يف  مجتمعنا 

االنسان؟ 
دامئا.  ايجابية  ليست  الحداثة  مفاعيل   □
بفعل تفكيكها ما هو قديم وانتظار العالقات 
مرحلة  يف  املجتمع  مير  تتكون،  يك  الجديدة 
ضياع نسميها مرحلة فقدان املرجعيات، ومن 
اننا نعيش االن يف منتصفها.  القول  الرضوري 
هذه املرحلة توّلد توترا وعنفا نتيجة ظاهرة 
تراجع سلطات معينة، منها السلطة الذكورية. 
العامل كله يشهد تراجعا لهذه السلطات. بازاء 
القضائية  واملؤسسات  الدول  تقوم  ال  ذلك، 
الحال  مع  متاشيا  وترشيعها  القوانني  بسن 
هذه  املفرتضة.  املساواة  حال  اي  الجديدة، 
من  جزءا  الن  يعاين  الرجل  جعلت  املرحلة 
سلطته ينهار، والن املرأة التي يعيش معها مل 
تنل كل حقوقها معه لكنها، يف املقابل، ثبتت 
ليكون  اطاره،   خارج  حقوقها  كل  يف  نفسها 
رد فعله اللجوء اىل العنف دفاعا عن سلطته 

القدمية.

التواصل  لوسائل  كان  ناحية  اي  من   ■
االجتامعي دور يف الرتويج للعنف؟ 

السوق  منطق  املسألة  هذه  عىل  ينطبق   □
ونظريات املنافسة. مبعنى انه كلام ازداد نرش 
نسبة  وازدادت  املشرتكني  عدد  ارتفع  الصور 
االعالنات. هذه النظرية مستوحاة من املفهوم 
االمرييك لالعالن. يف موضوع السلوك العدواين، 
وسائل  تتوىل  العنفية،  الحاالت  تصوير  او 
التواصل االجتامعي توزيع هذه املشاهد عىل 

العنف  مرتكب  الن  املشاهدين،   االف 
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تجعل  الوسائل  هذه  عرب  اطاللته  يعترب 
االخبار  نرشات  عىل  هنا  اتوقف  نجام.  منه 
لتوحي  بدقة  اختيارها  يتم  التي  وعناوينها 
النجومية.  اىل  يوصله  العنف  بأن  للمشاهد 
هذا العنف يف االعالم حّول االخبار السياسية 
اليومية اىل لغة عسكرية. حتى النرشة الجوية 
يقدمونها  فباتوا  االسلوب،  هذا  من  تسلم  مل 
هل  الواقع،  هذا  ضمن  حرب.  مرشوع  كأنها 
رأى احد منا جهازا اعالميا قدم جملة مفيدة 

بصوت هادئ؟ طبعا ال.

الواقع االجتامعي يدفع يف  ■ اي جانب من 
اتجاه السلوك العدواين؟

□ هناك اربعة عنارص تولد حاالت من الريبة 
الرتكيبات  تغيري  منها:  اذكر  والتفكك،  والقلق 

االجتامعية، النزاعات املسلحة، تدهور الوضع 
االقتصادي، الفقر.

التي تطلق عىل  العلمية  التسمية  ما هي   ■
السلوك العدواين؟

□ اضعه يف خانة الشعور العميق بالتهميش 
العائلة  يف  يبدأ  ان  املمكن  من  اذ  والنبذ. 
ومحيطها او من عالقة املحيط العام باملجتمع 
كجنوب  للعنف  معينة  مناطق  هناك  كله. 
ايطاليا حيث توجد فيه املافيات. فهذا املكان 
امريكا  يف  معروف  هو  وكام  تاريخيا،  مهمش 
شيكاغو  كانت  والثالثينات  العرشينات  يف 
ضمن هذه الفئة من املناطق لتأيت من بعدها 
فقد  لبنان  يف  اما  ميامي.  ثم  ومن  نيويورك 
الهرمل  ـ  بعلبك  لفرتة طويلة، مناطق  كانت، 

ومناطق بعيدة يف جبل لبنان من هذه الفئة.

تفرس  كيف  االجتامع،  علم  يف  كباحث   ■
الظواهر العنفية الجديدة يف العامل التي فاقت 

كل حد؟
□ نحن االن، كعلامء اجتامع، يف ازمة  لتفسري 
االندماج  ان  نعتقد  كنا  الظواهر.  هذه 
للعنف  يسمح  ولن  نجح  قد  االجتامعي 
املجتمعات  يف  حصل  ما  لكن  باالنتشار. 
ونتعلمه  نتبعه  منوذجا  كانت  التي  االوروبية 
انتج اشكالية كبرية، عاد بسببها علامء االجتامع 
يف الغرب اىل طروحاتنا،  وتأكدوا من اننا كنا 
عىل حق لناحية اقتناعنا بان االشخاص الذين 
يشعرون بالقلق ويعانون من التفكك يلجأون 

اىل الدين والعشرية ال اىل دولة القانون.

سلوك  تجعل  التي  االسباب  هي  ما   ■
املواطن اللبناين عدوانيا؟ 

اسايس  امر  اىل  بداية  نشري  ان  يجب   □
الجهاز  تركيبة  وهو  البرشية،  الذات  يف 
وهي  دوافع،  لدينا  البرش  نحن  النفيس. 
يف  لها.  حدود  وضع  اىل  حاجة  يف  عادة 
يف  الدينية،  القيم  كانت  املجال  هذا 
تؤمنان  املدنية  الدولة  وقوانني  السابق، 
تاريخيا  عادة،  فالضوابط  الحدود.  هذه 
التكوين  ناحية  من  ودينيا  وانرتوبولوجيا 
البرشي، تأيت من هذين املوقعني. بالنسبة 
اىل ما هو حاصل اليوم، اعود اىل الدوافع 
تقسم  والتي  االنسان  داخل  يف  املوجودة 
"ايروتيكية"  دوافع  اوال  نوعني.  اىل 
وصوال  والجامل،  والحياة  الحب  مضمونها 
الثانية  الدوافع  اما  والجنس.  العشق  اىل 
املرض،  املتعددة،  باشكاله  املوت  فهي 
الحرب والعنف. لهذا السبب تركز وسائل 
لكن  العدوانية،  الدوافع  كثريا عىل  االعالم 
ننتبه،  ان  دون  ومن  نفسه،  الوقت  يف 
اقىص  اىل  الجنسية  للذات  انفالش  هناك 

يف  اليوم  اللبنانيني  دوافع  ارى  لذلك  حد. 
حال غليان، وال وجود ملن يضبطها ويضع 
اما االسباب فتاريخية ومتعددة.   حدا لها. 
السلوك  عند  هنا  التوقف  يجوز  ال  لكن 
السلوك  عند  ايضا  بل  فقط،  العنفي 
والذي  الشباب،  عند  خصوصا  االنتحاري 
يقول لنا ان دافع املوت يكاد يلفنا، االمر 
الذي اعتربه مخيفا.  فاذا ما تأملنا يف واقع 
تقريبا مختبئني يف  كلهم  الناس  نرى  معني 
بيوتهم تحسبا ليشء ما قد يحدث لهم يف 
ان  علام  بهم،   املحيط  العنفي  الجو  هذا 
وغرّي  االزمة  هذه  اىل  دخل  جديدا  عامال 
العامل  هذا  مضاعف.  عنف  نحو  الواقع 
اليوم، وقد حمل  امرا اساسيا يف عامل  يعد 
ما  امام  حدود  ال  اي  الالحدود،  اسم 
ورغباته.   احالمه  لتحقيق  االنسان  يريده 
لتوجه  طرح  الحديثة  الدعاية  اسلوب  يف 
نوعه  كان  مهام  الدنيا  يف  يشء  اي  يقول، 
ان  عليه، رشط  الحصول  االنسان  يستطيع 
يدفع الدوالرات يف مقابل ذلك. الالحدود 
هذه املسيطرة عىل الكون، شكلت استفزازا 

مرعي: الخوف وراء عدوانية االنسان
والالحدود شكلت استفزازا له

كل شيء اصبح ممكنا 
عند االنسان وبسيطا بما 

فيه املوت

املحللة النفسية الدكتورة انيسة االمني مرعي.

شاشات التلفزيون يوميا، مع ما تربزه من 
حاالت القتل والعنف والتهجري وكأن شيئا 
من  والعنف  املوت  ان  مبعنى  يكن.  مل 
االمور البسيطة والعادية. يف املقابل هناك 
حافز الالحدود امام االنسان الذي يرى ان 
الحياة وامر بسيط مبا  كل يشء ممكن يف 

فيه املوت بالذات.

من  العدواين  السلوك  تعتربين  هل   ■
رواسب الحرب؟ 

□ نعم ارى ذلك. الناس الذين اشرتكوا يف 
نفسه،  الوقت  كانوا، يف  الحرب  القتال يف 
الخوف  خائفني. ممن؟ من جريانهم. هذا 
طوال  جاهزا  الشخص  يجعل  االخر  من 
ليدافع عن نفسه حيال شخص مل  الوقت 
يسبب له االذى، رمبا. هذا التحفيز مع ما 
تساهم فيه وسائل االعالم، يوهم املواطن 
بأن االخر مخيف وقد يقتله يف اي لحظة. 
دقيق  بشكل  لكن  عام،  بشكل  هذا 
وشخيص، العنف الفعيل متأت من مسألة 
سقوط  بعد  خصوصا  والرجل،   املرأة 
والقانون  الدين  سلطة  وهيبة  الروادع 
لدى عدد كبري من الناس. الخوف وفقدان 
النه  الرجل،  عند  بعمق  يتمحوران  الهيبة 
استمد هيبته من هيبة السلطات العامة، 
لكن  والرأس.  البيت  سيد  نفسه  فاعترب 
النسائية مل تعد املرأة  مع حركات التحرر 
كالمها  كان  يوم  السابق،  يف  كام  مطيعة 
الرجل  تجعل  مسائل  وسلوكها  واداؤها 
تصوره  كام  املجتمع  يف  نفسه  اىل  ينظر 
بعد  لكن  والعظيم.  السيد  اي  هي، 
انخراط املرأة يف العمل اسوة بالرجل تغري 
الوضع، واختلفت نظرتها اليه حيث باتت 
تحسسه بانه ال يشء. نظرة االنثى هذه، ال 
كزوجة فقط، بل كأم ايضا، واخت وابنة، 
النتيجة؟  حاله،  اليه  آلت  عام  تعبري  هي 
احساسه بالدونية يدفعه اىل قتل املسبب، 
اي زوجته. ال ننىس ان رشارة الربيع العريب 
راحت  تونسية  رشطية  يد  عىل  انطلقت 
تتهجم عىل بائع الخرض محمد بوعزيزي، 
فاحرق نفسه ردا عىل ما اعتربه اهانة له 

عىل يد انثى.

اىل  االنسان  يحّول  كيف  الخوف  عامل   ■
شخص عدواين؟ 

يكون عدوانيا.  الخائف  الشخص  عادة،   □
ردود  تكون  بالرعب  احساسه  شدة  من 

عنفية. فعله 

اكرث من غريها،  املؤثرة  عوامل هي  اي   ■
االجتامعية ام النفسية؟ 

العائلية.  □ االكرث تأثريا هنا هي العالقات 
الضغط  يف  يستمر  االجتامعي  العامل 
داخله،  يف  ما  ينفجر  حتى  االنسان  عىل 
االجتامعي  العاملني،  هذين  تداخل  الن 
اىل  يؤدي  البعض  بعضهام  مع  والنفيس، 

االنفجار.

■ الضغوط التي يعيشها االنسان يف الوقت 
الحارض اىل اي مرحلة تاريخية تعود؟

□ اىل بداية القرن التاسع عرش. لكننا اليوم 
حول  الحضاري  العاملي  الخفقان  قمة  يف 
ام  الرأساميل  هو  وهل  سيكون،  نظام  اي 

التكنولوجي. العلمي، مبعنى،  التقدم 

عند  العنفي  السلوك  اىل  بالنسبة   ■
االنسان، اىل اين نحن متجهون؟

هو  يتزعزع،  ال  ثابت  امر  معرفة  علينا   □
ويسرتجع  يعود  دامئا  الحضارات  تاريخ  ان 
ميكنها  ال  الحضارة  وكوابحه.  مفاتيحه 
االتجاه نحو التدمري كام هي الحال اليوم.
د. م

فظيعا لالنسان خصوصا مع سقوط سلطة 
الردع.  هيبة  وتاليش  والدين،  القانون 
اضف اىل ذلك مشاهد املوت التي تعرضها 
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إقتصاد
القطاع الزراعي في لبنان: 

إنتظار إستقرار املنطقة لئال ينهار 
كسائر القطاعات االقتصادية يف البلد، يبدو القطاع الزراعي يف لبنان اليوم يف حال 
تغري  لكن  اليوم.  وليدة  ليست  كثرية، وهي  ذلك  اىل  ادت  التي  االسباب  مرتدية. 
املناخ وشح املياه واغالق املعابر الربية وصعوبة النقل البحري زاد الطني بلة، وجعل 

املزارع اللبناين يواجه واحدة من اشد صعوبات سنوات انتاجه

مقال
الركود يضرب اإلقتصاد 

نتيجة فقدان الثقة
مير االقتصاد اللبناين يف حال ركود كامل بعد التقاء االضطراب السيايس واالمني يف 
اذا  التي  املالية،  املنطقة مع عدم االستقرار املحيل وغياب االجراءات واالصالحات 

ما توافرت تساهم يف تحصني لبنان اقتصاديا.
سوريا  كون  عليه  وتداعياتها  السورية  باالوضاع  اللبناين  االقتصاد  تأثر  ورغم 
الوضع املحيل املقلق فاقم  العربية، فان  الدول  للبنان نحو  الوحيد  الربي  املعرب 

وعّقدها. املشكلة 
السيايس  الوضعني  تردي  عن  ناجم  اللبناين  االقتصاد  فيه  يقع  الذي  الركود  ان 
واالمني، فضال عن معاناة الوضع االقتصادي اصال من بطء يف الحركة االستثامرية. 
املحيل واملستثمر  املستهلك  ثقة  يؤثر سلبا يف  االمني والسيايس  ان االضطراب  كام 
توفري  املنطقة  تعيشها  التي  املرحلة  لتمرير  املطلوب  ان  علام  واالجنبي.  العريب 
فيها  يطالب  بنيوية  مالية  اصالحات  اجراء  الحقا  تتبعها  اوىل  كخطوة  االستقرار 

القطاع الخاص منذ سنوات طويلة.
ان مالية الدولة اللبنانية التي تعاين عجزا كبريا، ستتأثر بفعل ما يجري النها تعتمد 
يف االساس عىل املداخيل الرضيبية املبارشة منها وغري املبارشة التي ترتفع وتنخفض 
الثقة  بسبب  كبري  بشكل  تراجعت  الحركة  هذه  االقتصادية.  الحركة  نشاط  وفق 

املفقودة سواء لدى املستهلك او املستثمر.
للعوامل املحلية االثر االكرب عىل الحركة االقتصادية يف معزل عن حجم االحداث 
تعاين  الدولة  مالية  لكن  الجارية يف سوريا.  باالوضاع  يتأثر  الذي  بلبنان  املحيطة 
ان  ميكن  التي  االجراءات  االستقرار  وقت  يف  نتخذ  مل  اننا  علام  مسبقا،  ضعفا 
ظروف  يف  االقتصادي  الرتاجع  تخطي  ميكن  ال  لذلك  االضطرابات.  من  تحصننا 

السيئة. املنطقة 
لبنان يشهد  العامل، كان  عندما رضبت االزمة االقتصادية عام 2009 مختلف دول 
اتخذ  قد  املرصيف  القطاع  وكان  الدوحة،  مؤمتر  عقب  السيايس  االستقرار  من  نوعا 
احتياطاته املطلوبة، االمر الذي جعله يستفيد من استقطاب املستثمرين بخالف ما 
حصل العام املايض عندما اجتاحت حركات التغيري العامل العريب، رغم انه يعاين من 
عدم استقرار سيايس. لذا عىل لبنان ان يحصن نفسه اقتصاديا وماليا عرب اصالحات 

مالية بنيوية يف فرتات االستقرار ليستطيع مواجهة ما قد يحصل من اضطرابات.
ان االنجاز التاريخي الذي تحقق باقرار قانون انتخاب جديد، اقفل احد اهم ملفني 
الرتكيز  سينتقل  لذلك،  تبعا  والسيادي.  التمثييل   ،1990 عام  منذ  لبنان  يواجههام 
السيايس اعتبارا من اليوم عىل البعد الحكومي والعمل السلطوي واالنتاج ومكافحة 

الفساد وتحقيق قوانني تطويرية للنظام السيايس ومواكبة اولويات املواطنني.
اما الشأن االقتصادي، فانه سيوضع تحت املجهر الحكومي عرب خطة اقتصادية قيد 
االعداد قد تطلقها الحكومة خالل اسابيع، وان رئيس الحكومة سعد الحريري عازم 

عىل تزخيم العمل الحكومي واعادة انعاش الواقع االقتصادي. 
ناجح  اىل عمل حكومي  املقبلة  املرحلة  الجمهورية ميشال عون يف  ويستند رئيس 
االنجازات  مزيد من  نحو  الدفع  موازاة  الثقة"، يف  "استعادة  يرتجم شعار حكومة 

واالجتامعية. السياسية 
لدعوة  عليه،  هي  ما  عىل  االحوال  استمرت  ما  اذا  االقتصادية،  الهيئات  وتستعد 

الحكومة اىل اعالن حال طوارئ اقتصادية بسبب قوة االزمة وحراجتها.

عصام شلهوب

العقود  خالل  لبنان  يف  الزراعي  القطاع  شهد 
زيادة  ابرزها:  مهمة  تحوالت  املاضية  الثالثة 
الزراعة  يتعاطون  الذين  املستثمرين  عدد 
الف مستثمر  فبلغ حواىل 195  بنسبة %36، 
زراعي، زيادة يف االرايض املروية بنسبة %155 
فبلغت 142 الف هكتار من اصل 277 الف 
االرايض  تفتت  املزروعة،  االرايض  من  هكتار 
الزراعية بحيث ال  تتعدى مساحة 75% من 
من   %20 وتشكل  واحدا  هكتارا  الحيازات 
اجاميل املساحة املزروعة. اما املساحة القابلة 
للزراعة يف لبنان فتبلغ 1.1 مليون هكتار )1 
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بفعل  العقارات  قطاع  تضخم  فان  كذلك 
املضاربات ادى اىل خسارة اكرث من %20 من 
االرايض الزراعية التي اكلتها االبنية واملنشآت.

السنة من  اللبناين طوال فصول  املزارع  يعاين 
ثالث مشكالت: 

االوىل تتمثل يف شح مياه االمطار ونقص املياه 
الجوفية. 

الدول  اىل  الدولية  الطرقات  قطع  يف  الثانية 
العربية والخليجية التي تؤثر عىل نحو اخطر 

يف عملية نقل االنتاج. 
الثالثة التغري املناخي الذي يقيض من دون اي 

انذار عىل مساحات زراعية واسعة. 
القطاع  تطوير  يعيق  عامل  ذلك  اىل  يضاف 
هو ان معظم االنتاج الزراعي يصدر باالمانة، 
الجودة  معايري  مراقبة  يف  واضح  والخلل 
املحيل  االنتاج  يشهد  كام  خارجيا.  املطلوبة 
منافسة قوية يف االسواق العربية من املنتجات 

املحلية.
تعترب الحمضيات والخرض واملوز والبطاطا من 
اهم املنتجات التي يعتمد هذا القطاع عليها، 
سواء  للتصدير الخارجي ام لالستهالك املحيل. 

غري ان لكل من هذه القطاعات واقعا خاصا.
التفاح  منافسة  من  يعاين  التفاح  قطاع 
غياب  وسط  ترصيفه  مشكلة  ومن  املستورد 
املدروسة، سواء عىل صعيد  الرسمية  الخطط 
دعم  صعيد  عىل  ام  الزراعي  القطاع  تحصني 
االنتاج،  كلفة  ارتفاع  يعاين  الذي  املزارع 
ومشكلة  ترضبه،   التي  الجوية  واالحوال 
الخطط  او  محاصيله،  وترصيف  تخزين 
التي  االمنية  االزمات  وسط  البديلة  الطارئة 
ادت اىل قطع طرق تصديره اىل الدول العربية 
شبه  الخارجية  االسواق  باسترياده.  املعنية 
كانت  بعدما  املحيل  االنتاج  وجه  يف  مقفلة 
حركة التسويق ناشطة يف العراق والسعودية 
كانت  مرص  ان  علام  الخليج.  دول  وبعض 
الوجهة الرئيسية لتصدير التفاح اللبناين بعدما 

توقف التصدير اىل االسواق الليبية. 
البضائع  منافسة  ان  عىل  املزارعون  يجمع 
الرئييس  السبب  هي  املحيل  لالنتاج  االجنبية 

لهذه االزمة.
يجدر القول ان ازمة التفاح املمتدة من عكار 

شامال اىل شبعا جنوبا انفجرت، يف االمس 

دراسات  وتفيد  مربع(،  مرت   10000 هكتار= 
بـ420  الزراعية  الرقعة  زيادة  بامكان  الفاو 

الف هكتار.
الناتج  يف  القطاع  هذا  مساهمة  تدين  ورغم 
القومي، اذ بلغ حواىل 6.3%، فهو ئومن %17 
من قيمة الصادرات ويشكل مورد رزق وحيدا 
او اضافيا لفئة كبرية من سكان الريف اللبناين.
لبنان،  استقالل  منذ  سياسيا  مهمش  القطاع 
عىل  االقتصادية  السياسة  قامت  حيث 
والسياحة.  التأمني  ورشكات  والتجار  املصارف 
ينتج لبنان 3 ماليني طن من السلع الزراعية، 

يف  ويستورد  دوالر،  مليار   1.2 حواىل  قيمتها 
املقابل سلعا غذائية بقيمة 1.3 مليار دوالر، 
ما  حقيقية، عىل  غذايئ  امن  مشكلة  ميثل  ما 
الخرباء، وال سياسة حكومية  يؤكده عدد من 

ملعالجة هذا الخلل. 
وبحسب تقارير وزارة الزراعة ومجلس االمناء 
يتميز  اللبناين  الزراعي  فاالنتاج  واالعامر، 
الطاقة غري  اسعار  عالية.  انتاج  بكلفة  اجامال 
املكننة  نسبة  باهظة،  العاملة  اليد  مدعومة، 
مرتدية،  التحتية  البنى  حال  جدا،  متدنية 
الري  انظمة  يف  االمد  طويلة  استثامرات  ال 
جملة  اسواق  ال  والسدود،  الزراعية  والطرق 
جدا.  مرتفعة  االرض  كلفة  ان  كام  حقيقية. 
الدونم  ضامن  كلفة  تبلغ  املثال،  سبيل  عىل 
الواحد عىل الساحل نحو 700 دوالر، وترتاوح 
بني 150 و200 دوالر للدونم املروي يف البقاع. 

الصادرات اللبنانیة من املنتجات الزارعیة حافظت عىل كمیاتها املصدرة. 
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الكميات املصدرة عبر برنامج AGRI PLUS لعام 2016-2015

نسبة التغري %20152016االشهر

-34.69721.38038كانون الثاين

-22.83618.65918شباط

-23.95314.56939آذار

-10.8199.9778نيسان 

22.12323.7958ايار

-27.09225.2117حزيران

25.91428.69011متوز

39.13739.4201آب

45.81152.58215ايلول

42.02150.22820ترشين االول

26.55138.05921ترشين الثاين

32.14232.9262كانون االول

-353.096349.4971املجموع

إقتصاد
التعاونيات  نظمته  تحرك  عرب  القريب، 
املقرة  التعويضات  بدفع  للمطالبة  الزراعية 
لهم من مجلس الوزراء بواسطة الهيئة العليا 
اللبنانيني  من  كثريا  ذكر  التحرك  لالغاثة. هذا 
الحلول  ايجاد  دون  من  سنويا  تتكرر  بازمة 
اما عىل  التضامن.  الجذرية لها، ودفعتهم اىل 

ارض الواقع فقد استمر املوقف نفسه.
من  كغريها  الحمضيات  زراعة  تقف  اليوم، 
ينذر مبزيد من  كبري  منعطف  عند  الزراعات، 
اضعافها، يف ظل غياب الخطط الزراعية ورعاية 

الدولة، واالرتفاع املتواصل يف كلفة االنتاج.
تقدر قيمة االنتاج السنوي لقطاع الحمضيات 
حصة  تشكل  دوالر،  مليون  بـ140  لبنان  يف 
احد  الزراعة  تلك  تعترب   .%65 منها  الجنوب 
لبنان عىل صعيد  الزراعية يف  القطاعات  اكرب 

كمية االنتاج. 
يصدر 60% من الحمضيات اىل دول الخليج 

السعودية،  الخصوص  وجه  وعىل  العريب، 
التي تستقبل قرابة معظم الكميات املصدرة 
اىل الخارج. كانت الزراعة قد مرت مبحطات 
ملصلحة  بالرتاجع  نجمها  يبدأ  ان  قبل  عدة 

زراعة املوز.
ترتكز زراعة املوز عىل طول الساحل املمتد من 
سهل الدامور وصوال اىل الزهراين وحتى الناقورة. 
يقدر العاملون يف هذا القطاع االنتاج السنوي 
السوق  الف طن تستوعب منها  باكرث من 80 
املحلية 30%، فيام تصدر الكميات االخرى اىل 
سوريا واالردن والعراق. تشكل السوق السورية 
يف  يزرع  الذي  اللبناين  للموز  مستورد  اكرب 
الحقول املكشوفة عىل الساحل الجنويب وداخل 

البيوت البالستيكية عىل املرتفعات.
املزارعون  يرفع  موز،  موسم  كل  بداية  مع 
يتحقق  ال  التي  باملطالب  للتذكري  اصواتهم 
التجارب عىل حد قول  اثبتت  منها يشء، كام 

يف  الجارية  والتطورات  االحداث  املزارعني. 
انتاج  من  االكرب  القسم  تستقبل  التي  سوريا 
الف   80 سنويا  يتعدى  الذي  اللبناين  املوز 
طن، اضيفت اىل املشكالت املتكررة واملزمنة، 
وغياب  التصدير  وصعوبة  الكلفة  كارتفاع 
بدأ  وقد  الدولة،  جانب  من  والدعم  الرعاية 
خالل  من  االزمة  هذه  يستشعرون  املزارعون 
تجار  اىل  يباع  الذي  املوز  اسعار  انخفاض 
بدورهم  يشكون  الذين  واملصدرين  الجملة 
من  بدءا  السورية  الجمركية  الرسوم  رفع  من 

املوسم املايض.
الزراعات  من  لبنان  يف  البطاطا  زراعة  تعترب 
لها  املخصصة  املساحة  تقدر  حيث  الرئيسة، 
بحواىل 19 الف هكتار. تحتل محافظتا البقاع 
والهرمل املرتبة االوىل من حيث نسبة االرايض 
املزروعة )70%(، وتأيت عكار يف املرتبة الثانية 
االرض  تعترب  املزروعة(.  املساحة  من   %26(
مناسبة  خصوصا  والبقاعية  عموما  اللبنانية 
الهكتار  انتاج  البطاطا، وقد راوح  لنمو حبات 
الواحد بني 8 و25 طنا، وهو رقم مرتفع مقارنة 
من  االوىل  العرشة  البلدان  يف  الهكتار  بانتاج 

حيث انتاج البطاطا يف العامل.
خري  يعترب  وصحي  شعبي  غذاء  البطاطا 
بفضل  لبنان  ينتج  االمعاء.  رسطان  من  واق 
البطاطا  انواع  افضل  ومناخه  ارضه  طبيعة 
مزمنة يف ترصيف  ازمة  يعاين  لكنه  العامل،  يف 
االزمة  هذه  اسباب  تعود  وتصديره.  انتاجه 
املواصفات، وفقدان  التجار يف  اىل غش بعض 
اللبنانية،  بالبضاعة  واالوروبية  العربية  الثقة 
وتتحمل املسؤولية يف ذلك بكل تأكيد اجهزة 
مراقبة معايري الجودة والتجار والسامرسة، فيام 

املزارع يبقى الضحية االكرب.
الخرض  وانتاج  البالستيكية  الخيم  قطاع  اما 
 2013 ايار  اىل   2012 ترشين  منذ  فتعرض 
والذي  السوري  االنتاج  من  شديدة  ملنافسة 
ادى  ما  لبنان،  يف  اال  ترصيفه  يجري  يكن  مل 
مل  الخيم.  هذه  انتاج  عىل  كارثية  نتائج  اىل 
قرار  بعدما صدر  اال  الصعداء  القطاع  يتنفس 
سوري مبنع التصدير، علام ان عمليات تهريب 
املنتجات الزراعية عرب الحدود غري الرشعية ال 

تزال سارية.

زيادة عدد املستثمرين
الذين يتعاطون الزراعة 

بنسبة %36

الفرص التنافسية 
محدودة في ظل االنفتاح 

على االسواق العاملية 

الزراعة، خالل  بوزارة  ممثلة  الدولة،  ومتكنت 
مشاكل  من  قسم  حل  من  املاضية،  السنوات 
املزارعني عرب مرشوع مؤسسة "ايدال". املرشوع 
ال يعفي املزارعني من املسؤولية لناحية نوعية 
اىل  الدخول  من  يتمكن  مل  الذي  انتاجهم 
االسواق االوروبية نتيجة املنسوب الكبري ملواد 
يتعارض  والذي  السنة،  مدار  عىل  الثامر  رش 
مع معايري الصحة والجودة االوروبية، يف حني 
ان الدولة تلك مل تقدم بدائل فعلية للمزارعني 

حتى عىل صعيد ارشادهم.
واظهر التقرير السنوي لعام 2016 الصادر عن 
مؤسسة "ايدال" انه رغم استمرار التوتر االمني 
النشاط  عىل  سلبا  انعكس  الذي  املنطقة  يف 
االقتصادي والتبادل التجاري بین دول املنطقة، 
املنتجات  من  اللبنانیة  الصادرات  أن  غیر 
الزارعیة عرب برنامج تنمیة الصادرات الزارعیة 
املصدرة  الكمیات  عىل  تحافظ  أن  استطاعت 
مقارنة بالعام املايض. وقد كان لربنامج "الجرس 
يف  اسايس  دور  اللبنانیة"   للصادرات  البحري 
الخلیج  دول  اىل  اللبنانیة  املنتجات  ترصیف 
الربیة  املعابر  اقفال  استمرار  ظل  يف  واالردن 
وبخاصة معرب نصیب عىل الحدود السوریة - 
لعبور  الرئیسیة  البوابة  یعترب  والذي  االردنیة 

املنتجات اللبنانیة اىل دول الخلیج.
ورغم هذه االحوال الصعبة، بينت "ايدال" ان  
انجازا  حقق  الزارعیة  الصادرات  تنمیة  برنامج 
الكمیات  تراجع  وقف  يف  یتمثل  العام  هذا 
والذي  التقلیدیة  االسواق  اىل  خاصة  املصدرة 
العام  اىٕل اقصاه  كان سائدا منذ عامین ووصل 
املايض. وحققت الصادرات من الخرض والفاكهة 
التي  بالكمیات  مقارنة   %1 یتجاوز  مل  تراجعا 
صدرت يف العام 2015 يف حین حققت صادرات 
وتراجعت   ،%59 بلغ  ارتفاعا  الزیتون  زیت 
تراجعت  كام   %3 بنسبة  العسل  صادرات 
صادارت البیض بنسبة 46% متاثرة بشكل حاد 

باغالق معرب الدنف نحو العراق.
املنتجات  من  املصدرة  الكمیات  وبلغت 
الزارعیة اللبنانیة خالل العام 2016 حواىل 349 
البیض  صادرات  سجلت  حین  يف  طن.  الف 
صادرات  اما  صندوقا.   39,203 بلغت  كمیة 
مسجلة  طنا   6899 بلغت  فقد  الزیتون  زیت 

صدرت  التي  بالكمیات  مقارنة  عالیة  زیادة 
من  جیدة  نسبة  ان  الالفت  املايض.  العام  يف 
صادرات زیت الزیتون بلغت نحو 22% كانت 
الشاملیة  امیركا  تضم  التي  املنطقة  وجهتها 
والجنوبیة واسرتاليا وهي من االسواق الجدیدة 
التي تم الدخول الیها خالل العامین املاضیین.
االوىل  املرتبة  يف  البطاطا  صادرات  جاءت 
طنا   135,378 حواىل  بلغ  رقام  سجلت  حیث 
الصادرات،  اجاميل  من   %41 نسبة  مشكلة 
منها  بلغت  التي  التفاحیات  صادارت  تلیها 
العنب  كانت صادارت  طنا. يف حین   62,327
هي االدىن مسجلة 19,248 طنا مشكلة نسبة 

نسبتها %13  فبلغت  املوز  اما صادرات   .%6
والحمضیات %13.

ووفق برنامج التصنیف لدى "ايدال"، شكلت 
الصادرات الزارعیة اللبنانیة اىل الكویت، قطر، 
البحرین، العراق، ايران، مرص، لیبیا، السودان، 
عامن،  الیمن،  االمارات،  السعودیة،  تركیا، 
االكرب  الجزء  ونالت  الرئيسية  التصدير  وجهة 
يف   %75 نسبتها  بلغت  حیث  الصادرات  من 
امیركا  اىل  طنا   18 سوى  تصدیر  یتم  مل  حین 
الشاملیة والجنوبیة، اسرتاليا ودول رشق آسیا. 
الذي  الزراعي  باالنتاج  التاريخ  لبنان عرب  متيز 
اخرى  دول  تستطيع  ال  مضافة،  قيمة  يحمل 
الجبلية  طبيعته  اىل  نظرا  انتاجه،  مجاورة 
عىل  الخصب  السهل  ولوجود  املرتفعة، 
الزراعي  القطاع  وكان  البقاع،  ويف  السواحل 
الرافعة التي انقذت معظم اللبنانيني ابان فرتة 

الحرب االهلية.
اليوم يبيك املزارعون اللبنانيون عىل واقع مزر، 
رمق  سد  انتاجهم  خالل  من  يستطيعون  ال 
العيش، فيام تتلف مواسمهم امام اعينهم من 
جراء عدم القدرة عىل ترصيفها. وهم ينتظرون 
اليوم االستقرار يف املنطقة، يك ال ينهار القطاع 

الزراعي عن بكرة ابيه.
ع. ش

22% من صادرات زیت الزیتون كانت وجهتها االمريكيتني واسرتاليا.
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يف  القدرات  تطوير  عىل  واالقتصادي  املايل  فليحان  باسل  معهد  دور  يرتكز 
الوظيفي،  باملسار  التدريب  وربط  الخرباء  اعداد  الحكومية،  املالية  االدارة 
اىل  املواطن  وصول  وتسهيل  العملية  واألدلة  والدراسات  املنشورات  اصدار 
برامج  بتقدميه  املالية  االدارة  موظفي  مهارات  لصقل  مركزا  تحول  املعلومات، 

تدريب متخصصة شملت نحو 80 الف شخص

إقتصاد
عصام شلهوب

ال تنحرص نشاطات معهد باسل فليحان املايل 
واالقتصادي عىل التطوير والتحديث يف مجال 
محدد، بل امتدت شبكة عالقاته اىل مؤسسات 
الدولة وخصوصا االسالك العسكرية وشبكات 
مبيض  ملياء  املعهد  رئيسة  واكدت  التدريب. 
هو  املعهد  دور  ان  العام"  لـ"االمن  البساط 
االدارة  وبناء  العام،  املال  إدارة  عىل  التدريب 
اصبح  الخربة  سنوات  ومع  االداء،  وثقافة 

متقدما يف موضوع االدارة املالية. 

■ اىل اي مدى ساهم املعهد من خالل برامجه 
التدريبية يف تطوير االدارة؟

مساعدة  الهدف  كان  انشائه،  لحظة  منذ   □
العمل  التي هي مفتاح عرصنة  املالية  االدارة 
املهنية  سكة  عىل  وضعها  خالل  من  العام 
فرتة  يف  جاء  انشائه  توقيت  الجيد.  واالداء 
مرحلة  اىل  الحرب  مرحلة  من  لبنان  انتقال 
املؤسسات  اوضاع  عىل  ترتب  ما  مع  السلم، 
الرسمية وخصوصا تلك التابعة لوزارة املال من 
جمركية وعقارية ورضيبية، واماكن وجودها، 
لغة  غياب  اىل  اضافة  فيها،  العمرية  والفئات 
الرضوري  من  كان  لذلك  موحدة.  مؤسساتية 
املهنية  روح  وبث  االدارة  هذه  تجميع  اعادة 
فيها ضمن مؤسسات وزارة املال. وكان الخيار 
االنطالق  نقطة  كان  الذي  املعهد  هذا  انشاء 
بعد  العمل.  وتنظيم  الكفايات  تعزيز  بهدف 
عرشين سنة تغريت اوضاعه فبات بادارة خرباء 
فرنسيني، ومن ثم اصبح لبنانيا - فرنسيا، اىل ان 
وصلنا اليوم لنكون مؤسسة عامة مستقلة ماليا 
واداريا، تخضع لوصاية وزير املال، وتضم فريقا 

لبنانيا يتمتع بكفايات عالية يف مجال تطوير 
املؤسسة.

■ اىل اي مدى نجح املعهد وماذا حقق خالل 
هذه السنوات؟

صعيد  عىل  االنجازات  من  الكثري  هناك   □
ادارة  عن  املسؤولني  املوظفني  شبكة  تدريب 
ثقافة  فهو  االكرب  االنجاز  اما  العام.  املال 
التدريب املستمر، مبعنى انه عىل الدولة تأمني 
التدريب للموظفني املعتمدين وحتى قبل ان 
يتسلموا مهامتهم الوظيفية بهدف ادارة املال 
بني  الثقة  اساس  النه  وشفافية،  مبهنية  العام 
هذه  مثل  نعتمد  ال  عندما  ودولته.  املواطن 
الطريقة يصبح لدينا دولة فاشلة ومنها تنبثق 

الثورات واالزمات االجتامعية واالقتصادية.

■ هل من ارقام عن عدد املتدربني؟
□ يعترب املعهد اليوم احد ابرز مراكز التدريب 
يف الدولة اللبنانية، اذ يتميز بحضوره الناشط 
عمله  فريق  وبدينامية  الوطنية  الساحة  عىل 
املنظامت  من  رشكائه  وبثقة  اللغة،  املتعدد 
الكثري.  باالرقام  لقد حقق  االقليمية والدولية. 
اذا  خدماته.  من  مستفيد  الف   55 هناك 
الذين يحرضون املؤمترات نصل اىل  زدنا عدد 
80,141 الف مستفيد، فيام بلغ عدد الدورات 
املعهد  متكن  وقد  دورة.   3800 التدريبية 
العربية.  الدول  من  متدربني  استقطاب  من 
االنجاز املهم ايضا هو وجود شبكة من الخرباء 
مل  العام  املال  مواضيع  يف  لبنان  يف  املميزين 
من  هم  الخرباء  هؤالء  سابقا.  موجود  تكن 

اصل القطاع العام ومن كبار املوظفني والقضاة 
الذين  واالمنية  العسكرية  االسالك  وضباط 
نعتمد  كنا  مواضيع  مدربني يف  اصبحوا خرباء 
بتنا  اننا  اىل  باالضافة  اجانب.  فيها عىل خرباء 
منلك حق اعطاء شهادتني تخصصيتني تتعلقان 
مبوضوع الصفقات العامة، واملعهد مينح ايضا 
واالنكليزية.  الفرنسية  اللغات  تعليم  شهادة 
عدد الذين خضعوا ملثل هذه الدورات هم يف 

حدود 4 االف متدرب سنويا .

املعهد  بني  التدريب  عالقة  تصفني  كيف   ■
واالمن العام؟

عام  منذ  العام  االمن  عسكريو  يشارك   □
شارك  التدريبية.  النشاطات  مجمل  يف   2006
ضمن  املدرجة  الربامج  يف  متدربا   161 نحو 
االدارة  محاور  وخصوصا  السنوية  الروزنامة 
املالية الحكومية من اعداد املوازنة وتنفيذها، 
مرورا باملحاسبة والصفقات العامة، وصوال اىل 
الرضائب  برامج  عن  فضال  والتدقيق،  الرقابة 
متيزت  الرضيبية.  االجراءات  وقوانني  والرسوم 
االمن  من  مشاركني  بنيل  ايضا  املشاركة  هذه 
الحكومي  الرشاء  يف  تخصصية  شهادات  العام 
)الصفقات( ويف اسرتاتيجيات الرشاء. وقد شارك 
هؤالء ايضا يف برامج حول "التحقيقات املالية 
و"تقنيات  املوجودات"،  باسرتداد  وارتباطها 
وغريها  االجرامي"،  النفس  علم  يف  التحقيق 
املوضوع. هناك  بهذا  املتعلقة  النشاطات  من 
اهتامم كبري ومشاركة متواصلة لضباط االمن 
التدريب،  بتقنيات  املتعلقة  الربامج  يف  العام 
املدربني،  وتدريب  التدريب،  برامج  وهندسة 
بشكل  املعهد  يف  طورناه  اختصاص  وهذا 
كبري. كام نالحظ مشاركتهم الفاعلة يف برنامج 
العليا"  للكوادر  املخصصة  العلمية  "اللقاءات 
الوطنية  املدرسة  مع  بالتعاون  عقد  الذي 
الربامج االدارية  لالدارة يف فرنسا، ويف سلسلة 
الوقت،  وادارة  املهنية،  بالنزاهة  املتعلقة 

العامة  واالحكام  االدارية،  املراسالت  واعداد 
ان  املواضيع، علام  العمل وغريها من  لقانون 
ينظمها  الذي  الفرنسية  اللغة  تعزيز  برامج 
املعهد بالتعاون مع املعهد الفرنيس ومرشوع 
القت  لبنان،  يف  الفرنكوفونية  وتعزيز  تطوير 
املبادرة  ذكر  بد من  ال  اخريا،  االهتامم.  بعض 
بالتعاون   2013 عام  اطلقناها  التي  املميزة 
املدنية  الخدمة  ومجلس  العام  االمن  مع 
قوى  ومعهد  القضاء  ومعهد  اللبناين  والجيش 
االمن الداخيل واملعهد الوطني لالدارة وغريها 
بني  تقارب  وهي رشاكة  التدريب،  مراكز  من 
يف  للتدريب  ووحدة  معهدا  وعرشين  اربعة 
لبنان. هذه الشبكة سميناها "الشبكة الوطنية 
للتدريب"، والهدف منها تدريب املسؤولني يف 
التدريبية ضمن  النشاطات  وادخال  االدارات، 

برامج العمل السنوية يف مختلف املديريات. 

■ مع كل هذا الجهد، اىل ماذا تحتاج االدارة 
اللبنانية ليك تصبح ادارة حديثة وعرصية؟

اللبنانية  االدارة  اىل  اليوم  ننظر  عندما   □
املؤرشات  بعض  هناك  ان  نرى  عام،  بشكل 
املقلقة. لكن مثة مؤرشات مقلقة اكرث اقتصاديا 
واجتامعيا بسبب الفقر والتفاوت االجتامعي. 
بني  من  لبنان  تصنف  املؤرشات  ان  صحيح 
ازمة  ضغط  بسبب  اليوم  االضعف  الدول 
واملؤسسايت،  االقتصادي  والجمود  النزوح 
عالية  بنسبة  لدينا  الفساد  مؤرشات  وارتفاع 
جدا، سجل هذا املؤرش اخريا ارتفاعا بلغ %28. 

عائقا  اصبحت  البنية  هذه  ان  نرى  لذلك 
االقتصاد  تحفيز  اعادة  ميكننا  وال  لالقتصاد، 
كانت  اذا  الصحيحة  السكة  عىل  ووضعه 
طريق  عن  عائقا  تشكل  املؤسسات  هذه 
تقدميها خدمات سيئة للمواطن، وكذلك فان 
نوعية السياسات العامة هي ايضا غري مالمئة 
كلفة  ان  ايضا  املؤرشات  وتظهر  لالقتصاد. 
قياسا  جدا  مرتفعة  اصبحت  العامة  الوظيفة 
اىل حجم االقتصاد. تقدر النفقات العامة مثال 
لعام 2015 بنسبة 35% من اجاميل النفقات 
وهذا  العامة.  املالية  مرصد  تقرير  بحسب 
الرقم اذا مل يقارن مع متوسط مؤرشات الدول 
النفقات  خطورته.  مدى  نعرف  لن  العربية 
وهي   %30 اىل  تصل  مثال  مرص  يف  االدارية 
من البلدان الكبرية جدا. مؤرش بلدان مجلس 
التعاون الخليجي 14%. اذا، ال بد من اعادة 
التوازن ومن اجل ذلك علينا البدء اوال بقراءة 
فيها  والتمعن  االرقام،  لغة  وتعلم  املؤرشات 

والتخطيط عىل اساسها.

■ َمن سيفند هذه القراءة؟
االدارة  داخل  الخربات  زبدة  منلك  نحن    □
هذه  ادارة  فقط  املطلوب  لكن  اللبنانية، 
املوجودة،  االزمات  لحل  وتجيريها  الكفايات 
االمر يحتاج  ان هذا  ان ننىس اخريا  من دون 
اىل قرار رسيع الن لبنان يف دائرة الخطر املايل 

واالقتصادي والبيئي.

كيف  الصورة؟  هذه  املعهد  ينقل  من  اىل   ■
يساعد يف الحل؟

التخطيط  نبدأ  عمليا  االرقام  نقرأ  عندما    □
للمستقبل، وهذا دور الدولة عرب بناء مؤسسات 
قادرة ومنفتحة عىل العامل ومتمكنة ويجب ان 
تكون عىل اقتناع بأن تخطو مثل هذه الخطوة.

املعاهد  شبكة  انشاء  تم  السبب  لهذا   ■
التدريبية؟

□ معاهد التدريب هي مفاتيح يف كل الدول. 
ولكل  الوطن  مستوى  عىل  تكون  ان  يجب 
االعدادي  بالتدريب  تقوم  وان  املستويات، 
واملتواصل. الخروج من االزمة املعاشة صعب، 
سبل  لتلّمس  التدريب  اعتامد  ميكن  لكن 

الخروج من خالل رؤية طويلة االمد. 

■ وماذا عن عالقة املعهد بالبلديات؟
التدريبية  املشاريع  يف  عالقتنا  ترتكز   □
االدارة  مواضيع  يف  قدراتها  وبناء  للبلديات 
اردنا  اذا  اتباعها.  يجب  التي  واالصول  املالية 
اصابتها  دون  الحؤول  علينا  دورها  تعزيز 
املالحظات  اما  املركزية.  االدارة  مبشكالت 
التي تساق يف هذا املوضوع فهي جهل عدد 
كبري من مجالس البلديات بالقوانني املتعلقة 
عددا  يصيب  الفشل  ان  نرى  لذا  بالبلديات، 
العام.  املال  ادارة  منها وخصوصا عىل صعيد 
الربنامج التدريبي شمل نحو 300 بلدية عىل 
مساحة الوطن ليك متتلك هذه املجالس فهام 
ومسؤولياتها  لعملها  القانوين  لالطار  افضل 
املطبات  وتحايش  البلدية،  عمل  وكيفية 
واملشكالت واملتاهات غري القانونية، اضافة اىل 
برنامج التدريب عىل  الصفقات العامة وسبل 

استعامل هذه الصفقات للتنمية املحلية. 

نملك زبدة الخبرات 
في االدارة اللبنانية، 
و80 الفا استفادوا 
من خدمات املعهد

رئيسة معهد باسل فليحان املايل واالقتصادي ملياء مبيض البساط.

المعهد المالي حّدث أطر التوظيف وإدارة الطاقات
البساط : نفتقد إلى دينامية القرار ورؤية طويلة األجل
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الحدث الثقافي

نجوم عرب واجانب ولبنانيون يضيئون ليل لبنان هذا الصيف. رغم االوضاع االمنية املحيطة، فان املزيد من املهرجانات 
يف املناطق والقرى ابرص النور هذه السنة، فيام تعدنا "بيبلوس" و"بعلبك" و"بيت الدين" باماٍس تريض مختلف االذواق، 

وتستعيد االغنية اللبنانية من خالل عاملقة شّكلوا هويتها عىل رأسهم فيلمون وهبي ونرصي شمس الدين

لعلها املرة االوىل تشهد فيها املهرجانات الصيفية 
يف لبنان هذا الزخم يف حضور النجوم املحليني، 
وايضا هذا العدد الهائل من الفعاليات املوسيقية 

واملرسحية والغنائية. 
املواسم  من  مشابها الي  يكون  لن  املوسم  هذا 
اىل  جديدة  ومناطق  قرى  انضامم  مع  السابقة 
العرس الصيفي، كزحلة التي تحيي الدورة االوىل 
النجوم  توّزع  اىل جانب  الصيفي.  من مهرجانها 
املمتدة  املناطقية  املهرجانات  عىل  اللبنانيني 
هذا  مهرجانني  )تقدم  وجونيه  مكايل  زوق  من 
اىل  شامال  والبرتون  واهدن  وضبيه،  الصيف( 
صيدا  اىل  وجنوبا  والقبيات،  واالرز  طرابلس 
الرئيسية  الثالثة  املهرجانات  تخصص  وصور، 
)بيبلوس، وبيت الدين، وبعلبك( امسيات لبنانية 
اللبنانيني  النجوم  اىل  اللجوء  ان  بامتياز. صحيح 
امر مطلوب ومرغوب بشدة، اال انه ايضا يخفي 

السنة  انها  اىل  نظرا  حافظ  الحليم  عبد  الراحل 
االربعني عىل رحيل العندليب". 

تشري اىل ان التعاون الذي حصل يف السابق مع 
الفنان اللبناين واملرسحي هشام جابر سيتكرر هذا 
العام مع مرسحية جديدة هي "السريك السيايس" 
يشارك  غنايئ،  استعرايض  العمل  آب(.  و4   2(
فيه حواىل سبعني فنانا يأخذوننا اىل عامل السريك 
والفانتازيا ملهرجان انتخايب فريد من نوعه، حيث 
نجد االكروبات والرقص واالستعراض الذي يشارك 
فيه فنانون حقيقيون من عامل السريك. املوسيقى 
والغناء  االحمدية  زياد  الفنان  توقيع  تحمل 
لياسمينا فايد، فيام يقود االوركسرتا االستاذ لبنان 
مبارش  بشكل  ستعزف  الفرقة  للعلم،  بعلبيك. 
عىل املرسح عىل عكس املرسحيات الغنائية التي 

تعتمد التسجيل. 
طبعا ال تنىس شاهني ان تشري اىل ان التعاون مع 

نرصي شمس الدين.فيلمون وهبي.

جابر كان "ناجحا للغاية يف االعوام السابقة، ما 
نجد يف  املوسم.  التجربة هذا  تكرار  اىل  دفعهم 
املهرجان ايضا املوسيقي االسباين جوردي سافال 
اعادوا  الذين  املوسيقيني  اهم  من  يعّد  الذي 
الوسطى.  والقرون  الباروك  موسيقى  اىل  الحياة 
هذا الفنان سيقدم لنا رحلة موسيقية عىل خطى 
ابن بطوطة من اسبانيا اىل الرشق والهند والصني، 
مع فنانني من جميع تلك املناطق. ستنضم اليهم 
بوحسون.  وعد  السورية  واملغنية  العود  عازفة 
االضافة املهمة اىل هذا العرض ايضا وجود الفنان 
واملمثل والشاعر بديع ابوشقرا الذي سريوي هذه 
الرحلة، فيام تكمن اهمية جوردي سافال يف انه 
الحقبات  جميع  بني  ثقايف  مشرتك  عىل  شاهد 

التاريخية". 
اما مسك الختام، فتؤكد انه سيكون شديد االهمية 
مع حفلة "ال تسأل" التي ستحييها الفنانة اللبنانية 

ماجدة الرومي.
بأن  املهرجان  عادة  اىل  االشارة  شاهني  تنىس  ال 
للمهرجان،  مواكبة  للصور  معارض  هناك  يكون 
وال يشذ هذا العام عن سابقه. اذ نجد معرضني 
مهمني، االول يف مناسبة الذكرى املئوية عىل والدة 
كامل جنبالط تحت عنوان "كامل جنباط الرجل 
املفّكر"، فيام سيكون الثاين معرضا للثياب الرتاثية 
م يف هذا املعرض مجموعة  من ايام االمارة. وستقدَّ
السيدة سامية صعب من الثياب الرتاثية من تلك 

الحقبة التاريخية الجميلة. 
اما يف خصوص الصعوبات التي يواجهها املهرجان، 
فيأيت الظرف االمني املحيط باملنطقة عىل رأسها. 
اال ان شاهني تؤكد انه "بعد 32 سنة عىل اقامة 
املهرجان بشكل مستمر، بتنا نبعث اىل الجميع 
برسالة اطمئنان اىل ان الحياة مستمرة رغم كل 
يشء، فواجبنا ان نكمل". لكن هذا ال ينفي اشارتها 
اىل ان االوضاع ايضا "افقدتنا كثريا من الزوار من 
االعوام،  هذه  قبل  واالجانب.  العرب  االخوان 
كان ما نسبته 20% من زوار املهرجان وحضوره 
من البالد العربية، فيام 10% هم من االجانب، 
والباقون من الجمهور املحيل. اما اليوم، فالنسبة 
تختلف بعض اليشء. هناك 85% محليون، فيام 

7% من الدول العربية، و7% اجانب".
اما عن "مهرجانات بيبلوس" يف دورتها السادسة 
امسية  مع  مميزة  االفتتاح  ليلة  فتبدو  عرشة، 
بعنوان "نرصي وفيلمون يف البال" )مرسح فيديو 

ــ 17 متوز(. يحّدثنا مديرها  وغناء وموسيقىـ 

مهرجانات الصيف أمام التحّدي
ليس رّسا ان الجمهور هو اساس النجاح يف املعادلة االبداعية واالنتاجية. به وحده يرتبط 
نجاح مهرجانات الصيف يف لبنان. من الطبيعي ان يتسابق املنظمون واملربمجون عىل ارضاء 
هذا الجمهور مبختلف رشائحه، واستقطابها، وحيازة رضاها. هنا تبدأ املعادلة الصعبة التي 
يواجهها كل مدير فني، وكل لجنة من لجان املهرجانات الدولية وكل رئيسة من رئيساتها 
)فالظاهرة التي اصبحت تقليدا يف لبنان من زمن بعيد هو ان قيادة املهرجانات الدولية 
االساسية، من بعلبك اىل بيبلوس، ومن بيت الدين اىل اهدن، اعطيت للنساء!(. تلك املعادلة 
الصعبة تقوم عىل خلق توازن يف سياسة الربمجة بني التوجهات الشعبية واملستوى الفني. 
العام، وتراعي معايري  الذوق  اختيار نجوم وفرق وعروض واعامل تريض  اي، مبعنى آخر، 
النوعية، وتشمل احدث واهم ما يقّدم اليوم لبنانيا، وعربيا، وحول العامل، يف مجاالت االغنية 
املهرجانات  السنوات حافظت  امتداد  الخ. عىل  واملوسيقى والرقص واالستعراض واملرسح 
الكربى فعال عىل مستوى استثنايئ، بل احتلت ريادة عاملية: اذا اخذنا "بعلبك" مثال، فقد 
استقطبت القلعة العريقة يف مدينة الشمس اهم التجارب العاملية يف عرصها الذهبي الذي 
انتهى مع الحرب االهلية اواسط السبعينات. بل ان عروض غروتوفسيك و"املرسح الحّي" 
)جوليان باك/ جوديث ملينا(، موريس بيجار ـــ والقامئة تطول ـــ طبعت الحداثة اللبنانية، 
واثرت يف الثقافة الطليعية، وغّذت حركة املرسح اللبناين، وحّصنت الذائقة الثقافية والفكرية 
والجاملية مبرجعيات اساسية ومناخات خصبة. طبعا هذا كان يف الزمن السعيد.  بعد الحرب، 
مل تكن عملية االنبعاث سهلة، وتطّلب االمر اعادة التأسيس من الصفر احيانا، يك تستعيد 
املهرجانات هالتها ورونقها وبريقها. هكذا اسرتجعت الجمهور مبكوناته كافة: من املشاهدين 
املسكونني بالحنني اىل العرص الذهبي، اىل اولئك الشغوفني باالكتشاف والتفاعل مع تجارب 
فنية ومواهب عاملية جديدة. هكذا كدنا نصل اىل عرص ذهبي جديد يف مطلع االلفية الثانية، 
وبدت النهضة الثانية ملهرجانات الصيف ممكنة، بل امرا واقعا. ثم بدأت االزمات تلوح يف 
االفق، ومعها املصاعب، ومخاطر االنهيار وتراجع النوعية. اليوم بات االمر مقلقا عىل اكرث من 
صعيد، تقتيض االمانة ان نسّلط الضوء عىل هذه الحقيقة، مع دعمنا الكامل للمهرجانات، 
وامياننا بقدرتها عىل النهوض والتجاوز، رشط وجود رؤية شاملة لدى اداراتها، ورشط توافر 

الدعم الكايف من القطاعني الخاص والعام. 
هذا العام يبدو الرتاجع صارخا، واسبابه كثرية: 

ادارة  باتت  وقد  املنطقة.  يف  واملواجهات  الحروب  عن  الناجمة  السلبية  املناخات  اوال، 
اليوم عامليا  املهرجانات تجد صعوبة يف اقناع فناين الصف االول ونجوم يحتلون الصدارة 
باملجيء اىل بريوت. كثريون اعتذروا بحسب معلوماتنا، وبعدما قبلت فرقة الروك الربيطانية 
الشهرية Deep Purple رسميا بعرض "بيبلوس"، عادت وتراجعت قبل اسبوعني من اعالن 
الربنامج بعد "تحذيرات من الحكومة الربيطانية" وانسحاب رشكة التأمني التي تغطي جولتها. 
هذا مثل بني عرشات االمثلة.  املعضلة الثانية ذوقية. مل تعد املهرجانات تغامر باستقدام 
الجديد خوفا من انفضاض الجمهور، ما يجعلها تستعيد االسامء العاملية املستهلكة، او القدمية 
التي تحقق االجامع: من شارل ازنافور اىل ميشال ساردو، مرورا بكريس دي بريغ! هكذا نجد 
هذا الصيف عىل الربنامج اعامال قدمية، واسامء مكررة، سبق ان شاركت يف الدورات املاضية 
مثل عازف الرتومبيت ابراهيم معلوف.  اخريا شكت ادارة املهرجانات هذا املوسم من العبء 
املتزايد للرضائب الذي بات يتجاوز ثلث املوازنة االجاملية، ما يشكل خطرا برتاجع املستوى 
الفني واالنتاجي يف السنوات املقبلة. هناك وعود رسمية بدراسة امللف طبعا. لكن الوهن 
يبدو بوضوح عىل برامج هذا الصيف. نقولها برصاحة، الننا نأمل يف ان يعمل جميع املعنيني، 

منظمني ومسؤولني، عىل تجاوز هذه االزمة ابتداء من الصيف املقبل. 
اما اآلن، فتبقى لنا مواعيد كثرية شيقة لننعم بها هذا الصيف!

سمير مراد

نقطة على السطر

املشتعل  الواقع  افرزه  اليشء  بعض  قامتا  جانبا 
والدامي يف سوريا والبالد العربية ككل، ما خفف 
من حامسة النجوم االجانب والعامليني اىل احياء 
الذي  املايل  الواقع  جانب  اىل  لبنان،  يف  سهرات 
يضّيق الخناق عىل ادارات املهرجانات الرئيسية 
الثالثة ويقلص من خياراتها يف استجالب فنانني 

عامليني يطلبون عادة اجرا عاليا. 
مع ذلك، فسهراتنا من بريوت اىل اقىص الشامل 
والجنوب، لن تكون مملة بتاتا. هذا ما يعدنا به 

القامئون عىل املهرجانات الثالثة.
هال شاهني مديرة "مهرجانات بيت الدين" تعدنا 
بالنسبة  التمّيز  شديد  سيكون  العام  هذا  بأن 
البداية  "يف  العام":  لـ"االمن  تقول  املهرجان.  اىل 
هناك واحد من اجمل االصوات العربية ونعني 
الفلسطيني عمر كامل الذي يغني لفرانك سيناترا 
يستعيد  كام  جاكسون.  ومايكل  مارتن  ودين 

نجوم أجانب وعرب... وفورة من الشمال إلى الجنوب
مهرجانات 2017: صيٌف ثقافي بامتياز
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الفني ناجي باز: "نعترب هذين الشخصني من 
بني عاملقة املوسيقى اللبنانية، لكنهام مل يأخذا 
حقهام؛ والحفلة عبارة عن ليلة واحدة. ستكون 
الفرقة من 30 موسيقيا وراقصا، فيام يقدم اسامة 
الرحباين عزفا حيا عىل البيانو، واالخراج بالتأكيد 
النصوص.  سيكتب  وغدي  الرحباين،  ملروان 
وسيقّدم العمل الفنان املعروف رفيق عيل احمد، 
فيام سيؤدي الغناء يف العمل غسان صليبا وسمية 
ستكون  العمل ممرسح حيث  وباسمة.  بعلبيك 
فيلمون  تعلم،  كام  واغنيات.  اسكتشات  هناك 
كان مرسحيا، فيام نرصي شمس الدين كان مغنيا. 

لذلك كان املزج بينهام". 
اما عن بقية اعامل املهرجان، فسيحظى الجمهور 
 Milky( "اللبناين بفرصة مشاهدة "ميليك تشانس

الحكام  الجميع كونه احد  الذي يعرفه  )4 آب( 
يف The voice )يف نسخته الفرنسية(، وسيقّدم يف 
"بيبلوس" تحية اىل كلود فرانسوا. يؤكد ناجي باز 

ان الربنامج سيكون منوعا. 
اما بالنسبة اىل الوضع االمني، فيشري اىل ان "هناك 
املهرجان. لكن  امن  امنية صارمة لضامن  تدابري 
هذه السنة، ال يشّكل الخطر االمني هاجسا لنا، 
ذلك ان الوضع اللبناين مستقر حاليا، فضال عن 

ان الجميع عرف بأن الخطر عاملي وليس محليا 
ومقترصا عىل مكان معني. الخطر قد يحدث يف 
اىل  القادم  الجمهور  لناحية  العامل.  يف  مكان  اي 
العروض، فقد عانينا بالتأكيد من غياب الحضور 
القول  الحقيقة يجب  العريب، لكن يف  او  الغريب 
بان غالبية الحضور يف املهرجانات يف لبنان هي 
من الجمهور املحيل. لذلك فان هذه املهرجانات 
قد تعودت عىل الحياة من دون ضيوف اجانب 
القاهرة".  املحلية  او  االمنية  الظروف  بسبب 
اعترب ان هناك جهدا كبريا يقوم به  "انا  ويؤكد: 

منظمو املهرجانات يف لبنان".
الرحباين  اسامة  واملؤلف  املوسيقي  الفنان  اما 
بيبلوس، فهو  بأن "عالقتنا عتيقة مع  لنا  فيؤكد 
"جربان  مرسحية  عليه  عرضت  الذي  املرسح 
والنبي". امسية "نرصي وفيلمون يف البال" عبارة 
عن استذكار لهذين العظيمني، حيث سنقدم باقة 
رفيق  معنا  سيكون  املرسح،  عىل  اعاملهام.  من 
عيل احمد الذي سريبط بني الفقرات املرسحية، 
صليبا  غسان  سيغني  فيام  العمل،  يف  ويشارك 
الرحباين  منصور  الراحل  ومع  معي  عمل  الذي 
وكلتاهام  وباسمة  بعلبيك  سمية  وكذلك  كثريا، 
اما  جيد.  بشكل  وتؤديان  جميال  صوتا  متتلكان 
االوركسرتا فيقودها غدي، وساكون انا ايضا عىل 
املرسح اعزف عىل البيانو بشكل مبارش ومروان 

سيخرج العمل". 
البال"  يف  وفيلمون  "نرصي  ان  الرحباين  يقول 
عمل مشرتك الن "اسلوبنا يف العمل هو تضامني 

وتشاريك".
بالنسبة اىل "بعلبك"، تحدثنا زينة صفري املسؤولة 
االعالمية للمهرجان ان "الحدث االبرز هذا العام 
هو االحتفال بستني عاما عىل "الليايل اللبنانية". 
كانت   ،1956 عام  النور  ابرص  الذي  املهرجان 
االجنبية،  الفرق  وحفالته  محطاته  عىل  تغلب 
وحفالت  انشطة  يقّدم  ال  النه  اعرتاض  فحصل 
محلية. لذلك اجتمعوا يف العام التايل، اي 1957، 
فقراته.  ضمن  اللبنانية"  "الليايل  استحداث  وتم 
طوال دوراته رّسخ هذا التقليد العريق هوية فنية 
لبنانية، وتواىل عىل خشبته عاملقة ممن صنعوا 
مجد االغنية اللبنانية عىل رأسهم االخوان رحباين 
وفريوز وتوفيق الباشا وزيك ناصيف وروميو لحود 
ووديع  وصباح  وهبي  وفيلمون  غلمية  ووليد 
الصايف ونرصي شمس الدين وعبد الحليم كركال 

وغريهم... اسامء صنعت اعامال ما زالت حية يف 
ذاكرة اللبنانيني والعرب ووجدانهم. ويف عيدها، 
تختار هذه "الليايل" ان تجدد شبابها مع الجيل 
الجديد من حاميل شعلة االغنية املحلية. هكذا، 
لحود  والني  عياش  رامي  يعتيل  متوز،  و8   7 يف 
اشهر  ليقّدموا  "الليايل"  خشبة  ياغي  وبريجيت 
امام  نحن  معارص.  قالب  ضمن  املايض  الحان 
املخرج  توقيع  سيحمل  راقص  غنايئ  استعراض 
الفرقة  يقود  فيام  افيديسيان،  جريار  املعروف 
ويصمم  العليا،  اييل  املايسرتو  املوسيقى  ويوزع 
الحال، فان حفل  الرقص سامي خوري. بطبيعة 
ص الغاين "الليايل اللبنانية" التي  هذا العام يخصَّ
تغني  بريجيت  نجد  بالتايل  السابق.  يف  مرت 
اغاين والدها عبدو ياغي مثال، والني تغني ما اداه 
صوت  خالل  من  االضافة  وكانت  لحود،  روميو 
لبناين جميل ومعروف هو رامي عياش يستطيع 
تأدية وديع الصايف وسواه من الكبار واملعروفني. 

سيطّعم الربنامج ببعض االغنيات الخاصة". 
وتؤكد: "نحن نريد احياء هذا الرتاث وهذه الليايل 
مع شباب يقدم اغنيات الجيل القديم ويحييها". 
ايضا يف املهرجان تحرض "الديفا" سمرية سعيد )4 
آب(، وهي واحدة من اهم نجامت العامل العريب 
"تأيت  صفري:  توضح  واالستمرار.  االداء  لناحية 
سمرية سعيد للمرة االوىل اىل بعلبك. نحن لدينا 
عربا من  نجوما  دامئا  نختار  بالتايل  توّجه عريب، 
الفئة االوىل، وسمرية سعيد هي من هذه الفئة. 
فهي ذات تاريخ ورصيد غنايئ واداء مميز، وقد 

قّدمت اغنيات باتت من الكالسيكيات". 
ال تنىس صفري ان تشري اىل ابراهيم معلوف، عازف 
الرتومبيت واملؤلف املوسيقي اللبناين )22 متوز( 
الذي بات معروفا اكرث بعدما ظهر يف "مهرجان 
صناعة  يف  مشاركته  اثر  الدويل"  السيناميئ  كان 
اليابانية  واملرسحية  املخرجة  فيلم  موسيقى 

نعومي كاوايس. 
تضيف: "من ادوار املهرجان تسليط الضوء عىل 
العاملي،  الصعيد  عىل  ملعت  لبنانية  مواهب 
فضال  "سيزار"،  بجائزة  اخريا  فاز  قد  فمعلوف 
عن مشاركته يف صناعة موسيقى فيلم لنعومي 
عامل  العاملية يف  االسامء  اهم  كاوايس، وهي من 
االخراج، وبالتأكيد ستكون حفلته مميزة للغاية". 
تعود صفري لتؤكد ان "مهمة املهرجانات ان تربز 
وان  الخارج،  يف  ملعت  التي  اللبنانية  مواهبنا 

ماجدة الرومي.

"السريك السيايس" استعراض مرسحي غنايئ بتوقيع هشام جابر.

عازف الرتومبيت اللبناين ابراهيم معلوف.

تقول لها بان مكانها محفوظ وليس يف اي مكان 
مرسح  باهمية  مرسح  عىل  بل  آخر،  مرسح  او 

مهرجانات بعلبك".  
غربيا، تحرض الفرقة االمريكية "توتو" )من مثانينات 
صفري  بحسب  وهي  آب(   15 ـ  املايض  القرن 
اليوم بني ثالثني  الجيل الذي يراوح عمره  "متّثل 
واربعني عاما. ستعيده "توتو" اىل صباه وشبابه. 
فليس هناك من اغنية للفرقة غري معروفة". اما 

بالنسبة اىل الوضع االمني، فتعّلق: "الوضع االمني 
يف البقاع جيد للغاية، وهو منذ العام املايض كان 
مليكا  امايس  الفائتة  السنة  عرضنا  مثال  كذلك. 
وجان ميشال جار وعرض "طريق الحرير" لفرقة 
الخارجي، وكان  كركال، وكلها كانت عىل املرسح 
ممتلئا. اعتقد ان الوضع هذا العام سيكون مامثال 

ولن تكون هناك عقبات تذكر".
س. م

فيلمون وهبي 
ونصري شمس الدين 
مكّرمني في بيبلوس

ماجدة الرومي في 
"ال تسأل" في بيت الدين

املنّظمون مرتاحون
الى التدابير االمنية 

واملناخ العام

chancy( التي تعترب عالمة يف املوسيقى الحديثة 
والشبابية. يعّلق باز: "ميليك تشانس االملانية من 
اهم فرق الروك البديل يف العامل هذه االيام )24 

متوز(". 
 21( اوسنت  بايت  سيجد  الجاز،  يحب  ملن  ايضا 
متوز( التي ستقّدم تحية لعمالقة الجاز العاملية 
لهواة  كذلك  املئوية.  ذكراها  يف  فيتزجريالد  ايال 
املوسيقى والغناء الفرنيس، سنجد ماكس بوكورا 
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بعد 60 عامًا على مشاركته التاريخية في "مهرجان كان"
جورج نصر... السينما اللبنانية تحتفي باألب املؤسس

ذاكرة الثقافة

ابن طرابلس الذي ترعرع يف ازقتها، وتعّلم حب السينام يف صاالتها يف االربعينات، 
ارىس اللبنات االوىل للفن السابع مبعايري محلية. رغم انه مل يحظ بالحفاوة التي 
يستحقها يف بداياته، اال ان التكريس جاء وان متاخرا. فيلمه االول "اىل اين؟" عام 

1957 وضع لبنان عىل خارطة السينام العاملية

بالحظ   )1927( نرص  جورج  مسرية  التصقت 
ان  كادت  حتى  اليسء،  والتوقيت  العاثر 
تجهض برمتها. هكذا ميكن ان نخترص الصورة. 
"أب  لقب  الفنان  هذا  استحق  ذلك،  مع 
العقبات  رغم  جدارة  عن  اللبنانية"  السينام 
تنفيذ  دون  حالت  التي  والخارجية  الداخلية 
ابرزها  الكثرية،  وتطلعاته  واحالمه  مشاريعه 
طالعة من رحم  محلية  مؤلف  ترسيخ سينام 
املجتمع لتحايك همومه وانشغاالته وواقعه. 

عىل عتبة التسعني، ها هو القدر يلعب لعبته 
االعتبار  يعيدون  اللبنانيني  ويجعل  مجددا، 
بدايته  يف  حارصوه  بعدما  القامة  هذه  اىل 
"اىل  االول  فيلمه  عن  وانفضوا  السينامئية، 
عىل  لبنان  اسم  وضع  الذي   )1956( اين؟" 
الخارطة العاملية، حني مّثل البلد يف املسابقة 
الدويل"  السيناميئ  كان  "مهرجان  يف  الرسمية 
هناك،  عرضه  عىل  عاما  ستني  بعد   .)1957(
الفرنسية، ومىش  املدينة  اىل  عاد جورج نرص 
عىل السجادة الحمراء، وشاهد مجددا فيلمه 
ضمن  "كالسيكيات"  فئة  ضمن  يعرض  وهو 
يف  اقيمت  التي  السبعني  دورته  يف  املهرجان 
تولتها  ترميم  لعملية  الرشيط  خضع  ايار. 
لبنان"  سينام  و"مؤسسة  برودكشن"  "اّبوط 
يف  يطرح  ان  عىل  وطنيا"،  "كنزا  بوصفه 

اللبنانية قريبا.  الصاالت 
كتاب  اصدار  ايضا مع  التكريس  يتزامن هذا 
سينام  نرص...  "جورج  بعنوان  بالفرنسية 
الداخل" عن "منشورات جامعة االلبا". يضم 
منذ  نرص  جورج  مع  طويلة  مقابلة  العمل 
شوارعها  بني  وترعرعه  طرابلس  يف  والدته 
مرورا  الحقبة،  تلك  يف  السينامئية  وصاالتها 
الثالثة،  الروائية  افالمه  والدة  بحيثيات 
تعليم  ثم  ومن  السابع  الفن  يف  واشتغاله 
اىل  وصوال   ALBA جامعة  يف  املادة  هذه 
السينام  ابن  منعت  التي  الكثرية  العوائق 
اىل  الصناعة،  هذه  يف  نجام  تحّوله  من  البار 
افالم  ورسائل  محتوى  تحلل  مقاالت  جانب 
مع  والتقنية،  الجاملية  وبنيتها  نرص،  جورج 
كانت  التي  السينامئية  الصناعة  استعراض 

سائدة يف عرصه.
ابن طرابلس الذي ترعرع وسط عائلة من 11 
الراهبات والرهبان،  طفال، وتتلمذ يف مدرسة 
الطفولة.  منذ  السابع  للفن  عشقه  اكتشف 
كان  االربعينات،  طرابلس  يف  مراهقته  خالل 
صاالت  يف  االسبوع  يف  افالم  مثانية  يشاهد 
مزدهرة،  يومها  كانت  التي  الشامل  عاصمة 

والتعددية  والفن  الثقافة  عىل  ومفتوحة 
"باالس"  صالة  مثل  واالبداع  والتنوير 
تعرض  الصاالت  تلك  كانت  و"رومانس". 
االفالم االمريكية، والفرنسية، واملرصية وبعض 
افالم  كان  لكن عشقه هو  االيطالية.  االعامل 
الوسرتن، مديرا ظهره لالفالم املرصية، ومعلال 
بان "مرص مل تكن تهمه، هو الطالب املاروين 
الفرنكوفوين الذي تتلمذ يف مدرسة الفرير يف 
الواليات  اىل  رحاله  يشد  ان  قبل  طرابلس". 
ارسله  الجامعية،  دراسته  الكامل  املتحدة 
اهله اىل الربازيل، حيث سيلمس حياة البؤس 
كانوا  اذ  اللبنانيون،  املهاجرون  يعيشها  التي 
يلملمون الصحف لبيع ورقها بالكيلو ليعيشوا، 
وكان يبيتون يف الحدائق العامة. تلك الصورة 
جلية  وستنعكس  ذاكرته  يف  طبعت  القاسية 
البؤس  جانب  اىل  اين؟"  "اىل  االول  فيلمه  يف 
اآلخر الذي يعيشه املهاجرون يف امريكا. حني 
يف  يفكر  يكن  مل  انجلس،  لوس  اىل  ذهب 
دراسة السينام. كان يخال ان هذه "املهنة" ال 
الفرد.  تدرّس بل هي مجرد هواية تبقى مع 
لذا، اختار الهندسة التي درسها لسنتني، قبل 
االخراج  لتعليم  معهد  وجود  يكتشف  ان 
ان  كان  حلمه  ان  صحيح  انجلس.  لوس  يف 
املمثل  ان  اكتشف  انه حني  اال  يصبح ممثال، 
االخراج،  اىل  انحاز  املخرج،  يد  يف  اداة  هو 
 University فدرسه الربع سنوات يف جامعة
 ،of California in Los Angelos-ACLA

وحاز الشهادة عام 1954 بتفّوق. 
عندما رجع اىل لبنان، كان جورج نرص الشاب 
تحايك  محلية  سينام  انجاز  عىل  مصمام 
املجتمع، خصوصا حني الحظ ان االفالم التي 
االخراج  قواعد  تلبي  تكن  مل  تنجز  كانت 
خلفية  من  اتون  املمثلون  فيام  السيناميئ، 
مرسحية. يف تلك الفرتة، التقى مبالك بصبوص 
صاحب رشكة "ليبنانون بيكترشز" الذي اقرتح 
االخري  اعجب  التفريادس.  ايلوتري  اسمه عىل 
انجز  الواثقة، خصوصا بعدما  بشخصية نرص 
"لذيذة"،  برية  ناجحا عن  ترويجيا  له رشيطا 
الطويل.  الروايئ  فيلمه  مرشوع  متويل  فقّرر 
الفيلم.  فكرة  ميتلك  ال  نرص  كان  يومها، 
صحيح انه كان ينوي انجاز رشيط عن حياة 
يوسف بك كرم، اال ان ما راه يف امريكا جعله 

ملصق فيلمه الشهري 
"اىل اين".

السيناميئ الرائد جورج نرص خالل تكرميه يف "مهرجان كان السيناميئ" يف ايار 2017. 

"الى اين؟" فيلم بات 
ُيعد كنزا وطنيا

الهجرة  عن  رشيطا  ينجز  ان  قرر  رأيه.  يغرّي 
بعيدا  العيش  وقساوة  ومكابداتها  والغربة 
هي  الرشيط  تيمة  كانت  واذا  الوطن.  من 
هاجر  لبناين  فالح  قصة  خالل  من  الغربة 
اال  معدما،  فقريا  الوطن  اىل  وعاد  امريكا،  اىل 
فريدا من  انطولوجيا  العمل حمل طابعا  ان 
نوعه، اذ بعث جورج نرص العادات والتقاليد 
النصف  اىل  تعود  التي  واملدينية  الريفية 
عالقة  جانب  اىل  العرشين،  القرن  من  االول 
البسيطة  والحياة  والطبيعة  باالرض  االنسان 
وقت  يف  القرى  اهل  يعيشها  التي  والهانئة 

بعد.  اجتاحنا  قد  الباطون  زمن  فيه  يكن   مل 
فتى  جانب  اىل  يوما  يقف  مل  الحظ  لكن 
وقت  يف  رشيطه  خرج  الشجاع.  السينام 
كانت الصاالت اللبنانية يف بريوت كـ"روكيس" 
ان  اذ  املرصية.  باالفالم  ممتلئة  وغريها، 
وصّناع  االنتاج  رشكات  دفع  مرص  يف  التأميم 
اىل  املرصيني  والفنانني  والنجوم  السينام 
حركة  نشطت  اللبنانية،  العاصمة  يف  بريوت. 
سينامئية قوامها اللهجة املرصية وامليلودراما، 
مل  سلامن.  محمد  املخرج  صّناعها  ابرز  وكان 
اللبنانية  اللهجة  عىل  معتادا  الجمهور  يكن 
يف السينام، فكيف اذا كان فيلام جديا يحايك 
كبري يف  اين؟" فشل  لـ"اىل  كان  واقعا محليا؟ 
شباك التذاكر، رغم انه االول يف متثيل لبنان يف 
الفن  صّناع  وجعل  السيناميئ"  كان  "مهرجان 
العامل يتنبهون اىل وجود سينام يف  السابع يف 
هذا البلد الصغري. هذا الفشل تكرر مع فيلمه 
الثاين "الغريب الصغري" الذي ُعرض يف "كان" 

ايضا )1962(، لكنه قوبل بامتناع الصاالت 

شباك التذاكر خذل سينما 
جورج نصر ومستقبله

سمير مراد
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اللبنانية عن عرضه. تجربة دفعت جورج 
النجاز  سورية  رشكة  مع  التعاقد  اىل  نرص 
الثالث "مطلوب رجل واحد" )1974(  فيلمه 
الصاالت  يعرض من حني آلخر يف  بقي  الذي 
السورية طوال 30 عاما، بينام مل يحقق ادىن 

صدى يف لبنان! 
طرابلس  ابن  القدر  لعبة  تركت  هكذا، 
بينام  فقط،  روائية  افالم  ثالثة  رصيده  ويف 
انجز 40 رشيطا وثائقيا و150 فيلام دعائيا. 
نرص  انسحب  االهلية،  الحرب  اندالع  مع 
لالفالم  ليتفّرغ  الروائية  االفالم  صناعة  من 
الوثائقية والرتويجية. بني عام 1967 ونهاية 
اللبناين  للجيش  افالما  اخرج  الثامنينات، 
بك"،  انا فخور  و"والدي  نوار"،  "براعم  منها 
و"رجل امام دبابة"، و"معمودية النار"، فيام 
كان "لبنان يروي زمن" آخر اعامله الوثائقية 

)1997( وانتجته وزارة السياحة اللبنانية. 
يف موازاة ذلك، بدأ تعليم مادة االخراج يف 
حيث   1991 عام  من  بدءا  "االلبا"  جامعة 
رجل  مسرية  تلك  عاما.  ثالثني  حواىل  بقي 
السينام  "أب  فعال  انه  رغم  الظل  يف  بقي 
محاوالت  هناك  كانت  قبله،  اللبنانية". 
ثم  اجنبية،  بايد  محيل  سابع  فن  لصنع 

مبحاوالت محلية. 
يعاد  حتى  العمر  خريف  نرص  جورج  انتظر 
مّهد  رؤيويا  مخرجا  بوصفه  اليه  االعتبار 
الحرب  يف  بدأت  لبنانية  سينامئية  لصناعة 
يوم  كل  تنجب  هي  وها  بعدها،  وازدهرت 
اهم  يف  تنالها  بتكريسات  جديدا،  اسام 
املحافل السينامئية يف العامل. شّد جورج نرص 
رحاله مجددا اىل "كان"، لكن هذه املرة كان 
هامش  عىل  ندوة  خالل  التسعني.  بلغ  قد 
رؤية  اعاد  كلام  يبيك  انه  اعلن  العروض، 
اين؟".  "اىل  فيلمه  يف  محدد  صامت  مشهد 
قال خالل  فرميو  تيريي  كان"  "مهرجان  مدير 
ان  "لنا  يبني  اين؟"  "اىل  فيلم  ان  اللقاء  هذا 
السينام اللبنانية ال تعود اىل 20 عاما، بل انها 
انطلقت قبل ذلك بوقت طويل". لكن شباك 
كام حسم  متاما  املسألة  يومها حسم  التذاكر 

مصري جورج نرص ومستقبله. 
لنبي  ليس  املؤسس،  املخرج  ايها  تحزن  ال 

كرامة يف وطنه.  

لقطات من الفيلم الذي يعاد عرضه قريبا يف الصاالت اللبنانية.

مشهد آخر.

جورج نرص ممثال.
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روميو لحود: ستون عامًا خسرتها في الفن
لو عدت إلى الوراء الخترت اآلثار

وجهتها  التي  الالذعة  االنتقادات  رغم 
عمله  تقديم  بعد  لحود  روميو  اىل  الصحافة 
االول يف مهرجانات بعلبك عام 1964، اتجه 
باريس  يف  االوملبيا  مرسح  نحو   1969 عام 
يعتيل  الذي  االول  العريب  الفنان  ليكون 

خشبته.
يعرتف بأن لبنان ما قبل نكبة عام 1948 مل 
يكن لديه فن وال نهضة يف هذا املجال، لكن 
استطاع  اليه  الفلسطينيني  الفنانني  مع قدوم 
صنع فن مهم، خصوصا عرب االذاعة اللبنانية.

صنع 36 عمال فنيا ال يعتز هذا الفنان بواحد 
به  عادت  اذا  اما  االفضل.  يريد  النه  منها، 
الحياة اىل الوراء، فلن يعمل يف الفن، بل يف 
اآلثار. مشواره صعب، شوكه قاس ومن دون 

ورد.
يف حوار مع "االمن العام" يفتح الفنان روميو 
يف  عمله  قبل  ما  بداياته،  صفحات  لحود 

املرسح حتى اليوم.

■ سافرت اىل فرنسا هربا من اهلك لتتعلم 
يف  التخصص  عائلتك  رفض  بسبب  الرسم 
املغامرة  هذه  عن  حدثتنا  هال  الفن.  هذا 

ودوافعها؟ 
روفائيل  والدي  سياسية.  عائلة  ابن  انا   □
فرتة  يف  جبيل  منطقة  عن  نائبا  كان  لحود 
حينها  كنت  املايض.  القرن  من  الخمسينات 
عشت  حيث  االنتخابية  جوالته  يف  ارافقه 
حامسة كبرية يف هذا املجال. مع انتهاء والية 
السياسة  فهم  اىل  توصلت  النيابية،  والدي 
انني  اقول  بل  احبها،  اعد  فلم  واالعيبها 
ان  العائلة  ارادت  املرحلة  هذه  يف  كرهتها. 
منه،  بدال  نائبا  فاكون  والدي  طريق  اكمل 

الفنان روميو لحود.

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

القاهرة لعرض مرشوعي عليها فوافقت،  اىل 
مرسحية  وقدمنا  لبنان  اىل  معا  وعدنا 
تركه  الذي  الصدى   .1964 عام  "الشالل" 
انعكاسه  يف  مختلفا  كان  الفني  العمل  هذا 
الصحافة  وضعت  بعدما  صباح  وعىل  عيل 
السامء،  من  قريب  مكان  يف  صباح  اللبنانية 
واتهامات  الذعة  انتقادات  انا  تلقيت  بينام 
وعىل  جدد،  فنانني  اختياري  عىل  بالسخافة 
تغيريي الطريقة التي كانت متبعة يف اعامل 
نظرهم  يف  تكن  مل  التي  بعلبك  مهرجانات 
ضدي  كانت  االيام  تلك  صحافة  كل  مالمئة. 
املساء"  و"بريوت  "اليوم"  صحيفتي  باستثناء 

ومجلة "املوعد". 

■ كيف كان ردك؟ 
فندق  يف  الدائم  املرسح  اقامة  تعمدت   □
عىل  "موال"  مرسحية  فقدمت  "فينيسيا"، 

امتداد 11 شهرا.

هذه  عىل  الصحافة  تعليق  كان  كيف   ■
الخطوة؟ 

ومشت  جدا،  عال  مستوى  يف  وضعتني   □
معي منذ ذلك الحني.

■ هل ما قامت به لجنة مهرجانات بعلبك 
لبنان  عرفها  التي  الفنية  النهضة  وراء  كان 

انذاك؟ 
التاريخ  ذلك  قبل  بدأت  الفنية  النهضة   □
بكثري، وتعود اىل ما بعد النكبة يف فلسطني عام 

اىل  اتوا  الذي  الفلسطينيون  الفنانون   .1948
لبنان وقتذاك كصربي الرشيف مثال، ساهموا 
بشكل كبري يف هذه النهضة، اضافة اىل عامل 
آخر مؤثر هو انتقال اذاعة الرشق االدىن من 
ولبنان.  قربص  اىل  النكبة،  اثر  عىل  فلسطني، 
اللبنانيني  الفنانني  اهم  االذاعة  هذه  جمعت 
وزيك  رحباين  االخوين  اىل  وهبه  فيلمون  من 
بفضل  لدينا  اصبح  الباشا.  وتوفيق  ناصيف 

هذا العامل مجموعة فنية لها قيمة مهمة. 

■ مباذا كان يتمتع الفنانون الفلسطينيون يف 
تلك الفرتة حتى نجحوا يف صنع فن مهم يف 

لبنان؟ 
□ متتعوا بالعلم اكرث منا. لبنان مل يكن لديه 
يف ذلك الحني اختصاصيون يف الفنون يف وقت 
بعد  الخربات.  بهذه  تتمتع  فلسطني  كانت 
النكبة، مبجيء الفنانني الفلسطينيني اىل لبنان، 
انتقل معهم نصف اعضاء االوركسرتا املعروفة 
آنذاك فاعادوا تشكيلها يف لبنان لكن بفنانني 
عبد  وعبود  ابيض  جورج  امثال  فلسطينيني 

العال واربعة اشخاص من عائلة سلفيتي. 

فرفضت السري فيها النني لست مهيئأ داخليا 
كانت  التي  والديت  اقرتحت  فيها.  للعمل 
ان  والدي  من  اكرث  اللبنانية  السياسة  تفهم 
اعمل يف السلك الديبلومايس كام فعل عمي 
بعيد كل  انا  لنفيس  الذي كان سفريا، فقلت 
كنت  املرحلة  تلك  يف  العامل.  هذا  عن  البعد 
هذا  احببت  الجميل،  قيرص  للرسام  تلميذا 
الفن ورغبت يف ان اكون رساما. تركت البيت 
االمنية.  هذه  لتحقيق  فرنسا  اىل  وهربت 
كانت  باريس  اىل  وصويل  بعد  االوىل  زياريت 
ملتحف اللوفر التي بدأت يف الساعة الثامنة 
صباحا وانتهت الخامسة عرصا.  فور خروجي 
اكون رساما  ال  بان  ميينا  اقسمت  اللوفر  من 
بعد رؤيتي الروائع الفنية التي شعرت امامها 
اتجهت  مبثلها.  القيام  من  امتكن  لن  بانني 
الديكور، وتخصصت يف  دراسة هندسة  نحو 
لبنان  يف  فيها  العمل  وزاولت  املهنة،  هذه 

مدة اربع سنوات تقريبا.

السينوغرافيا  يف  وتخصصت  عدت   ■
ميكانيك. ما سبب هذا التحول يف بداياتك؟

يف  النساء  تدخل  من  انزعجت  النني   □
يف  باختصايص  يطالنب  كن  ناحية  من  عميل. 
هندسة الديكور يك يعمل يف مشاريعهن ويف 
كام  الديكور  لتنفيذ  يتدخلن  نفسه  الوقت 
يف  اخرى.  مهنة  يف  العمل  قررت  لذا  يرغنب. 
ارغب  كنت  الديكور  هندسة  اثناء عميل يف 
يف االطالع عىل الربامج الفنية بهدف التعرف 
حال  ويف  النه  تكوينه،  وطريقة  املرسح  اىل 
ما  اعرف  ان  عيل  مرسحيا  مهندسا  اصبحت 
لدى  يشء  اهم  هي  الخشبة  عمله.  يجب 
نحتاج  ذاته،  يف  عامل  وهي  املرسح،  مهندس 

انطالقا  نتعلمه.  يك  الوقت  من  الكثري  اىل 
من هذه الدوافع تخصصت يف السينوغرافيا 

ميكانيك.

■ كيف بدأت عملك يف املرسح؟
صداقة  ربطتني  لبنان  اىل  عوديت  بعد   □
لبنان منري  تلفزيون  الدعاية يف  قوية مبدير 
مكتبه  يف  يوما  وجودي  اثناء  يف  طقيش. 
معه  يحمل  البستاين  آل  من  شاب  قدم 
يعترب  كان  الذي  االمر  كومبيوتر،  جهاز 
اسلوب  يف  جدا  متقدمة  خطوة  حينه  يف 
الشخص  هذا  زيارة  من  الغاية  العمل. 
القيام باستفتاء للربامج االكرث مشاهدة عىل 
تلفزيون لبنان، عىل القناتني 7 و9 الناطقتني 
بالعربية والفرنسية. نتيجة االستفتاء كانت 
للربامج  هي  املشاهدة  نسبة  من   %93
بالفرنسية  الناطقة  للربامج  و%9  اللبنانية 
و5% ملتابعي اللغتني. عىل اثر هذه النتيجة 
جئت  هل  طقيش  منري  صديقي  يل  قال 
عليك  بالفرنسية؟  اعامال  لتقدم  فرنسا  من 
االنتقال فورا اىل الكتابة بالعربية. يك انتقل 
شقيقتي  عرفتني  قراري  ترجمة  اىل  عمليا 
السعيد  سلوى  عىل  لحود  الني  الصحافية 
التي كانت تطلب آنذاك تقديم عمل ضمن 

مهرجانات بعلبك.

■ ما هو العمل الذي اخرتته لهذه االطاللة، 
وكيف كان وقعه عىل الناس والنقاد خصوصا؟ 
الفولكلور  تضمن  الذي  "الشالل"  قدمت   □
ضمن  لكن  آخره،  اىل  اوله  من  اللبناين 
عدم  ورغم  جدد.  فنانني  مع  واغنيات  قصة 
انني  اال  صباح،  بالفنانة  الشخصية  معرفتي 
لجنة  رشوط  تلبية  اجل  من  اسمها  اقرتحت 
رضورة  عىل  تنص  التي  بعلبك  مهرجانات 
وجود نجم او نجمة يف كل عمل يقدم ضمن 
هذه املهرجانات. عندما اقرتحت اسم صباح 
لدور البطولة كانت تقيم يف مرص، فسافرت 

مسرح

اىل  وسافر  اهله  من  لحود  روميو  هرب  بداياته،  يف  رساما  يكون  ان  اجل  من 
فرنسا ليحقق رغبته يف التخصص بالرسم. لكنه بدل رأيه بعد رؤيته روائع متحف 
اللوفر، واقسم عىل ان ال مييض يف هذه الدرب. بعد تخصصه يف هندسة الديكور 

جذبته خشبة املرسح التي رآها عاملا نحتاج اىل الكثري من الوقت ليك نتعلمه

مشواري في 
الفن صعب، شوكه قاس 

وال ورد فيه

هربت من اهلي 
الى فرنسا كي ال اكون 

سياسيا كوالدي
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لبنان، ال  قبل هؤالء مل يكن لدينا يشء يف 
فن وال نهضة، بل اشياء بسيطة.  يف الواقع اذا 
يف  الفعلية  الفنية  النهضة  عن  التحدث  اردنا 
لبنان، مبعنى انطالقة الفن اللبناين، اؤكد انها 
آخر.  مكان  من  ال  اللبنانية  االذاعة  يف  بدأت 
اما بالنسبة اىل دور لجنة مهرجانات بعلبك يف 
هذه النهضة، فقد جاء يف مرحلة الحقة وكان 

مستواه عامليا.

■ ما الذي رغبت يف اظهاره يف اعاملك الفنية 
االوىل ضمن مهرجانات بعلبك؟ 

الذي  فيه، وهو  □ اظهرت شيئا مهام نجحت 
اوصلني اىل ما انا عليه اليوم. مضمونه يقول، 
من  بل  وردتني  من  تكون  ال  لبنان  مزهرية 
شبانا  نريد  نحن  الورود.  من  كبرية  مجموعة 
بهم  نفخر  فنانني  ليكونوا  اعاملنا  يف  وصبايا 
الشخصية. هذا  وباصواتهم ومتثيلهم وقيمتهم 
 %90 ان  القول  واستطيع  حققته،  ما  بالفعل 
مرسحي،  من  انطلقوا  الحاليني  الفنانني  من 
اذكر منهم فرقة كركال والشاعر موريس عواد.

بوصولك   1969 عام  عشته  مهم  حدث   ■
اىل مرسح االوملبيا يف باريس. كنت يف خالله 
الفنان العريب االول الذي اعتىل هذه الخشبة. 

هال حدثتنا عن هذا الحدث وما رافقه؟ 
قبل  االوملبيا   اىل صاحب مرسح  تعرفت   □
عام 1969 بفرتة طويلة. كنت يف تلك االثناء 
امثال  الكبار  الفنانني  لحضور  االوملبيا  اقصد 
اليوم الذي اسست  اديث بياف، اىل ان جاء 
اللتقي  باريس  فقصدت  فنية،  فرقة  فيه 
تقدميي  فكرة  عليه  واعرض  االوملبيا  صاحب 
عيل  اقرتح  املرسح.  هذا  عىل  معينا  عمال 
بعض التعديالت قبل تقدميه، وهكذا اطلت 
"ليايل لبنانية" مع صباح عىل مدى يومني من 
يف  عشته  الحدث  هذا  باريس.  يف  االوملبيا 
كانون الثاين 1969 قبل حفلة ام كلثوم عىل 

املرسح نفسه بعرشة ايام.

اىل  الرشقي  الرقص  االوىل  للمرة  ادخلت   ■
القلعة" مع   " بعلبك يف مرسحية  مهرجانات 
الراقصة ناديا جامل. كيف كان تعليق الجمهور 

والنقاد عىل هذه الخطوة االستثنائية؟ 

بعلبك  مهرجانات  لجنة  بان  اعرتف   □
الرشقي  الرقص  ادخال  عىل  بداية  اعرتضت 
بعد  لكن  بعلبك.  مهرجانات  عروض  اىل 
مواكبتها تفاصيل العمل من ناحية املوسيقى 
او طريقة الرقص الراقية لناديا جامل، اصبح 
اىل  بالنسبة  اما  ومشجعا.  ايجابيا  موقفها 

الجمهور والنقاد فتجاوبهم كان رائعا.

الحرب  قبل  اطلقته  الذي  الدائم  املرسح   ■
"موال"  لتقديم مرسحيتك  "فينيسيا"  يف فندق 
مدة 11 شهرا، اال يقول لك ان املرسح كان له 
جمهوره العريض، االمر الذي نفتقر اليه حاليا؟
بل  اللبنانيني،  من  الجمهور  هذا  كل  يكن  مل   □
الغربيني  السياح  من  تقريبا  نصفه  معدل  كان 
املرحلة  تلك  يف  الخارج.  يف  املقيمني  واللبنانيني 
لهذا  مهام  محركا  السياحية  الرشكات  كانت 
تشجيع  يف  اصحابها  رغبة  ناحية  من  املوضوع 
يف  اللبناين.  الفولكلور  مشاهدة  عىل  السياح 
حضور  عىل  تعود  قد  اللبناين  كان  املقابل 
امرا  املرسح  ارتياده  فاصبح  بعلبك،   مهرجانات 
مألوفا لديه. من شدة اهتامم الرشكات السياحية 
اىل مرسحي  يرسلون  اصحابها  كان  املسألة  بهذه 
ما بني 40 و 50 شخصا يوميا،  علام ان عروض 
اسبوع  مدى  عىل  تقدم  كانت  "موال"  مرسحية 

باستثناء يوم االثنني.

■ هل غريت الحرب يف مضمون اعاملك؟ 
افكارا  واعطتني  وغرّيت  اثرت  الحرب   □
االغنيات  كشفته  كبريا  وجرحا  جديدة 

والحانها الحزينة.

■ كنت حريصا يف الحرب عىل تقديم مرسح 
يومي. انطالقا من اي دافع كان ذلك؟

ومل منت.  موجودين  زلنا  ما  اننا  اقول  ليك    □
هذا  من  يعملون.  ناس  ومثة  مرسح  هناك 
يف  اليومي  مرسحي  قدمت  اكرث،  بل  الدافع، 

الحرب. 

■ ما الذي خرسته يف الفن وماذا ربحت؟
النني  عمري  من  عاما  ستني  خرست   □
شك  دون  من  اريده.  كنت  ما  اىل  اصل  مل 
لكنه كالطبل يصل صوته اىل  ربحت االسم، 
البعيد، اما داخله ففارغ. مل اعمل من اجل 

البلد  هذا  اجل  من  بل  الخسارة،  او  الربح 
يف  اردت  احببته.  الذي  والرتاث  احبه  الذي 
محرتمة  مرتبة  اىل  بلبنان  الوصول  عميل 
النظافة  هذه  يف  ساهمت  وقد  ونظيفة. 
مل  سليمة  فنية  اشياء  عىل  الناس  وعودت 
تكن موجودة من قبل، حينام كانت االعامل 
دون  ومن  اخراج  دون  من  تقدم   الفنية 
بالعمل.  خاصة  مالبس  دون  ومن  اضاءة 
ما  لكن  املسائل.  هذه  يف  نجاحا  حققت 
الغنايئ  الفن  ليصبح  تبدل  قد  فيه  نجحت 

والتمثييل يف لبنان انحطاطا. اقولها بكل اسف.

■ ملاذا سلكت درب الفن؟
□ برصاحة، لو يتاح يل اعادة حيايت من جديد 
ابحث  يك  االثار،  يف  بل  الفن،  يف  اعمل  فلن 

عن حضارات الذين اتوا قبيل. الفن متعب.

املرتبة  يف  وتضعها  بها  تعتز  اعامل  اي   ■
االوىل؟ 

اعتز  ال  انني  اؤكد  فنيا  عمال   36 من   □ 

بأي منها. عيّل تقديم ما هو افضل.

■ هل من عمل جديد ستقدمه قريبا؟ 
□ ساقدم  يف 20 و 21 متوز مرسحية "بنت 
"اعياد بريوت" مع  البيال، ضمن  الجبل"  يف 

الني لحود وبديع ابو شقرا. 

■ ما هو تقييمك ملشوارك الفني؟ 
□ مشوار صعب. كان شوكا قاسيا من دون 

ورد، اال نادرا.

مرسحية "بنت الجبل"، يف نسختها الجديدة.

الني لحود وبديع ابو شقرا يف املرسحية. 

من املرسحية.

... وغابريال ميني.الني لحود "بنت الجبل".

الحرب اعطتني افكارا 
جديدة وجرحا كبيرا كشفته 

االغنيات والحانها الحزينة
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جمال مفرّج متناوالً العالقات "الخطيرة" بين الفن والسياسة
اإلستشراق رسم صورة زائفة عن العرب!

كتاب الشهر

يف كتابه الجديد "السياسة والبيئة والفن"، يطرح الباحث الجزائري جامل مفرج 
بطريقة  الراهنة  والفنية  السياسية  واالنشغاالت  والقضايا  االسئلة  من  جملة 

مقتضبة واضحة، تتيح الي قارئ غري متخصص التآلف معها بكل سالسة

من  مفرج  جامل  الجزائري  الباحث  ُيعترب 
االختصاصيني يف فكر الفيلسوف االملاين نيتشه، 
واالكادمييني الذين اكّبوا متحيصا يف اسئلة الفن 
الجديد  كتابه  املجتمع.  يف  واثرهام  والثقافة 
عن  اخريا  الصادر  والفن"،  والبيئة  "السياسة 

"منتدى املعارف"، يطرح االسئلة والقضايا. 
ان  يوضح  املقدمة  يف  مفرج  اليه  يشري  ما 
االبحاث  من  "مجموعة  يتضمن  الكتاب 
القضايا  من  جملة  فيها  اثريت  التي  املختلفة 
بالسلطة  تتعلق  التي  املهمة  الحضارية 
الفنية  والرتبية  البيئية،  واالزمة  السياسية، 
والتكنولوجي  التقني  والتقدم  والجاملية، 
موضوع  اصبحت  التي  القضايا  من  وغريها 

عناية الباحثني يف كل مكان".
ينقسم الكتاب اىل ثالثة اقسام. يقارب القسم 
مراقبة  قضية  هو  وراهنا  مهام  جانبا  االول 
اىل  السجن  من  فيهم  والتحكيم  االشخاص 
الفايسبوك، اىل جانب تطرقه اىل قضية الرشعية 
سبتمرب.   11 احداث  اىل  روسو  من  السياسية 
مواقع  اىل  االنظار  تحّولت   ،2011 عام  منذ 
فايسبوك  وخصوصا  االجتامعي،  التواصل 
وتويرت. اذ اضحت هذه املنصات سالحا فّعاال 
يف يد الناس، لجهة تعبئتهم وحشدهم وربط 
واستثامر غضبهم وطاقتهم  ببعضهم  بعضهم 
ال  االرض.  عىل  فّعالة  موّحدة  قناة  ضمن 
اساسيا  دورا  لعبت  املواقع  هذه  ان  يف  شك 
تنّبه  ايضا،  املنطقة.  الشعبية يف  الحراكات  يف 
السياسيون اىل هذه االداة التي لعبت بالتايل 
الرئاسية  االنتخابات  حملة  خالل  فّعاال  دورا 

لباراك اوباما. 
العامل  اىل  االفرتايض  العامل  هذا  انتقل  هكذا، 
قلبه  بل  فيه،  التأثري  من  ومتّكن  الواقعي، 
رأسا عىل عقب يف بعض الحاالت. ويف وقت 

املوقع  وان  خصوصا  السلطة،  اىل  النهاية  يف 
االستعالمات  مصالح  اوامر  استجاب  االزرق 
املخزنة  ومعلوماتهم  بياناتهم  عن  بالتنقيب 
لديه. صحيح ان عملية املراقبة عىل فايسبوك 
كان هّمها حامية االمن القومي من العمليات 
تغرّي  ذلك  ان  اال  سنودن،  وفق  االرهابية 
وجمع  املراقبة  عملية  وصارت  الوقت،  مع 
اثار  االمر  هذا  وآلية.  عشوائية  البيانات 
املعنية  واملنظامت  الجمعيات  مخاوف  ايضا 

بالحريات الفردية وحامية الخصوصية. 
يخلص الباحث هنا اىل ان البيانات الشخصية 
"تحّولت اىل ادوات للسيطرة واصبحت حياة 
املواطن هدفا لجميع اشكال املراقبة املمكنة" 
زيادة  تؤدي  بان  مأموال  كان  ما  عكس  عىل 

املخزون يف املعلومات اىل مجتمع افضل. 
البيئية  االزمة  اىل  املؤلف  ينتقل  ذلك،  بعد 
الوعي  مؤسيس  اىل  عائدا  الثاين،  القسم  يف 
االيكولوجي الحديث من الفالسفة، ومتعّمقا 
النسوية  الثورة  بني  العالقة  موضوع  يف 
الثالث  بالقسم  ليختم  البيئية،  واالزمة 
هنا،  الفن".  ومصري  االستطيقا  "يف  املوسوم 
يستعيد املؤلف الفيلسوف فريديريك شيللر 
قيام  عىل  سنوات  بعد   .)1805 ـ   1775(
االملاين يف  الفيلسوف  اعلن  الفرنسية،  الثورة 
رسائله عن "الرتبية الجاملية لالنسان" )كتبها 
ما بني ايلول 1794 وحزيران 1795( ان نتائج 
الثورة كانت كارثية، مضيفا ان التنوير اخفق 
ثقافة  تفنيد  بعد  اهدافه.  تحقيق معظم  يف 
الوحشية  بسبب  ادانته  اىل  خلص  عرصه، 
ذهب  طبعا،  شهدهام.  اللتني  والهمجية 
التنقيب  محاوال  ذلك،  من  ابعد  اىل  شيللر 
االخفاق،  هذا  اىل  ادت  التي  االسباب  عن 
او  الشخصية  من  يأيت  ما  رأيه  يف  وابرزها 
يبدأ  الحقيقي  التنوير  ان  اعترب  هو  الذات. 
تؤيد  "غياب قوة دفع  الذات، وقد رأى  من 
موضع  منجزاته  وتضع  نضاله،  يف  العقل 
ليست سوى  املفقودة  القوة  التنفيذ، وهذه 

النقاب  الكتاب  يكشف 
عن العالقة القديمة 
واملتشابكة بني الفن 

والسياسة

سالحا  ميلكون  باتوا  انهم  الناس  فيه  اعترب 
قويا يساعدهم يف معركتهم من اجل التغيري، 
 .2013 عام  سنودن  ادوارد  قضية  انفجرت 
االستخبارات  وكالتي  يف  السابق  العميل 
االمريكية CIA وNSA، كشف يومها عن وجود 
التلفزيونية  املكاملات  ملراقبة  امرييك  برنامج 
االنرتنت، كام كشف عن  تنصت عىل  ونظام 
العالقة الخفية املوجودة بني االستخبارات من 

جهة والفايسبوك وتويرت من جهة اخرى. 
اذا، انقلب السحر عىل الساحر، وصار فايسبوك 
وتويرت اداة يف يد السلطة للسيطرة عىل االفراد 
ومراقبتهم والتحّكم بهم. القنبلة التي فّجرها 
سنودن، دفعت الفالسفة والباحثني اىل العودة 
اىل احد اهم فالسفة النصف االخري من القرن 
ـ 1984(   1926( فوكو  ميشال  انه  العرشين. 
بـ"البانوبتيك"،  الحداثة  مجتمع  الذي وصف 
الفيلسوف  الذي صممه  الدائري  السجن  اي 
الثامن  القرن  نهاية  يف  واخوه  بنتام  سمويل 
عرش. "كان هدف هذا السجن متكني الحارس 
ما  املركز ويخفي  يقع يف  برج  يقيم يف  الذي 
يف داخله، من مراقبة كل املساجني املحبوسني 
يف غرف فردية مقابلة لربج الحارس من دون 
ان يعلم املساجني انهم مراقبون! يعني ذلك 
ان نظام املراقبة يف هذا املجتمع بات يعمل 
بصمت، وان االفراد صاروا مراقبني باستمرار، 

وان السلطة باتت اقل جسدية". 
االعرتاف  بكريس  الفايسبوك  املؤلف  ويشّبه 
ينرشون صورهم  الفايسبوك  فرّواد  الجديدة، 
ويكتبون  الحميمة،  والعائلية  الشخصية 
بل  ارسارهم،  وحتى  وتعليقاتهم  انطباعاتهم 
ال  وهم  ذلك.  عىل  يشّجعهم  الفايسبوك  ان 
واملعلومات  تعليقاتهم  كل  ان  فعال  يعون 
عنهم... ستؤول  والعامة  الشخصية  والبيانات 

بتبطيق  الكفيل  الحّي"  الشعور  او  القلب 
اوامر العقل. 

ادى  والقلب،  العقل  بني  االنفصال  هذا 
الطبقات  الرجل يف  بحسب شيللر اىل تراخي 
العليا والدنيا عىل السواء، فوقع ضحية غرائزه 
الثورة  ان  شيللر  اعترب  بالتايل،  وبربريته. 
ميكن  انه  مضيفا  رضورية،  تكن  مل  الفرنسية 
الوصول اىل التطور املنشود عرب الرتقي باالنسان 
والسمو به. فهل يشّكل الفن والثقافة بشكل 
عام بابا اىل ذلك؟ هذا ما يؤمن به شيللر، اذ 
قال ان الفن هو العالج ملا سامه ماساة العرص، 
من  االنوار  انتشار  عىل  سيشجع  الذي  وهو 
الجاملية".  "الرتبية  او  العملية  الثقافة  خالل 
عن  وتربيتهم  البرش  سلوك  وصقل  تهذيب 
تحقيق  من  متّكننا  وحدها  الجامل،  طريق 
التقدم  "الفنان سيكون صانع  ان  اي  الحرية، 

السيايس او التقدم باختصار". 
اال ان املؤلف هنا يجادل شيللر بان استدعاء 
الجامل او الفن لحل مشكالت سياسية، يبدو 
يف  يساعد  ان  ميكنه  انه  مع  الجدية،  قليل 
املوسيقى  تستعمل  فـ"عندما  املشكالت.  حل 
فان  سياسية،  اهداف  ضمن  واالفالم  واالدب 
امنا  االمر ال يعود يتعلق برتبية مثالية فقط، 
ما  وهو  ايضا،  والسيطرة  والتوجيه  بالتأثري 
يف  ادورنو  تيودور  االملاين  الفيلسوف  بّينه 
فان  الحالة،  الثقافة". يف هذه  "صناعة  كتابه 
املخاوف من هذا التحالف بني الفن والسياسة 

تصبح مربرة.
االثر  بسبب  االهمية  يف  غاية  آخر  ملف 
الغربية  والنظرة  املنطقة،  عىل  خّلفه  الذي 
اليها يفتحه جامل مفرج. انه موضوع "الفن 
من  للرشق"  الزائف  والتمثيل  الكولونيايل 
الغربيني، خصوصا  التشكيلييني  خالل لوحات 
االوروبيني عىل رأسهم اوجني دوالكروا )1798 
الرومانتييك  الفرنيس  الرسام  كان   .)1863 ـ 
الشهري من اكرث الفنانني املسحورين بالرشق، 
اشهر  منها  استوحى  التي  الجزائر  خصوصا 
لوحاته ابرزها "نساء الجزائر"  )1834(. طبعا 
اهتامم  اثارت  رئيسية  دوافع  ثالثة  هناك 
اال  وعلمية.  تاريخية  دينية،  بالرشق:  الغرب 
الدوافع  هذه  اىل  اضافوا  مفكرين  هناك  ان 
دافعني آخرين هام: نزوع الرومانتيكيني نحو 

لها، حيث كان الرسامون املسترشقون العيون 
غطاء  تحت  الرشق  بالد  عىل  تتجسس  التي 
السياحة وحب االسفار واالنجذاب اىل جامل 

الرشق وسحره ومناظره الغريبة". 
يف النتيجة، اسُتخدم الفن االسترشاقي يف غالب 
االحيان اداة لتعزيز السلطة االستعامرية عرب 
خصوصا  الرشق،  عن  زائفة  صورة  تقديم 
امراة  بوصفها  الرشقية  املرأة  رسم  لناحية 

شهوانية وحسية. 
وملفات  قضايا  ان  القول  ميكن  الخالصة،  يف 
الكتاب  هذا  يقّدمها  خطرية  وثقافية  فكرية 
زّوادة  اىل  تضيف  وموجزة،  سهلة  بطريقة 
فانها  ذلك،  تفعل  اذ  وهي  املعرفية.  القارئ 
له  وتكشف  مختلفة،  تفكري  افاق  له  تفتح 
بني  واملتشابكة  القدمية  العالقة  عن  النقاب 

الفن والسياسة عموما.

غالف 
الكتاب.

الرشق، ودافع التوسع االستعامري. كان املفكر 
ـ   1935( سعيد  ادوارد  الراحل  الفلسطيني 
2003( اول من اشار اىل الرتاث االستعامري يف 
الفن االسترشاقي يف كتابه الشهري "االسترشاق" 
عبده  واملؤرخ  الباحث  اشار  فيام   ،)1978(
عيل عرفة اىل ان "الفن الغريب ساند الحمالت 
التوسعية الغربية ومّثل دورا كريها يف التمهيد 
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كتاب  يضّمها  قصرية  قصة   16  ■
العربية  »الدار  عن  الصادر  »قمعستان« 
هذباء  املؤلفة  تقارب  نارشون«.  للعلوم 
عالقة  املجموعة  هذه  يف  الغوييل  عيل 
املثقف بالسلطة. وكام يدّل عليه العنوان، 
حيث  القمع  بالد  يف  تدور  االحداث  فان 
لالمة،  كضمري  دوره  من  املثقف  يحرم 
يف  نقرأ  هكذا،  وحريته.  رأيه  ويصادر 
حكاية »قمعستان« مسار الكاتب والشاعر 
فكان  الوطن،  حب  هي...  عظمى«  و»خيانة  »ذنبا«  اقرتف  الذي 

مصريه ان استدعاه السلطان واودعه يف السجن.

العريب«  والوطن  الدويل  »النظام   ■
العريب«،  و»النظام  االقليمي«،  و»االطار 
العريب« هي  النظام  و»قضايا محورية يف 
عناوين الفصول االربعة التي يضّمها كتاب 
»حال االمة العربية 2016-2017: الحلقة 
واخرتاقات  مستدامة  رصاعات  املفرغة: 
يوسف  احمد  وتحرير  )ارشاف  فادحة« 
احمد ــ مركز دراسات الوحدة العربية(. 

من  نخبة  فيه  شاركت  الذي  الكتاب 
التطورات  مجهره  تحت  يضع  العرب،  واالختصاصيني  الباحثني 
مستوى  عىل  العريب  الوطن  فيها  مير  التي  املفصلية  واالحداث 
يرّكز  واالمنية.  واالقتصادية  والسياسية  املجتمعية  التطورات 
الكتاب عىل السياسات الخارجية للدول الكربى وتأثرياتها يف الوطن 
الداخيل  الوضع  يف  االقليمي  الجوار  دول  تأثري  وتصاعد   العريب، 
عن  فضال  العريب،  للنظام  االساسية  والقضايا  واملالمح  العريب، 
طاولتها  التي  العربية  البلدان  من  لعدد  الداخلية  التطورات 

الرصاعات الداخلية.

منذ  اللبنانية  الطالبية  الحركة  دور   ■
»الواقع  كتاب  عليه  ييضء  الخمسينات 
العمل«  وآفاق  لبنان  يف  الرتبوي  النقايب 
)»دار الفارايب«(. هذا االصدار هو محاولة 
حققتها  التي  واالنجازات  االدوار  توثيق 
الحقب  عرب  لبنان  يف  الطالبية  الحركة 
الزمنية  املختلفة.  بذلك، يحاول املؤلف 
االجيال  تذكري  القيس  الدين  علم  فايز 
والكمي  النوعي  الرتاكم  مبقولة  الحارضة 
التقدمي  الدور  اهمية  عىل  والرتكيز  االوطان،  تطوير  عملية  يف 
والتوعوي والتنويري الذي تضطلع به الحركة النقابية الطالبية يف 

بناء لبنان الدميوقراطي واملواكب للعرص. 

واجهة املكتباتواجهة املكتبات

االرمنية  الروح  ابغاريان  نارينيه  تعكس   ■
املشدودة اىل االرض والوطن، لكن ايضا املقاومة 
والكوارث  املجاعة  مصاعب  عىل  تغّلبت  التي 
عام  ولدت  التي  الكاتبة  والحرب.  الطبيعية 
اشتهرت عىل  ارمينيا،  يف  بريد  مدينة  يف   1971
التي حازت عددا  العامل باعاملها االدبية  نطاق 
من الجوائز من بينها »الجائزة االدبية الروسية« 

عام 2010 عن روايتها »ثالثية حول مانيونيا«. 
عن  )نقلها  السامء«  من  سقطت  تفاحات  »ثالث  روايتها  انتقلت  اخريا، 
الروسية فؤاد املرعي ـ »الدار العربية للعلوم نارشون«( الصادرة عام 2015 
اىل املكتبة العربية. رواية عن ارمينيا والحب واملوت ضمن احداث تدور يف 

قرية ضائعة بني الجبال.

الرتجمة  اخريا  صدرت  الساقي«  »دار  عن   ■
الذي   )2016( واملوت«  لـ»الجهاد  العربية 
ليس  الكتاب  صاحب  االشمر.  صالح  عّربه 
احد  يعترب  الذي   )1949( روا  اوليفييه  سوى 
ابرز االختصاصيني والباحثني يف االسالم والدين 
روا  يقارب  العمل،  املعارص.  يف هذا  العامل  يف 
شكال  بوصفه  املعارصين  »الجهاديني«  مسار 
صلب  يف  يقع  فـ»املوت  العدمية.  اشكال  من 
املرشوع الفردي االرهايب«. يحّلل الدوافع التي تحمل قسام بعض املواطنني، 
معظمهم من الجيل الثاين للمهاجرين ومن املتحّولني اىل االسالم، يف فرنسا 
والغرب، عىل االنضامم اىل »داعش«. ما يجمع بني هؤالء هو البحث عن 
قضية والتمرد عىل املجتمع واالهل، ورفض النظام. يعرض الكتاب مسارات 
معظم الذين نّفذوا عمليات ارهابية يف فرنسا واوروبا، متوّقفا عند االساليب 
التنظيم  ان  اىل  استاملتهم. ويخلص  التي يستخدمها »داعش« يف  املاهرة 

سوف ينتهي النه مل يجد االمة العاملية التي يتوّهم وجودها.

باري  كيفن  االيرلندي  الكاتب  نجم  سطع   ■
مجموعتني  اصدر  بعدما  رسيعا   )1969(
قصصتني، اىل جانب روايتيه »مدينة بوهاين« 
باري  اسلوب  يتمّيز  و»بيتلبون«.   )2011(
والفكاهة.   السوداء  والكوميديا  بالسخرية 
للتوزيع  املطبوعات  »رشكة  نقلت  اخريا، 
لغة  اىل  بوهاين«  »مدينة  روايته  والنرش« 
الضاد، بعدما حظيت بحفاوة نقدية كبرية يوم 
يف  القصة  تدور  جدا.  واعدا  كاتبا  اعتباره  اىل  الصحف  دفعت  صدورها 
ايرلندا عام 2053 حيث سادت رشيعة الغاب، مع القدرات التكنولوجية 
العظيمة التي بات العامل يتمتع بها. سنتابع قصة العصابات التي تتقاتل 
متخيلة  مستقبلية  رواية  بوهاين، ضمن  مدينة  السيطرة عىل  اجل  من 

قوامها التشويق. 

صفحة يكتبها القراء

من  اجنبي  مليوين  من  اكرث  متابعة  مهمة  تكون  قد 
هذا  وضعفي  اللبنانية،  االرايض  عىل  مختلفة  جنسيات 
ادارة  لناحية  فقط  املقيمني،  اللبنانيني  من  تقريبا  العدد 
والخروج،  الدخول  ومراقبة  واالقامات  السفر  جوازات 
روتينية  مهامت  من  وغريها  االتصاالت  حركة  لناحية  او 
تكلف بها اقسام ومصالح املديرية العامة لالمن العام، او 
لناحية تأمني ما يحتاج اليه يف الحاالت العادية كل مواطن 
لوحدها  كافية  عام،  بشكل  امنه  خص  ما  يف  اجنبي  او 
الن تجعل من مهمة املديرية العامة لالمن العام مهمة 
شاقة وضخمة. فكيف بالحري لو تكلمنا عن جهاز امني 
العامل رمبا، يف  املحيط ال بل يف  االوائل يف  انه من  اثبت 
بنجاح  الشبكات االرهابية ومالحقتها ومواجهتها  متابعة 
الفت ومميز، بخالياها املنظمة او شبكاتها العنقودية او 

االخطبوطية او بذئابها املنفردة؟
رمبا كان االنجاز الرئيس االول يف وضع اساس متني وقوي 
العام،  االمن  لجهاز  متامسكة  جديدة  تنظيمية  لقاعدة 
هو اختيار ضابط يف الخدمة الفعلية من مؤسسة الجيش 
االمنية  الخربة  اصحاب  من  الجهاز،  وقيادة  الدارة  اللبناين 
والعسكرية واملشهود لهم بالكفاية واملناقبية، الذي عمل 
يف اول خطوة بعد تسلمه مهامته عىل نقل عدد واف من 
مالك  اىل  املعروفة  القدرات  اصحاب  من  الجيش  ضباط 
ادارة   - االخرية  ان  وحيث  العام،  لالمن  العامة  املديرية 
وقيادة وضباطا - مل يكن ينقصها بتاتا تلك القدرات، جاء 
خربات  من  الكثري  جمعت  متامسكة  كتلة  ليشكل  ذلك 
)ادارية  منظومة  يف  املؤسستني  وضباط  قادة  وتجارب 
هذه  صاحبة  االن  هي  مرتاصة،   ) امنية   - عسكرية   -

االنجازات االمنية املميزة .
من هنا، جاء توقيت اجراء هذه املناقالت بني املؤسستني 
انجازا اسرتاتيجيا ومناسبا يف فرتة حساسة ودقيقة يحتاج 
لالمن  العامة  املديرية  ويقوي  ليحّصن  بقوة،  لبنان  اليها 
املؤسسة  مع  وليشكل   - اصال  والقادرة  الكفية   - العام 
العسكرية واالجهزة االمنية االخرى الجبهة الصلبة املرتاصة 
يف  االرهاب  الرشسة ضد  حربنا  االوىل يف  االرتكاز  ونقطة 

لبنان واملحيط .
كامل  مسار  وعىل  قبله،  وما  وقبله  القريب،  االمس  يف 
ومتواصل يف مواجهة االرهاب حيث يعاين لبنان واملحيط 
العام  االمن  يقوم  املبارشة،  وغري  املبارشة  تداعياته  من 

تلك  من  الخطرة،  االرهابية  الشبكات  بتوقيف  اللبناين 
االنتحاريني،  غري  من  افرادها  من  تجد  ما  نادرا  التي 
االمن  عامل  يف  )االنتحاريون(  هؤالء  يشكل  وحيث 
هذه  يف  واالصعب  االخطر  الحلقة  واالرهاب  ومكافحة 
اىل  بالنسبة  اصبحت  الناسفة  االحزمة  املواجهة، وحيث 
هؤالء سالحا فرديا استعاضوا به عن املسدسات والقنابل 
والنشاط  التخفي  يف  االحرتاف  بلغ  وحيث  والرشاشات 
والتخطيط، او يف طريقة تواصل وعمل الشبكات والخاليا 
مستوى خطرا ودقيقا وحساسا، ُيظهر االمن العام اللبناين 

قدرة وفعالية الفتة ومميزة .
يحققه  ما  قيمة  يف  صادمة  تكون  والفعالية  القدرة  هذه 
امنيا لناحية ما يحبطه من عمليات خطرة. صادمة يف رسعة 
املتابعة والتوقيف يف التوقيت املناسب اآلمن. صادمة يف 
التي تكون جدية بحيث تستند  التوقيف  نظافة عمليات 
قدر  املعنيني فقط  تطاول  اذ  مرّكزة  اكيدة،  اىل معلومات 
ُمنتجا  التدخل  يكون  ُمجِدية حيث  االمكان دون غريهم. 
الدهم.  مجموعات  وانتقال  القوى  تحريك  مع  وُمتناسبا 
ومن  املتورطني  العنارص  معظم  تطاول  بحيث  شاملة 
يف  ناجحة  دامئا  تكون  انها  كله  هذا  بني  االهم  وراءهم. 
من  وحتى  ممكنة  خسائر  باقل  تنتهي  هدفها.  تحقيق 
املنفذون  املهامت، ويكون خاللها  دون خسائر، يف اخطر 
واملدنيون واملحيط القريب لبقعة الهدف آمنني محميني .

اخريا، تتويجا الميان املدير العام لالمن العام اللواء عباس 
االجهزة  بني  التنسيق  ويحققه  حققه  ما  باهمية  ابراهيم 
االمنية والعسكرية يف هذه املعركة الرشسة ضد االرهاب، 
وحيث جاء يف احد ترصيحاته عقب االعالن عن توقيف 
مخططها  احباط  بعد  اخريا،  االرهابية  الشبكات  اخطر 
وتوجيهات  القسم  لخطاب  "تطبيقا  الجهنمي:  االرهايب 
فخامة رئيس الجمهورية خالل اجتامعات مجلس الدفاع 
االجهزة  بني  والتعاون  الرشاكة  تطوير  بوجوب  االعىل 
يف  االمان  صامم  اللبناين  العام  االمن  سيبقى  االمنية"، 
مواجهة االرهاب. وستبقى هذه املديرية - مديرا وضباطا 
الدؤوب  العمل  مع  دائم  موعد  عىل   - وافرادا  ورتباء 
الحرب  هذه  يف  الكاملة  والجهوزية  الحساسة  واملتابعة 

الرشسة الخطرية التي نخوضها ضد االرهاب.

العميد املتقاعد شارل ابي نادر

األمن العام قدرة صادمة في مواجهة اإلرهاب
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تتنوع اعراض داء امللوك لدى الكثريين من الناس، 
وميكن ترتيبها عىل الشكل التايل:

• االمل.
• التورم.

• االحمرار.
• الحرارة.

• تصلب يف املفاصل.

ميكن ان يؤثر املرض يف:
• الكاحل.

• كعب الرجل.

ما هي اسباب هذا الداء؟
ينجم الداء عن تراكم الكثري من حمض اليوريك يف 
الجسم. مصدر هذا الحمض يأيت من تفكك املواد 
العثور  يتم   .)Purines( البيورين  تسمى  التي 
عليها يف كل انسجة الجسم، ويف عدد من االطعمة 

خصوصاً يف اللحم الحيواين.
من  ومير  الدم،  يف  عادة  اليوريك  حمض  يذوب 
خالل الكىل و يخرج من الجسم من خالل البول. 
لكن  ميكن ان يرتاكم يف الدم، ويف هذه الحاالت 

تحدث االمور التالية:
• يزيد الجسم من صنع كمية حمض اليوريك.

حمض  من  كاف  نحو  عىل  تتخلص  ال  الكىل   •
اليوريك.

عىل  تحتوي  التي  االطعمة  من  الكثري  تناول   •
الكثري من البيورين.

يرتاكم  عندما  يحصل  آالما.  لها  يسبب  املفاصل  التهاب  من  نوعا  امللوك  داء  يعترب 
يف الجسم الكثري من حمض اليوريك )acide urique(، وترتكز رواسبه يف املفاصل، 

وغالبا يف اصبع القدم الكبري، كام يؤدي اىل تشكل الحىص يف الكىل 

• الركبتني.
• املعصمني.

• االصابع.

امللوك  داء  لهجوم  االنسان  يتعرض  ان  ميكن 
من جراء احداث مجهدة، او تناول الكثري من 
مرض  من  او  املخدرات،  تعاطي  او  الكحول 
يتحسن  ما  عادة  املبكرة  الهجامت  آخر حتى. 
الجسم منها يف غضون 3 اىل 10 ايام، حتى من 
دون عالج. اما الهجوم التايل فقد ال يحدث اال 

بعد اشهر او سنوات.

ناتالي غّرة

تغذية

هذا  من  يعانون  الذين  لالشخاص  نصائح 
الداء يك يبقوا يف صحة جيدة:

بحسب  الطبيب  يصفها  التي  االدوية  تناول   •
توجيهاته.

والفيتامينات  االدوية  كل  عىل  الطبيب  اطالع   •
التي نتناولها مع زیارات دورية للمتابعة.

عرب  متوازن،  صحي  غذايئ  نظام  عىل  الحفاظ   •
عالية  كمية  عىل  تحتوي  التي  املأكوالت  تجنب 
من البيورين )Purine(: احد االسس االزوتية التي 

تدخل يف تركيب املواد الوراثية يف الخلية.
• رشب الكثري من املياه.

• القيام بالتامرين بشكل منتظم والحفاظ عىل 
التغذية  اختصاصية  سؤال  ينبغي  وزن صحي. 
فقدانه  الن  صحيا،  الوزن  فقدان  كيفية  عن 
حمض  مستويات  من  يزيد  ان  ميكن  رسيعا 

اليوريك يف الدم.
الدهون  يف  منخفض  غذايئ صحي  نظام  اتباع   •
غني  غذايئ  ونظام   ،Transالـ والدهون  املشبعة 
عىل  يساعدا  ان  ميكنهام  النباتية،  باالطعمة 
تخفيف خطر الهجامت من هذا املرض والحفاظ 

عىل صحة افضل. هنا ينصح بـ:
واملأكوالت  اللحوم  من  قليلة  كميات  تناول   -
البحرية ما يعادل )75 غراما يوميا(، خصوصا وان 
غالبية الناس تتناول كمية اكرب بكثري من املسموح 
به صحيا وغذائيا، وهذا يؤدي اىل تخفيف كمية 
البيورين يف الدم. يف املقابل، فان االسامك تشكل 
 3 االوميغا  عىل  تحتوي  النها  الصحي  الخيار 
والدهون الصحية غري املشبعة. يف حال مل يتمكن 

بالكميات  بحرية  مأكوالت  تناول  من  الشخص 
عندها  املستحسن  من  والرضورية،  املطلوبة 
مناقشة الطبيب لتعويض النقص بزيت السمك 

كمكمل غذايئ.
- تجنب اللحوم مثل الكبد والكىل، النها تحتوي 

عىل مستويات عالية من البيورين.
الفاصوليا  النبايت:  الربوتني  مصادر  اختيار   -
والعدس، املكرسات غري اململحة. ورغم ان بعض 
هذه االطعمة تحتوي عىل البيورين، فهي ليست 
خطر  او  اليوريك  حمض  يف  بزيادات  مرتبطة 

االصابة بداء امللوك.
- اختيار الحليب املنخفض الدسم ومنتجاته .من 
االمثلة عىل ذلك: اللنب القليل الدسم )%0، %1، 
2%( والجبنة القليلة الدسم. هذه االطعمة تحتوي 
البيورين، وقد تساعد  قليلة جدا من  عىل كمية 

عىل خفض مستويات حمض اليوريك يف الدم.
الغذايئ  النظام  من  مهام  جزءا  الخرض  جعل   -
منها  االقل  اربع حصص عىل  تناول  الخاص، عرب 
كوجبة  النيئة  الخرض  اختيار  ميكن  ايضا  يوميا. 

خفيفة.
- اختيار الفاكهة الطازجة بدال من العصري، وتناول 

عىل االقل ثالث حصص منها يوميا.
- تجنب االطعمة التي تحتوي عىل كميات كبرية 

من السكر والحلويات.
- الحد من الكحول، حتى ان كأسا واحدة او اثنتني 

قد تزيدا خطر هجوم الداء وتداعياته.
- رشب 2 اىل 3 ليرتات من املياه )ما يوازي 8 اىل 

12 كوبا من املياه يوميا(.

يصيب الذكور أكثر وخفض الدهون يخفف خطره
ما هو داء امللوك وكيف نتفاداه؟

حمض  مستويات  تكون  عندما 
يسمى  فذلك  مرتفعة،  الدم  يف  اليوريك 
الذين  الناس  معظم   .Hyperuricemia

 Hyperuricemia لديهم كمية
مرتفعة، ال يعني انهم سيصابون بداء امللوك. 
لكن تراكم هذا الحمض عىل شكل بلورات 
)cristaux( يف الجسم، يؤدي اىل تطور داء 

امللوك.
هذا  ان  الدراسات،  بحسب  املعلوم،  من 
املرض يصيب الذكور اكرث من االناث، وميكن 

معاينة االمر عند الرجال يف الحاالت اآلتية:
• اذا كان احد افراد االرسة مصابا بهذا املرض.

او كان يعاين:
- من وزن زائد.

- يتناول الكثري من الكحول.
- يتناول الكثري من االطعمة الغنية 

بالبيورين.
عن  املسؤولة  االنزميات  يف  عيب  لديه   -

تفكيك البيورين يف الجسم.
- لديه زرع اعضاء.

- يستخدم بعض االدوية مثل االسربين.

كيف يتم تشخيصه؟
هنا يسأل الطبيب اوال عن االعراض الصحية 
عىل  يطلع  ثم  املريض،  منها  يشكو  التي 

سجله الطبي وسجل عائلته. 
اعراض هذا املرض تشمل:

• ارتفاع مستوى حمض اليوريك يف الدم.
يوم  يف  يتطور  الذي  املفاصل  يف  التهاب   •

واحد، وحصول تورم واحمرار.

كيف يتم عالج داء امللوك؟
الهجوم  لعالج  االدوية  االطباء  يستخدم 

الحاد، مبا يف ذلك:
املضادة  الستريوئيدية  غري  العقاقري   •

لاللتهابات )املسكنات(.
.Prednisone الكورتيزون مثل •

افضل  بشكل  يعمل  الذي  الكولشيسني   •
عندما يتم تناوله يف غضون الساعات الـ12 

االوىل من هجوم حاد.
يصف االطباء احيانا مضادات االلتهاب غري 
جرعات  يف  الكولشيسني  او  الستريوئيدية 

يومية صغرية ملنع الهجامت يف املستقبل.

مادة Purine موجودة يف بعض انواع اللحوم واملأكوالت البحرية واالسامك والخرض والحبوب.
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رياضة

انعكس االستقرار االداري واملايل الذي يعيشه نادي االنصار منذ 13 شباط 2013، 
الفريق  بعودة  ايجابا  التمويل،  جانب  اىل  الرئاسة  مهامت  بدر  نبيل  تويل  تاريخ 
احرازه لقب  بعد  التتويج،  للوقوف عىل منصات  قياسيا عامليا  الذي يحمل رقام 
مسابقة الكأس التي حرم منها منذ موسم 2011 – 2012، عندما فاز بآخر لقب 

يف مسابقة الكأس

يف  الرابع  املركز  اىل  االنصار  فريق  تراجع 
الرتتيب العام للدوري يف املوسم املايض، دفع 
االدارة اىل "نفضة" فنية بدأت بتكليف املدير 
اميل  الكابنت  القدير  الوطني  واملدرب  الفني 
رستم منصب املدير الفني من جهة، واستعادة 
ربيع عطايا ومعتز بالله الجنيدي، والتعاقد مع 
بعض الالعبني املحليني لتعزيز بعض املراكز يف 

التشكيلة.
بدر  نبيل  النادي  رئيس  سألت  العام"  "االمن 
تنتظره،  التي  والتحديات  الفريق  واقع  عن 
اىل  لعودته  املستقبلية  والخطط  واالهداف 

سابق عهده.

رئيس نادي االنصار نبيل بدر يحتفل مع جمهور النادي باحراز لقب مسابقة الكأس.

■ كيف تقّيم مستوى الدوري؟
□ تراجع عن املوسم املايض يف شكل ملحوظ. 
متقاربا  املايض  املوسم  الفرق يف  كان مستوى 
والنجمة.  الصفاء واالنصار  بني  اشد  واملنافسة 
ثابتا وليس  الحايل املستوى مل يكن  يف املوسم 
حتى  املاضية،  باالعوام  مقارنته  الالئق  من 
جيدا.  يكن  مل  زغرتا  السالم  فريق  مستوى 
فريق العهد الوحيد الذي حافظ عىل حد ادىن 

من املستوى مكنه من احراز اللقب.

■ كيف السبيل اىل رفع املستوى؟
الالعبني  مستوى  رفع  املستثمرين،  تشجيع   □

االجانب واملدربني، االهتامم باملواهب الشابة 
وطأمنته  املستثمر  تشجيع  وصقلها،  ورعايتها 
اىل ان الحكم لن يضيع جهوده بصافرة، اضافة 
اىل رفع عدد املباريات. ال يجوز الحديث عن 
عبارة  كان  موسم  اللعبة يف ظل  يف  تطور  اي 
مباراتني  مبعدل  اشهر،   10 يف  مباراة   28 عن 
املشاركة  مروحة  توسيع  يجب  لذا  الشهر،  يف 
محلية  وبطوالت  ومسابقات  دورات  يف 
وعربية وتسويقها بطريقة ذكية ملضاعفة عدد 

املباريات.

مركز  يف  االنصار  حل  املايض  املوسم  يف   ■
الوصيف، وهذا املوسم تراجع اىل املركز الرابع. 

ما هي اسباب هذا الرتاجع؟
□ كان تركيزنا منصبا عىل احراز لقب مسابقة 
مع  بحذر  التعامل  اىل  دفعنا  ما  الكأس 
املراحل االخرية،  الدوري خصوصا يف  مباريات 
فارشكنا الالعبني الشباب واالحتياط واستبعدنا 

املهددين بالبطاقة الصفراء لتجنب توقيفهم.

ارقام  والتعادل بخمس  مباريات   8 ■ خسارة 
غري جيدة لفريق يطمح اىل احراز اللقب؟

□ مستوى الفريق تراجع بعد مرحلة الذهاب 
العبني   5 تعرض  ابرزها  عدة،  عوامل  نتيجة 
اول  يف  لالصابة  اجنبيني  والعبني  اساسيني 
االهيل  االخاء  امام  االياب  مرحلة  يف  مباراتني 
عاليه وطرابلس الريايض، اضافة اىل احرتاف كل 
الجنيدي، فوجد  بالله  ربيع عطايا ومعتز  من 
الجهاز الفني صعوبة بالغة يف سد الثغر التي 
خلفها غياب 7 العبني عن التشكيلة االساسية 
الفريق  يستعد  مل  النتائج.  عىل  سلبا  اثر  ما 
ويف  النجمة  امام  مباراته  يف  اال  العبيه  جميع 

نهايئ مسابقة الكأس.

■ اين يكمن الخلل يف الفريق؟ وكيف ستتم 
معالجته؟

رئـيس نادي األنصار: هدفنا 
منصات التتويج وإحراز لقب آسيوي

مقال
هل يكون اإلصالح 
بديالً من التغيير؟

لجنة  انتخاب  موعد  اقرتاب  منها،  الكروية  وتحديدا  الرياضية،  االوساط  ترتقب 
تنفيذية جديدة التحاد كرة القدم املقرر السبت 22 متوز الجاري.

من املفرتض ان تكون هذه االنتخابات فرصة الجراء تغيري يف ادارة اللعبة طاملا 
بـ"االسوأ".  وصفه  عىل  كثريون  اجمع  موسم  بعد  خصوصا  النوادي  به  نادت 
لكن الواقع يختلف كليا، اذ بات يف حكم املؤكد ان غالبية االعضاء عائدون اىل 
مناصبهم، وان التغيري يف حال حصل سيقترص عىل عضو واحد هو الرئيس السابق 
للجنة الحكام جورج شاهني الذي قرر من تلقاء نفسه عدم الرتشح مجددا اىل 

عضوية اللجنة لوالية جديدة بسبب ما سامه "القرف" مام وصلت اليه اللعبة.
فالتفاؤل الذي ساد الشهر املايض باحتامل حدوث تغيري جذري يف االشخاص ومل 
يستنث موقع الرئاسة، عىل ان يتبعه حكام تغيري يف النهج واالداء، ما لبث ان تبدد 
بعدما وصلت رسالة واضحة من املعنيني اىل جميع املهتمني مبن فيهم الطامحون 
واصحاب الرغبة بتويل املنصب االعىل يف االتحاد بأن الرئاسة خط احمر والرئيس 

ثابت يف موقعه.
هذا القرار انعكس عىل العملية االنتخابية برمتها، فرتاجع الجميع عن اندفاعة 
التغيري وباتت االسامء العائدة اىل "جنة" اللجنة التنفيذية شبه محسومة اال يف 

حال حصول مفاجآت غري متوقعة. 
الرئاسة  انطالقا من موقع  الوضع باق عىل حاله  الشيعي  التمثيل  • عىل صعيد 
الذي سيبقى يشغله الرئيس الحايل املهندس هاشم حيدر اضافة اىل كل من مازن 

قبييس وموىس ميك. 
• رغم الحراك والنقاش الحاصلني عىل صعيد التمثيل السني، فان الوضع مرشح 
بلدية  )رئيس  الدين  قمر  واحمد  الربعة  محمود  ببقاء  حاله  عىل  يبقى  الن 

طرابلس( لوالية جديدة. 
• عىل الصعيد املسيحي نائب الرئيس رميون سمعان )رئيس بلدية فرن الشباك( 
واملقرب جدا من الرئيس حيدر باق حكام يف منصبه، وكذلك يبدو االمر بالنسبة 
اىل همبارسوم ميساكيان، يف حني ان سمعان الدويهي الذي يغيب منذ ثالثة اشهر 
عن الجلسات اثر استقالته من منصبه واعالنه مرارا عدم رغبته يف الرتشح مجددا، 
تبدو حظوظه يف العودة مرتفعة يف ظل متسك نادي السالم زغرتا به. اما جورج 
شاهني الذي اعرب يف اكرث من مناسبة عن عدم رغبته يف العودة اىل االتحاد، فمن 
املرجح ان يكون البديل منه من خارج الوسط الكروي، مع عدم استبعاد عودته 
عن قراره او احتامل دخول امني صندوق نادي الراسينغ جورج حنا عىل الخط يف 

حال حظي ترشيحه مبوافقة اصحاب الربط والحل. 
• درزيا، رغم اعراب وائل شهيب يف اكرث من مناسبة عن رغبته يف االبتعاد، تبدو 
منصب  يف  الشحف  وجهاد  الصايغ  عصام  وعىل  عليه  االبقاء  اىل  متجهة  االمور 

االمانة العامة.
يف املحصلة، ما ورد ال يبرش بالخري. فالتغيري الذي كان مطلبا لغالبية النوادي يبدو 
انه لن يحصل. لكن يبقى االمل يف اصالح يف النهج وادارة اللعبة، واال فاالمور 

ذاهبة نحو االسوأ. 
فهل يكون االصالح بديال من التغيري؟ ام ستواصل اللعبة الرتاجع؟

نمر جبر

□ خلل خارج عن ارادة االدارة والجهاز الفني، 
اذ ال ميكن مطالبة فريق خرس جهود 7 العبني 
)5 محليني واجنبيني( ان يحافظ عىل مستوى 
الحسبان،  يف  يكن  مل  له  تعرضنا  ما  ثابت. 
باحراز  استدراكه  من  متكنا  اننا  لله  والحمد 

لقب مسابقة الكأس.

■ هل ان االدارة اخطأت يف بعض القرارات؟
غالبية  ان  علام  اخطاء،  من  االمر  يخلو  ال   □
قراراتنا املتعلقة باالمور الفنية اخذت مداها. 
االحيان  بعض  يف  تخبط  حصل  ذلك  رغم 
رمبا  بقرارات  الفني  والجهاز  املدرب  بتبديل 
عىل  مرغمني  كنا  لكننا  عنها،  راضني  نكن  مل 

اتخاذها والظروف مل تساعدنا.

■ كيف تقيم مستوى التحكيم؟
□ يسء يف شكل عام. هناك حكام لبنانيون اثق 
بقراراتهم )رفض الكشف عن اسمي الحكمني 
االجنبي(.  الحكم  من  اهم  يعتربهام  اللذين 
الثقة  من  املزيد  اىل  حاجة  يف  اللبناين  الحكم 
الضغوط،  من  يتحرر  حتى  والحامية  بالنفس 
دورات  اىل  حاجة  يف  الخطوط  حكام  وغالبية 

صقل وتأهيل.

انتقدت  نارية  مواقف  النادي  الدارة  كان   ■
فيها الجهاز التحكيمي. ملاذا؟

□ لقد ظلمنا يف بداية املوسم يف مسابقة كأس 
الدوري ودخل  املراحل االوىل من  النخبة ويف 
الظلم مل يقترص  مرمانا هدفان غري صحيحني. 
عىل االنصار، بل طاول اكرث من فريق ما ادى 
واستقدام  التحكيمي  الجهاز  انهيار  اىل  الحقا 
عىل  واضح  شكل  يف  يدل  ما  اجانب،  حكام 
برمته  الحكام  ملف  يف  النظر  اعادة  رضورة 
تخريج  والعمل عىل  دقيق،  ورعايته يف شكل 

حكام جدد وتحصينهم وحاميتهم.

■ هل االنصار مستهدف؟ وملاذا؟
□ هذا املوسم مل يكن مستهدفا خالفا للمواسم 
السابقة. لكن لدينا شعورا بوجود عملية دفع 
يوجد  عندما  اللقب.  الحراز  النوادي  الحد 

nemer.jabre66@yahoo.comفريق منافس يتعرض للظلم البعاده.
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■ كيف السبيل اىل معالجة اعرتاض النوادي 
عىل التحكيم؟

بعدما  التحكيم  عند  كثريا  نتوقف  مل  نحن   □
وجدنا ان الظلم طاول الجميع. لكن املعالجة 
امللف  عن  املسؤول  االتحاد  يد  يف  هي 
تنظيم  العادة  شاملة  خطة  بوضع  واملطالب 
من  وتحصينه  وحاميته  الحيوي  القطاع  هذا 
الثغر يف  ابرز  لها. من  يتعرض  اي ضغوط قد 
هذا القطاع ان غالبية حكام الساحة من لون 
واحد ما يجعل من الصعب سلخه عن واقعه 
عىل  العمل  االتحاد  عىل  هنا  من  ومجتمعه، 

تنويع جهاز الحكام من مختلف االلوان.

■ راض عن اداء فريقك؟
□ اىل حد ما. ظهر الفريق يف مستوى رائع يف 
مرحلة الذهاب عندما لعبنا بتشكيلة متكاملة 
وفزنا عىل كل فرق املقدمة وتصدرنا. يف االياب 
عددا  وافتقادنا  االصابات  نتيجة  االداء  تراجع 
كبريا من الالعبني االساسيني وبات همنا اكامل 
الدوري باقل خسائر ممكنة وانتظار مباريات 
هدفنا  الن  املصابني،  الالعبني  وعودة  الكأس 

كان احراز لقب الكأس.

■ كم بلغت موازنة الفريق هذا املوسم وهل 
مرشحة لالرتفاع يف املوسم املقبل؟

كلفتهم  بلغت  اجانب  العبني   6 استقدمنا   □
زهاء 750 الف دوالر، ما رفع اجاميل املوازنة 
دوالر. هدفنا  الف  و800  مليون  من  اكرث  اىل 
الالعبني  موازنة  تخفيض  املقبل  املوسم  يف 

االجانب.

■ ماهي التغيريات املرتقبة يف املوسم املقبل؟
□ اقرتح الجهاز الفني االستغناء عن 5 العبني 
اىل  العبني  اعارة  اىل  اضافة  وافقت،  واالدارة 
املزيد  الكتساب  واحد  ملوسم  االندية  احد 
املدير  مع  بالتنسيق  سنعمل  كام  الخربة.  من 
مركزي  تعزيز  عىل  رستم  اميل  الكابنت  الفني 
احتامل  مع  االلعاب،  وصناعة  الدفاع  قلب 
حال  يف  ايران  من  عطايا  ربيع  بعودة  ضئيل 
اهان  زوب  لفريق  الجديد  الفني  املدير  قرر 
الجنيدي  بالله  معتز  وعودة  عنه،  االستغناء 

للمشاركة مع الفريق يف مرحلة االياب وكأس 
االتحاد االسيوي. 

■ ملاذا اختار االنصار التعاقد مع املدير الفني 
املدرب الوطني اميل رستم؟

□ النه صاحب خربة طويلة يف املالعب وسجله 
ميلء باالنجازات، وقد نجح يف احراز القاب يف 
ظروف صعبة. رستم مدرب معروف برصامته 
وسيعاونه سامي الشوم كمدرب مساعد وعيل 

فقيه كمدرب للحراس.

■ ما هي اسرتاتيجيا االنصار يف املوسم املقبل 
واالهداف املرجو بلوغها؟

اظهار  عىل  قادر  بفريق  آسيويا  املنافسة   □
ومحليا  للبنان،  الحقيقي  الكروي  الوجه 
الدوري ومسابقتي كأس  املنافسة عىل بطولة 
تشكيلة  لدينا  يكون  وان  النخبة،  لبنان وكأس 

مطعمة بالعبني شباب.

■ ما هو موقف االنصار من انتخابات اللجنة 
 22 يف  املقررة  القدم  كرة  التحاد  التنفيذية 

متوز؟
□ التوافق عىل مصلحة الكرة اللبنانية. الالئحة 
التوافقية يجب ان تكون متجانسة وهاجسها 
مهتام  لست  اللبنانية.  الكرة  وتطوير  تحسني 
االسامء  ان  يقال  ان  الخطأ  من  لكن  باالسامء 
تشكيل  املطلوب  السياسيني.  من  مفروضة 
وقيادة  االنتاج  عىل  قادرة  متجانسة  الئحة 
السياسيني  اىل  بها  والذهاب  االمام  اىل  اللعبة 
فوق  القدم  كرة  مصلحة  العكس.  وليس 
الجميع، والوضع مل يعد يحتمل اتحادا خالفيا 

وخالفاته تنعكس سلبا عىل اللعبة.

■ هل سيكون لالنصار مرشح لعضوية اللجنة 
التنفيذية؟

وان  رشوطنا،  ضمن  التوافق  نحبذ  طبعا،   □
تكون الالئحة متوافقة وتعمل ملستقبل اللعبة. 
سنخوض  الرشوط  هذه  تتحقق  مل  حال  ويف 

االنتخابات بالئحة مكتملة.

■ هل انتم مع التغيري الجزيئ او الشامل؟

□ ال يهمنا كيفية التغيري ولن نفرض حصوله، 
بل نريد اتحادا يعمل من دون خالفات تعرقل 

تطور اللعبة كام حصل يف االعوام املاضية.

بالنتائج  التالعب  آفة  تصف  كيف   ■
اىل  السبيل  وكيف  املرشوعة  غري  واملراهنات 

محاربتها؟
عىل  كبري  ورضرها  وغريبة  سيئة  ظاهرة   □
اللعبة وينعكس سلبا عىل املنافسة. معالجتها 
الفريق  لقميص  واالخالص  باالتحاد  مرتبطة 
نحن  مرشوعة.  غري  وسائل  اىل  اللجوء  وعدم 
يف النادي سنقدم هدية قيمة لكل من يكشف 
مرشوعة  غري  مراهنات  او  تالعب  حالة  عن 
وموثقة  ستحصل  او  النادي  داخل  حصلت 

برباهني واثباتات.

■ باق يف منصبك يف رئاسة النادي؟ ملاذا؟ وما 
هي اهدافك؟

سنتني،  بعد  الوالية  نهاية  حتى  اقله  باق   □
هدفنا  الراهن.  بالوضع  مرتبطة  والظروف 
االفالس،  من  ومنعه  النادي  انقاذ  االسايس 
وتحويله  الداخيل  البيت  ترميم  واالسمى 
وتحقيق  التتويج  منصة  اىل  واعادته  مؤسسة 

لقب آسيوي لضمه اىل خزانة النادي.

■ هل انت قلق عىل مستقبل الكرة اللبنانية؟
تستمد  شعبية  لعبة  اللبنانية  القدم  كرة   □
نفسها وروحها من كرة القدم العاملية. اللعبة 
اداء  وفق  وتهبط  ترتفع  املحيل  الصعيد  عىل 
االتحاد ومستقبلها وتطورها املرتبطني بطريقة 

ادارتها.

مجلس  رئيس  اىل  لبنان  كأس  قدمتم  ملاذا   ■
الوزراء سعد الحريري؟

ملا  وتقديرا  والوفاء،  االخالص  باب  من   □
قدمته عائلة الحريري للنادي من العام 1999 
اىل العام 2009 ومساهمتهم الكبرية يف دخول 
النادي كتاب "غينيس" لالرقام القياسية. جرت 
العائلة،  هذه  اىل  االلقاب  تقدم  ان  العادة 

ونحن مل نعتد تغيري عاداتنا.
ن. ج  

رياضة
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رياضة

• تجرى مباريات كرة املاء يف حوض سباحة يرتاوح طوله ما بني 25 و30 مرتا، وعرض يرتاوح 
بني 13 و20 مرتا. عىل اطرافه عالمات ملونة لتحديد مساحات امللعب. 

• يتألف كل فريق من 13 العبا، 6 اساسيني و6 احتياط وحارس مرمى. يرتدي الالعبون مالبس 
خاصة وقبعة عىل الرأس تحمل رقام من 2 اىل 12، ويكون الرقم 1 مخصصا لحارس املرمى.

• تجرى املباراة عىل 4 اشواط مدة كل شوط 7 دقائق. بني كل شوط اسرتاحة ملدة دقيقتني. 
يطبق نظام توقيف الوقت كام يحصل يف لعبتي كرة السلة وكرة اليد. ميلك كل فريق 35 ثانية 
لتنفيذ هجمته عىل مرمى الفريق الخصم. لكل فريق وقتان مستقطعان يختارهام رشط ان 
تكون الكرة يف حوزته، وال يجوز الي العب ملس الكرة تحت املاء، وكذلك ال يجوز له ملسها اال 

بيد واحدة باستثناء حارس املرمى.

• يدير املباراة حكامن يكون كل واحد منهام يف قسم من الحوض، اضافة اىل حكام طاولة 
الحتساب الوقت واالخطاء وتسجيل االهداف. 

• يتم اللعب بكرة غري قابلة المتصاص املاء، ويرتاوح وزنها ما بني 400 و500 غرام، ومحيطها 
ما بني 68 و71 سنتيمرتا. 

ظهرت رياضة كرة املاء )Water-Polo( قرابة عام 1869 يف انكلرتا. علام ان بعض  الدالئل التاريخية تشري اىل انها مورست 
يف صورتها االولية يف بالد الهند حيث كان الالعبون يركبون عىل ظهور الخيول، وميررون الكرة يف ما بينهم، باستخدام 

مرضب خشبي، قبل ان تنتقل اىل اوروبا حيث ادخلت عليها تعديالت اساسية تضمن مامرستها يف املاء

تطورت لعبة كرة املاء بأن استعيض عن الخيول 
برباميل يف املاء يتقاذف الالعبون من فوقها كرة 
عىل شاكلة لعبة الـبولو )Polo( التي متارس عىل 
املاء  كرة  ان  كثريون  يعترب  لذا  الخيول.  صهوة 
يف  تزاول  كانت  بريطانية  لعبة   )Water-Polo(
االنهر والبحر قبل ان تتحول عام 1885 اىل داخل 

مسبح محدد املقاييس. 
ميكن وصف اللعبة بأنها من اشكال لعبة كرة اليد 
املركبة من  الرياضة  اعتبارها  املاء. كام ميكن  يف 
العاب السباحة، كرة القدم، كرة السلة، هويك عىل 
واملصارعة.  الركبي  االمريكية،  القدم  كرة  الجليد، 
هي يف اختصار لعبة تجمع بني مهارة السباحة 

واتقان مترير الكرة. 
احواض  اىل  املاء  كرة  لعبة  انتقلت   1880 عام 
مبا  اللعبة  قواعد  تغيري  مع  املغطاة،  السباحة 
و1895   1890 عامي  بني  ما  امانا.  اكرث  يجعلها 
الدول  من  وعدد  املتحدة  الواليات  يف  انترشت 
النوادي. عام  االوروبية، واقيمت املسابقات بني 
للرجال ضمن االلعاب  املاء  1900، ادرجت كرة 
 ،1908 عام  منذ  منافساتها  واقيمت  االوملبية، 
عن  يغب  ومل  االفضل  الهنغاري  املنتخب  وكان 
منصة التتويج  بني عامي 1928 و1980 وحصد 
بني  ما  عرش  اصل  من  ذهبية  ميداليات  ست 
عامي 1932 و1976، قبل ان يرتاجع ويغيب عن 
االلعاب االوملبية يف هنغاريا عام 1984. اما عىل 
صعيد السيدات فقد تأخرت اللعبة يف الدخول 
اىل االلعاب االوملبية حتى عام 2000 يف سيدين، 
االوسرتايل  املنتخب  الذهبية  امليدالية  واحرز 

للسيدات.
آسيويا كانت كرة املاء حارضة منذ النسخة االوىل 
من االسياد عام 1951 التي استضافتها العاصمة 
فقط  منتخبان  حينها  وشارك  نيودلهي،  الهندية 

لعبة كرة املاء تتطلب مهارة يف السباحة ومترير الكرة )من لقاء رصبيا وايطاليا يف الدوري العاملي 2017(.من مباراة بني منتخبي ايطاليا وروسيا يف الدوري العاملي للعام الجاري.

كرة املاء رياضة قديمة 
لم تفرض نفسها بني "الكبار"

نمر جبر

عىل  االخرية  وحصلت  والهند،  سنغافورة  هام 
اللقب. 

التي  للرجال  العامل  بطولة  من  االوىل  النسخة 
ينظمها االتحاد الدويل للسباحة "فينا" كل عامني 
يف   1973 عام  انطلقت  اعوام،  اربعة  كل  او 
بلغراد واحرز لقبها املنتخب الهنغاري، وحل يف 
املركز الثاين منتخب االتحاد السوفيايت يف حينه. 
عام 1986 اقيمت اول بطولة عامل للسيدات يف 
العاصمة االسبانية مدريد، واحرز لقبها املنتخب 
االوسرتايل امام هولندا يف املركز الثاين والواليات 

املتحدة يف املركز الثالث. 
النسخة االوىل من كأس العام للرجال والسيدات 
انطلقت عام 1979، وحافظت عىل وترية اقامتها 
كل سنتني حتى عام 1999. يف عام 2002 اصبحت 
للرجال  االول  اللقب  سنوات.  اربع  كل  تنظم 
ذهب اىل هنغاريا التي حلت اوىل امام الواليات 

املتحدة الثانية ويوغوسالفيا البلد املضيف ثالثة. 
اللقب االول للسيدات كان من نصيب الواليات 
املتحدة االمريكية املضيفة امام هولندا يف املركز 
الثاين واسرتاليا يف املركز الثالث. وتحمل هنغاريا 
الرقم القيايس للقب الرجال )3 مرات( وهولندا 

الرقم القيايس للقب السيدات )8 مرات(. 
عام 2002 اطلق االتحاد الدويل للسباحة الدوري 
اوروبا،  من  منتخبات  مبشاركة  للرجال  العاملي 
انطلق  سنتني  وبعد  واسرتاليا،  الشاملية  امريكا 
دوري السيدات بهدف مواكبة االندفاعة القوية 
التي حققتها اللعبة يف االلعاب االوملبية. ويجرى 
الرجال  لقب  ويحمل  مرحلتني.  عىل  الدوري 
السيدات  ولقب  مرات(،   7( الرصيب  املنتخب 

املنتخب االمرييك )8 مرات(.   
االتحاد  والدة  مع  النور  اللعبة  ابرصت  محليا 
ضمن  ادرجت   .1961 عام  للسباحة  اللبناين 

اوائل  يف  وانترشت  تنامت  حيث  االتحاد  نشاط 
الستينات. تطور اللعبة وازدهارها ما بني عامي 
لجنة  تشكيل  اىل  االتحاد  دفع  و1996   1961
ببطوالتها  واالهتامم  شؤونها  الدارة  خاصة  فنية 

ومسابقاتها املحلية والعربية والقارية والدولية. 
التي  االندية  قلة  من  بداياتها  يف  اللعبة  عانت 
متارسها، وكانت املنافسة تنحرص بعدد قليل من 
الفرق مثل فريق نادي سان جورج وفريق نادي 

الغولف، ثم تطورت يف الثامنينات وانضمت نواد 
كابناء الخليج وطربجا وغريها. الصعود التدريجي 
استمر يف التسعينات، فوصل عدد الفرق املشاركة 

يف بطولة لبنان عام 1995 اىل 12 فريقا. 
ما بني عامي 1996 و2004 تطورت اللعبة يف شكل 
ملحوظ وعاشت عرصها الذهبي، فسمح للنوادي 
بالتعاقد مع العبني اجانب واملشاركة يف بطوالت 
العربية  البطولة  لبنان  استضاف  محلية وعربية. 

لالندية االبطال التي حل يف ختامها فريق نادي 
هوليداي بيتش يف مركز الوصيف. كام شارك فريق 
نادي ساتيليتي عام 2002 يف البطولة العربية يف 
الدمام وحل يف املركز الثالث يف مجموعته، بعدما 

حقق انتصارات الفتة عىل فرق عربية. 
للسباحة  اللبناين  االتحاد  انقطع  عام 2004  بعد 
انعكس  ما  املاء  لكرة  رسمية  بطولة  تنظيم  عن 
من  تراجعا  تشهد  بدأت  التي  اللعبة  عىل  سلبا 
عدد من االندية يف مقابل مثابرة نوادي ساتيليتي، 
رمال وهوليداي بيتش عىل االهتامم بفرقها وعدم 
االنقطاع عن التعاقد مع العبني ومدربني اجانب، 
واقامة مسابقات وبطوالت داخلية واملشاركة يف 
الذي حافظ عىل عملية  االمر  بطوالت خارجية، 
وجيل  قديم  جيل  بني  نسبيا  ولو  سهلة  انتقال 
املايض  العام  منذ  اللعبة  بدأت  راهنا  جديد. 
تستعيد دورها ومكانتها تدريجا من خالل تزايد 
عدد الفرق خصوصا يف الجامعات الخاصة التي 
لديها نواد مرخصة واحواض سباحة خاصة بها، 
وتتوافر لديها معدات وتجهيزات خاصة ومدربون 
متخصصون. كام ان عدد االندية حاليا يف تزايد 
يوسف  القديس  جامعة  شاركت  وقد  مستمر، 
"USJ" للمرة االوىل يف بطولة لبنان العام املايض، 
بدعم  برمانا  بلدة  يف  جديد  فريق  تشكيل  وتم 
من البلدية، كام تعمل دوائر الرياضة يف الجامعة 
اللبنانية  والجامعة   "AUB" بريوت  يف  االمريكية 
االمريكية "LAU" عىل تطوير فرقها للمشاركة يف 

بطولة املوسم املقبل. 
ملواكبة هذا التطور االيجايب تعمل اللجنة الفنية 
برئاسة  للسباحة  اللبناين  االتحاد  يف  الجديدة 
يف  اللعبة  نرش  اعادة  عىل  نصار  طوين  الدكتور 
كانت  حيث  والبقاع  والجنوب  الشامل  مناطق 
السيطرة يف االعوام االخرية لنواد كرسوانية مثل 
تستعد  كام  بيتش،  وهوليداي  رمال  ساتيليتي، 
وحكام  ملدربني  وصقل  اعداد  دورات  القامة 
والعبني، وتنظيم محارضات تثقيفية عن اللعبة يف 

املدارس واملعاهد والجامعات.
مل تتمكن كرة املاء من فرض نفسها بني االلعاب 
قدمها  رغم  ومحليا  عامليا  الكربى  الجامعية 
ضحية  هي  رمبا  التاريخية.  وجذورها  وعراقتها 
السباحة  االوىل  لعبته  يعري  اتحاد  يف  وجودها 

االهتامم االكرب. 
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عموديًاأفقيًا
-1 ممثل انكليزي راحل لعب دور 

العميل الرسي جيمس بوند فرتة من 
الزمن – دولة اوروبية -2 قنصل وقائد 
روماين دافع عن حقوق العامة قاومه 

القائد سوال ممثل االرستوقراطية وتغلب 
عليه – مخرتع امرييك راحل صنع اول 

مناذج عملية آللة الخياطة – آلة موسيقية 
-3 من عظام القفص الصدري – ماء 
قليل – انهيار ثلجي -4 امر فظيع – 

نوتة موسيقية – اسود مفرتسة – بنت 
النبي الكربى -5 من يؤدي الشعر 

بتلحني وحسن ايقاع – سئم – يف الوجه 
-6 مدينة ايطالية – اكرب مدن فلسطني 

التاريخية واهمها – من االمراض -7 من 
اشهر مدن والية كارولينا الشاملية يف 

الواليات املتحدة االمريكية – من مشتقات 

الحليب – تنتف الشعر برسعة -8 من 
اسامء العسل – سهل ونهر ايطايل – وضع 

خلسة – حروف العلة العربية -9 احد 
مترصيف جبل لبنان بنى جرس الباشا – 

مدينة يف والية تينييس االمريكية – ُيخرج 
من البرئ ما فيها من الطني -10 من ُيقرض 
املال بالفائدة – ترضب بالسيف -11 مرفأ 
بولوين عىل البلطيق ُيعرف بإسم غدانسك 

– توسل ورجا بالحاح – ينبوع باالجنبية 
-12 يأيت بعد – نهر ايراين – مدينة 

فرنسية – جزيرة اندونيسية -13 عاصمتها 
باس تري – عنرص كيميايئ -14 عكسها 

ضمري منفصل – سيايس ورجل دين ايراين 
راحل -15 ممثلة وفنانة استعراضية 
مرصية – شاعر وكاتب لبناين راحل 
مؤلف قصيدة "هذه ليلتي" الشهرية

-1  شهر هجري – مطار فرنيس -2 اب 
مسؤول عن العائلة – إله الحرب عند 

الرومان – العطاء بال عوض -3 بلع املاء 
او الدواء – دولة افريقية عضو يف جامعة 

الدول العربية -4 سقي النبات – عامل 
نبات منساوي اكتشف القوانني االساسية 
للوراثة – حرّك وزعزع – سكة وطريق 

-5 جزيرة يف املحيط الهندي رشق 
مدغشقر كانت من دول الكومنولث 

واستقلت – ثالث املشاعر املقدسة التي 
مير فيها الحجيج يف رحلة اميانية يؤدون 

فيها مناسك الحج -6 غفلة النوم – 
اقرتبت من املكان املقصود – آخر ملوك 
ليديا اشتهر برثوة اسطورية جمعها من 
مناجم الذهب الغنية يف مملكته قىض 

عليه قورش ملك الفرس -7 يبس اللحم – 

عاصمة اوروبية – مخدر ُيعطى للمريض 
قبل اجراء عملية جراحية -8 اغلظ اوتار 
العود – خالف سؤال – فضاء بني السامء 

واالرض -9 اغنية ألم كلثوم – ثالجة 
صغرية يف فندق يف داخلها مرشوبات 

باالجنبية -10 دم مائل اىل السواد – يبيك 
ويعّدد محاسن امليت – عائلة مؤسس 

موقع ويكيليكس -11 ضد احب – 
للتأفف – خبز يابس – عكسها مادة 

بيضاء تستعمل يف الطالء -12 دراهم 
ُيتعامل بها – امارة عربية -13 تحديد 

واعطاء معنى او بيان ووصف – مدينة 
فرنسية – اغلق الباب واقفله -14 خصب 

– عاصمة اوروبية -15 قائد االنقالب 
العسكري الثالث يف تاريخ سوريا ورئيس 

جمهورية اغتيل يف الربازيل – عبودية  

املتقاطعة الكلمات 
إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com
                 الكلمات المتقاطعة  

                          

            
            
            

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افقٌا

 –فترة من الزمن ممثل انكلٌزي راحل لعب دور العمٌل السري جٌمس بوند  -1
قنصل وقائد رومانً دافع عن حقوق العامة قاومه القائد  -2دولة اوروبٌة 

مخترع امٌركً راحل صنع اول  –قراطٌة وتغلب علٌه وسوال ممثل االرست
 –من عظام القفص الصدري  -3آلة موسٌقٌة  –نماذج عملٌة آللة الخٌاطة 

 –اسود مفترسة  –نوتة موسٌقٌة  –امر فظٌع  -4انهٌار ثلجً  –ماء قلٌل 
فً  –سئم  –من ٌؤدي الشعر بتلحٌن وحسن اٌقاع  -5الكبرى  بنت النبً

من  – واهمها مدن فلسطٌن التارٌخٌة اكبر –مدٌنة اٌطالٌة  -6الوجه 
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مثل في الدائرة

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من كرة 

يف داخلها حروف مكررة 
واملطلوب شطب كل حرف 

مكرر ثالث مرات يف كل من 
الخانات ليتبقى لنا يف كل خانة 

أحرف غري مشطوبة تشكل 
الكلامت املطلوبة للوصول 
اىل املثل املأثور من األمثال 

اللبنانية الشعبية

 ثل في الدائرةم
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اللعبة  شروط 
إبحث عن الكلامت املدّونة أدناه 

واشطبها يف كل اإلتجاهات. أما الحروف 
املتبقّية بانتظام دون تشطيب فسوف 

تشكل الكلمة الضائعة  

الكلمة الضائعة مكونة من 7 حروف: 
احدى كربى بحريات العامل للمياه العذبة

الدب العظيم – اتاباسكا – القرعون 
– اونيكا – ادوارد – اوخريد – ارال – 
بايكال – برسي – بلخش – تنغانيكا 
– توركانا – تانا – تاهو – جورج – 

خانكا – عسل – غريت سالت اليك 
– فيكتوريا – فوستوك – فارفاز – قطينة 

– كاريبا – كومو – لوسرين – ليامن – 
مانيتوبا – مارتشيكا – ماالوي – نيفاشا 

– نارص – وان 

الضائعة  اىنيَت اىضائعتالكلمة 
 
 

 ف ا ا س ث و ر ك ا ُ ا ً ا ث
 ً و ب د د ي ر خ و ا و ا ش ا
 ي ه س ي و ه و س ي ر ُ ه ا ھ
 ط ً ا ث ر ا ب ج ر و ج ا ف و
 ع ا ا ر و ا ر ك و ً و و ي ر
 ه ُ و ي ا ك ك د و ا ُ ي ُ ا
 ا ي ُ ه ي ً ا ُ ا ر ظ ا ُ ك
 ب ث ي ا ُ ا ث ث ب ه خ ش ب ي
 د و ك ع س ه ا ة ُ ي ط ق ا ُ
 ه ب ا ب ا ب ف ا ر ف ا س ي ا
 ا ا س ك ا ا ه ق ر ع و ُ ك غ
 و ر ُ س ا ك ي ش ث ر ا ً ا ُ
 ي ا ك ف ي ك ث و ر ي ا ر ه ث
 خ ا ك ي ا ه ث ه ا س ث ي ر غ

 
 

 احذى مبزى بحيزاث اىعاىٌ ىيَيآ اىعذبت :حزوف 7اىنيَت اىضائعت ٍنوّت ٍِ 
 

 –بيخص  –بسزي  –بايناه  –اراه  –اوخزيذ  –ادوارد  –اوّينا  –اىقزعوُ  –احاباسنا  –اىذب اىعظيٌ        
 –فوسخوك  –فينخوريا  –غزيج ساىج اليل  –عسو  –خاّنا  –جورج  –حاهو  –حاّا  –حورماّا  –حْغاّينا 
ّاصز  –ّيفاضا  –ٍاالوي  –ٍارحطينا  –ٍاّيخوبا  –ىيَاُ  –ىوسيزُ  –موٍو  –ماريبا  –قطيْت  –فارفاس 

     واُ  –
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متفرقات

ھ م ر جا غ ن و دغ ل د ا اخ ش ر ا ن

 30 =

ش ب ا ر مد ل ق ا شك ك س و رس ك ر ا د

 38 =

و ك ا ر ف كي ا ر ت دن ي آ ي سب س ا و ي د

 35 =

م ا ص ص مل ي د ش فة ن ف حف ت ز ح

33 =

װװװװ
32382640

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

بحٌرة فرنسٌة توصف بأنها االنقى فً القارة االوروبٌة

مدٌنة برٌطانٌة من افضل مدن البالد جودة فً المعٌشة تشتهر بصناعة صلب متطورة
غابات فٌها اشجار كثٌفة ملتفة

ٌُعد من اضخم متاحف العالم متحف بولندا التارٌخً 

              حروف مبعثرة                   

مٌول النفس واهواؤها 
اله النور عند الفرس

من اكثر نباتات الزٌنة انتشارا وجماال هً من انواع السرخسٌات ذات االوراق الخضر

زاوٌة الفم من باطن الخدٌن
موقع اثري قدٌم فً مصر مركز عبادة االله اوزٌرٌس

آلة بصرٌة تستخدم فً المختبرات الطبٌة لتكبٌر المرئٌات وتوضٌحها
كبرى معارك الدبابات فً التارٌخ وقعت بٌن القوات االلمانٌة والروسٌة خالل الحرب العالمٌة الثانٌة انتهت بانتصار الروس

سٌف صلب قاطع

كمٌة قلٌلة ملء الكفٌن
وكالة انباء تركٌة

قرى عظٌمة او صوامع

تهٌأ واستعد للمضً فً االمر

حروف مبعثرة

1- ميول النفس واهواؤها 
2-اله النور عند الفرس

انتشارا  الزينة  نباتات  اكرث  3-من 
وجامال هي من انواع الرسخسيات 

ذات االوراق الخرض 
4-كمية قليلة ملء الكفني

5-وكالة انباء تركية
6-تهيأ واستعد للميض يف االمر

7-مدينة بريطانية من افضل مدن 
تشتهر  املعيشة  يف  جودة  البالد 

بصناعة صلب متطورة
8-غابات فيها اشجار كثيفة ملتفة

ُيعد  التاريخي  بولندا  9-متحف 
من اضخم متاحف العامل 

10-قرى عظيمة او صوامع
بأنها  توصف  فرنسية  11-بحرية 

االنقى يف القارة االوروبية 
12-زاوية الفم من باطن الخدين 

13-موقع اثري قديم يف مرص مركز 
عبادة االله اوزيريس

يف  تستخدم  برصية  14-آلة 
املرئيات  لتكبري  الطبية  املختربات 

وتوضيحها 
يف  الدبابات  معارك  15-كربى 
التاريخ وقعت بني القوات االملانية 
العاملية  الحرب  خالل  والروسية 

الثانية انتهت بانتصار الروس
16-سيف صلب قاطع

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

اديب ومفكر لبناين )1876-1940( من دعاة االصالح 
االجتامعي وعاملقة الفكر يف الوطن العريب. هاجر 

اىل نيويورك واشتغل يف التجارة. زار البلدان العربية 
وكتب عنها. من مؤلفاته "وفاء الزمان".

2+3+4+7+5+1 =  الهة الحكمة عند الرومان
6+2+12+11+9+10 =  قائد اسطول بحري

15+13+14+8 =  من املعادن
3+12+16 =  احرف متشابهة

حدث يف مثل هذا الشهر 
متوز 1250: جيش املامليك يعتقل 
لويس التاسع ملك فرنسا يف معركة 
الصليبية  الحملة  خالل  فارسكور 

السابعة. 

الرويس يغزو  الجيش  متوز 1853: 
االمرباطورية العثامنية معلنا بداية 

حرب القرم.

اول  تجري  فرنسا   :1966 متوز 
بتفجري  لها  رسمية  نووية  تجربة 

قنبلة يف املحيط الهادئ.  

متوز 2006: فوز ايطاليا عىل فرنسا 
بالرضبات الرتجيحية وحيازتها كأس 

العامل يف كرة القدم.  

معلومات عامة
الحيوان  الخفاش هو  او  الوطواط 
يستطيع  الذي  الوحيد  الثديي 
نوع  الف  حواىل  يوجد  الطريان. 
مع  او  ليال  تنشط  الخفافيش  من 
فرائسها  وراء  سعيا  الفجر  بزوغ 
من الحرشات عىل اختالف انواعها، 
صويت  توجيه  جهاز  عىل  معتمدة 
قد  السونار.  آللة  مامثل  طبيعي 
مرض  يف  الوطواط  عضة  تسبب 
يستطيع  املقابل  يف  لكن  الكلب، 
نوع   500 حوايل  تلقيح  الخفاش 
من النباتات كاملوز والبلح واملانغو 

والتني والكاجو. 

طرائف
حنيفة  ايب  االمام  اىل  رجل  جاء 
ثيايب  نزعت  اذا  له:  وقال  النعامن 
القبلة  النهر اغتسل، فاىل  ودخلت 

اتوجه ام اىل غريها؟
يكون  ان  االفضل  النعامن:  اجابه 

وجهك اىل جهة ثيابك لئال ُترسق.

 أقوال مأثورة
 "احدهم يجلس يف الظل اليوم، 
ألن شخصا آخر قام بزرع شجرة 
يف ذاك املكان منذ زمن بعيد".

)وارين بافيت( 
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8 1
2 6 1 8

9
3

4 3 8 9
6 7 2 5 9

1 2
5
3 9 8

Sudoku مستوى صعب 

6 8 5 7 9
9 7 8 5

1 6 3
3 7 8 5 6

9 2 7 1
4 6 7

5 4 6 2
8 1 5 9 3

3 8 2

Sudoku مستوى سهل

5 6 2 8
4 7 1

2 5 3 6
2

7 3
8 5 3

5 1
1 6 9

8 2 3 6 4

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

حلول العدد45 
4 1 8 7 6 3 5 9 2
5 7 3 4 9 2 6 8 1
9 6 2 8 5 1 3 4 7
3 4 1 5 2 6 8 7 9
2 5 6 9 7 8 1 3 4
7 8 9 3 1 4 2 6 5
6 3 7 1 4 5 9 2 8
8 9 5 2 3 7 4 1 6
1 2 4 6 8 9 7 5 3

Sudoku حل مستوى صعب 

6 5 1 3 8 4 2 9 7
9 2 3 5 6 7 8 1 4
4 8 7 9 1 2 3 6 5
7 3 9 8 4 1 5 2 6
8 1 2 7 5 6 9 4 3
5 4 6 2 3 9 7 8 1
1 7 8 4 2 3 6 5 9
2 9 4 6 7 5 1 3 8
3 6 5 1 9 8 4 7 2

Sudoku حل مستوى وسط

3 1 2 5 4 7 8 6 9
7 9 6 2 8 1 4 3 5
8 5 4 6 3 9 2 1 7
4 2 1 7 5 3 6 9 8
6 7 8 9 1 4 5 2 3
9 3 5 8 6 2 7 4 1
1 6 3 4 7 5 9 8 2
5 4 9 1 2 8 3 7 6
2 8 7 3 9 6 1 5 4

Sudoku حل مستوى سهل
 SU DO KU حل

مستوى سهلمستوى وسطمستوى صعب

عموديا
-1 كورسيكا – مرجعيون -2 ورزازات – زين -3 يبح – عن – حرمون 
– با -4 مغاسل – ست – فنار -5 علني – سمرياميس -6 ينسف – او 
– قنب -7 دب – يا – املغرب – ما -8 اراقبهم – ال – نلون -9 الم – 
روبن – راهب -10 جت سيك – اغريبا -11 بستوين – مخرب – قاف 
-12 الرفاهية – امرييك -13 رادو – دس – بل – اب -14 فا – قمر 

الدين – فو -15 هاملت – اييل مشنتف 

 افقيا
-1 كريم عبد الجبار -2 بغل – براتسالفا -3 روحاين – امسرتدام -4 

رس – سينيق – كوفو -5 يزعل – سابرينا – قت -6 كان – سف – هو 
– يهدم -7 از – سم – امبا – يرسا -8 احتيال – نغمة – اي -9 مرت – 

رومل – رخ – بلل -10 مها – غاريبالدي -11 جرو – مهر – ابرم – يم 
-12 نفي – بنها – يانش -13 ين – نسق – لب – قرب -14 ويبا – منو 

– الك – فت -15 نزار قباين – فيزوف 

حل كلمات متقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 دردبيس -2 نيكوبار -3 الغرور 
-4 ساكاي -5 مطهم -6 غاردا -7 

مقاولة -8 برييتا -9 مرسة -10 معبد 
-11 مساس -12 عمريت -13 ابتكار 

-14 قوقعة -15 توما -16 ترمس 

الفونس دو المارتني

ما حدا بينادي عازيتو عكر

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
هرم الجيزة

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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 يكاد يندر ان يجتمع اللبنانيون عىل يشء بالقدر الذي 
احد  يف  او  الجيش  يف  عسكري  مخاطبة  يف  يفعلونه 
"يا وطن"، يف داللة قاطعة  ينادونه  اذ  االسالك االمنية، 
عىل متسكهم برشعية هذه املؤسسات واحرتامهم هيبتها، 
وهي التي منت معهم منذ نعومة اظافرهم، موجودة يف 
وجدانهم، تخترص شعار السيادة واالستقالل الذي يردده 
كل واحد منا. لكن ما يشّوه هذا الواقع ان ترى الذين 
ارَسِ الذين دفعوا حياتهم يف  خدموا وطنهم وشعبه او 
سبيله، واعني املتقاعدين العسكريني وعائالت الشهداء 
والجرحى واملعّوقني، ان يضطروا اىل النزول اىل الشارع 
للمطالبة بحقوقهم، وهم الذين اقسموا بالله العظيم ان 
يقوموا بواجباتهم ويحافظوا عىل علم بالدهم ويذودوا 
ببذل  مقتنعون  وهم  امليدان  خربوا  وقد  وطنهم.  عن 
دمائهم يف  مواجهة العدو يف الجنوب والخطر االرهايب 

اىّن وجد، والدفاع عن كرامة املواطنني وحاميتهم. 
السؤال البديهي الذي يطرح هو كيف يترصف العسكريون 
املتقاعدون اذا كان االجحاف يف تأمني حقوقهم قد وصل 
اليهم؟ يف حني يعتقد الكثريون منهم، وهم محقون، ان 
عيشهم الكريم مع عائالتهم واستمراره يفرضان حكام ان 

يكونا يف عهدة دولتهم، كونهم وهي كيان واحد.
كانت  القوي،  لبنان  التي خدشت صورة  االساءات  اكرث 
وعائالت  متقاعدون  عسكريون  فيه  تجّمع  مشهد  يف 
الجرحى والشهداء من كل االجهزة العسكرية واالمنية، 
ويف ساحة الشهداء بالذات، للمطالبة برفع الغنب عنهم 
الرتب  سلسلة  قانون  مرشوع  دراسة  اعادة  خالل  من 
والرواتب. هذا املشهد يشكل انتكاسة كبرية يف مقاربة 
املعييش،  باالمان  هؤالء  ُيشِعر  ان  يفرض  الذي  الواقع، 
كانوا  ما  اىل  بأىس  ينظرون  تنتهي حياتهم وهم  ال  وان 
يفخرون به عندما اقسموا ميني الوالء  للوطن والتضحية 
من اجله حتى الشهادة، وكيف ان احدا اآلن ال يلتفت اىل 

حقوقهم، وكأنهم اضحوا مرتوكني ملصريهم.
هل سأل احٌد ممن يعوقون اقرار حقوق العسكريني 
املتقاعدين: ما هو تأثري تظاهرة كهذه عىل العسكريني 
االعتداءات  لجبه  الوطن  مساحة  عىل  املنترشين 
املستمر  باستنزافهم  ناهيك  واالرهابية،  االرسائيلية 

التي  والتشنجات  السيايس  الزجل  حفالت  بسبب 
واحيانا  الطرقات،  بقطع  حينا  ذاتها  عن  وتعرّب  تليها 
يف  اململ  املشهد  ليكتمل  الفوىض  واثارة  بالتجمهر 

مالعب الرياضة وصاالتها؟
الهتزازات  دولة  اي  تتعرض  ان  االمور  نافل  من  ليس 
او  لالجور  االدىن  الحد  مبؤرشات  متصلة  اجتامعية 
مبستويات العيش، فذلك يبقى امرا مطروحا عىل الدوام 
خصوصا يف الدول املحدودة املوارد والرؤية. لكن ما ليس 
االسالك  من  املتقاعدون  يضطر  ان  االطالق  عىل  عاديا 
االمنية والعسكرية يف لبنان للنزول اىل الشارع او الوقوف 
عند االبواب للمطالبة مبا هو حق مستحق لهم بالسهر 

والتضحيات وببذل االرواح دفاعا عن لبنان.
املبتدأ والخرب يف النظم الدميوقراطية هو فعالية القوى 
النقابية كقوة ضغط، تحد وتضبط اداء السلطة يف امللفات 
االجتامعية واالقتصادية. واذا صح ان اعرق الدميوقراطيات 
ثاليث  بني  االرتطامات  وحتى  الحوارات  بفعل  تطورت 
الدولة، ارباب العمل والعامل، فإن االصح واالوضح، هو 
انه مل يسبق لنظام سيايس ان شهد ما يشهده لبنان يف 
االونة االخرية من اضطرار العسكريني الذين احيلوا اىل 
التقاعد، وذويهم من اهايل الشهداء واملعّوقني والجرحى، 
للتظاهر واالعتصام للمطالبة بحقوقهم. فقد نيس البعض 
ان هؤالء هم هيبة الدولة وسيفها املسلول يف االخطار 

ضد اي عدوان او انتهاك خارجي او داخيل.
رواتب املتقاعدين ليست مّنة من احد او مكافأة عىل 
خدمات املتقاعد، بل هي بعض الفائدة عىل املحسومات 
التقاعدية التي تقتطعها املالية من راتبه يف اثناء خدمته.

ارشاقا  واالكرث  االصدق  هو  وطن"  "يا  نداء  يبقى  ويك 
فكر  اي  وليس  "الدولة"،  فكر  يسود  ان  ينبغي  ونقاء، 
"الكرامة  بلبنان  ضنا  كهذه  ملفات  مناقشة  عند  آخر 

والحق االنساين". 

مرحبا "يا وطن"

رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل




