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في هذا العدد

كي ال يسقط استقرار لبنان سهوا
يخطىء كثريا من يقارب ملف الالجئني والنازحني مقاربة امنية بحتة .مثله يفعل ايضا من يتناوله من باب
تبسيطي بدعوى انه ملف اخالقي بحت .بني االثنني هناك ثالث يغامر باستخدامه كوسيلة استثارة وهلع.
يف الواقع ان ملف الالجئني والنازحني ـ فلسطينيني وسوريني ـ يحتاج اىل مقاربة ينبغي ان تكون متناسقة يف
مرشوع واحد يقدم الحقائق والوقائع اللبنانية السياسية والدميوغرافية يف آن.
ما جعل من هذا امللف موضوعا امنيا هو عدم قدرة السلطات مع اندالع الحرب يف سوريا عىل تنظيم توافد
النازحني ومقار اقاماتهم ،فكان ان انترش الكثري منهم يف النسيج اللبناين ويف كل املناطق ،او يف املخيامت التي
اقيمت عىل عجل بشكل عشوايئ ،ناهيك باستغالل ارهابيني هذا الواقع ليتسللوا اليها بحيث صاروا عنوانا لصيقا
او تعريفيا عن الالجئني والنازحني فيها .الذي اكد هذا االمر هو العدد املثري للشبكات االرهابية التي تم اكتشافها
وتوقيف افرادها واحالتهم اىل القضاء املختص ،والتي لو نجحت مخططاتهم لح ّولوا ما كانوا يعتزمون مهاجمته
اىل اثر بعد عني .كل ذلك ال يعني ابدا وال يف اي حال من االحوال تربير املقاربة االمنية البحتة ،الن من تم
توقيفهم لتورطهم يف االرهاب ال يشكلون شيئا من عديد النازحني السوريني.
اما يف حالة الالجئني الفلسطينيني التي عادت تتصدر املشهد اخريا ،فان التنسيق مع القيادات الفلسطينية نجح
اىل االن يف ضبط االمور ومنع تحول املخيامت اىل مصدر لتهديد استقرار لبنان ،عىل الرغم من انه ال يُخفى عىل
احد ان بعض الفلسطينيني جعلوا انفسهم متعهدي قلق واضطرابات متناسني قضيتهم االم ،اال وهي فلسطني
املحتلة .لكن يبقى ان هؤالء قلة قليلة مقارنة بعديد الفلسطينيني.
امللف انساين وبامتياز ايضا ،الن هؤالء ضحايا حروب وعنف اصابهم يف حياتهم وارزاقهم وتسبب يف قتل
خبوها وقباحتها ومرارات النزوح ،وحتى وان كان
احبائهم .اللبنانيون يعرفون حق املعرفة بشاعة الحرب التي ِ
داخل الوطن وبني االقارب والعائالت .لذا فانه اصعب ما يكون عىل السوريني ان يكونوا نازحني ويخرجوا من
وطنهم ،وقد صار بعضه انقاضا بكل ما للكلمة من معنى .لكن يف االثناء هناك من يتاجر بهذا امللف من بابه
االنساين العريض عرب جعل قضية النازحني تجارة وباب ارتزاق من خالل تشكيل جمعيات ومؤسسات تستدرج
متويالت من الخارج ،فيرثى هو وتزداد حال النازحني ترديا وتراجعا.
بني هذا وذاك ،هناك الدولة اللبنانية التي تسعى اىل نقل واقعها من حالة االمان اىل حالة االزدهار ،واملسؤولون
يخشون من التعرث نتيجة عبء ملفي النازحني والالجئني السباب عدة كثرية وصحيحة ،ترتكز يف الطبيعة البنيوية
للنظام اللبناين .فال ميكن الحد ان ينكر او يجانب الحساسية والخشية من استعامل او استغالل جزء من هؤالء
يف الرصاعات الداخلية واستخدامهم اداة تهويلية.
اكرث ما ينبغي التنبه منه واليه هو التأثري االقتصادي واالجتامعي والبيئي عىل البلد ككل ،اذ لطاملا تجاهل
املجتمع الدويل جزءا مهام من التزاماته املادية نحو النازحني ،تاركا العبء عىل الدولة اللبنانية ،املنهكة اساسا
جراء الحروب املتقطعة منذ قيام الكيان الصهيوين والفساد الذي صار بنيويا .كام ان النازحني كانوا عىل الدوام
منافسني جديني للعاملة اللبنانية السباب كثرية ،بعضها يكمن يف تراجع تنمية التعليم املهني والحريف وتوجيهه
بحسب حاجات سوق العمل ،ناهيك بعدم وجود سياسة مثلثة االضلع بني الدولة والعامل وارباب العمل.
امام ما تقدم ،حتى ال يتطور الواقع الحايل اىل االسوأ ان بالنسبة اىل لبنان واللبنانيني او النازحني والالجئني ،هناك
الكثري مام ينبغي تفاديه ومعالجته فورا .لذا تناولت "االمن العام" هذا امللف يف محاولة ملقاربة االمور بعقل
بارد وآليات علمية وعملية ،يك ال يسقط استقرار لبنان سهوا مرة اخرى.

"االمن العام"
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االفتتاحيّة
املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

مستقب ٌل على مثال املاضي
يتبص اللبنانيون جيدا يف حال البلد وتضارب سيل
يكفي ان ّ
الترصيحات السياسية التي تتبدل من حال اىل اخرى برسعة
تضاهي تبدل املوجات الرقمية ،ليتأكدوا من ان وطنهم لن
يكون دولة يوما ما اذا استمر الواقع عىل ما هو عليه من
انقسامات وخالفات عىل جنس املالئكة ،ومن عدم وضوح
يف الرؤية اىل مستقبله بني االمم وعىل مختلف املستويات.
الحديث عن االنقسامات ال يرمي طبعا اىل الدعوة اىل ان تكون
مكوناته السياسية متامثلة ،ألن التشابه السيايس يعني موت
الدميوقراطية التي يبقى تطورها رهن التنوع الفكري والثقايف
واالختالف عىل االفضل.
ما ينبغي الوقوف امامه طويال ،هو ما نشهده بعض االحيان من
انقسام غرائزي يطبع اليوميات اللبنانية منذ قيام استقالل لبنان
قبل سبعة عقود ،بدال من التطلع والعمل عىل ما هو افضل له،
ويضمن تطوره وقوة مناعته بازاء الفريوسات السياسية التي
تصيب مقتال فيه عىل الدوام .مل يكن الجسد السيايس اللبناين
ليبقى منهكا عىل الدوام لو كانت املواطنة اقتناعا وخيارا عند
اللبنانيني الذين ّ
يفضل بعضهم البقاء رعايا طوائف وكيانات
اهلية ومذهبية .فاالنقسامات الحادة التي ال تزال قامئة ،وهي
تتكرر بوجوه مختلفة ،تثبت انها الطريق املثىل لعبور الوهن،
من دون ان تكون للبنان القدرة عىل ان يصبح دولة مبا يعنيه
هذا االصطالح السيايس يف املامرسة الداخلية والخارجية.
يكفي ان ميعن اللبنانيون النظر مليا يف احوال البلد ليتأكدوا
من ان حارضهم كام ماضيهم ،وان مستقبلهم لن يكون

غري ماض ال يريدونه هم ان مييض .فالوقائع تثبت انه ما
زال امام اللبنانيني الكثري من العمل والجهد ليبلغوا التطور
السيايس .وما يشهد عىل انه مع كل ازمة وبعدها تتحول
عنارصها اىل رسديات ممزوجة باليأس والسخرية يف آن.
الالفت ان قلة تبادر اىل مراجعة جدية تحدد مكامن الخلل
يف البلد ،وعدم ابقائه عرضة او ساحة لكل اشتباك سيايس
اكان مصدره داخليا او خارجيا .وبالرغم من ادراك معظم
املسؤولني اللبنانيني هذه الوقائع ،فإن قلة تتحرك من اجل
تعديل الواقع الضاغط لالزمات ،وايجاد الحلول لها يف اتجاه
ما هو افضل ملصلحة لبنان العليا بحيث تشكل منصة لبناء
دولة بكل ما للكلمة من معنى.
االرتجاجات اللبنانية ليست حدثا جديدا .سياسة استنفار
الشعور الطائفي هي يف الدرجة االوىل اعالن لقرار رضب
الدولة والتفاعل الدميوقراطي بني مختلف املكونات ،اي
رضب النظام السيايس برمته .لكن جديد االرتجاجات اتساع
حجمها وصالفة عالنيتها وما تفيض اليه من اخطار حقيقية
يسء اىل اسوأ .واذا كان املبدأ يفرض
ال تبرش اال بالرتاجع من ّ
التوقف عن الحفر عند السقوط يف الحفرة ،فالبعض يف لبنان
ـ ويا لالسف ـ ال يفعل غري االستمرار يف الحفر ما يزيد ازماتنا
ومعضالتنا تعقيدا.
ما آل اليه الوضع يصح فيه القول ان بعض السلوك السيايس
واالعالمي صار اقرب اىل املغامرة واملقامرة .اما االرصار عىل
استهداف االستقرار السيايس واالمني واالقتصادي الذي ساد

البلد منذ انتخاب العامد ميشال عون رئيسا للجمهورية،
وتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومة "استعادة
الثقة" وانطالق املجلس النيايب يف ورشة ترشيعات كانت
استثنائية مبفاعيلها ،وحاولت تعويض يشء مام فاتنا جميعا
جراء الجمود السيايس ملدة سنتني ،مل يكن اال استهدافا
مبارشا ومتعمدا للنظام السيايس الذي ارتضاه اللبنانيون
ويتمسكون به اىل اآلن.
املؤسف واملحزن ،ال بل املخيف ،هو يف وقوع اللبنانيني عىل
حدين قاسيني هام:
اما التوجه مبلء ارادتهم اىل خوض السياسة من باب االنقسام
الذي كان دامئا يجعل البلد قارصا ،ويف حاجة اىل مساعدة
ورعاية اقليمية او دولية او اىل كليهام معا ملنع وقوعه يف
أتون الحروب.
واما الحد الثاين فيتمثل يف تسويات سياسية يرتضونها بذريعة
"خصوصية الرتكيبة اللبنانية".
لكن ما ليس مفهوما عىل االطالق ،وال يوجد ما يربره يف
حال من االحوال ،هو اغفال واهامل مبدأ التمسك بالنظام
والدستور بوصفهام اآلليتني اللتني تصحان الستيعاب االزمات
وتطويقها ،والتي يبقى امر تع ّرض الدول لها قامئا ،وقد تكون
سياسية او اقتصادية او بيئية او حتى امنية ،لكن ذلك غالبا
ما يكون استثناء عند الدول الراسخة واملتطورة .اما يف الحالة
اللبنانية فإن االستثناء هو القاعدة .اي ان لبنان يف حال
دامئة ومستمرة مع االزمات ،بينام االستقرار هو االستثناء.

تاريخ لبنان ،اقله الحديث ،هو سلسلة من ازمات تتخللها
مراحل قصرية من الحلول املوقتة ،ودامئا بدا لبنان حيزا
لتوليد االزمات تليها توترات تستدعي التدخالت الخارجية
ثم تسويات ،حتى صار العمل السيايس مقرتنا باالرتجال يف
معالجة الرصاعات والتوترات.
واذا كان االمن يشرتط مهارة املولجني به ،فهذا ال يلغي
حقيقة انه حاصل ونتيجة لالداء السيايس ليشكال معا ـ اي
االمن والسياسة ـ قاعدة للبناء االقتصادي الذي يعرب عن
متانة الدولة .لكن هذا الثالوث بوضعه الراهن ال ييش بخري
قريب اذا ما استمر اللبنانيون ،مواطنني وسياسيني ،عىل ما
هم عليه ،وعىل ما كانوا عليه سابقا ،ألن ذلك يعني ان
ما ينتظرنا مستقبال هو ما شهدناه وخربناه ماضيا ونعيشه
حارضا .فالوطنية ليست ادعاء يستعني بالحجج السياسية
ليكتسب رشعية تسعري الخالفات واملشكالت لتحويلها اىل
ازمات .وال هي تعصب اهوج يولد انعزاال ورشانق تتقوقع،
بالقدر التي ينبغي ان تكون فيه انعكاسا للمواطنة بكل ما
فيها من حقوق وواجبات ،وملنظومة قيم اخالقية وسياسية
تعب عن التزام الدولة وسالمتها وامنها وازدهارها ،ومن
ّ
خالل التمسك بالوحدة يف اطار التنوع الدميوقراطي
والسلمي ،وعىل ان تكون اتحادا اختياريا بني املجموعات
الواثقة من وحدتها ،تكسبها منوا يعزز مكانتها ووجودها،
مع وعيها الثابت والراسخ بارصارها عىل ان لبنان يستحق
الكف عن استخدام مقولة "الهواجس" التي استخدمها
الجميع من دون استثناء.
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الحدث
داود رمال

aborami20@hotmail.com

عن قصة قطوع من المغادرة إلى العودة

 18يومًا في عمر استقالة
عشية عيد االستقالل الـ ،74سلكت ازمة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري
من الرياض طريقها اىل الحل ،مع وصوله اىل بريوت ،واعالنه من قرص بعبدا
يف اليوم التايل  22ترشين الثاين حفظ االستقالة والرتيث يف تقدميها اىل رئيس
الجمهورية ميشال عون بناء عىل رغبته ،لتبدأ ايام من الجهود واملشاورات بغية
اخراج لبنان من مشكلة كادت تصري ازمة
بعد ظهر  3ترشين الثاين ،غادر رئيس
الحكومة سعد الحريري اىل اململكة
العربية السعودية للقاء كبار املسؤولني
فيها .مل متض ساعات قليلة اطل يف
اليوم التايل معلنا استقالته من رئاسة
الحكومة ،يف موقف مل يكن يف صورته اي
من القيادات اللبنانية ،االمر الذي شكل
مفاجئة غري متوقعة.
عىل مدى  18يوما انشغل لبنان الرسمي
والشعبي ،ومعه الدول املعنية واملهتمة
بالشأن اللبناين ،باالستقالة خصوصا وانها
احيطت بغموض والتباس يف اسبابها
املباغتة وظروفها الغامضة وانقطاع
التواصل بني رئيس الحكومة املستقيل
ولبنان .ادىل الحريري باستقالة عىل
نحو غري مألوف يف االعراف والتقاليد
املتبعة .قرأها يف بيان عرب قناة "العربية"
التلفزيونية .اعقبها اتصال هاتفي اجراه
برئيس الجمهورية ميشال عون اعلمه
فيه بقراره ،قائال له انه سيعود اىل بريوت
يف غضون اربعة ايام لتقديم االستقالة
خطيا اليه.
مذذاك بدأت تتعاقب االيام والتطورات
من دون عودة الحريري ،بينام ظلت
االستقالة ،بالنربة الحادة التي انطوت
عليها ،يف صدارة الحدث وكادت تحجب
ما هو اهم :انقطاع التواصل بالحريري
متاما .كرثت االشاعات والتكهنات حيال
اقامته الغامضة هناك ،وراحت هذه
تذكر مرة انه محتجز ،واخرى انه حر

يقيم يف بيته ،وثالثة انه قيد االقامة
الجربية .لكن من غري التحقق من
حقيقة مصري رئيس الحكومة اللبنانية،
وبات القلق عليه اكرث من ذي قبل.
عندئذ اصبحت االستقالة شأنا ثانويا
ضاعف من مكانتها هذه التقاء رئييس
الجمهورية واملجلس ميشال عون ونبيه
بري عىل عدم دستوريتها ،ورفض الخوض
فيها يف الشكل حتى ،كونها اعلنت من
خارج البالد ،ما افقدها مبدأ سيادة
اتخاذها .ناهيك بعدم اخذها يف االعتبار
آلية التقدم بها .ووجدها الرئيسان انها
تلفزيونية اكرث منها دستورية ،وقاال اوالً
بالكشف عن واقع وجود رئيس الحكومة
يف الرياض.
مل يقف لبنان الرسمي مكتوفا امام هذا
املستجد غري املسبوق يف تاريخه الحديث،
واجرى رئيس الجمهورية اوسع مروحة
من االتصاالت الرسيعة الهادفة اىل تركيز
املوقف الوطني حول هدف محدد،
هو العودة الرسيعة لرئيس الحكومة
والبحث معه يف لبنان اسباب االستقالة،
ليبنى عىل اليشء مقتضاه .وهو بذلك
اعاد ترتيب االولويات :العودة تتقدم
االستقالة .اجرى سلسلة اتصاالت
بقيادات رسمية وسياسية وروحية ،ركز
فيها عىل اهمية املحافظة عىل الوحدة
الوطنية ،وعىل اجواء االستقرار االمني
والسيايس وحامية االنجازات التي

تحققت منذ سنة حتى االن ،وتغليب
املصلحة الوطنية العليا عىل ما عداها.
كانت جولة اوىل من املشاورات
الهاتفية مع رئيس مجلس النواب
ورؤساء االحزاب املشاركة يف الحكومة
واملرجعيات الروحية تحصينا للوحدة
الوطنية ،مستنفرا القطاعني االقتصادي
واملايل ملنع احداث خرق او ادخال
هذا القطاع يف حالة هلع .كام كانت
له مشاورات رسيعة مع القيادات
العسكرية واالمنية التي رفعت من
مستوى جهوزيتها واستنفارها ملنع اي
دخول معاد عىل خط االزمة السياسية.
من اوىل انعكاسات استقالة رئيس
الحكومة ،تأجيل رئيس الجمهورية زيارة
رسمية اىل دولة الكويت كان يتحرض لها
يف الغداة.
بعدما انجزت املشاورات الرسيعة
هاتفيا ،ويف اجتامعات استثنائية
بعيدا من االضواء ،بارش الرئيس
لقاءات التشاور مع القيادات الوطنية
والشخصيات السياسية والحزبية للبحث
يف النتائج املتأتية عن اعالن رئيس
الحكومة استقالته من الخارج .وطلب
من القيادات االمنية التنسيق والبقاء
عىل جهوزية ومتابعة التطورات بعناية
ودقة.
وألن الرئيس نبيه بري كان يف زيارة
رسمية اىل رشم الشيخ ،عمد اىل جعل
االزمة الحكومية بندا شبه وحيد يف
محادثاته مع الرئيس املرصي عبد
الفتاح السييس ،طالبا دخوال مرصيا
عىل خط االزمة ،انطالقا من العالقات
املرصية مع الرياض ودول اخرى وكونها
الدولة العربية الكربى .واخترص زيارته
ليعود يف اليوم السادس لالستقالة،

الرئيس سعد
الحريري يعلن
استقالته من
الرياض عىل
نحو غري مسبوق
دستوريا.

ويلتقي فور وصوله اىل بريوت رئيس
الجمهورية مكمال يف موقف بعد اللقاء
حلقات الدائرة الوطنية التي جعلت من
االستقالة كأنها مل تكن ،وربطها برشط
عودة الحريري اىل لبنان.
نتائج االتصاالت الخارجية بدأت تظهر
تباعا ،ال سيام من العاصمة الفرنسية
التي جعلت من ازمة االستقالة قضية
فرنسية بامتياز .يف اليوم التاسع ،قام
الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون
بزيارة خاطفة اىل الرياض ،حيث التقى
عىل مدى ساعتني يف املطار ويل العهد
السعودي محمد بن سلامن ،واسس هذا
اللقاء لسياق متسارع من تبادل االفكار
واالراء والحلول.
اال ان لبنان الرسمي مل يرتاخ يف املتابعة
الديبلوماسية .يف اليوم العارش13 ،
ترشين الثاين ،بدأ رئيس الجمهورية
تصعيد املوقف منطلقا من ثوابت
دستورية سيادية لبنانية وقواعد
قانونية دولية ال سيام منها معاهدة
فيينا التي متنح مسؤويل الدول الحصانة

تجاوب الحريري مع تمني
رئيس الجمهورية التريث
في تقديم استقالته
عون ركز على اهمية
املحافظة على الوحدة
الوطنية

الدولية .خالل استقباله ،يف حضور وزير
الخارجية واملغرتبني جربان باسيل ،سفراء
دول مجموعة الدعم من اجل لبنان يف
مجلس االمن ،عرب عن قلقه ملا يرتدد عن
الظروف التي تحوط بوضع الحريري بعد
اعالنه استقالة حكومته من خارج لبنان،
مطالبا برضورة جالء هذه الظروف،
ومذكرا باالتفاقات الدولية التي ترعى
العالقات مع الدول والحصانات التي

توفرها الركانها .كام اجرى لقاءات مع
السفراء العرب املعتمدين يف لبنان،
وابلغ اىل القائم باالعامل السعودي وليد
البخاري ان من غري املقبول الطريقة
التي حصلت فيها استقالة الحريري.
وطالب بعودة رئيس مجلس الوزراء اىل
لبنان.
مع مرور االيام من دون تأمني عودة
الحريري وسط الغموض والتكهنات
املتضاربة حيال اقامته ومصريه ،زاد
رئيس الجمهورية من وترية التصعيد
يف املوقف ،وابلغ يف اليوم الحادي عرش
يف  14ترشين الثاين ،اىل مراجع رسمية
محلية وخارجية "ان الغموض املستمر
منذ اسبوع والذي يكتنف وضع رئيس
مجلس الوزراء منذ اعالنه استقالته،
يجعل كل ما صدر وميكن ان يصدر عنه
من مواقف او خطوات او ما ينسب
اليه ،ال يعكس الحقيقة ،بل هو نتيجة
الوضع الغامض وامللتبس الذي يعيشه
الحريري يف اململكة العربية السعودية،
وبالتايل ال ميكن االعتداد به".
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كانت لباريس اليد الطوىل يف عودة رئيس الحكومة اىل لبنان.

هذا الضغط الرسمي اللبناين امثر
يف  15ترشين الثاين خروجا للحريري
من دائرة الصمت ،فكان موعد
اطاللة تلفزيونية عرب شاشة تلفزيون
"املستقبل" ،استبقها رئيس الجمهورية
بالتأكيد عىل مضمون البيان الذي صدر
عن مكتب االعالم يف رئاسة الجمهورية
حول الظروف الغامضة وامللتبسة التي
يعيش فيها الحريري يف الرياض ،والتي
اشار اليها ايضا عدد من رؤساء الدول
الذين تناولوا هذا املوضوع خالل االيام
املاضية .واعترب ان هذه الظروف وصلت
اىل درجة الحد من حرية رئيس الحكومة
وفرض رشوط عىل اقامته وعىل التواصل
معه حتى من افراد عائلته.
وشكلت زيارة البطريرك املاروين
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اىل
السعودية مناسبة للقاء الحريري اول
مسؤول لبناين ،ويف اليوم الرابع عرش
التقى البطريرك الراعي الحريري يف

عودة الحريري اىل بريوت يف اليوم الـ 18ومشاركته يف احتفال االستقالل.

رئيس الجمهورية:
ال شيء يبرر عدم عودة
الحريري الى بيروت

الرياض ،مطمئنا اىل سالمة وضعه ومعلنا
عن تفهمه السباب االستقالة.
مع ميض اثني عرش يوما عىل غياب
الحريري من دون مربر مقنع ،زاد
رئيس الجمهورية من استنهاض الرأي
العام اللبناين والخارجي ،واعلن خالل
استقباله املجلس الوطني لالعالم
املريئ واملسموع واصحاب املؤسسات
االعالمية املرئية واملسموعة ،ان "ال
يشء يربر عدم عودة الحريري اىل
بريوت بعد مرور  12يوما عىل اعالنه
من الرياض استقالته .وعليه ،فاننا

نعتربه محتجزا وموقوفا وحريته
محددة يف مقر احتجازه" .واشار اىل
ان هذا االحتجاز "هو عمل عدايئ ضد
لبنان السيام وان رئيس الحكومة يتمتع
بحصانة ديبلوماسية وفق ما تنص
عليه معاهدة فيينا" .واكد ان استمرار
احتجاز الحريري يف اململكة العربية
السعودية "يشكل انتهاكا لالعالن
العاملي لحقوق االنسان الن رئيس
مجلس الوزراء محتجز من دون سبب
ويجب عودته معززا مكرما".
يف اليوم السادس عرش يف  19ترشين
الثاين ،بدأت آلية الحل تأخذ طريقها اىل
التنفيذ من خالل لقاء وزير الخارجية
الفرنيس جان  -ايف لودريان مع
الحريري يف مقر اقامة االخري يف الرياض
والذي اعلن قبول دعوة الرئيس الفرنيس
اميانويل ماكرون لزيارة باريس.
يف اليوم نفسه القى رئيس الجمهورية
التطور االيجايب مبوقف يف خالل لقائه
مجليس نقابة الصحافة واملحررين،

حيث اعرب عن امله يف ان يشكل قبول
الحريري دعوة ماكرون زيارة باريس
مع افراد عائلته ،مدخال اىل حل االزمة
التي نشأت من اعالنه استقالته من
الرياض ،مع ما اكتنف ذلك من غموض
حول وضعه .واكد انه سينتظر مجيئه
اىل بريوت للبحث معه يف االستقالة التي
مل تقبل حتى االن ،و"عندما يأيت يقرر ما
اذا كان يريد االستقالة او االستمرار يف
رئاسة الحكومة ،الن االستقالة يجب ان
تقدم يف لبنان وعليه البقاء فيه حتى
تأليف الحكومة الجديدة الن ترصيف
االعامل يفرتض وجود رئيس الحكومة
يف البالد".
مساء  20ترشين الثاين تنفس اللبنانيون
الصعداء مع وصول الحريري اىل
باريس قادما من الرياض ،ويف اليوم
التايل استقبله الرئيس الفرنيس يف قرص
االليزيه ،بحفاوة خاصة غري مسبوقة
كارسا الربوتوكول يف اكرث من محطة.
بعد وقت قصري عىل هذا اللقاء استقبل

الرئيس اللبناني شكر
لنظيره الفرنسي االهتمام
الذي يبديه تجاه لبنان

ماكرون بصحبة زوجته بريجيت زوجة
الحريري الرا وابنه البكر حسام ،لينضم
الجميع يف ما بعد اىل مأدبة غداء.
وتلقى عون يف اليوم نفسه اتصاال هاتفيا
من الحريري ،اعلمه فيه انه سيحرض اىل
لبنان للمشاركة يف االحتفال الرسمي
بعيد االستقالل .كام تلقى الرئيس
اتصاال هاتفيا من نظريه الفرنيس بحثا
خالله التطورات االخرية ،وشكر عون له
االهتامم الذي يبديه تجاه لبنان.
ومن فرنسا اىل مرص انتقل اليها الحريري
يف  21ترشين الثاين ،والتقى السييس

الذي احاطه ايضا بحفاوة استثنائية،
بعدما كانت عواصم العامل االساسية
وتلك املعنية بالوضع اللبناين اعلنت
مواقف واصدرت بيانات رسمية اكدت
عىل ان الحريري يشكل رشيكا اساسيا يف
العالقات معها.
انتهى الكابوس السيايس عند الحادية
عرشة والنصف ليل  -22 21ترشين الثاين
مع عودة الحريري اىل بريوت بعد  18يوما
من الغياب ،وزار منتصف الليل رضيح
والده الرئيس رفيق الحريري .وشارك
مع رئيس مجلس النواب اىل جانب
رئيس الجمهورية صبيحة عيد االستقالل
يف االحتفال والعرض العسكري ،كام يف
حفل االستقبال الذي اقيم يف القرص
الجمهوري .وكان سبقه اجتامع للرؤساء
الثالثة ،كان بنده االسايس البحث يف
اسباب االستقالة وظروفها ،وافىض اىل
تجاوب رئيس الحكومة مع متني رئيس
الجمهورية االحتفاظ باالستقالة والرتيث
يف تقدميها.

11

12

عدد  - 51كانون األول 2017

عدد  - 51كانون األول 2017

الحدث
رضوان عقيل

نجار :إستقالة الحريري سابقة
وعون وب ّري حفظا كرامة البلد
مل تأت استقالة الرئيس سعد الحريري وفقا لالعراف اللبنانية التي مل تنظم
شكل االستقالة بحسب الوزير السابق للعدل الربوفسور ابراهيم نجار .تف ّهم
االستقالة ،لكنه كان يفضل ان تتم عىل االرايض اللبنانية حيث شابتها بعض
العيوب .يف النهاية تبقى االستقالة قامئة ،اال اذا ثبت انه مل يكن حرا او مجربا عىل
اتخاذ قراره .ويبدي قلقه عىل هشاشة البنيان املؤسسايت يف البلد
ينطلق الوزير السابق للعدل الربوفسور
ابراهيم نجار يف حديثه مع "االمن العام" من
معاهدة فيينا التي صادق عليها لبنان ،ومتنع
حجز الديبلوماسيني وبعض املمثلني الرسميني
للدول وال ميكن مالحقتهم وتوقيفهم او النيل
من حريتهم خالل وجودهم لدى الدولة
التي يقصدونها .يف امكان الدولة املترضرة
التوجه اىل مجلس االمن ورفع شكوى يف هذا
الخصوص .وحيا رئيس الجمهورية ميشال
عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حيال
تعاطيهام مع االستقالة ،قائال انهام ترصفا
كلبنانيني مسؤولني "تهمهام كرامة بلدهام
ورشف السلطات الدستورية".
■ ما هو تعريفك للحصانات التي يتمتع بها
رؤساء الجمهورية والنواب والحكومة وصوال
اىل الديبلوماسيني مبوجب معاهدة فيينا؟
□ ولدت معاهدة فيينا عام  1961وصادق
عليها لبنان عام  1971وانضمت اليها
السعودية ايضا .وهي ترعى العالقات
الديبلوماسية بني الدول .الحقيقة ان
جذورها قدمية جدا ،الن التفاوض بني الدول
وارسال املبعوثني قد يعرض املبعوث ملعاملة
انتقامية من دول يف اثناء وجوده فيها ،وقد
تكون دولة غري صديقة .من اجل ذلك جرت
االعراف ثم تم تدوينها يف معاهدة منصوص
عليها يف شكل واضح .مبوجبها تشمل
الديبلوماسيني وبعض املمثلني الرسميني
للدول .ال ميكن مالحقتهم او توقيفهم او
النيل من حريتهم خالل وجودهم لدى
الدولة التي يقصدونها .نقصد هنا الرسميني

الذين ميثلون الدولة اىل الديبلوماسيني
واملراجع القنصلية.
■ معظم دول العامل تلتزم نص معاهدة
فيينا؟
□ رمبا مثة دول مل تنضم اليها .يف املبدأ فإن
معظم الدول تعمل بها ولها مصلحة يف التزامها.

□ انها استقالة .تبقى قامئة اال اذا ثبت انه مل
يكن مخريا او حرا يف قوله او فعله .بالطبع
فإن هذه االستقالة مل تأت وفقا لالعراف
اللبنانية .لكن الدستور اللبناين والقوانني مل
تنظم شكل االستقالة .هناك مبدأ كيل يف
القانون يقيض بأن ال يجوز ابطال اي عمل
قانوين من دون نص ،وال اشكال من دون
نص متاما كام يقال ان ال رضيبة من دون
نص .هذه االمور معروفة بشكل كيل ويف
معظم االنظمة .لذلك قد يعيب البعض عىل
هذه االستقالة انها غري مكتملة االوصاف او
غري متفقة مع االعراف امللزمة .لكن لبنان
مل ينص عىل عرف معني .يقال ان الرئيس
بشارة الخوري ملجرد سامعه ان الرئيس
رياض الصلح رصح امام زواره انه قرر
االستقالة بارش اجراء االستشارات النيابية.
من الصعوبة القول ان الرئيس الحريري مل
يستقل اال اذا قال هو او ثبت للمأل انه قدم
استقالته وهو غري مخري فيها.

■ ماذا يرتب من تبعات خرق بلد لهذه
املعاهدة؟
□ يقصد هنا بالعقوبات .من الواضح اننا ال
نتصورها يف صورة عادية .يتم اوال اللجوء اىل
الوسائل الودية ملحاولة ترتيب هذه االوضاع
يف حال مخالفة االتفاقات الدولية ،ليتم هناك
مسعى اىل حل الخالفات .لذلك احسن
لبنان عندما حاول تسوية االوضاع بطريقة
ديبلوماسية وجرب ان يكون هناك اتصال مع
القائم باالعامل السعودي وليد البخاري يف
لبنان ،وتوجه اىل قرص بعبدا للقاء فخامة الرئيس
ميشال عون وتكلام سويا ،ومل تسفر هذه
املساعي عن االيجابة املطلوبة .يف حالة من هذا
النوع ال توجد مجموعة من العقوبات الجذرية،
وهي تكون بقطع العالقات الديبلوماسية
او املعاملة باملثل .ال توجد عقوبات امنية او
عسكرية من هذا النوع .يجوز للبنان مثال
طرد السفري باعتباره غري مرغوب فيه او قطع
العالقات الديبلوماسية .هكذا يتم التعامل بني
الدول وليس بواسطة الحديد والنار.

■ ماذا لو بعث نص استقالته بالربيد
االلكرتوين اىل رئيس الجمهورية؟
□ ال يوجد اشكال كام قلنا.

■ ما هو توصيفك ملا اقدم عليه الرئيس
الحريري عندما اعلن استقالته من الرياض؟

■ هل كان من االفضل ان يقدمها باليد عىل
االرض اللبنانية؟

■ لو اعلن استقالته من السفارة اللبنانية يف
الرياض او يف دولة اخرى كانت افضل من
الطريقة التي حصلت؟
□ نحن كلبنانيني نفضل بالطبع ان ال تأيت
االستقالة اال عىل االرايض اللبنانية .جاءت
تشوبها بعض العيوب الشكلية .يعني كان
مظهره شاحبا ويتلو بيانا ال يشبه ما عودنا
عليه من نرث واقوال مكتوبة .لكن ال نجزم انه
مل تكن هناك اتفاقات بينه وبني السعودية.
لذلك اضع هذا يف خانة الشك ال اكرث.

الوزير السابق
للعدل الربوفسور
ابراهيم نجار.

□ طبيعي .اقول انها كاملة االوصاف حتى
ثبوت قيامه بهذا العمل الخطري من دون ان
يكون مخريا.
■ لو حصلت ازمة بني لبنان واي بلد اخر،
وتم حجز رئيس الحكومة وطالت فرتة
اقامته ،هل كان يف امكان لبنان ان يلجأ اىل
مجلس االمن؟
□ نعم  .يف االمكان هنا تقديم شكوى
ضد دولة ،ومجلس االمن سيد نفسه ،ومن
املمكن ان يتخذ قرارات .يتمتع مجلس
االمن هنا بصالحية كاملة واتخاذ ما يراه من
عقوبات حتى تحت الفصل السابع .يستطيع
القيام بكل ما ميكن تصوره .يف امكانه ان
يتخذ قراراً بالحرب او السلم.
■ واكبت استقاالت رؤساء حكومات عدة
يف الخمسني سنة االخرية .هل رأيت استقالة
الحريري سابقة يف الشكل الذي متت فيه؟
□ نعم انها سابقة.
■ كيف رأيت تعاطي رئيس الجمهورية مع
ازمة االستقالة واعالنه انها غري مقبولة؟
□ انا امثن كثريا عىل الرغم من التحفظات
لدي ،التحرك الذي قام به الرئيس عون
واملوقف الذي اتخذه الرئيس بري النهام
ترصفا كلبنانيني تهمهام كرامة بلدهام

نفضل االستقالة
على االراضي اللبنانية
التريث في قبول االستقالة
ال يلغيها

ورشف السلطات الدستورية التي متثل
اللبنانيني عىل مختلف مشاربهم ،وبالتايل
انا كنت متفقا معهام .رمبا انهام كانا قد
تأكدا من ان تحركات الرئيس الحريري مل
تكن نابعة من الحرية املطلقة للرجل وانها
مقيدة يف بعض االماكن .لذلك هذا املوقف
كان مثل صعود الحرارة غري املتوقعة
ويجب اوال انزالها ملعالجة االزمات .من
هنا رأيت تشكيك الرئيسني عون وبري يف
استقالة الحريري.
■ لكن مقاربة رئيس الجمهورية لالستقالة
واالتصاالت التي قام بها مع الدول تلقى
بسببها بعض االنتقادات وسألته ملاذا مل
يرسع يف قبولها؟
□ الرتيث يف قبول االستقالة ال يلغيها.
انا كنت اتفهمها والرتيث يف قبولها .ال

توجد اصال مهلة قانونية ودستورية يف
قبول االستقالة ،ويف االمكان ان تبقى
شهرا وشهرين واكرث .وفق الدستور قبول
االستقالة ال يأيت اال عندما يتم تكليف رئيس
حكومة جديد ،فيصدر املرسوم االول بقبول
االستقالة ،ثم يصدر املرسوم التايل بتكليف
فالن تأليف الحكومة.
■ عند تقديم الرئيس املستقيل استقالته
بالطريقة الطبيعية هل يقدر ويف اثناء عملية
ترصيف االعامل ان يكون خارج البلد؟
□ يف االمكان ان ينعقد مجلس الوزراء اذا
كان هناك رش مفاجىء مثل وقوع كارثة
او هزة ارضية او حصول حرب .يف امكان
رئيس الحكومة ان يكون خارج لبنان يف
اثناء ترصيف االعامل .هذا االمر يكون غري
مسبوق عندما يقول ان سالمته مهددة.
■ هل يف االمكان يف اثناء ترصيف االعامل
اجتامع الحكومة يف غياب رئيسها؟
□ كال .الن النص يف الدستور يقول ان
رئيس الحكومة هو الذي يدعو مجلس
الوزراء اىل االنعقاد ويحدد جدول اعامله
ويطلع رئيس الجمهورية عليه .هذه من
صالحيات الطائفة السنية املمثلة يف رئيس
الحكومة ،وال احد يقدر عىل ان يشاركها
يف هذا االمر.
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■ من هنا ال يستطيع نائب رئيس
الحكومة ترؤسها؟
□ ال يوجد دور يف الدستور لنائب رئيس
الحكومة .مرة واحدة قام نائب رئيس
الحكومة بعمل قانوين ايام الرئيس سليم
الحص يف اثناء توقيع مرسوم عقوبة اعدام،
ال يريد رئيس الحكومة توقيعه ،فطلب من
نائبه ميشال املر ان يوقع محله.
■ لو طال ترصيف االعامل ،هل الحكومة
قادرة عىل اجراء االنتخابات النيابية؟
□ يتوجب عىل الحكومة خالل ترصيف
االعامل تطبيق القانون ،واجراء االنتخابات
هو فرض يلزم الحكومة ووزير الداخلية
والبلديات اجراء هذا االستحقاق .هناك
قانون واالستقالة ال تلغيه .مثة ثالثة وزراء
يعنون باالنتخابات وعمليتها هم وزراء
الداخلية والعدل واملال .ال ميكن للحكومة
هنا تعطيل القانون ،واال يتم االحتيال عىل
القانون .عندما تجرى االنتخابات تصبح
الحكومة مستقيلة.

االستقالة كاملة االوصاف حتى ثبوت العكس.

معاهدة فيينا
تحدد معاهدة فيينا التي ولدت عام  1961العالقات الديبلوماسية واالجراءات والضوابط
الخاصة بالعمل الديبلومايس بني الدول .تبني الحقوق والواجبات الخاصة بافراد البعثات
الديبلوماسية .اتت عىل تحديد مفاهيم عدة للحصانة الديبلوماسية وقطع العالقات
بني الدول.
جاء يف املادة " :29لشخص املمثل الديبلومايس حرمة ،فال يجوز بأي شكل القبض عليه او
حجزه .عىل الدولة املعتمد لديها ان تعامله باالحرتام الالزم له ،وعليها ان تتخذ الوسائل
املعقولة ملنع االعتداء عىل شخصه او عىل حريته او عىل اعتباره".
كذلك ورد يف املادة " :31يتمتع املمثل الديبلومايس بالحصانة القضائية الجنائية يف الدولة
املعتمد لديها ( )...وال يجوز اجبار املمثل الديبلومايس عىل االدالء بالشهادة (.")...
وورد يف املادة " :44عىل الدولة املعتمد لديها  -حتى يف حالة قيام حرب  -ان متنح التسهيالت
لالشخاص املتمتعني باملزايا والحصانات بخالف من هم من رعاياها ،وكذلك اعضاء ارس
هؤالء االشخاص مهام كانت جنسياتهم لتيسري مغادرة اراضيها يف ارسع وقت ممكن .عليها
اذا استدعى االمر ان تضع يف ترصفهم وسائل النقل الالزمة الشخاصهم ومتعلقاتهم".

■ هل تقيد حركة وزير الخارجية يف اثناء
ترصيف االعامل؟
□ جميع الوزراء يقومون بترصيف االعامل.
يسافر الوزير املعني اىل الخارج عند اللزوم.
ترصيف االعامل هو يف معناه الضيق حرفيا
اي االشياء الرضورية التي توجبها الرسعة
عىل طريقة قايض االمور املستعجلة.
■ ماذا ملست يف خالصة هذه االستقالة.
□ عندما اتكلم اغلب ضمريي ووجداين
والقانون الدستوري .ال تحل نزوايت
الشخصية يف مقام اقتناعايت .ما يحصل
يدل عىل هشاشة البنيان املؤسسايت يف
الدولة اللبنانية ،الننا مل نستطع بناء دولة
وال يوجد هنا منطق دولة يفرض نفسه
عىل الدويالت او االفرقاء والطوائف
واملذاهب .املطلوب تطبيق املواطنة.
ال مسلم وال مسيحيا اال بقدر ما نقدم
للدولة واملؤسسات.

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

Where your dreams count
04 - 72 72 44

For more Info
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الحدث
جورج شاهني

georgestchahine@gmail.com

آلية تقديم رئيس الحكومة استقالته:
ما بني الدستور والعرف
فرض اعالن استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري يف  4ترشين
الثاين من الرياض ،والتأخري يف التقدم بها خطيا اىل رئيس الجمهورية
ميشال عون ،ثم اعالن الرئيس املستقيل انه سيرتيث يف تقدميها،
قراءة من جوانبها السياسية والدستورية والوطنية .ما شهدته االيام
الـ 18الفاصلة بني الحدثني من وقائع ،تستحق القراءة نظرا اىل عدم
وجود نصوص واضحة يف الدستور حيال آلية تقديم االستقالة ،ومن
ثم اللجوء اىل ما تقول به التقاليد واالعراف

حملت "االمن العام" املشكلة بكل التساؤالت املنطوية
عليها ،ناهيك بالسابقة التي احدثتها استقالة رئيس
للحكومة من خارج البالد ،وانقطاعه عن التواصل مع
رئيس الجمهورية ،اضافة اىل الجدل املستفيض الذي
احاط باالستقالة دستورية ام غري دستورية ،اىل باحثني
يف القانون الدستوري هام الوزير السابق الدكتور عصام
نعامن واملحامي ميشال قليموس.

نعمان :الحكومة قائمة
وللحريري مزاولة اعماله
■ كيف تنظر اىل استقالة رئيس الحكومة
من الخارج وما هي الظروف الدستورية
التي تحكمها؟
□ من الواجب معالجة قضية استقالة رئيس
الحكومة يف ضوء احكام الدستور وال سيام
املادة  69منه التي تنص عىل آلية معينة
وحاالت االستقالة .غري ان العرف جرى عىل
اساس ان يتقدم رئيس الحكومة باستقالته
او باستقالة حكومته بكتاب او رسالة خطية
يودعها رئيس الجمهورية .هذا مع العلم انه
يف اواخر عهد الرئيس بشارة الخوري عام
 1952القى رئيس الحكومة سامي الصلح
خطابا ناريا معارضا لرئيس الجمهورية
واعلن فيه استقالة حكومته ،لكنه مل يقرن
هذه االستقالة الشفهية باستقالة خطية .مع
ذلك اصدر الرئيس بشارة الخوري مرسوما
باعتبار الحكومة مستقيلة وقام بتعيني
حكومة اخرى .الدستور كان يسمح بذلك،
كنا يف مرحلة ما قبل الطائف .وعندما
استقال الرئيس رشيد كرامي ومل يتقدم
باستقالة خطية جمدها الرئيس الجمهورية
الشيخ امني الجميل ومل يصدر آنذاك اي رد
يعب عن قبوله اإلستقالة ،بقي الرئيس
فعل ّ
كرامي رئيسا للحكومة يزاول مهامه من
دون بت باستقالته.
■ ما الذي تغري يف شأن هذه االستقالة
قبل الطائف وما بعده؟
□ يف الحالني قبل وبعد ،ليس هناك اية
آلية واضحة توجب تقديم استقالة خطية،
لكن العرف جرى ان يتقدم باستقالة
خطية.
■ انقطع االتصال بني رئيس الحكومة
املستقيل ورئيس الجمهورية عىل مدى
اسبوعني منذ "استقالة الرياض" كيف
قرأت ذلك؟
□ من الواضح ان رئيس الجمهورية العامد
ميشال عون اعترب استقالة الرئيس الحريري

الوزير السابق الدكتور عصام نعامن.

نعمان :ليس في الدستور
اشارة الى التريث او تراجع
عن االستقالة
من الرياض غري مكتملة لسببني مهمني:
اولهام انه قدمها وهو خارج البالد ،وثانيها
انه مل يتقدم بها خطية االمر الذي جرى
التزامه عرفا .عليه ميكن القول ان الرئيس
عون اعترب الحكومة قامئة طاملا ان الحريري
مل يحرض اىل بريوت وبالتايل مل يتقدم
باستقالة خطية .وما ان عاد اىل بريوت
واجتمع بالرئيس عون وفاتحه باستقالة
الحكومة بادره برضورة الرتيث يف ذلك
بالنظر اىل الظروف السائدة بحيث ُيجري
حوار يف ما بعد يتناول جميع االمور الخالفية
التي اشار اليها من الرياض .وافق الرئيس
الحريري واعلن ذلك يف مؤمتر صحايف .لذلك

تعترب الحكومة قامئة ومن حق الحريري ان
يزاول اعامله بصورة طبيعية.
■ هل هناك يف الدستور حديث عن
"الرتيث"؟
□ ليس يف الدستور ما يشري اىل الرتيث
او تقديم استقالة ثم الرتاجع عنها ،االمر
الذي يوحي بانه وحسب الدستور يقدم
رئيس الحكومة استقالة خطية ويتعني
عىل رئيس الجمهورية ان يقبلها ويطلب
منه االستمرار يف ترصيف االعامل اىل حني
صدور مرسوم قبول استقالة الحكومة
وتعيني حكومة بعد استشارات نيابية
ملزمة .عليه فان ما جرى يف حقيقة االمر
ان الرئيس الحريري مل يتقدم باستقالة
خطية ،بل اعرب عن نيته يف االستقالة
ولكن الرئيس عون اقنعه بعدم تقدميها
فكان ان استجاب الحريري.
■ هل ما اقدم عليه رئيس الجمهورية
سابقة مل نشهدها من قبل؟
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□ كال ليس يف ترصف رئيس الجمهورية
اية سابقة ،فهو عمليا مل يتسلم استقالة
رئيس الحكومة الخطية ولو تسلم كتابا او
نصا مكتوبا ،لوجب عليه تطبيق احكام
الدستور .يقبلها ويطلب منه ترصيف
األعامل اىل حني اجراء استشارات نيابية
ملزمة وتكليف من ترسو عليه هذه
االستشارات بغالبية نيابية من اجل تشكيل
الحكومة الجديدة بعد توافق رئيس
الجمهورية ورئيس الحكومة املكلف عىل
تشكيلها .ويقوم رئيس الجمهورية باصدار
املراسيم بقبول استقالة الحكومة السابقة
وتعيني الرئيس الجديد وتسمية وزرائها.
■ اال تعتقد ان استقالة رئيس الحكومة
حق شخيص ال يشاركه فيه احد؟
□ رئيس الحكومة مبوجب الدستور
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والعرف له الحق ان يستقيل متى شاء.
ولكن احيانا تعترب الحكومة يف حكم
املستقيلة عندما يستقيل اكرث من ثلث
اعضائها ،او عند نزع الثقة منها سواء
بطلب نيايب او بطلب من رئيس الحكومة
تبتها االكرثية النسبية للنواب الحارضين
يف جلسة قانونية .وعند انتخاب رئيس
جديد للجمهورية او وفاة رئيسها او
اجراء انتخابات نيابية جديدة تنهي والية
املجلس الذي منحها الثقة.
■ هل هناك من رشوط لعودة رئيس
الحكومة عن االستقالة؟
□ ليس يف الدستور اي نص يشري اىل امكان
تقديم استقالة رئيس الحكومة ومن ثم
العودة عنها .ميكنه ان يعرب عن نيته يف
تقديم االستقالة ويعدل عنها كام حصل يف

االمس .عليه ليس هناك اية قيود مفروضة
عليه سوى التي يحكمها الدستور.
■ كيف ينظر الدستور اىل ما شهده قرص
بعبدا يف  22ترشين الثاين املايض وتحديدا
عند قبول رئيس الحكومة متني رئيس
الجمهورية الرتيث يف تقديم استقالته؟
□ ليس من توصيف دستوري محدد
وواضح ملا شهده قرص بعبدا يوم االستقالل
كعملية ابداء نية رئيس الحكومة يف
االستقالة والعودة عنها بناء عىل طلب
رئيس الجمهورية .االستقالة ال تكتمل اال اذا
قدمت بصورة خطية اىل رئيس الجمهورية
وقيامه بقبولها .بالتايل ميكن اطالق توصيف
سيايس عليها وهو ما تفوه به الرئيس
الحريري بالذات يف بيانه قبل طلب رئيس
الجمهورية بالرتيث يف تقدميها.

قليموس :االستقالة قائمة
ما لم يتراجع عنها
■ هل يف الدستور ما يسمى "الرتيث"؟
□ يقول الدستور يف املادة  69منه
بنص رصيح بان الحكومة تعد مستقيلة
اذا استقال رئيسها او اذا خرست ثلث
اعضائها زائد واحدا او تويف رئيسها ويف
نهاية والية املجلس النيايب وعند انتخاب
رئيس جديد للجمهورية ويف حاالت فقدان
الثقة برئيسها او بها .ما شهدناه يف 22
ترشين الثاين تنطبق عليه ما تقول الفقرة
االوىل من هذه املادة  69لو تقدم رئيس
الحكومة باستقالته اىل رئيس الجمهورية.
الفقرة التي تعالج هذه القضية ال تنص
بصورة رصيحة عىل مكان االستقالة او
شكلها ما يعني ان التعبري او القرار الصادر
عن رئيس الحكومة باستقالته كاف
العتبار الحكومة مستقيلة وفق الدستور
وهو ما جرى يف الرياض .لكن عندما جاء
الرئيس الحريري اىل بريوت فهو مل يقل

انه كان مرغام عىل االستقالة ،ما يفرغ
اي تفسري بوجود االكراه املعنوي عىل
مضمون هذه االستقالة طاملا انه وبكامل
حريته اكد يف لبنان انه قدمها اىل رئيس
الجمهورية ،يعني ان االستقالة اخذت
طريقها الدستورية .يف مقابلته التلفزيونية
يف الرياض اكد الرئيس الحريري انه يلتزم
االعراف الدستورية والتي مل يرد يف شأنها
اي نص رصيح يف الدستور والتي تقيض
من الناحية الوطنية تقديم االستقالة اىل
فخامة رئيس الجمهورية ،وهو ما قام به
الرئيس الحريري يف بريوت عند عودته
اليها يوم عيد االستقالل .اي ان رئيس
الحكومة اكد عىل استقالته وعىل احرتام
االعراف الدستورية التي تقيض بتقدميها
اىل فخامة الرئيس .اما بالنسبة اىل موضوع
الرتيث ،فهو امر مل يرد يف الدستور اللبناين،
وبالتايل فان الرئيس الحريري مل يقل انه

هذا وهو موقف من باب االبوة املعنوية
لفخامته ،كونه الضامن لالستقرار يف البالد
واملؤمتن عىل الدستور .فهو الوحيد الذي
يقسم اليمني للحفاظ عىل سالمة الوطن
والدستور.

عاد عن استقالته .لكنه ايضا ،عندما سئل
لدى خروجه من لقاء مع دولة رئيس
مجلس النواب نبيه بري حول امكان عقد
جلسة ملجلس الوزراء ،مل يجب بل قال ان
لديه بريدا كبريا ميكن ان يوقعه يف الرسايا
او يف منزله ما يعني انه مل يبد حتى
اآلن اي موقف رصيح لجهة الدعوة اىل
انعقاد مجلس الوزراء ،وما يعني ايضا ان
الحالة الواقعية ملوضوع الرتيث يف اعطاء
االستقالة مفاعيلها .وان مجلس الوزراء
ينطبق عليه امر الرتيث سواء يف انعقاده
او يف اتخاذ اية قرارات جديدة من الوزراء.
نحن بالفعل امام سابقة دستورية جديدة
يف لبنان يتوجب معالجتها مبوجب نص
دستوري رصيح النها ثغرة اساسية يف آلية
تطبيق املادة  69من الدستور .اضافة
اىل وجوب تعديلها لجهة الزامية تقديم
االستقالة ضمن االرايض اللبنانية ومبوجب

املحامي ميشال قليموس.

كتاب خطي يرفع اىل فخامة الرئيس منعا
الي تفسري خاطىء يف املستقبل.
■ ما بني الرياض وبريوت تغريت امور
كثرية .استقال من الرياض واستقبل يف عدد
من الدول كرئيس حكومة .فام قراءتك
الدستورية لهذه الوقائع؟
□ طريقة التعاطي مع الرئيس الحريري خارج
لبنان تعود اىل الطريقة التي تريدها سلطات
تلك الدول التي لها ان تراه كام تريد رئيسا
مستقيال او غري مستقيل .يف كل الحاالت منذ
 4ترشين الثاين املايض تاريخ تقديم استقالته
من الرياض وحتى اليوم فإن النظرة اىل هذا
املوضوع سياسية وغري دستورية .بالتايل
حتى انتهاء فرتة الرتيث ومفاعيله ميكن ان
يعترب التعامل الخارجي معه عىل انه سيايس.
اما التعامل الداخيل وفقا الحكام الدستور
والعرف فال يوجد يشء اسمه تريث .وهو امر
جديد .ملا قدم استقالته اىل رئيس الجمهورية
مرة اخرى متنى عليه الرتيث .قرار قبولها
بصورة مطلقة هو حق لرئيس الجمهورية.
■ هذا يعني ان قرار استقالة رئيس
الحكومة حق له وحده .ما الذي يعنيه
ذلك دستوريا؟

قليموس :نحن امام
سابقة جديدة تعالج
بتعديل دستوري

□ انه حق مطلق وال ميكن الزامه مبا
ال يريده ،ال باالستقالة وال بالعودة عنها.
اال إذا كان ما هو مطروح يتصل بحاالت
االستقالة الست االخرى املحددة يف املادة
 69من الدستور قبل اعالن استقالته هو
بنفسه.
■ وفق ما تقوله هل ميكن اعتبار ان ما
اقدم عليه رئيس الجمهورية عند دعوته
رئيس الحكومة اىل الرتيث سابقة او عمال
غري قانوين؟
□ ان ما اقدم عليه رئيس الجمهورية
بدعوته رئيس الحكومة اىل الرتيث حق
معنوي لرئيس الجمهورية من باب
املصلحة الوطنية .عندها ميكن لرئيس
الجمهورية ان يتمنى ذلك وال حق له بطلبه

■ هل هناك يف الدستور رشوط او آلية
للعودة عن االستقالة؟ او اية مهلة معينة
للرتيث؟
□ ميكن للمعنيني القول ان الرتيث كان
مرشوطا باجراء مشاورات وحوار ،وقبل
رئيس الحكومة باألمر .لكن ذلك ال رشوط
له وال مهل محددة وهو ما اشار اليه
الحريري يف بيانه املكتوب .فقد تحدث
رصاحة عن مشاورات حول امور لها
طابع وطني .واذا مل تؤد هذه املشاورات
اىل نتائج ايجابية ميكن لرئيس الحكومة
تقديم االستقالة مرة اخرى وفق االصول
واالعراف الدستورية .يف حال عولجت
اسباب االستقالة تتحول املبادرة عندها
ايضا اىل رئيس الحكومة ،ويف يده ان يقرر
العودة عن االستقالة .يف الحالتني ميكنه
القول ان فرتة الرتيث انتهت وملا توافقنا
عىل ايجاد الحلول للقضايا املختلف عليها
ميكن للحكومة ان تستأنف مسريتها
الدستورية.
■ يف رايك اال يستدعي االمر تعديال لبعض
النصوص الدستورية ينهي النقاش حولها؟
□ اقرتحت سابقا بعض التعديالت
الدستورية لسد الثغر يف بعض النصوص
الدستورية وان الحالة املستجدة اليوم
هي من ضمنها .الواجب الوطني يكمن يف
تحصني وثيقة الوفاق الوطني لدرء لبنان
عن املخاطر الداخلية الناجمة عن عدم
وضوح الدستور وليس الجراء اي تعديل يف
التوازن الوطني .ذلك ان صالحيات رؤساء
املؤسسات الدستورية تبقى كام هي ولكن
الرضورة تكمن يف اعطاء رئيس الجمهورية
اآللية التنفيذية الدستورية لتطبيق املادة
 49من الدستور لتأمني ضامن حسن
تطبيق الدستور وسالمة الوطن.
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العيد 74

غاصب مختار

املنصة الرسمية يتقدمها الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري.

عرض عسكري في حضور رسمي كامل المواصفات

 22تشرين الثاني  :2017تثبيت اإلستقالل السياسي
انه العيد الرابع والسبعون لالستقالل ،وال يزال لبنان يحتفل به رغم كل املصاعب
واملشكالت االمنية والسياسية واالقتصادية التي مر فيها عىل مر عقود .احيا لبنان
يف  22ترشين الثاين عيد استقالله باحتفال رسمي وعسكري كامل املواصفات،
حرضه الرؤساء الثالثة وكبار رجال الدولة

قادة االجهزة االمنية ،وبدا املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم.

متيز احتفال هذا العام بحضور رئيس
الحكومة املستقيل سعد الحريري الذي
كان عائدا لتوه من باريس عىل اثر اعالنه
استقالته من الرياض عرب شاشة تلفزيونية.
متيز ايضا بوحدة وطنية سياسية وشعبية
واسعة ،والتفاف وطني كبري حول الدولة
واركانها ،وحول الجيش وقواه االمنية الذين
حققوا خالل هذا العام انجازات حصنت
االستقالل بالقضاء عىل مجموعات االرهابيني
التي احتلت جرود السلسلة الرشقية ،وكشف
عرشات شبكات االرهابيني والعمالء للعدو
االرسائييل وتوقيفهم.
كام متيز العيد بتأكيد االستقالل السيايس
وتثبيته عرب مواقف رئيس الجمهورية ،سواء
خالل زياراته الخارجية ام يف اثناء ازمة
استقالة رئيس الحكومة وغيابه عن لبنان
اكرث من اسبوعني ،وكذلك عرب مواقف رئيس
املجلس نبيه بري والقوى السياسية التي
اكدت ان قرار لبنان بات يف يده ،وان احدا ال

ميكن ان مييل عليه قرارا ميس سيادته وكرامة
الدولة والشعب والرموز فيه.
رغم الطقس املاطر ،شهدت جادة شفيق
الوزان عند الواجهة البحرية للعاصمة بريوت
عرضا عسكريا مميزا ،مبشاركة كل وحدات
الجيش والقوى العسكرية واالمنية االخرى.
شاركت فيه للمرة االوىل طائرات "سوبر
توكانو" النفاثة التي تسلمها الجيش قبل
اشهر قليلة ،عدا عن ارتداء عنارص الجيش
البزة العسكرية الجديدة املرقطة التي بدأ
العمل بها ملناسبة العيد .وكان قائد الجيش
العامد جوزف عون قد اهدى بزة منها اىل
رئيس الجمهورية قبل يومني من استخدامها.
بدأ العرض العسكري بعد اكتامل وصول
الرؤساء والضيوف الرسميني ،من وزراء
ونواب وسفراء ورجال دين وهيئات قضائية
وعسكرية واقتصادية واجتامعية وتربوية
ونقابية واعالمية ،اىل اركان قيادات الجيش
والقوى االمنية الذين شاركوا جميعا يف حفل
االستقبال الرسمي يف القرص الجمهوري بعد
العرض العسكري ،حيث كان الرؤساء الثالثة
يف استقبال املهنئني.
وفق تسلسل توقيت العرض ،وصل علم

رئيس الجمهورية يستعرض واىل جانبه وزير الدفاع الوطني الوحدات العسكرية املشاركة يف العرض.

الجيش اىل مكان االحتفال ،ثم وصل عىل
التوايل :رئيس االركان يف الجيش اللواء الركن
حاتم مالك ،قائد الجيش العامد جوزف
عون ،وزير الدفاع الوطني يعقوب الرصاف
الذي اخذ مكانه وسط رئيس االركان وقائد
الجيش يف انتظار وصول رئيس الجمهورية.
بعدها وصل الرئيس سعد الحريري فعزفت
له املوسيقى وادت له التحية واخذ مكانه

الرئيس عون يضع اكليال من الزهر عند النصب التذكاري للجندي املجهول.

عىل املنصة ،قبل ان يصل الرئيس نبيه بري
فعزفت له املوسيقى وادت له التحية واخذ
مكانه عىل املنصة.
التاسعة متاما ،وصل رئيس الجمهورية ميشال
عون وكان يف استقباله وزير الدفاع الوطني
وقائد الجيش ورئيس االركان ،وعزفت له
املوسيقى لحن التعظيم والنشيد الوطني.
واطلقت املدفعية  21طلقة ترحيبا ،ثم
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توجه اىل النصب التذكاري لرضيح الجندي
املجهول حيث وضع اكليال من الزهر وعزفت
املوسيقى معزوفة تكريم املوىت والزمة النشيد
الوطني والزمة نشيد الشهداء.
بعدما حيا علم الجيش ،صعد ووزير الدفاع
الوطني يف سيارة جيب عسكرية مكشوفة
وتبعهام قائد الجيش ورئيس االركان مستقلني
سيارة جيب مكشوفة ،واستعرضوا الوحدات
املشاركة يف العرض.
افتتح العرض العسكري بتشكيل من
الطوافات العسكرية التي حملت االعالم
اللبنانية وعلم الجيش ،فاطلقت بالونات
بالوان العلم اللبناين فوق مكان االحتفال ،ثم
استأذن قائد العرض العسكري العميد الركن

عدد  - 51كانون األول 2017

اللواء ابراهيم مهنئا الرئيس باالستقالل يف استقبال القرص الجمهوري.

االمن العام في العرض العسكري

فادي داود رئيس الجمهورية ببدء العرض.
بدأ عرض الوحدات الراجلة وهي عىل
التوايل :موسيقى الجيش ،اعالم القوى
العسكرية املشاركة ،بيارق الوحدات ،قوات
االمم املتحدة العاملة يف الجنوب ،الكلية
الحربية ،القوات الربية ،القوات البحرية،
القوات الجوية ،معهد التعليم ،لواء الحرس
الجمهوري ،افواج الحدود الربية االول والثاين
والثالث والرابع ،فرقة مكافحة الشغب،
موسيقى قوى االمن الداخيل ،فصيلة مشاة
راجلة من قوى االمن الداخيل ،فصيلة مشاة
من املديرية العامة لالمن العام ،فصيلة
من االناث يف املديرية العامة لالمن العام
وهو امر ميز مشاركة املديرية يف العرض،

فصيلة من مديرية امن الدولة ،فصيلة من
الجامرك ،الطبابة العسكرية ،املركز العايل
للرياضة العسكرية ،مدرسة التزلج  -االرز،
فوج االطفاء ،فصيلة ن ّقابني ومفرزة الكالب
البوليسية ،مجموعات من اللجنة االوملبية،
اتحاد كشاف لبنان ،املتفوقون يف جامعات
لبنان ،مجموعة خيالة من املديرية العامة
لقوى االمن الداخيل.
بعدها سارت الوحدات الخاصة والقوات
الضاربة وفق الرتتيب االيت :افواج التدخل،
رسية خاصة من الفهود يف شعبة املعلومات
يف قوى االمن الداخيل ،فرع الحامية والتدخل
ورسية من املجموعة الخاصة يف وحدة الرشطة
القضائية ،رسية من الحرس الحكومي ،رسية

من شعبة املعلومات فرع الحامية والتدخل،
رسية راجلة من دائرة الرصد والتدخل يف
االمن العام ،رسية فوج املغاوير ،رسية فرع
مكافحة االرهاب والتجسس ،رسية الفوج
املجوقل ،رسية فوج مغاوير البحر.
ثم بدأ عرض الوحدات املؤللة وهي :رسية
اشارة من الجيش ،الرشطة العسكرية ،فوج
املغاوير ،فوج املجوقل ،فوج التدخل الرابع،
فوج املدرعات االول ،فوجا املدفعية االول
والثاين ،قوى االمن الداخيل ،الدفاع املدين،
فوج االطفاء والصليب االحمر.
ونفذت سفن تابعة لسالح البحرية عرضا يف
القاعدة البحرية عىل مراحل متقطعة حيث
اطلقت ابواقها يف عرض البحر.
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العيد 74
مواجهة كل من يحاول تعكري صفو
االمن واستهداف االنسان وحريته ،ويف
العمليات االستباقية املميزة ومداهمة
اوكار الخارجني عن القانون ،وصوال اىل
الواقعة الكربى يف معركة فجر الجرود.
وما كان هذا ليتحقق لوال القرار السيايس

العميد الركن روالن ابوجودة يلقي يف العسكريني النرشة التوجيهية.

التهديدات املتكررة للعدو
االسرائيلي تزداد وتيرتها

يف اثناء عزف نشيد املوىت والنشيد الوطني ونشيد الشهداء.

األمن العام أحيا الذكرى الرابعة والسبعين لإلستقالل

اللواء إبراهيم :عهدنا السعي إلى تعزيز اإلستقرار

اكد املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ان ما قامت به املديري ُة العامة
لالمن العام منذ سبع سنوات اىل االن ،شكل عالمة فارقة يف القدرة عىل بناء الدولة
ِ
ومؤسساتها عىل مبدأ تطبيق القوانني والتزام الشفافية ومحاربة الفساد
يف الذكرى الرابعة والسبعني لالستقالل
الوطني ،خاطب املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم العسكريني
واللبنانيني ،متعهدا العمل يف العام
املقبل من اجل تحقيق هدفني :توسيع
مساحة االستقرار واالمن يف البالد وعلـى
الحدود ،وامليض فـي خطة تحديث
االدارة والخدمة يف االمن العام.
ككل عام احيت املديرية العامة لالمن
العام ذكرى االستقالل يف سلسلة
احتفاالت صباح  22ترشين الثاين ،يف
املكاتب والدوائر املركزية واالقليمية ،يف

كل املناطق اللبنانية.
بعد رفع العلم وسط مراسم تقليدية
تليت النرشة التوجيهية للواء ابراهيم يف
املناسبة.
يف باحة مقر االدارة املركزية للمديرية
العامة يف املتحف ،جرى االحتفال برئاسته
ممثال بالعميد الركن روالن ابوجودة
حرضه عدد من الضباط والعسكريني.
عىل وقع نشيد املوىت ،وضع العميد الركن
ابوجودة اكليال من الزهر عىل النصب
التذكاري لشهداء االمن العام ،ثم القى
عىل العسكريني النرشة التوجيهية:

"ايها العسكريون،
تحتفلون اليوم بعيد االستقالل الرابع
والسبعني يف اجواء امنية مستقرة ،نتيجة
انحسار الخطر املبارش لالرهاب بعد
طرده اىل خارج الحدود بفضل التضحيات
الغالية لقواتنا العسكرية واالمنية .لكن
يف املوازاة ،هناك اخطار تزداد وتريتها،
خصوصا التهديدات املتكررة للعدو
االرسائييل وخروقاته الجوية والبحرية
املجتمع
والربية اليومية ،عىل مرأى من
ِ
الدويل وسمعه .او تلك املتأتية من خطر
االرهاب وخالياه التي تسللت اىل بلدان
حتى قبل ان يندلع يف املنطقة الحريق
الذي دمر دوال وهدد حضارات .وقد
افضت رؤيتنا االمنية وخططنا العسكرية
اىل نجاحات استثنائية ،تجسدت يف

وضع اكليل الزهر عىل نصب الشهداء.

املوحد والدعم الشعبي من اجل ان العام منذ سبع سنوات اىل االن ،شكل
عالمة فارقة يف القدرة عىل بناء الدولة
يبقى لبنان وطنا للسالم واالمان.
ومؤسساتها عىل مبدأ تطبيق القوانني
والتزام الشفافية ومحاربة الفساد ،الن
ايها العسكريون،
ما قامت به املديرية العامة لالمن كل فرد منا نذر نفسه لخدمة وطنه

وشعبه ،وتسهيل امور كل مقيم ووافد مبا
يعكس الصورة الحقيقية للبنان املتميز
بقيمه وحضارته ،ومهمتكم االساس
تقديم النموذج االمثل واالفضل يف كل
املواقع التي تعملون فيها.
انتم مدعوون اىل الوفاء بقسمكم لحامية
االستقرار ،ومواكبة االستحقاقات املنتظرة
بعيدا من اية تجاذبات او اهواء ،لضامن
مناخات االمان والدميوقراطية ،ليك تكونوا
مدعاة فخر ملؤسستكم ومواطنيكم ،ومثاال
يف التمسك بالقيم العليا ورفض املحاباة
واستغالل النفوذ ومحاربة الفساد لتشكلوا
الصورة البهية عن لبنان وشعبه.
ايها العسكريون،
تحتم االيام املقبلة عليكم تقديم املزيد
من الجهد والتضحية ،الن عمل الحارض
واملستقبل تتمة ملا نفذناه من خطط يف
تطوير االدارة اىل حد بلوغها االحرتاف،
وابعادها عن البريوقراطية القاتلة ،وبالتايل
تكريس املديرية العامة لالمن العام
مؤسسة رسمية تعتمد املكننة يف تنفيذ
املعامالت ،محكومة بالقوانني ،مصانة
باملهارات البرشية وادائها املميز ،ومتددها
االفقي والعمودي جراء اعتامد الدورات
التخصصية املتقدمة يف شتى املجاالت.
ايها العسكريون،
عهدنا للبنانيني هذا العام يتمثل يف
تحقيق هدفني اثنني:
العمل من اجل
ِ
• توسيع مساحة االستقرار واالمن يف البالد
وعىل الحدود ،بالتنسيق والتعاون بني
مؤسساتنا العسكرية واالمنية ،والثبات
والحزم عىل الحسم وعدم التهاون ،الي
سبب من االسباب ،يف مكافحة االخالل
باالمن والجرمية واالرهاب وعمالء العدو
االرسائييل.
• امليض يف خطة تحديث االدارة والخدمة
يف املديرية العامة لالمن العام من خالل
اعتامد املكننة الكاملة يف كل مكاتبها
ودوائرها ومراكزها ،حتى بلوغ مرحلة
التخيل نهائيا عن املعامالت الورقية
مواكبة التطور عىل املستوى العاملي".
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دائرة امن عام بريوت االقليمية.

دائرة امن عام
مرفأ بريوت.

مركز امن عام املصنع الحدودي.

مركز امن عام العريضة الحدودي.

27

28

عدد  - 51كانون األول 2017

عدد  - 51كانون األول 2017

تحقيق
داود رمال

aborami20@hotmail.com

وقائع وأرقام جعلت ملف النازحين السوريين أولوية

إستنفار رئاسي وحكومي لح ّل العودة اآلمنة

يعترب لبنان قياسا مبساحته الدولة التي تحتضن عىل ارضها اكرب عدد من النازحني
والالجئني من مختلف الجنسيات .يأيت يف طليعتهم النازحون السوريون الذين ازداد
عددهم باطراد منذ بدء الحرب يف سوريا .يليهم الالجئون الفلسطينيون الذين
هجروا من ارضهم نتيجة االحتالل االرسائييل والجرائم التي ارتكبها يف حقهم
مل يعتد لبنان اال عىل التصدي ملسؤولياته
االنسانية .فلم يقفل بابا امام نازح او الجئ
انطالقا من ان االقامة يفرتض ان تكون
موقتة وقصرية .غري ان االمر وصل اىل حدود
تفوق القدرة عىل التحمل ما دفع رئيس
الجمهورية ميشال عون اىل جعل هذا امللف
يف سلم اولويات العهد ،بالتزامن مع اعادة
رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري احياء
اللجنة الوزارية الخاصة مبتابعته ومعالجته.
هناك اكرث من سبب دفع ملف النزوح
السوري اىل واجهة االهتامم واملتابعة:
ـ سبب حيس ملسه رئيس الجمهورية خالل
ترؤسه وفد لبنان املشارك يف اعامل الجمعية
العمومية لالمم املتحدة يف دورتها الثانية
والسبعني .شاءت املصادفة ان يكون موجودا

مجلس الوزراء مجتمعا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.

يف القاعة الكربى يف اثناء القاء الرئيس
االمرييك دونالد ترامب خطابه ،ما سمح
له بان يشاهد ويسمع ،ان بلغة الجسد
والتعابري او بالعبارات ،هذا التصميم عىل
ان النازحني سيبقون حيث هم .تضاف اىل
ذلك سلسلة من االتصاالت واللقاءات التي
عقدت عىل غري مستوى ،افضت اىل خالصة
مفادها انه قد يكون هناك امر مريب يف
هذا املوضوع.
ـ سبب واقعي اذ ان حجم النازحني صار اكرب
بكثري من قدرة لبنان عىل االحتامل .علام
ان رئيس الجمهورية يتلقى يوميا تقارير
من كل االدارات واالجهزة اللبنانية كل يف
مجال اختصاصه ،تشري اىل ان العبء يتحول
اىل مأساة مزدوجة عىل السوريني النازحني

لجهة بؤسهم وفقرهم وحرمانهم ودفعهم
اىل حاالت غرائزية .وتنعكس املأساة ايضا
عىل الدولة اللبنانية لعدم قدرتها عىل
التحمل دميوغرافيا وال اقتصاديا وال بيئيا
وحتى امنيا وعسكريا ،الن وجود هذا العدد
الكبري واملنترش عىل مساحة لبنان يحتاج اىل
جهد امني كبري جدا.
عندما ننظر اىل هذه االسباب ،ونجد ان
من يوصف بـ"حاكم العامل" الرئيس االمرييك
يؤكد عىل بقائهم يف مكانهم ،معطوفا عىل
تقرير منذ سنتني لالمني العام السابق لالمم
املتحدة بان يك مون وصل فيه اىل حد
الدعوة اىل تجنيس النازحني السوريني ،وان
استلحق مبالحظة ان لبنان ليس مقصودا.
وبناء عىل سلسلة اتصاالت اظهرت عدم
اهتامم من الدول ،دفع الدولة اللبنانية
وعرب رئيسها ،اىل اعالن االستنفار العام يف
موضوع النازحني .هذا االستنفار جاء ليؤكد
الشكوك والريبة لدى القيادات اللبنانية النه
عندما طرح املوضوع ووجه باستنفار من
بعض املجتمع الدويل بانه ممنوع عودة اي
نازح ،وكان مفيدا النه كشف بعض النيات
املريبة لدى بعض االوساط وفضحها.
لعل االجتامع الذي ترأسه عون يف القرص
الجمهوري لسفراء  3+5يف  16ترشين االول
املايض كشف املزيد من النيات ،الن سؤال
رئيس الجمهورية اىل السفراء كان بسيطا
وواضحا جدا ،حيث خاطبهم بالقول :انتم
تقولون ان العودة ال تكون اال طوعية .اذا
اراد نازح سوري يف لبنان واختار وابدى
االرادة الطوعية بالعودة اىل سوريا فلامذا
متنعونه؟ ملاذا التهويل عليه والوصول اىل
حد التهديد ببيانات رسمية من ان اي عودة
هي عىل مسؤولية النازح؟
هذا السؤال مل يجب عنه احد من املعنيني،
ما زاد من تأكيد الشكوك والريبة وتصميم
العهد عىل مقاربة املوضوع للوصول اىل

الرئيس عون يرئس اجتامع سفراء .3+5

حلول تضمن عودة حرة وامنة وكرمية .ومن
املؤكد ان هذا االمر ال يحصل اال بشكل
تدريجي وانتقايل ولكن ال بد من ان يبدأ.
كام ان الريبة والشكوك لدى القيادة اللبنانية
من ان تكون هناك مخططات ّ
تحض لسوريا

ورمبا لغريها ،وان هناك نيات لالبقاء عىل
النازحني كاحتياط دميوغرايف واستخدامهم
لتنفيذ هذا املخطط.
ال ينطلق لبنان من فراغ يف مقاربة الحلول
مللف النازحني السوريني ،امنا من مؤرشات

لجنة وزارية ملتابعة النزوح السوري
• شكلت لجنة وزارية ملتابعة موضوع النزوح السوري اىل لبنان برئاسة رئيس مجلس
الوزراء سعد الحريري وعضوية :نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباين ،وزير
الرتبية مروان حامده ،وزير املال عيل حسن خليل ،وزير الخارجية واملغرتبني جربان باسيل،
وزير الداخلية والبلديات نهاد املشنوق ،وزير الدولة لشؤون النازحني معني املرعبي ،وزير
الشؤون االجتامعية بيار بوعايص ،وزير االقتصاد والتجارة رائد خوري.
• ابرز املؤمترات الدولية التي عقدت ملعالجة قضية النازحني السوريني:
 -1متكن مؤمتر املانحني الدويل الذي استضافته الكويت يف  2013/01/31من جمع اكرث من
بليون دوالر ملساعدة السوريني الذين يعانون مبارشة من النزاع الدامي.
 -2اختتم مؤمتر املانحني الذي استضافته الكويت يف  2014/01/16اعامله بتعهد تقديم اكرث
من  2,4مليار دوالر الغاثة الشعب السوري.
 -3شهد املؤمتر الدويل الثالث للامنحني لدعم الوضع االنساين يف سوريا الذي عقد يف الكويت
يف  2015/4/1تعهدات من  10دول ،باالضافة اىل االتحاد االورويب ،تجاوزت ثالثة باليني
دوالر ،ما شكل اكرث من ثلث املتطلبات التي اعلنتها االمم املتحدة وتبلغ  8,4باليني دوالر.
 -4اختتم مؤمتر لندن الدويل لدعم سوريا واملنطقة اعامله يف  2016/02/05وحرضته 70
دولة ،باالضافة اىل منظامت اقتصادية وانسانية وهيئات من القطاع الخاص .نجح املؤمتر يف
جمع تعهدات بدفع نحو  11مليار دوالر اىل دول الجوار ملعالجة ذيول ازمة النازحني وذلك
حتى عام  ،2020منها لبنان .واعطى وعودا مبزيد من الدعم لدول الجوار التي تعاين من
ارتدادات اقتصادية خطرية ،السيام يف لبنان واالردن.

واحصاءات اعدتها املنظامت الدولية املعنية
بهم يف لبنان ،وسلمت اىل السفراء يف خالل
اجتامع  3+5يف بعبدا تفيد بااليت:
•  %40من السجناء يف لبنان سوريون،
والنسبة االكرب من الجرائم يرتكبها سوريون.
• ازداد معدل بطالة اللبنانيني  ،%30علام
انه مل يتخط  %10حتى عام  ،2015الن اليد
العاملة السورية استولت عىل وظائفهم.
• تهريب قسم كبري من البضاعة السورية
ذات الكلفة االدىن.
• وظائف ومهارات سورية يف لبنان :مساحون،
مهندسون ،حالقون ،سائقو شاحنات وباصات
مدارس ،موزعون،Delevery، Valet parking ،
وهو قطاع مهم يؤمن اكرث من  300الف فرصة
عمل.
• ارتفاع النفايات بسبب الزيادة السكانية
واالستهالك اليومي الن مدخولهم زاد
وغالبيتهم لديهم مدخوالن ،مدخول
املساعدات التي تأتيهم من الدول املانحة،
ومدخول من العاملة يف لبنان.
• يشكل النازحون السوريون  %40من
عديد الشعب اللبناين من دون احتساب
الوالدات.
• يحتاج لبنان سنويا اىل  35الف فرصة
عمل ،وال يبتكر منها سوى  12الفا يف احسن
االحوال.
• يعمل يف قطاع البناء والبنى التحتية نحو
 350الف عامل سوري.
• يشتغل يف قطاع الزراعة نحو  404االف
عامل سوري.
• احيص يف البقاع  380مطعام سوريا.
• زادت الخسائر الرتاكمية نحو  21مليار
دوالر.
• تحول ميزان املدفوعات من فائض بقيمة
 3,3مليارات دوالر اىل عجز يقارب 5,1
مليارات دوالر.
• ارتفع عجز املالية العامة من  %5,7من
الناتج املحيل اىل اكرث من .%8
• بلغت التكلفة املالية لتداعيات االزمة
السورية عىل الخدمات العامة ،من انفاق
صحي وتعليمي وما شابه  650مليون دوالر.
• تراجع القطاع السياحي نحو ،%37
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مثة خشية من مخطط ّ
يحض لالبقاء عىل النازحني يف لبنان.

علام ان لبنان يتكل عىل السياحة الربية
التي تؤمن سنويا دخول نصف مليون سائح،
فهبط العدد اىل صفر تقريبا.
• تراجع عدد السائحني العرب نحو .%59
• تدين مبيعات القطاع العقاري والبناء نحو
.%30
• ترد خطري يف الخدمات العامة والبنى
التحتية ،اذ ان السوريني الذين كانوا
يستهلكون نحو  340ميغاواط كهرباء حتى
عام  2014تضاعفت نسبة استهالكهم يف

النازحون السوريون  %40من عديد الشعب اللبناين.

العام  2017بعدما تضاعف عددهم منذ
ثالث سنوات حتى اليوم ،وبلغت فاتورة
الكهرباء التي يستهلكونها نحو  100مليون
دوالر فيام يشرتي لبنان شهريا من سوريا
كهرباء بقيمة  35مليون دوالر.
• حصة النازحني  6ماليني رغيف يوميا.
• تضاعف نسبة النفايات الصلبة ومياه
الرصف الصحي زاد من خطورة ازمة
النفايات املوجودة اساسا يف لبنان والتي مل
تتوافر لها مخارج حلول حتى اليوم.

• تفاقم ازمة السري بنسبة  40اىل .%50
•  %80من املهاجرين اللبنانيني ما دون
الـ 35عاما.
•  %40من خريجي الجامعات عاطلون عن
العمل.
•  %50من الذكور و %30من النساء
يهاجرون بعد نحو سنة من تخرجهم.
•  %50من وظائف اللبنانيني من دون عقود
عمل.
•  %48هي نسبة الهوة بني التعليم وسوق
العمل.
• انخفضت االستثامرات االجنبية املبارشة
نحو .%45
• تراجع النمو من  %9اىل صفر.%
• ارتفعت البطالة من  %11اىل نحو ،%30
من بينها  %35يف صفوف الشباب ( %50يف
عكار مثال).
• بلغ عدد العاملني السوريني الذين تفوق
اعامرهم  15سنة ،حواىل  930الف سوري
( %62من النازحني).
• ارتفعت نسبة اللبنانيني الذين يعيشون
تحت خط الفقر اىل  ،%32ومثة  %60منهم
يف مناطق ذات كثافة اسالمية كعكار والبقاع
الشاميل.
استنادا اىل كل هذه االرقام والحقائق،
فان ما يقوم به لبنان من اجل حل ملف
النازحني السوريني يعترب من البديهيات
الوطنية ،بعدما متت اثارة املوضوع يف
االمم املتحدة ،وبعدما تبني يف اجتامع
سفراء الدول الخمس الكربى وممثلة
االتحاد االورويب وممثلة االمني العام
لالمم املتحدة وممثل جامعة الدول
العربية الذين استمعوا اىل رشح مسهب
عن املوضوع ،ان هناك اختالفا يف وجهات
النظر .فقد ارص هؤالء عىل عودة النازحني
بعد ايجاد حل سيايس لالزمة السورية،
وهو ما مل يقبل به لبنان الذي يعترب هذا
االمر مثابة ذريعة لعدم ايجاد حل يف
سوريا .سيبقى لبنان ،رئيسا ومجلسا نيابيا
وحكومة ،مستنفرا اىل ان تبدأ املعالجة
العملية التي تقوم عىل وضع عودة
النازحني عىل سكة قطار العودة ،حتى ال
يكون اي حل عىل حسابه.
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تحقيق
غاصب مختار

الصائغ :أولوية سياسة وطنية للنازحني
والعودة اآلمنة تؤمنها مسارات أمم ّية
يستمر ملف النزوح السوري ضاغطا عىل لبنان عىل املستويات السياسية واالقتصادية
واالجتامعية واالمنية والقانونية والديبلوماسية .ال تزال املعالجات قارصة عن ايجاد
حل جذري للملف ،نظرا اىل ما يكتنفه من صعوبات نتيجة الرصاعات االقليمية
والدولية حول االزمة السورية ،ما يجعل االراء منقسمة داخليا وخارجيا بني مستعجل
عودة النازحني ،ومن يفضل انتظار الحل السيايس
مع تفاقم ازمة النازحني السوريني وانعكاساتها
السلبية عىل لبنان ،خاصة مع تراجع الدعم
الدويل املايل بشكل ملحوظ والتقدميات
الخدماتية ،تطرح اسئلة ما اذا كانت توجد
مقاربات جديدة لدى وزارة شؤون النازحني
او املنظامت الدولية ملعالجتها .يف ظل اختالف
االراء بني اعضاء اللجنة الوزارية الخاصة
بقضية النازحني ،كيف يجري العمل االن عىل
امللف؟ هل هو مك ّمل لعمل اللجنة الوازرية
الخاصة به؟ هل من تعارض بني رؤية الحكومة
اللبنانية ورؤية الهيئات الدولية والدول املعنية
باالزمة السورية واين يكمن؟ ام ان املسعى
هو اليجاد تكامل بني الرؤيتني؟ ما هو الحل
االرسع واالسلم مبا يؤمن مصلحة لبنان؟
بدأت حكومة الرئيس سعد الحريري ،قبل
االستقالة االخرية ،معالجات مختلفة قليال
عن املعالجات السابقة التي كانت تعتمد
عرب استجداء الدعم املايل من الدول املانحة.
وكانت يف صدد تنفيذ برنامج احصاء عدد
النازحني وعدد الوالدات بينهم ،وحرص دخول
السوريني وتحديدهم وفقا لحالة كل منهم
(مريض او سائح او مسافر ترانزيت او الجىء
او عامل) لتبني عىل اليشء مقتضاه يف طريقة
التعامل مع كل حالة.
اما ابرز عناوين خطة العمل الحكومية فهي:
• لبنان ليس بلد لجوء.
• موضوع تسجيل النازحني اوال لدى املفوضية
العامة لشؤون الالجئني ولدى املديرية العامة
لالمن العام.
• تسجيل الوالدات حتى ال يتم تسجيلهم
كمكتومي قيد.

• توفري عودتهم عرب االمم املتحدة فور توافر
الحل السيايس لالزمة السورية ،لكن من دون
اقفال الحدود امام من يرغب يف العودة
الطوعية .عىل ان تتم العملية يف ارشاف االمم
املتحدة التي يرى الوزراء ان عليها هي ان
تحدد املناطق االمنة واملستقرة والتي ميكن
ان يعود اليها النازحون.
االهم يف خطة الحكومة حسبام اعلن
رئيسها وقدمها يف مؤمتر بروكسل الدويل يف
حزيران املايض ،حض الدول املانحة والشقيقة
والصديقة عىل االستثامر يف مشاريع البنى
التحتية اللبنانية لتتمكن من استيعاب
خدمات اعداد النازحني املتزايدة ،وتوفري
فرص عمل للبنانيني والسوريني .لذلك توصل
الحريري خالل زياراته لواشنطن وروما
وباريس وموسكو ،اىل االتفاق عىل عقد
ثالثة مؤمترات دولية يف العام املقبل ،احدها
مخصص ملعالجة ازمة النازحني ،وتخفيف
اعباء لبنان عرب خطط االستثامر يف البنى
التحتية ،وتحفيز الدول والرشكات عىل هذا
املرشوع.
يبقى السؤال :هل تستجيب الدول املانحة
واملعنية باالزمة السورية متطلبات الحل
الواقعي والعميل الزمة النازحني ولتخفيف
العبء عن لبنان ،ام تبقى املراوحة يف معالجة
امللف اىل حني نضوج الحل السيايس لالزمة
السورية ،مبا يوفر عودة تلقائية للنازحني،
خاصة مع بدء عمليات اعادة اعامر سوريا؟
يف هذا السياق ،يقول الخبري يف السياسات
العامة والالجئني زياد الصائغ لـ"االمن
العام" ،من موقعه كمراقب ملجريات ما

آلت اليه معالجات هذه القضية الدقيقة،
انه "اذا كان مثة سجاالت سياسية مستعرة ملا
تزل تعطل مسار التوافق عىل سياسة عامة
وطنية جامعة تجاه النزوح وتداعياته ،فال
بد من مساحة مقاربة علمية هادئة تقرأ
يف التحديات واملخاطر ،السيام ان حركة
هادئة يقوم بها رئيس الجمهورية ميشال
عون ورئيس الحكومة سعد الحريري،
كل من موقعه ،للحد من وطأة املخاطر،
وتجنيب لبنان توترات قد تؤثر عىل استقرار
فيه حمته القوى العسكرية واالمنية باغىل
التضحيات".
ويرى ان من "املؤسف ان نكون قد تأخرنا
يف اقرار سياسة عامة وطنية حتى االن،
عىل الرغم من ان وزارة الدولة لشؤون
النازحني ،ويف مسار تشاوري مؤسسايت،
انجزت مسودة متكاملة لهذه السياسة
العامة تحت عنوان "الكرامة للنازحني
تحت سيادة الدولة والتمهيد للعودة".
يضيف" :هناك من التبس عليه التمييز
بني مبادئ سياسة عامة وتدابري واجراءات،
مبعنى واجب التوافق عىل الثوابت قبل
االنخراط يف تنفيذ قرارات قد ال تتواءم
مع مصالح لبنان العليا ،بقدر ما تتواءم
مع اجندات سياسية خاصة" .لكنه يدعو
اىل "تنزيه مقاربة ملف النزوح السوري
عن منزلقات الشعبوية والدمياغوجية
والسياسية واالرتجال ،واالقرتاب اكرث
وبتواضع من الحلول العلمية والعمالنية
القامئة عىل رضورة تنظيم وجود النازحني
حتى عودتهم ،او باالحرى بدء االعداد
لعودتهم  -ومل ال -اىل مناطق القلمون
حيث يبلغ النازحون منها ،وبحسب
احصاءات دقيقة ،نحو  500الف نازح".
عن العائق امام عودة هؤالء ،يعترب الصائغ
ان "مثة ضامنات قانونية وامنية وحياتية
يجب ان توفرها هيئات االمم املتحدة ليك

الخبري يف السياسات العامة والالجئني زياد الصائغ.

يعودوا ،امال يف ان يبادر لبنان اىل الطلب
من االمم املتحدة تقدير املوقف حول
امكان العودة اىل هذه املناطق ومراحلها
والنازحني الذين ميكن ان تشملهم هذه
العودة .لكن هذه العملية معقدة
وتستأهل محاكاة حامية هوية النازحني
الوطنية بداية ،تخفيفا لالعباء عن لبنان".
يف مسألة الخالف داخل اللجنة الوزارية،
يدعو الصائغ اىل تق ّبل "ان مثة سياسة
عامة انجزت ،ومثة توافقات نسجت،
ومن مصلحتنا ابقاء هذه القضية يف حيز
الرتاشق السيايس واالعالمي".
عن الحل االرسع واالسلم مبا يؤمن مصلحة
لبنان؟ يؤكد ان "لبنان عضو مؤسس يف
جامعة الدول العربية واالمم املتحدة،
وهو معني باالحتكام اليهام يف حل اي ازمة
يعاين منها ،عنيت االزمات الكيانية كازمتي
اللجوء الفلسطيني والنزوح السوري .من
هنا فان اطالق النار عىل املجتمع الدويل
مدمر للبنان ،وباالحرى سلوك القنوات
االممية والدولية بديبلوماسية صادقة
متامسكة لتدعيم رؤية لبنان لعودة
النازحني .بالتايل ال بد من ان يجلس لبنان
بفاعلية يف مساري مفاوضات جنيف
ومفاوضات استانة ،مبا هو معني بحل

تأخرنا في اقرار سياسة
عامة وطنية حتى االن
يمكننا التحضير لعودة
نازحي القلمون

ازمة النزوح السوري يف العمق ،ليطرح
تصوره للعودة بعيدا من االستنفارات
الطائفية واالستعراضات الفوقية النافية
لتوازنات دقيقة يقوم عليها لبنان .الجلسة
الخاصة ملجلس االمن اساسية والجلسة
الخاصة لجامعة الدول العربية اساسية
ايضا .وجود لبنان كعضو مراقب يف مسار
جنيف واستانة اسايس ،والتنسيق بني
هيئات االمم املتحدة يف لبنان وهيئات
االمم املتحدة يف سوريا اسايس ايضا .كل
هذه الدينامية متهد لعودة النازحني،
وهذه هي الديبلوماسية الفاعلة".
وعام اذا كان هناك من تعارض بني رؤية

الحكومة اللبنانية ورؤية الهيئات الدولية
والدول املعنية باالزمة السورية واين
يكمن؟ ام ان هناك قواسم مشرتكة يجري
العمل عليها؟ يقول" :لبنان معني بالتنسيق
الكامل مع الهيئات االممية واملنظامت
الدولية للتمهيد لعودة النازحني اىل سوريا،
وهو عىل تعاون كبري معها يف ما يعنى
بالتدخل االغايث عىل مختلف الصعد .املهم
هو ما حسمته مواقف ممثيل هيئات
االمم املتحدة يف لبنان من انها تريد عودة
النازحني عىل ان تكون طوعية وامنة،
والهيئات الدولية معنية بتطبيق معايريها.
يف تقديري ان العودة يجب ان تكون
امنة ،ويجب بناء دينامية عمل مشرتكة
مع االرسة الدولية لتأمينها من دون تأخري.
اعتقد ان االشكالية تكمن يف بناء هذه
الدينامية املوامئة بني مقتضيات السيادة
واالمن القومي للبنان ،ومواثيق االمم
املتحدة وجامعة الدول العربية".
عن الدعم املايل الدويل للبنان ،يجد الصائغ
انه خجول ومقرص ،السيام ان لبنان مل
يستحصل حتى كانون االول املايض سوى
عىل حواىل  %35من املساعدات املخصصة
له .هنا ال بد من التأكيد عىل اهمية
التكامل بني املقاربة االغاثية للنازحني
واملقاربة التنموية للمجتمعات املضيفة.
وهذا ما تعمل عليه الحكومة من خالل
املخطط االستثامري التموييل لتطوير البنى
التحتية التي قد تؤهل لبنان للعب دور
اسايس يف اعادة اعامر سوريا".
ويعترب ان "عودة النازحني حتمية حامية
لهويتهم ،ويجب انجاز خطوات فاعلة يف
هذا االطار من خالل ديبلوماسية تقوم
بالتشبيك املنهجي اكرث من االسرتسال
الخطايب .حتام انتظار الحل السيايس
عىل ما يبدو غري منطقي ،لكن االهم هو
تقديم ضامنات للعائدين ،فلبنان ملتزم
القانون الدويل".
ويحذر الصائغ اخريا من االنسياق اىل
استثارة غرائز اللبنانيني والنازحني السوريني،
وتسعري التوترات يف ما بينهم ،مؤكدا ان هذا
االمر ال يخدم االستقرار يف لبنان ويضحي
بانجازات القوى العسكرية واالمنية.
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مقابلة

مارلني خليفة

@MARLENEKHALIFE

إستقرار لبنان أمر مهم ،والمنطقة ال تحتاج إلى قضية جديدة

سفير تركيا :سياسة النأي بالنفس أساسية

تنتهج تركيا سياسة خارجية واقعية .فهي متحالفة مع روسيا وايران ،ومتد اليد اىل
السعودية ،وال تص ّعد يف سوريا ،وتدعو اىل السالم وعدم تأجيج رصاعات جديدة،
وتعيل الخطاب القائم عىل اهمية التعاون االقتصادي يف املنطقة
تشري الديبلوماسية الرتكية اىل ان هذه
السياسة كانت ستجد ابرز مثال لتطبيقها
مع الجار السوري .عام  2000كان سيشهد
ازالة للحواجز االقتصادية كلها بني تركيا
وسوريا والعراق ولبنان االردن ،وتم االعداد
التفاقات يف هذا الخصوص القامة منطقة
اقتصادية حرة .بلغ التعاون اوجه بني تركيا
وسوريا بني عامي  2008و .2010جاء ما
سمي "الربيع العريب" فنسف رؤية تركيا
اىل محيطها .بعد الذي حصل يف سوريا منذ
عام  ،2011باتت مقتنعة برضورة ايجاد
رؤية جديدة توفر التفاعل بينها وبلدان
الجوار ،وتعطي االولوية للسالم ورضورة
الحفاظ عىل سيادة ارايض هذه الدول
ووحدتها ،بعيدا من اية مشاريع للتقسيم.
وحدة الدول رضورية بالنسبة اليها.
هذه الرؤية يظهرها السفري الرتيك يف لبنان
تشاغاتاي الجياس يف حوار مع "االمن
العام" ،خصها به قبل وداعه لبنان يف شباط
املقبل ،حيث سيتسلم منصبا رفيعا يف وزارة
الخارجية يف انقرة.
■ سعادة السفري ،كيف تق ّيم مهمتك
الديبلوماسية ،وقد عينت يف لبنان يف ايلول
 2015وتغادره يف شباط؟
□ الخدمة يف لبنان كسفري لرتكيا واختبار
التنوع الثقايف الهائل الذي يعرف عن هذا
البلد الرائع ،شكل رشفا كبريا يل وامتيازا
ضخام .تركيا ولبنان مرتبطان بتاريخ
مشرتك وبالجغرافيا والثقافة ،ويتمتعان
بعالقات ثنائية اخوية وثيقة .تعترب تركيا
ان استقرار لبنان وامنه وازدهاره كأنه
استقرارها وامنها وازدهارها الخاص وسط

ما يحدث يف املنطقة .لذا تدعم دوما امنه
وتعتربه جزءا من امنها .انا سعيد بشكل
خاص ملالحظة ان عالقاتنا الثنائية من
حكومة اىل حكومة ومن شعب اىل شعب
تطورت يف اثناء واليتي يف ميادين مختلفة.
بالنسبة ايل ،خدمت يف حيايت الديبلوماسية
يف  7بلدان هي الواليات املتحدة االمريكية،
كندا ،بلجيكا ،اليونان ،الربتغال والبانيا.
اعتقد ان للبنان موقعا مميزا يف قلبي بني
هذه البلدان ،نظرا اىل ان الشعب اللبناين
ودود منفتح متميز بحسن الضيافة ،وقد
جعل من خدمتي هنا امرا مميزا وذكرى لن
انساها ،وال ننىس ايضا العالقات التاريخية
والثقافية العميقة .الشعب اللبناين مثقف،
يتكلم ثالث لغات ،ولديه تقاليد موروثة
من الفينيقيني ،ويتقن فن التجارة ،وهذا ما
اردده لرجال االعامل االتراك واشجعهم عىل
االستثامر يف لبنان والتعاون مع نظرائهم
اللبنانيني .كام انصحهم بان ال ينظروا اىل
لبنان كبلد صغري ،بل هو يعني العامل برمته
النه يوجد  16مليون لبناين يتوزعون يف
انحاء العامل وهم من انجح رجال االعامل.
انا اشجع مواطني عىل القيام باستثامرات
ليس يف لبنان فحسب بل يف افريقيا والعامل.
■ ما هي املحطات االكرث صعوبة يف خالل
مهمتك يف لبنان؟
□ لعل الهجوم االرهايب الذي وقع يف بداية
السنة من العام الفائت يف ملهى "رينا"
يف اسطنبول كان االصعب ،حيث لقي 3
لبنانيني مرصعهم وجرح  5اخرين .زرت
اهايل الضحايا وكانت تلك اللحظات االكرث
صعوبة بالنسبة ايل يف لبنان.

■ هل تعتقد ان لبنان معد ليكون ساحة
لتصفية الحسابات االقليمية مرة جديدة؟
□ اعتقد انه ينبغي عىل لبنان ان يتشبث
بسياسة النأي بالنفس .يف منطقتنا مشاكل
جمة ،يف سوريا والعراق واليمن ،وبالتايل
فان استقرار لبنان امر مهم جدا ،وكذلك
سيادته واستقالله ووحدته وهدوؤه
السيايس .ال تحتاج املنطقة اىل قضية
جديدة ،واعتقد انه يرتتب عىل القوى
السياسية يف لبنان اعالء املصالح الوطنية
للبلد فوق اي اعتبار ،والتشبث بسياسة
النأي بالنفس ،وهذا امر مهم وخصوصا يف
املرحلة الراهنة.
■ كيف تقرأ التصعيد االيراين  -السعودي
يف الساحة اللبنانية؟
□ اعتقد انها مرحلة صعبة للبنان ،كونه
يقيم عالقات مهمة مع اململكة العربية
السعودية ،وهو عضو يف جامعة الدول
العربية ،مستندا اىل الترصيحات الرسمية.
اعتقد ان قلق السعودية يف شأن امنها
كان من ابرز االسباب التي اطلقت العنان
للمشاكل االخرية ،لذا يجب ان تؤخذ
الهواجس السعودية يف االعتبار ،وان يتم
حلها بالحوار والديبلوماسية .اعتقد انه
عىل جميع االفرقاء اظهار ضبط النفس
والحس املشرتك لحل هذه االزمة .بعد
التطورات االخرية اصدرت وزارة الخارجية
الرتكية بيانا شددت فيه عىل اهمية تشبث
تركيا باستقرار لبنان وامنه ومساندة
الشعب اللبناين.
■ هل لرتكيا دور تلعبه يف وضع الطائفة
السنية يف لبنان؟
□ اوال ،تنظر تركيا اىل اللبنانيني كشعب
واحد ،ونحن ال نفرق بني سنّة وشيعة
ومسيحيني ،توجد  18طائفة مختلفة يف

السفري الرتيك
يف لبنان
تشاغاتاي
الجياس.

لبنان ،وتحاول تركيا التواصل مع الجميع
والوصول اىل الجميع ،وقد برهنت ذلك عرب
الوكالة الرتكية الخاصة بالتعاون والتنسيق
"تيكا" ،والتي تعمل يف لبنان منذ عام
 2008تحت مظلة السفارة ،وقد اخذت
عىل عاتقها حواىل  100مرشوع بناء عىل
طلب الحكومة اللبنانية والبلديات .هذه
املشاريع ال تنحرص بالسنّة اللبنانيني ،بل
تشمل الطوائف اللبنانية برمتها ومن
ضمنهم املسيحيون والشيعة .يف رأينا
ينبغي ان يكون لبنان موحدا.
■ هل ترى ان تسخني الساحة اللبنانية
يتعلق بالتسوية التي تتم حاليا يف سوريا؟
□ االزمة يف سوريا تؤثر عىل بلدان الجوار
برمتها ،ولها تأثري عىل السياسة الداخلية
يف لبنان .كل يشء مرتابط ،واعتقد ان
سياسة النأي بالنفس مسألة ينبغي طرحها

ازمة سوريا تؤثر على
السياسة الداخلية اللبنانية
مسار استانة ليس بديال من
عملية جنيف

ليس ع ّ
يل كسفري لرتكيا بل عىل الزعامء
السياسيني اللبنانيني .نتوقع ان يتم حل
االزمة السياسية الراهنة الن ال مصلحة
الحد باستمرارها.
■ تعترب تركيا جزءا اساسيا من التحالف
الرويس  -االيراين الذي ادى اىل مفاوضات
استانة ،كيف ترى مسار التسوية السورية؟
□ منذ بداية االزمة السورية دعمت تركيا
وساهمت بشكل نشط يف الجهود الرامية
اىل حل سيايس .وبالتعاون مع الالعبني
االقليميني والدوليني ،ستستمر يف بذل
الجهود من اجل حل الرصاع السوري من
خالل عملية انتقالية سياسية مرتكزة عىل
اعالن جنيف الصادر يف  30حزيران ،2012
وقرارات مجلس االمن ذات الصلة .بالتأكيد
ان اي حل سيايس يتطلب وقفا الطالق
النار ،وال ميكن ارساء السالم اذا كانت
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الحرب مستمرة .فشل املجتمع الدويل
يف املايض يف ارساء وقف الطالق النار يف
سوريا ويف وضع حد للرتاجيديا االنسانية
عىل الرغم من محاوالت عدة .اخذت
تركيا املبادرة مع روسيا وايران واطلقت
مسار استانة الذي بدأ يف حلب .اعتقد ان
هذا املسار ناجح ،لكنه ليس معدا ليكون
مبادرة بديلة للمسار الذي تقوده االمم
املتحدة .اجتامعات استانة تعد الطريق
ملسار متقدم يف االمم املتحدة .املناخ
بات مناسبا اكرث اليوم للرتكيز عىل املسار
السيايس.
■ هل تخطت تركيا املشكلة الكردية بعد
سيطرتها عىل ادلب ،وهل انهى فشل
االستفتاء يف كردستان حلم الدولة الكردية؟
□ اوال يف تركيا لدينا مواطنون اتراك من
اصول كردية ،وقد عشنا سويا لقرون مضت،
وهؤالء هم مواطنون اتراك ،وتقاسمنا
الدين ذاته والثقافة ذاتها .بالتايل ليست
لدينا اية مشكلة معهم وال مع االكراد يف
املنطقة .اذا تطلعنا اىل االعوام االخرية ،نرى
ان لدينا تبادال تجاريا بقيمة  10مليارات
دوالر مع حكومة الربزاين ،كذلك فان معظم
االستثامرات يف االقليم جاءت من تركيا.
املشكلة يف املنطقة ليست يف االكراد
بل يف االرهاب والجامعات االنفصالية
التي تحاربها تركيا منذ اكرث من  30عاما،
وتحديدا حزب العامل الكردستاين ،وهو ال
ميثل االكراد يف تركيا ،بل انه تنظيم انفصايل
وارهايب كام هو متعارف عليه يف اوروبا ويف
الواليات املتحدة االمريكية .ويا لالسف فان
هذا الحزب لديه فرع يف سوريا ونحن لن
نسمح لهذين التنظيمني باذية تركيا .نريد
محيطا مستقرا حول حدودنا ،ونريد سوريا
مستقرة ،وعراقا مستقرا .نحن نعلق اهمية
عىل وحدة وسيادة الدول يف منطقتنا مبا
فيها سوريا والعراق.
■ كيف اوقفت تركيا العمليات االرهابية
عىل اراضيها ،وماذا عن التعاون مع االجهزة
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االمنية اللبنانية كاالمن العام ومع الجيش
اللبناين؟
□ اعتقد ان االرهاب تهديد شامل،
والبلدان ينبغي ان تقوم باملزيد من الجهود
ملحاربته .تحارب تركيا اكرث من تنظيم
ارهايب ،لدينا حزب العامل الكردستاين وما
يتفرع منه وتنظيم "داعش" .تأثرت كثريا
بسبب الحرب ضد هذا التنظيم يف داخل
البلد وخارجه .لدينا ايضا جامعة فتح الله
غوالن املعروفة بـ "فيتو" .الحمد لله انه مل
تعد تحصل اية عمليات منذ عملية "رينا"،
الذي كان حادثا ارهابيا كبريا ،ويعود النجاح
اىل الجهود التي بذلتها القوى االمنية
والعمليات التي قامت بها .فنحن نكافح
هذه االفة بطريقة اشد فاعلية ،داخل تركيا
وخارجها ،وقد نظفنا املتعاونني مع فتح الله
غوالن ،واقتلعناهم من نظام الدولة بعد
محاولة االنقالب التي نظمهها الغوالنيون
العام الفائت يف محاولة هددت النظام
الدستوري واالمن واالستقرار .بعد القضاء
عىل هذا االنقالب ،نظفنا الخاليا الرسطانية
االرهابية من نظام دولتنا ،وهذا ساعدنا
كثريا يف حربنا ضد االرهاب يف داخل تركيا
وخارجها .بالنسبة اىل التعاون مع لبنان،
ارسينا آلية للتعاون بني االجهزة االمنية،
وتشمل الجيش واالمن العام وقوى االمن
الداخيل .ارسينا ايضا قنوات حوار ونحن
نتحرض ملزيد من التعاون .تستمر تركيا يف
ضمنا لبنان اخريا
دعم الجيش اللبناين ،وقد ّ
يف برنامج مساعداتنا العسكرية ،ونحن
نتوقع ان نعقد اتفاقا يتيح للبنان االفادة
من املبالغ املرصودة لالفادة من برنامج
املساعدات العسكرية .نحن نوفر ايضا
تدريبا عسكريا للجيش اللبناين وقوى االمن
الداخيل ،ونخطط ملزيد من التعاون يف
الصناعة الدفاعية ،واخريا زار وزير الدفاع
اللبناين تركيا ،وكانت زيارة ناجحة.
■ ماذا عن التعاون مع لبنان يف شأن ملف
النازحني السوريني؟
□ لبنان وتركيا هام البلدان االكرث تأثرا

خدمت يف  7بلدان ولبنان املفضل لدي.

مبشكلة الالجئني السوريني .يف تركيا 3,1
ماليني الجئ ويف لبنان  1,5مليون الجئ.
لكن لبنان يحل يف املرتبة االوىل من حيث
تعداد سكانه .اما من حيث العدد الذي
تستضيفه البلدان ،فان تركيا تحل يف
املرتبة االوىل .وقد رصفت  30مليار دوالر
كتكلفة عىل الالجئني ،منها  15مليارا من
موازنة الدولة ،و 15مليارا من الجمعيات
االهلية واملجتمع املدين .اما بالنسبة اىل
املساعدات الدولية فهي مل تتعد املليار
ونصف مليار دوالر ،وبالتايل ان معظم
االموال دفعتها الحكومة والشعب
الرتكيان .كل الوعود التي اطلقها املجتمع
تلب
الدويل وتحديدا االتحاد االورويب مل ّ
باكملها .لبنان يعاين من الوضع ذاته ،وهو

يحتاج اىل املزيد من املساعدات الدولية،
خصوصا وان قدرة االتراك واللبنانيني عىل
استيعاب هذه االعداد ليست متشابهة.
وبالتايل نحن نبذل كل ما يف وسعنا
ملساعدة السوريني يف تركيا ،ولدينا خدمات
طبية مجانية ،ونوفر التعليم ايضا للشبان.
لكن املشكلة ليست سهلة .كام نتعاون
مع لبنان يف هذا الشأن يف كل املنتديات
الدولية وخصوصا يف االمم املتحدة ،اذ
نلفت نظر املجتمع الدويل ليقدم املزيد
من املساعدات لالجئني.
■ كيف تطورت العالقات بني تركيا ولبنان
يف اثناء واليتك؟
□ اطلقت عددا من املشاريع ،وميكن

اجتماعات استانة
مهدت الطريق للحل
السياسي في سوريا
تركيا تحارب اكثر
من منظمة إرهابية

االضاءة عىل بعضها ،فقد اوليت اهتامما
خاصا بالسياحة واالقتصاد .تشري الوقائع
اىل ان تركيا احتلت املرتبة االوىل كوجهة
سياحة للبنانيني ،ويف العام الفائت زار
تركيا اكرث من  300الف لبناين .يف هذا
الصيف شهدنا  20اقالعا يوميا لطائرات
من لبنان اىل تركيا مبا فيها طائرات
"تشارتر" ،لكن ويا لالسف ال تزال هذه
الحركة يف اتجاه واحد .ليس يف امكاننا
لغاية اليوم اجتذاب السياح االتراك ،الن
العامل االمني يلعب دورا يف هذا الواقع.
ال تزال حادثة اختطاف الطيارين الرتكيني
عام  2013ماثلة يف اذهان الشعب الرتيك،
علام ان الوضع االمني يف لبنان جيد.
يسافر  8ماليني تريك اىل الخارج سنويا،
ويرصفون قرابة  9مليارات دوالر امرييك،
وال يحصل لبنان عىل اي حصة من هذه
الكعكة السياحية ،علام ان لديه القدرة
عىل ذلك وهو احد املشاريع التي اعمل
عليها ،وكنت خططت لتنظيم حدث يف
هذا الخصوص يف ترشين الثاين الفائت،
لكن بسبب الحوادث التي حصلت
الغيته .كذلك اوليت اهتامما ملشاريع
التوأمة بني مدينتني ،واحد املشاريع التي
اطلقتها تتعلق مبدينة اضنة وهي مدينة
صناعية مهمة جدا يف تركيا واالقرب
اىل لبنان ،واطلقت مرشوعا للسياحة
بني اضنة وبريوت يكون جرسا للتبادل
السياحي والتجاري بني املدينتني ،وهذا ما
سيساهم يف اجتذاب رجال االعامل االتراك
لالستثامر يف لبنان .بالنسبة اىل الجانب
االقتصادي واالعامل ،ايضء عىل اهمية
االستثامرات الرتكية يف لبنان ،وتشارك
تركيا يف املناقصات الدولية التي تقام
فيه .لدينا مجلس مشرتك لرجال االعامل
اللبنانيني واالتراك ،وهو نشط جدا وقد
نظمنا يف خالل واليتي  5اجتامعات.
قدمت رؤية جديدة لهذا املجلس ،ونعمل
عىل مشاريع مشرتكة بني رجال االعامل
ليقوموا مبشاريع مشرتكة يف بلدان اخرى
كافريقيا عىل سبيل املثال.
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«املمر االخرض الجمريك» للمواد الزراعية الذي
يسهل االرساع يف املعامالت الجمركية ،كام يتم
البحث يف مسألة تخفيض الرضائب عىل عدد
من املنتجات اللبنانية غري الزراعية.

بوتين فوجىء بأعداد النازحين السوريين في لبنان

شعبان :الهبة العسكرية الروسية إلى التنفيذ
تحولت موسكو يف السنوات االخرية اىل قبلة سياسية .اذ شهد الدور الرويس زخام
متناميا يف منطقة الرشق االوسط انطالقا من الدور الذي تضطلع به يف الساحة
السورية ،وتحولت العاصمة الروسية اىل مركز استقطاب لحركة ديبلوماسية ناشطة
عرب الزيارات التي يقوم بها رؤساء دول ومسؤولون كبار ،بهدف االطالع عىل
املوقف الرويس من مختلف التطورات
عالقات تاريخية ومتينة تجمع لبنان مبوسكو
التي لطاملا ابدت استعدادها تقديم الدعم
له ومساعدته يف مختلف املجاالت ،ال سيام
السياسية واالقتصادية والعسكرية منها .اليوم
يبدو جليا وجود رغبة مشرتكة لدى الجانبني
الرويس واللبناين العطاء دفع اكرب لهذه
العالقات ،يتمثل بتكثيف الزيارات املتبادلة
ومبارشة تنفيذ االتفاقات والتفاهامت املوقعة
بني البلدين.
«االمن العام» التقت الخبري يف الشوون
الروسية مستشار رئيس مجلس الوزراء
للشوون الروسية جورج شعبان ،واجرت معه
جولة افق عامة حول ما وصلت اليه العالقات
اللبنانية  -الروسية وموقف موسكو من ■ هل وضعت الهبة الروسية للجيش والقوى
مختلف التطورات املحلية واالقليمية.
االمنية اللبنانية موضع التنفيذ؟
□ هناك شقان يف موضوع التسليح الرويس
■ كيف تق ّيم العالقات اللبنانية ـ الروسية وما للجيش والقوى االمنية اللبنانية .االول يتعلق
بالهبة التي تنوي موسكو تقدميها للبنان
هو املستوى الذي وصلت اليه اليوم؟
□ العالقات اللبنانية ـ الروسية اليوم جيدة من دون مقابل ،وهي كناية عن ذخائر من
جدا ،خاصة بعد الزيارة االخرية التي قام مختلف االنواع .اما الشق الثاين وهو االهم،
بها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اىل فتعود بداياته اىل عام  2010حني طلب
موسكو ،والتي وافقت خاللها القيادة الروسية الرئيس الحريري من املسؤولني الروس ،وكان
عىل تلبية معظم الطلبات التي تقدمت بها يومها رئيسا للحكومة ،اعطاء قرض للدولة
الحكومة اللبنانية .االن يجري العمل عىل اللبنانية بقيمة مليار دوالر وابقاء هذا املبلغ
وضع آلية لتنفيذ ما تم االتفاق عليه ،سواء يف روسيا ،عىل ان تقوم الدولة اللبنانية من
ما يتعلق بالدعم العسكري للجيش والقوى خالله ،برشاء اسلحة نوعية روسية تساعد عىل
االمنية اللبنانية ،او الدعم االقتصادي من تقوية وتطوير القوات املسلحة اللبنانية .وتم
خالل افساح املجال امام زيادة تصدير االتفاق عىل ان يبدأ لبنان بتسديد هذا املبلغ
املنتجات الزراعية اللبنانية اىل روسيا ،او لجهة بعد فرتة طويلة ال تقل عن عرش سنوات،
التعاون الثقايف وتسهيل اعطاء التأشريات بطريقة ال تشكل عبئا عىل خزينة الدولة .هذا
الروسية اىل اللبنانيني .االهم من ذلك كله االتفاق اعيد احياؤه من جديد ،واالن يعمل
الدعم السيايس الذي تبديه موسكو للبنان.
فاملسؤولون الروس جددوا تأكيدهم للرئيس
الحريري خالل لقاءاته االخرية معهم عىل
احرتام بالدهم سيادة لبنان وحريته وامنه،
كام ابدوا حرصا كبريا عىل رضورة تجنيب
لبنان النريان املشتعلة من حوله .وقد اعرب
الرئيس الرويس فالدميري بوتني عن دعم بالده
الكامل الستمرار التفاهم الذي تم التوصل
اليه يف لبنان ،والذي بدأ مع انتخاب رئيس
جديد للجمهورية بعد غياب طويل انعكس
سلبا عىل البلد ،خاصة وان الروس لعبوا دورا
اساسيا يف التوصل اىل التسوية الحالية.

الجانبان الرويس واللبناين عىل وضع اللمسات
االخرية عليه متهيدا ملبارشة تنفيذه ،بحيث
ان العمل به كان قد توقف عند استقالة
حكومة الرئيس الحريري ،اذ مل يتابعه احد
من املسؤولني .اال اننا اليوم اعدنا طرحه مع
ىل استئناف
املسؤولني الروس الذين وافقوا ع ِ
العمل به ،وستبارش الوفود العسكرية اللبنانية
زيارة موسكو اكان من وزارة الداخلية او
وزارة الدفاع لتحديد انواع االسلحة املطلوبة،
عىل ان يتم بعدها عقد االتفاقات وتزويد
القوى املسلحة اللبنانية االسلحة املطلوبة
تباعا بحسب جدول تصنيعها .الهدف من
هذه الهبة متكني القوى االمنية اللبنانية من
مواجهة اية مشاكل امنية قد تواجهها يف
الداخل او عىل الحدود.
■ ما هو الدور الذي ميكن للروس ان
يضطلعوا به لتحييد لبنان عن اية تداعيات
سلبية قد تحصل من حوله؟
□ اكد الجانب الرويس عىل اهمية سياسة النأي
بالنفس التي تتبعها الحكومة اللبنانية ،واعترب
انها تشكل موقفا جيدا يساعد عىل تجنيب
البالد امتداد الحرائق التي تشهدها املنطقة
اليه ،والروس يحاولون من خالل اتصاالتهم
مع مختلف االطراف املعنيني تجنيب لبنان
اية انعكاسات سلبية نتيجة الحرب الدائرة
يف سوريا ،اكان بالنسبة اىل الذين يعتربون
انفسهم منترصين او الذين يعتربون انفسهم
خارسين .وهذا امر اسايس خاصة وان للروس
عالقات جيدة مع كل القوى الفاعلة عىل
الساحة السورية ،وهم عىل تواصل مستمر
معهم .عىل خط متوازن يقوم املسؤولون
الروس باتصاالت مع كل هؤالء االطراف
لحضهم عىل عدم التدخل يف شؤون لبنان
الداخلية الن لبنان بلد له سيادته ،وهذا امر
يؤكدون عليه يف كل املواقف والبيانات التي
تصدر عنهم .اذ انهم يرفضون اي تدخل الي

■ كيف تتابعون تنفيذ باقي االتفاقات التي
تم التوقيع عليها؟
□ يف املوضوع الثقايف تلقينا وعدا من الروس
باملساعدة يف مرشوع ترميم االيقونات وتجهيز
املتاحف اللبنانية .وسيقوم وزير الثقافة
غطاس خوري بزيارة قريبة اىل موسكو لهذه
الغاية .كام ان االتفاقات االخرى يجري العمل
عليها بالوترية نفسها.

مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الروسية جورج شعبان.

تاريخ العالقات اللبنانية ـ الروسية
انطلقت العالقات بني لبنان وروسيا يف عهد القيرص ايفان الرابع ،حني بورش تقديم مساعدات
لكنيسة انطاكيا االرثوذكسية وتخصيص مبالغ مالية من الخزينة ملسيحيي الرشق .بعدها،
عام  ،1773شهد لبنان عملية انزال بحرية للقوات الروسية يف ميناء سان جورج بهدف
مساندة انتفاضة االهايل ضد الباشا .عام  1939تم افتتاح اول قنصلية روسية يف بريوت .يف
آب  1944اقيمت العالقات الديبلوماسية بني البلدين ،وتم تبادل السفراء ،حيث تواىل عىل
لبنان ممثلون روس اخرهم السفري الحايل الكسندر زاسبيكني.

كان يف شؤون لبنان الداخلية ،ويشددون عىل
رضورة ان يحل اللبنانيون مشاكلهم بانفسهم.
■ ما هو موقف القيادة الروسية من وجود
هذا العدد الكبري من النازحني السوريني يف
لبنان؟
□ ان القيادة الروسية وخاصة الرئيس بوتني
تفاجأوا باعداد النازحني السوريني يف لبنان
مقارنة مع عدد سكانه ،ورأوا ان هذا الواقع
يشكل عبئا كبريا عىل الدولة اللبنانية ،ووعدوا
مبنح لبنان مساعدات متكنه من تجاوز هذه
املرحلة .كام اكدوا العمل عىل ادراج مسألة
اعادة النازحني السوريني اىل بالدهم يف اطار
اي حل سيايس يتم التوصل اليه .وهذا موضوع
ركز عليه الرئيس الحريري خالل اللقاءات
التي اجراها ،وشدد عىل رضورة ادراج فقرة

اساسية تتعلق بعودة النازحني يف اطار اي
حل سيايس يتم االعداد له .يف هذا الوقت
يجري التنسيق مع الجانب الرويس ملعرفة
السبل التي يستطيعون من خاللها مساعدتنا
عىل اعادة جزء من النازحني اىل املناطق االمنة
التي يرشفون هم عليها.
■ عن ماذا امثرت اللقاءات ملعالجة العجز يف
امليزان التجاري بني البلدين والذي يصب يف
مصلحة روسيا؟
□ يف الواقع ان امليزان التجاري هو لصالح
الروس بشكل كبري نتيجة استرياد لبنان لعدد
من املواد االولية كالنفط والخشب ومواد بناء
وغريها .لكن يجري البحث حاليا عن مجاالت
جديدة لتصدير املنتجات الزراعية اللبنانية
من خالل انشاء ما يطلق عليه الروس اسم

■ ما هي رؤية روسيا للحل يف املنطقة؟
□ يرى الروس ان التدخالت الخارجية تلعب
دورا سيئا يف ما يتعلق بعدم االستقرار يف
املنطقة ،اكان التدخالت االقليمية او الدولية .يف
رأيهم ان الحل السيايس يف سوريا يجب ان يرتكز
عىل مقررات مؤمتر جنيف ومومتر االستانة،
وعىل قرار االمم املتحدة رقم  2254الذي ينص
عىل بدء محادثات السالم يف سوريا .كام انهم
يعتربون ان اقامة مناطق خفض التوتر تشكل
جزءا من التحضري للحل السيايس .يف رأيهم ان
االعامل العسكرية يف سوريا لن تستمر لفرتة
طويلة ،وعندما تنتهي يبدأ الحديث عن الحل
السيايس الذي يجب ان يأخذ يف االعتبار وضع
وحجم كل القوى والطوائف املوجودة عىل
الساحة السورية ،بشكل ال يكون فيه منترص وال
مهزوم .اذ ال بد من ارضاء كل االطراف لتدعيم
الحل .االن اصبح الروس عىل عالقة جيدة مع
املعارضة املعتدلة وحتى املسلحة منها ،وهم
عىل تنسيق مع الدولة السورية النهم مدركون
ان ما تدعو اليه موسكو يشكل اساسا للتوصل
اىل اي حل سيايس يف سوريا.
■ هل من اتصاالت روسية ـ ايرانية للتوصل
اىل حل يف املنطقة؟
□ هناك لقاءات روسية ـ ايرانية مستمرة
وتفاهامت كثرية مشرتكة ،وهم يتفقون
حول مواضيع معينة ويختلفون حول اخرى.
بالنسبة اىل الحل يف املنطقة فان النظرة
الروسية تختلف عن النظرة االيرانية.
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اإلستقالل بات مطروحًا في جدول أعمال أكثر من بلد

اإلتحاد األوروبي يواجه اإلنفصال وخطر التفكك

من املفارقات ان مرشوع كاتالونيا االسبانية لالنفصال تحرك يف العام ذاته
ملرشوع كردستان العراقية ،وجرى االستفتاء يف االقليمني يف الفرتة ذاتها .ال يشء
يجمع بني االقليمني االسباين والعراقي ،ال يف التاريخ وال يف الجغرافيا .يجمعهام
مسار دويل ذاهب يف اتجاه احياء النزعات القومية واالقلوية واالنفصالية ،يف
موازاة تفكك االنظمة الشمولية والتكتالت الكربى وانهيارها
رغم االختالف والتباعد بني االقليمني
االسباين والعراقي ،يظل هذا السؤال مقبوال:
هل يصاب مرشوع االنفصال الكاتالوين يف
اسبانيا مبا اصاب مرشوع االنفصال الكردي
يف العراق ،وتلحق به انتكاسة مبكرة من
جراء تضافر عوامل خارجية وداخلية ،ان
لجهة رفض دول الجوار لتعارض االنفصال
االحادي مع مصالح املجموع ،او لجهة
بروز انقسامات داخلية يف كل اقليم بني
مؤيدين ورافضني لالنفصال واالستقالل،
علام ان املؤيدين متهورون والرافضني
خونة؟
االستفتاء يف كردستان العراق نظر اليه
البعض عىل انه استفتاء مشبوه يف توقيته
واهدافه ،وتدرجه يف اطار مؤامرة عىل
املنطقة لتقسيمها اتنيا وعرقيا وطائفيا
انطالقا من العراق .لكن نظرية املؤامرة
املتداولة دامئا يف الرشق االوسط ،يف العراق
(شامال) او يف السودان (جنوبا) ،هل هي
موجودة يف اوروبا ،يف اسكتلندا وبلجيكا،
ويف كندا وبريطانيا؟ هل كان تصويت
بريطانيا عىل الخروج من االتحاد االورويب
مؤامرة امريكية او روسية عىل اوروبا؟ هل
مطالبة اسكتلندا باالستقالل عن بريطانيا
مؤامرة اوروبية عىل بريطانيا؟ واخريا،
االستفتاء الذي جرى يف االمس يف اقليم
كاتالونيا االسباين هل هو مؤامرة عىل
اسبانيا وممن؟
مسألة االنفصال واالستقالل باتت مطروحة
يف جدول اعامل بلدان عدة ،وهناك
من يربط هذه الوجهة بالعوملة ،ومن
يربطها بصعود الهويات او انتهاء صالحية

حركات االنفصال
والتطرف تسعى الى اعادة
رسم خريطة اوروبا
اكثر من دولة سيّجت
حدودها ملنع الالجئني
من دخول اراضيها

الدولة املركزية .لكن حتام ال يوجد من
يربطها باملؤامرة .مع تحول الخالف
املرتبط باالستفتاء بني الحكومة املركزية
واملسؤولني الكاتالونيني اىل واحدة من اكرب
االزمات التي تشهدها اسبانيا منذ عودة
الدميوقراطية اليها ،بعد وفاة الديكتاتور
فرانسيسكو فرانكو عام  ،1975فان عددا
كبريا من منارصي االستفتاء عىل االستقالل
ينتقدون موقف االتحاد االورويب والغرب
لعدم التوسط بني االقليم وحكومة مدريد،
السيام ان االزمة الحالية يف اسبانيا قد
تكون لها تداعيات عىل دول اوروبية اخرى
تواجه نزعات انفصالية ،وهي االكرث ارضارا
مبنطقة االورو ،وقد تكون اسوأ وقعا حتى
من خروج بريطانيا من االتحاد االورويب.
واذا مىض القادة يف اقليم كاتالونيا قدما
يف مرشوع انجاز االستقالل عن اململكة
االسبانية ،تصبح اسبانيا مهددة بالتفكك،

النه قد ال يكون اقليم كاتالونيا وحده الذي
سيطالب باالنفصال خالل املرحلة املقبلة.
اذ يشجع هذا املوقف الكثري من الحركات
القومية االنفصالية يف اسبانيا عىل انتهاج
الطريق نفسها ،وخصوصا اقليم الباسك
واقليم االندلس.
يف اخر جولة من املحاوالت االنفصالية
االوروبية ،التي جاءت عىل خلفية ازمة
كاتالونيا ونيتها يف االنفصال ،ص ّوت
اقليامن غنيان يف شامل ايطاليا بـ"نعم"،
يف استفتاءين عىل الحكم الذايت .االمر
الذي قد يفتح شهية مناطق اخرى يف
عدد من دول االتحاد التي تواجه ازمة
خروج بريطانيا من التكتل .اجرى اقليام
لومبارديا وفينيتو ،وكالهام تحت ادارة
حزب "ليجا نورد" (الرابطة الشاملية)
الشعبية اليمينية الذي كان يوما يجاهر
بالدعوة اىل االنفصال ،تصويتني غري ملزمني
يأمل الحزب يف ان مينحاه تفويضا يعزز
موقفه يف سبيل الحصول عىل صفقات
مالية افضل.
بعد انتصار "نعم" يف استفتاء الحكم
الذايت يف االقليمني الغاضبني ،عىل غرار
مناطق اخرى يف اوروبا ،بازاء سلطة
مركزية تعتربانها فاشلة ،اتجهت انظارهام
نحو روما ،يف محاولة للحصول عىل مزيد
من الصالحيات للترصف باموالهام .ورغم
ان العملية ال تهدد وحدة البالد ،ميكن
ان تؤدي اىل مفاجآت كارثية ،وتدفع اىل
تحرك قوى تنبذ املركزية يف ايطاليا ،وتجعل
من الصعب ردم الهوة بني شامل ايطاليا
وجنوبها.
مل يظهر قادة االتحاد االورويب اي تعاطف
مع انفصاليي كاتالونيا ،واعتمدوا موقفا
موحدا قاضيا بدعم مدريد ضد اي اجراء
احادي الجانب وغري دستوري .ولخص
رئيس املفوضية االوروبية جون كلود
يونكر موقف االتحاد عندما قال" :االتحاد

ازمة اسبانيا قد تكون لها تداعيات عىل دول اوروبية.

االورويب ليس يف حاجة اىل املزيد من
االنشقاقات .االتحاد لن يتدخل يف شأن
اسباين داخيل ،لكننا ال نريد ان يصبح عدد
اعضاء االتحاد االورويب  95يف املستقبل"،
يف اشارة اىل تنامي الحركات االنفصالية

داخل اوروبا ،وذلك يف ظل وضع يشهد
تنامي التيارات القومية واليمني املتطرف
نتيجة ازمات الهجرة ومستويات الدين
الخارجي املرتفعة وتهديد االرهاب .وبات
االعضاء الـ 28يف االتحاد يولون اهمية اكرب

اقليم كاتالونيا االسباني
كاتالونيا اقليم اسباين يتمتع بالحكم الذايت ويتميز بقومية تاريخية .يقع يف شامل رشق
اسبانيا وشبه الجزيرة االيبريية ،وتبلغ مساحته حواىل  32الف كلم مربع .تحده من الشامل
فرنسا وامارة اندورا ،ومن الرشق مياه البحر االبيض املتوسط ،ومن الجنوب اقليم فالنسيا،
ومن الغرب اقليم اراغون .ادى هذا املوقع االسرتاتيجي املتميز اىل توطيد عالقات كاتالونيا
بدول حوض البحر االبيض املتوسط ودول القارة االوروبية ،ويعد من اهم اقاليمها من حيث
النشاط االقتصادي وتعداد السكان.
عاصمته مدينة برشلونة التي توصف بانها العاصمة االقتصادية السبانيا ،ويتكون من اربع
مقاطعات :برشلونة وجريونا ولرييدا وتاراغونا.
يبلغ عدد سكان اقليم كاتالونيا وفقا الحصاءات نرشت عام  2015نحو  7ماليني و 500الف
نسمة ،وله لغته الخاصة وتقاليده وعاداته الثقافية ،حيث يتكلم الكاتالونيون اللغة املحلية
الكاتالونية واللغة االسبانية .يشكل قطاع الصناعة منذ اواخر القرن الـتاسع عرش عامد اقتصاد
كاتالونيا ،واحدى املناطق االكرث اسرتاتيجية السبانيا .فهو االغنى وسط  16اقليام اسبانيا ،ورابع
اكرب اقتصاد يف منطقة االورو ،ويحوز  %22,5من السياحة االسبانية ،وميلك قطاعا ماليا قويا.
وميلك االقليم سلطات واسعة جدا باعتباره مجتمعا ذايت الحكم تاريخيا ،وله رشطته الخاصة
"موسوس ديسكوادرا" ،كام يطالب باستقاللية مالية اكرب.

لحدودهم خالل االعوام املاضية ،وتحولت
مراقبة الحدود من خطوة منبوذة داخل
االتحاد االورويب اىل عملية روتينية ،حتى
ان دوال مثل النمسا وسلوفينيا اقامت
اسيجة حدودية ملنع الجئني من دخول
اراضيها.
يجوز القول ان ال مكان للحركات االنفصالية
يف اتحاد اورويب يواجه اليوم انسحاب احد
اهم اعضائه (بريطانيا) ،سواء تعلقت
بكاتالونيا يف اسبانيا او اسكوتلندا يف
بريطانيا ،او فالندر يف بلجيكا او كورسيكا
يف فرنسا او حتى فينيتو ولومباردي يف
ايطاليا .اما االنفصاليون ،فمنقسمون بني
فكرة البقاء ضمن اتحاد اورويب كبري جامع
لكل االنتامءات ،او االستقالل ومحاولة
ادارة شؤونهم يف معزل عن الحكومات
املركزية واملؤسسات االوروبية.
وبينام تقيد الدساتري االوروبية حق
االنفصال يف حاالت معينة كتعرض حقوق
سكان االقليم النتهاكات خطرية ،ما مينعهم
من مامرسة حق تقرير املصري ،فان هذه
االوضاع ال تنطبق عىل االقاليم املطالبة حاليا
باالنفصال ،حيث انها تطلب االستقالل
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هل سيكتب للكيانات
الصغيرة البقاء في ظل
اضطرابات اقتصادية
ومالية تعصف
باقوى اقتصادات العالم
مل يظهر قادة االتحاد االورويب اي تعاطف مع انفصاليي كاتالونيا.

ابرز التحديات امام االتحاد االورويب ازمة الالجئني.

السباب تتعلق بشكل رئييس بالرغبة
يف االستفادة من مواردها االقتصادية.
السؤال املهم الذي يطرح بالحاح ،وال يريد
املطالبون باالستقالل سامعه :هل سيكتب
لهذه الكيانات الصغرية البقاء واالستمرار
يف ظل اضطرابات اقتصادية ومالية خطرية
تعصف باقوى اقتصادات العامل ،وهل
تصبح هذه الكيانات جاذبة لالستثامرات
االجنبية؟
قبل خمس سنوات ،مل يكن السؤال عن
خطر تفكك االتحاد االورويب واردا ،ويبدو
ان االتحاد كان راسخا .اثر "الربيكزيت"
واستفتاء كاتالونيا يف االتحاد ال يزال
مجهوال .لكن مل يعد يف االمكان الكالم عن
اوروبا عىل املنوال السابق قبل التصويت
عىل االنسحاب من االتحاد االورويب
واالستفتاء الكاتالوين.
متثل ابرز التحديات امام االتحاد االورويب
ازمة الالجئني ،اذ ان اثر املهاجرين يف اوروبا
يضاهي اثر هجامت  11ايلول يف امريكا .وال
ميكن اعتبار عدد هؤالء هو الذي يزعزع
استقرار القارة االوروبية ،بل يكمن الخوف
يف ان يحملوا معهم بذور تغيري ثوري يف
القرن الحادي والعرشين.

للمرة االوىل منذ سقوط جدار برلني
والشيوعية ،والتباين بني الغرب والرشق
لن يتبدد او يندثر .اوروبا الرشقية تشكو
من استبداد برلني يف الزام االتحاد االورويب
سياسة الهجرة الخاصة بها وحمل دوله
عىل الطاعة ،وترفض خطاب اعالء شأن
حسنات مجتمع التعددية الثقافية.
ويتعذر الجمع ،يف آن ،بني تسليط الضوء
عىل الجانب االيجايب من التعددية الثقافية

اقليم الباسك
يريد اقليم الباسك ايضا االستقالل عن اسبانيا وفرنسا .فهو اقليم ضخم ميتد عرب جبال البريينيه
الغربية عىل الحدود ما بني البلدين .عدد سكانه  2.2مليون نسمة وعاصمته فيتوريا غاستيز،
وتصل مساحته اىل حواىل  20الف كلم مربع.
يعد اقليم الباسك مركز الصناعة الثقيلة ،واصبح اليوم مركزا للتكنولوجيا واملال .وهو ال يختلف
عن االسبان ثقافيا فحسب بل اقتصاديا ايضا ،بعدما تولت حكومة االقليم امر تنميته عىل مدى
اكرث من عقد من الزمن .عام  2016وصل دخل الفرد سنويا يف اقليم الباسك اىل نحو  32الف
اورو ،وهو اكرث بثلث من املتوسط االسباين و %40فوق متوسط جميع دول االتحاد االورويب.

وتنسب ازمة االتحاد االورويب اىل شوائب
اساسية يف بنيته الدستورية ،او اىل ابتالئه
بشح يف الدميوقراطية .ال مناص من
االقرار بأن ازمة املهاجرين ساهمت يف
تغيري طبيعة السياسة الدميوقراطية عىل
املستوى الوطني ،وان الناخبني يتمردون
يف اوروبا عىل النخب واصحاب الكفايات
والجدارة .وتخفي ثورة املهاجرين ثورة
مضادة محتملة ،فهي ساهمت يف بروز
غالبية تشعر بانها مهددة وصارت قوة
سياسية بارزة يف اوروبا .هذه الغالبية
املهددة تخىش ان يجتاح االجانب بالدها
ويهددون طريقة عيشهم .فازمة املهاجرين

هي وراء ذعر اخالقي يف اوساط اوروبيني
يخشون االرهاب ،وتقلقهم التغريات
الكبرية والعنيفة ،وهم يشعرون بأن االمور
انفلتت من كل عقال .ويف عرص الهجرة،
بدأت عجلة الدميوقراطية تدور دوران آلة
اقصاء وليس آلة دمج .فازمة املهاجرين
تطعن يف افكار الدميوقراطية والتسامح
تسم
والتطور واملبادئ الليربالية التي
ّ
املشهد االيديولوجي الغريب ،كونها باتت
تشكل منعطفا يف الدينامية السياسية
للمرشوع االورويب.
االنقسام بني اوروبا الرشقية واوروبا
الغربية عاد اىل الربوز مع هذه االزمة

ونفي املشكالت الوثيقة الصلة بها .ومن
هذه املشكالت الشعور بانعدام االمان
او قلق الذين يرون ان عاملهم يتغري امام
اعينهم وهم يتحولون فيه اىل غرباء عىل
املستويات كلها ،ومنها رمبا عدم االملام
باللغة السائدة (لغة املهاجرين) .يرفع
اليسار شأن التعددية الثقافية اىل مصاف
النموذج املبتغى ،يف وقت يشيطنها
الشعبويون.

اسكوتلندا
عدد سكان هذا االقليم يقارب  5,4ماليني نسمة وعاصمته ادنربغ ،وهو واحد من
العنارص املكونة للمملكة املتحدة .دستوريا ،هو دولة تتمتع بحكم ذايت ،اال ان الربملان
الربيطاين يحتفظ بالقدرة عىل ادخال االصالحات والتغيري اليه ،او الغاء الحكم .لذا ميكن
القول ان الربملان هناك يتمتع بسيادة مطلقة .لذلك فهو يطالب باالستقالل التام.
يبلغ حجم الناتج القومي االجاميل يف اسكوتلندا  127مليار جنيه اسرتليني سنويا،
ويعمل يف قطاع الصناعة خمس القوى العاملة التي تشكل  %20من الناتج
االجاميل .شهدت الصناعات النفطية ،مبا فيها صناعة البرتوكيميائيات ،منوا رسيعا
يف اسكوتلندا اثر اكتشاف النفط الذي يحقق عائدات رضيبية تصل اىل  7مليارات
جنيه سنويا ،وزاد دعم االقتصاد اثر اكتشاف الغاز الطبيعي يف قاع بحر الشامل يف
الستينات .متثل ابردين مركز االعامل الخاص بانتاج النفط ،يف حني متثل ادنربة مركز
الطباعة والنرش ،كام انها تشتهر بصناعة الويسيك ،ويصل حجم صادراتها منه اىل
 4,2مليارات جنيه.

تسعى حركات االنفصال والتطرف اىل
اعادة رسم خريطة اوروبا عرب االرتكاز
عىل معايري اتنية ولغوية او ثقافية ،وردها
اىل عدم متتع هيئات االتحاد االورويب
بالرشعية الدميوقراطية ،والزوال التدريجي
للحدود ،وتوحيد سبل الحياة ،وفرض
اللغة االنكليزية لغة مشرتكة .هذا االمر
خلق صدمة ارتدادية ال تخدم املعركة
السياسية من اجل اوروبا اكرث اجتامعية
واقل تكنوقراطية ،وامنا يف اتجاه تعزيز
خصوصية االنتامء.
هذه الظاهرة تقرتن بغرية قومية يف
مناطق مزدهرة تشكو من انها تؤمن
املوارد ملناطق اكرث فقرا وتريد االحتفاظ
برضائبها يف مناطقها .وهو ما نراه يتجسد
اقليمي لومبارديا والبندقية
االن يف حراك
ّ
يف ايطاليا ،او حراك كاتالونيا يف اسبانيا،
االمر الذي صار ينذر بقوة بامكان تحقق
بعض التهكنات السياسية املقلقة التي
ظهرت يف نهايات القرن املايض ،والتي
كانت تنحو العادة ترسيم الخرائط
السياسية ،سواء قياسا مبوازين القوة
االقتصادية ،او قياسا مبقومات العرق
والثقافة واللغة.
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خصوصيتها في المثلث الفلسطيني ـ السوري ـ اللبناني

مصر متمسكة باإلستقرار وتبديد السلبية

ولجت مرص منذ ست سنوات اىل مرحلة "عبور الصحراء" ،منكفئة عىل مشاكلها
واوضاعها املضطربة ،ومتخلية قرسا عن دورها القيادي يف العامل العريب وشامل
افريقيا .ثم دخلت يف مرحلة استعادة دورها االقليمي انطالقا من ثالث دول
هي فلسطني وسوريا ولبنان ،ومن ثالثة ملفات :القضية الفلسطينية ـ الحرب
السورية ـ االزمة اللبنانية
بدأت القاهرة تخطو خطوات عملية عىل طريق
استعادة دورها من الباب الفلسطيني الواسع،
وتحديدا غزة ،ومن النافذة السورية الضيقة
وتحديدا دمشق .يف امللف الفلسطيني تتقدم
وتحقق اخرتاقات نوعية بالتنسيق مع الواليات
املتحدة .ويف امللف السوري تطل عرب انجازات
رمزية ذات مغزى بالتنسيق مع روسيا .يف امللف
اللبناين متارس دورا ايجابيا ونافذا من ثغرة الرصاع
االيراين ـ السعودي.
توقيع اتفاق املصالحة الفلسطينية واعالنه
رسميا يف القاهرة بني حركتي "فتح" و"حامس"
كان اعالنا عن استعادة مرص عافيتها االقليمية،
ودورها القيادي عىل الساحة العربية .االتفاق
الفلسطيني يعد اتفاقا تاريخيا النه يطوي
صفحة االنقسام الجغرايف والسيايس وحقبة
سوداء انهكت الفلسطينيني ودمرت قضيتهم.
ويعترب ايضا انجازا ملرص التي نجحت يف تحقيق
اخرتاق مهم يف االزمة الفلسطينية ويف ان يكون
لها الدور املحوري يف اعادة تحريك مفاوضات
السالم وتهيئة االرضية الفلسطينية لها عرب احتواء
"حامس" ،ومتكني السلطة من العودة اىل غزة،
وتوفري ظروف الذهاب اىل املفاوضات مبوقف
واحد وحكومة واحدة تحت عنوان عريض هو
السالم االقليمي وحل الدولتني .وهو ما يصب يف
خدمة الخطة االمريكية الجديدة الدارة الرئيس
دونالد ترامب .يف الواقع ،تعمل مرص عىل الهدف
االبعد من املصالحة الفلسطينية ،اذ ان رأب
االنقسام الفلسطيني هو بداية مرحلة متهد لسالم
عادل بني الفلسطينيني واالرسائيليني.
تطرح القاهرة رضورة استئناف املفاوضات
يف موازاة امتام املصالحة الفلسطينية ،واحياء
عملية السالم عىل اساس حل الدولتني وقيام

رأب الصدع الفلسطيني
مقدمة الستئناف
عملية السالم
دولة فلسطينية مع توفري الضامنات الالزمة
النجاح التسوية .لكن من املستبعد احراز اي
تقدم فعيل يف هذه املرحلة عىل صعيد احياء
املفاوضات االرسائيلية ـ الفلسطينية .فالتحسن
الحاصل يف وضع املفاوض الفلسطيني ،يف حال
انهاء االنقسام الداخيل ،ال يكفي يف ظل استمرار
التشدد االرسائييل الذي يطرح رشوطا اولها
اعرتاف "حامس" بدولة ارسائيل ،اضافة اىل تعديل
بندين رئيسيني يف املبادرة العربية للسالم :االول
يتعلق باسقاط حق العودة واستبعاد املطالبة
بعودة هضبة الجوالن اىل سوريا باعتبار انه ال
يوجد طرف سوري واضح ميكنه استعادتها يف
الوقت الراهن ،والثاين يتعلق بالتطبيع العريب مع
ارسائيل قبيل بدء اجراءات التسوية خالفا ملا تنص
عليه املبادرة العربية.
عىل خط االزمة السورية دخلت مرص املشهد منذ
ان الحت بوادر تسوية مؤجلة وانطلقت مرحلة
نهاية الحرب وبداية التسوية ،وظهر دور القاهرة
يف املفاوضات بني املعارضة املسلحة والنظام،
يف ما يتعلق مبا بات يعرف مبناطق التهدئة،
مبوافقة روسية وسعودية .روسيا يف حاجة اىل
دور عريب تحت مظلتها يف االزمة السورية ،يف
موازاة الدورين االيراين والرتيك .من ناحية ثانية،
يبدو ان السعودية بعد استكامل ادارة ترامب

ملا بدأته االدارة السابقة بتسليم امللف السوري
اىل الروس ،ترى رضورة حضور عريب رسمي يف
االزمة السورية وقد دخلت هذا املنعطف
الحساس .عالقة الرياض بكل من النظام السوري،
وراعيته ايران ،ال تسمح لها بأن تكون هي الطرف
العريب املطلوب .يف هذا السياق ،يبدو ان الرؤية
السعودية والروسية التقت عىل اهمية ان تتوىل
مرص هذا الدور الذي ترجم قبل اسابيع يف اتفاق
وقف النار وخفض التصعيد يف منطقة جنوب
دمشق ،برعاية مرصية وبضامن رويس.
يستجيب هذا التطور ميل القاهرة اىل اداء دور
يف ازمة بالد الشام ،والتي يعنيها ان تستعيد
دورها يف االقليم من الباب الذي يوفر لها هذه
العودة .فهي مل تقطع العالقة السياسية واالمنية
مع النظام يف دمشق ،لكنها يف املقابل افسحت يف
املجال لقسم من املعارضة سمي باسمها "منصة
القاهرة" .وهي تعرف انها العب يرغب فيه طرفا
الرصاع الداخيل ،فضال عن الالعبني الدوليني،
الواليات املتحدة وروسيا التي ايدت تدخلها.
منذ اطاحة نظام "االخوان املسلمني" يف مرص،
نقل الرئيس عبد الفتاح السييس خطواته بدقة
حيال االزمة يف سوريا .ابقى الخطوط مفتوحة
مع دمشق ،لكنه مل يفتح الباب نحو ايران .وازن
بني عالقاته مع دول الخليج العريب وموقفها من
النظام ومن متدد طهران.
ويرى مراقبون ان مرص مل تكن يوما ضد النظام
السوري ،وان موقفها يكتنفه يشء من الغموض
حيال مستقبل الرئيس بشار االسد يف الحل
النهايئ املنشود لالزمة السورية .وينطلق من ثالثة
هواجس:
 االول :معارضة وصول "االخوان املسلمني"واملعارضة االسالمية عموما اىل الحكم يف سوريا،
وذلك لكرس اي طوق اخواين قد يحوط مبرص يف
حال وصول اي من هؤالء اىل الحكم هناك.
 الثاين :تفضل بقاء السلطة يف يد الجيش السوريحتى ال تبقى البلد الوحيد الذي يحكمه الجيش.
 الثالث :ان ال يفيض الحل النهايئ يف سوريا اىلتعزيز نفوذ دول اقليمية عىل حساب مرص.

الرئيس السييس حريص عىل استقرار لبنان وامنه السيايس.

هنا يتقاطع املوقف املرصي يف غموضه وتفاصيله
مع املوقف الرويس ،ويختلف يف حدوده واهدافه
النهائية مع املوقف الرتيك ،ويكاد يتناقض مع
املوقف االيراين .كانت تركيا ترى رضورة رحيل
االسد ،لكن بعد تقاربها مع روسيا واتفاقها مع
ايران حيال املوضوع الكردي يف كل من العراق
وسوريا ،تغري هذا املوقف القاطع واصبحت
تفضل الغموض ،وتلتزم الصمت يف شأن مستقبل
االسد .اكرث املواقف وضوحا هو املوقف االيراين،
اذ ترى طهران ان ال حل يف سوريا من دون بقاء
االسد.
يبقى ان هناك واقعا اخر هو ان روسيا التي
مل تقطع هي االخرى لقاءاتها وتفاهامتها مع
رشيكيها يف استانة ،تبني عالقات موازية مع
اطراف اخرين ،بهدف توسيع دائرة املعنيني

يجب الحفاظ عىل لبنان من دون تدخل خارجي.

باالزمة يف سوريا لتظل لها الكلمة العليا .وقد
شاركت وتشارك ارسائيل واالردن والواليات
املتحدة ،وها هي اليوم تستعني مبرص طرفا يحل
محل النظام الذي كان يفرتض ان يضع يده عىل
الغوطة الرشقية ما دام ان اهلها ضاقوا ذرعا
باملقاتلني وحروبهم.
اما يف امللف اللبناين ،فان مرص املبتعدة عن
لبنان منذ سنوات يف اطار انكفائها االقليمي،
عادت ومنذ تسلم السييس مقاليد الحكم ،ترفع
درجة اهتاممها بالوضع فيه ،ان لجهة املساهمة
يف اعادة ترتيب البيت الداخيل للطائفة السنية،
وهذا ما برز خصوصا يف رعاية عملية انتخاب
الشيخ عبد اللطيف دريان مفتيا للجمهورية
اللبنانية ،ويف تعزيز الروابط مع مختلف القوى
والقيادات وحيث كان للقاهرة دور بارز يف دفع

التسوية الرئاسية ،او لجهة املساهمة يف تعزيز
االستقرار السيايس والوفاق الوطني .وهذا ما ظهر
عندما استجدت االزمة السياسية بعد استقالة
الرئيس سعد الحريري وانطلقت اوىل مساعي
التهدئة واالحتواء من مرص ومن اجتامع عقده
السييس مع الرئيس نبيه بري .ويف مقابل التصعيد
السعودي والذهاب يف اتجاه مواجهة مفتوحة مع
حزب الله والتلويح باجراءات قاسية يف حقه.
يف الواقع ،مثلام عملت ايران عىل ملء الفراغ
السوري يف لبنان بعد العام  ،2005عملت مرص
يف السنوات االخرية عىل ملء الفراغ السعودي يف
لبنان منذ ان قررت الرياض االنكفاء عن الساحة
اللبنانية يف اتجاه ساحات وملفات اخرى اكرث
اهمية بالنسبة اليها يف اليمن والبحرين وسوريا.
لكن مرص تحتفظ بسياسة خاصة متاميزة
يف لبنان تهدف اوال اىل ابعاده عن املحاور
والرصاعات االقليمية ،وثانيا اىل ترسيخ استقراره
وامنه السيايس.
املوقف املرصي من التطورات واالزمة الراهنة يف
ضوء استقالة الحريري من السعودية ،كان موقفا
حذرا وعكسه السييس يف مقابالت اعالمية سئل
فيها عام اذا كانت مرص يف صدد القيام بخطوات
خاصة بها ضد حزب الله ،فاجاب" :الحديث هنا
يجب ان ال يدور حول اتخاذ خطوات او عدم
اتخاذها ،بل حول هشاشة االستقرار يف املنطقة
الن الوضع لن يحتمل مزيدا من االضطراب".
وسئل ايضا ما اذا كان يخىش من تدهور الوضع
يف لبنان؟ اجاب" :لبنان بطبيعته دولة متعددة
متن ّوعة الرتكيبة .التوازن يف لبنان رشط من رشوط
االستقرار ،وال بد من الحفاظ عليه من دون اي
تدخل خارجي .سبق وقلت ان ضعف الدولة
الوطنية يفسح يف املجال لالضطراب والفوىض.
اعتقد ان التجارب السابقة ستدفع اللبنانيني اىل
انقاذ استقرارهم الذي يعنينا كثريا ،فاستقرار لبنان
مهم لنا وللعامل العريب".
السييس ،ويف خالل لقائه مع بري يف رشم الشيخ،
دعا اىل التهدئة واملحافظة عىل االستقرار يف
الداخل اللبناين .وطلب منه بري املساهمة يف
رد اي تداعيات محتملة تنتج من االستقالة،
فكرر الرئيس املرصي متسك بالده باستقرار لبنان
وسيادته وامنه الداخيل ،مع تأكيده ان مرص تدرك
املخاوف الناجمة عن االستقالة ،وستعمل عىل
تبديد اية اجواء سلبية.
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دونالد ترامب لكيم جونغ أونُ :ك ّن صديقي!

اللعنة الكورية" ...خط العرض "38
اظهر الرئيس االمرييك دونالد ترامب خالل جولته االسيوية عىل الصني ،اليابان،
كوريا الجنوبية ،فييتنام والفيليبني ،يف النصف االول من ترشين الثاين املايض ،ان
اولويته هي التجارة ،عىل الرغم من الترصيحات النارية السابقة التي اوحت بان
عنوانها االخطر هو كوريا الشاملية .تاريخ طويل حافل باملخاوف والدم .لكن فتح
االسواق ظل دامئا الهدف االكرب

"اذا حاولت افضل االدمغة يف العامل ان تجد
لنا اسوأ مكان يف العامل لخوض هذه الحرب
امللعونة ،لكانوا اجمعوا عىل كوريا ".هذا
الترصيح هو لوزير الخارجية االمريكية االسبق
دين اتشيسون حول الحرب الكورية خالل
الخمسينات من القرن املايض .لكنه ما زال
صالحا حتى يومنا هذا.
من غري الواضح اذا كان الرئيس االمرييك دونالد
ترامب حمل معه هذه املوعظة القاسية التي
كلفت العامل ارواح خمسة ماليني انسان وقتها،
خالل جولته االسيوية االخرية.
لكن الالفت ان ترامب الذي استبق جولته
االسيوية بحملة متبادلة من القصف "النووي"

ال يحتاج الرئيس االمرييك اىل فتيل مشتعل اخر يؤرق واليته.

لفظيا مع الزعيم الكوري الشاميل كيم جونغ
اون ،انتهى به املطاف بعدها بايام ،وهو
يتحدث عن امكان ان يصبح يوما هو والزعيم
الكوري الشاميل "صديقني"!
ليس غريبا عىل ترامب وال عىل كيم جونغ
اون هذه االنفعاالت املثرية لجنون العامل،
واملساواة هنا بني سلوك الرجلني ليس
استنسابيا .قبل ايام ،تحاور اعضاء يف لجنة
الشؤون الخارجية يف مجلس الشيوخ االمرييك،
يف جلسة هي االوىل من نوعها منذ عام
 ،1976يف شأن حدود سلطة ترامب يف حال
قرر املبادرة اىل شن هجوم نووي يف اطار
التوتر القائم مع بيونغ يانغ .حتى ان عضو

الدميوقراطي كريس موريف قال خالل النقاش
"نخىش ان يكون رئيس الواليات املتحدة غري
مستقر ومتقلب اىل حد يجعله يعطي امرا
باستخدام سالح نووي يف تعارض تام مع
مصالح االمن القومي االمرييك".
"خط العرض  "38هو ذاته اللعنة التي تالحق
الكوريني والعامل منذ نحو  70سنة .تشري وقائع
التاريخ اىل ان الكوريني مل يرتكبوا خطيئة "خط
العرض  ."38املفارقة ان اليابانيني واالمريكيني،
يتحملون اكرث من غريهم املآيس التي نتجت
من هذا التقسيم الذي يهدد البرشية بحرب
نووية بني اسبوع واخر.
كانت االمرباطورية اليابانية تحتل شبه
الجزيرة الكورية منذ بدايات القرن العرشين
حتى الحرب العاملية الثانية ،عندما بدأت
القوات اليابانية الغازية بالتقهقر امام
الجيش السوفيايت الذي تقدم لتحرير االرض
يف الشامل الكوري ،وصوال حتى خط العرض
 .38يف آب  ،1945قام موظفان يف وزارة
الخارجية االمريكية بتقسيم شبه الجزيرة
الكورية ،متخذين من خط العرض  38اساسا
لذلك ،فسيطر السوفيات عىل الشامل ،وسيطر
االمريكيون عىل الجنوب ،اىل ان اندلعت
الحرب الكورية يف  25حزيران  ،1950عندما
عرب االف الجنود من جيش الشعب الكوري
الشاميل الحدود مع كوريا الجنوبية .ثم انحاز
االطراف والقوى االقليمية والدولية ،مبا يف
ذلك الصني ،كل اىل طرف يف الحرب بحسب
شعاراته ومصالحه ،اىل ان تم االتفاق عىل
هدنة يف  27متوز .1953
ال شك يف ان ترامب ومساعديه يدركون بعض
هذه الحقائق ،والتي من بينها ان الحرب
الكورية سببت خالفا علنيا وحادا بني الرئيس
االمرييك االسبق هاري ترومان وقائد القوات
االمريكية االشهر يف املنطقة الجرنال دوغالس
ماك ارثر والذي انتهى باقالته الصطدامه مع
الرئيس االمرييك ،اضافة اىل حقيقة ان الحرب

اودت ايضا بارواح  40الف جندي امرييك
وادت اىل جرح نحو  100الف اخرين.
ال يحتاج ترامب اىل فتيل مشتعل اخر
يؤرق واليته الغارقة بالتشكيك واالتهامات
والتحقيقات .عىل الرغم من ترصيحاته النارية
تجاه بيونغ يانغ ،قبل بدء جولته التي شملت
كوريا الجنوبية والصني واليابان وفييتنام
والفيليبني ،اال ان حدته خفت بينام كان يقوم
بجولته الخارجية االطول ،ويقطف تباعا مثارا
اقتصادية من الدول التي زارها ،تحت عنوان
تصحيح العالقات التجارية التي تيسء اىل
االقتصاد االمرييك بسبب سياسات االدارات
االمريكية املتعاقبة ،مثلام اعلن مرارا منذ ما
قبل انتخابه رئيسا.
وقد كانت تهديدات ترامب "النووية"
من الحدة التي دفعت العواصم العاملية
واالقليمية ومحللني من مختلف انحاء العامل،
اىل محاولة التكهن مبوعد الهجوم االمرييك
املحتمل عىل كوريا الشاملية وخياراته .ومام
قاله ترامب "ان الحلول العسكرية اصبحت
االن جاهزة للتطبيق بشكل كامل ،ويف وضع
التأهب اذا ترصفت كوريا الشاملية بشكل
غري حكيم".
وقال الرئيس االمرييك ايضا" :امل يف ان يفهموا
(الكوريون الشامليون) متاما خطورة ما قلته،

وانا اعني ما قلته .تلك الكلامت سهلة الفهم
جدا جدا .اذا تلفظ (كيم جونغ اون) بتهديد
واحد يف شكل تهديد علني ،وهو يف املناسبة
ما اعتاد عىل قوله لسنوات ،كام اعتادت عائلته
عىل قوله لسنوات ايضا ،او فعال اي يشء يف
شأن (جزيرة) غواما واي مكان اخر ،سواء
كانت اراض امريكية ام تخص حليفا المريكا،
فسيندم عىل ذلك حقا وسيندم رسيعا".
وهدد ترامب كوريا الشاملية بـ"الغضب
والنار" .ثم اعقب ذلك بالقول ان هذا التهديد
"مل يكن شديدا مبا فيه الكفاية" .وحذر النظام
يف بيونغ يانغ بأن عليه "ان يقلق جدا جدا"
مام سيلحق به اذا فعل شيئا ضد الواليات
املتحدة.
يف املقابل ،كانت ترصيحات ترامب ،خصوصا
تغريداته عرب "تويرت" ،تستفز الكوريني
الشامليني الذين قاموا باطالق صواريخ بعيدة

يعوّ ل ترامب على
الدور الصيني في ضبط
كوريا الشمالية

ترامب يطمح اىل فتح اسواق اسيوية جديدة امام الرشكات االمريكية.

املدى وتجارب نووية اخرها يف ايلول املايض.
وزير خارجية كوريا الشاملية ري يونغ-هو
قال "سيدفع ترامب مثن اشعاله تلك الحرب
عىل بيونغ يانغ عرب "تويرت" بوابل من النار
ليس له مثيل من قبل".
تهديدات علنية كانت تبدو مخالفة ملا يدور
يف الكواليس .اذ تشري تقارير اىل انه بينام
كانت اللغة النارية سائدة ما بني واشنطن
وبيونغ يانغ ،كانت اتصاالت بعيدة من
االعالم ،تجري بني الطرفني من خالل املبعوث
االمرييك الخاص اىل كوريا الشاملية جوزف
يان ،والديبلومايس الكوري الشاميل يف االمم
املتحدة باك سونغ ايل.
مل تكن هذه املفاوضات املفارقة الوحيدة يف
املشهد .فخالل زيارته اىل فييتنام ،قال ترامب
انه ال يستبعد ان يصبح صديقا لكيم جونغ
اون "يف وقت ما" ،موضحا "ان االمور الغريبة
قد تحدث ،وان حدثت فهي لصالح كوريا
الشاملية والماكن اخرى يف العامل".
ال بل ان ترامب حاول مامزحة خصمه الكوري
الشاميل .ففي تغريدة عىل "تويرت" تساءل
ملاذا ينعته زعيم كوريا الشاملية كيم جونغ
اون بالعجوز بينام هو لن ينعته ابدا بالقصري
والسمني ،مضيفا "احاول جاهدا ان اكون
صديقا له ورمبا يتحقق االمر يوما ما".
مل يدر كثريون اين ذهبت تهويالت ترامب
بالحاق الدمار الكامل بكوريا الشاملية .كان
من الواضح ان الرئيس االمرييك كان يعول
عىل الدور الصيني يف ضبط امللف الكوري
الشاميل .العاصمة الصينية بيجينغ ،كام
هو معروف ،الحليف االبرز لبيونغ يانغ ،ال
مصلحة لها يف اشعال حرب كورية ،وال يف
نزاع نووي عىل حدودها ،وال بكارثة انسانية
ستقع امام ناظريها .رمبا لهذا ،اعلنت الصني
عن ارسال مسؤول مكتب االرتباط الدويل
يف الحزب الشيوعي الحاكم سونغ تاو اىل
بيونغ يانغ ،بعد ايام من زيارة ترامب الذي
كان قد حضها عىل زيادة الضغوط املرصفية
والتجارية عىل كيم جونغ اون .الرئيس
االمرييك قال حرفيا ان يف امكان الصني "حل
هذه املشكلة برسعة وبسهولة ،وامل يف ان
تتحرك بطريقة ارسع واكرث فاعلية من اي
طرف اخر حيال هذه املشكلة".
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كوريا الشاملية مرتابة من التمركز العسكري االمرييك يف الجوار الكوري الجنويب ومن املناورات العسكرية.

الجريدة االلكرتونية الروسية "نيزافيسياميا
غازيتا" نرشت مقاال لرئيس املركز االسرتاتيجي
للشؤون االسيوية التابع الكادميية العلوم
الروسية الربوفسور غيورغي تولورايا ،بعنوان

"شبه الجزيرة الكورية :الديبلوماسية ام
الحرب؟" ،اخترص فيه الكثري من معامل املشهد
املعقد .فقد كتب" :بتهديده امريكا ،اجتاز زعيم
كوريا الشاملية كيم جونغ اون الخط االحمر.

كوريا الشمالية :معلومات وارقام
يبلغ عدد سكان كوريا الشاملية نحو  24مليون نسمة .وهي واحدة من اكرث دول العامل تجانسا
لغويا وعرقيا .ينترش الرتاث البوذي والكونفوشيوسية ،مع وجود مسيحي محدود ،لكن الدستور
ال يسمح بالحرية الدينية .ووفقا للمعايري الغربية للدين ،ميكن وصف غالبية السكان يف كوريا
الشاملية بانهم ملحدون .التعليم اجباري حتى املرحلة الثانوية لكنه مجاين .بحسب االمم
املتحدة ومؤرش التنمية البرشية ،فان كوريا الشاملية تحتل املرتبة  ،75والناتج املحيل االجاميل
للفرد الواحد  4058دوالرا .وكان متوسط الراتب نحو  47دوالرا شهريا عام .2004
القطاع املهيمن يف االقتصاد هو الصناعة ( ،)%43.1تاله قطاع الخدمات ()%33.6
والزراعة (.)%23.3
تخصص كوريا الشاملية ما بني  %16.9و %23.2من ميزانيتها البالغة  34مليار دوالر للدفاع.
هناك من يعتقد ان الرقم ال يتعدى نحو  4مليارات دوالر فقط .ويقدّر عديد الجيش الكوري
الشاميل بـ 9ماليني و 279الف جندي بني اسايس واحتياطي وقوات خاصة ،وهو يحتل املرتبة
الرابعة عامليا بعديده .متتلك  1600مروحية حربية و 500قطعة بحرية عسكرية مختلفة
غالبيتها فرقاطات ،بينها نحو  100غواصة ،لكنها ال متلك اي حاملة طائرات .يحظى الجيش
ايضا باكرث من  5االف دبابة.
يعتقد ان بيونغ يانغ متتلك ما بني  10و 16رأسا نوويا ،واكرث من  1000صاروخ باليستي
متنوعة املدى .يضم اسطولها الجوي  1500طائرة مقاتلة يعود معظمها اىل سبعينات القرن
املايض ،وهي صينية وروسية الصنع ،وابرزها "سوخوي سو " ،"25ميل مي  "26و"ميغ ."29
تضم ترسانتها ايضا نحو  350مدفعا من مدافع "كوكسان" عيار  170ملم ،اضافة اىل 200
قاذفة للصواريخ املتعددة عيار  240ملم ،و 95مدفعا ضخام.
تحظى كوريا الشاملية بامتالكها الجيش االلكرتوين الذي يعترب احد اقوى الجيوش االلكرتونية
يف العامل .متلك مخزونا هائال من االسلحة الكيميائية ،هو الثالث عامليا .وقد سبق لها ان
اعلنت عن نجاحها يف اجراء تجربة لقنبلة هيدروجينية .وطورت بيونغ يانغ صواريخ "سكود"
وصنعت صواريخ "نودونغ" و"تايبو دونغ  "1و"تايبو دونغ  "2وصاروخ "موسودان" ،وبعض
هذه الصواريخ مل يجرب عمليا ،يف حني خضع البعض االخر الختبارات فاشلة.

رغم العقود التي انقضت منذ وقف االعامل
الحربية يف كوريا يف متوز  ،1953سواء الحرب
االهلية ام االشتباك بني النظامني داخل العامل
الثنايئ القطبية الذي كان يضم الصني واتحاد
الجمهوريات االشرتاكية السوفياتية وبني
الواليات املتحدة االمريكية ،مل يتغري اىل االن
جوهر ما يحصل يف شبه الجزيرة الكورية .خالل
احداث  60عاما مضت مل يحقق اي من الطرفني
ما يرغب فيه ،فكل طرف يرى ان العدالة
التاريخية اىل جانبه ستنترص عاجال او اجال".
من الواضح ان مراقبة الكوريني الشامليني
ملا يجري يف العامل منذ ما بعد انهيار االتحاد
السوفيايت وامثلة التدخل الخارجي التي فتتت
ودمرت دوال مثل ليبيا ويوغوسالفيا والعراق
وسوريا وغريها ،تجعلهم اكرث ريبة من دور
الواليات املتحدة ،والتمركز العسكري االمرييك
يف الجوار الكوري الجنويب اىل جانب املناورات
العسكرية التي تكاد ال تتوقف عند حدودهم
الجنوبية ويف البحار املجاورة.
هذا التوجس هو جوهر الكثري مام يتبدى يف
السلوك الكوري الشاميل .فهو مل يوفر للصينيني
وال الروس وال االمريكيني طبعا ،الطامنينة التي
رمبا تبحث عنها بيونغ يانغ .ويبلغ القلق
الكوري الشاميل ذروته يف التجارب الصاروخية
التي يقومون بها عىل امل االيحاء بالردع.
القنبلة النووية الحرارية التي يعتقد انها
جربت يف  3ايلول املايض ،كانت بقوة 250
كيلو/طن ،علام ان قوة انفجار قنبلة هريوشيام
كانت  20كيلو/طن .ورغم هذا االحتقان ،فان
ملف التجارة مع االسيويني ،او تحديدا فتح
االسواق االسيوية بشكل اكرب امام الرشكات
االمريكية ،كان الطموح االكرب لرتامب .ففي
كل محطات جولته االسيوية ،وقع عرشات
االتفاقات ومذكرات التفاهم التجارية .يف
بيجينغ نفسها ،وقع اتفاقات ومذكرات تفاهم
مع نظريه الصيني يش جني بينغ تبلغ قيمتها
ربع تريليون دوالر ( 250مليار دوالر) ،تشمل
قطاعات عدة يف الطاقة والطريان والسيارات
والغذاء وااللكرتونيات .رشكة "بوينغ" وحدها
نالت عقودا ضخمة بقيمة  37مليار دوالر.
هكذا ،تستمر لعنة "خط العرض  ،"38امنا من
دون ان تتعطل املصالح االقتصادية والتجارة.
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تحقيق
تواصل املديرية العامة لالمن العام
عملية تسهيل امتام معامالت املواطنني،
فتفتح املراكز يف املناطق بغية تخفيف
املشقة عن كاهل املواطنني ،واالرساع
يف انجاز معامالتهم .اخرها كان مركزا
يف الغبريي يف قلب الضاحية الجنوبية
الذي سيساهم يف التخفيف من االعباء
وسط منطقة مكتظة ،فضال عن وجود
اعداد كبرية من الوافدين السوريني

وصول اللواء عباس ابراهيم اىل مكان االحتفال.

إفتتح مركزًا إقليميًا لألمن العام في الغبيري

اللواء إبراهيم :ضمان التنمية املتوازنة وتكافؤ الفرص
افتتح املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم "مركز امن عام املفتش اول الشهيد عبد
الكريم حدرج االقليمي املوقت" يف الغبريي.
حرض االحتفال النواب :بالل فرحات وعيل عامر
وآالن عون وناجي غاريوس ،مستشار رئيس
مجلس النواب نبيه بري احمد بعلبيك ،رئيس
املجلس االعىل للجامرك العميد اسعد الطفييل،
املعاون السيايس لالمني العام لحزب الله حسني
خليل ،رئيس لجنة التنسيق واالرتباط يف الحزب
وفيق صفا ،امللحق العسكري يف السفارة االيرانية
السيد محمد رضا مريزايئ ،رئيس مجموعة
الساحل الطبية فادي عالمة ،اىل رؤساء البلديات
واعضاء مجالس بلدية ومخاتري وشخصيات.

محوطا بالجموع.

بعد النشيد الوطني ونشيد االمن العام ،القى
رئيس بلدية الغبريي معن الخليل كلمة شكر
فيها "كل من ساهم وبذل من اجل هذا الغرس
الطيب الذي امثر معلام وعلام ورصحا لالمن
العام اللبناين الذي هو مثابة وسام عز ورشف
نعلقه عىل صدر بلدتنا ،ونهديه اىل ضاحية
الوفاء واهلها الرشفاء".
تاله النائب فرحات فاكد ان "افتتاح املركز
يساهم يف تحسني واقع املنطقة ،نظرا اىل ما تعاين
منه من نقص يف كثري من املجاالت ،خصوصا عىل
مستوى الدوائر الرسمية".
وقال" :ما توصلنا اىل هذا املركز اال بعد جهود
كبرية قام بها املجلس البلدي ورعاية االخ

والصديق اللواء عباس ابراهيم".
والقى اللواء ابراهيم كلمة شدد فيها عىل التكامل
بني املركز واتحاد البلديات .وقال" :للغبريي،
النبتة الربية ،التي صارت بلدية تضاهي مدنا
كربى نعتز بها جميعها ،وقد حلت ثالثة بعد
الجوهرتني بريوت وطرابلس يف ميزان الخدمات
واملراكز التجارية والصناعية واملالية والعيادات
الطبية ،بريوت والجنوب ،حيث اسطورة الصمود
الراسخة منذ قيام الكيان الصهيوين املحتل عىل
ارض فلسطني املحتلة".
اضاف" :هذه البلدة التي تصحو يف
الصباحات عىل تالطم االمواج عىل شاطئ
االوزاعي ،لتنام عىل محبة كنائس حارة
حريك فيحمي سنتها وشيعتها دم شهيد
مقدام حمى بجسده معنى العيش الواحد
املفتش اول عبد الكريم حدرج ،فانقذ املئات
من املدنيني االبرياء .اذا كان يف القلب غصة
وحرقة عىل سقوط الشهيد حدرج ،فان ما
يخفف من وطأة الحزن الذي نتشاطره مع
عائلته ،اننا سنخلد ذكراه البطولية بافتتاح
مركز امن عام اقليمي موقت باسم مركز امن
عام املفتش اول الشهيد عبد الكريم حدرج
االقليمي ،بالتعاون مع بلدية الغبريي ليتبع
دائرة امن عام جبل لبنان االوىل ،وليضطلع
مبهامت املراكز االقليمية ،واستقبال معامالت
املواطنني اللبنانيني والرعايا العرب واالجانب
املقيمني يف هذه املنطقة املكتظة بالسكان".

وتابع اللواء ابراهيم" :افتتاح مركزنا هذا ما كان
ليتم لوال التعاون الوثيق واملثمر بيننا وبني بلدية
الغبريي ،وبدعم من اتحاد بلديات الضاحية
الجنوبية من بريوت ،ما يعطي النموذج االمثل
واالفضل عىل اهمية التعاون ،ويربهن عن
التوق والشعور الصادق اىل االلتفاف حول
الدولة ومؤسساتها الرشعية .ما قدمته البلدية
واالتحاد يشء من كثري قاما به يف املجاالت
الرتبوية والبيئية والتنموية .فكانت ثالث مدارس
رسمية ،ناهيك بالحدائق العامة واملراكز الثقافية
والرياضية ،ما جعلها تتبوأ دورا اساسيا يف الحركة
االقتصادية والتجارية واملرصفية واالستشفائية،
فضال عن انها موئل لبعض السفارات وفروع
هيئة االمم املتحدة واالونروا وبعض االدارات
الرسمية واملقار الوزارية .استحداث مركز الشهيد

حدرج هو لضامن التنمية املتوازية وسياسة
االمناء املتوازن ،ومن ضمن خطة عملنا يف تكافؤ
الفرص عىل كل االرايض اللبنانية مبا يوفر راحة
للمواطنني واملقيمني ،ولصد االرهاب بوجهيه
املتطرف والصهيوين .وهو ايضا تأكيد عىل وجود
الدولة قبل افتتاحه وبعده ،من خالل اكرث من
عرشة مخافر وثكنة للجيش وعرشات النقاط
االمنية التابعة لالمن العام املتممة واملساعدة
لتواجد الدولة .االهم من كل ذلك حضور
االنسان يف صلب اهتاممات االمن العام .لذا،
كان تعاوننا مثمرا مع بلدية الغبريي يف اكرث من
مجال ،السيام يف تعزيز االمن االجتامعي وضبط
العاملة غري الرشعية".
وشكر لنواب املنطقة وفاعلياتها ورئيس واعضاء
اتحاد البلديات ورئيس بلدية الغبريي واعضاء

يقص رشيط افتتاح املركز الجديد.

اللواء ابراهيم يلقي كلمته.

مجلسها "الذين ساهموا يف استحداث هذا املركز
الذي سيخفف عن مركز امن عام برج الرباجنة
االقليمي ضغط املعامالت ،ويسهل امور املقيمني
يف نطاق عمل املركز الجديد ،ويوفر عليهم
مشقة االنتقال بعيدا من زحمة السري التي
تشهدها املنطقة".
يف نهاية الحفل ،تبادل اللواء ابراهيم ومعن
الخليل الدروع التذكارية ،واهدى والد الشهيد
حدرج اللواء ابراهيم بندقية قدمية.
وكان سبق الحفل زيارة تفقدية للواء ابراهيم
ملركز اتحاد بلديات الضاحية ،جال خاللها يف
اقسام املبنى وحرض مناورة استعراضية لفوج
اطفاء الضاحية تم خاللها عرض اساليب الدفاع
والقضاء عىل الحرائق للحفاظ عىل صحة
املواطنني وامنهم.

اللواء ابراهيم وشخصيات يجولون يف ارجاء املركز.

والنائب بالل فرحات.

ورئيس بلدية الغبريي معن الخليل.
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مركزان يتشاركان نطاقا جغرافيا واحدا
معايير نموذجية وحديثة للخدمة وحقوق االنسان
خالل االحتفال الرسمي والشعبي الذي
رافق افتتاح "مركز املفتش اول الشهيد
عبد الكريم حدرج االقليمي املوقت"
يف الغبريي ،كان لـ"االمن العام" لقاء
مقتضب مع رئيس املركز النقيب عامر
العيتاوي الذي استهل كالمه قائال:
"مركزنا ،ومركز امن عام مدحت الحاج
االقليمي املوجود يف برج الرباجنة،
يتشاركان النطاق االداري والجغرايف
نفسه .مبعنى ان املواطن املقيم ضمن
نطاقهام يستطيع انجاز معاملته يف اي
منهام بحسب اختياره".
■ اي بلدات او مناطق تدخل ضمن
نطاقهام؟
□ يضم نطاق عمل املركزين  28بلدة
او منطقة هي :الغبريي  -برئ العبد –
الجناح  -حي مايض  -الصفري -املرشفية
– االوزاعي  -برج الرباجنة  -تحويطة
الغدير -جورة الرتاشحة  -عني السكة -

الليليك -املريجة  -حي السنديانة  -برئ
حسن  -حارة حريك  -شاتيال  -معوض-
الشياح – الطيونة  -حي السياد  -حي
املنشية – الرويس  -الرمل العايل -عني
الدلبة – الكفاءات  -املعمورة -املنشية.
■ ما سبب استحداث مركز جديد ضمن
نطاق جغرايف فيه مركز اساسا؟

يمتد املركز على
 800متر مربع ونطاقه
يشمل  28بلدة
لدينا مدخل خاص
لذوي االحتياجات
الخاصة واملسنني

رئيس "مركز املفتش اول الشهيد عبد الكريم حدرج االقليمي املوقت" يف الغبريي النقيب عامر العيتاوي.

□ الكثافة السكانية الهائلة ضمن نطاق
جغرايف كبري مل يكن فيه سوى مركز
امن عام واحد ،فاقت اعداد املعامالت
املقدمة اليه حدود طاقته بكثري،
دفعت املدير العام لالمن العام اللواء
عباس ابراهيم بهدف تسهيل معامالت
املواطنني وترسيعها من جهة وتخفيف
اعباء تنقلهم يف زحمة سري خانقة معظم
االحيان من جهة اخرى ،اىل اتخاذ قرار
استحداث مركز اضايف ،هو مركزنا الذي
نفتتحه اليوم .وقد شاء تسميته باسم
شهيد بطل من االمن العام تصدى
لالرهاب وافتدى بدمه مئات املدنيني يف
محلة الطيونة ليل  23حزيران ،2014
هو املفتش اول الشهيد عبد الكريم
حدرج رحمه الله.
■ ملن تبعية املركز االدارية؟
□ يتبع اداريا دائرة امن عام جبل لبنان
االوىل ،ومقرها يف بعبدا.
■ ما هي ابرز املسؤوليات واملهامت
التي يضطلع بها؟
□ اسوة بكل املراكز االقليمية ،يعنى
ضمن النطاق االداري التابع له بكل
االعامل واملهامت االدارية واالمنية
التي توليها القوانني واالنظمة النافذة
للمديرية العامة لالمن العام.
■ ماذا بالنسبة اىل مواصفات مبنى
املركز؟
□ يتميز املركز الذي ساهمت بلدية
الغبريي مشكورة يف تأمني مبناه
وتجهيزاته ،بانه موجود جغرافيا يف
محاذاة اوتوسرتاد الغبريي الرئييس ،مبا
يسهل عملية الوصول اليه ومغادرته.
مساحته االجاملية تقارب  800مرت
مربع ،موزعة بني مبناه الذي يتألف

داخل املركز.

مواطنون يتعقبون معامالتهم.

من  13غرفة واسعة ومنتفعاتها ،اىل
نظارة للموقوفني موقتا ،وبني ساحة
كبرية امامه مخصصة كمرآب للسيارات
العسكرية واملدنية وذوي االحتياجات
الخاصة او الذين يعانون اي حالة
صحية او ما شابه .مع االشارة اىل انه
توجد ايضا مرائب عمومية .للمركز
مدخالن ،احدهام مجهز خصيصا لذوي
االحتياجات الخاصة واملسنني ،مبا يراعي
ارقى املعايري االنسانية .كام انه مجهز
بكل وسائل التدفئة والتربيد ،وكذلك
مكاتبه تحتوي عىل احدث التجهيزات
اللوجستية واجهزة الكومبيوتر وبرامج
العمل الحديثة .كام يحتوي عىل ست
االت النجاز جوازات السفر اللبنانية
البيومرتية ،واالقامات البيومرتية ،واالت
عدة للدفع االلكرتوين .اما صالة االستقبال
الكربى فمجهزة ،كام كل مكاتبه ،مبقاعد

قاعة االنتظار.

املدخل الخارجي.

اسرتاحة للمواطنني املنتظرين تقديم
او تسلم معامالتهم .تجدر االشارة اىل
ان املركز مزود كامريات مراقبة داخلية
وخارجية مبا يضمن اعىل مستوى
من االمن للمواطنني والعسكريني
املوجودين ضمنه عىل السواء .كام ان
الكهرباء مؤمنة فيه  24/24من خالل
طرق ثالثة هي وجود مولد خاص،
واشرتاك كهرباء ،اضافة اىل كهرباء
الدولة .لدى دخول صاحب املعاملة
اىل املركز يستقبله عسكري عىل الباب
الرشاده اىل الكونتوار املخصص لنوع
معاملته ،علام انه يضم  20كونتوارا
مخصصة الستقبال معامالت املواطنني.
املركز مبساحته وتجهيزاته الحديثة
ومواصفاته التي تحرتم كل معايري
حقوق االنسان ،يراعي ارقى معايري
الخدمة العامة.

■ كيف تصف تفاعل املواطنني مع
افتتاح املركز؟
□ ال نبالغ القول انه منذ اليوم االول
اللتحاقنا باملركز بهدف تحضريه
وتجهيزه لالفتتاح ،ونحن نشعر كضباط
ورتباء وافراد ،اننا بني اهلنا نتيجة
املحبة والرتحيب اللذين نتلمسهام من
كل ابناء املنطقة واملقيمني فيها .من
ناحية ثانية ،بسبب التقدير الذي يكنه
الناس للواء عباس ابراهيم ،رجل الثقة
وصاحب االنجازات الوطنية الكربى،
شاكرين اياه عىل قراره استحداث املركز
الذي سيسهل عليهم اكرث فاكرث انجاز
معامالتهم ،فضال عن انه يؤمن لهم
خيار انجازها فيه او يف مركز امن عام
مدحت الحاج االقليمي تبعا لظروفهم
السكنية ،ما يخفف عنهم عبء التنقل
يف زحمة السري الخانقة.
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قضية

املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

العدو االرسائييل اغتصب ارض فلسطني.
اعتدى ويعتدي عىل لبنان .انتهك
الرشائع االنسانية .تلك الوقائع وغريها
دفعت مجلس االمن اىل ادانته يف
عرشات القرارات ،وجامعة الدول
العربية ومن ضمنها لبنان اىل مقاطعته
اقتصاديا ومناهضة التطبيع معه .بعض
الدول العربية تراجع عن ذلك ،لكن
لبنان مل ولن يرتاجع دفاعا عن حقوقه،
وعن قضية فلسطني ،وحقوق االنسان
يف العامل

مكافحة االرهاب والتجسس من املهامت الرئيسية لالمن العام.

تنتهك المواثيق الدولية وتعتدي على الشعوب والمق ّدسات

"مقاطعة إسرائيل" ...لجمًا لعدوانها

تصنف القوانني واملواثيق واالعراف الدولية
املقاطعة من ضمن وسائل تسوية النزاعات
الدولية او مواجهتها بالطرق غري الودية ،اي
الطرق الزجرية .مثلها مثل قطع العالقات
الديبلوماسية ،الحصار السلمي ،توقيف
السفن وحجزها ،وغريها.
ما هو تعريف املقاطعة اللبنانية الرسائيل
واطارها؟ اي جهة رسمية لبنانية يوليها
القانون تحديد الئحة االشخاص واملؤسسات
املحظر التعامل معهم ،ورصد االفعال
والترصفات املخالفة لقانون املقاطعة؟ ماذا
عن موقف العرب؟ واستطرادا ما هو مفهوم
التطبيع ،وكيف تساهم املديرية العامة لالمن
العام يف حامية لبنان ضمن هذه االطر؟

املقاطعة االقتصادية

وفق التعاريف الدولية ،املقاطعة االقتصادية
هي "اجراء تلجأ اليه سلطات الدولة او

هيئاتها وافرادها لوقف العالقات االقتصادية
مع دولة اخرى ومنع التعامل مع رعاياها
بقصد الضغط االقتصادي عليها ،ردا عىل
ارتكابها العامل عدوانية".
عىل الصعيد اللبناين يعترب كل من القانون
املوحد ملقاطعة ارسائيل الصادر عن جامعة
الدول العربية سندا اىل قرارها رقم  849يف
 11كانون االول  ،1954وقانون العقوبات
اللبناين الصادر باملرسوم االشرتاعي رقم 340
يف االول من اذار  ،1943وقانون مقاطعة
ارسائيل الصادر يف  23حزيران  ،1955وقانون
تنظيم مكتب مقاطعة ارسائيل الصادر
باملرسوم  12562يف  19نيسان  ،1963مثابة
العمود الفقري السس املقاطعة االقتصادية
والجغرافية واطرها ،ومناهضة التطبيع ،التي
متارسها الدولة اللبنانية ضد العدو االرسائييل.
واذا كانت تلك القوانني فصلت بشكل مسهب
كل ما يتصل باملقاطعة االقتصادية خصوصا،

واطر تطبيقها يف مجاالت االسترياد والتصدير،
رشكات الطريان االجنبية ،رشكات البواخر
التجارية ،الرشكات واملؤسسات االجنبية التي
تعمل عىل تدعيم االقتصاد االرسائييل وغريها،
بحيث ميكن املهتمني مراجعتها بكل تفاصيلها.
اال انه ال بد من ان نتوقف عند احد ابرز االحكام
العامة الواجب معرفتها من العموم ،وهو ما
ورد ضمن املادة  285من قانون العقوبات
اللبناين ،التي جاء فيها" :كل لبناين ،وكل شخص
ساكن لبنان ،اقدم او حاول ان يقدم مبارشة او
بواسطة شخص مستعار عىل صفقة تجارية او
اي صفقة رشاء او بيع او مقايضة مع احد رعايا
العدو او مع شخص ساكن بالد العدو ،يعاقب
بالحبس سنة عىل االقل وبالغرامة."...
واستطرادا ،من البديهي ان مناقشة هذا
املوضوع توجب طرح سؤالني محوريني
واالجابة عنهام ،هام:
االول :من هي الجهة الرسمية اللبنانية التي

اوالها القانون تحديد الئحة االشخاص او
املؤسسات املحظر التعامل معها ،واالفعال
والترصفات املخالفة لقانون مقاطعة ارسائيل؟
الجواب نجده يف املادة  6من قانون تنظيم
مقاطعة ارسائيل الصادر باملرسوم 12562
يف  19نيسان  1963التي جاء فيها" :تخضع
ملصادقة مجلس الوزراء ،بناء عىل اقرتاح وزير
االقتصاد والتجارة وبعد استطالع رأي الهيئة
العليا للشؤون الفلسطينية:
• القرارات املبدئية املتعلقة بتطبيق الترشيع
الخاص باملقاطعة السيام تحديد االفعال
والترصفات التي تشكل مخالفات لهذا
الترشيع.
• القرارات املتعلقة بادراج او شطب اسامء
من الئحة االشخاص او املؤسسات املحظر
التعامل معها من جهة ،وعىل الالئحة السوداء
للبواخر من جهة ثانية".
الثاين :من هي الجهة الرسمية اللبنانية التي
اوالها القانون جمع املعلومات الرضورية
يف كل ما يتصل مبوضوع مقاطعة ارسائيل،
واقرتاح االجراءات الواجب اتخاذها ،والسهر
عىل تطبيق املقررات املتخذة ،والتواصل مع
مكتب مقاطعة ارسائيل التابع لجامعة الدول
العربية ،ومع املكاتب االقليمية للدول العربية
يف هذا الخصوص؟

الجواب نجده يف املادة االوىل من قانون
تنظيم مقاطعة ارسائيل (املرسوم 12562
يف  19نيسان  )1963التي جاء فيها" :يتوىل
مكتب مقاطعة ارسائيل (يف لبنان) شؤون
املقاطعة يف ارشاف وزير االقتصاد والتجارة
والسيام:
• جمع املعلومات الرضورية.
• اعداد الدراسات.
• اقرتاح االجراءات الواجب اتخاذها.
• تنفيذ املقررات املتخذة من املراجع الصالحة
والسهر عىل تطبيقها من السلطات املختصة.
• حفظ الوثائق واملعلومات وتنقيحها.
• تأمني االتصال العادي مع مكتب الرئييس
ملقاطعة ارسائيل ومع املكاتب االقليمية
للدول العربية".
وربطا بهذا الشق من املوضوع ،ان املديرية

العامة لالمن العام ،كام سائر ادارات الدولة
اللبنانية ومؤسساتها ،تتلقى كل القرارات
واللوائح وسواها من مكتب مقاطعة ارسائيل
اللبناين ،وتطبقها يف كل ما يدخل ضمن نطاق
مهامتها وصالحياتها ،يف موازاة تطبيقها احكام
القوانني اللبنانية النافذة ،سواء املتصلة بهذا
املوضوع او بغريه.
ما تجدر االشارة اليه هنا ،انه عىل الرغم من
ان بعض مواد القوانني اللبنانية ذات الصلة
باملوضوع ،كام غريها ،اصبحت يف حاجة اىل
تعديلها وتحديثها يك تتامىش مع التطور
الحاصل ،وهذا ما نتوافق به مع الكثري من
الجمعيات والهيئات الحقوقية وسواها ،يبقى
االمن العام ملزما قانونا تطبيق كل تلك املواد
طاملا مل يقم مجلس النواب اللبناين بتعديلها
او الغائها ،ما اقتىض التوضيح.

املقاطعة الجغرافية

توقيف شبكة
اسرائيلية تسوّ ق اغذية تفتك
بالعقل واالعصاب

يعاقب قانون العقوبات اللبناين ،مبوجب
احكام الفقرة  2من املادة  285منه ،كل لبناين
وكل شخص يف لبنان من رعايا الدول العربية،
يدخل مبارشة او بصورة غري مبارشة ومن دون
موافقة الحكومة اللبنانية املسبقة بالد العدو،
بالحبس سنة عىل االقل وبالغرامة .هنا تجدر
االشارة اىل ان االمن العام كضابطة عدلية،
يقوم فور ضبط اي شخص عىل املعابر
الحدودية او يف الداخل ،ارتكب ايا من
تلك االفعال الجرمية ،مبخابرة القضاء املختص
وافادته بكل املعطيات ،والعمل مبقتىض
اشارته .فالقضاء حرصا هو من يقرر توقيف
او عدم توقيف مثل ذاك الشخص ،حجز او
عدم حجز جواز سفره الخ ،وليس االمن العام
كام يظن بعض غري العارفني باحكام القانون.
تجدر االشارة ايضا اىل ان القضاء العسكري هو
صاحب الصالحية للنظر يف جرائم "الصالت
غري املرشوعة بالعدو" ،وفق ما نصت املادة
 24من قانون القضاء العسكري الصادر تحت
الرقم  24يف  13نيسان .1968

 ...والدول العربية
بعد اتفاق اوسلو تراجعت حدة املقاطعة العربية الرسائيل.

يف ايار  1951اعلن مجلس الجامعة العربية
تنظيم مقاطعة شاملة الرسائيل ،واصدر القانون
املوحد ملقاطعة ارسائيل .غري انه بعد توقيع
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االمن العام يتصدى

دولة ال تنفك تنتهك القرارات الدولية وحقوق االنسان.

اتفاق اوسلو بني منظمة التحرير الفلسطينية
وارسائيل عام  1993خفف بعض الدول العربية
من مستوى املقاطعة ،او اوقفها او الغاها كليا.
مثال اعلنت تونس واملغرب وقف املقاطعة.
واعلنت السعودية ودول الخليج العريب الغاء
مقاطعة الرشكات االجنبية التي تتعامل مع
ارسائيل .كام الغى الربملان االردين قانون
مقاطعة ارسائيل .ويف عام  1996الغت ماليزيا
مقاطعتها االقتصادية الرسائيل ،الخ.

ال للتطبيع

بشكل مبسط جدا ،التطبيع هو كل تعامل
طبيعي مع عدو يوجد بيننا وبينه وضع غري
طبيعي ،كونه يغتصب ارضا عربية ،وكون
قوانينا تحظر اي تعامل معه .من خالل
مراجعة قانون مقاطعة ارسائيل اللبناين الصادر
يف  23حزيران  1955نجد ان مادته االوىل
نصت حرفيا" :يحظر عىل كل شخص طبيعي
او معنوي ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقا
مع هيئات او اشخاص مقيمني يف ارسائيل او
منتمني اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها
او ملصلحتها وذلك متى كان موضوع االتفاق
صفقات تجارية او عمليات مالية او اي تعامل
اخر ايا كانت طبيعته...الخ"  .بالتايل ،العبارة
االخرية وهي "اي تعامل اخر ايا كانت طبيعته"
تشمل بوضوح جميع انواع التعامل من دون

لبنان لم ولن يتراجع
عن مقاطعة اسرائيل

استثناء ،سواء الثقافية او الفنية او الرياضية
او العلمية و...الخ .وقد تابعت املادة  7من
القانون نفسه لتحدد العقوبات عىل االفعال
املشار اليها انفا ،وهي االشغال الشاقة املوقتة
من ثالث اىل عرش سنوات مع الغرامة.

مجلس االمن يدينها

رغم الضغوط السياسية الدولية الهائلة التي
ميارسها العدو االرسائييل ،مبارشة او بالواسطة،
ملنع صدور اي قرار دويل يدين افعاله ،فان
فداحة الجرائم العنرصية التي ارتكبها،
واالبادات ،واالغتياالت (كاغتياله وسيط االمم
املتحدة يف فلسطني فولك برنادوت مثال)،
وجرامئه ضد االنسانية ،وانتهاكاته لرشائع
حقوق االنسان ،ومسه املقدسات املسيحية
واالسالمية وسواها مام ارتكبه ،دفعت مجلس
االمن التابع ملنظمة االمم املتحدة اىل ادانته
الرصيحة بعرشات القرارات الدولية.

املديرية العامة لالمن العام ،تطبيقا للقوانني
النافذة واسرتاتيجيا االمن الشامل التي
اطلقتها منذ خمسة اعوام ،تتصدى لكل
افعال العدوان االرسائييل واساليبه ،الظاهرة
واملسترتة منها عىل السواء ،والتي ينفذها ضد
لبنان يف كل املجاالت االمنية ،االقتصادية،
الثقافية ،الغذائية ،السياسية والديبلوماسية يف
الخارج ،وغريها .فاضافة اىل ما ذكرناه يف هذا
الخصوص ضمن الفقرات اعاله ،من املفيد
اضافة ما ييل:
• ان املديرية تنسق بشكل كامل ودائم مع
كل الجهات املعنية مبوضوع مقاطعة ارسائيل،
وتضع يف ترصفها كل املعلومات واملعطيات
االمنية املساعدة يف هذا الخصوص.
• عىل صعيد التجسس :كام هو معلوم يكاد
ال مير اسبوع او شهر اال ويوقف االمن العام
جاسوسا او شبكة تجسس للعدو االرسائييل،
ويعلن عن تفاصيلها يف بيانات رسمية.
• املديرية تستثمر شبكة عالقاتها الدولية
الواسعة يف كل ما يشكل تصديا للمكائد
السياسية والديبلوماسية التي يحاول العدو
االرسائييل حياكتها دوليا ضد لبنان.
• الول مرة نكشف ،ان االمن العام متكن
خالل ترشين االول عام  ،2014من توقيف
شبكة تعمل لصالح املوساد االرسائييل ،وتضم
ثالثة لبنانيني ميلكون رشكة تجارية ،وكانوا
يف صدد بدء تسويق حواىل  11طنا من
الشوكوال والسكاكر التي تحتوي موادا تتسبب
يف اضعاف النمو العقيل وخلل يف الجهاز
العصبي لدى االطفال تحديدا ،يف االسواق
اللبنانية لبيعها باسعار زهيدة مبا يشجع عىل
استهالكها برسعة .وقد اعرتفوا خالل التحقيق
انهم تسلموا البضائع يف احدى الدول العربية
من ضباط يف املوساد وادخلوها اىل لبنان،
وانها كانت عمليتهم االوىل ضمن مرشوع
دائم خططوا له .املديرية مل تكشف انذاك عن
العملية يف االعالم يك ال يتسبب ذلك يف بلبلة
وهلع واشاعات تهز االمن االجتامعي ،بخاصة
انه تم ضبط كل الكمية قبل بدء توزيعها يف
االسواق .لو حصل غري ذلك لكان االمن العام
قام بكل ما يلزم اعالميا يف هذا الخصوص.

ألنك بتستـاهل
الـتـقديـر!
عرض خاص للسلك األمني
والجيش والجمارك:
استرجع  %15من قيمة مشترياتك.

عـروض الـبـطـاقـات
التراكمية بقيمة  $100أو أكثر
عمليات الشراء
مطبقة على
•
ّ
ّ
ّ
تمت بين  15-05-2017و 15-07-2017
التي
ّ
• صالحة لبطاقات ماستركارد  Debitو Debit Platinum
ّ
لكل عميل$150 :
المستردة
اإلجمالية
• الحد األقصى للقيمة
ّ
ّ
يقيد المبلغ المسترجع في حسابك في 16-08-2017
•
ّ
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تحقيق
دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

عندما صمم املدير العام السابق لالمن
العام العميد الركن املتقاعد انطوان
دحداح شعار االمن العام عام  ،1972مل
يكن لالمن العام شعاره الخاص .انخراطه،
انذاك ،يف عملية التغيري والتطوير اوصله
اىل تتويج عمله بابتكارات مدعاة للفخر
كالبزة العسكرية والشارات والشعار
الخاص ،من باب رفع املعنويات

□ يف التجارب العديدة التي قمت بها الختيار
االفضل واالنسب .انا لست رساما محرتفا بل هاويا،
ورغم ذلك مل يدم تصميمي لشعار االمن العام
اكرث من اسبوعني .فام رافقني يف اثناء هذا العمل
هو رغبتي يف ان اقدم شيئا لعنارص االمن العام
يشعرون من خالله بأن هناك تغيريا يف حياتهم .يف
اختصار ،هذه هي قصة شعار االمن العام.
املدير العام السابق لالمن العام العميد الركن املتقاعد انطوان دحداح.

بعدما لفتني غياب
شعار لالمن العام ،قررت
تكرار تجربة الجيش

■ اي ظروف اوصلتك اىل تصميم شعار الجيش،
وكيف تم اختيارك لهذه املهمة؟

شعاري األمن العام والجيش
صممت
ّ
دحداحّ :
لرفع املعنويات عند العسكريني
التجربة االوىل التي خاضها املدير العام السابق
لالمن العام العميد الركن املتقاعد انطوان
دحداح يف مجال تصميم الشعارات ،كانت
يف تصميم شعار الجيش عام  1967تحديدا،
يف الفرتة التي توىل فيها العامد اميل بستاين
قيادة الجيش .ما ساعده عىل انجاز هذا العمل
ليس احرتافه الرسم ،الن املسألة عنده هواية.
بل بفضل ما اكتسبه من معرفة يف اثناء قيامه
بدورة اركان يف امريكا اطلع ،من خاللها ،عىل
شعارات خمسني دولة .االهم ،يف رأيه ،معرفة
الطريقة التي اتبعتها الدول لحل مشكلة ما
ميثلها وما يرمز اليها يف شعارات مؤسساتها
العسكرية.
يف حوار مع "االمن العام" يتحدث العميد
دحداح عن تجربتيه يف تصميم شعاري االمن
العام والجيش.
■ شعار املديرية العامة لالمن العام املتبع
حاليا هو من تصميمك .اي ظروف رافقت هذا
االنجاز؟
□ بعد تعييني مديرا عاما لالمن العام عام
 1971كلفني رئيس الوزراء ،انذاك صائب سالم
الذي كان وزيرا للداخلية ايضا ،من موقعه
كرئيس مبارش يل ،بدء ورشة تغيري يف املديرية
العامة لالمن العام .فتبني يل بعد اسبوع تقريبا
ان الوضع مأسوي من ناحية االفتقار اىل التنظيم

االداري والطاقات البرشية ،خصوصا وان ال
وجود لجامعي واحد من بني هؤالء العنارص.
اطلعت الرئيس سالم عىل صعوبة هذا الوضع
طالبا منه املوافقة عىل تشكيل هيئة اركان،
عىل ان تكون مؤلفة من خمسة اشخاص،
اثنني من قوى االمن الداخيل وثالثة مهندسني،
فوافق عىل طلبي .بعد فرتة من العمل عىل
هذه الورشة انتظم الوضع ،فاكملتها بخطوات
تغيريية اخرى .هذه التفاصيل احببت التوقف
عندها يك اقول ،كان ال بد يف نهاية هذه الورشة
من الوقوف عىل معنويات العنارص يف املديرية
العامة لالمن العام من ناحية الشكل الذي
ستطل به ،اكان بالبزة العسكرية او الشارات او
شعارها الخاص.
■ امل يكن للمديرية العامة شعارها الخاص
آنذاك؟
□ مل يكن الي مؤسسة عسكرية يف املايض
شعار خاص بها ،ال الجيش وال االمن العام
وال االمن الداخيل .اما كل ما كان معتمدا
يف هذا املجال فهو وضع االرزة عىل القبعة
العسكرية مع سعف سنابل من حولها ،لكن
يف اتجاه مختلف ،من ناحية التوائها اىل اليمني
او اىل اليسار ،اضافة اىل اختالف لون القبعة
كخصوصية حرصت عليها كل من املؤسسات
االمنية الثالث.

■ كيف استوحيت فكرة شعار االمن العام،
ومن اين بالتحديد؟
□ بعد سنة عىل تويل منصبي مديرا عاما لالمن
العام لفتني ضمن ورشة التغيري التي قمت بها
غياب الشعار الخاص لهذه املؤسسة االمنية،
فقررت تكرار التجربة التي قمت بها سابقا عام
 1967مع قيادة الجيش ،حيث صممت شعارها
الخاص الذي ما زال معتمدا حتى اآلن .هكذا
انطلقت الفكرة بناء عىل رغبة يف ان يكون
للمديرية العامة لالمن العام ما تفتخر به .فابرزت
اليشء االهم الذي يعترب من مميزاتها ،اي العمل
 24ساعة عىل  ،24الن املواطن يعلم ان هناك
مؤسسة تسهر عليه ليال ونهارا .من هذا الواقع
سألت نفيس كيف اترجم ذلك ،فحمل تصميمي
منذ البداية الشمس والقمر معا وراء بعضهام
البعض الكمله بوضع الغار عىل الشعار داللة عىل
املجد والعز .يف النهاية عدت وسألت نفيس يف اثناء
قيامي برسم التصميم ،كيف ستعكس مهمة االمن
العام الساهر عىل امن املواطنني واستقرارهم
بهدف العيش يف بحبوحة ،فلم اجد سوى سنابل
القمح للدل اىل ما نقصده .يف النهاية وضعت
االرزة بشكل يقول ،ان كل التفاصيل السابقة يف
الشعار هي يف خدمتها ،اي يف خدمة لبنان.
■ اي نوع من الصعوبات واجهت يف هذا
العمل؟

شعار االمن العام يف نسخته غري النهائية.

شعار الجيش يف نسخته غري النهائية.

ويف نسخته النهائية.

ويف نسخته النهائية.

□ تفاصيل هذه القصة بدأت عام  1965بعد
تعيني العامد اميل بستاين قائدا للجيش ،الذي
كان متحمسا الحراز تغيري يف هذه القيادة،
رغم ما امتازت به من تنظيم يف هيئة االركان.
بالفعل ،قام العامد بستاين بانجاز كبري يف مسألة
تنظيم الجيش الذي شاركت فيه واستفدت
منه ايضا .وذلك من طريق اختياري للخضوع
المتحانات مع  14ضابطا خولتني النتيجة التي
احرزتها ،وهي  92عىل  ،100القيام بدورة اركان
يف امريكا .يف اثناء تلك الدورة كان العامد بستاين

يواصل عملية تنظيمه الجيش ،من ضمنها
تغيري البزة العسكرية والشارات .فشكل ،لهذه
الغاية ،لجنة برئاسة العميد جورج نوفل .يف
تلك املرحلة كنت قد انهيت دورة االركان
يف امريكا عام  ،1967لتكون اوىل مهاميت بعد
عوديت اىل لبنان ،تصميم شعار الجيش .تبلغت،
حينها ،من العميد جورج نوفل ان قائد الجيش
العامد بستاين حريص عىل ابتكار يشء جديد،
رغم ذلك مل اجد صعوبة كربى يف تصميم هذا
الشعار .وذلك من خالل اطالعي عىل شعارات

خمسني دولة كانت مشاركة يف دورة االركان
يف الواليات املتحدة االمريكية .املهم ،يف هذا
املجال ،هو معرفتي الطريقة التي اتبعتها
كل دولة لحل هذه املشكلة املتمحورة حول
البحث عن افضل ما ميثلها وما يرمز اليها.
■ ملاذا اخرتت الحربة لشعار الجيش ،واىل َم
ترمز؟
□ وجدت يف اثناء التدقيق يف الشعارات
العسكرية للدول ان الرتكيز منصب عىل
البندقية والسيوف واملدفع والقنبلة اليدوية،
باستثناء الحربة التي تخص املشاة يف كل
جيوش العامل ،لتكون آداتهم الحربية يف املعارك.
من باب العودة اىل حرص قائد الجيش ،آنذاك،
العامد بستاين عىل ابتكار يشء جديد يف شعار
الجيش اخرتت الحربة ،التفرد بها عن سائر
الشعارات العسكرية يف دول العامل .مع حريص
عىل جمع رموز عدة يف هذا الشعار ،كاجنحة
الطائرة ورمز البحرية والغار واالرزة وعبارة
"رشف ،تضحية ،وفاء" التي كانت موجودة من
قبل.
■ اي انطباعات واكبت تقدميك هذا التصميم؟
□ رغم تقدميي مسودة التصميم ال النسخة
النهائية اليه بهدف الحصول عىل اجابة او
املوافقة عىل الفكرة التي طرحتها والطريقة
التي اتبعتها يف التنفيذ ،قام العميد جورج نوفل
بعرضها عىل قائد الجيش العامد اميل بستاين،
فاعجب بها وسأله عن صاحب التصميم فوافق
عليه.
■ اي تأثري تحمله الشعارات العسكرية عىل
العنارص االمنيني ،وما هي اهميتها يف هذا
املجال؟
□ اهمية الشعار العسكري هي يف ترجمته
للناس .من املمكن ان يكون جميال من النظرة
االوىل ،لكن يف حال التقرب نحو املضمون،
ماذا سيجد الناس؟ هذا هو االهم .رمبا يكون
املضمون كالجوهرة فان حكت يبان جاملها
اكرث .رغم اهمية هذا الجانب ارى من الرضوري
ان يكون الشعار ظاهرا وواضحا وال يحتاج اىل
معجم يك نفرسه.
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أبحاث

إتفاقات تعاون مع جامعات لبنانية وتسهيالت للعسكريين

األمن العام ُيصهر األداء بالعلم والثقافة
يف موازاة حرص املديرية العامة لالمن العام عىل تقديم افضل خدمة عامة للبنانيني
واالجانب ،ومكافحة الجرائم والشبكات االرهابية التكفريية واالرسائيلية حامية
للوطن ،تحرص يف املقابل عىل السعي اىل رفع املستوى العلمي والثقايف لعسكرييها
بطرق ابرزها توقيع اتفاقات تعاون مع جامعات ،اعتامد برامج محارضات دامئة،
وتقديم كل التسهيالت املمكنة للراغبني منهم يف متابعة تحصيلهم العلمي

املؤهل اول محمد جابر.

املؤهل اول محمد جابر ،من دائرة امن عام
الجنوب الثانية املتمركزة يف النبطية ،احد
الذين خاضوا غامر متابعة التحصيل العلمي
يف علم النفس ،فحاز شهادة جامعية يف هذا
االختصاص ،ثم ماجستري ،وهو اليوم يف صدد
التحضري ملناقشة اطروحة دكتوراه بعنوان
"السلوك االنساين املتناقض بني الحب
والعدائية" ،وتصنّف ضمن قسم علم النفس
العيادي واالجتامعي.
"االمن العام" تناولت مع املؤهل اول جابر
تجربته ،واختصاصه ،ومضمون اطروحته.
■ كيف جمعت بني متابعة التحصيل
العلمي والخدمة يف االمن العام؟

□ اىل جانب طموحي الشخيص يف متابعة
دراسايت العليا حتى اعىل الدرجات ،فان
كل الظروف املوضوعية ضمن املديرية
كانت مشجعة ومساعدة يل .من جهة
هناك توجيهات واضحة من سعادة املدير
العام اللواء عباس ابراهيم تقيض بتقديم
كل التسهيالت املمكنة للعسكريني الذين
يتابعون تحصيلهم العلمي .اضافة اىل ان
املديرية وقعت عددا من اتفاقات التعاون
االكادميي مع جامعات لبنانية ،مبا جعلنا
نستفيد من حسومات كبرية عىل االقساط
تصل اىل  %70احيانا ،واخر تلك االتفاقات
كان منذ اشهر قليلة مع الجامعة اللبنانية
 -االمريكية ( )LAUبكل فروعها .ناهيك

بانه ،اضافة اىل ان جميع عسكريي االمن
العام يحوزون شهادات علمية اتاحت لهم
التطوع فيها وفق ما تقيض الرشوط العامة،
فان املديرية وضعت وتطبق منذ سنوات
برامج محارضات دامئة يف كل املواضيع
والعلوم ،مبا يبقينا ضمن اجواء من الثقافة
والعلم .كل تلك العوامل كانت من حسن
حظنا ،كوننا ننتمي اىل هذه املؤسسة التي
تهتم بعسكرييها من كل النواحي ،وتقدر
وتشجع العلم والثقافة.
■ ما التعريف العلمي لعلم النفس
والسلوك االنساين؟
□ يعرف علم النفس بانه دراسة علمية
لسلوك االنسان بهدف التوصل اىل فهم
هذا السلوك وتفسريه والتنبؤ به والتحكم
به .اما السلوك االنساين فهو عبارة
عن مجموعة من التفاعالت ،االيجابية
والسلبية ،ما بني الفرد والبيئة التي تحوط
به .وتشكل االحداث التي يصادفها او
طريقة تعاطي االشخاص معه مؤثرات
يتفاعل تجاهها بطريقة ما ،تختلف بني
شخص واخر تبعا لعمره ودرجة فهمه
وحالته النفسية وعىل ضوء معتقداته
وتجاربه السابقة وغريها من االمور .مع
االشارة اىل ان مثة نظريات عدة تحدد
ماهية السلوك االنساين واسبابه ،والفعل
وردود الفعل.
■ ما ابرز العوامل او االطر التي تؤثر يف
تكوين شخصية االنسان عىل نحو معني؟
□ االرسة تشكل اساس الصحة النفسية،
وضمنها تتحدد العناوين العريضة
لشخصية الفرد كل حياته .تنبع اهميتها
كونها اوىل الجامعات التي يعيش فيها
الفرد .من بني وظائفها املحورية عملية
التنشئة االجتامعية ،حيث يفرتض ان
تشكل مصدر االمان والطأمنينة للفرد

ومصدرا الشباع كل ما يحتاج اليه من
حب وعاطفة وامان نفيس .بقدر ما
تقدم اىل افرادها من اشباع لحاجاتهم اىل
الحب واالنتامء ،تؤمن متتعهم باالتزان
واالستقرار وكذلك بالذكاء ،مبا يزيد من
فرص نجاحهم يف حياتهم .مبعنى اخر ،ان
االجواء االرسية املشحونة بالتوتر والرصاع
تكون بيئة مهيئة الصابة ابنائها باالمراض
النفسية والسلوكية.
■ هل يعني ان للحب والعدائية تجاه
الطفل اثرا مبارشا وحتميا يف تكوين
شخصيته طوال حياته؟
□ بالتأكيد ،فلكل منهام تأثري محوري
يف تكوين شخصية الفرد واثار محددة
تنعكس حارضا ومستقبال ،سواء عىل
صعيد الوعي ام الالوعي ،وبشكل مبارش
او غري مبارش ،عىل سلوكه ومنوه العقيل
واالنفعايل وعىل مدى تكيفه مع محيطه
وادائه يف املجتمع طوال عمره عموما.
■ ما مدى تأثري الظروف االجتامعية
غري السليمة ،كانفصال او هجر او طالق
االهل ،عىل سلوك الطفل عموما؟
□ املشكالت االجتامعية املنزلية ،كام
االساءة واالهامل واساليب الرتبية الخاطئة
التي يتعرض لها الطفل ايضا ،تعد البداية
الدافعة اىل االنخراط يف العنف ،ومن ثم
العدائية .فافتقاد االرسة اىل اجواء ومشاعر
الود والحب والطأمنينة بني افرادها
يقود اىل عدد من السلوكيات التخريبية
يف نفوس كل افراد االرسة عموما ،واىل
التأسيس النحراف الطفل خصوصا نحو
سلوكيات عدوانية تجاه االهل واملجتمع،
وكل ما يرمز اىل السلطة يف املجتمع،
حارضا ومستقبال .هنا تصبح ردود فعل
الطفل واملراهق ومن هو يف عمر الشباب
تجاه اي امر عدائية بشكل مفرط بسبب
ما يتخبط به يف القسم الالواعي من
شخصيته ،وليس بسبب الترصفات يف ذاتها
التي يتعرض لها يف املجتمع عموما .اي ان
عدائيته مصدرها داخله النفيس ،من دون
ان يفهمها هو يف معظم الحاالت.

االجواء االسرية املشحونة
تهيىء الصابة ابنائها
باالمراض النفسية
للعدائية تجاه الطفل اثار
كارثية على شخصيته

■ ما هي مظاهر او اعراض العدائية عند
الطفل؟
□ العدائية ظاهرة عامة بني البرش ميارسها
االفراد باساليب مختلفة ومتنوعة وتأخذ
صورا عدة .ببساطة هي كل سلوك يقصد
به االساءة اىل االخر .يف كل مرحلة من
مراحل النمو تتخذ العدائية اشكاال
مختلفة ومتنوعة ال ميكن حرصها جميعها
يف اطار واحد .لكن عىل سبيل املثال ،نذكر
ان العدائية تظهر لدى الطفل يف مرحلة
مبكرة من النمو ،حيث يبدأ ّ
بعض ثدي
االم حني تظهر اسنانه يف النصف الثاين
من العام االول .وهو سلوك قد يكون غري
مقصود ،او ناتجا من احباط نقص الحليب.
وحني تبادله االم عداء فانه يرد بزيادة
العض عىل الثدي .الطفل يف هذه املرحلة،
وتسمى املرحلة الفمية ،يكون يف حاجة
اىل ان يكتسب الشعور باالمان والثقة
باالخر .كام نذكر ايضا مثال اخر ،وهو
انه حني يصل الطفل اىل مرحلة املراهقة،
تبدأ رصاعاته الداخلية بالظهور مع بزوغ
قدرته الجنسية ،فيتجه نحو السعي اىل
تحرير نفسه من االرتباط بوالديه ،فيعيش
حالة من التناقض يف مشاعره ،بحيث
يرفض سيطرة الكبار عليه وهو يحتاج
يف الوقت نفسه اىل ارشادهم وتوجيههم.
يصبح متقلب املزاج ،واحيانا ال تستطيع
قوى الضبط الداخيل لديه ان تتكيف مع
نزعاته املتزايدة فتحدث نوبات العدائية
ضد كل ما يحوط به او يحاول توجيهه
او السيطرة عليه .بالتايل يجب ان نتفهم

تلك الحالة يك ال نترصف معه بطريقة
قد ترتك فيه اثارا نفسية وسلوكية سلبية
طوال حياته.
■ وما هي مظاهر او اعراض العدائية عند
الراشد؟
□ كرث من االشخاص الراشدين ال يستطيعون
تحقيق االستقرار الداخيل يف شخصياتهم
بسبب ما اصاب منوهم يف مرحلة الطفولة
من متغريات .فهم ال يستطيعون ان يثقوا
بقدرتهم عىل الحب بال تحفظ ،او ان يثقوا
بحب شخص اخر لهم .بالنسبة اىل هؤالء
االشخاص الذين يعوزهم الشعور باالمان،
فانهم يترصفون بدرجات من العدائية
والكراهية تفوق بكثري االشخاص الذين
عاشوا يف اثناء طفولتهم يف اجواء من االمن
واالمان والدفء العاطفي.
■ ما هي طرق الوقاية والعالج من افة
السلوك العدايئ؟
□ ميكن تلخيص بعض االسس يف تاليف او
عالج حاالت السلوك العدايئ لدى الطفل،
عىل سبيل املثال ال الحرص ،كااليت:
 -1تجنيب الطفل مشاهدة االفالم الكرتونية
التي تجسد العنف سلوكا وهدفا لالستحواذ
عىل االصغاء واالنتباه.
 -2تجنب املشادات والشجارات املنزلية
العائلية امامه.
 -3تعزيز السلوكيات االجتامعية االيجابية
املرغوبة لديه.
 -4االبتعاد من العقاب الجسدي البدين له
عند الوقوع يف خطأ سلويك ما ،واستبداله
بعقاب الحرمان والعزل تبعا لكل حالة،
او منعه من مامرسة االنشطة االجتامعية
املفضلة لديه كمشاهدة التلفزيون او
اللعب بااللعاب االلكرتونية.
 -5اعتامد مبدأ املساواة بني جميع االخوة
داخل املنزل وعدم التفرقة والتمييز بني
طفل واخر.
 -6تخصيص بعض من وقت االهل للتحدث
واللعب مع اطفالهم ،والتحدث عن
املعوقات والصعوبات التي تعرتيهم سواء يف
املدرسة ام يف املجتمع ككل وغريها.

61

62

عدد  - 51كانون األول 2017

عدد  - 51كانون األول 2017

إحصاءات الشهر
الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من  2017/10/15لغاية 2017/11/15
الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

لبناني
اثيوبي
اردني
اميركي
ايران
باكستاني
بريطاني
بنغالدش
بوركينا فاسو
بوليفية
بينية
تركي
توغولي

140
293
7
1
1
2
1
125
1
3
1
2
1

ساحل العاج
سعودية
سوداني
سوري
سري النكي
عراقي
عرب رحل
غامبي
غاني
فلسطيني
فلسطيني سوري
فلسطيني اردني
فلسطيني من دون اوراق

3
2
20
1742
12
13
3
1
2
1
28
1
2

فلسطيني عراقي
فلسطيني الجىء
فلسطيني اميركي
فيليبيني
كاميرون
كيني
مدغشقر
مصري
مكتوم القيد
نيبالي
نيجيري
هندي
المجموع

1
82
1
59
3
13
1
52
18
2
1
19

2660

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب
اعتبارا من  2017/10/15لغاية  2017/11/15ضمنا
حركة تنقل لبنانيون عرب
257588 267129
دخول
264048 280547
مغادرة
521636 547676
املجموع

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

لبناني
اثيوبي
اردني
ايران
باكستاني
بنغالدش
بوركينا فاسو
بوليفية
بينية
تركي
توغولي
تونسي
جزائر
ساحل العاج

137
296
5
1
2
157
1
3
1
1
1
2
1
1

سعودية
سوداني
سوري
سري النكي
صينية
عراقي
عرب رحل
غامبي
غاني
غينيا
فلسطيني
فلسطيني سوري
فلسطيني اردني
فلسطيني منن دون اوراق

2
24
1727
9
2
14
3
1
1
4
1
26
1
3

فلسطيني عراقي
فلسطيني الجىء
فلسطيني اميركي
فيليبيني
قيد الدرس
كاميرون
كزاخستانية
كيني
مصري
مكتوم القيد
نيبالي
نيجيري
هندي
المجموع

1
83
1
49
1
5
1
14
51
18
3
1
17

2672

626672 101955
658338 113743
1285010 215698

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب
بني  2017/10/15و2017/11/15

الدولة

العدد

الدولة

العدد

الجزائر

5

سوريا

7

السودان
المغرب

23
1

مصر

383

المجموع

426

تونس

7

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من  2017/10/15لغاية 2017/11/15
العدد

اجانب املجموع

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من  2017/10/16لغاية 2017/11/15
الدولة
اثيوبيا
اريتريا
السنغال
الصين الشعبية
المانيا
النمسا
الهند
الواليات المتحدة االميركية
اليونان
اوزباكستان
اوكرانيا
ايرلندا
ايطاليا
االكوادور
باكستان
بريطانيا
بلجيكا

العدد

7890
1
8
4
4
1
36
3
1
14
146
2
6
1
3
1
1

الدولة
بنغالدش
بنين
بوركينا فاسو
بيالروسيا
تايلند
توغو
جمهورية سلوفينيا
الدومينيك
روسيا
رومانيا
زامبيا
سويسرا
سري النكا
غامبيا
غانا
فرنسا
فنزويال

العدد

876
33
10
39
1
28
1
2
50
1
1
1
75
10
55
5
2

الدولة

العدد

الفيليبين
كازاخستان
كاميرون
كرواتيا
كندا
كولومبيا
كونغو
كيرغيز
كينيا
ليتوانيا
مالي
مولدوف
نيبال
نيجيريا
هولندا

456
19
19
1
2
1
1
11
17
1
2
25
8
16
1

المجموع

9892
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المزورة
الوثائق
ّ

مفصل بالوثائق املز ّورة املضبوطة يف الدوائر واملراكز الحدودية :ترشين االول 2017
جدول اجاميل ّ
مطار
سوريا

جوازات

اقامات

تأشريات

اختام

هويات

مختلف

مجموع

28

2

1

3

14

1

49

1

تركيا
السويد

7

6

6

3

لبنان
كندا

3

اليونان

1

2
1

1

3

3

3

1

1

السودان
تايوان

5
3

ليبيا
فرنسا

8

2

1

1

2

2

2

غينيا

2

2

املغرب

2

2
2

جنوب افريقيا

2

غينيا بيساو

1

1

هولندا

1

1

ايران

1

1

الدامنارك
العراق

1

1

1

1

اسبانيا

1

اململكة العربية السعودية

الواليات املتحدة

املجموع

49

5

7

15

19

1
2

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

رسم بياين بعدد الوثائق املز ّورة
تبعاً للجنسية السورية وفقاً لنوع
الوثائق املزورة
الدوائر واملراكز الحدودية
ترشين االول 2017

عدد الوثائق السورية املز ّورة بحسب النوع واملركز الحدودي :ترشين االول 2017

عدد الوثائق املز ّورة املضبوطة ونوعها :ترشين االول 2017

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

عدد املسافرين مقابل عدد حاميل وثائق مز ّورة :ترشين االول 2017

الدوائر واملراكز الحدودية
ترشين االول 2017

1
1
1
1
97

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

عدد املسافرين
591154
411694
77797
87311
30521
1924
1311
1201712

حاملو وثائق مز ّورة
73
6
1
0
0
6
0
86

نسبة حاميل الوثائق املزورة مقارنة باملسافرين
12.34/100000
1.45/100000
0
0
0
311/100000
0
5.43/100000
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المدير العام السابق لالمن العام
العميد الركن المتقاعد

لغة

السفير انطوان دحداح

www.arabic-grammar.com
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p òëdG ón©H IpójóédG ¬pJQƒ°U »a ßoØ∏sdG ôo«°ü«a IóFpGõsdG Ö
p òM øep ósH Óa
p °ùsædG AÉj É¡∏sëe πsëàd IpOós°ûªdG AÉ«dG √pòg ±
Éªc IpOÉjõudGh ±
.ôgÉ¶sdG ¬o∏µ°T ôn«s¨àj ¿rGC ôp«¨Hp ≈dnh’CG ¬pJQƒ°U »a ¿nÉc
,(20:85) t…ôppeÉ°ùs dGy oº¡o∏s°n VnGChn n∑pó©rnH ørpe n∂neƒrbn Éæsànan órbn ÉfspÉEan n∫Ébn :ä’ÉëdG ™p«ªL »a É¡aoòM Ö
n Lh å«fÉCàsdG AÉàH Éekƒàîe oº°S’G n¿Éc GPGE -2
p
p
p
p
p
p
... »w°ûÑnM
t ôeÉ°ùq dG{
n ` ál°nûÑnM
n ,»wµuen ` álµsen ,»waƒco ` álanƒco ,»wªWÉan ` álªnWÉan n∂dòch .nIôneÉ°nS :≈dGE Ülƒ°ùæe ,´ƒaôe πYÉa z…
:IQƒ°ü≤e ∞dpÉCH Éekƒàîe ºo°S’G n¿Éc GPGE -3
... …
k Yo ,…
w ƒp∏nYo ` Ó
w ƒpHnQp ` ÉHkQp ,…
w ƒpànan ` ≈àkan :GhkGh É¡Ño∏b Ö
n Lh ákãdÉK ∞dp’CG âfnÉch ` GC
` ≈≤n∏rYn ,»w∏prÑoMh w…ƒp∏nrÑoM ` ≈∏nrÑoM ,»w¡p∏rneh w…ƒp¡n∏rne ` ≈¡n∏rne :É¡aoòM RnÉLh É¡oÑ∏b RnÉL ,»fÉãsdG øpcÉ°S m º°SG »a ák©HGQ ∞pd’CG âfnÉch ` Ü
hGC ... …
E pd âfnÉc r¿GE GhkGh É¡Ño∏bh ... »w∏pÑrM
o ` ≈∏nÑrM
o :å«fÉCsà∏pd âfnÉc r¿GE É¡aoòM QnÉàîªdG søµdh ... »w≤p∏rYnh …
w ƒp≤n∏rYn ` ≈≤n∏rYn :¥ÉëdÓ
w ƒp≤n∏rYn
p ∏≤dG ™ne ` Roƒéjh ... …
n ÑrM
... …
o ` ≈∏nÑrM
o :hGƒdG πnÑb ∞dpGC oIOÉjR ` Ö
w hpÉ≤n∏rYn ` ≈≤n∏rYn ,…
w hpÓ
w ƒp¡n∏ren ` ≈¡n∏ren :AÉj hGC hGh øep ákdóÑe
p ôuëàem º°SG »a ák©HGQ ∞dp’CG âfnÉch ` ê
... …
w õpªnL
w OpônHn ` iOnônHn :É¡aoòM Ö
n ` iõnªnL
n ,…
n Lh ,»fÉãsdG ∑

(41:44) | »wHpônYnhn »wªpé
r ∏n°üu ao ’nƒrdn }
n YrnGCAn ¬oJoÉjnGAn â
:â
.å«fÉCJ ±ôM AÉàqdG ,íàØdG ≈∏Y »qæÑe ∫ƒ¡éª∏d ¢VÉe π©a â∏°üq ao .¢†«°†ëJ ±ôM ’ƒd
r ∏n°üu ao ’nƒd
:¬oJoÉjGB
.¬«dGE ±É°†e ô«ª°V AÉ¡dG ,áªq°†q dG ¬©aQ áeÓYh ´ƒaôe πYÉa ÖFÉf
.∫ƒ≤dG ∫ƒ≤e Ö°üf πqëe »a ,¬JÉjGB â∏°üq a ’ƒd :á∏ªLh
:»wªéYGCGC
]@[ .áªq°†q dG ¬©aQ áeÓYh ±hòëe GEóàÑªd ´ƒaôe ôÑN »qªéYGC ,ΩÉ¡Øà°SG ±ôM Iõª¡dG
.ÜGôY’EG øe É¡d πqëe ’ á«qaÉæÄà°SG ,»wªéYGC ...nGC :á∏ªLh
:»wHôYhn
.á∏ªédG πqëe »ah ™aôqdG »a ¬d ™HÉJ ,»qªéYGC :≈∏Y ±ƒ£©e »qHôY ,∞£Y ±ôM hGƒdG
... »qªéYGC …ƒà°ùjGC :±hòëe π©ØH πYÉa hGC ,¿Éjƒà°ùe »wHôYh »wªéYGCGC :√ôjó≤J ±hòëe √ôÑN GCóàÑe hGC ]@[

,(16:103) øl«Ñp eo »wHpônYn ¿lÉ°ùn ˘dp Gòn˘gnhn :º°S’G Gòg ≈dGE Am»°T ápÑ°ùf ≈∏Y ápd’ós∏dp É¡∏nÑb Ée GQkƒ°ùµe IkOó°ûe AkÉj ºp°S’G ôp˘NGB ¥oÉ˘ë˘dGE »n˘g áo˘Ñ˘°ù˘æu˘dG
.ÜlônYn :¬«dGE Üƒ°ùæªdG ,l¿É°ùd :`d â©f Üƒ°ùæe º°SG z»wHôY{
≈æn©e ¬p«dGE ápÑ°ùæudG »Øa ák Ø°U ºo°S’G ¿nÉc ¿rÉEa .áÑ°ùæudG √pò¡H ∞n°Uho ór≤a ,»wJphôo«rHn πlLoQn Gòngn :πn«b GPGE o¬fs’C áp˘Ø˘°üu dG ≈˘næ˘©˘e áp˘Ñ˘°ù˘æu˘dG »˘ah
páªé©odÉH Am»°T ∞
p °Uh »a án¨dÉÑªdG äOnGQGC GPGE Ünô©dG ¿
s GC ∂ndPh ,áØ°üu dG »a áp¨dÉÑªdG
n °Uh GhOoGQGC GPÉEa .áÑ°ùæudG AÉj ¬pàØ°üH Gƒ≤oëdGC Am»°T ∞
z»wªéYGC{ ,(16:103) »wªpé
n YrnGC ¬p«rdnpGE ¿nhóoëp∏rjo …òpdsGy ¿oÉ°ùn dp :¬oæeh ,»wªpé
n YrnGC :GƒdÉb ápªé©odÉH ¬pØ°Uh »a án¨dÉÑªdG GhOoGQGC GPGEh ,ºoé
n YrnGC :GƒdoÉb
.É¡H πp°üsàªdG p±ôëdG ôp°ùµHhp º°S’G ôpNGB ≈dGE páÑ°ùuædG AÉj IpOÉjõHp o≥≤sëàJ áoÑ°ùuædÉa .ºoé
n YrnGC :¬«dGE Üƒ°ùæªdG ,´ƒaôe ôÑN Üƒ°ùæe º°SG
:º°S’G »a ämGô««¨J çnÓK çoóëJ áoÑ°ùuædGh
,(3:52 ) ¬p∏s dGy QoÉ°ün fr nGC øoërfn ¿nƒjtpQGƒnë
n dr Gy ∫nÉbn ¬p∏sdGy ≈˘dn pGE …QpÉ˘°ün ˘fr nGC ør˘en ∫nÉ˘bn :Üƒ°ùæª∏dp Éªk°SG ¬p«dGE Üpƒ°ùæªdG πo©L ƒngh …wƒæ©e ôl˘«˘«˘¨˘J -1
.QlGƒnM
n :¬«dGE Üoƒ°ùæªdG ,´ƒaôe πYÉa z¿ƒjtQGƒëdG{
PppGE ºnjnôrne ÜpÉàn µpdrGy »˘ap ôr˘coPrGyhn :AÉ«dG ≈dGE ÜpGôY’EG pácôM πo≤fh √pôNGB πnÑb Ée ôo°ùch IkOós°ûe AÉj ºp°S’G ôpNGB ¥oÉë˘dGE ƒn˘gh »w˘¶˘Ø˘d ôl˘«˘«˘¨˘J -2
.Ébkô°nT :¬«dGE Üƒ°ùæªdG ,Üƒ°üæe â©f zÉ«vbô°T{ ,(19:16) Év«bpôr°n T ÉfkÉµnen É¡n∏pgrnGC røep räònÑnànfrGy
z√oƒHGC{ ,√oƒHon GC …
w ôp°ür ªndG AnÉLn :πYÉa Ö
o FÉf ¬ofsGC ≈∏Y ôngÉ¶s dG ôn«ª°†s dG ™oaôj åo«M ∫pƒ©ØªdGp º°SG án ∏eÉ©e ¬oà∏eÉ©˘e ƒn˘gh »w˘ª˘µ˘M ôl˘«˘«˘¨˘J -3
≈æn©e ¿
s ’C ,πoLôsdG :≈dGE Ooƒ©j ,ƒg :√oôjó≤J Gôkàà°ùe Gôk«ª°V πoªëj …
t ô°üªdÉa ,…
t ôp°ür ªndG πoL
o ôsdG AnÉL
n :πn«b GPGEh .…
q ô°üªdG :`d πYÉa ÖFÉf
.ô°üe ≈dGE Üoƒ°ùæªdG :z…
t ô°üªdG{
ºo°S’G ¬«a ôo«s¨àj Ée É¡æeh ... »wfpÉnæÑrdo ` o¿ÉnæÑrdo ,»wæp«r°ùn M
m GƒfGC ≈∏Y Üoƒ°ùæªdG ºo°S’Gh
o ` lø«r°ùn M
o :¬p«dGE Üƒ°ùæªdG ºo°S’G ¬«a ôo«s¨àj ’ Ée É¡æe ,´
... »wØpë
w ƒpànan ` ≈àkan :¬«dGE Üoƒ°ùæªdG
n °nU ` álØn«ëp°nU ,…
(2:255) |¢nVQrn’CrGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy ¬o«t°pSôrco ™n°pShn }

.íàØdG ≈∏Y »qæÑe Ωƒ∏©ª∏d ¢VÉe π©a
.¬«dGE ±É°†e ô«ª°V AÉ¡dG ,áªq°†dG ¬©aQ áeÓYh ´ƒaôe πYÉa
.áj’BG ∫hqGC »a ,¬∏qdG :`d ™HÉ°S ôÑN ™aQ πqëe »a hGC ,ÜGôY’EG øe É¡d πqëe ’ á«qaÉæÄà°SG ,¬«q°Sôc ™°Sh :á∏ªLh
.AÉJh ∞dGC ™ªL ¬fq’C áëàØdG øY áHÉ«f Iô°ùµdG ¬Ñ°üf áeÓYh Üƒ°üæe ¬H ∫ƒ©Øe
.Ö°üædG »a ¬d ™HÉJ ,äGhÉª°ùdG :≈∏Y ±ƒ£©e ¢VQ’CG ,∞£Y ±ôM hGƒdG

:™n°Sh
:¬t«°Sôc
:äpGhÉª°ùdG
:¢nVQ’CGhn
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صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

نقوش ومحفورات على صخور نهر الكلب
تحفظ صور التاريخ وتعاقب عصور الفتوحات
امرت الحكومة اللبنانية يوما ،من ضمن برنامجها االصالحي ،بتنظيف وتكحيل
وتظهري النقوش واملحفورات املرسومة عىل اللوحات االثرية عىل صخور نهر
الكلب ،وهي امنية كانت تراود ذهن االمري موريس شهاب املدير العام
نصه:
ما
قال
ّ
للمديرية العامة لآلثار ومل تتحقق بسبب الحرب

يني املتعلقة بهذه اآلثار ملا فيها من
الطرافة والغرابة.

هنا حديث عن هذه اآلثار:
َخص هذه النقوش عدد كبري من املؤرخني
والعلامء والرحالة والكتَّاب االثريني،
الوطنيني واالجانب ،بدراسات وافية،
واحصوا منها العرشات عدا التي زالت
بفعل الزمن ،والتخريب املتعمد ،واشغال
فتح الطرق وشق املعابر.

متيز بوصف هذه اآلثار املرحوم جرجي
يني يف كتابه "تاريخ سوريا" سنة ،1881
واملرحوم الدكتور اسد رستم يف مقال له
ُنرش يف مجلة "اهل النفط".
وعىل رغم دقة الوصف الذي قام به هذا
االخري ،وارسائه دراسته عىل اسس علمية
وتاريخية ،فقد آثرنا ايراد كتابة جرجي

يف املرتفع الذي عند نهر الكلب ،وفيه
املمر اىل سهول انطلياس ،يوجد كثري من
اآلثار القدمية .وهي كتابات عىل الصخور،
منها ما هو عظيم الفائدة جدا كالصفيحة
املح ّرر عليها ما يدل عىل ان تلك الطريق
انشئت يف زمن سلطنة ماركوس ايروليوس
انطونيوس الذي كان يرصف غاية وسعه
عىل انجاح سوريا وترقيتها وتحقيق
اسباب تقدمها .واىل الشامل من هذه
الطريق طريق اخرى يف محل مرتفع
يعرس الصعود اليه لتقادم عهد هجرانها
وعطلها ،واىل جانبها صفائح كتابات قدمية
و ُم ُثل لبعض امللوك عددها تسعة :ثالثة
منها مرصية ،وستة اشورية ،وهي مرتبة
كام ييل:

االوىل :مرصية ،وهي مربعة يف اعالها
ومزينة ،وقد ذكرها ماري االنكليزي
صاحب كتاب "الدليل يف سوريا وفلسطني"
قائال انه ملا اىت نهر الكلب سنة  1858مل
تكن هذه الصفيحة ظاهرة للعيان ،عىل
انها امست اليوم تشري اىل حادثة غري
االوىل ،فان الجنود الفرنسيني الذين اتوا
اىل سوريا سنة  1860كتبوا تاريخ مجيئهم
عليها.

لوحة اشورية ُتظهر ،ضمن اطار عىل شكلِ َق ْوس صورة اشوري رافعا يده اليمنى .يف غياب اية كتابة عليها ال ميكننا معرفة
تاريخها بدقة ،اال انها تشهد عىل السيطرة االشورية يف املنطقة خالل االلف االول قبل امليالد.

الثانية :اشورية ،وهي عىل ُبعد نحو خمس
اذرع عن االوىل ،شكلها مر َّبع من االعىل،
وعليها مثال اشوري رافع يده اليمنى ،اما

اليرسى فعىل صدره ،وليس عىل الصفيحة
كتابة ظاهرة.
الثالثة :اشورية ،تبعد عن الثانية ذراعني
ّ
وتشخص مثاال اشوريا ،عىل انها مر ّبعة يف
اعالها ،ومثالها مائل اىل االنحناء اكرث من
الثانية.
الرابعة :اشورية ،تبعد عن الثالثة عرشين
ذراعا وتعلو الطريق الرومانية عرش اذرع،
وهي مستديرة من االعىل وعليها مثال
واضح كل الوضوح ،ذراعه مرتفعة ،ويده
قابضة عىل يشء.
الخامسة :اشورية ،تبعد خمس اذرع عن
االوىل ،شكلها مر ّبع من االعىل وعليها
مثال اشوري رافع يده اليمنى ،اما اليرسى
فعىل صدره ،وليس عىل الصفيحة كتابة
ظاهرة.
السادسة :مرصية ،منحوتة يف الصخر الذي
عليه الخامسة االشورية ومفصولة عنها
بثامنية قراريط .وهي مر َبعة من االعىل
ومز ّينة ،فاذا وقع النور عليها ظهر مثاالن
غري واضحني متاما ،احداهام مثال "را" إله
الشمس ،وهو اىل الجهة اليرسى وامللك اىل
الجهة اليمنى يقدّ م له تقدمة ،وعىل هذه
الصفيحة كتابات مرصية.
السابعة :اشورية ،تعلو تلك بخمس عرشة
ذراعا ،وهي مستديرة من االعىل ومثقوبة
نحو ثالثة قراريط ..وعليها مثال اشوري
ظاهر بعض الظهور ،وليس مثة اثر ليشء
من الكتابة.
الثامنة :مرصية ،عىل ُبعد ثالثني ذراعا
وبالقرب من رأس املمر ،وهي تشبه
االوىل والسادسة املرصيتني عىل انها اكرث
وضوحا ،و َمن يدقق النظر فيها ي َر ان يف

لوحة تسجل تاريخ الحرب الكونية االوىل.

اعالها مثالني صغريين االيرس منهام عىل
مثال امون.
اما دوائر الصفيحة فمغشاة بالكتابات
التي عليها مام ييل محور الدائرة الواقعة
اىل الجهة اليرسى ،وقد اكتشف علامء
اآلثار املرصيون عليها كتابة لرعمسيس
الثاين ملك مرص .اما موسيو دوسويس فقد
اىت بادلة وبراهني كثرية تؤيد انه مرتاب
بصحة وجود هذه املثاالت ،عىل ان َمن
عيني فعليه ان
رام الحصول عىل برهان
ّ
يزور املوضع يف الساعة الثانية بعد الظهر
حينام تكون الشمس قد وقعت عليها
فيتضح ما عظم الريب فيه.
التاسعة :اشورية ،وهي محفورة يف الصخر
الذي ُحفرت فيه الثامنة وملتصقة بها كل

االلتصاق ،وهي اكرث وضوحا واجزل فائدة
من كل ما سواها .اما اعالها فمستدير،
وعىل املثال رداء طويل ،ولحيته طويلة،
مجعدة ،وعىل رأسه طربوش .ومبا ان
اكتشافات نينوى قد اثبتت انه كان من
عادة ملوك اشور ان يتزيوا مبا ُذكر فقد
اكد القوم ان هذا مثال احد ملوكهم.
ويد هذا املثال اليرسى ملقاة عىل صدره
وقابضة عىل صولجان ،واليد اليمنى
مرتفعة وفوقها كثري من التامثيل الرمزية،
وعىل الرداء والصفيحة كثري من الكتابات
التي ال يزال بعضها ظاهرا يف حني ان
البعض اآلخر افسده مرور االيام .وقد قال
البسيسوس ان الصفائح املرصية الثالث
تحمل ذكر رعمسيس الثاين ،وهو الذي
يدعوه هريودتس باسم "سيزوسرتيس"،
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لوحة تخلد ذكرى جالء الجيوش االجنبية عن لبنان.

وهو امللك الثاين من العائلة التاسعة
عرشة من ملوك مرص .والخامسة ّ
تشخص
مثال "را" املعروف باسم "هليوس" الذي
كان اعظم معبودات املرصيني .اما التي
اىل اقىص الجنوب ،اي الثامنة ،فهي
مخصوصة بـ"امون" معبود بالد الصعيد.
والتي اىل الشامل ،أي االوىل ،مت ّثل "فثا"
معبود مامفيس أي مرص السفىل.
الظاهر ان قيام هذه الصفائح الثالث
كان بعد ثالث فتوحات مرصية
مختلفة االوقات .وهريودوتس يقول ان
سيزوسرتيس ،صاحب مرص ،ملا حمل عىل

آسيا الصغرى ،اي بر االناضول ،ترك وراءه
ّ
تشخص اعامله وتخ ّلدها،
نقشا وصورا
وانه هو رأى بعضها يف فلسطني وسوريا،
ولعل هذه النقوش هي التي ذكرها املؤرخ
املذكور.
اما الصفائح اآلشورية فيظن املسيو "البرد"
انها ُحفرت بجملتها بأمر سنحاريب ملك
اشور الذي جاء بجيش عرمرم فهلك
بأعجوبة يف سهل فلسطني .عىل ان الدكتور
روبنسن يسأل عن امكان ملك واحد حفر
ست صفائح واضحة يف حملة واحدة
قصرية الزمن .ونحن نعلم من التاريخ

املقدس انه اىت سوريا خمسة من ملوك
اشور ،بعضهم اتاها فاتحا ،والبعض مر بها
يف طريقه اىل مرص.
اما اولئك السالطني فهم" :فول" و"تغلت
فلرس" و"شلمنرص" و"رسغون" او قائده
ترتان و"سنحاريب" .وما من سبب مينع
ك ًال من هؤالء السالطني من حفر تاريخه
وغني
او مثاله عىل احدى تلك الصفائح.
ٌّ
عن البيان ان املرور من بالد اشور اىل مرص
كن صعبا ،ولذلك كان يحق ملن تغ َّلب
عىل تلك الصعوبات ان يفتخر بانتصاره
ويخ ِّلد اسمه وفعله.
روى الدكتور روبنسن ان عرص
سيزوسرتيس (ملك مرص املعروف
برعمسيس الثاين) كان يف النصف الثاين
من الجيل الرابع عرش قبل امليالد ،أي قبل
تتويج داود ملكا بثالثة اجيال ،وانه يظن
ان سنحاريب توىل الخالفة اآلشورية سنة
 703قبل امليالد .فبناء عىل ذلك يكون بني
الصفائح التي حفرها سيزوسرنيس وتلك
التي حفرها سنحاريب نحو ستة اجيال،
فتكون الصفائح اآلشورية قد حفظت
ذكر تلك االجيال العظيمة نحو خمسة
وعرشين قرنا.
وكيفام كانت الحال فان هذه الكتابات
والنقوش جعلت نهر الكلب من اهم االمكنة
التاريخية التي يؤمها اهل السياحة واملعرفة
ليك ُينعموا النظر يف آثارها .وسنة 1872
اتت سوريا بعثة امريكية للبحث عن اآلثار
الفلسطينية القدمية يف عرب االردن تحت
رئاسة الليوتنان ستيفر .فبلغت هذه البعثة
مدينة بريوت وخرجت اىل نهر الكلب،
فاكتشفت كتابات مل تكن معروفة من قبل،
منها التينية من ايام امللك انطيونس ،ومنها
عربية من ايام السلطان سليم العثامين الذي
اجتاح سوريا واستوىل عليها سنة 1517م.
اما النقوش والكتابات الحديثة نسبياً فقد
اهملها يني مثل لوحة البعثة التي ارسلها
نابليون الثالث ،وبقية النقوش حديثة العهد
جدا كلوحة الجالء.
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بأقالمهم

بقلم
مصطفى ناصر

*

الصحافة والحرية واألمن
فاجأين جدا اتصال رئيس تحرير مجلة "االمن العام" متمنيا ع ّ
يل ان
اكتب مقاال يف زاوية "باقالمهم" لعدد املجلة باسمي وصفتي كرئيس
تحرير جريدة "االتحاد" .الطلب اثار يف مخيلتي عصفا ذهنيا عن
سرية االمن العام املديدة وعالقته الضبابية والتاريخية مع االعالم
ُ
والكتاب واملثقفني واملبدعني ،سينامئيني ومرسحيني وممثلني.
لطاملا كانت الصحافة والكتابة يف موقع امللتبس بالعالقة مع
االمن ،فكيف اذا كان املراد هو الكتابة يف مطبوعة دورية صادرة
عن املديرية العامة لالمن العام التي ُح ّملت اكرث ما تحتمل بفعل
القوانني التي نيطت بها؟
تاريخيا ،كانت عالقة الصحايف مع االجهزة االمنية متثل طريف نقيض
بني املحاذير االمنية من جهة ،وبني الحرية التي تنشد الفضاء املفتوح
بحثا عن املعلومة ملساعدة الرأي العام عىل بلورة رؤاه واقتناعاته
من مختلف القضايا من جهة ثانية .فالعالقة بني االعالمي واالجهزة
االمنية كانت نقطة ضعف االول احيانا ،ومرتكز قوته حينا متى
استطاع سبيال اىل كشف سبق ،او تطور ميداين يجعل من السياسة
حربا باردة .علام ان املهنية الصحافية تتطلب عرض الوقائع وبناء
املشهد الحديث بكل عنارصه وتداعياته.
عندما رشعت يف كتابة املقال تبددت كل هذه املشهدية لسببني:
االول معرفتي املديدة بشخص املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم ،وما اضطلع به من ادوار حساسة ،كانت كلها من طبيعة
استثنائية فرضتها وقائع السياسة واالمن يف بلد كان عىل الدوام يف
دائرة الخطر ،حتى ان بعضها كان وجوديا .فهذا الرجل نهض باعباء
كان الغالب منها يهدد بتفجري البلد برمته فيام لو فشل مبا قبل به
من مهامت ونفذه باحرتافية عالية ،شهد لها البلد واهله وامنيون
دوليون ناهيك مبن التقاهم من رؤساء ومسؤولني ليمنع توترا من
هنا ،او انفجارا من هناك.
لالمانة ،فان سرية اللواء ابراهيم ليست مقصورة عىل تلك التي

ضيف العدد

بقلم الدكتور
*
فادي قمير

"ثقافة املياه"
تشكلت يف وعي اللبنانيني والعامل خالل السنوات السابقة يوم تم
اختياره مديرا عاما لالمن العام ،فام خفي عن براعته ومهاراته
من سرية واداء قبل هذه املرحلة ،لجهة املزاوجة بني السياسة
واالمن ،ال يقل اهمية عام سجله من انجازات نوعية يف الحرب
عىل شبكات التجسس االرسائيلية ،وعىل عصابات التكفري ،وكالهام
كانا يسعيان اىل اسقاط مفهوم لبنان الدولة والرسالة وتفجري
فنت ال تبقي وال تذر من لبنان واللبنانيني .فخالل عمله كرئيس
فرع املخابرات يف الجنوب وتكليفه ملف املخيامت الفلسطينية،
مل يوفر وسيلة او مخاطرة بحياته لتحصني لبنان مبا يستطيعه
بالسياسة يك ال يخوضه بالحرب .كذلك يوم كان مسؤوال عن امن
الرئيس الشهيد رفيق الحريري ،وحرص عىل الدوام عىل تأكيد
رشط املناعة الوطنية ،وهو ان يبقى املواطنون مؤمنني بدولتهم
ومؤسساتها الرشعية.
فرس ُه يف مجلة "االمن العام" نفسها ،وشهاديت لها
اما االمر االخر ّ
وعليها هي من موقعي الصحايف واملهني البحت ،وارى اليها ما اراه
اىل جريدة "االتحاد" بشقيها الورقي الحايل وااللكرتوين القريب جدا،
تحديدا لجهة انحيازها اىل وطنية لبنانية صافية يف وجه كل خطر
يتهدد لبنان وشعبه وتعلقه بالحرية والقيم والثقافية .فاملجلة،
منذ العدد االول الذي جاء يف حأمة انقسامات حادة طاولت لبنان
واللبنانيني ،نجحت يف ان تكون فضاء حوار حر وجاد وعمل مسؤول
يف البحث بني املشرتكات اللبنانية السياسية للتأسيس عليها ايجابا.
هكذا هي مجلة "االمن العام" .هكذا ستكون جريدة "االتحاد" فضا ًء
حرا مسؤوال لتوطيد االتحاد اللبناين ،وطريقا امنة نحو لبنان الدولة
القوية مبؤسساتها وباللبنانيني احرارا كام عهدهم العامل منذ كانوا
وكان لبنان.
* نارش ورئيس تحرير جريدة "االتحاد"

اضحت املوارد املائية يف لبنان عىل مدى السنوات العرشين املاضية عامال
يحد من التنمية املستقبلية لوطننا ،وموضوع منافسة رشسة بني كل من
املستخدمني والسلطات العامة واملحلية ،فضال عن النزاعات عىل االنهر
الدولية (حوض نهر االردن :الحاصباين والوزاين ،النهر الكبري الجنويب ،نهر
العايص .)...هذه الحالة مردها اىل املتغريات الشاملة التي ترضب منطقة
حوض البحر االبيض املتوسط وتنقله من مناخ متوسطي اىل مناخ شبه
صحراوي .باالضافة اىل خصوصيات منطقة الرشق االوسط من حيث االدارة
غري املستدامة ملوارده الطبيعية وبناه التحتية املتهالكة يف بيئة متدهورة .ان
الدول املشاطئة عىل واجهة جنوب رشق املتوسط لديها خصوصيات ومنها
لبنان ،وقد ش ّكلت عائقا يف وجه تطور البنى التحتية وادارتها .بيد ان لبنان
كان رائدا منذ عام  1998يف اعتامد االدارة املتكاملة للمياه ،وذلك لتضمينها
حلوال جذرية لقطاع املياه.
تنفيذ الخطة العرشية واالسرتاتيجية الوطنية لقطاع املياه يف اطار مفهوم
االدارة املتكاملة للمياه ،من شأنه أن يؤدي اىل حالة من االستقرار عىل
الصعيد املايئ من حيث االمن الغذايئ واالحتياجات من مياه الرشب .ان
امليزان املايئ يف لبنان سيحقق قيام ايجابية حتى عام  .2025اعتبارا من
هذا العام ( ،)2025ستكون هناك حاجة اىل ادراج اجراءات عمل اولية يف
تحديث الخطة االسرتاتيجية.
بات من املعروف واملؤكد ان موضوع تأمني املوارد املائية الدارة الطلب
عليها مرتبط ارتباطا وثيقا بعاملني اساسني يؤثران عىل استثامرها بشكل
مستدام هام :
أ -عامل طبيعي نتيجة املتغريات الشاملة الطبيعية وغري الطبيعية التي تؤثر
عىل املناخ عامة :يتم ّثـل هذا العامل بكمية املتساقطات الطبيعية من مياه
امطار وثلوج اخذت تتفاوت كمياتها بني عام وآخر ،والحظنا تدين معدلها
يف السنوات االخرية.
ب -عامل ثان من صنع االنسان :يتم ّثـل يف التلوث وعدم املحافظة عىل

البيئة واالفراط يف استنزاف املياه الجوفية والتعديات عىل املجاري املائية
السطحية ،قطع األشجار والحرائق ،وبالتايل التصحر وانجراف الرتبة الخ...
باالضافة اىل ذلك ،مل يعد استغالل املياه املتاحة واملتجددة ،بدءا من
مصادرها ،كافيا لتلبية حاجات السكان خالل فصول الجفاف .اىل ذلك فان
االستعامل املفرط للمياه الجوفية من القطاعني العام والخاص قد تس ّبب يف
مشاكل عدة.
ان التعاون ما بني القطاعني العام والخاص بدعم من املجتمع املحيل
باالضافة اىل الحكومة ،ميكن ان يشكل آلية جديدة يف االدارة ميكن اتباعها
بغية تحسني الخدمة واالداء .تجربة عرفت نجاحات يف بلدان عدة ،فلنكن
عاملني وفاعلني سويا عىل هذا الصعيد.
بالنسبة اىل جميع القادة املسؤولني يف لبنان ،فإن التحدي االبرز يكمن يف
االنخراط يف عملية شاملة تستند عىل ارادة صلبة الرساء السياسة املائية
نسقا من اجل حامية املوارد املائية
عىل االرايض اللبنانية لنحقق معا تقدما ُم ّ
يف لبنان .ان تعزيز االدارة املتكاملة لالحواض الصا ّبة اسايس لبلوغ اهداف
الخطة الوطنية وتأمني الوسائل املالية التي تسمح بدعم تنفيذ مشاريع
مستدامة للبنى التحتية .يعود اىل املستثمرين واملانحني الحكم عىل الفائدة
املرجوة من هذه الخطة االسرتاتيجية التي تهدف اىل تقوية اوارص التضامن
بني املواطنني حول شعار "معا من اجل حالة افضل للمياه يف لبنان".
يف الختام" ،ثقافة املياه" التي تع ّول كثريا عىل دور الرتبية الوطنية سواء
يف املدارس أم يف الجامعات لنرشها ،ينبغي ان تكون وسيلة لنرش السالم
يف منطقة الرشق االوسط .يجب ان ُنعطى فرصة جدية للتعاون من اجل
الحفاظ عىل سالمة املياه .وذلك يكون ايضا بتع ّلم كيفية تقاسم املياه التي
بدورنا يجب ان نعلمها للناس ليعرفوا كيف يعيشوا معا يف جو من الثقة
واالحرتام والرفاهية.
* املدير العام للموارد املائية والكهربائية
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مقابلة
داود رمال

aborami20@hotmail.com

موازنة  2018ستكون واعدة ببنود إصالحية

كنعان :نطالب بمحكمة خاصة للجرائم املالية
بعد  12عاما من الالموازنة ،عادت املالية العامة يف لبنان لتنتظم من جديد
مع اقرار قانون املوازنة العامة لعام  ،2017ومبارشة اعداد مرشوع قانون
موازنة عام  2018التي يعلق عليها االمال بأن تكون واعدة ببنودها االصالحية
التي تؤسس لبدء معالجات معضالت املالية العامة لجهة الدين والعجز والهدر
وخدمة هذا الدين

مل يهدأ النائب ابراهيم كنعان او يكل يف سعيه
اىل وضع االمور يف نصابها ،فتحول منذ ترؤسه
لجنة املال واملوازنة النيابية ،من حيث يدري او
ال يدري ،اىل "عتال" برتبة نائب و"و ّالد" افكار
وطروحات ومشاريع اصالحية ،بعدما اكتشف
حجم الكارثة التي يقبع تحت ثقلها املال العام
يف لبنان ،نتيجة اخطاء ارتكبت عىل مدار نحو
ثالثة عقود.
"االمن العام" التقت النائب كنعان يف حوار
خصص ملوضوع املوازنة العامة ،حيث عكس
جوا تفاؤليا مبا ستحمله السنوات املقبلة.

■ شكل اقرار املوازنة العامة لعام 2017
تصحيحا ملسار املالية العامة يف البالد .كيف
تنظر اىل هذا االمر؟
□ ال ينظر اىل ما تحقق اال بايجابية ،الن
التسيب والفوىض يف االنفاق ،وحتى يف الجباية
والواردات ،امر دفع لبنان مثنه غاليا من خزينة
الدولة وماليتها ،وفتح بابا لالستنساب يف كل
الوزارات واالدارات ،ما سبب ضياعا للسلطات
الرقابية .مثال ،عىل ماذا يحاسب مجلس النواب
يف ظل عدم وجود موازنة؟ لذلك دخلنا يف
سلفات خزينة وقرارات مجلس وزراء ،وبالتايل
هذا امر خطري عشناه عىل مدى  12سنة .اعتقد
ان الكثري من الفساد والهدر يف املال العام الذي
يحىك عنه ناتج من عدم وجود موازنة .فهي
من اهم االمور واالكرث اهمية ان تتابع بقطع
حساب كام اعلنت يف مجلس النواب ،وهذا
موقف لجنة املال واملوازنة وموقفي ،النه من
دون حسابات مالية مدققة من ديوان املحاسبة
بحسب االصول ،ال نكون قد استكملنا الحلقة

القانونية الدستورية التي تضبط املال العام.

■ يف كل دول العامل يعترب انجاز املوازنة العامة
للدولة من البديهيات .ملاذا يف لبنان تدخل من
ضمن التعقيدات؟
□ ليست املوازنة فقط تدخل يف التعقيدات ،امنا
هناك امور عدة متصلة بها .مثة ثقافة سياسية
تخضع الدولة والدساتري والقوانني ملصالحها،
وموضوع املوازنة والحسابات املالية الغائبان
منذ فرتة طويلة يخدمان هدف الفوىض .انا ال
اتهم كل الطبقة السياسية ،امنا اقول انها خطوة
بعد فرتة طويلة من العيش خارج االصول
القانونية والدستورية ،ان لجهة التمديد مرات
عدة ملجلس النواب ،والتمديد لوالية رئيس
الجمهورية ملرتني من الطائف اىل اليوم وفرتات
الفراغ يف سدة الرئاسة .املطلوب كسياسيني ان
نعمل تحت سقف القوانني وليس العكس،
مبعنى ان القوانني ليست وسيلة لتأمني مصالحنا،
وامنا هي نظم يجب احرتامها لتوفري استمرارية
الدولة وحتى ال نكون استثناء يف االنظمة التي
تحرتم نفسها وتلتزم القوانني وتلك التي متتلك
الحد االدىن من الصدقية.
■ اال يفرتض ان يكون مرشوع قانون املوازنة
العامة لعام  2018عىل طاولة لجنة املال
واملوازنة لدرسه واقراره وفق املهل الدستورية؟
□ هذا ما كنا ننتظره قبل سفر رئيس مجلس
الوزراء سعد الحريري واالزمة االخرية التي
رافقت استقالته ،بعدما عقد اكرث من اجتامع
يف الرسايا وشاركت يف هذه االجتامعات ،بهدف
ان يكون لدينا موازنة قبل انتهاء السنة املالية

لعام  ،2017وهذه كانت للمرة االوىل منذ اتفاق
الطائف ،وهذا امر يف غاية االهمية ،ولكن
نتيجة الظروف اليوم يبدو ان القدر يعاكسنا.
امتنى حل االزمة قريبا النه يتوقف عليها اكرث
من استحقاق من موازنة اىل مشاريع كبرية جدا
السيام الغاز والنفط ،اىل امور مهمة جدا تطرح
عىل الصعيد الوطني ،وكوننا تفاهمنا جميعنا
عىل ان االمور التي مل نستطع ادراجها يف موازنة
العام  2017من عرص نفقات واصالحات اساسية
مطلوبة من موضوع الجمعيات واالحتياطي،
ينبغي ان تكون يف صلب موازنة العام .2018
■ هل ستكون موازنة العام  2018واعدة يف كل
ابوابها؟
□ بكلمة واحدة ،نعم ،ستكون موازنة واعدة.
انا عىل معرفة كم ان السلطة التنفيذية كانت
تتابع مناقشات لجنة املال واملوازنة والهيئة
العامة ،وكم الوعود التي قدمت كام املواقف
وااللتزامات التي قطعت لنا ،انطالقا من ان
الحكومة غري قادرة االن عىل انجاز هذه
االصالحات وتنظيمها ،النها انفقت والسنة
املالية شارفت عىل نهايتها .لكن كان وعد
مقرون بقرار اصدرته الهيئة العامة باحرتام هذه
االصالحات وهي مهمة جدا تخضع املؤسسات
العامة من مجالس وصناديق لرقابة مسبقة يف
كثري من املسائل خصوصا يف الهبات والقروض،
ستتضمن اصالحات وعرص نفقات واالهم
تضمنها االعتامدات قبل بدء السنة املالية،
وهذا امر مهم جدا حتى يبدأ لبنان السري يف
خطى ثابتة يف اتجاه الشفافية واحرتام القوانني
والدساتري ،ووقف هدر املال العام.
■ هل هذه االصالحات ستؤمن التوازن والحد
من نسبة العجز؟
□ ستساهم يف تأمني التوازن الننا نتحدث عن
االف املليارات .مثال ،عندما نتحدث عن 700
مليار لرية للجمعيات واحتياطي  1388مليار يف

رئيس لجنة املال واملوازنة النيابية ابراهيم كنعان.

ظروف استثنائية يرتاجع اليوم اىل ما بني  700اىل
 800مليار ،وهذا ما يفرتض ان يحصل .نتحدث
عن مؤسسات عامة يرصد لها مبالغ كبرية جدا،
وقوانني برامج كل قانون منها يصل اىل حدود
االلف مليار ،وهي لن تدخل من ضمن املوازنة
امنا عىل حدة .وستدرس يف مجلس النواب وفق
القرار الذي اتخذ يف الهيئة العامة والتزمته وزارة
املال ،فثمة امور اساسية جدا سيكون لها تأثري
مبارش عىل خفض العجز بشكل واضح ومهم.
■ هل من خطة ملعالجة الدين العام وخدمة
الدين العام كون ذلك يرهق املوازنات العامة
والخزينة اللبنانية؟
□ بالتأكيد ،وهذه الرؤية يجب ان تضعها وزارة
املال .يف التوصيات التي صدرت عن لجنة املال
واملوزانة ،ويف املوازنة ذاتها ضمناها  21توصية
منها مسألة االستثامر ،اي ان مساهمة الدولة يف
القطاعات املنتجة يجب ان تكون اكرب بكثري من
 %8كام هي االن .وبالتايل يجب ان ترتفع اىل 15
او  %20كبداية ،وهذا سيجعل االقتصاد اللبناين
اكرب ويساعده اكرث يف خدمة الدين وايفاء هذا
الدين ،وامور اخرى التي نعمل عليها مع البنك
الدويل وغريه من املؤسسات املالية الدولية .يف
اخر لقاء لوفد رفيع املستوى من البنك الدويل
مع رئيس الجمهورية العامد ميشال عون
وحرضت هذا االجتامع ،جرى تجديد التزام
ملياري دوالر يف استثامرات منتجة للبنان ،وهذا
امر مهم جدا .اذا ،بني االصالح الذي يدخل من
ضمن املوازنة العامة والتوصيات التي صدرت

علينا خفض العجز
حتى نتقدم خطوات
لخفض الدين العام
عنها والتي تتناغم مع اراء املؤسسات الدولية
املالية وتوصياتها ،يف امكاننا ان نتوقع تحسنا
مطردا لوضع الدين العام ،واالهم العجز ،النه
يف البداية علينا خفضه حتى نستطيع التقدم
خطوات نوعية وعملية لخفض الدين العام.
■ ماذا عن احجية قطع الحساب وما هو
املخرج او الحل الجذري؟
□ ليست احجية .كان واضحا انه منذ اليوم
االول لرتؤيس لجنة املال واملوازنة عرف الجميع
الحقيقة ،وبعدما حوربت بالسياسة عاد
الجميع ليقول مبا قلت ،واكرب دليل عىل ذلك
القانون نفسه الذي ّاجل قطع الحساب .فهو
ذكر كل املخالفات والتجاوزات من سنة ،1993
والتي اصبحت اليوم اسبابا موجبة لقانون اقر
يف مجلس النواب وتم عىل اساسه تأجيل قطع
الحساب .اذا ال توجد احجية ،كلام كان هناك
سعي اىل تغطية عىل امر يجري الحديث عن
احجية" ،الشمس شارقة والناس قاشعة" .مررنا
يف فرتة كان االنتظام يف املالية العامة بعيدا من
الواقع ،ويف فرتة كانت االستنسابية والفوىض

كبريين يف املال العام ومل يكن هناك احرتام
لالصول يف االنفاق .من هذا املنطلق ،املطلوب
اليوم مواجهة هذه الحقيقة ،فال ميكن استمرار
الهرب منها اليجاد الحلول ،والقرار الذي اتخذ
بالتأجيل سنة كان يسمح باقرار موازنتني اي
 2017التي اقرت و 2018التي نأمل يف ان
تصلنا ملناقشتها واقرارها .اما موازنة العام 2019
فيسبقها قطع حساب وفق االصول ،وليس
كام كان يطرح اي انجاز قطع حساب للعام
 2015من دون السنوات السابقة ،الن يف ذلك،
ومن دون ان يعلموا ،تسوية عىل املال العام،
وبحسب قانون املحاسبة العمومية ،ال ميكن
انجاز حساب مايل مكتمل من دون مجاميع
كل الحسابات للدولة اللبنانية بكل مؤسساتها
واداراتها والتي ترتاكم حتى نصل اىل السنة
بسطنا االمور ،كل من لديه حساب
الحالية .اذا ّ
يف مرصف اذا طلب حسابا للشهر الحايل هل يف
امكان املرصف ان يصدره من دون الحسابات
السابقة ،الن هذا املجموع يتكون بفعل
تراكمي .نحن نسري عىل الطريق ،وطالبنا بانشاء
محكمة خاصة للجرائم املالية ،وهذا ليس
موضوعا سياسيا امنا يتصل بالحفاظ عىل املال
العام ،الن اي اتهام اليوم اعتربه سياسيا اذا مل
يتابع .حتى مسألة التجاوزات التي تحدثنا عنها،
املفروض ان تحال عىل محكمة خاصة متتلك
تعي من
كل الصالحيات والحصانة ،تنتخب وال ّ
قبل السلطة السياسية ،عليها واجب بت كل
املسائل التي تطرح ،حتى نكون ملرة واحدة
امام مرجعية قضائية مالية عليا ال تخضع الي
مرجعية سياسية وبامكانها ان تضع حدا لـ"برج
بابل" يف موضوع االرتكابات املالية.
■ هل انتم متفائلون بانتظام املالية العامة
يف لبنان؟
□ برصاحة كنت متفائال ،الن الجهد الذي بذلناه
هذه السنة مع رئيس الجمهورية وكل املخلصني
جعلني اتفاءل بنسبة كبرية ،وبخاصة بعد اقرار
موازنة  2017وبارشنا التحضري ملوازنة ،2018
ونذهب اىل انجاز الجزء االكرب من االصالحات
التي نطرحها وننادي بها منذ  12سنة .لكن
منسوب التفاؤل مل يعد كام كان قبال يف ظل
االزمة السياسية املفاجئة التي وضعت يف وجهنا
والتي نأمل يف ان ال تطول.
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مقال

إقتصاد
موازنة  2017ر ّد فعل وليست فعالً
اإلجراءات الضريبية مؤملة وتعطّ ل االقتصاد
اقرار املوازنة العامة للدولة احدى ابرز القضايا التي شكلت خالل السنوات املاضية
تحديا امام اللبنانيني والحكومات املتعاقبة .وهو يدل عىل عودة االنتظام املايل
اىل الدولة ،ويرشع النفقات والواردات فيها بعد  12عاما من االنفاق عىل قاعدة
ويحسن نظرة املؤسسات املالية الدولية ووكاالت التصنيف
مخالفات واسعة،
ّ
موازنة  2017غري قادرة عىل احتواء
تنامي العجز واملديونية العامة،
واجراءاتها الرضيبية املؤملة تعطل
االقتصاد ،وتؤمل املواطن.

يف هذا االطار يؤكد كل من الدكتور سمري
نرص والدكتور مازن سويد لـ"االمن العام"
انها تحمل بعض املخاطر ابرزها :تراجع
مستوى معيشة املواطن ،زيادة الهوة

بني الطبقة املحدودة الدخل والطبقة
امليسورة ،ذوبان الطبقة الوسطى ،ارتفاع
نسبة البطالة وتراجع معدالت النمو .انها
يف اختصار موازنة رد فعل وليست فعال،
واالمل يبقى يف مرشوع موازنة عام 2018
التي يجب ان تتضمن رؤية اقتصادية
واجتامعية واصالحية ،الن هذا ما يحتاج
اليه الوضع املايل الحايل بهدف خفض
العجز وخدمة الدين العام.

نصر :املوازنة هي املؤشر االول
الى توجه السياسة االقتصادية
يرغبون يف اقرار املوازنة ،خصوصا وان
العودة اىل الحقيقة موجعة لهم ،لجهة
تقدير العجز وضبط االنفاق املتفلت،
ووجود اطار تنظيمي وقانوين للموازنة
العامة.

■ ما هي ايجابيات اقرار موازنة عام
2017؟
□ االيجابيات كثرية .اولها عودة االنتظام
اىل املالية العامة ،وشفافية ودقة يف
الواردات والنفقات ،باالضافة اىل وضع
برنامج عن االمكانات املتوافرة واهدافها.
ال ننىس موضوع النسب املهمة جدا التي
تتعلق بضخ السيولة وبرامج التنمية،
وايضا ما يتعلق بالتدفقات املالية التي
ميكن ان تساهم بشكل او باخر يف
االقتصاد الوطني .املوازنة هي املؤرش
االول اىل توجه السياسة االقتصادية عىل
اعتبار انها القاعدة االساسية التي يرتكز
عليها كل العاملني يف االقتصاد ملعرفة عام
يتكلمون .ال يستطيع بلد ان يرتك موضوع
املالية العامة عالقا ،النها تشكل نسبة
مهمة من االنتاج الوطني.

■ موازنة  2017ال متلك اي رؤية اقتصادية
ميكن من خاللها خفض العجز مستقبال .ما
هي عوامل عودة النمو االقتصادي؟
□ املوازنة اليوم هي موازنة انتقالية،
ويحب التأكد من ان تنفيذها كان حرفيا،
من اجل ان تنطلق يف السنوات املقبلة
موازنات اكرث انعكاسا للسياسة العامة.
بكالم اخر بدأنا الطريق الطويل من اجل
وضع برنامج تنموي ،عىل ان تعكس
املوازنات التي ستيل بشكل كبري اهداف
السياسة االقتصادية والتنموية.

■ هل هناك سلبيات؟
□ السلبيات ميكن ان تطاول الذين ال

■ تضمنت موازنة عام  2017سلة رضيبية
كبرية .هل هي فقط لسد عجز املوازنة ام

املوازنة اليوم
انتقالية ،واقرارها سنويا
خطوة جيدة

الدكتور سمري نرص.

انها تساعد عىل النمو االقتصادي؟
□ هذه املوازنة هي انهاء ملشكالت املايض
واملعضالت التي كانت موجودة ،وهي

تتعلق بسلسلة الرتب والرواتب واالنفاق
غري املدقق ،والعجز الكبري يف املوازنة
وغريها .كل هذه العوامل حتمت وضع
خط عىل جميع االنزالقات التي كانت
موجودة .لذلك كانت الرضائب اقل سوءا
من اي اجراء اخر ،النها تساعد عىل ان
تضبط نوعا ما حركة العجز .من املؤكد
انه كان يف استطاعتنا التوصل اىل حلول
اقل قسوة ،كاالجراء الذي اعتمدته لجنة
املال واملوازنة يف ضبط االنفاق .يبدو ان
التحول الرسيع يف خفض االنفاق كان غري
ممكن حاليا .لكن مع موازنة جاءت بعد
 11سنة فانها تعترب موازنة املمكن وليس
االفضل .علينا ان ننتظر املوازنة املقبلة
من اجل وضع االطر العامة لالنطالقة
الجديدة ،ان من خالل ضبط النفقات ،او
تحسني الجباية والحد من الهدر ،وتحسني
االداء وتفعيل االدارة ،وزيادة انتاجية
القطاعات ،او تصويب املوازنة نحو
النمو ،باالضافة اىل ضبط كل املشكالت
التي تتعلق بنظام االنفاق .فاذا تم وضع
القطار عىل السكة الصحيحة ،ميكن الركون
اىل اصالحات جدية يف مختلف املجاالت
التي عرضت خالل مناقشة املوازنة .وميكن
االخذ ببعض االقرتاحات التي تساعد عىل
تخفيف االعباء.
■ هل تعتقد ان ضبط العجز مع خفض
النفقات سيكون رضبا من الخيال مستقبال
استنادا اىل التجارب السابقة؟
□ قسم من العجز مربر نسبة اىل انخفاض
النمو واالحداث االقليمية وانخفاض
املداخيل ،باالضافة اىل املشكالت داخل
االدارة ،من دون ان ننىس الفوىض داخل
الحلقة االقتصادية .اما القسم الثاين من
العجز ،وهو غري مربر ،فيتطلب توافقا
سياسيا لرفع اليد عن املشكالت التي
سببت العجز ،كالعمل الجدي عىل ضبط
عجز مؤسسة كهرباء لبنان ،تحسني
الجباية ،اصالحات ادارية عميقة لكل ما
يتعلق باالنفاق غري املجدي ،واعتامد

األزمة والشأن االقتصادي
ال ميكن ان ننكر اننا يف ازمة ،وان هذه االزمة ستؤثر عىل الشأن االقتصادي.
الناس متخوفون ولهذه الغاية يحتاطون .وقد الحظنا هبوطا يف اسعار
السندات واسعار االسهم وارتفاع الطلب عىل الدوالر.
مثل كل ردود الفعل هذه سبق ان تعرض لها لبنان يف اوضاع شبيهة .السوق
تعترب املؤرش االول يف مثل هذه االمور .اذا تراكمت الضبابية ،وساد الغموض،
تأخذ السوق حذرها وتتعامل مع االحداث وفق هذه املعطيات .واذا طغى
االرتياح واصبحت اآلفاق جيدة ،تترصف كذلك عىل هذا االساس .هذه قاعدة
سائدة ليس فقط يف لبنان ،امنا يف كل دول العامل.
عندما يدرك املستثمرون ان املسألة مل تحل بعد ،تشتد الضغوطات عىل السوق.
لكن عندما يالحظون بوادر تخفيف من الضغط يطرأ التحسن.عىل سبيل املثال
اذا كانت بعض املؤرشات تراجعت  %15خالل االزمة يصبح الرتاجع  %13عند
التحسن .صحيح انها ال تعود اىل سابق عهدها امنا يتقلص الرتاجع.
االسواق شهدت حركة من االنضباط خالل االزمة السياسية االخرية ،والخرباء
املعنيون مل يتفاجأوا برد فعل االسواق ،ألن سياسة مرصف لبنان كانت دامئا
احرتازية ،مبنية عىل اساس االستعداد ملواجهة االزمات .وألننا بلد معرض
لالهتزازات بني فرتة واخرى ،بنى حاكم املرصف املركزي سياسة نقدية اتخذ فيها
كل االجراءات للتخفيف من اي رضر ،ميكن ان يتأىت من تفاعل السوق.
صحيح ان اسعار السندات تراجعت بعض اليشء ،اال ان التامسك ظل موجودا
والسوق مل تنهر .هناك فارق كبري بني هذين العاملني .فهذه االزمة التي
بدأت أثرت علينا ،لكن هل هذا التأثري كان اىل درجة اننا فقدنا كل يشء؟
الهدف اليوم تخفيف وطأة االزمة التي ميكن ان تستمر استنادا اىل املواقف
التي ميكن ان تصدر .ال شك يف اننا اليوم نطمح اىل ان تتحسن االوضاع مجدداً
وتدريجا ،وتخفيف الرضر قدر املستطاع ،وتخطي االزمة لتحقيق النمو ،وان
تعود االعامل اىل سابق عهدها ،واستكامل املعالجات التي كانت الحكومة
بدأتها.
لكن الحقيقة يجب ان تقال .بعد االزمة املستجدة ،تراجعت نسبة التفاؤل
ليحل مكانها الرتقب الحذر .خصوصا وان لبنان يعاين منذ فرتة طويلة من
تبعات املنافسة بني السعودية وايران ،يف الوقت الذي ينمو فيه اقتصاده
بصورة متقطعة وفق اتفاق ضمني بني القوى املعنية عىل ترك لبنان بعيدا
من الرصاع يف املنطقة.
لكن الخرباء االقتصاديني يعتقدون باستقرار الوضع االقتصادي يف ظل
الظروف الراهنة ،خصوصا وان املرصف املركزي ميتلك احتياطا من العمالت
االجنبية يقدر بحوايل  43.5مليار دوالر .وهو يكفي للحفاظ عىل استقرار
االقتصاد ملدة ترتاوح بني  10و 20عاما.
الجميع أسف لتوقف كل امللفات التي سبق ان بدأت الحكومة معالجتها ،سيام
منها ملف النفط ،حيث كان يفرتض بدء اصدار الرخص .ان اي تأخري معقول
لفرتة بسيطة يكون مقبوال ،امنا الخوف اليوم من ان نض ّيع علينا الفرص.
عصام شلهوب
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الئحة خفض النفقات التي تبنتها لجنة
املال واملوازنة .كل هذه املواضيع تحتاج
اىل تفاهم سيايس يؤثر بدوره عىل االطار
العام لالصالح ،ومن دونه ال ارى مجاال
لخفض العجز .هذا التفاهم يجب ان
يبنى عىل اقتناع تام بأن الوضع كام هو
عليه اليوم سينتج مشكالت عدة ،كالبطالة
والهجرة ،وانخفاض القوة الرشائية ،وارتفاع
مستويات الفقر ،واهرتاء البنى التحتية،
واختناق املواصالت واالتصاالت ،وكل
املواضيع التي تؤدي اىل وجود عقبات امام
النمو االقتصادي .لذلك ،وجب ان يعي

الجميع خطورة الوضع ،وبالتايل التعاطي
باسلوب جديد مع االقتصاد.
■ هل ستغري موازنة  2017التصنيف
االئتامين للدولة من املؤسسات الدولية؟
□ املوازنة خطوة اوىل تم الرتحيب بها .كل
العاملني يف الخارج يعرفون مشكالت لبنان
والضغوط التي يعاين منها داخليا وخارجيا،
وهم عىل دراية تامة بكل العقبات .لكن
من الرضوري ان تتبع املوازنة خطة ثالثية
او خامسية بحيث يعترب اقرارها سنويا
خطوة جيدة عىل طريق االصالح.

ولكن يا لالسف هذه الرضائب هي
للتمويل الجاري .الرضائب بشكل عام
رضورية خصوصا مع وجود انفاق مرتفع
يصل اىل نحو مليار دوالر .ولكن عندما
وضع موازنة  2018يجب وضع رؤية
اقتصادية محددة.

■ هل ميكن ان تأيت موازنة عام  2018عىل
غرار موازنة 2017؟
□ اذا متت االستفادة من مجمل املناقشات
واالقرتاحات التي رافقت موازنة ،2017
اعتقد ان االمور ميكن ان تسلك طريقها
الصحيح .والن ناقوس الخطر يقرع يف كل
االتجاهات االقتصادية واملالية والنقدية،
ويشدد الجميع عىل رضورة اعتامد خطوات
جريئة واكرث فعالية يف ما يختص بضبط
العجز ،نأمل يف ان تكون موازنة 2018
خطوة اكرب من الحالية مع تحسني االداء
وضبط النفقات ،ومن دون زيادة الرضائب.

■ كيف ترى النمو االقتصادي من خالل
موازنة 2018؟
□ يجب ان يحقق  %7من الناتج
املحيل وهذا يعتمد عىل خطة الدولة
يف ترشيد انفاقها .يف استطاعة الحكومة
القيام بالكثري من االعامل ضمن هذا
االطار لزيادة الناتج املحيل عرب تشجيع
االستثامرات واعطاء الحوافز بها .الدولة
اليوم تفرض الرضائب وتستدين ،ولكن
هذا ليس صلب املشكلة .املشكلة تكمن
يف االنفاق الذي ال يستعمل يف االستثامر
بل يف النفقات الجارية .االستثامر هو
الذي يؤمن النمو مستقبال ،وفرص ذلك
معدومة.

سويد :على الحكومة والبرملان
انقاذ الوضع املالي
■ كيف تقرأ صدور املوازنة العامة لعام
 ،2017وما هي ابرز املالحظات عليها؟
□ لوال موقف املجلس الدستوري املتعلق
برد قانون الرضيبة لتأمني واردات سلسلة
الرتب والرواتب ،الصبحنا امام واقع وجود
انفاق من دون تأمني الواردات .وهذا
سبب مشكلة كبرية متثلت بانفاق يتعلق
بالسلسلة من دون ان تقابله واردات
للدولة ،االمر الذي كان ميكن ان يهدد
التصنيف االئتامين للبنان ،وتصنيف املالية
العامة للدولة ،وتصنيف املصارف .عملت
الحكومة ومجلس النواب عىل انقاذ
الوضع من خالل اقرار موازنة عام 2017
برسعة ومن دون نقاش .علينا اليوم النظر
اىل النصف املآلن من الكأس من خالل
اعادة انتظام العمل باملؤسسات بدءا من
انتخاب رئيس للجمهورية وحكومة وحدة
وطنية واقرار قانون االنتخاب ،باالضافة
اىل تحريك عجلة االدارة اللبنانية من
خالل التشكيالت القضائية والديبلوماسية
واالدارية واليوم اكتملت الصورة من
خالل اصدار املوازنة .مع ذلك فان هذه
املوازنة مل تكن عىل قدر الطموحات ،ومل

تأت بجديد عىل صعيد االصالح املايل الذي
يحتاج اليه لبنان .من خالل خفض نسبة
العجز يف املوازنة اىل الناتج املحيل ،وخفض
نسبة الدين اىل الناتج املحيل حتى يتمكن
من تحسني تصنيفه ويخفض فوائده النه
يف حال عدم خفض الفوائد فلن تستطيع
زيادة االستثامر .واذا مل نزد االستثامر لن
تكون لدينا القدرة عىل زيادة االنتاج
مستقبال.
■ هل املوازنة قادرة عىل احتواء العجز يف
املالية واملديونية العامة؟
□ انطالقا من كالم حاكم مرصف لبنان
بالنسبة اىل موازنة عام  ،2018ومل يأت
عىل ذكر موازنة  ،2017لعلها تحمل
مؤرشات لخفض العجز اىل الناتج املحيل،
خصوصا اذا ما تم اعتامد املعايري الدولية
يف تصحيح الوضع املايل .اما بالنسبة اىل
املديونية فنحن البلد الذي يحتل املرتبة
الثالثة حيال املديونية يف العامل ،وتأيت بعد
اليابان واليونان .العجز يساوي  %10عام
 2016من الناتج املحيل ونسبة الدين تصل
اىل  %150من الناتج املحيل.

لبنان يحتل املرتبة
الثالثة حيال املديونية
في العالم

الدكتور مازن سويد.

■ هل تفتقد املوازنة الرؤية االقتصادية
واالصالحية لتحفيز النمو؟
□ مبا ان موازنة عام  2017جاءت كرد
فعل كام ذكرنا ،علينا النظر اىل موازنة
 2018التي يجب ان تتضمن فذلكتها

نظرة اقتصادية مستقبلية وان تضع
برنامجا محددا لهذه النظرة ،باالضافة
اىل االدوات التي ستستعمل لتنفيذ هذه
الرؤية .االصالح يجب ان يشمل اوال
ترشيد االنفاق خصوصا وان جزءا كبريا
منه هذا يذهب اىل خدمة تعويضات
نهاية الخدمة ودفع الرواتب واالجور،
باالضافة اىل تسديد خدمة فوائد الدين،
ودعم مؤسسات الدولة كمؤسسة كهرباء
لبنان .هذا االمر يرتك فسحة ضئيلة جدا
الحداث فرق عىل صعيد االستثامرات ،او
عىل صعيد التمكني االجتامعي لناحية
محاربة الفقر والبطالة ،وهو لن يحدث
خالل فرتة وجيزة .لذا عىل الدولة وضع
برنامج ملدة خمس سنوات بهدف اقناع
املؤسسات الدولية واملجتمع الدويل
ووكاالت التصنيف بأن لدى لبنان خطة

اقتصادية اصالحية تصب يف خفض العجز
والدين .وقد اكد وزير املال ان موازنة
 2018ستحمل هذا التوجه ،ونحن نأمل
يف ذلك.
■ السلة الرضيبية التي رافقت صدور
املوازنة هل كانت موجعة لالقتصاد
واملواطن؟
□ ال توجد رضيبة غري موجعة لالقتصاد
خصوصا وان فرض الرضائب يأيت يف ظل
منو ال يتجاوز  %1,5وليس وفق منو
مرتفع .املؤمل ان فرض الرضائب يأيت
من اجل متويل انفاق جار وليس انفاقا
استثامريا .لو كانت الرضيبة من اجل
متويل مشاريع امنائية كمثل توسيع
املطار وانشاء معامل كهرباء وشبكة
طرقات ،لتمكنا من زيادة االنتاجية،

■ هل اعادت املوازنة االعتبار اىل
الوظائف الرئيسة للموازنة العامة من
شفافية وشمولية؟
□ هذه املوازنة ال يطلب منها اليشء
الكثري ،فاقرارها يف ذاته انجاز .عام 2017
شارف عىل االنتهاء لذلك نأمل كثريا من
موازنة عام .2018
■ ماذا عن الرشاكة مع القطاع الخاص يف
ما يتعلق االستثامرات؟
□ اذا سار كل يشء عىل طبيعته هناك
برنامج استثامري كبري وضع عىل نار
حامية بقيمة  12و 16مليار دوالر
وللدولة املانحة دور كبري فيها واملؤسسات
الدولية .طبعا هناك دور للمصارف من
خالل الرشاكة مع القطاع العام لتمويل
هذه املشاريع االستثامرية التي ستشمل
املطار والنقل واالتصاالت وشبكة الطرق.

ع .ش

79

80

عدد  - 51كانون األول 2017

عدد  - 51كانون األول 2017

إقتصاد
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املدير العام للشؤون العقارية :مكننة الخدمات
وهدفنا محاربة الفساد والسمسرات والرشاوى
تستكمل املديرية العامة للشؤون العقارية مسريتها نحو املكننة والتحديث .وهي
اطلقت لهذه الغاية ثالث خدمات الكرتونية جديدة تضعها بني ايدي اللبنانيني،
مقيمني ومغرتبني ،لتسهل عليهم امتام املعامالت العقارية واالطالع عىل سري
معامالتهم ورسومها القانونية .هذه الخطوة تهدف اىل الحد من السمرسات
والرشاوى يف الدوائر العقارية ،وتوفري الوقت عىل اصحاب املعامالت
تضع هذه املبادرة بني ايدي املعنيني يف لبنان
او االغرتاب كل املعطيات املرتبطة بالصحيفة
العقارية ،وبامانات السجل العقاري ودوائر
املساحة ،وتتيح لهم تتبع ومالحقة االجراءات
التي يحتاجون اليها عىل هذا الصعيد.
يف هذا السياق ،اوضح املدير العام للشؤون
العقارية جورج معراوي لـ"االمن العام" انه تم
اطالق ثالث خدمات الكرتونية يف العام املنرصم
ساهمت يف اضفاء الشفافية عىل عمل الدوائر
العقارية ،وتخفيف االعباء عن كاهل املواطنني يف
متابعة معامالتهم.
■ اطلقتم اخريا خدمة الكرتونية جديدة لتنضم
اىل سلسلة خدمات اطلقت العام املايض .ماذا
تعني هذه الخطوة ،وما هي اهدافها؟
□ اطلقت املديرية العامة للشؤون العقارية يف
العام املنرصم ثالث خدمات الكرتونية ساهمت
يف تعزيز الشفافية وتخفيف االعباء عن املواطنني
يف متابعة معامالتهم العقارية ،وهي تتضمن االيت:
• الصحيفة العقارية :خدمة مدفوعة بسيطة
ورسيعة ودقيقة وموثوق بها ،تستخدم بطريقة
امنة وبكل سهولة من اي مكان ويف اي وقت،
متاحة لجميع املواطنني ،املغرتبني واملستثمرين،
متكنهم من االطالع عىل قيد الصحيفة الي عقار.
• متابعة املعاملة :خدمة مجانية متاحة عىل
مدار الساعة متكن من معرفة وضع املعاملة
واملستندات الناقصة يف حال وجدت،
وتحدد املرحلة التي وصلت اليها املعاملة
مع نسبة االنجاز ،مع اسامء املوظفني ،وذلك
لتعزيز الشفافية.

• احتساب الرسوم :خدمة مجانية تفسريية تقوم
باحتساب الرسوم التقريبية للمعاملة موضوع
االستفسار ،وتعطي فكرة عن الرسوم املتوقعة
ضمن جدول مفصل ،وتؤمن الشفافية ،وتساعد
عىل تفادي املفاجآت قبل التوجه اىل تقديم
املعاملة.
اما اليوم ،فتتابع املديرية العامة للشؤون
العقارية تطبيق خطتها يف مواكبة العرص الرقمي
من خالل تقديم باقة من الخدمات االلكرتونية
الجديدة التي تساعد عىل تعزيز ثقة املواطن
مبؤسسات الدولة ،وبقدرات االدارات الرسمية
عىل ايصال املعلومة بشكل رسيع وشفاف.
وهذه الخدمات الجديدة هي:
• حركة القيود :خدمة مجانية تعترب من اهم
الخدمات التي نقدمها ،وتتيح للمستخدم معرفة
حركة اي قيد يسجل عىل عقاره ،وتنبه صاحب
العالقة من اي عملية ترد عىل عقاره بعلمه او
من دون علمه حيث تقوم بارسال تنبيه (Push
 )Notificationاىل هاتفه الخلوي ورسالة اىل
بريده االلكرتوين حول تسجيل قيود جديدة،
او اصدار سندات ملكية جديدة عىل الصحيفة
العقارية الرقمية.
• متابعة افادة امللكية :خدمة مجانية متكن
من معرفة وضع معاملة افادة امللكية ،وتحدد
املرحلة التي وصلت اليها مع نسبة االنجاز.
• اوامر القبض املدفوعة :خدمة مجانية متكن من
معرفة اوامر القبض املدفوعة العائدة اىل اخر
عملية عىل العقار.
■ هل متنع هذه الخدمات املوظفني مثال من

التالعب بالقيود ،وتوقف عمليات التزوير
واالحتيال التي قد تطرأ؟
□ اجامال املوظف ال يتالعب بالقيود .نسبة
 %99من عمليات التزوير عرب وكاالت مزورة
تتم يف الخارج واحيانا يف الداخل ،كانت تطلب
مبوجبها سندات بدال من ضائع ،وعند تقديم
الطلب تدخل اىل قيودنا .هذا حصل يف املايض.
اما اليوم ،ووفق الخدمة الجديدة ،فعندما تدخل
معلومة بدال من ضائع اىل سجالت القيود تقوم
هذه الخدمة بارسال تنبيه اىل صاحب العالقة عرب
هاتفه الخليوي او بريده االلكرتوين تعلمه بتقديم
الطلب ،وبالتايل يستطيع اتخاذ القرار املناسب عرب
االتصال املبارش ،او بتوكيل شخص ملتابعة القضية.
■ هل يتمتع املوقع االلكرتوين بالحامية الكافية
ملنع قرصنته؟
□ نحن منلك ضامنا لجهة حامية املوقع وعدم
امكان القرصنة ،واال مل نكن لنطلقه اىل العلن.
املواطن يدخل اىل النظام عرب مرآة ،واملوقع
موجود يف مكان اخر ،واملعلومة كذلك تظهر عرب
املرأة نفسها .لذا فان عملية الدخول اىل النظام
مبارشة امر صعب للغاية.
■ تحديد الحد االدىن للرسوم املتوجبة عىل
املواطن كيف تتم ،ووفق اي معايري؟ وهل تخضع
للمراقبة؟
□ الخدمة الجديدة التي اطلقت تتعلق باوامر
القبض .اصبح يف امكان املواطن معرفة كلفة
الرسوم الفعلية للمعاملة ،ما يتيح له مقارنة ما
يدفعه كرسوم متوجبة وبني ما يدفعه فيام لو
كلف احدا ملتابعة معاملته .هذا االجراء يؤمن
الشفافية املطلقة يف امتام املعاملة.
■ كيف ميكن املقارنة بني الرسوم املتوجبة وما
يدفعه املواطن المتام معاملته؟
□ عملية املقارنة تتم بعد ان يكون املواطن قد

انطالقا من اميان املواطن بهذه الخدمة وثقته
بها .وتوفري الوقت والجهد واالعصاب الن هذه
الخدمة باتت متوافرة لديه.
■ كيف تتم عملية الدفع؟
□ بواسطة البطاقة املرصفية "اونالين".
■ و َمن ال ميلك هذه البطاقة ماذا يفعل؟
□ ليس هناك من وسيلة اخرى اال الدفع يف
الصندوق مبارشة ،لكن نسبة الذين ميلكون هذه
البطاقة جيدة جدا.
املدير العام للشؤون العقارية جورج معراوي.

دفع متوجباته .النه عندما يريد اجراء معاملة
يف الدوائر العقارية يصدر عن النظام امر قبض
بالرسوم لتسديدها ،اما يف الصندوق او يف
املرصف .عندما نتسلم االيصاالت تسري املعاملة
بشكل طبيعي ومعلومات هذه املعاملة تدخل اىل
النظام .لذلك ميكن املواطن االطالع عىل الرسوم
الرسمية القانونية .بهذه الطريقة يتمكن من
املقارنة بني ما يتوجب عليه وما دفعه .مثال ذلك
هناك من يدفع مئة لرية الجراء معاملته ورسومها
ال تتجاوز  10لريات ،اذا هناك فرق مقداره 90
لرية ،لذا عىل املواطن االنتباه .اذا ما اراد مراجعة
االدارة فنحن عىل استعداد الستقباله ،او عليه
مراجعة الشخص املعني .الغاية من هذه الخدمة
زيادة يف الشفافية ومكافحة الفساد ،وللتأكيد
عىل اننا عىل متاس مع جميع املواطنني.
■ متى تتم عملية املكننة الكاملة للشؤون
العقارية ملنع االحتكاك بني املوظف واملواطن
عند اجراء املعامالت؟
□ لقد بدأنا بخطوة االلف ميل منذ سنة ،متكنا
خاللها من اطالق ست خدمات الكرتونية،
ونحن عىل طريق اطالق خدمات جديدة
ابرزها خدمة تزويد املواطن كلفة العقار
الذي ينوي تسجيله ،مرفقا باسعار العقارات
املجاورة التي تم تسجيلها ليكون عىل بينة
بالرسوم املتوجبة للتسجيل .اضافة اىل ذلك،
نعمل عىل مرشوع مشرتك مع البنك الدويل
يتمحور حول عدد من القضايا ابرزها املكننة

الشاملة بهدف ابعاد املواطن من االدارة،
وانجاز معامالته من بعد.
■ ماذا عن الربط باالدارات الباقية لتسهيل تبادل
املعلومات املتعلقة باملعامالت؟
□ هناك ربط مع ادارة الرضائب التي تحصل
عىل املعلومات املتعلقة بها .نعمل عىل الربط
ايضا مع مديرية االحوال الشخصية يف وزارة
الداخلية لضبط عملية التالعب باالسامء ،ومعرفة
ارقام البطاقات ،والتأكد من سالمة الهوية
الشخصية ومن الصورة امللصقة .اهمية الخطوة
تكمن يف ضبط التزوير وتفعيل الداتا التي منلكها
واستكامل نواقصها ،ما يسمح لنا بامتالك "داتا"
صحيحة مئة يف املئة.
■ هل تم ربط كل الدوائر العقارية بهذه
الخدمات؟
□ تم ربط جميع امانات السجل العقاري بنظام
املكننة املركزي ،وتستفيد منه كل االمانات.
النظام هو الذي يزود املراكز املعلومات املطلوبة.
■ ما هي النتائج التي تحققت منذ اطالق
الخدمات االلكرتونية؟
□ نتائج الصحيفة العقارية التي اطلقت منذ
حواىل سنة ،سجلت مدخوال بقيمة  167مليون
لرية .مع رمزيته فان له دالالت عدة .منها اوال
ان هذا املدخول جاء من دون اي اعالن ،وثانيا
ارتفاع وترية الطلب عىل الصحيفة يزداد شهريا

■ ما هي قيمة الرسوم املتوجبة؟
□ خدمة االطالع عىل الصحيفة رسمها 8500
لرية.
■ وهل كان هذا الرسم موجودا يف السابق؟
□ مل نكن نستويف رسام عىل االطالع الن
العملية كانت محصورة ببعض االشخاص .لكنها
اليوم اصبحت يف متناول الجميع ،والرسم هو
جزء بسيط جدا .مل توفر هذه الخدمة سابقا
اي ايراد للدولة ،بينام اليوم اصبحت مجدية،
واتوقع زيادة قيمتها اكرث.
■ ماذا عن االفادة العقارية؟
□ متاحة للجميع.
■ اال تشملها رسية املعلومات؟
□ ال ابدا .االفادة العقارية تسمح ملن سيشرتي
اي عقار مبعرفة الوقوعات املوجودة عليه .وقد
اصبحت اليوم يف متناول الجميع الكرتونيا ،وهي
تشمل العمليات العقارية بيعا ورشاء وحتى
تسجيال ،وهدفها تسهيل العمل وترسيعه ،علام
انها موثوق بها متاما.
■ كيف ميكن الدخول اىل موقع الشؤون
العقارية؟
□ ميكن االطالع عىل الخدمات العقارية
االلكرتونية من خالل املوقع االلكرتوين www.
 ،kc.gov.lbوعىل التطبيق الخليوي الخاص
باملديرية .LRC
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السابيع خلت ،اطفأت سفريتنا اىل النجوم شمعتها الثانية
والثامنني .نهاد حداد التي نشأت يف بيت متواضع ،يف حي
البسطة البريويت ،هل كانت تتخيل ان ترتقي يوما اىل قمة
املجد ،كاحدى اكرب مغنيات العرب والعامل .تحية اىل فريوز،
هذا االسم يختزل وحده ومن خلفها املؤسسة الرحبانية
تاريخنا الحديث ،وذاكرتنا ،وموروثنا الثقايف .بل هوية لبنان
يف الواقع ويف الخيال

فيروز أيقونة لبنان

عيد مولدها مناسبة وطنية
شعارها "عيدك عيد الدني"
يف وثائقي عرض عىل قناة "الجزيرة" عام 2007
(اعداد بسام القادري) ،يستطلع االعالمي
الناس العاديني واملارة يف شوارع املدن العربية
عن رأيهم يف فريوز .رجل كهل ميارس الرياضة
عىل كورنيش الروشة ،رسح يف زرقة البحر
قبل ان ّ
يلخصها بكلمة" :انها الوطن" .امرأة
لبنانية اخرى تحدثت عن تجربتها الشخصية
حني حكت عن والدتها التي اصيبت بالزهامير،
ونسيت كل يشء حولها من اوالدها اىل عاداتها
وطقوسها ويومياتها .وحده صوت فريوز كان
خيط الذاكرة الذي ربطها بالوعي ،وصلتها
اليتيمة بالواقع .اجل ،وحده صوت نهاد حداد
كان اشبه بيد تنتشلها من اغفاءتها املزمنة،
وكيف تنساه ،وهو الوجدان بلذته وامله،
وافراحه واتراحه؟
صوت فريوز ايضا هو ذاك الخيط الذي ظل
مشدودا اىل املايض ،مذكرا اللبنانيني بوطن
فريوز .وطن رسمته من نور وشمس وبساطة
وهناء وطيب عيش والفة وسهر وجريان وقناطر
تتأهب ملعانقة القمر .عام  ،1979اعتلت خشبة
الـ"اوملبيا" املرموقة يف باريس للمرة االوىل،
لتتلو صالتها يف دوامة اليأس والعنف واالنزالق
اىل اتون النار" :سألوين شو صاير ببلد العيد،
مزروعة عالداير نار وبواريد ،قلتلن بلدنا عم
يخلق جديد ،لبنان الكرامة والشعب العنيد.
كيف ما كنت بحبك ،بجنونك بحبك ،واذا نحنا
اتفرقنا بيجمعنا حبك ،وحبة من ترابك بكنوز
الدنيي ،وبحبك يا لبنان يا وطني".

ترى ،كيف ميكن تص ّور لبنان آخ َر غري ذاك
الذي نسجته لنا صاحبة الصوت املالئيك؟
تجسد لبنان
هناك فعال عجز عن رسم صورة ّ
يف خيالنا خارج صوت فريوز ،حتى الستحال
هوية واحدة.
ابنة البسطة التي ولدت يف كنف عائلة
متواضعة وفقرية كام قالت مرارا ،هل كانت
تتخ ّيل لحظة ّان صوتها سيدخل وجدان
الشعوب وتصبح قهوة الصباح من بريوت اىل
الشام؟
الشهر املايض ،احتفلت االيقونة بعيدها (21
ترشين الثاين  )1935الـ ،82قبل يوم واحد من
ذكرى االستقالل ،فعايدها الشعب مبختلف
رشائحه ،وصوال اىل االنرتنت ،حيث امتألت

تقول عن عاصي انه
قاس متطلب وتعترف
بان هوسه اوصلهما
الى الذروة
عكست آمال الشعوب،
ولم تمجّ د يوما زعيما
او رمزا سياسيا

مواقع التواصل االجتامعي برسائل الحب،
تحت وسم (هاشتاغ) #عيدك_عيد_الدين .
ُبعرف زمننا االريض ،دخلت سفريتنا اىل النجوم
زمن الشيخوخة .لكن بعرف االسطورة ،ستظل
تلك الطفلة الخجولة التي تخبئ اقامرا يف
راحة يديها ،ووطنا وانتامء يف حنجرتها،
وهوية حفرت يف وجداننا كام زخات املطر
تنحت الصخر.
عاملقة الشعر والفن واملوسيقى والغناء يف
زمنها خطفهم صوتها .قال عنها موسيقار
االجيال محمد عبد الوهاب انها "عاصمة
اصوات" ،وطالل حيدر "الصوت يفتش عن
قصيدة ليغنيها ،بينام القصائد تفتش عن فريوز
لتستحيل شعرا".
وماذا بعد؟ كيف ميكن االحاطة بهذه االسطورة
التي ش ِّيدت من تلك البساطة املمتنعة يف
الصورة الشعرية واللحن واالغنية؟ كيف
الحديث عن جناحي فريوز عايص ومنصور
الرحباين؟ هذان الجناحان اللذان ح ّلقت بهام
اىل القمة؟
لنعد اىل اصل الحكاية ،حني اكتشف املوسيقي
الراحل حليم الرومي صوت نهاد وديع حداد،
فادخلها كورس االذاعة اللبنانية بعدما لعب
االخوان فليفل دورا يف اكتشاف هذا الصوت
االستثنايئ .كان ذلك ايام نزوح جامعة "اذاعة
الرشق االدىن" اىل بريوت ،وبدء العمل عىل
ترسيخ هوية فنية لبنانية يف االغنية واللحن،
يف زمن تس ّيد الفن والنمط واالسلوب املرصي
رقعة العامل العريب .بعد تقدميها اغنيات من
الحان الرومي وغريه ،ستتعرف اىل عايص
ومنصور ،وتنطلق رحلة دخول التاريخ .يورد
محمود الزيباوي املختص يف اعامل فريوز،
انه يف ترشين االول عام  ،1950نرشت مجلة
"االذاعة" مقالة ملحمد بديع رسبيه حىك فيها
عن نزهة وهيام يونس ،واحالم وسمرية عبده،
خامتا" :اما صوت فريوز الشجي املطرب الذي
نسمعه دوما يف حفالت االذاعة ،فهو صوت
سوف يأخذ مكانته يف القريب العاجل بني
احسن االصوات الغنائية يف لبنان".
بعناية ودأب وتعب ،سينحت عايص ومنصور
االسطورة ،متحدين زمنهام وذائقة فنية استبدت
عىل الساحة كان عامدها االغنيات الطويلة .يف
وثائقي "فريوز" ( 1998ـــ  52دقيقة) الذي

ولدت يف الفن مرتني ،مع عايص ومنصور ثم مع زياد

انجزه الفرنيس فريديريك ميرتان ،تقول فريوز
عن تلك املرحلة" :هاجمونا ،وانتقدوا منطنا
الغنايئ ،لكن هذه املرحلة القاسية رسعان ما
و ّلت ،وبدأنا نحصد النجاح" .هذا النجاح اخذها
اىل خشبات العامل من الواليات املتحدة االمريكية
اىل باريس ومن القاهرة اىل الجزائر عىل امتداد
انتشار املهاجرين العرب .نجاح اسس لنهضة
جديدة يف املوسيقى العربية ،وتحديدا اللبنانية،
حيث تزاوج االمناط الغربية والرشقية وااللوان
اللبنانية يف صوت فريوز االنسيايب.
وجاءت مهرجانات بعلبك التي ستداوم عىل
احيائها بالحفالت واملرسحيات منذ عام ،1956

لتكرسها ملكة االرض والسامء .حتى ان فندق
"باملريا" يف بعلبك ما زال حتى اليوم يحافظ
عىل الغرفة التي كانت تنزل فيها ،كأنها متحف
للمجد الذي عاشه معها .طبعا ،مل تكن هذه
الشهرة بثمن بخس البتة.
يف الوثائقي نفسه ،تحدثت فريوز كيف ان
العمل كان محور حياتها وع ّلة وجودها عىل
حساب حياتها االجتامعية الشخصية مع زوجها
عايص والعائلية مع اوالدها ،رميا وزياد وهايل
وليال التي توفيت عام  .1988تقول عن عايص
انه كان قاسيا ومتطلبا جدا يف العمل ،لكنها
تعرتف له بان هذا الهوس هو الذي اوصلهام اىل

ذروة املجد هذه .كان هو املايسرتو ،يحميها،
يشجعها ،واحيانا يدفعها غصبا او يجربها عىل
ّ
تقديم اغنية ما ،او حفلة معينة .اما هي،
فكانت خجولة ،مرتددة ،خائفة دوما من
الفشل .تبيك كلام وقفت امام تحد جديد .لكن
عايص كان هنا ،بكل ثقته واعتزازه وقوته ،سندا
وبساطا يحملها اىل السامء .لذا ،عند رحيله عام
 ،1986شعرت باليتم والخوف الفظيع .ماذا
ستفعل بعد رحيل الع ّراب واملؤسس والرشيك
والحامي والعبقري؟ ماذا ستقدّم؟ تخىش ان
تنحرف باختياراتها اىل الهاوية؟
لكن زياد كان هنا .سيخرج فريوز من برجها
العاجي ،وينزلها اىل الشارع ،لتحتك باالم الناس
واوجاعهم ،واحاسيس الفقد والحب واملوت
وتفاصيل الحياة اليومية .ولدت فريوز من جديد
عىل يد زياد باغنيات اصيلة نابضة بالحياة.
وايضا ،ستس ّبب هذه االعامل صدمة ملن اعتاد
عىل صورتها مع عايص ،فاستهجن ان تغني
مثال "كيفك انت ملال انت" .لكن الزمن يبقى
الحكم .ووالدتها الثانية عىل يد زياد الرحباين،
اثبت الزمن انها والدة السطورة متجددة حتى
انترشت هذه االغنيات بقدر ما اشتهرت اعاملها
السابقة مع عايص وطبعت اجياال تلو اجيال.
يف الـ  82من عمرها ،خاضت فريوز مغامرة
جديدة متثلت يف البوم "ببايل" الذي ارشفت
عليه هذه املرة ابنتها املخرجة رميا الرحباين
وضم عرش اغنيات التي وضعت كلامتها،
املقتبسة لحنا عن اغنيات عاملية شهرية لفنانني
كبار كسيناترا وجون لينون وغريهام .املخاطرة
مل تكن يف صوت فريوز الذي ما زال ماسيا
تط ّوعه كجسد لني كيفام ارادت ،لكنها كمنت
يف اقتباس هذه االغنيات .مع ذلك ،يبقى
الوقت هو الغربال الذي سيغربل كل يشء.
حتى لو كان سقطة يف تاريخ هذه العمالقة،
فانه سيسقط من دون ان يغرقها معه.
هذه النجمة املضيئة ،كيف تسقط ،وهي
التي غنّت للناس واملدن والهوية واالنتامء
من القدس اىل بريوت مرورا مبكة ،وعكست
متجد يوما زعيام او رمزا
امال الشعوب ،ومل ّ
سياسيا؟ هي تنتمي فقط اىل الناس واملدن
التي انجبتهم ،فاستحقت مكانتها هناك يف
الجهة اليرسى ،يف القلب الذي ما انفك ينبض
عىل صوت فريوزته.
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فنون
دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

أحمد الزين :القهر جعلني ممثالً ملتزمًا
جسدتها هي أنا
الكوميديا السوداء التي ّ

يف صغره كان بائع صحف ويانصيب ،لكن شوقه اىل التمثيل دفعه اىل التعلم رسا،
فاتقن القراءة والكتابة ومخارج الحروف وانطلق .يف اول عمل مرسحي للممثل
احمد الزين بىك تأثرا بتصفيق الجمهور .بعد نكسة عام  1967وسقوط اول شهيد
لبناين من اجل القضية الفلسطينية تغري مساره .الف فرقة تحمل اسمه يك يجسد
قصة هذا الشهيد
للقضايا الوطنية تأثريها عىل مسرية املمثل
احمد الزين وخياراته الفنية .لكن القهر
وتحديد املذهب البن جبل عامل واملوقف
منه ،خصوصا ،جعله ممثال ملتزما .حلمه
القديم كان تجسيد شخصية االمام املغيب
موىس الصدر كأهم شخصية تخرج منه افضل
ما عنده.
دوره يف مرسحية "املهرج" جمعه بشوشو.
فكانت البداية توقيع العقد فورا يف الكواليس.
اطاللته يف الحرب كان لها بصمة خاصة
يف برنامج "ابن البلد" ،النه الصوت الذي مل
يستطع االجتياح االرسائييل اسكاته.
اعامله يف تلفزيون لبنان يف الستينات اوصلته
اىل البطولة االوىل يف السبعينات امام املمثلة
نضال االشقر .هذه الحقبة يعتربها العرص
الذهبي للدراما اللبنانية .اما عن دراما اليوم
وما يعرض عليه من ادوار ،فهي ال تشبهه وال
تليق بتاريخه.
يف حواره مع "االمن العام" يعود املمثل احمد
الزين اىل ما قبل احرتافه التمثيل حتى اليوم
الذي صبغته الحياة بالكوميديا السوداء.
■ يف البدايات ،قبل دخولك عامل التمثيل،
كنت بائع صحف .ما الذي تقوله عن تلك
املرحلة؟
□ مل ادخل املدرسة يف حيايت .نحن عائلة فقرية
معدمة مؤلفة من  12ولدا .ولدت يف بريوت
يف منطقة البسطة الفوقا ،وانخرطت يف العمل
منذ طفولتي بسبب هذا الواقع .مل يقترص
عميل عىل بيع الصحف ،بل عىل ما هو اكرث
من ذلك ،واعني به العمل يف االفران كصبي

ف ّران ،علام ان الفرتة االطول من هذا العمل
امضيتها يف افران ايب رميا يف وادي شحرور،
وصوال اىل النوم يف هذا الفرن .مع هذين
العملني كنت بائع اوراق يانصيب ايضا ،عندما
كان سعر هذه الورقة عرشة قروش والجائزة
الكربى ثالمثئة لرية.

■ كنت بائع صحف ومل تكن تجيد القراءة.
فام الذي طرأ عىل حياتك يك تبدل هذا الواقع؟
□ مع االعامل التي ذكرتها سابقا ،عملت ايضا
يف محل للحلويات يف البسطة فتعرفت يف
خالل تلك الفرتة اىل جمعية "عباد الرحمن"
وذلك من باب توصيل طلباتهم يوميا .كانت
هذه الجمعية تقيم مرسحية يف كل سنة .يف
احدى زيارايت لها طلب مني املسؤولون فيها
تقديم بعض النكات ،وبالتايل افصحوا يل
عن رغبتهم يف ان اشارك يف تقديم مرسحية
"بالل مؤذن الرسول" ،فطلبت التحدث مع
الفنان زكريا املرصي املوجود معهم حينذاك
عىل انفراد ،الصارحه انني ال اجيد القراءة
وال الكتابة .استهجن االمر وطلب مني يف
نهاية حديثنا ان اوافيه من دون معرفة
احد .رحت اقصده يوميا ليعلمني االحرف
االبجدية ،يف وقت كنت فيه كولد اتشوق
اىل التعلم والتمثيل .كانت البداية يف قراءة
اآلرمات وعناوين الصحف وتركيب الجمل
من خاللهام .بعد ذلك دعاين مؤسس جمعية
"عباد الرحمن" الشيخ عبد الرحمن الداعوق
اىل الجمعية بغية تدرييس القرآن الكريم
ومخارج الحروف النطلق من بعد هذه
املرحلة يف طريقي كممثل.

متثل ،بل ان تشعر مبا تقوله .ما اريده منك
هو ان ال ترتجف عيناك ،الن الفن عيون
واحساس .هذه الكلامت سيطرت عىل عقيل
فركزت عيني يف عيني محمود سعيد يف
دوره كوالد يل ،ال اقول له ايب بل سيدي النه
هجرين ،فعاش يف هذا املشهد اقىص درجات
االنفعال.

■ خطوتك التمثيلية االوىل يف اي عمل كانت
ومع من؟
□ كانت يف املرسح ضمن نشاط جمعية
"عباد الرحمن" ،فاعتليت خشبة املرسح
للمرة االوىل يف مرسحية "بالل مؤذن الرسول"
لتكون الثانية عىل مرسح الجامعة اليسوعية
يف مرسحية "عودة الشيطان" الذي كان دوري
فيها مناقضا متاما لدوري االول .هذا العمل
ابكاين من شدة تأثري بتصفيق الجمهور.
بقيت عىل هذه النوعية من اعاميل التمثيلية
حتى نكسة عام .1967
■ شكلت نكسة  1967صدمة لك .كيف
عبت عنها؟
ّ
□ كانت بالفعل صدمة كبرية .يف تلك السنة
سقط اول شهيد لبناين من اجل القضية
الفلسطينية هو خليل عزالدين الجمل من
محلة الخندق الغميق يف بريوت .هذا الشهيد
قرعت له اجراس الكنائس يف الكحالة ،وشيعه
مليون لبناين كنت انا واحدا منهم .تأثرت به
كثريا واندفعت اىل تأليف فرقة فنية اعطيتها
اسم "فرقة احمد الزين" من اجل ان اقدم
مرسحية عن حياة هذا الشهيد اللبناين ،فكان
اسمها "دماء يف االرض املحتلة" .كان ذلك
عام  .1968ما يحز يف قلبي ان الدماء ما زالت
تسيل يف االرض املحتلة حتى اليوم.
■ هل انخراطك يف القضايا الوطنية هو من
جعلك ممثال ملتزما؟
□ ال .القهر وتحديد املذهب ،هذا ما اخذين
اىل الرصاخ .نحن كاطفال عشنا يف بقعة
جغرافية اسمها جبل عامل يف جنوب لبنان.
ال مدرسة فيها ،وال مستوصف ،وال مستشفى.
ال يشء اطالقا .كانوا عندما يريدون املزاح
يقولون "املتوايل" .هذه الرتكيبة يف اساسها
واالستقالل املزور مل احبها ،فرصخت اىل ان
وصلت اىل العمل يف محل حلويات الرز

املمثل احمد الزين.

بحليب يف البسطة الذي اوصلني بدوره اىل
جمعية "عباد الرحمن" ،فاتقنت القراءة
والكتابة واتجهت اىل التمثيل.

لو عاد بي الزمن
لجسدت شخصية االمام
■ اتجهت نحو االحرتاف مع بدايات تلفزيون املغيب موسى الصدر

لبنان اوائل الستينات .من بني كل ما قدمته
انذاك اي دور جعلك نجام؟
□ ما قبل النجومية قدمت خمسة
مسلسالت كنت فيها بطال ثانيا .لعبت مع
كل نجوم لبنان ،وكانت ادواري خليطا من
الكوميديا والدراما ،اىل ان جاءين دور صعب
اىل جانب املمثل محمود سعيد يف مسلسل
"التائه" ،املقتبس عن قصة "مرتفعات
ويذرينغ" .وراء هذا االختيار اعجاب محمود
سعيد بدور قدمته معه يف مسلسل "فارس
ونجود" ،فاقرتح اسمي اللعب دور ابنه يف
مسلسل "التائه" .وهو دور صعب جدا .يف
هذا العمل كان محمود سعيد يدربني عىل
التمثيل رسا ويقول يل التمثيل يعني ان ال

شوشو في اخر ايامه
كان نبعا من االحزان
برنامج "ابن البلد"
صوت لم يستطع االجتياح
االسرائيلي اسكاته

■ يف هذه املرحلة اىت دور املرسح بجدية
يف مرسحية "املهرج" للكاتب محمد املاغوط
واملخرج يعقوب الشدراوي ،فاوصلك هذا
العمل اىل شوشو .هال حدثتنا عنه وعن اهمية
ما رافقه؟
□ رافقه الكثري النه كعمل مرسحي ،نصا
واخراجا ،كان الفتا وجذب حضورا مهام ،اذكر
منهم املخرج سمري نرصي الذي كان مساعدا
للمخرج يوسف شاهني وناقدا يف صحيفة
"النهار" .بعد حضوره مرسحية "املهرج" كتب
معلقا عليها "والدة نجم ...انتظروا احمد
الزين" .تزامنا مع هذا التعليق تلقيت دعوة
من سمري نرصي اىل فنجان قهوة يف ملهى
"الروندا" املقابل ملرسح شوشو .فور لقائنا
بادرين بالقول ،كل ما فيك ،مشيتك ،شعرك،
شكلك ،عذابك يف الحياة ،رغم كل هذه
التناقضات ساجعل منك نجام ،ولدي عمل لك
مع املمثلة نضال االشقر يف "نساء عاشقات".
فكانت البطولة االوىل يف حيايت .عىل اثر
نجاحي فيها تلقيت عرضا لبطولة مسلسل
"السنوات الضائعة" الذي ال يزال يعرض عىل
شاشة تلفزيون لبنان ،علام انني قدمته قبل
 43عاما.
■ اهمية ما قدم يف الستينات والسبعينات
عىل شاشة تلفزيون لبنان مباذا تخترصه؟
□ كان يف تلك املرحلة ابداع ومخرجون كبار
غادرنا البعض منهم ،والبعض االخر منزو
يف بيته .تلك املرحلة كانت العرص الذهبي
للدراما اللبنانية.
■ مع هذه االعامل بدأ مشوارك مع شوشو.
كيف كانت تلك البداية واين؟
□ يف اثناء تقدميي مرسحية "املهرج" ،كان
شوشو من بني الحضور ،فاعجب بدوري
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وطلب رؤيتي .عندما التقيت به طرح
عيل العمل معه ،فوقعت العقد فورا يف
الكواليس ملدة ثالث سنوات.
■ رافقت شوشو حتى رحيله .كيف عاش
ايامه االخرية؟
□ كان حزينا ،بل نبعا من االحزان .هذا
هو حسن عالء الدين .اما كظاهرة فلم ولن
تتكرر ،متاما كاشهر الكوميديني يف العامل
كشاريل شابلن وغريه.
■ ماذا اكتسبت من شوشو فنيا وشخصيا؟
□ اكتسبت شيئا واحدا هو ان ال اعلق باملرابني
والفوائد والدين.
■ مع بداية الحرب عام  1975كانت لك
شهرة مختلفة من خالل برنامج "ابن البلد"
عرب اذاعة "صوت لبنان العريب" .من اين
استوحيت فكرة هذا الربنامج واسمه؟
□ كانت صحيفة "لسان الحال" تنرش من بني
صفحاتها زاوية نقد قاس جدا تحمل توقيع
"ابن البلد" ،فاعجبت باملضمون وعنوانه.
عندما تلقيت عرضا يف بداية الحرب من املدير
العام الذاعة "صوت لبنان العريب" وليد عيدو
لتقديم برنامج يحايك الناس ،اقرتحت عىل
مديرة االذاعة رحاب ميقايت اسم "ابن البلد"
للربنامج ،فضحكت ،ومل اعلم سبب ذلك اال
بعد حني ،وتحديدا عندما دعتني اىل لقاء
خالها شفيق الحوت الذي كان ممثل منظمة
التحرير الفلسطينية يف لبنان .يف لقايئ معه يف
بيته عرفت انه كاتب زاوية "ابن البلد" .هذا
الربنامج كان الصوت الذي مل يستطع االجتياح
االرسائييل اسكاته ،ويف حال توقف لفرتة
قصرية كنت اطل عليهم من اذاعات اخرى.
■ عودتك اىل املرسح بعد رحيل شوشو كانت
عام  1983يف مرسحية "الطرطور" للمخرج
يعقوب الشدراوي .ما اهمية العمل مع هذا
املخرج وماذا اضاف اليك؟
□ ما الذي مل يضفه؟ كان مدرسة مبدعة رائعة
لن تتكرر ابدا .رغم مكانته بقيت قدماه عىل
االرض .انه شيوعي ساحر عبقري ،لكن زمنه
قد وىل.

مل ادخل مدرسة وعملت بائع صحف ويانصيب وصبي ف ّران.

■ لعبت بطوالت عدة يف تلك املرحلة وما
بعدها ،خصوصا يف الدراما السورية .لكن
مسلسل "الغالبون" كان عالمة فارقة .ماذا
عنى لك هذا العمل وماذا تقول عنه؟
□ انا مل امثل فيه ،وكبطل كنت العب
شخصيتي .انا اب املقاومني وهم اوالدي
الروحيني الذين سيكملون املسرية .ابوحسني
يف مسلسل "الغالبون" كان شخصية ساحرة
بالنسبة ايل ،اخرجت فيها كل ما اختزنه،
خصوصا ،يف اثناء تحقيق االرسائيليني معي.
هذا الخط وهذه الثوابت هي التي ستبقى
وال متوت مبويت.
■ اي شخصية تدفعك اىل اخراج افضل ما
عندك؟
□ لو عاد يب الزمن اىل الوراء لكنت جسدت
من شكل حلام يل ،اعني شخصية االمام
املغيب موىس الصدر .هذا الرجل الذي صىل
يف الكنائس واملساجد واختار مركزه يف منطقة
الحازمية ،اشتقنا اليه واىل تعاليمه وانفتاحه
واحرتامه االخر.
■ شاركت يف الحرب يف اعامل سينامئية منها
فيلم "بريوت يا بريوت" ملارون بغدادي .ماذا
قالت هذه االعامل يف الحرب وعنها؟

□ هو كعمل رائع جدا ،وقد قال عن حقائق
وصلنا اليها ،اي ان الحرب كذبة فيها التجار
واالمراء واالثرياء .من قالوا عنهم شهداء هم،
يف الواقع ،ضحايا.
■ ما رأيك يف دراما اليوم؟
□ هناك زحمة سري فيها ،وال ادري ملاذا ترتدي
ممثالتنا اجمل ما عندهن من لباس السهرة
يف البيت .ال اعلم ملاذا اصبحت الكامريا مركزة
عىل غرفة النوم اكرث من مواقع اخرى ،وال
ادري سبب انفالش الحرية الشخصية اىل
هذا الحد .هذا هو مضمون الدراما اللبنانية
اليوم ،واتحدى ان كان هناك مسلسل يحيك
عن وجعنا ،وعن الجوع والقهر وكل الفلتان
املنترش حولنا.
■ ملاذا ال تعود اىل الشاشة؟
ـ هناك اعامل درامية تعرض عيل ،لكنها ال
تشبهني فاعتذر عنها .ما يعرض عيل من ادوار
ال يليق بتاريخي.
■ هل الكوميديا السوداء التي جسدتها يف
ادوارك هي انت؟
□ نعم .فانا اعيش الحياة بوجهها هذا .بكالم
اوضح ،نحن نصنع الحياة يف زمن املوت.
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الحدث الثقافي

من معرض الكتاب.

معرض بيروت العربي للكتاب الـ:61
الح ّرية حصننا األخير
ككل عام يف مثل هذا الوقت ،تشهد العاصمة اللبنانية حدثا ثقافيا ضخام هو
"معرض بريوت العريب الدويل للكتاب" الذي يجمع يف مساحة واحدة عرشات دور
النرش اللبنانية والعربية ،وعرشات االف الزوار واالعالميني واملثقفني والكتاب،
واهل النرش وصناعة الكتاب .يتوزعون عىل االجنحة وجلسات توقيع الكتب
واملحارضات والندوات .الدورة الحادية والستون التي يحتضنها مجمع "بيال" ،مل
تشذ عن القاعدة .النهضة مستمرة رغم انحسار القراءة يف العامل العريب وتحديات
النرش االلكرتوين .بريوت تصمد وتربح .النارشون متفقون عىل انها ستظل عاصمة
الكتاب بال منازع ،طاملا هي عاصمة الحرية العربية
"القاهرة تكتب ،بريوت تطبع ،والعراق يقرأ".
هذه العبارة التي قالها عميد االدب العريب طه
حسني ،هل ال تزال صالحة اليوم؟
واقع الحال ال يبرش بالخري يف ظل االرقام
املؤسفة عن انحسار القراءة يف العامل العريب،
واجتياح االنرتنت حيوات الناس ،مع ما يحمله

ذلك من مخاطر عىل الكتاب الورقي .عىل
مدى عقود ،كانت بريوت القلب النابض يف
جسد العامل العريب .منارة الحرية ميم شطرها
الكتاب والفنانون العرب هربا من االضطهاد
الذي الحقهم يف اوطانهم .مدينة تالطمت
عىل شاطئها وعود النهضة املجهضة وتطلعات

الشعوب للتحرر واملساواة والرخاء والتقدم
الفكري والثقايف.
بريوت التي تكرست من الستينات حاملة مشعل
الحرية ،تعاين اليوم عىل صعيد الكتاب وسوق
النرش .هذا ما يؤكده اصحاب الدور الذين التقينا
بهم .هم يحكون عن معارض عربية فخمة تقام
يف الخليج ،مع تخفيضات وعروض تشجع الدور
عىل املشاركة ،حتى ان اصحاب الدور اللبنانية
يحققون مبيعات اكرب يف تلك االسواق .مع ذلك
يرصون عىل املشاركة يف "معرض بريوت العريب
الدويل للكتاب" .يقولون ان لبريوت هالة خاصة
فرضتها ظروف تاريخية ومناخ حضاري مبني
عىل التعددية واالنفتاح .يشددون عىل انه رغم
املنافسة الشديدة من املعارض العربية االخرى،
تبقى بريوت سيدة املعارض.
ليس هذا كالما نوستالجيا او عاطفيا ،فهم يرون

ان الحرية هي السالح االمىض الذي متلكه بريوت
وتتفوق به عىل الكل .رغم كل املعاناة ،ما زالت
الكتب املمنوعة او الجريئة او النقدية التي تقارب
املحظورات ،تجد طريقها اىل النرش والتسويق يف
بريوت عىل عكس املدن العربية االخرى .لعل
هذه الحرية ،التي هي افراز طبيعي يف حياة هذه
املدينة ،هي التي يجب املحافظة عليها يف وجه
التحديات الكثرية.
ليس الكتاب االلكرتوين هو الخطر الذي يهدد
سوق الكتاب .كام سرنى ،فان هناك دورا تكامليا
بني االثنني وفق ما اوضح نارش "االداب" سامح
ادريس .الخطر الحقيقي هو ما يهدد الحرية
وانزالقنا اىل املنظومة االستهالكية التي تلغي
العقل والفكر النقدي .وال يشء يشكل عالجا
مضادا الفات هذا العرص اكرث من القراءة.
"معرض بريوت العريب الدويل للكتاب" الذي
يقام حاليا يف دورته الـ 61يف مجمع "بيال" ،يأيت
محمال الكثري من االصدارات الجديدة ،مشكال
فرصة للقارئ اللبناين وحتى العريب للتعرف اىل
االصدارات اللبنانية والعربية املعروفة ،فضال
عن انه يعد فرصة لدور النرش لتقديم منتوجها
الخاص الذي تعتربه واجهتها الشخصية خالل
العام باكمله .معرض الكتاب ال ميثل فقط فرصة
تالق بني القارئ والنارش .انه ذلك التواصل الذي
يحدث كل عام بني الكاتب ومنتجه وقارئه الذي
ينتظر تلك الفرصة ،اىل جانب الربنامج املوازي
امليلء باالنشطة والتوقيعات والندوات الفكرية
واالمسيات الشعرية.
لذا ،كان من الطبيعي ان تجول "االمن العام" عىل
ابرز دور النرش املحلية للتعرف اىل منتجاتها هذه
السنة.
تعود "دار الساقي" هذا العام بجعبة ممتلئة.
يبدو ان الدار تعول عىل زمن الرواية ،اذ تحدثنا
املسؤولة يف الدار منال شومان انهم يصدرون
مجموعة كبرية من الروايات ،بدءا من "حيوات
ناقصة" للسيناريست والكاتب السوري رامي
الطويل ،ورواية الوزير والنائب السابق واستاذ
القانون عبدالله فرحات "وحيد" ،اىل جانب كتاب
"قاموس لبنان" للروايئ واملرشف عىل امللحق
االديب يف جريدة "اوريان لو جور" اسكندر نجار.
هنا ،يستعيد نجار روح لبنان "بعيدا من السياسة
والنزاعات الداخلية من اجل ابراز تاريخ هذا
البلد منذ الفينيقيني اىل يومنا ،مع االشارة اىل

نقطة على السطر

الكتاب اللبناني في خطر؟
رغم الحركة التي يشهدها معرض بريوت العريب الدويل للكتاب كل عام ،وهذه
الدورة الحادية والستون ال تشذ عن القاعدة ،فإن االسئلة املطروحة حول املخاطر
التي تواجهها صناعة الكتاب يف لبنان ،تتفاقم هي االخرى عاما بعد آخر.
يشكو اصحاب دور النرش من االزمة ،وهي متعددة الوجوه .االحداث املأسوية التي
شهدها وما زال العامل العريب اقفلت الحدود ،وض ّيقت االسواق امام الكتاب .اذ
ينبغي ان ال ننىس ان بريوت تطبع للعرب .االزمات االقتصادية ايضا زادت من
املصاعب .تراجع الحركة الثقافية يف دول كثرية قللت من زخم االنتاج التقليدي،
فيام االنتاج الشبايب يجد له مسارب ومتنفسات اخرى عىل الشبكة العنكبوتية
تحديدا .اخريا التحديات التكنولوجية تشكل التهديد االكرب يف رأي عدد من اهل
النرش واختصاصييه .املقصود بالتكنولوجيا االنرتنت اوال ،حيث ميكنك ان "تنزّل"
عددا هائال من الكتب املطبوعة اساسا ،واملنسوخة رقميا ،بحيث تكون متاحة عىل
الشبكة العنكبوتية بصيغة  ،PDFوال يعود امام القارئ سوى سحب نسخة عىل
جهازه الخاص ،مجانا معظم الوقت ،ويف مقابل مبلغ زهيد يف بعض الحاالت.
هذا كله ،ومل نصل اىل الكتاب االلكرتوين ،وهو "يشء" غري ملموس .نشرتيه من
مكتبة افرتاضية ،وال ميكن ان تقبض عليه اصابعنا ،وتطوي حرف صفحة معينة يك
نعود اليها ،وال ان نشم رائحة الورق ،ومنسد الصفحات مبلمسها الناعم او الخشن،
ونتفاعل حتى مع لون الورق ،اسمر او ابيض او كرافت ،الخ.
الكتاب االلكرتوين كائن افرتايض ،بال ورق وال حرب ،مصمم اساسا ليقرأ عىل لوحات
ذكية .من سنوات عدة اصبح يف االمكان التعامل مع هذه "السلعة الجديدة" كام
كنا نتعامل مع الكتاب الذي نشأنا عليه وعشنا معه ،ووضعناه يف جيوبنا وحقائبنا
وتحت ارائكنا ،وتركناه يحتل رفوفنا وطاوالتنا ويغزو بيوتنا وحياتنا .يف االمكان من
خالل الشاشة الذكية القيام بعملية التصفح والبحث ،وحتى التعليق حني يروقنا
ذلك ،عىل هذه النسخة االلكرتونية كام كنا نفعل يف املايض ("العرص الحجري"؟)،
بقلم الرصاص او الحرب ،عىل هوامش كتبنا الورقية القدمية! بل ان هذا الكتاب يقدم
تسهيالت ال يعرفها جدّه الورقي الذي يعود اىل زمن غوتنربغ :كالبحث ،ونسخ
املقاطع التي نحتاج اىل وضعها يف مقالنا او بحثنا ،والعودة اىل مصادر مرتبطة بالنص
امنا خارج الكتاب ،عرب االنرتنت الذي تتصل به لوحات القراءة الذكية.
لكن هل يعني كل ما سبق موت الكتاب الورقي؟
كل الدراسات واالستقصاءات واالبحاث التي اجريت يف السنوات االخرية تقدم ردا
بالنفي .كال ،الكتاب الورقي مل ميت ،وما زال امامه مستقبل مزدهر! الذي سيتغري
هو سلوكنا يف القراءة وانتقالنا املتزايد من الصفحة الورقية اىل الشاشة وبالعكس.
سنبقى نحمل الكتاب معنا يف ترحالنا ،نرميه قرب الرسير ،نتصفحه يف القطار
والطائرة ،عىل الشاطئ او يف املكتبة ،او آخر الليل حني ينام الجميع ،عىل الرشفة
او يف الصومعة او حتى عىل ...الجبهة! كام كان يفعل ادونيس الذي يروي انه قرأ
الشعر الفرنيس شابا خالل خدمته العسكرية .الفيديو مل يقتل السينام .وال االيباد
قتل املوسيقى .كل ما نحتاج اليه يف لبنان هو سياسة نرش وترويج ودعم جديدة،
تلبي متطلبات العرص.
التحدي هو ان يعود الناس اىل القراءة ،ولو عىل اوراق الربدى.
املهم ،يف النهاية ،هو القراءة.
سمير مراد
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الشخصيات التي زارته واحبته امثال الفونس
دو المارتني وارنست رينان".
تواصل "الساقي" الرتكيز عىل الرواية عرب مد شبكة
تعاون مع "الصندوق العريب للثقافة والفنون
(افاق)" .تعلق شومان" :هم لديهم محرتف
لصناعة الرواية يديره الروايئ اللبناين املعروف
جبور الدويهي ،وهذه هي السنة الثالثة التي
نتعامل فيها معهم .هذا العام سنصدر اربع
روايات لكل من ايناس العبايس ،رىل الحسني،
محمود حسني ،هدى عمران .لالطفال حصة
كبرية يف الدار ،خصوصا مع كتاب لوركا سبيتي
"يل بدل البيت بيتان" الذي حصل عىل جائزة
"اتصاالت لكتاب الطفل".
طبعا ،ككل عام ،هناك نجوم واحصنة رابحة
تراهن عليها الدار نظرا اىل اسمها العريق يف عامل
االدب او السياسة .يف هذا النادي ،يرد الروايئ
اللبناين املعروف حسن داود الذي تتوافر روايته
الجديدة "يف اثر غيمة" يف جناح الدار يف املعرض.
هذه الرواية وردت عىل الالئحة الطويلة يف جائزة
"الشيخ زايد" للكتاب ،اىل جانب صدور ترجمة
كتاب املفكر الجزائري الراحل محمد اركون
"قراءات يف القرآن" (ترجمة هاشم صالح) .علام
ان هذا الكتاب الذي صدر اوال يف عام ،1982
يعد اللبنة االوىل لفكر هذا العالمة واختصايص
تاريخ الفكر االسالمي والفلسفة.
يف سياق الفكر والفلسفة ،تصدر الدار "الجهاد
واملوت" لالختصايص الفرنيس اوليفييه روا الذي
يغوص يف مسألة االرهاب والهجامت االنتحارية.
املوضوع نفسه يقاربه كتاب "تجفيف منابع
االرهاب" للمفكر محمد شحرور يف نسخة
مجددة منقحة .طبعا ،تدرك الدار ان السري
الذاتية محل اهتامم من القراء ،لذا تطرح يف
املعرض سرييت الرئيسني االمرييك دونالد ترامب
والفرنيس اميانويل ماكرون.
هذه الحامسة الذي تقابلنا بها منال شومان لدى
التحدث عن مفاجآت الدار يف املعرض ،تحرض
اضعافا عند املسؤولني عن "دار االداب"" .كالعادة
ويف كل معرض ،نجهز كتبا خاصة ،اىل جانب
طباعة العدد السنوي من مجلة االداب" .يرس لنا
النارش سامح ادريس .يضيف" :كام تعلمون نصدر
عددا سنويا ورقيا وضخام من مجلة "االداب" هو
حصيلة ما نرش يف املجلة عىل مدى العام .هذه
التجربة فريدة من نوعها ،فكام تعلم كنا نصدر
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تحرض مي زيادة يف كتاب يستعيد املراحل الصعبة من سريتها.

زوار املعرض :كثريون من الناس ما زالوا يفضلون الورق.

اصدارات لالطفال.

اعدادا ورقية طوال  60عاما ،ثم انتقلنا من العدد
الورقي اىل العدد االلكرتوين .بعد مرور سنة عىل
االصدارات االلكرتونية ،اكتشفنا اننا نشعر بالحنني
اىل االصدارات الورقية ،وان هناك الكثري من الناس
يفضلون الورق .قررنا عندها ان نأخذ مقتطفات
اساسية من العام االلكرتوين الكامل ونصدره يف
كتاب .النسخة املاضية التي احتوت عىل %30
من االعداد االلكرتونية ،تصدرت نسبة املبيعات
يف معرض بريوت العام املايض .التجربة فريدة

الننا للمرة االوىل عدنا من االلكرتوين اىل الورقي
ال العكس".
يف االطار عينه ،يعود ادريس اىل خوض تجربة
الكتابة لالطفال (وهو الكتاب الخامس عرش له
يف املجال) من خالل عمل تصدره الدار هذا العام
تحت عنوان "الشباك" .يوضح ادريس" :يحيك
الكتاب عن تجربة الخوف من شباك موجود يف
الحامم .العمر الذي تتوجه اليه القصة هو لالوالد
الذين تراوح اعامرهم بني  9و 13عاما .لكن يف

امكان الجميع قراءتها ،اذ تتميز بتعقيدها ونقدها
للفكر الشعبوي الذي يربط الفقري بالطيبة
والصفات الحسنة" .ويشري ادريس اىل انه تعاون
يف هذا الكتاب مع الرسام املرصي وليد طاهر.
اما بالنسبة اىل الكتب الجديدة ،فتحدثنا
املسؤولة يف "دار االداب" رنا ادريس ان هذا
العام حافل للغاية ،اذ "لدينا يف املعرض كتاب
الروائية الرتكية اليف شافاق الجديد "بنات حواء
الثالث" وقد ترجمه اىل اللغة العربية محمد
درويش .ويأيت هذا االصدار السابع للكاتبة
الرتكية من الدار نفسها".
توضح هذا االرصار عىل شافاق بان "هذا الكتاب
كان قد احدث ضجة كربى لدى صدوره ،اذ يحيك
قصة ثالث نساء ذوات صفات مختلفة للغاية".
يبدو ان الدار تويل اهمية كبرية العاملها املرتجمة
هذه السنة ،فهناك ايضا عمالن للكاتبة التشيلية
االمريكية ايزابيل الليندي ("العاشق الياباين" ،و"ما
وراء الشتاء") توىل تعريبهام املرتجم املعروف
صالح علامين (عن االسبانية) .يف االطار عينه،
هناك ترجمة للكتابني املتبقني من رباعية
"صديقتي املذهلة" لاليطالية املعروفة الينا
فريانتي التي احتلت عناوين الصحف الغربية يف
السنتني االخريتني.
عربيا ،تصدر الدار عمال مهام عن مي زيادة
( )1941 - 1886التي يتناولها الكاتب الجزائري
املعروف واسيني االعرج يف عمله "ليايل ايزيس

عشرات العناوين في
الروايات وسير ذاتية خاصة
برجال السياسة
الك ّتاب الشباب مصدر
اهتمام عدد مهم
من دور النشر
كوبيا :ثالمثئة ليلة وليلة" .لعلها املرة االوىل التي
يتطرق فيها كاتب عريب اىل محطة مأساوية يف
حياة هذه الروائية والشاعرة الكبرية ،اي املرحلة
التي امضتها يف "العصفورية" بعدما اتهمها اقاربها
بالجنون لالستيالء عىل مرياثها" .وسيكون هناك
كتاب شعر مفاجأة للشاعر املعروف شوقي بزيع
ضمن توقيعات هذا العام" تختم رنا ادريس.
ال ميكن ان تغيب "الدار العربية للعلوم ـ
نارشون" عن معرض الكتاب .فالدار التي تقدم
حصيلة كربى من الكتب املرتجمة والعربية
تعترب رائدة يف هذا املجال .يحدثنا املسؤول
يف الدار غسان شبارو" :هذا العام لدينا كتب
مميزة .يوقع الوزير السابق غازي العرييض
كتابه "عوملة الفوىض" ،كذلك هناك الكاتبان

الكويتيان املعروفان سعود السنعويس مع روايته
"حامم الدار" وبثينة العيىس مع روايتها "كل
االشياء" ،فضال عن "غوانتنامو -قصتي" لسامي
الحاج .العمل رواية لتجربته يف ذلك السجن
الرهيب .هناك ايضا "جنون التصوف" وهي
رواية جميلة لكامل ابوعيل من لبنان ،وروايتي
"اغباين" لياسمني الحناوي ،و"حارس التوت" ملنى
التميمي .سياسيا هناك كتاب "السفري" لزملاي
خليل زاده السفري االمرييك واملبعوث فوق العادة.
اضف اىل ذلك جزءين من كتاب كريم مروة
"شخصيات وتواريخ يف السياسة والفكر واالدب
والفن" ،فضال عن "وداعا للحلم االمرييك" لالمرييك
املعروف نعوم تشومسيك .اىل هذه العناوين
التي ذكرت ،هناك عدد كبري من العناوين التي
سوف تتم اضافتها وتلك التي متت اعادة طباعتها
او تختص بادب االطفال والناشئة".
والن دار "هاشيت انطوان" (وبحسب دمغتها
"نوفل") تحاول دامئا ان تكون سباقة يف تقديم
الكتّاب الشباب ،فانها تعود هذا العام مع سلسلة
من الروائييني والكتاب الشباب اىل الواجهة.
بحسب رنا حايك املسؤولة يف الدار" :نتعاون
كتاب شباب بدأت تجربتهم معنا،
هذا العام مع ٍ
فيام بعضهم االخر معروف" .يحرض لدى الدار
الكاتب اليمني محمد الغريب عمران ("مملكة
الجواري") الذي يتناول مملكة حكمتها الجواري
لحقب ٍة تاريخية طويلة .وتقارب رواية "الباندا"
للسوري راهيم حساوي تجربة اب منتحر وتأثري
تلك التجربة عىل ابنه .اما كتاب "املحجبة" لجهاد
بزي ،فريوي قصة حياة فتاة محجبة وتجربتها
الخاصة .تستعيد الدار تأثريات الحرب من
خالل "خيمة مروى" لجان هاشم .العمل رواية
تصويرية خاصة وداخلية عن مروى التي يصبح
زوجها ضمن عداد "املفقودين" يف الحرب ،وطرق
نضالها من اجل استعادته .من االعامل املميزة
يف الدار كتاب "رسالة لبنان ومعناه" للصحايف
والكاتب والجراح املعروف فيليب سامل الذي
يتضمن اراء الكاتب ومقاالته".
هذه يف اختصار زوادة بعض دور النرش ملعرض
الكتاب ،معربة عن تفاؤلها الكبري مبردود
املعرض ،خصوصا وان لبنان احتل املرتبة
االوىل يف مؤرش القراءة العريب بحسب منظمة
الـ  UNDPالعام املايض.
س .م
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مسرح

سمير مراد

"حرب طروادة" على خشبة الطيونة

روجيه عساف :املسرح ال ينفصل عن السياسة

الحدث الثقايف يف بريوت هذا املوسم مرسحية روجيه عساف الجديدة "حرب
طروادة" التي عرضت اخريا يف "مرسح دوار الشمس" يف الطيونة ،مع مجموعة من
املمثلني واملمثالت الشباب :ماريليز عاد ،نزهة حرب ،سهى نادر ،ضنا مخايل ،بشارة
عطا الله ،فاطمة االحمد ،سني عبد الباقي ،هادي دعيبس ،جوزف زيتوين ،باسل
مايض ،عبد الرحيم العوجي ،احمد غزال .املرسحية حدث النها تسجل عودة ابرز
معلمي املرسح اللبناين الحديث اىل الخشبة ،كاتبا ومخرجا فقط هذه املرة ،بعدما
ملع يف دور "امللك لري" الشكسبريي العام املايض من اخراج سحر عساف
االهم ان روجيه عساف يعود اىل مناهل
املرسح هذه املرة ،بعيدا من جامليات مرسح
الحكوايت التي تطبع معظم انتاجه يف العقود
االخرية .هذه املرة عاد اىل الرتاجيديا االغريقية،
مازجا بني ثالثة نصوص عمرها  ٣االف عام،

املخرج واملمثل روجيه عساف.

لسوفوكليس ويوريبديس هي" :افيجينيا يف
اوليس" ،و"الطرواديات" و"اغاممنون" التي
تدور احداثها عىل خلفية الحرب االغريقية -
الطروادية منذ بداياتها حتى نهاياتها.
اعاد روجيه عساف كتابة هذا النص ،تاركا

لالبطال الرتاجيديني ان يتحدثوا بالعامية
اللبنانية ،كأنه يتحدث عام يشهده العامل
العريب اليوم من ويالت وحروب ونزاعات
وكوارث .هنا اهمية العمل طبعا :نتفرج
عىل هذه الشخصيات االسطورية ونسمعها
ونشهد عىل رصاعاتها ،كأننا نتفرج عىل
الراهن الحارق يف لبنان واملنطقة .الحارض
بلغة املايض اذا شئنا ،او التاريخ مسقطا عىل
الواقع .اما االخراج وادارة املمثل ،فيعتمدان
هنا بعض التضخيم الذي يرتك مسافة نقدية
مع املأساة ،وتذكرنا اننا يف املرسح .تلك لعبة
روجيه عساف االثرية.
من اي نبدأ الحديث عن روجيه عساف
()1941؟ هذه التجربة التي تربو عىل نصف
قرن ،اتخذت عىل عاتقها طرح القضايا
والهموم واالنشغاالت االجتامعية والوطنية
والسياسية ضمن اطار مرسحي شعبي واقعي.
يعترب عساف من رواد املرسح الطليعي
العريب .منذ الستينات ساهم يف تأسيس
"محرتف بريوت" مع نضال االشقر وغريها.
ثم اسس عام " 1979مرسح الحكوايت" ،الذي
انطلق يف االوساط الشعبية ،مساهام يف تقديم
مرسح مسيس يقوم ايضا عىل ترسيخ الذاكرة
الجمعية اللبنانية والثقافة الشعبيةَ .من ال
يذكر عرض "ايام الخيام" ( )1982و"الجرس"
( ،)1991و"مذكرات ايوب" ( )1993و"جنينة
الصنائع" ( )1999وغريها من االعامل
املرسحية التي صنعها هذا الرائد يف املحرتف
اللبناين؟ هو الذي افنى عمره يف املرسح،
وقدم اكرث من  40عمال وال يزال مستمرا ،فيام
اسس عام " 2005مرسح دوار الشمس" عند
دوار الطيونة ،منحازا كام كان دوما اىل البيئة
الشعبية ،ومشكال منربا الحتضان الشباب
ومواهبهم واالحتكاك بهمومهم وهواجسهم.
يف السنوات االخرية ،اكب عساف ايضا عىل
كتابة تاريخ املرسح العاملي عرب العصور ،من
وجهة نظره كباحث ومنظر ورجل مرسح.
محطات عدة انجزت من هذا املرشوع

مشهد من "حرب طروادة" :الراهن بلغة التاريخ.

الضخم والطموح والطويل النفس تحت
عنوان "املرسح يف التاريخ" .صدرت منه اجزاء
بالعربية عن "دار االداب" ،وبالفرنسية صدر
جزء اول من هذه املوسوعة العام املايض
(منشورات .)L’Orient des Livres
يف موازاة هذا العمل الجبار ،يواصل عساف
العمل مع املمثلني .هذا اكرث ما يهمه يف
املخترب املرسحي :ان يلتقي ممثلون وممثالت
شباب من مختلف االوساط االجتامعية
واملناطق والطوائف ،ويعملوا معا عىل البحث
والتفكري يف الشؤون الحارضة ،من خالل الفن
واالبداع" .حرب طروادة" ،اخر مثرات هذا
العمل الجامعي ،املواطني واالنساين.
"االمن العام" التقت املخرج واملمثل اللبناين يف
كواليس "دوار الشمس" للحديث عن مسريته
وصوال اىل التجربة االخرية:
■ احببت املرسح يف عمر صغري وبدأت تقديم
عروض يف املدرسة .اليس كذلك؟
□ اجل .كنت احب التمثيل ال االخراج .انا
ممثل ولست مخرجا .اقف عىل املرسح
كممثل .كربت كممثل .بدأت كممثل،
واصبحت مخرجا كممثل.
■ هل ترى نفسك كمخرج او كممثل؟
□ االساس هو التمثيل .كنت امثل واحب

لم يكن شوشو يشعر
بالسعادة اال على الخشبة،
وقد اخرجت اخر مسرحياته

التمثيل .اعتقد انني كنت موهوبا نوعا ما.
كنت سعيدا ومل افكر مرة يف ان للمرسح
معنى يف الحياة .لقد اتخذت االمر كهواية.
■ لكن هذه الهواية كلفتك الكثري .تركت
الطب وهذا ليس سهال؟
□ حتى عندما بدأت العمل املرسحي بشكل
جدي ،كنت اعتربه تسلية .تسلية مبعنى يشء
راق .ال عالقة لها بالبلد وال بالفكر وال القضية.
كان فنا اتخذه تسلية.
■ هل هذا يرتبط بنوعية الفن الذي قدمته؟
االنه كان بعيدا من البيئة؟
□ اذا اعدت اخراج املرسحيات نفسها التي
قدمتها يف السابق ،سيصبح لها معنى .هذا هو
املرسح .منذ الخمسينات ،ال يوجد مرسح يف
لبنان اال بعض الهواة .مل يكن يوجد يف لبنان

اي تعليم جامعي ،ومل يكن يوجد خريجو دول
اخرى .كانوا يقلدون املرسح املرصي ويقيمون
حفلة يف السنة .مل تكن هناك مرسحيات
لبنانية ،فهي بدأت مع "مهرجانات بعلبك".
نشأ املرسح يف بريوت يف ظروف محلية
واقليمية اواخر الخمسينات واوائل الستينات.
بريوت كانت تشبه القرية مل تكن كام هي
االن عاصمة عربية .تأثري ما حدث يف فلسطني
(نكبة  )1948ثم الثورة يف مرص وثورات يف
سوريا واخرى يف العراق ،ادت اىل توافد عدد
كبري من املثقفني والرأسامليني .فجأة ،ظهر يف
لبنان تغيري جذري واصبحت بريوت عاصمة
عربية تجمع الحركات السياسية والحركات
الفنية الثقافية ،اضافة اىل توافر املال .اجتمع
هؤالء ،ما اوجد نهضة فنية .يف هذه االجواء،
اصبح هناك اهتامم باملرسح .كالعادة من اراد
ان يصبح هناك فن كاملرسح والرسم؟ الطبقة
الربجوازية .يف هذا االطار ،بات هناك اهتامم
باملرسح ،وكل من لديهم اهتامم باملرسح او
درسوه يف الخارج ،انضموا اىل هذه االجواء .انا
كنت ممثال فقط.
■ ذهبت اىل سرتاسبورغ الحقا للتعلم .هل
درست االخراج ام التمثيل؟
□ درست التمثيل .كان يطلبني املرسحيون
الدوار .هكذا بدأت اظهر .مثلت مع دار
فرنسية مل اعد اذكر اسمها بالضبط ،ومع
االخوين رحباين.
■ اول مرسحية لك كانت جوالة مع هرني
خياط عام  .1953صحيح؟
□ صحيح ،كان ذلك اول عمل مدفوع ،تقاضيت
عليه  25لرية لبنانية .طبعا كانت هناك اعامل
قبله ،لكن باملجان ،فنحن كنا هواة .كانت
تلك االعامل تقام يف املدرسة بشكل رئيس مع
اقامة بعض الحفالت خارجها .كنت مطلوبا
كممثل ،والناس احبوا ادايئ وعميل .يف احد
االيام ،حرض مخرج فرنيس كان يأيت دوما اىل
بعلبك .تعرفت اليه وطلب مني ان اقدم له
مشهدا وقدمت .كان اسمه روبري دمييو .ثم
قال يل :سآخذك معي .كانت لديه فرقة ومركز
وطني يف سرتاسبورغ يف فرنسا .وقتها ،ذهبت
مبنحة ،وبقيت هناك سنتني .كان يفرتض ان
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تكون املدة اطول ،لكنني عدت بسبب مرض
والدي .استفدت من التجربة بشكل كبري.
اكتشفت ان املرسح ليس فقط هواية ،فهناك
علوم وتقنيات ونظام بني عليها .ميزتها انها
ليست رؤية واحدة ،بل هي جمع لرؤى عدة
مثل ستانسالفسيك وبريشت وغريهام ،اي
مدارس مختلفة واشخاص مختلفون ووجهات
نظر مختلفة .نقطة اخرى ايضا هي انه ال
يوجد مرسح من دون ثقافة .مل اكن اعرف
شكسبري .كان املرسح بالنسبة ايل تأدية
دور يعطيني اياه املخرج .لكنني تعلمت
ان املرسح هو ثقافة ونظام وتقنيات وفن.
تعلمت التمثيل وتعلمت ان املرسح يشء غري
بسيط .هو ليس مجرد حفظ للنص وتأديته.
ثم عدت اىل لبنان .عملت حينها مع الرحابنة
وجالل خوري وشكيب خوري وغريهم .يف
الوقت نفسه ،شعرت ان ليست تلك الطريقة
الفضىل لصنع املرسح.
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 1976حتى عام  .2003بعد تعييني يف املعهد
كرئيس قسم املواد املرسحية ،رحت انظم
املنهج واالمتحانات .هناك قسم من التالميذ
واالساتذة طلبوا مني انتاج مرسحية .قلت
هذا ليس مرسحي .ان اردتم العمل معي،
عليكم تغيري كل افكاركم .ان اردتم االنتاج
جيدا ،عليكم العودة اىل املدرسة واالهل
واالستامع اىل قصصهم وتحويلها اىل مرسح.
هكذا انطلق مرشوع "الحكوايت" .بقينا سنتني
حتى انتجنا املرسحية .انتجت ثالثة اعامل
غري "الجرس" مع رفيق عيل احمد .قدم رفيق
عيل احمد العديد من العروض ضمن تجربة
"الحكوايت" .مرسحية "الجرس" انتجت عىل
طريقة الحكوايت.
من العرض االخري.

املرسحية لكاتب لبناين اسمه غابريال بستاين
بعنوان "سمك القرش" .غابريال بستاين كان
من مؤسيس املرسح .اول مرسحية مثلتها
كانت له ،واكملت معه لكن ليس كممثل
بل كمخرج .املرسحيات هذه كانت باللغة
الفرنسية ،فانا عملت باللغة الفرنسية.

عيل العودة للعمل يف وطني .ليس السباب
سياسية بل ثقافية اجتامعية .مع ان حلم
طفولتي كان ان اعيش يف فرنسا .كانت تلك
البداية ،بدايات الوعي ،لكن ليس السيايس
بل الثقايف واالخالقي .ثم جاء عام 1967
وكانت النكسة .ملاذا انا الذي درست يف فرنسا
واعيش يف بريوت واعمل يف املرسح ،تأملت؟
ملاذا؟ هناك يشء يف داخيل يجب ان اكتشفه.
هذا ما حدث ودفعني اىل االهتامم باالمور
السياسية واتعرف اىل الناس الذين هم من
خارج بيئتي .اكتشفت ان املرسح الذي كنا
ننتجه كان مرسحا تافها .لذا مع مرسحيات
"محرتف بريوت" ،حاولت حل هذه املشكلة،
اي ان يكون املرسح له عالقة بالسياسة.

■ التحول يف رؤيتك اىل املرسح جاءت خالل
النكسة .ملاذا ارتبط هذا التحول بهذه اللحظة
السياسية؟
□ نعم .فكرة ان املرسح له عالقة بالظروف
السياسية الثقافية ،فكرة مهمة .يف املرسح مل
اتقدم ،تقدمت يف السياسة .السياسة هي التي
جعلتني ما انا عليه االن ،وهي التي حولتني.
املرسح مل يقدمني كثريا .كان لذلك سابقة
ايضا .عندما ذهبت اىل سرتاسبورغ ،كنت
انوي ان ابقى واعمل هناك ،ثم اكتشفت انه
ال ميكنني االنسجام مع هذا املجتمع ،وان

■ ماذا كانت اول مرسحية انتجتها بعد تلك
املرحلة؟
□ "املفتش" ،وكانت مقتبسة .لكن بعدها
مل نعد نقتبس .رصنا نخرتع املرسحيات
بانفسنا .كان ذلك بشكل رئييس جوابنا عىل
عدم وجود نص مناسب .عملنا بعدها عىل
مرسحية "مجدلون" مع نضال االشقر ونقوال
دانيال والراحل جان شمعون وغريهم .انظر
اليوم اىل "مجدلون" ( )1969كمرسحية
مراهقني .كانت محاولة لتطبيق افكارنا
الثورية املتأثرة بتيش غيفارا وغريه ،ودعوة اىل

لم يكن عندنا مسرح
■ حتى بعد عملك مع الرحابنة؟
□ اجل .كان مطلوبا مني ان امثل فقط ،من في لبنان قبل
دون تفكري وال ابداع او اجتهاد .كنت االحظ "مهرجانات بعلبك"

العديد من االخطاء عند املخرجني يف التقنيات
وطريقة ادارة التمثيل وحركة املمثلني.
لذا قلت لنفيس بانني ساحاول .كانت اول
مرسحية يل انذاك هي "هرني الرابع" للكاتب
االيطايل لويجي بريانديللو ،وقد اخرتتها بعدما
قرأتها واعجبتني ،وكانت تحوي دورا صعب
التمثيل .كنت املمثل واملخرج يف العمل،
واكتشفت ان يف امكاين ان اكون مخرجا.
كان ذلك يف عام  .1964مل يكن االمر صعبا
النني انتجتها مع اصدقاء .كان معي جالل
خوري واشخاص اخرون غري مشهورين كانوا
شبابا .اعطونا املعهد الفرنيس مرسحا ،علام
انه االن املركز الثقايف الفرنيس ،مكان السفارة
الفرنسية.
■ حصل ذلك قبل اعوام فقط من تغيريك
شكل املرسح يف لبنان مع تأسيس "محرتف
بريوت"؟
□ صحيح .يومها ،افتتحوا "مرسح بريوت" .مل
يكن يل عالقة بتأسيسه .فقط دعيت يك امثل.
يف السنة االوىل مثلت والثانية اخرجت .كانت

اسلوب متثيل يرتك مسافة مع الرتاجيديا.

الثورة ليس فقط يف لبنان ،بل الثورة عىل كل
االنظمة العربية .كنت يف سن الـ  .28وكنت
مخرجا جيدا ،مل اكن كالسيكيا ابدا .حتى
اليوم لست كالسيكيا .انا اخرتعت اسلويب يف
االخراج .بالطبع استفدت من اشخاص اخرين
ومن التعليم .املفاجأة كانت ان الدولة منعت
عرض املرسحية .يف اليوم الثالث ،دخلت
الرشطة ومنعت العرض بأمر من وزارة
الداخلية ،النها كانت قبل اتفاق القاهرة.
تساءلت :ماذا نفعل؟ فنحن ننتج مرسحا
ليس اال .اوقفوا املرسحية بالقوة ،واخذونا اىل
التحقيق .ملَ كل ذلك؟ هذا الحدث كان دليال
عىل قدرتنا عىل التأثري .لذا تحمست وازدادت
وطأة الفكرة يف رأيس .اكملت مع املحرتف،
لكن ليس كثريا ،الن املرسح بقي مرسحا يقدم
عمال للنخبة ونحن ندعي اننا نتحدث باسم
الشعب .مل يكن باسم الشعب ومل نعرف
الشعب اصال .ندعي اننا نعرفه .حينها ،مل اكن
اعرف من املرسح سوى االشياء التي شاهدتها
وعملتها ،وكنت متأثرا بشكل كبري باليسار
الثوري كالفلسطينيني.

املعتادة .مرسح "شوشو" مختلف اصال .هو
يعتمد عىل شوشو ويصبح كل طاقم العمل
ككومبارس .انا كرست هذا اليشء .كل شخص
يف املرسحية صار ذا اهمية ودور .صارت
هناك فرقة يف هذه التجربة خرجت العديد
من النجوم امثال احمد الزين وزياد مكوك.
انا اتعمد اعطاء كل شخص دوره واهميته،
وان يأخذ شيئا مني ،واخذ منه واخلق عالقات
بينهم .شوشو مل يتعود برسعة ،وبعدها احبني
كثريا واحببته ،وكانت العالقة جيدة جدا.
وقد اخرجت اخر مرسحياته .كان يخرج من
املرسح ويبيك .كان ال يشعر بالسعادة اال عىل
املرسح.

■ كانت مرسحية "اخ يا بلدنا" يف السبعينات
مختلفة من حيث النظام الذي كنت تعتمده
سابقا .صحيح؟
□ نعم ادخلت عليها العديد من االشياء غري

■ ماذا عن تجربة "مرسح الحكوايت"؟
□ افتتح معهد الفنون الجميلة يف وسط البلد
عام  ،1966ثم اغلق يف الحرب االهلية وانتقل
اىل منطقة الرشقية .عدت الدرس من عام

في ستراسبورغ
اكتشفت ان علي العودة
للعمل في وطني

■ ماذا عن املرسحية الجديدة؟ هل هي ثالث
مرسحيات؟
□ هي مرسحية واحدة حيث اخذت مقاطع
من ثالث مرسحيات يونانية قدمية .حكاية
تأليف املرسحية هي انهم طلبوا مني ان اقدم
"ماسرت كالس" ،او لنقل نوعا من املحرتف.
اخرتت موضوعا وقلت سنقدم الرتاجيديا
اليونانية .هم ليسوا بالرضورة طالبا .كانوا
يعملون مع املخرجة سحر عساف .بعد
جلسات التامرين والتدريب ،طلبوا انتاج
مرسحية .قلت لهم انه ليست لدي االمكانات،
لكن عدنا وقررنا ان نقيمها من دون دعم،
ثم نسدد التكاليف من مردودها واالنتاج فيها
غري مكلف.
■ حدثنا عن التجربة مع هؤالء الشباب؟
□ تعلموا طريقة جديدة ال يعرفونها ،هي
ان املهم هو االنسان وليس املمثل .انت هنا
لست ممثال ،بل انت انسان .ثانيا ال ميكنك
ان تكون انسانا مبفردك .يجب ان تكون
ضمن مجموعة .ما اعجبني انهم مختلطون
طائفيا ومنفتحون وغري طائفيني .ليس لديهم
الوعي السيايس الكبري او الثقافة الواسعة،
لكنهم عاشوا هذه التجربة وافادوا منها.
كانت التجربة قد بدأت منذ اول ايلول.
اقرتحت عليهم ان ننتج من هذه التجربة
العديد من املرسحيات ،وهناك مرسحية
اخرى عىل الطريق.
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كتاب الشهر
مج ّلد يسترجع روائعه ويعيده إلى الضوء

مارون ع ّبود« :أديب الشعب» وشيخ القصة اللبنانية
كان ادبه مسكونا بهواجسه االنسانية والوطنية والقومية .هكذا ميكن اختصار
االديب والناقد اللبناين مارون عبود .صاحب الحس الساخر والظرافة الشعبية
املميزة ،يعود اىل الضوء من خالل كتاب جمع اجمل اعامله يف مجال الشعر
واالدب والقصة واملقالة .فادي وديع عبود الذي اعد كتاب «روائع مارون عبود»
(«كتابنا للنرش» ـ املنت) ،يذكرنا باحد الرواد الذي نهل من حكايا املجتمع الريفي
اللبناين وخرج باعامل خالدة فعال
صحيح ان مارون عبود ( 1886ـ )1962
لقب «شيخ النقاد العرب» من بني
االلقاب الكثرية التي التصقت به ،اال ان
فادي وديع عبود الذي اعد كتاب «روائع
مارون عبود» ّ
فضل انتقاء اجمل ما كتبه
القاص الراحل يف مجال االقوال ،واالشعار،
والقصص واملقاالت .هكذا ،اختار مثال
قصة «موعظة القيامة» من كتابه الشهري
«وجوه وحكايات» ( ،)1945و«ركبوه
العجل» من كتابه «احاديث القرية»
( )1957و«الشيطان والبيضة» من كتابه
«من الجراب» ( ....)1953مهمة خطرية
وحساسة اخذها عىل عاتقه متثلت يف
اختزال  60مؤلفا انجزها الراحل طوال
مسريته ،وجمعها يف كتاب يقدم للقارئ
تجربة غنية ومتشعبة ومركبة شكلها
صاحب «وجوه وحكايات».
االخطر يف هذه املهمة ان فادي وديع
عبود ،اعمل ذائقته االدبية والفنية اوال يف
اختيار هذه النصوص والقصص .لكن ميكن
القول انه نجح يف انتقاء «احىل ما كتبه
شيخ االدباء العرب يف مرحلة زاهية من
مراحل نهضتنا االدبية والفكرية» ،وفق ما
اورد وليد عبود ـ حفيد مارون عبود ـ يف
مقدمة الكتاب .عدا ابراز خصوصية هذه
التجربة فنيا واسلوبيا من خالل االعامل
املنتقاة يف الكتاب ،فان فادي وديع عبود
اخذ يف االعتبار ايضا الهواجس واالنشغاالت
والهواجس
والسياسية
االجتامعية
االصالحية التي كانت تقود مارون عبود
يف نتاجه الفكري واالديب ،ابرزها نبذ

الطائفية والتعصب ،واملتاجرة بالدين،
والدعوة اىل التحرر وارساء بلد دميوقراطي
ودولة مدنية تضع العلم يف سلم اولوياتها،
والنضال ضد املحتل والهيمنة واالستعامر
بوجوهه املختلفة .هنا ايضا تكمن
خصوصية اختيارات فادي عبود .فهذه
املواضيع واالنشغاالت والهموم التي ما
فتئت تؤرق قلم مارون عبود ،تظهر باوضح
تجلياتها يف النصوص التي وضعها بني دفتي
هذا الكتاب .انها عملية محاكاة لراهننا
واسقاط عىل واقعنا الذي ما زال يتخبط
يف االزمات واآلفات نفسها التي امتدت من
زمن مارون عبود حتى اليوم! هذا ما نراه
مثال يف اشعاره عن الطائفية ضمن الكتاب:
«والطائفية حاربوا ما استطعتم /فالطائفية
جرحها التأما /وخذوا الصليب لكم شعار
ضحية /وخذوا الهالل منارة واماما ،»...او
حني يقول «عجيب امرنا والله /نعيش يف
جحيم الضغن والشحناء لنحتكر يف ما بعد
السامء».
مل تكن افكار مارون عبود التقدمية التي
اكتنفها نتاجه الفكري واالديب ،مجرد
امثوالت نظرية ومثالية صعبة املنال .بل
كان ميارس هذا الحلم بلبنان وطن العيش
املشرتك والدولة املدنية املبنية عىل املواطنة
والعلم والتقدم والسواسية بني ابنائها ،هو
الذي سمى ابنه محمد «نكاية بالطائفية»
كام قال مرة .اذا عدنا اىل سريته ،سنجد
حتام صعوبة يف االحاطة بهذه الشخصية
املتشعبة واملركبة رغم البساطة الفائقة
التي ميزت اعامله ،واسلوبه السهل املمتنع

والساخر والالذع الذي طبع كتاباته.
ينتمي مارون عبود اىل جيل من الكتّاب
ممن عارصوا االحتالل والحربني االولني
واملجاعة ثم التحرير ووالدة لبنان كام
نعرفه اليوم .هو الذي ولد يف عني كفاع
(قضاء جبيل) يف كنف عائلة محافظة
ومتدينة من الطبقة الوسطى .يف «مدرسة
تحت السنديانة» ،بدأ يتعلم فك الحرف.
يحىك ان شخصيته املحبة للهو ،اجربت
جده خوري الضيعة عىل تعليمه القراءة
والكتابة والحساب بنفسه ،اىل جانب
اللغة العربية والرسيانية والتعاليم الدينية
املسيحية .بعدها تنقل مارون عبود بني
املدارس الداخلية يف محيط القرية ،اىل
ان شكل دخوله مدرسة مار يوحنا مارون
يف كفرحي يف البرتون عام  ،1900مفرتقا
حاسام يف مسريته .صحيح ان عائلته ادخلته
تلك املدرسة تحضريا للحياة الكهنوتية ،اال
انه سريفض هذا الخيار ،وسيميض اربع
سنوات يف تلك املدرسة ستبزغ خاللها
موهبته االبداعية .يف تلك املدرسة متكن
من اللغة العربية متكنا تاما ،وسيبدأ نرش
بعض قصائده يف جريدة «الروضة» .يف
السنة الدراسية االخرية فيها ستربز نزعته
التهكمية والالذعة ،وشخصيته املتمردة،
وسيحرض الطالب عىل قوانني املدرسة
الصارمة واملتحجرة.
اذا ،يف تلك املدرسة ،بدأ يتبلور وعي
مارون عبود واسلوبه االنتقادي يف مقاربة
مواضيعه ،وسيشكل التحاقه مبدرسة
الحكمة عام  1904مناخا مالمئا لتفتح
مواهبه الشعرية واالدبية .يف تلك املدرسة
حيث امىض سنتني ،سيحتك بطالب مولعني
باالدب والشعر مثله امثال رشيد واحمد
تقي الدين ،وسعيد عقل الشهيد ،بينام
ستتوىل تعليمه نخبة من الوجوه يف مجالها
امثال الخوري يوسف ايب صعب واملعلم
سعيد الرشتوين ،واالمري يوسف شهاب.

يف عام  1906ستنطلق مسريته املهنية يف
عاملي التدريس والصحافة ككاتب وناقد
اديب ورئيس تحرير عدد من الصحف من
بينها «الروضة» و»النصري» و»الحكمة»
حتى صار احد ابرز نقاد تلك الحقبة.
قلم نقدي رصيح ومبارش ُيخىش جانبه،
يخلع كتّابا عن عروشهم وينصب اخرين
مكانهم خصوصا يف مجال الشعر واالدب
العربيني .حتى ان نقده كان يعرضه للتهديد
والسباب والشتائم .اذ وصف مرة بانه
«الذنب االعقف وصاحب االذن الطويلة»،
لكنه كان يتلقى هذه االوصاف ب َن َفسه
الساخر ،ويقول انها «االسامء الحسنى»!
هكذا ،استحق لقب «شيخ النقاد» رغم ان
الكاتب اللبناين ميخائيل نعيمة سبق عبود
يف هذا االطار ،حني اصدر كتابه «الغربال»
يف القاهرة عام  .1920اال ان نعيمة رسعان
ما هجر النقد من اجل االبداع االديب ،تاركا
الساحة خالية ملارون عبود.
يف موازاة هذا النشاط النقدي ،سيكب
عبود عىل اصدار االعامل يف القصة واالدب
والفكر والرواية ،نارشا فصوال خالدة يف
القصة .لعله رائدا يف تصوير الريف والقرية
اللبنانية بتقاليدها وعاداتها وتفاصيلها
وحياة القرويني ضمن قالب عريب فصيح
تفنن فيه اميا تفنن ،هو املتبحر يف االدب
واللغة العربيني ،صاحب الثقافة املوسوعية
والشاملة .متيز اسلوبه القصيص بانه واقعي
ذو خصوصية فريدة استندت اىل الفصحى
السهلة املمتنعة والعامية ،مع اشتقاق
مفردات خاصة .كل ذلك ضمن مناخ
من الفكاهة والدعابة والسخرية ،ودقة
املالحظة واالنتباه اىل التفاصيل ،وبراعة
التشبيه والوصف ،واالتكاء عىل االمثلة
الشعبية والرتاث التاريخي والفكري العريب
واملحيل .اما يف الشعر ،فقد كان اسلوبه
كالسيكيا اعتمد فيه اوزان الخليل بن
احمد الفراهيدي والقافية الواحدة .يعترب
النقاد كتابه «وجوه وحكايات» احدى
بواكري االدب اللبناين الخالص حيث مزج
بني الطابع املحيل الخاص وفصاحة اللغة
العربية .علام ان كتاب فادي وديع حداد
يضم اكرث من قصة من هذه املجموعة.

غالف الكتاب.

ّ
شكل نتاجه دعوة
الى التحرر والتقدم واالصالح
ومواكبة الحضارة

لكن بغض النظر عن كل هذه العنارص
الفنية ،فهذا املعلم والصحايف والقاص
و«اديب الشعب» مل يؤمن يوما بادب خال
من رسالة انسانية ودعوة اخالقية سامية.
هذا االنسان الذي عايش مآيس الحرب
العاملية االوىل واملجاعة التي رضبت لبنان
وشهد والدة لبنان الكبري والحرب العاملية
الثانية ثم االستقالل ،عكس يف ادبه
هواجسه االنسانية والوطنية والقومية،
وشكل نتاجه دعوة اىل التحرر والتقدم
واالصالح ومواكبة الحضارة والتطور .مثال،
يف كتابه «من الجراب» ،وضع اسس بناء
دولة جديدة عشية نيل لبنان استقالله.
اذ تطرق اىل االنتخابات النيابية ودور
ممثيل الشعب يف توفري نوعية حياة
افضل للمواطنني ،مشددا عىل حق املرأة
يف الرتشح ،وعىل اهمية كليات الطب

وزيادة مخصصات التعليم .اما مجموعته
القصصية «حرب عىل ورق» ( )1957التي
انتقى منها فادي وديع عبود قصتي
«اقطاعية برملانية» و«رسالة اىل السامء»،
فتطرق فيهام اىل رجال السياسة الوصوليني
الذين يكذبون من اجل الحصول عىل
القدر االكرب من االصوات ،كام قارب املأساة
الفلسطينية من زاوية انسانية واخالقية
ودينية .يف «احاديث القرية» و«وجوه
وحكايات» و«اقزام وجبابرة» ،برز ارتباطه
الوثيق بالقرية اللبنانية وتصويرها
بجوانبها املختلفة مظهرا املجتمع الريفي
ببساطته وواقعيته وبظرافة شعبية نادرة
فعال ،خصوصا عندما ينتقي شخصيات
ريفية ساذجة يف قرية ما ـ غالبا ما تكون
من محيط مسقطه ـ و«املقالب» التي
تتعرض لها يف املجتمع الريفي.
طوال مسريته ،نال مارون عبود العديد من
االوسمة والجوائز ،من بينها جائزة رئيس
الجمهورية اللبنانية عام  ،1960هو الذي
وضع لبنة املرحلة الروائية االوىل يف االدب
اللبناين ،واستحق ان يدخل نادي الرواد مع
خليل تقي الدين وميخائيل نعيمة وغريهام.
يأيت كتاب فادي وديع عبود ليشكل عصارة
وجرعة مكثفة لنتاج مارون عبود االديب
والقصيص والفكري ،خصوصا للجيل الجديد
الذي رمبا ال يعرف شيئا عن ذلك الجزء من
تاريخنا وذاكرتنا االدبية واالبداعية .لعله
نوع من املقبالت يك يشعر هذا الجيل
بالفضول للتعمق يف اعامله اكرث ،خصوصا
لناحية اعامله النقدية الكثرية التي تستعيد
اعالما يف الشعر واالدب مثل كتابه «رواد
النهضة الحديثة» .يف هذا العمل املرجعي،
يستعيد مارون عبود املناخ ومرحلة
االنحطاط التي عاشها العرب يف القرن
السابع عرش مع فرض اللغة الرتكية يف
الدوائر واملراسالت الرتكية .لكن زمرة من
الكتاب واالدباء والشعراء سيأخذون عىل
عاتقهم مهمة احياء لغة املتنبي مثل احمد
فارس الشدياق ( .)1887-1804يومها ،اورد
يف مقدمة الكتاب مع ّرفا بهؤالء القامات
بانهم «جاهدوا جهادا حسنا يف بناء النهضة
التي نفاخر بها».
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واجهة املكتبات
يعب عن وجدان امة وطبائعها
■ ال يشء قد ّ
وتاريخها السيايس واالجتامعي واالقتصادي اكرث
من االمثلة الشعبية .انطالقا من هذا االقتناع،
اكب الكاتب حسن الحر عىل توثيق «االمثلة
الشعبية الجنوبية (بلدة جباع)» الصادر حديثا
عن «دار نلسن».
مهمة شاقة يف جمع هذه االمثلة من اهل البلدة
الجنوبية ،والبحث عن مراجع يف هذا املوضوع،
خصوصا مع ندرة االعامل التي توثق ذاكرتنا
الشعبية والثقافية والفنية واالجتامعية.
■ بعد كتابه «زمن زياد» الذي تربع عىل عرش
مبيعات «معرض بريوت العريب الدويل للكتاب»
العام املايض وصدور ثالث طبعات منه ،ها هو
طالل شتوي يصدر باكورته الروائية بالرشاكة مع
الكاتبة فاطمة برجي« .ال احد يصل اىل هنا»
(«دار الفارايب») ،رواية تتميز بتداخل اسلوبها
ونسيجها وتالحم كاتبيها ،اىل درجة ان القارئ
لن يتكهن َمن كتب ماذا ،مع ان التجارب
املامثلة هي مخاطرة بكل ما للكلمة من معنى.
سنتعرف يف هذا العمل اىل سمية البقاعي التي قررت ان تنهي حياتها،
فكتبت عىل حائطها االلكرتوين« :هذا اخر نداء استغاثة! واختفت» .رواية
متزج بني العوامل االفرتاضية التي تطغى عىل زمننا ،والعوامل الواقعية مشيدة
عامرة رسدية ليست سوى مرآة لزمننا وعرصنا ووحدتنا.
■ بعد روايته البوليسية «الحقيقة املفقودة»
التي تجري احداثها بني الرياض ونيويورك وعدد
من املدن املغربية ،ها هو الروايئ السوداين اياد
الجالد يصدر عمله الجديد «نذير» («نوفل ـ
هاشيت انطوان») .ضمن الخيط الاليقيني نفسه
وعبثية البحث عن الحقيقة ،تسري هذه الرواية
ايضا من خالل شخصية نذير .نحن امام بطل
يائس «فاوض عىل طأمنينته وبيته ،عىل زوجته
وفلذة كبده ،وهو يلهث خلف وعد كاذب
رسعان ما افرتسه» .عمل يغوص يف رساديب
النفس البرشية تتخلله جرائم قتل ورسقة.
■ يف عوامل الحب املنهك ،تدور احداث رواية
«مقهى البسطاء» («الدار العربية للعلوم
نارشون») ملريم املوسوي .قصة العادات
والتقاليد التي تتعلق بحياة املرأة يف هذا الرشق،
لكنها ايضا رحلة يف اعامق ودواخل الرجل

واملرأة عىل حد سواء .تبدأ االحداث حني ُتزف «قمر» اىل ارمل اختها ،يف
ليلة تشهد ايضا وفاة والدها ،فيستحيل الزفاف مامتا .اما العريس ،فسيظل
مسكونا بطيف توأمها «حور» التي قضت يف حادث سيارة.
■ قصص مكتوبة باسلوب مرح وقوي ستلهمنا
كيفية التعلم من اخطائنا .هكذا ميكن وصف
كتاب «تجرأ تنجح» الذي انتقل اىل لغة الضاد
اخريا («دار الساقي») .صاحبا هذا الكتاب هام
جيف تشيغوين احد املخرضمني يف املجال
املوسيقي يف اململكة املتحدة وكارميال دي
كليمنت منتجة سابقة يف  B.B.Cتعمل يف
مجال املوسيقى .نقرأ يف هذا الكتاب دروسا من
واقع الحياة ،اكتسبها مشاهري ممن هم اليوم
من بني االكرث موهبة ونجاحا يف العامل ،من ستيف جوبز اىل بيونيس وساميون
كاول وستيفن كينغ واينشتاين وغريهم.
■ يعترب الروايئ والقاص الكولومبي غابريال
غارسيا ماركيز ( 1927ـ  )2014احد اعظم
كتاب القرن العرشين عىل االطالق .اعامله
حققت حفاوة نقدية كبرية وشعبية عظيمة
ونجاحا تجاريا وانتشارا قل مثيله ،خصوصا
وانها روجت ملا يعرف بالواقعية السحرية التي
متزج العنارص السحرية ضمن مواقف واقعية
عادية .تدور احداث بعض اعامله يف قرية
ماكوندو (املستوحاة من مسقطه) وتستكشف
بغالبيتها تيمة الوحدة .اشتهر املرتجم املعروف صالح علامين بنقل اهم
اعامل ماركيز اىل العربية .اليوم ،اصدرت «دار التنوير» اول طبعة رشعية
من روايته االهم «مئة عام من العزلة» التي حازت جائزة «نوبل» العريقة
عام  ،1972معلنة انها اشرتت كل حقوق اعامل ماركيز ،عىل ان تصدرها
بالعربية تباعا.
■ يف «جروح مفتوحة /االرمن واالتراك يف
قرن من االبادة» ( )2015الذي صدر اخريا
بالعربية عن «دار الريس» ،يعود املؤرخ
والصحايف اللبناين فيكني شيرتيان اىل االبادة
االرمنية التي وقعت عام  1915خالل
الحرب العاملية االوىل ،اىل جانب الرصاع
السيايس الذي نشأ يف هذا الخصوص ،ورفض
الحكومات الرتكية الالحقة االعرتاف بها.
يظهر الباحث ان االجيال الشابة من االتراك
تتوقف مليا عند هذا الحدث ،محاولة تفكيكه وفهمه من اجل اقفال
هذه الصفحة يف تاريخ بلدها.
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تغذية
ناتالي غرّة

ّ
مكوناتها األلياف والفيتامينات والمواد المضادة لألكسدة
أبرز

البروكولي تحمي القلب وتح ّد من السرطان

تشكل االغذية الصحية عنارص اساسية يف النظام الغذايئ املفيد للجسم ،وقامت
معظم دول العامل بتطوير انتاجها الزراعي وصناعاتها الغذائية املتممة ،لتتوافق
مع الرشوط الرئيسية التي تجعل االنسان يعيش يف بيئة صحية مناسبة
تعترب الربوكويل ( )broccoliمن النباتات الفوائد الصحية للربوكويل

الغذائية التي يحتاج اليها الجسم ،وتشكل
االلياف واملعادن والفيتامينات واملواد
املضادة لالكسدة ابرز مكوناتها.
وهي تحتوي عىل عنارص غذائية وصحية
عدة ،تساعد عىل عملية الهضم ونظام
حركة القلب واالوعية الدموية والجهاز
املناعي ،ولها خصائص مضادة لاللتهابات
وحتى للحامية من مرض الرسطان.
اىل ذلك ،فان نسبة معدل الصوديوم
والسعرات الحرارية يف الربوكويل منخفضة،
( 31سعرة حرارية لكل  100غرام) ،كام
انها خالية كليا من الدهون كأي نوع من
انواع الخرضوات االخرى .كذلك تحتوي
عىل نسبة عالية من االلياف ،ومن الفيتامني
 Cوالبوتاسيوم  B6والفيتامني  .Aاما
بالنسبة اىل كونها من الخرضوات،
فهي تحتوي عىل كمية ال
بأس بها من الربوتني واملواد
املضادة لالكسدة ،وهي
املواد الكيميائية التي ينتجها
الجسم او تلك املوجودة
يف الفاكهة والخرضوات
والحبوب ،وبالتايل تساعد عىل
ايجاد الجذور الحرة التي تسبب
تلف الخاليا يف الجسم وتعمل عىل
تحييدها.
كذلك فان الربوكويل مصدر جيد للوتني
(هورمون طبيعي موجود يف الجسم).
فهو يحمي االعضاء من االكسدة ويحتوي
عىل مواد غذائية اضافية ،مبا يف ذلك بعض
املاغنيزيوم والفوسفور والزنك والحديد وان
بنسبة قليلة.

• السكري والسمنة
بالنسبة اىل االشخاص الذين يعانون من
السمنة املفرطة مع مرض السكري من النوع
الثاين ،قد تكون الربوكويل الغذاء الرضوري
الذي يجب ان يضاف اىل النظام الصحي.
وجد العلامء يف تقرير نرشته مجلة «العلوم
الطبية» يف  14حزيران  ،2017ان مركبا يسمى
«سولفورفان» متوافر يف الربوكويل وغريها من
الخرضوات مثل امللفوف ،ميكن ان يوقف
تفعيل  50من الجينات املرتبطة باالعراض يف
ما يتعلق بداء السكري من النوع الثاين.

اعطى العلامء يف شكل مستخلص بذور
الربوكويل اىل  97شخصا يعانون من هذا
املرض عىل مدى  12اسبوعا ،وكانت النتيجة
ان االفراد الذين يعانون من السمنة املفرطة،
شهدوا انخفاضا يف مستويات السكر يف الدم
بنسبة  .%10كام شهدوا تحسنا يف التواصل
اللفظي والتفاعالت االجتامعية.
• الوقاية من الرسطان
من املعروف ان الفوائد الصحية االكرث انتشارا
لنبتة الربوكويل هي قدرتها عىل املساعدة عىل
الوقاية من الرسطان ،السيام رسطان املعدة
واالمعاء.
• خفض الكولسرتول
ميكن ان تساعد الربوكويل عىل خفض نسبة
الكولسرتول يف الدم ،الن االلياف القابلة
للذوبان يف الخرضوات ترتبط مع الكولسرتول.
هذا االرتباط يجعل من السهل التخلص منه،
وبالتايل يقلل من معدله يف الدم.
• ازالة السموم
مثة مواد يف الربوكويل تساعد عىل
عملية ازالة السموم يف الجسم،
بدءا من التنشيط وتحييد امللوثات
والقضاء عليها .اظهرت دراسة
نرشت يف مجلة االكادمييا الوطنية
للعلوم يف الواليات املتحدة االمريكية ان
براعم الربوكويل قد تكون مفيدة خصوصا يف
هذا الصدد.
• حامية القلب
باالضافة اىل خفض معدل الكولسرتول ،ميكن
ان تساعد الربوكويل يف صحة القلب من
خالل املساعدة عىل الحفاظ عىل االوعية
الدموية .فالـ«سولفورفان» املوجود فيها
هو ايضا مضاد لاللتهابات ،وميكن ان يكون
قادرا عىل منع االرضار التي لحقت باالوعية

الدموية الناجمة عن املشكالت املزمنة
للسكر يف الدم.
• صحة العني
اذا كان الجزر مفيدا للنظر ،فان الربوكويل
تحتوي عىل اللوتني وهي مادة مضادة
لالكسدة ،ومفيدة للنظر وصحة العني.
• عملية الهضم
للربوكويل ايضا فوائد يف عملية الهضم الحتوائها
عىل مستوى كبري من االلياف الغذائية (ما يقارب
الغرام من االلياف لكل  10سعرات حرارية).
علام ان االلياف تساعد عىل الحفاظ عىل
مستويات البكترييا الصحية يف االمعاء .مثة مادة
يف الربوكويل تحد من نشاط بكترييا «هيليكوباكرت
بيلوري» ( )Helicobacter Pyloriاملوجودة يف
املعدة ،ومتنع تاليا تضخمها.
• فوائد مضادة لاللتهابات
نبتة الربوكويل مضادة لاللتهابات ،وميكن ان
تبطئ االرضار التي تلحق باملفاصل املرتبطة
بهشاشة العظام .كام تنشط مادة ايزوثيوسانات
( ،)isothiocyanatesاملوجودة فيها واملكونة
من االوكسيجني والكربيت والغلوكوز ،انزميات
تثبط منو الخاليا الرسطانية وتقاوم الخاليا
املؤهلة لالصابة بالرسطان ،اما االحامض الدهنية

مواد في البروكولي
تساعد على ازالة السموم
من الجسم

واوميغا  3فتساعد عىل تنظيم االلتهاب .عالوة
عىل ذلك ،اشارت دراسة اجريت عام  2010اىل
ان الفالفونويد يقلل من تأثري املواد املسببة
للحساسية ،وخاصة يف االمعاء ،وتاليا ميكن ان
يقلل من االلتهاب املزمن.
• املخاطر الصحية
بشكل عام تناول الربوكويل آمن ،واي آثار
جانبية لذلك ليست خطرية .فاآلثار السلبية
االكرث شيوعا تظهر يف ته ّيج الغازات او االمعاء،
وهي ناجمة عن كميات كبرية من االلياف
املوجودة يف تلك النبتة.
ووفقا للمركز الطبي التابع لجامعة اوهايو
االمريكية ،عىل االشخاص الذين يتناولون
ادوية ترقق الدم والسيالن ،ان ينتبهوا اىل
كمية تناولهم للربوكويل نظرا اىل محتواها يف
الفيتامني  Kما قد يتداخل مع فعالية الدواء.

كذلك االشخاص الذين يعانون من قصور
الغدة الدرقية يجب ان يقللوا ايضا من تناولها.

ما هو االكرث فائدة غذائيا :الربوكويل
النيء عىل البخار او املغيل؟

الطريقة التي يتم فيها طهو الربوكويل ميكن
ان تؤثر عىل كمية املواد الغذائية التي تحصل
عليها .لذا فان االشخاص الذين يتطلعون اىل
فوائد الربوكويل املضادة للرسطان يجب ان
يتأكدوا من عدم طهوها بشكل عام لوقت
طويل.
وقد توصلت دراسة اجرتها جامعة وارويك
الربيطانية املتميزة يف مجال البحث العلمي
والتدريس واالعامل والصناعة عام ،2007
اىل ان غليان الربوكويل ميكن ان ميحو اثاره
الصحية .ودرس الباحثون اثار الغليان ،التبخري،
الطهو باملايكروويف واملقيل عىل اصناف
الربوكويل الطازج ،فادى الغليان اىل اكرب
خسائر من املواد الغذائية ملكافحة الرسطان.
والتبخري ملدة تصل اىل  20دقيقة ،والطهو
يف املايكروويف ملدة ثالث دقائق ،والقيل
ملدة تصل اىل خمس دقائق ،مل تنتج منها
خسارة كبرية من املواد الوقائية للرسطان .اما
الربوكويل النيء فيحافظ عىل جميع العنارص
الغذائية ،ولكنه ايضا اكرث عرضة لته ّيج االمعاء
والتسبب بالغازات.
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مقال

رياضة
غسان سركيس :هدفنا إحراز اللقب
وجود  3العبني أجانب أفقد السلة هويتها
مل يكن مصري املدير الفني املدرب الوطني غسان رسكيس مع فريق الشانفيل ديك
املحدي واضحا مع نهاية املوسم املايض ،اثر خروج الفريق من الدور االول لبطولة
لبنان يف كرة السلة لنوادي الدرجة االوىل للرجال ،ونجاته من السقوط اىل دوري
الدرجة الثانية بعد خوضه مباراتني فاصلتني ،واستمرار غيابه عن منصات التتويج
منذ عام  2012تاريخ احرازه لقب الدوري
■ كيف ترى املنافسة هذا املوسم؟

■ اين كان الخلل يف تشكيلة املوسم املايض؟
□ التأخري يف وضع املوازنة ما دفعنا اىل تركيب
تشكيلة بالتي هي احسن ،ومبا توافر من امكانات
يف حينه.
□ حادة جدا ،خصوصا بني الفرق التي لديها
استقرار اداري ومايل .الرصاع عىل املراكز االربعة
يف الدور نصف النهايئ سيقترص عىل خمسة
فرق هي الشانفيل ،الريايض ،هومنتمن ،بيبلوس
والحكمة ،علام ان املتحد اذا استطاع تعويض
ديواريك سبنرس وراميل كوري من خالل الرتكيبة
الجديدة سيتمكن بدوره من املنافسة ،من دون
اغفال حصول مفاجآت من فرق اخرى.

املدير الفني لفريق الشانفيل املدرب الوطني غسان رسكيس.

هذا املوسم املشهد اختلف مع وصول رجل
االعامل اكرم صفا ،خريج مدرسة املرمييني ديك
املحدي وبطل سابق يف فريق نادي الشانفيل
اللعاب القوى ،اىل سدة الرئاسة ،وانضامم الثاليث
فادي الخطيب واحمد ابرهيم واييل رستم اىل
التشكيلة ،فبات املدرب رسكيس مطالب بتحقيق
نتيجة تريض طموحات االدارة والجمهور عىل حد
سواء ،والتي ال تقل عن استعادة اللقب الذي غاب
عن خزائن النادي خمس سنوات.
"االمن العام" التقت املدير الفني للفريق املتني
املدرب الوطني رسكيس وسألته عن تحديات
املوسم وحظوظ فريقه الحراز اللقب.

■ كيف تق ّوم مستوى دوري املوسم املايض؟
□ مل يكن عاطال ،بل قريبا من الجيد .هناك
تطور يف االداء ويف املستوى العام للبطولة ،لكن
تحسن مستوى الفرق مرتبط يف شكل مبارش
برتكيبة الالعبني االجانب الثالثة ومدى جهوزيتهم
وانسجامهم مع التشكيلة.
■ راض عن اداء فريقك يف املوسم املايض؟
□ اىل حد ما رغم الفرتة الصعبة التي مررنا فيها
والتي ادت اىل بناء فريق يف اللحظة االخرية من دون
برنامج تدريبي واضح ،اضافة اىل التعاقد مع العبني
غري مقتنع بهم كليا .لكن مل يكن لدي اي خيار آخر.

■ راض عن اداء فريقك يف املراحل االوىل من
الدوري؟
□ عندما شكلنا الفريق علت اصوات ،بعضها
انتقد عن حق وبعضها االخر من دون وجه
حق بل عن كراهية وحقد .كرث استهزأوا
واعتربوا ان الثاليث فادي الخطيب واحمد
ابرهيم واييل رستم لن ينجح .لكن االنسجام
ظهر منذ مشاركتنا يف دورة هرني شلهوب.
االداء الهجومي الجامعي للفريق ممتاز ،لكننا
عانينا من تدين مستوى التهديف ومن بعض
الثغر الدفاعية.
■ اين نقاط الضعف يف فريق الشانفيل؟
□ نقاط الضعف موجودة يف كل الفرق ويف
كل االلعاب الجامعية .تغيري االمرييك باتريك
رامربت الذي مل يكن صانع العاب حقيقيا
حسن تحريك الكرة وتوزيعها وبات الخطيب
ّ
ميرر بدوره الكرة اكرث وال يستهلكها فرتة طويلة.
لدينا بعض الثغر من الناحية الدفاعية اكرث من
الناحية الهجومية ومع مرور املراحل سيتحسن
االداء الدفاعي تدريجا.

■ اىل اي مدى يشكل وجود الثاليث الخطيب
وابرهيم ورستم عامل قوة للفريق؟
□ ميكن ان يتحول اىل عامل سلبي اذا مل يتم اعطاء
الدور املناسب لكل واحد منهم .لقد اقنعتهم
برضورة تغيري دورهم واالكتفاء بعدد معني من
الدقائق يف املباراة .اعتقد ان وجودهم سيشكل
عامال اضافيا للفريق مع الالعبني االجانب ومع
الالعبني الشباب الذين يتعلمون منهم برسعة.
■ هل تواجه صعوبة يف ايجاد تجانس وتفاهم
بينهم؟
□ كنت اتوقع ان تكون الصعوبة اكرب ،وان يكون
التحدي اصعب .لكن ان تنجح يف جمع هذا
الثاليث يف فريق واحد حلم تحقق .فوجود الرئيس
اكرم صفا الناجح والطموح اعطانا زخام ،وتعاطيه
االحرتايف انعكس ايجابا عىل الفريق ،كام ان
وجود رئيس لجنة كرة السلة ابرهيم منىس الذي
يعشق نادي الشانفيل ويبذل الغايل والنفيس من
اجله ويسهر عىل راحة الفريق ،س ّهل مهمتي اكرث
مام كنت اتوقع.
■ كيف تق ّوم اداءهم؟
□ الخطيب يعرفني جيدا ومعتاد عىل اسلويب،
وقد انسجم برسعة وهو يعطي املثل الصالح
عن التعاون واللعب الجامعي ،ويتصدر البطولة
بالتمريرات الحاسمة وال احد يستطيع ان يقدم اي
عذر عىل عدم اللعب مثل فادي واكرث .يف موضوع
ابرهيم الذي انقطع فرتة غري قصرية عن املباريات،
انا صبور فهو يلعب دورا دفاعيا مميزا وقد نجح
يف االدوار االسرتاتيجية واملحورية التي اسندت اليه،
وبعد اربع او خمس مباريات سيعود اىل مستواه
املعهود .اما رستم فاداؤه الدفاعي وانسجامه مع
اللعب الرسيع ممتازان .اهنئ الثاليث النهم يقدمون
االداء الذي يتطابق وينسجم مع اسرتاتيجيا فريقنا.
■ رئيس النادي اكرم صفا قال انه لن يرىض
باقل من اللقب .هل هذا الكالم يشكل ضغطا
عىل رسكيس؟
□ كل يشء يف الحياة ضغط وتحديدا يف الشأن
الريايض وكرة السلة عىل وجه الخصوص .الجميع
يريد اللقب وكل الفرق تطمح اىل احرازه .من

إنجاز في حاجة إلى عمل كثير!
انجز املنتخب الوطني يف كرة القدم مهمته عىل اكمل وجه ،وتأهل للمرة االوىل يف
تاريخه عرب التصفيات اىل نهائيات كأس اسيا املقررة يف االمارات العربية املتحدة
عام  .2019ما تحقق ال ميكن اعتباره امرا عاديا رغم ان كثريين يعتربون ان رفع
عدد املنتخبات من  16اىل  24سهّل نسبيا مهمة لبنان.
فمنتخب االرز الذي خاض التصفيات بجدية وارصار نجح ،ليس فقط يف محو
صورته البشعة امللطخة بعار التالعب واملراهنات التي خرج فيها من تصفيات
كأس عام  ،2014بل يف استعادة مكانته بني املنتخبات االسيوية من خالل تصدره
املجموعة الثانية التي تضم ماليزيا وكوريا الشاملية وهونغ كونغ ،وتقدمه يف
التصنيف الدويل للـ"فيفا" وما له من تأثريه مبارش عىل موقع لبنان يف قرعة
نهائيات اسيا ،اضافة اىل اختتام عام  2017من دون اي خسارة.
هذه العوامل االيجابية مل تأت من العدم ،بل جاءت نتاج جهد مضني قام به
الجهاز الفني للمنتخب بقيادة املدرب ميورداع رادولوفيتش ومواكبة حثيثة من
االتحاد ورئيسه املهندس هاشم حيدر .هذه االجواء االيجابية زرعت الثقة ليس
فقط يف نفوس الالعبني والجهازين الفني واالداري ،بل لدى الجمهور ايضا الذي
بات عىل اقتناع بأن املنتخب الذي قدم كرة قدم مقبولة وجرأة هجومية غري
مسبوقة قادر عىل تقديم املزيد.
ليكن التأهل اىل نهائيات "االمارات  "2019الذي قد ال يتكرر بسهولة ،فرصة
تاريخية الجراء قراءة هادئة ومعمقة يف واقع الكرة اللبنانية ،متهيدا الحداث ثورة
تقلب االمور رأسا عىل عقب انطالقا من تحديث تطوير وتحديث القوانني والغاء
نظام التوقيع االبدي الظامل يف حق الالعبني ،مرورا بالزام النوادي عقودا تراعي
مصالحها ومصالح الالعب عىل حد سواء ،واالنكباب عىل املدارس الكروية للفئات
العمرية وتنظيمها ومراقبتها ووضع حد للعشوائية التي تتحكم بها ،وصوال اىل
تطوير الجهاز التحكيمي وتفعيله لجذب جامعيني ومثقفني ،واعادة النظر يف عدد
االندية يف مختلف الدرجات وتحديدا يف دوري الدرجة االوىل للرجال ومضاعفة
عدد املباريات وتكثيف املسابقات.
بعد طي صفحة التأهل التاريخي اىل نهائيات اسيا من دون ضجيج اعالمي او
صخب جامهريي ،ستتجه االنظار اىل اتحاد اللعبة املسؤول املبارش عن اللعبة
وعن املنتخبات الوطنية ملعرفة برنامج اعداد املنتخب للنهائيات التي يشارك فيها
للمرة الثانية ،بعدما شارك فيها للمرة االوىل عام  2000كبلد مضيف وخرج منها
من الدور االول خايل الوفاض .اذ من الرضوري والواجب تحضري برنامج اعدادي
مكثف الن املواجهات يف االمارات ستكون ضد افضل املنتخبات االسيوية ،وهذا
االمر يتطلب تضافر الجهود بني االتحاد واالندية والدولة ممثلة بوزارة الشباب
والرياضة الن املنتخب سيحمل يف االمارات ليس فقط اماين جمهور كرة القدم ،بل
احالم شعب باكمله تواقا اىل رؤية منتخبه يقارع املنتخبات القوية يف اسيا ويحقق
انتصارات ويبلغ منصات التتويج.
محق رادولوفيتش عندما تباهى باالنجاز وقال ان "لبنان يفخر بهذا الجيل من
الالعبني" ،لكنه مل ينف صعوبة املرحلة املقبلة عندما حذر من الرتاخي والتلهي
واهدار الوقت قائال "ما ينتظرنا عمل كثري".
فهل من يسمع ويستجيب؟
نمر جبر
nemer.jabre66@yahoo.com
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حقه ان يقول انه لن يرىض باقل من اللقب.
لكن الطريق صعبة واملباريات لن تكون سهلة
والفرق ستعاين .الفريق غري املرشح وال يعاين من
ضغوطات سيشكل ضغطا عىل الفريق املرشح
وسوف نرى الكثري من املفاجآت يف الدوري.
■ هل فريق الشانفيل بطل؟ وملاذا؟
□ لديه كل املكونات ليكون بطال مثل الكثري من
الفرق املنافسة .لن ندخر جهدا الحراز اللقب
الذي يبقى هدفنا االسايس .عندما يكون لدينا
العبون مميزون مثل الثاليث الخطيب وابرهيم
ورستم والثاليث االجنبي والالعبون االحتياط ال
نستطيع ان نقول سوى اننا نريد اللقب.
■ هل تعترب ان تجربة  3العبني اجانب فشلت؟
□ البطولة تفقد هويتها .الالعب االجنبي
العامل املؤثر االكرب سلبا او ايجابا .وجود 3
العبني اجانب عىل ارض امللعب افقد السلة
اللبنانية هويتها وافقد الالعب اللبناين دوره اىل
حد  ،%80وهذا ما ادى اىل النتيجة غري الجيدة
للمنتخب الوطني يف نهائيات بطولة اسيا
الذي افتقد الالعب املقرر الن غالبية الالعبني
اللبنانيني معتادون عىل ان يكون الدور االسايس
يف الفريق لالعب االجنبي .نسبة الالعبني
املحليني الذين لعبوا ادوارا مميزة ورئيسية يف
فرقهم ال تتعدى .%10
■ راض عن براندن يونغ وروبرت ابشاو وجاسنت
هوكينز؟ هل من احتامل الجراء تغيري يف املراحل
املقبلة؟
□ لكل العب من هؤالء دور مميز ومحدد يف
الفريق .يونغ يعرف كيف يخلق الفرص لزمالئه،
وعندما احتجنا اليه كهداف مل يخذلنا ،وابشاو
العب ذيك قادر عىل التمرير والتسجيل وقادر
عىل القيام بدور دفاعي ودور هجومي مميزين.
وهوكينز يقوم بدوره بصمت ومن دون صخب
وال استعراض لكن بفعالية مطلقة .ليس لدينا
العب اجنبي اناين ،بل هناك انسجام واضح بينهم
وبني الالعبني املحليني واندماج يف اسرتاتيجيا
الفريق .سنبقي عىل هذه االسامء حتى نهاية
املوسم وليس لدينا اي رغبة يف اجراء تغيري اال اذا
حصل اي امر طارئ ال سمح الله.

■ كيف كانت املواجهة مع ابنك كارل العب
الشانفيل السابق خالل مواجهة فريق بيبلوس يف
املرحلة الثانية ذهابا من الدوري؟
□ كارل يرغب منذ زمن يف ان يلعب مع فريق
غري الشانفيل ومع مدرب غري والده .اهنئ
مدرب فريق بيبلوس منصور بايراموفيتش عىل
جرأته بالتعاقد مع العب والده مدرب يف فريق
منافس .كارل مقاتل وجريء ويتخذ القرار
الشجاع يف الوقت املناسب .وقد لعب نبيل
حواط واملدرب بايراموفيتش واييل اسطفان
دورا كبريا القناعه باللعب يف دوري الدرجة
االوىل بعد كان رافضا الفكرة يف شكل نهايئ.
■ كيف تق ّوم النظام الجديد للدوري وتوزيع
الفرق عىل مجموعتني ،علام ان البعض انتقده
واعتربه سيئا ويرض بالالعب؟
□ كنت افضل دوري ذهاب واياب ثم "فاينال
 "8عىل مرحلتني قبل املراحل النهائية .لكن
يبقى خيار توزيع الفريق عىل مجموعتني
(من  1اىل  5ومن  6اىل  )10احسن من
املوسم املايض .كنت افضل ان يلعب االول
مع السادس ،والثاين مع السابع ،والثالث مع
الثامن ،والرابع مع التاسع ،والخامس مع
العارش ،عىل مرحلتني ذهابا وايابا عىل ان
تتأهل الفرق صاحبة املركز من  1اىل  4اىل
املربع الذهبي.
■ كيف تق ّوم اداء االتحاد؟
□ االداء تعتري ال بل قمة يف التعتري .ال الومهم
فطريقة انتخاب االتحاد عقيمة .هناك مراكز
قوة تتعاطى يف ما بينها عىل خلفيات غري
رياضية ،ال متت اىل مصلحة كرة السلة بأي صلة
وال يوجد اسرتاتيجيا واضحة .حتى ان االتحاد
اعجز من ان يحاسب لجنة منتخباته .انا لست
عىل عداء شخيص مع رئيس لجنة املنتخبات
الوطنية يارس الحاج .اتصلت به ومل يجب.
لست ضده كشخص بل ضد وجوده عىل رأس
لجنة املنتخبات النه ليس ملام باالمور الفنية
وقد نبهت اىل هذا االمر ومل يسمعني احد.
■ هل انت نادم عىل دعمك له قبل االنتخابات؟
□ لست نادما ،لكن رئيس االتحاد بيار كاخيا مل

يفكر من الناحية االسرتاتيجية ،واعترب ان استضافة
نهائيات بطولة آسيا يف آب املايض يف نسختها
الحالية كان خطأ فادحا .لقد رصفنا املال يف املكان
غري املناسب.
■ كيف ترى حظوظ املنتخب يف تصفيات كأس
العامل؟
□ يجب ان ال نخرس يف تصفيات املجموعات .يف
حال ارتفع عدد املنتخبات التي ستتأهل من القارة
االسيوية اىل نهائيات كأس العامل اىل  7فستكون
حظوظنا مرتفعة جدا.
■ من هو الفريق الذي تحب ان تدربه غري
الشانفيل؟
□ الحكمة وبيبلوس .الحكمة رغم معاداة
جمهوره يل يبقى االول يف لبنان من دون منازع،
ويواكب فريقه يف كل الظروف ويف املباريات
الودية .وبيبلوس الين كنت قريبا جدا من االنضامم
اليه ،واشعر ان عطاءات عائلة الحواط يف النادي
ويف جبيل كبرية جدا واحب التعامل مع اشخاص
من هذه الطينة .لكن طاملا الشانفيل يريد غسان
رسكيس فانا لن اترك.
■ من هو الفريق الذي يشكل خطرا حقيقيا عىل
الشانفيل؟
□ كل الفرق التي هدفها احراز اللقب تشكل
خطرا .الريايض بطل وحامل اللقب وتشكيلته
متجانسة ومتفاهمة ألن العبيه يلعبون سويا منذ
سنوات ومعتادون عىل املواجهات الصعبة التي
توصل اىل اللقب ،وهومنتمن بريوت الذي يضم
 3العبني اجانب.
■ هل صحيح ان مصريك يف الفريق مهدد يف حال
مل تحرز اللقب؟
□ رمبا مهدد كام مصري كل مدريب العامل،
خصوصا اذا قرروا تجاهل العمل الذي قمنا
به عىل مدار  12سنة .انا املدرب الوحيد الذي
اخرج اللقب من بريوت اىل الشانفيل موسم
 ،2012املدرب الوحيد الذي احرز لقب الدوري
مع ثالثة فرق مختلفة ،ولقب مسابقة كأس مع
ثالثة فرق مختلفة.

ن .ج
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نمر جبر

التايكواندو عمرها اكثر من  2000سنة
متفوق للدفاع عن النفس يعزّز الثقة
ف ّن
ّ

التايكواندو واحدة من الفنون القتالية الكورية التقليدية .ظهرت يف كوريا وعرفت
منذ اكرث من  2000سنة عندما اوجدها وطورها االنسان كوسيلة للدفاع عن النفس،
بسبب كرثة الحروب االهلية وصعوبة الحياة وسط الحيوانات الضارية ،ما اضطر
الكوري اىل التفكري يف وسيلة للدفاع عن نفسه ضد الغزاة والحيوانات التي تعلم
منها بعض طرق الدفاع واالنقضاض الرسيع
رغم ان رياضة التايكواندو تعتمد عىل الركالت
بصورة كبرية ،اال انها يف الوقت نفسه ال
تهمل استخدام اللكامت .مع مرور السنني،
استطاعت ان تصبح رياضة اوملبية رسمية يف
االلعاب االوملبية سنة  2000التي استضافتها
مدينة سيدين االوسرتالية ،بعدما كانت رياضة
استعراضية يف االلعاب االوملبية السابقة يف
مدينة سيول الكورية وبرشلونة االسبانية
واتالنتا االمريكية.
تعود نشأة التايكواندو اىل الساللة الحاكمة يف
بلدة كوجوريو ،حيث بات فن اللعبة للدفاع
عن النفس يأخذ طابعا تقليديا ميارس بنشاط

رئيس االتحاد اللبناين للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة.

يف الطقوس الدينية عىل ايقاعات موسيقية
متعارف عليها يف تلك العصور ،وميارسها الرجال
واالطفال والنساء والشيوخ حبا بحركاتها من
ناحية ،والستخدامها يف الدفاع عن النفس من
ناحية اخرى.
تعود سجالت الفنون العسكرية التي متارس
يف كوريا اىل زهاء  50سنة قبل امليالد .وهذه
االشكال القتالية التي كانت تعرف بـ"تاي
كيون" هي االقرب اىل التايكواندو بدليل ان
هذه الفنون العسكرية كانت متارس يف ذلك
الوقت يف ثالث ماملك هي "كوجوريو"،
"بايكجي"" ،سيال" .وحدت مملكة "سيال"

املاملك االخرى بعد انتصارها يف الحرب
ضد مملكة "بايكجي" عام  668ومملكة
"كوجوريو" عام  .670وقد لعبت جامعة "هوا
رانغ" (الشباب الزاهر) دورا مهام يف توحيد
هذه املاملك املتفرقة حيث كانوا مجموعة
منتخبة من الرجال النبالء الذين كرسوا
جهودهم لتنمية العقل والجسم ويف خدمة
مملكة سيال.
مارس "هوا رانغ" اشكاال متعددة من الفنون
العسكرية منها فن "تاي كيون" و"سو باك دو"،
وكان رمز الرشف القديم لـ"هوا رانغ" الخلفية
الفلسفية لرياضة التايكواندو الحديثة.
تأثر التايكواندو الحديث بعدد من الفنون
العسكرية االخرى ،من اهمها فن الكاراتيه
الياباين نتيجة سيطرة اليابان عىل كوريا منذ
عام  1910حتى نهاية الحرب العاملية الثانية،
حيث تدرب الكثري من الجنود الكوريني يف
اليابان .خالل احتاللها اليابان لكوريا حاولت
اليابان محو الرتاث الكوري باكمله ،مبا يف ذلك
الفنون العسكرية الكورية فكان التأثري الذي
اعطته للعبة هو الحركات املستقيمة الرسيعة
التي متيز الفنون القتالية اليابانية املتعددة.
كاد التايكواندو ان يندثر لكنه استمر بفضل
جهود بعض املخلصني مثال سونغ دوك كاي
وهان يل دونغ اللذين رفضا اندثار تراث
بلدهم القديم.
عام  1955حصلت لعبة التايكواندو عىل
موافقة الرئيس الكوري الجنويب بعد اجتامع
القيادات واملؤرخني والسياسيني البارزين
الذين اطلعوا عىل املنهج الدرايس الشامل
لفن اللعبة ،حيث اصبحت التايكواندو رياضة
شعبية ،واستطاع خرباؤها نرشها والوصول بها
اىل الكثري من دول العامل.
تنقسم تدريبات التايكواندو اىل شقني ،االول
"القتال الحر" ،والثاين الـ"بومزا" وهي مجموعة
من الحركات املتتالية يف عدد من االتجاهات،

من بطولة العامل للتايكواندو.

تايكواندو

هي فن القتال باستخدام االقدام مع القبضة املغلقة ،وتعني:
• تــاي :شكل القبضة املغلقة ،وهو الشكل الوحيد للقبضة يف اللعبة.
• كــوان :مهارة استعامل االقدام يف الركل والصد.
• دو :اسلوب.

تواريخ

 :1972تأسس املركز العاملي للتايكواندو.
 :1973تأسس االتحاد الدويل للتايكوندو.
 :1974دخول التايكواندو اىل دورة االلعاب اآلسيوية.
 :1975قبول التايكواندو كرياضة رسمية من اتحاد الرياضيني الهواة.
 :1976اعتامد التايكواندو يف املجلس الدويل للرياضات العسكرية.
 :1980تحول االتحاد الدويل للتايكوندو اىل مجلس اوملبي.
 :1981صدور قرار يعترب التايكواندو حدثا رسميا تابعا لاللعاب الدولية.
 :1986انضامم التايكواندو اىل االلعاب االمريكية.
 :2000اعتامد التايكواندو لعبة رسمية يف دورة االلعاب االوملبية يف سيدين.

احزمــة التايكواندو

يدل لون الحزام عىل مهارة الالعب ،ويحدد مدى تقدمه يف اللعبة .االحزمة  10درجات تبدأ من الحزام
االبيض ىف الدرجة العارشة ،وتنتهى بالحزام احمر/اسود يف الدرجة االوىل ،ثم الحزام االسود الذى ينقسم
بدوره اىل  9درجات تعرف كل درجة باسم (دان) .يف التايكواندو خمسة احزمة رئيسية هى االسود
واالحمر واالزرق واالصفر واالبيض.

امللعــب

يكون مستويا مسطحا ،خاليا من كل انواع العوائق .مغطى بالخشب او اي مادة ناعمة امللمس .مساحته
( 12مرتا  12Xمرتا) ،تنقسم اىل منطقة اللعب ( 8امتار  8 Xامتار) ،وتحدد بخط ابيض عرضه 7،5
سنتيمرتات .ثم منطقة االمان عرضها مرتان من كل الجوانب.

يتم فيها تخيل قتال وهمي ضد عدد من
الخصوم ،خالل زمن وايقاع معني من حيث
الرسعة او البطء .وتشمل الحركات رضبات
او صدات او خطوات او حركات اخرى بهدف
تنمية قدرات الالعب وزيادة كفايته وقياس
مدى تقدمه .جميع انشطة التايكواندو تستند
اىل الروح الدفاعية منذ تطورها كاسلوب
دفاعي ضد هجامت الخصوم .وهو ليس فقط
فنا متفوقا من فنون الدفاع عن النفس ،لكنه
يضيف الثقة بالنفس اىل مامرسيه ويجعلهم
اعزاء يف مواقفهم.
محليا ،تأسس اتحاد التايكواندو عام 1991
بقرار من املديرية العامة لوزارة الشباب
والرياضة التي كانت تابعة انذاك لوزارة
الرتبية والتعليم العايل ،قبل انشاء وزارة
الشباب والرياضة ،وبعدما كانت اللعبة ضمن
اتحاد واحد لاللعاب القتالية الجيدو والكارتيه
والتايكواندو .يتوىل ادارتها حاليا اتحاد من
تسعة اعضاء ،انتخبت لجنته االدارية يف
ترشين االول  2016وتضم طبيب االسنان
الدكتور حبيب ظريفة رئيسا (بطل سابق
وقائد املنتخب الوطني ومدير املنتخبات
لسنوات طويلة) ،مارك حرب امينا عاما (ماسرت
والعب دويل سابق سبق تعيينه ضمن الجهاز
التدريبي للمنتخب) ،حسني عبد الرىض نائبا
للرئيس (يعمل يف مجال الرتبية والتعليم يف
وحدة االنشطة الرياضية والكشفية التابعة
لوزارة الرتبية والتعليم العايل) ،عمر املرصي
امينا للصندوق (عضو يف املكتب التنفيذي
لالتحاد العريب) ،املهندس اييل نعمه محاسبا
(ماسرت والعب دويل سابق وخبري يف مجال
التدريب واالدارة الرياضية) ،وجوزف الخوري
وغسان ابوعراج وحسني زعيرت وجان بيار
بوشبل اعضاء مستشارين.
يف االتحاد نوعان من االندية .املرخصة وعددها
 43ويحق لها حضور جلسات الهيئة العامة
لالتحاد واالقرتاع وترشيح اعضائها النتخابات
الهيئة االدارية والحصول عىل بطاقة اتحادية
واملشاركة يف البطوالت الرسمية وترشيح
العيبها للمشاركة يف عداد املنتخب الوطني،
واخرى مرصحة لدى االتحاد لكنها غري

109

110

عدد  - 51كانون األول 2017

عدد  - 51كانون األول 2017

رياضة

رياضة

 5ميداليات لألمن العام
في بطولة املواي تاي
احرز فريق االمن العام يف املواي تاي  5ميداليات يف بطولة لبنان
التي اجريت يف بلدة السا الجبيلية ،وشملت  13وزنا للرجال و5
اوزان للسيدات ،وحل الفريق ثالثا يف الرتتيب العام خلف يغمور
طرابلس الثاين وشوغن بريوت االول.
وجاءت نتائج فريق االمن العام كالتايل:
• ميدالية ذهبية :املفتش اول دينا ابودياب لوزن دون  55كيلوغراما،
املفتش اول محمد حمود لوزن دون  90كيلوغراما ،املفتش ثالث الياس
حدشيتي لوزن دون  101كيلوغرام ،املأمور محمد ملحم لوزن مفتوح.
• ميدالية برونزية :املفتش ثالث صهيب الحسني لوزن دون 65
كيلوغراما.
مجموعة من املدربني املحليني يف احدى الدورات التدريبية.

مرخصة لدى وزارة الشباب الرياضة ،ميكنها
مزاولة التايكواندو عرب مدرب معتمد من
االتحاد .تستطيع تسجيل العبيها عىل سجالت
االتحاد واالستحصال عىل بطاقات اتحادية من
دون املشاركة يف البطوالت الرسمية وحضور
جلسات الهيئة العامة لالتحاد.
يبلغ عدد الالعبني املسجلني يف االتحاد زهاء 13
الف العب ،لكن العدد الفعيل اكرث من ذلك،
ما دفع االتحاد اىل العمل عىل تشجيع النوادي
غري املرخصة لالنضامم اىل االتحاد ،عرب تقديم
طلبات ترخيص لدى وزارة الشباب والرياضة
او عرب الترصيح مبارشة لدى االتحاد افساحا يف
املجال امام مزاويل اللعبة االنضامم اىل عائلة
التايكواندو االتحادية .اما عدد املدربني فيفوق
 170مدربا يخضعون سنويا لدورات يف الرتبية
البدنية والتغذية واالسعافات االولية وغريها.
ركز االتحاد منذ انتخابه عىل تطوير وتكثيف
االنشطة والبطوالت ،فكلف لجانا متخصصة
الدارة هذه االنشطة ،كام اهتم ايضا بنشاطات
تكرميية وتثقيفية .تزامنا مع االجتامعات
الدورية التي تعقدها اللجنة االدارية واللجان
املختصة ،ينظم االتحاد ندوات ومؤمترات
تثقيفية لالعبني واهاليهم ،وحفالت لتكريم

كبار املدربني واالبطال الذين يحققون انجازات
دولية ،ودورات تخريج وصقل وامتحانات
ترقية حكام ومدربني ،اضافة اىل بطولة لبنان
للحزام االسود ملختلف الفئات من  12سنة
وصوال اىل  17سنة وما فوق ،وبطولة لبنان
للحزام االحمر والحزام االزرق والحزام االصفر
والبومسيه ،اي النامذج القتالية لكل الفئات
العمرية املعتمدة يف االتحاد الدويل.
قسمت الهيئة االدارية الجديدة لالتحاد عملها
اىل قسمني ،فني واداري ،واوكلته اىل لجان
متخصصة:
• اللجنة الفنية العليا التي تتفرع منها لجنة
تدريب املنتخبات ،لجنة املدربني ،لجنة
الحكام (القتال الحر) ،لجنة البومسيه ،لجنة
االمتحانات والرتقيات.
• اللجنة االدارية والتنظيمية التي تتفرع منها
ايضا اللجنة التقنية ،لجنة االعالم والصحافة،
اللجنة االستشارية والقانونية ،لجنة التسويق،
لجنة الجودة ،لجنة املحاسبة والتدقيق،
لجنة ادارة املواد ،لجنة املوارد البرشية،
لجنة التنظيم ،لجنة التمويل ،اللجنة الطبية،
اللجنة التأديبية ،لجنة العالقات العامة ،لجنة
العالقات الدولية ،لجنة التخطيط واملراحل

املستقبلية ،لجنة تكنولوجيا املعلومات.
فنيا ،يعمل االتحاد مع وزاريت الشباب
والرياضة والرتبية والتعليم العايل لخلق
منهج خاص للرياضيني يف املدارس والجامعات
يستفيد منه جميع الرياضيني .كام يسعى اىل
تحقيق انجازات اوملبية ودولية عىل مستوى
"طوكيو  "2020و"باريس  "2024و"لوس
انجلس  ،"2028انجازات اسيوية وعاملية
واوملبية كانت باكورتها احراز ليتيسا عون
ميدالية برونزية يف بطولة العامل للناشئني
والناشئات يف كندا ،وكريم الحسيني ورافاييل
قديس ميداليتني برونزيتني يف بطولة العامل
للصغار يف رشم الشيخ.
يسعى االتحاد اداريا اىل:
• خلق شبكة الكرتونية ()Networking
بني اهل اللعبة من خالل بطاقة فيزا (Visa
 )Cardالخاصة باللعبة.
• االتحاد االلكرتوين ()Electronic Federation
لتسهيل العمل عىل اهل اللعبة اينام كانوا
يف لبنان.
• الحصول عىل شهادة ( )ISO 9001لضامن
استمرار العمل االتحادي واالداري.
• انشاء صندوق تعاضد خاص باالتحاد.

البطلة دينا ابودياب عىل منصة التتويج.

دورة تدريبية للمفتشات اإلناث
نظمت شعبة الرياضة والرمي يف املديرية
العامة لالمن العام دورة تدريبية مكثفة
للمفتشات االناث عىل القتال الحر والدفاع
عن النفس وسوق املوقوفني واستعامل
االصفاد الحديدية ،يف ارشاف رئيس الشعبة
النقيب دميرتي صقر ومعاونة املدربني
املساعدين املفتش اول روبري بوسليامن
واملفتش اول دينا ابودياب واملفتش ثاين
شادي نرصالله واملفتش اول ايليانا طعمه.
واختتمت الدورة برماية متحركة باملسدس
والبندقية.

فريق املفتشات االناث مع املدربني.
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رياضة
دينا أبودياب
مقاتلة بقلب
فوالذي
برزت املفتش اول يف االمن العام دينا ابودياب
(مواليد  )1994يف فريق االلعاب القتالية
للمديرية العامة لالمن العام منذ انضاممها
اىل شعبة الرياضة والرمي عام  .2015شغفها
بالرياضة دفعها اىل االلتحاق بجهاز االمن العام
يف  17ترشين االول  .2014مل متنعها خدمتها
يف مركز بيت الدين من املشاركة مع زمالئها يف
متارين فريق االلعاب القتالية يف بريوت  3ايام
يف االسبوع.
كفايتها والتزامها وانضباطها دفعت رئيس شعبة
الرياضة والرمي النقيب دميرتي صقر اىل املطالبة
بها ضمن الفريق ،فلم تتأخر يف اثبات قدراتها
من خالل النتائج التي حققتها منذ مشاركاتها
االوىل .فحازت عام  2015لقب بطولة لبنان
العسكرية الثانية يف املواي تاي ،وبطولة لبنان يف
الكونغ فو الساندا ،وبطولة لبنان يف املواي تاي
للدرجة الثالثة ،وذهبية بطولة اسيا املفتوحة
بالكيك بوكسينغ وفضية املواي تاي.
وواصلت ابودياب انجازاتها عام  2016باحرازها
 5ميداليات ( 4ذهبيات وبرونزية) بحلولها يف
املركز االول يف بطولة العامل العسكرية الثالثة ،ويف
بطولة لبنان للدرجة الثانية يف املواي تاي ،ويف
بطولة لبنان بالكونغ فو الساندا ،وبطولة لبنان
العامة يف الكيك بوكسينغ  ،K1وميدالية برونزية
يف بطولة لبنان باملواي تاي درجة اوىل اثر حلولها
يف املركز الثالث.
يف العام الجاري ملع اسمها يف البطولة العربية
التي شاركت فيها  13دولة ،اثر احرازها امليدالية
الذهبية وحلولها يف املركز االول يف منافسات
املواي تاي بعد تغلبها يف املواجهة النهائية
عىل منافستها العراقية .كام ان حضورها يف
بطولة العامل يف الكيك بوكسينغ يف مدينة كاري

املفتش اول دينا
ابودياب.

االيرلندية مل يكن عابرا ،فحلت يف املركز الثاين
يف منافسات الكيك اليت ،ويف املركز الثالث يف
منافسات الكيك بوكسينغ ( )K1اثر خسارتها
امام العبة املانية.
تعرتف ابودياب ،التي كانت متارس الرياضة
مبعدل يومني يف االسبوع يف احد االندية الخاصة
يف الزاهرية خالل مراحل الدراسة مع انقطاع
لفرتات متفاوتة خالل االمتحانات ،ان الرياضة
شكلت حافزا لها لاللتحاق بجهاز االمن العام:
"تفوقي يف الرياضة فتح يل باب االلتحاق بجهاز
االمن العام ،والحقا بشعبة الرياضة والرمي".
اضافت" :النقيب صقر لعب دورا كبريا يف
تشجيعي ،كام ان ثقته بقدرايت وامكانايت ساهمت
يف توفري فرص عدة لتحقيق نتائج جيدة".
تتدرب ابودياب يوميا يف مدرسة القلبني االقدسني
يف الجميزة ،كام تتابع تدريبات خاصة يف املالكمة
مع فريق الجيش اللبناين يف "مجمع اميل لحود
الريايض العسكري" يف مار روكز الدكوانة .مل

مينعها انشغالها يف الرياضة واحراز امليداليات
من متابعة تحصيلها العلمي .بعد حصولها عىل
شهادة هندسة االتصاالت من الجامعة اللبنانية
الدولية ( ،)LIUتستعد للحصول عىل شهادة
دراسات العليا "ماسرت" مع حرصها عىل التوفيق
بني االثنني.
تنفي ابودياب ان يكون لاللعاب القتالية اي تأثري
سلبي عىل انوثة املرأة او شخصيتها" :رياضة
االلعاب القتالية تعزز الثقة بالنفس ّ
ومتت قوة
الشخصية ،فاملزج بني الرياضة واالنوثة يف شكل
صحيح يجعلهام متكاملني ،خصوصا عندما نعرف
كيفية استخدامهام بطريقة صحيحة".
وختمت" :مزاولتي رياضة االلعاب القتالية
دفعت كثريين من زماليئ اىل التأين والحذر يف
التعامل معي".
تنتظر ابودياب استحقاقات كثرية يف العام املقبل،
ابرزها بطولة البحر االبيض املتوسط يف نيسان.
ن .ج

فريق االمن العام يف االلعاب القتالية.

سيطرة مطلقة
يفرض فريق االمن العام لاللعاب القتالية
(الكيك بوكسينغ – املواي تاي و ،K1والكونغ فو
– الساندا ،واملالكمة) الذي يضم  15العبا والعبة
سيطرة شبه مطلقة عىل البطوالت واملسابقات
املحلية .فهو يحتفظ بلقب بطولة لبنان يف الكيك
بوكسينغ والكونغ فو منذ اكرث من  3سنوات،
ويحتكر لقب بطولة املالكمة للسيدات منذ
سنوات طويلة من دون منازع .كام ال يتواىن
الالعبون عن املشاركة يف املسابقات والبطوالت
الدولية التي تضم العبني دوليني محرتفني ،وقد
كانت التجارب السابقة التي خاضها ابطال االمن
العام ناجحة ومميزة من خالل النتائج الجيدة
التي حققوها عىل الصعيدين املحيل والخارجي
عىل حد سواء .ويع ّول القيمون عىل الفريق عىل
استمرار االندفاعة لتحقيق املزيد من االنتصارات
واحراز اكرب عدد من االلقاب.

فريق االمن العام يتدرب.

113

114

عدد  - 51كانون األول 2017

تسلية

الكلمات املتقاطعة

إعداد نعوم مسعود

1

2

4

5

6

7

8

9

مثل في الدائرة

مثل في الدائرة

الكلمات المتقاطعة

naoummassoud@live.com
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هذه اللعبة مك ّونة من كرة
يف داخلها حروف مكررة
واملطلوب شطب كل حرف
مكرر ثالث مرات يف كل من
الخانات ليتبقى لنا يف كل خانة
أحرف غري مشطوبة تشكل
الكلامت املطلوبة للوصول
اىل املثل املأثور من األمثال
اللبنانية الشعبية

3
4
5
6
7

ال ك ھ خ ة
ص ب
ك
ء ب غ ل ئ ض ال
ا
ث
غ
ئ
قص ن م
ث ة
ز
ز ب ص ض
ك خ
ت ؤض
ؤ
ھ
قز
خ ل
ز
ق
غ
ال ء ث
ل
ن ء
ئ
ة
ھ
ن
ؤ
ى
ال
م و
ك
ن ج
ا ث
ت
ض
و ﺋ ا ج ن
ي
ح
غ
ض
ال
م
ن ج
ى ت ك ح ث
ت
ﺋ ك
و
ض

9
10
11

15

عموديًا

 1اسم اطلق عىل العملية العسكرية للنداء – ارشد الشخص اىل مكان معنيالتاريخ – دولة عظمى  8-صوت الفرس
التي شنها ضد القوات العراقية التحالف – لحم غري مطبوخ – السم القاتل 10-
– بلدة لبنانية يف قضاء جزين  9-ادراك
فلسفية واسعة تطورت خالل القرن
خالل
تطورت
ثقافٌة
سٌاسٌة
-1
الثامن منبع نهر النيل – خشبة
القرندولة افريقية
رديء الثياب
الكويت –
فلسفٌة دونواسعةالدويل لتحرير
شعور داخيل من
اجتماعٌةمن خالل
االشياء
فالسفتها
حركةاوروبا من
الثامن عرش يف
الحائك  11-من االشجار املثمرة – آالت
 2صوت القلم – مدينة ايرانية –معرفة سابقة – ماركة سيارات – تهيأ
ومفكريها فولتري وروسو – من اسامء
الفضة
وروسومرص–
املظهرفولتٌر
ومفكرٌها
اوروبا
اعظم فً
عشر
حديد محدودة الرأس
اسماءقصرية من
من الصوت
 3عذوبةمدينة يف صعيد
فالسفتها – شاب جميل
القدميةمنللحملة يف الحرب
رياضيي العصور
الفضة 2-
سائلالحروب – سلسلة جبلية
تستعمل يف
الجيشني
بني
وقعت
شهرية
معركة
–
سهم
–
باالجنبية
ات
ر
سيا
سباق
10يف
املغمورة
االجسام
مبدأ
المغمورة فً
مكتشف مبدأ االجسام
مكتشف -2اعظم رٌاضًٌ العصور القدٌمة
واسعة ممتدة عىل طول الساحل الغريب
الفرنيس والسوري بعد انتهاء الحرب
سائل ما – امرية كييف حكمت االمارات صغري – اغلظ اوتار العود  11-كبري آلهة
الجنوبية  12-صوت وجلبة
الطعام المريكا
من املعتقل
العاملية االوىل –
االمارات– مقياس
السومريني – مدخل املنزل
الطعام والرش
انقطاع عن
والشراب
انقطاعهربعن
الروسٌة -3
كٌٌفاب حكمت
امٌرة
الروسيةما– 3-
– ناسك متعبد منقطع عن الزواج –
 4جعال االمالك الخاصة ملكا للدولةمساحة  12-ازدياد حجم الجسم –
يف اوقات محددة – اناء من معدن
بوحدة
بٌزنطً
راهب
قصب 13-كالدلو ––
معدن
عكسها صوت موسيقي 13-
ممثلة قال احسان –
باالجنبية  5-عائلة
شهر ايار
منبيت من
اناءائرية –
محددة –مدينة جز
اوقاتقال بوحدة
فًاهب بيزنطي
كالدلو – ر
وتلهب
للسيدة فريوز – اضطرم
اغنية
عائلة
–
الحامر
صوت
–
احلة
ر
انكليزية
الجوانب
ادارة
عن
املسؤول
الشخص
الخلقيدوين
املجمع
فحرمه
ّ
يجري-يف قانون او امر من السلطان العثمانً –
الخلقٌدونً 4
العثامينالمجمع
فحرمه
الطبيعةالطبٌعة
اعالمية كويتية  6-تضع خفية – احدى  14-متشابهان – علم وتحقق من الخرب
املادية يف فيلم سيناميئ –
 4قانون او امر من السلطان– نهر رويس اطول انهر اوروبا واغزرها
الواليات املتحدة االمريكية – اسم
– مدينة صناعية بريطانية – خالف كرم العروق – خاصتي  14-مدينة ايطالية –
موصول  7-من ابطال حرب طروادة –  15-فنانة مرسحية لبنانية مشهورة –
 5من ملوك االنكليز قتله وليام الفاتح مغنية امريكية من اصول ايطالية تشتهرمن الخرض
يتمرنون عىل مهارات جديدة  8-ملك
– لالستدراك  6-ص ّوت الرصاص – ذنب باسلوبها الخارج عن املألوف  15-من
اسربطي قتل عىل ايدي الفرس – حاكم
الحيوانات – عاصمة اوروبية – صدأ
الحصان – جنحة يرتكبها من يبتز مال
املانيا خالل الحرب العاملية الثانية 9-
الغري بالخديعة  7-عاتب – اول مجرم يف النحاس او الحديد
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شروط اللعبة

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

الكلمة الضائعة مكونة من  7حروف:
فيلم سيناميئ لبناين شهري
الرسالة – الوادي – النجدة – القرار
– اسمعي – بنت الحارس – بوسطة –
بينغو – تحت القصف – حكم القدر –
حبة لولو – خالص – دخان بال نار – دنيا
– زهور حمراء – زوزو – زين – سكر
بنات – صقر – ضيم – طيارة من ورق
– طن – عراك – غارو – فيتامني – فالفل
– فذ – قصة ثواين – كاراميل – لبنانية –
معارك حب – هيلب – وعد
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متفرقات

حروف مبعثرة

كملسا

ولرفب

سغمو

وفاد

يزوفف

قادرس

ھااايت

نزةامور

طىسرق

ساةفلرا

زةدييي

دغامن

امادن

اجخل

اعملربا

موسنالا

װ

װ

װ

װ

45

21

32

38

حدث يف مثل هذا الشهر

= 29
= 35
= 31
= 41

 -1خٌمة ٌجتمع فٌها الناس فً مناسبة عامة زفاف او مأتم

 1917اكرب
فرنسية فيها
مدينةفًساحلية
مناسبة
الناس يف
يجتمع
انكلتراخيمة
اللعبةوزٌر خارجٌة -1
فلسطٌن عام
 -8للٌهود
وطن قومً
انشاء
فيهاحكومته
تأٌٌد
ٌعلن فٌه
شروطتصرٌح
 -2وعد او
مالمحاو الوجهتجمع مطاعم للأمكوالت البحرية
االنسان من -2خاللوعد
شخصٌةاو مأتم
عامة زفاف
نفسٌةمن 16
مك ّونة
هذه اواللعبة
تستخدم لوصف
نظرٌة
 -3علم
ومعلل او سبب وجيه
مربر
-9
يعلن
ا
رت
انكل
خارجية
وزير
ترصيح
ً
مستطيل
كل
فوق
.
ال
مستطي
 -4مجموعة عرقٌة دٌنٌة فً العراق وسورٌا ٌعٌش اغلبهم قرب الموصل ومنطقة جبل سنجار
فيه تأييد حكومته انشاء وطن قومي  -10ارخبيل ميني مكون من ست جزر
انتظامها
تتبعرث حروف عند
 -5مدٌنة مصرٌة تشتهر
يف املحيط الهندي قبالة سواحل القرن
السكريف فلسطني عام 1917
بمعامل قصبلليهود
تشكل جواباً لألسئلة الواردة
العادة الضارة
نفسيةعن هذه
نظرية االقالع
درجةاو ٌصعب
 -6تعوّ د الفرد على
االفريقي
تستخدم
تعاطً المخدرات-3الىعلم
أدناه .عند معرفة أحد
الصلب
لصهر
البالد
فً
االول
المركز
تعتبر
 -7مدٌنة
لوصف شخصية االنسان من خالل  -11كتيب يتضمن معرفة االيام
ٌابانٌة الجواب داخل
األسئلة نضع
والشهور وطلوع الشمس والقمر عىل
مالمح
الوجهللمأكوالت البحرٌة
مطاعم
فٌها اكبر تجمع
فرنسٌة
 -8مدٌنة
السؤال
ساحلٌة رقم
املستطيل مع
ملعرفة وجٌه  -4مجموعة عرقية دينية يف العراق مدار السنة
دواليك.او سبب
وهكذاومعلل
 -9مبرر
-12زهر الشجر يف بداياته قبل ان يتفتح
سواحلاملوصل
قبالةقرب
اغلبهم
يعيش
وسوريا
القرن االفرٌقً
الهندي
المحٌط
ست جزر فً
من
مكون
ٌمنً
ارخبٌل
 -10صحة األجوبة نجمع األرقام
والقمر على مدار السنة  -13رضيبة جمركية او رسم املرور
		
سنجار
ومنطقة جبل
املستطيالت والشهور وطلوع الشمس
داخلمعرفة االٌام
ٌتضمن
 -11كتٌب
املوجودة
ٌتفتح مدينة مرصية تشتهر مبعامل قصب والعبور للبضائع املستوردة
 -12زهر الشجر فً بداٌاته قبل ان -5
ليك تتطابق مع األرقام
-14قرص ميني مهدم يف صنعاء يعود
السكر
ويسار المرور والعبور للبضائع المستوردة
أسفلاو رسم
جمركٌة
 -13ضرٌبة
املوجودة يف
 -6تع ّود الفرد عىل تعاطي املخدرات تاريخه اىل ما قبل االسالم من عجائب
الشبكةٌ.منً مهدم فً صنعاء ٌعود تارٌخه الى ما قبل االسالم من عجائب الهندسة المعمارٌة فً العالم
 -14قصر
		
اىل درجة يصعب االقالع عن هذه الهندسة املعامرية يف العامل
-15واد عميق او من يشحذ السكني 		
 -15واد عمٌق او من ٌشحذ السكٌن العادة الضارة
اوروبايابانية تعترب املركز االول يف -16جبل بركاين ايطايل الثائر الوحيد يف
 -16جبل بركانً اٌطالً الثائر الوحٌد 7فًمدينة
اوروبا
البالد لصهر الصلب

أسماء من التاريخ
1

2

3

4

5

6

7

8

16 15 14 13 12 11 10 9

كاتبة ومرتجمة وروائية لبنانية (.)1986-1897
ترجمت العمل الشهري االنياذة للشاعر فرجيل اىل
العربية.اصدرت يف السبعينات كتابا بعنوان "جولة يف
الذكريات بني لبنان وفلسطني".

"ال نتعلم اال من الكتب التي ال
نستطيع تقييمها .اما الكتاب الذي
نستطيع تقييمه فعىل كاتبه ان
يتعلم منا".
(غوته)
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9

1

9

9

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

8

3

5

8

1

9

2

6

5
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شروط اللعبة

7

6

9

مستوى وسط

2

3

9
5

6

2

6

3

7
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4
2

مستوى سهل Sudoku

4

4
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5

8

1

4

2

5

8

2

5
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مستوى صعب

3

1

4

4
4

6

8
6

4

2

5

7

6

معلومات عامة

دخل الشاعر ابن الخياط عىل
الخليفة العبايس املهدي وامتدحه،
فأمر له بخمسني الف درهم .سأله
الشاعر ان يأذن له بتقبيل يده ،فأذن
الخليفة له ،وق ّبلها .ما كاد الشاعر
يصل اىل الباب حتى ف ّرق املال كله.
وملا عاتبه بعضهم عىل ترصفه قال:
ملست بكفي كفه ابتغي الغنى ومل
ادر ان الجود من كفه يعدي حينئذ
أمر له املهدي باضعاف ما وزع.

2

مستوى وسط Sudoku

4

9

يتساءل البعض حول خطورة تناول
السمك مع اللنب كونهام بحسب
اعتقادهم يؤديان اىل التسمم .يف
الحقيقة ال سبب علميا مينع تناول
السمك والحليب معا ،وتناولهام
ال يسبب تسمام غذائيا اال اذا كانا
فاسدين .لكن قد تحدث اضطرابات
يف املعدة مثل عرس الهضم واملغص
وامتالء البطن بالغازات نتيجة
تفاعل الربوتينات مع حموضة
املعدة لالشخاص الذين يعانون من
حساسية مفرطة.

طرائف

مستوى صعب Sudoku

8

كانون االول  :1240املغول يتمكنون
من السيطرة عىل مدينة كييف
الروسية.
كانون االول  :1621عامل الفلك
االيطايل غاليليو غالييل يخرتع
التلسكوب الخاص به.
كانون االول  :1912اكتشاف متثال
امللكة الفرعونية نفرتيتي زوجة
الفرعون اخناتون يف منطقة تل
العامرنة يف جنوب مرص.
كانون االول  :1949تأسيس وكالة
االمم املتحدة الغاثة وتشغيل
الالجئني الفلسطينيني (االونروا).

اقوال مأثورة

 = 5+11+6+9+7+8عمود فرعوين
 = 4+3+2+1+14+10رفيق املسك
 = 5+9+15+12+11+13العناية واالهتامم
 =2+16عملة آسيوية

SU DO KU

3

6

مستوى سهل

حلول العدد50
حل حروف مبعثرة

 1سونورا  2-محتجبة  3-مسينا 4احتياطي  5-دملون  6-مخرضم 7االمني  8-رصرص  9-باحور 10قارورة  11-كرويف  12-كنبة 13قرمز  14-تالىش  15-ماكاران 16-مروءة

حل الكلمة الضائعة

الشبكة

حل اسماء من التاريخ

جون فنسنت اتاناسوف

حل مثل في الدائرة

صيف وشتي عا سقف واحد

حل SU DO KU

حل مستوى صعب Sudoku

حل مستوى وسط Sudoku

حل مستوى سهل Sudoku
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مستوى صعب

حل كلمات متقاطعة

مستوى وسط

افقيا
 1سعاد قاروط العيش  2-مروان بن الحكم – وب  3-رق – حسام– اسو  4-افارقة – الفخ  5-بريو – شم – نيس – وفا  6-رسمد –
حيث – يزخر  7-خزي – ملا – اب – رس  8-لينارت – الواليات
 9يدل – الفساد – بلل  10-الوس – حية – يم – يدس  11-نبيك– اعتز – يا  12-يردأ – هي – سنن  13-زين الدين زيدان  14-ان
– يوري – محجري  15-ليونيل مييس – كراز

مستوى سهل

عموديا
 1سمر ابوخليل – غزال  2-عرق – زيدان – يني  3-او – ارسنيلوبني  4-دارفور – سكراين  5-قن – مورا – يدل  6-ابن رشد – تلح
– اديل  7-رن – قم – فيل – يوم  8-واحة – حامسة – هرني 9-
طلس – نياال – ايزيس  10-احاديث – وديع  11-لكم – ال – متهدم
 12عم – يباب – احك  13-الوز – ييل – سنجر  14-يوسف فخرالدين – را  15-بوخارست – سانشيز
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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إستقالل مستحق
سامت كثرية طبعت عيد االستقالل لهذا العام ،ما جعل
هذه املحطة استثنائية بكل ما للكلمة من معنى .اوىل
هذه السامت وابرزها ان اللبنانيني عىل تنوع انتامءاتهم
الحزبية والعقائدية مهدوا بعفوية لهذه املناسبة
بالتفاف منقطع النظري ،ويكاد يكون غري مسبوق حول
دولتهم واركانها ،باالضافة اىل الجيش واملؤسسات
االمنية يف الحرب عىل االرهاب .فكانت عملية فجر
الجرود مثابة فجر استقالل جديد وحقيقي وصادق،
اسست له تضحيات كثرية بدأت منذ استهداف القضاة
االربعة يف مدينة صيدا ،ثم استشهاد املقدم ميالد نداف
مع عدد من العسكريني اواخر العام  1999ليكون لبنان
اول املستهدفني من هذا االرهاب.
االلتفاف الحاسم والواضح الذي اعلنه اللبنانيون،
جامعات واحزابا وافرادا ،حول مؤسستهم العسكرية
واالجهزة االمنية كان عن حق استثنائيا ،وعكس بداية
صادقة عىل طريق بناء الدولة القوية والقادرة عىل
صون سيادتها والحفاظ عىل كيانها ،ال بل الرافضة اي
مساومة او تسوية عىل هذه السيادة.
قبل ذلك ،كان الوقوف اىل جانب الرشعية ووراءها غالبا
ما يأيت مرشوطا ومزاجيا ،او يتم التعامل معه كأنه امر
انتقايئ .لكن هذه املرة تبدلت االمور جذريا ،وانقلبت
رأسا عىل عقب ،فكانت املطالبات الكثرية والكثيفة
بالحسم العسكري ،وكان املشهد الرائع الذي تجىل يف
مبادرة مؤسسات ورشكات واشخاص بتقديم هبات
مختلفة مل يكن الجيش يف حاجة اليها ،امنا عربت عن
رغبة عارمة يف التمسك بالقوى الرشعية وعدم العودة
اىل الوراء وخوض الرهانات الخارسة باالنحياز اىل خارج
ما ،او االنقسام عىل شعار ما جراء غوايته الفكرية او
جاذبيته العاطفية ،كام حصل يف الخمسينات والستينات
والسبعينات والثامنينات من القرن املايض ،والتي كانت
جميعها محطات لحروب طويلة متقطعة ّ
شظت الجسد
اللبناين كله بال اي استثناء.
اما ثاين السامت ،وقد تكون بالغة الداللة يف معناها
السيايس ،وال تقل اهمية يف حال من االحوال عام ُبذل
من تضحيات باالرواح والدماء ،هي تلك املتصلة بورشة
التطوير السيايس واالقتصادي واالجتامعي التي انطلقت
بعد انتخاب العامد ميشال عون رئيساً للجمهورية،

حيث تم اقرار املوازنة بعد انقطاع استغرق احد عرش
عاما ،فاقرار قانون انتخاب قد ال يكون االمثل لكنه حتام
هو اصوب من كل ما سبقه ليعكس صحة التمثيل ،فال
تستأثر الكتل الضخمة بالحكم لتقيص من هو اصغر
حجام ،وهو االمر الذي يبعث حيوية دميوقراطية رضورية
لتطوير نظامنا الجمهوري الربملاين والدميوقراطي .قبل
هذا وبعده  ،كان اقرار سلسلة الرتب والرواتب لتعالج
قنبلة اقتصادية كانت تهدد االستقرار االجتامعي عىل
الدوام ،وبعدما صارت السمة االساس لليوميات اللبنانية
هي التظاهرات املطلبية للعامل واملوظفني.
اىل هذا وذاك ،بدا عىل شكل واضح اجامع اللبنانيني
عىل متسكهم بتنوعهم وتعددهم الثقايف والروحي،
يف املوازاة مع متسكهم بوحدتهم الوطنية وسالمة
بلدهم واستقراره الذي لطاملا جعلوه يف ما مىض ،ويف
محطات شتى ،منصات وصندوقة بريد لتبادل الرسائل
بني االحالف الدولية .وهذا ال يعني ان لبنان صار
دولة ناجزة ،لكن ما تقدم شكل قاعدة صلبة للميض
قدما نحو تفعيل البناء الدستوري والقضايئ كفيصل يف
املامرسة الدميوقراطية والدارة التنوع ،وكنقيض للاميض
املقيت املشبع باالنقسام عىل كل يشء .فالطريق نحو
االفضل واالكرث جدوى ليست صعبة ،ويجب ان ال تكون
طويلة يف ظل توافر االرادات واالمكانات.
االستقالل ال يقترص فقط عىل استعراض عسكري ،بل
عىل انجازات سياسية واقتصادية وتنموية وامنية ،وكل
ما من شأنه اضفاء الطابع السيادي عليه ،ومن ثم يتكلل
شكال ومضمونا باالحتفال املركزي والتضامن الشعبي
وبوجود كل اركان الدولة .عندها فقط تكتمل الفرحة
بطعم العيد الحقيقي ،ويكلله غار النرص الذي روته
دماء شهدائنا ،وتحميه ايادي املؤسسات الدستورية
والعسكرية واالمنية الن اللبنانيني يستحقون.
االستقالل فعل مامرسة سياسية ووطنية ،وليس
طقسا احتفاليا.

إلى العدد المقبل

