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في هذا العدد

لبنان دولة وليس مختبرا
مل يرتك العدو االرسائييل شيئا اال ارتكبه ليثبت عدوانيته ضد لبنان الذي يعتربه مختربا لطموحاته .آخر
"االفكار التجريبية" محاولة استدراج الجمهورية اللبنانية اىل نوع من حوار تفاويض بدعوى ترسيم الحدود،
يف حني ان املضمون الجدي والحقيقي تثبيت ادعاء رئيس وزراء العدو بنيامني نتنياهو بنجاحه خالل والياته
االربع يف الحكم لجهة نسج عالقات مع دول عربية مل يعد ينقصها سوى العالنية ،عىل ما ي ّدعي هو ويزعم.
يف املبدأ  ،فان ما يسمى "ارسائيل" هي بالنسبة إىل لبنان فلسطني املحتلة .ونظام الحكم القائم عليها هو
احتالل عنرصي بغيض ووحيد يف هذا العرص .املوقف اللبناين من هذا العدو ناتج من موقع لبنان الطبيعي
والحضاري من الجرمية الرهيبة التي رشدت شعبا بأكمله ،واستدعت افرادا وجامعات من اصقاع االرض ليحلوا
بدال من السكان االصليني الذين تحولوا اىل الجئني ومرشدين يف جهات العامل االربع.
االفتئات الصهيوين االخري لجهة الزعم بأن البلوك التاسع البحري ليس تابعا للمناطق االقتصادية اللبنانية عىل ما
ُتسمى يف القانون الدويل ،ليس عابرا وال هو عادي .قبل ذلك مل يكن عاديا ايضا دفع الجدار االسمنتي الذي تبنيه
الدولة الصهيونية نحو الداخل اللبناين ،متجاوزة حتى الخط االزرق الذي يتحفظ عنه لبنان ،كون الحدود الربية
مع فلسطني املحتلة ثابتة وواضحة يف الخرائط القدمية ،املتوافرة عند سائر مقار الديبلوماسيات.
هذا االفتعال االرسائييل الجديد يأيت استكامال للمحاوالت التي بادر اليها العدو منذ تسعينات القرن املايض،
عندما طرح من عنده "جزين اوال" ليجر لبنان اىل مفاوضات تخرجه عن التزامه الدويل مع اشقائه العرب يف
مؤمتر مدريد الذي كان يفرتض معادلة "االرض يف مقابل السالم" ،وصوال اىل انسحابه من اجزاء كبرية محتلة
من الجنوب يف ايار  ،2000مع ابقائه عىل احتالل قرية الغجر ومرتفعات تالل كفرشوبا ومزارع شبعا يف
هذه البقعة ،تكون بوابة لتفاوض مؤجل هو يريده ويسعى اليه ،يف مقابل تنازل لبنان عن موقفه الواضح
والحاسم اىل جانب الشعب الفلسطيني ،وحقه يف تقرير مصريه ،وعن موقفه ايضا املتمسك باعتبار ارسائيل
دولة احتالل ومتييز.
ما يتجاهله العدو االرسائييل وال يريد فهمه ،ويجب ان يكون حارضا يف اعتبار اي وسيط مفاوض ،هو ان
رشعية الحدود الدولية بني لبنان وفلسطني املحتلة هي تلك املثبتة عام  1949يف اتفاق الهدنة ،وان الخط
االزرق خط وقف اطالق نار وليس خطا حدوديا دوليا .بالتايل ،هو خط امني ال يجيز للعدو الصهيوين اعتباره
مسا بالسيادة
حدودا دولية بديلة من خط الهدنة .كام ان الجدار الحدودي الذي تبنيه الدولة العربية يش ّكل ّ
الربية لدولة لبنان .وزعمه ايضا ان ان البلوك التاسع هو استباحة للسيادة البحرية ،وال يلغي انه كامال من
حق لبنان الرشعي والثابت وفقا للقوانني الدولية .بالتايل يحق له استخراج النفط والطاقة منه من دون اعتبار
الي ادعاء ارسائييل.
عىل هذا ،اكد موقف لبنان الرسمي ان خيار التفاوض مع العدو اإلرسائييل كان وسيبقى مرفوضا اىن كانت
طبيعة املناورات .ال صلح وال تفاوض مع محتل الرضنا ومياهنا ،خصوصا وان هذا العدو ال ميكن ائتامن
جانبه ،وهو ال ينفك يجري مناورات عسكرية الواحدة تلو االخرى بشكل رسائل تيش بالتحضري لـ"حرب ثالثة"
عىل لبنان الذي هو دولة ،ومل يعد صندوقة بريد دولية ،وال ساحة ،وال مختربا الفكار تطبيعية.
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االفتتاحيّة
املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

األمن حاصل السياسة
ساهمت الخطة الخمسية التي وضعتها املديرية العامة لالمن
العام سنة  2012يف تخفيف االثار السلبية عىل لبنان ،والتي
شب يف املنطقة .ال بل متكنت من
نتجت من الحريق الذي ّ
احتواء االرهاب ومكافحته ،عدا عن التطوير والتحديث يف
عمل املديرية عىل كل املستويات .قامت بتحليل الوقائع
الصحيحة وليس االفرتاضات الخاطئة يف ما خص تعاظم قوة
املنظامت االرهابية ،وسعيها اىل رضب الدولة كفكرة وكنظام
سيايس من خالل استهداف االمن واالستقرار .عىل الدوام اثبت
مبدأ التخطيط االسرتاتيجي اهميته األساسية يف ترقي الدول
وبناء قدرتها لحامية مواطنيها ومواردها.
وألن التخطيط االسرتاتيجي ارفق بخطط تنفيذية هي ضامن
الدولة العرصية والحديثة ،وضعت املديرية العامة لالمن العام
خطة خمسية استنادا اىل واجباتها وصالحياتها االمنية واالدارية
والحقوقية التي نص عليها الدستور والقوانني ،وقامت بناء
عىل السياسة العامة التي قررها مجلس الوزراء يف بيانه
الوزاري الذي نال ثقة املجلس النيايب .وتأيت استجابة متطلبات
مواجهة املخاطر اآلنية واالسرتاتيجية التي تهدد لبنان ،وحامية
للتعددية الدميوقراطية للنظام السيايس.
اىل الخطة الخمسية املزمعة ،فان ما ينبغي ان يعرفه اللبنانيون
وقواهم السياسية عىل تنوعها ،ان حامية لبنان وضامن
استقراره وسالمة مواطنيه واملقيمني عىل ارضه ،وكذلك الحؤول
دون وصول الحريق الطائفي ـ املذهبي والرصاع االقليمي
ـ الدويل اىل الداخل ،كان الجزء الحاسم فيه هو متسكهم
بدولتهم ورفضهم منطق الدويالت وارصارهم عىل تنظيم
خالفاتهم واختالفاتهم يف اطار دميوقراطي .يبقى االكرث رضورة

اآلن هو االنتقال اىل طور آخر من اطوار العملية الدميوقراطية
اال وهو البحث عن التقاطعات االيجابية والتأسيس عليها ،مبا
ميكننا من جعل مستوى الحامية اعىل وارفع .فالسلم االهيل
هو االصل واالساس لبناء امن متامسك وتحقيق دولة آمنة.
ومبا ان االمن هو حاصل املامرسة السياسية الواعية يف الدول
الدميوقراطية ،فإن الخطة الخمسية تأيت لتمكني املديرية
العامة لالمن العام من متابعة البناء عىل االنجازات التي
حققتها يف مجال مواجهة االرهاب والخروقات االمنية ،وتوفري
السالمة العامة للمواطنني واملقيمني وتكريس سيادة القانون،
وكذلك تطوير قدراتها وسلوكياتها مبا يتناسب مع تضخم
حجم املخاطر االرهابية التي اتت عىل انظمة ودول من جهة،
ومبا يتناسب ايضا مع تطلعات اللبنانيني لبناء دولة حديثة
آمنة تكون عنرصا اساسيا يف االستقرار الوطني واالقليمي
والدويل من جهة ثانية.
وازنت بنود الخطة بني االمكانات والقدرات ،وبني الحاجات
امللحة والرضورات واملهامت الواجب تنفيذها وانجازها خالل
السنوات الخمس املقبلة ،وعىل قاعدة احرتام االختصاص
والقواعد القانونية ومعايري الدولة الدميوقراطية مبا يخدم
مصالح اللبنانيني والتزامات لبنان وتعهداته الدولية .وهي
جاءت بعد مراجعة علمية ودقيقة للسنوات السابقة،
واستندت إىل مؤرشات القياس عىل مستوى النجاحات التي
جعلت لبنان احد اهم واقوى خطوط املواجهة مع االرهاب.
لقد ش ّكل ثالوث االحرتاف ـ الحداثة ـ االستقرار القاعدة
االساسية للخطة الخمسية املزمعة ،حيث جرى تحديد نقاط
القوة والضعف عىل املستوى الداخيل وربطهام بالفرص
والتهديدات عىل املستوى الخارجي ،لالجابة عن ثالثة اسئلة:

اين نحن؟ ما هو املطلوب منا؟ ما هو الهدف؟ وذلك لتحديد
القدرات املطلوب بناؤها او تطويرها .فاملديرية العامة لالمن
العام ليست مؤسسة امنية بحتة ،وال هي مؤسسة خدماتية
يف املطلق .بل مزيج من اثنني يفيض اىل ميادين عدة عىل
مستوى االستقرار العام للنظام السيايس بكل مقوماته االمنية
واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية.
ان ما تتوخاه الخطة بدقة ،وتعتربه مهامت يجب تنفيذها
باالمكانات املتوافرة ،وكذلك بالرشاكة مع اصدقاء لبنان ،هو
تثبيت وضعية املديرية العامة لالمن العام كمؤسسة قادرة
عىل تقديم الخدمات بكفاية وفاعلية وعدالة ،وبوصفها ايضا
مؤسسة امنية مهنية محرتفة قادرة عىل توفري االمن واالمان
للبنان كخط دفاع اخري يف وجه االرهاب عىل شاطئ املتوسط.
لقد كان من املهم لنا يف هذه الخطة ان نحدد قدراتنا وامكاناتنا
بالتوازي مع تحديد حاجاتنا ،لتبديد القلق الذي يثريه الواقع
املحيل واالقليمي والدويل .فالهدف هو سيادة القانون وتنفيذ
السياسة الوطنية ،واملساهمة يف توفري بيئة آمنة ومستقرة
ومزدهرة ،ومواجهة التهديدات بالوسائل التي يتيحها القانون
عىل اسس من املهنية والكفاية والشفافية وصون الحريات
العامة والخاصة ،واحرتام كرامة االنسان وحقوقه.
كل بند وهدف تضمنتهام الخطة يعترب اولوية موازية لغريه،
كام انه حاجة ملحة مل يعد يف االمكان تأجيلها لضامن ادارة
حديثة محرتفة وامن مهني يضمن االنسان وحريته .فاالدارة
العالية الجودة تعني قبل اي يشء تبسيط االجراءات
االدارية اىل حد الغاء البريوقراطية ،كون املواطن او املقيم
او الزائر صاحب حق وليس مستجديا ،وكذلك تطوير املوارد

البرشية وتزويدها احدث املعدات والتقنيات االلكرتونية
والتطبيقات الذكية لتوفري قاعدة بيانات تساعد يف ضبط
الحدود واملرافق الربية والجوية والبحرية ،ويف مكافحة
الجرائم املنظمة واالرهاب واالتجار بالبرش ،ويف كشف
الوثائق واملستندات املزورة.
لقد كان للرشاكة التي اقامها االمن العام يف الداخل االثر البارز
والرسيع يف امليض قدما يف تنفيذ االمناء املتوازن ،فكان افتتاح
دوائر ومراكز اقليمية يف سائر املحافظات واالقضية واملناطق،
ما ادى اىل تفعيل الخدمات من جهة وساهم يف تفعيل االمن
واالستقرار من جهة اخرى .مثل هذه الرشاكة اذا ما توسعت
مع الداخل والخارج ستوفر رضورات لتطوير مختربات تعنى
بالوثائق املزورة واالدلة الجنائية ،فضال عن تنظيم دورات
تعليمية وتأهيلية لصقل معارف عديد املديرية ،ضباطا ورتباء
ومأمورين ،وتعزيز امكاناتهم ،هم اصال يف حاجة إليها لكون
عملهم واداء واجبهم يتوزع بني عنرصي االمن واالدارة .االمر
الذي يستدعي انشاء معهد تدريب خاص لالمن العام ُيض ّمن
برامجه احدث العلوم االمنية والحقوقية واالدارية.
اعتامد سياسة وضع الخطط االسرتاتيجية ،وتدعيمها بربامج
تحقق االهداف املرسومة ،كلها عنارص تشكل ردعا طبيعيا
للروتني االداري يف املؤسسات ،ومتنع فشل اداء العنرص البرشي
وتراجعه الوظيفي يف التقدم والتطور .كام اثبتت التجربة ايضا
ان نجاح املؤسسات االمنية والخدماتية يف تنفيذ مهامتها واداء
واجباتها ،ال ميكن ان يتحقق اال يف قدرة االنسان عىل تطويع
التقنيات الجديدة واستثامرها يف العمل مبا يخدم االنسانية
وتقدمها عىل كل الصعد وامليادين.
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الملف
اللواء إبراهيم لـ"األمن العام" :املفاوضات
ليست من الصفر وشبعا والغجر خارجها
ما يربره .لذلك فإن ما نشهده اليوم يعترب سعيا
اىل اعادة الحق اىل نصابه ،ما يعني ان الخط
االخرض او الحدود الربية املعرتف بها دوليا
بني لبنان وفلسطني املحتلة هو الهدف يف كل
االتصاالت بالنسبة اىل ما يجري .اما الشق الثاين،
فيتعلق بالحدود البحرية ،او ما يسمى الخط
االبيض .عام  2012جاء املوفد االمرييك السيد
فريديرك هوف واقرتح يف املفاوضات التي
اجراها اقتسام املنطقة البحرية التي نتمسك
مبلكيتها بأن نحصل عىل  %55من حقنا من
املساحة االقتصادية الخالصة يف البحر ،كحل
وسط بيننا وبني العدو االرسائييل .وهو ما رفضه
الجانب اللبناين يف حينه ،ومل نزل عىل موقفنا.
اآلن هناك محاولة لتصويب الوضع ،واملحادثات
مستمرة يف هذا االتجاه.

اللواء عباس ابراهيم :نعمل عىل ترسيم كل حدود لبنان مع العدو االرسائييل.

■ هل صحيح ان ساترفيلد ابدى متسكا بالصيغة
التي طرحها هوف كام هو متداول ،ام انه طرح ما
ميكن تسميته العودة اىل النقطة الصفر؟
□ السيد ساترفيلد طرح يف املفاوضات التي يجريها
صيغة جديدة ،ال ميكن القول انه عاد اىل النقطة
الصفر ،وهو يحاول جاهدا التوصل اىل حل يتم
التوافق يف شأنه بني الطرفني .ان اردتم الدخول
يف التفاصيل ،فام استطيع قوله ان املفاوضات
ما زالت مستمرة حول ما هو مطروح ،ونحن
نستكمل عملنا يف شأن امللف بشكل طبيعي.

شارك املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم يف املفاوضات التي اجراها
مساعد وزير الخارجية االمرييك لشؤون الرشق االدىن دايفيد ساترفيلد يف بريوت
مع املسؤولني اللبنانيني ،قبل وصول الوزير ريكس تيلرسون وبعد مغادرته ،يف
امللفني اللذين تس ّببا يف نزاع لبناين ـ ارسائييل بعدما هددت ارسائيل مبنع لبنان من
استخراج النفط والغاز من البلوك  9يف املياه االقليمية اللبنانية ،وبارشت بناء جدار
اسمنتي تحاول مدّ ه اىل الخط االزرق ،واالعتداء عىل اراض لبنانية تقع يف البقع
املحتلة منذ عام .2000
■ كم هو عدد البقع التي ال يزال لبنان يتحفظ
يف حوار مع "االمن العام" اكد اللواء عباس ■ شاركت يف عدد من اللقاءات العسكرية عنها عىل الخط االزرق؟
ابراهيم ان املفاوضات اللبنانية ـ االمريكية
االخرية "بدأت سعيا اىل حل توافقي" .وبعدما
اكد ان قرار املجلس االعىل للدفاع قال بالتصدي
للجدار االسمنتي ومنع بنائه عىل ارض لبنانية،
اوضح ان تجربة "شجرة العديسة" ميكن ان
تتجدد يف اي لحظة "اذا اعتدت ارسائيل عىل
ارضنا وحقنا .نحن نعمل عىل ترسيم كل حدود
الدولة اللبنانية مع العدو ،وال اولوية بني الحدود
البحرية او الربية".

والسياسية والحكومية مع املوفد االمرييك
دايفيد ساترفيلد .كيف تلخص موقف لبنان
من بناء الجدار االسمنتي واالدعاء االرسائييل
مبلكية البلوك 9؟
□ املوضوع يقسم اىل شقني بري وبحري.
بالنسبة اىل االول ميكن اعتباره تصحيحا لخطأ
حصل عام  ،2000وهذا الخطأ وقع يف ظل
وطأة االنسحاب االرسائييل والظروف التي
احاطت بالعملية يف حينه ،وكان لهذا الخطأ

□ البقع التي لنا الحق بها والتي هي الفارق يف
املساحة التي احتفظ بها العدو االرسائييل بني
الخط االزرق او ما يسمى خط االنسحاب والخط
االخرض الذي هو الحدود الربية الدولية املرسمة
عام  ،1923واملثبتة باتفاق الهدنة عام ،1949
عددها  .13هذه البقع هي يف حساباتنا خارج
ما لنا من اراض يف مزارع شبعا وبلدة الغجر التي
يحتفظ بها العدو .يف كل اللقاءات واالجتامعات
التي اجريناها يف هذه املرحلة والتي سبقتها

لبنان

خريطة النقاط الـ 13التي يتحفظ عنها لبنان يف الخط االزرق.

اشدد عىل أن شبعا والغجر منطقتان خارج
موضوع املفاوضات الحالية.
■ اذا استكملت ارسائيل بناء الجدار داخل
االرايض الفلسطينية املحتلة ،ما سيكون موقف
لبنان وهل ميكن اعتباره خط الحدود الجديد؟
□ كال ،ال ميكن يف اي حال من االحوال اعتباره
حدودا .من املؤكد ان ارسائيل تستطيع ان تبني
الجدار اينام ارادت من ضمن االرايض التي تحتلها
يف داخل فلسطني .لكن بالتأكيد لن يكون خط
حدود .الخط النهايئ املقدس بالنسبة الينا هو
خط الحدود املعرتف به دوليا ،وهو الخط االخرض
الذي رسم عام  1923ابان االنتداب بالتفاهم بني
الفرنسيني والربيطانيني ،وجاء اتفاق الهدنة عام
 1949ليؤكد هذا الخط كام سبق وارشت.
■ من هو املستفيد من هذا الجدار ،وهل تعتقد
انه سيوفر االمن الرسائيل؟
□ ال يشء يوفر االمن اال السالم الدائم والعادل.
كل هذه الجدران التي تبنيها لن توفر امنا.
ارسائيل بسياستها التي ترص عىل بناء الجدران
يف الضفة وغزة ومناطق اخرى امنا هي تعزل
نفسها ،وانه ال ميكن لها ان تعيش مع محيطها.
وهي تسعى اىل ان تظهر للعامل بأنها مظلومة
ومضطهدة ومضطرة اىل بناء الجدار لتحمي
نفسها .يف رأينا هذا كل ما يف االمر.

■ القرار  1701قال منذ صدوره بوقف العمليات
العسكرية .وهذا يعني ان ليس هناك اي وقف
للنار بني ارسائيل ولبنان .متى ميكن وكيف نصل
اىل وقف نار شامل ويف اي وضع ميكن ان يتحقق
ذلك ما مل يطرأ تعديل عىل هذا القرار؟
□ نحن ننتظر املفاوضات الجارية .اذا نجحت
يجب ان نصل يف النهاية اىل وقف نار نهايئ .حتى
تلك اللحظة موقفنا واضح .ال وقف نهائيا الطالق
النار اال بعد تحرير كل االرايض اللبنانية املحتلة.

الرصاع بني الجيشني اللبناين واالرسائييل باملفهوم
العسكري؟
□ هذا املوضوع يف شكله ومضمونه ال ميكن
اعتباره سوى انه للحفاظ عىل حقوق دولة،
حقوق وطن .املنطقة املتحفظ عنها وتلك التي
يحتمل ان تعتدي عليها ارسائيل هي ثروة وطنية
وحقنا يف ترابنا وارضنا .االمر ال يقاس بالقول انه
موضوع يعني طرفا او اطرافا .هذه حقوق للدولة
اللبنانية بكل اطيافها ،وحقوق وطنية مقدسة.

■ واذا استكملت ارسائيل بناء الجدار واعتدت
عىل املناطق التي يتحفظ عنها لبنان ،ما الذي
ميكن ان نتوقعه كرد فعل لبناين؟
□ اذا بدأ العدو بناء الجدار يف البقع املتحفظ
عنها ،سنكون امام واقع جديد وعندها ستكون
العودة اىل ما تقرر يف املجلس االعىل للدفاع
مل ِزمة .ملن يجب ان يعرف ،القرار الذي اتخذ
واضح وهو قال مبنع قيام هذا الجدار والتصدي
لهذا العمل.

■ اىل اي مدى تراهن عىل دور االمم املتحدة؟
هل صحيح ان هناك طلبا لبنانيا بضم مندوب
امرييك اىل اللجنة الثالثية يف الناقورة؟ هل هناك
من اولوية لحل املشكلة يف الرب عىل ما يجري
يف البحر؟
□ نحن كدولة مل نطلب شيئا من هذا القبيل.
نحن نعمل تحت علم االمم املتحدة ونسعى
اىل ان يستمر العمل تحت هذا العلم برا .لكن
الرتسيم يف البحر امر آخر .رغم الفارق بني االمرين
ميكن االمم املتحدة ،من طريق "اليونيفيل" ،ان
تتوىل ترسيم الحدود البحرية .لكن هذا املوضوع
يف حاجة اىل موافقة الطرفني .لبنان يرحب بأية
وساطة ميكن ان تؤدي اىل استعادته حقوقه كاملة.
يف الحاالت جميعها ال يوجد لدينا اي اولوية بني
ترسيم الحدود الربية او البحرية عىل حدة .نحن
نعمل عىل ترسيم كل حدود الدولة اللبنانية.

■ يف حال حصل اي تطور عسكري ،هل تتوقع ان
تتجدد حادثة "شجرة العديسة"؟
□ كل يشء ممكن .اذا تم االعتداء علينا وعىل
حقوقنا كل يشء وارد وممكن.
■ هل من معايري محددة تطبق اذا وقع
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ٌ
موحد لحماية كل شبر وقطرة ماء ونفط
موقف ّ

مصمم على مواجهة التهديدات اإلسرائيلية
لبنان
ّ

فرضت االجراءات االرسائيلية لبدء بناء الجدار االسمنتي عىل طول الخط االزرق الذي
يشكل خطا حدوديا موقتا بني لبنان واالرايض الفلسطينية املحتلة ،واالدعاءات التي
اطلقها وزير الدفاع االرسائييل افيغدور ليربمان مبلكية اجزاء من البلوك  9يف املياه
االقليمية اللبنانية ،حاال من االستنفار السيايس والعسكري والديبلومايس ملواجهة
االطامع االرسائيلية مبوقف لبناين جامع
هذا املوقف تكرس يف قرارات املجلس االعىل
للدفاع ،ويف لقاءات رئيس الجمهورية ميشال
عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس
الحكومة سعد الحريري للبحث يف كيفية
التصدي للهجمة االرسائيلية.
يخوض لبنان املواجهة للمحافظة عىل كل شرب
من اراضيه وقطرة ماء من بحره ،عىل جبهتي

املفاوضات املفتوحة عىل احتامالت شتى ،سواء
الجارية يف مقر قيادة القوات الدولية يف الجنوب
("اليونيفيل") او عرب الوساطة االمريكية التي
بدأها مساعد وزير الخارجية االمرييك لشؤون
الرشق االدىن دايفيد ساترفيلد ،وتوجها وزير
الخارجية ريكس تيلرسون يف زيارة الساعات
الست للبنان يف  15شباط.

امام املستجدات التي حملتها االيام املاضية ،التقت
"االمن العام" عضو الوفد اللبناين اىل املفاوضات
السابقة مع العدو االرسائييل حول الحدود
البحرية والربية اللواء املتقاعد عبد الرحمن
شحيتيل ،ورئيس مركز الرشق االوسط للدراسات
والعالقات العامة العميد الركن الدكتور هشام
جابر ،لالضاءة عىل كل ما رافق املفاوضات السابقة
التي خصصت لرتسيم الخط االزرق ،وكيفية
اكتشاف لبنان النقاط الثالث عرشة املتحفظ عنها
لبنانيا برا ،وتلك املتصلة بوضع اليد عىل مساحة
 864كلم مربعا من املياه االقليمية اللبنانية التي
تجاهلتها املفاوضات االرسائيلية – القربصية ،وما
الذي ارادته ارسائيل من الجدار االسمنتي.

شحيتلي :الجدار لن يؤمن
السرائيل امنا وال استقرارا
بالخط الحقيقي للحدود اللبنانية ،ما
يوازي مساحة  860كلم مربعا من املياه
اللبنانية .هذا الخط ال يتمتع اىل اليوم
باي صدقية قانونية او تقنية او جغرافية،
ما ادى اىل نشوء النزاع القائم حاليا حول
هذه املنطقة املعروفة مبنطقة (860
كلم ،)2من دون ان يكون الرسائيل اي حق
يف االحتفاظ بها.

■ ما هي الظروف التي دفعت لبنان اىل
تحفظه عن النقاط الـ 13عىل طول الخط
االزرق ،وتلك التي ادت اىل فقدانه 860
كلم مربعا من املياه االقليمية يف املنطقة
االقتصادية الخالصة؟
□ بناء عىل طلب قائد "اليونيفيل" ،قامت
لجنة تقنية فرعية منبثقة من االجتامع
الثاليث يف الناقورة بدرس احداثيات الخط
االزرق ،ومقارنتها باحداثيات الحدود
الدولية بني لبنان وفلسطني ،استنادا اىل ■ ما هي املواصفات املعتمدة يف بناء
معاهدة بوليه  -كومب واتفاق الهدنة الجدار والقدرات الدفاعية التي ميثلها؟
عام  .1949نتيجة الدراسة تبني وجود  13وهل يعيق مراقبة ما يجري يف االرايض
منطقة ال تتطابق مع احداثيات الخطني الفلسطينية املحتلة يف ظل استخدام
بعضهام مع بعض من هذه املناطق الـ .13التقنيات الحديثة من االجواء والنقاط
من بينها نقطتان ما زال الخالف يف شأنهام املطلة عىل املناطق املحتلة؟
قامئا منذ مفاوضات عام  ،1949فيام تجدد □ الجدار هو عبارة عن بلوكات من
الخالف حول منطقة اضافية يف املفاوضات الباطون بشكل حرف " "Tمقلوب ،يسمى
التي اعقبت انسحاب ارسائيل من جانب تقنيا " ."T wallوهو بعلو  6امتار ويهدف
واحد يف  25ايار  .2000كذلك ظهرت يف الدرجة االوىل اىل منع املشاة من العبور
الحقا  10مناطق جديدة نتيجة الدراسة من منطقة اىل اخرى ،وليس له اي فعالية
الدقيقة الحداثيات الخط االزرق .تبعا امنية اكرث من ذلك ،ال لجهة منع املراقبة
لهذه الحقائق ،قام الوفد اللبناين املفاوض وال رصد اي تحرك غري عادي .علام انه
بايداع تقرير مفصل بهذه التحفظات لدى سيشكل عائقا يف حال حصول حرب امام
الحكومة التي اودعتها بدورها الدوائر تقدم قوات املشاة او الوحدات املدرعة قبل
املختصة يف االمم املتحدة ،كام سجلتها نسفه او تدمريه .اما عن دوره يف حجب
يف محارض اجتامعات اللجنة الثالثية القدرة عىل املراقبة والرصد ،فهو شبه
التي كانت تعقد يف مقر قيادة القوات معدوم الن التقنيات الحديثة التي ميكن
الدولية يف الناقورة وترسل تلقائيا اىل اللجوء اليها تجاوزت يف فاعليتها كل هذه
االمم املتحدة .اما بالنسبة اىل رقعة  860االجراءات الهادفة اىل حجب الرؤية نتيجة
كلم مربعا التي افتقدها لبنان من مياهه اقامة هذه املنشآت .رمبا قصدوا ايضا توفري
االقليمية يف جنوب املنطقة االقتصادية الحامية القوية للدوريات التي متر جنوب
الخالصة ( ،)EEZفال ميكن القول ان لبنان الجدار من رمايات االسلحة املبارشة.
قد خرسها حتى االن ،النها ال تزال موضوع
نزاع ومل نتخل عنها .حقيقة ما جرى ان ■ هل سيؤمن االمن املطلوب الرسائيل كام
ارسائيل لجأت اىل رسم خط بحري من تدعي؟ وما هي الفائدة التي يوفرها اذا
الناحية الشاملية للمنطقة االقتصادية ما استثنى النقاط الـ 13التي يتحفظ لبنان
الخالصة( )EEZالواقعة يف مقابل ساحل عن طريقة ترسيمها؟
فلسطني املحتلة داخل املنطقة اللبنانية □ .بالتأكيد مل يقدم االرسائيليون لنا اي
وهو خط يتجاوز عند احتسابه قياسا مربر امني حتى اليوم .لكن عىل ما يبدو ان

ليس للخط االسرائيلي
برا وبحرا ما يبرره في
القانون والجغرافيا

اللواء املتقاعد عبدالرحمن شحيتيل.

ارسائيل تخىش يف اي حرب مقبلة من نقل
حقل او ساحة املعركة اىل شامل فلسطني
املحتلة ،وهي تقوم ببناء هذا الجدار ملنع
عمليات التسلل يف مرحلة ما قبل الحرب،
ومنع تدفق املقاتلني يف مرحلة الحرب،
وهو اذا كان ال مينع ذلك فسيؤخر او
يعرقل مثل هذه العمليات اىل حد ما .اذا
استثنى هذا الجدار النقاط املتحفظ عنها
لن يغري شيئا ال من فاعليته وال من الهدف
منه .لكن املشكلة الحقيقية انه اذا بني يف
النقاط املتحفظ عنها ،فان لبنان لن يبقى
ساكتا ،واىل حينه سيكون القرار املناسب يف
التوقيت املناسب.
■ ما هو الدور الذي لعبه القبارصة وادى
اىل خسارة املنطقة البحرية عند مثلث
الحدود القربصية  -اللبنانية  -االرسائيلية؟
هل صحيح انهم متواطئون مع ارسائيل؟
□ يف االتفاق املوقع بني لبنان وقربص
حول حدود املنطقة االقتصادية ،تم
الرتاجع عىل طريف الخط الفاصل من
الجهتني الجنوبية (مع فلسطني
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املحتلة) والشاملية (مع سوريا) وذلك
يف انتظار محادثات الحقة مع الدول
املعنية (ارسائيل جنوبا) و(سوريا شامال)،
الن النقاط يف نهاية هذا الخط هي نقاط
تعني الدول الثالث كل من ناحيتها .لذا
ظهر ان نهاية هذا الخط املوقع عليه من
الناحية الجنوبية هي النقطة رقم (.)1
عندما وقعت دولة قربص عىل حدودها
البحرية مع ارسائيل اتفاقا مامثال لالتفاق
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مع لبنان ،مل تقم االجراءات نفسها التي
اعتمدت مع لبنان ،بل وقعت معها خطا
يبدأ من النقطة رقم  ،1مع علمها بان
هذه النقطة هي نهاية الخط املرسوم
بينها وبني لبنان ،وزادت املساحة التي
منحتها الرسائيل ملجرد تجاوزها الحدود
اللبنانية .هذا يف املضمون ،اما يف الشكل
فقد تجاهلت قربص ما تعهدت به مع
لبنان عند توقيعها االتفاق لجهة تأكيدها

عىل الزامية ان تلجأ اي دولة منهام (اي
لبنان وقربص) اىل استشارة االخرى قبل
دخول احداهام يف اي مفاوضات مع اي
دولة او اي جهة ثالثة .كام عليها ان تعلم
وتستشري الطرف االخر الذي سبق ان
وقع معها اتفاق الرتسيم .لكن عىل الرغم
من التعهدات السابقة والواضحة ،مل تقم
قربص باي اتصال بالجانب اللبناين ،ومل
تسترشنا قبل التوقيع النهايئ مع ارسائيل.

جابر :اسرائيل تحاول
قضم اراضينا وسرقة نفطنا
■ ما هي الظروف التي دفعت بارسائيل اىل
بناء هذا الجدار ،وهل من اوجه شبه بينه
وبني ذاك الذي يطوق الضفة الغربية؟
□ تذرع ارسائيل بان الجدار املزمع بناؤه
مينع التسلل اىل اراضيها غري صحيح وغري
منطقي ،الن الجدار ال يتعدى طوله يف
القطاعني الرشقي الغريب مئات االمتار.
لذا ال قيمة امنية او ميدانية له عىل
طول حدود تتعدى عرشات الكيلومرتات.
وقد اختارت ارسائيل نقاطا محددة لتبني
عليها الجدار ،حيث ترى ان ارضها تتعرض
لالرشاف املبارش من االرايض اللبنانية،
وبالتايل ليك تنجح يف السيطرة امليدانية
عىل مناطق تالصق حدودها حيث يوجد
تالق ومتاس مبارش بني الجانبني ،فرتفع
ستارا يحجب الرؤية واملراقبة ،وتقلل من
امكان التسلل من الجانب اللبناين للقيام
بعمليات مفرتضة داخل اراضيها ،من خالل
ما ميكن اعتباره بنقاط ضعف من الجانب
االخر ،السيام انه جرى الحديث عن ان
اي حرب مقبلة ستقوم قوات "الرضوان"
من املقاومة بالتحرك داخل ارسائيل الخذ
املستوطنني كرهائن .لذلك ترى ارسائيل
رمبا ،انه يف حال بلغ طول الجدار يف
القطاعني الرشقي والغريب  15كلم فانه
يحميها جزئيا ،بينام تغطي املناطق الباقية
بجدار الكرتوين تنصب فوقه الكامريات

ونقاط املراقبة واالبراج وغرف القيادة
واملعدات االستخباراتية .اما املناطق
االخرى وخاصة يف القطاع االوسط ،فال
ترى رضورة لبناء جدار فيها ،حيث تتيح
لها الجغرافيا السيطرة واملراقبة ،ونتيجة
بعدها عن القرى بعدما جرفت االف
االشجار من االرايض اللبنانية مستفيدة من
السيطرة عىل االرض الفاصلة بني الخطني
االزرق (خط وقف العمليات العسكرية
 ،)2006والحدود الدولية (خط الهدنة
 .)1949عليه ،ال مجال للمقارنة بني جدار
الحدود اللبنانية وجدار الضفة الغربية
وحتى مع مرص ،الن التهديد من الحدود
اللبنانية تهديد عسكري ،يف حني ان الجدار
مع الضفة الغربية او مع مرص له طابع
اداري وامني مينع التسلل بشكل غري
رشعي ،وخاصة لطالبي العمل واللجوء اىل
ارسائيل .علام ان هناك معابر بني الضفة
الغربية وارسائيل وبني االخرية ومرص ،وهام
ليسا يف حال حرب مع ارسائيل عكس لبنان.
■ ما الذي يعوق التفاهم عىل الرتسيم
النهايئ للحدود ،طاملا ان الخط االزرق
ليس خطا نهائيا باعرتاف املراجع الدولية
واالممية؟
□ ليس مثة رضورة العادة ترسيم الحدود
بني لبنان وفلسطني املحتلة .الحدود الدولية

ال مجال للمقارنة
بني جدار الجنوب وجدار
الضفة الغربية

العميد الركن املتقاعد الدكتور هشام جابر.

محددة يف اتفاق الهدنة عام  1949ومل
ترسم ،وهناك خرائط تشكل مالحق لهذا
االتفاق الدويل وهي واضحة .الخط االزرق
الذي رسم عام  2000وهو خط (الريسون)
يقع داخل االرايض اللبنانية ويالمس الحدود
الدولية يف بعض االماكن ويتعداها شامال يف
كثري منها .ومبا ان الخط االزرق هو ليس
خط الحدود وهو موقت فرضته ظروف
وقف القتال ،لذلك اعتقد ان عىل لبنان ان

يرص عىل حقه حتى ال يصبح املوقت دامئا.
عليه ايضا ان يطالب ارسائيل ويضغط عليها
للعودة يف ارسع وقت اىل ما قبل حدود
عام  1967حيث اغتصبت الجزء اللبناين
من قرية الغجر باالضافة اىل مزارع شبعا
التي تؤكد الخرائط حق لبنان فيها .يعتقد
البعض ان الرتسيم هو اعرتاف بارسائيل،
وانا ال اعتقد ذلك.
■ كيف تفرس التزامن بني بناء الجدار
واثارة موضوع الحدود البحرية يف املنطقة
االقتصادية؟
□ تحاول ارسائيل الخروج من الحلقة
املفرغة ،وهي الخارس االول يف الحرب
السورية ،وتتحدث دامئا عن االخطار التي
تهددها من لبنان ومن الجوالن املحرر من
دون ان تتجرأ عىل شن حرب عىل لبنان
او عىل سوريا .تكتفي بغاراتها عىل مواقع
يف سوريا من وقت اىل اخر ،وهي رسائل
اىل من يهمه االمر .علام ان الحكومة
االرسائيلية ال تقف مكتوفة االيدي تجاه
تعاظم قوة املقاومة يف لبنان وانخراطها يف
امليدان السوري ،وتستغل الظروف املؤاتية
للضغط عىل لبنان وعرقلة بدء احتكار حقه
يف النفط ،مستفيدة من الوقت الضائع
لقضم ما تيرس من االرض اللبنانية ورسقة
نفطه يف البلوك رقم  9والبلوك رقم 8
(الذي مل يلزّم بعد) بطريقة الشفط ،حيث
ميكن تقنيا القيام به من منصات داخل
مياهها االقليمية.
■ كيف ميكن ان يسرتجع لبنان ما فقده
برا ويف بقعة املياه االقليمية املستثناة من
املنطقة االقتصادية؟
□ ارسائيل تعمد اىل الضغط عىل لبنان
من خالل املوفدين االمريكيني ،وترغب يف
كبح جامح املقاومة عسكريا ومنع خطرها
عليها من داخل الحدود اللبنانية املالصقة
مام تعتربه حربا نفسية .استطرادا تسعى
اىل دفع الحكومة اللبنانية اىل الضغط عىل
املقاومة لالنسحاب من سوريا .اعتقد ان
ما يهمها ويثري مخاوفها هو وجود املقاومة

يف الجوالن املحرر وريف القنيطرة وخاصة
بعد تحرير منطقة بيت جن .اما عن
كيفية اسرتجاع حقوقنا ،فاملبدأ يقول انه
ميكن استعادة ما فقدناه برا وما سنفقده
بحرا باالرصار عىل هذا الحق والتمسك به
مستخدمني كل االمكانات الديبلوماسية
والعسكرية ايضا.
■ هل تتوقع ان تتجدد تجربة "شجرة
العديسة" وما الذي يعنيه الصدام بني
جيشني نظاميني؟
□ تجربة "شجرة العديسة" اثبتت امكان

الردع ،وميكن ان تتكرر من دون ان تؤدي
اىل حرب .ارسائيل تدرك انه يف حال حصول
اي اشتباك واسع مع الجيش اللبناين ال ميكن
للمقاومة ان تقف موقع املتفرج .ارسائيل
تخىش فعال تداعيات اطالق االف الصواريخ
يوميا عليها من االرايض اللبنانية ،يف حرب
ميكن ان تطول اىل مئة يوم .وقد باتت
تتحدث عن امتالك حزب الله صواريخ ارض
بحر من نوع "يوخونت" التي ميكن ان تدمر
منصاتها البحرية وتتصدى لقصفها البحري.
لذا فهي غري مستعدة حاليا ملغامرة كهذه
محفوفة باملخاطر.
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الملف

داود رمال

aborami20@hotmail.com

"جدار الحرب اإلسرائيلي" من منظار ديبلوماسي

خالل دراستها الخط االزرق ووضع النقاط عليه،
اخذت يف االعتبار جميع الزوايا املرتبطة بقياس
املسافة .واملساحات التي اسرتدتها هذه اللجنة
خالل عملها وصلت اىل ما يقارب مئات االف
االمتار ،وهناك  13نقطة ال تزال موضع خالف،
يف وقت ترص ارسائيل عىل تنفيذ مرشوعها رغم
حجم االعرتاضات ،وتربر بناء الجدار بالرضورة
االمنية كونه مينع دخول اي عنرص اىل اراضيها
يف حال اندلعت حرب جديدة .كام يزعم العدو
ان الجدار يقع بالكامل داخل اراضيه .يف املقابل
تشدد الحكومة اللبنانية عىل انه اعتداء عىل
سيادة الدولة اللبنانية ،خاصة وان الجدار يقع
عىل الخط االزرق الذي تحفظ لبنان عن 13
نقطة فيه ،من دون اي تصحيح ،ما اوصل
املوضوع اىل هذا الحد .لذلك يعترب لبنان ان بناء
هذا الجدار الفاصل عند هذه النقاط الخالفية
خرق فاضح للقرار  ،1701وعىل املجتمع الدويل
التدخل للمساعدة يف ايجاد الحل منعا لتطور
االوضاع اىل االسوأ وتوتري الوضع االقليمي.

خرق فاضح للقرار 1701
السفير جورج خوريٌ :
ال ينفك العدو االرسائييل يستولد االزمات ومحاولة فرض واقع عدواين يتصل بنياته
التوسعية ،وهو يعترب لبنان هدفا دامئا الطامعه اذ خصه باجتياحني واسعني يف اذار
 1978ويف حزيران  ،1982ناهيك بالحروب املتواصلة تحت مسميات مختلفة كانت
اخرها حرب متوز  2006التي اطلق عليها قادة العدو "حرب لبنان الثانية"
جديد العدوانية االرسائيلية مبارشة بناء جدار
اسمنتي من رأس الناقورة صعودا يف اتجاه
مزارع شبعا بوترية تتسارع احيانا وتخف
احيانا اخرى ،رافضة االنصياع اىل مندرجات
قرار مجلس االمن  1701الذي اكد يف متنه
عىل اتفاق الهدنة والقرارات السابقة املتصلة
بالرصاع مع ارسائيل .االمر الذي استنفر الدولة
اللبنانية عىل مختلف الصعد ،رئاسيا وحكوميا
ووزاريا ،ملواجهة "حرب الجدار" كون ذلك
سيفرض وقائع خالفا للخرائط والوثائق التي
هي يف حوزة لبنان ،وسينسحب ايضا عىل
ترسيم الحدود البحرية مبا يعرض سيادتنا عىل
الرقعتني النفطيتني  8و 9للخطر.
يتحدث السفري العميد جورج خوري ،املتابع
سابقا وراهنا هذا التطور العدواين االرسائييل،
عن التحدي الجديد ،مقدما مقاربة تاريخية
ديبلوماسية ،ومحددا االهداف االرسائيلية.
■ هل من ملحة عن مراحل ترسيم الحدود
اللبنانية مع فلسطني املحتلة؟
□ اول ترسيم للحدود اللبنانية الجنوبية
تم من لجنة بوليه  -نيوكومب ،حيث نظم
تقرير بالعمل مؤرخ يف  7اذار  ،1923وسلمته
حينها الحكومة الفرنسية اىل االمم املتحدة.
تضمن التقرير وصفا مفصال لشكل الحدود
بني لبنان وفلسطني ،وتحديد  38نقطة
حدودية بني رأس الناقورة والجرس الروماين.
حصل الرتسيم الثاين خالل عام  1949من
لجنة عسكرية لبنانية  -ارسائيلية يف ارشاف
االمم املتحدة سميت "لجنة الهدنة" ،نجحت
يف احياء نقاط الحدود االساسية الـ 38اضافة
اىل نقاط ثانوية ووسيطة ،وجرى تعليم هذه
النقاط بشكل واضح يف هذا االتفاق .عىل اثر

■ عىل ماذا تعرتض الدولة اللبنانية يف بناء
الجدار؟
□ تعرتض عىل خط مسار الجدار االسمنتي
االرسائييل بسبب وجود  13نقطة خالفية بني
الطرفني عىل هذا الخط الذي رسمته االمم
املتحدة ،والذي يعرف بـ"الخط االزرق" .لذا
قرر الرؤساء الثالثة يف اجتامعهم االول ومن
ثم الثاين يف  12شباط املايض مبارشة اجراء
اتصاالت اقليمية ودولية ملنع ارسائيل من بناء
هذا الجدار الذي ينتهك السيادة اللبنانية يف
نقاط مختلفة منه ،وتوحيد املوقف اللبناين
يف مواجهة العدو االرسائييل .كام اجتمع يف
 7شباط  2018املجلس االعىل للدفاع واعترب
ان هذا الجدار ،يف حال تشييده ،اعتداء عىل
االرايض اللبنانية ،واعطى كل التوجيهات
للتصدي لهذا االعتداء .بالتايل فان هذا العمل،
اي تشييد الجدار ،ادى اىل زيادة التوتر.

انسحاب العدو االرسائييل من جنوب لبنان يف
ايار  ،2000راجعت االمم املتحدة املستندات
املوجودة لديها واملتعلقة بالحدود اللبنانية
الجنوبية ،كام استمعت اىل وجهة نظر
الحكومة اللبنانية وحكومة العدو االرسائييل،
فوجدت بعض التباينات يف وجهتي النظر.
عندها وضعت خطا اخذ هذه التباينات يف
االعتبار سمي الخط االزرق .وقد جرى وضعه
عىل اساس النقاط الحدودية السابقة ،واعترب
كمرجع للتحقق من االنسحاب من دون ان
يكون له اي اثر قانوين عىل عملية تحديد
الحدود الدولية .فجاء مطابقا تقريبا للحدود
الدولية مع وجود بعض االختالفات يف بعض
النقاط ( 13نقطة) تحفط لبنان عنها يف حينه ■ .كيف ميكن ان يواجه لبنان ديبلوماسيا
عملية بناء الجدار ومحاولة قضم املزيد من
■ ماذا عن الجدار االسمنتي الذي رشع العدو االرض اللبنانية؟
االرسائييل يف بنائه؟
□ بناء الجدار فوق بعض النقاط التي تعتربها
ائيل
رس
ا
اطلقت
،2017
عام
□ يف منتصف
ارسائيل تقع ضمن اراضيها هو تعد اضايف
مرشوع بناء جدار اسمنتي عىل حدودها مع ومخالف للقانون الدويل ما يدعو الدولة
لبنان ،وبدأت العمل عليه .وهو بارتفاع  7اللبنانية اىل:
امتار ،يضاف اىل السياج االلكرتوين واالسالك اوال :تقديم شكوى عاجلة اىل مجلس االمن
الشائكة املوجودة فعليا بني البلدين ،وميتد ضد اية اعامل عدائية وقضم اراض لبنانية.
بحسب املرشوع من رأس الناقورة يف ثانيا :تفعيل العمل الديبلومايس باجراء كل
اقىص جنوب لبنان اىل املنطقة الفاصلة بني االتصاالت االقليمية والدولية وخاصة لدى الدول
مستعمرة املطلة وقرية كفركال اللبنانية الصديقة املؤثرة ملواجهة هذا العمل العدايئ.
"بوابة فاطمة" ،ومن هناك صعودا نحو جبل
الشيخ ومزارع شبعا .حني هددت ارسائيل ■ هل يتعارض ذلك مع اتفاق الهدنة والقرار
بانها ستستمر يف تنفيذ مرشوعها ،تحركت 1701؟
الدولة اللبنانية نتيجة لذلك ،فعقد يف  6شباط □ سعت ارسائيل وعمدت اىل التملص من
 2018اجتامع يف القرص الجمهوري ضم رئيس ذكر كلمتي "الحدود الدولية" و"اتفاق
الجمهورية ورئييس مجليس النواب والوزراء الهدنة" ،رغم ان القرار  1701ينص عىل ذلك
لبحث موضوع مرشوع ارسائيل بناء الجدار بوضوح ،وقد جاء يف الفقرة الخامسة منه:
االسمنتي وخاصة يف النقاط موضوع الخالف" .يعيد ايضا ]مجلس االمن[ تأييده الشديد،

السفري العميد جورج خوري.

كام اشار يف جميع قراراته السابقة ذات
الصلة ،السالمة االقليمية للبنان وسيادته
واستقالله السيايس يف نطاق حدوده املعرتف
بها دوليا ،كام كرسها اتفاق الهدنة العامة
االرسائيلية  -اللبنانية يف  23اذار ."1949
بحسب ما ورد اعاله ،حاولت ارسائيل مرات
عدة الغاء اتفاق الهدنة والقفز فوقه من دون
جدوى .عىل سبيل التذكري انه نتج من هذا
االتفاق لجنة سميت "لجنة الهدنة" ما زالت
قامئة لغاية تاريخه ومتارس عملها بواسطة
مراقبني دامئني ،وهي تختلف شكال وعمال
وصالحية عن عمل القوات الدولية العاملة يف
جنوب لبنان ("اليونيفيل").

بناء الجدار فوق نقاط
تعتبرها اسرائيل في
اراضيها تعد اضافي
حاولت اسرائيل الغاء
اتفاق الهدنة والقفز
فوقه بال جدوى

يخص املياه االرسائيلية ،وهذه وقاحة وتعد
■ اىل ماذا يهدف العدو االرسائييل من عملية صارخ يستخف بعقول الجميع.
بناء الجدار االسمنتي؟
□ الحجة االرسائيلية حول بناء الجدار منع ■ ما عالقة ذلك بالجدار االسمنتي االرسائييل؟
تسلل اي عنرص من لبنان اىل داخل االرايض □ املعلوم ان اي تغيري يجري يف اتجاه زاوية بدء
االرسائيلية .بالتايل هو جدار لحفظ امن شامل بناء الجدار عند رأس الناقورة مبا يعرف بالنقطة
ارسائيل كام تدعي .اما النواحي االخرى غري ( Bموضوع خالف) يبدأ بخسارة مرت يف بدايتها
املعلنة حاليا ،التي بدأت تظهر شيئا فشيئا وينتهي بخسارة ما مساحته مئات الكيلومرتات
اىل العلن ،فهي موضوع حقول النفط والغاز يف البحر ،اي مبعنى اخر ،رضب البلوك رقم .9
يف البحر االبيض املتوسط والعائدة اىل الدولة بالتايل السؤال املطروح هو هل ان هذه الوفود
اللبنانية ،حيث رصح وزير حرب العدو االجنبية تعرض وساطتها لحل هذه املسألة
االرسائييل افيغدور ليربمان ان البلوك رقم  9املفربكة؟ علام ان اللجنة العسكرية اللبنانية من

■ كيف تقرأ دخول الوساطات الدولية عىل
الخط السيام االمريكية؟
□ دخول الجانب االمرييك عىل خط موضوع
االشكال عارضا وساطته يف موضوع الجدار
الحدودي ،كونه يبدو له اكرث تعقيدا من
موضوع الخالف البحري حول ترسيم
الحدود والبلوكات النفطية .لذا اقرتح
الجانب اللبناين عىل اصحاب الوساطة
الطلب من ارسائيل وقف بناء هذا الجدار.
اال ان واشنطن ،بدال من ان تلبي الطلب
اللبناين ،عمدت اىل تحذير لبنان من اي
انزالق اىل استخدام وسائل عسكرية اليقاف
بناء الجدار ،طارحة تراجع لبنان عن رفع
شكوى اىل مجلس االمن يف مقابل دخول
الواليات املتحدة االمريكية اىل الحوار .تدعيام
للموقف الرسمي اللبناين ،عمدت الحكومة
اىل ابالغ قائد القوات الدولية العاملة يف
جنوب لبنان ("اليونيفيل") ومساعد االمني
العام لالمم املتحدة بالوضع املستجد الخطر
وجه وزير الخارجية
غري القانوين ،فيام ّ
واملغرتبني جربان باسيل رسالة يف هذا
الخصوص اىل االمم املتحدة ،وهذه خطوات
سياسية وديبلوماسية ال بد منها.
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الملف
رضوان عقيل

عصام خليفة يروي تاريخ ّية حدود لبنان مع إسرائيل:
يجب تأليف خل ّية أزمة تجبه الجدار وتحمي أراضينا

يتطلب اقدام ارسائيل عىل بناء الجدار االسمنتي عىل خط حدودنا ،قيام لبنان
بتحضري ملفه جيدا استنادا اىل الخرائط والوثائق ،وانشاء خلية ازمة مؤلفة من
اختصاصيني يف هذا الحقل ،بهدف جبه هذا التحدي ،وعدم التنازل عن مرت واحد
من خط الحدود الدولية املعرتف بها منذ ايام عصبة االمم
يف جعبة لبنان نقاط قوة عدة للدفاع عن حقوقه
وحدوده يف الرب والبحر ،بحسب استاذ التاريخ يف
الجامعة اللبنانية املؤرخ الدكتور عصام خليفة،
ذي الباع الطويل يف تأليف كتب ووضع دراسات
جمعت وثائق الحدود اللبنانية ـ الفلسطينية
وخرائطها.
"االمن العام" حاورته يف هذا امللف الشائك بعد
اندالع السجال املحيل واالقليمي من حوله ،عىل
اثر التهديدات االرسائيلية االخرية.
■ ما هي االسس العامة التي يجب اتباعها يف
مسائل الحدود بني الدول؟
□ اتفق املختصون عىل ان كل خط حدودي بني
دولتني مير يف مراحل عدة.
• التعريف :يتمثل يف تسمية االماكن الطبيعية
(قرى ،مدن ،انهر ،جبال )...التي مير فيها هذا
الخط.
• التحديد :يتجسد يف قيام لجنة من الخرباء بنقل
ما تم االتفاق عليه نظريا اىل الخرائط ،اي ان خط
الحدود يرسم عىل الخريطة.
• الرتسيم :وهذا يعني االنتقال من الخرائط
اىل التطبيق امليداين عىل االرض .حيث يقوم
مساحون وطوبوغراف وعسكريون وخرباء بوضع
نقاط مرقمة عىل امتداد الخط الحدودي .تكون
هذه النقاط مرقمة وبارزة للعيان ،ويجب ان
تشاهد هذه النقاط بني الواحدة واالخرى .مثة
نقاط اساسية وبينها نقاط ثانوية .لكل نقطة
احداثية معينة ،ويتم وضع محرض خطي مع ارقام
واحداثيات النقاط الحدودية ،مرفقة بخريطة
موقع عليها بني االطراف املعنيني بخط الحدود.
• التثبت :يودع االتفاق الخطي مع ارقام النقاط
الحدودية واحداثياتها وخرائطها وتواقيع ممثيل
الدول املعنية لدى دائرة الخرائط يف االمم املتحدة

وسابقا يف عصبة االمم.
• االدارة :تقوم السلطات الحكومية من جهتي
الحدود بالحفاظ عىل نقاط الحدود االساسية
والثانوية وتقوم بتجديدها ورعايتها واحرتامها.
■ بالنسبة اىل الحدود بيننا وارسائيل ،هل هذه
االسس موجودة؟
□ اذا انطلقنا من هذه املعايري العامة يف القانون
الدويل وطبقناها عىل الحدود الجنوبية ،ماذا
نالحظ:
 -1تعريف الحدود اللبنانية عامة قد حصل من
خالل القرار  318الذي اصدره الجرنال غورو يف
 31آب عام  1920مع خريطة مرفقة بالقرار.
 -2عملية التحديد :يف  23كانون االول 1920
حصل اتفاق بني فرنسا وبريطانيا تم فيه تحديد
الحدود بني دولتي لبنان وسوريا الواقعتني تحت
االنتداب الفرنيس ،والعراق وفلسطني الواقعتني
تحت االنتداب الربيطاين من جهة اخرى .وقد
نصت املادة الثانية من هذا االتفاق عىل تأسيس
لجنة خالل ثالثة اشهر تقوم برتسيم الخط
الحدودي عىل االرض وفقا ملا نصت عليه املادة
االوىل.
 -3عملية الرتسيم :يف اول حزيران 1921
اجتمعت لجنة ترسيم الحدود وبدأت عملها
(برئاسة  Pauletعن فرنسا و ( .new comb
ويف  3شباط  1922وقع املسؤوالن الفرنيس
واالنكليزي اتفاق ترسيم الحدود ،وقد حمل
العنوان التايل "التقرير الختامي لتثبيت الحدود
بني لبنان الكبري وسوريا من جهة وفلسطني من
جهة اخرى" .يف  7آب  1923ابرم االتفاق واصبح
هذا الرتسيم معموال به ابتداء من  10آذار .1923
عدد النقاط بني لبنان وفلسطني  38نقطة ،ولكن
هناك حدودا لبنانية فلسطينية بعد هذه النقطة

(قرية النخيلة) لكنها ال تصل اىل النقطة  39التي
تقع بني سوريا وفلسطني.
 - 4عملية التثبيت :يف  4شباط  1924أودع
محرض هذا الرتسيم يف عصبة االمم فأقر ،وهكذا
اصبحت الحدود دولية .مطلوب من الحكومة
اللبنانية ان توعز اىل سفرينا يف جنيف تصوير
محرض هذا االقرار ،واملوجود يف ارشيف عصبة
االمم ووضعه يف متناول املسؤولني اللبنانيني.
 -5ادارة الحدود :حرصت السلطات الفرنسية
واالنكليزية عىل ادارة الحدود حتى انهام وقعتا يف
 2شباط  1926االتفاق الذي دعي "اتفاق حسن
الجوار" املؤلف من  11مادة.
 -6يف  29ايلول  1947اخذت االمم املتحدة القرار
 181القايض بحل الدولتني يف فلسطني .بعد
الحرب العربية االرسائيلية عام  1948تم التوقيع،
يف  23اذار  ،1949عىل اتفاق الهدنة بني لبنان
وارسائيل .وقد نصت املادة الخامسة من االتفاق
عىل االيت :يجب ان يتبع خط الهدنة الدامئة
الحدود الدولية بني لبنان وفلسطني ( .)...يف
العام  11( 1949ايار) متت املوافقة عىل انضامم
ارسائيل اىل االمم املتحدة .وعىل نحو استثنايئ
فقد ربطت عضويتها برشوط وردت يف مقدمة
القرار ..." :ومع االخذ يف االعتبار الترصيحات
والرشوع التي قدمها ممثلو حكومة ارسائيل
امام اللجنة السياسية الدامئة ،والتي تعهدوا فيها
تنفيذ قرارات االمم املتحدة يف  29ترشين الثاين
(1947املتعلقة بالحدود) ويف  11كانون االول
(1948العودة او التعويض عن الالجئني) ،فان
الجمعية العامة تقرر قبول ارسائيل يف عضوية
االمم املتحدة" .املطلوب من مندوبنا يف االمم
املتحدة تصوير هذا املحرض من ارشيف االمم
املتحدة وايداعه وزارة الخارجية اللبنانية.
 -7تثبيت نقاط خط بوله  -نيوكومب :قامت
لجنة الهدنة اللبنانية  -االرسائيلية ،ويف ارشاف
االمم املتحدة بعملية مسح جديدة للحدود بني 5
و 15كانون االول  1949وتم وضع تقرير من 12
مادة ،حيث تم تثبيت النقاط الحدودية (bp1-
 )bp38كام تم وضع  96معلام وسيطا (b1-

عىل الخط االزرق كخط انسحاب مع بعض
التحفظات.
■ هل ان الخط االزرق هو خط الحدود؟
□ كال خط الحدود هو خط بوله  -نيوكومب
الذي ارتكز عليه خط اتفاق الهدنة.

استاذ التاريخ يف الجامعة اللبنانية الدكتور عصام خليفة.

 .)b96كذلك وضعت اعمدة واشارات ميدانية
الظهار الحدود .وكانت الخريطة 1 20000/
 palestineوالخريطة  levant 50000/1هام
املرجع يف الرتسيم .يجب ابراز الخريطة املرفقة
باالتفاق يف ملف املسؤولني اللبنانيني (موافقة
ارسائيل عىل خط اتفاق بوله – نيوكومب).
 -8محرض اجتامع كانون الثاين  :1961هذا
االجتامع حرضه عن الجانب االرسائييل املاجور
غاشا كرئيس للوفد واالعضاء سولن وكو سنسيك
وشيرتيج .وكان العقيد انور كرم رئيس الوفد
اللبناين لدى لجنة الهدنة املشرتكة ويف حضور
مراقبني من االمم املتحدة .تم االتفاق يف هذا
املحرض عىل االنتهاء من وضع الشارات ما عدا
النقاط الثانوية يف منطقة الشارة  .38يجب ايجاد
هذا املحرض من ارشيف لجنة الهدنة اللبنانية -
االرسائيلية وايداعه املراجع الرسمية.
 -9محرض اجتامع  28اذار  :1967يف هذا االجتامع
حرض عن الجانب اللبناين املالزم اول روجيه
ناصيف واملهندس اييل قاعي والنائب االول اييل
نخلة ،وعن الجانب االرسائييل السيد مزراحي
والكولونيل سبان وعن هيئة الرقابة الدولية
الكولونيل ماليتزي والنقيب فان بار .وكان من
املفرتض ان يتم التوقيع عىل  8خرائط .يجب
ايجاد هذه الخرائط من ارشيف لجنة الهدنة
اللبنانية  -االرسائيلية وايداعه املراجع املختصة.

الحدود بني لبنان
واسرائيل وفق خط
بوله  -نيوكومب وليس
الخط االزرق
قضية الحدود ال تعالج
بـ"الهوبرة"

 -10بعد حرب حزيران  1967بدأت ارسائيل
احتالل النخيلة ومزارع شبعا عىل مراحل.
وحاولت ان تعلق العمل باتفاق الهدنة معتربة
اياه ساقطا ،لكن الدولة اللبنانية واالمم املتحدة
اكدا التمسك به .عام  1978اجتاحت ارسائيل
جنوب لبنان (عملية الليطاين) وقد صدر عن
االمم املتحدة القرار  425والقرار  426حيث
يجب االنسحاب اىل الحدود املعرتف بها
دوليا .كذلك قامت ارسائيل باجتياح اخر عام
 .1982يف  24ايار  2000أجربت ارسائيل عىل
االنسحاب من جنوب لبنان وزعمت انها تنفذ
القرار  .425وقد وافقت الحكومة اللبنانية

■ ما الفارق بني الخط االزرق وخط الحدود
الدولية؟
□ باملقارنة بني الخط االزرق وخط بوله -
نيوكومب نالحظ وجود تباين يف  13نقطة.
مجموع مساحة االرايض املتحفظ عليها بني
لبنان وارسائيل  485487م 2ونقاط التحفظ هي
اآلتية :رأس الناقورة ،علام الشعب (يف  3امكنة)،
البستان ،مروحني ،رميش ،يارون ،مارون الراس،
بليدا ،ميس الجبل ،العديسة ،العديسة  -كفركال،
املطلة  -الوزاين .باالضافة اىل هذه النقاط هناك
مزارع شبعا وتالل كفرشوبا وقرية النخيلة وقرية
الغجر ،وهي يف موازاة الحدود اللبنانية مع
االرايض السورية املحتلة من ارسائيل .وقد برهنا
بالوثائق ان هناك ترسيم حدود يف منطقة املزارع
بني لبنان وسوريا منذ عام  .1946وان خط وادي
العسل هو خط الحدود بني سوريا ولبنان.
■ منذ متى بدأت تسمع ان الجانب االرسائييل
يريد بناء جدار مع لبنان؟
□ بدأ الحديث عن جدار منذ ايام االنتداب
الربيطاين يف فلسطني ،الن املقاتلني كانوا
يتدفقون من لبنان اىل فلسطني لدعم ثورتها
وخصوصا عام  .1936وقد انشأ االنكليز عىل
طول الحدود اللبنانية  -الفلسطينية جدرانا
ومراكز مراقبة ملنع تدفقهم ،ولكنهم مل يفكروا
يف بناء جدار كامل بل قاموا محطات .بعد قيام
ارسائيل مل تنب جدارا بسبب اطامعها يف التوسع
لتصل اىل جنوب لبنان ومياه الليطاين وحرمون.
لكن بعد تلقيها الرضبات والخسائر من
املقاومة انكفأت .ويبدو انه بعد الخط االزرق
وتهديدات االمني العام لحزب الله السيد حسن
نرصالله وتلويحه بالدخول اىل الجليل ،بدأت
تفكر اخريا يف بناء الجدار .هذه مرحلة تحول
من عقل هجومي اىل عقل دفاعي .وهي حتى
ايار  2000مل تفكر يف بناء جدار بل كانت تعمل
عىل اجتياح اراض لبنانية.
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بدأت ارسائيل تفكر يف التحول من عقل هجومي اىل عقل دفاعي.

■ ماذا يستطيع ان يفعل لبنان اذا قررت
ارسائيل بناء هذا الجدار عىل املساحات اللبنانية
املتنازع عليها؟
□ القضية ال تحل بـ"الهوبرة" .عىل الدولة
االستناد اىل وثائق تاريخية دامغة ،وتقدميها اىل
االمم املتحدة .وهذا يتطلب تعاونا بني السيايس
واالختصايص والطوبوغرايف واملساح والجغرايف
والعسكري والديبلومايس بغية تأليف خلية
ازمة متعاونة .مثة كفايات يف مديرية الشؤون
الجغرافية يف الجيش اللبناين ميكن االستفادة منها،
وقد اتصلت بها ووضعت املعلومات التي املكها
يف ترصفها ،كام طلبت القيام االتصال بسفارتنا يف
جنيف واالتيان باملحرض الذي تم حول الحدود
يف ايام عصبة االمم .ال يوجد حتى االن يف وزرايت
الخارجية والدفاع ،وال يف رئاسة الوزراء ،محرض
اتفاق بوله  -نيكومب املوثق من عصبة االمم،
ونحن نقاتل من دونه اليوم.
■ هل ترى ان الحكومة تعالج ملف الحدود
بالطريقة املطلوبة والصحيحة؟
□ ال يحق يل التشكيك يف وطنية االشخاص الذين
يتابعون هذا امللف ،لكن لدي مالحظات عىل
آلية املواجهة ،السيام ان االرسائييل يحول باطله
حقا ونحن ال نثبت حقنا بالوثائق امام الرأي العام
العاملي لندافع عن موقفنا .عند مكننتنا هذه
الوثائق وعرضها امام مجلس االمن يف ملف موثق
ومثبت نضمن حقنا اكرث.

■ هل انت قلق من ان تحول ارسائيل باطلها
اىل حق؟
□ اكيد ،اذا مل نأت بوثيقتنا االساسية من ارشيف
عصبة االمم فكيف سنثبت اعتداءات ارسائيل
عىل حدودنا وارضنا .يجب ان نثبت امام العامل
انه ال يحق لها بناء هذا الجدار عىل ارضنا (خط
بوله  -نيوكومب).
■ يبدو ان ارسائيل مل تعد تعرتف باتفاق الهدنة
وخطها بل بالخط االزرق؟
□ نحن نتحفظ هنا ،وقلنا ان الخط االزرق ليس
خط الحدود .تكمن قوة املفاوض اللبناين يف
ارتكاز خط الهدنة عىل خط بوله – نيوكومب،
وان ارسائيل وافقت عىل ذلك يف الرتسيم واعادة
احياء النقاط الحدودية بعد اتفاق الهدنة اي بني
 5و 15كانون االول  1949ويف املحارض والخرائط
الالحقة التي ارشنا اليها.
■ هل تخىش من مقاربة تعاطي الحكومة
اللبنانية هذا التحدي عند الحدود؟
□ اكيد خائف .الصاروخ مهم وقوة موقف
املقاومة مهمة ،لكننا نحتاج اىل دعم مواقفنا
بالوثائق والخرائط.
■ هل تشكل االمم املتحدة وسيطا عادال بيننا
وبني ارسائيل يف هذا امللف؟
□ ابدا ،ال يوجد وسيط عادل اال باالعتامد عىل

حقك .مثة مسؤولون يف االمم املتحدة ذكروا
ان تلك الخرائط خربتها املياه! انا اخىش من
ان ال تكون ادارة االزمة يف لبنان عىل املستوى
املطلوب .عند تأمني الوثائق يف ظل شعب متحد
وجيش قوي وساسة اقوياء ،نضمن حقنا اكرث.
يفرتض باالمم املتحدة ان تكون محايدة ومع
الحق والقانون الدويل .علينا يف لبنان ان نركز عىل
العلم والقانون الدويل واالتفاق وعىل ارسائيل ان
تنفذها .يجب جمع كل االشخاص الذين شاركوا
يف املفاوضات مع ارسائيل وارشاكهم يف خلية
االزمة بغية االستفادة منهم.
واكرر اذا مل نجمع هذه الوثائق واذا مل نحسن
ادارة هذا الرصاع بالوثائق التاريخية واقناع الرأي
العام العاملي والعريب بحقوقنا مرفقا بوحدتنا
الوطنية ككل وقوتنا ملواجهة هذا الخطر ،فلن
ننجح ،ورمبا تستدرجنا ارسائيل اىل ازمة .يجب ان
ال نكون هنا جبناء وليس علينا القيام مبغامرات
غري محسوبة ،بل ان نخرج حقنا بالقانون الدويل
والدفاع عنه .وال بد من االشارة اىل انه عند ترسيم
الخط االزرق متت استعادة  17,756,600مرت
مربع.
■ بالنسبة اىل الحدود البحرية هل عىل لبنان
ان يطالب برتسيمها مع ارسائيل لحفظ ثروته يف
البحر؟
□ ال ترسيم مع ارسائيل حتى االن .ترتكز
بلوكاتنا عىل القانون الدويل ويجب ان نوضحها
عامليا لنحمي حقوقنا من اطامعها .نحن نحمي
بلوكاتنا بالوثائق والقوى املادية والعسكرية
والعلمية ايضا .وقد ابرزنا امام االمم املتحدة
حدودنا البحرية وقلنا لها هذه هي مصالحنا.
لبنان وقع عىل االتفاق الدويل لقانون البحار
منذ عام  ،1949بينام ارسائيل مل توقع عليها حتى
االن .الوقت ليس لصالحنا  ،فارسائيل تستغل
حقل تامار القريب من حدودنا البحرية وفيه
غاز مبا يقارب  500مليار دوالر امرييك .مع الوقت
سينضب .ال شك يف ان حوض هذا الحقل ميتد
ضمن مياه املنطقة االقتصادية اللبنانية .عليه
يجب ان نستعجل الرشكات يف استغالل املنطقة
اللبنانية املحاذية للمنطقة االرسائيلية .ال مانع
من مشاركة خرباء امريكيني ودوليني يف ترسيم
الحدود البحرية رشط ان تتوقف ارسائيل عن
استغالل حقل تامار.
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الملف
هل تكون الحدود والبلوكات البحرية
شرارة حرب إسرائيلية جديدة؟
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

طبول الحرب تقرع يف املنطقة مع جنوح الحرب السورية من حرب داخلية بني
نظام ومعارضة مل تعد موجودة ،اىل حرب اقليمية تدور عىل ارض سوريا ويف سامئها،
ومع العملية العسكرية الرتكية ،والرضبات الجوية االرسائيلية ضد اهداف يف سوريا،
غي يف قواعد االشتباك
وبعد اسقاط طائرة " ،"F 16مام ّ
مع تجدد الحرب الباردة بني الواليات
املتحدة وروسيا ،ومتركزها يف سوريا يف ظل
تجاذبات روسية مع كل من ارسائيل وايران،
تصبح احتامالت الحرب قامئة واجواء الحرب
مهيمنة ،خصوصا اذا اضيف اليها عامل التوتري
االرسائييل للوضع الحدودي مع لبنان يف البحر
والرب ،من خالل ادعاء امتالك البلوك  9الواقع
يف املنطقة االقتصادية الخالصة للبنان ،ومن
خالل بناء الجدار االسمنتي الذي مير يف نقاط
يتحفظ عنها لبنان ويشكل خرقا للقرار .1701
تؤكد مصادر وزارية ان تهديدات وزير الدفاع
االرسائييل افيغدور ليربمان للبنان يف شأن
البلوك النفطي رقم " 9لن تؤثر عىل استمرار
االئتالف ("توتال" الفرنسية و"نوفاتك"
الروسية و"ايني" االيطالية) يف عمله ،خصوصا
وان االئتالف و ّقع االتفاقني يف شأن البلوكني
4و ،9وقدم الكفاالت املطلوبة يف هذا الصدد،
وسيبدأ عمله قريبا .بالتايل فان البلوك 9
بات حقا حرصيا لالئتالف للقيام بالنشاطات
البرتولية ،وفقا ملا ينص عليه االتفاق املوقع مع
لبنان".
اضافت املصادر "ان لبنان قام برتسيم حدوده
البحرية وفقا ملا ينص عليه قانون البحار،
واودع االمم املتحدة خرائط عنها ،وفتح
البلوكات  8و 9و 10ليؤكد حقه فيها ،وانها من
ضمن السيادة اللبنانية".
وتؤكد مصادر ديبلوماسية ان ارسائيل حاولت
من خالل االتفاقات التي ابرمتها ،والسيام
مع قربص ،ان تزيد من نفوذها وقدرتها عىل
التحكم بالحقول النفطية املشرتكة واملتداخلة
يف حوض البحر املتوسط مع لبنان وقربص
ومرص ،وان تضمن لها خطوط امداد غازها
عىل االرايض الرتكية يف اتجاه اوروبا ،ومحاولة

تأمني غطاء اقليمي لها مع االتفاقات التي
ابرمتها مع قربص وتركيا لرسقة غاز رشق
املتوسط ،واالنضامم اىل التكتل النفطي يف
الرشق االوسط املكون من تركيا واليونان
ومرص لالستفادة القصوى من حقول الغاز يف
تلك املنطقة.
يف مقابل ذلك ،كان للبنان تحرك دويل جدي
وفاعل ،عرب االمم املتحدة والواليات املتحدة،
لحامية حقوقه من االطامع االرسائيلية.
لسنوات مل يتمكن مجلس االمن وال الواليات
املتحدة من حل االشتباك االرسائييل ـ اللبناين
العالق حول احقية احد الطرفني يف امتالك
البلوكات  8و 9و .10فارسائيل تدعي دامئا ان
هذه البلوكات تقع يف مياهها االقليمية ،اال ان
الخرائط اللبنانية تؤكد ان حدود البلوكات تقع
بكاملها يف املياه االقليمية اللبنانية .وبينام احرتم
لبنان القانون الدويل ،اعتمدت ارسائيل ترسيام
مخالفا لقانون البحار ،ووجهت التهديدات اىل
لبنان بهدف الضغط عىل الرشكات االجنبية
التي رست عليها عقود التلزيم.
تفاضل ارسائيل يف هذه اللحظة بني خيارات
عدة عىل مستوى رسم اسرتاتيجيا تعاطيها
حول صلة غازها بالوضع اللبناين ،سواء عىل
املستوى االمني او عىل مستوى طريقة تقاسم
ايرادات انتاج حقول غازها املشرتكة مع
لبنان .احد هذه الخيارات ،مقايضة تفاهمها
مع موسكو حول تصدير الغاز االرسائييل اىل
اوروبا ،بتدخل موسكو للحصول عىل ضامنات
بأن امن حقل "لفيتان" ومنصة التنقيب
خاصته يف حيفا لن تتعرض لتهديد صواريخ
حزب الله.
تقدير املوقف ،كام تراه مصادر متابعة
لهذا امللف يف بريوت ،يرى ان رئيس الوزراء

االرسائييل بنيامني نتنياهو يتسلق شجرة
الحرب عىل لبنان ،ويحاول ان يفاوض موسكو
من فوقها .يضع نتنياهو حزمة اهداف ضمن
تهديده بخوضها ،ابرزها هدف ترتيبات امن
الغاز املعنية موسكو به ،وذلك انطالقا من
متسكها باسرتاتيجيا حامية بقائها املصدر الرقم
واحد للغاز اىل اوروبا .تحاول ارسائيل ابالغ
موسكو ان امن اسرتاتيجيات الغاز وخطوط
تصديره من املنطقة اىل العامل منظومة واحدة،
وان ترتيباته تحتاج اىل ضامنات متقابلة .ضمن
هذا الطرح تربز ارسائيل عامل امتالك حزب
الله صواريخ ارض  -بحر التي استخدم عينة
منها بنجاح يف حرب متوز  ،2006كاحد االمور
التي تحتاج اىل ضامن مستعجل يف شأنه،
نظرا اىل ان ارسائيل انجزت  %35من مرشوع
منصة التنقيب عن الغاز يف حقل "لفيتان"،
وشارفت عىل االنتهاء من بناء االنبوب الذي
سينقل الغاز الطبيعي من املنصة اىل الشواطئ
االرسائيلية قرب مدينة حيفا عىل عمق  80مرتا
من سطح املاء.
لكن السؤال املطروح بقوة :هل ميكن هذه
التوترات الحدودية والبحرية والربية وهذه
التهديدات االرسائيلية ان تتدحرج مثل كرة
ثلج اىل ازمة متفجرة وحرب جديدة وشاملة؟
يف الحسابات والتقديرات السياسية ،مثة
نظريتان واجابتان عن هذا السؤال:
• النظرية االوىل تقول ان الحرب واقعة
ومرجحة ،وستكون شاملة مدمرة غري مسبوقة.
تستند هذه النظرية اىل املعطيات االتية:
• التهديدات املتبادلة بني حزب الله
وارسائيل :ارسائيل اعلنت عزمها شن عدوان
عىل لبنان وسوريا اذا مل تنسحب ايران وحزب
الله من سوريا ،واذا مل توقف بناء قواعد
عسكرية فيها ومصانع اسلحة وصواريخ يف
لبنان ،وهددت الدولة باستهداف كل البنى
التحتية لتعيده عرشات السنني اىل الوراء،
وكذلك استهداف الجيش اللبناين عىل خلفية
املواقف التي اطلقها الرئيس ميشال عون.

تهديدات وزير الدفاع االرسائييل حيال البلوك  9لن تؤثر عىل استمرار االئتالف.

لبنان ليس مستعدا للتفريط بحقوقه وجاهز للحرب اذا فرضت عليه.

بدوره ،توعد االمني العام لحزب الله السيد
حسن نرصالله مبفاجآت اذا وقع اي اعتداء
ستمنع سكان ارسائيل من الهرب بالطائرات
اىل اوروبا .نصح املستوطنني اليهود مبغادرة
ارسائيل اىل البلدان التي استحرضوا منها قبل
ان يبدأ اطالق الصواريخ واجتياز الحدود نحو
الداخل االرسائييل ،يك ال يكونوا مضطرين اىل
دفع امثان حرب جديدة يلوح افقها وتجرهم
اليها قيادتهم.
• تصاعد حدة التوتر عىل جبهة ارسائيل
الشاملية مع لبنان وسوريا يف االشهر االخرية،

على لبنان التحرك
لحماية حقوقه من
االطماع االسرائيلية
تحاول اسرائيل ان تزيد
قدرتها على التحكم
بالحقول النفطية

بعدما ادركت القيادة االرسائيلية ان حساباتها
بالرهان عىل استنزاف قوة حزب الله املنخرط
يف الحرب السورية اىل جانب النظام والجيش
السوري يف كثري من املواقع والجبهات ،كانت
حسابات خاطئة بعدما تحول مجرى الحرب
ملصلحة النظام السوري يف ارسع مام كانت
تتوقع .وبدال من ذلك يخرج حزب الله من
حرب سوريا قوة متمرسة يف قتال الشوارع
والحرب التقليدية عىل السواء ،وميتلك خربة
عملية واسعة.
• الترسيبات والسيناريوات السياسية
والعسكرية املدعومة بتحركات عسكرية
ارسائيلية يف محاذاة الحدود اللبنانية ـ
االرسائيلية ،ومبناورات اعتربت االكرب واالكرث
شموال اشرتك فيها مختلف انواع االسلحة
والتشكيالت الربية والجوية .يف وقت يتحدث
القادة العسكريون والسياسيون االرسائيليون
بالتفصيل عن شكل الحرب املقبلة التي
ستستخدم فيها ارسائيل بشكل كامل وشامل
اساليب الحرب االلكرتونية ،اضافة اىل القصف
الجوي والتغلغل الربي.
• الدعم االمرييك املطلق الرسائيل مع ادارة
الرئيس دونالد ترامب التي اعادت خلط االوراق
واالولويات ،ومعها كل يشء ميكن ان يحصل.
• التحذير االورويب املتكرر من احتامل
عدوان وشيك عىل سوريا ولبنان ،هدفه رضب
حزب الله ما مل تقم ايران والحزب بتفكيك
قواعدهام يف منطقة جنوب سوريا املحاذية
للجوالن املحتل.
• النظرية الثانية تقول ان هذا التهويل ال
ترجمة عسكرية له .فارسائيل تهول بالحرب
لتشكل حائط امان دوليا لها ،وتتفادى الحرب
التي ال مصلحة لها فيها حاليا ،يف انتظار ان
تنجح يف اضعاف حزب الله وتفكيك جبهة
املامنعة .انها طبول الحرب وهي تقرع.
لكن احتامل حصولها ليس قويا استنادا اىل
املعطيات االتية:
• من مصلحة ارسائيل رفع الصوت حول ما تراه
من خطر يف وجود حزب الله يف سوريا ،اىل
جانب النفوذ االيراين يف سوريا ولبنان ،للضغط
عىل االدارة االمريكية التباع سياسة متشددة
تجاه ايران ،كام يخدم عالقاتها بروسيا املوجودة
يف سوريا التي تأمل منها ارسائيل يف ان تؤثر
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عىل النظام السوري وعىل ايران ،وان متنع
الحرس الثوري من تخطي الخطوط الحمر
يف اتجاه ارسائيل يف الجوالن ،كام يف لبنان.
تدرك ارسائيل ان كلفة هذه الحرب ستكون
مرتفعة .هي قادرة عسكريا عىل الحاق اقىص
رضر بلبنان وحزب الله معا ،لكن ال ميكنها
تحمل تداعياتها وخسائرها بفعل قوة النريان
الصاروخية لدى الحزب .ال متلك ارسائيل تصورا
مسبقا عن نهاية الحرب ،وليست متأكدة من
ان النتيجة ستكون مضمونة ،خصوصا وانها
تعلم ان ال وجود لحواجز متنع ايران وسوريا
من دعم الحزب مبارشة يف هذه الظروف .اي
حرب قادمة عىل لبنان سوف متتد اىل سوريا،
وستصبح حربا اقليمية.
• رفض املجتمع الدويل مرشوع الحرب بني
ارسائيل وحزب الله .ما يهم الغرب عدم اغراق
لبنان يف الفوىض وتحويله اىل قاعدة انطالق
لعمليات ارهابية اىل الغرب ،او منصة اطالق
موجة جديدة من النازحني والالجئني.
• الواقع اللبناين ال يتحمل حربا جديدة عىل
غرار حرب متوز  ،2006خصوصا بعدما تفاقمت
ازماته االقتصادية واالجتامعية بسبب تداعيات
الحرب السورية وازمة النازحني .علام ان هذا
املجتمع ،السيام يف مكونه الشيعي ،عاىن منذ
 12عاما اوضاعا قاسية يف الحروب ومواجهات
مع عدوين :االرهاب وارسائيل .لبنان ال يريد
الحرب ،ويعطي اولوية للحلول واملعالجات
الديبلوماسية ،ويفسح يف املجال امام الوساطات
الدولية ،السيام االمريكية منها .لكنه ليس مستعدا
للتفريط بحقوقه ،برا وبحرا ،وهو جاهز للحرب
اذا فرضت او شنت عليه ،متسلحا مبوقف وطني
واحد وقرار كبري اتخذه اركان الحكم واملجلس
االعىل للدفاع ،وفحواه "التمسك بكل حبة تراب
وبكل نقطة نفط والتصدي الي محاولة تعد
ارسائيلية سواء طاولت البلوك النفطي رقم 9
او متثلت يف استكامل بناء الجدار االسمنتي
عىل الخط االزرق ويف نقاط يتحفظ عنها لبنان
وتعود اليه".
الحرب مستبعدة ،لكن برميل البارود جاهز
وكذلك الفتيل .ف َمن سيشعله ام انه قد يشتعل
لسبب ليس يف الحسبان ،او لخطأ يف التقدير؟
كل يشء ممكن ،وكل يشء وارد يف هذه
املنطقة امللتهبة ،ويف سنة املفاجآت.
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ادركت ارسائيل فشل رهانها عىل استنزاف قوة حزب الله يف الحرب السورية.

تدريبات اميركية ـ اسرائيلية
لحرب شاملة

جرت يف شباط الفائت تدريبات امريكية ـ ارسائيلية مشرتكة تحايك العمل يف الدفاع املشرتك
عن ارسائيل يف حال تعرضها لحرب شاملة عىل جبهات عدة موازية ،يف الجنوب من قطاع
غزة ويف الشامل من سوريا ولبنان وحتى ايران ،تطلق خاللها االف الصواريخ والقذائف.
وسيكون عىل ارسائيل ان تتصدى لها دفاعا عن الجبهة الداخلية .لهذه الغاية ،رشعت قوات
كبرية من املارينز التابعة للقوات العسكرية يف الواليات املتحدة يف نرش كمية كبرية من
بطاريات منظومات الدفاع الجوية املضادة للصواريخ عىل طول ارسائيل وعرضها.
هذا التدريب معد ملواجهة خطر واقعي بنشوب حرب عىل جبهات عدة موازية ،وقد
استعد لها الجيش االرسائييل باجراء دراسات نظرية وعملية حول خطر حرب الصواريخ،
وتوصل اىل اقتناع برضورة املساندة االمريكية .منظومة "القبة الحديدية" االرسائيلية الصنع
مبشاركة امريكية ،ال تتوافر بالكميات الالزمة لجبه خطر هجامت باالف الصواريخ .لذا
ستساهم البطاريات االمريكية يف صد تلك الهجامت.
جرت هذه التدريبات يف ظل سلسلة تهديدات للبنان اطلقها وزراء ارسائيليون يف االونة االخرية،
يف مقدمهم وزير الدفاع افيغدور ليربمان الذي هدد باجتياح بري للبنان يف الحرب املقبلة.

اسرائيل تعدّل
توقعاتها االستراتيجية
اجرت قيادة الجيش االرسائييل تعديالت عىل تقييامتها االسرتاتيجية .بعدما وضعت املعركة
ضد ايران وحزب الله يف سوريا ولبنان اىل جانب التنظيامت املتشددة وعىل رأسها "القاعدة"
و"داعش" ،يف املرتبة االوىل من حيث التهديد واالخطار عىل ارسائيل ،اعتربت الوثيقة املعدلة
لـ"اسرتاتيجيا الجيش االرسائييل" التي نرشت اخريا ان "الجبهة الحربية مع الفلسطينيني هي االكرث
احتامال لالندالع ،مع انها تبقى يف املرتبة الثانية من حيث االهمية ومستوى الخطر".
جاء يف الوثيقة املعدلة" :احتامالت االشتعال لن تقترص عىل ما تفعله حركة حامس يف قطاع غزة
وغريها من التنظيامت القادرة عىل اطالق صواريخ دقيقة يف اتجاه البلدات االرسائيلية الجنوبية
وابعد .لكن هناك خطرا واقعيا للتصعيد العسكري يف الضفة الغربية ايضا".
واشارت بعبارات رصيحة اىل ان "عىل الجيش االرسائييل االستعداد لسيناريو متطرف لتطور
مواجهة مبارشة بينه وبني جنود اجهزة االمن التابعة للسلطة الفلسطينية مثلام حصل خالل
اجتياح الضفة عام  ."2002ويربط مراقبون ارسائيليون بني هذه التقييامت والتدهور املتواصل يف
العالقات االمريكية ـ الفلسطينية.

23

24

عدد  - 54آذار 2018

عدد  - 54آذار 2018

الملف

مارلني خليفة

@marlenekhalife

اي حل للجدار مير عرب امريكا.

بناء إسرائيل جدار اإلسمنت:
اللجنة الثالثية و"اليونيفيل" مفتاحا الح ّل

يتحفظ لبنان عن بناء ارسائيل جدارا اسمنتيا يف منطقة رأس الناقورة بسبب خرقه الخط االزرق ،وشموله نقاطا يعرتض عليها
بلغت  13نقطة ،يف حني ترص هي عىل بنائه ،ضاربة عرض الحائط التحذيرات اللبنانية ومحاولة الوساطة االمريكية التي بدأها
نائب مساعد وزير الخارجية االمرييك دايفيد ساترفيلد وتابعها وزير الخارجية االمرييك ريكس تيلرسون
كيف ميكن لبنان الديبلومايس مواجهة االعتداء
االرسائييل الجديد الذي يبدأ برا ليتمدد بحرا اىل
الرثوة النفطية املوعودة؟ يف حني تحاول ارسائيل
التالعب بالحدود الربية اللبنانية وعينها عىل
ترسيم الخط الحدودي البحري وسط النزاع القائم
مع لبنان الذي و ّقع يف  9شباط عقود االستكشاف
والتنقيب مع  3رشكات فرنسية وايطالية وروسية،
متهيدا لبدء عمليات التنقيب يف الرقعتني ()4
و( .)9الرقعة االخرية محاذية للحدود الجنوبية،
وتقع  %5منها ضمن املساحة املتنازع عليها وهي
 860كيلومرتا مربعا.
كان مستبعدا ان تستجيب ارسائيل مناشدة
املجلس االعىل للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية
عب بوضوح عن ان
العامد ميشال عون الذي ّ
هذا الجدار خرق واضح للقرار  .1701وقد
سمع مساعد االمني العام لالمم املتحدة للشؤون
السياسية مريوسالف جنكا الذي استقبله الرئيس

يف قرص بعبدا يف  31كانون الثاين املايض كالما
واضحا ،مفاده ان لبنان يعلق اهمية كربى عىل
الدور الذي يجب ان تلعبه االمم املتحدة ملنع
ارسائيل من بناء الجدار االسمنتي ،عىل طول
الحدود اللبنانية الجنوبية قبل تصحيح النقاط
الـ 13املتحفظ عنها يف الخط االزرق.
لفت ترصيح لجنكا ع ّلق فيه اهمية عىل
اجتامع اللجنة العسكرية الثالثية يف الناقورة
برعاية "اليونيفيل" .يف هذا االطار يشدد الخرباء
الديبلوماسيون الدوليون عىل اهمية حل النزاع
ضمن هذه اللجنة التي تضم ضباطا لبنانيني
وارسائيليني يف حضور ضباط من االمم املتحدة.
يجيب ناطق باسم االتحاد االورويب يف بروكسل
عن سؤال "االمن العام" حول املوضوع بقوله:
"االتحاد االورويب يتابع عن كثب التطورات
املتعلقة مبوضوع االعامل الهندسية يف جنوب
الخط االزرق ،والتي اعلن عنها الجانب االرسائييل.

االتحاد االورويب يدعم موقف "اليونيفيل" بشكل
كيل يف ما يخص اعامل البناء املقرتحة من قوات
الدفاع االرسائيلية .اية اعامل محاذية للخط
االزرق يجب ان تكون متوقعة مع إخطار مسبق
وكاف للسامح بالتنسيق بني الطرفني ،ولتجنب
سوء الفهم ومنع الحوادث .ضبط النفس الذي
ميارسه الطرفان اشارة ايجابية ،واالتحاد االورويب
يرحب بالدور الذي تقوم به قوات "اليونيفيل"،
مبا يف ذلك من خالل اجتامعات اللجنة الثالثية.
ويشجع االتحاد االورويب كل االفرقاء املعنيني عىل
متابعة مسار الحوار".
يتقاطع هذا الرأي االورويب مع اوساط ديبلوماسية
يف االمم املتحدة يف نيويورك تعترب ان اآللية الفضىل
من اجل تحقيق النجاح تكمن يف االستمرار يف
اثارة هذا املوضوع بقوة يف اطار اللجنة الثالثية
مبعية قائد "اليونيفيل".
تم هذا االمر فعال يف االجتامع االخري يف شباط

الفائت .اذ اجتمعت اللجنة الثالثية املمثلة
بضباط من الجيش اللبناين وضباط من جيش
العدو االرسائييل و"اليونيفيل" ،وجرى تناول هذا
املوضوع ،وكان لبنان واضحا انه اذا اقدم الجيش
االرسائييل عىل هذه الخطوة سوف تعترب اعتداء
عىل السيادة.
ال يبدو ان ارسائيل اقتنعت او تراجعت ،غري ان
لبنان قرر مواجهة اي اعتداء ارسائييل جديد بكل
عب عنه
الوسائل والسبل الديبلوماسية وفق ما ّ
املجلس االعىل للدفاع الذي عقد اجتامعا يف 7
شباط .2018
واوضح البيان الصادر عن االجتامع "ان لبنان
يرفض بناء الجدار يف هذه النقطة بسبب انحراف
الخط االزرق  40مرتا داخل االرايض اللبنانية ،ما
سيؤدي اىل فقدان االف الكيلومرتات من الحقوق
البحرية والبلوك ( ،)9كون النقطة الربية املتحفظ
عنها ستكون الركيزة واملنطلق لرتسيم الحدود
البحرية".
هذا يعني مبا ال لبس فيه ان مثة اطامعا ارسائيلية
واضحة ورصيحة يف ثروة الغاز والنفط يف املياه
االقتصادية الخالصة للبنان ،وليست الحدود الربية
اال جرسا للعبور اىل "شفط" الغاز اللبناين.
وترشح اوساط ديبلوماسية لبنانية متابعة لهذا
امللف ،الرتابط بني ترسيم الحدود الربية والبحرية
بقولها" :عند ترسيم الحدود البحرية يتم االنطالق
دوما من الرب اىل البحر ،وعندما يجري االنطالق
من الرب يتم الدخول بعمق اكرب يف البحر ملسافة

ال رأي ملزما ملحكمة العدل الدولية.

تكون مضاعفة بحرا ،وبالتايل فان كل  5امتار عىل
الرب قد تكون  20مرتا يف البحر ،وقد تحتوي هذه
املساحات عىل كميات كربى من الغاز والنفط .لذا
فان تحفظ لبنان اسرتاتيجي".
وردا عىل سؤال حول امكان اثارة هذا امللف
يف مجلس االمن من الحكومة اللبنانية ،اشارت
االوساط الديبلوماسية الغربية يف نيوريورك
اىل انه ميكن لبنان ان يقدم شكوى اىل قيادة
"اليونيفيل" ،وان يثري املوضوع يف الجمعية
العامة لالمم املتحدة ومع مجلس االمن عرب
بعثته الديبلوماسية الدامئة ،خصوصا قبل انعقاد
الجلسة املقبلة حول تقييم القرار  1701املقررة يف
اذار الحايل ،مشرية اىل "ان املسؤولني السياسيني
اللبنانيني والبعثة الديبلوماسية اللبنانية يحتاجون
اىل "لويب" مستمر وف ّعال وقوي اىل جانب اعضاء
مجلس االمن".
وقالت" :من الصعوبة مبكان ارغام االرسائيليني
عىل تغيري موقفهم ،الن هذه الطريق متر واقعيا
عرب الواليات املتحدة االمريكية".
تضيف" :عىل املدى الطويل ،مثة طريق اخرى امام

اللوبي اللبناني ضروري قبل
صدور تقييم القرار 1701

لبنان تتمثل يف تقدميه شكوى اىل محكمة العدل
الدولية التي ال يزال رأيها حول الجدار االرسائييل
عام  2004ماثال يف االذهان ،وشكل حكام قانونيا
فريدا .لكن ،كام نعلم جميعنا ،فان الجدار بني يف
الضفة الغربية وبالتايل فان رأي املحكمة غري امللزم
ال ميكنه ان يشكل فارقا عىل ارض الواقع .كام ان
هذا االمر ال يدعو اىل التفاؤل يف تلك املحكمة الن
ارسائيل ليست عضوا فيها".
يذكر ان املحكمة قالت وقتذاك ان الجدار العازل
يف االرايض الفلسطينية املحتلة غري رشعي وغري
قانوين.
وتخلص اىل ان من االجدى باالرسائيليني "البناء
ضمن الجهة التي تخصهم من الخط االزرق
التي ليست عرضة الية تساؤالت او نزاع .لكن اذا
ارصت عىل البناء يف النقاط املتنازع عليها ،عندها
لن يكون مثة حل قانوين".
هل من املمكن ان تتحرك املجموعة العربية
لتتقدم بشكوى امام محكمة العدل الدولية باسم
لبنان كام فعلت عام  2004يف موضوع الجدار
العازل يف فلسطني املحتلة؟ خصوصا وان الكويت
عضو غري دائم يف مجلس االمن بدءا منذ بداية
السنة الجارية وقد ترتأس املجلس مرتني يف غضون
عامني من عضويتها؟
تجيب االوساط الديبلوماسية اللبنانية" :عندما
تقدمت املجموعة العربية بشكوى ضد ارسائيل
امام محكمة العدل الدولية ،اعطت املحكمة رأيا
غري ملزم بغض النظر عام اذا كانت الدولة عضوا
فيها ام ال ،وهذه املحكمة ال تحاكم بل تعطي
رأيا قانونيا .لكن تجدر االشارة اىل ان املجموعة
العربية يف تلك املرحلة كان موقفها مغايرا تجاه
ارسائيل ،وقد تبدلت الظروف راهنا ،وبالتايل من
الصعوبة ان يقنع لبنان الديبلومايس املجموعة
العربية بتقديم شكوى باسمه يف الهاي".
يف الحراك اللبناين الديبلومايس اثارت مندوبة
لبنان الدامئة لدى االمم املتحدة يف نيويورك
السفرية امال مدليل االمر يف بيانها االول بعد
تسلمها منصبها ،قبل انعقاد جلسة مجلس االمن
يف  24كانون الثاين الفائت ،كذلك ارسلت رسالة
اىل املجلس واالمني العام لالمم املتحدة انطونيو
غوتريس توضح فيها وجهة النظر اللبنانية.
تجدر االشارة اىل ان مندوب لبنان الدائم سابقا يف
عي اخريا احد قضاة
نيويورك السفري نواف سالم ّ
محكمة العدل الدولية.
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اإلتحاد األوروبي مع توافر الظروف اآلمنة

كريستينا السن :عودة الالجئني إلى سوريا لم تحن

قرر االتحاد االورويب املشاركة يف املؤمترات الثالثة املخصصة لدعم لبنان وهي
"سيدر" يف باريس ،و "روما  ،"2وبروكسل حيث مقره والذي سيتناول موضوع
اللجوء السوري .تأيت هذه املشاركة من منطلق مقاربة دول االتحاد لدور لبنان
كرشيك متوسطي وجرس عبور اليها
تحرص دول االتحاد الـ 27عىل استقرار
لبنان ،خصوصا مع وجود قوات
"اليونيفيل" جنوبا ،ويف ظل وجود قرابة
مليون و 800الف نازح سوري عىل اراضيه
قد يصبحون فجأة عىل االرايض االوروبية
يف حال اشتعل الوضع االمني يف لبنان.
وتكثف اوروبا تعاونها مع الدولة
اللبنانية يف شأن مكافحة االرهاب ،وبناء
املؤسسات الحديثة ،وهام عامال استقرار
مهامن بالنسبة اليها ،لذا تعترب االنتخابات
النيابية املقبلة يف ايار مفصال مهام
وتدعمها.
تشري سفرية االتحاد االورويب يف لبنان
كريستينا السن يف حوار شامل مع
"االمن العام" اىل ان االوروبيني يولون
اهمية لتطبيق قانون االنتخاب الجديد،
ومستعدون الرسال بعثة مراقبني خاصة
يف حال طلبت الحكومة اللبنانية ذلك.
بالنسبة اىل مكافحة االرهاب ،يشاطر
االتحاد تجاربه مع االجهزة االمنية
اللبنانية ويف طليعتها "االمن العام" حيث
يقوم تعاون وثيق عرب برنامج االدارة
املتكاملة للحدود ،وخصوصا يف مجال
تحديد املسافرين الذين يشكلون تهديدا
ارهابيا.
■ يف سياق اقليمي هش يبقى استقرار
لبنان بالغ االهمية بالنسبة اىل االتحاد
االورويب .كيف تقرئني التجاذب السيايس
الحاد الذي يحصل بني الحني واالخر؟
□ يبقى استقرار لبنان بالغ االهمية
بالنسبة اىل االتحاد االورويب ،ويكتسب

اهمية اكرب نتيجة سياق اقليمي يستمر
هشا .لذلك عملنا عىل تقوية عالقاتنا
مع لبنان خالل االعوام املاضية ،ملتزمني
العمل بصورة وثيقة اكرث عىل االمن
ومكافحة االرهاب ،وتعزيز النمو
االقتصادي ،واستحداث الوظائف ،والعمل
عىل تحسني الحوكمة ،ومكافحة الفساد،
وتحقيق تقدم يف مجال حكم القانون
وحقوق االنسان ،وبذلك باتت عالقاتنا
اعمق واسرتاتيجية اكرث .وتشكل مؤمترات
الدعم الدولية يف روما وباريس وبروكسل
محطات رئيسية مقبلة .ورغم االختالف
الكبري يف املوضوعات التي ستتطرق اليها،
اي االمن واالستثامرات االقتصادية والدعم
لالجئني واملجتمعات املضيفة ،فاننا نرى
انها مرتابطة يف ما بينها النها تتشاطر
هدفا نهائيا اال وهو دعم االستقرار يف
لبنان وتقوية مؤسسات الدولة .بالنسبة
اىل التجاذب السيايس ،مثة تحديات
خاصة بلبنان ،ولكن هناك تقدم ال بد
من االشارة اليه .بعد اكرث من عامني من
الشغور السيايس ،بدأت مؤسسات الدولة
منذ عام  2017العمل من جديد ،ما مكن
من اجراء تعيينات اساسية يف االدارة
واالجهزة االمنية ،وتحقيق اخرتاقات
ترشيعية كاعتامد قانون املوازنة العامة
االوىل منذ  12عاما .وشمل ذلك ايضا
االتفاق عىل قانون انتخاب واالعالن عن
اجراء االنتخابات النيابية يف ايار املقبل.
يف ترشين الثاين املايض ،تجاوز لبنان ازمة
سياسية اخرى نتيجة تقديم رئيس مجلس
الوزراء سعد الحريري استقالته .وساهم

التعاون بني االطياف السياسية يف تجاوز
هذه املرحلة الصعبة .وقد رحبنا بااللتزام
املتجدد ملجلس الوزراء بالنأي بالنفس عن
اي نزاعات وحروب اقليمية وعن الشؤون
الداخلية للبلدان العربية .وسيويل االتحاد
االورويب عناية خاصة بتنفيذ جميع
االطراف اللبنانيني هذا القرار الذي
اتخذه مجلس الوزراء يف اطار روحية من
الوئام الوطني والتسوية كاولوية قصوى،
كام ذكر يف عدد من االعالنات السابقة،
وخصوصا اعالن بعبدا يف عام .2012
■ اعرب االتحاد االورويب عن استعداده
لدعم العملية االنتخابية املقبلة مبا يف
ذلك ارسال بعثة ملراقبة االنتخابات .هل
من تفاصيل اكرث حول هذا املوضوع؟
□ يكتسب اجراء االنتخابات النيابية يف 6
ايار املقبل اهمية قصوى العطاء املواطنني
اللبنانيني الحق يف ان ينتخبوا و ُينتخبوا
يف املجلس النيايب للمرة االوىل منذ عام
 .2009اننا واثقون بان الحكومة ستظهر
القيادة املطلوبة الجراء االنتخابات
بطريقة شفافة وسلمية .يدعم االتحاد
االورويب التحضريات الجراء االنتخابات،
وكام اعادت التأكيد املمثلة العليا لالتحاد
االورويب فيديريكا موغرييني خالل زيارتها
الثانية للبنان العام املايض ،فان االتحاد
االورويب مستعد لنرش بعثة مراقبني
لالنتخابات يف حال وجهت الحكومة
اللبنانية دعوة يف هذا الخصوص ،وهو امر
فهمنا انه سيحصل يف القريب العاجل.
تطبيق القانون االنتخايب الجديد من
االمور التي سيوليها املراقبون اهتاممهم
بالتأكيد.
■ قرر مجلس الرشاكة الثامن بني لبنان
واالتحاد االورويب ان االتحاد سيقدم للبنان

سفرية االتحاد االورويب يف لبنان كريستينا السن.

دعام تقنيا يف مجال وضع اسرتاتيجيا
وطنية لبنانية ملكافحة االرهاب .ماذا
تحقق من ذلك؟ هل من تفاصيل عن
التعاون مع اجهزة مكافحة االرهاب
االوروبية يف ضوء اجتامع روما-2؟
□ ساهم االتحاد االورويب يف افهام
النموذج املحتمل السرتاتيجيا مكافحة
االرهاب يف لبنان عرب ارسال خرباء من
مختلف الدول االعضاء فيه ملشاطرة
تجاربهم الخاصة .يقع عىل عاتق مجلس
الوزراء اتخاذ قرار تشكيل هيئة وطنية
يجب ان تتألف من ممثلني عن كل
الجهات املعنية التي يتوجب عليها وضع
وثيقة ميكن احالتها يف نهاية املطاف
لنيل موافقة السلطات الوطنية .يلتزم
االتحاد تقديم مساعدة فنية لوضع هذه
اآللية حيز التنفيذ.

على مجلس الوزراء
تشكيل هيئة وطنية
تعنى باالرهاب
نأي لبنان بنفسه
اولوية اوروبية

■ ماذا عن برنامج االدارة املتكاملة
للحدود املتعلق بامن املطار والطريان
والتعاون يف الوقاية من التطرف
ومكافحته؟
□ يف اطار برنامج االدارة املتكاملة

للحدود ،يعمل االتحاد االورويب مع
االمن العام يف مطار بريوت منذ عام
 ،2013خصوصا يف دعم العاملني يف
مخترب مراقبة الجوازات والوثائق
الذين يقيض عملهم بتحديد االرهابيني
املحتملني واملجرمني الخطرين .من خالل
برنامج تدريب وتوفري املعدات وادلة
االستخدام ،عزز الربنامج كفاية عنارص
االمن العام يف تحديد املسافرين الذين
يشكلون تهديدا .يف املقابل ،قدم خرباء
االمن العام تدريبا عىل كشف الوثائق
املزورة ملوظفي السفارات االوروبية
واجهزة امنية يف قربص واالردن وبولندا
واململكة املتحدة .عالوة عىل ذلك،
يدعم برنامج االدارة املتكاملة للحدود
يف الوقت الراهن االمن العام يف تنفيذ
النظام االمن الدارة الحدود الذي
سيسمح بتطبيق اجراءات الكرتونية
للتدقيق يف معلومات جوازات سفر
القادمني اىل مطار بريوت واملغادرين
منه وتسجيلها وتخزينها .وستسمح
هذه البيانات املدخلة بشكل الكرتوين
لالمن العام بتحليل وتسيري اجراءات
املسافرين مبزيد من الرسعة والدقة،
مع ربط جميع مكاتبه عىل املعابر
الحدودية يف الوقت الفعيل .باالضافة
اىل ذلك ،ستسمح بتبادل البيانات
بفاعلية اكرب مع االجهزة االمنية اللبنانية
واالقليمية واالوروبية .بالنسبة اىل
التعاون يف مجال منع التطرف ومراقبته،
ومن خالل مرشوع بدأ تنفيذه اخريا،
سيتعاون االتحاد االورويب مع جميع
الوزارات املعنية والجيش اللبناين وقوى
االمن الداخيل واالمن العام لتعزيز قدرة
اجهزة التوقيف الدارة السجناء املتطرفني
العنيفني ،وتحسني ظروف التوقيف
وبرامج التاهيل املتوافرة للسجناء
الراشدين ،ودعم التأهيل واعادة الدمج
االجتامعي للسجناء ،وتحسني ظروف
توقيف االطفال مع ايالء انتباه خاص
للمتهمني او املدانني بارتكاب جرائم
متصلة باالرهاب.

27

28

عدد  - 54آذار 2018

■ هل من تفاصيل عن التعاون وعنيفا ،ولكن ال احد يقول بانه ينبغي
االورويب مع الجيش واالجهزة االمنية دمجهم يف لبنان.
اللبنانية ويف طليعتها االمن العام؟
□ عمل االتحاد االورويب مع االمن العام ■ بصفتك سفرية لالتحاد يف لبنان كيف
يف عدد من املشاريع ،منها املقررات تنقلني صورة النزوح السوري وما يسببه
الخاصة بامن الفضاء االلكرتوين ،وانشاء للبنان من اعباء ،اىل املفوضية االوروبية؟
نظام شامل وامن لبيانات االدارة سيمكن □ يدرك االتحاد االورويب وقيادتنا
االمن العام من تسيري جميع البيانات السياسية وكذلك مواطنونا جيدا العبء
املتعلقة بدخول وخروج الزوار (االجانب االستثنايئ الذي يستمر لبنان يف تحمله
واملواطنني) التي ستجري مقارنتها بقواعد والجهود التي يبذلها .فقد زارت املمثلة
بيانات اللوائح السود ملكافحة االرهاب العليا لالتحاد فيديريكا موغرييني لبنان
والجرمية املنظمة وجميع اشكال التهريب مرتني عام  2017وقبلها عام  2016لالطالع
بطريقة افضل .ويدعم االتحاد ايضا انشاء عن كثب عىل ما يجري واخذ االنطباعات
مركز تدريب جديد للعاملني فيه .كام عىل االرض .تضاف هذه الزيارات اىل
اطلق املرحلة الثانية من برنامج االدارة تلك التي قام بها للبنان عدد من مفويض
املتكاملة للحدود املعروفة ببيانات امن االتحاد ومن اعضاء الربملان االورويب
االدارة املتكاملة للحدود ،مام سيسمح وسواهم من صانعي القرارات املهمني.
لالمن العام بربط جميع نقاط مراقبة يفهم الشعب يف اوروبا ما يعنيه للبنان
الحدود بعضها مع بعض مبا يف ذلك املطار .ان يكون البلد الذي يسجل اعىل نسبة
ومع هذا املرشوع الجديد ،سيتاح لحراس الجئني للفرد يف العامل .لذا فان االتحاد
الحدود يف املستقبل ،الوصول املبارش اىل االورويب هو الجهة املانحة االكرب ملعالجة
جميع نقاط الدخول والخروج من االرايض تداعيات االزمة ،وقد حشد للبنان دعام
اللبنانية ،وسيكونون قادرين عىل التأكد كبريا هو حاليا اكرث بست مرات مام كان
مام اذا كان اي فرد مطلوبا او موضوع عليه قبل االزمة.
اي طلب خاص عىل املستوى الدويل
(االنرتبول) .ومن املتوقع ان يدخل هذا ■ ماذا عن مؤمتر بروكسل املقبل؟ هل
املرشوع حيز التنفيذ خالل هذا العام ،ستكون هناك تعهدات مالية تساهم يف
وميكن ان يتيح نجاحه املزيد من فرص انعاش االقتصاد اللبناين ام سيكون الدعم
التنسيق بني االتحاد االورويب واالمن العام .كالميا فحسب؟
□ سيق ّوم مؤمتر بروكسل الحاجات
■ تشدد مؤمترات عدة تعقد يف اوروبا االنسانية الكبرية التي سببها النزاع داخل
عىل موضوع ادماج الالجئني يف مجتمعات سوريا ويف املنطقة ،والدعم الذي يجري
الدول املضيفة .هل هذه هي السياسة تقدميه يف اطار االستجابة .وسريكز بصورة
خاصة عىل الطريقة التي ميكن بها مساعدة
الرسمية لالتحاد االورويب؟
□ موقفنا هو نفسه موقف االرسة بلد كلبنان تأثر بشكل كبري بالنزاع ،وعىل
الدولية ككل واالمم املتحدة .ان افضل الطريقة التي ميكن بها مساعدة هؤالء
حل لالجئني السوريني هو عودتهم اىل اللبنانيني الذين يعيشون يف مناطق فيها
بلدهم االم ،ونحن نفهم ان هذا ما تريده عدد كبري من الالجئني .وسرياجع املؤمتر
ايضا الغالبية الساحقة من السوريني التعهدات التي قطعها مجتمع املانحني يف
عندما ميكن ضامن امن كل فرد وسالمته مؤمتر بروكسل الذي عقد يف العام املايض
وكرامته عىل اساس طوعي .اننا نتطلع ويدعو اىل املزيد من الدعم هذه السنة
اىل بلوغ هذه اللحظة ،ونرى انها مل تحن وما بعدها لتلبية الحاجات التي تحددها
بعد .الوضع يف سوريا ما زال مضطربا الحكومة اللبنانية.
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شباط وسيحدث االمر عينه يف عامي
 2019و.2020
■ مثة عقبات تحول دون تصدير عدد
من السلع واملنتجات اللبنانية اىل االتحاد
االورويب .هل ذللت بعض هذه العقبات؟
□ ينص اتفاق الرشاكة بني االتحاد االورويب
ولبنان عىل تحرير التجارة وتحديدا عىل
الغاء الحواجز امام التصدير ،وقد تم حاليا
الغاء غالبية التعرفات .لكن بطبيعة الحال،
يجب ان تلبي السلع التي يستوردها
االتحاد متطلباته الفنية ،السيام يف ما
يتعلق بسالمة املنتجات واملعايري الفنية
والتوضيب ووضع العالمات .وال تنطبق
هذه املتطلبات عىل لبنان فحسب ،بل
عىل اي بلد يرغب يف التصدير اىل سوق
االتحاد .تهدف هذه القواعد اىل حامية
صحة املستهلكني االوروبيني وسالمتهم.
ومن شأن تلبية هذه املعايري ان تساعد
لبنان عىل التجارة يف اماكن اخرى حول
العامل .يف الواقع ،يجب ان ال ننىس ان
املزيد من البلدان تعتمد معايري اعىل
واكرث تطلبا.
استقرار لبنان بالغ االهمية بالنسبة اىل االتحاد االورويب.

■ ما هو دور االتحاد االورويب يف قضية
تقليص موازنة االونروا يف لبنان بعد
تقليص الدعم االمرييك لها ،وهل سيزيد
االتحاد االورويب من حصته فيها؟
□ يبقى االتحاد والدول االعضاء الجهة
املانحة الرئيسية للفلسطينيني وكذلك
لالونروا يف املنطقة ولبنان .تستكمل
مساهمتنا السنوية يف موازنة االونروا
والتي تبلغ  82مليون اورو بتمويل عدد
من املشاريع .عىل سبيل املثال ،لدينا
حاليا يف لبنان مشاريع تزيد قيمتها عن
 50مليون اورو يف قطاعات مختلفة ،من
بينها تأهيل مخيم نهر البارد ومساكن
وبنى تحتية يف مخيامت مختلفة ودعم
التعليم والتعليم املهني والتدريب
والصحة وما اىل ذلك من املجاالت التي

نعمل فيها .ويتم ايالء عناية خاصة
بالجئي فلسطني االكرث عوزا ومن بينهم
الالجئون من سوريا والالجئون يف لبنان
غري املسجلني .كام قالت املمثلة العليا
لالتحاد االورويب فيديريكا موغرييني يف
 6شباط الفائت امام الربملان االورويب،
فان دعم االونروا مهمة انسانية وهي
من مصلحة العامل اجمع .ويبذل االتحاد
قصارى جهده لتجنب التداعيات
الناجمة عن قرار الواليات املتحدة
ولضامن التزام مستمر من جانبها .وقد
رفع االتحاد اساسا دعمه االخري لالونروا،
واتخذ قرارا بترسيع اول دفعة مجدولة
للوكالة لعام  ،2018اذ ان املفوضية
االوروبية سترصف الدفعة املجدولة
لعام  82( 2018مليون اورو) مع نهاية

لبنان يسجل اعلى نسبة
لجوء للفرد عامليا
ملتزمون العمل اكثر
على االمن وتعزيز النمو
ومكافحة الفساد
مستعدون لنشر بعثة
مراقبني لالنتخابات

■ اتخذ االتحاد االورويب موقفا مخالفا
للواليات املتحدة االمريكية يف شأن
القدس ،مرصا عىل حل الدولتني وترك
القدس اىل املفاوضات النهائية .لكن هل
يستطيع فرض رأيه مع االدارة االمريكية
الجديدة؟
□ بالنسبة اىل القدس ،لالتحاد االورويب
ولبنان املوقف نفسه .يؤمن بأن الحل
الوحيد للنزاع يف الرشق االوسط هو حل
الدولتني ،عىل ان تكون القدس عاصمة
دولة ارسائيل وعاصمة دولة فلسطني
وفق خطوط عام  .1967يجب تحقيق
تطلعات الجانبني وينبغي ايجاد طريقة
من خالل املفاوضات لحل وضعية القدس
كعاصمة مستقبلية للدولتني .وقد اعربت
املمثلة العليا فيديريكا موغرييني بوضوح
عن موقفنا لوزير الخارجية االمرييك
ريكس تيلرسون ،وكذلك لرئيس الحكومة
االرسائيلية بنيامني نتنياهو.
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تحقيق
غاصب مختار

لجنة اإلدارة والعدل تكمل عمل هيئة تحديث القوانين

فورا ،خصوصا وان مجلس النواب سيد نفسه
وهو الذي يقرر يف النهاية.

الساحلي :تعديالت قانونية للتش ّدد في مكافحة الفساد

بني لجنة االدارة والعدل النيابية وهيئة تحديث القوانني صلة رحم متينة .تولتا
معا انجاز الكثري من التعديالت عىل الكثري من القوانني ،فحلت هذه محل تلك يف
بعض االحيان ،والعكس صحيح .كانت النتيجة "طبخ" القوانني اللبنانية القدمية
■ ما هي القوانني التي تبحثها لجنة االدارة
وعرصنتها وتسهيلها وتحديثها
برئاسة النائب ياسني جابر ملراجعة الحكومة يف
هذا الخصوص.

انشئت هيئة تحديث القوانني يف مجلس النواب
عام  1996بقرار من رئيس املجلس نبيه بري،
وهي تسمى يف القانون لجنة برملانية موازية تضم
عددا من النواب املتخصصني باصول الترشيع،
اضافة اىل االستعانة مبجموعة من القضاة ورجال
القانون املتخصصني مبجاالت الترشيع املختلفة
عىل غرار كل برملانات العامل.
مهمة الهيئة اعادة النظر تباعا يف كل القوانني
االساسية ،لتكون متوافقة مع املعطيات واملفاهيم
املتطورة ،ومنسجمة مع الكثري من القوانني
املقارنة واالجتهادات القضائية الحديثة .كام ان
خالصة اعاملها تحال عىل اللجان النيابية املختصة
عرب تبنيها من نائب او بعض النواب باقرتاحات
قوانني ،لتخضع مجددا لعملية التدقيق والتعديل
والصياغة ،ولتأخذ طريقها يف ما بعد اىل الهيئة
العامة للمجلس.
بدأت الهيئة درس امكان تحديث القوانني بتوجيه
من رئيس املجلس ،واجرت اعادة صياغة لقوانني
املوجبات والعقود وبعض احكام قانون اصول
املحاكامت املدنية ،قانون العقوبات ،قانون اصول
املحاكامت الجزائية ،بعض احكام قانون التجارة،
قانون العمل حيث اقرتحت الغاء مجلس العمل
التحكيمي ،وايالء بت قضايا العمل اىل قاض منفرد
ينظر يف النزاع ضمن مهلة ستة اشهر .كام تولت
اعداد دراسة للطرق املتاحة لتعديل الدستور
اللبناين لرفعها اىل رئيس مجلس النواب لالطالع
عليها وابداء الرأي فيها.
كذلك اقرتحت عددا من القوانني الحديثة املهمة
مل تستكملها ،الن عملها تراجع بشكل تلقايئ
بسبب تقدم عمل لجنة االدارة والعدل النيابية
التي توىل رؤساؤها مثل النواب اوغست باخوس
ومخايل ضاهر وحاليا روبري غانم رئاسة هيئة
تحديث القوانني تباعا ،والن لجنة االدارة والعدل

هي االساس يف مناقشة وتحضري كل اقرتاحات
القوانني املحالة من النواب ومشاريع القوانني
املحالة من الحكومة اىل مجلس النواب .تولت
لجنة االدارة والعدل عمليا اعادة النظر يف القوانني
القدمية ،وتعديل عدد منها كليا او جزئيا.
ر ّد مقرر لجنة االدارة والعدل النائب نوار
الساحيل توقف عمل هيئة تحديث القوانني
اىل ان لجنة االدارة والعدل حلت محلها عمليا،
الن الرابط بينهام هو تحديث القوانني .ورشح
لـ"االمن العام" تفاصيل القوانني التي اعادت
لجنة االدارة العدل تعديلها وصياغتها ،والقوانني
الجديدة التي اقرتحتها ،وبعضها اقره مجلس
النواب يف جلساته العامة.
■ ما الفارق بني عمل لجنة االدارة والعدل وهيئة
تحديث القوانني؟
□ هيئة تحديث القوانني مل تجتمع كثريا .لكن
لجنة االدارة والعدل مطبخ مجلس النواب ،بل اهم
لجنة يف الربملان الن اكرث من  %90من القوانني متر
عربها او تعود اليها بعدما متر يف اللجان املختصة،
وهي التي تعنى بالصياغة القانونية الي قانون.
بالتايل فان اكرثية اعضائها هم من املحامني او
القانونيني وال ميثلون كتلهم النيابية سياسيا ،بل
ان الكتل اختارت من بني اعضائها رجال القانون
ليكونوا اعضاء يف هذه اللجنة.
■ ماذا انجزت اللجنة حتى االن؟
□ منذ سنوات عملنا عىل دراسة الكثري من
اقرتاحات ومشاريع القوانني التي تعنى مبوضوع
الفساد وتحديث القوانني اللبنانية املوجودة.
لكنها ويا لالسف ال تنفذ .هناك نحو  35قانونا
صدرت عن مجلس النواب خالل السنوات املاضية
ومل يتم تنفيذها ،فشكل الرئيس بري لجنة خاصة

والعدل ملكافحة الفساد وتقوية االجهزة الرقابية
يف الدولة؟
□ اهم هذه القوانني التفتيش املركزي وقد
نفضناه كله ،ديوان املحاسبة ،مجلس شورى
الدولة والقرارات التي يتخذها وال تطبق ،والبعض
اعترب ان هذا املوضوع سيايس علام انه يتعلق
حرصا بحقوق الناس ،هيئة ادارة املناقصات التي
ستصبح يف التسمية الجديدة "ادارة الصفقات
العمومية" ،وقد اعطيناها صالحيات واسعة جدا.
بالنسبة اىل قانون "ادارة الصفقات العمومية"،
فهو مهم جدا وقد طورناه بحيث وسعنا صالحية
ادارة املناقصات يف التفتيش املركزي لتشمل كل
مؤسسات الدولة والبلديات واتحادات البلديات،
لتمر عربها حكام الصفقات التي تفوق قيمتها
 500مليون لرية .وهذا يستدعي توسيع مالك ادارة
املناقصات النها عاجزة يف حالتها الحارضة عن
القيام باملهامت االوسع .يفرتض ان يكون القانون
جاهزا خالل اذار ،واعتقد ان رئيس املجلس لن
يحيله عىل اي لجنة اخرى بل مبارشة عىل الهيئة
العامة .هناك قانون مهم جدا انجزناه وصدر
رسميا ،هو قانون حق الوصول اىل املعلومات.
ويعترب من القوانني الحديثة التي تجاري العرص،
ويوفر نوعا من الشفافية بني العمل السيايس
واالداري وبني املواطن ،ويسمح له باالطالع
عىل القرارات التي تتخذها الوزارات واالدارات
العامة والبلديات واتحادات البلديات ،بدخول
املوقع االلكرتوين لالدارة املعنية .اذا كان الدخول
االلكرتوين غري متاح ،فله الحق يف تقديم طلب
خطي اىل االدارة للحصول عىل كل املعلومات،
ماعدا تلك املتعلقة باالجهزة العسكرية واالمنية
والدفاعية ،فهي محظورة مبوجب القانون .ويا
لالسف هذا القانون صدر لكنه غري مطبق كام
يجب.ايضا هناك قانون خفض عقوبة املسجون،
وقد تم تعديل قانون العقوبات لهذا الهدف،

مقرر لجنة االدارة والعدل النائب نوار الساحيل.

بحيث يسمح للقضاء بخفض عقوبة الشخص
املحكوم اذا كان حسن السلوك وال يوجد يف حقه
ادعاء شخيص وامىض فرتة معينة من محكوميته،
وحتى لو كان مثة ادعاء شخيص وتم اسقاطه،
وانشئت لهذه الغاية محكمة خاصة هي عبارة
عن غرفة يف محكمة االستئناف تبت خفض
العقوبة بعد ان يرفع لها قاض مختص تقريرا
بطلب من املحكوم لخفض العقوبة .لكن هنا
استثناءات ،فال يتم خفض عقوبة املحكومني
بجرائم ارهاب او تجارة مخدرات ،او مس امن
الدولة واالموال العامة.
■ امل تساهم هيئة تحديث القوانني يف تعديل
بعض القوانني؟
□ طبعا هناك قوانني عملت عليها هيئة تحديث
القوانني ،وبعضها وصل اىل لجنة االدارة والعدل،
وكان يل رشف رئاسة لجنة فرعية العادة دراسة
كل مواد قانون اصول املحاكامت الجزائية.
نحاول تطوير القانون بحيث نحفظ حقوق
الدفاع للمدعى عليهم ويتم ترسيع املحاكامت،
والتخفيف قدر االمكان من التوقيفات االحتياطية
النها دليل تخلف .يف املبدأ العام للقانون املتهم
بريء حتى تثبت ادانته .لكن يف لبنان ويا لالسف
املتهم يبقى يف السجن حتى تثبت براءته ،وال
يجوز توقيف اي شخص قبل ان تتوافر دالئل
كافية الدانته ومع ذلك يبقى بريئا حتى تثبت
ادانته.
■ هل تدرسون تعديل قوانني اخرى تهم
مصلحة املواطن؟

لجنة نيابية خاصة
ملتابعة تنفيذ القوانني
غير املنفذة

□ طبعا ،هناك تعديل قانون حامية املستهلك
وهو يهم كل املواطنني ،ونحن نحاول بالتنسيق
مع وزاريت العدل واالقتصاد ان نطور القانون
بحيث يصبح لوزارة االقتصاد الحق يف ردع
املخالف واملرتكب فورا .مثة خالف مع وزارة
العدل حول االجازة ملوظف بتسطري محرض
ضبط او مخالفة او عقوبة من دون العودة اىل
حكم قضايئ ،النها سلطة للقايض وهو يقرر ما
اذا كانت هناك نية جرمية من وراء املخالفة.
اما وزارة االقتصاد فتسأل :اذا دهمت مستودعا
لالغذية او املواد االستهالكية الفاسدة ،اال يجب
ان يتم فورا ردع املخالف عرب ضبط او غرامة
او اقفال املؤسسة او املحل مدة من الوقت،
ليشكل ذلك رادعا قويا لغريه؟ حاليا اترأس
لجنة فرعية تضم ممثلني عن وزاريت العدل
واالقتصاد لدرس بعض هذه االمور التقنية
املتعلقة بتعديل القانون للوصول اىل تفاهم.
لكننا سنصل حكام اىل قانون يردع الفاسدين
واملفسدين الذين يعرضون حياة املواطن
للخطر عرب االغذية واالدوية الفاسدة ،والتي
تشكل جرما جزائيا ومخالفة ادارية يجب ردعها

■ ماذا عن تعديل قانون مجلس شورى الدولة
وماذا يتضمن؟
□ نعمل عىل تعديل بعض احكام قانون مجلس
شورى الدولة لجهة تنفيذ القرارات واالحكام
القضائية الصادرة ملصلحة املواطن ضد الدولة،
وقد عدلنا املادتني  93و 126من نظام مجلس
الشورى ،بحيث اصبحت قرارات املجلس ملزمة
لالدارة وكل الوزارات ،وعىل السلطات االدارية
ان تتقيد بها وتنفذها وفقا لوقوعها تحت طائلة
املسؤولية اذا اراد املواطن املعني تنفيذها .وقد
انشأنا مبوجب التعديل وحدة ادارية خاصة
تعنى مبتابعة تنفيذ قرارات مجلس الشورى
لدى مختلف االدارات والوزارات املعنية
ويرأسها قاض مكلف يعمل يف ارشاف رئيس
مجلس الشورى.
■ هل من قوانني خاصة لها عالقة مبكافحة
الفساد؟
□ كل هذه القوانني لها عالقة مبكافحة الفساد.
مكافحة الفساد تتم اوال بتطوير القوانني ،وثانيا
بتقوية اجهزة الرقابة املستقلة التي ال تتأثر
بالسياسة والتي لديها صالحيات باملالحقة
واملعاقبة .عندما يصبح الوزير او املسؤول ملزما
الذهاب اىل ادارة املناقصات ال ميكنه ان يعقد
الصفقات التي تثار حولها اسئلة وشكوك .عندما
يصبح من حق التفتيش املركزي توقيف او
محاسبة مدير عام او موظف كبري او التفتيش
يف كل مؤسسات الدولة نكون قد تقدمنا كثريا
يف مكافحة الفساد .نحن نعمل عىل منع الوزير
من حق رفض مساءلة املوظف يف وزارته ،ووسعنا
صالحية هيئات الرقابة.
■ كيف تصف تجاوب النواب والوزراء مع عملكم
يف تعديل نصوص القوانني؟
□ ال شك يف ان كل الكتل السياسية متحمسة
الجراء هذه االصالحات والتغيريات والتعديالت
عىل القوانني .لكن العربة تبقى دامئا يف التنفيذ.
نحن نقوم دامئا بواجبنا وهو الترشيع ،لكن
السؤال هل ستنفذ السلطة التنفيذية املتمثلة
بالحكومة القوانني ام ال؟
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ونتائج التعداد ،وهذا ليس مبستغرب ،حيث
هناك اعداد كبرية من الفلسطينيني يبحثون كام
اخوانهم اللبنانيون عن املكان املناسب الذي
يستطيعون من خالله تأمني لقمة العيش .بالطبع
هذا ال يعني مغادرتهم لبنان نهائيا لكن بشكل
موقت .وقد اظهرت نتائج التعداد ان الكثري من
العائالت نصفها يف لبنان والنصف االخر يف اماكن
االرتزاق واىل ان يحقق الله اهدافنا يف دولتنا
املستقلة وعودتنا اىل ارض وطننا فلسطني الخالية
من االحتالل .بالتأكيد سيجمع شمل العائالت
الفلسطينية وينتهي التناقض يف االعداد.

تعداد الالجئين الفلسطينيين ركيزة معالجة أوضاعهم

متمسكون بـ"األونروا" ّ
وحق العودة
سفير فلسطني:
ّ
مع صدور نتائج التعداد العام للسكان واملساكن يف املخيامت والتجمعات
الفلسطينية يف لبنان ،بالرشاكة بني ادارة االحصاء املركزي اللبناين والجهاز املركزي
لالحصاء الفلسطيني عام  ،2017بدأت التأويالت حول الدوافع واالهداف ،حتى
وصل االمر بالبعض اىل تصوير النتائج عىل انها مؤامرة تندرج يف اطار تصفية
قضية حق العودة
من املهم جدا التأكيد عىل ان هذا التعداد ال
يدخل يف عملية حساب من تبقى من الالجئني
الفلسطينيني يف لبنان ،وليس الهدف منه نقض
االرقام املسجلة لدى "االونروا" والدولة اللبنانية،
امنا انجاز منظومة بيانات ذات جودة عالية
وحديثة حول السكان واملساكن يف املخيامت
والتجمعات الفلسطينية يف لبنان ،الستخدامها
الغراض التخطيط واتخاذ القرارات يف ما يتعلق
مبعالجة اوضاع القاطنني ضمن نطاقها .بالتايل
يؤمن الصحاب القرار املعلومات التي تساعد
عىل رسم املخططات والربامج الالزمة يف ضوء
دراسة الوضع الراهن لالجئني يف لبنان.
وألن هذا التعداد يشكل ركيزة مهمة يف
معالجة اوضاع الالجئني الفلسطينيني يف لبنان
من الناحية االنسانية ،واقرار الحقوق املمكنة
اىل حني عودتهم اىل فلسطني ،وضعت السلطة
الفلسطينية ،بتوجيهات مبارشة من رئيسها
محمود عباس ،كل امكاناتها عرب سفارة دولة
فلسطني يف لبنان النجاز هذا التعداد ،ومتابعة
دقيقة من السفري ارشف دبور الذي رشح
لـ"االمن العام" االهداف والغايات.
■ التعداد هو االول من نوعه يف لبنان وفق
التفاوت يف تقدير االرقام واملعطيات .كيف
تنظرون اىل هذه الخطوة؟
□ صحيح انه االول من نوعه ،لكن علينا ان
ال نغفل ان وكالة غوث وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني ("االونروا") مرجع اسايس نتمسك
به كام مديرية الشؤون السياسية والالجئني
واالمن العام اللبناين لجهة عدد املسجلني من
الالجئني الفلسطينيني يف لبنان .وهذا ما نحرص
عليه .لكن ،مبا ان هذه الخطوة قد انجزت

وخرجت باالرقام واملعطيات التي توصلت اليها،
ينبغي ان نأخذ يف االعتبار ان التعداد مل يلحظ
الالجئني الذين يعملون خارج لبنان لكسب
رزقهم يف محاولة تحسني ظروفهم املعيشية،
وهم رشيحة كبرية .اما من ناحية نظرتنا اىل هذه
الخطوة ،فنحن نرى اهمية لجهة معرفة البيانات
السكانية واالجتامعية لالجئني الفلسطينيني يف
لبنان ،لعل ذلك يشكل ركيزة مهمة يف عملية
معالجة اوضاعهم املاسأوية الصعبة وبخاصة يف
مجاالت العمل والسكن ،ضمن القوانني املعمول
بها يف لبنان ،ووفق القوانني والترشيعات الدولية.

■ ما الهدف املركزي من وراء اجراء هذا
التعداد؟
□ هذه الخطوة جاءت بتوافق وقرار رسمي
لبناين من خالل مجموعة العمل اللبنانية املؤلفة
من كل الكتل الربملانية املمثلة يف مجلس النواب
اللبناين ،بعد نقاشات وحوارات طويلة يف ما
بينها للوصول اىل برنامج عمل موحد للتعاطي
مع ملف اللجوء الفلسطيني يف لبنان .ال بد من
االشارة اىل التنسيق الكامل بني كل ما جاء من
مكونات لبنانية وتتمثل يف لجنة الحوار اللبناين
 الفلسطيني واملرجعيات واالطر الفلسطينيةاملمثلة يف سفارة دولة فلسطني لدى الجمهورية
اللبنانية .تم توقيع اتفاق تعاون بني الحكومتني
اللبنانية والفلسطينية كلفت مبوجبها دائرتا
االحصاء املركزي يف البلدين اجراء هذا التعداد
ادراكا منهام الهمية معرفة البيانات السكانية
واالجتامعية لالجئني الفلسطينيني يف لبنان .وهذا
اساس لجنة وضع برنامج عميل يحايك السياسات
االجتامعية واالقتصادية العامة ،ويشكل ركيزة
مهمة يف معالجة هذا امللف الذي طال انتظاره

السيام عىل صعيدي العمل والسكن .كذلك
اوضح التعداد الطبيعة الهرمية للهيكل العمري
لالجئني ،ومستويات التعليم ،والعدد الحقيقي
لليد العاملة ،والحالة الصحية لالجئني .هنا
اسجل تقديري وتفاؤيل بأن مثة جدية لبنانية
للوصول اىل تفاهم حول انهاء معاناة الالجئني
الفلسطينيني ،ومنحهم الحق الطبيعي يف العيش
بكرامة االنسان.
■ ما اهمية اجراء تعداد لالجئني الفلسطينيني
بعد عقود من وجودهم يف لبنان؟
□ كان هناك تباين يف الرؤى بني مكونات
املجتمع اللبناين لجهة التعاطي مع هذا املوضوع،
سواء يف ملف العمل ام السكن ،لذلك كان ال
بد من اجراء تعداد كهذا لتستطيع املرجعيات
اللبنانية البناء عىل اليشء املقتىض ،ووضع
الحلول املناسبة التي تكفل العيش الكريم
لالجئ الفلسطيني املقيم يف هذا البلد الشقيق
املحتضن للقضية الفلسطينية يف كل املجاالت،
والتي تؤكد ان جوهرها واساسها وعنوانها هم
الالجئون الذي كفل لهم املجتمع الدويل من
خالل قراراته ذات الصلة.
■ كونكم داعام اساسيا لهذا املرشوع املنجز،
هل انتم راضون عن النتائج؟
□ هذا املرشوع هو نتاج تنسيق مشرتك
لبناين  -فلسطيني يف كل املجاالت .لعل ذلك
يساهم يف اقرار الحكومة اللبنانية املراسيم
التطبيقية للقانون املعدل عام  2010والخاص
بتعديل العمل يف قانون العمل مبا يجيز لالجئ
الفلسطيني العمل ،واقرار الوثيقة اللبنانية التي
تبنتها مجموعة العمل اللبنانية كام جاء يف كلمة
دولة الرئيس سعد الحريري يف اثناء مؤمتر اعالن
نتائج التعداد يف الرسايا الحكومية.
■ هل كان هذا التعداد كامال لكل االماكن التي
يوجد فيها الالجئون؟
□ شمل هذا التعداد  12مخيام لالجئني يف لبنان،

سفري دولة فلسطني لدى لبنان ارشف دبور.

وحواىل  156تجمعا للفلسطينيني يف محاذاة
املخيامت ،وتم اعتامد نظام معلومايت متطور متثل
يف استخدام االجهزة اللوحية لتعبئة البيانات بدل
االستامرات الورقية املعتادة .كام جرى التحقق من
استكامل هذه البيانات وصحتها من خالل ربط
االستامرة باملوقع الجغرايف للوحدات السكنية،
واعتامد احدث نظم املعلوماتية الجغرافية ،ما
شكل نقلة نوعية يف العمل االحصايئ املستقبيل

يف ادارة االحصاء املركزي من حيث التأثري املبارش
عىل الجودة الكلية للمرشوع ،والجدول الزمني،
والنتائج املتوقعة.
■ برز تناقض كبري بني اعداد الالجئني املسجلني
لدى "االونروا" ونتائج التعداد .اىل ماذا يعود
ذلك؟
□ نعم هناك فارق كبري بني سجالت "االونروا"

االرقام الرسمية
تضم سجالت وزارة الداخلية والبلديات  592,711الجئا فلسطينيا مسجال حتى كانون
االول  ،2016فيام بلغ عدد الالجئني املسجلني لدى وكالة "االونروا"  459,292الجئا حتى
تاريخ اذار .2016
اشارت النتائج اىل ان نحو  %7,2من الالجئني الفلسطينيني ا ّميون ال يستطيعون القراءة والكتابة،
بينام بلغت نسبة االلتحاق بالتعليم لالفراد من  3اىل  13سنة  .%9,36كام اظهرت النتائج ان نسبة
البطالة بلغت  %18,4من االفراد املشمولني يف القوى العاملة ،وشكل الفلسطينيون يف املخيامت
حواىل  ،%72,8والنسبة الباقية توزعت عىل الجنسيات السورية واللبنانية وجنسيات اخرى.
 -1عدد االرس يف الزيجات املختلطة فلسطيني  -لبناين :الزوج فلسطيني الجئ والزوجة لبنانية
( .)3707الزوج لبناين والزوجة فلسطينية الجئة (.)1219
 -2تعرتف الحكومة اللبنانية رسميا بوجود  12مخيام فلسطينيا هي :برج الرباجنة ،شاتيال ،مار
الياس ،الضبية ،عني الحلوة ،املية ومية ،الرشيدية ،البص ،برج الشاميل ،الجليل (ويفل) ،نهر
البارد ،البداوي.
 -3التعداد جاء بعدما وقعت الحكومتان اللبنانية والفلسطينية مذكرة تفاهم يف  19ترشين االول
 2016استنادا اىل قرار مجلس الوزراء رقم  1يف  25اب  ،2016وبعد تحضريات استمرت عامني.

■ مثة خشية من ان تكون نتائج التعداد توطني
مقنع؟
□ التعداد ونتائجه فقط لوضع الربامج يف ما يخص
النهوض باملستوى املعييش لالجئ الفلسطيني يف
لبنان اىل مستوى العيش الكريم .هذا الشعب
الالجئ جزء ال يتجزأ ،وال ميكن الحد ان يجزئه
من الشعب الفلسطيني املتمسك بهويته الوطنية
والنضالية ،والذي اذهل العامل اجمع مبستوى
تضحياته وبسالته وصموده وارصاره عىل انتزاع
حقه يف تقرير مصريه بنفسه من دون تدخل
خارجي من احد كائنا من كان ،وحقه يف استقالله
الوطني وعودته اىل دياره وممتلكاته التي ابعد
عنها قرسا ،وهذا ما كفلته له القوانني والرشائع
الدولية ذات الصلة ،وال تستطيع قوة يف االرض ان
تفرض عليه ما ال يريده.
■ هل من جدول عن الالجئني الفلسطينيني
وتعدادهم داخل املخيامت وخارجها؟
□ اظهرت نتائج التعداد ان نحو  65.4%من
الالجئني يقيمون يف املخيامت ،مقارنة بـ55%
منهم يقيمون يف التجمعات الفلسطينية
واملناطق املحاذية لها .كام جاء يف بيان االحصاء
ان مثة  78897الجئا داخل املخيامت ،و37652
الجئا يف التجمعات املحاذية للمخيامت ،و57874
الجئا يف التجمعات االخرى .كام اوضح التعداد
ان عدد الفلسطينيني النازحني من سوريا بلغ
 18601نازح ،واظهرت النتائج تزايدا ملحوظا
يف اعداد غري الفلسطينيني الذين يقطنون داخل
املخيامت والتجمعات الفلسطينية ،حيث بلغ
عدد النازحني السوريني من بني هؤالء 30368
نازحا معظمهم يف بريوت.
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أي معايير علمية في اإلستطالعات اإلنتخابية
تعتمدها مؤسسات الدراسات واإلحصاء؟

منذ دخول البالد يف مدار االنتخابات النيابية املقررة يف  6ايار ،واملهل الدستورية املرتبطة بها ،تزدهر اعامل املؤسسات املتخصصة
يف الدراسات واستطالعات الرأي العام الرشاد الراغبني يف الرتشح اىل هذه االنتخابات ،و"قياس" احجامهم وقدراتهم االنتخابية
وشكل التحالفات املمكنة ،ومعاينة توجهات الرأي العام وتصنيفها قبل اتخاذ القرارات النهائية
مهمة املؤسسات االحصائية ان توفر للناس
االجوبة عن كل االسئلة املطلوبة ،وقراءة التحوالت
اذا حصلت ،متهيدا لتحديد آليات التعاطي معها
وطريقة االفادة منها .لذلك مل تعد لالحصاء
فحسب كام يعتقد البعض خطأ .االحصاء هو احد
العلوم التي تدخل ضمن علم االستطالع استنادا
اىل ما تقول علوم السياسة ،االجتامع ،الجغرافيا،
الربمجة االلكرتونية ،التحليل الذي يتطلب
دراسات معمقة يف العلوم السياسية ،اضافة اىل
علم الدميوغرافيا.
قياسا بالحاجة اىل متابعة اعامل هذه املؤسسات،
التقت "االمن العام" عددا من املسؤولني والعاملني
يف هذه املؤسسات ،ووجهت اليهم اسئلة موحدة
سعيا اىل سرب غور املهامت التي تقوم بها ،وتوجيه
النصح واالرشاد وااليحاء بالرتشيح او عدمه وبناء
التحالفات لخوض املواجهات االنتخابية املنتظرة
وفق قانون يطبق يف لبنان للمرة االوىل.
هذه االسئلة طرحت عىل كل من الرئيس التنفيذي
لرشكة "ستاتيستكس ليبانون" ربيع الهرب ،ومدير
"مركز االحصاء والتوثيق" كامل فغايل ،والباحث
يف مؤسسة "الدولية للمعلومات" محمد شمس
الدين ،وكانت منهم هذه االجابات.
■ ما هي املعايري العلمية واالدارية التي تؤخذ يف
االعتبار عند وضع اي دراسة احصائية؟
□ الهرب :اهم املعايري معرفة الواقع السكاين
يف الدائرة املنوي دراستها ،ومعرفة شاملة
للتوزع الجغرايف والدميغرايف للناخبني ،ومن
ثم يجري تطبيق بروتوكول الدراسة الذي
يتم تطبيقه وفق اآللية املتدرجة االتية :فهم
املوضوع املنوي درسه ،ترجمته اىل استامرة
اسئلة ،وضع عينة سليمة وفق قاعدة علمية
رياضية صحيحة ،وضع الخرائط الالزمة ،وضع
الربمجيات املتوافرة بحسب استامرة االسئلة،

■ كيف تتم عملية اختيار العينات يف دوائر
انتخابية مختلطة مذهبيا وطائفيا؟
□ الهرب :يجري وضع عينة متثيلية بتقسيم االقالم
اىل جزر ،بحيث يتم استخراج عينة عىل اساس
ما يعرف بـ probability Proportional to
 ،Size Sampleوبطريقة عنقودية ،بحيث يتم
متثيل العناقيد بحسب حجمها ووفق مناطق
توزعها .اختيار العينة هو اساس االستطالع،
وبالتايل فان اي خلل يف تحديد ينعكس وبصورة
كاملة عىل دقته وصحته .من ابز تقنيات اختيار
العينات اعتامد املراحلSystematic choosing :
technique، Quota sampling, Probability
Proportional to Size, Cluster sampling،
Multistage sampling technique

ربيع الهرب.

الهبر :استطالعات الهاتف
والوسيلة االعالمية
واملوقع االلكتروني غير
صحيحة ومضللة
استخراج النتائج ،تحليل حسايب احصايئ للنتائج،
فالتحليل الكتايب والتبسيطي لهذه النتائج.
□ فغايل :علينا اوال تحديد الهدف من الدراسة.
فالخيارات تختلف بني مرشح يود معرفة
حظوظه التخاذ موقف من الرتشح ،حزب او
تحالف يود تقييم وضعه االنتخايب وتحديد نقاط
قوته وضعفه لوضع خطة عمل مرحلية ،حزب

محدود من املستطلعني (نحو  20مستطلعا)
ملعرفة كيفية فهم االسئلة املطروحة ،ومن ثم
يتم تعديل االسئلة يف حال تبني صعوبة فهمها،
واعتامد االستامرة بصورة نهائية الجراء االستطالع
الذي غالبا ما يكون من خالل املقابلة املبارشة
مع املستطلعني ،ويف احيان قليلة يكون من
خالل الهاتف او االنرتنت .يشكل اعداد االستامرة
املرحلة االوىل من االستطالع والدراسة ،اما املرحلة
الثانية فهي تحديد حجم العينة وتوزعها الطائفي
واملناطقي.

يود تحديد الدوائر التي ميكنه الرتشح فيها ،او
تحديد التحالفات االنسب له واملقاعد املناسبة
لرتشيح اعضائه .ييل هذه املرحلة صوغ اسئلة
موضوعية رشطها االساس ان ال تتضمن بشكل
غري مبارش االجوبة ،مثال :ما رأيك يف موقف
الزعيم الذي ادى اىل االستقرار .واخريا اختيار
عينة متثل الدائرة االنتخابية.

□ فغايل :لكل طريقته .انا اعتمد العينة
العشوائية البسيطة ،واقوم باختيارها من جميع
بلدات واحياء وقرى الدائرة بنسب تتطابق مع
عدد املقرتعني ،فتطاول جميع الطوائف ،وتغطي
الخصوصيات السياسية واالنتخابية الجغرافية.
ويف الحي يتوجب استفتاء ناخب واحد كل
خمسة او عرشة ابواب.

□ شمس الدين :يف البداية يتم تحديد الهدف
من االستطالع او الدراسة مثل معرفة واقع حزب
معني وقوته ،او شخصية معينة ،او نظرة املواطنني
اىل الحكومة واملسؤولني ،او تقييم عمل معني .يف
هذا االطار ،يتم اعداد استامرة تتضمن عددا من
االسئلة التي تتناول املوضوع املطلوب ،ويجب
ان تكون هذه االسئلة علمية وغري موجهة ،فال
يوحي السؤال بالجواب .بعدها يتم اجراء اختبار
لالستامرة من خالل طرح االسئلة عىل عدد

□ شمس الدين :يتم تحديد العينة تبعا للحجم
السكاين يف املنطقة املستطلعة .كلام كانت
العينة كبرية كانت نسبة الخطأ اقل ،وبشكل
عام قد متثل العينة نسبة  %1 - %0.5من
حجم السكان املستطلعني .عىل سبيل املثال
يقدر حجم السكان البالغني يف منطقة معينة
فوق  18سنة بنحو  100الف شخص يكون
حجم العينة ما بني  500و 1000مستطلع .واذا
كان نحو الفني او اكرث كان ذلك افضل لتقليص

هامش الخطأ .يتم توزيع العينة تبعا لحجم
كل مدينة او بلدة يف هذه املنطقة ،وايضا تبعا
لحجم كل طائفة موجودة .عىل سبيل املثال،
يف قضاء زحلة يبلغ عدد الناخبني املسجلني
 173الف ناخب يرتواح حجم العينة حدا ادىن
ما بني  865و 1730مستطلعا ،ويتم توزيعها
تبعا لحجم املدن والبلدات يف القضاء ،وطائفيا
توزع وفقا للرتكيبة الطائفية :سنة  %28اي

■ هل تعطي العينات صورة شاملة ومتثل كل
الرشائح املستهدفة ليكون االستطالع دقيقا؟ وما
هو هامش الخطأ يف التقدير؟
□ الهرب :العينات اذا كانت دقيقة متثل معظم
الرشائح ،واذا مل يتم متثيل الرشائح ينبغي تكبري
حجم العينة اىل مدى ال يزيد نسبة الخطأ
من النوع الثاين الناتج من عملية االستجواب.
اما نسبة الخطأ فيجب ان ال تتخطى %2.83

كامل فغايل.

فغالي :تغطية جميع
املناطق اساس الن
للجغرافيا السياسية تأثيرا
كبيرا على االنتخابات
 242مستطلعا اذا كان الحجم االجاميل 865
مستطلعا ،الشيعة  %16اي  138مستطلعا،
الروم الكاثوليك  %19اي  165مستطلعا ،املوارنة
 %16اي  138مستطلعا ،الروم االرثوذكس
 %9.5اي  82مستطلعا ،ارمن ارثوذكس  %5اي
 43مستطلعا ،طوائف مسيحية اخرى  %6اي
 52استامرة ،فيتم عندها متثيل كل طائفة تبعا
لحجمها االنتخايب.

من العينة .عادة ،ان االستطالعات التي يجري
العمل فيها بطريقة منهجية وتقنية ال تخطئ،
وغالبا ما تقل نسبة الخطأ عن  ،%0.5وبالتايل
فان كل استطالع يجري تنفيذه من دون خرائط
دقيقة ودالة ،ومتوالية رقمية arithmetic
 ،progressionال يكون استطالعا علميا .بالتايل،
نرى غالبا استطالعات تجرى بواسطة الهاتف او
من دون خرائط يف امليدان تقوم بتحديد الجزر
االحصائية املستهدفة ،وذلك ما يؤدي حتام اىل
ارتفاع شديد يف نسبة الخطأ ،وخاصة بالنسبة
اىل نتائج املراحلتني الثانية والثالثة وما فوق.
تجدر االشارة ،اىل ان جميع االستطالعات التي
تجرى بواسطة اتصال املستفتى بوسيلة اعالمية،
او موقع الكرتوين ،او تصويت عرب الهاتف ،هي
احصاءات غري صحيحة ومضللة .وبالتايل ساقطة
من الناحية العلمية ،وقد حددها القانون
االمرييك بـ" ،"row voteومنع نرشها عىل الهواء
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بواسطة وسائل االعالم ،او مناقشة نتائجها،
او التعليق عليها يف املناظرات ،وحرص اعالن
نتائجها كتابة يف وسيلة االستطالع نفسها من
دون تعليق او تحليل.
□ فغايل :هذا النوع من العينات يعطي
صورة ممثلة التجاهات التصويت لدى
الناخبني .تغطية جميع املناطق الجغرافية
اساس الن للجغرافيا السياسية تأثريا كبريا
عىل االنتخابات ،يف لبنان كام يف جميع دول
العامل .منذ القرن التاسع عرش تقرتع غالبية
الواليات االمريكية للحزب عينه ،لذا ينتظر
الجميع نتائج واليات محددة لحسم النتائج.
يف الصيغة النسبية يصبح هامش الخطأ اقل
بكثري من الصيغة االكرثية ،الن اي نسبة للخطأ
لن تؤثر يف ربح او خسارة اكرث من مقعد.
ميكن لهامش الخطأ ان يرتاوح يف اي استطالع
ما بني صفر ومئة يف املئة ،ذلك يتعلق بهدف
االستطالع .اذا كان الهدف معرفة امكان
تحقيق ثلث املقاعد وكانت النتائج متقاربة
من الثلث ،سيكون من الصعب التأكد من
النتيجة يف ما لو كانت تفوق او تنقص ببضعة
مقاعد .اذا كان الهدف مثال تحديد الالئحة
التي ستفوز باملقعد املاروين او االرثوذكيس يف
طرابلس ،ميكن تحديد الالئحة بسهولة بعد
استطالع الرأي الن االقوياء سيتقدمون داخل
لوائحهم ،ولكن اي قرار انتخايب من الرئيس
ميقايت او "املستقبل" يقيض مبنح املرشح
املسيحي بعض االصوات التفضيلية يف امكانه
وضع املرشح املسيحي يف طليعة املرشحني.
ميلك رؤساء االحزاب قدرة كبرية عىل اختيار
املقاعد التي يفضلون من خالل تنظيم بسيط
لتوزيع االصوات.
□ شمس الدين :بكل تأكيد يتم متثيل كل
املناطق والطوائف وتكون عينة صحيحة
وممثلة وتعطي صورة شاملة .طبعا هنالك
هامش خطأ يرتاوح ما بني  %2و %5زيادة او
نقصان ،وكلام كانت العينة كبرية تراجع هامش
الخطأ اىل ادىن من . %1
■ من املعروف ان هناك فئة من الناخبني مل
تنتظم يف اطار حزيب ،وال تقرر من تنتخب اال

محمد شمس الدين.

شمس الدين :قسم
كبير من املقترعني
ينتظر املغريات للتوجه
الى الصندوق
يف ربع الساعة االخري .كيف تقدرون هذه الفئة
وما نسبتها؟
□ الهرب :هذا قول خاطئ وشائع .بالتايل فان
الشهر االخري يشمل اعالن الناس عن والءاتهم
وخياراتهم .يتفاوت عدد املرتددين بني منطقة
واخرى .اما يف املناطق التي لديها اكرب نسبة تردد
فهي ال تتعدى من 8اىل  %10يف اسوأ االحوال.
هنا تجدر االشارة اىل انه حتى الناخبني الحزبيني
يرتكون يف القانون النسبي قرار التفضيل للحظة
االخرية ،حيث يقومون بتفضيل هذا املرشح او
ذاك يف معزل عن قرار حزبهم.
□ فغايل :يبلغ حجم من ال يحددون خياراتهم
مسبقا حواىل  ،%20ويتوزعون عىل  3فئات:
 -1املرتددون وغالبيتهم غري مسيسني يتأثر قسم
كبري منهم بالبيئة السياسية عشية االنتخابات.
وهم يشكلون ظاهرة اصطلح عىل تسميتها

"املوجة االنتخابية" كـ"الحالة العونية" مثال التي
سادت عشية انتخابات  ،2005وقسم مرتدد بني
اللوائح واملرشحني.
 -2التي ارتبطت باكرث من زعيم او مرجع
سيايس ،وتجد نفسها اليوم يف حرية .ما يزيد
حريتها الغموض السائد بالنسبة اىل التحالفات.
يخىش الناخب املتعدد الوالء ان ال يتمكن من
ارضاء الجميع .ففي طرابلس مثال عندما تجد
عددا كبريا من الناخبني كانوا يحافظوا عىل
ارتباط وثيق مع كل من الرئيس نجيب ميقايت
والوزراء محمد الصفدي وارشف ريفي ومحمد
كبارة ،من املرجح ان يتوزع هؤالء املرشحني
عىل ثالث او اربع لوائح.
 -3هم الذين يقرتعون يف مقابل خدمة او مبلغ
مايل ،وهم عادة يعرفون مسبقا من سيقدم
هذه الخدمة .لذلك نرى هؤالء يف حرية من
امرهم يف ظل الروايات عن غياب التمويل،
وهم ينتظرون اىل حني معرفة مصادره.
□ شمس الدين :طبعا ميكن تقدير حجم هذه
الفئة ،وهو يختلف بني منطقة واخرى وبني طائفة
واخرى ،وقد يصل احيانا اىل ربع املستطلعني
تبعا لحدة املنافسة االنتخابية .تعلمنا ان قسام
كبريا منهم ينتظر املغريات والوعود يك يتوجه
اىل صندوق االقرتاع ،وهم يشكلون فئة تعزز
املنافسة بحجم ارتفاع املغريات.

37

38

عدد  - 54آذار 2018

عدد  - 54آذار 2018

تقرير
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روما  :2 -فرصة تاريخ ّية
لوضع قواعد لألمن في لبنان
يعطي انعقاد مؤمتر روما  2 -منتصف اذار اشارة االنطالق لسلسلة مؤمترات دولية
داعمة للبنان ستعقد يف القسم االول من هذا العام .واذا كان هذا املؤمتر يصب يف
خانة الدعم العسكري واالمني ،فان مؤمتر سيدر 1-يف باريس يهدف اىل دعم لبنان
اقتصاديا ،يف حني يشكل مؤمتر بروكسل منربا لدعم لبنان اجتامعيا وحياتيا

مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع واالمن العميد مارون حتي.

يشكل مؤمترا روما ـ  1وروما ـ  2حجر الزاوية
لبناء رشاكة امنية عسكرية مؤسساتية دولية بني
الدول املشاركة والجيش والقوى االمنية اللبنانية،
والنتائج التي ستصدر عنه ستكون ترجمة عملية
للدعم الكبري الذي تعرب عنه باستمرار االرسة
الدولية ،والتي تهدف من خالله بشكل اسايس اىل
متكني الدولة اللبنانية من بسط سلطتها وحدها
عىل كل االرايض والحدود اللبنانية .وبالتايل ترسيخ
مبدأ الدولة القوية والقادرة ،املخولة وحدها
استخدام القوة عىل االرايض اللبنانية.
"االمن العام" التقت العميد الركن مارون حتي،
مستشار الدفاع واالمن لرئيس مجلس الوزراء
سعد الحريري ،بعد مشاركته يف مؤمتر روما 1-
ويشارك حاليا ايضا يف كل التحضريات الجارية
النعقاد روما .2 -
يقول العميد حتي" :بعد ثالث سنوات ونيف عىل
التئامه يف نسخته االوىل يف  17حزيران ،2014

يعقد مؤمتر روما  2 -يف  15اذار ،يف ظل تحضريات
مكثفة له بدأت منذ حزيران املايض ،وستعرض
الدول املشاركة خالل املؤمتر ملا تنوي تقدميه
كمساعدة لالجهزة االمنية الرشعية ،بعدما متت
مناقشة الخطتني االسرتاتيجيتني اللتني نظمتهام
كل من وزاريت الدفاع والداخلية يف اجتامعات
سابقة .تتميز هاتان الخطتان بشموليتهام،
اضافة اىل اعتامدهام اساليب ولغة عمل مشرتكة
وواضحة ،فضال عن ارتكازهام عىل التجارب
والخربات .وهام تشتمالن عىل بنود عدة ابرزها:
 تستندان اىل سياسة وطنية لالمن والدفاعيضعها مجلس الوزراء ،وترتكز اساسا عىل خطاب
القسم والبيان الوزاري والترصيحات الرسمية
الركان الدولة.
 اسرتاتيجيا وطنية لالمن والدفاع تنظم عىلمستوى املجلس االعىل للدفاع ترتكز عىل:
• اسرتاتيجيا وطنية امنية تضعها وزارة الداخلية.

• اسرتاتيجيا وطنية دفاعية تضعها وزارة الدفاع
وتكون شاملة.
• اسرتاتيجيات اخرى تضعها وزارات اخرى معنية
بصورة غري مبارشة باالمن والدفاع.
ا -تنظم املديرية العامة لقوى االمن الداخيل
واالمن العام وامن الدولة والدفاع املدين،
اسرتاتيجيا وطنية لالمن الداخيل واملديرية العامة
لالمن العام اسرتاتيجيا وطنية لالمن العام.
ب -تنظم قيادة الجيش اسرتاتيجيا وطنية
عسكرية ،وهي التي يجب ان ترشح اي جيش
يف حاجة اليه البالد ،وما هي القدرات الواجب
ان تتوافر لديه لتنفيذ املهامت االسرتاتيجية التي
يحددها لنفسه عىل اساس البندين ا وب".
ويشري العميد حتي اىل ان روما " 2 -يشكل
استمرارا ملؤمتر روما  1-الذي كانت نتائجه
مشجعة جدا .اذ ان لبنان وعكس ما يراه
املشككون كان قد حصل عىل نسبة عالية من
املطالب التي رفعها اىل الدول املشاركة ،ان لجهة
الهبات او املساعدات او املساهامت املالية
واللوجستية".
ويؤكد ان التأجيل الذي حصل بالنسبة اىل موعد
انعقاد املؤمتر سببه انشغال ايطاليا باالنتخابات
فيها ،والتي صودفت يف  4اذار.
عن املشاركني يف املؤمتر ،يوضح ان هناك اكرث
من  45دولة ومنظمة مشاركة ابرزها مجموعة
الدعم الدولية للبنان .ويعزو القرار الدويل املتمثل
يف االرصار عىل امليض يف تقديم الدعم للقوات
املسلحة اللبنانية اىل "ان الدول املشاركة ترى ان
استقرار لبنان االمني يشكل واحة امان ومنفعة
ليس له فحسب ،بل لسائر دول املنطقة .علام
ان االستقرار االمني عىل امتدادات واسعة وهذا
يصب يف مصلحة الجميع .اضافة اىل ان االرسة
الدولية ترى ان من الرضوري وجود رشكاء
مهمني لها مثل لبنان يف منطقة الرشق االوسط.
كام ان هذا الدعم يشكل اعرتافا من املشاركني
بالضغط غري العادي الذي يتعرض له الجيش
والقوى االمنية اللبنانية ،وادراكا للتحديات االمنية

متكني القوى االمنية من بسط سلطتها عىل كل الحدود.

الخارجية والداخلية التي يواجهونها حاليا يف
حفظ امن الحدود مع سوريا والعمل مع قوات
"اليونيفيل" للمساعدة يف الحفاظ عىل الهدوء
عىل طول الخط االزرق .كذلك يثمن املجتمع
الدويل موقف لبنان الذي نجح يف الحفاظ عىل
توازنه الداخيل وامنه .فاللبنانيون اظهروا وعيا
وادراكا لخطر الحرب ،لذا فهم يبتعدون عنها قدر
االمكان".
يضيف حتي" :التعاون الذي تبديه كل االجهزة
االمنية يف ما بينها والنتائج التي حققها هذا
التعاون ،اكان يف مكافحة االرهاب او يف مواجهة
تجارة املخدرات والرسعة يف القاء القبض عىل
اخطر املجرمني ،اعطى هذه الدول ثقة اكرب بهذه
القوى وبقدراتها العملية".
اما جدول اعامل املؤمتر ،بحسب مستشار

رئيس الحكومة ،فسيكون "متقنا ومدروسا
ويركز بشكل اسايس عىل مناقشة اسرتاتيجيا
خمسية امنية عسكرية مفصلة تشمل بنودا
تتعلقبالدفاع االقتصادي والعمل الديبلومايس
واالعالم والدفاع الخارجي واالمن الداخيل .وقد
وضعت هذه االسرتاتيجيا كل من وزاريت الدفاع
والداخلية .رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري
سيتناول يف كلمته التي سيلقيها يف روما السياسة
الوطنية لالمن والدفاع التي تحدد الخطوط
العريضة لالتجاه الذي سيذهب اليه لبنان،
والتي يتفرع منها ملفان اساسيان :االول يتناول
اسرتاتيجيا وطنية امنية تضعها وزارة الداخلية،
والثاين يتطرق اىل اسرتاتيجيا وطنية دفاعية
تضعها وزارة الدفاع وتشمل الدفاع عن الحدود
واملحافظة عىل االمن الداخيل ،فضال عن السياسة

حتى كوريا الجنوبية!
قدمت كوريا الجنوبية للبنان خالل مؤمتر روما  1 -هبة هي عبارة عن تجديد كامل ملراكز
العمليات ،اضافة اىل برامج خاصة الدارة العديد واالفراد.
وقدمت قربص مساعدة يف مجال عمليات البحث واالنقاذ يف البحر والتي هي حاليا من الرشوط
املطلوب توافرها للمبارشة يف عمليات التنقيب يف البحر.

مجموعة الدعم الدولية للبنان
تضم مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان االمم املتحدة واالتحاد االورويب وجامعة الدول العربية
وحكومات الصني وفرنسا واملانيا وايطاليا وروسيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة االمريكية.
شكل املجموعة االمني العام السابق لالمم املتحدة بان يك مون والرئيس اللبناين السابق ميشال
سليامن من اجل حشد الدعم واملساعدة الستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات الدولة ،وتحديدا من
اجل تشجيع الدعم للجيش اللبناين ،والالجئني السوريني يف لبنان واملجتمعات اللبنانية املضيفة،
والربامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت باالزمة السورية.

املالية املقرتحة لالستثامر يف االمن يف لبنان.
ويلفت اىل ان دخول لبنان يف دائرة الدول النفطية
يحتم طرح بنود جديدة عىل الطاولة تتعلق بهذا
امللف".
وما اذا كانت مثة رشوط معينة تفرضها الدول
عىل لبنان يف مقابل تقديم مساعداتها العسكرية
او اللوجستية له ،يؤكد العميد حتي ان هذا االمر
"مل يحصل يف اي يوم من االيام ،بل عىل العكس
فان هذه الدول تظهر دقة عالية يف التعاطي مع
هذا امللف ،اذ انها تأخذ دامئا يف االعتبار موقع
لبنان الجغرايف وحدوده .يف املقابل ،مل يطالب
لبنان يوما بامتالك اسلحة هجومية بل اسلحة
دفاعية فقط ،متكنه من الدفاع عن نفسه اوال وعن
حدوده وتساعده يف تنفيذ كل القرارات الدولية
سواء  1701او اي قرار دويل اخر يحمي االستقرار
واللبنانيني من اية مخاطر عسكرية قد تتأىت الي
سبب من االسباب .تجدر االشارة اىل ان الدول
الداعمة تسعى دامئا اىل مراعاة تحقيق القدرة
التوافقية العمالنية للقوات املسلحة اللبنانية مع
قواتها ( ،)interoperability operationalوما
ذلك اال دليال اضافيا عىل الثقة التي تتمتع بها
القوات الرشعية امام املجتمع الدويل".
عن الهدف الرئييس الذي يطمح لبنان الوصول
اليه من خالل هذه االسرتاتيجيا االمنية ،يؤكد ان
الغاية املنشودة يف نهاية املطاف "متكني الجيش
من العودة اىل الحدود للدفاع عنها ،وتسليم االمن
يف الداخل اىل القوى االمنية".
ويشدد عىل رضورة ان ترتافق كل الخطوات
واملؤمترات الداعمة للقوى االمنية اللبنانية
مع "قيام الدولة بوضع قانون تخصص مبوجبه
نسبة مئوية من الناتج الداخيل االجاميل اللبناين
لالستثامر يف الدفاع واالمن ،االمر الذي سيساعد
العسكريني واالمنيني عىل وضع خطط مستقبلية
طويلة االمد .علام ان التمويل املستمر يشكل
اساسا يف وضع اي خطة اسرتاتيجية .واذا كان
العنوان الرئيس والعلني ملؤمتر روما  2 -هو دعم
قدرات الجيش والقوى االمنية وتطويرها ،اال ان
الهدف السيايس للدول املشاركة يبقى تعزيز
الحامية الدولية لالمن واالستقرار يف لبنان ،مع
التأكيد عىل رضورة االستمرار يف اعتامد سياسة
النأي بالنفس التي ميكنها وحدها ان تشكل
مظلة حامية للبنان يف ظل الحرائق املندلعة
حوله يف اكرث من بلد".
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أردوغان ينحاز إلى روسيا واألكراد ّ
يفضلون األسد

العالقة األميركية ـ التركية عند "مفترق عفرين"
الهجوم الرتيك العسكري ضد مناطق االكراد انطالقا من عفرين خلط االوراق مجددا .وضع االكراد امام خيارات السيىء واالسوأ،
بني ان يقبلوا بالتعاون مع نظام الرئيس بشار االسد او الرضوخ للرئيس الرتيك رجب طيب اردوغان .مد النظام السوري بجرعة
انتعاش بعدما عرض عليه االكراد دخول مناطقهم ،فيام عرضت عليه تركيا صفقة االعرتاف به يف مقابل التعاون ضد االكراد
يف وقت تصدر شكوك كردية عميقة حيال
املوقف الرويس ،ويقول مسؤولون اكراد
ان روسيا وضعتهم امام خياري االستسالم
لرتكيا او االستسالم للنظام السوري ،فان
شكوكا تركية تصدر يف شأن املوقف االمرييك،
ويقول مسؤولون اتراك ان واشنطن منحازة
اىل االكراد وتضغط عىل تركيا لوضع ضوابط
وقيود زمنية عىل عمليتها العسكرية.
ال يشء انتهى يف سوريا الن وضعها عالق
يف دائرة "الالحسم العسكري والالحل
السيايس" .بعدما اوحت روسيا انها قبضت
عىل زمام الحل السيايس وفتحت الطريق
امام مؤمتر سوتيش ،وهو اول مؤمتر من
نوعه بني املعارضة والنظام ،اقدمت
واشنطن عىل خلط االوراق من جديد مع
االعالن عن تشكيل جيش كردي قوامه 30
الف مقاتل مدربني تدريبا جيدا ،مزودين
احدث االسلحة الحكام السيطرة عىل مناطق
حدودية سورية مع العراق وتركيا ،غنية
بالرثوة النفطية والزراعية.
رس ع
هذا التطور اشعل الغضب الرتيك و ّ
يف عملية تركية عسكرية للسيطرة عىل
عفرين الكردية غري الداخلة يف نطاق املظلة
االمريكية .لكن الرئيس رجب طيب اردوغان
يف وضع حرج للغاية ،وهامش املناورة لديه
ضيق وخياراته محدودة .فهو غاضب جدا
من الدعم العسكري االمرييك لالكراد ،لكنه ال
يستطيع اغالق قاعدة "انجرليك" احتجاجا.
وهو غري راض عن االحتضان الرويس السيايس
لالكراد وارشاكهم يف مؤمتر سوتيش ،لكنه غري
قادر عىل مقاطعة موسكو وتجاهلها .وهو
غري متقبل فكرة بقاء الرئيس بشار االسد،
لكنه يجد نفسه واقعيا امام خيار التنسيق
معه لوأد املرشوع الكردي يف شامل سوريا.

لكن ماذا عن هذا املرشوع؟ هل يلقى
مصري نظريه العراقي الذي التقت ضده تركيا
وايران وتخلت عنه امريكا ،ام ان حسابات
امريكا يف سوريا مختلفة ،واالسد ليس رئيس
الحكومة العراقية حيدر العبادي وبغداد
ليست دمشق؟
يف الواقع ،مثة عوامل تدفع واشنطن اىل
الرهان عىل الورقة الكردية ،من بينها
سيطرة وحدات "قسد" ("قوات سوريا
الدميوقراطية") عىل نحو  %25من مساحة

موسكو تتحني
الفرصة لتوسيع الفجوة
بني انقرة وواشنطن

اكراد سوريا يخشون تكرار تجربة اكراد العراق.

االرايض السورية ،وهي تحظى بقدرات
عسكرية معتربة عىل االرض .وهو ما ساعدها
عىل تحقيق تقدم كبري يف مواجهة "داعش"
حتى انهت نفوذه عند الضفة الرشقية لنهر
الفرات يف دير الزور .واذا كانت االدارة
االمريكية اكدت ان عفرين ليست ضمن
نطاق عمليات التحالف الدويل يف سوريا ،اال
ان الرتتيبات االمنية التي قررتها واشنطن قد
تؤدي اىل ترسيم حدود مناطق النفوذ التي
تسيطر عليها "قسد" وعزلها عن مناطق
نفوذ النظام السوري .وهو ما يعنى تصاعد
فرص الحكم الذايت لالكراد وبناء منوذج
سوريا الفيديرالية .وهو ما ترفضه تركيا.
ميكن القول ان هناك مواجهة سياسية
تركية  -امريكية تلوح يف االفق ،خصوصا وان
تقدم االمريكيني خطوات جديدة نحو ترسيم
حدود مناطق النفوذ الكردي بالتزامن مع
خوض تركيا عملية "غصن الزيتون" يف

عفرين ،وتلويحها بالذهاب بعيدا للدفاع
عام تعتربه تهديدا المنها القومي يف اشارة
اىل منبج ،يكشف غياب فرص التفاهم بني
انقرة وواشنطن .علام ان العالقة التاريخية
تقف يف مهب الريح ،خصوصا مع انعطافة
تركيا رشقا نحو موسكو ،والتامهي مع محور
موسكو ـ ايران يف االزمة السورية.
صحيح ان واشنطن اخذت مخاوف تركيا،

واشنطن تحاول
املوازنة بني االكراد واالتراك
في هامش يضيق

الرئيس الرتيك اخطأ يف دفع االكراد اىل احضان الرئيس السوري.

الحليفة يف حلف شامل االطليس ،عىل محمل
الجد ،خصوصا وان روسيا تتحني الفرص
لتعميق الفجوة بني واشنطن وانقرة .لكن
واشنطن يف املقابل ال تريد التخيل بشكل تام
عن الحليف الكردي ،النها اذا اوقفت تسليح
"قوات سوريا الدميوقراطية" او حتى التعاون
معها ،وفعلت ذلك بطريقة مترسعة ،فقد
تواجه اتهامات بالتخيل عن حلفائها االكراد
مرة اخرى ،السيام بعد بقائها عىل الحياد
خالل تخليها عن االكراد العراقيني يف
االستفتاء االخري .كام ان التعامل مع مسألة
"قوات سوريا الدميوقراطية" بشكل خاطئ،
قد يسمح اليران بتحقيق مكاسب كبرية يف
مجال اخر.
تسعى واشنطن اىل املوازنة بني املقاتلني
االكراد الرشكاء يف قتال "داعش" وبني انقاذ
العالقات مع تركيا .لكن هامش املناورة
يضيق ،وهي االن امام مفرتق طرق .اال

ان ابرز االهداف االسرتاتيجية االمريكية يف
املنطقة ،عدا دعم ارسائيل ،يكمن يف صون
العالقات مع تركيا .اكرب املستفيدين من
مواجهة امريكية ـ تركية هو الرئيس الرويس
فالدميري بوتني الذي ينتظر بفارغ الصرب
انفجار العالقات بينهام وتقويض الناتو.
ورغم التوتر يف الرشاكة الرتكية ـ االمريكية،
وقلق واشنطن ودول الناتو من انتهاك
الحكومة الرتكية حقوق االنسان وتقويض
القضاء واالعالم ،ليس يف مقدور واشنطن
التفريط برتكيا وخسارتها .تقيض املصلحة
االسرتاتيجية االمريكية يف بقاء تركيا يف حلف
شامل االطليس.
تركيا التي اخطأت يف حساباتها االمريكية،
اخطأت ايضا يف هجومها الصاعق عىل االكراد
يف شامل سوريا ويف اطالق معركة الحسم
يف عفرين ،دافعة بذلك االكراد اىل احضان
النظام السوري للتنسيق والتعاون معه

واالحتامء به .الرئيس السوري مل يتجاوب
مع مطلب االكراد بحامية الحدود وتسلم
عفرين ،الن يف االمر تجاوزا لتفاهامت روسية
ـ تركية ،ودخوال يف مواجهة مبارشة مع تركيا
ال مصلحة للنظام وحلفائه فيها حاليا .لكن
النظام قرر تقديم دعم غري معلن وغري
مبارش لالكراد ،مقاتلني ومدنيني وسياسيني،
عرب السامح لهم بالعبور اىل عفرين من
خالل اراض خاضعة لسيطرة النظام .بذلك
يستطيع االسد تحقيق مكاسب من دون اي
جهد يذكر .ويف الوقت الذي يعتمد االكراد
عىل االسد للوصول اىل عفرين وارسال
التعزيزات ،فان دمشق تحتاج اىل االكراد
وتعاونهم للحصول عىل الجنوب والنفط من
مناطق يف الشامل الرشقي ،او البقاء يف مطار
القامشيل الواقع تحت السيطرة الكردية.
لكن تبقى هناك فجوة كبرية بني مواقف
الطرفني وتتمثل يف مستقبل شامل رشق
سوريا ،حيث ال تزال الجامعات الكردية
متمسكة بالحكم الذايت من ضمن نظام
فيديرايل .كام تساور االكراد شكوك وهواجس
يف امكان قيام صفقة عىل حسابهم ميكن ان
تلجأ اليها تركيا يف حال اخفقت يف الحسم
العسكري ،وتقوم بتسليم ادلب وعفرين اىل
االسد حتى يستعيد سيطرته عىل الشامل
السوري ،عىل ان يعمل يف املقابل عىل اعادة
وضع االكراد السوريني ملا كان عليه قبل
عام  ،2011مبا يعني كبح جامح تطلعاتهم
االستقاللية واالنفصالية التي تفاقمت عىل
اثر مشاركتهم الناجزة يف محاربة تنظيم
"داعش" االرهايب.
تحسبا لهذه االستدارة الرتكية ،وجد اكراد
سوريا انفسهم مدفوعني اىل اعادة صوغ
عالقاتهم مع نظام االسد ،ومل يتورعوا عن
مناشدته لنرش قواته يف عفرين ومحيطها.
كام جرت لقاءات بني قيادات من وحدات
حامية الشعب الكردية وشخصيات عشائرية
سورية محسوبة عىل نظام الرئيس السوري،
بهدف اقناع االخري بارسال قوات تابعة له اىل
مدينة رأس العني يف ريف الحسكة الغريب
الخاضع لسيطرة االكراد ،مبا ميهد السبيل اىل
اعادة ربط الشامل السوري جيواسرتاتيجيا
بالعاصمة دمشق .عىل ان يتعهد االسد يف
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املقابل العمل عىل الحيلولة دون دخول
الجيش الرتيك او اي من القوات املوالية له
اىل هذه املناطق ،حيث ستتيح لهم تلك
الصفقة مع نظام االسد االحتفاظ بحق ادارة
املناطق الكردية الغنية بالرثوات الطبيعية
تحت سيادة دمشق ،استنادا اىل ان التبعية
السياسية للنظام ستكون افضل بالنسبة اىل
االكراد من خوض غامر مواجهة مفتوحة
وغري مضمونة العواقب ضد الجيش الرتيك
وحلفائه ،خصوصا وانهم ال يعولون كثريا
عىل الدعم الرويس او االمرييك ،بعدما ثبت
لهم ،مبا ال يدع مجاال للشك ،ان موسكو
وواشنطن ال ميكن ان يضحيا بالحليف الرتيك
من اجلهم.
يقف االكراد السوريون امام فرصة قطف
مثار ما زرعوه منذ بدايات االزمة السورية،
بعدما بنوا ادارات ذاتية وتحالفات دولية،
وينتظرون ترجمة الدعم العسكري اىل دعم
سيايس وتحالف اسرتاتيجي يدعم مرشوعهم
الفيديرايل ،السيام ان املنطقة التي يسيطرون
عليها غنية بالنفط والغاز ،وتشكل منطقة
نفوذ حيوية كونها واقعة يف املثلث الحدودي
مع تركيا والعراق.
لكن احتامل تغيري املوقف االمرييك وارد
بقوة ،خصوصا وان ساحة معركة الواليات
املتحدة هي مع ايران .وهذا االمر من
الصعب جدا ان تقوم به وحدات حامية
الشعب الكردية .فالواليات املتحدة تركز
جهدها ملنع طهران من ربط امتدادها يف
العراق وسوريا عن طريق البادية السورية
يف املثلث الحدودي السوري العراقي
االردين ،واقامت مركزا يف بلدة التنف
الحدودية مع العراق ،لتستخدمه الحقا يف
مخططها القامة حاجز بني طريف الحدود،
ومنع خط طهران ـ بغداد من الوصول اىل
دمشق وبريوت.
يبقى التخوف الكردي من لعبة مصالح
الدول الكربى التي خرس فيها االكراد مرارا،
ورمبا لن يكون اخرها اجتامع الدول املجاورة
القليم كردستان العراق لرفض االستفتاء
الذي اجري يف  25ايلول املايض ،واودى
مبرشوع االستقالل.
الخطر الكردي مشرتك لحكومات ايران ،تركيا،
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دمشق تقدم لالكراد دعام غري معلن.

العراق ،وسوريا ،وعليه فان الدول االربع قد
تتناىس كل خالفاتها البينية عند الوصول اىل
مواجهة طموحات االكراد القومية يف هذه
الدول .كام يظل املوقف االمرييك موضع
تساؤل وترسم من حوله عالمة استفهام
كربى يف حال حصل اقتحام تريك ملدينة
عفرين ،السيام ان املصالح االمريكية ـ الرتكية

متشابكة من جهة وجودهام يف حلف شامل
االطليس ،وكذلك وجود قاعدة "انجرليك"
يف تركيا ،اضافة اىل التقارب الرتيك ـ الرويس
الكبري يف االونة االخرية ،والذي قد يدفع
االمريكيني اىل استاملة حلفائهم التاريخيني،
والتنازل عن الورقة الكردية ملنع تركيا من
االرمتاء يف الحضن الرويس.

عفرين

تقع عفرين يف شامل محافظة حلب .تحدها تركيا من جهتي الشامل والغرب ومناطق سورية
واقعة تحت سيطرة املعارضة من جهتي الرشق والجنوب .يقطنها حاليا نحو مليون شخص.
تهدف انقرة من هجومها عىل عفرين اىل طرد املقاتلني االكراد من حدودها وتعزيز نفوذها
يف شامل غرب سوريا .يف حال حققت العملية اهدافها ،تصبح مناطق سيطرة املعارضة متصلة
بعضها ببعض للمرة االوىل بني مناطق يف ريفي حلب (غرب) وادلب (شامل غرب).
منذ اعالن االكراد عام  2014عن نيتهم اقامة اقليم كردي يتمتع بالحكم الذايت يف شامل
سوريا وتشكل عفرين احدى مدنه ،حدد الرئيس رجب طيب اردوغان هدفا رئيسيا له يف
تركيا هو منع ربط املدينة جغرافيا ببقية املدن الكردية .عندما اطلقت انقرة عملية "درع
الفرات" عام  ،2015مل تركز عىل انهاء الوجود الداعيش عىل الحدود مع سوريا فحسب ،امنا
ايضا منع اقامة اقليم كردي بني منطقتي الحكم الذايت الكردي عفرين وكوباين ،واقامة ممر
ميتد عىل طول الحدود السورية مع تركيا .تاليا ،فان السيطرة الكردية عىل عفرين تحقق
تواصال جغرافيا لجميع املناطق الحدودية الواقعة بني مدينة جرابلس غرب الفرات والبحر
املتوسط ،وسقوط عفرين يعني القضاء عىل اي فرصة لتحقيق التواصل الجغرايف بني املناطق
الكردية ،ومنع االكراد من وصل مناطقهم بعضها ببعض.
لطاملا ارادت تركيا منطقة امنة عىل حدودها مع سوريا داخل االرايض السورية .حني شعرت
انقرة ان نافذة االقتسام بدأت تفتح حاليا ،رأت ان من مصلحتها االرساع يف تنفيذ اسرتاتيجيا
لتحجيم الطموحات الكردية وانشاء منطقة امنة.
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تقرير

خليل حرب

khalilharb66@gmail.com

موقعة إنتخابية في  18آذار ّ
تتوج إنتصاراته عش ّية "المونديال"

القيصر "بوتني الرابع" ...آت حتمًا

بعد اقل من اسبوعني ،قد يصبح فالدميري فالدميريوفيتش بوتني الرئيس االطول
حكام يف موسكو ،بعد الزعيم السوفيايت جوزف ستالني .يخوض بوتني االنتخابات
الرئاسية مرشحا لوالية رابعة ،واثقا من فوزه .لكن يف باله ثالثة امور مهمة فيام
يديل الناخبون باصواتهم يف  18آذار
يقول املثل الرويس "تاج القيرص ال يحميه
من وجع الرأس" .صحيح ان الرئيس
فالدميري بوتني يكرر دامئا محاوالت استبعاد
صفة القيرص عنه ،رمبا خوفا من مدلوالتها
يف التاريخ الرويس .اال انه يعلم ايضا ان
متاعب الوالية الرئاسية الرابعة لن تكون
اقل وطأة عليه من الواليات الثالث
السابقة.
بوتني ،رجل "اليك جي يب" السابق ،صعد
فجأة اىل واجهة الحكم عىل انقاض حكم
التسعينات للرئيس "الثمل" بوريس
يلتسني ،ومخلفات "بريسرتويكا" ميخائيل
غورباتشوف .احكم بوتني ورجاله،
وخصوصا من اوساط عامل االمن واملخابرات،
خيوط السيطرة عىل مقاليد الحكم يف

الكرملني ،وخارج اسواره .الركام السوفيايت
كان يف كل مكان .الذل السوفيايت يف
افغانستان ثم بعدها يف الشيشان ،والخراب
االقتصادي واالجتامعي ،كان من الفظاعة
ان اللحظة صارت تتطلب منقذا ،قديسا او
بطال .اللحظة استولدت بوتني ،ولو كان قد
تأخر .كان سيأيت حتام كام يعتقد الكثريون

صعد على انقاض
حكم التسعينات ليلتسني
ومخلفات غورباتشوف

ال منافس قويا لبوتني ،وافضلهم قد ال يحصل عىل اكرث من  %10من االصوات.

من الروس الذين رسعان ما نسجوا حوله
روايات واساطري.
لكن هذا الرجل مل يكن مجرد مالئ فراغ.
رسعان ما اظهر قدرة هائلة عىل الزعامة
والقيادة ،سمحت له بالحد من االنهيار
الرويس الشامل ،سواء باعادة انعاش
االقتصاد الرويس ،او من خالل الحاق هزمية
شاملة بالتمرد الشيشاين الدموي ،ولو عىل
انقاض العاصمة غروزين.
هذه كانت يف بدايات عهده .بوتني االن
مييض اىل والية رابعة ،وهو يف الـ  66من
العمر .لكن عقله مشغول بثالثة امور ملحة
بشكل فوري:
اوال ،تحدي ضامن رفع نسبة املشاركة يف
االنتخابات للتأكيد عىل ان حكمه الطويل
مل يرتهل.
ثانيا ،احتواء ارتدادات االتهامات االمريكية
لروسيا بالتدخل يف االنتخابات االمريكية
تحسبا النتقام مضاد.
ثالثا ،متهيد الرتتيبات النموذجية ليجلس
متباهيا بعد النرص االنتخايب عىل مقعد
استضافة الحدث الريايض االهم يف العامل،
اي "مونديال" كرة القدم يف حزيران املقبل.
لوهلة قد تبدو هذه التحديات طبيعية.
لكنها بالنسبة اىل بوتني تجدد التأكيد عىل
صورة يريدها لحكمه ،العظمة واالنضباط
واالبهار .االهم الزعامة التي مل يغادرها
منذ عام  2000اال اضطراريا التزاما بقيود
الدستور ،عندما تبادل االدوار مع دمييرتي
ميدفيديف عام  ،2008فرتك مقعده يف
الكرملني مليدفيديف ،ليتوىل هو رئاسة
الحكومة ،ثم يعود لوالية ثالثة واالن نحو
الرابعة.
يدرك هذا املحنك الذي عرف كيف يجمع
بني احابيل السياسة واالعامل والدين
والوطنية ،ان البقاء يف الساحة الحمراء
طويال يتطلب منه استجامع كل ما ميلك

اىل والية
رابعة ،وهو
يف الـ 66
من العمر.

آخر االستطالعات
بحسب استطالع للرأي اجراه املركز الرويس لبحوث الرأي العام حول نيات التصويت لدى الناخبني
الروس خالل شباط ،بدت النتائج املتوقعة كااليت:
الرئيس فالدميري بوتني .%71
املرشح الشيوعي بافل غرودينني .%6.9
املرشح الليربايل الدميوقراطي فالدميري جريينوفسيك .%5.7
الصحافية كسينيا سوبتشاك .%1.3
املرشح الليربايل غريغوري يافلينسيك .%0.7
واعلن  %3.2انهم لن يشاركوا يف االنتخابات ،واشار  %0.5اىل انهم يعتزمون متزيق اوراق االقرتاع.

ثروة بوتني؟

ال احد يعرف متاما حجم ثروة فالدميري بوتني .التقديرات املتداولة تضعها ما بني مئات االف
الدوالرات ،وصوال اىل  200مليار دوالر .الفرق شاسع.
بحسب لجنة االنتخابات املركزية الروسية ،تتضمن ثروة بوتني االموال واملمتلكات االتية:
• دخل بوتني يف الفرتة ما بني عامي  2011و 2016بلغ  38.5مليون روبل (حواىل  600الف دوالر).
• ميتلك  13.8مليون روبل موزعة عىل  13حسابا مرصفيا.
• ميتلك  230سهام يف مرصف "سانت بطرسربغ".
• مصادر دخله هي معاشه التقاعدي العسكري ،وراتبه الحايل ،والعائدات من حساباته املرصفية.
• ميتلك شقة يف مدينة سانت بطرسربغ مبساحة  77مرتا مربعا ،ومرآبا مبساحة  18مرتا مربعا ،كام
وضعت شقة الستخدامه الشخيص يف موسكو مبساحة  153.7مرتا مربعا.
بحسب البيانات نفسها ،ميلك بوتني ثالث سيارات :اثنتان من طراز " "Gaz M21من اصدار
عامي  1960و ،1965اىل جانب سيارة "نيفا" من طراز عام  ،2009مقطورة سيارة باسم ""Skif
طراز عام .1987
وتقدر صحيفة "االندبندنت" الربيطانية ثروته بـ  24مليار دوالر .شبكة "يس ان ان" االمريكية من
جهتها تقول انها نحو  200مليار دوالر ،وانها مخفية يف حسابات مرصفية ملساعدين مقربني منه.

من مقومات القوة والدهاء ليستمر حتى
عام .2024
لهذا ،وهو يذهب بثقة اىل صناديق االقرتاع
يف  18الشهر الجاري ،حافظ عىل تكتيكاته
الشعبية ،والتزم مؤمتره الصحايف املتلفز
الذي يستمر لساعات ويشاهده ماليني
الروس ،مقرتبا من مشكالتهم الصغرية
من اقىص الرشق الرويس وسيبرييا ،وصوال
اىل املواجهة االكرب مع النفوذين االمرييك
واالورويب املتناميني عىل حدود بالده غربا.
لن تكون "اوكرانيا ثانية" ،يقول بوتني ،وهو
يحذر من خطر "الثورات امللونة" التي
دعمها الغرب يف معاقل النفوذ الرويس
تاريخيا.
يف الواقع ،ال يوجد منافس قوي لبوتني يف
انتخابات اذار .افضلهم حاال قد ال يحصل
عىل اكرث من  %10من اصوات الناخبني.
لكن بوتني يكتفي معلقا عىل ذلك بالقول:
"ليست مهمتي ان اريب منافسني يل".
يرجح مراقبون ان ينال نسبة ال تقل عن
 %60من اصوات الناخبني .هو واثق من
ذلك ،لكنه يريد ان تكون نسبة املشاركة
اكرث من  %30ممن يحق لهم املشاركة يف
التصويت .وهي مهمة ليست سهلة نظرا
اىل احساس قواعده الشعبية والناخبة
وعموما الروس .انه يتجه اىل فوز سهل.
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اذا مل يحقق بوتني مراده ،فان ذلك
قد يفتح الباب امام انتقادات اوسع من
خصومه ،والغرب ،بانه ال يتمتع بتأييد
الغالبية من الروس ،وانه يحكم بقبضة من
حديد ويقيد الحريات.
يف اطار زيادة الضغط عليه عشية
االنتخابات ،اعلنت االدارة االمريكية عن
الئحة سوداء جديدة تضم  114شخصا
من السياسيني ورجال االعامل الروس،

محاوالت التاثير االميركية
املحتملة على االنتخابات
الروسية لم تتوقف

الدولة االكبر في العالم

تقع روسيا االتحادية يف اجزاء من اوروبا وآسيا .لها حدود برية مع الدول التالية :الرنوج،
فنلندا ،استونيا ،التفيا ،ليتوانيا ،بولندا ،بيالروسيا ،اوكرانيا ،جورجيا ،اذربيجان ،كازاخستان،
الصني ،منغوليا ،كوريا الشاملية.
تتجاور روسيا ايضا مع والية االسكا االمريكية ،السويد ،الدامنارك ،تركيا ،اليابان عرب مساحات
مائية صغرية.
تعترب روسيا اكرب دولة يف العامل من حيث املساحة ،اذ تبلغ  17,075,400كلم مربع،
وهي ضعف مساحة كندا ثاين اكرب دولة يف العامل .بني عامي  1922و 1991كانت روسيا
اكرب الجمهوريات يف االتحاد السوفيايت (السابق) الذي كان اكرب دولة شيوعية يف العامل.
يف الثامنينات من القرن العرشين بدأت جمهوريات عدة من االتحاد السوفيايت تطالب
باالستقالل .عام  1991تفكك االتحاد السوفيايت.
ينتمي معظم شعب روسيا اىل الجنس الرويس املنحدر من اصل ساليف ،ويف روسيا اكرث من
مئة اقلية وقومية .نحو  %73من السكان يعيشون يف املدن ،وتشري التقديرات اىل ان عدد
السكان يبلغ نحو  150مليون شخص.
تستغرق رحلة بالقطار بني موسكو يف الغرب وميناء فالديفستوك يف اقىص الرشق الرويس
سبعة ايام ،متر خاللها عرب مثانية من اقاليم التوقيت.

بينهم رئيس الحكومة دمييرتي ميدفيديف
واملتحدث الرسمي باسم الكرملني دمييرتي
بيسكوف .وافادت وزارة الخزانة االمريكية
ان  96شخصا من الذين وضعوا عىل القامئة
يحسبون من "االوليغارش" وتفوق ثروتهم
املليار دوالر.
تحاول االدارات االمريكية املتعاقبة منذ
سنوات الضغط عىل االقتصاد الرويس
بالعقوبات ،خصوصا بعد احداث القرم
واوكرانيا ،وقبلهام بسبب عالقات
موسكو مع طهران .حاليا تتخذ العالقات
منحى جديدا ،بعد صدور تقرير رسمي
لالستخبارات االمريكية قبل اسابيع يتحدث
عن ان بوتني امر باجراء "حملة نفوذ"
تهدف اىل االساءة اىل هيالري كلينتون،
ومساعدة الرئيس املنتخب دونالد ترامب
يف االنتخابات الرئاسية .2016
يشري تقرير االستخبارات االمريكية اىل ان
الحملة تضمنت قرصنة جامعات وافراد
يف الحزب الدميوقراطي ،مبا يف ذلك رئيس
حملة كلينتون ،جون بودستا ،واالفراج عن
تلك املعلومات من طريق مواقع اطراف
ثالثني .وتخلص االتهامات االمريكية اىل ان
روسيا ص ّعدت بشكل ملحوظ من جهودها
لتقويض "النظام الدميوقراطي الليربايل
بقيادة الواليات املتحدة االمريكية".
اذن ،من حق بوتني ان يشعر بالقلق من
محاوالت التأثري االمريكية املحتملة عىل
انتخاباته الرئاسية .وهي اصال ال تتوقف
وتتخذ اشكاال متعددة .كان الرئيس
الرويس قرر يف العام املايض تقييد نشاط
املنظامت غري الحكومية الناشطة بقوة
يف انحاء روسيا .قبل ايام ،قال بوضوح ان
الزعيم الرويس املعارض اليكيس نافالني
هو "مرشح واشنطن" للرئاسة الروسية.
نافالني هذا كان قد منعته اللجنة املركزية
لالنتخابات من الرتشح بسبب اتهامات
طاولته وتتعلق بالفساد.
لكن ال نافالني ،املمنوع من التنافس يف
االنتخابات ،وال غريه من املرشحني االخرين،
يبدو انهم سيعرقلون انتشاء القيرص "بوتني
الرابع" بافتتاح "املونديال" يف حزيران
املقبل .النرص االنتخايب شبه محتم .عيون

اظهر قدرة
هائلة عىل
الزعامة
والحد من
االنهيار
الرويس
الشامل.

مليارات البرش ستكون شاخصة نحو
موسكو يف ذلك اليوم الكروي ،وما من يشء
سيقبل بوتني بان يلطخه .لكن القلق كبري.
بعد  18اذار ،سيشاهد العامل الصورة
الشائعة لقاعة االحتفاالت الكربى يف
الكرملني والباب العمالق املذهب يفتح

امام الرئيس الجديد ،وهو يتقدم بهدوء
وثقة ليعرب وسط هتاف الحراس :فالدميري
فالدميريوفيتش بوتني .من الطرائف الكثرية
املتداولة حول بوتني ،انه ليس انسانا عاديا،
او رمبا من كوكب اخر .يتداول ناشطون
عىل وسائل التواصل االجتامعي صورة

ثالثية لجندي سوفيايت من عام ،1920
واخرى لجندي سوفيايت من عام 1941
خالل الحرب العاملية الثانية ،وصورة من
عام  2015لبوتني يف مالبس عسكرية.
بوتني يتكرر ...عرب االزمان .فالوجه متطابق
يف الصور الثالث.

نظام الحكم

من النشيد الروسي

يعترب الرئيس الرويس اعىل سلطة تنفيذية يف البالد .فهو رأس الدولة وكبري موظفيها.
ينتخب الشعب الرويس الرئيس لوالية من ست سنوات (بعد تعديالت دستورية سبقت
انتخابات عام  .)2012يعني الرئيس ،مبوافقة مجلس الدوما ،رئيس الوزراء الذي يرأس
مجلس الوزراء ،ويقوم هو والوزراء باعباء الحكم.
يسمى الربملان الرويس الجمعية االتحادية وتتكون من مجلسني :مجلس دوما الدولة وفيه
 450عضوا ،ومجلس االتحاد ويضم  178عضوا .يقرتح مجلس الدوما مشاريع القوانني
ويجيزها مجلس االتحاد والرئيس قبل ان تصبح قوانني نافذة .ملجلس الدوما ان يتخطى
مجلس االتحاد ويودع مشاريع القوانني لدى الرئيس مبارشة .يوافق مجلس االتحاد عىل
التعيينات الحكومية ،كام يوافق عىل بعض قرارات الرئيس مثل اعالن االحكام العرفية
واستخدام القوات املسلحة خارج روسيا .ينتخب الشعب اعضاء مجلس الدوما .اما اعضاء
مجلس االتحاد فهم موظفون يف الحكومات املحلية .اعضاء مجلس االتحاد اما حكام
اقاليم واما رؤساء هيئات ترشيعية يف االقاليم ويحصلون عىل عضويتهم يف املجلس بحكم
مناصبهم ال عرب االنتخاب.

"روسيا انت دولتنا املقدسة
روسيا انت بلدنا الحبيب
ارادة جبارة ،ومجد عظيم
وارثك باق يف كل زمان
لك املجد كله ،يا وطنا يا حر
للشعوب الشقيقة اتحاد عريق
ولنا من االجداد ،حكمة شعبية
لك املجد بلدنا ،بك نعتز
من بحار الجنوب اىل حافة القطب
متتد غاباتنا ،ومعها الحقول
يف الوجود انت فريدة ،وبال مثيل
يحميك الله يا ارضنا العزيزة
لك املجد كله ،يا وطنا يا حر".
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قضية

املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

الفارق بني االسرتاتيجيا والتكتيك:
للتوضيح بشكل مبسط وعىل سبيل التشبيه،
ميكن القول ان االسرتاتيجيا هي فن القيادة
العامة للحرب بكاملها ،وبكل معاركها ،تحقيقا
الهدافها الشاملة .لكن التكتيك هو فن
القيادة يف ميدان معركة معينة او اكرث ضمن
الحرب .مبعنى ان االسرتاتيجيا شاملة لخطة
واهداف عامة بكاملها ،اما التكتيك فيقترص
عىل جانب او حدث معني فيها ،او اكرث.

في موازاة نجاحه في استراتيجيا األمن اإلستباقي

األمن العام يط ّبق "األمن االستراتيجي"
ال يقترص الدور االمني للدولة الحديثة عىل مكافحة الجرائم وتوقيف املجرمني بعد ارتكابهم لها ،اي الفعل ورد الفعل ،بل
يشمل ايضا رصد كل التحضريات الجرمية وتعطيلها قبل التنفيذ .وهذا ما يعرف باالمن االستباقي .كذلك تحديد االخطار
الكربى املرتقبة ،ووضع خطط ملواجهتها ،وتحقيق االهداف االمنية والوطنية .وهذا ما يعرف باالمن االسرتاتيجي

املديرية العامة لالمن العام ،بعدما كانت
اول َمن اطلق عام  2012اسرتاتيجيا االمن
االستباقي التي ساهمت يف تجنيب الوطن
الكثري من العمليات االرهابية وسواها ،هي
ايضا اول َمن اطلق يف لبنان خطة االمن
االسرتاتيجي التي ترمي اىل تحقيق اهداف
امنية وطنية عدة ،قريبة او متوسطة او
بعيدة املدى.
ما هو تعريف االسرتاتيجيا؟ ما هو مفهوم
االمن االسرتاتيجي ،نطاقه واهدافه؟ ما الذي
حققته وال تزال املديرية العامة لالمن العام
يف هذا السياق؟

التعريف

تتألف عبارة االمن االسرتاتيجي من كلمتي
االمن واالسرتاتيجي .سنتوقف عند تعريف
مضمون كل منهام عىل حدة ورشحه ،يك
تتضح الصورة بشكل سهل ومبسط.
اوال :االمن.
يصنّف االمن باربعة انواع رئيسية:
 االمن الدويل او العاملي ،وتتواله املنظامتالدولية كاالمم املتحدة وسواها.
 االمن االقليمي ،ويتمثل يف اتفاق دولاقليمية عدة عىل التعاون االمني يف ما بينها
لجبه اي تهديدات تطاول ايا منها.
 امن االفراد ،اي حاميتهم وممتلكاتهم منالدولة سواء التي ينتمون اليها او يقيمون عىل
اراضيها.
االمن القومي للدولة ،اي حاميتها من اخطارداخلية او خارجية ذات طابع خاص واستثنايئ.
كل من هذه االقسام االربعة الرئيسية يصبح
ذا بعد اسرتاتيجي عندما يقرتن بوضع اهداف

قريبة او متوسطة اوبعيدة املدى وبدء
تنفيذها ،وتكون رامية:
• اما اىل تحديد االخطار الكربى املرتقبة وبدء
مواجهتها ،وفقا لخطة او خطط معينة.
• واما اىل تطوير قطاع االمن خصوصا ،او غريه
من كل قطاعات الوطن ،او االقليم املحيل او
الدويل ،الذي تعنى به عموما وفقا لخطة او
خطط معينة.
ثانيا :االسرتاتيجي (او االسرتاتيجيا):
حتى يومنا هذا ال يوجد تعريف عاملي
موحد وواضح لعبارة "االسرتاتيجيا" ،عىل
الرغم من انها تعترب من اقدم املفاهيم التي
عرفتها البرشية .السبب يف ذلك قد يعود اىل
اختالف التعاريف حولها بني دولة واخرى،
او بني قائد عسكري او سيايس من هنا،
وفقيه او مجتهد من هناك ،او لعلة تشعب
االفعال التي تدخل ضمنها ،او بسبب التطور
الرسيع الحاصل يف كل املجاالت والذي
يفرض تعديل التعاريف بني حقبة واخرى .ما
تجدر االشارة اليه هو ان عبارة "االسرتاتيجيا"
من اصل يوناين ،وتعني ( ،)Strategeosفن
قيادة الجيش وادارتها .بالتايل فان هذا
املصطلح اصله عسكري ،وهو ارتبط تاريخيا
بفن الحرب وادارتها .من هنا نجد ان جميع
التعاريف القدمية التي اعطيت لها تصب يف
اطار منظور العمليات العسكرية ،نذكر منها
عىل سبيل املثال:
 ع ّرفها كارل فون كالوزفيتز بانها "فناستخدام االشتباك من اجل هدف الحرب".
 دليل ضباط اركان القوات املسلحة االمريكيةلعام  1959ع ّرفها بانها "فن وعلم استخدام
القوات املسلحة للدولة لغرض تحقيق اهداف

السياسة العامة من طريق استخدام القوة او
التهديد باستخدامها".
 اعترب لينني "ان االسرتاتيجيا الصحيحة هيالتي تتضمن تأخري العمليات اىل الوقت الذي
يسمح فيه االنهيار املعنوي للخصم للرضبة
املميتة بان تكون سهلة وممكنة".
بالتايل ،يالحظ ان جميع التعاريف ضيقت
نطاق تعريف االسرتاتيجيا ومفهومها ،وربطته
بالعمليات العسكرية ،واظهرت ان االسلوب
االمثل لتحقيق االهداف االسرتاتيجية الوطنية
هو الحرب.
ما تجدر االشارة اليه ان نابليون بونابرت
كان احد اول من عملوا عىل تطوير مفهوم
االسرتاتيجيا ليشمل عددا من املجاالت االخرى
كاملجال االقتصادي ،السيايس ،االجتامعي،
االمني ،وغريها.
يف واقعنا الحايل اصبحت عبارة االسرتاتيجيا
تطلق يف كل املجاالت وامليادين ،السياسية
واالقتصادية
والتجارية
والعسكرية
واالجتامعية وسواها ،عىل كل خطة مستقبلية،
متوسطة او طويلة االمد ،يتم وضعها بهدف
تحقيق هدف او اهداف معينة يف اي من تلك
املجاالت .اما التعريف االكرث انتشارا لها اليوم
عامليا ،فهو الذي يعترب انها "علم وفن تنسيق
استخدام القوة الوطنية ،السياسية واالقتصادية
والعسكرية واملعلوماتية واالجتامعية وغريها،
لتحقيق االهداف الوطنية الكربى ،او استخدام
اي قوى اخرى لتحقيق اهداف مختلفة،
كونها اصبحت تعتمد يف كل امليادين
واملجاالت ،يف االماد القريبة او املتوسطة او
البعيدة ،مع امكان تعديل الخطط املوضوعة
جزئيا او كليا ،تبعا للظروف االكرث مالءمة
للوصول اىل تلك االهداف".

عىل الصعيد اللبناين

الدفاع عن الوطن تلقايئ ال ينتظر تكافؤ االمكانات.

بالتايل يتضح ان الهدف او االهداف هي
االساس ،والخطط هي مجرد وسائل قد تتغري
تبعا للظروف .بناء عليه ،فان كل اسرتاتيجيا
توضع ،يف كل املجاالت ،استنادا اىل سؤال
محوري هو :اىل اين نريد ان نصل؟ فيكون
الجواب مثابة الهدف الكبري الذي يتم
تجميع كل االمكانات املختلفة الجل تحقيقه
والوصول اليه.
بعد هذه االضاءة ،ال بد من التوقف عند
تحديد الفارق بني عبارة االسرتاتيجيا وابرز
املصطلحات التي تتداخل معها يف احيان
كثرية:
الفارق بني االسرتاتيجيا والتخطيط او الخطة:
عىل عكس ما هو شائع ،فان االسرتاتيجيا
ليست هي الخطة يف ذاتها .الخطة يتم
تحديد مواردها واعتامداتها واهدافها
واملوظفني املعنيني بها ،ومن ثم تطبق
بحذافريها .يف حني ان االسرتاتيجيا تحدد
الهدف الكبري اوال ،ومن ثم طرق تنفيذ
الخطة الالزمة ووسائلها وامكاناتها للوصول
اليه ،مع قابلية تغيري تلك الخطط واملوارد
والوسائل واالشخاص يف اي لحظة تبعا
للمستجدات ،السياسية او االمنية او
االقتصادية وسواها ،التي يتطلبها تحقيق
الهدف .بالتايل فان االسرتاتيجيا ترتبط ببيئة

االستراتيجيا هي الهدف
والخطط هي الوسائل
ال تعريف عامليا موحدا
لالستراتيجيا
تطوير يرمي الى
تحقيق اهداف متوسطة
وبعيدة املدى
غري متوقعة سلفا ،وال تحكمها قواعد ثابتة
كام هي حال الخطة او التخطيط.
 -الفارق بني االسرتاتيجيا والجيوسرتاتيجيا:

يف لبنان ،كام يف كل العامل ،ال يوجد تعريف
موحد واضح لالسرتاتيجيا او لالمن االسرتاتيجي.
من هنا فان املديرية العامة لالمن العام بادرت
نحو وضع تعريف له يتناسب مع اهدافها
االمنية من جهة اوىل ،ومع املصلحة الوطنية
العليا الشاملة لكل القطاعات من جهة ثانية.
التعريف هو ان "االمن االسرتاتيجي يهدف اىل
تحقيق هدفني رئيسيني:
االول رصد كل االخطار الكربى ،السياسية
واالجتامعية
واالقتصادية
واالمنية
والديبلوماسية والدينية وسواها ،القريبة
واملتوسطة والبعيدة املدى .كام تحديد
اهداف امنية ووطنية تطويرية كبرية ،قريبة
او متوسطة او بعيدة املدى.
الثاين يتمثل يف وضعها خططا شاملة تهدف
اىل مواجهة تلك االخطار الكربى من جهة
اوىل ،او اىل تحقيق تلك االهداف االسرتاتيجية
التطويرية من جهة ثانية ،وذلك بشكل
مبارش بالنسبة اىل ما يدخل ضمن صالحيات
املديرية ،او بشكل غري مبارش عرب رفعها
املعلومات والخطط اىل السلطات الرسمية
اللبنانية صاحبة القرار ،يف ما يتصل بالدولة
اللبنانية ككل".

بعد عرضنا ابرز مفهوم لالسرتاتيجيا وتعريفها ،انجازات اسرتاتيجية

تكفي االشارة اىل تعريف الجيوسرتاتيجيا
ليتضح الفارق .فهي دراسة اثر املوقع
االسرتاتيجي للدولة استنادا اىل  10عنارص
هي :املوقع ،الحجم ،الشكل ،االتصال بالبحر،
الحدود ،العالقة باملحيط ،الطوبوغرافيا ،املناخ،
املوارد ،السكان ،مدى تأثري هذه العنارص يف
العالقات السلمية والحربية للدولة.

اذا كانت املصلحة الوطنية العليا تفرض
ابقاء خطط االمن االسرتاتيجي واهدافه طي
الكتامن ،فاننا نتوقف فقط عند بعض ما ميكن
االفصاح عنه من انجازات حققتها املديرية
العامة لالمن العام يف هذا الصدد ،سواء عىل
صعيد وضع اهداف للتطوير االسرتاتيجي
والخطط الالزمة له ،او عىل صعيد وضع
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عديد االمن العام زاد من  3900اىل  8200عسكري.

ارتقاب لالخطار الكربى ووضع خطط مواجهتها.

خطط وتطبيقها ،تحقق هدف مواجهة
اي اخطار ارهابية تكفريية من جهة اوىل ،او
ارسائيلية من جهة اخرى ،كونها ابرز االخطار
الكربى املمتدة مع الوقت ،وذلك وفقا لآليت:
اوال ،عىل صعيد التطوير االداري  -االمني -
االسرتاتيجي .وفق الخطة االسرتاتيجية التي
اطلقها املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم منذ ما يقارب خمس سنوات ضمن

اطالق برنامج
مواجهة الكوارث
واملخاطر االستثنائية

املديرية ،الرامية اىل تحقيق هدف تسهيل
انجاز معامالت املواطنني وترسيعها ،وضامن
امنهم واستقرارهم اكرث فاكرث ،نذكر بعض مام
تحقق منها يف هذا السياق:
• بالنسبة اىل عدد املراكز :كان لالمن العام
 30مركزا منترشة عىل مساحة الوطن ،وقد
اصبح له اليوم بفعل تلك الخطة  63مركزا،
اي زاد عددها بنسبة تفوق مئة يف املئة .عدا
عن استحداث مبان كثرية اخرى كنظارة االمن
العام وسواها.
• بالنسبة اىل العديد :كان عدد عسكريي
االمن العام يبلغ  3900عسكري تقريبا،
فاصبح اليوم نحو  8االف و 200عسكري ،اي
زاد بنسبة تفوق مئة يف املئة ايضا.
ثانيا :عىل صعيد مواجهة اي اخطار ارهابية
مفاجئة يف الداخل اللبناين :اطلقت املديرية
العامة لالمن العام برنامج "مواجهة الكوارث
واملخاطر االستثنائية" الذي يتضمن غرف
عمليات جاهزة للوصول اىل مكان اي حدث
خطري او استثنايئ ،وبدء مواجهته يف غضون
وقت قصري .غرف العمليات تغطي جميع
املناطق اللبنانية ،وكل غرفة او اكرث تعنى
بنطاق جغرايف محدد لها .كل منها عبارة
عن خلية امنية – عسكرية  -اغاثية تضم
عسكريني خاضعني لدورات تدريبية ،مجهزين
باسلحة خفيفة ومتوسطة وعنارص اغاثة.
جميعهم يتواصلون بعضهم مع بعض عرب
شبكة اتصاالت خاصة ،ويحوزون معلومات
تفصيلية عن كل قدرات مراكز االغاثة يف
املنطقة او املناطق التابعة لها وارقام هواتف
العاملني فيها.
ثالثا :عىل صعيد مواجهة خطر اي عدوان
ارسائييل مفاجئ :االمن العام املوجود عىل
كل الجغرافيا اللبنانية ،لن يتواىن عنارصه
عن مواجهة هذا العدو يف اي منطقة تكون
مرسحا الي عمليات انزال جوي قد يقدم
عليها .املسألة ،عىل الرغم من عدم تكافؤ
االمكانات العسكرية ،هي مسألة دفاع عن
االرض والشعب والسيادة الوطنية ،عىل اعتبار
ان الدفاع عن الوطن هو كالدفاع عن الرشف
والكرامة .ال ينتظر تحقيق تكافؤ االمكانات،
بل يجب ان يحصل بأي امكانات متوافرة ،وايا
تكن ،فال يكلف الله نفسا اال وسعها.
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تحقيق
منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

مركز أمن عام الكورة اإلقليمي:
تحديث وإنجازات إلراحة املواطنني
نهج تأمني خدمة منوذجية للمواطنني اللبنانيني واالجانب ،والتفاين يف السهر عىل حامية
امنهم وممتلكاتهم ،ترجمتهام املديرية العامة لالمن العام افعاال تطويرية لالدارة،
وحالة تأهب امني دائم للعسكريني يف كل مكاتبها ودوائرها ومراكزها .مركز امن عام
الكورة االقليمي من ضمن املراكز التي شهدت تحديثا لوجستيا واداريا الفتني ،فيام
فاقت انجازاته االمنية حدود امكاناته

رئيس مركز امن عام الكورة االقليمي الرائد غيث يوسف.

يف موازاة تجهيزه بأحدث برامج الكومبيوتر
وآالت انجاز الجوازات اللبنانية واالقامات
البيومرتية ووسائل الدفع االلكرتوين وغريها،
متكن مركز امن عام الكورة االقليمي ،يف
سياق تطبيقه اسرتاتيجيا االمن االستباقي التي
اطلقها االمن العام منذ اعوام ،من توقيف
مجرمني خطرين كانوا يتحرضون لتنفيذ
اعامل ارهابية يف مناطق شاملية عدة ،ابرزها
مدينة طرابلس.
"االمن العام" زارت املركز والتقت رئيسه
الرائد غيث يوسف وحاورته عن االنجازات.
■ ما حجم النطاق االداري والجغرايف
لعمل املركز؟

□ املركز يتبع اداريا دائرة امن عام الشامل
االوىل املتمركزة يف رسايا طرابلس ،ويشمل كل
بلدات وقرى قضاء الكورة .ميتد جغرافيا من
حدود مدينة طرابلس شامال حتى حدود قضاء
البرتون جنوبا ،ومن حدود قضاءي برشي
وزغرتا رشقا حتى شاطئ بلديت راسمسقا
وانفه غربا.
■ اي نوع معامالت تنجز ضمن املركز؟
□ الشعب االربع التي يضمها املركز ،تعنى
بكل االعامل واملهامت االدارية واالمنية
التي توليها القوانني واالنظمة النافذة
للمديرية العامة لالمن العام .منها نذكر
عىل سبيل املثال:

• منح جوازات السفر اللبنانية وتجديدها،
وثائق السفر الفلسطينية ،االقامات السنوية
للرعايا العرب واالجانب ،االقامات الدامئة،
اقامات املجاملة و الدراسة ،وسواها.
• متابعة اوضاع العرب واالجانب املخالفني
لنظام االقامة ،التحقيق يف طلبات فقدان
جوازات السفر او تلفها او رسقتها ،ويف فرار
العاملني يف الخدمة املنزلية والعامل العرب
واالجانب ،العلم والخرب بفقدان اختام رسمية،
قيد مواليد ،اثبات نسب ،تصحيح يف وقوعات
الهوية ،وسواها .اضافة اىل اي طلبات رسمية
تردنا من الجهات املختصة ،وتدخل ضمن
نطاق صالحياتنا.
• مكافحة كل ما ميس االمن ،مراقبة شبكات
التخريب ومالحقتها ،مواجهة كل االضطرابات
االمنية ،االعامل االرهابية ،وتلك التي متس
السلم االهيل.
• القيام باملهامت املنوطة باالمن العام
كضابطة عدلية مختصة مبالحقة كل انواع
الجرائم ،وتوقيف املجرمني ،تحت ارشاف
القضاء املختص.
■ هل كان لالعداد الكثيفة من الوافدين
السوريني انعكاس كبري عىل عمل املركز؟
□ بالطبع .جميعنا نعلم ان االعداد الهائلة
من الوافدين السوريني زادت عىل نحو كبري،
غري مسبوق وغري متوقع ،اعداد املعامالت
املنجزة يف كل دوائر االمن العام ومراكزه
املنترشة عىل كل االرايض اللبنانية ،منها مركز
امن عام الكورة االقليمي بطبيعة الحال .يف
اختصار ،ميكن القول ان ما يقارب  60اىل %70
من اجاميل عدد املعامالت التي ننجزها يف
املركز منذ ست سنوات حتى اليوم ،تعود اىل
الوافدين السوريني ،وكذلك حال التوقيفات
االمنية .ما تجدر االشارة اليه ان هناك ما
يقارب خمسة عرش الف وافد سوري مقيمني
ضمن قضاء الكورة بشكل شبه دائم ،منذ

ما قبل بدء االحداث السورية وحتى اليوم،
وهم يعملون يف قطاع الزراعة عىل اعتبار ان
غالبية ابناء القضاء متعلمون وميارسون اعامال
مختلفة ،يف وقت انهم ميلكون مساحات
شاسعة من االرايض الزراعية ويستعينون يف
زراعتها وحصادها بالعائالت السورية.

جُ هز املركز بآالالت
البيومترية ووسائل
الدفع االلكتروني

■ ماذا بالنسبة اىل موقع املركز ومواصفاته؟
□ املركز موجود يف رسايا اميون الحكومية،
القريبة جغرافيا من كل البلدات الداخلة

التقدّم مبعامالت.

ضمن نطاق عمله ،والتي تضم مراكز ومكاتب
لكل االدارات واملؤسسات الرسمية املدنية
والعسكرية ،اضافة اىل محكمة ،مبا يسهل عىل
املواطنني انجاز معامالت عدة ضمن مكان
واحد .يتألف املركز من ست غرف ومنتفعاتها
باالضافة اىل صالة انتظار .وهو محاط مبرائب
لركن سيارات العسكريني واملدنيني .جميع
مكاتبه مجهزة مبقاعد مخصصة للمواطنني
الذين ينتظرون انجاز او تسلم معامالتهم.
مجهز بكل وسائل التدفئة والتربيد واجهزة
وبرامج الكومبيوتر الحديثة وآالت انجاز
املعامالت البيومرتية واجهزة للدفع االلكرتوين.
كام انه مجهز باحدث املعدات اللوجستية
الالزمة لتسهيل معامالت املواطنني وعمل

العسكريني .مبجرد دخول املواطن اىل املركز
يأخذ رقام بايصال يقتطعه من آلة موجودة
عند املدخل ،لينجز معاملته بحسب دوره
ضمن رقم االيصال .املركز يضم  21كونتوارا
مخصصة لتلقي املعامالت وانجازها ،مبا
يضمن الرسعة يف العمل .تجدر االشارة اىل
ان املركز شهد يف الفرتة االخرية اعادة تأهيل
شاملة للمبنى والعتاد ،اضافة اىل تعزيزه
بعدد اضايف من العسكريني مبا يتناسب مع
الحاجات االدارية واالمنية املتزايدة.
■ هل ميكن عرض ابرز اعامل التأهيل التي
ارشتم اليها؟
□ ابرزها:

• اعادة تأهيل شاملة لكل البنى التحتية
وشبكات الكهرباء واملياه وغريها ،وكذلك
اجراء اعامل الدهان والصيانة.
• استحداث صالة انتظار مجهزة مبقاعد.
• تجهيزه بست آالت حديثة خاصة بانجاز
جوازات السفر اللبنانية البيومرتية ،واالقامات
البيومرتية.
• تأمني اجهزة كومبيوتر حديثة.
• تجهيز املركز ومحيطه بكامريات املراقبة
تعزيزا المن املواطنني والعسكريني والسيارات
واملنطقة املحيطة به.
• وضع االالت الخاصة بعملية دفع الرسوم
بواسطة البطاقات االئتامنية ،مبا يتيح
للمواطن خيار الدفع النقدي او االلكرتوين
بحسب ما يناسبه.
• تجهيزه بآلة لتصوير املستندات وبطوابع
تباع بسعر الكلفة للمواطنني .كل ذلك بهدف
تسهيل معامالتهم وعدم تكبيدهم مشقة
االنتقال اىل اماكن اخرى المتام مثل تلك
االمور.
• تركيب آلة االستحصال عىل ارقام انجاز
املعامالت عند مدخل املركز ،بحيث يأخذ
كل مواطن رقام منها لدى دخوله ،وينتظر
دوره طبقا لرقمه ،مبا يضمن عدم تجاوز
اي شخص االخر لدى انجاز معاملته .تجدر
االشارة ايضا اىل اننا اعتمدنا آلية التدقيق
الفوري يف املستندات تفاديا النتظار صاحب
العالقة دوره النجاز املعاملة ،ويك ال يهدر
وقته ،ومن ثم يكتشف مثال ان مستنداته
ناقصة او ما شابه ،ما القى ارتياحا لدى
املواطنني واملقيمني.
• زيادة عديد العنارص ضمن املركز بنسبة
تفوق املئة يف املئة عام كانت عليه الحال
سابقا ،ما سهل ورسع العمل بشكل كبري
والقى ارتياح املواطنني وتقديرهم.
• استبدال جميع آليات املركز ،ومعظمها
كان قدميا ،بآليات من الطراز الحديث مبا
يسهل ويرسع تنفيذ كل املهامت ،وتكثيف
الدوريات االمنية ضامنا لالستقرار.
• تجهيز املركز بالعتاد العسكري الذي يتناسب
مع تنفيذ اي مهامت امنية عادية او استثنائية
عىل السواء.
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االنتظار.

التدقيق.

البلدات والقرى في نطاق املركز
اميون – كفتون – كفرحاتا – كلباتا – كفريا – بتعبورة – بدنايل – اجدعربين – برغون –
بدبهون – زكرون – انفه – النخلة  -الحارة الخاصة  -راس مسقا الشاملية  -راس مسقا الجنويب
 ضهر العني -السامرية – البحصاص – الهيكلية – بكمرا – برسا – بطرام – فيع – عفصديق– بشمزين  -قلحات – الحريشة  -دده -برتومني – بدبا – كفرقاهل – بكفتني – بتوراتيج –
املجدل  -وطى فارس – الزكزوك – بحبوش  -دار بعشتار – كفرعقا – كفرصارون – مرتيت
 عني عكرين – رشدبني – بزيزا – كفرحزير – املجيدل  -عني قاش  -دار بشمزين – كوسبا –بنهران  -ضهور الهوا  -زغرتا املتاولة – عابا  -برصما.

■ يف موازاة تحديث املركز ،هل من
انجازات امنية حققتموها؟
□ كام يف التحديث ،كذلك حققنا يف االمن
انجازات كثرية .من ابرزها:
• توقيف عدد من االشخاص الضالعني يف
ارتكاب جرائم مختلفة ،كالقتل ،تجارة
املخدرات وتعاطيها ،التزوير ،استعامل
مزور ،الرسقة وسواها .كذلك توقيف
اشخاص ضالعني يف التحضري العامل ارهابية
كانت ستطاول مناطق شاملية عدة ،السيام
مدينة طرابلس .وقد متت احالتهم عىل
القضاء املختص بعد التحقيق معهم يف
ارشاف النيابة العامة.
• رفع نسبة الجهوزية االمنية عىل نحو دائم
عرب االبقاء عىل قسم من عسكريي املركز يف
جهوزية تامة ،ليال ونهارا ،للتحرك الفوري عند
وقوع اي حادث امني بهدف ضبط االمن
ومكافحة الجرائم.
• مكافحة ظاهرة السامرسة الذين كانوا
يستغلون اوضاع الوافدين السوريني يف محيط
املركز ،بناء عىل توجيهات اللواء عباس ابراهيم
التي قضت ايضا بايالء اي حالة انسانية او
صحية صعبة ،الي مواطن من اي جنسية كان،
االهتامم الخاص واالولوية.
• التنسيق االداري واالمني مع اتحادات
البلديات والبلديات واملخاتري ،السيام يف مجال
احصاء االجانب ،بخاصة الوافدين السوريني.
ولناحية متابعة اي حالة امنية مشبوهة،
ضامنا لالمن واالستقرار والطأمنينة يف نطاق
عمل املركز.
• مشاركة العديد من ضباط املركز وعنارصه
يف دورات تدريبية متخصصة تتعلق بحامية
حقوق االنسان ،مكافحة الجرائم املنظمة،
جرائم املخدرات ،التزوير واستعامل املزور،
االتجار بالبرش ،وسواها.
• مكافحة ظاهرة العاملة االجنبية
املخالفة لنظام االقامة يف لبنان .اوقفنا
عرشات االجانب الذين يعملون يف رشكات
ومؤسسات ومحال لبنانية .يأيت ذلك تطبيقا
الحكام القوانني النافذة ،وحامية لليد
العاملة اللبنانية.
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تخريج ضباط دورة كومبيوتر
بالتنسيق مع رابطة كاريتاس
يف اطار التعاون القائم بني املديرية العامة لالمن العام ورابطة كاريتاس
لبنان ،تم االحتفال يف املبنى املركزي للرابطة يف سن الفيل ،بتخريج ضباط
وعسكريني من املديرية العامة لالمن العام خضعوا لدورات تدريبية
متقدمة يف  Microsoft Excelخالل عام .2017
حرض الحفل رئيس رابطة كاريتاس لبنان االب بول كرم وممثل املدير
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم العقيد نجم االحمدية وممثلون
عن سفارات اجنبية وضباط ومدربون.
بعدما وزعت الشهادات عىل املتخرجني ،كانت كلمة لالب كرم عرب فيها
عن رسوره بتقديم شهادات اىل  57متدربا من اصل  88مشرتكا من ضباط
االمن العام وعنارصه .ولفت اىل ان هذه املشاركة ضمن سلسلة دورات
تنشئة وتدريب نفذت منها  6دورات خالل عام  ،2017وتضمنت كل
دورة  20ساعة عمل "من اجل اكتساب مهارات وتقنيات تهدف اىل
مواكبة التقدم والتطور التكنولوجي يف العامل وتطبيقها يف عملهم اليومي".
وعب عام يخالجه من شعور بالفخر وباالعتزاز مبا تحققه املديرية العامة
ّ
لالمن العام من "تقدم مهني عىل كل الصعد ،اذ تدفع مبواردها البرشية
يف اتجاه املزيد من االحرتاف السيام يف املواضيع املتعلقة بالتكنولوجيا
لخدمة االنسان وحل قضاياه بالطرق النبيلة واملحافظة عىل حقوقه".
وامل االب كرم يف ان يتواصل هذا التعاون مع االمن العام من ضمن اكادمييا
املعلوماتية ،معتربا ان ما تحقق "يشكل امليل االول يف مسرية االلف ميل لدفع
مسرية التغيري املجتمعي اىل االمام واالرتقاء باالداء اىل مستويات افضل".
وختم عىل "امل اللقاء يف دورات مامثلة او يف غريها من الدورات املفيدة،
استودعكم سالم محبة يف زمن الصوم املبارك ،راجيا للسلك العسكري

دورتا مداهمة وقناص للجيش واألمن العام
من االحتفال.

مع املتخرجني.

النجاح والدميومة والسهر الدام لحفظ االمن وترسيخ االمان يف النفوس".
والقى العقيد االحمدية كلمة اللواء ابراهيم ،فاكد اهمية التعاون
بني كاريتاس واالمن العام ،شاكرا الرابطة بشخص االب كرم والقيمني
واملدربني الذين ارشفوا عىل الدورات ،متمنيا لهم النجاح الدائم يف
كل ما يعملون الجله.

اللواء إبراهيم يكافىء عنصرين ق ّدما
الخدمة ملواطن من ذوي اإلحتياجات الخاصة

عنرصا االمن العام يساعدان املواطن ا ُملقعد يف الوصول للتقدّم مبعاملته.

يف لفتة انسانية واجتامعية تتجاوز الواجبات االدارية
واالمنية والوطنية لالمن العام ،قدّ م عنرصان من مركز
امن عام صور العون الحد املواطنني املقعدين ،وحماله
اىل الطبقة العلوية من املبنى يف رسايا صور ليتقدم
مبعاملته ،بعدما تعذر عليه الوصول بسبب فقدان املمر
الخاص بذوي االحتياجات الخاصة .ما ترك انطباعا مؤثرا
لدى من رافق املشهد.
فور تبلغه مبا حصل ،ن ّوه املدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم مبا قام به العنرصان ،اللتزامهام ما
قالت به قواعد مدونة السلوك العسكري لالمن العام،
واعطى توجيهات خاصة مبكافأتهام تشجيعا لرفاقهم،
وقياسا بحجم العمل االنساين اللذين قاما به ونوعيته،
يعكسان به االنسياق الطبيعي اىل خدمة االنسان
والوقوف اىل جانبه.

خضعت مجموعتان من عنارص النخبة يف املديرية العامة لالمن العام
والجيش اللبناين لدوريت مداهمة وقناص يف حقل حنوش يف حامات
العسكري .واختتمتا بتمرين تكتي نفذه املتخرجون وتخللته عملية انزال
من الطوافات ورمايات بالذخرية الحية وتفجري عبوات ناسفة .تاله حفل
تخرج املشاركني الذين تابعوا بنجاح املراحل العملية والتثقيفية الهادفة اىل
تعزيز املهارات القتالية لدى عنارص النخبة.
اقيم االحتفال يف حقل حنوش يف  13شباط ،يف حضور ممثل املدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم رئيس دائرة الرصد والتدخل العقيد فوزي
شمعون ،وممثل قائد الجيش العامد جوزف عون قائد مدرسة القوات
الخاصة العقيد الركن فادي مخول وضباط من الجيش واالمن العام.
والقى العقيد الركن مخول كلمة توجه فيها بالشكر اىل املدربني
واملتخرجني معا باسم قائد الجيش .ولفت اىل مضمون الدورة ،منوها مبا
اكتسبه املتخرجون من الدروس القتالية املتنوعة واملتخصصة وباساليب

وتقنيات حديثة ،من بينها تنفيذ املهامت يف الظالم وحسن استخدام
اجهزة الرؤية الليلية.
وبعدما اشار اىل "التاميز واالداء املنضبط للمتخرجني ،والحامسة واالندفاع يف
تنفيذ التامرين املقررة" ،اكد ان املتخرجني هم من رجال النخبة يف الجيش
واملديرية العامة لالمن العام "الذين ال مكان يف نفوسهم للرتدد او االنحناء
امام املصاعب واالخطار".
اضاف" :اقبال االجهزة االمنية عىل تنشئة عنارصها يف معاهد الجيش
التدريبية ووحداته الخاصة ،دليل ثقة باملؤسسة العسكرية وتأكيد عىل
تضافر الجهود وتبادل الخربات واملعارف ملا فيه مصلحة الجميع .مهامت
القوات الخاصة ،خصوصا تلك التي تتعلق مبواجهة االرهاب ،ان تكون
عنارصها يف اعىل مستوى من اللياقة البدنية واالحرتاف التقني اىل جانب
الوعي الفكري واملعنوي .لذا يجب ان تكونوا عىل قدر املسؤوليات امللقاة
عىل عاتقكم ،واضعني طاقاتكم الجديدة يف خدمة وحداتكم ورفاقكم".

العقيدان فادي مخول وفوزي شمعون.

قوات النخبة يف االنتظام.
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أبحاث
تنسيق دولي وبرامج تدريب مك ّثفة بهدف مواجهتها

اىل تطوير الترشيعات الوطنية والعاملية،
والقدرات االمنية والقضائية وغريها ،يف اطار
من التنسيق والتعاون وتبادل املعلومات
والخربات.

األمن العام يتص ّدى للجرائم املنظمة

رغم الحسنات الكثرية للعوملة وما رافقها من ثورة تكنولوجية هائلة ،اال ان ابرز
سلبياتها متثلت يف ظهور انواع جديدة من الجرائم .اخطرها الجرائم املنظمة "عرب
الوطنية" او "العابرة للحدود الوطنية" ،وفق تسميتها العاملية .يتوزع ارتكاب افعال
هذه الجرائم عىل دول عدة ،وتشكل الخطر االكرب عىل االنسانية
متكنت املافيا التي كانت ترتكب بواسطة
شبكاتها االجرامية الرسية ،ضمن حدود دولة
واحدة ،من ابشع انواع جرائم القتل ،االتجار
بالبرش ،االتجار باملخدرات ،تبييض االموال،
الدعارة ،افساد االدارة ،االعتداء عىل الرشطة،
وذلك بفعل العوملة وما اوجدته من تطور
تكنولوجي وتقني جعل العامل قرية صغرية،
ونجحت يف ان تتخطى حدودها الجغرافية
لتنترش عىل امتداد املرسح الدويل بكامله.
"الجرائم املنظمة" عنوان البحث الذي اعده
الرائد املجاز يف الحقوق اللبنانية فراس شحادة،
رئيس الدائرة الفنية يف مكتب الشؤون االدارية يف
املديرية العامة لالمن العام ،يف مناسبة ترقيته من
رتبة نقيب اىل رتبة رائد.
"االمن العام" حاورته يف تفاصيل هذا البحث.
■ ما هو تعريف الجرمية املنظمة العابرة
للحدود الوطنية؟
□ حتى اليوم ال يوجد تعريف عاملي موحد
"للجرمية املنظمة عرب الوطنية" .اذ كرثت التعاريف
واختلفت بني قانون وطني واخر ،وبني فقيه من
هنا ومجتهد من هناك .القانون اللبناين بدوره
مل يع ّرفها ،ومل يذكر مصطلح "الجرمية املنظمة"
سوى يف املادة االوىل  -الفقرة الثانية من قانون
تبييض االموال رقم  .2001/318لكن الدولة
اللبنانية صادقت عام  2005عىل معاهدة االمم
املتحدة "ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية"
التي عقدت يف بالريمو يف ايطاليا عام  ،2000والتي
تعترب من اهم االنجازات القانونية العاملية عىل
صعيد االجرام املنظم حتى اليوم .بالتايل ،اصبحنا
نتبنى مضمون تلك املعاهدة مبا فيها التعريف.
فالفقرة (ا) من املادة الثانية منها ع ّرفت الجرمية
املنظمة العابرة للحدود الوطنية ،كااليت" :يقصد

بتعبري "جامعة اجرامية منظمة" جامعة ذات
هيكل تنظيمي ،مؤلفة من ثالثة اشخاص او اكرث،
موجودة لفرتة وتعمل بصورة متضافرة بهدف
ارتكاب واحدة او اكرث من الجرائم الخطرية او
االفعال املجرمة وفقا لهذه املعاهدة ،من اجل
الحصول ،بشكل مبارش او غري مبارش ،عىل منفعة
مالية او منفعة مادية اخرى" .واوضحت الفقرة
(ب) من املادة نفسها" :يقصد بتعبري جرمية خطرية
سلوكا ميثل جرما يعاقب عليها بالحرمان التام من
الحرية ملدة ال تقل عن اربع سنوات او بعقوبة
اشد" .وتابعت الفقرة (ج) التوضيح" :يقصد بتعبري
"جامعة ذات هيكل تنظيمي" جامعة غري مشكلة
عشوائيا ."...كام ان الفقرة  2من املادة الثالثة
تابعت التعريف بالقول" :ان الجرم يكون عرب
وطني ،اذا ارتكب يف اكرث من دولة ،او ارتكب يف
دولة واحدة ،لكن جرى جانب كبري من االعداد
او التخطيط له او توجيهه او االرشاف عليه يف
دولة اخرى ،او ارتكب يف دولة واحدة ،وضلعت
يف ارتكابه جامعة اجرامية منظمة متارس انشطة
اجرامية يف اكرث من دولة ،او ارتكب يف دولة واحدة
وكانت له اثار شديدة يف دولة اخرى" .يف اختصار،
بشكل مبسط ،ميكننا القول انها جامعة اجرامية
مؤلفة من اكرث من  3اشخاص ،وقد يصل عددهم
يف بعض الشبكات العاملية اىل  5االف شخص
موزعني يف عدد كبري من الدول ،يتعاونون بشكل
منظم عىل ارتكاب جرائم خطرة ال تقل عقوبتها
عن اربع سنوات حبسا ،يف اكرث من دولة تخطيطا
واعدادا وتوجيها وارشافا او عىل صعيد اثارها
الشديدة ،من اجل الحصول ،بشكل مبارش او غري
مبارش ،عىل منفعة مالية او منفعة مادية اخرى.
■ هل من قواسم مشرتكة بني الجرائم املنظمة
والجرائم االرهابية؟

□ الجرائم املنظمة العابرة للحدود الوطنية
تختلف عن الجرائم االرهابية ،وان كانت تتشابه
او تتقاطع معها يف بعض االحيان .وهذا ما
سنوضحه يف اختصار:
اوال :اوجه االختالف:
 -1الدوافع :الجامعات االرهابية تتحرك وفق
عقيدة راسخة لديها ولتحقيق اغراض سياسية
او دينية ،بينام تسعى املنظامت االجرامية اىل
الكسب املادي وجمع االموال كهدف رئييس.
 -2العلنية :اذا كانت الرسية من اسس العملني،
اال انه يالحظ ان املنظامت االرهابية تبني اعاملها
بشكل علني وعرب وسائل االعالم ،عكس املنظامت
االجرامية التي تسعى اىل نفي تورطها يف الجرائم
املنسوبة اليها وتبتعد كليا من االعالم.
 -3اعداد املرتكبني :نجد ان شخصا واحدا ميكنه ان
يخطط وينفذ عمال ارهابيا .اما االجرام املنظم فال
يرتكب اال من منظامت مكونة من افراد كثريين.
ثانيا :اوجه االرتباط او تقاطع املصالح:
عىل هذا الصعيد كثريا ما نرى ان االجرام املنظم
يسهل عمل االرهاب الهداف او مصالح تناسبه يف
دول معينة ،وذلك من خالل:
 -1تقديم الدعم املادي واملعنوي من االجرام
املنظم اىل االرهاب.
 -2تزويد املنظامت االرهابية ما تحتاج اليه من
وثائق مزورة.
 -3تسهيل انتقال اعضاء املنظامت االرهابية عرب
حدود الدول بطرق مختلفة.
كام ان بعض املنظامت االرهابية قد تقوم مبامرسة
بعض االعامل التي متارسها املنظامت االجرامية،
كرتويج العملة املزيفة واملخدرات والبغاء ،لتأمني
مصادر متويل العاملها االرهابية.
■ ما ابرز انواع الجرائم املنظمة التي ترتكب عرب
العامل؟
□ اعترب التقرير العام للمؤمتر الدويل لقانون
العقوبات ان هناك  43جرمية تقرتفها العصابات
االجرامية املنظمة .من ابرزها نذكر :االتجار غري
املرشوع باملخدرات ،االتجار بالرقيق االبيض،

الرائد فراس شحادة.

تبييض االموال ،االتجار باالسلحة ،االتجار باالعضاء
البرشية ،االتجار بالنفايات النووية والكيميائية،
الفساد يف الحياة السياسية ورشوة املوظفني،
البغاء الدويل ،خطف الطائرات ،تزييف العمالت،
تهريب املهاجرين غري الرشعيني ،القرصنة البحرية
والنصب البحري ،الجرائم املرصفية ،االعامل
التجارية غري املرشوعة ،الفساد ،الرشوة ،الغش
يف عمليات التأمني ،التهرب من دفع الرضائب،
االحتيال ،التزوير ،رسقة املمتلكات الثقافية ،رسقة
التحف الفنية القدمية واالثار ،رسقة املجوهرات،
رسقة السيارات ،رسقة االيقونات ،رسقة االموال
البالستيكية وااللكرتونية ،االفالس من طريق الغش
والنصب ،واالختطاف...
■ هل من خصائص معينة لالشخاص الذين
يرتكبون هذا النوع من الجرائم؟
□ بالطبع .الجرائم املنظمة تعرف بانها "جرائم
االذكياء" و"جرائم النافذين" .اذ ان قسام كبريا
من اعضائها هم من اصحاب املناصب السياسية،
االجتامعية ،الرسمية ،االمنية ،القضائية ،املرصفية،
التجارية ،املهنية ،املرموقة يف الكثري من دول
العامل .من ابرع املتخصصني يف مجال املعلوماتية،
االلكرتونيات ،االتصاالت ،تزوير الوثائق
واملستندات وغريها ،اىل جانب افرادها املنفذين
لالجرام الدموي .من هنا تكمن خطورة جبه هذا
النوع من املجرمني االذكياء واملحرتفني والرشسني
والنافذين يف دولهم.
■ ما ابرز خصائص شبكات االجرام املنظم؟
□ هناك اجامع قانوين وامني عىل ان شبكات

االمن العام يتعاون مع
كل االجهزة الدولية لجبه
الجرائم املنظمة

االجرام املنظم تتميز بخصائص عدة ،ابرزها:
• تنظيم شبكاتها وفق هيكلية وهرمية معقدة
تشبه هيكلية شبكات االستخبارات.
• التخطيط املسبق واملدروس للجرائم.
• االحرتاف يف العمل.
• الرسية املطلقة.
• االستمرارية.
• اعتامد العنف والفساد يف تنفيذ االفعال الجرمية.
• اهدافها املحورية تحقيق االرباح املالية.
• الطابع الدويل للجرائم.
• استخدام اصحاب املناصب والنفوذ والتخصص
يف تنفيذها لضامن نجاحها.
• اعتامدها وسائل التمويه والخداع يف التنفيذ
البعاد الشبهات ،وسواها.
بالتايل ،من املؤكد ان دولة واحدة او مجموعة
من الدول مهام عظم شأنها ،لن تستطيع
جبه االجرام املنظم والقضاء عىل كل انواعه
ووجوهه .ال بد من تضافر جهود كل الدول
والحكومات واملجتمعات والسلطات القضائية
واالجهزة االمنية يف العامل معا نحو تحقيق هذا
الهدف ،من خالل خطط اسرتاتيجية تؤدي

■ كيف تواجه املديرية العامة لالمن العام
هذا النوع الخطري من الجرائم؟
□ عملت املديرية وتعمل عىل مواجهة تلك
الجرائم وفق برنامج عمل ،شملته خطة
التطوير التي اطلقتها عقب تسلم اللواء عباس
ابراهيم سدة املسؤولية فيها .الربنامج يسري يف
اتجاهات ثالثة:
• االول ذو طابع امني محيل  -دويل :يتمثل
يف تعزيز وتفعيل التعاون والتنسيق االمني
وتبادل الخربات بني االمن العام ومنظمة
االمم املتحدة ،منظمة الرشطة الجنائية
الدولية (االنرتبول) ،االتحاد االورويب ،الرشطة
الفيديرالية االملانية ،قوات االمن امللكية
التابعة لوزارة الدفاع الهولندية ،وسواها
بهدف مكافحة الجرائم املنظمة العابرة
للحدود الوطنية محليا ،اقليميا ،ودوليا.
• الثاين ذو طابع امني  -تقني :يتمثل
يف استقدام االمن العام معدات وبرامج
حديثة ومتطورة تتيح مكافحة جرائم تزوير
جوازات السفر ،تزوير االقامات ،كشف
منتحيل الصفات واالسامء ،كشف االسلحة
واملتفجرات ،تعقب املجرمني عرب تقنيات
معلوماتية متطورة ،وغريها ،اضافة اىل
اعتامد نظام ( )AFISللبصامت الذي يتيح
مطابقة مئة مليون بصمة يف الثانية ،واعتامد
بطاقة "االقامة الذكية البيومرتية" املتطورة،
واستحداث شعبة الرصد والتدخل.
• الثالث ذو طابع تدريبي  -تثقيفي :يتمثل
يف اطالق برنامج دائم للمحارضات والدورات
االمنية ،العلمية ،التقنية ،القانونية ،داخل
املديرية مبا يساهم يف تطوير قدرات ومعارف
الضباط والعسكريني لتفاصيل كل الجرائم
املنظمة ،ووسائل التمويه والتضليل التي
تعتمدها املنظامت االجرامية البعاد الشبهات
عنها ،وآلية وطرق تنفيذ عملياتها باساليب
الخداع التي تبدو كأنها رشعية وقانونية،
وكيفية تجنيدهم االعضاء الجدد ،واالحكام
القانونية والعقوبات ،وغريها.
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إحصاءات الشهر
الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من  2018/01/15لغاية 2018/02/15
الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

لبناني
اثيوبي
ارييري
اردني
اوسترالي
اميركي
ايران
باكستاني
برازيلي
بنغالدش
بينية
توغولي
تونسي
الجزائر
راوندي
روسي

119
234
2
3
1
3
7
1
1
161
2
2
1
2
1
2

ساحل العاج
سعودية
سوداني
سوري
سري النكي
عراقي
عرب رحل
غاني
غير لبناني
غينيا
فلسطيني  -سوري
فلسطيني  -غزاوي
فلسطيني اردني
فلسطيني دون اوراق
فلسطيني عراقي
فلسطيني الجىء

1
1
23
1453
27
21
1
2
1
1
13
1
1
5
1
78

فلسطيني  -دانمركي
فنزويلي
فيليبيني
كاميرون
كرواتيا
كندي
كولومبي
كويتي
كيني
مدغشقر
مصري
مكتوم القيد
نيبالي
نيجيري
هندي
المجموع

1
1
31
1
1
1
1
1
5
1
63
13
1
3
18
2314

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب
اعتبارا من  2018/01/15لغاية  2018/02/15ضمنا
حركة تنقل لبنانيون عرب
233223 205089
دخول
235607 213763
مغادرة
468830 418852
املجموع

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

لبناني
اثيوبي
اريتري
اردني
اوسترالي
اميركي
ايران
باكستاني
برازيلي
بنغالدش
بينية
توغولي
تونسي
الجزائر
راوندي

123
242
1
2
1
3
3
2
1
172
2
1
1
1
1

روسي
ساحل العاج
سعودية
سوداني
سوري
سري النكي
عراقي
غاني
غينيا
فلسطيني  -سوري
فلسطيني  -غزاوي
فلسطيني اردني
فلسطيني دون اوراق
فلسطيني الجىء
فلسطيني  -دانمركي

2
3
2
26
1391
31
20
3
1
14
1
1
4
76
1

فيليبيني
قرقزية
كاميرون
كرواتيا
كندي
كيني
مدغشقر
مصري
مغربي
مكتوم القيد
نيبالي
نيجيري
هندي
المجموع

34
1
1
1
1
10
1
73
1
12
1
4
20
2292

513419 75107
527029 77659
1040448 152766

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب
بني  2018/01/15و2018/02/15

الدولة

العدد

الدولة

العدد

الجزائر

2

االردن

4

السودان
العراق

7
12

تونس

7

مصر

333

المغرب

1

المجموع
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الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من  2018/01/15لغاية 2018/02/15
العدد

اجانب املجموع

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من  2018/01/16لغاية 2018/02/15
الدولة
افريقيا الجنوبية
اثيوبيا
اريتريا
ارمينيا
اسبانيا
االرجنتين
السنغال
السويد
الصين الشعبية
المانيا
الهند
الواليات المتحدة االميركية
اوزباكستان
اوكرانيا
ايطاليا
بريطانيا
بنغالدش

العدد

1
5769
1
1
2
1
7
2
2
2
55
3
15
180
6
12
595

الدولة
بنين
بوركينا فاسو
بيالروسيا
تايلندا
تركيا
توغو
جزر الملغاش
جورجيا
الدانمارك
الدومينيك
روسيا
رومانيا
سري النكا
صربيا
غامبيا
غانا
فرنسا

العدد

32
3
37
5
1
16
1
1
2
5
40
2
61
1
10
49
9

الدولة
فنزويال
الفيليبين
كازاخستان
كاميرون
كندا
كوبا
كونغو الديموقراطية
كيرغيز
ليتوانيا
مالي
مولدوف
مونتينيغرو
نيبال
نيجيريا
المجموع

العدد

3
393
22
10
1
3
1
5
1
1
29
1
9
10
7418

61
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ّ
المزورة
الوثائق

مفصل بالوثائق املز ّورة املضبوطة يف الدوائر واملراكز الحدودية :كانون الثاين 2018
جدول اجاميل ّ
مطار

سوريا

جوازات

اقامات

31

فرنسا
تركيا

1

املانيا

2

العراق

6

غينيا

2

ايطاليا
نيجر

8

11
4

11
8
2
1

3

2

2

5
4
2

1

1

6

3

3

تونس

12
12

2

1

الهند
سرياليون

4

4

10

10

55

4

كندا
فنزويال

5

تأشريات

اختام

هويات

مختلف

مجموع

1

1

1
1

جنوب إفريقيا

1

1

الواليات املتحدة االمريكية

1

1

اثيوبيا

املجموع

1

48

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

عدد املسافرين مقابل عدد حاميل وثائق مز ّورة:
كانون الثاين 2018

الدوائر واملراكز الحدودية
كانون الثاين 2018

1

29

12

رسامن بيانيان بالوثائق املز ّورة بحسب جنسية حاملها ونوعها:
الدوائر واملراكز الحدودية :كانون الثاين 2018
نسب الوثائق املزورة بحسب الجنسيات:
كانون الثاين 2018

رسم بياين بعدد الوثائق املز ّورة
تبعاً للجنسية السورية وفقاً لنوع
الوثائق املزورة
الدوائر واملراكز الحدودية
كانون الثاين 2018

عدد الوثائق السورية املز ّورة بحسب النوع واملركز الحدودي:
كانون الثاين 2018

عدد الوثائق املز ّورة املضبوطة ونوعها:
كانون الثاين 2018

123

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

عدد املسافرين
589058
314775
69895
79052
25781
1670
796
1081027

حاملو وثائق مز ّورة
80
5
1
0
0
5
0
75

نسبة حاميل الوثائق املزورة مقارنة باملسافرين
13.5/100000
1.5/100000
1.4/100000
0
0
299/100000
0
6.9/100000
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المدير العام السابق لالمن العام
العميد الركن المتقاعد

لغة

السفير انطوان دحداح

www.arabic-grammar.com

شرح الف ّية ابن مالك
شرح ألفّية ابن مالك
التفضيل
عمل أفعل
π«°†ØàdG π©َ aGC πªY
n

É`ànÑnKn Gôk`«ãpµnan Ó
k `©rap Ö
n `bnÉYn
p≥`jóu°üu dGy øn`pe πo`°†r ØndrGy p¬`Hp ≈dnhrnGC
±É°†eQhôéeQqÉL
ómjRn øp«rYn »ap

πYÉa

Qhôéeh QÉL

¬oærep

πoë
r µodG

¬pæp«rYn »ap
á∏°†a

øn°ùMnGC :¬∏eÉY

ّ

π`©naGC
øn°ùn M
r nGC
Üƒ°üæe â©f

ّ
التفضيل
ل
أفع
π«°†ØàdG π©naGCَ

»HpoGC òrdsGy ÜnGCrhn πp`«°p†Øràs∏pd ,πn`©narnGC

≈`ànenhn Qlõrfn ôn`pgÉ¶
s dGy ¬o©oarQnhn
≥p`«apQn ør`pe ¢pSÉs`ædGy »ap iônJn ørdn :`cn

Qhôéeh QqÉL

á∏°†a

القواعديةالعرب ّية
في
مالك
ابن
ة
ي
الف
شرح
ّ
شرح ألفية ابن مالك في القواعد العرب
:pÖé
m ƒ°üo en ørpe ≠r°oU
t ©nàs∏pd ¬oærpe Æ

π`©naGC

á«q∏©a á∏ªL

»Øf ±ôM

Ó
k L
o jrnGCQn
o Qn â

Éen

ôoÑncrnGC ` ônÑocn
ôo¨n°rUnGC ` ôn¨o°nU

π«°†ØàqdG πª©d •ô°T

∫ƒ©Øeh πYÉa π©a

zp¢SÉæqdG{ ,¬H ∫ƒ©Øe π«°†ØJ º°SG zós°TGC{ ,(5:82) IkhnGónYn ¢pSÉæsdGy ós°n TnGC ¿nónépàndn :Gõk««ªJ Ö
k YÉa ™oaô«an ¬∏p©a πnªY πp«°†ØàsdG zπ©narGC{ πoª©j @
o °üæjh Ó
.õ««ªJ zIkhGóY{ ,Ó
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k YÉa ™aôj hGC ,ápaÉ°V’EÉH hGC ±
k YÉa ôtéj :™aôsdG »a πp«°†ØàsdG πp©anGC πoªY
p
.Ó
q ëe πYÉa É¶Ød Qhôée zπpà≤dG{ ,(2:217) πpàr≤ndrGy øne ôoÑncrnGC áoænàrØpdrGyhn :±ôëdÉH Qlhôée ºl°SG -1
.Ó
q ëe πYÉa É¶Ød ¬«dGE ±É°†e zmA»°Tz ,(18:54) k’ónL
n mA»r°n T ônnãcrnGC ¿oÉ°ùn frp’EGy ¿nÉcnhn :áaÉ°V’EÉH Qlhôée lº°SG -2
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r µodG ¬pæp«rYn »ap øo°ùo ë
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.π«°†ØàsdG π©aGC ™nbƒe ™o≤j
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,õ««ªJ zIkƒsb{ ,(9:69) GOk’nhrGChn ’GƒnerGC ônãncrGChn Iƒsbo ºrµoære ós°n TGC GƒfoÉcn :≈æn©ªdG »a Ó
k YÉa ¿nÉc ≈àe õp««ªàsdG ≈∏Y Ö
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Qhôée ¬«dGE ±É°†e zämÉLQO{ ,(17:21) Ók«°p†ØrJn ôoÑncrnGChn ämÉL
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.õ««ªJ zÓ
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:GQkhôée ¬«dGE ÉakÉ°†e ¿oƒµj ¬«∏Y πo°†s ØªdG -1
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o ≤rªndn :πp°†s ØªdG ¢pùæL øep ¿nƒµj ¿rGC QphôéªdG »a Roƒéj -2
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(4:122) | Ók«bp ¬p∏sdGy ønep ¥oón°rUnGC ørenhn }
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k HÉb -5
p
p
p
.á∏°VÉØª∏d πmHÉb ôo«Z ¬ofs’C ,ä
k ãe Æ
o É°üjo ’h ,ôo¨n°rUnGC ` ôn¨o°nU :øe Æ
o É°üjo
n Ée :øe Ó
p
m
p
m «Y ¿
.(2:243) ¿nhôoµo°r ûjn ’n ¢pSÉæsdGy ônãncrnGC øsµdnhn ¢pSÉæsdGy ≈∏nYn πm°r†an hòodn ¬n∏sdGy ¿sGE :á«∏M hGC Ö
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:Ó
k «°†ØJ

64

66

عدد  - 54آذار 2018

عدد  - 54آذار 2018

صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

ّ
"الست األرملة"
باعت سرايا بت ّدين للمتص ّرف داود باشا
كانت والية بريوت العثامنية تصدر سنويا تقوميا لهيكليتها ،ومؤسساتها،
ودوائرها ،واسامء موظفيها الكبار ،ومركز كل منهم ،ومنجزاتها العمرانية ،اىل غري
ذلك من املسائل .اسم التقويم "سالنامه" ،عبارة فارسية معناها جدول السنة.
فتوزعه عىل املراكز ،واملؤسسات ،والسلطات ،والصحف ،تنويرا للمواطنني حول
نشاطات دولتهم عىل الصعد املختلفة

غالف كتاب
"الهدية الوطنية
يف نظامات
لبنان واآلثار
الدستورية"
لجرجي تامر.

يحتوي التقويم ايضا كل ما ُتعرف به البالد:
مساحتها ،وقراها ،وعدد سكانها ،وصناعاتها،
وتجارتها ،ومنافعها ،ومصالحها ومصالح
االنسان فيها .والسالنامه كانت عند العرب
"تقويم البلدان" لجمع معلومات عن حالة
الشعب يف جميع نواحي الحياة ،ونرشها يف
اوقات معينة .اول من عني باقامة ديوان
للتقويم يف الرشق كانت الحكومة الخديوية
املرصية.
هذا يف الوالية .اما حكومة املترصفية ،فكانت
تصدر سنويا كت ّيبا من هذا النوع اسمه
"دليل لبنان" ،محتوياته من اسامء السالطني
العثامنيني اىل القاب الرتب املمنوحة لذوي
املقامات الرسمية ،والعلمية ،والدينية
والفلسفية ،مع انواع االوسمة ودرجاتها،
ونظام جبل لبنان (بروتوكول ،)1861
واسامء مترصيف لبنان السابقني ،واملترصف
الحاكم ،واسامء اعضاء مجلس االدارة الكبري،
واملوظفني االداريني ،والعسكريني ،واسامء
االقضية والقرى التابعة لكل منهم ،واالبنية
االثرية ،واملحاكم ،والربيد ،ومراكز الضابطية،
واسامء الصحف :الروضة ،االرز ،الصفاء سنة
 ،1895واملطابع ،واملدارس ،وشبكات الطرق،
والفنادق ،والكنائس ،والجوامع ،والديورة،
وكبار رجال الدين ،واملعامل ،وعدد النفوس،
واالعياد ،وغري ذلك من املعلومات التي تفيد
املواطنني والوافدين.
مل يقترص تنظيم مثل هذه التقاويم عىل
الحكومات ،بل تعدّاها اىل االدباء واملؤرخني
من املواطنني ،يف مبادرات شخصية .فوضع
ابراهيم االسود كتابا يف اربعة اجزاء ض ّمنه،
بتوسع ،مثل هذه االمور وعنوانه "تنوير
ّ

االذهان يف تاريخ لبنان" عام  ،1925مطبعة
القديس جاورجيوس ،بريوت ،ولحد خاطر
يف كتابه "عهد املترصفني" ،كام مؤلف مكتوم
عُ رف من بعد انه شاهني الخازن يف كتابه
"كنوز لبنان املرصودة" عام  ،1907وكتاب
الدكتور شاكر الخوري واسمه "مجمع
املرسات" ،من دون ان ننىس "تقويم البشري"
املخرضم واملنظم بدقة مع حفنة من املقاالت
االدبية والقصائد وغريها.
من افضل الكتب يف هذا الباب ما وضعه
املرحوم جرجي تامر من الكورة الخرضاء،
من ارسة عُ رفت بالتجارة والصناعة والسياسة،
وكان عضوا يف مجلس ادارة جبل لبنان ،واسم
كتابه" :الهدية الوطنية يف نظامات لبنان
واآلثار الدستورية" ،جمعه "خدمة لوطنه
املحبوب" ،وطبعه يف مطبعة مترصفية جبل
لبنان عام  ،1909عه َد املترصف يوسف باشا،
يف  400صفحة تقريباً من القطع الوسط،
واكرث من  160موضوعاً حكومياً ،ومقدمته
تغني عن الوصف والتعليق والتحليل.
قال املؤلف جرجي تامر:
"اما بعد فإن ما دعاين اىل جمع هذا الكتاب،
وحداين عىل إلباسه هذا الجلباب ،وجعل
مندرجاته متسقة االوضاع واملباين ،دانية
القطوف واملجاين ،هو تش ُّوق كل لبناين ،من
دان وقاص ،من العام والخاص ،اىل املكاشفة
بشؤون املترصفية ،من ادارية ومالية،
واستقراء تفارق النظامات ،والقرارات الدولية،
واالوامر السامية ،وسائر ما ينضاف اىل نظام
جبل لبنان املخصوص ،وما يلحق به من
املنصوص ،متوخيا بذلك الضالة املنشودة،
والغاية املقصودة ،بحيث مل ادع شيئا مام
تهم معرفته ،واالحاطة به علام .فالواقف
عىل ابواب الكتاب ال تفوته كلية ،وال تذهب
عليه جزئية ،من االغراض املتطلعة اليها عيون
املواطنني اللبنانيني ،والحامئة حول حياضها
خواطر اآلخرين ،بجامعة التابعية ،او لعالقة
معنوية او عملية ،او لصلة خارجية ،اىل غري

غالف كتاب
"مجمع املرسات"
للدكتور شاكر بك
الخوري.

ما ُذكر ،مساوقا يف ما قدَّمت ،متحرياً يف ما
نسقت ،رغبات تحدثت بها االلسن ،وتناولتها
َّ
االقالم ،وم َّثلتها عوامل االيام ،بشكلها املتشاهر
املعلوم ،ومجالها املتدا َول عىل العموم .وقد
رصفت همي منذ بدء انتخايب عضوا ملجلس
االدارة الكبري ،عىل قصد هذا السبيل ،حتى
تيرس يل اآلن ،والحمد لله ،الفراغ من العمل.
وقد جعلت الكتاب تقدمة لحرضة صاحب
الدولة يوسف باشا مترصف جبل لبنان الحايل،
املعروف بنبالة املقاصد ،والنيات الخريية،
واملوصوف بالنزاهة ،والعدالة ،واالريحية،
وصدّرته برسمه الكريم تيمنا وتعويذا ،راجيا
من لدن دولته ان يتفضل بقبول خدمتي
وتقدمتي ،شأنه يف تقدير اي سعي مشكور،
ونرش كل اثر حميد مذكور .وقد تخريت لهذا
املجموع اسام يطابق ّ
مسمه ،ولفظا يدل
عىل معناه ،فجعلته ع َل ًام عليه ،وهو "الهدية
الوطنية يف نظامات لبنان واآلثار الدستورية".

من موضوعات الكتاب :كيفية انتخاب
البلديات ،قانون املطبوعات ،ملخص امتياز
خط الرتاموي اللبناين من حدود بريوت اىل
طرابلس شامال واىل صيدا جنوبا ،ملخص امتياز
جر مياه نهر الكلب اىل بريوت ،تعليامت
تذاكر النفوس اللبنانية ،الضابطية وواجباتهم،
مجلس ادارة لبنان ،عدد املأمورين من كل
طائفة ،رسايا بتدين.
يف الكتاب عن رسايا بتدين يف الصفحة :341
"ان الست ُحسن جهان بنت عبدالله
الجركسية ،ارملة املغفور له االمري بشري ابن
االمري قاسم عمر الشهايب ،باعت رسايا بتدين
من املرحوم داود باشا مترصف لبنان االول،
الوكيل الرشعي من طرف الدولة العلية ،ببدل
قدره الفان وخمسامية كيس ،عن كل كيس
خمسامية غرش ،مبوجب صك جرى تسجيله
نظاما بتاريخ  12رمضان سنة  1281و17
شباط سنة ."1865
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بأقالمهم

بقلم
رشيد سنو

*

متاعب وحقائق
ٌ
يف البداية ال بد من تقديم اعتذاري اىل كل من زوجتي ابتسام واوالدي
دينا وسامر وسالم عىل ما لقيوه مني من اهامل غري مقصود ،عندما
كنت اعود متأخرا من عميل الصحايف وهم يف نوم عميق ،ال اراهم
اال يف الصباح.
اما وقد تقاعدت بعد اكرث من خمسني عاما ،انخرطت خاللها يف مهنة
التفتيش عن املتاعب والحقيقة يف آن ،اراين اراقب من بعد واسأل
نفيس كيف كانت الصحافة ووكاالت االنباء املحلية والعاملية يف املايض
وكيف اصبحت يف حارضنا؟
كانت اهتاممات الصحافة املحلية تنصب عىل الداخل ،وتربز اخبار
رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة والوزراء والنواب
والزعامات .تعتمد عىل مندوبني لديها موزعني يف املقار الرئاسية
واملؤسات الرسمية.
شهد لبنان بعد ذلك انطالق وكاالت االنباء املحلية ،لكن عددها بدأ
يتضاءل حتى اقفل معظمها مع تأسيس الوكالة الوطنية لالعالم ،التي
كانت ُتو َزع ورقيا عىل املؤسسات الرسمية والصحف من دون مقابل.
متيز بعض الصحف باعتامد االثارة .فمثال جريدة "التلغراف" لصاحبها
املرحوم نسيب املتني ،املعارضة لعهد بشارة الخوري كانت تصدر
بعناوين باللون االحمر تتحدى فيها السلطة ،يف وقت برزت صحيفة
"الحياة" التي ط ّورها املرحوم مالك مروة وراحت تنرش االخبار
االقتصادية املحلية ،وكانت موالية للعراق ابان حكم نوري السعيد
املعادي لحكم جامل عبد النارص.
يف موازاة تلك الحقبة ،ظهرت صحف كانت تعترب االوىل يف لبنان
يف طليعتها "النهار" ،وهي الجريدة الوحيدة التي اضافت يف
صفحتها االوىل تعليقا يوميا بشكل عمود كان يكتبه الزميل الراحل
ميشال ابوجودة .واستمرت الصحيفة حتى يومنا هذا لكن يف
اسلوب جديد ،فتوسعت يف نرش االخبار االقتصادية ،وش ّكل مكتب
رئيس تحريرها الراحل غسان تويني منتدى يلتقي فيه يوميا كبار
السياسيني اللبنانيني.
اما صحيفة "االنوار" ،املستمرة حتى االن ،فكانت تهتم باالخبار العربية
حيث كانت قريبة من جامل عبد النارص ،وال يزال الزميل رفيق خوري

يل ّون صفحتها االوىل بعمود يتناول فيه االخبار العربية والدولية.
يف عاملنا املعارص ،تغريت الصحافة املكتوبة ،واختفت عناوين الثامنية
اعمدة عن صفحتها االوىل ،واستبدلت بالصور امللونة التي بدأت
تأخذ حيزا اكرب يف كل الصحف.
اما الوكاالت العاملية مثل "رويرتز" و"االسوشييتدبرس" ،فلم يكن مثال
ضمن اهتامماتها الرئيسية نرش االخبار االقتصادية .اما االن فاضحت
هذه املادة من اولوياتها االساسية ،وبدأت توزع التقارير املصورة
ملراسليها يف العامل عىل املشرتكني ووسائل االعالم.
منذ خمسني سنة ،انطلقت يف مسرييت املهنية يف صحيفة "السياسة"،
ثم يف صحيفة "الصحافة" التي اغلقت ابوابها ،فانتقلت بعدها اىل
الوكالة الوطنية لالعالم حتى طلب مني مدير مكتب وكالة "رويرتز"
العاملية يف لبنان الراحل عزت شكري العمل معه يف تغطية االخبار
ومنها االحداث االمنية التي واكبتها ساعة بساعة ،وكان ابرزها
مواكبة اجتياح جيش االحتالل االرسائييل بريوت بعد قصف بالطريان
وخروج يارس عرفات (ابوعامر) ومنظمة التحرير منها ،وكذلك الجيش
السوري .باالضافة اىل االحداث الداخلية املؤسفة ،بكل مراحلها وصوال
اىل وقائع مؤمتر الطائف الذي استمر حواىل الشهر والذي انهى الحرب
واسس للجمهورية الثانية.
يف لبنان ّ
من االمور التي اذكرها ،ال بل كنت اصطدم بها ،محاولة املعنيني يف
الدولة معرفة مصدر االخبار التي ننرشها يف الوكالة ،من بني هؤالء
الصديق العميد منري عقيقي(كان يف حينه رئيساً لقسم االعالم يف
مديرية املخابرات) .لكن يف كل مرة كنت ارفض البوح باملصدر حفاظا
عىل اصول املهنة ،وكنت ورئيسة املكتب الزميلة سامية نخول نناقش
معهم طويال هذه االمور.
بعد اكرث من نصف قرن يف العمل الصحايف ،من ضمنها  35سنة مع
وكالة "رويرتز" ،و 15عاما يف وكالة "اليونايتدبرس" ،اجد نفيس حزينا
عندما استشعر اننا عىل مشارف اختفاء الصحافة الورقية واالنتقال
بشكل كامل اىل االعالم االلكرتوين.
* صحايف

ضيف العدد

بقلم الدكتور
أنطوان سعد

*

اإلقتصاد الدولي في ميزان العوملة
مقاربة قانونية
يف خضم العوملة التي نعيش ،مع ما تشهد من تنازع بني الشمولية
والخصوصيات وبني الدويل والوطني ،ال يزال املرشع قادرا عىل التحكم
باللعبة الداخلية وعىل تركيز مكانة الوطني وتعزيزها .وهي املكانة التي
نالت منها قوى العوملة يف معظم مجاالت الحياة ،كالثقافة واالقتصاد
واالعالم وتكنولوجيا االتصاالت وما اىل ذلك ...اال يف امليدان القانوين.
يف القانون مل تق َو العوملة عىل الترشيعات الوطنية التي ال تزال محصنة
داخل حدود دولتها ،مستقوية بسيادتها ومتمتعة بحصانتها .كام ان
الدولة  -اي دولة  -ال تزال من جهتها صامدة بارتكازها عىل دستورها
وسيادتها ،قوية بقوانينها وانظمتها ،الن بني الدولة وترشيعاتها عالقة
عضوية ووجودية تقوم عىل التكامل والتفاعل ،وليس الفصل بينهام
باالمر املستسهل.
اال ان الواقع ال يحول دون انفتاح الترشيع عىل ما تحمله الحداثة
وبعض افرازات العوملة ،فيشهد لنشوء امناط قانونية جديدة مل يتعودها
سابقا ،تواكب جديد العامل وتقبله يف «بيئة» قانونية مالمئة.
يحاول الترشيع اللبناين التقرب اكرث من عامل اليوم ،فيجهد يف التوفيق
بني كالسيكية هي سمة الترشيعات االساسية عموما ،وتحديث قانوين
ال بد منه ملواكبة التطور االقتصادي .فيقبل املرشع يف نظامه هذا
تنظيامت ومفاهيم وتعابري حملتها اليه مستجدات العرص وواقع
اسواق املال واالعامل واالقتصاد والتكنولوجيا ،فيتآلف مع كل من
و«يدجن» ما امكن تدجينه منها ،مؤكدا لها ان
هذه القطاعات
ّ
قوانينه الوطنية ال تزال هي املدخل واالطار والحدود التي ال بد منها
لكل نشاط او عمل ،تقوم به هذه «الظواهر» اآلتية من الخارج،
وان هذه ـ عىل اهميتها وحجمها الدوليني ـ ال بد خاضعة الحكامه
وسلطة قضائه.
من هذا املنظار نقرأ الترشيعات الوطنية ،السيام تلك التي تتامىش مع
واقع املبادالت الخارجة ومنها ،مثال ،عمليات التبادل االقتصادي الدويل
ووسائلها العابرة القارات  Trans-continentalاو املتعددة الجنسية
 multi-nationalاو الرشكات العمالقة التي متلك املال والقوة (اي
الرايخ بحسب التعبري االملاين) ،لكنها تبقى خاضعة قانونا للدولة التي

تستضيفها ،رغم محدودية قدرات هذه الدولة قياسا بقدرات الرشكات
العمالقة يف كثري من االحيان.
ليس املجال متاحا يف هذه العجالة للحديث عن الترشيعات اللبنانية التي
تدور يف فلك االقتصاد الدويل والحركة املالية العاملية يف زمن العوملة هذا.
اال انه ال بد من االشارة اىل ان املرشع اللبناين كان يف طليعة الذين وضعوا
اسسا لعمل املستثمرين الراغبني يف التوظيف يف لبنان وانطالقا منه.
ان تلك الترشيعات ،بعد ميض اكرث من ثالثة عقود عىل صدورها ،ال
تزال  -بعد تعديالت طفيفة ادخلت عىل بعضها  -وسائل قانونية
مفيدة وجاذبة للمستثمرين السيام لجهة الحوافز  -واهمها الرضيبية
 التي تعطي للوطن الصغري دوره الكبري واشعاعه االقتصادي االوسع.يف سياق ذكر الترشيعات ،نذكر قانون االسواق املالية  2011/161الذي
عدل القانون  520/96وطوره ووضع ترشيعا موسعا لهذه االسواق التي
تشتد الحاجة اليها مع انفتاح هذه االسواق عىل االسواق العاملية الكربى.
نشري اىل ان لبنان مل يغب كثريا عن تطورات السوق االقتصادية الدولية.
لعل محاوالته الدؤوبة العودة اىل منظمة التجارة العاملية  -بعدما خرج
منها يف اواخر اربعينات القرن املنرصم  -هي فعل ارادة اكيدة للدخول
اىل عوملة باتت جزءا اساسيا يف حياة الدول والشعوب.
يف الخالصة ،اذا كان صمود القانون الوضعي امام «اخرتاقات» العوملة
وظواهرها امرا واقعا ورمبا مطلوبا ،اال ان املطلوب ايضا ان ال يعني
الصمود جمودا عن كل جديد .الجديد يف التجارة الدولية متسارع ،كام
انتقال الرساميل وتحول االموال والتعامل االلكرتوين ...كل هذا يتطلب
حضورا ترشيعيا بصورة دامئة ،السيام بالنسبة اىل بلد مثل لبنان حيث
ان املميزات التفاضلية التي يتمتع بها يجب ان تبقيه مستعدا ابدا
ملواكبة كل جديد يف ميادين االقتصاد الدويل ،بل املساهمة يف تطويره
عىل املستويني املحيل والخارجي.
مل ال ،اومل تكن بريوت يوما «ام الرشائع»؟
* االمني العام لجامعة الحكمة
استاذ يف قوانني التجارة الدولية
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تحقيق
داود رمال

aborami20@hotmail.com

ومل تكن هناك اي عقبات استثنائية .لهذه
الغاية انشئت غرفة عمليات يف الهيئة ملراقبة
مراحل التنفيذ وتلقي الشكاوى .كان من
الطبيعي ان تواجهنا محاوالت استغالل عملية
االستبدال لرفع اسعار صب النمرة وكبسها ،او
لجهة التالعب بنوعيتها .وقد سارعنا اىل اتخاذ
التدابري املناسبة لفرض اآلليات واالجراءات
القانونية املعتمدة .بازاء ورود بعض الشكاوى
واملراجعات ،اصدرت تعميام يف  5كانون الثاين
 2018نبهت من خالله املخالفني اىل مخاطر
االستمرار بارتكاباتهم تحت طائلة اتخاذ كل
التدابري يف حق املخالفني ،وصوال اىل سحب
الرتاخيص املمنوحة لهم بشكل نهايئ .االدارة
اقرت سلسلة خطوات الجراء املراقبة الشهرية
للتأكد من انطباق اصدار اللوحات عىل اآلليات
العائدة اليها لضبط مخزون هذه اللوحات
وكيفية اصدارها وتسليمها واستعادة التآلف
منها وفقا لالصول القانونية.

مواصفاتها دقيقة والهدف منها أمني تنظيمي

اللوحات اآلمنة للسيارات واآلليات إنطلقت

بدأت هيئة ادارة السري واآلليات واملركبات يف وزارة الداخلية عملية استبدال
لوحات السيارات واآلليات باخرى آمنة ،وفق خطة تقيض بتعزيز االمن
ووقف التزوير ومنع استغاللها يف اعامل ارهابية .اقرت الهيئة خطة متكاملة
لن تنتهي قبل الربط النهايئ املتوقع قريبا بينها ووزارة املال بعد الربط مع
املؤسسات املرخص لها بصب اللوحات

رئيسة هيئة ادارة السري واآلليات واملركبات يف وزارة الداخلية هدى سلوم.

مع بداية تنفيذ الخطة يف  21كانون االول ،سادت
اجواء من البلبلة نتيجة تنفيذها عىل مراحل.
ما دفع برئيسة هيئة ادارة السري واآلليات
واملركبات املهندسة هدى سلوم اىل اصدار عدد
من املذكرات لتوضيح املراحل التي عربت وتلك
املتوقعة.
يف هذا السياق ،اوضحت سلوم لـ"االمن العام"
الكثري من التفاصيل التي رافقت اعتامد هذه
الخطة واهدافها ومراميها ،واملراحل الالحقة
التي ستوحد اللوحات يف لبنان وتجعلها اكرث امنا
وامانا.
■ ما هي الظروف التي قادت اىل تبديل لوحات
السيارات يف هذه املرحلة؟
□ كان ال بد لنا يف لبنان من االنتقال اىل مرحلة
استخدام اللوحات االمنة التي ال ميكن ان تخضع

للتزوير لدوافع متعددة ،امنية وادارية .عليه ،تم
ربط عملية اصدارها بهيئة ادارة السري واآلليات
واملركبات التي سيكون لها وحدها الحق يف اصدار
االذن بصب هذه اللوحات ،استنادا اىل مجموعة
من املستندات االمنة الشخصية وتلك املتصلة
بالسيارة ووجهة استعاملها .اقرت آلية ادارية
مدروسة بغية الوصول اىل مرحلة الحصول عىل
االذن لصبها وتركيبها يف االماكن املعتمدة لهذه
الغاية ،وفق ترخيص مسبق .لتعزيز العملية
االمنية واالدارية ،تم ربط هذه املؤسسات
التي بلغت اىل اليوم  21مؤسسة منترشة عىل
االرايض اللبنانية الكرتونيا بالهيئة ،بحيث تكتمل
دورة حصول الهيئة عىل كل املعلومات املتصلة
بصاحب اللوحة ومستندات السيارة بشكل آمن.
اليوم استطيع القول ان املستندات الخاصة بكل
لوحة يجري استبدالها او صبها حديثا ،هي يف

حوزة الهيئة بالتفصيل مبا فيها املعلومات املتصلة
باسم صاحبها ،وعنوان سكنه ،ورقم هاتفه،
ونوعية سيارته ،وكل االرقام والرموز الخاصة
بها (رقم الشايس ،قوتها ،لونها وتاريخ الصنع).
اذا تم الترصف بها او تركيبها عىل سيارة اخرى
سيتم كشفها فورا .وهو ما مينع اعامل التزوير
الستخدامها الغراض غري قانونية ورمبا ارهابية.
■ ما هي ميزات االمان يف هذه اللوحة؟
□ صنعت اللوحة الجديدة وفق املقاييس
العاملية التي تناسب جميع السيارات واملركبات
والشاحنات عىل مختلف انواعها ،ومبواصفات
تقنية وفنية دقيقة للغاية .تم تجهيزها مبيزات
تعزز االمان ،من عالمتي اليزر واحدة عادية
واخرى مزدوجة .كام جرى تزويدها "برغي" امان
ال ميكن استخدامه سوى مرة واحدة ،وبختم
ساخن وعالمة فارقة هي كلمة "لبنان" تتوزع
عىل احرفها بطريقة مميزة ،ولها رقم تسلسيل
ال ميكن ان يتكرر .كام صنعت االرزة اللبنانية
بطريقة ثالثية البعد ،ووضعت وسط رقعة
جانبية ملونة بالوان متعددة تحدد وفق ما هو
متعارف عىل تصنيفها وجهة استعامل السيارة
(عمومية ،سياحية ،وزراء ،نواب ،هيئة قنصلية
او ديبلوماسية ،خصوصية ،للتجربة ،ادخال
موقت والقضاة) .ستستكمل عملية االستبدال
الحقا لتشمل جميع اللوحات العائدة اىل االليات
والسيارات التابعة للجيش واالجهزة االمنية
بالتنسيق والتفاهم مع قياداتها .لحامية هذه
االجراءات ،حرصت عملية استبدال اللوحات
والحصول عىل اذن صب اللوحة مبراكز هيئة
ادارة السري ومكاتب "ليبان بوست" ،عىل ان يتم
الرتكيب يف املكاتب املرخص لها حيث يتوافر
"برغي االمان" .اي مخالفة لهذه املواصفات
واالجراءات ستعرض مرتكبها للمالحقة.
■ ما هو مصري اللوحات التي كانت تحمل ارقاما
مميزة وتلك التي ال تحمل رمزا واملكونة من
سبعة احرف؟

مواصفات اللوحات اآلمنة وتصنيفها.

اللوحة اآلمنة.

جدول باعداد السيارت واآلليات
الخاضعة الستبدال اللوحات
 1628000سيارة خصوصية.
 141400دراجة نارية.
 33000سيارة عمومية.

 153000شاحنة خصوصية.
 11300شاحنة عمومية.
 10540اوتوبيسا خصوصيا.

□ هذه اللوحات لن تتبدل ،وسيحتفظ اصحابها
بها فهي حق لهم .لكن لن يعود هناك بعد
اليوم لوحات من دون رمز ،حتى تلك العائدة
اىل النواب والوزراء (اللوحات الزرق والسود)،
وقد اضيف الحرف " "Aاىل كل اللوحات التي
تحمل هذه االرقام التي مل تكن مرمزة باستثناء
اللوحات من سبعة ارقام التي جمد استبدالها
لسبب بسيط ،هو ان اللوحة ال تتسع للرمز
ولالرقام السبعة معا يف انتظار توفري حل لها.
■ ما هي كلفة عملية االستبدال؟ هل هناك
مهل محددة لذلك؟
□ ليس هناك من تكاليف اضافية ،وقد جرى
تعديل الرسوم فباتت محصورة بـ 15الف
لرية عن كل لوحة لصالح هيئة ادارة السري.
من اجل الحصول عىل االذن بصب اللوحة،

 6022اوتوبيسا عموميا.
 7660آلية اشغال عامة.
 981جرارا زراعيا.

تقرر ان تكون كلفة تقديم اللوحتني وكبسهام
وتركيبهام بـ 15الف لرية لبنانية تحت طائلة
معاقبة املخالفني اذا ما تم استيفاء مبالغ تزيد
عىل هذه الكلفة .اما بقية املعامالت فقد جرى
االحتفاظ برسومها السابقة ،من دون اي تعديل
كتلك املتصلة بنقل اللوحة من سيارة اىل اخرى،
او التنازل عنها ،او اي اجراء يتعلق بتغيري وجهة
استعاملها واالحتفاظ بها كانقاض ،او استبدال
دفرت السيارة ،او اجراء اي معاملة اخرى تتصل
بفك الرهن مثال.
■ ما هي املعوقات التي واجهتها هيئة ادارة
السري يف خطوتها الجديدة؟
□ منذ ان انطلق مرشوع اعتامد اللوحات
اآلمنة يف  21كانون االول من العام املايض،
واجهتنا بعض املصاعب التي كانت متوقعة،

■ متى تصل عملية املكننة اىل نهايتها ويتم
التعاطي مع املواطنني بال ورق؟
□ نحن نعيش منذ فرتة مرحلة انتقالية بني
استخدام الورق واللجوء اىل مرحلة املكننة
الشاملة .ما تبني لنا ان من املستحيل علينا ان
نتحول اليها نهائيا ،فجميع االفادات الرسمية
التي نحتاج اليها يف معامالتنا ما زالت من ورق.
لكن عملية املكننة بلغت مراحل متطورة جدا،
ونحن يف صدد الربط االلكرتوين بني الهيئة
ووزارة املال وفق برامج جديدة نجري عليها
التجارب يف هذه املرحلة .لن احدد اية مواعيد
نهائية قبل نهاية اذار.
■ هل ما زالت هناك ارقام مميزة توزع بقرار
من وزير الداخلية؟
□ مل يعد هناك لوحات بارقام مميزة منذ صدور
القانون رقم  61الصادر يف تاريخ ،2016/10/27
وباتت عملية اختيار االرقام بالصدفة .التمييز
بني االرقام مل يعد ممكنا ويتم اختيارها بطريقة
عشوائية .يف املناسبة اقرتحنا نحن كهيئة تعديل
هذا القانون الدراج االرقام املميزة بعد تصنيفها
لقاء رسوم مالية لصالح الخزينة العامة ،كام هو
معتمد بالنسبة اىل ارقام الهاتف مثال ،وما زلنا
ننتظر بت هذا االقرتاح.
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بيوت راشيا ٌ
تراث عاب ٌر التاريخ:
قيم املكان والرمز والوطنية

ما اجمل راشيا للمرشفني عليها من قلعتها التاريخية .متأل الروايب ببيوتها الرتاثية
التي تنترث وتتسلل بني صخورها واشجارها باشكال فاتنة من السطوح الحمر.
بيوت هي بهجة البقاع الغريب وفخره .تتغلغل يف وسط البلدة حول سوق اثري
يقارنها ذوقا واتقانا وفخامة ،ومتنح املشهد العام بعدا جامليا استثنائيا يتكامل
مع رمزيتها االستقاللية

بيوت راشيا تحافظ عىل تراثها.

سوق راشيا من اطول االسواق الرتاثية اللبنانية.
ينساب مستقيام بطول  250مرتا من دون
تعرجات .يضم عىل جانبيه  60محال تجاريا
مسقوفا بالقرميد االحمر .يزدان بابواب خشبية
موحدة االلوان واالشكال .تعلو بعض هذه املحالت
بيوت مبنية بالحجر املقصوب ،وتتدىل من رشفاتها
احواض الزهور التي تضفي وحيا الرباب الفنون،
وتسرتسل عاطفة الزائر اىل تلك املصابيح ذات
الطابع القديم التي تنري السوق ليال ،وتزيد من
تكثيف املشهد الرتايث بانوارها وظاللها.
يعود تاريخ السوق اىل القرن السابع عرش.
ّتم رصفه عام  1927يف ارشاف الفرنسيني من
املعامري الشويري شكري عبد االحد ،واهتمت
وزارة السياحة باعادة ترميمه وانارته عام ،1997
وكان منذ نشأته عامرا مزدهرا بالصناعات

من اطول االسواق التراثية
اللبنانية بطول  250مترا
الحرفية ،السيام العقود واالساور والحىل الفضية،
وصوبيات التدفئة ،وخياطة املالبس ،والكندرجية،
وحدوات املوايش وادوات الفالحة وغريها ،حتى
نساجه،
صار جوهرجي السوق وحدّاده مثل ّ
مشهورين من دمشق حتى القدس.
لكن معامله تغريت .مل يعد تراثيا اال من حيث
الشكل .هناك اكرث من  27محال مقفال .هناك
اكرث من  50محال هجرتها تلك الحرف التقليدية

التي ذاع صيتها ،ومل يبق من الحرفيني اليدويني
اال اثنان ،احدهام عصام املقت العامل يف مجال
صناعة وزخرفة الصيغة من الفضة ،واآلخر يوسف
القضامين الذي يتقن صناعة الصوبيات ،وانترشت
محالت بيع الخرض والخرضوات عىل حساب
املنتجات الحرفية التي كادت تضمحل بشكل
نهايئ يف الستينات من القرن املايض.
منذ اعالن الجرنال غورو قيام دولة لبنان الكبري،
بقيت راشيا يف موقع الوسط بني سوريا ولبنان.
اذ انتزعت من االوىل وظلت مهمشة من الثانية،
فاغتنت بريوت بروافد سكانية نازحة منها ومن
االقضية املضمومة ،حتى اضحت عاصمة تجارية
كبرية للبنان الجديد ولعدد من املناطق السورية،
فكان لهذا املعطى تأثريه السلبي عىل اوضاع سوق
راشيا الذي فقد جاذبيته للبلدات املجاورة له
وبعض املناطق السورية والفلسطينية.
ارهق السوق كغريه من اسواق لبنان الكبري ،جراء
رفع التعرفة الجمركية عىل كل السلع ،بعدما
تكبدت فرنسا خسائر كبرية من اندالع الثورة
السورية الكربى عام  1925التي دارت رحاها
يف قلعتها التاريخية ،وذلك لسد جانب كبري من
نفقاتها العسكرية .فبلغ الضيق االقتصادي خالل
فرتة الربع الثاين من القرن العرشين اقىص مداه،
وغدت الهجرة من راشيا جامعية نحو بقاع الدنيا،
وراحت تخلو من حيويتها شيئا فشيئا ،حتى ان
عائالت باكملها انقرضت من البلدة .ما زاد الطني
بلة ان النقد استبدل بالفرنك الفرنيس الورقي،
يف حني كانت العقوبات تفرض باللريات الذهبية
فساهم هذا االجراء يف تفريغ تلك االرياف من
مدخراتها الذهبية.
لكن راشيا مل تفقد مدخراتها الرتاثية املعامرية
الفنية .من بني بيوتها القدمية يشع تراث روحي
يؤرخ اىل حقبة زمنية تواجد فيها ابناء طائفة
الرسيان الكاثوليك يف لبنان الذين بنوا منذ عام
 1836عىل انقاض اثار رومانية كنيستهم عىل
اسم القديس مار موىس الحبيش ،فشمخت بابهة
وجالل حتى غدت تحفة فنية شبيهة باملظلة

املفتوحة املتسمة باالقواس البارزة والعقود
املعامرية املضلعة والدعائم الطائرة .وتزيد ايقونة
شفيعها النادرة الوجود التي يعود تاريخها اىل اكرث
من  500سنة من قيمتها التاريخية والفنية .يرثي
هذا الرتاث الكنيس ما تكتنزه كنيسة السيدة للروم
الكاثوليك املبنية بالعقد الحجري منذ عام 1883
من ايقونات مثينة ،ويجسد مع كنائس القديس
نيقوالوس والسيدة للروم االرثوذكس واملعامل
الروحية لطائفة املوحدين الدروز ذخرا وطنيا
للعيش معا.
من رشفة قاعة االستقالل ،يأرس الزائر مشهد
املنازل الرتاثية املتعانقة بسطوحها القرميدية كأنها
بيوت عاشقة بنيت عىل هندسة عاطفية ،وتبهره
خصوصيتها النادرة الجذابة العابقة بطيب التطلع
اىل كل فريد وساحر ،خصوصا عندما يرصد ما
يعرف بـ"الطيارة" التي ترتفع فوق بعض منازلها
وفق مواصفات هندسية معامرية تضفي جامال
عىل البلدة ،ومتهرها بطابع مميز ّ
قل نظريه يف
البلدات اللبنانية.
يغرق الزائر يف جامل حارات القرميد االرجوانية
املحتشدة يف راشيا جنبا اىل جنب ،والتي ترسم
لوحة زاهية من  240ارثا يف زمن االرث الضائع،
كانت نتاج الحركة التجارية التي جلبت واردات
ألولئك امليسورين الذين رفعوا بيوتا متوجة
بالقرميد االحمر املتأثر بالطرازين الغريب واملحيل،
وابتنوا منازل بواجهات ثالثية القناطر او ثنائية
املندلون ،وباحجار صامء لكنها تحيك حكاية
شعب مناضل وتحفر يف وجدانه صورا عن حقبة
زمنية عامرة ،حتى اضاف هذا االرث قيمة عىل
قيم املكان ودالالته التاريخية والوطنية.
ال تكمن اهمية هذه املنازل الرتاثية فقط بجاملية
واجهاتها وسطوحها وقناطرها املتناسقة هندسيا،
بل برحابة غرفها وسقوفها العالية وتعرضها للتهوية
الدامئة ،ما جعلها بهندستها املعامرية ابنية صحية
بامتياز .مفارقة راشيا انها ال زالت من البلدات
اللبنانية القليلة نسبيا التي تحافظ عىل كثافة هذه
البيوت القرميدية التي ال تخىش عصفا منذ مئة
عام ونيف ،وتحض بلدياتها املتعاقبة اهاليها عىل
الحفاظ عىل هذا الرتاث العمراين ،وتساهم البلدية
الحالية برئاسة بسام دالل يف ترميم القرميد
املتصدع لكل البيوت القدمية ،وتشجع عىل بناء
بيوت حجرية من طبقتني مسقوفة بالقرميد.
جغرافية راشيا حتمت ان يكون ألهلها مسار

هجرته الحرف التقليدية
ولم يبق اال تصنيع الفضة
والصوبيات
طبيعي تنموي يرتبط بالبلدات املحيطة بها،
ويرتبط ايضا بقطبني كبريين هام العاصمتان
التاريخيتان دمشق والقدس ،بحسب ابن راشيا
استاذ العلوم االجتامعية يف الجامعة اللبنانية

قناطر ثالثية.

طراز بناء تاريخي.

الدكتور منري مهنا الذي اشار يف حوار مع "االمن
العام" اىل ان وجود راشيا عىل املسار الوسط بني
تلك العاصمتني كان يعطيها حيوية هائلة ،لكن
مع ضم االقضية االربعة عام  1920تحولت راشيا
من منطقة وسطية اىل منطقة طرفية ،ومن مرحلة
النهوض اىل مرحلة الرتاجع االقتصادي ،وبدأت
هجرة املسيحيني والدروز ونزوحهم يف اتجاه
بريوت واالرجنتني وامريكا والربازيل واوسرتاليا،
اىل درجة ان هناك صورة التقطت سنة 1937
خالل مؤمتر يف ديرتويت تجمع  415مغرتبا من
مسيحيي راشيا من عائالت آل املعلويل وسابا
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وغريهام .هناك ايضا امكنة سجلت هجرة اهل
راشيا كام الحال يف حارة "التيامنة" (نسبة اىل وادي
التيم) وساحة "الرياشنة" يف دمشق.
■ يف اي حقبة شيدت املنازل الرتاثية؟
□ بنيت البيوت الرتاثية التي تنترش يف راشيا يف
الفرتة املمتدة من نهاية حقبة العثامنيني وخالل
مرحلة االنتداب الفرنيس عىل لبنان .وهي تعكس
املستوى االقتصادي الذي كان سائدا يف البلدة التي
كانت محطة اساسية لقوافل الحجاج واملسافرين
بني الشام والقدس ،وشكلت عاصمة وادي التيم
االعىل يف وقت كانت حاصبيا عاصمته السفىل.
فاغتنمت من هذا املوقع االسرتاتيجي فوائد عدة
انعكس ازدهارا عىل تجارتها ،وجامال عىل ابنيتها،
وانتعاشا يف حركتها الثقافية واملرسحية ،ومتايزا يف
وعي ابنائها.
■ هل من عوامل اضافية ساهمت يف تحقيق
االزدهار العمراين؟
□ يضاف اىل هذا العامل الوجود املسيحي
االرثوذكيس القوي جدا يف تلك الحقبة ،الذي كان
يرعاه القيرص الرويس نقوال الثاين الذي اعطى
توجيهاته لبناء املدرسة الروسية يف البلدة .الوثائق
تشري اىل انه يف عام  1907بلغ عدد طالبها وطالباتها
 ،127وكانت املدرسة يف ارشاف "الجمعية الروسية
 الفلسطينية" التي أولت اهتاممها باملؤسساتاالرثوذكسية يف االرايض املقدسة والجوار ،وكانت
راشيا مشمولة بهذا العطف الرويس باعتبارها
عاصمة االرثوذكس يف وادي التيم وقتئذ .من
نافل القول ان احدى كنائس البلدة املبنية عام
 1890حملت اسم القيرص "كنيسة مار نقوال"،
تيمنا لتلك الرعاية .تجدر االشارة اىل ان الحياة
االجتامعية يف تلك املرحلة اتسمت بالتشاركية
بني اكرثية مسيحية واقلية درزية ،وان راشيا كانت
تعرف بـ"القصبة" مبعنى ان البلدات والقرى
املجاورة لها كانت تستهلك احتياجاتها من سوقها
املزدهر الذي مل يكن سوقا للبلدة فقط ،بل
للمنطقة باكملها.
■ ما هي االمناط الهندسية التي ميزت تلك
البيوت الرتاثية؟
□ بحكم هذه الحركة التجارية منا االقتصاد املحيل
منوا مذهال سواء بالتجارة مع الشام او مع الجليل
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االعىل ،او من عائدات اموال املهاجرين ،ما ادى
اىل حركة عمرانية متثلت يف بناء البيوت ذات طابع
جاميل مميز مستوحى من طراز العامرة يف الريف
االورويب وتحديدا ايطاليا وجنوب فرنسا .لكن
سنة  ،1925بعد امتداد الثورة السورية الكربى اىل
منطقة راشيا وحاصبيا ضد الوجود الفرنيس ،كانت
تلك السنة مفصلية بالنسبة اىل البلدة التي دمرت
بالكامل بعدما قصفت بيوتها باملدافع والطائرات
واحرقت املعارك  %90من بيوتها ،وقد ّتم الحقا
التعويض من الدولة اللبنانية ايام االنتداب
الفرنيس عىل بعض هذه البيوت التي اعيد عمرانها
بني عامي  1926و ،1927وتكللت يف هذه الفرتة
بالقرميد االحمر .كان منط هندسة هذه البيوت
يتوافق متاما مع طبيعة الحياة االجتامعية التي
كانت سائدة واملتالمئة مع منط السلطة االبوية.
فتصميم املنزل يتمحور حول صالون كبري يؤلف
املساحة املشرتكة الربع غرف تجاوره ،ومطبخ مع
حامم خارجي .وقد خصصت هذه الغرف الفراد
االرسة الذين يودون الزواج لالستقرار فيها قبل ان
ميتلكوا بيوتهم الخاصة .كانت االرسة التي تتمتع
مبستوى اقتصادي اعىل تش ّيد بناء من طبقتني،
تكون الطبقة العلوية تحتوي عىل بناء يدعى
"طيارة" ،وقد تكون هذه الطبقة تحتوي عىل اثنني
او ثالث "طيارات" تبعا للحالة االقتصادية .هناك
منط آخر من البيوت املبنية عىل طريقة "العقد"
وبعضها يعود اىل الحقبة الصليبية وما تالها ،عىل
غرار كنيسة السيدة للروم االرثوذكس التي شيدت
عام  1890عىل انقاض دير قديم أنشئ يف القرن
الحادي عرش ،وكذلك اقبية القلعة التاريخية ،وبرئ
الضيعة ذات املنفعة العامة .يوجد مجموعة من
البيوت مبنية عىل اساس العقد يف بنيانها السفيل.
اما اصحاب البيوت من الفقراء ومتوسطي الحال،
فكانوا يؤمنون مساكنهم بسطوح من الطني عىل
الطريقة اللبنانية التقليدية.
■ ملاذا هناك بيوت بقنطرة واحدة واخرى
بقنطرتني او ثالث؟
□ لقد الحظت ،وهذا استنتاج شخيص ،ان بيوت
راشيا كانت تعكس معتقد اهل البيت واميانهم.
فاملوحدون الدروز بنوا بيوتهم بقنطرة واحدة،
واملسلمون السنّة بقنطرتني ،واملسيحيون بثالث
قناطر .اال ان جميع البيوت تتميز بفتحات لتأمني
التهوية خصوصا يف فصل الصيف.

السوق االثري.

منزل الحاكم الفرنيس.

بيت آل داود.

السوق محاطا باالبنية الرتاثية.

الحريف عصام املقت.

بيت آل معلويل.

املنزل الذي سكنه الجرنال غورو سنة .1919

بيت آل ابوسمرا.
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تربية

دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

تنامي ظاهرة قتل األبناء آباءهم:
أول العالج تنشئة عائلية واجتماعية سليمة
مل يعد حسم النزاعات االرسية يف السنوات االخرية بالحلول املوقتة ،بل بالقتل
كحل نهايئ اختاره االبن للحصول عىل مكان والده ومكانته يف العائلة ،بدافع
املنافسة والشعور بالكراهية .يأيت ذلك يف ظل تطور يف املجتمع خرس االب معه
سلطته ودوره ،خصوصا الرتبوي الذي سيدخل اوالده يف حالة نفسية مرضية
تنطبق عىل املجرمني الكبار
مع انتشار وسائل التواصل االجتامعي
واستخدامها السيىء ،اصبح اللجوء اىل العنف ،يف
نظر املراهقني ،بطولة ،يف وقت اجمع فيه علامء
االنرتوبولوجيا والتاريخ عىل وصف مجتمعاتنا
بالقلقة واملعنفة والدامئة التوتر .وهذا واقع
يفرض تعاونا وتنسيقا بني كل فئات املجتمع

ورشائحه بهدف الحد من التوغل يف ثقافة
العنف والالتسامح ورفض االخر .اذا عدنا اىل
الوراء ،تحديدا ،اىل املجتمعات البدائية ،سنجد
يف تاريخ هذه الشعوب ما شكل ظاهرة الفتة
متثلت بوضع حد لحياة قائد القبيلة املتسلط
يف حال اصابه الضعف ،باعتباره االب املعنوي

الفرادها .لكن ما دعا املجتمعات القدمية اىل
التطور ،كام يقول اب التحليل النفيس سيغموند
فرويد ،فهو انزعاج االبناء من سلطة والدهم
املطلقة يف العائلة ،فيتضامنون ضده ويقتلونه
ليشكلوا مجتمعهم الخاص.
عن هذه الظاهرة التي تغزو حارضنا،
حاورت "االمن العام" استاذ الدراسات
العليا للعلوم الجنائية والعقابية يف الجامعة
اللبنانية االمني العام للمركز اللبناين
لحكم القانون والنزاهة واملنظمة العربية
للمسؤولية الجنائية العميد الدكتور فضل
ضاهر ،واملحللة النفسية مي شاهني.

ضاهر :مجتمعاتنا قلقة
معنفة ودائمة التوتر

االرشاف عليها ضمن برنامج تحديث النيابات
العامة العربية ( )pogarاملمول من برنامج
االمم املتحدة االمنايئ ،حيث متحورت هذه
الدراسة حول التحرش الجنيس بالقارصات يف
خمس دول عربية هي االردن ،لبنان ،املغرب،
مرص واليمن ،من ضمنها حاالت سفاح القرىب.
بلغت نسبة اآلباء يف دراستنا  ،%12واالهل
واالقارب .%16

■ من موقعك كباحث جنايئ متخصص ،كيف
تنظر اىل ازدياد جرائم قتل االبناء آباءهم؟
□ ال شك يف ان هذه االفعال التي تشكل
مظهرا من مظاهر الجرائم التي متس العائلة،
بدءا بالتحرش الجنيس او االعتداء الجنيس
واالغتصاب ،انتهاء بازهاق الروح لدوافع
واسباب مادية ومعنوية ،ال تربر الفعل ايا
تكن الظروف .فقد جرمت هذه االفعال،
منذ القدم ،يف الرشائع الساموية والقوانني
الوضعية يف كل املجتمعات .علام ان من ■ يف ضوء هذه الدراسات ونتائجها ،بالعودة
شأن هذه الجرائم استثارة الرأي العام كونها اىل موضوع النزاعات االرسية ،ماذا تقرتح من
صادمة وتهتز الضامئر لها ،باعتبارها مؤرشا معالجات؟
لظاهرة التحلل التدريجي والتصاعدي □ هذا الواقع يفرض تعاونا وتنسيقا بني كل
فئات املجتمع ورشائحه ،من اجل الحد من
للروابط االرسية.
التوغل يف ثقافة العنف والالتسامح ورفض
■ هل هناك آليات معينة ملعالجة هذا االخر ،مختلفا كان ام مشابها ،اضافة اىل
االنسياق وراء امليول والدوافع الغرائزية
الوضع وسلبياته؟
□ املسارات السلبية ملعظم املعالجات ،املادية يف معظم االحيان .هذه الثقافة
يف بلدنا ،عدة متشعبة .من قبيل التدليل منطلقاتها اجتامعية موروثة ،وذلك باجامع
والتبسيط نذكر بعض الوقائع عىل سبيل علامء االنرتوبولوجيا والتاريخ الذين وصفوا
املثال ال الحرص .الدراسة املنهجية العلمية مجتمعاتنا بالقلقة واملعنفة والدامئة التوتر.
حول العدالة يف لبنان التي اعدها معهد اي معالجات جدية يف هذا املجال توجب
الهاي لالبتكار القانوين بالتعاون مع املركز تخطيطا اسرتاتيجيا شامال ،يبدأ بتفعيل
العريب لتطوير حكم القانون والنزاهة ،والتي دور التنشئة االجتامعية ،االرسية واملدرسية
توافرت يل فرصة املشاركة يف تقييم مسودة واملهنية يف سائر ميادين التفاعل االجتامعي،
تقريرها النهايئ ،اظهرت اآليت %68 :من خصوصا بالنسبة اىل مساعدة االطفال عىل
اللبنانيني واجهوا مشكالت قانونية يف خالل بناء ذواتهم وطبع شخصياتهم بآليات التكيف
السنوات االربع املاضية ،وقد شكلت فئة سعيا وراء النجاح .عىل ان يكون التفاعل
الشباب  %56من اصل هذه النسبة التي االجتامعي بعيدا من الكذب والرسقة والعنف
احتلت النزاعات االرسية فيها املرتبة الثالثة .والعدوانية ،التي غالبا ما ينشأ عليها اوالدنا،
وقد توزعت عىل هذا الشكل %24 :رجاال ،من خالل القدوة غري الصالحة ،او االعالم غري
 %76نساء ،االمر الذي يعترب من منظور الراعي املسكون بهاجس السبق الصحايف،
علمي ،بحثا تأسيسيا ال بد من متابعته ضمن او االستخدام السيىء لوسائل التواصل
اطار البحوث االنتقائية التي تحرتم تسلسل االجتامعي وتقدميات التكنولوجيا الحديثة.
االولويات ،من االكرث الحاحا ،اىل امللح فاالقل
الحاحا .يف سياق املوضوع املطروح "تزايد ■ ما الحل يف رأيك؟
جرائم قتل االبناء آباءهم" ،كان الفتا التقارب □ ان تبادر وزارات العدل والداخلية واالعالم
بني نتائج الدراسة وبني نتائج الدراسة اىل تشكيل لجنة مشرتكة من الخرباء ذوي
امليدانية يف محور علم االجرام التي تسنى يل االختصاص ،مهمتها وضع الضوابط العلمية

املعالجات الجدية تبدأ
بالتنشئة االجتماعية
واالسرية واملدرسية

العميد الدكتور فضل ضاهر.

الحرتام القوانني النافذة حول رسية ما يتصل
بشؤون االرسة من اجراءات ادارية وقضائية
تفاديا النعكاساتها السلبية عىل هذه الخلية
االجتامعية عموما ،وعىل االطفال ،خصوصا
من يجدون يف تشويه السمعة املتبادل
بني ذويهم يف وسائل االعالم والتواصل
االجتامعي تحطيام لشخصياتهم واشرتاكا
جرميا يف اعتداء مقصود يبلغ اذاه حدود
القتل ،فتتحرك يف ذواتهم دوافع نفسية
ضاغطة لالنتقام من املجتمع ومن ذويهم،
اما انتحارا او هربا ،او ادمانا باختالف
اشكاله ،طاملا ان وسائل هذا االنتقام متاحة،
كالسالح املتفلت واملخدرات والغطاء
السيايس او الفئوي ملنع املالحقة الجزائية ،او
الحد منها السباب تربيرية تسمح بها قوانيننا
الهادفة اىل االنتقام من الجاين والتخلص منه،
بدال من تخليصه من دوافع اجرامه واعادة
تأهيله ودمجه يف املجتمع .املوجب ،يف هذا
املجال ،توضيح املادتني املبهمتني عن العته
والجنون يف قانون العقوبات ،بعدما تحولتا
اىل شجاعة يلجأ اليها املدافعون عن الجناة،
اصحاب الحظوة.
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شاهني :سلب االب سلطته
يجعل من ابنائه مجرمني
■ ماذا يعني قتل االب يف علم النفس التحلييل؟
□ اذا اردنا العودة اىل الوراء ،وتحديدا اىل
املجتمعات البدائية ،سنجد يف تاريخ هذه
الشعوب ما شكل ظاهرة الفتة تخترص معاين
كثرية يف هذا املجال .وقد متثل هذا االمر
بتنصيب قائد متسلط عىل كل مجموعة قبلية
ليكون ،يف الوقت نفسه ،االب املعنوي الفرادها.
لكن يف حال اصيب هذا االب بالضعف سيقرر
شبان هذه القبيلة ازاحته .يف علم النفس ارتكز
العامل سيغموند فرويد عىل عالقة االبن بابيه
من باب تحكم عقدة اوديب مبسار حياته،
اضافة اىل املحرمات التي تتحكم مبجرى هذه
العالقة .االبن يريد التشبه بوالده ويتمنى ان
يكون رجال مثله ،يتامهى به يف بعض التفاصيل،
لكن ادراكه ان ذلك من املحرمات سريدعه عن
تحقيق امنياته ،الن االب هو من يقف اىل
جانب االم وال احد غريه.
■ اي شعور يتملك االبن يف هذه الحالة؟
□ يتملكه الشعور مبنافسة والده عىل امه
بهدف ازاحته والحلول مكانه .لذا نرى الصبي
متعلقا بامه ،والعكس متاما مع االبنة حيث
تبتعد عن والدتها ،خصوصا يف مرحلة املراهقة
التي نعتربها يف علم النفس مرحلة االستحقاق
الكبري .عقدة اوديب ليست اسطورة اغريقية
فقط ،بل هي حالة نفسية يعيشها االبن يف
مرحلة معينة من حياته ،فيتعلق بامه ويكره
والده .هذا الشعور بالكراهية هو الذي يدفعه
اىل قتل ابيه بغية االستيالء عىل مكانه .بكالم
ادق ،للحصول عىل مكانته يف العائلة .كل
هذه املشاعر يعيشها الولد يف الالوعي ،بداية،
من متنيه موت والده كرها به بعد دخوله
يف منافسة معه عىل قلب امه .فاذا توقفنا
عند حاالت يعيشها بعض االطفال عىل اثر
وفاة والدهم ،تحديدا من سن الرابعة وحتى
السادسة من عمرهم ،سنجدهم يف مشكلة من
الصعب الخروج منها بسهولة هي االحساس
بالذنب ،النهم متنوا موت والدهم يف السابق.
هذا ما تكشفه عقدة اوديب .اما بالنسبة اىل

املحرمات ،فقد اعترب فرويد مرحلة ما قبل
تأسيس املجتمعات الحديثة مهمة جدا من
ناحية انزعاج االبناء من سلطة والدهم املطلقة
يف العائلة ،فيتضامنون ضده ويقتلونه ليشكلوا
مجتمعهم الخاص .هذه الواقعة اعتربها فرويد
السبب الذي دفع املجتمعات اىل التطور.
■ امل تختلف هذه املامرسات يف املجتمعات
الحديثة ،وما الذي تطور فيها؟
□ عامل التطور متثل يف تسلم االم السلطة يف
البيت ،وهي بتصدرها هذا املوقع عمدت اىل
وضع االب جانبا .االمر الذي ادى اىل اختالل
يف العائلة ،وبالتايل اىل اختالل يف العالقات
العاطفية مع االوالد .لهذا السبب نالحظ
ارتفاعا يف عدد الشاذين جنسيا يف مجتمعنا.
رمبا يف السابق مل يتحدث احد عام نسميه
اليوم ظاهرة ،وال نقصد هنا الشذوذ الجنيس،
بل سلب الرجل سلطته التي تعترب سلطة
معنوية لها مكانتها يف املجتمع .فاذا قام االب
بدوره يف الرتبية وقال البنه هذا غري مسموح
فعله ،سيستوعب الولد ما هو مسموح به
وغري مسموح به .لكن اذا مل يلعب االب هذا
الدور سيدخل اوالده يف حالة "سيكوبايت" ،اي
االضطراب العقيل التي تنطبق كحالة نفسية
مرضية عىل املجرمني الكبار ،مبعنى ان سلب
االب دوره سيجعل من اوالده مجرمني.
■ اال تعتربين ان انتشار العنف بكرثة عرب
وسائل التواصل االجتامعي ساهم يف ازدياد هذا
النوع من الجرائم؟
□ طبعا ،ساهم يف نسبة عالية .كنا مننع
االوالد يف السابق عن مشاهدة افالم العنف
بسبب تأثريها السلبي عليهم .اين نحن
منها االن حيال ما تعرضه هذه الوسائل من
رشائط عنف تتضمن عمليات ذبح يتداولها
االوالد من دون رقابة ،علام ان هذا ما جعلهم
اكرث عدائية من قبل ،حتى يف الغرب ،حيث
يقدم املراهقون عىل جرائم قتل يشاهدها
االوالد يف لبنان يف اي لحظة من دون ان

التعنيف الجسدي
يولّد احساسا عند الولد بأن
رجولته سلبت منه

املحللة النفسية مي شاهني.

يدركوا مخاطرها .املشكلة ،هنا ،هي يف
اعتبار اللجوء اىل العنف بطولة .لذا ،يعتقد
املراهقون انهم سيكتسبون القوة والرجولة
يف لجوئهم اىل هذه الوسائل العنفية من
اجل االستيالء عىل موقع االب .التعنيف
الجسدي الذي ميارسه االباء ،يف كل اشكاله،
يو ّلد يف اعامق املراهق احساسا بأن رجولته
سلبت منه .وما تفسري علم النفس لهرب
املراهقني من بيوتهم سوى انه هرب من
ارتكاب جرمية قتل يف العائلة ،ويف الوقت
نفسه ،هو بحث عن امكنة يسرتد فيها هذا
املراهق ،احساسه بالرجولة.
■ كام نالحظ ،االبن هو مرتكب هذه الجرائم
ال االبنة ،رغم ما تتعرض له من اذى يفوق
بكثري ما يتعرض له االبن عىل يد والده .ما
تفسريك لالمر؟
□ ال تقدم االبنة عىل قتل والدها مهام بلغت
حدة معاناتها عىل يده .بدال من ان تتجه نحو
القتل ،كرد فعل عىل ما ارتكب يف حقها ،ستتجه
نحو الدعارة والرسقة.
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مقال

إقتصاد
"البيتكوين" كيا ٌن مالي قائم على أصول فعل ّية

لبنان يقترب من إصدار عملته الرقم ّية

"البيتكوين" اول شبكة دفع غري مركزية جامعة توفر نظاما جديدا للدفع ونقودا
الكرتونية ،وتعمل بنظام الند للند ،وتتم ادارتها بالكامل من مستخدميها من
دون اي سلطة مركزية .من وجهة نظر املستخدم ،ميكن تشبيهها بالعملة
النقدية الخاصة باالنرتنت ،وميكن النظر اليها عىل انها النظام الدفرتي الثاليث
االمساك واالكرث بروزا يف الوجود

صاحب الفكرة ساتويش ناكاموتو افرتايض
ايضا ،مبعنى انه غري موجود .اخرج
البيتكوين اىل النور للمرة االوىل يف  3كانون
الثاين  ،2009وعددها االقىص هو  21مليون
بيتكوين حيث تنقسم العملة اىل الف
وحدة .هذا االمر يختلف بشكل رئييس
عن العمالت التقليدية ،حيث انه ال ميكن
ايجاد بيتكوين بشكل عشوايئ ،ما يعني
ان عامل التضخم ال ميكن ان يأيت نتيجة
ابتكارها ،بل هو وليد هلع املستخدمني
واملستثمرين يف االسواق.

حاكم مصرف لبنان منع
تداولها واعتبرها سلعا
وليست عمالت

يعترب الدفع بواسطة البيتكوين اسهل من
الرشاء بواسطة بطاقات االئتامن العادية،
وميكن قبوله من دون الحاجة اىل وجود
حساب مرصيف للتاجر .تتم مدفوعاتها من
خالل برنامج ،اما عرب الحاسوب الشخيص
او الهاتف الذيك عرب ادخال عنوان املتسلم
واملبلغ املدفوع وارساله.
من ميزات البيتكوين الرسوم املنخفضة،
والرسية ،والخصوصية .لكن من ابرز
سلبياتها عملية التشفري والتكتم عىل
طريقة توليد العملة عرب معادالت معقدة،
قد تكون مسارا سهال لتمرير عمليات
مشبوهة مبا انها ال تخضع اىل اي رقابة.
كام انها ال تعتمد اي اصول او تقوميات
عادلة ميكن االستناد اليها يف توقع ارتفاع او
انخفاض هذه العملة .مع ذلك ،فهي كيان
قائم عىل اصول مالية فعلية.
تعتمد  32دولة عملة البيتكوين .اما عندنا،
فقد حذر مرصف لبنان يف  19كانون االول
 2013الجمهور واملصارف واملؤسسات
املالية ومؤسسات الرصافة والوساطة
املالية من رشاء نقود مامثلة او حيازتها
واستعاملها ،مستندا اىل القرار الذي اصدره
يف  30اذار  ،2000املتعلق بالعمليات املالية
واملرصفية بالوسائل االكرتونية ،السيام املادة
 3منه ،التي تحظر اصدار النقود االلكرتونية
( )Electronic Moneyمن اي كان ،ومتنع
التعامل بها باي شكل من االشكال.
واشار املرصف املركزي اىل االخطار التي
قد تنجم عن التعامل بالنقود االفرتاضية،
وخصوصا الـ" ،"Bitcoinوابرزها:
• ان املنصات ( )Platformsاو الشبكات
( )Networksالتي يتم بواسطتها اصدار
هذه النقود وتداولها ،ال تخضع الي
ترشيعات او تنظيامت ،ويف حال تعرضت
لخسائر ال يوجد اي اطار حامية قانوين

يؤمن اسرتجاع االموال التي تم بواسطتها
رشاء هذه النقود.
• ان هذه النقود غري مكفولة من اي
مرصف مركزي ،وتاليا فهي معرضة لتقلب
حاد ورسيع يف اسعارها ،ومن املمكن ان
تتدىن اىل الصفر.
• تسهل عمليات تداول النقود االفرتاضية
النشاطات االجرامية وخصوصا عمليات
تبييض االموال ومتويل االرهاب.
• ال ميكن الرجوع عن العمليات او
التحاويل غري الصحيحة وغري املوافق عليها
( )Incorrect or Unauthorizedاملنفذة
بواسطة هذه النقود.
ورشح حاكم مرصف لبنان رياض سالمة
اسباب منع التعامل بهذه العملة ،فاعترب
ان "منع استعامل البيتكوين والعمالت
االفرتاضية االخرى كوسيلة دفع ،جاء النها
سلع وليست عمالت ترتكز عىل املعطيات
او القواعد التي نعرفها لخلق الثقة يف
العملة .صحيح ان اسعارها ترتفع ،ولكننا
نجهل سبب ذلك ،وصحيح ان استخدامها
ينترش لكننا نجهل مستخدميها".
واكد ان من اجل املحافظة عىل الثقة
"يجب ان تكون العملة الرقمية صادرة
عن املرصف املركزي" ،مشريا اىل التوصل اىل
ذلك تدريجا.
استنادا اىل هذا املوقف الرسمي ،امتنعت
الرشكات املالية اللبنانية عن بيع هذه
العمالت اىل املواطنني عرب النظام املرصيف
املحيل.
اما اذا اراد املواطن رشاء هذه العمالت،
فيمكنه ذلك عرب صناديق استثامر محلية
خاضعة لهيئة االسواق املالية ،يف حني
تلتزم هذه الصناديق تطبيق جميع رشوط
الرقابة ،ومن خاللها ميكن استثامر السلعة
او االدوات املالية االخرى.
يبدو يف الوقت الحارض عىل االقل ،ان
الذين يتداولون بهذه العمالت قليل جدا
عرب صناديق االستثامر ،علام ان اثرها يشبه
اثار باقي السلع ،كالذهب مثال الذي يخضع
لتقلبات االسعار وفق العرض والطلب.

فنجان قهوة اللبنانيني
فقد نكهته الصباحيّة
فقد فنجان قهوة اللبنانيني الصباحي نكهته املتميزة ،بعدما امتأل بالهموم .يقول احد
املواطنني "كل يشء بات مصدر قلق بالنسبة الينا ،االسعار ،الرضائب ،الديون ،التعليم،
الخدمات ،املواصالت ،حتى االحوال الجوية االخرية اضافت هام قدميا جديدا هو الشح يف
املياه .نحن ندفع الثمن الن الدولة تحملنا اخطاء السياسة االقتصادية املتبعة منذ عقود،
ووصلنا من خاللها اىل ما وصلنا اليه .عىل املواطن ان يحتيس القهوة ممزوجة بهموم الدنيا
وهموم البلد وهموم املشكالت املعقدة".
حاليا يهتم الرأي العام باقتصاد الوطن واملشكالت التي تواجهه وتداعياتها عىل الحياة
اليومية .هيمنت عىل احاديث الصباح متاعب ارتفاع االسعار ،والدين العام الذي من املرجح
ان يصل اىل  110مليارات دوالر يف السنوات املقبلة بحسب وكالة "فيتش" ،اذا استمرت
وترية منو العجز عىل حالها .ستصبح كلفة الدين العام ،وهي التي سيدفعها الشعب اللبناين
يف السنوات الثامين املقبلة ،نحو  8مليارات دوالر.
مقارنة بحجم االقتصاد الذي من املرجح ان يكون  60مليار دوالر عام  ،2020فان الدين
العام سيشكل حواىل  %185من حجم هذا االقتصاد يف حال تسجيل معدالت منو لهذا
االقتصاد بنسب  1و .%2وقد اثرت هذه االزمات االقتصادية التي تعصف بالبالد عىل نفسية
املواطنني ،وباتوا يف حاجة كبرية اىل تناول املنبهات اكرث من ذي قبل .لذا مل يعد فنجان القهوة
مجرد مرشوب ساخن يتم تناوله يف الصباح ،بل اداة تساعدنا عىل تقبل الهموم االقتصادية.
تضخم االسعار ،خسارة الرواتب واالجور قيمتها ،مواضيع يتحدث فيها معظم املواطنني.
يقول الخرباء ان تكاليف املعيشة ارتفعت ،وتكاليف التشغيل ،وكذلك الرضائب والرسوم،
وحافظت اسعار االرايض والشقق السكنية عىل ارتفاعها .احدثت املتغريات الرسيعة التي
طرأت عىل االسعار نتيجة  TVAخلال بني قدرات املواطن املالية وحاجاته االساسية والحياتية،
فرتاجعت االحوال املعيشية ،واصبحت معظم العائالت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها او تلبية
متطلباتها .ليس سهال ان يستمر اللبناين يف منط الحياة الذي يعيشه ،فيلهث ليال ونهارا خلف
لقمة العيش .تكمن املشكلة يف ان املدخول جامد ال يتغري اال يف حاالت نادرة ،فيام املرصوف
اىل زيادة مطردة بسبب تفاقم الغالء واالتجاه التصاعدي لالسعار.
لكن مع هذه الصعوبات ،يتمسك اللبناين بكل فرصة عمل يجدها ولو كانت ذات راتب
زهيد لجبه ازمة البطالة املستفحلة يف البلد .خصوصا وان وضع العمل يف مختلف القطاعات
يسء ،وليس هناك من يهتم بحقوق العامل الذين يغرقون انفسهم يف العمل لجني بعض
الدوالرات يوميا .لكن ذلك يبقى يف اسوأ االحوال افضل من البطالة.
يزداد اليوم عزم اللبنانيني عىل العمل ويف اكرث من وظيفة متاحة ،مع القلق املستمر من
البطالة يف ظل املزاحمة التي تشهدها القطاعات املهنية بني اللبنانيني والسوريني خصوصا،
فضال عن الالجئني والنازحني من جنسيات اخرى والعامل االجانب ايضا.
االقتصاد اللبناين اقتصاد خدمات ،سياحة ،مصارف ،صحة وتعليم ،لكنه يعاين من ضعف
بسبب عدم فاعلية الخطط التنموية التي يجري االعالن عنها .االزمة االقتصادية ليست
وليدة اليوم ،او نتيجة اوضاع سياسية متدهورة تعاين منها املنطقة يف الوقت الراهن ،بل هي
نتيجة سياسات خاطئة اتبعتها الحكومات املتعاقبة واستمرت انعكاساتها السلبية يف التأثري
عىل الحياة العامة حتى االونة االخرية.
وعىل الرغم من قتامة املشهد ،تبدو الحكومة اللبنانية اكرث تفاؤال ،وترى بلسان احد مصادرها
ان مثة مبالغة يف توصيف الوضع االقتصادي ،معتربا ان خطة النهوض االقتصادي املوعودة قد
ترفع الرؤية املستقبلية لالقتصاد من مضطرب اىل مستقر.
عصام شلهوب
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إقتصاد
خلف :ال وجود لبورصات
رقمية في املنطقة العربية

عىل صعيد املنطقة العربية ،يقول رئيس
اتحاد البورصات العربية فادي خلف
لـ"االمن العام"" :البورصات العربية
بورصات اسهم ،وال وجود لبورصات
رقمية يف املنطقة ،وان غالب الحكومات
العربية ال تعرتف بها .كام ان املصارف
العربية تتخوف من خسارة االرباح،
حيث بات املستخدم يتداول العملة
مستغنيا عن العمالت املرصفية ،اضافة
اىل ان الحكومات تتخوف من قدرة
املستخدم عىل التخفي ،حيث قد تكون
مسارا سهال المرار عمليات مشبوهة مبا
انها ال تخضع الية رقابة ،كذلك ال يكون يف
مقدورها استعادة اي استثامرات يخرسها
املستثمرون يف تعامالت مع اطراف غري
قانونيني او وهميني".
واوضح خلف "اننا يف املراحل االوىل
للعملة املشفرة ،وصورتها مل تتضح بعد.
وقد تجاوز عدد هذه العمالت نحو 1300
عملة .نسمع اليوم عن البيتكوين ،ولكن
هناك ايضا الرايبل ،الستلالر ،والكوردانو"،
مشددا عىل ان "املهم يف هذه العمالت
التكنولوجيا التي تقف خلفها وما ميكن
االستفادة منها .ويقف وراء البيتكوين
والرايبل نظام الكرتوين مهم جدا لتحويل
االموال ما بني املصارف ،وعملة الرايبل
هي الجيل الثالث من البيتكوين".
وتوقع مستندا اىل اراء الخرباء يف هذا
املوضوع "ان يحل هذا النظام مكان نظام
"السويفت" الذي يتم التعامل به اليوم
بني املصارف ،ويسمح بتحويل االموال
بعد ثالثة ايام .غري ان ميزة الرايبل انه
ينقل التحويل خالل ثالث دقائق وليس
ثالثة ايام ،وكلفته تقل  %60عن كلفة
السويفت" .ودعا اىل "لنظر اىل هذه
العمالت املشفرة "ليس كفقاعة او
نظام مضاربة فقط ،الن ذلك يعني ان

رئيس اتحاد البورصات العربية فادي خلف.

من مخاطر البيتكوين
السرقة واالحتيال
وتبييض االموال
اسعارها ترتفع ونجهل
السبب ،واستخدامها ينتشر
ونجهل مستخدميها

ال معنى لهذه العمالت" ،مشريا اىل انها
"تشبه العمالت التي يتم التداول بها يف
الكازينوهات مثال .لكن عندما نعرف
اهمية التكنولوجيا التي اطلقتها نعرف
مدى حاجة االسواق اليها .فاذا كان
الرايبل هو لنقل االموال بني املصارف،

فان الستلالر هو لنقل االموال بني االفراد.
اذا ،كل عملة مشفرة مخصصة الستعامل
معني ،واهمية استعاملها هي املؤرش
عىل مدى دميومتها .فاما ان تكون فقاعة
تنفجر وتزول ،او تكون فقاعة تنفجر
ولكن لن تزول".
وردا عىل سؤال عن اسباب الخوف من
هذه العمالت ،اشار اىل ان مرده اىل
"ثالث نقاط :اما رسقة هذه العمالت ،او
عمليات االحتيال التي ميكن ان تتم من
خاللها ،وامكان التهرب الرضيبي وتبييض
االموال" .واعترب ان عدم وجود الرقابة
والتنظيم هو ما دفع بسعر البيتكوين
للوصول اىل نحو  8000دوالر.
ولفت خلف اىل ان "عدم الرقابة دفع
بعدد من البلدان االسيوية اىل فرض
رقابة عىل البورصات التي تتداول بهذه
العمالت ،خصوصا وان  %60من التداول
بالعمالت املشفرة هي يف كوريا الجنوبية

واليابان والصني" ،مشريا اىل ان "فرنسا
اعلنت عن توجهها اىل فرض الرقابة.
كذلك اعلن كل من مرصف جي.يب.
مورغن وبنك اوف امريكا عن توقفها عن
االقراض بواسطة البطاقات االئتامنية
التي تستعمل لرشاء العمالت الرقمية
وخوفا من امكان عدم التسديد تم منع
استعامل هذه البطاقات .اضافة اىل ذلك،
تتجه بعض البلدان اىل منع اي حسابات
غري اسمية ،اي انشاء حسابات رسية يتم
بواسطتها رشاء العمالت الرقمية ،واعتربت
انها تجارة غري قانونية ،لذلك تم وضع
رشوط رقابية مشددة جدا من البورصات
العاملية الرقمية ،وهي افضل بكثري من
رشوط املصارف العادية .علام ان معظم
هذه البورصات موجودة يف لندن .الالفت
ايضا ان ادارة موقع "الفايسبوك" اتخذت
قرارا مبنع نرش اعالنات البيتكوين عىل
صفحات املوقع بسبب وقوع عدد كبري
من املنتسبني ضحية هذه االعالنات
وضياع اموالهم .لذلك الحذر واجب فمن
اراد رشاء العمالت الرقمية عليه التوجه
اىل البورصات العاملية املراقبة والتي تتبع
ادق املعايري العاملية حفاظا عىل اموالهم".
من يتدخل لحامية املواطن او هذه
العمالت من التقلبات الحادة؟
يجيب خلف" :ال احد يحميها وهنا الخطر
االكرب .عىل من يشرتيها ان يتحمل وحده

مخاطرها ،خصوصا وان النصيحة التي
تقدم اىل اي متعامل هي ان االموال
املستعملة ستعتربها غري موجودة ،فاما ان
تصبح غنيا او تفقد اموالك".
كيف تتحول العمالت الرقمية اىل عمالت
متداولة كالدوالر وغريه؟
يقول" :عند بيع البيتكوين او الرايبل او
غريها يعني ذلك استعادة االموال ،اما
بالدوالر او الني او االورو او اي عملة،
خصوصا انه عندما يتم فتح حساب يف
احدى البورصات العاملية او صناديق
االستثامر ،فااليداع سيكون بعمالت
حقيقية وليست مشفرة .يف استطاعة
املتعامل سحب هذه االموال متى اراد،
لكن عليه االنتباه اىل قانونية البورصات
او الصناديق التي يتعامل معها حتى
يحفظ حقه .اما مخاطر العملة املشفرة
فهو التحرك الرسيع لالسعار ،بحيث ترتفع
برسعة كبرية وتنخفض برسعة كام حصل
اخريا .وهذه املخاطرة الكربى غري موجودة
يف بقية االدوات املالية".
عن الوسائل املستخدمة الصدار العملة
الرقمية اوضح" :معادلة اصدار العملة
املشفرة صعبة جدا ،وتحتاج اىل ثالثة
اطنان من النفط النتاج بيتكوين واحد،
النها تحتاج اىل طاقة كهربائية مرتفعة.
ويبدو ان البيتكوين شق طريقه واصبح
مقبوال كعملة تداول معدنية ،ويعيد

السبب اىل ان بعض املؤسسات العاملية
بدأت قبولها .وكلام زاد التعامل بها من
املؤسسات والرشكات والفنادق ،اصبحت
مطلوبة للتداول كبقية العمالت االخرى.
اليشء الواضح اليوم هو ان الجهات
الرقابية الدولية شعرت بان املوضوع مل
يعد ممكنا تركه متفلتا ،لذلك بارشت
بوضع يدها عىل هذه االنظمة".
وشدد عىل ان العملة املشفرة "فقاعة
انفجرت ولكنها مل تنته ،فالخوف كان
واردا من انتهاء دور هذه العملة .غري
ان اجتامع هيئات الرقابة االمريكية االخري
خرج بنتيجة ان هذه تكنولوجيا جديدة
يجب االستفادة منها تقنيا ،لكن يجب
وضع ضوابط لها ،ومل متنعها .وحني بدا
تحصيل الرضيبة عىل التعامل بها ،كان
هذا القرار كافيا لوقف تدهور سعر
البيتكوين ،مع التشديد عىل ان الضوابط
ستمنع كل الجرائم املالية املحددة".
وما اذا كان يف استطاعة لبنان اصدار
عملته الرقمية عىل ما قاله حاكم مرصف
اجل الفكرة،
لبنان؟ قال خلف" :لبنان ّ
وهناك سبب اسايس لذلك هو ان اصدار
مثل هذه العمالت يحتاج اىل طاقة
كهربائية كبرية ومكلفة ،وهذا امر ال ميكن
تحقيقه يف لبنان قبل اعادة وضع الكهرباء
اىل طبيعته وزيادة قدرة الطاقة".
ع.ش.
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إقتصاد

عصام شلهوب

"ماكينزي" تستعين بخبراء لبنانيين لوضع رؤيتها

"باريس  250 :"4مشروعًا بكلفة  16مليار دوالر
مير االقتصاد اللبناين يف مرحلة حرجة ،فيام ترتاجع املؤرشات االقتصادية لتنذر
بانهيار كبري .دق املسؤولون ناقوس الخطر بعدما ضاعفت تلك املؤرشات من حدة
املعاناة االجتامعية عرب اتساع دائرة الفقر ،تراجع مستوى املعيشة ،اغالق ابواب
املصانع واملؤسسات ،اشتداد حدة البطالة ،انتشار الفساد عىل مختلف املستويات.
هذا فضال عن صعوبة متويل عجز املوازنة وارتفاع قيمة الدين العام
املتفائلون يقولون ان االقتصاد اللبناين نقل من
غرفة العناية الفائقة اىل غرفة املراقبة يف انتظار
التعايف بتأثري مبارش من تراكم مجموعة من
االيجابيات ،وانه سيشهد تحوالت ايجابية اعتبارا
من العام املقبل .اذ من املقرر انعقاد مؤمتر
"باريس  "4لتوفري الدعم املايل للبنان ،اضافة اىل
انهاء مجلس الوزراء كل ما هو مطلوب عىل
مستوى ملف النفط .
وقد سلطت مؤسسات التصنيف الدولية الضوء
عىل ابرز نقاط القوة واهم التحديات التي تراها
مناسبة يف تحديد النظرة املستقبلية اىل االقتصاد
الوطني اللبناين ،وهي :قاعدة ودائع مرصفية

متينة ،مستوى احتياطات عال ،سجل يعكس
التزام الدولة الكامل تسديد مستحقاتها املالية
بالرغم من الصعوبات السياسية واالقتصادية
املختلفة ،متوسط دخل للفرد الواحد مرتفع
نسبيا .يف املقابل فان التحديات القامئة كاآليت:
مستوى الدين العام العايل ،العجز الكبري يف املوازنة
وامليزان التجاري ،استمرار الرصاعات االقليمية.
يعترب املتفائلون ان االقتصاد اللبناين سيستعيد
معدالت منوه املرتفعة يف العام  2018بحيث
قد يشهد منوا تصل نسبته اىل  4و .%5هذا
التفاؤل مرده اىل ان نسب النمو ال تأيت من
عبث امنا هي مستندة عىل جملة من الثوابت،

من ابرزها ان الحكومة ستضخ يف السوق يف
العام  2018نحو  4مليارات دوالر لتنفيذ اكرث
من  60مرشوعا .وهذا املبلغ يأيت من ضمن
اتفاقات القروض امليرسة املخصصة للدولة
اللبنانية .هذا اضافة اىل ما سيصدر عن مؤمتر
"باريس  "4لناحية تخصيص لبنان بقروض
ميرسة وهبات ومساعدات قد تصل قيمتها اىل
نحو  18مليار دوالر ،االمر الذي سيساهم ايضا
يف رفع معدالت النمو.
يؤكد االستاذ الجامعي والخبري االقتصادي الدكتور
روجيه مليك لـ"االمن العام" ان املبادرات جيدة
"لكن ال اعتقد ان مشكلتنا االساسية تنحرص
فقط يف وضع خطة للنهوض االقتصادي وطلب
دعمها ،مشكلتنا هي سوء االدارة العامة" .اما
رئيسة قسم االقتصاد يف جامعة البلمند الدكتورة
غريتا صعب فشددت عىل رضورة وضع خطة
اقتصادية ملزمة ال تخضع للتوافق السيايس ،وان
وجود رشكة "ماكينزي" لبلورة رؤية اقتصادية
واضحة رضورة.

ملكي  :االنفاق غير املدروس
اوصلنا الى حالة من االختناق
■ اعدت الحكومة خطة للنهوض االقتصادي
هدفها تعزيز النمو وفرص العمل ،ستعرض
خالل اجتامع الدول الداعمة للبنان .هل سيتم
دعم هذه الخطة من االطراف املشاركني يف
املؤمتر؟
□ مثة برامج عدة يتم تحضريها الطالق العجلة
االقتصادية ،وتعزيز النمو ،وتوفري فرص عمل
جديدة .عملية النهوض التي يحىك عنها هي
مجموعة مشاريع امنائية تساعد عىل تحسني
البنى التحتية .هذه املبادرات جيدة ،ولكن
ال اعتقد ان مشكلتنا االساسية تنحرص فقط

يف وضع خطة وطلب دعمها .لدينا تراكم
مشكالت هي التي تحد من قدرتنا عىل اطالق
النمو واملحافظة عليه .يف الطليعة هناك
املشكلة السياسية الداخلية ،والوضع االقليمي
املتفجر الذي يتفاعل عىل الصعيد الداخيل.
يليها سوء االدارة العامة وحوكمتها .لذلك
اعتقد ان املشكلة الرئيسة تكمن يف االنفاق
غري املجدي عىل بعض القطاعات .مثال استنزف
قطاع الكهرباء الخزينة باكرث من  25مليار دوالر
خالل  24سنة االخرية ،ومع ذلك مل نحصل عىل
الكهرباء والعجز مستمر سنويا باكرث من مليار

و 200مليون دوالر .ليس لدينا ايضا اي تصور
للحل النهايئ .هناك سلسلة الرتب والرواتب
التي اقرت عىل عيوبها وندفع اليوم مثن اخطاء
اقرارها من دون النظر اىل واقع التوظيف يف
االدارات الرسمية .مثال هناك  56الف استاذ يف
قطاع التعليم الرسمي يف مقابل  270الف تلميذ
لبناين مسجلني ،ماذا يعني ذلك؟ االنفاق غري
املدروس الذي قامت به االدارة اوصلتنا اىل حالة
من االختناق .الدولة اليوم ال ميكنها االستثامر يف
املشاريع العامة ،وقدرتها عىل االنفاق محدودة
جدا ،وال ميكنها انفاق اكرث من  500مليون

دوالر عىل مشاريع محددة ومحصورة .بالتايل
ال ميكنها االنفاق عىل مشاريع البنى التحتية.

مصدرا للعجز .يجب التزام كل الرشوط حتى
يتأمن الدعم.

■ خطة النهوض االقتصادية كام بات معروفا
تحمل برنامجا ملشاريع متنوعة .فهل ستالقي
الدعم املطلوب؟
□ نرحب باي دعم ملشاريع تساعد عىل نهوض
االقتصاد .لكن ال اعتقد ان املشكلة يف البنى
التحتية ككل .نحن نحتاج اىل استكامل بعض
مشاريع املياه والطرقات وانشاء الجسور .لكن
املشكلة تكمن يف الرتاخي الحاصل يف تطبيق
القوانني ،وتقاعس ادارات الدولة عن القيام
بواجبها .هناك سوء ادارة يف املطلق ان عىل
املستوى الضيق او عىل املستوى االوسع .ال اقول
ان شبكة طرقاتنا ال تحتاج اىل توسعة وتحديث،
لكنها كافية حاليا فيام لو طبق القانون كام
يجب .ما ينطبق عىل النقل ينطبق ايضا عىل
املياه والكهرباء .التنظيم هو اساس العمل
السليم واملفيد ،فهو يوقف الهدر ،ويحرص عدد
املشاريع يف ما هو رضوري لتحديثها ،وبالتايل
تخف كلفتها.

■ الدولة مل تنفذ حتى االن رشوط مؤمتر باريس
–  .3فهل تعتقد ان املؤمتر املقبل سيقدم الدعم
انطالقا من التجربة السابقة؟
□ الخطة تقوم عىل  250مرشوعا بكلفة 16
مليار دوالر حدا ادىن .وتم وضع رؤية معينة
للتمويل توزعت عىل الشكل االيت%25 :
من القطاع الخاص عرب قانون الرشاكة بني
القطاعني العام والخاص %25 ،من املؤسسات
املالية الدولية %25 ،من الصناديق العربية،
 %25من صناديق االستثامر الدولية .لكنني
اعتقد ان التمويل ستشوبه عراقيل بارزة .مثال
الدول العربية وخصوصا دول الخليج والسباب
خاصة بها مل يعد لديها الفائض الذي يسمح
لها بدعم مشاريع خارجية ،وليس عندها
الرغبة السياسية للمساعدة .اما الصناديق
الدولية فستقدم الدعم عرب قروض مالية.
فهي ال تقدم الهبات .انها تقدم هبة رمزية
الجراء دراسة ملرشوع معني ،غري ان لهذه
املؤسسات رشوطا تتعلق بنوعية املرشوع
والبيئات االستثامرية واجراء اصالحات ادارية
حقيقية وااللتزام بها ،وعقلنة االقتصاد .الدعم
سيطاول املشاريع بعد درسها ومعرفة جدواها
وامكانات تنفيذها .اما بالنسبة اىل القطاع
الخاص املحيل ،فاملصارف ال متلك كام هائال
من الفوائض الستثامرها يف املشاريع العامة
وبفائدة مخفضة وملدة  25سنة مثال.

■ كأنك تقول نحن لسنا يف حاجة اىل مشاريع
تحتاج اىل دعم دويل؟
□ بالعكس ،نحن نحتاج اىل هذه املشاريع لكن
ليس بالحجم الذي يتحدثون عنه .ازمة املياه
مثال مهام حاولت زيادة املوارد عرب السدود
والبحريات واقامة شبكة حديثة سيبقى الهدر يف
توزيعها قامئا ،ان مل يتم تركيب عدادات تضبط
عمليات التوزيع بشكل دقيق ومراقب.
■ اذا ما الهدف من وضع خطة يف هذا الحجم
تحتاج اىل مثل هذا الدعم الدويل؟
□ وضع الخطة تم وفق رؤية معينة ،ولكن
ال اعتقد انه ميكن متويلها بالسهولة املرجوة.
حتى الذين عملوا عىل وضع الخطة كصندوق
النقد الدويل والبنك الدويل وغريها من
املؤسسات وضعوا رشوطا محددة تؤكد رضورة
تحسني االدارة واجراء اصالحات ادارية .جميع
القطاعات العامة من كهرباء ومياه واتصاالت
يجب ان تكون مصدر ربح للدولة وليست

■ هل تعتقد ان الدول املانحة سرتاقب عملية
انفاق اموال الدعم؟
□ طبعا وهو امر طبيعي .املراقبة ستكون عرب
البنك او صندوق النقد الدوليني باعتبار انهام
ميلكان آلية املراقبة املطلوبة.
■ ما هي املشاريع التي ميكن ان تنال موافقة
الجهات الداعمة ،وما هي القطاعات الواعدة
التي تحتاج اىل متويل؟
□ الكهرباء مثال .لكن االحتامل االقىص هو
ان تقرتح الدول املانحة الرشاكة بني القطاعني

مشكلتنا سوء االدارة
العامة ،والشراكة بني العام
والخاص لن تنجح

االستاذ الجامعي والخبري االقتصادي
الدكتور روجيه مليك.

العام والخاص .علام بان القطاع الخاص يعرف
ان الدولة ليست خصام رشيفا ،فهي تتخذ
القرارات وفق توجهات معينة من دون ان
تراعي مصالح القطاعات االقتصادية .بالتايل
تقع املشاكل ويخرس املرشوع قيمته .كمثل
مرشوع الهاتف الخليوي الذي وضع ليؤمن
مدخوال كبريا للدولة ولكن اليوم يعاين االم ّرين.
مثة امثلة اخرى عىل القرارات غري املدروسة
التي اساءت اىل صدقية الدولة واضعفت
صدقية املؤسسات االخرى.
■ هل التوجه نحو الرشاكة بني القطاعني العام
والخاص مقدمة للذهاب اىل الخصخصة؟
□ ال اعتقد ان الرشاكة ستنجح كام يتصور
البعض ،وليس للقطاع الخاص دافع اىل ذلك.
ميكن ان تنفذ بعض املشاريع ،ولكن الخوف
سيبقى مسيطرا خصوصا وان السياسيني يعتربون
مثل هذه املشاريع مصدرا للتوظيف ،وزيادة
النفوذ ،ومخالفة القانون ،ورشكة الكهرباء اكرب
دليل عىل فشل موضوع الرشاكة .لذا ارى ان
الذهاب اىل الخصخصة افضل بكثري مع موضوع
الرشاكة .اعتقد ان اعطاء ادارة املشاريع للقطاع
الخاص هي الطريقة االسلم واالنجح.
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إقتصاد

صعب :مديونيتنا العامة
هي من االكبر في العالم
■ هل ميكن اعتبار خطة النهوض االقتصادية
التي ستعرض خالل مؤمتر "باريس  "4رؤية
اقتصادية شاملة؟
□ الخطة االقتصادية املطروحة هي محل درس
ومراجعة .اذ ليس يف علم االقتصاد من توافق بل
خطة ملزمة .املهم ان ال نستمر يف طريق زيادة
الدين العام خصوصا وانه اصبح كارثة حقيقية
النه يشكل اكرث من  %150من الناتج املحيل،
واملوازنة العامة يف خدمته .لذلك علينا وضع
خطة لبلد نعتربه منتجا.
■ ما هي عنارص هذه الخطة املقرتحة؟
□ ابرز عنارصها ردم الهوة يف ميزان املدفوعات.
اذا متكنا من ذلك نكون قد حققنا انجازا كبريا،
خصوصا وان كل متويل االدارة هو من الدين العام
الذي هو من االكرب يف العامل .مع ذلك نحن ال منلك
الرؤية الواضحة لتلمس طريق الخروج من هذه
الهوة .الدين مستمر واالنفاق يتم عىل القاعدة
االثنتي عرشية .ارى ان الذهاب اىل مؤمتر باريس
او غريه من دون ان نكون قد انجزنا واجبنا ،امر ال
ميكن ان يقبل به احد .لذا علينا وضع بعض االمور
عىل السكة الصحيحة ،وتحسني وضعنا االقتصادي
مبختلف الطرق .ومن الرضوري ان يكون لدينا
رؤية النجاح باريس  ،4-رغم ان مثة من يقول
ان نتائج هذا املؤمتر لن تكون افضل من نتائج
املؤمترات السابقة .نحن نسعى اىل الحصول عىل
مساعدات او منح او هبات او حتى قروض بفوائد
مخفضة ،واعتقد ان من الرضوري السعي اىل
اعطاء االقتصاد الدفعة الصحيحة العادة انطالقته.

نعيشه يف لبنان .لذلك فان وجود "ماكينزي"
رضورة ،رشط ان تستعني بخرباء لبنانيني يقدمون
خربتهم ورؤيتهم مام يعطيها طابعا مهام جدا،
السيام ان صندوق النقد الدويل يضع رشوطا
موحدة لتطبيقها يف جميع البلدان ،ويعترب ان
ذلك هو الحل ،واعتقد انه ال ميكن ان يكون بهذا
الشكل .الحل هو ان تضع "ماكينزي" ،بالتعاون
مع هؤالء الخرباء ،وبعد ان تستمع اىل اراء
جميع الفعاليات وتطلع عىل واقع كل القطاعات
االقتصادية ،رؤية شاملة تقرتح فيها جملة من
الحلول تناسب واقعنا بكل متفرعاته ،االمر الذي
يؤمن الضامن االكيد يف نجاح الخطة ،طاملا ان
الخطط السابقة مل تنجح.
■ هل ابلغت الحكومة اىل "ماكينزي" توجهاتها
واولوياتها وعناوين سياستها االقتصادية
واالجتامعية حتى تتمكن من القيام بعملها؟
□ ابدا ،العكس هو الصحيح .عىل "ماكينزي"
تقديم رؤيتها ونظرتها حول كيف ميكن ان
يكون االقتصاد اللبناين .نحن بالتعاون مع خربائنا
االقتصاديني نستطيع تصحيح توجهها ،ونضمن
بالتايل سري الخطة بعد اجراء التعديالت التي تالئم
وضع مؤسساتنا واقتصادنا.
■ هل ميكن انجاز رؤيتها حتى يحني موعد
انعقاد املؤمتر؟
□ كال ،لكن ميكنها ان تعطي الخطوط العريضة
باالضافة اىل تأمني الغطاء الرضوري الذي يساعد
عىل طرح كل املشاريع وطلب الدعم لها .مع
العلم ان الدول املانحة تحتاج اىل مثل هذا الغطاء
حتى تتمكن من الدعم.

■ هل تكليف رشكة "ماكينزي" دراسة وضع رؤية
اقتصادية يعني الهروب اىل االمام ،وتخيل الدولة
عن دورها يف وضع رؤية اقصادية للبلد ،خصوصا ■ اشرتطت الصناديق الدولية سابقا يف اجتامعات
باريس  2و 3اجراء اصالحات ادارية العطاء الدعم،
وان هذا املوضوع من صلب مهامتها؟
□ لو سلمنا بان من الرضوري ان تتحمل الدولة لكن لبنان مل يقم بها حتى االن .ماذا استجد حتى
مسؤولياتها ،وتضع الخطة املطلوبة ،اعتقد ان كل تعطي هذه الصناديق الدعم اليوم؟
من سيشارك يف هذا العمل سينطلق من الخلفية □ كام قلت ان الرشوط التي سبق واعطيت
السياسية التي ينتمي اليها بحكم الواقع الذي هي نظريات ال تطبق عىل ارض الواقع اللبناين.

من غير املسموح ان نبقى
بال خطة لتحسني اقتصادنا

رئيسة قسم االقتصاد يف جامعة البلمند
الدكتورة غريتا صعب.

لذلك نحن مع "ماكينزي" رشط ابقاء نظرنا عىل
مالحظاتها او رؤيتها ،وتصحيح املسار الذي ال
يطابق واقعنا .مثال ال ميكنها اليوم الحديث عن
خصخصة كهرباء لبنان الن ذلك سيحدث ازمة
مالية كبرية.
■ هل ان عدم وجود رؤية شاملة لجميع القطاعات
يعود عىل عامل الفساد عىل تنوع وجوهه؟
□ ال شك يف ذلك .الفساد موجود ضمن االدارة
الرسمية .لكن عندما يفعل القضاء والهيئات
الرقابية واملجلس التأديبي ،وتتم احالة املخالفني
او الفاسدين عىل املحاكمة من دون تدخل سيايس
لحامية هذا او ذاك ،يف هذه الحال ميكن االدارة ان
تنطلق ،وميكن بالتايل وضع رؤية اقتصادية صحيحة.
■ النتائج التي حققتها "ماكينزي" يف اكرث من بالد
وخصوصا دول الخليج مل تكن مشجعة .فهل ميكن
ان تنجح يف لبنان؟
□ السعوديون اطلقوا عىل وزارة التصميم لديهم
وزارة "ماكينزي" ،وقد تم وضع رؤية طموحة
للمملكة لعام  ،2030غري ان الرؤية السابقة لعام
 2020مل تنجح وكذلك مل تنجح "ماكينزي" يف
بقية دول الخليج .لكن وضعنا يف لبنان يختلف،
وليس من املسموح لنا ان نبقى من دون خطة
تساعدنا عىل سلوك الطريق الصحيح لتحسني
وضع اقتصادنا ووقف الهدر والدين العام.

!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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تح ّية

دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

في الذكرى  14لغيابه:

 %70من أعمال زكي ناصيف غير منشورة
قبل  14عاما رحل الفنان الكبري زيك ناصيف اىل دنيا احبها قبل ان يغادر اليها.
امتاز بالتواضع وحياة النسك ،وبارشيف غني مودع يف الجامعة االمريكية .لكن
من دون تواريخ تدل عىل الحقبة الزمنية التي وضع فيها مؤلفاته ،ليتبني ان
 %70من اعامله غري منشورة

الفنان الكبري زيك ناصيف.

يف ذكرى غياب شيخ الفولكلور اللبناين،
امتنع املسؤولون عن "برنامج زيك ناصيف
للموسيقى العربية يف الجامعة االمريكية"
عن اقامة احتفاالت تكرميية هذه السنة
تخترص التعبري عن حب هذا الفنان،
لحرصهم عىل عدم ايصال الناس اىل الشعور
بامللل من مضمون هذه الحفالت ،وتفاديا
النتقاداتهم عىل تكرار اعامله .الربنامج مل
يكن مخصصا اصال ملوسيقى زيك ناصيف
فقط ،بل كان الهدف منه االطاللة عىل كل
الرتاث الوطني ،وخصوصا الذين ساهموا
معه يف صنع النهضة اللبنانية .يف املقابل،
يعد املسؤولون عن هذا الربنامج مرشوعا
مميزا يعتمد عىل قصائد عن فلسطني غري
منشورة من قبل ،تكمن اهميته يف وضع
صوت مهم عىل هذه القصائد غري املنفذة.
يف الذكرى حاورت "االمن العام" مدير
"برنامج زيك ناصيف للموسيقى العربية
يف الجامعة االمريكية" ابن شقيق شيخ
الفولكلور اللبناين الدكتور نبيل ناصيف.
■ متر الذكرى الـ 14لغياب الفنان زيك
ناصيف .هل من احتفال معني هذه السنة
يحيي ذكراه؟
□ احيينا هذه الذكرى يف محطتني
اساسيتني .االوىل يف الذكرى العارشة لرحيله
عام  ،2014والثانية عام  2016يف املئوية
االوىل لوالدته .ما عدا ذلك ،امتنعنا عن
اقامة هذه االحتفاالت السيام هذه السنة
بسبب صعوبة تنظيمها وحرصا منا عىل
امرين :عدم ايصال الناس اىل الشعور
بامللل من مضمون هذه الحفالت ،وتفاديا
النتقاداتهم حيال تكرار اعامل الفنان زيك
ناصيف وكأن ال وجود لسواه .من الرضوري
ان نقيم اعتبارا لهذه املسألة وذلك بالقول
هناك فنانون اخرون غريه يستحقون
التكريم ،وهذا ما حصل بالفعل .برنامج

عىل احدى
اسطوانته.

زيك ناصيف للموسيقى مل ينشأ لتقديم
موسيقاه فقط ،بل كان الهدف منه االطاللة
عىل كل الرتاث الوطني .لهذا السبب ركزنا
يف الربنامج عىل املرحلة التي عاشها هذا
الفنان ،اي مرحلة النهضة اللبنانية ،التي
شارك يف صنعها فنانون كثريون ،بدءا
بخمسينات القرن املايض حتى بداية
الحرب االهلية عام  ،1975وقد اعتربت
هذه املرحلة من اغنى املراحل فنيا.
■ من هم الفنانون الذين كرمهم "برنامج
زيك ناصيف للموسيقى العربية"؟
□ تم تكريم روميو لحود وسلوى القطريب،
صباح ،وليد غلمية ،فيلمون وهبي الذي
سنكرمه للمرة الثانية .اما التكريم الذي
سيقام قريبا فسيكون لنرصي شمس الدين.
من الناحية العملية عاش هؤالء الفنانون
يف حقبة زمنية واحدة ،حقبة النهضة
اللبنانية ،فكان ال بد من تكرميهم جميعا
كونهم من صانعي هذه النهضة .من ناحية
اخرى اردنا تعريف جيل الشباب بهذه
الحقبة من خالل الحفالت املوسيقية او
االحتفاالت التكرميية لفناين هذه النهضة.

كان يكتب قصائده
والنوتة على اوراق محال
السمانة
في ايامه االخيرة
رغب في تأليف السمفونيات

■ اي تطور سجلته "فرقة املوسيقى
العربية لربنامج زيك ناصيف يف الجامعة
االمريكية " منذ انشائها عام 2016؟
□ بلغ عدد افراد الكورال  35شخصا
معظمهم من اهل الجامعة االمريكية،
من دكاترة واساتذة وطالب وموظفني،
الحاليني والقدامى .لكن ما حققناه مع
الكورال عجزنا عنه مع العازفني ،مبعنى
ان يكونوا جميعهم من اهل الجامعة
االمريكية ،الن العزف عىل بعض االالت
املوسيقية يتطلب احرتافا.

■ ماذا احب اعضاء هذه الفرقة يف فن زيك
ناصيف كونهم من جيل الشباب؟
□ احبوا االنسجام بني الكلمة واللحن،
واكتشفوا التنوع يف اغنياته ،الفولكلوري
والرومانيس والوطني ،وخصوصا مخاطبته
الطبيعة واالطفال.
■ هل تسعون اىل انتشار اوسع العامل
فرقة زيك ناصيف للموسيقى بهدف نرش
فنه عىل رشيحة اكرب من الناس؟
□ كل حفلة نقيمها تتطلب موازنة وجهدا
كبريين ،خصوصا بالنسبة اىل تحضري برنامج
جديد غري مكرر .علام اننا بدأنا السعي
اىل اقامة حفلتني عىل االقل خالل السنة
الدراسية ،مع امكان اقامة حفلة او حفلتني
خارج الحرم الجامعي.
■ ارشيف زيك ناصيف املودع يف الجامعة
االمريكية يتضمن قصائد غري منشورة تعود
اىل بداياته .هل هناك مرشوع معني لنرش
هذه االعامل يف كتاب يخلد ذكراه؟
□ بدأنا التحضري العداد كتاب عن اعامله
يتضمن  80قصيدة ،كجزء من مجموعته
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وليس كلها .لكن ،بوصولنا اىل مرحلة
الطباعة ،تبني لنا ان صفحات الكتاب ستصل
اىل  600صفحة والكلفة املادية ستبلغ نحو
 10االف دوالر ،فتوقفنا عن اكامل هذا
املرشوع .علام ان  %70من اعامله غري
منشورة ،منها قصائد اىل فلسطني والقدس
وعكا وصفد وحيفا ،وقد بلغ عددها 10
قصائد .ضمن هذا السياق لدينا مرشوع
مهم جدا يتمثل يف وضع صوت مهم عىل
مؤلفاته غري املنفذة ،خصوصا القصائد
التي كتبها لفلسطني .يف لبنان مبدعون
فلسطينيون امثال عازف الكامن جهاد عقل
وغريه من الفنانني الالمعني بحيث نستطيع
ارشاكهم يف هذا العمل الذي سيكتسب
اهمية كربى باعتباره وقفة تضامنية مع
فلسطني والقدس.
■ القصائد غري املنشورة اىل اي تاريخ
تعود؟
□ كل اعامل زيك ناصيف ال تحمل تاريخا
يحدد الحقبة الزمنية التي انجزت فيها.
مل يكن مهتام بهذا التدوين وغري مكرتث
لهذه االمور ،حتى قصائده والنوتات رغم
انهام من جوهر فنه ،كان يكتبهام عىل
اوراق تعود اىل محال السامنة.
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بعد الن املوسيقيني الروس كانوا من اصل
يهودي فرتكوا لبنان.

مدير "برنامج زيك ناصيف للموسيقى العربية يف الجامعة االمريكية" الدكتور نبيل ناصيف.

كل اعماله ال تحمل
تاريخا يحدد الحقبة الزمنية
التي كتبت فيها

■ اي وجه يف زيك ناصيف احببت؟
□ وجه الناسك الذي اختار العيش يف دنيا
ثانية .كان لديه اقتناع بان الله يدبر اموره.
صحيح كان فنانا منتجا ،لكنه كان يرى ان
الله وراء هذا التدبري .تأثرت بشخصيته
واعطتني بعدا روحيا ووجدانيا.

■ كيف كان يعيش حدث اطالق اغنية
جديدة له؟
□ كان انسانا متواضعا ال يواجه هذا
الحدث بالقلق .لكن ما كان يهمه يف
هذا املوضوع هو ردود فعل الناس ،ماذا
يقولون عن اغنيته الجديدة وماذا احبوا
فيها ،انطالقا من معرفته بان الناس
يحبونه .وهذا صحيح.
■ اي ذكريات جمعتك بعمك زيك ناصيف
ايام الطفولة؟
□ كان ينتقدين ويقلدين عىل رسعتي يف
الكالم .هذه الترصفات عكست طرافته.

■ هل عاش شيئا الفتا يف ايامه االخرية؟ ما
الذي تبدل يف حياته يف هذه املرحلة؟
□ اسوأ حدث عاشه يف سنواته االخرية كان
غزو العراق ،وقد سببت له هذه الحرب
صدمة قوية .زيك ناصيف كان انسانا
حساسا تجاه هذه القضايا.
■ مبن تأثر فنيا؟
□ تأثر ،بداية ،بتجاويد القرآن بصوت

الشيخ سالمة حجازي ،ويف مرحلة الحقة
بالرتاتيل الرسيانية والبيزنطية ،ويف ما
بعد بكل انواع الغناء الشعبي ،بالدلعونا
وامليجانا .اما بالنسبة اىل التأليف املوسيقي
فقد تأثر باساتذته الروس يف معهد
املوسيقى يف الجامعة االمريكية وذلك قبل
النكبة عام  .1948لكن املعهد اغلق يف ما

■ اذا رغبت يف انتقاد فن زيك ناصيف ماذا
تقول؟
□ املسألة هنا ال تعترب انتقادا ،الن زيك
ناصيف نفسه كانت لديه رؤية مختلفة يف
ايامه االخرية ،وتحديدا بعد اغنيته "ظالم
الليل" التي وصلت مدتها اىل  22دقيقة،
فكانت اطول اغنية قدمها يف حياته .بعد
هذه املحطة رغب يف تأليف السمفونيات
وقد حاول مع وليد غلمية الدخول يف هذا
النفق ،لكن هل كان سينجح يف ذلك ام
ال ،ال احد يعلم .انطالقا من هذا التحول
يف نظرته اىل الفن ،اعتقد ان وصيته هي
االتجاه نحو االغنية الطويلة.

زيك ناصيف عىل هامش احد مهرجانات بعلبك الدولية.

■ ما الذي احبه زيك ناصيف يف حياته واي
امور تجنبها؟
□ من بني االوراق التي تركها ورقة بخط
يعب فيها عن هذه االمور ،يقول:
يده ّ
"احب من الرجال من تظهر انفعاالتهم
عىل وجوههم ،فهم يف الغالب صادقون
مع انفسهم ومع الناس ،النهم يظهرون
ما يبطنون .ال احب من يبادرين بالتحية
صبيحة ليل قضاه يف التامر عيل .احب
الذين ال يتبدل سلوكهم يف حالتي اليرس
والعرس ،وال احب ان تظهر عليهم دالئل

عىل املرسح.

غزو العراق اسوأ
حدث عاشه وسبّب له
صدمة قوية
البطر يف حال االكتفاء بعد العوز .احب
من الصحافيني الذين يعرفون حدودهم
فال يتدخلون يف شؤون الناس وشجونهم،
وال يشتمون الناس متذرعني بحرية ابداء
الرأي .احب املرأة التي كلام زادت مواهبها
ازدادت تواضعا ولطفا ،والتي ان مشت

تجلت سالمة الذوق يف مشيتها ولباسها .ال
احب املتربجات من النساء خصوصا اللوايت
يتبارين يف ارتداء املعاطف الثمينة ولبس
الحىل النادرة .احب الخ َالق من اهل الفن
وان كان مقال ،وال احب املقلد منهم وان
كان مكثارا يف انتاجه .احب احيانا ان اسري
والهو من دون ان افكر يف يشء ،وال احب
ان افتعل انتاجا فكريا حني ال يكون لدي
ما اقوله .احب كلام انتجت لحنا ان اتلمس
فيه نبضات قلبي .احب صوت الباعة يف
سوق الخرض ،وال احب صوت البائع
املتجول القابع قرب زاوية بيتنا .احب
االكل وانا يف جوع ،نقدة نقدة من مائدة
غنية بالوان الطعام.
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معرض
متحف سرسق يكرّم مع ّلم ف ّن الكاريكاتور

بيار صادق… الشاهد امللك

قبل خمس سنوات ،انطفأ بيار صادق ( 1938ـ  ،)2013تاركا ارشيفا كاريكاتوريا ضخام ا ّرخ فيه تاريخ لبنان السيايس عىل
مدى اكرث من خمسني عاما .من "النهار" التي امىض فيها الجزء االكرب من مسريته وبنى مجده معها ،مرورا بصحف عدة،
وصوال اىل قنايت "ال .يب .يس" ،و"املستقبل" وغريهام ،دخل بيار صادق التاريخ بوصفه احد مؤسيس الفن الكاريكاتوري
املعارص ،واول فنان يدخل الكاريكاتور السيايس اليومي املتحرك عىل الشاشة الصغرية
االهم ان الريشة الالذعة لبيار صادق كانت
تحمل هموم املواطن اللبناين ونبضه ،حتى
استحالت رسمته الشهرية للبناين برشواله
التقليدي دمغة وامضاء خاصني به .امللفت ان
هذه االعامل كان لها تأثري سيايس يف عز نهضة
"النهار" كجريدة واعدة ،وحاملة لواء التجديد،
واال ملا تع ّرض صادق للمنع والتهديد كام تقول
ابنته رئيسة "مؤسسة بيار صادق" غادة صادق
ابيال يف مقابلتها مع "االمن العام".
توجه هذه املؤسسة تحية اىل رسام
اليومّ ،
الكاريكاتور املثقف ،من خالل معرض فريد
واستثنايئ عىل مستوى املنطقة .معرض "بيار
يحايك التاريخ" الذي يحتضنه متحف رسسق يضم
اعامل صادق املنشورة يف الصحف والتلفزيون،
اىل جانب اخرى تنرش للمرة االوىل بعدما منعها
الرقيب وقتها .اعامل ميكن اسقاطها عىل الراهن،
بعدما احتفظت بطزاجتها الفنية والفكرية.
■ ملاذا اخرتتم "بيار صادق يحايك التاريخ" عنوانا
للمعرض؟
□ يف نيسان ،تكون قد م ّرت خمس سنوات
عىل رحيل بيار صادق .قبل الحديث عن عنوان
املعرض ،ارغب يف االشارة اىل انه اول معرض
فريد من نوعه فعال ،حتى ان بيار صادق مل
يقم معرضا يف حياته يقدم الكاريكاتور السيايس
اليومي الذي كان ُينرش يف الصحف وشاشات
التلفزة .كام ان فرادته تكمن يف حريته .فليس
هناك عاصمة يف الدول العربية تحتمل معرضا
مامثال لجهة سقف الحرية العايل .اخرتنا هذا
العنوان النه طوال مسرية بيار صادق املهنية
التي تربو عىل اكرث من خمسني سنة ،ا ّرخ كل
تاريخ لبنان الحديث .فاذا تابع املرء رسمته

بخريطة لبنان واستعمل الحرف والكلمة،
واالغنية يف الكاريكاتور .يف عام  ،1986كان
هو االول الذي ابتكر الكاريكاتور املتحرك عىل
التلفزيون .يومها اجرت معه شاشة "يس .ان.
ان" مقابلة نظرا اىل فرادة موهبته ،وكان يقدم
رسمة صباحا للصحيفة ،واخرى مساء عىل شاشة
التلفزيون .كان متجددا وهدفه بلوغ مستوى
اعىل يف فن الكاريكاتور .لذا فمدرسة بيار
صادق ليست مدرسة تع َّلم ،الن ما وصل اليه
ليس فقط بسبب موهبته ،بل ايضا النه مثقف
ّ
ومطلع عىل كل التطورات يف العامل ،والنه قارئ
نهم لكل الصحف ووكاالت االخبار .كان يفكر يف
الكاريكاتور كل الوقت ويف كيفية تجديده.
■ كيف عايش صادق الحياة السياسية اللبنانية
من خالل ريشته؟
□ صحيح انه عايش الحياة السياسية ،لكنه
ايضا كان يف قلب هذه الحياة .يكفي ما قاله
السياسيون يف الشهادات التي نعرضها ايضا يف
احدى غرف املعرض .مثال ،الوزير مروان حامدة
كان يقول ان "النهار" وكاريكاتور بيار صادق كانا
قادرين عىل اسقاط حكومة ،او االتيان باخرى.
اي ان بيار صادق بكاريكاتوره كان عاموداً مهام
يف املجتمع والسياسة اللبنانيني.

الرسام الكاريكاتوري الراحل بيار صادق وابنته غادة صادق ابيال.

االوىل حتى االخرية يف عام  ،2013يستطيع ان
يفهم ما الذي حدث يف لبنان والبالد العربية
واالحداث الكبرية يف العامل" .بيار يحايك التاريخ"
وما زال يحاكيه حتى اليوم .حاملا ننرش رسمة له
عىل صفحة "مؤسسة بيار صادق" عىل انستغرام
مثال ،يشعر الناظر اليها انها راهنة وطازجة كأنها
انجزت للتو .فهو كان متجددا وعرصيا ورياديا،
ومن هنا ،استخدمنا صيغة املضارع يف العنوان.
■ يعترب صادق من مؤسيس الفن الكاريكاتوري
املعارص .هال اخربتنا عن خصوصية هذه املدرسة
التي اسسها؟
□ بدأ بيار صادق الرسم يف عمر صغري .حني
التحق بجامعة "البا" (االكادميية اللبنانية للفنون
الجميلة) التي كان مقرها يف ساحة الربج ،مل يكن

يتعدى  17عاما .كان يومها يدرس فن الرسم.
هناك ،قال له قيرص الجم ّيل الذي كان احد
اساتذته ،بانه يتمتع مبوهبة مختلفة عن الرسم
العادي ،من حيث انه رسام ومل ّون ،لكن الجم ّيل
اضاف ّان هذا اليشء سيكتشفه بيار من تلقاء
نفسه .ومبا ان بيار يحب الصحافة والسياسة،
اكتشف انه يحب الكاريكاتور ،فانطلق يف هذا
املجال .طور الكاريكاتور .طبعا ،قبله كان هناك
فنانو كاريكاتور مشهورون يف مرص قبل لبنان.
لكن بيار كان الوحيد الذي ط ّور الكاريكاتور.
اذ كان االخري عبارة عن رسمة صغرية تنرش
يف الصفحة  2او  3يف الجريدة ،وتأيت كتعليق
عىل خرب صغري .وحده بيار هو الذي نرشه عىل
الصفحة االخرية ويف حجم كبري .وكان احيانا
يكتب كلمة تكون هي الكاريكاتور .اشتغل

■ مرحلة جريدة "النهار" يف بريوت السبعينات
وسط مناخ الحريات واالبداع والثقافة ،ما الذي
منحته لبيار صادق وما الذي اعطاها هو؟
□ كان بيار صادق يقول ان اكرب جامعة
بالنسبة اليه ،كانت جامعة جريدة "النهار" .يف
السبعينات ،كانت "النهار" تضم كل التيارات
السياسية عىل حد تعبريه ،من الحزب القومي
السوري ،واالشرتايك ،والكتائب ،والحلف،
والنهج ...هؤالء املحازبون كانوا كلهم يف "النهار"،
وكانوا يزورونه يف مكتبه الذي يقع قبالة مكتب
ميشال ابوجودة .كان يكتب العمود الثامن،
وبيار ينجز الكاريكاتور .كان يقول دوما انه
اكرث مكان ع ّلمه هو "النهار" .حني التحق بها
يف الستينات ،كان يبلغ  22عاما .لذا ،فـ"النهار"
اعطته وع ّلمته كثريا ،وهو ممن ساهموا يف
وضع "النهار" يف مصاف اهم الصحف يف لبنان
بفضل كاريكاتوره ،وايضا عمود ميشال ابو
جودة ،وغسان تويني ...هؤالء اعطوا زخام

نقطة على السطر

السخرية ف ّن املجتمعات الح ّرة
يعلو سقف النقد يف املجتمعات املنفتحة ،واالنظمة السياسية التي تقوم عىل
اسس الحرية والدميوقراطية والحق يف االختالف .ينخفض هذا السقف نفسه
وعم االستبداد والفكر الواحد،
كلام ضاقت مساحة الحرية يف دولة من الدولّ ،
واالعالم السلطوي الذي ال وظيفة له سوى الرتويج للسلطة ،متجيد الحاكم...
يف االنظمة الشمولية ليس النقد ممنوعا فحسب ،يف الحيز العام ،وفوق املنابر،
ويف االعالم تحديدا ،بل ان ان وظيفة االعالم هي الربوباغاندا ونقل الخطاب
الرسمي للسلطة املهيمنة .هكذا تغيب الحقيقة ،وال تصل املعلومات ،ويصبح
االعالم مجرد حيوان اليف يف َمخادع الحكام وصالوناتهم ،ينقل وقائع حياتهم
السعيدة ،وخريهم الذي يفيض عىل الشعب واالمة!
لكن الحرية املمنوعة ال متنع التعبري ،بل تستفز الخيال ،وتحفز عىل االبتكار
واالبداع .هكذا اخرتع عبد الله بن املقفع ،يف بغداد القرن الثامن للميالد،
قصص "كليلة ودمنة" التي تعترب حتى اليوم من عيون االدبني العريب والعاملي.
وقبل الشاعر الفرنيس جان دو الفونتني بتسعة قرون ،وضع الخطاب الفلسفي
والسيايس النقدي عىل لسان الحيوانات .كانت هذه التورية وسيلته السحرية
يف ايصال الكالم املمنوع ،يف زمن الخليفة العبايس ابوجعفر املنصور.
لعل اكرث الفنون تعبريا عن درجة الحرية والدميوقراطية ،يف عرص من العصور،
فن الكاريكاتور ،او الرسم السيايس النقدي ،الساخر ،الذي يعلق باسلوب
الهزل والكوميديا والهجاء ،عىل العيوب واالخطاء واملواقف والسياسات
والقرارات الصادرة عن حكومات وزعامء ورؤساء ووزراء وحكام وشخصيات
عامة .تصبح هذه الشخصيات بال حصانة ،تحت ريشة الرسام الساخر ،الذي
يصورها كام يطيب له ،ويق ّولها ما يريد .يفعل ذلك مضخام العيوب يف
الشكل واملظهر ،وكذلك يف الكالم الذي يهدف اىل تسليط الضوء عىل مفارقات
واخطاء ،او اضحاك الناس من موقف سيايس او شخيص ّ
معي .هكذا يلعب
الكاريكاتور دورا فاعل يف الحياة السياسية والفكرية ملجتمع معني .من املفيد
ان نتذكر مثال ،كيف ان فنانا كاريكاتوريا مثل دومييه ،كان لرسومه دور فاعل
خالل الثورة الفرنسية.
قليلة هي العواصم العربية التي اتسع صدرها لفن الكاريكاتور .هناك القاهرة
طبعا ،حيث ازدهر هذا الفن عىل يد معلمني من امثال احمد حجازي وبهجت
عثامن ومحيي الدين اللباد ومصطفى حسني وصالح جاهني .لكن بريوت
كانت بال شك منذ االستقالل واحة الحريات ومعقل فن الكاريكاتور الذي
واكب ازدهار صناعة الصحافة وصعد مع النهضة االعالمية ،وانتشار الصحف
واملجالت ،وبلغ اوجه فنيا وسياسيا يف منتصف السبعينات .تكرث االسامء
املبدعة يف هذا املجال ،من محمود كحيل اىل ستافرو جربا ،لكن يبقى اسم
بيار صادق هو العالمة التي تقرتن بفن الكاريكاتور يف لبنان .لقد اخترب حرية
االعالم اىل اقىص حدود ،وجدد يف االسلوب ،ومل يرحم زعيام او رئيسا او وزيرا.
ترك لنا الوف الرسوم التي متتد عىل عقود لتؤرخ للحياة السياسية يف لبنان
النصف الثاين من القرن العرشين ،متاما كام نعود اىل رسوم دومييه لنتعرف اىل
الحياة الثقافية والفكرية والسياسية يف القرن التاسع عرش يف فرنسا.
هذه االيام تستعيد بريوت بيار صادق يف "متحف رسسق" ،ونتطلع نحن اىل
ابداعات الجيل الجديد لئال يبقى معلم فن النقد والسخرية يف لبنان بال ورثة.
سمير مراد
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عنه انه قومي سوري .عندما دخل جريدة
"العمل" قالوا عنه كتائبيا .عندما التحق بقناة
 ،lbciقالوا عنه قواتيا .عندما دخل جريدة
"املستقبل" ،قالوا عنه حريريا .يضيف يف هذه
الشهادات انه صديق كل هؤالء ،وهو حر يف
انتقاد كل هؤالء الن بيار صادق مل يكن يوما
حزبيا .كان لبنانيا فقط .وهو يقول يف احدى
الشهادات انه لبناين يف الصميم ،وقد عاش
لبنان يف قلبه وضمريه.

للجريدة ،والكاريكاتور كان مهام جدا وفرض
مكانته يف املشهد السيايس ،حتى بات الناس
يشرتون "النهار" بسبب الكاريكاتور.
■ كيف تأثرت اعامل بيار صادق مبرحلتي ما
قبل الحرب وبعدها؟
□ اذا زرنا املعرض االن نستطيع رؤية كيف كان
الكاريكاتور قبل الحرب وبعدها .من الناحية
التقنية ،حني بدأ بيار الرسم يف الستينات ،كان
ال يزال شابا صغريا ،اي مبتدئا .كان الكاريكاتور
عنده يتميز بكرثة الخطوط والرسم الدقيق
رسوماته يف متحف رسسق.
والتفاصيل .من الناحية السياسية ،كان غارقا يف
السياسة املحلية مع حضور السياسة العربية
الخليجية .وال ننىس هنا انه قبل الحرب يف
الستينات والسبعينات ،كانت هناك الحرب
الباردة ،والرئيس جامل عبد النارص ،وزخم وقوة
مرص ،وكان عندنا يف لبنان املكتب الثاين ،وايام
شارل حلو وازدواجية الحكم عنده .كان صادق
مأخوذا جدا بهذه االمور .لكن يف الفرتة الواقعة
ما بني هذه املرحلة والحرب اللبنانية ،اضيف
عنرص جديد اىل كاريكاتور صادق .يف اوائل
السبعينات ،دخل عنرص الوجود الفلسطيني
املسلح يف الكاريكاتور ،وازدادت املناكفات بني
السياسيني ،وهذا ما مل يكن موجودا قبال .مع
اندالع الحرب وعدم استطاعة صادق الذهاب
اىل جريدة "النهار" بسبب محاوالت سابقة
لخطفه عام  ،1975وانقسام بريوت اىل شطرين ،رسومات اخرى.
التحق بجريدة "العمل" .هنا ،عكست رسامته
العنف الحاصل يف الحرب من حصار االرشفية
عام  ،1978واملخيامت الفلسطينية وكل هذه
االحداث ،مع دخول قوات الردع السوري طرفا رسم كاريكاتوري
يف الحرب .هكذا ،صار كاريكاتور بيار صادق يف بريشته كان قادرا على
تلك الفرتة ينقل معاناة الناس والعنف والقتل اسقاط حكومة
والدم الكثري املراق .ففنان الكاريكاتور ينقل
الواقع الذي يعيش فيه املجتمع.
■ اخربينا عن املعرض الحايل؟ ما الذي يضمه
والفرتة التي يغطيها؟
□ كام ذكرت هذا املعرض هو االول من نوعه
يف لبنان والعامل العريب .ترك بيار صادق ارشيفا
كناية عن  30الف رسمة بني جرائد ومجالت
وشاشات تلفزة ولوحات واغلفة كتب .ال ميكن
عرض هذا الكم الكبري من االعامل .لذا ،اخذنا

من الفرتة التي دخل فيها صادق مسرية الرسم
يف اوائل الستينيات وغطينا العهود ،وما م ّر فيه
البلد من مشاكل وحروب ،اىل جانب احداث
كبرية حصلت يف البلدان العربية املهمة ،ويف
العامل .كام غطينا الشخصيات التي مرت يف
تاريخ البلد .طبعا ،ال ميكن نرشها كلها .لكن
اخرتنا  350رسمة من الصحف ،و 350اخرى

من شاشات التلفزة .يف املجموع ،يضم املعرض
 700رسمة كاريكاتور تش ّكل فقط  %2من
ارشيف بيار صادق وتغطي من اوائل الستينات
حتى عام .2013
■ اخربينا عن قسم يف املعرض مخصص العامل
مل تنرش قبال بسبب عدم موافقة الرقابة يف
لبنان عليها؟
□ كام نعلم ،كانت هناك احيانا رقابة عسكرية
متنع نرش كاريكاتور له او يطلب منه يف
الجريدة تغيري كلمة معينة ،او حذف اخرى،
لكن بيار كان يرفض ذلك .خالل ارشفة اعامله،
وقعنا عىل رسامت تقارب موضوع الحريات
والرقابة ،ورأينا عىل ظهر هذه الرسامت ،ان
الرقابة شطبتها باالحمر مع كلامت مثل "غري

موافق" ،او "متنع من النرش" او تشرتط اشياء
لنرشها .ما يعني ان ّ
تدخل الرقابة يف هذه
االمور يربهن كم ان الكاريكاتور يستطيع خالل الحرب صار
التأثري يف الناس ويضع اصبعه عىل الجرح .كاريكاتوره ينقل معاناة
هذا القسم اردنا عرضه لتبيان كم ان هذا الناس والعنف والقتل
الكاريكاتور السيايس مهم وف ّعال يف املجتمع
الذي يعيش فيه.
■ يتضمن املعرض "غرفة شهادات" ،هال
اخربتنا عنها؟
□ ارتأينا ان يسمع الزائر ما قاله السياسيون
عن بيار الصادق ،اىل جانب مقتطفات من
مقابالت اجرتها معه بعض القنوات واملنابر
حول رأيه يف الكاريكاتور وغريها من االمور.
كام ان هناك شهادات الشخاص عارصوا بيار او

اشتغلوا معه اكانوا فنانني او اعالميني او نحاتني
او مؤلفي موسيقى ...ضمن هذه الشهادات،
ترد شهادة الرئيس الشهيد رفيق الحريري،
والرئيس الراحل الياس الهراوي ،والرئيس
الراحل عمر كرامي ،والسفري غسان تويني
وغريهم .يف احدى املقابالت ايضا ،يرى الزائر
بيار صادق وهو يقول انه دخل "النهار" ،فقالوا

■ ع ّرفينا بـ"مؤسسة بيار صادق"؟ ما الذي
تفعله البقاء اعامله تحت الضوء وتعريف الجيل
الجديد باملدرسة الفنية التي ارساها؟
□ انطلقت هذه املؤسسة بعد عام من وفاة
بيار .كنت ناقشت هذا املوضوع معه قبل
وفاته ،وهو تح ّمس لهذه الفكرة .هدف هذه
املؤسسة هو الثقافة وحامية ارث بيار صادق
وايصاله اىل االجيال الجديدة .نحن بدأنا عملية
االرشفة من العام املايض مع مركز "فينيكس"
يف جامعة الروح القدس الكسليك .جمعنا عقد
يقوم مبوجبه املركز بحفظ ارشيف بيار صادق.
بعد ثالث سنوات ،سيطلق موقع الكرتوين
مخصص الرث بيار الصادق متاح لكل مهتم.
كام تريد املؤسسة مد جسور تواصل مع الجيل
الجديد الذي ال يعرف رمبا ارث بيار صادق.
من هنا ،ارتأينا استحداث "جائزة ريشة بيار"
للطالب الجامعيني متنح لطالب الفنون يف كل
جامعات لبنان .نحن كمؤسسة بيار صادق،
نجول كل سنة عىل كل الجامعات التي تحوي
قسام للفنون ،ونع ّرف بالكاريكاتور وفن بيار
صادق ،ونشرتط ان تر ّكز الرسوم املقدمة الينا
عىل احداث لبنانية .بهذه الطريقة ميكننا
التواصل مع الطالب وتعريفهم ببيار صادق.
كام اصدرنا طابعا بريديا تذكاريا لبيار صادق
بالتعاون مع وزارة االتصاالت عام  .2015هناك
شارع يف االرشفية يحمل اسمه ،ومتثال نصفي
له يف جامعة اللويزة .اىل جانب ذلك ،تقدم
املؤسسة ندوات كثرية يف الجامعات حوله .هذه
السنة ايضا ،دعيت املؤسسة اىل املشاركة يف
البينايل الذي يقام يف الشهر الحايل يف املكتبة
الوطنية يف فرنسا للحديث عن كاريكاتور بيار
صادق ووضعه يف العامل العريب.
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فوتوغرافيا

سمير مراد

ّ
مصور مخضرم غطى الحروب
تجربة

□ كانت ملشاركتي يف تغطية احداث
الحرب اللبنانية واالجتياحات واالعتداءات
االرسائيلية املتكررة ،وكذلك حروب
املنطقة ،اثار سلبية كثرية عىل نفيس ،مل
تنكشف اال بعد حني .يف لحظة الحدث،
يف غمرة االحداث املتكررة واملتصاعدة ،ال
وقت للخوف وال وقت للحزن .جاء بعدها
زمن الصدمة والدخول يف دوامة املراجعة،
وحضور كل بشاعة الحرب بصور القتل
والخطف والتفجري ...كل هذه تبقى ساكنة
يف وعينا ،ووجداننا ،وتزورنا كوابيسها
الليلية وال تفارقنا.

جمال السعيدي :طبيعة لبنان قادتني إلى درب الشفاء

بعد ثالثة اشهر فقط عىل نيله جائزة "بوليتزر" املرموقة بفضل صورته االيقونية،
انتحر املص ّور الجنوب افريقي كيفن كارتر ( 1960ـ  )1994يوم  27متوز ،1994
تاركا ورقة كتب عليها" :انا مكتئب ( )...تسكنني ذكريات املجازر والجثث
والغضب واالمل ،تسكنني ذكريات االطفال الجرحى والجوعى"
مات كيفن كارتر قبل ذلك التاريخ .مات
لحظة التقط تلك الصورة االيقونية التي
لفتت انظار العامل اىل ما خ ّلفته الحرب
واملجاعة يف السودان .سكنته صورة تلك
الفتاة الصغرية يف قرية ايود يف جنوب
البالد .طفلة يف عز الظهرية ذات يوم
من آذار  ،1993انهكها الجوع ومل يرتك
فيها اال عظاما ناتئة ،فجلست تسرتيح
قليال يف انتظار اهلها الذين قصدوا مركزا
لالمم املتحدة يز ّودهم الطعام .لكن
خالل اسرتاحتها املستسلمة ،املتأرجحة
بني الحياة واملوت ،كان هناك نرس يرت ّبص
بها ،متح ّينا لحظة انهيارها يك ينقض عىل
فريسته الصغرية ويشبع جوعه.
هزّت تلك الصورة ضمري العامل حاملا نرشت
عىل الصفحة االوىل من جريدة "نيويورك
تاميز" يوم  26آذار  .1993صورة ملؤها
جسدت خري تجسيد املأساة التي
القسوةّ ،
ل ّفت القارة السمراء .ادت هذه الصورة اىل
اتصال مئات االشخاص بالجريدة ،بغاية
االستعالم عن مصري الفتاة .كان الجواب
انها ّ
متكنت من الهرب من النرس ،لكن
مصريها ظل مجهوال.
يومها ،انهالت ايضا االنتقادات عىل كارتر
النه مل يهب اىل نجدة الطفلة ،علام ان
قانونا كان مفروضا عىل الصحافيني بعدم
ملس ضحايا املجاعة حرصا عىل عدم انتقال
اي مرض وانتشاره .حتى ان صحيفة
"سانت بطرسبورغ" كتبت حينها" :رجل
يعي عدسته اللتقاط افضل لقطة ملعاناة
ّ
طفلة ،ليس سوى وحش مفرتس آخر ،نرس
آخر يف امليدان".

مل ينس كارتر ومل يكن وحشا كارسا .مات
هناك قرب تلك الطفلة ،ومل يستمتع بارفع
تتويج يحلم به اي مص ّور .كان الندم يتآكله
النه مل يساعد الطفلة ،وكانت صور املجازر
والعنف ح ّية وماثلة وراسخة يف مناماته.
من هذه الزاوية ،ميكن النظر اىل سرية
املص ّور الصحايف جامل السعيدي ()1957
الذي ما زال حتى اليوم مسكونا بصور
الجثث والدم والعنف التي عايشها .ابن
بلدة برجا الجنوبية ،انخرط باكرا يف مهنة
املتاعب ،وتحديدا التصوير الفوتوغرايف.
صحيح انه درس العلوم السياسية يف
الجامعة اللبنانية وتخ ّرج يف عام ،1978
اال انه حمل الكامريا باكرا ،هو الذي ولد
يف عائلة متارس مهنة التصوير الفوتوغرايف.
يف عام  ،1977بدأ مهنته كمص ّور صحايف
يف الجرائد املحلية .من عام  1980حتى
 ،1987عمل مصورا لدى وكالة "اسوشيتد
برس" ثم مص ّورا لدى وكالة "رويرتز" حيث
ما زال حتى اليوم.
خالل كل هذه املدة ،غطى السعيدي
املفاصل التاريخية يف املنطقة ،من الحرب
اللبنانية ( )1990 - 1977والعراقية (1991
ـ  )2004وصوال اىل مهامته يف السودان
واليمن وليبيا وايران والسعودية وقطر
واالردن .ترأس نقابة املص ّورين الصحافيني
يف لبنان من عام  1998اىل عام ،2008
ونرشت صوره يف صحف ومنابر غربية
عاملية معروفة ابرزها صحف "اندبندنت"،
و"غارديان" ،و"هريالد تريبيون" ،و"نيويورك
تاميز" ،و"واشنطن بوست"...
لكن ذلك كان مقابل مثن باهظ نفسيا

ومعنويا .خالل السنوات املاضية ،بدا
السعيدي تجربة جديدة يف مسريته ،مت ّثلت
يف عملية عالج ذايت من الفظائع التي كان
شاهدا عليها وخ ّلدتها عدسته عىل رأسها
مجازر قانا ومجازر صربا وشاتيال .التفت
اىل الطبيعة ولجأ اليها بوصفها االم الكربى،
ع ّلها تضمد الندوب التي خ ّلفتها رصاصات
القتل يف الذاكرة .يف عام  ،2013اصدر
كتابه الفوتوغرايف االول "لبنان الجامل...
يفوق الخيال" ،الذي خصصه لطبيعة لبنان
وتقاليده وعاداته اليومية ،موثقا جامله
وبيئته ومناخه ،مرفقا بنصوص وشذرات
وجدانية وشاعرية باالنكليزية .ها هو
يصدر اخريا كتابا ثانيا بعنوان "فصول
لبنان" (تورنينغ بوينت).
يف هذا العمل ،حاول السعيدي تتبع فصول
لبنان االربعة ،بلقطات خاصة استغرقته
وقتا وجلدا ورحلة امتدت من شامل لبنان
اىل جنوبه ومن رشقه اىل غربه.
"االمن العام" التقت املص ّور اللبناين
للحديث عن هذا الكتاب ،ورحلته العالجية
من صور الدم والجثث ،اىل جانب طرح
التحديات التي تواجه هذه املهنة يف عرص
الثورة الرقمية وزمن املواطن /الصحايف.
■ صدر اخريا كتابك الثاين "فصول لبنان".
هال اخربتنا عنه ومضمونه الفوتوغرايف
وكم استغرق وقتا معك؟ ما الذي دفعك
اىل اصدار كتاب يعترب مثابة نشيد حب
لطبيعة لبنان؟
□ الكتاب عبارة عن رحلة برصية يف ارجاء
لبنان ،من شامله اىل جنوبه ،وجبله وبقاعه
وصوال اىل العاصمة بريوت .ييضء الكتاب
عىل زوايا وامكنة يسكنها الجامل والفرح
بكل الوانه .كام انه يدق ناقوس الخطر
للحفاظ عليها وحاميتها .استغرق تصوير
الكتاب حوايل خمس سنوات ،وكان دافعي

املصور الصحايف جامل السعيدي.

خاللها الهروب من ضغط العمل الصحايف
اليومي .كذلك هو يسعى اىل االضاءة عىل
مكامن جاملية رمبا ال يعرفها البعض.
■ ملاذا صدر الكتاب باالنكليزية؟
□ صدر باالنكليزية ليحايك لغة الشباب
اليوم ويكون متاحا امام شباب لبنان
املغرتب وغري اللبنانيني ايضا يك يظهر جامل
هذا البلد ورضورة التمسك به.
■ كتابك االول ايضا حمل عنوان "لبنان
الجامل ...يفوق الخيال" .يبدو اللجوء اىل
الطبيعة عالجا ملص ّور خرب الحروب عن
كثب وكان شاهدا عىل فظاعتها ،اليس
كذلك؟
□ نعم ،انه كتايب الثاين الذي يحايك فصول
لبنان االربعة ،علنا نحميه من التشوه
واالهامل واالعتداء عىل طبيعته الجميلة.
اعادتني الطبيعة اىل توازين الجسدي
والروحي وقادتني اىل طريق الشفاء
والصفاء والسالم .اخذين جامل الهضاب
والسهول والزهر وبياض الثلج اىل بعض
السكينة ،لعله ميحو من ذاكريت ولو جزءا
بسيطا من مخزون الحرب وتش ّوهات

كم من صورة كان لها
تأثير مباشر في تغيير مجرى
حروب العالم

■ يف رأيك ،هل تساهم الصورة يف التأثري
يف الرأي العام فعال ،خصوصا لجهة اظهار
بشاعة الحرب؟
□ تكاد الصورة الفوتوغرافية يف الحروب
ان تكون هي القصة املشهدية الكاملة.
كم من صورة ومشهد للحرب كان له تأثري
مبارش يف تغيري مجرى ومسار الحروب
يف العامل ،لتكون الصورة هي الرواية
الحقيقية.

القتل والعنف .فالطبيعة هي االم الحاضنة
التي تعطي من غري حساب ،وتتجدد كل
يوم ،وهي امللجأ ومنجم للجامل يجب
علينا حاميته من العبث فيه.

■ ما هي الصورة التي التقطها َ
انت خالل
الحروب التي غطيتها وظ ّلت راسخة يف
ذهنك؟
َ
طرحت عىل كل جييل من املص ّورين
□ لو
السؤال نفسه ،لكان جوابهم واحدا يحيك
امل وصدمة تصوير مجزرة صربا وشاتيال يف
اثناء اجتياح ارسائيل لبريوت عام .1982
كذلك ،ال انىس صور مجازر قانا يف جنوب
لبنان عام  1996وعام  .2006احاول دامئا
ان امت ّرن عىل نسيانها وافشل يف ذلك،
بخاصة صور ومشاهد االطفال يف تلك
املجازر الرهيبة واملؤملة.

■ انت مص ّور معروف .عدا انك نقيب
سابق للمص ّورين يف لبنان ،غطيت
الحروب يف لبنان والعراق والسودان
وغريها .ما هي االثار النفسية التي ترتكها
هذه االحداث عىل َمن يشهد عليها ،اي
املص ّور يف هذه الحالة؟

■ يف زمن ثورة االتصاالت وصحافة
املواطن ،هل ترى تهديدا ملهنة اسمها
التصوير الصحايف ،وكيف ترى مستقبل
هذه املهنة؟
□ ال شك يف انه بات للصورة حضور كبري
يف زمن التواصل االجتامعي ،اذ تح ّول

كيف انسى ما رأيته
في مجزرتي قانا 1996
و2006؟
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كل فرد ميلك كامريا يف هاتفه اىل منصة
اخبارية ومراسل صحايف .ال اعرتض عىل
ذلك ،لكن هذا االمر جعل هذه املهنة يف
رصاع مع املوضوعية ،بخاصة مع وجود
تغي يف حقيقة
برامج رقمية تستطيع ان ّ
الصورة وشفافيتها .هنا يأيت دور حرفية
املص ّور الفوتوغرايف الذي يستعمل التقنية
الرقمية من دون املساس بصدقية املشهد
وشفافيته.
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■ اخربنا عن بداية عشقك للتصوير ،وهل
تعترب هذه املهنة وسيلة تعبري اقوى من
مكملة لها؟
الكلمة او ّ
□ حملت الكامريا يف عمر مبكر نسبيا ،اذ
انني ولدت يف عائلة متارس مهنة التصوير
الفوتوغرايف .كان اخويت ميلكون استديو
للتصوير ،وقد ساعدين ذلك عىل تع ّلم
مبادئ املهنة ،وقد شغفت بها وشدين عامل
التصوير الصحايف ،خاصة ان الحرب االهلية

كانت يف بدايتها .تستطيع الصورة ان تكون
وسيلة واداة تعبري بشكل يخترص عرشات
املقاالت من دون التقليل من اهمية
حضور النص والكلمة.
■ ما هي مشاريعك الجديدة؟
□ اطمح اىل التف ّرغ والعناية بارشيفي
الغني وتنظيمه وتبويبه .يف جعبتي الكثري
من ذاكرة الوطن واهله.

ﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻲ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم
أﺳــﻌﺎر ﺧﺎﺻﺔ
ّ
Jdeideh: Main Branch - 01 875444
Hazmieh: City Center - 01 283851
Choueifat: The Spot - 05 815122
Dora: City Mall - 01 897848
www.rovina.com
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كتاب الشهر

تحوالت هزّت أساليب التواصل
فاضل البدراني دارسًا ّ

كيف ُيواجه العرب تح ّدي الثورة الرقم ّية؟
خالفا ملا نسمعه هنا وهناك ،لن تنقرض الصحافة الورقية .لكنها مطالبة بالتجدد
واالبتكار .لعل هذه الكلمة السحرية ،ميكنها ان تخترص مضمون كتاب "االعالم
الرقمي يف عرص التدفق االخباري" .مؤ ّلفه الباحث واالكادميي فاضل محمد
البدراين يربهن لنا ان العرب ايضا يقفون امام خيارين ال ثالث لهام :املساهمة يف
مجتمع املعرفة ،او لعب دور املتف ّرج واملستهلك لكل ما ينتج
صحيح ان االعالم الرقمي فرض جملة تحديات
عىل العرب بشكل خاص .اذ كشف حجم
تأخرهم عن ركب قطار هذا العامل واملشاركة
يف صنعه بشكل فاعل .اال ان العامل املتقدّم
ايضا ما زال يتخبط يف هذا الفضاء ،خصوصا
اعالمه التقليدي وتحديدا الورقي الذي قد يهيأ
لنا انه يف طور االحتضار .لكن يف كتابه "االعالم
الرقمي يف عرص التدفق االخباري" ("منتدى
املعارف") ،يرى الدكتور فاضل محمد البدراين،
الباحث املتخصص يف شؤون االعالم واالتصال،
االستاذ يف جامعة بغداد ،ان العرب "بدأوا اوىل
خطواتهم الجدية يف حجز موقع لهم ضمن
الثقافة الرقمية يف املستقبل القريب" ،عىل
رغم التخ ّلف الراهن يف هذا املجال.
الكتاب الصادر حديثا يف بريوت ،بقلم
اعالمي واكادميي عراقي تنقل بني محطات
عاملية وعربية عدة ،محاولة علمية
تتوغل يف خصائص االعالم الرقمي وسامته
ومالمحه ،واالفاق التي ينمو فيها ،ومخاطره
والتحديات االجتامعية والسياسية واالمنية
التي فرضها عىل العامل .لعله ميكن اختصاره
بانه استعراض معمق لالعالم الرقمي عرب
مقاربة فصوله املواضيع التالية :ماهية االعالم
الرقمي ،التأثري السيكولوجي واالجتامعي
لوسائل االتصال ،املحتوى الرقمي االعالمي
ومستقبل الخصوصية ،مسألة التزوير يف
الصورة والفيديو واالخبار ،وغريها من القضايا
املرفقة بامثلة تطبيقية تس ّهل الفهم بالنسبة
اىل القارئ غري املتبحر يف هذا الفضاء ،كام
االعالمي عىل حد سواء.
ميكننا اختصار االعالم الرقمي باملزايا واالضافات
التي قدّمها للعامل ،عىل رأسها التفاعلية اي

التفاعل بني الجمهور واملرسل من خالل وسائل
االتصال الحديثة ومواقع التواصل االجتامعي،
والحرية يف االداء االعالمي حيث ال رقابة
رسمية او مؤسساتية عىل ما ينرش ،اىل جانب
تفتيت الجامهري .يقصد بهذه العبارة ان كل
فرد صار يتلقى املواد واملعلومات واالخبار
التي تناسبه فقط .طبعا ،ترافق االعالم الرقمي
مع جملة تحديات ،خصوصا ملؤسسات
اعالمية تقليدية عريقة .صحيفة "غارديان"
مثال لجأت اىل استطالعات الرأي واستمزاج
الجمهور من اجل معرفة ما الذي يريده .اال
ان االختصاصيني يف املجال االعالمي يعتربون
ان الصحف مستمرة رغم كل التحديات ،وما
عليها يف ظل املنافسة املحتدمة التي تشهدها
مع االعالم الرقمي ،سوى اعادة التفكري يف
املهنة بطريقة تواكب املتغريات والتحديات
الراهنة ،عرب ابتكار وخلق منتوج نوعي راق
من اجل استقطاب الجمهور.
يد ّعم املؤلف وجهة نظره تلك من خالل
دراسات واحصاءات اجرتها كربيات الصحف
يف العامل الغريب عىل رأسها "غارديان" ،و"يب.
يب.يس" .ميكن ايضا التوكيد عىل نظريته يف ما
حصل مع مجلة "نيوزويك" .عام  ،2013قررت
املجلة الشهرية التوقف عن الصدور بنسخ
ورقية ،واالنتقال اىل االعالم االلكرتوين بعد
ازمة مالية فرضها عليها االعالم الرقمي والشح
االعالين وتحديات العرص .لكن بعد توقف
لفرتة دامت عاما ونصف عام ،عادت املجلة
االمريكية العريقة (تأسست عام  )1933اىل
سوق املنافسة ،مراهنة عىل التجديد والنوعية
واالبتكار يف اختيار املوضوعات والتحقيقات
املعالجة والحلة البرصية الجذابة .مل يأت

هذا القرار من فراغ .اذ اثبتت االحصاءات
والدراسات الكثرية التي اجرتها رشكات االبحاث
واالحصاءات العاملية ان االعالم الرقمي لن
يطيح الورقي ،متاما كام مل يطح التلفزيون
االذاعة ،وال شاشة السينام التلفزيون .بل ان
املسألة برمتها تقوم عىل لعبة توازن وتك ّيف
مع املستجدات والتطورات ،وايجاد حلول
خالقة درءا لالنقراض.
اذن ،مل يقض االعالم الرقمي عىل الصحافة
الورقية ،لكنه حمل جملة تحديات وآفات
اجتامعية خطرية ،اولها انه ش ّكل اداة دعائية
خطرية وفعالة للعنف والتطرف واالرهاب،
اىل جانب مسائل التحرش االلكرتوين ،وانتهاك
الخصوصية ،واالدمان عىل االنرتنت.
يتوقف املؤلف عند املؤمترات والندوات
الكثرية التي اجرتها الدول العربية والغربية
يف شأن فرض رقابة عىل االنرتنت ،خصوصا
وان مواقع التواصل االجتامعي ش ّكلت
"نافذة فاعلة للجامعات املسلحة واملتطرفة"
الستقطاب الشباب وغسل دماغهم وتوريطهم
يف عمليات انتحارية وارهابية .وقد رأينا
مناذج كثرية يف السنوات االخرية يف مختلف
بقاع العامل من بريطانيا وفرنسا اىل سوريا
التي استقطب االرهابيون اليها افرادا وشبابا
اوروبيني وعربا بدعوى "الجهاد".
لكن هل يكون الحظر هو الحل االمثل
ملحاربة االرهاب االلكرتوين بحسب العديد
من االصوات التي علت يف هذا الشأن؟
يجيب املؤلف هنا ،مستعينا بخرباء االعالم
االجتامعي الذين يرون ان محاربة االرهاب
االلكرتوين ال يتم باملنع والحجب والقمع،
بل بـ"االهتامم بالرتبية االجتامعية والنفسية
للجيل الجديد ،ورضورة الوصول اىل حلول
لالزمات السياسية والفكرية لتجنب العنف
االنتقامي املتزايد ،ورضورة االدماج السيايس
واالجتامعي للتيار االسالمي ،بحيث تكون
هناك مساحات معلنة للحركة والوجود ،من
خالل تقوية دور املؤسسات الدينية املتن ّورة

واملجتمع املدين ،والدفع نحو تطوير اساليبهم
الدعوية يك تواكب التطور الحاصل يف وسائل
التواصل املختلفة".
ليس الخطر االيديولوجي املتطرف التحدي
الوحيد الذي يواجه العامل يف ظل ثورة
االتصاالت .فاالعالم الرقمي وضع الخصوصية
الفردية يف مهب الريح ،نظرا اىل ان املستخدم
غري محمي من التطبيقات والربامج التي
تعمل مع مواقع التواصل االجتامعي بهدف
الدعاية واالعالن يف حساب املستخدم .وقد
تصل هذه التطبيقات اىل عنوان ورقم هاتف
املستخدم وحتى صوره الشخصية ايضا .يضاف
اىل هذه التحديات ،مسألة التح ّرش االلكرتوين
الذي يع ّد االخطر واالكرث شيوعا يف الفضاء
االفرتايض.
بحسب التقديرات الدولية ،هناك نحو
 750الف متحرش باالطفال عرب االنرتنت يف
الدقيقة الواحدة .يف خضم كل هذه التحديات
االجتامعية التي فرضها الطوفان االفرتايض،
مضافا اليه التحديات االمنية والسياسية ،يشري
املؤلف اىل ان الحل يكمن يف اتخاذ خطوات
محددة تحمي الخصوصية كام تحفظ اطفالنا
من املجرمني ،ويروح يعدّد هذه االجراءات
مثل ضبط اعدادات الخصوصية عىل مواقع
التواصل ،واالحتفاظ مبا ال يقل عن حسابني
للربيد االلكرتوين ،واحد لالغراض االجتامعية،
واخر لالغراض التعليمية واملهنية ،وانشاء
كلامت مرور قوية للحسابات .االهم من كل
ذلك ،التفكري مليا وطويال قبل نرش اي معلومة
تتعلق بالعائلة او االصدقاء عىل االنرتنت .يف
املقابل ،يشدد الباحث عىل االهل من اجل
مراقبة ابنائهم بشكل مبارش او غري مبارش
عند االبحار يف هذه الوسائل ،واستخدام
برامج الحامية واملراقبة الدارة استخدام
شبكة االنرتنت ومنع االطفال والشباب من
االستخدام املفرط لهذا الفضاء.
بعيدا من االفات االجتامعية ،يفرد املؤلف
فصال خاصا يفنّد فيه كل موقع من مواقع
التواصل االجتامعي كفايسبوك ،وتويرت،
و"سناب شات" ،و"انستغرام" ،و"يوتيوب".
يعدد ميزات كل موقع ،والخدمات التواصلية
والبحثية التي يو ّفرها ،وامكاناته ،اىل جانب
االنجازات الرقمية يف الرتبية والعلوم .كلنا

غالف الكتاب.

اما املساهمة في
مجتمع املعرفة ،او االكتفاء
بدور املتفرّج

يعلم ان هذه الوسائل ميكن ان تش ّكل سندا
تعليميا صلبا ومريحا ،خصوصا انها توفر
سهولة تواصل بني الطالب والقيادات الرتبوية
العليا ،ما "يؤثر بصورة مبارشة عىل الطالب
وويل االمر" .يستشهد املؤلف مبجموعة
من االختصاصيني الرتبويني الذين يرون بان
"التكنولوجيا توفر الجهد والوقت يف دعم
التعليم واملناهج بصورة عامة ،وتخلق اجواء
من املتعة املقرونة بالفائدة الكبرية عند تل ّقي
املعلومات ،ما يشجع الطلبة عىل االقبال عىل
املناهج العلمية بسعادة وراحة" .من هنا،
وجب صهر هذه الوسائل يف العملية الرتبوية
وتعزيز حضورها من اجل بناء اجيال تنهل
من حب العلم وال تكون مجربة عليه.
يفرد الباحث فصال اخر عن عملية التضليل
وتزوير الصور التي شاهدناها كثريا يف الحروب
االعالمية خالل السنوات االخرية ،ويقدّم

للقارئ مفاتيح عملية لكشف الصور املزورة
من خالل خطوات سهلة.
لكن يف هذا الفضاء الواسع واملتشعب الذي
يشهد منافسة محمومة بني الدول واالفراد
عىل االبتكار وانتاج مجتمع املعرفة ،اين نقع،
نحن العرب ،يف هذه العملية؟ هل سنبقى
مجرد مستهلكني للمحتوى والربامج من دون
ان نكون خالقني يف ابتكار او تطوير يشء يف
هذا الفضاء؟
تشري دراسات واحصاءات كثرية اىل ضآلة نسبة
املحتوى العريب عرب شبكة االنرتنت مبختلف
اشكاله ،مقارنة باللغات االخرى .يستشهد
املؤلف بـ"مركز الرتاث الحضاري والطبيعي" يف
مرص الذي اورد ان حجم املحتوى العريب عىل
االنرتنت ال يتعدى نسبة  %0.5من املحتوى
العاملي للشبكة العاملية .كام اوردت دراسة
اجراها املركز ان نسبة الرتاث العريب واالسالمي
املسجل عىل الشبكة العاملية ال تتجاوز %16.5
مام تم تسجيله عىل قامئة الرتاث العاملي .يف
املقابل ،احتفظت اللغة االنكليزية منذ عام
 2004باملرتبة االوىل من حيث االستخدام من
املبحرين عىل الشبكة (.)%35
يستشهد املؤلف بالكاتب نبيل عيل الذي عزى
هذا الوضع املزري للغة العربية عىل الشبكة
اىل عوامل عدة ابرزها :غياب اسرتاتيجيا عربية
لصناعة املحتوى ،غياب العرض ،تفيش ظاهرة
التبعية "ساملحتواتية" (نسبة اىل املحتوى)،
ضعف جهود البحوث والتطوير الخاصة
بصناعة املحتوى ،معالجة اللغة العربية آليا،
هزالة االنتاج االعالمي والسيناميئ ،قصور حاد
يف املوارد البرشية الالزمة لصناعة املحتوى،
عزوف القطاع الخاص عن املساهمة يف صناعة
املحتوى ،غياب شبه كامل ملحتوى االبداع
الفني ...اال ان املؤلف يضيف اسبابا اخرى
تتمثل يف غياب املساهامت الجادة والشاملة
والتعاونية من طرف املجتمع العلمي يف اقطار
العامل العريب ،مبضامني رقمية معرفية تشمل
الدراسات واملقاالت العلمية ،وانعدام التكامل
بني املبادرات املوجودة يف بعض الدول العربية
لتطوير اسرتاتيجيات وخطط مستقبلية لتنمية
املحتوى العريب الرقمي ،وغياب تقليد منح
الجوائز املقدمة الحسن املواقع ،واملضامني
الرقمية باللغة العربية.
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فنون

واجهة املكتبات
■ عن "دار اآلداب" ،صدرت اخريا رواية "يف
علبة الضوء" للكاتبة اللبنانية رىل الجردي
املقيمة يف كندا .نحن امام سرية وتواريخ
مدن وبرش ممتدة عىل رقعة زمنية ومكانية
واسعة من دير القمر اللبنانية اىل البرصة
العراقية ،ومن فلسطني اىل نيويورك مع
ما عاشته تلك البقع من تحوالت سياسية
وتاريخية .يربط كل هذه االماكن خط رسد
تلعب بطولته شغف ،الفتاة اللبنانية التي
تغادر قريتها اىل نيويورك لدراسة االخراج السيناميئ.
يذكر ان الجردي متخصصة يف التاريخ االسالمي وتعمل استاذة
يف جامعة ماكغيل يف مونرتيال منذ عام  .2004وقد عرفناها قبال
شاعرة من خالل ديوانني هام "غالف القلب" ( ،)2013و"كليىل او
كاملدن الخمس" (.)2015

عودته اطلق قطار التحديث ،وعمل عىل
تطوير مناهج الدراسة يف العلوم الطبيعية،
واسس مدرسة الرتجمة ،واضعا مداميك
النهضة العلمية يف املحروسة .هذا العالمة
يف تاريخ مرص والعامل العريب ،تقاربه الباحثة
واالكادميية املقيمة يف فرنسا رميا ل ّبان يف
كتابها "رفاعة الطهطاوي والغرب ـ بواكري
الحداثة ام بوادر االخفاق؟" ("دار نلسن").
اسئلة عدة تطرحها الباحثة قبل ان تجيب
عنها بالتفصيل مثل :كيف فهم الطهطاوي
الغرب؟ ما هي مواطن اعجابه به وما هي مآخذه عليه؟ ما هي نقاط
التالقي واالختالف بني حضارة الطهطاوي وهذا الغرب ،خصوصا اوروبا
يف القرن التاسع عرش؟ اين تجلت الجدلية بني الرشق والغرب ،وبني
االسالم والغرب يف فكر الطهطاوي؟

■ يف باكورته الروائية "لن اغادر منزيل"
("هاشيت انطوان") ،يبدو سليم بطي
منشغال بسؤال الهوية واالنتامء .بطل
الرواية "حمل اوطانا كثرية ،ووجوها اكرث.
هو عريب وليس عربيا .بل انه االكرث عروبة
واالكرث لبنانية".
ابن بلدة تنورين سيأخذنا اىل دهاليز الذات
التي مزقتها الحروب والنزاعات ،وانهكتها
الغربة والترشد من بلد اىل آخر ،بحثا عن
منزل وانتامء .يروي ذلك بنفس شاعري وعاطفي ،ولعلنا نتفهم ذلك
متى عرفنا ان بطي معني مبارشة بهذه القضايا .فهو ناشط يف حقوق
املرأة والطفل.

■ صحيح انه كتاب متخصص ،اال ان كل قارئ
يُعترب معنيا به اذا اراد فعال فهم هذا االجراء
االقتصادي وانعكاساته الكثرية عىل نواحي
عدة من حياته .يف كتابها "الخصخصة"
("رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش")،
تستعرض رئيسة قسم االقتصاد يف جامعة
البلمند غريتا صعب تجارب الخصخصة
يف دول عدة مثل اململكة املتحدة ،املانيا،
فرنسا ،تركيا ،روسيا ،وصوال اىل االردن
واملغرب ،وتتوقف عند الرشاكة بني القطاعني العام والخاص .يف اختصار
تقدم صعب مناقشة شاملة للخصخصة ،وتاريخها ،واشكالها املختلفة،
واملخاطر املحتملة ،والدروس املستفادة ،وآثارها عىل االقتصاد والدين
العام ،اىل جانب دراسة منافع الخصخصة للقطاع العام واملواطن.

■ مروحة واسعة من القضايا االجتامعية
املهمة تطرحها امل الشلوي يف قالب رسدي.
يف روايتها "لبنى" ("الدار العربية للعلوم
نارشون") ،نقرأ عن الصداقات املزيفة عىل
الشبكة العنكبوتية ،والزواج التقليدي املد ّبر،
ومبدأ املهنية يف االعالم ،وجريانه وراء
املواضيع الفضائحية التي يستسيغها العامة
رمبا .كل هذه التيامت متر يف اسطر هذه
الرواية من خالل شخوص العمل ،اىل جانب
بطلته "لبنى" التي ليست برشا من لحم ودم ،بل مجرد دمية!
■ يعترب رفاعة الطهطاوي ( 1801ـ  )1873من ر ّواد النهضة العلمية
يف مرص يف عهد محمد عيل باشا .وقد ش ّكلت رحلته اىل فرنسا ()1826
مفرتقا حاسام يف مسريته .بعد خمس سنوات من العمل هناك يف
الرتجمة ،انجز كتابه املرجعي "تخليص االبريز يف تلخيص باريز" .بعد
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■ عن "دار الساقي" صدرت الطبعة الخامسة
من "السياسة والحيلة عند العرب :رقائق
الحلل يف دقائق الحيل" الذي نقله رينه رزق
الله خوام ( )2004 - 1917املرتجم الفرنيس
الذي ترجم كتاب "الف ليلة وليلة" ونرشه
عام  1986مستغرقا يف ترجمته  35عاما.
تصف الدار الكتاب بانه "سابق مبئة عام
عرص السيايس االيطايل ماكيافليل ،فهو
يحتوي من الحيل السياسية ما يجعله يف
مصاف كتاب "االمري" من حيث تعليم فنون االمارة والحكم" .امللفت
ان هذا الكتاب املوضوع اصال بالعربية منذ عام  ،1651انه ظل مجهوال
لدى قراء العربية ،بينام هو منترش بني قراء عدد من اللغات االوروبية
منذ عام  .1976وكان الباحث السوري خوام اخرج هذا الكتاب من
مخطوطة مودعة يف مخزونات املكتبة الوطنية يف باريس.

بوحي من جربان خليل جربان عن "الذي
يقتطعنا جزءا وراء جزء مبوت من نحب"،
اختارت الرسامة التشكيلية بوال شاهني
مضمون لوحتها املهداة اىل املديرية
العامة لالمن العام بشخص مديرها العام
اللواء عباس ابراهيم .خطوة ارادت منها
القول انها كمواطنة بدأت تشعر باالمان
يف هذا البلد بفضل ما يبذله الجيش
واالمن العام من جهود

الرسامة التشكيلية بوال شاهني.

أهدت لوحتها إلى األمن العام

بوال شاهني :رسالة غير مباشرة إلى وطني

تخترص لوحتها فكرة تقول :كلام سقط شهيد
سيموت جزء من اللواء عباس ابراهيم ،او من اي
مسؤول يف املؤسسة العسكرية ،او من اي لبناين
هم الوطن عىل اكتافه .رغم كل
مسؤول يحمل ّ
الدماء التي اهرقت عىل ارض الوطن والشهداء
الذين سقطوا دفاعا عنه ،ابتعدت شاهني عن
اللون االحمر يف لوحتها كرمز للدم وركزت عىل
اللون االخرض ،آملة يف عودة االخرضار اىل لبنان.
لحظة تقدميها اللوحة اىل اللواء ابراهيم شعرت
انها قدمت شيئا اىل وطنها بطريقة غري مبارشة،
فهي رسالة وصلت بافضل ما يكون.
يف حديثها اىل "االمن العام" تعود الرسامة شاهني
اىل بداية قصتها مع لوحة االمن العام" :قصدين
يوما والد صديقتي طالبا مني رسم لوحة تخترص
اعجابه بهذه املؤسسة االمنية واداء مديرها العام
اللواء عباس ابراهيم .جاءين هذا الطلب يف وقت ال
اقدم فيه عىل رسم لوحة "عىل الطلب" كام يقال.
لكن ،مبا انني اشاطر والد صديقتي الشعور نفسه،
رسمت اللوحة .من ناحية ثانية ،هناك ما يعنيني
شخصيا يف هذه املسألة ،هو ما بدأت اشعر به
من امان يف هذا البلد ،بفضل الجهود التي يبذلها
كل من الجيش واالمن العام يف هذا االطار ،من
اجل ان نصل كمواطنني اىل هذا الشعور".
ملاذا اختارت اسام للوحتها هو "مل امت اليوم
لكنني مت قليال يف االمس"؟ اجابت" :فكرة
هذا املضمون تقول كلام سقط شهيد او مواطن

سيموت جزء من اللواء عباس ابراهيم ،او من
اي مسؤول يف املؤسسة العسكرية ،او من اي
هم الوطن عىل اكتافه.
لبناين مسؤول يحمل ّ
تعب اما
تعتمد اللوحة عىل الشخصانية التي ّ
عن شخص واما عن حال .يف هذه اللوحة يقف
املدير العام لالمن العام يف الوسط يعتمر قبعة
حمراء النني اراه مغوارا ،علام انه كان منضويا
يف فوج مغاوير الجيش .عن اختياري اللون
االحمر لقبعته ،فهو يرمز اىل دم الشهداء ،وقد
وضعتها عىل رأسه كونه يحمل حمال ثقيال .كل
شخصية يف اللوحة ترمز اىل جهة معينة .هناك
مثال عنرص من االمن العام يوجه سالحه اىل
خارج اللوحة ،اي اىل العدو ال اىل الداخل .عنرص

اللوحة املهداة اىل املديرية العامة لالمن العام.

اخر من الجيش يحمل رفيقا له عىل اكتافه بعد
سقوطه يف ارض املعركة .شعرت بالفخر النني
قدمت لوحة اىل مؤسسة هي املديرية العامة
لالمن العام التي نفتخر بانجازاتها وتاريخها .اما
عىل الصعيد الشخيص فقد شعرت بانني قدمت
شيئا اىل وطني بطريقة غري مبارشة ،وهي رسالة
وصلت بافضل ما يكون".
مباذا شعرت لدى تقدميها اللوحة اىل املدير العام
لالمن العام ،اجابت" :شعرت انني مل اخرس قصة
اللوحة وفرحت بالنتيجة .كان اللواء ابراهيم
مهتام بالرسم والتقنية املتبعة فيه وتوقف عندها
كثريا ،مع سؤاله عن املعنى الذي اقصده من وراء
ما طرحته يف اللوحة".
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التغذية
ناتالي غرّة

ال تأوي إلى الفراش إذا َ
كنت تشعر بالجوع أو التخمة

خياراتنا الغذائية الصح ّية تجلب النوم املريح

اكدت دراسة حديثة اجريت يف بريطانيا ان عدم القدرة عىل النوم ليال ،يف الحد
االدىن املوىص به وهو  7ساعات ،مرتبط بالظروف الصحية املختلفة التي يعاين
منها الشخص ،مثل :السمنة ،امراض القلب واالوعية الدموية ،االعصاب ،السكري،
وغريها .كام اظهرت االبحاث ايضا ان اكرث من ثلث البالغني يف الواليات املتحدة
االمريكية يحصلون عىل  6ساعات او اقل من النوم كل ليلة ،اي اقل من املوىص به
هناك من  7اىل  9ساعات.
عدد قليل من الناس يدركون جيدا منافع
النوم وانعكاسه املبارش عىل الوظائف
الجسدية الرئيسية ،وعىل الصحة العقلية،
بحيث تسمح فرتة النوم الطبيعية بتنشيط
الدماغ واعضاء اخرى يف جسم االنسان
درس الباحثون السبل التي تساعد البالغني
يف الحصول عىل املزيد من فرتات النوم،

وتأثري ذلك عىل تناول املغذيات .جندوا
 21شخصا للمشاركة يف دراسة تهدف اىل
متديد وقت رقادهم بنسبة تصل اىل ساعة
ونصف ساعة يف الليلة الواحدة .كام تم
اختيار مجموعة اخرى من  21مشاركا.
لكن هؤالء مل يتلقوا ارشادات محددة
لتحسني امناط الرقاد ،وبالتايل كانت مثابة

املجموعة الضابطة .طلب الباحثون من
جميع املشاركني تسجيل فرتات نومهم
وامناطهم الغذائية ملدة سبعة ايام ،ووضع
اجهزة استشعار الحركة عىل معاصمهم
لقياس فرتة النوم التي حصلوا عليها كل
ليلة ،فضال عن مقدار الوقت الذي قضوه
يف الرسير قبل ذلك.
اظهرت النتائج ان املشاركني الذين زادوا
فرتة النوم التي حصلوا عليها كل ليلة،
خفضوا تناول مادة السكر املضافة بنسبة
تصل اىل  10غرامات يف اليوم التايل ،مقارنة
بكمية السكر التي كانوا يستهلكونها يف
بداية الدراسة .كان لدى هؤالء ايضا كمية
اقل من الكربوهيدرات يوميا مقارنة بافراد
املجموعة الذين مل متدد فرتات نومهم.

يف الخالصة ،ان متديد فرتة النوم ادى اىل
انخفاض تناول السكريات املضافة ،ونعني
بها السكريات التي تضاف اىل االطعمة
املصنعة ،او يف الطبخ ،وكذلك السكريات
املوجودة يف العسل والرشاب وعصري
الفاكهة .االمر الذي يوحي بان تغيريا
بسيطا يف منط الحياة قد يساعد الناس عىل
استهالك وجبات غذائية صحية اكرث.
وقد تلقى افراد املجموعة التي حصلت
عىل مزيد من النوم قامئة اقرتاحات لكيفية
مساعدتهم يف الحصول عىل نوم افضل ليال،
مثل تجنب الكافيني والجوع او التخمة قبل
التوجه اىل الرسير ،وايجاد اجواء مناسبة
لالسرتخاء ،فضال عن تحديد اوقات النوم
املوىص بها والتي تناسب منط عيشهم.
من هنا ميكن استنتاج ان فرتة النوم وجودته
مرتبطان بالظروف الصحية املتنوعة.
واظهرت الدراسة ان عادات النوم ميكن
تغيريها بسهولة نسبية لدى البالغني االصحاء
عرب اعطاء ارشادات خاصة لكل شخص.
كام اظهرت ان  %86من املشاركني الذين
تلقوا مشورة زادوا من الوقت الذي يقضونه
يف الرسير ،و %50منهم قاموا بتمديد فرتة
نومهم ما يقرب من  52اىل  90دقيقة كل
ليلة ،مقارنة مبجموعة السيطرة (املجموعة
التي مل تتلق اي ارشادات) .وقال الباحثون
ان اكرث من ثالثة مشاركني يف املجموعة
حققوا معدال اسبوعيا من  7اىل  9ساعات
من النوم كل ليلة.
تشري النتائج ايضا اىل ان زيادة وقت
املكوث يف الرسير ملدة ساعة او اكرث قد
تؤدي اىل اعتامد خيارات غذائية افضل.
وهذا يزيد من تعزيز الصلة بني النوم
القصري والوجبات الغذائية ذات النوعية
الرديئة التي سبق ان لوحظت من
الدراسات السابقة.
مثة امل يف ان تحقق دراسات عىل املدى
الطويل ،مبزيد من التفاصيل ،نتائج تتعلق
بتناول املغذيات وااللتزام الدائم بنمط
النوم ،خصوصا مع االشخاص املعرضني
لخطر زيادة الوزن او امراض القلب
واالوعية الدموية.

تج ّنب تناول الطعام في وقت متأخر

كثريون من االشخاص يتناولون الطعام يف وقت متأخر من الليل ،وهذا ما يسبب لهم زيادة
يف الوزن .ورغم ان معظمهم عىل دراية بهذا االمر ،ال يعرفون كيف يحدث .سبب الزيادة
يف الوزن املتأتية من تناول الطعام خالل هذه الفرتة من الوقت ،تعود اىل التغيريات يف
معدل االيض الغذايئ ( )metabolismالخاص بكل شخص ،الذي يكون ضئيال يف اثناء النوم،
يف حني يكون مرتفعا خالل ساعات الصباح.
عندما تأكل خالل النهار ،تكون نشيطا نسبيا ،وااليض الغذايئ الخاص بك يعمل برسعة .يف
املقابل ،يف اثناء النوم ،هناك تباطؤ يف عملية االيض الغذايئ ما يؤدي اىل بطئ يف عملية
هضم االطعمة املتناولة خالل الليل .وهذا يساهم يف زيادة الوزن والبدانة يف الجسم.
بالتايل ،عىل االشخاص الذين يحاولون فقدان الوزن تجنب تناول الطعام قبل ساعتني عىل
االقل من النوم .واذا كان لدى االنسان شهية عىل االكل يف املساء ،من املستحسن اختيار
الفاكهة والخرض أو غريها من املنتجات التي تتميز بنسب منخفضة من الدهون والسعرات
الحرارية .عىل سبيل املثال اللنب الخايل من الدسم.

التق ّلبات في فترات النوم
سبب آخر مهم لتجنب تناول االطعمة يف وقت متأخر من الليل ،هو التأثري الذي يحدث عىل دورة
النوم الخاصة بك .وقد وجدت االبحاث ان العملية الهضمية ميكن ان تكون لها آثار سلبية عىل
دورة النوم لالشخاص ،فيستيقظون اكرث من مرة يف الليل .واحدة من اسوأ االطعمة التي ميكنك أن
يتناولها الفرد عندما يستيقظ ليال هي السكريات مثل "الكوكيز" او غريها من منتجات البسكويت
الغنية بالسكريات .يف املقابل ،تناول البابونج او الحليب الدافئ قد يساعد عىل النوم.

منافع الشوكوال االسود
اظهرت دراسة حديثة ان تناول الشوكوال االسود (الذي يحتوي عىل  %70او اكرث من
الكاكاو) بشكل منتظم ،قد يقلل من خطر اصابة الناس مبشكالت يف القلب ،السيام بني
املصابني بالسمنة.
حللت الدراسة معلومات مستقاة من زهاء  150الف شخص من قدامى املحاربني،
وقام القيمون عليها بتعقب هؤالء املحاربني لناحية وضعهم الصحي مع مرور
الوقت .وتبني ان متوسط العمر بني هؤالء املشاركني كان  64عاما ،و %90منهم من
فئة الرجال.
يف بداية الدراسة ،مل يكن اي من املشاركني مصابا مبرض الرشيان التاجي ،وهو نوع
من امراض القلب حيث ترتاكم يف الرشايني  Plaqueالتي تورد الدم اىل القلب.
حني سئل املشاركون يف الدراسة عن عدد املرات التي تناولوا
فيها الشوكوال االسود بكمية نحو  28غراما ،تبني انه تم
تناولها بشكل يومي .ثم تابعوا االسئلة ملعرفة ما اذا كانوا
يعانون من مشاكل يف القلب او احداث تتعلق
بامراض الرشيان التاجي ،مثل امل يف
الصدر ،او ازمة قلبية او قصور يف
القلب ،وتبني ان ال احد كان مصابا
بها ما يثبت ان الشوكوال االسود
مفيد للصحة.
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مقال

رياضة
رئيس نادي النجمة :على السكة الصحيحة
طموحنا إحراز ألقاب خارجية
تأسس نادي النجمة عام  ،1945وترأس اول لجنة ادارية انيس رضوان ،وضمت كال
من يحيى داروب نائبا للرئيس ،نور الدين حامده امينا للرس ،امني منذر وحمزة
داروب وصالح سنو اعضاء مستشارين .شهدت فرتة السبعينات من القرن املايض
املرحلة الذهبية ،حيث ضمت تشكيلته ابرز الالعبني مثل محمد حاطوم ،حسن
شاتيال ،حبيب كمونة ،زين هاشم ،محمد شاتيال ،جامل الخطيب ،يوسف الغول

■ راض عن اداء فريقك؟
□ جيد ،الول مرة هذا املوسم انا راض .االداء جيد
وطريقة اللعب مقنعة وجميلة ،وتعكس الصورة
التي نرغب يف ان نراها.
■ هل يتدخل اسعد صقال يف االمور الفنية يف
الفريق؟
□ ابدا .مل اتدخل سابقا وال حاليا ،ولن اتدخل
مستقبال .احرتم قرار املدير الفني واترك له
حرية الخيار حتى يتسنى لالدارة الحقا املساءلة
واملحاسبة .كام عىل الجهاز الفني واملدير الفني
عدم التدخل يف العمل االداري واالهتامم بالشؤون
الفنية ،كذلك عىل االدارة عدم التدخل يف الشؤون
الفنية ،وترك حرية العمل للجهاز الفني ومديره.
■ ما صحة ما تردد انك فرضت العبني مقدونيني
عىل املدير الفني االملاين ثيو بوكري؟
□ استقدمنا  6العبني اجانب اضافة اىل محمد فتح
الله ،وتركنا الخيار لبوكري الذي كان عليه ان يختار
العبني من الخيارات السبعة ،وقد اختار الالعبني
املقدونيني اللذين حازا اعجابه.

رئيس نادي النجمة اسعد صقال.

عاىن نادي النجمة يف املرحلة السابقة من عدم
استقرار اداري ،ما اثر سلبا عىل الفريق الذي
يحمل لقب الدوري  7مرات .ش ّكل تويل رجل
االعامل اسعد صقال رئاسة النادي حاال من
االطمئنان ،خصوصا وانه من محبي النادي
ومشجعيه وعاش معاناته .هذا االطمئنان ترجم
بتغيريات شبه جذرية يف الجهازين االداري والفني
بدأت تنعكس ايجابا عىل الفريق ونتائجه.
"االمن العام" التقت صقال وحاورته عن االهداف
املنشودة محليا وخارجيا.
■ ملاذا اسعد صقال رئيسا لنادي النجمة؟
□ لبناين اكرث من  10سنوات .اشجع النجمة

وقادر عىل ان ارصف عىل النادي ومساعدته
للخروج من املأزق ،واعطيه من جهدي ومن
وقتي .بكل بساطة لهذه االسباب وليس الي
سبب اخر.
■ كيف تق ّوم مستوى الدوري؟
□ وسط ،ويرتاوح بني الجيد واملتدين .ممكن
ان يكون افضل واعىل مع استقدام املحرتفني
من الخارج ورفع عدد الالعبني االجانب
ومستواهم ،وتحسني وضع املالعب التي
هي من مسؤولية االتحاد .الالعبون االجانب
يتفاجأون عندما يشاهدون ارضية مالعبنا التي
ال تصلح ملامرسة كرة القدم.

■ بعد صفقات الحارس عباس حسن والالعبني
حسن معتوق وعيل حامم ،ماذا يخبئ اسعد
صقال للمستقبل؟
□ هذا املوسم انتهت املفاجآت ،والتغيري يف
املوسم املقبل مؤكد ورضوري ومن املبكر الحديث
عنه .لكن نحن يف صدد االنتهاء من وضع االطر
االساسية له مع املعنيني اداريا وفنيا.
■ اثر توليكم رئاسة النادي ،اعترب جمهور النادي
ان الفريق وضع مجددا عىل سكة االلقاب
والبطوالت .هل هذا الكالم واقعي ام مبالغ فيه؟
□ واقعي اىل حد ما .النفضة التي شهدها النادي
تدل يف شكل واضح عىل الرغبة الكبرية يف العودة
اىل سكة االنتصارات ومنصات االلقاب .انا اعترب ان

النجمة عاد كام عهدناه سابقا .نحن مستمرون يف
التطوير والتحديث وصوال اىل تحويل النادي اىل
مؤسسة ال تعتمد عىل شخص.
■ ماذا بالنسبة اىل املشاركة االسيوية؟ هل من
تحضريات خاصة وتعاقدات جديدة؟
□ انا يف النجمة ليس فقط من اجل القاب محلية،
لكن الحراز القاب اسيوية وعربية .اذا تأهلنا اىل
املسابقة االسيوية من خالل احراز لقب الدوري
او مسابقة الكأس او حللنا يف املركز الثاين ،سيكون
هناك برنامج تحضري خاص .كام ان النجمة
مرشح للمشاركة يف البطولة العربية بنسبة ،%99
وسيكون لهذه املشاركة تحضري خاص يعكس
صورة فريق النجمة الحقيقية يف البطولة.
■ ملاذا مل ينسجم اسعد صقال مع املدير الفني
السابق جامل الحاج؟
□ ليس املوضوع انسجاما او عدم انسجام .عىل
الصعيد الشخيص ال مشكلة مع املدرب الحاج.
املوضوع محصور يف االمور الفنية ،واالداء مل يكن
جيدا .نحنا كادارة مطالبني امام جمهورنا .بالتايل
تم استبدال الجهاز الفني .يف كرة القدم هذا االمر
طبيعي .يف كرة القدم ال قيمة للعالقة الشخصية،
بل التقويم يكون عىل النتائج.
■ ماذا تغري يف الفريق بعد استقالة املدرب الحاج
من الجهاز الفني؟
□ اسلوب اللعب .لكل مدرب خططه واسلوبه .انا
لست فنيا القيم االداء .راهنا كادارة وجمهور بتنا
نرى اداء مقنعا للفريق ،وهذا ما طأمننا.
■ ما الذي اضافه املدير الفني االملاين ثيو بوكري
عىل الفريق مل يكن موجودا يف زمن املدرب
الحاج؟
□ العالقة االحرتافية بني املدرب والالعب .بوكري
مدرب كرة قدم محرتف يفصل بني التدريب
وكرة القدم والعالقات الشخصية مع الالعبني،
خالفا للمدرب الحاج الذي تربطه عالقة اخوية
مع غالبية الالعبني .هذا االمر يف لبنان عامل
سلبي وغري ايجايب ،ويؤثر عىل التعاون بني
املدرب والالعب.

كرة القدم رياضة إنسانية
تحارب العنصرية وتشجع على التالقي
جاء قرار نجم منتخب الربتغال وفريق ريال مدريد االسباين كريستيانو رونالدو باستقبال
الولد اللبناين حسني قاووق ( 5سنوات) ،املصاب مبرض رسطان الدم ،يف موعد تحدده ادارة
النادي االسباين الحقا ،ليؤكد مرة جديدة ان لعبة كرة القدم ليست مجرد مستديرة تتحرك
بني اقدام الالعبني ،لكنها رياضة تزرع االمل يف الحياة وتعطي شحنة نفسية ومعنوية ،وتعزز
ثقافة يصنعها نجوم عرفتهم املالعب وعشقهم الجمهور.
هذه املبادرة االنسانية مل تكن االوىل .ولن تكون االخرية حتام .اذ سبق لـ"الدون" رونالدو
ورفاقه يف الفريق االسباين ان حققوا حلم الولد اللبناين حيدر مصطفى الذي فقد والديه يف
التفجري االنتحاري املزدوج الذي استهدف منطقة برج الرباجنة يف الضاحية الجنوبية لبريوت
منذ عامني.
مثل هذه الخطوة الكثري منها يف الكثري من االندية الرياضية ،ويف الكثري من االلعاب .لكن يف
كرة القدم لها نكهتها وميزتها الخاصة .فكرة القدم اللعبة الشعبية االوىل يف العامل من دون
منازع .وهي ليست مجرد لعبة ،بل رياضة تجمع بني الجانب الريايض والحس االنساين.
هي وحدة متكاملة مل تهمل رسالتها الرياضية واالنسانية واالخالقية رغم انها تحولت اىل
صناعة وتجارة.
كرة القدم ،فضال عن انها تنافس ريايض يستقطب القسم االكرب من الحضور الجامهريي
يف العامل ،وسيلة للتعاون وتبادل الثقافات بني املجتمعات .وهي افضل تفسري لكيفية تقبل
الخسارة او الفشل ،وافضل وسيلة لالعرتاف بان بعد كل فشل هناك نجاح.
اىل الخطوات االنسانية ،اخذت كرة القدم عىل عاتقها مكافحة العنرصية التي مل تعد تقترص
عىل الدول االوروبية وتحديدا يف فرنسا وايطاليا ،من خالل تقليد صوت القرود يف وجه
الالعبني اصحاب البرشة السمراء ،او رمي املوز يف اتجاههم .وهي حركات ال تندرج تحت
اهداف كرة القدم االساسية ،املتمثلة يف اللعب النظيف والروح الرياضية واحرتام االخر.
ما تعرض له اخريا مهاجم فريق نيس االيطايل ماريو بالوتيليل خالل مباراة فريقه وديجون
التي خرسها  3 – 2من اهانات عنرصية ،اقل ما يقل عنه انه مقرف ومعيب .وهذه ليست
املرة االوىل التي يتعرض فيها بالوتيليل لهذا االمر .سبق ان اهانته الجامهري االيطالية حني
كان العبا يف صفوف ا .س .ميالن ،وهو ما ادى اىل بكائه يف احدى املرات .االهانات مل
تقترص عىل بالوتيليل ،بل وصلت اىل العب جوفنتوس بليز ماتويدي الذي تعرض لهتافات
عنرصية خالل مباراة فريقه امام مضيفه كالياري وكتب ماتويدي ،بعد اهانته عنرصيا ،عىل
صفحته عىل موقع التواصل االجتامعي "فايسبوك"" :واجهت سلوكا عنرصيا خالل املباراة
امام كالياري .اشخاص ضعفاء يحاولون التأثري عليك بتلك الكراهية .كرة القدم تعزز املساواة
والشغف وااللهام ،اشعر باالسف حيالهم".
هذا املوسم اطلت هذه االفة برأسها يف املالعب اللبنانية عندما رفض مهاجم العهد السنغايل
ابرهيام ديوب االحتفال مع زمالئه بتأهل فريقه اىل الدور النصف النهايئ من مسابقة الكأس
بسبب الهتافات العنرصية التي اطلقها ضده بعض مشجعي الفريق عندما تقدم لتسديد
رضبة ترجيحية ،فبىك متأثرا .وهي ليست املرة االوىل يتعرض فيها الالعب لهذا املوقف.
للسياسة حصة يف عامل كرة القدم ،من خالل ما حصل بني كوريا الشاملية وماليزيا ،حني
تأجلت مباراتهام ضمن تصفيات كأس آسيا  ،2019املقررة يف االمارات  3مرات ،عىل خلفية
اغتيال االخ غري الشقيق لزعيم كوريا الشاملية كيم جونغ اون يف ماليزيا .لكن ارصار االتحاد
االسيوي عىل اقامتها دفع بالبلدين اىل املوافقة عىل اللعب عىل ارض محايدة.
لكرة القدم وجوه ايجابية وسلبية .لكن اهدافها االنسانية واالخالقية وقدرتها عىل تالقي
الشعوب ،بعيدا من تدخل السياسية يجعل من ايجابياتها اكرث بكثري من سلبياتها.
نمر جبر

nemer.jabre66@yahoo.com
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رياضة
■ متفائل باحراز النجمة لقب بطولة الدوري؟
□ حتام ،واىل حد كبري .الفريق راهنا يسري عىل
السكة الصحيحة ،واالداء الفني مقنع والالعبون
يتجاوبون مع الجهاز الفني والنتائج جيدة .نتمنى
ان تبقى االمور تسري قدما بصورة ايجابية بعيدا
من اي مفاجاءآت غري سارة.
■ مثة العبون تركوا فريق النجمة بسبب تباين مع
املدير الفني السابق املدرب الحاج .هل من نية
لدى االدارة الستعادتهم؟
□ حاليا ال نية لدى االدارة الستعادة الالعبني
الذين اختاروا ترك النادي ،امنا يف كرة القدم كل
االحتامالت واردة .لكن نحن حاليا يف حالة تركيز
كبرية عىل التشكيلة الحالية ،ومننحها كل الثقة
للميض قدما يف تحقيق االهداف املنشودة.
■ ما صحة االخبار التي تخرج اىل العلن من حني
اىل اخر عن وجود خالفات ادارية؟
□ ال يوجد خالفات ادارية .وهذا االمر تحول
اىل مادة اعالمية الثارة ضجة يف النادي ال صحة
لها عىل االطالق .يف النجمة االدارة متفقة بدليل
النتائج التي تتحقق .لوال اتفاق االدارة وتفاهمها
ملا حصل تغيري جذري يف النادي .لوال االستقرار ملا
حصد الفريق نتائج جيدة.
■ كيف تصف العالقة مع نائب الرئيس صالح
عسريان؟
□ اكرت من جيدة .احرتام متبادل وتعاون جدي.
الزميل عسريان له فضل كبري عىل النادي ،وقد
حمله لسنوات .لوال جهوده وحرصه لكان النجمة
يف خطر كبري .االهم انه ال يزال يتحمل هذه
املسؤولية حتى اليوم ووجوده يطمنئ ويعطينا
دفعا ايجابيا.
■ ومع االمني العام سعد الدين عيتاين؟
□ وجوده اسايس يف النادي ،وهو من الذين
قدموا جهدا عىل االرض الكرث من  25سنة ،ويهتم
بالشاردة والواردة ،وال ميكن االستغناء عنه.
■ هل يوجد رصاع نفوذ يف نادي النجمة؟ اىل َمن
يعود القرار النهايئ؟

التغيير في املوسم
املقبل مؤكد وضروري
□ ال رصاع عىل النفوذ .هناك تراتبية ادارية يف
النجمة بدءا من الرئيس ونائب الرئيس واالمني
العام .القرار النهايئ يعود اىل مجلس االدارة،
والقرارات تتخذ بالشورى ،وكل االعضاء رجال
اعامل ولهم خربتهم واراؤهم مهمة جدا .يف
بعض املرات يحصل تباين واختالف يف الرأي،
وهذا امر صحي ال يفسد يف الود قضية .لكن
مل نخرج مرة بقرار اثر خالف او انقسام .هناك
اتفاق دائم عىل القرار الذي يصدر ،وكل القرارات
يتم اتخاذها بالتفاهم.
■ هل صحيح انك تريد الهيمنة عىل النادي من
خالل وضع عدد من املؤثرين يف الجمهور اىل
جانبك؟
□ انا رئيس النادي ،ومن واجبي ومسؤوليتي ان
اعرف كل ما يحصل يف النادي .املوضوع ليس
موضوع هيمنة بقدر ما هو حرص عىل مصلحة
النادي .الحقا سيتحدثون عن حقبة صقال ،وانا
حريص عىل ان تكون هذه املرحلة ايجابية
وتسعد الجمهور ،فاملسؤولية يف النهاية تقع
عىل عاتقي.
■ من هو الفريق الذي تعتربه املنافس االبرز
للنجمة عىل لقب الدوري ومسابقة الكأس؟
□ فريق العهد هو املنافس االبرز .تشكيلته
متجانسة وتقدم اداء ثابتا .لديه احتياط جيد
ويقوم بواجبه عندما يحتاج اليه الفريق .كام لدى
العهد ادارة تعمل يف شكل جيد ورئيس النادي
يعرف جيدا ماذا يريد.
■ كيف تصف العالقة مع اتحاد كرة القدم؟
□ اكرث من جيدة .االتحاد بشخص رئيسه
واالمني العام واالعضاء يقدمون اداء جيدا الدارة
اللعبة .صحيح ان الوضع العام ال يساعد عىل

تطوير الكرة اللبنانية ،رغم الجهود التي يبذلها
االتحاد يف هذا الصدد ،لكنه يف املقابل حريص
عىل تطبيق القانون من دون مسايرة .وهو اب
لجميع النوادي ،وعىل مسافة واحدة منها من
دون متييز او تفرقة.
■ كيف تق ّوم مستوى التحكيم؟ هل الحكم
اللبناين موضع ثقة؟
□ نحن نثق بالحكم اللبناين ،واالخطاء التي
تحصل يف بعض املباريات واردة يف كل مكان،
وتحصل يف كل املالعب والدوريات العربية
والقارية والدولية .ادعو بعض االشخاص
الذين ينتقدون بحدة وعنف الحكام اللبنانيني
ويوجهون اليهم االهانات بطريقة غري مقبولة
اىل الكف عن ذلك .بعض هؤالء الحكام يقود
مباريات يف اسيا وهو محط ثقة .يف االتحاد لجنة
للحكام من مسؤولياتها محاسبتهم.
■ ما هي ابرز الحلول لرفع مستوى الكرة اللبنانية؟
□ املزيد من االنجازات للمنتخب الوطني.
عندما يحقق املنتخب نتائج جيدة عىل الصعيد
الخارجي ،يصبح الالعبون الدوليون اكرث مشاهدة
ومتابعة وبالتايل يصبحون اكرث احرتافا ،فريتفع
املستوى تلقائيا وتصبح الكرة اللبنانية محط انظار
الكشافني يف الدوريات االسيوية.
■ انت مع تطبيق نظام االحرتاف؟
□ نعم وكال .صحيح ان االحرتاف يفيد اللعبة
والالعب ،لكنه يف املقابل مكلف عىل النوادي
خصوصا تلك غري القادرة عىل تحمل االعباء يف
ظل االوضاع االقتصادية الراهنة والصعبة .اعترب
ان تطبيق االحرتاف يف الوقت الراهن امر مخيف
وسيف ذو حدين.
■ هل تخطت موازنة فريق النجمة لهذا املوسم
مليون دوالر؟
□ تجاوزت  1,5مليون دوالر ،وهي االعىل بني
النوادي .كل يشء يرخص لنادي النجمة .لكن
موازنة يف هذا الحجم تعترب عالية للمنافسة فقط
محليا ،وهي تصلح للمنافسة خارجيا.
ن .ج
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رياضة

نمر جبر

التزلج على الثلج من وسيلة نقل بدائية
إلى رياضة عريقة متطورة
تختلف رياضة التزلج عىل الثلج عن معظم الرياضات ،فردية او جامعية،
خصوصا بعدما نجح االسكندينافيون يف وضع اسس اكرث حداثة وتطورا ،لتتقدم
اللعبة وتصبح اكرث جاذبية واتقانا واحرتافا ،اىل ان توصلوا اىل استعامل املزالجني
املتوازيني اللذين ما زاال يستعمالن حتى ايامنا هذه مع تقنيات وادوات
ومعدات اكرث احرتافا

تطورت رياضة التزلج عىل الثلج عىل
مر العصور ،من وسيلة نقل يعود تاريخ
استعاملها اىل اكرث من خمس الفيات
باسلوب بدايئ ،اىل رياضة للمحرتفني
يعشقها مئات املاليني من الهواة عرب
اصقاع االرض .رسعان ما تطورت يف شكل
كبري منذ حواىل  2500سنة لتصبح احدى
الرياضات االكرث مزاولة.
تتميز رياضة التزلج عىل الثلج بتنوع
العابها .تنوع عرف منظمو املسابقات
كيف يستفيدون منه ليقيموا مسابقة
االلعاب االوملبية الشتوية التي ابرصت
النور عام  1924يف مدينة شاموين الفرنسية،
تحت اسم "االسبوع العاملي للرياضات
الشتوية" .ما كان ذلك ليتحقق لوال جهود
الجرنال السويدي فيكتور غوستاف بالك
الذي كان عضوا فاعال يف اللجنة االوملبية
الدولية ،وصديقا مقربا من صاحب فكرة
اطالق االلعاب االوملبية الحديثة البارون
الفرنيس بيار دو كوبرتان .فالجرنال فالك
سعى جاهدا اىل ادراج رياضات التزلج
يف مفكرة الدورات االوملبية .وكان له ما
اراد بعدما ادرجت بعض العاب التزحلق
الفني عىل الجليد يف االلعاب االوملبية
الصيفية التي اقيمت فعالياتها يف صاالت
مغلقة يف لندن عام .1908
ككل الرياضات يف العامل ،شهدت رياضة
التزلج فرملة لنشاطاتها خالل حقبتي

الحربني العامليتني ما بني عامي 1914
و .1945ابرز ما طبع تلك الحقبة كان
حرمان اليابان من تنظيم االلعاب االوملبية
الشتوية عام  1940التي كان اليابانيون نالوا
رشف استضافتها يف مدينة سابورو ،والسبب
كان غزو اليابان للصني عام  1938ليذهب
حق استضافة املسابقة اىل االملان الذين
حرموا بدورهم من هذا االمتياز بسبب
غزوهم بولندا عام  .1939تكررت الخيبات
يف تلك الفرتة بعدما الغيت املسابقة
االوملبية الشتوية التي كان مقرر اقامتها يف
مدينة كورتينا دامبيزو االيطالية عام 1944
بسبب استمرار الحرب العاملية الثانية.
بعد ذلك اتت فرتة االزدهار للتزلج.
نجحت مدينة كورتينا دامبيزو مجددا
يف استضافة املسابقة الشتوية االوملبية
عام  ،1956بعدما حرمت من هذا الحق
لظروف قاهرة مسبقا ،ولتنطلق معها
فرتة مرشقة يف تاريخ التزلج املعارص.
ما مييز هذه املسابقة انها كانت مثابة
حقل تجربة ملعرفة قدرة وسائل االعالم
انذاك عىل بث احداث رياضية ونقلها عرب
التلفزيون عىل اعىل املستويات.
تك ّفلت رشكة "والت ديزين" العاملية لالنتاج
بنقل احداث االوملبياد الشتوي الذي جرى
يف الواليات املتحدة عام  ،1960حيث
اقيمت اول قرية اوملبية مجهزة للرياضيني.
كام استعمل يومها اول جهاز كومبيوتر يف

مسابقة رياضية رسمية .جرت املسابقة يف
مدينة انسربوك النمسوية .وبالرغم من
كونها مدينة باردة ،فقد اضطر الجيش
النمسوي اىل استقدام الثلوج من مناطق
اخرى لتأمني استمرار البطولة بسبب قلة
تساقط الثلوج وقتذاك .لكن ذلك مل مينع
السوفياتية حينها ليديا سكوبليكوفا من
تحقيق رقم قيايس باحرازها  6ميداليات
ذهبية يف سباقات التزحلق .كام شهدت
البطولة بداية سباقات الزحافات الول مرة.
بطولة عام  1968يف مدينة غرونوبل
الفرنسية كانت شاهدا عىل تطور اللعبة
بشكل ملحوظ .بلغ عدد الدول املشاركة
 ،37وعدد الرياضيني  1158رياضيا تباروا
يف اكرث من  35مسابقة مختلفة .كذلك
بيعت حقوق النقل التلفزيوين مببلغ
تجاوز مليوين دوالر ،ما اعترب رقام قياسيا
يومها.
بطولة عام  1976كانت مناسبة الجراء اول
مسابقة اوملبية شتوية يف القارة اآلسيوية.
وكانت مناسبة لالسباين فرانشيسكو
فرنانديز اوشوا ليصبح االسباين االول
والوحيد الذي يحرز ميدالية ذهبية
شتوية يف مسابقة التعرج.
توالت مسابقات التزلج املختلفة،
وشهدت فرتة الثامنينات قمة التنافس بني
افضل الرياضيني العامليني الذين سطروا
اسامءهم باحرف من ذهب ،وخلدوا
ذكرى انجازاتهم يف اذهان الناس.
وسيظل محبو رياضة التزلج يذكرون
االيطايل الربتو تومبا الحائز ثالث ميداليات
ذهبية وبطولتني عامليتني يف سباقات
التعرج والتعرج العمالق ،ملا قدمه هذا
البطل من انجازات غري مسبوقة وسباقات

رئيس االتحاد اللبناين للتزلج عىل الثلج رشبل سالمة.

من بطولة العامل للتزلج لعام .2017

حامسية كانت تحبس االنفاس.
و َمن ينىس النمسوي هرمان ماير الذي
انقذته العناية االلهية من حادث كاد
يودي به ليعود بعدها ويحصد اللقب تلو

االخر يف مسابقات التزلج االلبي املختلفة.
مع بداية املوسم الشتوي ،يأمل محبو
رياضة التزلج يف مزيد من االنجازات
واالرقام .مل ال؟ فرياضة التزلج تقدمت

وتطورت كثريا ،واصبح مامرسوها
يتزاحمون لكرس االرقام القياسية وارضاء
الجامهري.
محليا يفاخر رئيس االتحاد اللبناين للتزلج
عىل الثلج (يضم االتحاد  31ناديا وزهاء
 500متزلج ومتزلجة اتحاديني) رشبل
سالمة الذي يتوىل منصبه منذ عام 2013
(انتخب لوالية جديدة ملدة اربع سنوات
عام  )2017بأنه وزمالؤه يف اللجنة
االدارية "يعملون كفريق واحد متجانس
لصالح اللعبة بهدف تطويرها من دون
مشاكل او خالفات ،ما انعكس ايجابا
عىل الوضعني االداري والفني يف االتحاد.
املستوى الفني يف تطور مستمر ،وباتت
لدينا القدرة عىل املشاركة يف مسابقات
عاملية وفق معايري واضحة محددة ،تعتمد
عىل الشفافية يف اختيار املتزلجني بناء عىل
االرقام والنتائج والوضع االداري".
وكشف ان االتحاد نجح يف احتواء محاولة
"كرس قراره" املتعلق باقرتاح اسامء
الالعبني الذين شاركوا يف دورة االلعاب
األوملبية الشتوية التي اقيمت يف شباط
املايض يف كوريا الجنوبية" ،اذ سعى البعض
اىل ابعاد احد االسامء لصالح اسم اخر عرب
الضغط من كل االتجاهات .لكن هذا االمر
مل يتم الن االتحاد احرتم املعايري القانونية،
واللجنة االوملبية بدورها دعمت وايدت
ومتسكت بقرار االتحاد".
كشف ايضا ان روزنامة نشاط االتحاد
متتد من كانون الثاين حتى منتصف اذار
وتتضمن ثالث مراحل من بطولة لبنان
للرجال والسيدات وثالثة سباقات لالوالد
مواليد  2002 ،2000و ،2003اضافة اىل
سباقني للصيصان وسباقني يف سنوبورد
وسباقني يف تزلج العمق .واعترب ان
العوامل املناخية هذا املوسم اثرت سلبا
عىل نشاط االتحاد" :غالبية السباقات
ستقام بني شباط واذار وستكون عىل
منحدرات االرز واملزار".
عن املشاركات الخارجية قال" :شاركنا
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رياضة األمن العام

رياضة

قواعد عامة
 -1احرتام الغري من خالل الترصف بطريقة ال تشكل خطرا عىل نفسه وعىل االخرين.
 -2التحكم بالرسعة والترصف وفقا للرشوط العامة وحالة الثلج وكثافة عدد املتزلجني.
 -3مراعاة املسافة الكافية عند التجاوز.
 -4تأمني السالمة الشخصية عند كل تقاطع او انزالق او انطالق.
 -5تحايش الوقوف يف املمرات الضيقة او املحجوبة عن الرؤية.
 -6استخدام حافة املمر لدى الصعود والنزول سريا عىل االقدام.
 -7التقيد التام باملعلومات املتعلقة بحالة الطقس ووضع املدارج والثلوج وعدم مخالفتها
حرصا عىل السالمة.
 -8تقديم املساعدة عند الرضورة او عند حصول حوادث.

يف بطولة العامل للناشئني التي اقيمت
يف دافوس يف شباط املايض ببعثة ضمت
 4متزلجني ،ويف مسابقة " "SES Cupيف
كانون االول املايض ببعثة ضمت كال من
آالن بحلق ونينو فنيانوس وناتاشا مخباط
ومانو عويس ،وحل لبنان يف املركز
الثالث .املشاركات الخارجية مهمة النها
تحافظ عىل وجود لبنان يف مسابقات
عاملية ،ومتنح متزلجينا فرصا اضافية من
جهة ،وتؤمن لالتحاد مردودا ماليا من

جهة ثانية" .واعترب ان خطوة استقدام
مدربني دوليني من سويرسا القامة دورات
صقل للمدربني املحليني التي بدأت منذ
موسمني واقيمت يف املوسم املايض ملدة
 15يوما ،وشارك فيها زهاء  40مدربا نالوا
شهادة مشاركة ،ستستكمل يف املوسم
الجاري باقامة اربع دورات تدريبية يف
املحطات االربع :االرز ،اللقلوق ،املزار،
الزعرور" :عملنا منذ املوسم املايض عىل
تطوير تزلج العمق ()Ski de fond

من خالل املدرب الرصيب الكسندر
ميالنكوفيتش الذي ساهم يف مشاركة
متزلجني من الجيش يف بطولة العامل،
وهو اقام يف لبنان ملدة ثالثة اشهر قدم
خاللها املساعدة لكل املتزلجني عىل نفقة
االتحاد ،ونحن نحصد يف هذا املوسم
نتائج اعامله".
وتحدث عن توقيع بروتوكول تعاون مع
االتحاد النمسوي للتزلج يتضمن استضافة
متزلجني ومدربني من لبنان يف معسكر
ملدة مثانية ايام ،يتضمن تدريبات باحدث
التقنيات ،وضمت بعثة املوسم املايض
مثانية متزلجني واربعة مدربني.
واكد ان الوضع املايل يف االتحاد "مستقر.
موازنة املوسم الحايل ترتاوح  300و400
الف دوالر ،وهي مؤمنة حتى نهايته
وتشمل املسابقات واملشاركات الخارجية
واملعسكرات".
اضاف" :جزء من املوازنة يأيت عرب مساعدة
سنوية من وزارة الشباب والرياضة بقيمة
 50مليون لرية ،وجزء اخر من االتحاد
الدويل بناء عىل املشاركات الخارجية
واملسابقات املحلية ،والباقي من الرشكات
واملؤسسات الراعية".
واكد "ثقة االتحادين الدويل واالسيوي
باالتحاد اللبناين وعمله وشفافيته ،هذه
الثقة ادت اىل استقدام بطولة اسيا اىل
لبنان ملواليد  2002 ،2000و 2003يف
املوسم املايض وشاركت فيها  16دولة
عىل نفقة االتحاد اللبناين ،مبساعدة من
االتحاد االسيوي .مل نستقدم اي بطولة
هذا املوسم النشغالنا باالوملبياد الشتوي
واملشاركات الخارجية".
عن املشاريع الجديدة لهذا املوسم ،تطرق
اىل العمل عىل "تطوير لعبتي سنوبورد
للمشاركة يف بطولة العامل وتزلج العمق
( )Ski de fondوالتزلج االلبي (Cross-
 ،)Countryواالستمرار يف تطوير مسابقة
فري ستايل (تزلج مع قفز) التي اقيمت
املوسم املايض الول مرة عىل منحدر خاص
يف املزار".

لقب بطولة الجيش واألمن العام الو ّدية
للمفتش ثالث الحسني

دورة تدريبية على القتال املتقارب
نظم رئيس شعبة الرياضة والرمي النقيب دميرتي صقر دورة تدريبية
عىل القتال املتقارب والدفاع عن النفس وتوقيف املطلوبني اىل جانب
الرمايات التكتيكية ،يف قاعة التدريب القتايل يف مدينة كميل شمعون
الرياضية ،مبساعدة املدربني املفتش ثاين شادي نرصالله واملفتش
ثالث صهيب الحسني واملفتش اول دانيا بوشقرا واملفتش ممتاز عبري
الكردي واملفتش اول ايلينا طعمه.

املفتش ثالث صهيب الحسني عىل منصة التتويج.

حل العب فريق االمن العام لاللعاب القتالية املفتش ثالث صهيب
الحسني يف املركز االول يف البطولة الودية التي نظمها املعهد العايل
للرياضة العسكرية مبشاركة فريق الجيش اللبناين وفريق االمن العام،
يف مناسبة عيد االتحادات الرياضية العسكرية.
وك ّرم رئيس املعهد العايل للرياضة العسكرية العميد جورج الهد
املفتش ثالث الحسني عىل انجازه.

األمن العام في ورشة تدريبية
باملواي تاي

املشاركات يف الدورة مع النقيب دميرتي صقر.

فوز األمن العام على طائر الفينيق
فاز فريق االمن العام يف كرة السلة عىل فريق نادي طائر الفينيق
بنتيجة  ،47 – 79يف اطار بطولة لبنان لكرة السلة لنوادي الدرجة
الخامسة ،يف املباراة التي اجريت بينهام عىل ملعب نادي االدب
والرياضة يف كفرشيام.

فريق االمن العام لاللعاب القتالية مع رئيس اتحاد املواي تاي سامي قبالوي.

شارك فريق االمن العام لاللعاب القتالية يف ورشة العمل التدريبية
التي نظمها االتحاد اللبناين للمواي تاي برئاسة سامي قبالوي ،يف
املعهد العايل للرياضة العسكرية يف مجمع اميل لحود الريايض
العسكري يف مار روكز  -الدكوانة.

فريق االمن العام يف كرة السلة.
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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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اىنيَح اىضائؼح ٍنىّح ٍِ  8حسوف ٍِ :اىجىقاخ اىصجييح اىيثْاّيح ذأسسد ػاً 1791

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  8حروف:
من الجوقات الزجلية اللبنانية تأسست
عام 1971
اهل االذاعة – البالبل – القلعة – الكنار
– الحسون – املرسح – الجبل – بلبل
االرز – بطرس ديب – بعلبك – جان
رعد – حمد – خلود الفن – خليل روكز
– زغلول الدامور – زين – شحرور الوادي
– شالل – شعيب – شاعر – طليع – ظل
– غزل – فذ – قرداحي – ليايل – لبنان
– مهدي زعرور – نرس املزرعة – نجوم
الزجل – نظم
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حروف مبعثرة
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متفرقات

حروف مبعثرة

اقبث

تاايفاب

عتعرر

طسيانا

بكفر

سستنيا

واتمي

خنشاد

جمعض

ھانبوش

حادسل

زةزانن

ليلدرا

دقرن

ريابت

دقايشور

װ

װ

װ

װ

39

24

38

35

= 29
= 40
= 39
= 28

 -1حٌوان مائً لبون من رتبة القواضم له ذنب مفلطح قوي ولون احمر قاتم ُتتخذ منه الفراء

 -1حيوان مايئ لبون من رتبة القواضم -9لقب امرباطورة ايران السابقة
شروط اللعبة
واالحساس المسبق
 -2الشعور
له ذنب مفلطح قوي ولون احمر قاتم -10لفق االشاعات ضد اعدائه
16
من
نة
و
مك
اللعبة
 -3هذه
ّ
صحراء فً جنوب غرب
وشرق الفراء
افغانستانتخذ منه
ُت
اٌران تنتشر فٌها مستنقعات مالحة-11اسم اطلق عىل هولندا تحت
مستطي ً
مستطيل
كل
فوق
.
ال
 -4حكماء الزمان او عظماء
والفن الشعور واالحساس املسبق
انتظامهاالعلم -2
تأثري الثورة الفرنسية او االسم القديم
تتبعرث حروف عند
غربالرومانٌة
االمبراطورٌة
 -5لقب امراء ًالعائلة المالكة
افغانستان
عهداء يف جنوب
الواردةفً النمسا-3فًصحر
المقدسة لجاكرتا عاصمة اندونيسيا
تشكل جوابا لألسئلة
ورشق ايران تنترش فيها مستنقعات -12حجرة يف السجن ضيقة يُحبس فيها
 -6ذو فراسة وبُعد نظر
أحد
أدناه .عند معرفة
مالحة
السجني عىل انفراد
السٌارات فً العالم فً دولة النروج
لعبور
نضعبري
األسئلة نفق
 -7اطول
داخل
الجواب
 -4حكامء الزمان او عظامء العلم والفن -13جزيرة تقع يف املحيط الهندي تابعة
ونما
وشبّ
 -8نشأ
املستطيل مع رقم السؤال
 -5لقب امراء العائلة املالكة يف لفرنسا هي جزء من ارخبيل جزر القمر
 -9لقب
امبراطورةملعرفة
وهكذا دواليك.
اٌران السابقة النمسا يف عهد االمرباطورية الرومانية -14اصيب بجرح سطحي يف ظاهر
األرقام
صحة األجوبة
نجمع اعدائه
االشاعات ضد
 -10لفق
املقدسة
الجلد
املستطيالت
املوجودة
االسم القدٌم لجاكرتا عاصمة
داخل هولندا
اطلق على
 -11اسم
اندونٌسٌاالبانية سياحية من اقدم
-15مدينة
الفرنسٌةُعداونظر
الثورةفراسة وب
تحت تأثٌر -6ذو
لعبور السيارات يف املدن املأهولة ادرجت ضمن قامئة
علىبري
السجٌننفق
ضٌقة ٌُحبس فٌها-7اطول
السجناألرقام
تتطابق مع
 -12ليك
انفراد
حجرة فً
الرنوجمن ارخبٌل جزر القمر الرتاث العاملي من اليونسكو
لفرنسادولة
ويسارالهندي تابعةالعامل يف
أسفل
هً جزء
المحٌط
املوجودةتقعيف فً
 -13جزٌرة
-16فراش او مكان النوم والراحة
وشب ومنا
-8نشأ ّ
الشبكة .بجرح سطحً فً ظاهر الجلد
 -14اصٌب
 -15مدٌنة البانٌة سٌاحٌة من اقدم المدن المأهولة ادرجت ضمن قائمة التراث العالمً من الٌونسكو
 -16فراش او مكان النوم والراحة

أسماء من التاريخ
1

2

3

4

5

6

7

8

عامل وفيلسوف وجيولوجي فرنيس (.)1955-1881
ساهم يف اكتشاف انسان بكني .له كتب شهرية
منها "الظاهرة البرشية" .اثر تأثريا عميقا عىل فكر
الجيل املعارص

16 15 14 13 12 11 10 9
 = 5+10+4+2+1عاصمة عربية
 = 16+7+10+9+11جزيرة مرصية يف البحر االحمر
 = 8+12+6+3شهر ميالدي
 = 13+14+15+16قليل الوجود

SU DO KU
8

حدث يف مثل هذا الشهر

آذار  :1812زلزال عنيف يدمر العاصمة
الفنزويلية كاراكاس.
آذار  :1953االذاعة السوفياتية تعلن
عن وفاة الزعيم جوزف ستالني.
آذار  :1963افتتاح مطار القاهرة الدويل.
آذار  :1981نجاة الرئيس االمرييك
رونالد ريغان من محاولة اغتيال
بعد خروجه من فندق هيلتون يف
واشنطن.
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شروط اللعبة

6
6

1

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.

2

6
2

7

1

9

1
7

5
6

4

3

مستوى وسط

8
5

8
9

مستوى سهل Sudoku

8

9

8

3

5

3

مستوى سهل

طرائف

"ثقيلة هي قيودي والحرية كل
مناي ،لكنني اشعر بخجل وانا
احبو اليها".
(طاغور)

1

5

8
5

معلومات عامة

اقوال مأثورة

6

1

4

اكرب جرس يف العامل موجود اليوم
يف روسيا ،تحديدا يف ساحة
الكرملني .يُعرف بجرس القيرص
او تساركولوكول .يبلغ وزنه
حواىل  200طن بارتفاع  6امتار.
مل يتمكن صانعوه عام 1735
من تعليقه بعدما تعرض للحريق
وتشقق جزء منه .كان يستخدم
قدميا لتنبيه الناس اىل وجود
هجامت من االعداء او وقوع
حرائق ،علام ان صوته يصل اىل
مسافة  60كيلومرتا.
بدأ جندي فرنيس متقاعد يرسد
إلبنه قصصه البطولية وانجازاته
العسكرية الباهرة خالل الحرب
العاملية الثانية .ختم حديثه
الطويل قائال :هذه يا بني قصة
ابيك يف هذه الحرب الرشسة
والصمود يف وجه الجحافل
الضخمة التي ابيدت بفضل
قدرايت.
ذهل ابنه وقال :ملاذا كنا اذن يف
حاجة اىل كل هذا الجيش؟

مستوى صعب Sudoku
9

مستوى وسط Sudoku

حلول العدد53
حل حروف مبعثرة

 1ايرب  2-ك ّرافية  3-النهضة 4سليط  5-بيتكوين  6-اضبارة 7مقصلة  8-تقريظ  9-دابوق 10-ترهات  11-سواكن  12-حفاوة 13-
طريف  14-تعجرف  15-زيوس
 16-تهويدة

حل الكلمة الضائعة

ماتا هاري

حل اسماء من التاريخ

وديع فارس البستاين

حل مثل في الدائرة

الشعرة من ضهر الخنزير بركة

حل SU DO KU

حل مستوى صعب Sudoku
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حل مستوى وسط Sudoku
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حل مستوى سهل Sudoku
8

4

7

9

1

6

2

5

8

3

4

9

3

8

2

6

4

5

7

1

8

9

5

2

1

4

7

3

6

5

4

3

1

7

8

9

2

6

2

7

5

1

9

3

4

8

6

6

7

4

8

9

3

5

1

2

8

2

6

3

4

9

7

5

1

4

8

9

3

7

1

6

5

2

9

1

6

3

4

2

8

5

7

4

1

7

8

5

3

2

6

9

1

2

6

5

8

9

3

4

7

2

5

3

6

8

7

4

9

1

3

8

9

2

6

1

4

7

5

3

5

7

6

4

2

8

1

9

7

4

8

1

5

9

6

2

3

2

6

5

7

9

4

3

1

8

7

9

2

8

3

5

1

6

4

1

3

9

4

7

8

2

6

5

6

5

8

9

3

2

1

4

7

8

6

3

4

1

7

9

2

5

4

8

2

5

3

6

1

7

9

9

7

2

4

1

6

5

8

3

5

1

4

9

2

6

7

3

8

5

6

7

9

2

1

3

4

8

1

3

4

5

8

7

6

9

2

مستوى صعب

مستوى وسط

حل كلمات متقاطعة
افقيا

 1سنام – سبعون – عريف  2-يوكون – ان – الرياض  3-رام الله– ادا – قبل  4-آلة – فرياكروز – اش  5-نا – ذرات – دنا  6-وليام
تل – السف – يك  7-دزين الند – اوكا  8-وغبة – نحت – ريا  9-برب
– الباسو – ما  10-ري – كيمكوات – نصيب  11-مكابح – بيانو 12-
رميوس – بون – عدس  13-اتنا – بطم – ال  14-كليوباترا – الجدي
 15-املسجد الحرام

مستوى سهل

عموديا

 1ـ سريانو دو برجراك  2-نوال الزغبي – يتلف  3-اكمة – ينرب –
زمني  4-موا – راية – واوا  5-نلف – مل – رميس – بل  6-ليوتار –
مك – عام  7-باهر – لن – اكاي – تس  8-عن – اذ – دنلوب – مرج
 9اكرا – حباحب – اد  10-نادر االتات – وب  11-الوتسو – بنطال 12عر – فكروين – ملح  13-ريق – اي – صاع – جر  14-ياباين –امني دادا  15-فضل شاكر – ابوسليم
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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

االنتخابات فرصة جديدة
املدة الزمنية التي تفصلنا عن االنتخابات النيابية
املزمعة ال تتجاوز شهرين .لكن عىل الرغم من ذلك ،فإن
معظم املسوحات االحصائية تظهر ارباكا شديدا عند
الناخبني .بعضهم بدعوى التعقيد يف القانون الجديد،
بينام البعض اآلخر يتذرع بـ"يأس" من التغيري نحو
االفضل العتقاده عن غري صواب ان الطبقة الحاكمة
فصلت قانونا يتالءم واجسامها السياسية .الحق ان
ّ
يف االمرين شيئا من الجدية السياسية .لكن ما يجب
ان يبقى حارضا يف االذهان ،هو ان االنتخابات هي
الضامن الدميوقراطي االرقى لتطوير النظام السيايس،
وما يندرج فيه من حقوق عىل الدولة واملواطن،
وكذلك ما يرتتب من واجبات عىل االثنني.
عمليا ،ال يشء يف العامل عليه اجامع .فكيف الحال
بقانون انتخاب يف بلد مثل لبنان يكاد تنوع اآلراء
والتوجهات فيه يتجاوز عدد مواطنيه بسبب
الهواجس الضيقة التي تتقدم عىل املواطنة؟ لكن يف
املقابل ،فان القانون الجديد ُيعد ـ بحسب الوقائع
اللبنانية املعقدة ـ انجازا بكل ما للكلمة من معنى
لسببني جوهريني :االول دخول النسبية التي تتيح
لجميع التنوعات السياسية الوصول اىل الربملان .اما
السبب اآلخر فيتمثل يف اسقاط قانون الستني االكرثي
نصب اباطرة عىل اللبنانيني عموما
الذي كان ُي ّ
والطوائف خصوصا .اآلن ما عادت االكرثية قادرة
عىل الغاء اآلخر او منعه.
قانون االنتخاب ـ اي قانون ـ مهمته االساس توفري
صحة التمثيل يف املجلس النيايب الذي هو بدوره
ميدان النقاش والحوار ،بدال من الشارع الذي
نعرف جميعا ارتداداته عىل االمن واالستقرار.
صحيح ان القانون الحايل ليس االفضل ،وكان ميكن
ان يكون كذلك لو تضمن بعض االصالحات كخفض
سن االقرتاع ،اقرار الكوتا النسائية ،اعتامد البطاقة
املمغنطة ،او لو تجنب تقسيم دوائر معينة بطريقة
طائفية ،واسقاط املساواة يف تقسيم الدوائر ،او لو مل
يحرص الصوت التفضييل يف القضاء.
وعىل الرغم من وجود الشوائب املشار اليها انفا
يف قانون االنتخاب الحايل ،التي كان من املستحسن

تصويبها لئال تشكل مادة مراجعة وابطال امام
املجلس الدستوري او خالفا دستوريا ،فإن القانون
الجديد يعترب فرصة ستؤدي اىل تغيري عىل مستوى
تشكيل الربملان ككل ،وسيؤدي ايضا اىل مفاجآت،
بحيث مل يعد محسوما وصول مئة نائب من اصل
 128كام كان سابقا.
اآلن ،صار يف امكان اللبنانيني احداث التغيري الذي
يريدونه اذا ما كانوا صادقني يف اعرتاضاتهم التي ترتاكم
يف امللفات االقتصادية واالجتامعية والبيئية والسياسية.
القانون يحمل متغريات عدة ،منها االقرتاع الذي
سيكون عرب ورقة مطبوعة مسبقا ،وهي قسيمة
تضم كل اللوائح املوجودة يف الدائرة ،وكل الئحة
تضم اسامء املرشحني .كام ان الناخب مضطر اىل
االقرتاع لالئحة من دون امكان اجراء مفاضلة بني
اسامء ولوائح اخرى .هذه "الجربية" ـ اذا صح التعبري
ـ ُترتب عىل الناخب التمهل كثريا قبل االدالء بصوته،
ألن عليه العمل عىل تغيري واقعه عرب من يختارهم
للوصول اىل الندوة الربملانية.
االنتخابات املقبلة فرصة حقيقية بعدما جرى تبديدها
بتمديدينُ ،سلب فيهام املواطن من احد حقوقه
الدستورية والقانونية .لن تكون فرصة اال بحسن االختيار
وفقا ملا ميليه العقل والضمري ،وليس الغرائز والنفوس
املشحونة ،او املال االنتخايب بحسب ما يتم التداول يف
شأنه اذ يقال ان هذه االنتخابات ستكون االغىل.
االهم من كل ذلك ،اننا ندخل اىل االنتخابات
وامل جميع اللبنانيني يكمن يف مستقبل واعد
لهم وألبنائهم ،يشعرون خالله بالسالم واالزدهار
واالمان ،بدال من ان يشاهدوا يوميا ،وبأم العني،
ابشع تالل القاممة ،فيام صارت جبالنا الخرض اكوام
بحص ،و ُز كمت انوفنا بروائح الفساد والنفايات
والكراهيات عىل انواعها.

إلى العدد المقبل

