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في هذا العدد

صوتٌ بني انتخابني
يف الجمهوريتني االوىل والثانية كانت الشكوى اللبنانية الجامعة هي من نقيصتني تعيبان قانون االنتخاب .االوىل يف
القانون ذاته عىل مستوى الغلبة الكرثية النصف زائدا واحدا .اما الثانية ،فكانت يف ما شاع اصطالحا وصار بنيويا ،اي
رشاء االصوات والذمم ،ما كان يقلب الوقائع من جهة اىل اخرى.
اآلن ماذا ستكون عليه الحال؟ وهل اختلف الواقع؟
صحيح ان القانون الحايل ليس االمثل .وقد القى اعرتاضات شتى يف الشكل واملضمون ،بعضها صائب وغريه كان
افتئاتا .لكنه يف مختلف االحوال يبقى افضل املمكن ،واقراره كان لتجنب السيئ الذي كان يطرحه عىل الدوام تحكم
غالبية النصف زائدا واحدا من دون االخذ يف االعتبار ملثيلتها التي تنقص عنها مبا ال يُذكر.
يف االصل والفرع ،تبقى صحة التمثيل الشعبي الضامن االكيد لالستقرار العام .التمثيل الشعبي الصحيح يعكس ايضا
ليعب اللبنانيون عام
جوهر ومعنى ان يكون النظام برملانيا ودميوقراطيا .ما يوفره القانون االنتخايب الحايل من فرص ّ
يريدونه ،يبقى احتامال واهيا اذا ما اندفع البعض يف "سوق بيع االصوات واملتاجرة فيها باملفرق والجملة" .اكرث ما
يستدعي التوقف عنده هنا هو قبول البعض برشاء االصوات يف مقابل وجود من يرتضون عىل انفسهم وضامئرهم
بيع "نعمة الهية" حباها الله لالنسان ليعرب عام هو اصدق ما فيه .علام ان اثنني ال ميكن تحديدهام وتعليبهام :الروح
والصوت .بهذا املعنى يكون الشاري والبائع عىل املستوى نفسه من االنحدار االخالقي.
االستثامر يف االصوات ليس مقصورا عىل املال فقط .هناك انواع كثرية منها االستغالل الطائفي واملناطقي واملذهبي.
وكلها تفيض اىل نقطة واحدة :بقاء الدولة عىل مسارها االنحداري يف شتى املجاالت املطلوبة منها ،لتصبح هيكال
بال فعالية .ذلك ان بناء الدولة يحتاج اىل خيارات ال تعبريات عاطفية او امزجة شخصية ،يك ال تبقى قارصة عن بناء
منظومة سياسية اقتصادية امنية متكاملة.
ان الفرصة التي يوفرها قانون االنتخاب الحايل تبقى مرهونة بـ"حرية الصوت" من كل ارس مايل او عاطفي او طائفي.
ال بل اكرث من ذلك ،فإن االنتخابات التي نحن يف صددها هي فيصل بني منطقي انتخاب:
• االول ك ّرس كل تعبرياته السيئة ويف كل املحطات وجعل البلد كله ساحة ،فصار كل فريق فيها يستدعي عنارص
التوتر بدعوى ان االكرثية فيها يشء من االلغاء.
• اما املنطق اآلخر الذي يُنتظر من اللبنانيني ترجمته يف االستحقاق املقبل ،فهو االقرتاع ملواطنتهم وخياراتهم وما
يريدون ان يروا فيه لبنان مستقبال ،من مستويات مختلفة ورضورية يف البنى التحتية والرتبية والصحة والسالمة
املرورية .قبل هذا وبعده االقرتاع لدولة تقوم عىل املواطنة الصحيحة ال عىل طوائف وجامعات متناحرة.
ما مل يعد يقبله عقل وال يحتمله لبنان اساسا ،هو "الشيزوفرينيا السياسية" التي اصابت كثريين منا ،اذ يبيعون
اصواتهم من هذا او ذاك ،ثم يعودون ليص ّموا اآلذان بالرصاخ والعويل عىل انعدام ما هو ابسط حقوقهم عىل الدولة.
فمن الطبيعي جدا ان يدير هذا السيايس او ذاك ظهره ملن اشرتى صوته ،ألنه بحسب منطقه اشرتى سلعة معروضة
وصار حر الترصف فيها وليس ألحد ان يسائله عن يشء.
وما مل يعد مقبوال ايضا وايضا ان يكون اختيار الناخب لهذا املرشح او ذاك قامئا عىل مفاضلة ،جوهرها مييز بني "كرم"
و"بخل" ،او بني املوجبات االجتامعية الشخصية وعدمها.
التفضيل ينبغي قبل اي يشء ان ينهض عىل معايري الدراية السياسية والترشيعية والثقافة والصدقية وحسن االخالق،
ألن الحياة الربملانية تستمد رشوطها واستمرارها من الوعي واملواطنة والربامج املوضوعية القابلة للتطبيق وفقا للواقع
الحقيقي للبنان واللبنانيني وقدراتهم.
"االمن العام"
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االفتتاحيّة
املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

إلتزام ووفاء
األمن العام ٌ
طوال السنوات السبع املاضية ،واظبت املديرية العامة لالمن
العام يف عملها عىل تطبيق النصوص القانونية التي رعت
قيامها ،وحددت مهامتها وصالحياتها .ثبات القيادة عىل هذا
املنحى ،من اعىل الهرم اىل القاعدة ،مل يكن يف حال من االحوال
متظهرا مبا ليس فيها .بل عىل العكس كان مسارها محكوما
بالقسم الذي يؤديه عسكريوها .ذلك ان االنخراط يف االمن
العام رشطه الرضوري املناقبية ،االدراك باليقني والحدس بأن
التطوع عىل اختالف درجاته ورتبه هو االلتزام والوفاء.
االلتزام هو ما نص عليه القانون حرفيا ،وإن تأتت عنه ثغر ما
ظهرت مع التطور والتحديث .وهي امور تحتاج اىل ترشيعات
جديدة وعرصية يك تحايك املعايري الدولية يف كل املجاالت التي
ال تتعارض مع النظام اللبناين وخصوصيته وتعدده الحضاري
والثقايف ،ويجري العمل عليها دامئا مبا يليق بلبنان وبريوت
أم الرشائع ،لتبقى الدولة رائدة يف تجديد دورها بازاء نفسه
وبازاء العامل ،ال سيام يف مجال الحفاظ عىل حقوق االنسان
واحرتام كرامته ،والتزام ما قرره الدستور واملواثيق الدولية.
اما الوفاء فهو يف العهد والقسم للوطن وحده ككل متكامل،
ليس فيه استثناءات ايا كانت املسوغات.
خالل السنوات السبع املاضية ايضا ،وقعت املديرية العامة
لالمن العام عىل تطورات امنية نوعية ،متت مواجهتها
ومكافحتها يف محطات معينة باللحم الحي ،وضمن امكانات
محدودة تم تعويضها بقرارات صائبة وارادات صلبة ،وقد
ادت ما عليها عىل قاعدة ان االمن تضحية ال ميكن الرتدد يف
تقدميها لبناء لبنان اآلمن واملستقر.

وألن االمن ال ينهض اال عىل ركائز برشية وعلمية وتدريبية
وتقنية ،فإن عسكريي االمن العام من كل الرتب ،كانوا
وال يزالون معنيني بالقيام مبا يقومون به من باب الواجب
الوطني .ألن االمن والدولة صنوان ال ميكن الحدهام ان يكون
بغري اآلخر .فاملجتمع ال ينتقل اىل حال الدولة وصفتها اال بعد
قوننة العنف اثر العقد االجتامعي الذي يرتضيه مواطنوها.

بصالحيات االمن العام ،من صلب االنجازات املميزة التي
يتلمسها املواطن واملقيم والزائر عىل حد سواء ،كواقع يومي
من خالل التعاطي املبارش مع العسكريني يف املكاتب والدوائر
واملراكز .وهي طبعا من حق الناس طاملا انها تتوافق واالطر
القانونية ،ووفقا للمعايري االخالقية حيث جاءت مد ّونة قواعد
السلوك العسكري لتحايك مثيالتها يف اعرق الدميوقراطيات،
وتنظم اصول التعاطي الحضاري بني الناس.

هذا االميان ـ االلتزام بالدور واملوقع ،والذي ال يحتمل
اجتهادا يف اي حال من االحوال ،ظهرت نتائجه يف عمليات
االمن االستباقي التي احبطت مخططات ارهابية ما كان اكرث
املتشامئني ليتوقع وحشيتها وسعيها يف مناكب الفتنة .وقد
تم كل ذلك وسيبقى يف اطار الحفاظ عىل ما تفرضه القوانني
والترشيعات الدولية ،وبعدما التزمت املديرية العامة
لالمن العام بكل ما يعزز الحق االنساين ويتوافق وحاميته
مع املسؤولية الوطنية والقانونية يف مامرسته .فالحقوق
والواجبات قررها الدستور وكفلها ،ووضع لتقنينهام وضامن
تحقيقهام جملة من الترشيعات التي نتطلع اىل تطوير الكثري
منها مبا يلبي الطموحات ،وينقل لبنان اىل مصاف الدول
املتقدمة.

لطاملا حرصت املديرية العامة لالمن العام عىل تطوير
خططها وبرامجها االدارية واالمنية لتكون قادرة عىل تلبية
متطلبات املراحل التي ستليها ،والتكيف معها مبا يسهل عىل
اللبنانيني ،وكذلك االجانب ،اجراء معامالتهم بسهولة ،ومبا
يحمي لبنان ويصون امنه واستقراره .يف هذا الشأن ،اعتمدت
املديرية اسرتاتيجيات ادارية وامنية جديدة لتطوير آليات
تسهيل املعامالت استنادا اىل القوانني والصالحيات املنوطة
باالمن العام من جهة ،ومواجهة االخطار الناتجة من نشاطات
املجموعات االرهابية والعصابات االجرامية بهدف حفظ امن
الدولة ومواطنيها من جهة اخرى ،يف سياق نظام دميوقراطي
محوره حقوق الناس وحرياتهم.

من النتائج االستثنائية يف اكرث اللحظات حرجا ،ان االمن العام
خالل مواجهته االرهاب والجرمية املنظمة ،انتقل من وضعية
دفاعية اىل وضعية متقدمة يف التخطيط لتأمني االستقرار
ومالحقة شبكات العدو االرسائييل التجسسية ومنعه من
تنفيذ اطامعه التوسعية ضد لبنان برا وبحرا.
يف املوازاة ،كان العمل االداري وجودة الخدمة املتصلة

لبنان الذي يعيش يف منطقة يعرف الجميع حجم االضطرابات
التي تسودها ،ويف ظل حروب اكرث من اقليمية واقل من
عاملية ،بقي عىل الدوام عرضة الرتدادات امنية وعسكرية
ومعدالت اخطار مرتفعة مصدرها االرهاب والجرمية املنظمة،
ناهيك باملشاكل التقليدية التي احتدمت جراء االنقسامات
السياسية الحادة .لبنان هذا يف امكانه ان يفاخر بأنه استطاع

النجاة نتيجة تعاون الجميع ايجابا ،ومتسكهم بوحدتهم
الوطنية وتقدميها عىل ما عداها من اولويات اخرى كانت
تظهر من هنا او هناك.
اكرث من ذلك ،فان اطار التنسيق املعتمد يف تعاون املؤسسات
االمنية والعسكرية ،جعل البلد محميا من اقصاه اىل اقصاه
ويف جهاته االربع ،واسقط ما ُنسب يوما اىل وزير الخارجية
االمرييك االسبق هرني كيسنجر وقوله ان "لبنان بلد مثايل
لتحقيق املؤامرات ،ليس ضده فقط ،وامنا ضد كل العامل
العريب" .النجاحات التي جعلت لبنان وجهة للتعاون الدويل
يف مكافحة االرهاب كانت تتكرس يف ظل عمليات اصالح
وتطوير يف االداء والسلوك للتثبت من معايري املناقبية عند
الضباط والرتباء واالفراد ،منعا ألي لحظة انتشاء ،او اي
تعسف يف استعامل السلطة يف وجه املواطنني واملقيمني.
لذلك فان االسرتاتيجية التي سبق ان تحدثنا عنها ،تسعى
املديرية العامة لالمن العام ،ضباطا ورتباء ومأمورين ،اىل
العمل بوحيها ضمن اطار خطط تنفيذية مدروسة ،تشمل
الوسائل املتاحة واالهداف املحددة ،بحيث تغدو قابلة
للتحقق عىل ارض الواقع طبقا لقدراتنا .وكام هي يف االمن،
كذلك يف االدارة .فاالنضباطية والشفافية واالداء الوطني
الخالص هي السامت االساسية ،ويف حال اي تعسف يف
استعامل السلطة او انتهاك القوانني املرعية ،فإن احدا لن
يكون بعيدا من املساءلة واملحاسبة الجدية ،ألننا مؤمتنون
عىل كرامات الناس وحقوقهم يف سائر املرافق واملعابر ،وأىن
وجدنا ميدانيا دفاعا عن لبنان.
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الحدث

راغدة صافي

raghida.ss@gmail.com

الرئيس الحريري تحدّ ث اىل "االمن
العام" يف ختام اعامل املؤمتر ،مجريا
تقوميا لهذه التظاهرة الدولية" :الطريق
اىل بناء قوات عسكرية وامنية لبنانية
قوية قطع شوطا طويال جدا ،واستلزم
ذلك جهودا كبرية جدا وتضحيات،
وهو ال يزال يتطلب املزيد من الصرب
والحكمة وااللتزام .مؤمتر روما شكل
لحظة استثنائية يف تاريخ لبنان ،عىل
الدولة بكل مكوناتها االستفادة منها
للرشوع يف برنامج اصالح رئييس طال
انتظاره لقطاع االمن".

■ ما هو الدافع االسايس لهذه الدول اىل
مساعدة لبنان؟
□ مؤمتر روما يشكل دليال جديدا
عىل االهتامم الكبري بلبنان من
املجتمع الدويل برمته .الحشد الدويل
الذي رأيناه اظهر مرة جديدة ،مبا
ال يرقى اليه الشك ،ان بلدنا ال يزال
حاجة عربية ودولية ليك يكون واحة

الطريق الى بناء قوات
■ اىل اي مدى يساهم االستقرار الداخيل عسكرية وامنية قوية
قطع شوطا طويال
يف نجاح مؤمترات الدعم؟

□ علينا كل يوم ان نعمل من اجل
املحافظة عىل استقرارنا الذي ينبع
من متاسكنا ،الن ذلك يشكل الدعامة
االساسية الي مساعدة من اي جهة
اتت ،خاصة وان التحديات التي
يواجهها لبنان اصبحت تحديات عاملية،
وهي بذلك تتطلب ردود فعل عاملية.

رئيس الحكومة سعد الحريري يتحدث اىل "االمن العام".

الجهود املبذولة
سياسيا وعسكريا
واقتصاديا مرتبطة
بحفاظنا على وحدتنا

استقرار للجميع من دون استثناء،
وان املشاركني يف املؤمتر اصبحوا
مدركني جيدا ان احد ابرز رشوط
االستقرار فيه هو تقوية الجيش وكل
القوى االمنية اللبنانية ،بحيث تتمكن
من بسط سلطتها عىل كل االرايض
والحدود اللبنانية .الدولة وحدها
تشكل املظلة والضامنة المن جميع
اللبنانيني من دون استثناء.
■ ما هي االولوية بالنسبة اليكم يف هذا
املؤمتر؟
□ امن لبنان وامان اللبنانيني يشكالن
خطا احمر واولوية لعمل الحكومة،
وقد ورد ذلك يف البيان الوزاري لحكومة
استعادة الثقة التي اترأسها ،اضافة
اىل ذلك ،فان كل املشاريع املستقبلية
للنمو والنهوض باالقتصاد ال ميكن ان
تتحقق من دون ارساء استقرار امني
وتحصني لبنان وتجنيبه اية تداعيات قد
تطاوله من جراء االحداث التي تشهدها
املنطقة برمتها.

مؤتمر "روما  "2 -لحظة إستثنائية في تاريخ لبنان

الرئيس الحريري لـ"األمن العام":
الدولة وحدها املظلة والضامنة
أمن لبنان وأمان اللبنانيني خط أحمر

ال بد لكل من شارك وتابع عن كثب اعامل مؤمتر "روما  "2 -ان يتساءل :ما الذي دفع يف هذا التوقيت الدقيق  41دولة
ومنظمة عاملية ،اىل حلف الناتو ،اىل القيام بتحرك واسع كانت محطته االوىل روما ،ليمر بعدها يف باريس ،وصوال اىل بروكسيل،
بهدف تقديم مختلف انواع الدعم للبنان الواقع يف محيط مشتعل؟
قطار مؤمترات الدعم الدويل للبنان
انطلق يف  15اذار يف روما باجتامع وزاري
خصص لدعم القوى اللبنانية العسكرية
واالمنية ،برعاية مجموعة الدعم الدولية
للبنان ( )ISGوبرئاسة مشرتكة من االمم

املتحدة وايطاليا ،تحت عنوان بناء الثقة
يف املؤسسات العسكرية واالمنية من اجل
جعل لبنان اقوى ومؤسساته اقوى.
شارك لبنان السيايس والعسكري يف هذا
املؤمتر عىل اعىل املستويات بوفد ترأسه

رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري
الذي حمل معه خطتني متتدان عىل
مدى خمس سنوات ،وتهدفان اىل تعزيز
وتقوية امكانات جميع القوى االمنية
والعسكرية اللبنانية.

التئام مؤمتر
"روما ـ ."2
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الدول املشاركة
شارك يف اعامل مؤمتر "روما ـ ،"2
اىل البلد املضيف ايطاليا ،كل من
الواليات املتحدة االمريكية ،فرنسا،
املانيا ،بريطانيا ،اسبانيا ،روسيا،
كندا ،اليابان ،الصني ،كوريا الجنوبية،
اوسرتاليا ،الدامنارك ،النمسا ،فنلندا،
السويد ،سويرسا ،هولندا ،الرنوج،
بولندا ،رومانيا ،االرجنتني ،الربازيل،
ارمينيا ،قربص ،اليونان ،تركيا ،اململكة
العربية السعودية ،االمارات العربية
املتحدة ،مرص ،الكويت ،البحرين،
االردن ،قطر ،الجزائر ،املغرب،
عُ امن ،جامعة الدول العربية ،االتحاد
االورويب ،االمم املتحدة ،الناتو بصفته
عضوا مراقبا.
ممثلو الدول املشاركة.

■ كيف تق ّيمون اداء القوى العسكرية املجتمع الدويل لتمكني الجيش والقوى
واالمنية اللبنانية يف هذه املرحلة االمنية اللبنانية من االستمرار يف القيام
مبهامتها يف حفظ االمن واالستقرار
الدقيقة بالذات؟
□ ال بد من ان ننوه بالجهود التي تبذلها وتطبيق جميع القرارات الدولية.
جميع هذه القوى يف الداخل وعىل
الحدود ،سواء يف الحفاظ عىل سيادة ■ يعني ذلك انكم راضون عن نتائجه؟
لبنان ومنع ارسائيل من الحصول اىل □ نحن راضون جدا عن نتائج املؤمتر،
اطامعها برا وبحرا ،ام يف مكافحة الخاليا واالتجاه االن هو نحو اجراء محادثات
االرهابية وتفكيكها ،وارساء استقرار ثنائية وتشكيل لجان متابعة مع جميع
امني يف الداخل .هذه االنجازات اعطت
كل القوى العسكرية واالمنية اللبنانية
شهادة اضافية لها ،وشكلت احدى
الدعائم االساسية التي شجعت االرسة املؤتمر هو لتجديد
الدولية عىل املشاركة يف مؤمتر "روما الدعم الدولي الستقرار
  ،"2خاصة وان هذه االنجازات باتت لبنان وامنهواضحة جدا ،واصبحت هذه القوى
ال بد من تزامن الجهود
مصدر ثقة كبرية لدى جميع الدول.

مع مناقشة استراتيجيا
■ هل انتم متفائلون بنتائج قريبة ملؤمتر الدفاع الوطني بعد
"روما "2 -؟
االنتخابات النيابية
□ نتائج املؤمتر ستظهر تباعا من خالل
الدعم واملساعدات التي سيقدمها

البلدان املستعدة لتقديم املساعدة.
لقد جددنا خالل املؤمتر واللقاءات
الثنائية التي اجريناها عىل هامشه
التزامنا سياسة النأي بالنفس التي اقرتها
الحكومة اللبنانية بجميع مكوناتها.
وهذه السياسة يلتزمها كل االفرقاء
السياسيني حاليا يف لبنان.
■ كيف تجاوب املجتمع الدويل مع ما
طرحه لبنان خالل االجتامع؟
□ القت الخطتان الخمسيتان اللتان
قدمتهام الحكومة اللبنانية تقديرا من
جميع املشاركني يف املؤمتر ،اذ تضمنتا
اسرتاتيجيا مفصلة واضحة املعامل
واالهداف اعدتها املرجعيات االمنية
والعسكرية بالتنسيق يف ما بينها،
وهي املرة االوىل التي يقدم فيها لبنان
اسرتاتيجيا مامثلة.
■ يف رايكم هل ستكون نتائج املؤمتر
محصورة بالشق االمني ام انها ستشمل
مجاالت اخرى؟

واعتبار سياسة النأي بالنفس مسؤولية
جامعية لكل االحزاب لتحصني لبنان
من الرصاعات االقليمية ،وابعاده من
اية تدخالت يف شؤون الدول االخرى،
وان الجيش اللبناين هو القوة املسلحة
الرشعية الوحيدة وفقا للدستور .كام
ان مناشدة املؤمترين لبنان برضورة
استئناف جميع القوى السياسية النقاش
حول اسرتاتيجيا الدفاع الوطني تنطلق
من اعتبار ان وجود بيئة امنية قوية
ومستدامة يف لبنان سيساهم يف بناء
الثقة الالزمة لزيادة االستثامر االقتصادي
وتحقيق اهداف التنمية املستدامة فيه.
■ تحدثتم عن تشكيل كتيبة منوذجية
للجيش .ما الهدف االسايس من وراء
تشكيلها؟
□ هذه الكتيبة تهدف اىل تعزيز االنتشار
العسكري اللبناين يف منطقة جنوب
الليطاين ملساندة قوات اليونفيل يف
عملها يف اطار قراري مجلس االمن 1701
و ،2373عىل ان يرتافق تشكيلها مع

□ العنوان العريض لهذا املؤمتر هو عنوان
امني بامتياز ،اال ان نتائجه السياسية
ستنعكس بشكل واضح عىل لبنان وعىل
اقتصاده ،وبالتايل هناك رضورة ملحة
لتوفري االمكانات الدفاعية الفاعلة يك
تتمكن جميع القوى االمنية والعسكرية
من الحفاظ عىل االستقرار الذي ننعم
به يف الداخل وعىل الحدود ،االمر الذي
من شأنه ان يساعد يف تنفيذ خطتنا
االقتصادية واالجتامعية .وهذا ما يطالب
به املجتمع الدويل .شكل املجتمع الدويل
يف هذا املؤمتر ارسة حاضنة فعال للدولة
اللبنانية ،ومؤمنة بقدرتها عىل استنهاض
مؤسساتها وتقوية ركائزها الرشعية ،وقد
وقفت هذه االرسة يف االمس وقفة التزام
ثابت امن لبنان واستقراره وسيادته.
■ شكل البيان الختامي ملخصا عن
الوضع الداخيل اللبناين بادق تفاصيله.
كيف قرأتم هذا البيان؟
□ بنود البيان الختامي للمؤمتر كانت
واضحة جدا ،خاصة يف ما يتعلق مبا
نص عليه اتفاق الطائف حول حرصية
السالح يف يد الدولة اللبنانية وحدها،

الرئيس الحريري عىل رأس الوفد اللبناين.

ارسال مزيد من عنارص الجيش اللبناين
اىل الجنوب ،وذلك ال بد من ان يتزامن
مع توجه لبنان نحو مناقشة اسرتاتيجيا
الدفاع الوطني بعد االنتخابات النيابية
املقبلة ،كام كان قد اشار رئيس
الجمهورية ميشال عون يف اطار دعوته
املجتمع الدويل اىل دعم القوات املسلحة
اللبنانية ،من اجل متكينها من االضطالع
بواجبها يف الحفاظ عىل االمن واالستقرار
وفقا لهذه االسرتاتيجيا.
■ صدح اسم لبنان عاليا يف اروقة املؤمتر،
وخاصة من خالل الكلامت التي القيت
من كبار املشاركني .فام هي الرسالة التي
ارادوا ايصالها اىل لبنان من خاللها؟
□ تحدث وزير الخارجية االيطايل
انجلينو الفانو عن اهمية "ضامن
تأييد واسع للحكومة اللبنانية لتوطيد
االمن وبسط سلطتها عىل كل الرتاب
الوطني" ،وتطرق االمني العام لالمم
املتحدة انطونيو غوترييس اىل رضورة
تضامن املجتمع الدويل مع لبنان بوصفه
"العمود االساس لالستقرار يف املنطقة"،
ودعا رئيس الوزراء االيطايل باولو
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جنتليوين اىل ان يطلق عىل املؤمتر
"رسالة قوية" داعمة لالستقرار اللبناين
االمني والسيايس واالقتصادي .بذلك
فان هذا املؤمتر مل يكن لقطع الوعود
بل لتجديد الدعم الدويل الستقرار لبنان
وامنه ومؤسساته العسكرية واالمنية.
■ يف الختام هل هناك من رشوط
يف رأيكم لوضع مقررات املؤمتر حيز
التنفيذ؟
□ نجاح كل الجهود املبذولة سياسيا
وعسكريا واقتصاديا مرتبط مبارشة
بحفاظنا عىل وحدتنا كلبنانيني ،وباستمرار
العمل عىل ترسيخ وحدتنا واستقرار البلد.

يف جوالت املحادثات يف اعامل املؤمتر.

البيان الختامي
ابرز البنود التي وردت يف البيان الختامي ملومتر "روما – :"2
" 1-عرب املشاركون عن التزامهم استقرار لبنان وامنه وسيادته.
 2ـ دعم الجهود املستمرة من السلطات اللبنانية للتحضري لالنتخابات
النيابية.
 3ـ الحاجة اىل حامية لبنان من االزمات التي تبعث حاال من عدم
االستقرار يف الرشق االوسط.
 4ـ مطالبة دول املنطقة واملنظامت تكثيف العمل من اجل ارساء حال
من االستقرار السيايس واالقتصادي واالجتامعي واملايل يف لبنان.
 5ـ تثمني الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية من اجل تطوير خطط
طويلة االمد لتثبيت االمن واالستقرار وسيادة الدولة اللبنانية.
 6ـ التذكري ببيانات مجموعة الدعم الدولية او بقرارات مجلس
االمن التي تتحدث عن دور القوى اللبنانية املسلحة يف حامية البالد
وحدودها وشعبها.
 7ـ التأكيد عىل ان الجيش اللبناين هو القوة الرشعية املسلحة الوحيدة
للبنان كام ورد يف دستور الطائف.
 8ـ االشادة بدور قوى االمن الداخيل والقوى االمنية الرشعية يف لبنان.
 9ـ االشارة اىل االحكام ذات الصلة يف اتفاق الطائف وقرارات مجلس
االمن  1559عام  ،2004و  1680عام  ،2006و 1701عام  ،2006مبا
يف ذلك االحكام التي تنص عىل عدم وجود اسلحة او سلطة يف لبنان
بخالف الدولة اللبنانية وال قوات اجنبية من دون موافقة حكومته.
 10ـ مناشدة جميع االحزاب اللبنانية استئناف النقاش حول اسرتاتيجيا
الدفاع الوطني ،ورحبوا بالبيان الصادر يف  12اذار عن رئيس الجمهورية
اللبنانية ميشال عون يف هذا االطار.
 11ـ التأكيد عىل البيان الذي ادىل به رئيس الوزراء اللبناين وجدد من
خالله التزام حكومته سياسة النأي بالنفس كمسؤولية جامعية لكل
االحزاب.

 - 12تحصني لبنان من الرصاعات االقليمية البعاده من اية تدخالت يف
شؤون الدول االخرى.
 - 13حض املشاركون القادة اللبنانيني عىل التطبيق الفوري واملزيد من
التوسع يف التطبيق امللموس لسياسة النأي بالنفس كاولوية كام جاء يف
ترصيحات سابقة بخاصة يف اعالن بعبدا عام .2012
 - 14اثنى املشاركون عىل النجاح الذي حققته القوات املسلحة اللبنانية
وقوات االمن الداخيل واملؤسسات االمنية االخرى.
 15ـ التنويه بدور القوات املسلحة اللبنانية يف هزمية داعش والنرصة،
واثنوا عىل قدرة جميع املؤسسات االمنية لفاعليتها يف حامية املدنيني
من النشاطات االرهابية داخل لبنان من خالل التنسيق الفعال يف
ما بينها ملنع الهجامت االرهابية وتعطيل تشكيل الخاليا والقدرات
اإلرهابية.
 - 16اشاد املشاركون بشجاعة وتصميم العسكريني واالمنيني وعائالتهم
وبالجهود التي بذلوها وتضحيات  22فردا الذين فقدوا ارواحهم خالل
العمليات التي شهدها رشق البالد.
 17ـ رحب املجتمعون بخطة التنمية ( )CDPللقوات اللبنانية
املسلحة ،والخطة االسرتاتيجية ( )SPلقوى االمن الداخيل التي تشكل
اطارا ميتد عىل خمسة اعوام بهدف تقوية وتعزيز االمن وسيادة
الدولة .كام رحبوا باملوازنة التي خصصتها الدولة اللبنانية اللتزام
الخطط وتقديرهم لوضوحها وشفافيتها.
 - 18الرتكيز عىل اجندة االصالح التحويلية للحكومة.
 - 19االشادة بتعهد الحكومة زيادة مشاركة املرأة يف كل مستويات
صنع القرار.
 20ـ اشار املؤمترون اىل اعادة االنتشار االخري ملزيد من عنارص الجيش
اللبناين يف منطقة جنوب بحرية الليطاين ،ومفهوم لبنان لقيام كتيبة
منوذجية جديدة".
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الملف
رضوان عقيل

دليل الناخب :التأكد من اإلسم على القوائم
تحديد الالئحة ،الصوت التفضيلي
رغم تعقيدات القانون الجديد لالنتخاب القائم عىل النسبية ،اال ان االقرتاع ليس يقدم بالتعاون مع املختار عىل اسقاط اسامء
معقدا ،وليس عىل الناخب سوى اختيار من سينتخب وتحديد الالئحة التي يؤمن املتوفني حديثا من افراد العائلة ،او انتقال
بخياراتها ،ثم يضع الورقة يف الصندوق .ينبغي ان ال يشغل نفسه بالفرز واحتساب فتاة تزوجت اىل بلدة اخرى غري مسقطها.
ميكن ان يطلع الشخص عىل اسمه ولوائح
الحاصل االنتخايب لكل الئحة والصوت التفضييل
االقرتاع يف بلدته بواسطة املختار او عرب
قبل ان يتوجه الناخب اىل اقالم االقرتاع يف او اسمي الوالدين ،او تاريخ الوالدة ،يستطيع موقع وزارة الداخلية.
مكان قيده ،يوم السادس من ايار ،مثة جملة التصحيح يف الوقت املسموح لهذه العملية .يف هذا السياق ،يعلق مدير عام مخرضم يف
من االمور ينبغي عليه التأكد منها قبل يقوم صاحب العالقة بنفسه او يكلف املختار وزارة الداخلية ان "كل مواطن هو خفري
قيامه بهذه العملية:
ابالغ لجان القيد يف االحوال الشخصية ،عىل اسمه .اي عليه التأكد من ورود اسمه
اوال ،ورود اسمه عىل لوائح القوائم االنتخابية وطلب الحصول عىل هذا التصحيح .مثة من وتصحيح اي خطأ مطبعي يف كتابته ،النه
ليكون مسجال عليها ،والتنبه من املدة التي
يف حال ترك هذه الثغرة قد يقدم رئيس
تضعها وزارة الداخلية والبلديات لتصحيح
القلم عىل منعه من االقرتاع وحرمانه من
االسامء .ذلك ان الناخب الذي يتأخر عن
هذا الحق ،حتى لو حصلت بلبلة يف القلم،
القيام بهذه االجراء ،ويتوجه يف يوم االنتخاب
والسيام ان رئيسه هنا هو سيد نفسه وهو
اىل االقرتاع وال يجد اسمه ،لن يستطيع القيام ستتولى االجهزة االمنية
صاحب القرار واملسؤول عن ادارة العملية
بهذه املهمة .يف امكان الناخب التعاون هنا حماية مداخل اقالم
من الفها اىل يائها .يبقى املعني االول يف حال
مع مختار املحلة للحقق من وجود اسمه االقتراع ومحيطها
حصول اي اخطاء او تجاوزات امام الجهات
او اسامء افراد عائلته الذين يحملون رقم
املختصة واملرشفة عىل االنتخابات".
السجل نفسه ،وهل مثة خطأ يف كتابة االسم،
جرت العادة عندنا يف لبنان ،طوال الدورات
االنتخابية االخرية ،ان تقوم املاكينات
الحزبية او التي تديرها شخصيات مستقلة
بالتدقيق يف لوائح الشطب وابالغ الشخص
املعني بورود اخطاء او عدم وجود اسامء
ناخبني بغية اتخاذ االجراءات املطلوبة.
ثانيا ،بعد نرش قوائم الناخبني وتصحيح
االخطاء فيها ،والتاكد من اضافة اسامء الذين
امتوا عامهم  ،21يبدأ هنا دور املاكينات يف
استقطاب الناخبني .عىل الناخب بعدها ان
يتأكد من مكان قيد قلمه ورقمه يف املدرسة
الفالنية ،السيام ان ارباكات عدة قد تحصل
يف بريوت واملدن الكربى عىل عكس حال
البلدات الصغرية التي يتمكن من خاللها
الشخص الوصول بسهولة اىل القلم ،والتوجه
اىل الغرفة التي يقرتع فيها ،واالستعانة
مبندويب املرشحني الذين ينترشون يف محيط
اماكن االقرتاع ويتمرتسون عند مداخلها
تطبع وزارة الداخلية اللوائح املتنافسة ،ولكل منها لونها.
وابوابها .لكن هذه املرة من دون توزيع

خلف العازل يضع الناخب عبارة صح عىل الالئحة التي اختارها ثم عىل الصوت التفضييل.

كيف تنتخب؟
عىل الناخب ان يختار الئحة واحدة من ضمن ورقة اعدتها وزارة الداخلية والبلديات ،وان يعي
جيدا يف اثناء منحه الصوت التفضييل يف الالئحة نفسها التي اختارها يف االصل .اذا اكتفى بوضع
الصوت التفضييل عرب اشارة صح ومل يضعها عىل رأس الالئحة فيحسب صوته لالئحة هنا ايضا.
اذا اختار مرشحني عىل الئحتني مختلفتني من دون التصويت الي الئحة تعترب ورقة االقرتاع الغية.
من املتوقع ان تعمد وزارة الداخلية والبلديات عند وضعها الالئحة يف اي دائرة اىل تحديد خانات
الصوت التفضييل يف القضاء لتسهل عىل الناخب هذه املهمة ،السيام ان مثة دوائر تضم اربعة
اقضية ،مثل الشامل الثالثة :زغرتا  ،برشي ،الكورة والبرتون .مثة دوائر مفتوحة امام الناخب
ليمنح صوته التفضييل ملن يشاء يف الدائرة مثل البقاع الثالثة :بعلبك  -الهرمل.
من املعلوم ان وزارة الداخلية هي التي تقوم بطبع اللوائح االنتخابية املتنافسة وتكون يف عهدة
رؤساء االقالم .كل الئحة تضم كل اللوائح املتنافسة .تعطى كل الئحة لونا معينا لتمييزها عن
منافساتها ،ويقوم الناخب بوضع اشارة صح يف خانة عىل الالئحة التي يريدها ،واالشارة نفسها
عىل الصوت التفضييل للمرشح املفضل لديه .ينفذ هذه العملية بعد ان يبصم بحرب االنتخابات
ويوقع اىل جانب اسمه يف لوائح الشطب.

لوائح او طلب شطب هذا االسم واستبداله
بآخر عىل غرار ما كان يحصل يف دورات
سابقة عىل اساس القانون االكرثي الذي
ودعه اللبنانيون.
ثالثا ،قبل توجه الناخب اىل القرتاع ينبغي
ان يتأكد من وجود بطاقة هويته يف حوزته
او جواز سفره رشط ان تكون صالحيته
متوافرة ،وال يقبل االنتخاب بواسطة اخراج
القيد .كانت البطاقة البيومرتية يف حال

توافرها ستحل بدل بطاقة الهوية او جواز
السفر .عليه ايضا ان يعي جيدا مسألة
االقرتاع الصحيح الن اي خطأ قد يرتكبه
سيحرم الجهة التي حرض من اجل االقرتاع
لها من الحصول عىل صوته ،السيام ان لعبة
التشطيب التي كانت متارس يف الدورات
السابقة عىل اساس القانون االكرثي ال مكان
لها يف قانون النسبية.
رابعا ،بعد ان يربز الناخب بطاقة هويته او

جواز سفره امام رئيس القلم مبساعدة كاتب،
يتسلم من االول ورقة االقرتاع بعد ان تحمل
توقيعه ،وهي تحتوي عىل مختلف اللوائح
املشاركة ،يتوجه مبارشة اىل خلف العازل او
الستارة ،ويضع عبارة صح عىل الالئحة التي
اختارها والتي تربز اسامء مرشحيها وصورهم
ليختار بعدها من سيمنحه الصوت التفضييل
من خالل وضع عالمة صح ايضا يف مربع
جانب اسم مرشحه وصورته الشمسية ليميزه
عن بقية املرشحني يف الالئحة .ويضع الورقة
يف مغلف ثم يسقطه يف صندوق االقرتاع.
خامسا ،بعد االنتهاء من االقرتاع تحت انظار
املندوبني يف الغرفة  -املسموح لهم تزود
الهواتف الخليوية واجهزة الكومبيوتر -يقوم
الناخب بالتوقيع عند خانة ورود اسمه عىل
قامئة لوائح الشطب .ومن ال يتقن القراءة
والكتابة سيواجه بعض الصعوبة ،الن قانون
االنتخاب منع هذه املرة البصم وفرض
التوقيع بالقلم .يضع كل ناخب اصبعه يف
قارورة الحرب للتأكد من اقرتاعه ،بهدف
عدم االقرتاع ثانية ،والسيام ان معلومات
كانت تدور بان سيدات سبق ان اقرتعن عن
انفسهن وشقيقات لهن يعشن يف الخارج.
من املؤكد ان املاكينات الحزبية ستقوم
قبل االنتخابات بعملية تدريب االميني
وارشادهم اىل مسودة اوراق االقرتاع .وهي
نسخة عن الورقة التي يتسلمها الناخب من
رئيس القلم ،واالشارة اىل لون الالئحة التي
سيقرتع بها والتدقيق يف صور املرشحني.
سادسا ،عىل املقرتع ان يتنبه جيدا اىل مسألة
من سيمنحه صوته التفضييل ،وان يكون
محصورا يف القضاء .عىل سبيل املثال ،ان
املقرتع يف دائرة جبل لبنان االوىل جبيل -
كرسوان اذا كان من القضاء االول ال ميكنه
منح الصوت التفضييل اال لواحد من املقعدين
املارونيني او املقعد الشيعي يف جبيل .واذا
منح هذا الصوت الذهبي ملرشح يف كرسوان
عىل الالئحة نفسها ،فلن يحسب صوته بل
مينح لالئحة التي اقرتع لها واالستفادة منه
يف رفع الحاصل االنتخايب .مينع رئيس القلم
هنا مرافقة اي شخص للناخب وخصوصا
الدخول معه اىل خلف العازل منعا من
التأثري عىل خياراته واجباره عىل اختيار
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رضوان عقيل

رست بورصة املرشحني يف الدوائر االنتخابية الـ 15عىل597
مرشحا توزعوا عىل  77الئحة ستخوض االنتخابات وفق قانون
النسبية والصوت التفضييل .مل يستطع  203مرشحني حجز مقاعد
لهم عىل قطار هذه اللوائح التي سيطرت عليها االحزاب الكربى،
اىل شخصيات سياسية مستقلة وناشطني يف املجتمع املدين

قبل االقتراع على
الناخب التأكد من بطاقة
هويته او جواز سفره
عىل الناخب منح الصوت التفضييل للمرشح يف القضاء الذي يضم بلدته.

هذه الالئحة او تلك .ال يعارض هنا
مساعدة مقرتع من ذوي الحاجات الخاصة
او الكبار يف السن ،رشط ان يكون الناخب
هو صاحب القرار واملعني االول يف اختيار

الئحته وعدم التأثري عىل خياراته او اجباره
عىل تبديل اقتناعاته .يقوم مندوبو املرشحني
 يحصلون عىل تصاريح من املحافظنيوالقامئقامني -باحصاء عدد املقرتعني طوال

تسابق على الوان اللوائح

يفرض القانون ان يكون لكل الئحة عىل ورقة االقرتاع يف الدائرة اللون الذي يرمز اليها ،ويجب ان
ال يكون مكررا عىل الورقة نفسها .تعمل االحزاب عىل حجز الوان شعاراتها بالطلب من الدوائر
املعنية يف وزارة الداخلية والبلديات ان تكون لوائحها مطابقة لراياتها وشعاراتها الحزبية،
اي االزرق لتيار املستقبل ،الربتقايل للتيار الوطني الحر ،االخرض لحركة امل ،االبيض للقوات
اللبنانية ،االصفر لحزب الله...
اما ترتيب اللوائح عىل ورقة القضاء يف الدائرة ،فيكون بحسب اللوائح التي تسجلت اوال يف
الداخلية.

املادتان  33و95

ورد يف املادة  33يف قانون االنتخاب" :تعلن وزارة الداخلية والبلديات بواسطة وسائل االعالم
املرئية واملسموعة واملقروءة ،بني االول من شباط والعارش من اذار ،عن جهوز القوائم االنتخابية،
وتدعو الناخبني اىل االطالع عليها .لهذه الغاية ،يتوجب عىل الوزارة ان تنرش القوائم االنتخابية
االولية ضمن املهلة ذاتها ،عىل صفحتها عىل الشبكة االلكرتونية ( )websiteوتصدر اقراصا
مدمجة تتضمنها .يحق الي شخص ان يستحصل عىل نسخ منها لقاء مثن تحدده الوزارة.
عىل وزارة الخارجية واملغرتبني ان تنرش القوائم االنتخابية ضمن املهلة ذاتها ،عىل صفحتها عىل
الشبكة االلكرتونية ،وتصدر اقراصا مدمجة تتضمنها".
وجاء يف املادة " :95عند دخول الناخب اىل قلم االقرتاع ،يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته،
استنادا اىل بطاقة هويته او جواز سفره اللبناين العادي الصالح ،وعند وجود اختالف مادي يف
الوقوعات بني بطاقة الهوية او جواز السفر من جهة ولوائح الشطب من جهة اخرى ،يعتد برقم
بطاقة الهوية او برقم جواز السفر".

هذا اليوم واالتصال مباكيناتهم رشط ان
يلتزموا توجيهات رئيس القلم وعدم احداث
اي ضجة او تعطيل العملية االنتخابية،
السيام ان عنارص االجهزة االمنية يقومون
بحراسة االقالم بغية توفري اجواء هادئة
لالقرتاع .مينع وجود اي نشاط انتخايب او
دعايئ او وضع مكربات للصوت عند مداخل
مراكز االقرتاع ويف محيطها.
سابعا ،قبيل انتهاء موعد االنتخابات يف هذا
اليوم الطويل عند السابعة مساء السادس
من ايار ،يحق لرئيس القلم متديد الوقت
ليسمح للناخبني الذين كانوا يف حرم القلم
باالقرتاع ،ليقوم بعدها مبساعدة الكاتب ويف
حضور املندوبني ببدء عملية الفرز .يجب
التأكد اوال من تطابق عدد اوراق االقرتاع يف
الصندوق مع الذين انتخبوا وحملت القوائم
تواقيعهم .ستكون الكهرباء متوافرة يف كل
املراكز مع وجود مولدات يف حال انقطاعها.
يحتسب اوال الرقم الذي حصلت عليه كل
الئحة ثم يبدأ تحديد الصوت التفضييل
الذي ناله كل مرشح عىل الالئحة.
ثامنا ،بعد االنتهاء من الفرز وختم النتيجة
بالشمع االحمر ،ينقلها رئيس القلم مع
جميع االوراق التي تم االنتخاب بها اىل
لجنة القيد يف الدائرة ،من دون تلف او
العبث باي ورقة.

مل تستطع اكرث االحزاب تثبيت اعضاء لوائحها بسهولة نتيجة جملة
من الضغوط ووقوع الجميع تحت هاجس الربح والخسارة .انتظرت
اىل الساعات االخرية التي سبقت ليل  26آذار قبل نهاية مهلة
الدائرة
عكار
طرابلس – املنية  -الضنية
برشي -زغرتا – الكورة  -البرتون
كرسوان  -جبيل
املنت
بعبدا
الشوف  -عاليه
صيدا  -جزين
صور  -الزهراين
النبطية  -بنت جبيل  -مرجعيون – حاصبيا
البقاع الغريب  -راشيا
زحلة
بعلبك  -الهرمل
بريوت االوىل
بريوت الثانية

الحزب زائد الحلفاء
التيار الوطني الحر
امل وحزب الله
تيار املستقبل
القوات اللبنانية
حزب الكتائب
الحزب التقدمي االشرتايك
تيار املردة
الكتلة الشعبية
حزب الطاشناق

عدد اللوائح
6
8
4
5
5
4
6
4
2
6
3
5
5
5
9

عدد املرشحني
63
54
47
33
20
10
7
7
5

تسجيل اللوائح واسقاط االسامء عىل اللوائح التي تسجلت يف وزارة
الداخلية .مثة رجال اعامل تم ضمهم اىل بعض اللوائح لالستفادة من
قدراتهم املالية ومتويل حمالت اللوائح .استعدت جميعها لعمليات
الحشد والتعبئة وامتام التحضريات املطلوبة قبل يوم الحسم يف 6
ايار املقبل ،ولو جاءت الخلطات السياسية باشكال غرائبية.
تصدرت دائرة بريوت الثانية عدد اللوائح وبلغت  ،9تلتها دائرة
طرابلس ـ املنية -الضنية بـ 8لوائح .اما ادناها عددا فهي دائرة
الزهراين ـ صور اذ اقترصت عىل الئحتني فقط.
توزعت اللوائح الـ 77عىل الدوائر عىل كااليت:

اسماء لوائح
حملت اللوائح الـ 77اسامء تدل عىل الهوية السياسية للفريق الذي
يخوض االنتخابات .ارتبط بعضها باسامء املناطق يف املحافظات.
عمل اصحابها عىل شد عصب الناخبني من خالل الرتكيز عىل افكار
تدعو اىل التغيري والتقرب من الناس واتخاذ القرار والحفاظ عىل
السيادة الوطنية.
• الكتلة الشعبية يف زحلة برئاسة مرييام سكاف اطلقت االسم الذي
كان يسقطه زوجها الراحل اييل سكاف عىل الئحته يف دورات سابقة.
• اسقط تيار املستقبل اسمه عىل الدوائر التي قدم فيها مرشحيه.
• ابقى ثنايئ حركة امل وحزب الله عىل ذكر "االمل والوفاء".
• حملت لوائح التيار الوطني الحر تسمية "لبنان القوي".
• حملت اللوائح املعارضة لالحزاب اسامء" :التضامن االمناء والتغيري"،
"املستقلة"" ،الكرامة واالمناء"" ،قدرة التغيري"" ،لكل الناس"" ،الجنوب
يستحق"" ،شبعنا حيك"" ،صوت للتغيري"" ،فينا نغري".
• ورد اكرث من اسم يف لوائح عكار دارت حول القوة والسيادة والقرار.
• سمى الرئيس نجيب ميقايت الئحته يف طرابلس ـ املنية ـ الضبية
باسم "العزم".
• اراد الوزير السابق فيصل كرامي االشارة اىل عائلته من خالل
تسميته الئحته "الكرامة الوطنية".
• حزب الكتائب اختار "نبض املنت" يف دائرة املنت .
• اتخذ تحالف الحزب التقدمي االشرتايك وتيار املستقبل والقوات
اللبنانية واملستقلني تسمية "املصالحة" يف دائرة الشوف ـ عاليه.
• سمى تحالف التيار الوطني الحر والوزير طالل ارسالن والحزب
السوري القومي االجتامعي الئحتهم باسم "ضامنة الجبل".
• عمل اعضاء لوائح املجتمع املدين عىل االشارة اىل هويتهم كتسمية
"مدنية" يف دائرة الشوف ـ عاليه ،و"املجتمع املدين املستقل" يف
دائرة طرابلس ـ املنية ـ الضنية.
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الملف
غاصب مختار

هيئة اإلشراف تنهي تحضيراتها وتباشر مراقبة الحمالت

يقدمه اىل هيئة االرشاف عىل االنتخابات،
وعىل املرشح ان ينظم كتابا لدى الكاتب
العدل يعطي الهيئة االذن باالطالع والكشف
عىل الحساب املرصيف املتعلق بالحملة
االنتخابية الخاصة باملرشح .يعود اىل كل
مرشح والئحة ان ينظم االجراءات املعتمدة
لديه الستالم االموال واملساهامت املخصصة
لتمويل الحملة االنتخابية وصالحية دفع
النفقات االنتخابية ،مع مراعاة احكام هذا
القانون .وال يجوز تسلم او دفع اي مبلغ
يفوق مليون لرية اال مبوجب شيك.

نيابة الفائز ُيبطلها تجاوزه سقف اإلنفاق
فور صدور مرسوم تشكيلها يف  14ايلول  ،2017واداء اعضائها القسم القانوين امام
رئيس الجمهورية ،بارشت هيئة االرشاف عىل االنتخابات النيابية برئاسة القايض
نديم عبد امللك تحضرياتها اللوجستية والتقنية واالدارية
افرد قانون االنتخاب  16مادة تتعلق بعمل
هيئة االرشاف عىل االنتخابات وصالحياتها
ومهامتها ،وصوال اىل فرز النتائج .ورغم
التأخري يف استئجار مقر خاص لها يكون قريبا
من مبنى وزارة الداخلية ،وعدم توافر الجهاز
االداري والفني الالزم ملساعدتها يف االعامل
اللوجستية ،خصوصا يف ما يتعلق باعامل
الطباعة واملحارض والقرارات واملراسالت
الصادرة عنها ،كانت تبحث خالل اجتامعاتها
التي بدأت يف ترشين االول  ،2017يف تحديد
حاجاتها من اصحاب االختصاص من خرباء يف
مراقبة االعالم واالعالن والرقابة عىل االنفاق
االنتخايب .كذلك تابعت البحث يف تحديد
اصول مواكبة االنتخابات وآلياتها.
خالل اشهر قليلة ،انتهت الهيئة من اجراء
التحضريات االتية:
 -1اقرار نظام داخيل يتضمن القواعد
واالصول التي ترعى سري العمل لديها( .صادق
عليه مجلس الوزراء الحقا).
 -2وضع الهيكلية التنظيمية للجان
املتخصصة ،وتحديد عمل الوحدات لديها
واملهامت العائدة اىل كل منها يف مجال مراقبة
االعالم واالعالن واالنفاق االنتخايب.
 -3تحديد حاجاتها من املوظفني االداريني
والخرباء يف الرقابة عىل االعالم واالعالن
االنتخابيني ،واالنفاق االنتخايب ،والذين
يشكلون الجهاز التنفيذي يف اعامل الرقابة.
 -4تحضري قاعدة بيانات وبنك للمعلومات
عن الدوريات السياسية من صحف ومجالت
سياسية ،ومؤسسات قضائية ،ومؤسسات
اعالم مرئية ومسموعة ،واماكن انتشار
اللوحات االعالنية وعددها والجهات التي
تستثمرها ،ومحطات التلفزة االجنبية التي

تعتمد مكاتب متثيل لها يف لبنان .اىل وضع
قواعد سلوك لوسائل االعالم الراغبة يف
املشاركة يف الدعاية واالعالن االنتخابيني ،وفقا
للقواعد املحددة من القانون.
 -5وضع رشوط السلوك واصوله وقواعده
للمراقبني الدوليني واملحليني التابعني للهيئات
الدولية االجنبية وهيئات املجتمع املدين
املعنيني مبواكبة العملية االنتخابية ومراقبة
اجرائها.
 -6وضع قواعد استطالع الرأي واصوله
ورشوطه.
 -7وضع خطط العمل لكل مرحلة من مراحل
العملية االنتخابية يف اطار صالحيات الهيئة،
كمراقبة االعالم واالعالن االنتخابيني واالنفاق
االنتخايب.
الحقت الهيئة تدابريها بسلسلة بيانات
ودعوات اىل الجهات املعنية باالنتخابات،
مرشحني وناخبني واعالميني ووسائل اعالم
وهيئات مراقبة ،ترشح فيها املتوجبات عليهم
كل يف نطاقه ،وصوال اىل االعالن عن بدء
الحمالت االنتخابية اعتبارا من تاريخ فتح باب
الرتشيح ،واصول متويل الحمالت واالعالنات
االنتخابية واستطالعات الرأي ،ومراقبة وسائل
التواصل االجتامعي ،والعقوبات املفروضة
عىل املخالفني ،ومراجعات وشكاوى القوى
السياسية واملرشحني لدى الهيئة.
"االمن العام" حاورت رئيس الهيئة القايض
نديم عبد امللك حول شؤونها وشجونها.
■ هل انتظمت كل امور هيئة االرشاف عىل
االنتخابات اداريا ولوجستيا ،وتوفر لها كل ما
يلزم من نواقص؟
□ يف املطلق ال ميكننا القول ان امور الهيئة

اداريا ولوجستيا انتظمت كليا ،النه ال يزال
هناك نواقص نعمل بالتنسيق مع وزارة
الداخلية والبلديات عىل استكاملها .منها
موازنة الهيئة والعنارص البرشية ومدققو
الحسابات وتقنيو املعلومات ،اضافة اىل
املعدات الفنية .عمليا نحن يف حاجة اىل
نحو  12او  14موظفا ،لكننا نعمل حاليا
باربعة موظفني وحاجب واحد .اثنان منهم
يربمجان ويستقبالن الطلبات ،والثالث يعمل
عىل ادخال البيانات وربط املعلومات عن
املرشحني واللوائح واالنفاق االنتخايب تسهيال
للعمل ،اضافة اىل سكرترية .ما ميكن تأكيده
ان الهيئة انطلقت بالحد االدىن مام توافر
لها ،وهي تعمل منذ  5اشهر بصورة متواصلة
انفاذا ملهامتها املنصوص عليها يف املادة 19
من قانون االنتخابات رقم .2017 /44
■ هل لديكم موازنة محددة للعمل؟
□ نقوم بتسيري االمور بالتي هي احسن.
حتى االن مل ترصف لنا املوازنة املقدرة
بثالثة مليارات و 800مليون لرية .لكن وزير
الداخلية امن لنا مبلغ  5االف دوالر النطالق
العمل .لذا ال نستطيع اجراء عقود لتوظيف
ما نحتاج اليه من موظفني يف انتظار رصف
املوازنة من مجلس الوزراء .عموما ،التنسيق
بيننا وبني وزارة الداخلية والوزير قائم ،لكن
يشوبه الجو الروتيني والبريوقراطي ،ونحاول
قدر االمكان تخطي هذا الروتني.
■ هل متلكون كل الوسائل ملراقبة االنتخابات
وفق ما حدده القانون؟
□ كال ال منلك كل الوسائل يف الوقت الحارض.
لكن امللح حاليا مراقبة وسائل االعالم واالعالن
املريئ واملسموع واملقروء ورصدها .علام ان
كل هذه الوسائل باتت خاضعة ملراقبة الهيئة
اعتبارا من بدء الحملة االنتخابية وفتح باب
الرتشيحات يف  5شباط .استعانت الهيئة

رئيس هيئة االرشاف عىل االنتخابات القايض نديم عبد امللك.

مبؤسسة "مهارات" التي قامت بتدريب نحو
 21مراقب اعالم يف ارشاف الهيئة ،ويلزمنا 20
ايضا سوف يتم تدريبهم تباعا وتعليمهم ممن
تعلم من زمالئهم االوائل يف ارشاف "مهارات"،
وسينتهي التدريب قريبا جدا .سيقوم هؤالء
بعملهم مبراقبة كل وسائل االعالم ورصدها
من توثيق البيانات وترميزها وادخالها ومن
ثم تحليلها ،عىل ان توضع النتائج يف يد الهيئة
التي تتخذ ما تراه مناسبا من اجراءات يف حق
املخالفني وفق نص القانون ،يف حال حصلت
شكوى بتهمة قدح وذم وخطاب كراهية او
رشوة .ميكن ان تتحرك الهيئة من تلقاء نفسها
اذا رصدت مخالفة ،وتكلف الضابطة العدلية
اجراء التحقيق مع املؤسسة املخالفة بعد
موافقة النيابة العامة.
■ كيف سرتاقبون مثال االنفاق االنتخايب؟
□ حدد قانون االنتخاب مراقبة االنفاق يف
املواد  59و 61و 62و 63و 64منه ،ووضع
يف املادتني  66و 67منه عقوبات خاصة
بالبيان الحسايب .اوجبت املادة  59من قانون
االنتخاب عىل كل مرشح او الئحة فتح حساب
يف مرصف عامل يف لبنان يسمى حساب
الحملة االنتخابية ،وترفق بترصيح الرتشيح

تأخر استئجار املقر
وتعيني املوظفني لم
يؤخرا انجاز التحضيرات
ثمة وسائل تحايل
خارجة عن قدرة الهيئة
على املراقبة

افادة من املرصف تثبت فتح الحساب املذكور
لديه وتبني رقم الحساب واسم صاحبه وال
يخضع هذا الحساب للرسية املرصفية .يعترب
املرشح متنازال حكام عن الرسية املرصفية لهذا
الحساب مبجرد فتحه ،ويجب ان يتم تسلم
جميع املساهامت ودفع جميع النفقات
االنتخابية عن طريق هذا الحساب حرصا
خالل كامل فرتة الحملة االنتخابية .يتوجب
عىل كل مرشح والئحة عند تقديم تصاريح
الرتشيح ،الترصيح عن اسم مدقق الحسابات
وذلك مبوجب كتاب لدى الكاتب العدل

■ يف حال تخطى املرشح او الالئحة سقف
االنفاق االنتخايب؟
□ حددت املادة  61من قانون االنتخاب رقم
 2017/ 44سقف املبلغ االقىص الذي يجوز
لكل مرشح انفاقه اثناء فرتة الحملة االنتخابية
وفقا ملا ييل :قسم ثابت مقطوع قدره 150
مليون لرية لبنانية ،يضاف اليه قسم متحرك
مرتبط بعدد الناخبني يف الدائرة االنتخابية
الكربى ،وليس القضاء ،التي ينتخب فيها،
وقدره  5االف لرية لبنانية عن كل ناخب من
الناخبني املسجلني يف قوائم الناخبني يف الدائرة
االنتخابية الكربى .اما سقف االنفاق االنتخايب
لالئحة فهو مبلغ ثابت مقطوع وقدره 150
مليون لرية لبنانية عن كل مرشح فيها .نصت
املادة  63من القانون عينه ان عىل مدقق
الحسابات املعتمد لكل من املرشحني واللوائح
ان يرفع اىل الهيئة دوريا ،ويف مهلة اسبوع
من انقضاء كل شهر من اشهر فرتة الحملة
االنتخابية ،بيانا حسابيا شهريا يبني فيه
املقبوضات واملدفوعات وااللتزامات املالية
للشهر املنرصم ،ويرفق به كشفا بالحساب
املرصيف العائد للحملة االنتخابية صادرا عن
املرصف املعتمد ،كام عليه ان يقدم لدى
انتهاء مهمته كشفا حسابيا وتقريرا باعامل
ادارته اىل املرشح .كام جاء يف املادة  64من
هذا القانون:
 -1يتوجب عىل كل مرشح والئحة ،بعد انتهاء
االنتخابات ،تنظيم بيان حسايب شامل مصادق
عليه من مدقق الحسابات املعتمد ويتضمن
بالتفصيل مجموع الواردات املقبوضة
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الملف
االمر ثغرة يف القانون الن من شأنه ان يعطل
دور الهيئة.
 -7ترفض الهيئة البيان الحسايب اذا تبني لها
انه غري صحيح او انه يتضمن ،بعد تصحيحه
او تعديله ،تجاوزا لسقف االنفاق ،عىل انه
يف هذه الحاالت تعلم الهيئة كال من رئاسة
مجلس النواب ورئاسة املجلس الدستوري
بهذا االمر.
 -8اذا تبني للهيئة ان قيمة احدى النفقات
االنتخابية املرصح عنها يف البيان الحسايب
ومرفقاته هي اقل من القيمة الرائجة
واملعتمدة عادة ملثل تلك النفقة ،تقوم الهيئة
بعد مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع
بتخمني الفرق مقارنة مع مصادر عدة،
وبقيده حكام ضمن النفقات ،ويعترب هذا
الفرق خاضعا لسقف االنفاق املنصوص عليه
يف هذا القانون.

 16مادة من قانون االنتخاب تتعلق بهيئة االرشاف.

واملساهامت العينية ،بحسب مصادرها
وتواريخها ،ومجموع النفقات ،املدفوعة او
املرتتبة بحسب طبيعتها وتواريخها ،منذ بدء
الحملة االنتخابية.
 -2يجب تقديم هذا البيان اىل الهيئة خالل
مهلة  30يوما من تاريخ اعالن النتائج الرسمية
لالنتخابات مرفقا بالوثائق الثبوتية العائدة
اىل جميع بنود الحساب ،مثل االيصاالت
وسندات الرصف وسواها ،وبكشف مرصيف
شامل للحساب العائد اىل الحملة يبني جميع
العمليات التي متت عىل هذا الحساب من
تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان.
 -3يرفق بالبيان الحسايب ترصيح موقع من
املرشح مصادق عليه لدى الكاتب العدل،
يقر املرشح مبوجبه وعىل مسؤوليته ان
الحساب املرفق صحيح وشامل ويتضمن
كامل الواردات املحصلة والنفقات املدفوعة
او املرتتبة الجل الحملة االنتخابية ،كام يقر
رصاحة عىل انه ال توجد اية نفقات اخرى
نقدية او عينية او اموال جرى دفعها نقدا
او من حسابات مرصفية اخرى او بواسطة
اشخاص اخرين.
 -4عىل مدقق الحسابات املعتمد ،اذا مل
يتضمن البيان الحسايب اي واردات او نفقات
انتخابية ،ان ينظم شهادة بذلك من تلقاء
نفسه اذا متنع املرشح.

مراقبة االنفاق االنتخابي
تشمل حسابات املرشح
والالئحة في املصرف

 -5تقوم الهيئة بدراسة البيان الحسايب
لكل مرشح وتدقيقه واجراء التحقيقات
املتعلقة بصحته او بصحة بعض عنارصه،
ولها االستعانة لهذا الغرض مبَن تراه
مناسبا من الخرباء وغريهم مبَن فيهم افراد
الضابطة العدلية ،بعد موافقة النيابة
العامة املختصة.
 -6تفصل الهيئة يف صحة البيان الحسايب
اعاله خالل مهلة  30يوما من تاريخ تقدميه،
فتقرر اما املوافقة عليه واما ،بعد مراعاة مبدأ
الوجاهية وحق الدفاع ،عدم املوافقة عليه او
تطلب تعديله او تصحيحه كليا او جزئيا .ثم
تودع الهيئة لدى املجلس الدستوري قرارها
معلال ومرفقا بالبيان الحسايب .فاذا انقضت
مهلة شهر عىل تقديم البيان الحسايب من
دون صدور قرار من الهيئة يف شأنه يعترب هذا
البيان موافقا عليه حكام ،ونحن نعترب ان هذا

■ ماذا عن العقوبات؟
□ تنص املادة  66يف العقوبات الخاصة
بالبيان الحسايب عىل:
 -1يعاقب املرشح الذي مل يقدم البيان
الحسايب ضمن الرشوط واملهلة املنصوص
عليها يف املادة  63من هذا القانون او الذي
تجاوز سقف االنفاق االنتخايب ،بابطال
انتخابه حكام من املجلس الدستوري اذا كان
قد فاز باالنتخابات ،بناء عىل احالة امللف اليه
من الهيئة.
 -2اذا متنع املرشح عن تنظيم او تقديم
البيان الحسايب الشامل املنصوص عليه يف
املادة  ،63توجب عىل كل من مفوضه املايل
ومدقق حساباته املعتمد خالل مهلة  10ايام،
تنظيم وتقديم هذا البيان نيابة عنه وعىل
مسؤوليته تحت طائلة تعرضهام لغرامة
مالية قدرها مليون لرية لبنانية عن كل يوم
تاخري .تفرض هذه الغرامة من الوزارة بناء
عىل طلب الهيئة.
طبعا يبقى هناك وسائل تحايل خارجة
عن مراقبة الهيئة كأن يكون للمرشح او
الالئحة اكرث من حساب لها غري الحساب
املخصص للحملة االنتخابية ،وبالتايل
يتعذر عىل الهيئة استنادا اىل مبدأ الرسية
املرصفية ان تراقبه.
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■ كنت نائبا منذ  56عاما وشغلت ايضا
حقيبة الزراعة يف احدى حكومات الرئيس
رشيد كرامي .هل من فارق بني النيابة
والوزارة؟
□ مل اشعر ان هناك فارقا كبريا بني النيابة
والوزارة ،خصوصا لجهة خدمة الناس.
الفارق هو ان الوزير يتمتع بسلطة
تنفيذية والنائب بسلطة رقابية .هذا يف
حال كانت الحياة الدميوقراطية الربملانية
منتظمة.

الزين عميد نواب لبنان والعالم يتقاعد بعد  56عامًا:
تأثرت بفؤاد شهاب ولن أنسى اإلمام الصدر
يف قمة التصالح مع النفس ،يطوي اكرب النواب سنا عبد اللطيف الزين ( 86عاما)
مسرية امتدت  56عاما .يختزن يف ذاكرة ارساره الكثري من تاريخ لبنان ،ويتع ّمد
ان يتحدث عن القليل
ال تخلو دار الزعامة "الزينية" يف كفررمان
من املحبني ،شيبا وشبابا ،وهي املفتوحة دامئا
لالنصات اىل كل ما يهم ويشغل الناس .وعىل
الرغم من ثقل السنني يتابع "البيك" الثامنيني
كل هذه التفاصيل ،واىل جانبه معاونون كرث.
ما يلفت يف هذه الدار التي تترسب منها
رائحة التاريخ املقيم ،وهو الشاهد عىل
محطات ال متحى من الذاكرة ،عبارات الدعاء
ملن يصفونه بـ"السنديانة الجنوبية العتيقة"
بطول العمر ،مع وعد بأن ال تسدل الستارة
"الن خدمة الناس غري مرتبطة بنيابة او اي
موقع اخر".
يف دارة آل الزين التاريخية يف كفررمان ،زارت
"االمن العام" النائب عبداللطيف الزين الذي
آثر يف االنتخابات النيابية املقبلة عدم الرتشح
بعد  56سنة تحت القبة الربملانية بال انقطاع،
كاطول النواب عمرا يف مقعده ،يف مسرية
بدأت مطلع الستينات عىل اثر خالفته والده
النائب الراحل يوسف اسامعيل الزين .معه
كان حديث عن املسرية والوصايا.
■ مع نهاية والية املجلس النيايب الحايل
تكون قد امضيت  56عاما متواصلة يف املقعد
النيايب .ماذا يعني لك ذلك؟
□ هذه السنوات الطوال ال تقدم وال تؤخر،
لكن ما يبقى منها هو االثر الطيب والعمل
الصادق وخدمة الناس .طيلة مسرييت ،اسكنت
هموم الناس يف وجداين ومضيت بفرح املثابر
واملجتهد يف خدمتهم بكل ما استطعت من
ارادة وتوفيق .االن ال اقول اال الحمد لله ،وما
يعنيني هو رىض الناس عني ،ولوال رىض الناس
ملا استمررت يف موقعي هذه املدة من العمر،
امثلهم يف الندوة الربملانية ،ولكانوا حجبوا

عني اصواتهم وانتخبوا غريي ليمثلهم .ليس
املهم ان يتقدم الشخص برتشيحه ،امنا املهم
ان يحظى بثقة الناس ويفوز يف االنتخابات.
وليس كل من اعلن ترشحه لالنتخابات التي
ستجرى يف السادس من ايار املقبل سيصبح
نائبا .انا اعلن عربكم انني لن اترشح بعد
اليوم كوين اصبحت يف عمر متقدم ،واترك
باراديت هذا املوقع النيايب ليك يشغله من
يهتم بقضايا الناس ولديه القوة والقدرة عىل
التصدي للمسؤولية الغالية.
■ ما ابرز الذكريات يف مسريتك النيابية،
وبعد  56عاما نائبا ما الذي ال يزال مطبوعا
يف ذاكرتك؟
□ هي املشاريع التي كان يل رشف اقرارها
او املساهمة يف وضعها موضع التنفيذ ،منها
الضامن االجتامعي والرعاية الصحية وحق
التظاهر .كنت من ابرز املدافعني عن التعليم
الرسمي والجامعة الوطنية ،ناهيك بعرشات
ال بل مئات القوانني التي اقرت السيام منها
ذات الطابع االمنايئ والخدمايت.
■ طيلة فرتة االحتالل االرسائييل مل تنقطع
عن الجنوب وتحديدا النبطية ،وكانت لك
وقفات ع ّرضت فيها نفسك للخطر ،ملاذا؟
□ كل همي كان االلتصاق بالناس يف كل
معاناتهم ،واشعارهم بانهم غري مرتوكني
من ممثليهم ،وامتكن من التعبري عن
وجعهم ،وان اكون صوتهم يف وجه االحتالل
واالهامل ،لذا اطلقوا عىل شخيص تسمية
"نائب الصمود" .االمر الذي دفع بالعدو
االرسائييل اىل اعتقايل يف داريت التي نحن
فيها االن ،ولكنه مل يستطع كرس اراديت يف

املواجهة باملوقف وقول الحق يف وجه عدو
جائر .ال انىس يوم امطر العدو مدينتي
الحبيبة النبطية بالقذائف واحدث دمارا يف
سوقها التجارية .يومها كنت اول الواصلني
عىل الرغم من خطر تجدد القصف ،اال ان
صوت الناس الذي يرتدد يف اعامقي جعلني
ال اعري اهتامما لكل النصائح بعدم املخاطرة.
كنت عىل قدر ثقتهم الغالية ،وهذه نعمة
كبرية كوين طيلة سنوات الحرب واالحتالل
مل انقطع يوما عن كفررمان والجنوب ،هي
بلديت واهلها اهيل كام كل الجنوبيني ومل اجد
فيهم اال الخري والوفاء والربكة.
■ من هي ابرز الشخصيات التي تأثرت بها
يف حياتك السياسية؟
□ الرئيس فؤاد شهاب كان له تأثري كبري يف
شخيص لجهة ادائه السيايس والوطني ،لكن
مل يكن له اي فضل او دور يف سياق مسرييت
السياسية .اما الشخصية االبرز التي ال انساها
ما حييت ،فهي االمام السيد موىس الصدر
الذي كان وجيها بكل معنى الكلمة .انطلق
من بيته وعائلته ليحتضن كل ابناء طائفته
ويجعل منهم مرشوعا وطنيا انسانيا ،رافعا
شعار "الطوائف نعمة والطائفية نقمة" .انا
اقول وبراحة ضمري ان الله لن يخلق مثل
السيد الصدر رجال يعشق لبنان بكل مكوناته
واطيافه وطوائفه ،وهو كان من العاملني
بصدق من اجل رفع شأن الوطن بانسانه
وقدراته وقوته .مع انطالق االمام الصدر
يف عمله الوطني تحول اىل رجل الدولة
االول ال بل االوحد ،وقد افتقدته كام اخويت
اللبنانيون.
■ ماذا عن التقاليد النيابية التي عايشتها
وكيف كانت تدار اللعبة الربملانية؟
□ كانت تختلف كثريا ،ال بل جذريا عام شهدناه
يف املجالس النيابية بعد الطائف ،بحيث كانت

النائب عبد اللطيف الزين.

القوى والشخصيات املمثلة يف الربملان ترسم
وفق ميثاق رشف وطني غري مكتوب ،الحدود
ما بني الخصومة السياسية التي هي نقيض
لالنقسام السيايس .بعد الطائف افتقدنا اىل
هذا السلوك الدولتي ،ولوال حنكة الرئيس
نبيه بري ونباهته وحكمته لكانت االمور يف
كثري من االحيان انفلتت من عقالها اىل مطارح
ال تحمد عقباها.
■ ما هي القوانني التي اقرت وتعتربها االهم
طيلة وجودك يف الربملان؟
□ اهم القوانني التي اقرها مجلس النواب
هو القانون الذي كرس حق التظاهر وصان
الحريات العامة ،السيام حق الرأي واملعتقد
وفق منطوق الدستور.
■ هل تغريت املامرسة الدميوقراطية لجهة
املواالة واملعارضة عن السابق؟
□ تغريت كثريا .يومها كنا كنواب نقيس
االمور مبيزان املصلحة الوطنية من دون
سواها ،بعيدا من االعتبارات الشخصية،
وكانت هناك هامات وقامات نيابية متتلك
من الشدة والصالبة والليونة ما يجعلها متيض
بال هوادة يف الدفاع عن الحريات مبا ليس
موجودا اليوم اال ما ندر.

نفتقد النائب املشرّع
واملراقب لعمل السلطة
التنفيذية

■ هل انت خائف عىل مستقبل لبنان؟
□ مستقبل لبنان يف يد الله وال احد يعرف
اىل اين تذهب االمور ،والله وحده العليم
عن املستقبل .لدي خشية من ان يبقى
لبنان او ال يبقى .ميكن ان يكون لبنان هدية
لالصدقاء وملن يشاء .االمر يف يد ابنائه النهم
يستطيعون الحفاظ عىل وطنهم بحسن
خياراتهم او يضعون هذا الوطن الحبيب يف
مهب االهواء واالطامع.

■ هل هذا يعني ان هناك اختالفا يف املامرسة
بني نواب ما قبل الطائف ونواب ما بعده؟
□ هذا امر مؤكد ،والفارق كبري .يومها
كان التمثيل صحيحا مهام قيل ويقال عن
تلك الفرتة املضيئة من تاريخ لبنان .حاليا
بدأنا نفتقد للنائب ّ
املرشع واملراقب لعمل
السلطة التنفيذية ،واالمور تحتاج اىل باع
طويلة يف املامرسة ويف امتالك ميزة الصرب.

■ يعني لك الجنوب الكثري .ما هي وصيتك
للجنوبيني؟
□ وصيتي الهل الجنوب ان يتمسكوا
بعوامل قوتهم وان يتسلحوا بالعلم واملعرفة
باعتبارهام اساس القوة ،وان يذودوا عن
حياضهم بدمائهم يف وجه كل عدو ومحتل
غاصب ،وان تكون خياراتهم السياسية من
نتاج ارادتهم عرب انتخاب الكفايات الالزمة
لتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم وفق منطق
الحق والعدالة واملساواة ،وان يكونوا لهذا
الوطن وفيه كام يجب ويليق بتاريخهم
ّ
املرشف ،وان يكونوا امناء عىل
وحارضهم
استقالله وحاميته ،فهو بيت جميع اللبنانيني
بال تفرقة او متييز.

■ ما هو القانون االنتخايب الذي تراه االفضل
للبنان؟
□ القانون الحايل هو افضل قانون انتخاب
اقر منذ االستقالل ،هذا اذا ابقي مفتوحا عىل
التطوير واذا تم اسقاط بعض البنود فيه،
من خالل جعل النسبية مطلقة وغري مقيدة
بالصوت التفضييل.

■ ما هي وصيتك للبنانيني؟
□ وصيتي للبنانيني ان يكونوا عىل قدر
سمو هذا الوطن ،وان يكونوا اهال له
يقدمون مصالحه عىل اية مصلحة اخرى،
الن ال مصلحة غري املصلحة الوطنية
العليا ،وان يكون والءهم للبنان فقط
دون غريه.
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حجمت املفاتيح اإلنتخاب ّية
ماكينات األحزاب ّ
وشراء األصوات موضة قديمة
كانت املفاتيح االنتخابية يف بريوت واملناطق محل متابعة عند الزعامء واملرشحني
لالنتخابات ،للحصول عىل اصوات الناخبني ورشاء االصوات يف "صولد" مفتوح يف
املقاهي والبيوت .لهذه اللعبة اربابها من مخاتري واصحاب تجربة يف هذا امليدان.
عندما حلت املاكينات الحزبية منذ دورة  1992تراجع عمل هؤالء ،وان استمر
البعض يف الحفاظ عىل هذه "املهنة"
ماذا بقي من املفاتيح االنتخابية التي نفسه رؤساء احزاب ولوائح عىل الجلوس
تنشط عند اقرتاب موسم هذا االستحقاق ،معهم والوقوف عند مطالبهم كتوظيف
السيام ان وجهاء عدد من العائالت يف افراد من هذه العائالت يف القطاعني
اكرث من منطقة يستطيعون الترصف الرسمي والخاص ،والنزول عند تلبية
باعداد ال بأس بها من الناخبني ،وهم مطالبهم وتحسني البنى التحتية يف
قادرون عىل توجيههم لصب اصواتهم بلداتهم.
تستغل هذه املفاتيح الكبرية ضعف هذا
لهذا املرشح او ذاك.
ال تخلو هذه العملية من اقدام مرشحني املرشح الرغامه عىل تلبية مطالبها ،وال
عىل دفع اموال لرشاء هذه االصوات .مثة تخلو هذه العملية من دفع اموال من
زعامء عشائر يف البقاع والشامل ميسكون تحت الطاولة .يكرث الطلب عىل هؤالء
مبسار توجه افراد عائالتهم وتسيري رياح كلام اقرتب موعد االنتخابات حيث
ناخبيهم اىل اليوم .يجربون يف الوقت تستغل مجموعات من املخاتري واملفاتيح

املرشح ،حتى ولو كان عىل الئحة بحسب
القانون الجديد ،من خالل اللعب عىل
اوتار حاجته اىل الصوت التفضييل الذي
يساعده يف تحقيق حلم الوصول اىل
الندوة الربملانية والحصول عىل لقب
"سعادة النائب" ،يف بلد تسيطر عليه
لعبة املظاهر والوجاهة.
هذا املشهد ال نراه يف بلدان دميوقراطية،
حيث يقوم فيها الناخب باالقرتاع
للحزب بغض النظر عن اسامء مرشحيه
الذي يتفرغون عندما ينجحون يف
اعامل الترشيع ،وليس الغرق يف تقديم
التعازي والتهاين واملساعدات واالطالالت
التلفزيونية .كفى النواب رش الترشيع
وحمل هموم املواطنني وامناء مناطقهم،
ما داموا يحظون بالحلول عىل لوائح
"يرسم" زعامء كبار يف البلد افرادها.
يبلغ عدد املخاتري يف لبنان  2773مختارا،
يؤدون دورا كبريا يف عملية االنتخابات
والحشد .يلعب معظمهم دور املفاتيح
ورفد املاكينات الحزبية واملستقلة بالدعم
اللوجيستي املطلوب ،يف استحقاق يكون
محل اهتامم ومتابعة عند رشائح كبرية
من املواطنني.
يرجع مصطلح املاكينة الحزبية يف لبنان
اىل حزب الكتائب يف عهد مؤسسه الشيخ
بيار الجميل يف الخمسينات ،وعرف
عنها حسن التنظيم والحشد وتوفري
االستعدادات املطلوبة .استطاعت هذه
املاكينة ان "تزرع" الرعب يف صفوف
احزاب وعائالت تقليدية كانت تتسيد
الساحة االنتخابية يف دورات عدة.
لالضاءة عىل املفاتيح االنتخابية ،التقت
"االمن العام" ثالثة مخاتري من الضالعني
يف هذا امليدان :رئيس روابط مخاتري
لبنان بشارة غالم ،املختار سعد االدلبي،
واملختار السابق محمد الكستي.

غالم :املك "داتا" عائالت
ال تملكها االحزاب
دخل بشارة غالم ( 70عاما) مختار محلة
الرميل هذا امليدان عام  ،1980ورسعان
ما احتل مكانة الفتة يف بريوت وتحديدا
يف االرشفية ومحيطها .ربطته صداقات مع
حلقة واسعة من السياسيني ،وتوقف امام
تجربتي النائبني السابقني الراحلني فؤاد
بطرس وميشال ساسني ،وجذبته شخصية
الرئيس صائب سالم .تغطي جدران
مكتبه صور التقطها مع قيادات ونواب
من مشارب عدة ،وصور للعاصمة تعود
اىل ما قبل اعوام الحرب .يفاخر غالم
بانه ميلك "داتا" احصائية تصل اىل الف
عائلة ال متلكها ماكينات االحزاب ،وهو
يعرف اين يسكن افرادها واين يتوزعون
يف العاصمة واملناطق ،ومن يعيش منهم
يف الخارج نتيجة ارتباطه املتواصل معهم
من خالل تسجيل والداتهم ،ومساعداتهم
يف الحصول عىل بطاقات الهوية والوثائق
املطلوبة النجاز جواز السفر .ال يكتفي
بذلك ،بل ميلك ارقام هواتفهم ،وساهم يف
حل مشكالتهم وتوفري ما يحتاجون اليه
يف الدوائر الرسمية.
املاكينات الحزبية اتصلت به يف االسابيع
االخرية ،اضافة اىل مرشحني مستقلني
يف دائريت بريوت االوىل والثانية ودوائر
اخرى ،بغية الحصول عىل مساعدته .لكنه
يعرتف بان املفاتيح االنتخابية التي خربها
اللبنانيون يف املايض مل تعد موجودة،
او باالحرى ليست فاعلة وخصوصا يف
العاصمة .لكنه يشري اىل انها "ال تزال عىل
نشاطها عند عدد ال بأس به من العشائر يف
البقاع والشامل .يف السابق كان يف امكان
فاعليات عائلية ان تحجز اعدادا ال بأس
بها من الناخبني وتدفعهم اىل االقرتاع لهذا
املرشح او ذاك .لكن قدرات هذه املفاتيح
وتأثريها تراجعت اليوم بسبب دخول
االحزاب اىل قلب هذه العائالت ،ما فتت
اصواتها .بات هؤالء ،السيام يف ظل تعدد

رئيس روابط مخاتري لبنان بشارة غالم.

املفاتيح االنتخابية
تقلصت في العاصمة
عكس البقاع والشمال
الطوائف ،يركنون اىل الزعامء وينفذون
ما يطلبونه منهم يف االنتخابات ،واالقرتاع
ملن يشاؤون يف صناديق االقرتاع ،والتزام
اللوائح التي يحددها االقطاب .قبل اعوام
الحرب مل تكن االحزاب عىل هذا القدر
من االحجام والتأثري ،واستطاعت الحلول
مكان عائالت تقليدية يف اكرث من منطقة.
لكن ال اقول ان االخرية مل يعد لها وجود
او مل تعد تؤخذ يف الحسبان".
يشدد غالم عىل انه ال يقبل ومل يعمل
اطالقا عىل تأمني اصوات ملرشحني لقاء
حصوله عىل مبالغ مادية" :الناخب
الذي يريد الحصول عىل املال هذا شأنه،

واذا كان محتاجا اقوم بوصله مباكينات
املرشحني .مكتبي مفتوح امام الجميع من
 8و 14اذار وغريهم .اتلقى عروضا مادية
كثرية من مختلف االفرقاء وال اعريها
االهتامم املطلوب ،حفاظا عىل اسمي
واملنطقة التي امثلها .اقف عىل مسافة
واحدة من الجميع ،وادعو الناخبني اىل
يعب عن
املشاركة بكثافة وانتخاب من ّ
خياراتهم .هذه املهمة تدخل يف اطار
الواجبات الوطنية حيال الدولة".
ما يتوقف عنده املختار غالم هو ان
مضمون الربامج االنتخابية ملعظم القوى
واملرشحني "تبقى حربا عىل الورق وال
ينفذ منها اال القليل ،بسبب حضور
مشهد طغيان الطوائف عىل العملية
االنتخابية .نحن يف روابط املخاتري نقوم
بالواجبات املطلوبة منا" .يعرتف بأن
" %90منهم يعملون تحت مظالت
حزبية ساعدت يف انتخابهم ،وال اخفي
ان االيام االنتخابية الغابرة كانت افضل
مام هي عليه اليوم".
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االدلبي :احن الى زمن االوادم
وسامي الصلح االحب على قلبي
يعترب سعد الدين االدلبي من اكرب املخاتري سنا
يف لبنان (مواليد  .)1929شارك يف تظاهرات عام
 1943ضد االنتداب الفرنيس عندما كان يف مقتبل
فتوته .شده اسلوب الرئيسني بشارة الخوري
ورياض الصلح ،ومترس يف حقل العالقات العامة،
وعشق العمل والتواصل مع ابناء منطقته يف
بريوت .واكب العديد من الشخصيات والوجوه
السياسية ،علام انه من ارسة ميسورة الحال،
كانت متلك محاال يف وسط بريوت قبل ان تتغري
معاملها وساحاتها" :كان للراحل ابراهيم ياسني
القييس الفضل االكرب يف عملية اعدادي وتدريبي
عىل شق طريقي للدخول اىل الحقل العام،
ورافقته يف اللقاءات واملناسبات االجتامعية
والتحضريات التي تسبق الدورات االنتخابية يف
العاصمة .حجزت مقعدا يل يف الحياة العامة
يف بريوت ،وكنت محل متابعة يف صالونات
السياسيني والنواب الذين عملوا للتقرب مني
بغية االستفادة من حضوري يف االحياء الجمع
لهم املزيد من االصوات التي تصب يف صناديق
االقرتاع لتؤهلهم للدخول اىل الندوة الربملانية".
واكب احداث ثورة  1958عن كثب ،وربطته
عالقة صداقة بالرئيس الراحل صائب سالم.
يف صفحات كتاب االدلبي املزيد من القصص
والوقائع التي عاشها .يروي انه كان يجلس يف
املقاهي قبيل االنتخابات ويعمل عىل جمع
االصوات لهذا املرشح او ذاك" :مل اكن اتعامل اال
مع الكبار اي مع رؤساء اللوائح" .يعرتف بأنه
كان يحصل عىل مبالغ مالية لدفعها اىل اعداد ال
بأس بها من الناخبني لقاء التأكد من بطاقاتهم
الشخصية والحصول عليها .يقول من دون ادعاء،
انه من انشط املفاتيح االنتخابية يف بريوت:
"اعشق هذا العمل ومل اكن يف حاجة اىل مال
المور شخصية النني كنت يف وضع مادي مرتاح.
مل تخل اي دورة انتخابية قبل دورة  1972وما
تالها بعد العام  1992من عملية رشاء اصوات.
تعاملت مع الجميع بكل اخالص ورفضت الغدر
بهم .للتثبت من عدم قيام الناخب الذي دفعنا
له املال بالغش ،كنت اضع كتابني مغلفني بقطعة
قامش واطلب من الناخبني القسم عىل القرآن
اذا كان الناخب مسلام وعىل االنجيل اذا كان

الكستي :عشقت رشيد بيضون
ولن انسى رفيق الحريري

املختار سعد االدلبي.

وزعت املال على
ناخبني قبيل االنتخاب
وحجزت بطاقاتهم
مسيحيا .لكن يف الحقيقة كنا نضع كتابني عاديني".
يقول" :كانت يل باع طويلة يف دوائر النفوس قبل
دورة  .1992ندفع املال اىل عدد من املوظفني
واستضافتهم عىل والئم يف الغداء او العشاء
وتأمني وجبات لهم لقاء تسهيل الحصول عىل
معامالت االشخاص الذين نضمن انهم سيقرتعون
لالئحة التي نعمل عىل مدها باكرب عدد من
اصوات املقرتعني ،بغية الفوز باملقاعد النيابية".
ربطت املختار املخرضم عالقة خاصة بالرئيس
سامي الصلح وابنه السفري عبد الرحمن ،حيث
كان يلتقي االخري يف منزله يف محلة الزيدانية:
"شكل بهيج عليوان املفتاح االول للصلح ومدير
حملته االنتخابية ،وتعاون مع مروحة كبرية من
املخاتري واملفاتيح االنتخابية ووجهاء العائالت.
كثريا ما اقدمنا وعملنا عىل جمع بطاقات الهوية

قبيل االنتخابات بغية حجزها معنا للتأكد من
اقدام الناخب عند االقرتاع العضاء الالئحة التي
ندعمها" .يتحدث االدلبي باعجاب وتقدير
كبريين عن الصلح النه "ابوالفقري"" :كان اقرب
الناس اىل صائب بك .كانت يل ايضا محطة مع
الرئيس عبدالله اليايف الذي عملت معه وجمعت
له االصوات النتخابه ،وكنت التقيه يف منزله
يف رأس النبع .كان يقوم بدفع املال لعدد من
الناخبني ومعظمهم من الفقراء واملعوزين .هو
رجل طيب ،وكنت محل ثقته".
مل تعد الدورات االنتخابية االخرية منذ عام 1992
اىل اليوم تشده ،وهو ال يزال مختارا منذ مطلع
السبعينات بال انقطاع .تربطه عالقات طيبة بالقوى
السياسية يف بريوت ،ومل يعد ميلك الحامسة نفسها
يف عملية حشد الناخبني للمرشحني .يسرتيح يف
مكتبه يف شارع حمد يف منطقة الطريق الجديدة،
ويتابع شؤون ناخبيه وابناء منطقته .ال يزال يتمتع
بصحة جيدة ،مستندا اىل محطات وذكريات مليئة
بالتجارب االنتخابية.
اعتزل االدلبي العمل يف االنتخابات ،لكنه مل
ينقطع عن شؤون الحقل العام .هنا يكتفي
بالقول" :احن اىل زمن االوادم ،وسامي الصلح
كان االحب اىل قلبي".

املختار السابق لزقاق البالط محمد احمد
الكستي ( 81عاما) مل متنعه السنون من
مواصلة عالقاته القدمية مع ابناء محلته يف
زقاق البالط ،وهو رئيس الرابطة الخريية
لعائلته .ال يزال ينشط يف التواصل مع البيارتة
استمرارا لنهج اتخذه منذ مطلع الستينات
حيث عمل مفتاحا انتخابيا ،وتعاون مع عدد
من السياسيني والنواب يف العاصمة .ترىب عىل
هذا املنوال يف كنف ارسة احبت السياسة ابا
عن جد.
اوىل التجارب االنتخابية للكستي كانت مع
النائب الراحل رشيد بيضون "الذي ساهم يف
انشاء مدارس العاملية يف العاصمة ،وعملت
معه من دون اي مقابل مادي ،علام انني
احببت فيه صفاته املحببة وعدم متييزه بني
لبناين واخر .ما كنا نسعى اليه هو ايصال
االوادم اىل مجلس النواب .ساهمت يف اعداد
اكرث من مهرجان شعبي له ،ورافقته يف زياراته
اىل العائالت والبيوتات البريوتية ،وقد بادلوه
مبنحه اصواتهم لقاء وقوفه اىل جانبهم".
من القصص التي ال ينساها الكستي عالقاته
بالرئيس سامي الصلح "الذي استحق عن
جدارة لقب ابوالفقراء .كنت اقصده يف منزله
يف حوض الوالية ،وملست انه مل يتعامل بطريقة
استعالئية مع املواطنني .حاربته اكرث من جهة
بسبب عالقاته مع الرئيس كميل شمعون .مل
يكن الصلح من االغنياء ،اال انه كان يساعد
املعوزين وابناء الطبقة الفقرية ،وساهم يف
توظيف اعداد كبرية من البيارتة يف بلدية
بريوت وادارات الدولة ،فضال عن مساعدة من
اراد االنخراط يف املؤسسات العسكرية .كانت
املفاتيح االنتخابية انذاك تساهم يف تحشيد
الناخبني والطلب منهم انتخاب هذا املرشح
او ذاك ،واقناعهم بربنامجه االنتخايب ورؤيته
السياسية .مل يكن املال الدافع االسايس يف
عملية االنتخاب التي مل تخل من دفع الرىش
االنتخابية لرؤوس كبرية متون عىل اعداد من
ناخبي عائالتها".
يعرتف الكستي بأن "سياسيي ايام زمان كانوا
يدفعون امواال يف االنتخابات ،لكن االجواء ال

املختار السابق محمد الكستي.

عملت مفتاحا انتخابيا
لسامي الصلح ورشيد
بيضون وعدنان الحكيم
تشبه اجواء ايامنا هذه التي تنفق فيها املبالغ
املالية الكبرية لقاء الحصول عىل اصوات
الناخبني ،يف لعبة بعيدة من الدميواقراطية
وتقييد خيارات الناخبني".
يتابع" :سقى الله ايام زمان عندما كان الصلح
ينتقل سريا من منزله اىل الرسايا ،وهو يصافح
االهايل ويستمع اىل شكاواهم ومطالبهم من
دون زحمة مرافقني او قطع الطرق امام
املواطنني والسيارات ،عىل غرار ما نشاهده
اليوم من مواكب".
مل تقترص عالقة الكستي عىل الصلح وبيضون،
بل تعاون يف احدى الدورات مع النائب الراحل
عدنان الحكيم رئيس حزب النجادة "الذي
ربطته عالقة طيبة مع الشيخ بيار الجميل .مل
يكن الحكيم ميلك املال بل اعتمد عىل حنكته

يف استقطاب الناخبني والفوز باصواتهم،
وكنت من املفاتيح التي ساعدته يف التفاف
البيارتة حوله .عرف عنه خدمته االهايل
ومشاركتهم يف االفراح واالتراح .تعاونت ايضا
مع النائب الراحل عبدالله الحاج ،وكنا نطلق
عليه عبدالله النور ملساهمته يف رفع ساعات
الحصول عىل الكهرباء وحمل هموم الفقراء
من ابناء بريوت عىل غرار اسلوب النائب
الراحل فريد جربان .ساعدت االثنني وطلبت
من ناخبني امون عليهم االقرتاع لهام ،ومل اندم
بسبب عالقاتهام الطيبة التي نسجاها مع
الناخبني".
بعد اسرتاحة نيابية استمرت من دورة
 1972اىل العام  1992بسبب اعوام الحرب
والتمديد للمجلس ،استعاد الكستي ورفاقه
من املفاتيح نبض العودة اىل الهواية التي
احبوها .يتذكر كذلك عالقته الطيبة مع
نائب حزب الله السابق محمد برجاوي:
"تعاونت ايضا مع النائب السابق محمد
يوسف بيضون .من موقعي كمختار ساعدت
الكثريين من النواب واملرشحني ،وعشقت
العمل مع رشيد بيضون وسامي الصلح وال
انىس بصامت الشهيد رفيق الحريري".
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الملف
داود رمال
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املجتمع املدني ...تجربة أولى إنتخاب ّية:
غير ٌة في سبيل الخدمة
اعترب اللبنانيون سابقا ان االتحاد العاميل العام هو القادر عىل انتزاع املطالب واملكتسبات.
يف السنوات االخرية بدأت تربز اىل الواجهة جمعيات وتجمعات تعمل تحت عنوان
"املجتمع املدين" ،اخذت تبلور توجهات مطلبية منطلقة من قضايا اجتامعية ،وصوال
اىل طرح افكار وتوجهات سياسية تتصل بطريقة الحكم وادارة الشأن العام
مع اقرار قانون لالنتخاب يعتمد عىل النظام
النسبي للمرة االوىل بديال من النظام االكرثي،
نشط املجتمع املدين يف ساحة العراك االنتخايب
من خالل عناوين وشعارات تهدف اىل جذب
الشباب اللبناين .بارشت القوى والشخصيات
املنضوية تلقائيا يف هذا االطار البحث عن
مشرتكات لصياغة تحالفات انتخابية يف كل
املناطق ،علام ان العاصمة بريوت تشهد الحراك
االوسع من خالل العمل عىل تشكيل لوائح
تخوض االنتخابات وفق برنامج محدد ،بينام
تبقى املحاوالت يف املناطق اشبه بفردية ،ما
يجعل تطويقها اسهل متهيدا لتهميشها.
مع دخول املجتمع املدين عمليا يف التنافس لحجز
املقاعد يف الربملان الجديد ،تكرث االسئلة عن
توصيفه ومدى التجانس بني مكوناته وبرامجه
االنتخابية وتحالفاته ،وصوال اىل امكان ان يشكل
كتلة من املرشحني الذين سيحالفهم الفوز.
ناقشت "االمن العام" االفكار والتوجهات
واالمكانات مع كل من رئيس "جمعية تكريم
العطاء املميز" الدكتور مصطفى بدر الدين
والناشطة يف "قوى التغيري" امينة رس "لقاء الهوية
والسيادة" جينا شامس.
َمن هي هذه القوى التي تسمى املجتمع املدين،
وكيف ميكن توصيفها؟ يقول بدر الدين" :املجتمع
املدين فئة من املواطنني الغيورين الذين يسعون
بطريقة دميوقراطية اىل خدمة مجتمعاتهم،
ليصلوا اىل سدة املسؤولية يوما ما ،بعد ان يكون
املجتمع قد خرب متاما اشخاصهم وتضحياتهم،
وامكان وصولهم اىل قيادة املجتمع باملثل التي
ينشدها املجتمع بشكل عام ،وتاليا فان العاملني يف
املجتمع املدين هم اشخاص لهم تجاربهم النابعة
من اندفاعهم ،رمبا تكون مسيسة او عفوية -

طبيعية ،امنا هم اشخاص معطاؤون يتحركون من
وحي اميانهم وضمريهم يف خدمة مجتمعهم".
وتقول شامس" :املجتمع املدين هو جميع
االطراف املدنيني يف لبنان .لكن املقصود بها يف
االشهر االخرية االطراف اللبنانيني الذين ال عالقة
لهم بالسلطة واملعرتضني بشكل اكرب والذين
يرجى منهم ان تفرز تجمع قوى التغيري .منذ
اكرث من سنة ونصف سنة ،بدأت قوى التغيري
تنظيم نفسها عرب قيام تجمع او اكرث يضم
عددا من املجموعات املعرتضة عىل كمية
كبرية من امللفات وترصفات وسياسات السلطة.
بارشت املجموعات التي تتعاطى البيئة واملعنية
بالدميوقراطية والجمعيات السياسية ومجموعات
معروفة بالحراك املدين واحزاب جديدة ،انشاء
تكتالت او تحالفات منذ حواىل سنتني .فـ"لقاء
الهوية والسيادة" عىل سبيل املثال ،هو مجموعة
مفكرين اصحاب خربة يف القطاعني العام والخاص
وعىل علم ودراية بالشأن العام ،وثابر عىل تحذير
السلطة والتنبيه من الترصفات التي ادت اىل
زعزعة كيان الدولة وفقدان ثقة املواطن واحرتامه.
وقد تقاطعت بيانات "لقاء الهوية والسيادة"
مع تلك التي قدمتها االمرية حياة ارسالن التي
متثل طاولة الحوار املدين ،ومع مجموعة الحركة
البيئية التي مثلها فرتة طويلة املهندس بول ايب
راشد ،وحركة املنت الشاميل وميثلها عبد النارص
املرصي ،وحركة "صح" املمثلة باملهندس زياد
عبس ،ومجموعة "بدنا نحاسب" املمثلة باملحامي
الناشط يف مكافحة الفساد واصف حركة،
ومجموعة "طلعت ريحتكم" املمثلة بوديع
االسمر .اىل هذه املجموعات ،جاءت مجموعة
"متحدون" لتتوج صورة املعارضة الفعالة والتي
تنتج محاسبة ومساءلة قضائية من عملها املنظم

والجدي .كام اكتملت الصورة بانضامم "حزب
سبعة" املنشأ حديثا والذي استقطب عددا ال
يستهان به من املواطنني املعرتضني عىل الحالة
التي آلت اليها ترصفات الطبقة السياسية.
وبهدف توحيد جهود التغيري اىل حد بعيد ،بقي
"تحالف وطني" متعاونا مع املجموعات االخرى
التي تسعى اىل انتخابات وتغيري".
عن تجانس هذه القوى يف ما بينها ،يوضح بدر
الدين "انها ليست متجانسة بل تتقاطع حول امور
معينة وتفرتق حول اخرى .ومبا ان املجتمع املدين
فاعل ،قد يكون محل استهداف يف سبيل استغالله
من قيادات سياسية معينة تدخل عمدا اىل اجوائه
ليك تقول انها مل تبعد عن مجتمعاتها .ويف حني
تكون هذه القيادات سبب املشكلة تصبح من
املطالبني بحلها ،لذلك نجد تناقضا يف النيات".
وتؤكد شامس عىل التوجه ذاته" :من الطبيعي
ان ال تكون هذه القوى متجانسة بسبب تشعب
املشكالت التي تواجه املواطن اللبناين .هناك
من يعترب مشكلة النفايات اولوية ،وهناك من
يعترب املوازنة اولوية ،واخرون يخافون عىل الرثوة
النفطية ،وغريهم يكافح الفقر ،ومثة من ينبه من
السدود ،او من يحذر من انهيار االقتصاد واالعباء
الرضيبية العشوائية .ناهيك باختالف وجهات
النظر يف املعالجات والتفاوت يف العمر والعلم
والخربة واالختبارات ،او الفكر السيايس املعتمد
من بعضهم .فمنهم شيوعيون او اشرتاكيون او
قوميون سوريون قدامى ،ومنهم اقرب اىل الرتكيز
عىل تطبيق الدستور ومواجهة اي خلل ينتج من
عدم تطبيقه ،واخرون يريدون الرتكيز بواقعية
عىل ما يواجه املواطن يف حياته اليومية بدال
من الجدال السيايس غري املجدي يف رأيهم يف
الظرف الحايل للبالد .افرز الحراك املدين مجموعة
من الناشطني الجدد من شباب وصبايا ،ومن
املناضلني يف مواضيع البيئة والصحة واملال عىل
سبيل املثال ال الحرص".
يف ظل التنوع والتناقض يف املجتمع املدين ،يطرح
السؤال عن امكان اتفاقها عىل برامج انتخابية

رئيس "جمعية تكريم العطاء املميز" الدكتور مصطفى بدر الدين.

تخوض عىل اساسها االنتخابات النيابية املقبلة.
يلفت بدر الدين اىل ان "املجتمع املدين الذي
عملت يف عداده يف محافظة النبطية ليس لديه
مشاريع انتخابية ،ال بل كان بعيدا منها وعىل
الدوام كان قريبا الن يكون تعاطيه ديبلوماسيا
مع البلديات والسياسيني ،وهو قوة تطالب وتثري
املواضيع ،ولكن االستجابة له متواضعة جدا،
وفاعليتنا يف املنطقة تعود اىل اننا مارسنا العمل
السيايس واالجتامعي ونعرف الثغر والعقبات،
ونبتعد من االمور املستحيل تحقيقها وال نصل اىل
التحدي ،ليس خشية من التحدي امنا لعلمنا اننا
سرنبك االجواء وسيقابل من السياسيني مبزيد من
الضغوط لخنقنا اكرث".
يف موقف مناقض تؤكد شامس" :بالطبع،
تقدمت قوى التغيري بربامج انتخابية تتضمن
معالجات او مطالبات يف عدد كبري من املجاالت
التي متس املواطنني يف صحتهم وكرامتهم ولقمة
عيشهم وبيئتهم وثرواتهم العامة ومالهم الخاص
والعام .يف ظل عدم تطبيق الدستور ،ويف غياب
املساواة يف الحقوق وعدم استقاللية القضاء،
تحتقن البالد ضد التمييز املنحاز حتام اىل
اركان السلطة .ويف نشاط السلطة غري املسبوق
النتاج موازنات غري مدروسة ،وعشوائية ترشيع
االعباء الرضيبية يف ظل اعرتاف الدولة بفلتان
املؤسسات لجهة ضبط املال العام ،تستفز قوى
التغيري التي تستجيب حاجات الناس وتسعى اىل
معالجة الفقر وتخفيف وطأة كلفة املعيشة يف
لبنان قياسا بالحد االدىن لالجور".
ومبا ان االنتخابات النيابية املقبلة مناسبة لهذه
القوى ليك تشكل نواة كتلة نيابية ،يرى بدر الدين
ان "هذا االمر جميل جدا ،لكن مثة سذاجة يف

امينة رس "لقاء الهوية والسيادة" جينا شامس.

كيفية اختيار ممثلني للمجتمع املدين ،وهناك
اسامء ال نعرف كيف وصلت ومن اين اتت مبا ال
ينطبق عليها مقولة االرادة الشعبية ،الن االخرية
ميثلها اشخاص اقوياء راكموا قوتهم من جهد
سنوات عدة مبا مكنهم من تكوين حيثية سياسية
وازنة .لذلك ال بد من دراسة شخصيات املجتمع
املدين الذين يطمحون اىل الوصول اىل سدة القرار،
الن االسئلة كثرية عن االستقاللية وعام سيكون
عليه هؤالء اذا وصلوا اىل املوقع النيايب ،الن الشك
الذي يصل اىل حد التثبت حول اشخاص مرتبطني
بجهات ال نراها بالعني هو شك يف مكانه .لذلك
فان املجتمع املدين فعال يف كيفية التحرك ولكنه
حساس جدا يف كيفية اختيار من سيمثله يف
الندوة الربملانية".
بينام ترى شامس انه "يف حال اجراء االنتخابات
النيابية وفوز عدد من الناشطني من قوى التغيري،
من السهل تحضري تكتل نيايب يتعاون لتحقيق
االهداف املتفق عليها .استطاعت قوى التغيري
املوافقة عىل اكرث من  %85من االهداف والحلول

بدر الدين :املجتمع
املدني قوى غير متجانسة
تتقاطع وتفترق
شماس :التحدي االكبر
لقوى التغيير في لوائح
مميزة بمرشحيها

املطلوبة ،ما يسهل عملية تأسيس كتلة نيابية قد
تتوسع لقيام حزب او لقاء تغيريي مهم".
اما عن الثقل االنتخايب للوائح او مرشحي املجتمع
املدين ،فيشري بدر الدين اىل انها "موجودة يف
بريوت كونها املركز وهي تتمتع بخدمات افضل
من املناطق االخرى النها العاصمة .هناك ثقافة
سياسية نابعة من ظروف حياتية واجتامعية
تجعلهم يختارون الشخص الذي يريدون كحضور
ودور ،لذا ميكن للحراك املدين ان يكون اكرث فاعلية
عكس املناطق الشعبية التي تفتقد اىل ابسط
مقومات الخدمات .مثة نواة للمجتمع املدين يف
املناطق غالبا ما يحركه افراد محدودون من خالل
جمعيات اكتسبوا خربات تنظيمية تحايك وجع
الناس ومطالبهم ،بينام يف بريوت نجد ان التكتل
اكرب ومتنوع اكرث ،ولديه قدرة تحرك اوسع".
وتشري شامس اىل تفاوت يف هذا االمر ،مشددة
عىل ان "التحدي االكرب لقوى التغيري يكمن يف ان
تأيت بلوائح مميزة مبرشحيها عىل مستوى توقعات
الشعب الذي سلبت ارادته منذ نحو قرن .كل
مواطن ينتظر ان تكون هذه القوى عىل قدر
هذه املسؤولية الهائلة امللقاة عىل عاتقها بسبب
استغالل السلطة لكامل االنظمة واملؤسسات
واالعالم خدمة ملصالحها االنتخابية الخاصة .بينام
تحرم املعارضة من التغطية االعالمية املجانية
ومكاسبها ،علام ان للمواطنني حق التعرف عىل
جميع املرشحني وبرامجهم والخيارات املطروحة
امام الشعب .تتوزع لوائح هذه القوى عىل جميع
الدوائر يف لبنان ولو ان ثقلها االنتخايب متفاوت بني
منطقة واخرى .وهي تستعد لدعم مجموعات
محلية لديها حيثية معارضة والعمل معها لتحقيق
االهداف املشرتكة".
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الملف

مارلني خليفة

@MARLENEKHALIFE

في دورة  2022يصبح لهم  6نواب في البرلمان

 82900مغترب سيقترعون في 2018

اعلنت وزارة الداخلية والبلديات يف بداية شباط الفائت جهوز القوائم االنتخابية
للناخبني الذين اختاروا االقرتاع يف الخارج ،وتم ارسال نسخ عنها اىل البلديات
واملختارين ومراكز املحافظات واالقضية ،واىل وزارة الخارجية واملغرتبني بهدف نرشها.
وتبني تسجيل  92810مغرتبني سيقرتع منهم 82900
فتح باب تسجيل املغرتبني ملرة واحدة عام ،2013
لكن عرب السفارات اللبنانية يف الخارج وليس عرب
التسجيل االلكرتوين .مل يتجاوز عدد املتجاوبني
وقتها ثالثة االف .اال ان التسهيالت االلكرتونية
التي استحدثت يف دورة  2018سمحت
للمنترشين بالتسجيل ،ووصل عدد املسجلني اىل
 92810مقرتعني يف غضون  53يوما .اما الذين
سجلوا سابقا ،فكان عليهم التسجيل مجددا.
نص قانون االنتخاب رقم  44الصادر يف 17
حزيران  2017عىل مشاركة املغرتبني اللبنانيني
يف االقرتاع للمرة االوىل ،بدءا من انتخابات 2018
التي سيصوت فيها املغرتبون بحسب تقسيم
الدوائر يف لبنان.
بعد  4اعوام سيص ّوت هؤالء لنواب من االغرتاب،
وبالتايل سيتم ترشيح نواب يف  6قارات ،ما يعني
اضافة  6نواب جدد عىل العدد الحايل للربملان
وهو  128يف قارات :افريقيا ،اوروبا ،امريكا
الالتينية ،امريكا الشاملية ،اوقيانيا وآسيا ،فيصبح
عدد مجلس النواب  136يف الدورة املقبلة .اما يف
الدورة الثالثة ،فسيتم ادخال هؤالء النواب الستة
ضمن الـ 128بعد تقليص عدد املقاعد النيابية
يف الداخل.
تطبق وزارة الخارجية هذه املراحل بدءا من
الدورة الحالية عام  .2018وقد نص القانون عىل
امكان التسجيل االلكرتوين ،فنسقت مع وزارة
الداخلية والبلديات وقامت باالجراءات الالزمة
برسعة قصوى المتام هذا االستحقاق.
تقول مستشارة وزير الخارجية باسكال دحروج
ان "هذا االمر يحصل للمرة االوىل يف لبنان
وبطرق مسهلة ،وتم انشاء موقع الكرتوين
يستخدم  5لغات ،واستحداث تطبيق عىل
الهواتف الذكية للتسجيل ،وجرت العملية برمتها

يف وزارة الخارجية واملغرتبني يف حضور مندوب
دائم من وزارة الداخلية والبلديات".
اغلق باب الرتشيح (لالقرتاع) يف  22ترشين الثاين
 ،2017وكانت املهلة قصرية الن املوقع االلكرتوين
والتطبيق مل يعمال قبل االول من ترشين االول
الفائت ،وهي عبارة عن مهلة قصرية جدا ال

تتعدى  53يوما ،اي اقل من شهرين.
دار حديث يف اللجنة املختصة بأن اي متديد
يحتاج اىل تعديل يف قانون االنتخاب الرقم ،44
وملا كان تعديل القانون برمته مطروحا ارجئ
طرح تعديل هذه املادة لتمديد مهلة التسجيل
اىل حني اخر ،وبعد انتهاء املهلة القانونية
للتعديل يف  18كانون الثاين  2017تقدم وزير
الخارجية واملغرتبني جربان باسيل مبرشوع قانون
يرمي اىل تعديل بعض املهل امللحوظة يف القانون
رقم  ،44طلب فيه متديد املهلة املعطاة مبوجب
املادة  113من القانون للبنانيني غري املقيمني عىل

مستشارة وزير الخارجية واملغرتبني باسكال دحروج.

االرايض اللبنانية ،لالعالن عن رغبتهم يف االقرتاع
يف الخارج وتسجيل اسامئهم اىل  15شباط 2018
ضمنا ،عىل ان ترسل السفارات القوائم تباعا اىل
املديرية العامة لالحوال الشخصية بواسطة وزارة

الخارجية واملغرتبني قبل  25شباط .2018
كانت املادة  113من قانون االنتخاب قد وضعت
حدا اقىص للمهلة التي ميكن ان تعطى للبنانيني
املقيمني يف الخارج لالعالن عن رغبتهم يف

توزيع الناخبني املقيمني في الخارج بحسب البلدان
متسلسل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

البلد

اوسرتاليا
كندا
الواليات املتحدة االمريكية
الجمهورية الفرنسية
جمهورية أملانيا االتحادية
دولة االمارات العربية املتحدة
اململكة العربية السعودية
جمهورية كوت ديفوار
الجمهورية الكونفيديرالية الربرازيلية
مملكة السويد
دولة الكويت
دولة قطر
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
وايرلندا الشاملية
جمهورية فنزويال البولفارية
جمهورية نيجرييا االتحادية
مملكة بلجيكا
جمهورية الباراغواي
االتحاد السويرسي
الجمهورية االيطالية
غينيا

عدد املس ّجلني النسبة من مجموع الناخبني
11820
11438
10000
8352
8351
5164
3184
2344
2106
1910
1878
1832

%14.26
%13.80
%12.06
%10.09
%10.07
%6.23
%3.84
%2.83
%2.54
%2.30
%2.27
%2.21

1805

%2.18

1496
1263
1052
923
889
728
439

%1.80
%1.52
%1.27
%1.11
%1.07
%0.88
%0.53

متسلسل
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

البلد

جمهورية السنغال
جمهورية االرجنتني
مملكة اسبانيا
جمهورية غانا
الواليات املتحدة املكسيكية
جمهورية الكونغو الدميوقراطية
جمهورية كولومبيا
جمهورية جنوب افريقيا
جمهورية ارمينيا
سلطنة عامن
رومانيا
جمهورية سرياليون
جمهورية مرص العربية
الجمهورية الهيلينية (اليونان)
الجمهورية الغابونية
الدامنارك
غوادلوب
مملكة هولندا
بنني
جمهورية ليبرييا
املجموع

عدد املس ّجلني النسبة من مجموع الناخبني
400
392
376
375
347
341
325
312
311
296
270
259
257
256
251
250
242
228
217
211
82900

%0.48
%0.47
%0.45
%0.45
%0.42
%0.41
%0.39
%0.38
%0.38
%0.36
%0.33
%0.31
%0.31
%0.31
%0.30
%0.30
%0.29
%0.28
%0.26
%0.25

االقرتاع يف الخارج وتسجيل اسامئهم ،وتنتهي يف
 20ترشين الثاين من السنة التي تسبق موعد
االنتخابات النيابية .بالتايل انقضت هذه املهلة
رغم عدم متكن جزء كبري من اللبنانيني املقيمني
يف الخارج من مامرسة حقهم يف التسجيل.
وعزت دحروج االسباب الواجبة التي قدمها
باسيل اىل ان "الزخم الذي اعطي اخريا الجراء
االنتخابات النيابية من تجاوز العقبات التقنية
وتأمني االعتامدات املالية الالزمة ،اظهر لدى
اللبنانيني يف الداخل كام يف الخارج ،جدية االدارة
يف اجراء االنتخابات يف موعدها .االمر الذي
شجع اللبنانيني يف الخارج عىل االقدام عىل اعالن
رغبتهم يف االقرتاع وطلب تسجيل اسامئهم .اال
ان املهلة القانونية انتهت واوصد باب التسجيل
امامهم ،خصوصا وان االالف منهم حاولوا
الدخول اىل املوقع االلكرتوين يف الساعات االخرية،
ومل يتمكنوا من امتام عملية التسجيل بسبب
التزام الوزارة اقفال التسجيل عند متام منتصف
ليل  20ترشين الثاين بحسب القانون .تطلب
االمر التقدم مبرشوع القانون الحارض".
من الواضح انه بعد احالة املرشوع عىل اللجان
املختصة وانقضاء املهل ،ان اي متديد لن يحصل.
وتشري دحروج ،املتخصصة يف العالقات
الديبلوماسية والقانون الدويل ،وهي شاركت يف
وضع الدراسات االنتخابية وطرق االقرتاع ،اىل ان
"صعوبة العمل ال تكمن يف املهل القصرية فحسب،
بل يف الوصول اىل املغرتبني الخبارهم بكيفية
التسجيل ،فتعاقدت الوزارة مع رشكة اعالنية بعد
استدراج عروض ،وكانت حملة اعالنية واسعة
للوصول اىل الخارج ،ونظمت البعثات اللبنانية
تجمعات لرشح اآللية للمغرتبني .بعد انتهاء
هذه املهلة ،وصلت مطالبات عدة من املغرتبني
لتمديد املهلة ،وخصوصا يف البلدان الكربى مثل
اوسرتاليا وفرنسا والواليات املتحدة االمريكية
وبريطانيا ويف دول افريقية مختلفة ،مل يستطع
عدد كبري التزام املهلة بعد اغالق باب التسجيل
يف منتصف ليل  22ترشين الثاين  .2017وقد
تلقت الوزارة قرابة الفي طلب تم رفضها الن
املهلة انتهت ،وكانت املحصلة تسجيل 92810
مغرتبني لبنانيني".
ارسلت وزارة الخارجية "الداتا" اىل وزارة الداخلية
والبلديات ،وتطلب االمر وقتا لدراسة امللفات
واختيار من يحق له التصويت ومن عليه
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توزيع الناخبني املقيمني في الخارج بحسب املذاهب
احكام .وملا كان القانون ينص ايضا عىل ان فتح
قلم اقرتاع يتطلب وجود  200شخص مسجل يف
كل بلد ،تبني لوزارة الداخلية والبلديات انه سيتم
فتح مراكز اقرتاع يف  40بلدا.
بناء عىل هذه النتيجة ،اصدر رئيس الجمهورية
املرسوم رقم  2219الصادر يف  22كانون الثاين
 ،2018حددت املادة االوىل منه دعوة الهيئات
الناخبة يف جميع الدوائر االنتخابية املحددة
مبوجب القانون رقم  44تاريخ  17حزيران 2017
النتخاب اعضاء مجلس النواب وفقا للمواعيد
االتية:
• اقرتاع اللبنانيني املقيمني عىل االرايض اللبنانية
يوم االحد الواقع يف  6ايار  ،2018اقرتاع املوظفني
الذين سيشاركون يف العملية االنتخابية يف  3ايار
.2018
• املرحلة االوىل القرتاع اللبنانيني غري املقيمني عىل
االرايض اللبنانية ستكون االحد يف  29نيسان 2018
وذلك يف الدول االتية :الكومنولث ،اوسرتاليا،
كندا ،الواليات املتحدة االمريكية ،املانيا ،فرنسا،
الكوت ديفوار ،الربازيل ،السويد ،بريطانيا ،ايرلندا
الشاملية ،فنزويال ،نيجرييا ،بلجيكا ،الباراغواي،
سويرسا ،ايطاليا السنغال ،غانا ،اسبانيا ،االرجنتني،
املكسيك ،الكونغو االتحادية ،كولومبيا ،ارمينيا،
جنوب افريقيا ،رومانيا ،الدامنارك ،الجمهورية
الهيالنية ،سيرياليون ،الغابون ،هولندا ،جزيرة
الغوادلوب ،جمهورية بنني ،ليبرييا وغينيا.
• املرحلة الثانية القرتاع اللبنانيني غري املقيمني
عىل االرايض اللبنانية يوم الجمعة يف  27نيسان
 2018وذلك يف الدول االتية :اململكة العربية
السعودية ،االمارات العربية املتحدة ،الكويت،
قطر ،سلطنة عامن ومرص.
بلغ عدد الذين يحق لهم االقرتاع  82900ناخب
بحسب القوائم االنتخابية االولية التي صدرت
عن وزارة الداخلية والبلديات ،وهي منشورة
حاليا يف موقع الوزارة .اما فارق  10االف مقرتع،
فيعود اىل رفض بعض االشخاص بسبب االحكام
املوجودة عليهم ،واىل وجود اشخاص سجلوا
مرتني ،ومثة قرابة  2700شخص ناخب سجلوا
يف بلدان مل يصل العدد فيها اىل  200فلم يتم
فتح اقالم اقرتاع ،وبالتايل مل تدرج اسامء هؤالء يف
القوائم االنتخابية.
تحاول وزارة الخارجية دراسة امكان ان يقرتع
 2700اسم يف اقرب مكان لهم يف الخارج او

متسلسل

املذهب

عدد املس ّجلني

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ماروين
شيعي
س ّني
روم ارثوذكس
روم كاثوليك
درزي
ارمن ارثوذكس
رسيان ارثوذكس
انجييل
ارمن كاثوليك
رسيان كاثوليك
علوي
التيني
كلدان كاثوليك
اشوري ارثوذكس
كلدان
كلدان ارثوذكس
يهودي
املجموع

28509
19088
13709
7601
4994
4614
2162
434
409
395
370
243
231
75
44
15
4
3
82900

املجيء اىل لبنان" :نحن ندرس اآللية وهؤالء
موزعون يف افريقيا واوروبا ويف دول عدة"
بحسب دحروج.
يف هذا السياق ،توقف املعنيون يف وزارة
الخارجية عند بعض االرقام الالفتة .تشري دحروج
اىل ان "التسجيل الكثيف كان متوقعا يف بلدان
مثل اوسرتاليا وكندا وفرنسا والواليات املتحدة
االمريكية ،حيث توجد اكرب الجاليات اللبنانية،
وكان الفتا تسجيل عدد ضئيل من اللبنانيني يف
الربازيل التي تضم اكرب الجاليات اللبنانية يف
العامل (قرابة  7ماليني) اذ مل يتجاوز املسجلون
ثالثة االف لبناين" .وتعيد دحروج هذا العدد
الضئيل اىل انه "يرتتب عىل اللبناين الذي يريد
االقرتاع ان يكون حامال الجنسية اللبنانية بحسب
القانون ،ومثة كثريون من اللبنانيني يف الربازيل
ليس لديهم جنسية لبنانية ،الن التصويت يحتاج
اىل جواز سفر او هوية ،وبالتايل ال متكن املقارنة

النسبة
من مجموع الناخبني
%34.39
%23.03
%16.54
%9.17
%6.02
%5.57
%2.61
%0.52
%0.49
%0.48
%0.45
%0.29
%0.28
%0.09
%0.05
%0.02
%0.00
%0.00

عىل عدد املغرتبني بل عىل نسبة حاميل الجنسية،
وقلة تحملها يف الربازيل .يف حني ان اللبنانيني يف
فرنسا وافريقيا مثال يحملون جميعهم الجنسية
اللبنانية .مثة دول ال تسمح بان يحمل مواطنوها
جنسيتني مثل هولندا وكوبا عىل سبيل املثال
ال الحرص ،لكن املقيمني يف هذه الدول لديهم
الجنسية ،ومثة اشخاص سجلوا يف هولندا وتم
فتح قلم اقرتاع هناك".
يف الخالصة التي تقدمها دحروج ان "عدد
املغرتبني الذين سجلوا يعد خطوة اساسية لوزارة
الخارجية واملغرتبني عىل الرغم من رهان الجميع
عىل فشلها ،وقد ادت اىل نتيجة  92810مغرتبني
مسجلني ما فاجأ الجميع .ولو مددت املهلة لكنا
وصلنا اىل رقم اكرب بكثري .لكن يف االحوال كلها
شكلت هذه النتيجة دافعا اساسيا للتفكري يف
االغرتاب بطريقة مختلفة ،وبات الجميع يحسب
حسابا للمغرتبني اللبنانيني".
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الملف
غاصب مختار

من مراقبة اإلنتخابات إلى إصالح القانون

"الدي" 2550 :عنصرا متطوعًا لـ 6أيار

عند كل استحقاق انتخايب ،بلدي او نيايب ،تتحرض الجمعية اللبنانية من اجل مراقبة
دميوقراطية االنتخابات ("الدي") لتكون الشاهد عىل نزاهتها وحسن تطبيق آلياتها
القانونية واالجرائية .وهي بارشت التحضري ملتابعة االنتخابات النيابية ومراقبتها يف
 6ايار .لكنها تشكو من بعض التعرث نتيجة اسباب تقنية ومالية
ضمن تحضرياتها القامئة منذ اشهر ملراقبة
االنتخابات النيابية ،انجزت "الدي" كتيبني :االول
يتضمن رشح آلية االقرتاع ،وتوزيع املقاعد عىل
الدوائر االنتخابية وكيفية احتساب االصوات.
والثاين يضم اساسيات القانون االنتخايب الجديد
وماذا تغري بني القانون القديم والقانون الجديد،
والروزنامة االنتخابية املفرتضة التي بدأت من
ايلول  2017بتعيني هيئة االرشاف عىل االنتخابات
وتنتهي يف  6ترشين الثاين املقبل بانتهاء عمل
هيئة االرشاف عىل االنتخابات وتعيني هيئة
جديدة ،مرورا باملهل القانونية كاملة وانتهاء والية
املجلس النيايب القديم يف  21ايار املقبل ،وتحديد
اخر مهلة لتقديم الطعون االنتخابية يف  7حزيران.
بدأت الجمعية ايضا تأمني الكادر البرشي لالرشاف
عىل سري العملية االنتخابية ،ومراقبة الحمالت
االنتخابية واالنفاق املايل االنتخايب ،بالتعاون مع
عدد من الجمعيات املعنية يف املجتمع املدين.
املدير التنفيذي لجمعية "الدي" عمر كبول رشح
لـ"االمن العام" دورها وتحضرياتها والعرثات التي
واجهتها ،وتطرق اىل الهدف الذي تطمح اىل
تحقيقه.
■ هل ميكن ان نعرض تحديدا ما هو دور
الجمعية االسايس؟
□ دورها االسايس مراقبة االنتخابات البلدية
والنيابية ،وقد بدأ عام  .1996بعد التطور الذي
حققته الجمعية يف االنتخابات النيابية عام
 ،2005بدأت مراقبة انتخابات مجالس الطالب
يف الجامعات وانتخابات بعض النقابات ،بناء
عىل طلب من ادارات الجامعات والنقابات.
نعقد مع الجامعات مذكرات تفاهم تشمل
مراقبة االنتخابات الطالبية ،واحيانا وضع نظام
انتخايب للهيئات الطالبية .كام عقدنا هذه السنة

مذكرات تفاهم مع الجامعة االمريكية والجامعة
اليسوعية والجامعة اللبنانية  -االمريكية يف بريوت
وجبيل وجامعة هايكازيان وجامعة اللويزة .بعد
تجميع املعطيات املتعلقة بالعمليات االنتخابية
التي راقبناها خالل السنوات املاضية ،وتسجيل
املخالفات التي رافقتها ،ظهرت الحاجة اىل اصالح
النظام االنتخايب .لذا بدأنا ورش عمل حول مسائل
اصالح بعض املواد يف قانون االنتخاب يف محاولة
منا للحد من املخالفات عىل االقل .ظهر للجمعية
دور اخر غري املراقبة هو دور االصالح االنتخايب،
وعقدنا عددا كبريا من اللقاءات يف عدد كبري من
املناطق لرشح ثغر القوانني االنتخابية وما يجب
اصالحه .طرحنا عددا من االصالحات اهمها:
االنتقال من النظام االكرثي اىل النظام النسبي،
خفض سن االقرتاع من  21اىل  18سنة ،الكوتا
النسائية ،اقرتاع غري املقيمني يف لبنان ،وضع
قسيمة اقرتاع مطبوعة مسبقا ،تنظيم االنفاق
االنتخايب ،تنظيم االعالم واالعالن االنتخابيني،
االقرتاع يف مكان السكن ،اجراء االنتخابات يف يوم
واحد يف كل لبنان ،تشكيل هيئة لالرشاف عليها.
ناقشنا هذه االصالحات يف اكرث من  100لقاء يف
السنة مع الوزراء والنواب واالحزاب واملواطنني
لعرض تفاصيلها والحاجة اليها .تبنت "لجنة فؤاد
بطرس" يف اقرتاحها قانون االنتخاب عددا من هذه
االصالحات التي اقرها مجلس النواب يف القانون
الحايل.
■ ماذا اعدت الجمعية من تحضريات ملراقبة
العملية االنتخابية يف ايار املقبل ،وما هي منهجية
عملها؟
□ عام  2017تطور عمل منهجية الجمعية من
مراقبة يوم االنتخابات فقط اىل مراقبة ما قبلها،
اي الحمالت االنتخابية والنشاطات املرافقة لها

من دعاية انتخابية ،ومحتوى االعالم يف مسائل
التحريض عىل العنف وخطاب الكراهية واالنفاق
االنتخايب .نحن نحتاج يف عملية املراقبة اىل نحو
 2550عنرصا متطوعا وعامال بدأ تدريبهم من
منتصف شباط عرب ورش عمل لرشح قانون
االنتخاب ،وآلية املراقبة ،والحيادية االيجابية،
والتزام الصمت يف عملية املراقبة ،والتبليغ عن
املخالفات .يف عملية التبليغ عن املخالفات ،طورنا
آلية العمل عرب استحداث تطبيق للهواتف الذكية
سنطلقه يف مرحلة الحقة .ميكن املواطن استخدام
هذا التطبيق ونحن نقوم بعملية التدقيق
واملتابعة .هذه السنة ادخلنا نوعا مختلفا من
املراقبة يتعلق بنسبة مشاركة النساء يف االنتخابات
ترشيحا واقرتاعا ،وكم امرأة ميكن ان تكون عىل
رأس الئحة مقارنة بالرجال ،وتحديد عديد القوى
االمنية من النساء التي تضمن امن وحسن سري
العملية االنتخابية ،وهذا االمر يتعلق مبوضوع
الكوتا النسائية ملعرفة مدى تقبل املجتمع دور
املرأة ،كام يتعلق بتعميم ثقافة للمجتمع حول
اهمية دور املرأة ومشاركتها يف االنتخابات.
■ متى يبدأ عملكم يف مراقبة االنتخابات ،وهل
اصبحتم مستعدين لذلك؟
□ اطلقنا تحضريات املراقبة من اوخر شباط،
وتزامن ذلك مع بعض التعديالت التنظيمية.
لكننا تأخرنا يف اطالق العملية بسبب تأخر اللجنة
الوزارية املكلفة مناقشة تنفيذ قانون االنتخاب
والخالف الذي حصل حوله ،ونتيجة وجود االرباك
والرتدد لدى القوى السياسية يف خوض االنتخابات.
كام تأخرنا بسبب تلكؤ الجهات املانحة كاالتحاد
االورويب الرشيك االسايس للجمعية واالمريكيني يف
تقديم الدعم ،وهذه السنة قرر االتحاد االورويب
دعم االدارة اللبنانية املرشفة عىل االنتخابات ،اي
وزارة الداخلية وليس الجمعيات املعنية .كذلك
تبلغنا من الجانب االمرييك املعني بهذا املوضوع،
املعهد الوطني الدميوقراطي االمرييك ،عدم امكان
متويلنا هذه السنة نتيجة ظروف داخلية تخص
االمريكيني .لذا نحن منر يف مرحلة عدم التمويل

املدير التنفيذي لجمعية "الدي" عمر كبول.

الكايف ،وهذا يؤثر سلبا عىل جهوزيتنا وتحضرياتنا
وعملنا .ندرس حاليا سبل التمويل وفكرنا يف
التوجه نحو القطاع الخاص والتزمنا سياسة
اساسية للتعاون .كام ان االتحاد االورويب يدرس
سبل التمويل عرب دولة اوروبية ما .مثة اهتامم
باملوضوع من سفارات هولندا واسبانيا والرنوج
وسويرسا واملانيا ،لكن هذه املسألة حساسة جدا.
لذا كان من املفرتض اطالق العمل يف الجمعية
من كانون الثاين املايض لجهة تدريب العنارص
املتطوعة وانجاز التطبيق االلكرتوين للهواتف
الذكية وسوى ذلك من تحضريات ،ولكننا تأخرنا
بسبب نقص التمويل.
■ كيف تتم عملية مراقبة االنتخابات؟
□ نقسم العمل اىل مراحل ،ومثة مرحلة ما قبل
االنتخابات التي نراقب فيها االعالم .يف هذا
املوضوع لدينا رشيك اسايس يف عملنا هو جمعية
"مهارات" التي تتوىل مراقبة االعالم ،واملساحات
املخصصة للمرشحني وهل هناك عدالة يف توزيع
الهواء املبارش بينهم .كام نراقب مع "مهارات" ما
ميكن ان يكون قد غفل عنه قانون االنتخاب ،مثل
الحمالت االنتخابية يف مواقع التواصل االجتامعي
و"الفايسبوك" بشكل اسايس ،الن القانون مل
يلحظ تنظيم وطريقة عمل هذه املواقع التي
ال تنطبق عليها مثال مرحلة الصمت االنتخايب.
سيكون لدينا نحو 250مراقبا موزعني عىل
االقضية ملراقبة الحمالت واملهرجانات االنتخابية،
ولدينا يف هذه املهمة رشيك اسايس هو الجمعية

استحدثنا تطبيقا
للهواتف الذكية لالبالغ عن
املخالفات االنتخابية
سنحدد نسبة مشاركة
النساء ترشيحا واقتراعا

اللبنانية لتعزيز الشفافية ("ال فساد") التي
تراقب االنفاق االنتخايب ،ولكن الدور االسايس هو
مراقبة املخالفات التي تحصل يف يوم االنتخاب.
نحن نركز عىل كيفية حصول االقرتاع النه سيتم
عرب القسيمة االنتخابية املطبوعة سلفا بلوائح
املرشحني ،وبخاصة ان الكثري من املواطنني ال
يعرفون كيفية االقرتاع نتيجة تعقيد العملية
االنتخابية .كذلك نراقب مثال الدعاية االنتخابية
قرب مركز االقرتاع او يف داخله ،والتصويت خارج
العازل ،وضغط املاكينات االنتخابية عىل الناخبني
يف اقالم االقرتاع ،وتدخل رئيس القلم يف العملية
االنتخابية ،وكل هذه االمور مينعها القانون .بعد
انتهاء عملية االقرتاع واقفال الصناديق ،نراقب
عملية الفرز ،وكيفية احتساب عدد االصوات
ووضع املحارض ورفعها اىل لجان القيد العليا ،عىل
ان تتوىل فرق ليلية هذه املهمة.

■ البعض يطرح اشكالية مشاركة املجتمع
املدين يف عضوية هئية االرشاف عىل االنتخابات،
بينام من مهامت الهيئة االرشاف عىل عملكم
خالل االنتخابات .كيف توفقون بني االمرين؟
□ يف االنتخابات السابقة طرح وزير الداخلية
اسم ممثيل املجتمع املدين ،بينام اختاروا حاليا
بني ثالث جمعيات لتمثيل املجتمع املدين،
وهي :اتحاد املقعدين وجمعية "ال فساد"
وجمعيتنا ،وطلبوا من كل جمعية تسمية ممثل
لعضوية الهيئة ،واختاروا ممثلة عن اتحاد
املقعدين هي رئيسة االتحاد سيلفانا اللقيس
رشط ان تعلق عضويتها ورئاستها لالتحاد
مبجرد تعيينها عضوا يف هيئة االرشاف ،وهي
ايضا عضو يف الهيئة العامة لجمعية "الدي"
وقد جمدنا عضويتها اىل حني انتهاء االنتخاب.
نحن ال نقدم دعام تقنيا لهيئة االرشاف بل
نراقب ايضا عمل هيئة االرشاف ،وهنا يحصل
الفصل بني عضوية الجمعية وعضوية الهيئة.
عالجنا هذا التناقض بان متارس سيلفانا اللقيس
مهامتها ودورها كعضو يف هيئة االرشاف وليس
يف اتحاد املقعدين.
■ هل انتم راضون عن تحضريات وزارة
الداخلية ،وهل من تنسيق بينكم وبينها؟
□ نتواصل بشكل دائم مع وزارة الداخلية ،لكن
التنسيق يف استشارة تقنية او يف عمل ميداين
مل يحصل .ال ميكن ان نراقب اداء الوزارة ويف
الوقت ذاته نكون عىل تنسيق معها ،الننا
نعاملها كام نعامل هيئة االرشاف .ويف حال
تم التعاون معها يكون هذا االمر مخالفة
ومسؤولية اخالقية لدورنا كمراقب .لكن اذا
فرضت الحاجة تواصلنا معها حول امر معني
نقوم بذلك ،مثل تقديم نصائح لها حول كيف
يجب ان يكون شكل قسيمة االقرتاع ،وهل
توضع يف مغلف ام ال؟ مبعنى انه يحصل
توضيح او تتم االجابة عن اسئلة او رشح ملسائل
تقنية وال يحصل تبادل خربات وتعاون .بالنسبة
اىل تحضريات الوزارة فهي سائرة بشكل جيد،
مثل مبارشة تدريب املوظفني والتزام املهل اىل
حد كبري .لكن حصل تأخري يف تسمية اعضاء
لجان القيد االبتدائية والعليا ،وتدريب اعضائها
عىل اجراء العملية االنتخابية ،وفرز االصوات
واحتسابها وفق القانون الجديد.
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مقابلة

مارلني خليفة

@marlenekhalife

يف اطار متفجر من التوترات االقليمية،
تضع فرنسا يف طليعة اولوياتها تحصني
لبنان من اي مواجهة ،عرب حض
الحكومة اللبنانية واالفرقاء عىل اعتامد
سياسة النأي بالنفس .وهي ترتصد
ثالثة تحديات تواجهه :التهديد
االرهايب ،معالجة ملف اللجوء السوري،
ايجاد حلول للوضع االقتصادي السيىء
وهو الهدف الرئييس النعقاد مؤمتر
"سيدر" يف باريس

عالقات فرنسا
مع حزب الله طبيعية،
ونحضه على احترام
النأي بالنفس
 14مليون اورو
قدمتها فرنسا منذ
بداية االزمة السورية
السفري الفرنيس يف لبنان برونو فوشيه (تصوير ميشال صايغ).

السفير الفرنسي :ال تو ّترات في جنوب لبنان
الح ّل السياسي في سوريا ال يلوح في األفق
تحاول فرنسا عرب فتح قنوات اتصال مع جميع
االفرقاء اللبنانيني املؤثرين ،ان تسوق لوجهة
نظرها من هذه القضايا والتحديات .يقول
السفري الفرنيس يف لبنان برونو فوشيه يف حوار
مع "االمن العام" ان باريس تعترب حزب الله
حزبا "سياسيا لبنانيا وجزءا من الربملان ومن
الحكومة وتقيم معه عالقات طبيعية" .ويكشف
ان اللقاءات الفرنسية "املنتظمة مع اعضاء يف
هذا الحزب ،تتضمن نقل رسائل وخصوصا من
اجل حضهم عىل احرتام سياسة النأي بالنفس"،
موضحا ان اهتامم فرنسا باستقرار لبنان يعود
يف جزء رئييس منه اىل انخراط باريس يف قوات
"اليونيفيل" يف الجنوب .وهي ال ترصد حاليا
اية توترات غري اعتيادية يف جنوب لبنان ،عىل
الرغم من وصفه الوضع هناك بـ"املتقلب".

يذكر فوشيه يف مقابلته  -التي سبقت سفره
للمشاركة يف مؤمتر "سيدر" -ان اقراض فرنسا
لبنان يف مؤمتر "روما  400 "2 -مليون اورو
لرشاء معدات عسكرية سيستكمل الحقا
مبعدات هي عبارة عن هبات تبلغ قيمتها 14
مليون اورو .وقال ان بالده استقبلت  17الف
الجئ يف غضون  7اعوام من االزمة السورية ،يف
مقابل ما يزيد عن مليون و 500الف يف لبنان.
هنا الحوار مع فوشيه ،السفري االيت من خربة
ديبلوماسية رفيعة ابرزها تعيينه مستشارا ثانيا
يف طهران بني عامي  1997و ،2000ثم تعيينه
مستشارا اول يف الرياض حتى عام .2003
■ كلمة "سيدر" هي مخترص لـ"املؤمتر
االقتصادي للتنمية واالصالحات مع الرشكات"،

ويأيت يف الرتتيب الرابع بعد مؤمترات باريس
( )1وباريس ( )2و باريس ( ،)3وتقول الحكومة
اللبنانية ان تاريخ  6نيسان هو بداية اعامل
املؤمتر التي ستكون متواصلة .فكيف ستتم
املتابعة الفرنسية؟
□ "سيدر" هو مؤمتر اقتصادي يختلف يف تطبيقه
عن سلسلة مؤمترات باريس ،ويهدف اىل مساعدة
لبنان عرب متويل مشاريع تتعلق بالبنى التحتية
التي ستتيح اعادة احياء النمو وخلق فرص عمل،
وليس لالمر اية عالقة مبساعدة املوازنة .يعتمد
مؤمتر "سيدر" عىل القطاع الخاص ،وينطوي من
جهة اخرى عىل اصالحات ينبغي ان تتيح تنقية
الوضع االقتصادي واملايل يف البلد .يف جديده ،انه
يتوخى ادراج آلية متابعة متعددة الطرف وقوية
تتيح احرتام كل االلتزامات التي تم تقدميها.

■ ملاذا نظمت فرنسا هذا املؤمتر قبل اسابيع
من اجراء االنتخابات النيابية يف لبنان يف 6
ايار املقبل؟
□ نعترب مؤمتر "سيدر" عملية تنخرط يف مدة
زمنية ،وتنظيمه قبل االنتخابات النيابية يتيح
اقامة عقد جديد بني لبنان واملجتمع الدويل،
وايضا عقد اجتامعي جديد بني الطبقة السياسية
وبني الناخبني .سيتاح للناخبني اخذ العلم مبا تم
اقرتاحه يف باريس بالنسبة اىل قضايا تهمهم.
وهم يقومون بانتخاب مسؤولني دعموا هذه
املقاربة ،وبالتايل ستكون الحكومة اللبنانية ذات
فضل يف تطبيق هذه املقاربة.
■ يف  24و 25نيسان الجاري سينعقد يف
بروكسل مؤمتر يتناول اللجوء السوري وتداعياته
عىل دول الجوار .ما هو عدد الالجئني السوريني
الذي استقبلتهم فرنسا؟
□ اود بداية االشارة اىل ان لبنان برهن باستقباله
اكرث من مليون ونصف مليون الجئ عن كرم ال
مثيل له .ليس لهؤالء الالجئني اي طموح للبقاء

يف لبنان ،وعليهم العودة اىل سوريا عندما تجتمع
رشوط العودة املستدامة .وحده الحل السيايس
ميكنه تحقيق هذه العودة ،وهو ال يلوح يف االفق
حاليا بكل اسف .بالنسبة اىل فرنسا ،استقبلت
منذ بداية االزمة السورية قرابة  17الف سوري
تحت مسمى حق اللجوء .وتضامنا مع لبنان،
وضعنا قيد التطبيق برنامج اعادة توطني انساين
بالرشاكة مع املفوضية العليا لشؤون الالجئني،
وتهدف اىل استقبال الالجئني السوريني يف
فرنسا بصورة دامئة ،وخصوصا اولئك الذين
يعيشون يف لبنان ويعتربون من الفئات االكرث
هشاشة .يف هذا االطار ،نستقبل الجئني
يحتاجون اىل رعاية صحية شديدة ال ميكن
ان يتحملها لبنان .يستكمل هذا الربنامج كل
االجراءات التي تتيح لهؤالء السوريني املقيمني
يف لبنان ان يقطنوا يف فرنسا.
■ ما هو دور فرنسا يف االستجابة الزمة
النزوح السوري يف لبنان لجهة التعاون مع
املنظامت والبلديات اللبنانية؟

□ تدفق الالجئني اىل لبنان ادى اىل ازمة
انسانية ال سابق لها .لهذا فان فرنسا تتضامن
معه حيث يعترب اليوم اول بلد يفيد من
مساعداتنا يف املنطقة استجابة لتداعيات
االزمة السورية .فقد ساهمنا مبا يوازي 147
مليون اورو كهبات منذ بداية هذه االزمة.
االولوية هي التدخل يف القطاعات التي تتعلق
باملساعدة االنسانية الطارئة (املساعدات
الغذائية ،الحصول عىل املياه ،السكن الخ،)...
باالضافة اىل االهتامم بالشباب (الرتبية،
التدريب املهني ،التوظيف) ،وبقطاع الصحة
والرعاية .هذه املساعدة موجهة اىل جميع
الفئات الشعبية املحتاجة والهشة ،سواء كانت
من الالجئني ام من املجتمع املحيل املضيف.
■ ما هي التوقعات االنتخابية يف لبنان؟ هل
لديكم قلق يف ما يتعلق بشكل برملان 2018؟
□ نحن نحيي اجراء االنتخابات الترشيعية
اللبنانية ،فهي تتوج مسارا من اعادة تفعيل
عمل املؤسسات الذي بدأ فعليا مع انتخاب
العامد ميشال عون رئيسا للجمهورية
اللبنانية ،وبتكليف سعد الحريري رئاسة
الحكومة .عدد املرشحني هو اعىل قياسا
بانتخابات  ،2009وهذا مؤرش عىل حيوية
دميوقراطية ميكننا ان نهنئ اللبنانيني عليها.
اىل ذلك ،فان عدد النساء املرشحات مرتفع ما
يشكل فعليا اشارة ايجابية.
■ تبدو التوترات االقليمية والدولية عالية .هل
من خطر ان تنعكس حربا يف لبنان وخصوصا
يف الجنوب؟
□ اننا نتابع باهتامم الوضع يف جنوب لبنان،
ونحن ال نرصد توترات وخصوصا يف هذه
املرحلة ،حتى لو كان الوضع متقلبا .نحن
متشبثون باالستقرار يف هذه املنطقة ،وهو
يرتكز يف جزء كبري منه عىل قوات "اليونيفيل"
التي ندعم عملها .هذا كان املعنى املوجود
يف التزامنا عند التصويت عىل تجديد تفويض
عملها يف الصيف املايض .وهذا هو ايضا
معنى مستوى االلتزام القوي ضمن قوة
حفظ السالم التي متثلها منذ تأسيسها عام
 ،1978يف حني ان جيشنا اليوم يعمل عىل
مسارح عمليات اخرى.
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■ ماذا عن التعاون يف مكافحة االرهاب مع
الجيش واالجهزة االمنية اللبنانية؟
□ لدى فرنسا مع مختلف هؤالء الالعبني
تعاون ممتاز ،سواء عىل صعيد تبادل
املعلومات او عىل صعيد التدريب .وهذا يشري
اىل مستوى الثقة املمتاز والعايل بني بلدينا.
اىل ذلك ،لدينا سياسة تسويق فرنكوفونية،
وهي سياسة تتيح لنا تزويد اجازات باللغة
الفرنسية العديد من رجال الرشطة اللبنانيني
سنويا .بالنسبة اىل ضباط االمن العام اللبناين
فهم وبعد الخضوع المتحان يتسجلون عىل
مدى عام يف "املدرسة الوطنية العليا للرشطة"
ملتابعة تدريب عايل املستوى مع ضباط او
مفوضني من الرشطة الفرنسية.

استقبلت فرنسا  17الف الجئ سوري ،وعىل الالجئني العودة اىل سوريا بعد توافر الرشوط.

"خريطة الطريق" الفرنسية لالصالح
فصل املبعوث الفرنيس الخاص لشؤون املتوسط السفري بيار دوكان ،الذي نظم فاعليات
ّ
مؤمتر "سيدر" يف باريس ،يف خطاب له القاه يف "مؤمتر االستثامر والتنمية" يف بداية اذار
الفائت ،خريطة الطريق الفرنسية للنهوض باالقتصاد اللبناين .وهنا ابرز االصالحات التي
تعول عليها فرنسا بحسب ما رسدها دوكان الذي اشار اىل ان فرنسا متيز بني فرتتني من
االصالح ،قبل وبعد مؤمتر "سيدر".
اما ابرز االصالحات السابقة النعقاد املؤمتر فهي:
ـ اعتامد موازنة  2018التي متهد الطريق لتوحيد املوازنة الحقيقية يف املستقبل.
ـ املوافقة الربملانية عىل املشاريع التي تتوافر لها املساعدات الدولية فعليا.
ـ املوافقة املتعلقة بقانون املياه.
ـ موافقة الحكومة عىل املراسيم التقنية التي يتطلبها املجلس االعىل للخصخصة والذي
اصبح االن مسؤوال عن الرشاكات بني القطاعني العام والخاص ،ملامرسة مهامته الجديدة
الخاصة بالرشاكة بني القطاعني العام والخاص.
ـ التعيينات يف السلطات التنظيمية (االتصاالت السلكية والالسلكية ،والطاقة ،والطريان
املدين) التي يعيق عملها نقص االعضاء املطلوبني.
االصالحات التي تيل انعقاد مؤمتر "سيدر" هي:
• زيادة االيرادات الرضيبية.
• خفض العجز يف املوازنة.
• اصالح بعض االعانات التي تعود بالفائدة عىل الجميع.
• مكافحة الفساد واصالح كهرباء لبنان.

■ طاملا رددت ان وضع الرشعية يجب ان
يتوطد يف لبنان .هل تلمحون بكالمكم اىل حزب
الله؟ كيف تصف عالقة فرنسا مع الحزب؟
□ بالنسبة الينا من االسايس ان تكون كل
مؤسسات الدولة اللبنانية قوية وقادرة ،وهذا
هو الرشط الرئييس الذي ال غنى عنه لالستقرار
يف لبنان .لهذا السبب تدعم فرنسا الجيش
واالجهزة االمنية اللبنانية التي قامت بعمل
ممتاز خصوصا يف ما يتعلق مبحاربة االرهاب.
ونحن نتمنى ان تتوافر لهذه املؤسسات وسائل
تتيح توطيد االمن وبسط سلطتها عىل كاملة
عىل االرايض اللبنانية .وهذا ايضا معنى التزام
فرنسا يف مؤمتر "روما  "2الذي انعقد يف 15
اذار الفائت .اذكر ان وزير اوروبا والعالقات
الخارجية جان -ايف لودريان اعلن يف "روما "2
فتح خط اقراض بقيمة  400مليون اورو ملصلحة
الدولة اللبنانية ليك تتمكن من رشاء معدات
عسكرية فرنسية ستكون بهدف تحصني االمن
يف لبنان .ان هذه القروض ستستكمل الحقا
مبستحقات جديدة من املعدات الفرنسية تبلغ
قيمتها  14مليون اورو من الهبات .انه االستثامر
االهم لفرنسا يف هذا املجال ،يف بلد يف حوض
البحر االبيض املتوسط .اما يف ما يخص حزب
الله ،فنحن نعتربه حزبا سياسيا لبنانيا ،وهو جزء
من الربملان ومن الحكومة ونقيم معه عالقات
طبيعية .نحن نلتقي بشكل منتظم اعضاء يف
هذا الحزب وننقل اليهم رسائل وخصوصا من
اجل حضهم عىل احرتام سياسة النأي بالنفس.
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مقابلة
غاصب مختار

مشكالت التعليم في القطاعين العام والخاص بال حلول

يف لبنان ،حيث اختلط لبعض الوقت
االستيعاب بالقوى املسلحة واالدارة
والتعليم .ثم جاءت غابة من الترشيعات
لتعقد عمل الوزارة واملدارس ،ولتنىشء
طبقات متنوعة من املدرسني واملعلمني،
مختلفة من حيث مستوى اجازاتهم
ورواتبهم ،فاختلط الحابل بالنابل .وجاء
القانون  46لسلسلة الرتب والرواتب
ليحاول تسوية االوضاع والحقوق معا،
لكنه ترك ثغرا تتعلق باملتعاقدين
والفروقات بني حاميل اجازات تعليمية
وجامعية وغريها يف القطاعات املتعددة
للتعليم الرسمي واملهني والتقني ،ناهيك
مبلف ضخم اسمه "املستعان بهم" ،بعضهم
يعلم لبنانيني وسوريني قبل الظهر ،والبعض
االخر يعلم سوريني بعد الظهر.

وزير التربية 200 :ألف فرصة عمل ألكثر من مليون طالب
شهد امللف الرتبوي خالل السنوات املاضية مشكالت عدة ترضر منها الطالب واالهايل ،من بينها لجوء وزارة الرتبية اىل منح
الطالب افادات نجاح للشهادات الرسمية نتيجة انقطاع املعلمني عن تصحيح املسابقات بسبب عدم تلبية مطالبهم ،عدا عن
مشكلة ارتفاع اقساط املدارس الخاصة
رغم مرور اكرث من خمس سنوات ،مل يجد
املسؤولون املعنيون حلوال جذرية للمشكلة
التي يعاين منها القطاع الرتبوي ،فشهدت
االعوام الفائتة ارضابات وتحركات مطلبية
لالساتذة والطالب واهاليهم يف ظل ارتفاع
االقساط بنسب عالية ،عدا عن مشكلة
عدم تعيني االساتذة املتعاقدين الناجحني يف
امتحانات مجلس الخدمة املدنية .مل تشفع
سلسلة الرتب والرواتب التي اقرت العام
املايض يف الحد من هذه التحركات .اذ ال
يزال املعلمون يطالبون بزيادة عىل الرواتب
مبا يعادل ست درجات.
للداللة عىل اهمية ملف الرتبية والتعليم
وتأثريه البنيوي عىل لبنان واقتصاده ،تكفي
معرفة ان القطاع يضم مليونا و 200الف
تلميذ وطالب مدريس وجامعي ،فيام ال
يتجاوز عدد فرص العمل يف القطاعني العام
والخاص  200الف ،ما يحتم الرسعة يف
معالجة املشكالت املستعصية.
وزير الرتبية والتعليم العايل مروان
حامدة قدم اقرتاحات عدة ملعالجة بعض
املشكالت القامئة ،بعضها نجح كليا وبعضها
جزئيا .لكن ال يزال هناك ربط نزاع بني
الوزارة والحكومة من جهة ،وبني املعلمني
واملدارس الخاصة من جهة ثانية .املفيد
يف االمر ،ان املطالب فتحت ابوابا للحوار
املستدام كانت موصدة بني اطراف االزمة،
ما ادى اىل حلحلة بعض امللفات والتمهيد
لحل اخرى ،السيام ان وزارة الرتبية تكب
عىل معالجة هذه املشكالت التي ادت
اىل ضغوط كبرية حالت دون بت الحلول
رسيعا .وجاءت مشكلة النازحني السوريني
لتزيد من الضغوط واالعباء عىل القطاع
التعليمي الرسمي يف كل مراحله.
"االمن العام" استمعت من الوزير حامدة

اىل ابرز ما يعانيه القطاع الرتبوي والتعليمي
من مشكالت ،دفعته اىل وصف وزارته بانها
"وزارة اشغال شاقة وليست وزارة تربية".
حتى انه اعتكف عن حضور جلسات
مجلس الوزراء بسبب التأخر يف بحث
امللف الرتبوي باكمله يف جلسة خاصة.
■ ينقسم امللف الرتبوي اىل اقسام عدة.
لنبدأ مبشكالت وزارة الرتبية اداريا ووظيفيا؟
□ مالك وزارة الرتبية موضوع منذ
خمسينات القرن املايض .لذا هناك نقص
هائل حاليا يف كادر الوزارة التي كربت
وتضخمت ،فيام عدد املوظفني حاليا اقل
بكثري مام يجب ان يكون عليه .حتى لو
كان مالكها كامال ،فهو مل يعد يكفي نظرا
اىل دخول وظائف جديدة وانواع عمل
جديدة حديثة ،عدا عن زيادة عدد املدارس
الرسمية بشكل كبري ايضا .لذا نستعني
حاليا بعدد كبري من املعلمني املتخصصني،
ومبجلس الخدمة املدنية للتوظيف ،لكنه
ال يوفر العدد الكايف من االداريني الالزمني
يف الفئات االوىل والثانية والثالثة ،ويحصل
تأخري كبري يف تلبية طلباتنا .لوال االستعانة
باملعلمني واالساتذة املتعاقدين لحصل عجز
كبري ،خاصة مع وجود برامج للوزارة تقوم
بها بالتعاون مع املنظامت الدولية ،وعىل
الرغم من وجود المركزية ادارية يف الوزارة
من خالل املناطق الرتبوية يف املحافظات
ولها صالحيات .لكن هذه املناطق تحتاج
اىل زيادة عدد الكادر العامل فيها مع
نشوء وظائف جديدة السيام يف اختصاص
املعلوماتية ،ومثة ضغط كبري عليها النها
تقوم بالكثري من االعامل نيابة عن الوزارة.
القطاع كبري جدا ويعد مبئات االالف بني
موظفني ومعلمني وطالب .اشري هنا اىل ان يف

املديرية العامة للتعليم العايل مثال ،ال يوجد
اال املدير العام ويعاونه بعض املعلمني ،علام
انها مديرية تعنى بكل الجامعات ومعاهد
التعليم الخاص يف لبنان.
■ ما هو عدد املوظفني الذي تحتاج اليه
الوزارة حاليا؟
□ ال نستطيع ان نحدد بدقة قبل التأكد
من عدد الشواغر يف املالك القديم.
جرت محاوالت عدة قبل اعوام بالتعاون
مع املنظامت الدولية ،ووضعت مناذج
لهيكلية جديدة للوزارة .لكن مل يصل اي
منوذج منها اىل مجلس النواب يف صيغة
مرشوع قانون ،الن تعديل املالك يحتاج
اىل قانون جديد .اخر مرشوع هيكلية
اجرته رشكة املانية كان يضم مواقع وانواع
عمل جديدة ،لكنها مل تصل اىل مركز
القرار .وزارة الرتبية توازي جيشا كامال.
هي الثانية من حيث العديد بعد الجيش
والقوى االمنية .ازداد علينا يف السنوات
املاضية ضغط مشكلة النازحني السوريني
ومتطلباتهم بعدما اصبح عدد التالمذة
السوريني يفوق عدد التالمذة اللبنانيني
يف املدارس الرسمية ،وهؤالء لهم بنية
ادارية خاصة ،ويستهلكون مباين املدارس
وتجهيزاتها وكل يشء فيها حتى حنفيات
املياه واملراحيض .هذا االمر يفرض علينا
ضغطا كبريا .لكن مسؤولية التالمذة
النازحني اخالقية ووطنية وعاملية ،الن
لبنان ظهر امام العامل كمساهم كبري يف
معالجة ازمة النازحني ،ليك ال نصل اىل جيل
كامل غري متعلم ومعرض للمنزلقات ومنها
االرهاب .لذلك يكمن دورنا االنساين يف
تهيئة هؤالء للعودة اىل بلدهم واملساهمة
يف اعادة اعامره.

وزير الرتبية والتعليم العايل مروان حامدة.

■ كم يبلغ عدد مالك الوزارة حاليا؟
□ يبلغ عدده نحو  42الف موظف اداري
واستاذ مع املتعاقدين .هناك من نسميهم
"املستعان بهم" الذين يتولون تدريس
النازحني .لكن املشكلة ان قانون سلسلة
الرتب والرواتب اوقف التوظيف والتعاقد
فرتة موقتة ،وكلام احتجنا اىل التعاقد مع
معلمني اصبح لزاما الطلب من مجلس
الوزراء اصدار قرار لتلبية الحاجات النوعية.
■ ما هي ابرز مشكالت القطاع الرتبوي؟
□ مشكلة مطالب املعلمني يف كل املراحل
الرسمية ،االبتدايئ واملتوسط والثانوي
واملهني ،والتعليم الخاص ،ومشكلة ارتفاع
االقساط ،تطبيق القانون  515الذي ينظم
موازنات املدارس ويقسمها بني رواتب
وتطوير املباين وتفعيل الصيانة ،وهو
يتعلق ايضا بدور لجان االهل املعنية
بتوقيع موازنات املدارس التي ال متر من
دون توقيعها واال تذهب اىل القضاء او
قضاء العجلة.
■ ما هو حجم االعباء عىل الوزارة؟
□ تعاظمت االعباء االدارية واملالية
واللوجستية نتيجة النزوح وانضامم

الوظائف الجديدة
ادت الى نقص كبير
في كادر الوزارة

نحو  300الف تلميذ سوري اىل القطاع
التعليمي الرسمي ،بني تعليم رسمي
نظامي وتعليم غري نظامي ،اي التعليم
يف مكان االقامة سواء يف القرى او يف
املرس ع"
املخيامت .هناك "نظام التعليم
ّ
للتالمذة الذين انقطعوا عن التعليم
بسبب الحرب ،ونحن نقوم بتأهليهم
ليواكبوا مستوى اعامرهم ولينضموا اىل
النظام العام الحقا .نحن نعتز بانه مهام
كانت الظروف والصعوبات ،نهيىء بني
النازحني جيال نتمنى ان يعيد اعامر القطر
السوري الشقيق عند انتهاء االزمة.
■ كيف تصف مشكلة املعلمني وطرق حلها؟
□ مشكلة املعلمني ترتاكم تداعياتها منذ
االستقالل اساسا ،وبعد الحرب االثيمة

■ كيف تعملون عىل حل املشكلة السيام
مشكلة املتعاقدين؟
□ حللنا مشكلة املتعاقدين بالتجديد لهم
سنة ،يف تسوية مع وزير املال بالنسبة اىل
تحسني اجر الساعة وفق اقرتاح وضعته
بنفيس ،وهو يف مستوى زيادة  4االف
لرية للساعة يف انتظار موافقة وزير املال
عىل قيمة الزيادة .املهم انهم سيقبضون
رواتبهم قريبا .اما تثبيت املتعاقدين ،فهو
يتعلق بوضع ترشيعات جديدة ،وساحاول
خالل الفرتة الباقية من عمر املجلس النيايب
الحايل ان نقر هذه الترشيعات يف الهيئة
العامة ،ومنها قانون ال بد منه لتثبيت
الفائزين يف امتحانات مجلس الخدمة
املدنية بني عامي  2015و .2016علام ان
القطاع التعليمي يف حاجة اىل زيادة يف عدد
املعلمني الذين يدخلون كلية الرتبية ويتم
تثبيتهم يف املالك ،نتيجة التطور الحاصل
حاليا واملرتقب الحقا يف القطاع.
■ ماذا عن مشكلة املدارس املجانية التي
تدعمها وزارة الرتبية والبعض يسمونها
دكاكني تعليمية؟
□ ال ،ليست كلها دكاكني .هناك مدارس
مجانية خاصة كثرية موجودة لدى كل
الطوائف ،ومعظمها يوفر تعليام
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مقبوال وبكلفة مقبولة .لكن عدم تعيني
عدد كاف من املفتشني الرتبويني يجعل
الرقابة عىل هذه املدراس صورية برغم
محاوالت التفتيش املركزي مشكورا تغطية
هذا القطاع .يبلغ متوسط كلفة املدارس
املجانية بني  80و 85مليار لرية ،اي ما
نسبته بني  %2او  %3من موازنة وزارة
الرتبية .لكنها توفر فرص تعليم لنحو 110
االف تلميذ ويف مناطق نائية وهذا رقم
كبري .يجب معالجة ملفها بالرقابة الدامئة
من دون تصنيف عشوايئ مسبق بني دكان
ومدرسة محرتمة.
■ ارتفعت الرصخة بسبب مشكلة االقساط
وطلب املعلمني يف القطاع الخاص زيادة
رواتبهم؟
□ مشكلة االقساط يف القطاع الخاص
ناجمة عن تداعيات قانون السلسلة عىل
القطاع الخاص ،وحيث تتالزم حرية التعليم
من جهة ووحدة الترشيع مع القطاع العام
من جهة اخرى .وحدة الترشيع تعود اىل
عام  ،1956وانا لن اقبل كوزير للرتبية
بالفصل بني القطاعني العام والخاص ،وقد
وقفت مع االساتذة ونقاباتهم ،اال انني
اعرتف ان املدارس  -ليس كلها وليس تلك
التي زادت اقساطها سنة فسنة  -تواجه

ال وجود اال للمدير العام يف املديرية العامة للتعليم العايل.
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مشكلة التوازن االقتصادي .االهل يف هذه
الحالة االقتصادية الرديئة ،حيث مل تتالزم
زيادة الرواتب يف القطاع العام مع اي
حركة رواتب للقطاع الخاص ،يواجهون
مشكلة سيولة حادة وال يستطيعون يف
معظم االحيان اللحاق بالتضخم الحاصل
باالسعار عموما ،واالقساط املدرسية
خصوصا .لذلك كان اقرتاحي لحل مشكلة
الزيادة رفع مرشوع قانون اىل مجلس
الوزراء مل يبت حتى االن ،يقيض بجدولة
الزيادات عىل االقساط عىل ثالث سنوات،
مع حفظ حقوق االساتذة كاملة يف نهاية
السنوات الثالث ،وعدم ادخال اي زيادة
عىل االقساط اال الزيادة الناعمة وفق

ثمة ملف ضخم اسمه
املعلمون "املستعان
بهم" لتعليم السوريني
املدارس املجانية ليست
دكاكني ،وبعضها تعليمه
وكلفته مقبوالن

الرضورة .بعد التدقيق يف موازنات املدارس،
ومعالجة االوضاع املادية للمدارس حالة
بعد حالة ،فاذا ارادت واستطاعت الدولة
ضخ مبلغ بقيمة  120مليار لرية للمساعدة
عىل اجتياز السنة االوىل مثلام طالب غبطة
البطريرك املاروين ،فانا ال امانع ،لكن اريد
ان اذ ّكر بان التعليم الرسمي موجود ملن
يريد تعليام مكفوال وغري مدفوع.
■ لكن مثة شكوى من تدين مستوى التعليم
الرسمي؟
□ تطوير القطاع الرسمي التعليمي
جار ،وكان سيسري بوترية اكرب لوال العبء
املفاجىء لعدد كبري من الطالب السوريني
يزيد عن عدد الطالب اللبنانيني .فكام
هو السؤال هو الجواب ،ال بد من احرتام
القانون ،وال بد من جدولة االعباء ،وال بد
من ايجاد الضوابط واملراقبة.
■ حرية التعليم مكفولة يف الدستور ،لكنها
تحولت اىل مشكلة لها خلفيات وجذور
طائفية ومناطقية .كيف تقارب وزارة
الرتبية هذه املسألة؟
□ صحيح ان حرية التعليم مكفولة يف
تقص يف
الدستور ،والدولة اللبنانية ال ّ
مساعدة املوظفني االداريني والعسكر
والقضاة وغريهم مبساعدات مدرسية
سخية ،وهي تقوم من جهة بتعليم رسمي
مجاين لالبتدايئ واملتوسط ،ومتول  -وهذه
مفارقة  -موظفيها ومعلميها لوضع اوالدهم
يف مدارس خاصة .مثة امور كثرية تجمعت
لتجعل ملف الرتبية والقطاع التعليمي
الذي يضم مليونا و 200الف تلميذ وطالب
مدريس وجامعي ،وليس لدينا اال  200الف
فرصة عمل يف القطاعني العام والخاص،
هو القطاع االكرث تأثريا عىل مستقبل لبنان
واقتصاده .هذا امللف يوجب تخصيص
جلسات ملجلس الوزراء طالبت بها ومل
احصل عليها ،لكني قلتها يف احدى الجلسات
اين مل استفز احدا بهذا الطلب ،بل اردت
حامية الجميع بدءا من الطالب واهلهم
وصوال اىل حامية الحكومة من تداعيات قد
تضع االنتظام االجتامعي يف خطر.

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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إنتخابات حاصلة واستحقاقات فاصلة:
إقتصاد ونازحون واستراتيجيا دفاعية

قد تكون االنتخابات املقبلة اول انتخابات وفق القانون النسبي .لكن نتائجها
واالفراح واالتراح التي ستولدها قد تدفع مبن تبناها اىل التخيل عنها ،وقد تجعل
القابلني مبردودها يطلبون اكرث .ستكون انتخابات ملرة واحدة واخرية واستثنائية،
عىل قياس ما كان يحصل يف العقود الثالثة من انتخابات مفصلة عىل املقاس
والقياس املناطقي والزعامايت واملذهبي
درجنا ،منذ اطلقها ترششل عبارة شهرية ،عىل
تردادها" :يف السياسة ليس هناك عدو دائم او
صديق دائم بل مصلحة دامئة" .الجميع منشغل
باالنتخابات ،وكل يشء يف سبيلها يهون ويستأهل
املناورة واملغامرة وحتى املقامرة .املبادئ تحتاج
اىل منظار عايل الدقة لرصدها يف حأمة هذه
املعركة واالهداف غالبا ما تتقلب وفق املصلحة
االنية واالهداف املستقبلية .الحليف خصم يف
منطقة ،والغريم رشيك يف دائرة ،والرشيك مرتدد
يف دائرة اخرى .متاهة تحتاج اىل خريطة طريق
ومصابيح انارة للخروج منها ساملا ،غامنا مبا تيرس
من مقاعد يف املجلس ومصاعد اىل السلطة.
ستجري االنتخابات يف ظل حرب عاملية تجارية
اعلنها الرئيس االمرييك دونالد ترامب عىل رشكائه،

ويف حأمة الخالفات التي ترضب اركان االدارة
االمريكية .تجري االنتخابات وسط اشاعات لئيمة
تس ّوق النهيار اقتصادي ومايل يف لبنان عرب تشبيه
االقتصاد اللبناين باالقتصاد اليوناين ،االمر الذي
دفع بحاكم مرصف لبنان رياض سالمة اىل تأكيد
العكس ،واىل تبيان ان اليونان مل يكن لديها قطاع
مرصيف قوي وقطاع خاص حيوي واحتياطات
كبرية بالعمالت االجنبية .وحذر من ان ضخ هذه
االشاعات الكاذبة من شأنه ان يؤثر سلبا عىل
االسواق واالستثامرات املوعودة والفوائد ،مؤكدا
ان "االمور تحت السيطرة وستبقى".
ستجري االنتخابات قبل مؤمتر سيدر (كام يفرتض)
الذي يوجب التعاطي معه كمعرب ايجايب ،لكنه
مرشوط باجراءات اصالحية وتعزيز دور القطاع

املجتمع الدويل ينأى عن ازمة النازحني كام تربأ من ازمة الالجئني.

الخاص وتصغري حجم القطاع العام وزيادة
النمو وفرص العمل ،وخفض العجز وحل مأساة
الكهرباء وملهاة النفايات ،وترشيد االنفاق ووقف
التوظيف العشوايئ واملشاريع االرتجالية ،وابعاد
القضاء عن السياسة وعرصنة االدارة ،واطالق
الالمركزية االدارية المناء املناطق .االهم االهم
مكافحة الفساد افة االفات وعلة العلل.
ستجري االنتخابات والبلد يعاين من ركود تجاري
واقتصادي ،وتراجع يف النمو وبطالة متفشية،
وهجرة شبابية غري مسبوقة ،واستهتار واستصغار
لالزمة غري مربر عىل الرغم من التحذيرات
واالنذارات ،كأن االنتخابات هي املنفذ والخالص
واالنقاذ ،ال ليشء اال النها استحقاق سيحصل وفق
الروزنامة املوضوعة ،واحدى املعجزات املنجزة
للطبقة السياسية تسجل لها يف خانة "املآثر
التاريخية".
ستحصل االنتخابات واملجتمع الدويل ينتظر
موازنة  2018التي كان يفرتض ان تتضمن وفق
خرباء ماليني واقتصاديني مشهود لهم بالخربة
والكفاية وبعد النظر ،خفضا اجامليا للنفقات
العامة عىل االجور والرواتب عرب اعادة النظر يف
رواتب املوظفني الحكوميني وتقليص مكافآت
العمل االضايف وبدالت السفر واملصاريف غري
املجدية والعالوات ،وخفض رواتب القطاع العام،
ورفع الرسوم والرضائب عىل القيمة املضافة (اكرث
من نقطة) وعىل السيارات املستوردة واملحروقات
والكامليات ،وخفض رواتب القطاع العام وترسيح
غري املنتجني واملنتفعني واملحسوبني عىل فالن او
عالن .هذه االجراءات تعني شيئا واحدا واساسيا،
وهو ان الشعب اللبناين سيدفع من راحته ورزقه
ولقمة عيشه مثنا النقاذ اقتصاد بالده ،يف حني ان
ذلك هو من مسؤولية الدولة الغائبة واملتغربة.
كام ان انتظار دخول لبنان يف التجربة املؤملة من
الرتاجع الحتمي الذي يقود اىل خسارة كبرية ،من
شأنه تهديد االمن االجتامعي واالقتصادي والسلم
االهيل ،ما يحتم حامية الطبقة الوسطى والحد
من نسبة الفقر ومعالجة ازمة النازحني السوريني

تكهنات مبكرة مبا ستكون عليه مرحلة ما بعد االنتخابات النيابية.

الذين يشكلون اقتصادا موازيا وكيانا اجتامعيا
حارضا يف املشهد اللبناين بكل تداعياته وحساباته
وحساسياته.
الجميع يح ّمل الدولة مسؤولية الكهرباء واملياه
والنفايات واالستشفاء والتعلم والطبابة .لكن
اللبنانيني  -او قل رشيحة كبرية منهم  -ال يعطونها
اسبابا تخفيفية علام انها تعطي نصف كهرباء
لبنان لالجئني والنازحني ،وكذلك املياه واالستشفاء
والطبابة والنفايات التي ينتجها مليونا نازح والجئ
ال فرق بينها وبني النفايات اللبنانية .باتت املدارس
اللبنانية تضم اعدادا ملحوظة من النازحني ما
يطرح اكرث من مشكلة يف اكرث من منطقة.
اللبنانيون ال يتعاطفون مع الدولة اللبنانية التي
تنوب عن املجتمع الدويل املقرص تقصريا فادحا
يف التعاطي الجدي والفعال مع قضية الالجئني
والنازحني .بات لزاما عىل الدولة ان تعوض النقص
يف املساعدات والتعليم واالستشفاء والطبابة
واملأكل واملرشب واملسكن ،فيام املجتمع الدويل
يقف  -ورمبا عن عمد وقصد  -متفرجا عىل
تحول لبنان قنبلة دميوغرافية  -اجتامعية  -امنية
 سياسية اقليمية سيكون النفجارها دوي هائلولشظاياها رضر كبري.
املجتمع الدويل ال يريد اكرث من ابعاد لهيب ازمة
الربيع العريب عنه ،ونار النازحني عن حدوده
وقنبلتهم داخل مجتمعاته .هو مستعد  -ويف
غالب االحيان بالكالم  -النه يقدم من الوعود

الكثري ومن الجهود القليل ،وهو يكرر ما فعلته
بعض الدول العربية واملجتمع الدويل مع لبنان
قبل ويف اثناء الحرب املشؤومة فيه :ابعاد النار
اللبنانية قدر االمكان عن الدول العربية وعن
االنشغاالت االوروبية بازماتها الداخلية وامريكا
باهتامماتها النفطية واالرسائيلية والرشق اوسطية
عىل حساب لبنان والقضية والفلسطينية .كان
املخطط توطني الفلسطينيني يف لبنان .فشل
املخطط وقاتل اللبنانيون دفاعا عن ارضهم
وديارهم ودفعوا القامئني باملرشوع اىل اعادة النظر
والتموضع واالنتشار ،وها هم يعيدون الكرة اليوم
بعد  4عقود مع النازحني السوريني الذين يفوقون
بخمسة اضعاف اعداد الفلسطينيني يف لبنان .القارة
العجوز اوروبا تعرتف وتقر بانها باتت تستحق
هذه التسمية بعد تراجع الوالدات فيها اىل نسبة
مخيفة ،تجعل منها بالفعل قارة مستوردة لليد
العاملة ،واال واجهت مصري االمرباطوريات الزائلة
وااليلة اىل االفول يف وجه املد الصيني والتوسع
االمرييك والعناد الربيطاين .يف وقت تشهد الدول
العربية واالسالمية ثورة والدات وكثافة سكانية
يف ظل انعدام التنمية االجتامعية وغياب اي
توزيع عادل للرثوات وتداول للسلطة والحريات
الفردية وعمل االحزاب والجمعيات وتجمع
امللكيات والرثوات يف ايدي افراد ومجموعات
عىل حساب مئات ماليني العرب يف امة يعيش
اكرث من ثالثة ارباعها تحت خط الفقر ونصف

مواطنيها واطفالها ال يتقنون القراءة والكتابة.
ستحصل االنتخابات يف لبنان ،والتوطني
الفلسطيني يف لبنان هاجس يعود ومؤرشات ال
تطمنئ لجهة التطورات االقليمية يف ملف الرصاع
الفلسطيني  -االرسائييل ويف ضوء خطة السالم
االمريكية املسامة "صفقة القرن" ،والتي من
بنودها تثبيت الفلسطينيني يف اماكن اقامتهم
الحالية والغاء حق العودة ،اضافة اىل التطورات
اللبنانية املتعلقة بتحريك امللف الفلسطيني عىل
مستوى االحصاءات الرقمية املنخفضة وخدمات
االونروا االيلة اىل الذوبان كام يبدو.
ستجري االنتخابات ،وبنيامني نتنياهو املحارص
بتهم فساد واملهدد مبسريته السياسية ،يصارع من
اجل البقاء ويسعى اىل الهرب نحو صفقة ترامب
او انتخابات مبكرة او حرب مع حزب الله ولبنان
تحت ذرائع البلوك رقم  9وسالح الحزب وحضور
ايران املتعاظم ودور الرئيس السوري بشار االسد
الثابت يف املعادلة السورية.
ستحصل االنتخابات ،ولبنان يف خضم رصاع جديد
ولعقود رمبا يف البحر املتوسط والرشق االوسط
عنوانه النفط والغاز ومئات مليارات الدوالرات
التي يسيل لها لعاب الدول الكربى والرشكات
الضخمة والكارتيالت املفرتسة ،وستكون بوابة
لحروب جديدة  -ناعمة او خشنة  -بني دول
املنطقة من مرص اىل تركيا اىل قربص اىل سوريا اىل
لبنان اىل العدو االرسائييل.
ستجري االنتخابات ،لكن وضع املالية العامة
متعب والعجز مرهق والديون متعاظمة واملدارس
ال تغطي الزيادات واالهايل ال يتحملونها واملصارف
توقفت عن اعطاء قروض سكنية ،وازمة املياومني
مستمرة وازمة جديدة تطل برأسها من بوابة
الضامن االجتامعي مع تنيه االتحاد العاميل العام
اىل توجه الحكومة نحو الغاء النص املتعلق برباءة
الذمة للمؤسسات املنتسبة اىل صندوق الضامن
يف موازنة .2018
ستحصل االنتخابات ،والتجاذبات والتوقعات وشد
الحبال بدأت منذ االن حول رئاسة املجلس النيايب
ورئاسة الحكومة بعد االنتخابات ،والتكهن املسبق
 مع يقني مستغرب  -بان والدة حكومة ما بعداالنتخابات ستكون عسرية وبأن عنوان املرحلة
املقبلة سيكون :ترصيف االعامل ...واالسرتاتيجيا
الدفاعية التي ربط مؤمتر روما تقديم القروض
للبنان بالرشوع فيها.
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توترات على خط تركيا ـ قبرص ـ مصر ـ إسرائيل ـ لبنان

الغاز والنفط على نار شرق املتوسط
كأن منطقة الرشق االوسط ال تكفيها اسباب وعوامل كثرية للرصاع مكدسة ومتوارثة عىل مر تاريخها الحافل بالنزاعات والحروب،
حتى يضاف اليها ملف النفط والغاز املكتشف حديثا ،وعىل نطاق واسع يف حوض رشق البحر املتوسط ،ليصبح واحدا من ابرز
عنارص الرصاع االقليمي ومكوناته لسنوات وعقود مقبلة
عندما يكون الرصاع عىل النفط والغاز
ورصاع مال ونفوذ ومصالح ،فانه يكون
حادا ورشسا وخطرا ،وتصبح فيه كل
االحتامالت والخيارات واردة ،مبا يف ذلك
خيار الحرب لتصفية الحسابات وفرض
قواعد اللعبة .ومبا ان الحديث جار عن
احتامل وجود احتياطات كبرية من النفط
والغاز يف املنطقة ،فان قضية ترسيم
الحدود البحرية يف رشق املتوسط تبدو
معقدة وشائكة وسببا لتوترات ونزاعات
عىل اكرث من محور وصعيد.
تحظى منطقة الرشق االوسط باهمية
اسرتاتيجية كبرية يف املشهد السيايس
االقليمي ،ويف حسابات الدول الكربى،
النها غنية باملوارد الطبيعية ،خصوصا
النفط والغاز .باتت تحظى باالهتامم
االقليمي والعاملي يف مجال الطاقة بعد
االكتشافات الهائلة للغاز الطبيعي
فيها ،والتي يرى خرباء نفط انها ستكون
من اهم مكامن الطاقة يف العامل خالل
السنوات القليلة املقبلة (تقدر بـ120
تريليون مرت مكعب و 1,7مليار برميل
من النفط) .وقد بات ملف التنقيب عن
الغاز يف رشق البحر املتوسط محور رصاع
جديد يتصدر املشهد السيايس الحايل،
ومصدرا لتوترات ونزاعات وحروب اكرث
خطورة من حروب املياه التي كانت
متوقعة يف املنطقة منذ اكرث من ثالثة
عقود ،والتي تراجعت امام حروب
اكتشافات الغاز والنفط.
لطاملا كانت منطقة الرشق االوسط
عموما ،ومنطقة رشق املتوسط خصوصا،
ساحة لرصاع جيوسيايس اقليمي وعاملي.

غري ان هذا الرصاع اخذ منحى جديدا بعد
اكتشاف االحتياطات الضخمة من الغاز
فيها ،ما ادى اىل تداعيات جيوسياسية
جديدة ،وعملية اصطفاف جديدة للقوى
االقليمية والدولية ،ترافقت مع مزيد
من التوتر فيها وصب املزيد من الزيت
عىل حروبها ،خصوصا بسبب الغياب
الكامل للحدود البحرية بني الكثري من
هذه الدول التي مل ترسم بعد ،وبسبب
وجود الغاز والبرتول عىل عمق واحد يف
رشق املتوسط ،ويف حوض واحد ميتد بني
مرص وارسائيل وفلسطني ولبنان وسوريا
وتركيا واليونان وقربص ،ولذلك فان من
يبدأ باالستخراج اوال يكون يف امكانه ان
يستخرج حصته وحصص الدول املجاورة
من هذا الحوض .وهو ما بارشته ارسائيل
منذ اعوام بخالف دول املنطقة االخرى
املنشغلة برصاعاتها ومشكالتها الداخلية.
تطورت االحداث رسيعا حول ادعاء كل
دولة احقيتها يف الحصول عىل الغاز
والنفط ،ودخلت الدول املطلة عىل
السواحل الرشقية للبحر املتوسط سباقا
محموما يف ما بينها للبحث والتنقيب
عن الغاز يف املياه العميقة بهدف تأمني
احتياطاتها من الطاقة وتثبيت حقوقها
التاريخية.
قبل نحو  27سنة ،وتحديدا منذ
تسعينات القرن املايض ،تسارعت وترية
استكشاف النفط والغاز يف رشق البحر
املتوسط ،انطالقا من حوض النيل يف
املنطقة االقتصادية املرصية الخالصة،
اىل حوض املرشق ،او كام سامه جغرافيو
العرب بـ"حوض الشام" .علام انه يغطي

مياه غزة وفلسطني ورشق قربص وسوريا
ولبنان .مل تتوقف اعامل االستكشافات
التي توج اخرها باكتشافات تتجاوز 32
تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي
يف حقل ظهر من رقعة رشوق الواقعة
شامل حوض النيل املرصي .وتقوم رشكة
"ايني" االيطالية بتطوير هذا الحقل
الذي يتوقع ان يبدأ االنتاج فيه عام
 2019ليغدو مركزا اقليميا للغاز يف
رشق املتوسط .وهي تخطط الستخدام
منصة وانابيب يف الحقل لتصبح محور
الصادرات بعد ربطه بحقول قريبة
وذات احتياطات محدودة نسبيا ،علام
انها ال متلك الجدوى االقتصادية الكافية
للتصدير اىل اوروبا.
ونظرا اىل اهمية هذا املرشوع ،وانسجاما
مع اهدافها االسرتاتيجية يف املنطقة،
وقعت رشكة "روسنفت" اخريا صفقة مع
الرشكة االيطالية لرشاء نسبة  %30منه،
ببليون و 250مليون دوالر .اما بالنسبة
اىل لبنان فقد دخلت رشكة "نوفاتك"
الروسية برشاكة بنسبة  ،%20يف مقابل
 %40لكل من رشيك "ايني" االيطالية
و"توتال" الفرنسية ،للتنقيب واستثامر
للرقعتني رقم  4يف الشامل ورقم  9يف
الجنوب .كام اعلنت نيقوسيا رسميا عىل
لسان وزير الطاقة يورجوس الكوتريبيس
عن اكتشاف حقل كبري للغاز يف البلوك
السادس من املنطقة االقتصادية الخالصة
لقربص ،يف تكوين مامثل لحقل ظهر
الكائن قبالة السواحل املرصية.
تداخل الحدود البحرية بني مرص
وارسائيل وقربص ولبنان وتركيا واليونان،

منطقة الرشق
االوسط ستكون
من اهم مكامن
الطاقة يف العامل.

خلف رصاعا خفيا وتسابقا للفوز بالغاز
يف البحر املتوسط ،خصوصا بني ثالث
قوى رئيسية هي مرص وتركيا وارسائيل.
بات واضحا ان الغاز بات ميثل احدى
ابرز وسائل التوظيف السيايس لتصفية
الحسابات السياسية بني القوى االقليمية:
• تركيا مل تدخل رسميا بعد مجال انتاج
النفط والغاز ،ومل توفق يف تكوين اي
تحالف يف رشق املتوسط ،نظرا اىل التوتر
القائم بينها وبني قربص يف الجزء الشاميل
لها الذي احتلته تركيا يف سبعينات القرن
املايض ،وترفض االعرتاف باحقية قربص
يف املنطقة االقتصادية الخاصة لها.
تعرتض بقوة عىل ترسيم حدود جزيرة
قربص البحرية مع عدد من دول الجوار،
يف ظل تكريس انقسام شطري الجزيرة

اصبحت ايران العبا
اقليميا بعد سنوات
العزلة والعقوبات
اسرائيل تسعى الى
ان تصبح "امبراطورية غاز"

منذ عام  1974بحجة تهديد مصالح
جمهورية قربص الرتكية التي ال تعرتف
بها سوى انقرة ،وترفض االتفاقات التي
عقدت بني قربص وارسائيل اللتني بدأتا

بالفعل يف بسط نفوذهام واستغالل
بعض الحقول ،وبني قربص ومرص التي
وقعت عام  2013لرتسيم الحدود
البحرية.
وتكمن مصالح تركيا بالحصول عىل
مصدر جديد للطاقة باعتبارها االكرث
استريادا للغاز يف املنطقة ،وبامرار خط
انابيب عرب اراضيها اىل اوروبا ،خصوصا
ان تسييل الغاز لنقله عرب البواخر
مكلف نسبيا يف ظل تهاوي اسعار النفط
العاملية ،بينام متديد انابيب من ارسائيل
مرورا بقربص ومنها اىل تركيا وصوال اىل
اوروبا يبقى االجدى اقتصاديا .وهو اقل
كلفة من انبوب غاز قد ميتد من فلسطني
مرورا بقربص واليونان ،وصوال اىل اوروبا.
• ارسائيل التي متاطل يف ترسيم
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الحدود البحرية مع لبنان وسوريا
والفلسطينيني ،تسعى اىل ان تصبح
"امرباطورية غاز" مصدرة للغاز لكل دول
العامل ،والتحرر من تبعيتها نفطيا لدول
اخرى ،خصوصا وان النفط يف غالبيته يف
يد العرب ،لذلك تحاول ايجاد مصادر
بديلة .التنقيب عن الغاز الطبيعي
والنفط يف اعامق املتوسط يأيت يف هذا
االطار ،السيام ان هناك ابحاثا كثرية منها
امريكية اظهرت وجود حقول ضخمة
يف اعامق املتوسط ما يساعد ارسائيل
عىل االكتفاء ذاتيا وتصدير الغاز اىل
دول اخرى .واخريا ،يدور نزاع بني لبنان
وارسائيل عقب اعالن لبنان عن االستثامر
النفطي يف املنطقة البحرية البلوك رقم ،9
وتدعي ارسائيل ان لها حقا فيه الن جزءا
منه يقع يف منطقتها االقتصادية الخالصة.
لبنان متمسك بحقوقه يف البلوك  9ويرص
عىل االستفادة من االحتياطات املحتملة
تحت البحر يف منطقة االمتياز  9محل
النزاع.
• مرص عززت موقعها بصفتها مركزا
اقليميا للطاقة بعد اكتشافها الغاز يف
حقل ظهر االكرب يف املتوسط باحتياطات
غاز ضخمة ( 30تريليون قدم مربع)،
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والذي تحول اىل وجهة جديدة مهمة
لرصاع رشكات الطاقة العاملية .علام
انها وقعت اتفاقا مبدئيا مع قربص ملد
خط انابيب ميتد بني البلدين ،وهذا
االتفاق له ميزة تنافسية يف ضوء وجود
تسهيالت التخزين واملنتجات البرتولية
والبرتوكيميائية ،وخيارات نقلها رشق
وغرب الخليج والبحر املتوسط ،ما
يجذب استثامرات اخرى والعبني من
دول مجاورة يف كل مجاالت الصناعة
البرتولية ،وستزود قربص مرص من انتاج
حقل "افروديتي" الذي يحتوي عىل
نحو  4,5تريليون قدم مكعبة من الغاز.
كام انها وقعت اتفاق استرياد الغاز من
ارسائيل بهدف اعادة تشغيل محطتني
لتسييل الغاز ،وتسوية قضايا التحكيم

تحظى منطقة الشرق
االوسط باهمية
استراتيجية في حسابات
الدول الكبرى

خرائط املسح الجيولوجي يف رشق املتوسط تنبئ مبناورات واطامع.

الدويل ،وتحويل البالد اىل مركز اقليمي
للطاقة.
هذه الصفقة ستحقق ملرص قيمة
اقتصادية مضافة ،وسيكون العائد عليها
كبريا (سيتيح ملرص الحصول عىل نحو
ملياري دوالر سنويا يف مقابل التسييل).
كام ستساعدها عىل ربط الغاز القربيص
اليوناين مبحطات االسالة لتصديره اىل
اوروبا .وستشمل الفائدة االقتصادية
املرصيني واملستثمرين االجانب ،علام ان
ارسائيل سرتبح كثريا من هذه الصفقة.
تهدف مرص من وراء هذا االتفاق اىل
جذب الغاز الخام املكتشف يف كل من
قربص وارسائيل ولبنان ودول املنطقة
االخرى ،ومعالجته يف منشآتها قبل
اعادة تصديره او استغالله يف الصناعات
املرصية.
كل هذه املعطيات اقلقت تركيا ورفعت
من درجة التوتر يف املنطقة ،وسلطت
الضوء عىل التوترات يف شأن الرثوات
البحرية يف رشق البحر املتوسط التي
تقدر قيمتها مبئات املليارات من
الدوالرات .يف هذا االطار ،تصاعد الرصاع
وتفاقم يف الفرتة االخرية مع ارسال
تركيا سفينة ابحاث اىل منطقة التنقيب
املشرتكة مع قربص الرتكية واليونانية
مدعومة بقوة بحرية ،منعت اعامل حفر
تعاقدت عليها قربص مع رشكة "ايني"
االيطالية ،محذرة الدول والرشكات من
التنقيب عن الغاز يف املنطقة البحرية
الواقعة قبالة سواحل قربص ،مؤكدة
ان هذه املناطق تقع ضمن املنطقة
السيادية لرتكيا او للقبارصة االتراك.
لكن التحركات الرتكية تتعارض مع
االعراف الدولية ،ومجرد محاولة منها
الثبات نفسها امام قربص ،املعرتف بها
دوليا ،وسعيها وراء مزاعم بانها رئيسة
الرشق االوسط الجديد .تركيا لن تستطيع
التنقيب عن الغاز يف املنطقة االقتصادية
الخالصة ملرص السباب قانونية عدة،
منها ان االتفاق بني مرص وقربص اودع
يف االمم املتحدة ،وروعيت فيه املعايري
الدولية واتفاق االمم املتحدة للبحار.

مصالح تركيا يف الحصول عىل مصدر جديد للطاقة.

تركيا :لغة التهديد والوعيد العسكرية
يف خطوة تصعيدية من جانب تركيا للخالفات حول التنقيب عن النفط والغاز يف رشق
البحر املتوسط ،اعرتضت قطع بحرية تركية سفينة حفر تابعة لرشكة "ايني" االيطالية
كانت يف طريقها للتنقيب عن الغاز املكتشف اخريا يف املياه القربصية ،كام جددت التأكيد
عىل عزمها القيام بكل الخطوات الالزمة من اجل الحفاظ عىل حقوق تركيا والقبارصة
االتراك ،ومنع اتخاذ خطوات احادية يف رشق البحر املتوسط .وقد اجربت السفينة عىل
قطع رحلتها اىل جنوب جزيرة قربص حيث الحقل الغازي ،وينتظر طاقمها تعليامت من
ادارة الرشكة يف روما .وبقيت حكومة قربص عىل اتصال مستمر مع الحكومة االيطالية
ورشكة النفط االيطالية "ايني" يف ما يتعلق بالتحركات الرتكية الجديدة يف املنطقة
االقتصادية الخالصة لقربص ،التي وصفتها بـ"االستفزازية" ،وتعتقد ان روما سوف تتوىل
حل هذه املسألة .وقامت الحكومة القربصية ايضا باطالع االتحاد االورويب والواليات
املتحدة عىل هذا التطور.
واعلنت تركيا عزمها عىل القيام بكل الخطوات الالزمة من اجل الحفاظ عىل حقوقها
وحقوق الشطر الشاميل من الجزيرة القربصية او ما تسمى "جمهورية شامل قربص الرتكية".
جزيرة قربص املتوسطية مقسمة اىل شطرين منذ عام  :1974االول هو "جمهورية قربص
الشاملية" التي ال تعرتف بها سوى انقرة ،والثاين "جمهورية قربص" املعرتف بها عامليا
والعضو يف االتحاد االورويب.
وهدد الرئيس الرتيك رجب طيب اردوغان بالتدخل العسكري ضد اليونان وقربص يف بحر
ايجة والبحر املتوسط ما مل تتوقف االوىل عن انتهاك املياه االقليمية الرتكية ،والثانية عن
انشطة البحث والتنقيب عن النفط والغاز يف منطقة رشق البحر املتوسط ،وسط دعوات
من االتحاد االورويب النقرة بالتوقف عن القيام بانشطة ترض بعالقات حسن الجوار .وقال
اردوغان يف الربملان الرتيك ،بلهجة تهديد ،يف كلمة امام اجتامع الكتلة الربملانية لحزب
العدالة والتنمية الحاكم" :نحذر من يتجاوزون حدودهم يف بحر ايجة والبحر املتوسط،
ويقومون بحسابات خاطئة مستغلني تركيزنا عىل التطورات عند حدودنا الجنوبية".

هناك اتفاقات مامثلة وقعت بني دول
املتوسط ،وال تستطيع تركيا ان تنازع
فيها ايضا ،مثل اتفاق ترسيم الحدود
بني قربص وارسائيل عام  ،2010وترسيم
الحدود بني قربص ولبنان عام ،2007
ثم مرص وقربص ،وجميعها يتوافق مع
اتفاق االمم املتحدة لقانون البحار الذي
اعتمدته الجمعية العامة لالمم املتحدة
عام .1982
وترى اوساط مرصية ان االعرتاضات
الرتكية ال تتعلق بتقسيم الحدود البحرية
بني مرص وقربص الذي تم عام  ،2003بل
باتفاق تقاسم مكامن الغاز املشرتكة بني
البلدين املوقع يف عام  ،2013وتحديدا
فيام تراه حقا لقربص الشاملية يف
عائدات قربص من التنقيب عن الغاز يف
كل املياه املحيطة بالجزيرة .وان تركيا
تعرتض عىل احتكار قربص اليونانية كل
عائدات الغاز لدولة قربص (بشقيها
اليوناين والرتيك) يف تقاسم تلك املناطق
مع مرص ،من دون ان يكون هناك
وجود لحقوق قربص الرتكية (الشاملية)،
الفتة اىل انه "يف كل االحوال ،فان تركيا
ال تعرتض ،بل تعرتف باتفاق ترسيم
الحدود املرصية  -القربصية املوقع يف
شباط  ،2003وتطالب تركيا بحق شامل
قربص يف حقل "افروديت" ،الذي تم
اكتشافه يف املياه التي تنازلت عنها مرص
لقربص مبقتىض ذلك االتفاق .ونطاق
التحركات الرتكية الراهنة تقع داخل
الحدود القربصية ،وفق اتفاق  ،2003وال
تأثري له عىل االطالق يف ما يتعلق باعامل
التنقيب داخل الحدود املرصية".
وفيام مل يستبعد مراقبون تطور الخالف
اىل مواجهة وصدام بني مرص وتركيا
وقربص بسبب التنقيب عن الغاز يف املياه
االقليمية ،مع اعالن تركيا بدء التنقيب عن
الرثوات الكامنة داخل مياهها االقليمية،
الذي اعتربه البعض مثابة اعالن حرب.
هناك من يستبعد ان يتطور الخالف
اىل درجة االصطدام ،عىل رغم ان الدول
ارست سفنها الحربية يف مياه املتوسط.
لكن هناك خشية من دخول اطراف
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اخرين يف الرصاع ،ويف مقدمها ارسائيل
التي ستقف اىل جانب مرص وقربص ،ما
سيعقد االزمة ورمبا يؤدي ارجاء عمليات
التنقيب واالستخراج حتى يتم التوافق
وترسيم الحدود برىض االطراف جميعهم،
وليس بشكل ثنايئ.
تقول قراءة قانونية يف كنوز رشق املتوسط
ورصاعات الحدود البحرية ،ان خرائط
املسح الجيولوجي يف رشق املتوسط
تنبئ بخرائط عالقات دولية ترتسم
فوقها تحالفات ومناورات واطامع.
املفارقة يف هذه الخرائط الجيولوجية
الجديدة انها مبقدار ما صنعت الفرحة
والتفاؤل لدى بعض شعوب املنطقة
مثل مرص ولبنان ،فانها المست االعصاب
السياسية واالقتصادية لدول اخرى مثل

تركيا وارسائيل فبدت مأزومة متوترة.
اكتشاف الرثوات الجديدة يتزامن مع
بروز خريطة من التنافس والرصاع عىل
منطقة رشق املتوسط ،النها مركز الثقل
العاملي الجديد النتاج وتصدير الغاز
االقل كلفة وارضارا بالبيئة .لعل هذه
املتغريات تقدم تفسريا للتنافس املحموم
بني القوى العاملية واالقليمية حول
سوريا .فمن يضع اليوم قدما يف سوريا
يسعى اىل ان يحصل غدا عىل قسيمة
اشرتاك يف ثروة رشق املتوسط ،حني تضع
الحرب اوزارها وتنطلق الرشكات العاملية
الكربى للتنقيب عن الغاز والنفط قبالة
سوريا.
ال شك يف ان النفط والغاز وموارد
الطاقة هي من اهم عنارص الجذب

اهتمام روسي بغاز الشرق االوسط
مبا ان حوض البحر املتوسط هو بني املناطق "االغنى" يف العامل بالغاز ،ومن ميلك سوريا
ميلك الرشق االوسط وبوابة اسيا ،ومفتاح بيت روسيا (وفق كاترين الثانية) ،واول طريق
الحرير (بحسب اسرتاتيجيا الصني) ،فهو يستطيع ان يتحكم بالنظام االقتصادي العاملي.
من هنا ميكن معرفة االسباب الحقيقية لتمسك روسيا بوجودها يف سوريا والذي قد
ميتد اىل اكرث من  100سنة ،مبوجب اتفاقات وقعتها مع نظام الرئيس بشار االسد ،وهي
مستعدة لخوض حرب عاملية من اجل استمرار نفوذها والحفاظ عىل مصالحها يف هذه
املنطقة الحيوية.
ومبا ان الهدف االسرتاتيجي هو تصدير الغاز عرب االنابيب اىل اوروبا ،برزت تركيا عقدة
الحل يف املعادلة ،خصوصا وانها تضغط لتكون جزءا من االتحاد االورويب ،وورقة الطاقة يف
يدها وهي متحمسة جدا لالمساك باالمن "الطاقوي" االورويب .وقد تسارعت الخطوات
بتوقيع االتفاقات بني موسكو وانقرة ،وكذلك الخطوات التنفيذية ،حيث تم انجاز نحو
 170كيلومرتا من انابيب خط "السيل الرتيك" جرى مدها تحت مياه البحر االسود .ويتكون
املرشوع من خطني ،يخصص احدهام لنقل الغاز اىل تركيا لتلبية حاجاتها والثاين لنقل الغاز
الرويس اىل اوروبا عرب االرايض الرتكية .وسجلت موسكو انجازات ايجابية يف الرصاع الدويل
واالقليمي عىل اسواق الغاز العاملي ،ال عىل غاز املتوسط فقط ،مستفيدة من نفوذها
املتزايد يف املنطقة العربية وتطورات مصالحها السياسية واالقتصادية مع تركيا ،فضال عن
تحالفها املهم واملتني جدا مع الصني.
ينطلق االهتامم الرويس من ان القرن التاسع عرش كان "قرن الفحم" ،وجاء بعده النفط يف
القرن العرشين ،ونعيش حاليا يف القرن الحادي والعرشين ،حيث يشكل الغاز مادة الطاقة
الرئيسة ،سواء لجهة البديل الطاقوي نتيجة تراجع احتياط النفط عامليا ،او لجهة اهمية
الطاقة النظيفة .لذلك فان السيطرة عىل مناطق احتياط الغاز يف العامل ،يعد بالنسبة اىل
القوى القدمية والحديثة ،اساس الرصاع الدويل يف ابعاده االقليمية.

التي تستقطب نفوذ الدول ورصاعتها،
السيام منطقة الرشق االوسط بابعادها
االسرتاتيجية وثرواتها الطبيعية وممراتها
املائية .وقد شكلت منطقة الرشق
االوسط نقطة استقطاب اسرتاتيجية منذ
اعوام طويلة للعديد من الدول التي
تتنافس عىل مصادر الطاقة ،وكذلك
جعل العديد من دول املنطقة ذات
تأثري يتعاظم بابعاده الجيوسياسية عىل
خريطة التحالفات يف منطقة الرشق
االوسط .اليوم ،ويف ظل الرصاعات عىل
االدوار يف الواقع الدويل الجديد ،حيث
يتداخل السيايس باالقتصادي ،نجد سباقا
محموما بني الدول لتحصني مكتسباتها
من املوارد الخام ،وهذا ما يفرس تراجع
اسعار النفط.
ومع توقيع االتفاق النووي االيراين مع
الدول الخمس الكربى ،اصبحت ايران
العبا اقليميا ال ميكن تجاهله بعد اعوام
من العزلة والعقوبات .وعىل الرغم من
االنكفاء االمرييك عن املنطقة يف ظل
سياسة الرئيس االمرييك السابق باراك
اوباما وغياب القطبية االحادية ،فان
البعد االقتصادي والبحث عن مواقع
جديدة يف حركة االقتصاد العاملي ال يزال
هو املتحكم مبسار الكثري من مجريات
االحداث والوقائع .من هنا كان التدخل
الرويس املبارش عىل خط االحداث يف
سوريا ،والتحالف الذي انشأته السعودية
لالمساك باليمن كحديقة خلفية لحدودها
وممراتها املائية ،وكذلك التحالفات التي
ترسم تحت عنوان محاربة االرهاب
والتطرف .كل هذه العناوين والتحالفات
والحراك الدويل تجاه املنطقة وقضاياها
يصب يف خانة حامية املصالح االقتصادية
للدول ،ويف سعيها الحثيث اىل تأمني
خطوط نقل النفط والغاز اىل دولها،
وفتح اسواق جديدة للسلع واملنتجات،
وكذلك يف الحفاظ عىل حصة من املوارد
واملكتسبات مع اي تسوية محتملة ،يف
حال التوصل اىل صيغة حلول او تسويات
للقضايا وامللفات الشائكة.
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أكبر عملية عسكرية للجيش ض ّد اإلرهاب فيها

نار مصر تلتهب في صحاري سيناء

مساحتها تعادل  6امثال مساحة لبنان ،لكنها ال تشكل سوى  %6من مساحة مرص .اكرب همومها .تشغل بال اكرث من مئة
مليون مرصي ،وقلوبهم .نظام الرئيس عبدالفتاح السييس يبدو عىل محك االحداث الدموية التي تشهدها شبه جزيرة
سيناء بصحاريها وجبالها .الجيش املرصي مكلف اوسع عملية عسكرية فيها ،لرضب الجامعات املسلحة .لكن املعركة
تبدو طويلة وشاقة
عىل مر التاريخ ،تعاملت مرص مع امنها
القومي عىل انه ميتد من القرن االفريقي
جنوبا ،نحو جبال طوروس يف االناضول
شامال .حتى عندما كانت تنهمك يف
ازماتها الداخلية ،كانت املخاطر تعيد
تذكريها بهذه الحدود الواسعة للرؤية.
كان الكاتب العريب الكبري محمد حسنني
هيكل ،دائم التذكري للمرصيني بان امنهم
ال ميكن ان يكون منعزال عن هذه الحدود
الجغرافية.
كانت سيناء معربا للعديد من هذه
املخاطر منذ ما قبل الحيثيني ،واملعركة
الشهرية معهم يف قادش (يف سوريا) قبل
امليالد ،مرورا بغزو املغول ،ومعركة عني
جالوت ،وصوال اىل زحف الجيش املرصي
نحو االستانة يف القرن التاسع عرش .وقبل
نحو الفي سنة قبل امليالد ،كانت حدود
مرص متتد من االناضول شامال اىل القرن
االفريقي ،ومن الصحراء الليبية غربا اىل
نهر الفرات رشقا ،ما جعلها االمرباطورية
االكرب يف التاريخ يف ذلك الوقت.
دار العديد من معارك مرص خارج
حدودها الحالية ،النها كانت تعكس
هذا االحساس بالبعد الجغرايف لالمن
القومي املرصي .سيناء كانت بشكل كبري
مدخال محتمال للنار .اسمها كام يعتقد
البعض مشتق من اسم الهة قدمية هو
اسم اله القمر سني ،فيام يعترب اخرون
ان معناها "الحجر" لكرثة جبالها .وقال
اخرون ان اسمها يف الهريوغليفية القدمية
"تورشيت" اي ارض الجدب والعراء!

مع ذلك ،فهي يف الرواية الدينية ،حيث
تلقى النبي موىس الوصايا من الله.
زادت اهمية سيناء عامليا منذ شق قناة
السويس التي شكلت منعطفا يف حركة
التجارة العاملية.
لهذا ،والسباب كثرية ،تختزن سيناء الكثري
من املعاين التاريخية والدينية ،باالضافة
اىل االهمية الجيوسياسية االستثنائية
بربطها بني قاريت اسيا وافريقيا ،وارتباطها
بالبحر املتوسط والبحر االحمر.
يف القرن العرشين ،الحروب من اجل
فلسطني ،دارت رحاها عىل تراب سيناء.
وقبلها كانت املرسح الذي شهد "العدوان
الثاليث" (فرنسا وبريطانيا وارسائيل).
وتحولت سيناء اىل الخارصة الرخوة
لالمن املرصي ،منذ ما بعد "معاهدة
كامب ديفيد" ايام الرئيس السابق انور
السادات ،والتي نصت عىل حضور امني
رمزي للدولة ،برعاية وضامنات امريكية.
تنامى الخطر من داخلها ،وفيها ،رويدا
رويدا .اجتمعت كل العوامل لتشكيل
تربة خصبة لتكون النريان هذه املرة،

الهجمات االرهابية
في سيناء سبقت
"الثورة املصرية"
عام  2011بسنوات

من داخل سيناء .غياب الوقاية االمنية
للحكومات املتعاقبة ،عودة ما سمي
"املجاهدين العرب" من حرب افغانستان
يف الثامنينات ،انفتاح سيناء عىل عامل
السياحة الواسع يف بيئة تتسم باملحافظة
والعادات العشائرية ،خسارة القبائل
الكثري من اراضيها ،عدم شمول ابناء سيناء
وقبائلها االبرز اي السواركة والرميالت
والرتابني واملساعيد بالطفرة االقتصادية
التي حققتها مناطق املنتجعات وتدفق
عليها ماليني السياح العرب واالجانب،
بعدما استعادت مرص ارايض سيناء من
االحتالل االرسائييل يف الثامنينات.
اال ان العديد من الخرباء املرصيني
يعتربون ان حال قطاع غزة الذي كان
واقعا تحت االحتالل االرسائييل املبارش،
ثم الحقا تحت الحصار االرسائييل
الكامل ،ساهم بشكل كبري يف تأجيج بذور
التوتر والنقمة .كام ان عودة العديد
من "الجهاديني" من العراق بعد سقوط
بغداد يف العام  ،2003اىل مرص ،ساهم يف
انتشار افكار التكفري والتطرف ،سواء من
خالل الدعاة يف منابر دينية ،او من خالل
قياديني عسكريني ،عملوا عىل تشكيل
خاليا عسكرية .لكن الطامة الكربى كام
يرى محللون كانت يف سقوط مخازن
االسلحة الهائلة التي كانت لدى نظام
الزعيم الليبي معمر القذايف يف ايدي
الفصائل املسلحة املختلفة ،اذ اظهرت
التحقيقات الحقا ان الكثري منها جرى
تهريبه اىل مرص ،واىل سيناء تحديدا.

سيناء تربط بني قاريت آسيا وافريقيا

اال انه بخالف ما هو شائع بأن خطر
االرهاب يف سيناء ظهر يف مرحلة ما بعد
"الثورة املرصية" عام  ،2011فان الوقائع
تشري اىل ان الهجامت االرهابية طاولت

مناطق مختلفة من سيناء ،وخصوصا
مناطق السياحة منذ ما قبل ذلك بسنوات
عدة .عام  ،2004وقعت تفجريات يف
طابا ونويبع اوقعت  30قتيال .بعدها

بعام ،هزت رشم الشيخ سلسلة تفجريات
اوقعت نحو  300ضحية بني قتيل
وجريح ،واعلنت "كتائب عبدالله عزام"
املرتبطة بتنظيم "القاعدة" مسؤوليتها

خطر في غرب مصر
يتزايد خطر مواز عىل الحدود الغربية ملرص مع ليبيا ،قد يؤدي اىل
نشوب حرب جديدة عىل االرهاب هناك.
وقد عزز املسلحون خالل االشهر االخرية حضورهم قرب الحدود
املرصية مع ليبيا ،والتي يعربونها بسهولة مبساعدة بعض القبائل املحلية
املتعاطفة معهم ،ويعززون صفوفهم من خالل انضامم املسلحني

القادمني من العراق وسوريا ،حيث تم تدمري "الدويلة" التابعة لتنظيم
"داعش" .ظهر هناك تنظيم "انصار االسالم" ،املرتبط بجامعات مسلحة
يف ليبيا ،وقد بايع تنظيم "القاعدة يف بالد املغرب االسالمي" .ويقود
"انصار االسالم" عسكري مرصي ،مستقر يف مدينة درنة الليبية ،قاتل يف
صفوف تنظيم "والية سيناء" التي بايعت "داعش".
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تنظيما "القاعدة"
و"داعش" موجودان
في سيناء

تعتبر سيناء املورد
االساسي للثروة املعدنية
في مصر

عنها .ثم بعدها بعام ايضا ()2006
وقعت تفجريات يف منتجع دهب اوقعت
عرشات الضحايا.
كانت فكرة استهداف السياح بدأت يف
الظهور منذ التسعينات ،اي خالل عهد
الرئيس السابق حسني مبارك .اذ كانت
الجامعات االرهابية املتعددة تعتقد ان
رضب القطاع السياحي يحقق هدفني
اساسيني :اوال تشويه صورة استقرار
النظام عامليا ،وثانيا الحاق االذى مبوارد
النظام املالية من القطاع السياحي
املزدهر .لهذا ،وقع اسوأ هجوم ارهايب
واالكرث دموية يف  17ترشين الثاين عام
 1997يف ما عرف بـ"مذبحة االقرص"
حيث قتل  58سائحا اجنبيا معظمهم
سويرسيون اضافة اىل  4مرصيني قرب
معبد امللكة حتشبسوت.
العديد من التنظيامت املسلحة ظهرت
يف صحراء سيناء الواسعة ومدنها وبني
عشائرها .اىل "جامعة عبدالله عزام" التي
والت تنظيم "القاعدة" ،ظهرت تنظيامت
مثل "الجامعة االسالمية" و"تنظيم
التوحيد والجهاد".
ومن املعلوم ان قائد "تنظيم الجهاد"
امين الظواهري اعلن خالل التسعينات
التحالف مع زعيم تنظيم "القاعدة"
اسامة بن الدن ،وشكال يف افغانستان
ما عرف بـ"الجبهة العاملية لقتال اليهود
والصليبني" .التنظيم املوحد ،كام هو
معروف ،سيعلن مسؤوليته بعد سنوات
قليلة عن هجامت  11ايلول  2001يف
الواليات املتحدة.
هناك ايضا "مجلس شورى املجاهدين"
و"اجناد مرص" و "جند االسالم" و"انصار

 60الف جندي يشاركون يف "العملية الشاملة سيناء ."2018

جند الله" .عام  2014اعلنت جامعة التحدي االمني الذي شكلته التنظيامت
"انصار بيت املقدس" يف سيناء عن تغيري الجديدة يف سيناء ،انها تعلمت من
اسمها اىل "والية سيناء" ،واعلنت الوالء تجارب جييل االرهابيني ،االول والثاين من
فرتة السبعينات والتسعينات ،يف تنظيم
لزعيم "داعش" ابو بكر البغدادي.

العسكري" الذي حكم مرص بعد اطاحة
حسني مبارك ،اراد احتواء التوتر يف
العالقة مع جامعة "االخوان املسلمني"،
وسمح ،كام فعل ايضا الرئيس محمد
مريس الحقا ،من خالل قرارات عفو
باطالق املئات من املعتقلني االسالميني
الذين كان مبارك قد سجنهم يف السنوات
السابقة .ويعتقد ان العديد من هؤالء
املعتقلني جرى "ادلجتهم" او تنظيمهم
يف خاليا رسية ،خالل سنوات السجن
اىل جانب عتاة القياديني يف الجامعات
االرهابية ،وملا خرجوا يف اطار الصفقة مع
"جامعة االخوان" ،انخرط كل منهم يف
مهامت موكلة من بينها تنظيم الصفوف
خالياها معتمدة االسلوب العنقودي يف والخاليا املسلحة يف سيناء وغريها.
التجنيد والتنظيم والعمل ،لتجنب تدمري لعل التطور االكرث خطورة متثل يف تفجري
التنظيم يف حال اخرتاقه امنيا.
طائرة ركاب مدنية تقل اكرث من 200
يقول صحافيون مرصيون ان "املجلس سائح رويس يف ترشين االول ،2015

اهلها ومواردها

مذبحة مسجد الروضة االكرث دموية يف مرص.

يقدّ ر عدد سكان شبه جزيرة سيناء بحواىل  700الف نسمة ،يرتكزون يف شامل سيناء ويف
جنوبها .غالبية هؤالء من البدو ،ومن عشائر الرتابني والسواركة والعزازمة والحويطات.
يعتقد املؤرخون ان جذور اهايل سيناء تعود اىل فلسطني والجزيرة العربية والحجاز
ونجد واليمن ،اتوا بعد الفتح االسالمي اىل مرص واستقروا فيها.
تعترب سيناء املورد االسايس للرثوة املعدنية يف مرص .حول خليج السويس تنترش ابار
النفط التي يصل االحتياطي فيها اىل اكرث من مليون الف طن مرتي.
اىل النفط ،تتميز سيناء برثواتها من املعادن مثل النحاس والفوسفات والحديد والفحم
واملنغنيز ،اضافة اىل كميات من اليورانيوم .كام تحتوي عىل اجود انواع الفريوز املوجود
يف العامل .لهذا اطلق عليها "ارض الفريوز".
اما ابرز املناطق السياحية يف سيناء ،فهي رشم الشيخ ودهب ورأس سدر ونويبع
وطابا ،فيام يعترب دير سانت كاترين احد االماكن السياحية الدينية املميزة يف وسط
جبال سيناء.

بعيد اقالعها من مطار رشم الشيخ .مثل
الهجوم االرهايب رضبة قاصمة للسياحة
املرصية.
غري انه يف ترشين الثاين  ،2017وقع
الهجوم االكرث دموية يف سيناء ويف مرص،
وتحديدا ضد جامع الروضة التابع
للصوفيني يف مدينة العريش ،حيث قتل
املسلحون اكرث من  300من املصلني .مل
يكن هذا الهجوم ،الوحيد وال االخري ،اذ
ال تزال سيناء تشهد هجامت ضد قوات
االمن والجيش.
لكن دماء مذبحة مسجد الروضة هزت
مرص كلها ،عىل بشاعتها ،وعىل جرأة
املسلحني يف ارتكاب جرميتهم بالطريقة
التي جرت فيها .الرئيس عبدالفتاح
السييس كلف رئيس اركان حرب القوات
املسلحة الفريق محمد فريق حجازي
ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار،
يف  29ترشين الثاين  ،2017القضاء عىل
االرهاب يف سيناء خالل ثالثة اشهر.
كغريها من العمليات الكربى للقوات
االمنية ،مل تحقق الحسم املرجو .تدور
حاليا عملية اخرى مكملة لها ،تحمل
اسم "العملية الشاملة سيناء "2018
مبشاركة االف العنارص من القوات الربية
والجوية والبحرية ،وبدأت يف  9شباط
 2018يف شامل ووسط سيناء .وطرح
كثريون تساؤالت حول التوقيت ،وحول
التنسيق املرصي  -االرسائييل ،وارسائيل
يف املناسبة تروج الحديث عنه وتضخمه.
كام ربط البعض العملية العسكرية
الكربى باالنتخابات الرئاسية يف مرص.
لكن الثابت بحسب اعالن مرصي رسمي
ان  60الف مقاتل و 3االف آلية ومركبة،
و 355طائرة من مختلف االنواع ،تشارك
يف العملية .وهي ارقام تتجاوز بكثري
محددات "معاهدة كامب ديفيد" التي
قيدت ايادي مرص االمنية يف سيناء منذ
نحو  40سنة.
اطلق عىل مرص اسم "ارض الكنانة"
الن الله حفظها يف قلب الصحراء .وهي
مكنونة او محصنة .ترى هل تتغلب عىل
كل هذه املخاوف االتية من سيناء؟
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متعاونًا مع المنظمات والجمعيات المحلية والدولية

شراكة األمن العام واملجتمع املدني تع ّزز الحقوق

نهج اعتامد اعىل املعايري الدولية لحقوق االنسان الذي تطبقه املديرية العامة لالمن العام يف كل مجاالت عملها ،مل
يتوقف عند حدود اطالقها مدونة قواعد سلوك العسكريني الخاصة بها ،بالتعاون مع مكتب االمم املتحدة يف لبنان ،وال
عند بناء نظارة منوذجية .بل تطور ليثمر تعاونا عمالنيا مع منظامت وجمعيات املجتمع املدين ،مبا جعلها رشيكة لها
يف تعزيز رشعة حقوق االنسان

القيمة الحضارية واالنسانية ألي مؤسسة الهجرة غري الرشعية واللجوء ،مكافحة االتجار مئات املنظامت والجمعيات

عسكرية او امنية او حتى مدنية ،ال تقاس
اال مبدى احرتامها حقوق االنسان وتوفريها
الضامنات العمالنية لها .االكيد ان مستوى
ذاك االحرتام وتلك الضامنات ال يقاس بكمية
الشعارات واالقوال ،بل حرصا بكمية ونوعية
االفعال التي تجعلهام واقعا ملموسا .انطالقا
من هذه الحقائق ،سؤال بشقني يفرض نفسه:
ما هي ابرز االنجازات التي قامت بها املديرية
العامة لالمن العام ،منذ بدء خطة تطويرها
وتحديثها التي اطلقها اللواء عباس ابراهيم منذ
اوائل عام  2012حتى اليوم ،بشكل تلقايئ من
جهة اوىل ،او بالتعاون مع منظامت وهيئات
وجمعيات املجتمع املدين املحلية والدولية من
جهة ثانية ،احرتاما وضامنا لتلك الحقوق؟

بالبرش ،عاملة االطفال غري القانونية ،التعامل
مع التقارير الدولية الخاصة بحقوق االنسان
وسواها من امللفات .وذلك بشكل مبارش او
من خالل التنسيق مع املنظامت والهيئات
والجمعيات املحلية والدولية ،ومع املؤسسات
الرسمية املعنية .وقد بينت االحصاءات انها
تستقبل وتتابع وتعالج ما يرتاوح بني  1100اىل
 1500حالة انسانية تتصل بعملها شهريا .ما
تجدر االشارة اليه هو ان يف امكان اي منظمة
او هيئة او جمعية تعنى بأي مجال من مجاالت
حقوق االنسان ان تتواصل معها عىل الرقم
 01-424638للتعاون والتنسيق .فاملديرية تضع
كل امكاناتها يف خدمة القضايا االنسانية ضمن
حدود مهامتها وصالحياتها القانونية.

يتجاوز عدد منظامت وهيئات وجمعيات
املجتمع املدين املحلية والدولية التي
تتعاون وتنسق مع املديرية العامة لالمن
العام بشكل دائم ومتواصل ،يف مختلف
مجاالت حقوق االنسان 300 ،منظمة وهيئة
وجمعية .التعاون يشمل مواضيع حقوقية -
انسانية مختلفة ،كمكافحة جرائم املخدرات،
االتجار بالبرش ،تسول االطفال عىل الطرقات،
انتهاك حقوق املرأة ،انتهاك حقوق الطفل،
الهجرة غري الرشعية ،لعب امليرس ،مساعدة
املرشدين ،املعاملة النموذجية للموقوفني
موقتا وللسجناء ،مساعدة ضحايا االتجار
بالبرش ،مساعدة ضحايا املخدرات ،الحد من
اخطار ادمان التدخني ،وسواها من االفات

واالخطار االجتامعية التي تعرض االنسان والقانونية املتعلقة بحقوق االنسان واملعتمدة مساواة املرأة بالرجل

للخطر او تنتهك احدى او بعض حقوقه .من دوليا ،يف كل مجاالت عملها ،من جهة اخرى.
ابرز تلك املنظامت والهيئات والجمعيات كل بنود املدونة لها الصفة االلزامية بالنسبة
نذكر عىل سبيل املثال :املفوضية العليا اىل جميع عسكريي االمن العام.
لشؤون الالجئني  ،UNHCRمنظمة العمل
الدولية ،املنظمة الدولية للهجرة  ،IOMونقابتي املحامني
املفوضية السامية لحقوق االنسان ،مكتب الول مرة يف تاريخ املديرية العامة لالمن العام
االمم املتحدة للمخدرات والجرمية ،منظمة ونقابة املحامني يف لبنان ،تم توقيع بروتوكول
كاريتاس ،جمعية كفى ،جمعية ابعاد ،تعاون بني املديرية ونقابة املحامني يف بريوت
جمعية جاد  -شبيبة ضد املخدرات ،املجلس يف  24ايار  .2015كام تم توقيع بروتوكول
االعىل للطفولة ،الصليب االحمر اللبناين ،مامثل مع نقابة املحامني يف طرابلس يف 27
اللجنة الدولية للصليب االحمر الدويل ،ايلول  .2016تضمنا كل ما من شأنه تحديد
مؤسسة عامل الدولية ،الهيئة الكاثوليكية اسس التعاون وتسهيل مهامت املحامني لدى
للهجرة ،االغاثة االسالمية ،املعهد االورويب جميع مكاتب ودوائر ومراكز االمن العام.
للتعاون والتنمية ،جمعية قرى االطفال S
 ،O Sمسرية العودة اىل فلسطني ،اطباء بال
حدود -بلجيكا ،وسواها.

مع االمم املتحدة

عام  2016اطلقت املديرية العامة لالمن العام
بالتعاون مع مكتب املفوض السامي لحقوق
االنسان يف االمم املتحدة مدونة قواعد السلوك
العسكري الخاصة بها .تتضمن املدونة تحديد
رؤية ومبادئ املديرية ورسالتها االنسانية ،من
جهة ،وقواعد سلوك عسكرييها وموظفيها
وفق ارقى املعايري االنسانية واالخالقية

يمكن قوى املجتمع
املدني التواصل مع االمن
العام للتنسيق والتعاون
استحداث دائرة خاصة
تعنى بحقوق االنسان

املجتمع املدين

يضم املجتمع املدين مجموعة واسعة النطاق
من املنظامت غري الحكومية ،املنظامت
غري الربحية ،النقابات العاملية ،املنظامت
الخريية ،املنظامت الدينية ،النقابات املهنية،
مؤسسات العمل الخريي ،وسواها .هو يتميز
بكونه ينهض بعبء التعبري عن اهتاممات
وقيم اعضائه أو اآلخرين ،استنادا اىل اعتبارات
اخالقية او ثقافية او سياسية او علمية او
دينية او حقوقية او خريية.

واملساواة يف التطويع

دائرة لحقوق االنسان

يف ترشين االول  2016تم استحداث "دائرة
حقوق االنسان واملنظامت والهجرة" يف
املديرية العامة لالمن العام .تعنى الدائرة
مبعالجة ملفات حقوق االنسان ومتابعتها،

وذلك عىل صعيد حق منح اذن سفر ابنهام
القارص .يف املايض كان اذن سفر القارص دون
سبع سنوات يعطى مبوافقة االب واالم معا.
اما القارص بني  7و 18سنة ،فاالذن بسفره
كان محصورا بوالده فقط دون اي اعتبار لرأي
االم .امام هذا الواقع الذي يهدر حقوق املرأة
ضمنيا ،وبهدف تكريس مساواتها بالرجل يف
كل ما يتصل مبسؤوليات االمن العام ،اصدر
اللواء عباس ابراهيم يف  2013-12-11تعليامت
قضت بتكريس القاعدة التالية :اما موافقة االب
واالم معا عىل اذن سفر القارص دون  18سنة،
واما احدهام يكون ملزما ابراز قرار صادر عن
السلطة القضائية املختصة يعطيه حق منح
االذن مبفرده .بذلك اصبح منح جواز السفر
اللبناين لقارص دون الثامنة عرشة من عمره
يخضع لالحكام التالية:
اوال :بصورة الزامية ،يجب اخذ موافقة
وتوقيع والد ووالدة القارص معا عىل كل
طلب جواز سفر لقارص دون الثامنة عرشة
من العمر ،وذلك:
 -1اما امام املختار الذي يصادق عىل توقيع كل
منهام عىل حدة.
 -2او امام عسكري االمن العام يف املركز
االقليمي الذي يتسلم الطلب ويصادق عىل
التوقيع .يف حال وفاة الوالدين او احدهام ،او
يف حالة الطالق او الهجر ،فإنه يعود حق االذن
بالسفر والتوقيع عىل الطلب اىل من يحل محله
قانونا بناء عىل حكم قضايئ مصادق عليه من
املرجع املختص يف تاريخ ال يعود اىل اكرث من
سنة .بذلك تكرس حق مساواة املرأة بالرجل يف
منح اذن السفر البنهام القارص.

مساواة املرأة بالرجل يف دورات التطويع والوظائف واملهامت.

تنسيق مع السفارات االجنبية ومنظمة االمم املتحدة بازاء االوضاع القانونية واالجتامعية لالجانب املوقوفني موقتا.

تشري االرقام اىل انه منذ بدء تنفيذ خطة
تحديث االمن العام حتى اليوم ،بفعل دورات
التطويع املتالحقة ،زاد عدد الضباط االناث
مبعدل اربعة اضعاف عام كان عليه العدد
سابقا .اما نسبة الرتباء االناث فزادت يف
حدود الضعفني والنصف .وتؤكد الوقائع ان
كل الوظائف اصبحت متاحة للمرأة ،حتى
االمنية منها واملتمثلة مبتابعة رصد شبكات
االرهاب والتجسس ،حيث استحدثت فرق
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لبنان – مركز االجانب ،وتتم حراسته من عنارص
االمن العام .كل ذلك بهدف تأمني افضل رشوط
املعاملة االنسانية لكل املوقوفني موقتا ذوي
الحاالت االنسانية االستثنائية.

مكتب لكاريتاس لبنان داخل نظارة االمن العام املحدثة واملراعية اعىل معايري حقوق االنسان.

محرتفة ،وباتت املرأة تخضع لدورات يف
االختصاصات املختلفة ،مهنية وادارية وثقافية
وامنية وعسكرية.
يف االستنتاج ،ميكن القول ان املديرية العامة
لالمن العام التي كانت اول مؤسسة عسكرية
يف تاريخ لبنان تطوع امرأة يف صفوفها عام
 ،1972تتجه اليوم لتكون اول مؤسسة عسكرية
تحقق املساواة الكاملة بني املرأة والرجل ،عدديا
ووظيفيا ،من مرحلة التطويع يف الدورات ،اىل
الوظائف واملهامت الخاصة.

حقوق املوقوف موقتا

مع تسلم اللواء ابراهيم زمام املسؤولية يف
املديرية العامة لالمن العام ،وبعد جولة له
عىل نظارتها الكائنة منذ عام  2000ضمن طبقة
سفلية تحت جرس العدلية ،حيث ظروف اقامة
العسكريني واملوقوفني موقتا مل تكن تتوافر فيها
الرشوط الصحية والحقوقية الالزمة ،خاطب
ضباطها وعنارصها قائال ":عار عىل االمن العام
ان تبقى نظارته عىل وضعها الحايل تحت
االرض" .من ذاك التاريخ بدأ السعي اىل ايجاد
ارض مناسبة لتشييد نظارة عليها .يف  8ايلول
 2016دشنت النظارة الجديدة لالمن العام
تحت شمس ساحة العبد .النظارة الجديدة
تعترب من بني االهم يف لبنان والرشق االوسط
لناحية مواصفاتها ومراعاتها العىل معايري حقوق

االنسان العاملية .فهي تتضمن  800رسير ضمن
غرف واسعة ومجهزة مبكيفات وتلفزيونات
واالت لتنقية الهواء ،اضافة اىل وجود اربعة
متنزهات ،ملعبي كرة سلة ،مطاعم ،ناد ريايض،
نشاطات ترفيهية وفنية ،مكتبة تحوي كتبا منوعة
للثقافة العامة ،مشغل لالعامل اليدوية ،هواتف
لالتصاالت املحلية والدولية ،مستوصف وسواها.
ناهيك بان اطباء من االمن العام موجودون فيها
بشكل متواصل ملعاينة املوقوفني موقتا.
يف هذا السياق ال بد من التوقف عند بعض
اطر التعاون بني االمن العام ومنظامت وهيئات
وجمعيات حقوق االنسان ضمن النظارة ،وابرزها:
أ– تتضمن النظارة مكتبا خاصا لكاريتاس لبنان
يضم مرشدات اجتامعيات يتواجدن ليال ونهارا
يف النظارة لتأمني الرعاية النفسية واالجتامعية
ألي موقوف يعاين من اضطراب او مرض نفيس،
وكذلك الي موقوفة موقتا تكون حامال.
ب  -اذا صودف ان كانت احدى املوقوفات
موقتا ،عىل سبيل املثال ،لديها طفل رضيع مثال
او تعرضت لفعل من افعال االتجار بالبرش او
غري ذلك من الحاالت املشابهة ،فإن االمن العام
يحرص ،تحت ارشاف القضاء املختص ،عىل
عدم وضع اصحاب تلك الحاالت ضمن النظارة
وامنا يف دار رعاية خاص تديره رابطة كاريتاس

ج -الوجبات الغذائية الثالث التي تقدم يوميا
للموقوفني موقتا ،والتي تستويف الرشوط
الصحية والغذائية وتتالءم مع املعتقدات الدينية
والعقائدية ومع الحاالت الصحية الخاصة ،يتم
تحضريها يف ارشاف مبارش من اختصاصيات
تغذية يتبعن لرابطة كاريتاس لبنان.
د -استنادا اىل التعاون والتنسيق الدامئني بني
االمن العام واللجنة الدولية للصليب االحمر،
يقوم وفد منها بزيارة النظارة بشكل اسبوعيا
ملقابلة اي موقوف موقتا ورفع تقرير يف
نتيجة الزيارة ،مبا يضمن اعىل معايري احرتام
حقوق االنسان.
ه -هناك تنسيق دائم بني االمن العام وجميع
السفارات االجنبية العاملة يف لبنان ومع منظمة
االمم املتحدة لشؤون الالجئني  UNHCRيف كل
ما يخدم االوضاع القانونية واالجتامعية لالجانب
املوقوفني موقتا يف النظارة.
و -بالتعاون مع املنظامت والهيئات التي تعنى
بحقوق االنسان ،وكذلك مع ادارات العديد من
املدارس ،يتم اجراء نشاطات ترفيهية متنوعة
داخل النظارة بشكل دوري ،كاستقبال فرق
تعزف املوسيقى ،او طالب يقومون بتعليم
املوقوفني موقتا انجاز بعض االشغال اليدوية،
وغريها من النشاطات ذات الطابع الفني
واالجتامعي والرتفيهي .مبا يتيح الشخاص
موقوفني موقتا االستفادة من تلك االجواء
الرتفيهية والتثقيفية يف آن.

تكريسا للدستور والقوانني

يأيت اداء االمن العام هذا ،املكرس للحقوق
بشكل تلقايئ او بالتعاون مع قوى املجتمع
املدين ،كرتجمة فعلية ملقدمة الدستور اللبناين
ومضمونه والقوانني اللبنانية ذات الصلة ،وللكثري
من الترشيعات الدولية االنسانية واالتفاقات
واملعاهدات التي وقعت عليها الدولة اللبنانية،
كالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية
والسياسية ،اتفاق القضاء عىل جميع اشكال
التمييز ضد املرأة ،وسواها.
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تعاون
بروتوكول تعاون بين األمن العام وجامعة الحكمة

املطران مطر :لبنان ُيبنى على ركيزتي العلم واألخالق
نثمن مبادرة الجامعة مع أوالد الشهداء
اللواء إبراهيمّ :

يف اطار التعاون مع الجامعات يف لبنان ،وقعت املديرية العامة لالمن العام ممثلة باملدير العام اللواء عباس ابراهيم بروتوكول
تعاون مع جامعة الحكمة يف بريوت ممثلة برئيسها الخوري خليل شلفون ،يعطى مبوجبه عنارص االمن العام حوافز تشجيعية
ملتابعة تحصيلهم العلمي يف الجامعة ،وكذلك اوالدهم وازواجهم منحا للدراسة باقساط مالية مخفضة
جرى توقيع بروتوكول التعاون يف
احتفال رعاه راعي ابرشية بريوت
املارونية املطران بولس مطر يف
حضور حشد من الشخصيات الروحية
والسياسية والعسكرية واالجتامعية ،اىل
كبار الضباط واعضاء مجلس الجامعة.
النشيد الوطني ونشيد الجامعة ونشيد
االمن العام ،ثم القى الخوري خليل
شلفون كلمة رحب فيها باللواء عباس
ابراهيم والحضور قائال" :تضطلعون
بكل جدارة بدور الحارس والقائد
يف آن ،واملفاوض والعسكري ،ورجل
التآلف واالنضباط ،واالداري والسيايس،
مبا تعنيه الكلمة من خدمة للشأن
العام ،وما تحمله من تضحيات نبيلة
يف سبيل الوطن واملواطنني .اننا لنسعد
بوجودكم يف جامعتنا التي ساهمت يف
تعميق االنتامء الوطني وتركيز اسس
الدولة ومؤسساتها .وقد بدأ ذلك
من خالل مواقف اوليائها املتعاقبني،
مطارنة بريوت ،وال سيام راعينا سيادة
املطران بولس مطر السامي االحرتام،
وتوجيهاتهم ،وتوجهات الحكمة منذ
معهدها العايل لتدريس الحقوق حتى
جامعتها الحالية ،بكلياتها الثامين،
وباجيال خريجيها  -وهم باالالف -
ميألون الوطن والعامل ويحملون يف
انتشارهم ،اميانهم بلبنان وسعيهم
الدائم اىل سموه ورفعته".
اضاف" :هي يف هذا السياق متد اليكم
اليد ،يا سعادة اللواء ،واىل مؤسستكم
الزاهرة ،واملزدهرة وهي مؤسسة جامعة

لقاء بني املطران بولس مطر واللواء عباس ابراهيم.

اللواء ابراهيم:
لبنان يقود العالم
وهو النموذج
في حوار الحضارات

تتقاطع اهدافها واهداف الجامعة،
فنحمل معا هم الوطن االمن والشعب
املطمنئ واملجتمع املنتج واملواطن
املسؤول وامللتزم .بهذه الروحية متت
صياغة هذا الربوتوكول الذي ميثل رغبة
الجامعة يف اعطاء الحوافز التشجيعية

يزرعون بالتعب والدموع يحصدون
غاللهم بالفرح واالبتهاج" .بهذه املحبة،
وهذا الفرح يصبح الكالم يف جامعة
الحكمة وعنها مسؤولية اخالقية
واكادميية ،نظرا اىل دورها الوطني وما
قيم روحية وانسانية وثقافية
قدمته من ٍ
يف كل لبنان ،وقد كانت عىل الدوام
مساحة بحث عن الحقيقة ،ومساحة
لتثاقف االفكار املختلفة ،فكانت عن

اللواء ابراهيم متكلام يف االحتفال.

لعنارص االمن العام يك يتابعوا دروسهم
الجامعية ،فيزدادون معرفة وعلام،
ويتأهلون للقيام باعاملهم بالطريقة
الفضىل ،كام متت مساعدتهم ايضا من
خالل املنح املعطاة لالزواج واالوالد ،يك
يتابعوا تحصيلهم يف جامعة الحكمة
بكلفة مالية مخفضة ،وذلك تقديرا
منا لرسالة االمن العام ،مؤسسة
وافرادا ،وتحية لجهود مديرها العام
ومعاونيه وسائر العنارص الذين يتفانون
ويعيشون شعارهم القائم عىل التضحية
والخدمة".
قبيل توقيع بروتوكول التعاون مع رئيس
الجامعة ،القى اللواء ابراهيم كلمة
جاء فيها" :الن يف البدء كان الكلمة،
فان الكتاب املقدس يعلمنا ان "الذين

واملطران مطر.

اللواء ابراهيم:
اذا لم يتوافر تكامل
االمن والعلم يكون االمن
بابا للتسلط

حق ما اراده لها مؤسسوها بان تكون
لخري لبنان وشعبه ،االمر الذي كان
بالنسبة اىل ويل الجامعة ورئيسها ونوابه
والعمداء واملعلمني واالداريني هدفا
ونتيجة امثرا تثبيتا لعيش اللبنانيني الحر
وعىل قاعدة املواطنة التي يستحيل
بناء دولة من دونها .ان املديرية العامة
لالمن العام ومبا تتشاطره مع جامعة
الحكمة لجهة االهتاممات الوطنية
وشؤون الخدمة العامة ،تبدي اعتزازها
بتوقيع بروتوكول التعاون هذا ،وما
يوفره لعسكريي االمن العام من كل
الرتب ،من رصيد تربوي وتسهيالت
مالية .واذا كان ذلك يشكل عالمة فارقة،
يبقى ان نثمن مبادرة الجامعة خصوصا
مع اوالد الشهداء اعرابا عن دعمها ملن
يتفانون يف خدمة االمن العام اي يف
خدمة لبنان".
اضاف" :الربوتوكول موضوع احتفالنا
ينضم اىل غريه مع اكرث من جامعة ،الن
قناعتنا وهدفنا هو البقاء يف الجانب
امليضء من العامل وهذا لن يكون
اال بالعلم والعلامء والحكامء ،وهم
االستثامر االجدى ليبقى لبنان عقال
منريا يف هذا الرشق ،وضمريا حيا يدافع
عن التنوع والتفاعل الروحي والثقايف
واملعريف .ان احتفالنا هذا يف مناسبة
توقيع بروتوكول التعاون يشكل نقطة
مضيئة يف ظلمة الرشق الذي طحنه
ارهابيان اثنان :االول صهيوين واالخر
متأسلم زورا وبهتانا .كالهام قاما عىل
انقاض حضارات ودول ،وقد استحرضا
االشد سوداوية واجراما وقباحة لينتهكا
املقدسات والهويات .ولبنان القوي
بوحدته السياسية ونظامه الربملاين
الدميوقراطي ،وبجهوزية اجهزته
االمنية الرشعية ،قادر عىل االنتصار
وحامية نفسه من الحريق املشتعل
عىل املستويني االقليمي والدويل.
وكل ما تحقق كان بفضل متسك
اللبنانيني جميعا بعيشهم الدميوقراطي
وبسلمهم االهيل".
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توقيع بروتوكول التعاون بني جامعة الحكمة واملديرية العامة لالمن العام.

بعد توقيع بروتوكول التعاون ،القى
املطران مطر كلمة حيا فيها اللواء
ابراهيم والجهود التي يبذلها من اجل
لبنان ،وقال" :الكلمة اليوم كلمة الجامعة
وكلمة ضيفها الكبري العزيز ،سعادة
اللواء الذي نفخر به وبرسالته وبصحبه
الكرام .ليس يل ان اقول سوى كلمة شكر
لهذه الزيارة العزيزة علينا وكلمة شكر
لهذه الثقة التي منحتم ،يا سيادة اللواء،
لجامعة الحكمة ،ترسلون اليها عسكريي
املديرية العامة لالمن العام ،وهم ابناؤنا
واهلنا جميعا ،ليحصلوا العلوم التي
متيزهم عىل الدوام ،كام متيزوا لخدمة
لها جهة عسكرية وانضباطية ،ولها،
ايضا ،كام تريدون جهة انسانية ،سمحاء.
الكبري سمح عىل الدوام .الله سبحانه
وتعاىل هو الرحامن والسموح ،ولكن
بالعدل .هذه الصورة هي صورتكم،
يا حرضة اللواء ،صورتكم ضابطا كبريا
متمسكا بالقوانني وبهيبة القانون وببناء
دولة القانون التي نحلم بها وتحلمون،
وانتم تحققون هذا الحلم الجميل،
ولكم مسحة انسانية ورسالة كرمية يف
خدمتكم ،نعتز بها ونفخر ونجل ،انتم
الذين تقومون برساالت يعجز عنها
الكبار الكبار ،متوكلني يف ذلك عىل الله،

سبحانه وتعاىل .وانا متأكد ان من كان
قريبا من ربه ،كان قريبا من جميع
الناس .انتم تقومون بهذا العمل الكبري.
لبنان يشكركم عليه ،اجيالنا الطالعة
تشكركم عليه .ونحن نحيا هذه الساعة،
لحظات تاريخية يف حياة لبنان .عندما
تأسست الحكمة ،كان لبنان يخرج من

اللواء ابراهيم يجول يف مكتبة الجامعة.

فتنة عام  ،1860فقال مؤسسها ان لبنان
يبنى عىل الدوام عىل ركيزتني ،العلم
واالخالق .نحن اليوم نبني ،معكم ،يا
حرضة اللواء ابراهيم ،عىل العلم وعىل
االخالق الوطنية واالنسانية الكرمية.
لذلك هذه الثوابت ،هي ثوابت البناء
التي ستبقى .الهدم ليس تاريخا .الهدم

غداء تكريمي في مطرانية بيروت املارونية
اللواء ابراهيم :األمن للناس
اومل املطران بولس مطر تكرميا للواء عباس
ابراهيم يف دار مطرانية بريوت ،احتفاء بتوقيع
بروتوكول التعاون ،يف حضور شخصيات روحية
وسياسية وعسكرية واجتامعية.
والقى املطران مطر كلمة يف املناسبة اشاد فيها
بالدور الوطني الذي يقوم به اللواء ابراهيم
واملقدر من الجميع ،وقال" :هذا التعاون
الذي قام بني االمن العام وجامعة الحكمة فيه
مسحة انسانية ومسحة ثقافية ومسحة وطنية،
ونحن فخورون بالقيام به .واحببنا ان يكون
معنا يف هذا اللقاء العائيل البعض من محبيك
ومقدري عملك .لقد تفاءلنا خريا يوم تسلمت
مهامتك ،والثامر تخطت االزهار .قدرنا كثريا

عبورك الحدود واىل اماكن خطرة يف اعزاز وتل
كلخ وغريها من املناطق الساخنة من اجل
القيام مبهامتك عىل اكمل وجه متكال عىل
الله وعىل محبة الناس لك .نعم اللواء عباس
ابراهيم بات اسمه مرادفا للقيام بكل عمل
صعب وبكل صعوبة ،الن الله اعطاه مواهب
وقدرات كبرية .نعم اللواء ابراهيم بات ظاهرة،
ظاهرة نفتخر بها ومحبته لربه جعلته يضحي
يف سبيل الناس ،واملسؤوليات امللقاة عىل عاتقه
هي لخدمة لبنان كل لبنان ومن دون التمييز
بني ابناء الوطن الواحد ومن دون النظر اىل اية
طائفة ينتمي .اللواء ابراهيم يعمل من اجل
كل ما يوحد لبنان ،النه متيقن من ان تفرقة

ويهدي املطران مطر كتاب "رس الدولة ،فصول يف تاريخ االمن العام".

هو عكس التاريخ .التاريخ هو بناء ،بناء
االوطان ،بناء االنسانية ،بناء االخالق،
بناء الكرامات ،بناء العيش معا ،وانتم
تضعون لبنة فوق لبنة يف بناء وطننا
الجميل ،تطلون عليه بطاقات ،الرب
اعطاكم اياها وانتم تثمنونها خري تثمني.
بارك الله مقاصدكم وبارك رسالتكم
اللبنانيني عن بعضهم البعض هي ضد مستقبل
لبنان واملنطقة .تاريخ لبنان هو جامعات
ضمن احرتام مكوناته والوحدة املنسوجة بيننا
ال تعاد عىل بساط البحث .لذلك كل ما يحصل
يف بلدنا من انقسامات وتفرقة هو ضد مستقبل
لبنان ومستقبل املنطقة .وكل ما يقرب الناس
بعضها ببعض ضمن التنوع يكون لبنان سائر
بثبات نحو املستقبل الزاهر .ما يحصل اليوم
يف املنطقة هو بسبب رفض الناس لبعضهم
البعض ويخافون من بعضهم".
ورد اللواء ابراهيم بكلمة شكر فيها املطران
مطر عىل بادرته ومحبته ،وقال" :لقد تحدثت
يف جامعة الحكمة مع رئيسها واعضاء مجلسها
عن تكامل االمن والعلم ،واذا مل يتوافر هذا
التكامل فاالمن يكون بابا للتسلط .ويف مديرية
االمن العام اطلقنا شعار "االمن للناس" .هناك
فرق يف ان يكون االمن للناس ولخدمة الناس

املطران مطر:
اللواء ابراهيم بات ظاهرة
نفتخر بها

او ان يكون الناس يف خدمة االمن .منوذج لبنان
الرسالة الذي تحدث عنه البابا القديس يوحنا
بولس الثاين هو الرد الصارخ والحي عىل ان
العامل يسري يف اتجاه صدام الحضارات .نحن
نقول ان لبنان يقود العامل ،وهو النموذج
لقيادة العامل يف اتجاه حوار الحضارات .لبنان
هذا البلد الصغري يصلح الن يكون منوذجا
للحوار واملحبة والتواصل .انه لبنان العطاء".
اضاف" :سيادة املطران تحدث عن املهامت
التي قمت بها يف لبنان وخارج حدود الوطن.
عندما ذهبت اىل اعزاز كان بسبب حجاج من
الطائفة الشيعة ،وعندما كنت افاوض الستعادة
القتىل الذين سقطوا يف تل كلخ كنت اعمل
الستعادة جثث من الطائفة السنية .وعندما
عملت من اجل اطالق الراهبات عملت من
اجل مخطوفني من الطائفة املسيحية .ويف
االمس القريب عملت الطالق  37شخصا من

وبارك صحبكم الكريم وهذا التعاون
مع جامعة الحكمة .وفقنا جميعا اىل ما
هو خري لوطننا ومنطقتنا".
ختاما تبادل للدروع التذكارية ومنشورات
املديرية العامة لالمن العام وكتاب "رس
الدولة" ومجلد مجلة "االمن العام"،
ومنشورات الجامعة ومجلتها.
الطائفة الدرزية من حامه والله وله الحمد
والشكر توفقنا يف مهمتنا .انا اقول ان االنسان
هو انسان .االمام عيل عليه السالم قال :الناس
صنفان ،اما اخ لك يف الدين او نظري لك يف
الخلق .املهم لدي هو االنسان ،سيدنا .واذا
كان ما قمنا به يف املديرية العامة لالمن العام،
عالمة مضيئة يف مسرية املديرية ،فيجب ان
تستمر هذه املسرية بوجود عباس ابراهيم او
بغري وجوده .نحن نحاول ان نعمل مؤسسة
وليس شخصا .االشخاص يذهبون وتبقى
املؤسسات .ال اريد ان يقولوا عباس ابراهيم
حقق يف املديرية هذه االنجازات ،انا دامئا اقول
الكل حققوا االنجازات بدءا من املأمور يف
الحدود .نحن فريق عمل واحد والفضل ال
يعود اىل عباس ابراهيم ،بل اىل كل العاملني يف
املديرية الذين عملوا تحت القانون ولخدمة
االنسان ،اي انسان".
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تحقيق
منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

مركز أمن عام ضهور الشوير اإلقليمي:

للمواطن خيار إنجاز معاملته في مركزين

مبدأ تسهيل معامالت املواطنني وترسيعها الذي تنتهجه املديرية العامة لالمن العام
مل تتوقف ترجمته عند حدود استحداث مراكز جديدة ،وتحديث املوجودة اساسا
وتطويرها ،بل امتد ليشمل ايضا ،يف محافظة جبل لبنان التي تشهد كثافة سكانية،
اتاحة املجال للمواطنني املقيمني يف النطاق االداري ألي من مركزي ضهور الشوير واملنت
االقليميني ،انجاز معامالتهم يف اي من املركزين بحسب اختيارهم
■ اي نوع معامالت تنجز يف املركز؟

تخفيف اعباء التنقل عىل املواطنني يف
محافظة تعترب من اكرث محافظات لبنان
كثافة سكانية ،مع ما ينتج عن ذلك من
زحمة سري خانقة فيها معظم االحيان.

رئيس مركز امن عام ضهور الشوير االقليمي النقيب مروان سامحة.

ورشة التطوير التي تشهدها املديرية
العامة لالمن العام ترجمت يف مركز امن
عام ضهور الشوير االقليمي بزيادة عديده،
وتجهيزه بأجهزة حديثة وبرامج كمبيوتر
متطورة ،ومعدات لنظام العمل البيومرتي،
واالت الدفع االلكرتوين ،وسواها .يف موازاة
ذلك شكلت انجازاته االمنية مظلة امان
لعرشات البلدات والقرى الداخلة ضمن
نطاقه االداري.
"االمن العام" قصدت املركز الذي يبعد
مسافة  27كلم عن مدينة بريوت ،ويرتفع
 1250مرتا عن سطح البحر ،والتقت رئيسه
النقيب مروان سامحة.

■ ما النطاق االداري والجغرايف لعمل
مركزكم؟
□ ميتد من بلديت مشيخا واملتني حتى
بلديت بيت شباب والقنيطرة .ومن بلدة
مجدل ترشيش حتى بلدة بحرصاف .اي
انه يغطي ما يقارب  45بلدة وقرية ضمن
قضاء املنت .ما تجدر االشارة اليه هو ان
املواطنني املقيمني ضمن نطاق مركزنا ،كام
املواطنني املقيمني ضمن نطاق مركز امن
عام املنت االقليمي املوجود يف جديدة املنت،
يف امكانهم انجاز معامالتهم يف اي من
املركزين بحسب اختيارهم هم .الهدف
من هذا القرار الذي اتخذته املديرية هو

االقليمي يتقصدون القدوم اىل مركزنا
النجاز معامالتهم هروبا من زحمة السري
الخانقة ،وصعوبة ركن سياراتهم يف مناطق
املنت الساحلية .خاصة وان املسافة غري
بعيدة بني املركزين.
■ ماذا عن مساحة مبنى املركز ومواصفاته؟
□ مقر املركز كائن عىل الطريق العام يف
منطقة ضهور الشوير املوجودة يف نقطة
وسطية تقريبا بني مختلف البلدات الداخلة
ضمن نطاقه .مساحته االجاملية تقارب 300
مرت موزعة عىل مثاين غرف ومنتفعاتهم.
امامه موقف لركن االليات العسكرية ،اما
السيارات املدنية فمتاح ركنها بسهولة يف
محاذاته يف الشارع العام .مجهز بوسائل
التدفئة والتربيد وكل املعدات اللوجستية
والتقنيات الحديثة الالزمة لتأمني افضل
خدمة عامة للمواطنني .يتضمن  18كونتوارا
مخصصة الستقبال معامالت املواطنني .ما
تجدر االشارة اليه هو ان املركز شهد ،متاشيا
مع خطة التطوير املطبقة ضمن املديرية،
ورشة تحديثية شملت مبناه وتجهيزاته
وزيادة عديده عىل السواء.

□ اسوة بكل مراكز االمن العام االقليمية،
يضطلع مركزنا بانجاز كل املعامالت االدارية
التي توليها القوانني للمديرية العامة لالمن
العام ،باستثناء نوع واحد منها هو تجديد
اقامة السوريني مع كفيل لبناين التي نيطت،
ضمن نطاق عمل مركزنا ومركز املنت
االقليمي ،مبركز امن عام برج حمود حرصا
الذي تم استحداثه عام  2015خصيصا لهذا
النوع من املعامالت ،وذلك بهدف تخفيف
الزحمة يف مركزنا ومركز املنت .كام يضطلع
مركزنا ايضا باملهامت املنوطة باالمن العام
كضابطة عدلية ذات اختصاص نوعي عام،
يشمل مالحقة كل انواع الجرائم وتوقيف
املجرمني يف ارشاف القضاء املختص.

■ ما ابرز ما تضمنته ورشة التحديث تلك؟
□ امور كثرية ،اهمها:

■ من الالفت وجود زحمة مواطنني يف
املركز ،وهو يف منطقة جبلية ونحن يف فصل
الشتاء؟
□ للوهلة االوىل فإن منطق االمور يجعلنا
نعتقد ان املركز كونه يف منطقة جبلية،
فإن عدد املعامالت فيه سيكون محدودا
خالل فصل الشتاء ،حيث تتكدس الثلوج
يف الكثري من االوقات .لكن االرقام تؤكد
العكس متاما .فاملعدل الوسطي لعدد
املعامالت التي تقدم يوميا يف مركزنا خالل
فصل الشتاء يرتاوح عموما بني  100و170
معاملة ،وهو رقم كبري نسبيا .تفسري ذلك
يكمن يف ان البلدات الداخلة ضمن نطاق
عمل املركز مأهولة بشكل شبه كامل
شتا ًء .واستطرادا ،فان الكثري من املواطنني
املقيمني ضمن نطاق مركز امن عام املنت

داخل املركز.

تجهيز املركز
باالالت البيومترية ووسائل
الدفع االلكتروني
• زيادة عديد العسكريني بنسبة تقارب
 %40عام كانت عليه الحال سابقا .ما
ساهم يف ترسيع انجاز معامالت املواطنني
بشكل الفت.
• استحداث قاعة انتظار وتجهيزها باملقاعد.
• استحداث كافيترييا تحوي الة تصوير
وطوابع وكل الحاجات الالزمة للمواطنني
املنتظرين انجاز معامالتهم ،كل ذلك بسعر
الكلفة .ما وفر عىل املواطنني مشقة االنتقال
اىل اماكن اخرى ،خاصة خالل فصل الشتاء.
• زيادة عدد االليات العسكرية ،ما انعكس
تفعيال للدوريات االمنية ضمن نطاق املركز.
• تركيب شبكة كامريات داخلية وخارجية،
مبا يساعد يف ضامن امن العسكريني
واملدنيني عىل السواء.
• تجهيز املركز باملعدات الالزمة النجاز
جوازات السفر واالقامات البيومرتية وبثالثة
االت للدفع االلكرتوين.

• تحديث شبكة الكمبيوتر وبرامجها
وزيادة عدد االجهزة مبا يتناسب مع تلبية
حاجات العمل.
• وضع صناديق مخصصة لشكاوى املواطنني
ومالحظاتهم واقرتاحاتهم ان وجدت،
مقفلة وتفتح حرصا من الدوائر املختصة
يف املديرية ،مبا يضمن الشفافية يف تواصل
املواطنني مع املديرية.
• تركيب وسائل التدفئة املناسبة.
• عىل صعيد تأهيل العسكريني التابعني
للمركز ورفع مستوى مهاراتهم وقدراتهم
االمنية واالدارية ،فقد شارك العديد
منهم يف دورات تدريبية متخصصة ضمن
املديرية ،تتعلق بتفاصيل وكيفية اكتشاف
ومكافحة مختلف انواع الجرائم الخطرة،
كجرائم تزوير املستندات الرسمية ،االتجار
بالبرش ،االتجار باملخدرات ،تبييض االموال
وسواها .كام يف دورات تتمحور حول اسس
تطبيق مدونة قواعد السلوك العسكري
التي انجزها االمن العام بالتعاون مع
مكتب منظمة االمم املتحدة يف بريوت
وحقوق املوقوف موقتا وسائر فروع حقوق
االنسان عموما.
• يويل املركز كل حالة انسانية او صحية
صعبة اهتامما خاصا لناحية ترسيع انجاز
معاملة صاحب العالقة ومواكبته من واىل
سيارته اذا اقتضت الحاجة .وذلك بناء عىل
توجيهات واضحة من سعادة املدير العام
اللواء عباس ابراهيم.
■ هل من انجازات تحققت عىل الصعيد
االمني؟
□ بالطبع .من جهة اوىل نقوم تحت
ارشاف القضاء املختص مبالحقة املجرمني
املطلوبني مبوجب مذكرات عدلية ،وقد
اوقفنا العديد من االشخاص الضالعني يف
جرائم قتل ،ورسقة ،واتجار باملخدرات
وسواها .كام اننا يف سياق مهامتنا االدارية
ضمن املركز تصادفنا احيانا حاالت تقديم
معاملة تتضمن مستندا مزورا عىل سبيل
املثال ،فنقوم بعد مخابرة النيابة العامة
املختصة بالتحقيق مع صاحب العالقة
ومن ثم احالته اىل القضاء .اما عىل
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صعيد مكافحة ظاهرة العاملة االجنبية
املخالفة لنظام االقامة يف لبنان ،فقد اوقفنا
عرشات االجانب الذين يعملون يف رشكات
ومؤسسات ومحال لبنانية ،او يفتتحون
َّ
محال خاصة بهم من دون اجازة عمل،
ومعظمهم من الجنسية السورية .يأيت ذلك
تطبيقا الحكام القوانني النافذة ،وحامية
لليد العاملة اللبنانية .استطرادا ،قمنا برفع
نسبة الجهوزية االمنية عىل نحو دائم يف
املركز عرب االبقاء عىل قسم من عسكرييه
يف جهوزية تامة ،ليال ونهارا ،للتحرك
الفوري عند وقوع اي حادث امني بهدف
ضبط االمن ومكافحة الجرائم .كام كثفنا
الدوريات االمنية يف نطاق عمل املركز
الستباق اي حاالت جرمية قد تحصل ،والن
الوجود االمني املكثف يجعل اي شخص
لديه نيات جرمية يحسب الف حساب
قبل محاولة الرشوع يف ذلك .يف هذا
الصدد ،نحن عىل تنسيق وتعاون دامئني
مع جميع فعاليات املنطقة ومجالس
بلدياتها ومخاتريها ،الذين يرون يف املديرية
العامة لالمن العام وعىل رأسها اللواء عباس
ابراهيم ،املؤسسة االمنية املميزة يف كل
املجاالت السيام عملها االداري واالمني.

التقدّم بالطلبات.

تدقيق يف املعاملة.

جدول يبيّن عدد املعامالت املنجزة في مركز امن عام ضهور الشوير االقليمي
الشهر
كانون الثاين
شباط
آذار
نيسان
ايار
حزيران
متوز
آب
ايلول
ترشين االول
ترشين الثاين
كانون االول
املجموع

عام 2015
2875
3055
2245
2622
4318
2723
2412
2707
2303
2228
2046
1802
31336

عام 2016
2673
2327
2737
2882
3479
3380
2830
3555
3462
2503
2484
2784
35096

عام 2017
3208
3300
3312
3340
3578
3548
4558
4121
3670
2720
2670
2981
41006

 70ﻓﺮﻋ ًﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن
 16ﻓﺮﻋ ًﺎ ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
 3ﻓﺮوع ﻓﻲ أوروﺑﺎ
 5ﻓﺮوع ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن
 3ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ

ﻧﺬﻫﺐ ﺑﻌﻴﺪا ً ﻟﻨﻮﻓّﺮ ﻟﻜﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﺮﻳﺪة
ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺮوت ﻣﻌﻜﻢ إﻟﻰ أﺑﻌﺪ ﺣﺪود.

نطاق املركز
يف نطاق املركز البلدات والقرى اآلتية:
عني التفاحة  -ضهور الشوير -مرجبا ـ رشين
 الجوار -الخنشارة ـ بولونيا ـ بتغرين عني السنديانة  -مشيخا -املحيدثة ـالزغرين  -املتني ـ املروج ـ القعقور ـ الدوار
ـ العريون  -مارمخايل بنابيل ـ زرعون -
عني الزيتونة  -عني الصفصاف ـ املياسة
ـ شويا  -مجدل ترشيش  -وطى املروج ـ
بسكنتا  -وادي الكرم ـ كفرعقاب  -عني
القبو ـ املرشع ـ كفرتيه ـ زبوغا  -وادي
شاهني ـ ابوميزان ـ الشاوية ـ القنيطرة ـ
بحرصاف ـ بكفيا  -بيت شباب  -ساقية
املسك ـ حماليا ـ سفيلة  -عني الخروبة -
ماربطرس كرم التني.
ﻟﺒﻨﺎن | أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ | اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة | أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ | ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن | ﻗﺒﺮص | ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة | ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ | ﻏﺎﻧﺎ

69

70

عدد  - 55نيسان 2018

عدد  - 55نيسان 2018

أبحاث
األمن العام حقق فيها نجاحات محلية وإقليمية ودولية

ديمومة نجاح "إدارة األزمات" توجب مأسستها

تعترب االزمات جزءا ال يتجزأ من حياة الشعوب والدول .هذا الواقع فرض ايجاد
اختصاص مستقل يف الجامعات يعرف بـ"ادارة االزمات" .كام دفع اهم دول العامل
اىل استحداث دوائر تعنى بها بشكل متخصص .يف لبنان ،ال يزال املوضوع ارتجاليا
مرتبطا بنجاحات بعض الشخصيات من دون مأسسة له .لكن اىل متى؟

لجان التوفيق .اما الوسائل القانونية او القضائية
فتضم :اللجوء اىل التحكيم الدويل ،اللجوء اىل
محكمة العدل الدولية .من البديهي القول ان لكل
وسيلة من تلك الوسائل رشوطا خاصة بها.

يف عالقة ما اىل املرحلة التي تهدد بحصول تحول
جذري سيئ يف طبيعة هذه العالقة ،كالتحول
من السلم اىل الحرب يف العالقات الطبيعية بني
الدول .مبعنى اخر ،هي مشكلة معقدة تعرتض
العالقة ،وتوجب حال رسيعا يك ال تتفاقم االرضار
او االخطار الناتجة منها بشكل دراماتييك.

■ ما العناوين العريضة لخطط ادارة االزمات
وحلها عموما؟
□ ستة عناوين عريضة يفرتض احرتامها يف عملية
ادارة وحل اي ازمة ،وكل عنوان يضم عددا من
التفاصيل التي يجب اخذها يف االعتبار يف العمل
عليها  .تلك العناوين هي :توقع او ترقب حدوث
االزمة ،تقدير املوقف الحاصل ،تحليل املوقف
الحاصل ،التخطيط للتدخل اي وضع الخطة
االنسب ،تكتيك التدخل للمعالجة ،وختاما التقييم
والدروس الناشئة .تجدر االشارة اىل ان الحرب
النفسية تعترب جزءا ال يتجزأ من اي عملية تفاوض
او وساطة تشملها خطة حل االزمة.

شكل نجاح املديرية العامة لالمن العام ،عىل رأسها
اللواء عباس ابراهيم ،يف ادارة الكثري من االزمات
اللبنانية واالقليمية والدولية املعقدة وحلها ،بدءا
من ملفات مخطويف اعزاز والعسكريني اللبنانيني
املخطوفني ،االحياء والشهداء ،وراهبات دير
سيدة معلوال ،مرورا باستعادة جثث قتىل تلكلخ،
وصوال اىل تحرير  26مواطنا قطريا اختطفوا يف
العراق ،اىل لعب دور ايجايب يف ملفات اقليمية
ودولية .كل هذه القضايا شكلت محور اطروحة
الدكتوراه بعنوان "ادارة االزمات الدولية" ،حازها
رئيس مركز امن عام حاصبيا االقليمي الرائد رواد
سليقه بدرجة جيد جدا ،اىل البحث الذي قدمه اىل
لجنة الرتقية يف املديرية العامة لالمن العام بعنوان
"االمن العام وادارة االزمات" ،يف مناسبة الرتقية
من رتبة نقيب اىل رتبة رائد.
"االمن العام" التقت الرائد الدكتور سليقه،
وحاورته يف تفاصيل هذين العنوانني.
■ علمنا انك تحوز عددا من الشهادات العلمية
العليا .ما هي؟
□ اضافة اىل املاجستري يف الحقوق اللبنانية،
احوز ديبلوما يف القانون الدويل العام ،ديبلوما
يف العالقات الدولية والديبلوماسية ،دكتوراه
يف القانون الدويل العام .وقد صدر يل كتاب
بعنوان "ادارة االزمات الدولية يف ظل نظام االمن
الجامعي" ،كام اتحرض الصدار كتاب ثان سيحمل
عنوان "وهب االعضاء بني الدين والقانون".
■ ما التعريف التقني لعبارة ازمة او ازمات؟
□ حتى يومنا ،ال يوجد يف العامل او يف لبنان تعريف
موحد لعبارة ازمة .كل مؤلف او فقيه او مجتهد
يعتمد التعريف الذي يراه مناسبا وفق رؤيته
لالمور .بدورنا عرفناها بانها وصول عنارص الرصاع

■ ما انواع االزمات عموما؟
□ اختلفت اراء الكتاب والفقهاء يف العامل حول
تحديد انواع االزمات ،تبعا ملعيار التصنيف
الذي ينطلقون منه .منهم من صنفها استنادا اىل
عدد االفراد الذين يتأثرون بها مثال ،معتربين ان
هناك ثالثة انواع من االزمات ،فردية وجامعية
ومجتمعية .منهم من صنفها استنادا اىل امكان
توقع حصولها ،معتربين ان هناك نوعني منها:
متوقعة ،وغري متوقعة .مثة اخرون صنفوها
استنادا اىل موضوعها ،معتربين ان هناك ازمات
مادية واخرى معنوية ،وهكذا دواليك .اما يف ما
خصنا ،فقد اعتمدنا معيارا وطنيا موضوعيا واضحا
يقوم عىل تقسيمها اىل نوعني:
• اول :ازمة دولية ،وهي تحصل بني دولتني او اكرث
ذات سيادة ،ايا يكن نوعها او مضمونها او اسبابها.
• ثان :ازمة محلية او وطنية ،ايا يكن نوعها،
عىل اعتبار ان الجهة املعنية بها واحدة هي
الدولة .وهذا التقسيم هو االكرث شيوعا يف
مختلف دول العامل.
■ ما الوسائل الدولية التي تعتمد يف ادارة
النزاعات؟
□ تندرج تلك الوسائل تحت عنوانني اساسيني:
وسائل ديبلوماسية ،واخرى قانونية .الوسائل
الديبلوماسية تضم :املفاوضات ،املساعي الحميدة،
الوساطة ،التحقيق او لجان التحقيق ،التوفيق او

■ هل مثة مراكز متخصصة يف ادارة االزمات؟
□ طبعا .هناك الكثري من املراكز املتخصصة
بدراسة النزاعات واالزمات الدولية وادارتها ،اهمها:
معهد استوكهومل الدويل البحاث السالم ،SIPRI
مركز بحوث االزمات يف جامعة عني شمس -
القاهرة ،مركز جيمي كارتر للسالم يف اتالنتا ،مركز
حل النزاعات يف ميشيغني ،معهد ابحاث السالم
يف الرنوج ،مركز الدراسات يف جامعة شيكاغو،
اكادميية نايف العربية للعلوم االمنية يف الرياض،
وغريها .استطرادا ،تجدر االشارة اىل ان الكثري
من دول العامل ،السيام املتطورة منها ،انشأت اىل
جانب مؤسساتها الحكومية التقليدية ،مؤسسة او
دائرة خاصة تعنى حرصا بادارة االزمات الحساسة
واملعقدة وحلها ،تضم كل منها شخصيات
متخصصة ومن ذوي الخربة يف مختلف املجاالت
املرتبطة مبوضوع حل االزمات ،كاالمن والسياسة
والديبلوماسية والعالقات العامة وغريها.
■ عىل هذا الصعيد ،ما هو الواقع يف لبنان؟
□ باستثناء واقع اعتامد مادة ادارة االزمات

رئيس مركز امن عام حاصبيا االقليمي الرائد الدكتور رواد سليقه.

ضمن بعض اختصاصات الجامعة اللبنانية ،فان
هذا املوضوع مل يعط اي اهتامم يذكر سواء
لناحية اعتامده يف مناهج تعليم الجامعات
الخاصة ،او يف املناهج التدريبية لدى مختلف
االجهزة العسكرية واالمنية اللبنانية ،او لناحية
استحداث دائرة او جهة خاصة يف الدولة
متخصصة يف ادارة االزمات .وهذا نقص كبري.
بكل رصاحة ،اقول ان النجاح الذي حققته
املديرية العامة لالمن العام يف ادارة الكثري
من االزمات املعقدة التي واجهها لبنان وحلها،
استنادا اىل قرارات اتخذتها السلطات اللبنانية
املختصة وكلفت مبوجبها اللواء عباس ابراهيم
تحديدا القيام بتلك املهامت ،مرده اىل خربة
وعالقات اللواء ابراهيم الشخصية وحنكته
وجهوده يف الدرجة االوىل ،كونه ال توجد يف
لبنان مؤسسة متخصصة يف ادارة االزمات.
الجهود كانت شخصية يف الدرجة االوىل
وليست مؤسساتية .استنادا اىل هذا الواقع،
متاشيا مع ما هو معتمد يف اهم دول العامل،
وانطالقا من واقع قانوين يعطي االمن العام
صالحيات واسعة تشمل كل الشؤون االمنية
والسياسية واالجتامعية واالقتصادية وغريها
مام مل يعط اىل بقية االجهزة بهذه الشمولية،
وبهدف مأسسة ادارة االزمات يف لبنان ،قدمت
ضمن البحث اقرتاحا يتمثل يف رضورة تشكيل
خلية الدارة االزمات تكون برئاسة املدير العام
لالمن العام ،وترتبط بها غرف العمليات يف
قيادة الجيش وقوى االمن الداخيل وامن
الدولة والجامرك والصليب االحمر والدفاع

املدين والدائرة االمنية يف االمن العام .عىل
ان توضع يف ترصفها كل الوسائل العسكرية
واللوجستية والتقنية والكوادر البرشية من
مختلف القطاعات العامة والخاصة الدارة
االزمات االمنية واالقتصادية واالجتامعية
والبيئية وغريها .كام اقرتحت ادخال مادة ادارة
االزمات ضمن املناهج العسكرية والرتبوية،
اسوة مبا هو معمول به يف بعض اختصاصات
الجامعة اللبنانية ،اضافة اىل اقرتاح تكثيف
الدورات يف الخارج لالستفادة من خربات
الدول االجنبية يف هذااملجال.

غالف كتابه.

■ اي ازمات دولية او لبنانية عرضت تفاصيلها
واسبابها ووسائل ادارتها وحلها؟
□ تطرقت اىل ابرز االزمات التي شهدها العامل
ولبنان اخريا .عىل الصعيد الدويل تفاصيل ازمة
دارفور ،امللف النووي االيراين ،االزمة الروسية
ـ الجورجية ،ازمة الـ  26مواطنا قطريا الذين
اختطفوا يف العراق عام  2015والذين نجح
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم
يف تحريرهم .كام عرضت االسرتاتيجيا االمريكية
يف ادارة االزمتني االفغانية والعراقية ،وغريها.
اما بالنسبة اىل ما يتصل بلبنان مبارشة ،فقد
عرضت االسرتاتيجيا التي اتبعها العدو االرسائييل
يف العدوان عىل لبنان عام  ،2006كام تطرقت اىل
ازمات مخطويف اعزاز ،راهبات دير سيدة معلوال،
العسكريني اللبنانيني املخطوفني الذين عاد
قسم منهم احياء والقسم االخر شهداء رحمهم
الله ،وغريها من امللفات التي نجح االمن العام
بادارتها وحلها ،وفق نهج عمل متميز اعتمده
اللواء ابراهيم وارساه ،ويستحق ان يعترب سابقة
ناجحة يبنى عليها للمستقبل ،اذا واجهتنا اي
ازمات جديدة.
■ كرجل قانون ،هل املهامت التي قام بها اللواء
ابراهيم يف هذا الخصوص تتجاوز حدود دور
املدير العام لالمن العام اساسا؟
□ بحسب القانون الدويل ميكن الي من اطراف
النزاع ،او لهم جميعهم ،تكليف كل شخص
موثوق به منهم ،ايا تكن صفته او موقعه
الرسمي او غري الرسمي ،القيام مبهامت التفاوض
او الوساطة يف ملف معني .بالتايل فإن تكليف
الدولة اللبنانية ،ممثلة برئيس الجمهورية
ومجلس الوزراء ،اللواء عباس ابراهيم تكليف
قانوين يستند اىل النصوص واالتفاقات القانونية
الدولية ،التي تأيت يف اعىل هرم القواعد
القانونية العاملية .استطرادا ،فان املهامت التي
يقوم بها يف ملفات اخرى عربية  -اوروبية او
عربية  -امريكية ،والتي تهدف اىل حل ازمات
معينة وتعزيز ثقافة السالم يف العامل ،تأيت يف
السياق القانوين نفسه .استطرادا اكرث ،فان كل
امللفات االمنية املرتبطة بأي مواطن لبناين،
داخل او خارج االرايض اللبنانية ،تدخل يف
صلب صالحيات االمن العام املنصوص عليها يف
القوانني املرعية االجراء.
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نشاطات
من االحتفال.

تخريج دورة للمفتشين المتمرّنين درجة ثانية

اللواء إبراهيم :أحالمكم ليست بعيدة املنال
اللواء عثمان :نستعد إلطالق اإلستراتيجيا الخمس ّية
احتفلت املديرية العامة لالمن العام بتخريج
 288مفتشا متمرنا ،درجة ثانية" ،دورة امن عام
متقدم" من الذكور واالناث يف معهد قوى االمن
الداخيل يف عرمون .حرض االحتفال ممثل املدير
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم العميد
الركن حسن عيل احمد ،وممثل املدير العام
لقوى االمن الداخيل اللواء عامد عثامن العميد
احمد الحجار .حرض ايضا ممثل قائد الجيش
العامد جوزف عون العميد مروان الخطيب،
وممثل املدير العام المن الدولة اللواء طوين
صليبا العقيد الركن عبد الرؤوف سكرية،
وممثل املدير العام للدفاع املدين العميد رميون
خطار فادي خالد ،وممثل املدير العام للجامرك
بدري ضاهر النقيب عبد السالم زرزور ،وممثل
محافظ جبل لبنان القايض محمد مكاوي
قامئقام عاليه بدر زيدان ،اىل ممثلني عن بعثات
ديبلوماسية وضباط.

بعد وضع االكاليل عىل رضيح شهداء معهد
قوى االمن الداخيل ،النشيد الوطني ونشيد
االمن العام ،ثم اطلق عىل الدورة اسم "دورة
امن عام متقدم" ،تاله تبادل للدروع التذكارية
بني العميدين عيل احمد والحجار.
والقى ممثل املدير العام لالمن العام كلمة
جاء فيها ":كانت الكلامت يف حفل تخريج
كل دورات اسالفكم تخفق مع القلب كمن
يفتش عن اسمى العبارات لدورة واعدة .اليوم
نبحث ايضا عن مفردات تفي هذا الجيل
الناشئ تطلعاته .فانتم حكام تحلمون بوطن
يشبه امالكم الواسعة .تنقشون عىل جغرافيته
بقعا من االنجازات ،وتالحقون من شامله اىل
جنوبه فوسطه كل املخالفات .باسم املديرية
العامة لالمن العام ،باسم لوائها وضباطها
ورتبائها وافرادها ،استطيع ان اجزم لكم بان
احالمكم ليست بعيدة املنال .مسرية هذه

املديرية تشهد لها عىل بلوغ ما كان مستحيال".
اضاف" :كانت لهذه املديرية وال تزال انجازات
بالتنسيق مع باقي املؤسسات االمنية الرسمية،
مكنتنا من تحقيق االمن الصلب ،ورفعتنا اىل
مستوى القوة الضاربة لالرهاب اينام كان ومهام
بلغت املخاطر .نعم ،يف امكانكم ان تتكئوا
عىل ارث وصيت وتضحيات امنية جاءت مثابة
الوسام .انتم اليوم تعربون اىل مؤسسة خاضت
عىل مدى السنوات املاضية ميادين عسكرية
صعبة ،وقدمت الشهداء ،وصنعت ما بات
يعرف باالمن االستباقي ،عدا عن انجازاتها يف
االدارة وخدمة املواطن واملقيم عىل حد سواء.
هذه املدرسة الحريصة عىل لبنان الواحد،
املتنوع ،الرائد ،قد استطاعت ان تؤسس لكيان
عابر للطوائف ال مييز بني لبناين واخر ،اال مبيزان
القانون".
وقال" :لقد تهددنا من الداخل والخارج ،وتجاوزنا

العميد الركن عيل احمد.

العميد الحجار.

الصعاب ،حاربنا كل اشكال االرهاب والتطرف
وكنا شهودا وشهداء عىل الزمن الصعب .كان
يحدنا وال يزال عدو ارسائييل ينزرع بيننا يف
خاليا تجسس ،ويطمع يف ارضنا ومياهنا ونفطنا.
ومن الجهة املقابلة كان يراد لنا ان نغلف بامارة
ارهاب اختربت ارضنا ،ولكنها انهزمت يف جرودنا.
من الحدود اىل الحدود خضنا معارك وجود .لكن
املهم اننا مل نركن يوما اىل االطمئنان الخالص،
حيث يجب ان تظل اليد عىل زناد اليقظة ،واال
نستسهل يف االمان النه ملك الناس .هذه وصايا
نجدد عهدها مع طلعة كل صباح .نزودها كل
منضو يف هذا السلك ،لنكون عىل تعليم واحد.
ننهل من مدرسة واحدة عىل رأسها سعادة
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم،
نتعلم منه فن الصرب ،واصول التفاوض ،وحسن
االدارة وحامية االنسان وحقوقه ،ومكافحة
الفساد والرشوة ،مع عدم التنازل عن شرب سيادة
او موقف او قرار .فهو الذي قالوا فيه انه مدمن
بناء املؤسسات عىل مقاس الوطن والحفاظ عىل
هيبته وسيادته ووجوده .نزودكم اليوم بعضا
من تعاليم الزمن الصعب ،لكنكم غدا ستكونون
انتم الرجال االصعب .انتم لستم ارقاما .لستم
بدالت مرقطة .عندما تندمجون يف مؤسسة
االمن العام ،سوف تكونون عينها الساهرة

وقلبها النابض وساعدها القوي .فسريوا وعني
االمن العام ترعاكم ،وال متيزوا بني مواطن واخر
اال مبدى التزامه القانون ،وال متيزوا بني جنسية
او عرق ،بل اعملوا عىل اساس احرتام الكرامة
االنسانية لتحوز السلطة املوضوعة بني ايديكم
احرتام الناس و ثقتهم .عىل هذه القاعدة،
ارفضوا كل التجاوزات والتزموا معايري الحياة
العسكرية التي تقوم عىل االسس االخالقية
واالنسانية والقانونية .ختاما ،اتوجه بالشكر اىل
قيادة املديرية العامة لالمن الداخيل واىل قائد
املعهد واملدربني من ضباط ورتباء عىل التعاون
املستمر والذي توج بحفل التخرج هذا".
ثم القى العميد الحجار كلمة استهلها بنقل
تحيات اللواء عثامن اىل كل الحارضين يف هذا
االحتفال ،منوها باعامل الدورة التي دامت
اربعة اشهر "قام بالتدريب خاللها فريق مشرتك
من ضباط ورتباء االمن الداخيل واالمن العام،
عملوا يدا بيد ،وبذلوا جهودا كبرية لتقديم
تدريب متكامل يحايك حاجات ميادين الخدمة
وفقا الساليب ومناهج حديثة ،يف بيئة تدريبية
منوذجية".
اضاف" :ان هؤالء الخريجني املتخصصني يف مجال
املعلوماتية سريفدون املديرية العامة لالمن
العام بطاقات برشية شابة ومؤهلة ،تعي اهمية

التكنولوجيا ودورها املحوري يف العمل االمني،
حيث اصبحت تكنولوجيا املعلومات تشكل
العمود الفقري الي مؤسسة امنية ناجحة ،يف
عرص بات من املستحيل معه العيش خارج
الفضاء الرقمي .ان قوى االمن الداخيل تشكل
منذ تأسيسها عصب االمن واالمان يف املجتمع
اىل جانب الجيش اللبناين وباقي االجهزة االمنية.
وهي من خالل تدريب عنارص هذه االجهزة
يف رحاب معهدنا تلعب دورا ناظام ومحوريا
يف ضامن جودة الخدمة االمنية التي نقدمها
ملجتمعنا .وسيبقى هذا املعهد عىل استعداد
دائم وجهوزية تامة الستقبال دفعات جديدة
من املتدربني ،واضعا امكاناته وخرباته التدريبية
يف ترصف االجهزة االمنية كلها .ان قوى االمن
الداخيل يف صدد اطالق خطتها االسرتاتيجية
الخمسية  ،2022 - 2018ويأيت يف مقدم اهدافها
تعزيز االمن واالمان واالستقرار ،والذي يرتكز
بصورة اساسية عىل تفعيل التنسيق بني مختلف
االجهزة االمنية ،السيام يف مجاالت التدريب
وتبادل املعلومات ومكافحة االرهاب .وان
تخريج هذه الكوكبة من شبابنا وشاباتنا كعنارص
يف االمن العام اللبناين ،ما هو اال انعكاس لهذا
التوجه ملا فيه استقرار لبنان وخري ابنائه".
اضاف" :ان االمن ليس حدثا عابرا او وليد صدفة،
بل هو نتاج عمل دؤوب يتطلب منا التضحية
ونكران الذات ،كام يتطلب يف بعض االحيان
استخدام القوة للسيطرة عىل موقف او حدث
يهدد االمن او االنتظام العام .لكن التزامنا يبقى
راسخا لجهة احرتام حقوق االنسان وصون الكرامة
االنسانية ،مع حرصنا االكيد عىل تطبيق مبادىء
املحاسبة والشفافية يف اثناء تنفيذ مهامتنا".
وختم" :انتم االن تجسدون تطلعات مؤسستكم،
وما اضفناه اىل ثقافتكم ومعارفكم ،يجب ان
يصب حرصا يف خدمة الوطن واملواطن لتكونوا
محط انظار اللبنانيني وآمالهم ،فكونوا عىل قدر
املسؤولية ومثاال ناصعا يحتذى به يف الخدمة
والتضحية .اما نحن ،قوى االمن الداخيل ،فكنا
وسنبقى مؤسسة لكل لبنان ،طامحني ابدا اىل
تقديم افضل خدمة رشطية تليق بنا وباهلنا
وبلبناننا الغايل".
ثم عرض عسكري شارك فيه عنارص من االمن
العام وقوى االمن الداخيل ،واجريت مناورة
حول توقيف مطلوبني.
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األمن العام في معرض "الطاقات والفرص "2018

األب خضرا :هدفنا إشراك اللبنانيني في الدولة

رئيس اتحاد "اورا" االب طوين خرضا.

نظم اتحاد "اورا" برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري معرض "الفرص
والطاقات  ."2018وهو االول من نوعه يف لبنان ،جمع جمعيات اتحاد
"اورا" االربع يف معرض واحد ،هي :االتحاد الكاثولييك العاملي للصحافة،
البورا ،نبض الشباب ،اصدقاء الجامعة اللبنانية.
شارك يف املعرض فريق من مكتب االعالم يف املديرية العامة لالمن العام،
يف ارشاف رئيسة شعبة رقابة النصوص املرسحية والتلفزيونية والسينامئية
املالزم اول جوي بستاين ،اىل جانب الجمعيات الـ 40التي يجمعها االتحاد
وتقدم خدمة مجانية للمجتمع اللبناين ،وبخاصة فئة الشباب التي تعاين
ما تعاين منه من بطالة وهجرة ويأس من ايجاد فرص عمل.
امىض الفريق خمسة ايام متواصلة يف ادارة "ستاند" خاص باملديرية
ازدانت جدرانه مبجموعة من صور البوسرت العمالقة الخاصة باالمن
العام ومبانيه ونشاطاته .ووزعت طيلة ساعات الدوام اليومية من ايام
املعرض عىل زواره مجموعة من املنشورات واالقراص املدمجة املتنوعة
التي تتحدث عن نشاطات املديرية املختلفة ،اىل رشح عن الخدمات التي
تقدمها املديرية اىل اللبنانيني واملقيمني عىل االرايض اللبنانية.

جناح املديرية العامة لالمن العام يف املعرض.

وتحدثت املالزم اول بستاين اىل "االمن العام" عن حجم التفاعل الذي كان
الفتا بني زوار املعرض وعنارص املديرية ،واشارت اىل ان معظمم املهتمني
بالكثري من التفاصيل كانوا من بني طالب املرحلة الثانوية الذين توسعوا
يف االسئلة عن مهامت املديرية والنشاطات فيها وانجازاتها ،وصوال اىل
الرتكيز عىل رشوط التطوع يف املكاتب والوحدات واالختصاصات .كذلك
بالنسبة اىل املستندات املطلوبة والرشوط التي يجب توافرها يف املتطوعني
الراغبني يف االنتامء اىل املديرية وااللتحاق بوحداتها.
"االمن العام" سألت رئيس اتحاد "اورا" االب طوين خرضا عن رأيه وتقييمه
ملشاركة املديرية العام لالمن العام يف معرض "الطاقات والفرص" ،فقال:
"عملنا عند تأسيس البورا وكان هدفنا االسايس وال يزال ارشاك اللبنانيني
وتحديدا املسيحيني يف الدولة وخصوصا يف االسالك االمنية والعسكرية.
لبنان ليس فندقا للبنانيني ،وعليهم املشاركة يف كل املؤسسات السيام
االمنية والعسكرية ليخدموه ويحموا الحدود والداخل مرفوعي الرأس
موفوري الكرامة مع االستعداد لتقديم الدم ان دعت الحاجة اىل ذلك".
اضاف" :رشكاء البورا واورا هم يف الدرجة االوىل االجهزة االمنية
والعسكرية ،واي فوروم ميكن ان ننظمه او ندعو اليه ال يكتمل اال
يف حضورهم وتحديدا االمن العام .مشاركتهم رضورية تحت كل
عنوان يتصل بالطاقات والفرص يف الحياة .يف كل نشاطاتنا واللقاءات
التوجيهية سنبقى واياهم جنبا اىل جنب .عندما نلتقي معا يف املدارس
ومع الطالب نتأكد من ان شهادة العسكريني بالنسبة اليهم شهادة حق
وهي فاعلة ومؤثرة للغاية وهو ما ملسناه يف جوالتنا .لكل هذه االسباب
تفهمنا حجم وجود الجناح الخاص باالمن العام واهميته .مل ادخل
يوما اىل الفوروم اال وجدته يعج بالشباب يتفاعلون مع العسكريني
املنتدبني فيه ،وهو ما يوحي بان النزعة التي نشجعها لجهة االنخراط
يف الحياة العسكرية خصوصا والدولة عموما تنمو ،فال نريد لشبابنا
البحث عن فرص العمل واستثامر طاقاتهم يف الخارج .لكن عىل اساس
توعيتهم ورشح اهمية الدور الذي ميكن ان يقوموا به من خالل اجهزة
ومؤسسات القطاع العام".
■ اي جيل تفاعل مع الجناح الخاص باالمن العام؟
□ جيل الشباب اللبناين وتحديدا الفئة التي اقرتبت او انهت مرحلة
التعليم الثانوي والسنوات االوىل من املرحلة الجامعية ،كام الخريجون
الجدد .لهذا االقبال من هذه الفئات ما يربره ،فنحن سعينا وما زلنا منذ
سنوات اىل ان نستثمر طاقاتنا يف مؤسساتنا واجهزتنا ومؤسساتنا االمنية،
وخصوصا اولئك املهيأين لالنخراط يف االمن العام والقوى االمنية ،مبا فيها
املدرسة الحربية واالنخراط يف الدولة ومؤسساتها سعيا اىل فرصة عمل
الئقة تضمن بقاءهم اىل جانب اهلهم وابناء وطنهم ولبناء عائالتهم يف
لبنان بعيدا من الهجرة والغربة التي ال يسعى اليها اللبناين ما مل يضمن
لقمة عيش كرمية يف بالده.

املعايير الدولية لعمليات
إنفاذ القانون

دورة تدريبية حول
الهندسة التعليمية

ّ
نظمت املديرية العامة لالمن العام ،بالتنسيق مع مرشوع
املساعدات االوروبية  ،SSRدورة تدريبية حول الهندسة
التعليمية ملجموعة من املدربني لصالح مركز التدريب الوطني
املستقبيل الخاص باملديرية العامة لالمن العام ،يف مركز
تدريب وتعزيز امن وسالمة املطار  ،CERSAقرب مطار رفيق
الحريري الدويل.

املشاركون يف الدورة.

نظمت املديرية العامة لقوى االمن الداخيل بالتنسيق مع اللجنة
الدولية للصليب االحمر دورة تدريبية حول املعايري الدولية لعمليات
انفاذ القانون ،مبشاركة عسكريني من املديرية العامة لالمن العام ،يف
معهد قوى االمن الداخيل يف عرمون.
متحورت الدورة حول عمليات انفاذ القانون مع مراعاة قواعد القانون
الدويل االنساين وتطبيقها.

من الدورة التدريبية.

املزورة
أجهزة كشف الوثائق
ّ
نظمت املديرية العامة لقوى االمن الداخيل بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب االحمر دورة تدريبية حول املعايري الدولية لعمليات انفاذ القانون،
مبشاركة عسكريني من املديرية العامة لالمن العام ،يف معهد قوى االمن الداخيل يف عرمون
متحورت الدورة حول عمليات انفاذ القانون مع مراعاة قواعد القانون الدويل االنساين وتطبيقها.

امام االجهزة الكاشفة.

التحقق من سالمة الوثيقة.
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إحصاءات الشهر
الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من  2018/02/15لغاية 2018/03/15
الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

لبناني
اثيوبي
اردني
اسبانيا
اوكرانيا
ايران
بنغالدش
تركي
تشادي
توغولي
تونسي
جزائر
روسي
ساحل العاج
سعودية

102
245
3
2
3
4
168
1
1
1
1
4
2
4
1

سوداني
سوري
سويدي
سيراليون
سري النكي
عراقي
عرب رحل
غامبي
غاني
غير لبناني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني دون اوراق
فلسطيني سلطة
فلسطيني الجىء
فلسطيني  -اميركي

31
1401
1
1
9
16
1
1
5
1
23
2
2
76
1

فيليبيني
كاميرون
كندي
كويتي
كيني
مدغشقر
مصري
مغربي
مكتوم القيد
ملدوفية
نروجي
نيبالي
هندي
يمني
المجموع

38
1
1
1
6
3
52
1
25
7
1
1
20
1
2271

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب
اعتبارا من  2018/02/15لغاية  2018/03/15ضمنا
اجانب املجموع

حركة تنقل لبنانيون عرب
219361 196175
دخول
213653 197285
مغادرة
433014 393460
املجموع

79264
77958
157222

494800
488896
983696

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب
بني  2018/02/16و2018/03/15

الدولة

العدد

الدولة

العدد

الجزائر

4

سوريا

2

السودان
العراق

3
1

ليبيا

1

مصر

240

االردن

1

المجموع

261

تونس

9

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من  2018/02/16لغاية 2018/03/15
الدولة

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من  2018/02/15لغاية 2018/03/15
الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

لبناني
اثيوبي
اريتري
اردني
اسبانيا
ايران
بنغالدش
تركي
توغولي
تونسي
جزائر
سعودية
سوداني
سوري
سويدي

103
215
1
4
2
6
141
1
1
1
5
1
39
1403
1

سري النكي
عراقي
عرب رحل
غامبي
غاني
غير لبناني
غينيا
فلسطيني  -سوري
فلسطيني اردني
فلسطيني دون اوراق
فلسطيني سلطة
فلسطيني عراقي
فلسطيني الجىء
فنزويلي
فيليبيني

11
13
1
2
4
1
1
20
1
3
1
1
74
1
16

كاميرون
كندي
كولومبي
كويتي
كيني
مدغشقر
مصري
مكتوم القيد
نروجي
نيبالي
نيجيري
هندي
يمني
المجموع

2
1
1
1
8
5
57
26
1
1
2
16
1
2196

اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
اوستراليا
البرازيل
السنغال
السويد
المانيا
النمسا
الهند
الواليات المتحدة االميركية
اليابان
اوزباكستان
اوكرانيا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بنغالدش

العدد

5932
4
1
1
1
6
1
6
1
42
3
1
20
127
1
17
9
748

الدولة
بنين
بوركينا فاسو
بوليفيا
بيالروسيا
تركيا
توغو
جزر الملغاش
جنسية غير واضحة
الدومينيك
دومينيكا
روسيا
سري النكا
صربيا
غامبيا
غانا
غينيا
غينيا بيساو
فرنسا

العدد

17
5
1
40
1
29
1
2
3
2
59
59
1
9
44
1
1
18

الدولة
فنزويال
الفيليبين
فييتنام
كازاخستان
كاميرون
كركستان
كولومبيا
كيرغيز
كينيا
لوكسمبورج
مالديف
مالي
مولدوف
نيبال
نيجيريا
هنغاريا
المجموع

العدد

2
385
1
16
15
6
1
6
8
1
1
1
27
8
14
1
7707
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ّ
المزورة
الوثائق

مفصل بالوثائق املز ّورة املضبوطة يف الدوائر واملراكز الحدودية :شباط 2018
جدول اجاميل ّ
جوازات

اقامات

تأشريات

مطار

سوريا

18

غينيا

7

1

1

ايطاليا
تركيا
النمسا
لوكسومربغ

1

اثيوبيا
فرنسا
فنزويال
اليونان

8

11

39

3

1

4

5

9

5

2

2

4

2

1

3

4
5

4

1

1

1

3
3

3

1

11
6

2

ليبيا
جنوب افريقيا

اختام

هويات

مختلف

مجموع

3
1

1

1

1

لبنان

3
2

2

1

3

جورجيا

2

2

العراق

2

2

املانيا

االردن
رسي النكا
مرص
الرنوج
رساييفو
كولومبيا
الباراغواي
املجموع

1

1

1

1

1

1
1
45

1

1
4

12

12

21

14

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

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

عدد الوثائق السورية املز ّورة بحسب النوع واملركز الحدودي:
شباط 2018

عدد الوثائق املز ّورة املضبوطة ونوعها:
شباط 2018

2

1
1
1
1
1
1
1
108

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

عدد املسافرين مقابل عدد حاميل وثائق مز ّورة:
شباط 2018

الدوائر واملراكز الحدودية
شباط 2018

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

عدد املسافرين
492020
281104
63884
70086
22469
1631
977
932171

حاملو وثائق مز ّورة
77
2
0
0
0
3
0
82

نسبة حاميل الوثائق املزورة مقارنة باملسافرين
15.6/100000
7.1/100000
0
0
0
183/100000
0
8.04/100000
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شرح الف ّية ابن مالك

القواعديةالعرب ّية
في
مالك
ابن
ة
ي
الف
شرح
ّ
شرح ألفية ابن مالك في القواعد العرب

شرح ألفّية ابن مالك
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بأقالمهم

بقلم
جوزف القصيفي

*

تغ ّير القانون ...ماذا عن الناخب؟
ستكون االنتخابات النيابية املقبلة املحددة يف السادس من ايار مختلفة
عن سابقاتها ،النها تخاض للمرة االوىل منذ االستقالل عىل اساس قانون
جديد ،يجمع النسبية اىل الصوت التفضييل .وهو  -اي هذا الصوت -
اقرب اىل صيغة ناخب واحد صوت واحد .هذا القانون املركب ينطوي
 كام معظم القوانني  -عىل ايجابيات وثغر .يقتيض مقاربته بكثري منالدرس والتمحيص ،قبل الترسع يف اصدار االحكام عليه سلبا او ايجابا.
حتى الساعة ال يبدو ان هذا القانون مفهوم لدى الكثريين ،عىل الرغم
من الندوات واللقاءات التي عقدت لرشحه .هناك َمن ال يزال ينظر
اليه بعيون قانون "الستني" ،وان مثة َمن ينطلق من نتائج االنتخابات
السابقة ليسقطها عىل توقعاته يف هذه الدائرة او تلك.
اهم ما يطبع هذا القانون انه يفسح يف املجال امام حصول مفاجآت غري
محسوبة ،ويعيد توزيع االحجام بني االحزاب والقوى السياسية ،وين ّوع
التمثيل ،ويساعد عىل بروز تيارات جديدة شبابية ومدنية .اما سلبياته،
فتتمثل يف التناقضات التي ميكن ان تربز داخل اللوائح بني املرشحني
الذين يتذابحون للفوز بالصوت التفضييل ،ولو انتموا اىل بيئة عقائدية
او سياسية واحدة .كام ان االهمية التي يحتلها هذا الصوت ستكون
سببا لشحذ الهمم الطائفية واملذهبية بني مرشحي اللوائح املختلطة،
مهام بلغت درجة التنسيق بينهم.
ال تكمن املشكلة يف القانون ،بل يف الناخبني .ماذا يجدي القانون
العرصي اذا كان الناخب اللبناين ال يجيد استخدام صوته  -وهو السالح
االمىض الذي ميتلكه  -يف اختيار املرشح االفضل ،ومحاسبة َمن تجب
محاسبته من النواب الذين خ ّيبوا مواطنيهم ومل يكونوا مؤمتنني عىل
ثقة ناخبيهم ،ويريدون اعادة الكرة ،ويبذلون كل يشء لتوفري سبل
عودتهم اىل ساحة النجمة.
لكن شيئا من ذلك مل يحدث سابقا ،وال يبدو  -من خالل املعطيات
واملؤرشات  -ان مثة محاسبة سوف تتم نظرا اىل تداخل املصالح

واالعتبارات السياسية والطائفية واملناطقية ،بطريقة معقدة يصعب
فكها ،ما يحتم مداراتها بالسكوت وقبول االمر الواقع .يف الوقت الذي
ينبغي فيه التصدي ،وتشكيل قوة ضغط ،بل مقاومة مدنية سلمية،
ترمي اىل اعادة صوغ املشهد الوطني .وهو ما يعرف بالتغيري الهادئ،
السلس ،غري الصاخب .هذه مسؤولية املجتمع اللبناين الذي يتعني
عليه ان يلج باب هذا التغيري بثقة وروح وطنية مميزتني ،بعيدا من
"هيصات" البعض يف املجتمع و"عراضاتهم" االعالمية.
يروى ان يف احدى املاملك القدمية ،ضاقت الرعية ذرعا بالنقص الذي
يالزم توزيع الطحني ،فيكال النصف كيلو عىل انه كيلوغراما ،وتنخفض
الكميات اىل نصفها فيام يدفع مثنها كامال .يف كل مرة كانت تتعاظم
فيها نقمة الناس ،كان امللك يعمد اىل ابدال الكيال بآخر ،وتكرر االمر
مرات عدة ،لكن النتيجة هي هي .عندما فاتحه كبري وزرائه  -وهو ذو
حصافة وحكمة ويحسن املشورة  -بأن الوضع بات عىل شفا االنفجار،
وال بد من عمل حاسم لتداركه قبل فوات االوان ،اجاب امللك :غريب
ايها الوزير ،لقد ابدلت الكيالني مثنى وثالثا ورباعا ،وظلت الشكوى
قامئة .ما بال هؤالء الناس ال يعجبهم عجب؟
قال الوزير بعدما التمس االمان :يا موالنا القصة ليست يف ابدال
الكيالني ،بل يف الكيلة .ابدل الكيلة وسرتى كيف ستتغري االمور ،ويقلع
الناس عن االنني والتذمر.
عندنا يبدو ان الوضع مشابه .ليس املطلوب ان يكون لنا قانون جديد،
بل معرفة هذا القانون وهضمه ،وتطبيقه بشفافية ،ومن ثم اعادة
تقوميه يف ضوء ما افىض اليه من نتائج.
مهام يكن من امر ،ليس املطلوب تغيري قانون االنتخاب ،بل املشكلة
يف اداء الناخب.
* امني رس نقابة املحررين

ضيف العدد

الدكتور
بقلم
*
سامي نادر

اإلصالحات واملؤتمرات
تتواىل املؤمترات هذه االيام من اجل لبنان .من مؤمتر روما اىل مؤمتر
بروكسل اىل مؤمتر باريس املعروف بـ"سادر ."1
هذه املؤمترات ان دلت عىل يشء ،فهي تدل عىل اهتامم االرسة الدولية
باستقرار لبنان االمني والسيايس واالقتصادي .هذا االهتامم ال يستند
فقط اىل اعتبارات تاريخية او ثقافية او اخالقية حتى ،امنا ينبع من
مصلحة هذه الدول ،السيام تلك الداعمة واملنظمة لهذه املؤمترات،
وجميعها اوروبية ،لجهة احتواء ازمة الالجئني السوريني التي كادت ان
تطيح منذ عامني البنيان االورويب .خري دليل عىل ذلك ،كل النقاش الذي
واكب االنتخابات الذي جرت يف بلدان اوروبية عدة يف الفرتة االخرية.
املطلوب اذن دعم لبنان ومتكينه من ابقاء الالجئني فيه يف انتظار
عودتهم اىل ديارهم .االهم عدم تدفقهم اىل الداخل االورويب.
يشكل مؤمتر باريس بكل ما يحوط به من اهتامم ،املحطة االساسية
لهذا الدعم السيام عىل املستوى االقتصادي .يبقى ان هذا الدعم
ليس دعام غري مرشوط .بل مرتبط بتنفيذ اصالحات اساسية لنظامه
االقتصادي ،خصوصا يف ما يتعلق باملالية العامة وقطاع الكهرباء الذي
يشكل عبئا كبريا عىل خزينة الدولة .وهذا ما اشار اليه وبشكل واضح
البيان الختامي لالجتامع التحضريي ملؤمتر "سادر "1الذي انعقد يف
باريس مطلع هذا العام.
لهذا السبب ارسعت الحكومة يف اعداد موازنة  2018التي تؤسس
بحسب واضعيها الصالحات اساسية تهدف اىل تقليص عجز الخزينة.
هنا ال بد من تسجيل املالحظات اآلتية:
 -1ان مرشوع املوازنة املقدم مبا يتضمن من تقليص للنفقات نسبة
اىل االيرادات يشكل بال ادىن شك خطوة يف االتجاه الصحيح .لكنها
غري كافية .فنسبة العجز ال تزال كبرية جدا ،وال بد من اعادتها اىل
مستويات ال تتخطى  .%4هذا الجهد يتطلب اصالحا جذريا لقطاع
الكهرباء الذي يشكل مبفرده  %25من العجز .هنا ال بد من االشارة اىل
ان االطار االنسب لهذا االصالح االسايس موجود ،وهو قانون الرشاكة
بني القطاعني العام والخاص.
 -2حرص النفقات مير ايضا بضبط الفساد والهدر يف ادارات الدولة .تعد

كل وكاالت التصنيف العاملية لبنان بني االنظمة االكرث فسادا يف العامل.
هنا تكمن املعضلة .انها يف عمق النظام السيايس ونظام املحاصصة
القائم ،بحيث ال تفيد االجراءات الشكلية كاقامة الوزارات املتخصصة
يف محاربة الفساد .املطلوب اصالح جذري للنظام السيايس عىل قاعدة
مبدأ توازن السلطات السيام لجهة تعزيز السلطة القضائية وتفعيل
دور اللجان النيابية واجهزة الرقابة.
 -3اي خطة انقاذية للوضع االقتصادي متر حتام بتفعيل محركات النمو.
وهذا يتطلب سلة من االصالحات فيام يتعلق جزء منها بخلق محفزات
الجتذاب الرساميل ،وتطوير بيئة االعامل ،وتسهيل الرتاخيص ،وتبسيط
املسالك االدارية ،ومكننة الخدمات للرشكات واملواطنني .الالئحة تطول.
لكن بشكل اويل ال بد من التحذير من اللجوء مجددا اىل رفع اضايف
للرضائب ،كام يتم تداوله يف بعض االوساط ،الن من شأن ذلك ان
يكبح نهائيا النمو ويدفع االقتصاد نحو االنهيار .الرتكيز يجب ان يكون
عىل تحرير بعض القطاعات ،وخصوصا قطاعي املواصالت والكهرباء،
ملا يشكال يف حال فكت القيود عنهام من محركات لالقتصاد واقطاب
جاذبة للرساميل.
 -4النفط بركة للبنان من دون شك .هذا اذا ما تم استثامره وفق
قواعد الحوكمة الجيدة وبعيدا من نظام املحاصصة السائر املفعول.
لكن االتكال ،وبشكل حرصي عىل النفط ،قد يعمي البصرية االقتصادية،
ويقدم ذريعة اضافية للتباطؤ يف االصالحات او محاولة التملص منها،
عىل قاعدة مقولة "مل العجلة وقرع طبول االنهيار االقتصادي ،العائدات
النفطية آتية وكفيلة بانتشالنا من االزمة" .هنا تكفي االشارة اىل ان
االقتصادات النفطية يف العامل تقوم بجهد جبار واصالحات عميقة
لتنويع مصادر دخلها .فهل يجوز ان "نذهب اىل الحج والناس راجعة"؟
يف اختصار ،مل تعد مسألة االصالحات رضورية فقط .انها اكرث من طارئة.
من دونها ال نجاح الي مؤمتر واي دعم ،وال جدوى من اي جهد واي
قطرة نفط.
* خبري اقتصادي
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تربية
منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

رئيس جمعية جاد ـ شبيبة ضد املخدرات:
األمن العام أول مؤسسة أمنية دعمت رسالتنا

جمعية جاد  -شبيبة ضد املخدرات اسستها عام  1981مجموعة من املتطوعني ،ابرزهم االب الراحل بنوا سكر ورئيسها
الحايل جوزف الحواط .هدفها االسايس مكافحة آفة املخدرات .لكنه توسع ليشمل مكافحة آفات اجتامعية اخرى او السعي
اىل الحد منها كالكحول ،التدخني ،القامر ،اىل مساعدة مرىض االيدز والحامية من مخاطر االنرتنت وغريها
نجحت جمعية جاد ـ وهي مؤسسة ال تبغي
الربح  -حتى االن يف معالجة االف حاالت االدمان
مبختلف انواعه ،من خالل فريق متخصص من
املتطوعني ،وبفضل دعم املشجعني لها اىل جانب
ما تجنيه من نشاطاتها االجتامعية التمويلية.
كام بفضل الدعم املعنوي والعمالين املقدم من
املؤسسات الخاصة وكذلك الرسمية ،السيام
املديرية العامة لالمن العام التي كانت اول
مؤسسة امنية تبادر اىل تقديم الدعم لها ،وفق ما
اكد رئيسها جوزف الحواط.
ما ابرز االفات االجتامعية التي تكافحها ،وباي
وسائل؟ هل ينحرص نشاطها ضمن االرايض
اللبنانية فقط؟ اي عقبات تواجهها؟ كيف ميكن
للمهتمني التواصل معها؟ اي تعاون بينها وبني
املديرية العامة لالمن العام؟
"االمن العام" حملت هذه االسئلة اىل حبوب يف
قضاء جبيل ،حيث املقر الرئييس للجمعية ،وكان
حوار مع رئيسها.
■ ما هي مجمل االفات االجتامعية التي تسعون
اىل مكافحتها او الحد من انتشارها؟
□ يوم اسسنا جاد  -شبيبة ضد املخدرات عام
 1981كان هدفنا االسايس واالوحد مكافحة
ظاهرة االدمان عىل املخدرات .مع مرور الوقت،
وبفعل تزايد خربتنا يف هذا املجال من جهة ،ويف
ظل تقصري مؤسسات الدولة يف احتضان الكثري من
امللفات االنسانية من جهة اخرى ،وجدنا ان من
الرضوري توسيع نشاطنا ليشمل ملفات انسانية
 اجتامعية اخرى .وهكذا كان .يف االستنتاجاصبحنا اليوم نعنى ،اىل مكافحة افة املخدرات
بكل انواعها ،مبوضوع مكافحة او الحد من ادمان
الكحول ،السجائر ،الرنجيلة ،املنشطات ،الحامية
من مخاطر الكمبيوتر واالنرتنت (السيام املخدرات
الرقمية) ،عبدة الشياطني ،مساعدة مرىض االيدز.

رئيس جمعية جاد  -شبيبة ضد املخدرات جوزف الحواط.

كام اسسنا اخريا وحدة تعنى مبعالجة ادمان
العاب القامر.
■ هل يغطي نشاطكم كل االرايض اللبنانية؟
□ ال بل اكرث من ذلك .نشاطنا يشمل لبنان
ومختلف الدول العربية ،اضافة اىل كل دول االتحاد
االورويب .مركزنا الرئييس موجود يف بلدة حبوب يف
جبيل ،وقمنا بانشاء مركز ثقايف متخصص للتوعية
والتدريب من اخطار املؤثرات العقلية بالقرب
منه ،وهو يتضمن معرضا ومتحفا ومكتبة وصالة
عرض .كام لدينا مركز اخر يف املانيا حائز ترخيص
من محكمة شتاوفن يف جنوب املانيا .اضافة اىل
مئات املندوبني املنترشين يف لبنان والدول العربية
وكل دول االتحاد االورويب.
■ وفق اي آلية تبدأ متابعتكم حاالت االدمان؟
□ عالقتنا مع املدمن تبدأ عرب اطر عدة ،ابرزها:

• من خالل القضاء املختص الذي يحيل الينا
املدمنني بهدف اخضاعهم للعالج الالزم واعطائهم
افادة بذلك.
• عرب مختلف الوزارات واالدارات واالجهزة التي
نتعاون معها ،ومن ابرزها نذكر وزارة الصحة
العامة ،مكتب مكافحة املخدرات يف قوى االمن
الداخيل ،شعبة مكافحة املخدرات يف الجامرك،
ومع االمن العام كضابطة عدلية ذات اختصاص
نوعي عام يشمل مالحقة كل انواع الجرائم من
دون استثناء ،وسواها يف لبنان .كذلك عرب مختلف
الوزارات واالجهزة االمنية يف الدول االخرى التي
ننشط فيها .يتم كل ذلك يف ارشاف القضاء
املختص.
• من خالل منظامت وهيئات وجمعيات املجتمع
املدين التي نتعاون معها.
• عرب التواصل املبارش معنا من املدمن الراغب يف
التخلص من حالة االدمان ،او من ذويه او اقاربه
او اصدقائه الراغبني يف مساعدته ،طاملا ان صاحب
العالقة ال ميانع يف ذلك ،النه ال ميكن اجبار اي
شخص عىل عالج يرفضه.
■ ما هي وسائل التواصل معكم ،املتاحة امام
املهتمني او الذين لديهم حاالت توجب العالج؟
□ هناك عدد من وسائل االتصال والتواصل،
ابرزها:
• الحضور اىل املركز الرئييس الكائن يف بلدة حبوب
يف جبيل.
• عرب االتصال ليال ونهارا عىل الخط الساخن
 ،03.749484اضافة اىل رمز االتصال 00961
للمتصلني من خارج لبنان.
• تلفاكس( 09.942856 :مع اضافة رمز االتصال
 00961للمتصلني من خارج لبنان).
• الربيد االلكرتوينjaddrogue@gmail.com :
• الصفحة االلكرتونيةwww.jadint.com :

• حساب تويرتjadint :
• حساب فايسبوكJ.A.D :
■ هل تعتمدون طرق العالج الداخيل ،اي اقامة
املدمن عندكم ،ام طرق العالج العيادي ،مبعنى
معاينته يف العيادة ومن ثم متابعته وهو يف منزله؟
□ كنا يف السابق نعتمد االسلوبني معا ،وفق طبيعة
كل حالة .لكن ما تجدر االشارة اليه ان معظم دول
العامل ،العريب والغريب ،بدأت منذ سنوات تستغني
كليا عن طرق العالج الداخيل كونها اثبتت فشلها
الكبري مقارنة بالعالج العيادي الذي يقوم عىل
مواكبة املتعاطي او املدمن ضمن بيئته ومجتمعه،
مبا يساعده اكرث فاكرث عىل تخطي حالة االدمان،
السيام بعد ارشاد اهله واملحيطني به اىل طرق
التعامل معه ،وبخاصة لناحية اشعاره بدرجات
عالية من العاطفة واملحبة والتفهم ،ما ينعكس
عليه ايجابا .بناء عىل هذا الواقع ،اوقفنا طرق
العالج الداخيل واعتمدنا طرق العالج العيادي.
لهذه الغاية انشأنا عيادة خاصة يف جبيل ،قرب
مستشفى سيدة مارتني تضم  22شخصا متخصصني
يف املجاالت الطبية والنفسية واالجتامعية وسواها
ملعاينة ومتابعة كل الحاالت التي تقارب 350
حالة تتابعها "جاد" سنويا يف لبنان.
■ اي وسائل تعتمدونها لنرش التوعية؟
□ وسائل كثرية .ابرزها انجاز محارضات مكثفة

تباعا يف املدارس والجامعات ،ويف املؤسسات
االمنية ،والجمعيات ،وعرب مختلف الوسائل
االعالمية املرئية واملسموعة وسواها .كام اصدرنا
مجلة شهرية هي "ارشاد" تعنى باالرشاد والتوعية
ويتم توزيعها بشكل واسع االنتشار ،كذلك نصدر
نرشة اسبوعية .لدينا موقع الكرتوين وحسابات
فايسبوك وتويرت .من حني اىل اخر ،نوزع مجانا
مناشري وملصقات توعوية .استطرادا ،نقيم معارض
متنقلة تتضمن ادوات خاصة للتوعية والتدريب.
اضافة اىل مكتبة متنقلة متخصصة بالتوعية عىل
مخاطر االدمان بكل انواعه.
■ ما ابرز الصعوبات التي تواجهكم؟
□ الصعوبات عدة من ابرزها:
• غياب اي مساعدة مالية من الوزارات املعنية يف
الدولة عىل الرغم من املراجعات الكثرية.
• اقدام عدد كبري من االشخاص عىل
ارتكاب افعال احتيالية تتمثل يف محاولة
جمع تربعات من املواطنني ،بوسائل شتى،
مستخدمني اسم جمعيتنا .علام اننا ال نقوم
بطلب اي مساعدة او تربع من اي كان ،ال من
خالل الزيارات او االتصاالت ،وال باي طريقة
اخرى .وقد تقدمنا بدعاوى قضائية ضد كل
من علمنا بقيامه بذلك .انا ادعو املواطنني
عرب منربكم االعالمي اىل عدم التجاوب مع اي
طلب مساعدة من هذا النوع.

مناقشة آفة املخدرات ومكافحتها يف ندوة "جاد" يف املديرية العامة لالمن العام.

■ اذا ،كيف تؤمنون التمويل الالزم للقيام
بنشاطاتكم وتغطية مصاريفكم؟
□ عرب مساعدات يقدمها الكثريون من
االشخاص الخريين .كل من يرغب يف ذلك
مستقبال ميكنه التواصل معنا مبارشة لتزويده
ارقام حساباتنا املرصفية ،وعرب النشاطات
االجتامعية التمويلية التي نقوم بها .ما
تجدر االشارة اليه ان جميع املنتمني اىل جاد
متطوعون ال يتقاضون لرية واحدة يف مقابل
املهامت االنسانية التي يقومون بها.
■ كيف تحدد اطر التعاون بينكم واملديرية
العامة لالمن العام؟
□ اقولها برصاحة ،املديرية العامة لالمن
العام اول مؤسسة امنية قدمت لنا الدعم
والتعاون الكاملني خدمة لقضايانا االنسانية.
منذ ما يقارب السنوات الخمس زرت املدير
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ،محاوال
طرح فكرة تعاون االمن العام معنا يف مواجهة
الحاالت الجرمية واالنسانية التي تصادفنا،
ففاجئني بقوله" :لن نتعاون معكم فقط بل
سنضع كل امكانات االمن العام يف خدمة
قضاياكم االنسانية ،وكل القضايا االنسانية اينام
وجدت" .ثم كلف فورا ضباطا من املديرية
التعاون والتنسيق معنا يف كل ما يخدم
مكافحة املخدرات وبقية االفات االجتامعية
التي نكافحها .بفضل هذا التعاون متكنا من
تحقيق انجازات كبرية .ما تجدر االشارة اليه اننا
منذ ما يقارب سنة ونصف سنة بدأنا ،بالتعاون
مع املديرية ،العمل عىل تدريب مجموعة
مؤلفة من 200ضابط وعنرص من االمن العام
عىل تفاصيل كل املؤثرات العقلية وانواعها
ومخاطرها ،والطرق العلمية ملعالجة مدمنيها،
او مكافحة تهريبها ،وسواها من التفاصيل.
هذه املجموعة التي يرشف عليها الرائد فادي
عويدات ستتوىل مستقبال مهامت تدريب
كل العسكريني وتثقيفهم ضمن املديرية يف
املجاالت التي ذكرناها ،مبا يساهم يف رفع
مستوى معارفهم من جهة اوىل ،ويف نرش تلك
الثقافة يف بيئاتهم االجتامعية من جهة ثانية،
وكذلك نرشها عىل صعيد اوسع من خالل
املحارضات التي يلقيها ضباط االمن العام يف
عدد من املدارس واملعاهد والجامعات.
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بيئة

دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

كيف يواجه لبنان خطر التغ ّير المناخي؟

العاملية الثانية ،تحديدا ،بعد انتاج النفط وتحوله
اىل تجارة عاملية مربحة جدا ،ليصبح املسؤول
االول عن التلوث العاملي ،اضافة اىل ما تسببت
فيه الثورة الصناعية يف هذا املجال .لكن بعدما
شمل التلوث العامل يف السنوات االخرية ،تغريت
النظرة اىل البيئة ،فطالبت الدول الكربى بتحسني
وضعها من خالل الحد من خطورة النفايات
النووية واملشعة.

والتلوث زادا من السرطان والجرائم
الغازات السامة
ّ
التغي املناخي بأثره السلبي عىل فصول لبنان االربعة ،وعىل كمية امطاره وثلوجه ،فرتاجع معدلهام عن السابق .مل
قىض ّ
تقترص هذه السلبية عىل الطبيعة ،بل طاولت االنسان والحيوان معا .وانصب الرضر عىل صحة االنسان وسلوكه بحيث
ارتفعت االصابات مبرض الرسطان وكرثت الجرائم .اما الحيوانات االليفة فتحولت اىل مفرتسة وانقضت عىل اصحابها
مع التطور الصناعي بدأ التدهور البيئي وتزايد اىل
درجة اعترب فيها املسؤول االول عن تدمري هذا
الكون .بعد نهاية الحرب العاملية الثانية ،بدأت
الدول انتاج النفط ليصبح ،مع الوقت ،املسؤول
االول عن التلوث العاملي ،اضافة اىل ما تسببت
فيه الثورة الصناعية يف هذا املجال .لكن ،بعدما
شمل التلوث العامل ،تغريت النظرة اىل البيئة
فطالبت الدول الكربى بتحسني وضعها من خالل
الحد من خطورة النفايات النووية واملشعة.
مشكلة من هذا النوع تضع لها الدول التي
تتعرض لتغري مناخي اسرتاتيجيات مواجهة بهدف
القضاء عليها ،بينام لبنان املدمر بيئيا ،الذي وصل
اىل شفري الهاوية ،ال وجود فيه السرتاتيجيا مواجهة
واحدة تساعده عىل مجابهة هذا الخطر.
هذه املشكلة ومسبباتها واثرها عىل صحة
االنسان ،طرحتها "االمن العام" عىل رئيس حزب
البيئة العاملي ورئيس مؤسسة خرباء حامية الصحة
والبيئة املستشار البيئي دوميط كامل.
التغي املناخي عىل طباع االنسان
■ هل يؤثر ّ
وسلوكه ،كيف وما الذي يتبدل؟
□ هناك شعار يف العامل يقول "االنسان ابن بيئته".
يف حال كانت البيئة سليمة ونظيفة وخالية من
الشوائب ،تكون صحة االنسان جيدة وخالية من
اي مشكلة .لذا ،نعترب تأثري التغري املناخي الحاصل
اليوم خطريا جدا عىل صحة االنسان بسبب
حاجة كل انسان اىل تنشق هواء نقي مكون
من  %20,5من االوكسيجني .هناك مسألة ال
يعرفها كل الناس ،وهي ان تنشق الهواء النظيف
يحمي عقل االنسان ويحافظ عليه يك يكون يف
اسرتخاء تام .اما يف حال زادت نسبة التلوث يف
الجو ،فسيصاب بخلل عصبي يدفع به اىل العنف
والقتل .اضافة اىل ما ذكرت ،مثة عامل اخر هو
الغازات الخطرة املوجودة يف الجو ،خصوصا مادة

ثاين اوكسيد الكربون التي من املفرتض ان يكون
معدلها العام  250جزءا يف املليون ،يف حني ان
لبنان تخطى  410اجزاء يف املليون .هذا يعني ان
هذه املادة التي يتنشقها االنسان لها تأثري كبري
عىل سلوكه فيتحول من شخص مسامل اىل شخص
عنيف وغرائزي ال يتحمل التحدث اىل احد ،وال ان
يقرتب منه احد .ما نعيشه اليوم ونراه يف سلوك
الناس ،خصوصا الذين يرتكبون جرائم القتل ،سببه
تنشق الغازات السامة والتلوث الضوضايئ والهوايئ
والضويئ .اذا اجتمعت هذه العنارص سيتحول
االنسان اىل شخص عدواين ،االمر الذي ينطبق عىل
مشاجرات النساء يف اثناء قيادة السيارات ،اليشء
الذي مل نكن نعرفه من قبل.
■ كيف يتفاعل هذا التلوث يف جسم االنسان،
خصوصا الضوضايئ والضويئ؟
□ الضجيج الذي يسمعه االنسان يقاس عامليا
مبا يسمى "الديسيبل" .فاذا بقي مدة  8ساعات
ضمن معدل " 50ديسيبل" سيشعر بالتوتر ،الن
الخرباء العامليني جعلوا معدل " 35ديسيبل" حدا
اقىص نهارا و 10ليال ،خصوصا يف اثناء النوم .من
املستحيل ان يكون معدل "ديسيبل" يف بريوت
دون  ،45خصوصا يف الليل ،بينام يصل هذا املعدل
يف املناطق الجبلية اىل  10واحيانا اىل  .8من هنا
يكمن االختالف بني حياة اهل القرى وسلوكهم
وبني سلوك اهل املدن .اما بالنسبة اىل التلوث
الضويئ ،فمن الرضوري ان يكون االنسان موجودا
ليال يف مكان مظلم تقريبا ،الن التعرض للضوء
مدة طويلة يهدد بانخفاض مادة  Melatoniالتي
تفرزها الغدد كونها الجهة التي تساعد االنسان
عىل نوم مريح.
■ ما هي ارضار التلوث الهوايئ؟
□ التلوث الهوايئ يف دول العامل الثالث سببه

مبيدات الحرشات ،خصوصا الضبابية منها التي
تستعمل يف املدن وبني االحياء السكنية ،فيتنشقها
االنسان بعد انتشارها يف الجو ويصاب بامراض
عدة منها العقم .علام ان هذا التلوث مل تعد
ارضاره مقترصة عىل االنسان ،بل طاولت ايضا
الحيوانات االليفة ،كام حصل يف السنوات االخرية
يف لبنان وبعض دول العامل ،حيث تحولت هذه
الحيوانات اىل مفرتسة انقضت عىل اصحابها .مرد
ذلك اىل ارتفاع نسبة التلوث الهوايئ ،خصوصا
مادة ثاين اوكسيد الكربون.
■ هل التأثري املناخي يكون سلبيا دامئا ،اال يوجد
جانب ايجايب فيه؟
□ ال وجود لوجه ايجايب يف هذا املوضوع .رمبا
نراه يف الحدائق العامة حيث اريج الزهور ،وما
عدا ذلك فال يكون اال سلبيا .هناك روزنامة
مناخية يف العامل تحدد عمر املناخ باالف السنني،
وهو موزع بني معتدل وبارد وحار .لكن ما يطرأ
عىل هذا الوضع يتمثل يف تعدي مناطق عىل
مناطق اخرى ،كلبنان ،مثال ،الذي كان يتمتع مبناخ
معتدل وفصول اربعة تغلفه كتلة هوائية باردة.
هذا املناخ تبدل بعدما اخرتقته كتلة هوائية حارة
حدودها حواىل مئة كيلومرت رشق لبنان .االمر
الذي تسبب يف انخفاض معدل االمطار والثلوج
التي كان يتميز بها كبلد سياحي .هذا التغري
املناخي الذي ترك اثره السلبي عىل الطبيعة
سيرتك االثر نفسه عىل االنتاج الزراعي ،وعىل
املأكوالت ومياه الشفة بسبب تضاؤل كمية املياه
الجارية ،وعدم تغذية املياه الجوفية .مشكلة من
هذا النوع تضع لها الدول التي تتعرض لتغري
مناخي اسرتاتيجيات مواجهة ،االمر الذي مل
نشهده يف لبنان حتى اليوم ،باستثناء املبادرة التي
اطلقها يف الفرتة االخرية رئيس الجمهورية ميشال
عون طالبا فيها تشجري املناطق الجرداء.

رئيس حزب البيئة العاملي املستشار البيئي دوميط كامل.

■ هل طبيعة املناخ تحدد طباع االنسان ،وهل
باختالفها تختلف طباعه؟
□ طبعا ،وبنسبة مئة يف املئة .ابن الصحراء يتمتع
بتفكري مختلف عن ابن البيئة املتنوعة نباتيا
ومائيا ،من ناحية االتجاه نحو العنف او عدمه.
االخري وهبته الطبيعة طباعا هادئة ابعدته عن
السلوك العنفي او االجرامي .ساستشهد هنا
بواقعة .يف منطقة فتوح كرسوان مخفر واحد مل
يواجه عنارصه االمنية مشكلة واحدة وال حتى
"رضبة كف" يف فرتة ثالث سنوات.
■ ما دور االنسان يف حل هذه املشكلة التي
طاولته؟
□ دوره يف املحافظة عىل بيئته وعىل الرثوة
الحرجية املتبقية يف لبنان ،حيث ان قلة من
الناس مهتمة بالشأن البيئي او مكرتثة به .يف

عىل كل لبناين ان يكون مسؤوال بسبب خطورة الوضع البيئي.

بعض املناطق يعيش الناس قرب النفايات التي
رميت تحت نوافذهم ،والبعض االخر يعيش يف
مناطق صناعية ينبعث منها التلوث والضجيج .فال
نستغرب ،اذا ،ازدياد حوادث اطالق النار كام هو
حاصل يف الفرتة االخرية ،الن كل شخص يتعرض
لهذه االنبعاثات امللوثة سيتحكم العنف بترصفاته
من دون ان يدري سبب ذلك بعدما كان انسانا
هادئا ومساملا.
■ يف اي زمن بدأت ازمة التلوث املناخي ،وهل
التقدم العلمي والصناعي تحديدا وراء حصولها؟
□ مع التطور الصناعي بدأ التدهور البيئي ،وهو
املسؤول االول عن تدمري هذا الكوكب .ما قبل
خمسينات القرن املايض وستيناته مل تكن البيئة
من هموم الناس ،ومل يكن احد يعريها اهتاممه.
لكن بدايتها كازمة تعود اىل ما بعد نهاية الحرب

■ اي مستقبل ينتظرنا اذا؟
□ رغم رداءة هذا الوضع ما زلنا يف بداية الطريق.
لبنان مدمر بيئيا وعىل شفري الهاوية ،والتلوث
سيزداد يوما بعد يوم بسبب غياب اسرتاتيجيات
املواجهة التي تحد من انعكاس هذه االزمة عىل
صحة االنسان ،حيث ازدادت االصابات مبرض
الرسطان وكرثت الجرائم.
■ هل من حل وما هو؟
□ الحل يف وضع اسرتاتيجيات مواجهة للتلوث
الن كل االسرتاتيجيات التي وضعت يف هذا املجال
مل تجد نفعا .اليوم ،وبسبب خطورة الوضع البيئي
يف لبنان ،عىل كل انسان ان يكون مسؤوال ،النه
يتحمل مسؤولية هذا التلوث الحاصل وبنسب
متفاوتة بني انسان واخر ،والن االمراض الناجمة
عن اهامله للبيئة قد اصابته شخصيا .لذا ،اقرتح
وضع اسرتاتيجيا مواجهة بالتعاون مع البلديات
وهيئات املجتمع املدين والوزارات املختصة
واملؤسسات الرسمية كاملديرية العامة لالمن
العام ،من اجل حامية البيئة وحامية اثرها من
خالل التوعية عرب برامج تلفزيونية.
■ كيف ترى املشكلة البيئية عامليا ،واىل اين هي
متجهة؟
□ مشكلة انعكاس التقدم العلمي عىل البيئة
هي يف غياب الدراسات املعنية باثرها مع كل
مرشوع عىل حدة .علام ان ما من دولة يف
العامل ستتوقف عن انتاجها الصناعي ،يف وقت
تستقبل االسواق سنويا  75مليون سيارة .مع
هذا العدد الهائل من السيارات هل تساءل
احد عن كمية الوقود التي ستستهلك؟ من
الطبيعي اذا ان يزداد التلوث الصناعي عام
هو عليه اليوم مع غياب دراسات االثر البيئي
واسرتاتيجيات املواجهة.
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رئيس الجمعية اللبنانية لأللزهايمر:
مشروع قانون لحماية املس ّنني من اإلستغالل
كثرية هي الحوادث التي يتعرض لها كبار السن ميكن اعتبارها جرائم موصوفة .يف
معظم االحيان يكون الفاعل من ذوي القرىب الذين يضعون اطارا من السوداوية
حول حياة املسن ،طمعا مبا ميلك من ثروة ،او لعدم تح ّمل مسؤولية رعايته،
مستغلني عدم وجود اي نص قانوين يحميه من غدرات الزمان وتهالك العمر

رئيس الجمعية اللبنانية لاللزهامير الدكتور جورج كرم.

يف ظل غياب النصوص القانونية الحامية
للمسنني يف لبنان ،ومع تزايد اعدادهم مقارنة
بالدول املحيطة ،بسبب عوامل عدة ابرزها
هجرة الشباب الباحث عن فرصة عمل يفتقدها
يف وطنه ،بادرت جمعية "ادراك" اىل اعداد
مسودة قانون لحاميتهم من التمييز واالهامل،
عرب متكينهم من اتخاذ تدابري احرتازية تحسبا
لتدهور حالهم الصحية ،او فقدانهم االدراك ،او
انعدام اهليتهم نتيجة اعراض التقدم يف السن.
رئيس الجمعية اللبنانية لاللزهامير عضو
جمعية "ادارك" الدكتور جورج كرم يرشح
الخطوات العملية التي متت مبارشتها ،السيام
مرشوع القانون لحامية كبار السن يف لبنان
الذي من املفرتض ان يبرص النور يف والية
املجلس النيايب الجديد.

التدبير الوحيد املكرس
في القانون اللبناني يتمثل
في نظام الحجر
في لبنان  50الف
حالة الزهايمر
نظمت "ادراك" ورش عمل
لكسب التأييد للقانون

■ ما الذي دفعكم اىل اعداد مسودة قانون
لحامية كبار السن يف لبنان من التمييز
واالهامل؟
□ من خالل خربتنا مع كبار السن وعائالتهم
يف جمعية "ادراك" ،تبني لنا ان هذه الفئة
مهمشة ومعرضة للتمييز واالهامل يف
مجتمعنا .قبل بدء وضع مسودة القانون
اجرت الجمعية بحثا ومسحا شاملني للقوانني
املتعلقة بالوضعية القانونية واالقتصادية
واالجتامعية والصحية لكبار السن يف لبنان،
خصوصا القوانني املتصلة باالهلية القانونية
للمسن وآليات حاميته من االستغالل والعنف
اللذين قد يتعرض لهام .نتيجة هذا الجهد،
تبني لنا وجود فراغ ترشيعي يلحظ تدابري
تضمن استقالل املسن يف تسيري اموره وحرية
خياره عندما يتقدم يف السن ،او عندما يتدىن
مستوى ادراكه.
■ اىل ماذا يرمي هذا القانون املمول من
مبادرة الرشاكة االمريكية الرشق اوسطية
""MEPI؟
□ تتيح مسودة القانون التي تقرتحها جمعية
"ادراك" لكبار السن او لشخص يعاين من
اعراض غالبا ما تكون ناتجة من التقدم
يف السن ،من اتخاذ تدابري احرتازية قبل ان
تتدهور حاله الصحية ويصبح فاقدا ادراكه
واهليته شبه معدومة .يسمح القانون الجديد
لكبري السن بتعيني شخص موضع ثقة ولديه
القدرة العقلية الكاملة ليكون قادرا عىل اتخاذ
قرارات محددة نيابة عنه يف حال فقد اهليته.
■ ما هي ابرز الحقوق التي يفتقدها
املسنون يف لبنان؟
□ يحرم كبار السن يف بعض الحاالت من
بعض حقوقهم االساسية ،او يواجهون التمييز
بسبب السن .بعض الحقوق املهمة التي يتم
تهميشها يف بعض االحيان تتمثل يف االيت:
الحق يف املساواة وعدم التمييز عىل اساس

السن ،الحق يف الحامية من سوء املعاملة،
الحق يف ظروف معيشية الئقة والحصول
عىل الغذاء الكايف واملاء واملسكن وامللبس،
الحق يف الرعاية الصحية ،الحق يف الوصول
اىل ملفهم الطبي والحصول عىل معلومات
عن تشخيصهم واتخاذ القرار يف شأن عالجهم،
الحق يف املشاركة يف صنع القرار ،الحق يف
الحصول عىل فرص عمل ،الحق يف التعليم
وبناء القدرات والتدريب ،الحق يف التمتع
ببيئة آمنة ،الحق يف املشاركة يف الحياة العامة
وانشطة التنمية املستدامة ،الحق يف اختيار
ممثلهم القانوين.
■ هل من تدبري يتعلق باملسنني حاليا يف
لبنان؟
□ هناك مشاريع عدة تقوم بها الجمعيات
االهلية ووزارات معنية من اجل تحسني وضع
كبار السن .لكن يبقى الكثري لنقوم به .التدبري
الوحيد املكرس يف القانون اللبناين يتمثل يف
نظام الحجر القايض مبنع املسن من القيام باي
عمل له طابع قانوين يف حال ثبت ان اهليته
منقوصة او معدومة ،مع عدم وجود اي اطار
ينظم الفرتة التي ميكن ان تسبق هذه املرحلة.
■ هل سيتضمن مرشوع القانون املعمول
عليه تدابري وقائية تحمي املسن؟
□ بالتأكيد .تتيح مسودة القانون التي تقرتحها

وطنية للتوعية حول حقوق كبار السن يف
لبنان .عرضنا مسودة القانون عىل وزارة
الشؤون االجتامعية كونها الوزارة املعنية .كام
عرضناه عىل وزارة العدل ،وسيعرض املرشوع
عىل مجلس النواب بعد اجراء االنتخابات
النيابية املقررة يف السادس من ايار املقبل،
متهيدا القراره وسلوكه طريق التنفيذ النهايئ .مع
االشارة اىل ان فريق العمل الذي اعد مسودة
القانون يضم محامني واختصاصيني استفادوا
من قوانني عاملية السيام القانون الفرنيس ،وبذل
جهدا لجعل القانون يتناسب مع الواقع اللبناين.

الجمعية لكبار السن اتخاذ تدابري وقائية قبل
ان تتدهور حاله الصحية ويصبح فاقدا ادراكه
واهليته شبه معدومة .اذ تلحظ مسودة
القانون تدابري احرتازية مثل متكني كبار السن،
قبل ان يفقدوا قدراتهم العقلية ،من توكيل
اشخاص يثقون بهم ،يك يتولوا القيام نيابة
عنهم باعامل محددة سلفا .وضع التدابري
االحرتازية يف نص قانوين خاص تحدد رشوطه
ومفاعيله ،من شأنه ان يحمي كبار السن ضد
اي شكل من اشكال االستغالل بفضل الرقابة
القضائية التي تواكب مرحلة تفعيله وتنفيذه،
وتضمن احرتام ارادته واستقالليتها .يسمح
هذا القانون الي انسان مهام كانت سنه ،ان
يقرر كيف سيعيش ومن املسؤول عنه وعن
امواله يف حال فقد االدراك .عىل سبيل املثال،
اذا دخل املسن يف مرحلة الوفاة الرسيرية،
من يقرر مصريه لجهة البقاء عىل قيد الحياة
عرب االجهزة الطبية او ال ،يف حال اقرار مرشوع
القانون ،هو الشخص نفسه الذي يحدد ذلك
مسبقا مع ضامن املراقبة القانونية.

■ هل لديكم احصاء عن نسبة اللبنانيني
الذين تجاوزت اعامرهم  65وعدد حاالت
املصابني بااللزهامير؟
□ يف لبنان  50الف حالة الزهامير ،من دون
حساب املصابني بامراض اخرى تتسبب يف
فقدان االدراك عند كبار السن ،االمر الذي
يحتم قوننة حاميتهم وعدم التأخر يف انجاز
هذه القوننة.

■ هل تقومون بجهود لحشد التأييد ملرشوع
القانون؟
□ نظمت الجمعية سلسلة ورش عمل بهدف
كسب التأييد للقانون ومراجعته ،كام بدأت
التواصل مع هيئات سياسية ووزارية لحشد
التأييد للمرشوع .كذلك قامت بحملة اعالنية

■ هل انجزت الصيغة النهائية ملرشوع
القانون مبا يتيح نرشه وعرضه للجمهور؟
□ نحن يف صدد وضع اللمسات النهائية
عىل الصيغة االخرية املنجزة ملرشوع القانون،
بعدما اخذنا يف االعتبار املالحظات التي
وصلتنا السيام القانونية منها.

 76مليون اصابة بالخرف عام 2030
الهدف من مرشوع القانون ان يضمن يف
حال اقراره من ضمن مرشوع الحفاظ عىل
حقوق كبار السن يف لبنان ،واملمول من
مبادرة الرشاكة االمريكية الرشق اوسطية
" ،"MEPIايجاد السبل املالمئة لتوسيع
دائرة حامية كبار السن من اشكال سوء
املعاملة او االستغالل التي ميكن ان يقعوا
ضحيتها نتيجة وضعهم الصحي ،ويكفل
لهم حرية خيارهم وفرصة التعبري عن
ارادتهم يف تسيري شؤونهم وحياتهم اليومية
يف حال فقدوا ادراكهم جزئيا او كليا.
يف هذا السياق ،يوضح الدكتور جورج كرم

ان نسبة من تجاوزت اعامرهم يف لبنان 65
سنة يشكلون  %9من مجموع اللبنانيني ،مع
توقعات ان تصل هذه النسبة اىل  %13مع
حلول العام  ،2025االمر الذي سيجعل من
لبنان دولة مسنة مقارنة بالدول العربية.
وفق املؤمتر العريب لكبار السن الذي عقد
عام  ،2015يحتل لبنان املركز االول من
حيث ارتفاع نسبة املسنني ،تليه تونس
واملغرب والجزائر وليبيا ومرص .يسجل
الخليج العريب النسبة االقل ،خصوصا قطر
واالمارات العربية املتحدة اذ تبلغ نسبة
املسنني  %2فقط .وتشري التقديرات اىل ان

نسبة املصابني بالخرف بني عموم من بلغوا
الستني من عمرهم وما فوق ترتاوح بني 5
و 8اشخاص من بني كل  100شخص.
وفق تقديرات االمم املتحدة ،هناك
نحو  48مليون مصاب بالخرف يف العامل،
واكرث من نصف هؤالء يعيشون يف الدول
املنخفضة واملتوسطة الدخل .يف كل سنة
تسجل نحو  8ماليني حالة جديدة اصيبت
بهذا املرض ،مع توقع ارتفاع العدد االجاميل
للمصابني يف حلول العام  2030اىل نحو 76
مليون اصابة ،ليصبح العدد ثالثة اضعاف
يف العام .2050
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قلعة طرابلس حوار املاضي مع الحاضر
بدأت مسيرة املصالحة مع ذاكرتها التراثية

قلعة طرابلس التاريخية فوق تلة تطل عىل نهر ابوعيل .تعترب من اهم القالع
االثرية والسياحية يف لبنان ملا تحتضنه من معامل حضارية ،تراكمت عليها عرب
تاريخها ،واالكرث تعرضا للتخريب يف منشآتها ،حتى ان حروب طرابلس تركت
بصامتها يف انحائها ،وزادت االبنية السكنية التي ارتفعت من حولها عشوائيا يف
االنتقاص من وقارها وهيبتها

قلعة طرابلس من فوق.

كانت هذه القلعة تعرف باسم قلعة "سان
جيل" او "صنجيل" ،تيمنا بالكونت الصليبي
رميون دي سان جيل الذي عمد سنة 1103
اىل بنائها بهدف فرض الحصار عىل طرابلس،
وسامها "قلعة الحجاج" كام ذكر املؤرخ
فيليب حتي يف كتابه "تاريخ لبنان" الذي اشار
ايضا اىل ان "هذه القلعة كانت اوىل القالع
العديدة التي بناها الصليبيون عىل التالل
املحاذية للشاطئ ،وان االتراك قد رمموها
وجعلوها سجنا يعرف بقلعة طرابلس،
واالنكليز اقاموا فيها خالل الحرب العاملية
الثانية مدافع مضادة للطائرات .اما واجهتها
الرشقية التي يطل املرء منها عىل نهر ايب عيل،
فيعود زمن بنائها اىل القرن الثاين عرش".

قلعة طرابلس
من اهم القالع الحربية
االثرية في لبنان
بحسب املؤرخني ،فان حكام بني عامر
قاوموا الحصار املفروض من االفرنج عىل
مدينتهم طرابلس اىل ان سقطت يف 26
حزيران  ،1109بعد مرور  4سنوات عىل
وفاة رميوند .اال انهم متكنوا خالل فرتة
الحصار من االهتامم بالعلم ،وبنوا مدرسة

سموها "دار العلم" ،وانشأوا مكتبة كانت
تحوي مئة الف مجلد ،فكان عملهم شبيها
مبا قام به سيف الدولة يف حلب ،وان من
جملة من أ ّم مكتبة طرابلس ابوالعالء
املعري ،حتى بلغت املدينة يف اثناء حكمهم
الذروة يف الشهرة العلمية .لكن هذه الفرتة
مل تدم طويال بسبب الحصار الطويل االمد
الذي رضبه االفرنج عىل املدينة وهددها
باملجاعة ،وادّى اىل رضر كبري يف معظم
معاملها ،وبخاصة مكتبتها املعروفة باسم
"دار العلم" العامرة باملعرفة ،والتي كانت
تنافس مكتبة بغداد فيام ح ّوت من كتب
ومجلدات ومخطوطات ووثائق.
لكن هناك من يعترب ان القلعة اسسها القائد
العريب سفيان بن مجيب االزدي يف العام
 ،636واسس اول حصن يف املوقع الذي تقوم
عليه القلعة اليوم ،وعرف باسم "حصن
سفيان" .وذلك حني اىت لحصار طرابلس يف
اوائل عهد الخليفة عثامن بن عفان ،وبنى
فيها الفاطميون مسجدا يف اوائل القرن
الحادي عرش ،والقائد التولوزي رميوند
دي سان جيل حصنا فوقها يف العام ،1103
وحوله االمري اململويك اسندمر الكرجي
يف العام  1307اىل قلعة محصنة باالبراج،
واضاف السلطان العثامين سليامن بن سليم
االول يف العام  1521الربج الشاميل اليها.
بناء القلعة كام يبدو اليوم خليط من
اساليب هندسية مختلفة ،منها الصليبي
واململويك والعثامين ،اال انها تحمل دالئل
فينيقية .اذ ان بعض العلامء اجروا تنقيبات
يف داخلها وعرثوا عىل حجارة نقش عليها
عبارات باللغة الفينيقية .يعتقد ان هذه
الحجارة الفينيقية قد نقلها املامليك بعد
تدمري املدينة القدمية التي كانت قامئة عند
البحر ،فاعادوا ترميم القلعة واالسواق مبا
يتناسب مع خططهم واهدافهم العسكرية.
يتفق املؤرخون عىل ان القلعة من اهم القالع

الحربية االثرية يف لبنان ،ومن ابرز املواقع
االسرتاتيجية لشن الحمالت العسكرية
وخوض الحروب .تتميز باحتفاظها مبعظم
اثار الحقبات التاريخية التي عارصتها،
وانها استطاعت ص ّد كل املهاجمني ما عدا
املامليك الذين خرقوا تحصيناتها ودخلوا
اليها يف العام  1289وعمدوا اىل احراقها .ثم
اعاد بناؤها االمري اسندمري كورجي بني عامي
 1307و  ،1308ورممها السلطان سليامن
القانوين ،وتحولت اىل سجن يف اواخر العهد
العثامين .كام تأثرت بالزالزل التي رضبت
املدينة يف االعوام  1157و 1170و،1200
فالحقت تصدعات وانهيارات يف بعض
منشآتها.
تألفت القلعة من اربع طبقات ،وهي
مستطيلة الشكل .بلغ طولها من مدخلها
الشاميل اىل اقىص طرفها الجنويب  136مرتا،
بعرض متوسطي يصل اىل  70مرتا .بلغ
طول الخندق فيها نحو  70مرتا ،وعرضه 5
امتار بعمق يرتاوح بني مرتين وثالثة امتار.
بنيت بحجارة الرمل الناعم التي شيدت
مرصوصة فوق بعضها البعض بطريقة
هندسية متامسكة ومتينة ،وحملت نقوشا
ذات خصائص صليبية ،وضمت يف داخلها
حامما كبريا وثالثة مساجد ،احدهم فاطمي
مثمن االضالع مع بقايا مئذنة بناها امري
طرابلس جالل امللك بن عامر ،والثاين هو
جامع القلعة الكبري الذي بناه وايل طرابلس
مصطفى آغا بن اسكندر باشا الخنجريل يف
العام  1518يف عهد السلطان العثامين سليم
االول ،واملسجد الثالث بناه وايل طرابلس
مصطفى آغا بربر يف العام .1802
تحوي عىل اسطبل للخيول ،وقاعات
استخدمت مقارا للقادة العسكريني،
وقاعات واسعة للجنود واخرى للمدفعية
والذخرية ،وابار وخزانات للمياه واحواض
للرشب ،وباحات واسعة لالستعراضات
والتامرين العسكرية.
فيها ابراج تتزين قاعاتها بالقناطر ،ويذكر
املؤرخون ان عددها وصل اىل  ،25من
بينها برجان يرتفعان خمسة امتار ،يقال ان
السلطان سليامن القانوين رممهام وجددهام
يف العام  1521ولهام اربع فتحات ورشفات

يف التاريخ.

مع ابراجها.

ارتبطت قديما
باسطورة ثعبان اثار
فيها الرعب
مخصصة للحرس ،ويف الربج السابع صهريج
كبري لتجميع املياه ،واثنان اخران يف جوار
الربج الكبري ،وناعورة تستخدم لسحب
مياه نهر ابو عيل الذي مير يف جانبها .كام
يوجد يف اعىل القلعة فتحات مخصصة
للمدافع ،وفتحات صغرية للمراقبة ورمي

االسهم ،وعند مدخلها باب كبري اضافة اىل
بابني صغريين ،انشئ االول يف اسفل الربج
الثاين عرش ،والثاين يف قاعدة الربج الثاين
والعرشين .تجاوز عدد فتحات املدافع
العرشين وعدد مزاغلها ومكاحلها السبعني.
ارتبطت القلعة قدميا برواية اسطورية
شهرية مع احد الثعابني الذين عهد اليه
يف حراسة القلعة وكنوزها ومخابئها ،وقد
وردت قصته يف تاريخ طرابلس للزين ،الذي
اشار اىل ان االهايل كانوا يعتقدون "ان هناك
افعى هائلة متد رأسها من اعىل القلعة عىل
شكل قنطرة لترشب من مياه نهر ابو عيل
يف جوار القلعة" ،وقد ذهب الخيال الشعبي
اىل رواية اخبار مخيفة عن هذه الح ّية
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التي نبت لها يف رأسها شعر وقرون،
وهذه الخرافة التي لهجت بها االلسن كثريا
يف االوساط الشعبية اثارت املخاوف والرهبة
يف بعض نفوس صغار السن ،وقد تجنب
العديد من العامة املرور بالقرب من القلعة
خوفا منها.
نسج الخيال الشعبي قصصا عن رساديب
القلعة ونهرها ،وبالغ يف رسدها اىل ما يكاد
يخرجها عن حد املعقول ،واضاف اليها شتى
الحكايات خصوصا يف مطلع العام 1975
حني قامت الدولة اللبنانية بحملة اللقاء
القبض عىل املطلوبني املختبئني يف االسواق
الداخلية .اذ انترشت اشاعات مضخمة
عن واقع هذه الرساديب التي يستخدمها
الخارجون عن القانون ،فجمعت حول
طرافتها وغرابتها املعجبني الذين ازدادوا
اقباال ملعرفة ارسارها ،بعدما اشيع عن ان
هذه الرساديب موصولة بربج السباع يف
امليناء ،وتارة بحديقة طرابلس العامة يف
ساحة التل او غريها من االماكن البعيدة
نسبيا عن القلعة .لكن رسعان ما تبني ان
هناك قنوات قدمية ملياه ري البساتني تتصل
بقناة الحزوري حيث يف امكان املرء ان مير
فيها بالنظر اىل حجم قطرها ،وقد استعملها
حي
ثوار  1958للوصول اىل السقي ،ما ّ
السلطات يومها التي اقدمت عىل حرق
اجزاء منه.
تعرضت القلعة خالل حروب طرابلس
الرضار وتصدعات يف بعض اقسامها ،واىل
رسقة الكثري من اثارها الفينيقية والرومانية
والفاطمية والصليبية واململوكية والعثامنية،
فضال عن الكثري من التخريب طاول احجارها
وممراتها وقاعاتها الداخلية.
مع بداية الحرب اللبنانية دخلتها "حركة
 24ترشين" ،وانشأت فيها اذاعة كانت
تبث بيانات الحركة اىل الطرابلسيني ،ثم
توالت االحزاب اللبنانية ومنظمة التحرير
الفلسطينية عىل دخولها ،اىل ان استقرت
فيها "حركة التوحيد االسالمي" يف الفرتة
املمتدة بني عامي  1982و .1985بعد حرب
طرابلس الشهرية تسلمها الجيش السوري
وغادرها يف اواخر التسعينات من القرن
املايض ،واستعادت تألقها عندما اصبحت

عدد  - 55نيسان 2018

واجهتها الخارجية لناحية نهر ابوعيل.

مدفع القلعة.

خيال شعبي عن
سراديبها بعد مداهمات
الدولة لثوار 1958

القلعة من الداخل ،وتظهر االبنية السكنية التي تزنرها.

يف عهدة الجيش اللبناين الذي قام بالتعاون
مع بلدية طرابلس ورئيسها العميد الدكتور
سامي منقارة بتنظيف جدرانها وحجارتها،
ثم انارتها بشكل فني يف ظل رئاسة العميد
سمري شعراين .اىل ان حظيت مع رئاسة
املهندس رشيد جاميل بخطة العادة ترميمها
وتأهيلها بشكل كامل مع االسواق القدمية
املحيطة بها ،من ضمن "مرشوع حامية االرث
الثقايف واحيائه" املمول من البنك املركزي
االورويب والوكالة الفرنسية للتنمية واملديرية

العامة االيطالية للتعاون والتنمية ،يف ارشاف
مجلس االمناء واالعامر ،من اجل حفظ اثارها
وتراثها وذاكرتها الحضارية والثقافية ،لتعود
مدينة دار العلم والعلامء اىل سابق وهجها
االثري والتاريخي وحاضنة للسياحة والرتاث.
وتطوي مع هذا املرشوع سنوات من الحرمان
والفوىض املسترشية يف هذه املواقع.
لكن هذا املرشوع الذي بدأ العمل به منذ
العام  ،2005مىض عليه اكرث من  10سنوات
من دون استكامل تنفيذ مرحلته االوىل.

استعادت تألقها مع تمركز
الجيش فيها وتنظيفها
بالتعاون مع البلدية

علام ان مدة تنفيذه كاملة كانت خمس
سنوات ،ما اثار قلق الجهات املمولة واملانحة
العاملة يف اطار هذا املرشوع ،باعتبار
ان تأهيل املدينة التاريخية وقلعتها هو
املفتاح الفعيل لكل تقدم امنايئ واقتصادي
واجتامعي ،والذي من شأنه ان يعيد الحركة
السياحية واالقتصادية واالمنائية ويخفف
من اعداد "جيش" العاطلني عن العمل
الذي يزداد سنويا.
تضمن املرشوع انشاء ممرات آمنة يف
القلعة يتمكن خاللها السياح من التجوال
يف مختلف ارجائها ،وتدعيم منشآتها التي
تؤرش اىل وجود خطر انهيارها ،وبالتايل
تنظيف كل اقسامها ،ووضع لوحات
ارشادية باللغات الثالث العربية والفرنسية
واالنكليزية لرشح قيمتها التاريخية
واملراحل التي شهدتها ،وانشاء حاممات
ومركز لالستعالمات وتوزيع سالت مهمالت
يف كل مسارات القلعة ،اىل تشييد متحفني،
احدهام يحتضن تاريخ طرابلس وصورها
ووثائقها واملعطيات التي تؤرخ املراحل
التي مرت فيها ،ويتضمن ايضا االثارات
التي جمعتها البلدية واملوجودة يف املتحف
الوطني املركزي يف بريوت لعرضها داخل
املتحف الطرابليس .اما الثاين فيشمل
االثارات املتعلقة مبنطقة الشامل ،وبخاصة
منطقة عكار مثل تلة عرقة وغريها.
لكن ما جرى تنفيذه هو ترميم مداخل
القلعة واعامل كثرية لحظتها املرحلة االوىل،
اىل انشاء املتحفني اللذين اصبحا جاهزين
متهيدا الفتتاحهام .وتنشط البلدية الحالية
برئاسة املهندس احمد قمر الدين الستكامل
االعامل يف القلعة ومحيطها.
القلعة الطرابلسية الواقعة عىل بعد 85
كلم عن بريوت ،ونحو  40كلم عن الحدود
السورية ،والتي شكلت صلة الوصل بني
الشاطئ الرشقي للبحر املتوسط والداخل
السوري والعريب ،ما جعلها تضم كام هائال
من البنى التاريخية لحضارات متعددة،
تتطلع بشغف اىل انجاز مرشوع ارث ثقايف
بالكامل ملواصلة الحوار مع املايض وربطه
بالحارض ،حتى تعود املدينة زاهية بكنوزها
وقبلة للسياح.
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موازنة  2018بال إصالحات هيكل ّية ورؤية إقتصاد ّية

حمدان :أولويات املنطقة تغ ّيرت ،ولم نعد اإلبن املدلل
يبدو ان اقرار موازنة  2018ارتبط بقرار سيايس ،وشكل رسالة اىل الدول
املانحة واملؤسسات املالية الدولية ،اكرث منه رسالة اقتصادية اىل الداخل .غري
ان اقرارها سيتم قبل مؤمتر سيدر  1 -مشمولة بتلميع صورتها لدعم موقف
لبنان امام املجتمع الدويل .جاء اقرار موازنة  2018من دون قطع حساب،
ومع مخالفة الدستور بتعطيل املادة  87منه

الدكتور كامل حمدان.

ستذهب الحكومة اىل مؤمتر سيدر ـ  1مبوازنة
تفتقد اىل اصالحات هيكلية كام هو مطلوب،
وال تتضمن اي رؤية اقتصادية واجتامعية ،وهي
غري محفزة لالقتصاد وتسجل عجزا مرتفعا،
وال تفي مبطالب املجتمع الدويل واملؤسسات
الدولية .انها رسالة غري داعمة ملؤمتر سيدر
املقرر عقده يف باريس يف  6نيسان املقبل.
تكمن االصالحات املطلوبة يف التصحيح املايل،
مكافحة الفساد ،الرشاكة بني القطاعني العام
والخاص لالستثامرات يف البنية التحتية ،اصالح
نظام التقاعد ونهاية الخدمة ،اصالح قطاع
الكهرباء عرب تحرير االنتاج ،وهذا مل يتم.
عب لـ"االمن العام" عن
الدكتور كامل حمدان ّ

 %80من نفقات
املوازنة ال يمكن مسها
الحاصل النهائي لخفض
النفقات سيبلغ %4
خشيته من "ان نذهب اىل تلميع صورة املوازنة
للفوز بعطاءات املنظامت ،وتبقى يدنا قصرية يف
مسرية االصالحات املطلوبة" .وشدد "من اجل

تحفيز النمو" عىل "اجراء االصالحات القانونية
والترشيعية وتهيئة البنى التحتية واملرافق
العامة ليك تصبح بيئة االستثامر مؤاتية .بغري
ذلك ،فاننا امام واقع ال نحسد عليه".
■ موازنة  2018هل هي رسالة سياسية اىل
الخارج ،اكرث منها رسالة اقتصادية داخلية؟
□ من جهة تأيت استكامال للجهد الذي بذل
يف موازنة  ،2017عىل الرغم من انها ال تفي
مبا تم الوعد به كمثل قطع الحساب الذي مل
يتم حتى اليوم ،ومن جهة اخرى يبدو انه متت
احالة موضوع االنفاق التشغييل املتعلق بالبنى
التحتية ومرافقها عىل الدول املانحة من خالل
مؤمتر سيدر . 1 -اذا هناك حاجة داخلية واخرى
خارجية امام شكوك متزايدة لدى الجهات
الدولية واملنظامت املانحة بحوكمة الشأن العام
يف لبنان والحاجة اىل الشفافية املطلوبة .والن
املنظامت الدولية التي ستعطي قروضا وليس
مساعدات او هبات ،تريد ضامنات السرتداد
قروضها ،وضعت رشوطا برضورة تنظيم االمور
واعطائها مستندا ،ما يؤكد امكانات دفع
مستحقات القروض .واستجابة لهذا االمر ،والن
العهد الجديد يريد االستمرار يف وضع موازنة
عامة لضبط الواردات والنفقات ،اضافة اىل
تشديد املنظامت الدولية عىل رضورة وجود
اصالحات هيكلية اساسية يف املوازنة ،تؤمن
اسرتداد القروض اذا تقرر منحها للبنان .لكن
اخىش ان نذهب اىل تلميع صورة املوازنة للفوز
بعطاءات املنظامت ،وتبقى يدنا قصرية يف
مسرية االصالحات املطلوبة.
■ هل تتضمن املوازنة االصالحات الهيكلية
االساسية كام هو مطلوب؟
□ الصيغة االوىل ظهرت ارقام املوازنة فاقعة اىل
درجة انها ال تنسجم مع دقة الوضع النقدي
واملايل يف البلد وحراجته ،حيث قدر العجز

بحواىل  5500مليارات دوالر ،اي ما يشكل نحو
 %12من الناتج املحيل .وهذا سقف نادرا ما
وصلنا اليه .يف العرف الدويل ،فان هذه النسبة
غري مقبولة يف بلد العجوزات فيه دامئة وتتكرر
باستمرار .امام هذا الواقع طالبت الحكومة
بخفض االنفاق ،وهذا شعار قد يكون دمياغوجيا
الن هناك نسبة  %80من نفقات املوازنة ال
ميكن مسها ،وهي تتعلق بالرواتب واالجور
وخدمة الدين العام وقطاع الكهرباء .مثال ذلك
ان ما تضمنته الصيغة االوىل للنفقات املقدرة
للموازنة املقدرة بـ 16مليار دوالر وواردات يف
حدود  10,5مليارات ،من اصل هذه النفقات
هناك  %33خدمة الدين و %38نفقات اجور
ولواحقها وحواىل  %9لقطاع الكهرباء .اذا
خفضت النفقات بنسبة  ،%20يعني ان الرتكيز
سيطاول النسبة الباقية من املوازنة ،وهي ايضا
 %20اي ان الحاصل النهايئ سيكون  %4من
التخفيض سيشمل االنفاق العام ،وهذا ال يؤثر
عىل املعايري املطلوبة من الدول املانحة ،والتي
تتطلب ايضا الحفاظ عىل التوازن املايل والنقدي.
الخفض املحىك عنه طاول النفقات الرأساملية
التي هي الضعف االسايس يف النموذج
االقتصادي اللبناين .منذ عام  1996االنفاق
االستثامر الحكومي يرتاجع .تم رصف خالل 25
سنة نحو  200مليار دوالر %40 ،منها فوائد
خدمة دين 9,19 ،نفقات استثامرية ،والباقي
خدمات ونرثيات غري منتجة ص ّبت يف مصلحة
"جحا واهل بيته" .اذا اردت ضبط الوضع املايل
والنقدي يجب خفض النفقات ،وهذا لن يتم
النه سيطاول العنارص االساسية الثالثة .االسهل
ان يؤجل مرة جديدة االنفاق االستثامري.
■ رئيس لجنة املال واملوازنة تحدث عن ان
الخفض سيكون بني  6و .%12كيف تنظر اىل
هذا االمر؟
□ استخدموا تكتيكا مصطنعا عرب اللجوء
اىل نقل بند تحويالت الخزينة لرشكة كهرباء
لبنان من ضمن املوازنة العامة اىل حساب
الخزينة ،للتخفيف قليال من نسبة العجز
بالشكل وخفض نسبة الدين اىل الناتج املحيل،
باعتبارهام مفصلني يف تقدير مؤسسات

مزي ٌد من الضغط
على معيشة املواطن
القت االحوال السياسية واالمنية الصعبة التي تحوط بلبنان بظاللها عىل االقتصاد
الوطني ،حيث بلغت املديونية والعجز يف املوازنة مستويات مرتفعة جدا ،ما ادى
اىل تراجع النمو وزيادة البطالة التي وصلت نسبتها اىل نحو  ،%25يف حني بلغت
معدالت الفقر نحو  ،%20عىل ما تشري اليه بعض االحصاءات .علام ان االسعار ما
زالت يف ارتفاع مستمر والقوة الرشائية اىل تراجع.
ال يخفي الخرباء االقتصاديون تشاؤمهم من الوضع االقتصادي عام  ،2018وهذا االمر
ليس قراءة يف فنجان او رضبا يف الرمل ،بل ناتج من قراءة دقيقة يف سياق واقعي.
فالخرباء يرون ان الظروف املوضوعية واالقليمية الضاغطة عىل الوضع االقتصادي يف
لبنان ستبقى مستمرة يف عام  ،2018وهو ما يحد من النمو االقتصادي ،وينعكس
بدوره عىل مؤرشات البطالة والفقر التي ستغرق اكرث فاكرث يف تداعياتها املرتدية.
ان العوامل التي ساهمت يف الرتاجع االقتصادي ال تزال مستمرة ،سواء عىل صعيد
املساعدات الخارجية واغالق االسواق يف ظل الوضع االقليمي املحيط والوضع
االقتصادي لدول الخليج ،اضافة اىل تواضع النمو االقتصادي.
الجدير ذكره يف هذا السياق ،ان التحويالت الخارجية ال تفي باالحتياجات ،يف حني ان
الوضع االقليمي ادى اىل تراجع التصدير واىل اختالل يف امليزان التجاري.
ان النمو االقتصادي هو املعضلة االهم ،كونه ال يزال محكوما بالعوامل الخارجية .وهذا
ينعكس عىل تراجع االستثامرات ،ويؤدي اىل ارتفاع معدالت البطالة وبالتايل اىل الفقر.
كل تلك االمور زادت من معاناة املواطن ،حتى بات غري قادر عىل تلبية العديد من
متطلبات الحياة الرضورية .هناك الكثري من االرس اصبحت مكبلة بالديون ،حتى ان
كل فئة ما يسمى الطبقة الوسطى باتت تعاين وتواجه خطر الفقر.
ما يحصل حاليا يؤكد عىل وجود مشكلة اقتصادية كبرية تستدعي بلورة خطة حكومية
واضحة املعامل تحمل الحلول املطلوبة ،ما يضمن حق املواطن يف عيش حياة كرمية.
نسمع عن خطط ودراسات واجراءات تعمل الحكومة عىل تظهري معاملها ،غري ان
الضباب ال يزال يلف عناوينها ،وال يسمح لها بالوصول اىل الطريق الواضح ،لسبب
يبقى حتى االن مجهوال.
حل االزمة الصعبة يجب ان ال يُلقى عىل كاهل املواطن ،فيطلب منه دفع املزيد من
الرضائب او تركه يواجه ارتفاع االسعار .بل االجدر تقليص النفقات الحكومية واعتامد
كل الوسائل لضبط مصاريف الطاقة عىل سبيل املثال ،وتقليص بنود املوازنة وضبطها،
والغاء مصاريف الوالئم والحفالت واملناسبات العامة والرحالت الخارجية ،ومتابعة
كل قضايا التهرب الرضيبي ،وضبط جميع حركات التذايك يف التهرب الرضيبي .وهذا
يعني يف اختصار محاربة الفساد.
املؤمترات االقتصادية الخاصة بلبنان ميكن ان تحقق اهدافها ،اذا متكن اصحاب
الشأن من املطالبة بأن تأخذ بعض املنح واملساعدات وحتى القروض شكل مشاريع
استثامرية تساهم يف خفض نسبة البطالة والفقر وتحريك عجلة الدورة االقتصادية،
ما يساهم يف زيادة النمو االقتصادي.
لكن الواقع املعاش ال يبرش بالخري .الواضح ان هناك مزيدا من الضغط ينتظره الوضع
املعييش واالجتامعي واالقتصادي ،يف حال استمر االمر عىل ما هو عليه.
عصام شلهوب
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الدولة عندنا كونفيديرالية دول ،واملحاصصة طاغية بشكل صارخ.

تصنيف املخاطر السيادية عىل لبنان ،من هنا
نصل اىل  %12كنسبة للخفض.
■ ماذا عن الهدر وتأثريه عىل املوازنة العامة
الذي يطاول كل بنودها بشكل او اخر؟
□ مثال عىل عدم معرفة كيفية ادارة املال العام،
سلسلة الرتب والرواتب .كل تقديرات الكلفة كانت
تدور حول  1200مليار لرية .لكن يف موازنة 2018
وصلت اىل  1900مليار لرية ،مع انها مل تتضمن كل
االرتدادات التي ستصيب تعويضات التقاعد .ليس
هناك من مركز قرار يتمتع برؤية واضحة لتحديد
الحاجة املالية للبلد .سلسلة الرتب والرواتب
خلقت فجوة كبرية جدا بني رواتب القطاعني
العام والخاص .ارتفعت اجور القطاع العام منذ
عام  1996لغاية عام  2017بنسبة  %110بينام مل
تتعد نسبة ارتفاع اجور القطاع الخاص نسبة .%55
وفق تقارير البنك الدويل ،فان انتاجية القطاع العام
مرتدية ،واتت السلسلة لتكافئ القطاع العام بنسبة
 .%110يف حني تفرملت انتاجية القطاع الخاص،
وهذه الفجوة ترتفع عندما تقارن تعويضات
التقاعد بني القطاعني .اما قطاع الكهرباء ،يف
اعتقادي ان كارتيل الكهرباء له نوابه واحزابه
ونفوذه ،وتأخري االصالحات يف القطاع يعود اىل
ان من يدافعون عن اعضاء هذا الكارتيل هم من
احزاب وقوى سياسية ،وهو عامل اسايس من

عوامل شل قطاع الكهرباء .علام ان ابتعاد الدولة
عن الدفاع عن مرافق الدولة هو توجه عام نحو
املحاصصة .كام ان هناك ابوابا اخرى للهدر يف
عمليات االنفاق الداخلية داخل االدارة.
■ اذا موازنة  2018ابتعدت كثريا عن حوافز
النمو االقتصادي؟
□ من اجل تحفيز النمو يجب اجراء االصالحات
القانونية والترشيعية وتهيئة البنى التحتية
واملرافق العامة ليك تصبح بيئة االستثامر مؤاتية.
بغري ذلك فاننا امام واقع ال نحسد عليه ،خصوصا
وان معظم املرافق العامة مرتدية وكلفتها كبرية.
النموذج االقتصادي املتبع يف لبنان كان اكرث من
مرة موضع كالم لرئيس الجمهورية وهو كالم
خطري امتنى ان نعرف ابعاده .فهو يؤكد انه يجب
ان نتخلص بشكل تدريجي من النموذج الريعي
لالقتصاد ،خصوصا وان اقتصادنا اعتاش عىل
مدى االعوام املاضية عىل املساعدات والقروض
واالعانات ،وعىل القطاع العقاري خصوصا انه
يولد فرص العمل ،الن نحو  60صناعة ترتبط به،
اضافة اىل الفوائد املرتفعة عىل االيداعات التي
تضعف حوافز االستثامر يف االعامل.
■ حاكم مرصف لبنان قال ان اقرار املوازنة
يعيد الثقة بلبنان .فكيف يكون ذلك؟

□ حاكم مرصف لبنان مجرب عىل قول ذلك ،فهو
احد مديري هذه التفليسة ،وهو ال يحسد عىل
موقعه ،كونه يدير مخاطر كبرية جدا .نحن،
للسنة السابعة عىل التوايل ،لدينا عجز يف ميزان
املدفوعات ،والتحويالت الخارجية اىل انخفاض،
وانفاق الدولة يتم مبنطق التحاصص مع عدم
معرفة كيفية ادارة الشأن العام .كل زعيم له
"ربعه" الطائفي ،مع انه كان يرص يف البيانات
الوزارية منذ  30سنة عىل عدم التوظيف يف
القطاع العام .مع ذلك ،فالتوظيف قائم عىل
قدم وساق حتى اليوم .وفق االحصاءات املتوافرة
هناك نحو  50الف موظف جديد دخلوا اىل
الدولة يف السنوات االخرية ،فكيف ميكن ادارة
هذه القضية.
■ هل من املفرتض ان تدار موازنة الدولة كام
تدار موازنات القطاع الخاص؟
□ من الصعب اعتامد مثل هذا النموذج الن
الدولة عندنا كونفيديرالية دول ،واملحاصصة
طاغية بشكل صارخ .طاملا استمر منطق
التحاصص لحامية التوازن الطائفي ،لن تكون
هناك دولة وسنستمر يف االنزالق من قعر اىل
قعر ادىن .يضاف اىل ذلك ،ان االولويات يف
املنطقة تغريت ومل يعد لبنان االبن املدلل.
ع .ش
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رحيل
االديبة املعروفة التي اغنت الثقافة
اللبنانية بابداعاتها وسريتها االستثنائية،
رحلت يف بريوت عن  87عاما،
بعد مشوار شخيص وابداعي حافل
بالتحديات .تركت امييل نرصالله 32
عمال بني رواية وقصة وادب طفل
وشعر ،ومسرية تشكل منوذجا يحتذى
يف التصميم واالرادة وحب الغري

امييل نرصالله أم الرواية اللبنانية.

أم الرواية اللبنانية انطفأت بلباقة كما عاشت وأبدعت

إميلي نصرالله ...حارسة اللغة

"كل انسان يخىش النهاية ،وانا اصيل دوما ان
تكون نهايتي رسيعة ،وان ال اتعذب" .قالتها
امييل نرصالله ( 1931ـ  )2018يف مقابلة
مع "تلفزيون لبنان" عام  .2014لكن االمنية
االخرية لـ"الفالحة" الجنوبية ـ التسمية االحب
اىل قلبها ـ مل تجد طريقها اىل التحقق .اذ جاءت
اغفاءتها االخرية الشهر املايض بعد سنتني من
املعاناة ومقاومة املرض العضال الذي منعها
من تس ّلم وسام جمهوري من رتبة كومندور،
تقديرا لـ"عطائها وابداعها االنسان َي ْي وملا
خطه قلمها من كتب وروايات شكلت هداية
وثقافة البناء الوطن وللعامل بارسه .كانت رائدة
بامتياز ،ورفعت اسم لبنان عاليا ."...بدال من
اقامة االحتفال يف القرص الجمهوري ،انتدب
رئيس الجمهورية ميشال عون وزير العدل
سليم جريصايت ليسلمها الوسام يف منزلها يف
الحمراء قبل اشهر.
انترص املرض الخبيث عىل الكاتبة اللبنانية التي

طاملا ربحت كل جوالتها يف الحياة مذ ان كانت
طفلة يف الرابعة من عمرها .تتنصت عىل شباك
املدرسة القريبة من بيتها يف الكفري ،مرورا
بتحديها منظومة القيم االجتامعية والريفية
املحافظة ،ومالحقة حلمها حتى بريوت يف زمن

ظلت القرية املكان
الذي تعود اليه في
يقظتها واحالمها
كما عن القرية ،كتبت
كذلك عن شؤون املرأة
وقضاياها وانشغاالتها
االجتماعية

مل يكن فيه هذا االمر سهال ،وصوال اىل تكريسها
كاتبة عاملية ترجمت اعاملها اىل الكثري من
اللغات.
شخصية امييل نرصالله امثولة يف االرادة
والتصميم والتواضع والعطاء حتى النفس
االخري .الشهر املايض ايضا ،شهد صدور اخر
كتبها عن "دار هاشيت انطوان" بعنوان "الزمن
الجميل" ليشكل رحلة يف لبنان الخمسينات
من خالل وجوه واسامء صنعت تلك املرحلة.
خاضت معاركها الشخصية بكل شجاعة يف
الحياة .اىل جانب اعاملها االدبية التي تربو
عىل حوايل  32عمال بني رواية وقصة وادب
طفل وشعر ودخولها ذاكرة اجيال متالحقة
عرب املناهج الدراسية ،تشكل سريتها يف ذاتها
درسا لكل انسان .الكاتبة املولودة يف كوكبا،
قرية ابيها داوود ابوراشد .ترعرعت يف الكفري،
بلدة امها لطفة ابونرص .كان ذلك يف زمن
االربعينات ،يوم كان يقال للبنت "بيكفي

تفيك الحرف ...بكفيك االبتدايئ" .لكنها كانت
تحلم اكرث من ذلك بكثري .منذ سن الرابعة
من عمرها ،ستتعلم قطع الطريق الفاصل بني
بيتهام واملدرسة الخاصة بالفتيات يف القرية،
لتسرتق السمع اىل قصائد واشعار وحروف رمبا
مل تفقه معظمها .ثم تطرق عائدة اىل املنزل .يف
املساء ،سيأيت والدها فخورا ،يحملها ويضعها
عىل طاولة الدار ،ويطلب منها ان تسمع ما
تعلمته اليوم .كان الوالد اميا ،لكنه هو الذي
شجعها عىل درب املعرفة واالدب والعلم .اما
منظرها كالسارق تحت شبابيك املدرسة ،فقد
جعل امها تشفق عليها مرة .لذا ،اخذتها بيدها
ودخلت الصف عىل املعلمة قائلة لها" :تقبليها
زرابة للبنت؟" (اي من دون تسجيل مبا ان
السن القانونية لدخول املدرسة ست سنوات).
هكذا صار ،حتى ان امييل ستعيد الصف
الثالث ابتدايئ ثالث مرات ،مبا ان املدرسة
مل تكن تضم اعىل من هذا املستوى .لكن
الفضل االكرب يف دفعها اىل التحليق بجناحني
بعيدا من واقعها وقيوده ،ويف جعلها تعشق
اللغة العربية وتتعلم اصولها ،هو خالها ايوب
خريج معهد النارصة يف فلسطني والعضو يف
"الرابطة القلمية" يف امريكا .جاء الخال من
نيويورك ليقيم يف بيت العائلة ،ويفتح عيني
امييل الصغرية عىل العامل الواسع ،حيث البنات
االمريكيات يعشن حريتهن عىل املأل ويحققن
احالمهن من دون اي مساءلة.
نشأت امييل عىل يديه يف علمها وفكرها .كان
هو يحدثها عن الحياة الواسعة يف بالد العم
سام ،هي املحرومة من فرصة اكامل تعليمها
املدريس ،وهي التي تقيض يومها يف الحقل،
تشتغل باالرض ،وقطاف الزيتون والحصدة،
و"الحليشة التي تعد اصعب من الحصاد .اذ كنا
نحلش القمح بيدنا ال باملنجل" ،وسط ظروف
مناخية قاسية .اعطاها خالها ما تحتاج اليه.
زرع فيها بذرة الثورة و"لوثة" التمرد والعصيان
عىل بيئة تبتلع صوت البنت وتجهض احالمها.
كال ،لن تكون ضحية اخرى .وكام ستدخل
التاريخ باعتبارها من الجيل املؤسس للرواية
اللبنانية ،ستدخله ايضا بريادتها يف مضامري
اخرى :ستصمم عىل الذهاب اىل بريوت الكامل
دراستها املتوسطة لتصبح من اوىل الفتيات
املتعلامت يف لبنان .هذا ما حصل عام

نقطة على السطر

تأنيث اللغة
كتبت امييل نرصالله كام عاشت ،مبثابرة وورهافة وصدق .لذلك كانت لسان بيئتها ،وضمري
شعبها ،كام ينبغي لكل كاتب عظيم ان يكون .لالسباب نفسها ،قرأناها عىل مقاعد الدراسة،
واثرت بخيالنا ،وطبعت ذائقتنا االدبية ،وساهمت بكلامتها ،بحكاياتها ،بشخصياتها ،مبناخاتها،
بالحكمة االخالقية الكامنة يف ابداعها… يف تكوين ثقافتنا ووعينا الوطني.
لكن املمسك بالريشة هنا ،ليغمسها يف وجدان الجامعة ،هو امرأة .ال بد من التذكري ،ونحن نلقي
عليها تحية الوداع االخري ،ان الطريق مل تكن معبدة ،وال حتى موجودة ،امام هذه الكاتبة حني
برزت ،وفرضت حضورها ،وحازت الجوائز ،واثارت االعجاب والتصفيق ،يف زمن اخر قد ال يتخيله
القراء اليوم .زمن مل يكن فيه من السهل امام امرأة ان تشق طريقها يف الحياة املهنية .فكيف
باالحرى يف عامل االدب والحياة العامة؟
ما مييز مسرية صاحبة "شجرة الدفىل" و"طيور ايلول" ،هو العفوية والثقة واالميان واملثابرة،
هي التي متتد جذورها يف تربة ثقافية وحضارية خصبة ،غرفت منها قيمها ،ومادة وحيها ،وروح
ابداعها .ما مييزها ايضا ،الطموح الكتشاف عوامل جديدة ،كانت الكتابة مفتاحها ،والخيال بوصلتها.
حني تركت الكفري قرية امها التي استقرت فيها العائلة ،لتدرس يف الكلية الوطنية ـ الشويفات،
قرب العاصمة ،ثم يف كلية بريوت الجامعية ،ثم الجامعة االمريكية حيث تخرجت عام  ،1958قال
الناس "عيب" .كيف تذهب البنت وحيدة اىل املدينة؟ كيف تعمل وحدها لتعيل نفسها وتدفع
نفقات سكنها ودراستها؟
اليوم ،الن امييل نرصالله وبعض بنات جيلها وضعن اللبنات االوىل لحداثة مجتمعنا ،ميكن
لعرشات االف الطالبات ،يف شتى املجاالت العلمية واالدبية والتقنية ،ان يحققن النجاح ،ويلعنب
دورا اساسيا يف صياغة نهضتنا وبناء ازدهارنا .لذلك ايضا تحمل امييل نرصالله لقب "الرائدة"
بجدارة .الريادة يف االدب طبعا ،حيث تركت لنا عرشات القصص والروايات والنصوص الخالدة
التي ستتناقلها االجيال ،امنا هي ايضا ريادة يف التجربة الحياتية.
امييل نرصالله اعطت شعبها ومعارصيها درسا يف الحياة ،ودرسا يف االدب .حني نكتب انها "أم
الرواية اللبنانية" كام نعتها رئيس الجمهورية يف رثائه لها ،فلهذا اللقب ابعاد كثرية .بنت من
الوجدان الجامعي اللبناين ملحمة ادبية ،من الهجرة اىل قيم الريف يف مواجهة تحديات التطور،
اىل مكانة املرأة يف املجتمع وحقوقها .وضعت لبنات هذا املرشوع الوطني الذي جعل سعيد عقل
اول مكتشفيها ،وقد كرسها بجائزته الشهرية مطلع الستينات.
كل ما سبق يجد مرادفاته ومعادالته يف اللغة نفسها .استنبطت امييل نرصالله لغة انيقة ،تجمع
بني العمق والبساطة ،بني الواقعية يف الرسد والشاعرية يف التقاط املشاعر االنسانية .ميكننا القول
انها اشتغلت عىل تأنيث اللغة .اذا اعدنا قراءة اعاملها الخالدة ،بدءا من رواية "طيور ايلول"
( )1962وصوال اىل اخر مجموعاتها القصصية "رياح جنوبية" ( ،)2002سنلمس هذا السحر ،هذه
القدرة عىل اعادة صياغة تعقيدات الواقع ورصاعاته ،بلغة الحكوايت القدمية التي متتلكها الجدات.
كام عملت صغرية يف االرض مع الفالحني ،كذلك اشتغلت اديبتنا يف اللغة يك تتفتح فيها براعم
نادرة تعيش فينا اليوم ،نحن االجيال املتعاقبة عىل قراءتها ،من حيث ال ندري .هذه الرائدة
الكبرية ،بني رواد ورائدات اخرين مضت بهم القافلة اىل جنة االدب الخالدة ،ستبقى لها مكانة
عىل حدة عندنا بسبب هذا السحر الخاص يف عواملها وجملتها الرسدية .ايضا النها جاءت اىل اللغة
بحساسية انثوية ،وحولت تجربتها اىل رصح من رصوح القضية النسوية .ينبغي ان ال ننىس ان
هذه السيدة املرهفة التي تربت عىل وعورة الطبيعة ،وعملت صغرية يف االرض ،عادت فاخذت
مكانها يف عامل كان حكرا عىل الرجال ،مع استثناءات قليلة جدا يف تلك الحقبة .الحضور النسايئ يف
صالونات االدب كان حكرا عىل سيدات املجتمع االرستوقراطي ،والعائالت الكربى ،ومل يكن لبنات
الفالحني مكان يف هذا الفردوس.
ال شك يف ان "لعنة" مي زيادة يف الجيل السابق ،وعذاباتها بني القاهرة وبريوت ،كانت حارضة
يف االذهان اواخر الخمسينات حني انطلقت امييل نرصالله يف االدب والحياة.
سمير مراد
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 1953مع رشط من االهل بان ال تعيش
مبفردها .اذا ستدخل معهدا داخليا وستعلم
فيه يف مقابل هذه االقامة .ستكتب وترتجم،
وتدريجا ،ستكون من اوىل الصحافيات النساء
مع دخولها مهنة املتاعب يف "صوت املرأة".
ثم فتحت لها "دار الصياد" ابوابها عام .1955
صديقتها االعالمية صونيا بريويت ،تتذكر انها
حني دخلت الدار بعد سنوات ،هالها منظر
الصحافيني الرجال .لكنها احست باالمان حني
ملحت امرأة يتيمة وسطهم .كانت تلك امييل.
يف موازاة الكتابة يف شؤون املرأة وقضاياها
وانشغاالتها االجتامعية من خالل زاوية "الدور
والقصور" التي ادخلتها اىل قصور بريوت
وعرفتها اىل ساكناتها ،كانت امييل تستعد
لرضبتها االوىل التي ستلتصق لها حتى نهاية
مشوارها ،وتصبح توأما السمها مهام كتبت من
اعامل بعد هذه التحفة .انها "طيور ايلول"
( )1962التي تخطت طبعاتها الـ 18حتى اليوم
وتوجتها بالكثري من الجوائز ابرزها "جائزة
سعيد عقل" و"جائزة جربان خليل جربان" من
رابطة الرتاث العريب يف اسرتاليا .رواية ستضع
الخطوط العريضة ملرشوع امييل نرصالله
االبداعي :ادب يستعيد القرية اللبنانية،
والريف ومفرداته ومعجمه وذاكرته وناسه
بلغتهم ،يجاهر باالنتامء اىل هذه االرض برتابها
وهويتها التي تشكل اللغة العربية عمودها
الفقري .استوحت باكورتها من اخوتها االربعة
واختها الذين هاجروا .كانت رواية عن الهجرة
واالغرتاب .طيور ايلول مل تكن سوى اخوتها.
لكن بقدر ما كان املوضوع شخصيا ،كان عاما.
موضوع االغرتاب استهلمته من ابناء بلدتها
ممن هاجروا ،وباتت زيارتهم للوطن تقترص
عىل فصل الصيف قبل ان يغادروا مع حلول
شهر ايلول بحثا عن مستقبل امن الوالدهم.
تقول اميل يف الرواية" :عندما يحل ايلول ،تاسع
اب كثرية من
اشهر السنة ،متر فوق قريتها ارس ٌ
طيور كبرية الحجم ،قوية الجناحني ،يعرفها
السكان بطيور ايلول ويتلفت الناس نحو
الفضاء املوشح ببواكري الغامم ،يراقبون الطيور،
ويف صدورهم غصات انفعال .ان هذه الطيور
املهاجرة تسجل نقطة جديدة يف دائرة الزمن،
ويذكرون ان فصل الربد اصبح عىل االبواب".
اسلوب بسيط وشفاف ومرهف يغلفه الوجع.
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ابنة الكفري
ايام الصبا.

يجسد مناخ ومزاج القرية يف هذا الفصل من
السنة ،ثم يتوغل اىل دواخل النفوس .هذه
السامت االسلوبية يف لغة امييل ،ستستمر معها
طوال اعاملها الالحقة ،ولو قاربت مواضيع
وتيامت مختلفة ومتنوعة من بينها حرية املرأة
يف مجتمع محافظ وذكوري ("شجرة الدفىل"
و"الرهينة") ،وتيامت الهجرة والحرب واملرأة
("االقالع عكس الزمن").
يف عيدها الثامنني ،حرضت عائلتها يف بريوت

مفاجأة لها متثلت يف عودة اخوتها الخمسة
اىل بريوت .يومها ،صور فيلم عن هذه املناسبة
جسد
تحت عنوان "عودة طيور ايلول" .رشيط ّ
امنية  80يف املئة من الشعب اللبناين الذي
يعيش هنا ،لكن عينيه شاخصتان اىل هناك ،اىل
ما وراء البحار عىل امل عودة الغياب النهائية.
هكذا هو ادب امييل .مغمس بهموم هذا
الشعب ،ينطلق من الخاص ،ليعكس العام
والواقع باوىف صوره واشدها وجعا.

صورة نادرة تجمع اقطابا يف الكتابة .يف ندوة يف "دار الفن واالدب" تلقي امييل نرصالله كلمتها .من اليمني :يوسف حبيش
االشقر ،غسان كنفاين ،حليم بركات ،جميل جرب ،امييل نرصالله ،نور سلامن.

ظلت تكتب لالنسان .اعتربت قلمها مساهمتها
يف خري البرشية .هذا ما رصحت به مرارا ،وما
اثبتته مامرستها .يف اليوبيل الذهبي لـ"طيور
ايلول" عام  ،2012صدرت نسخة جديدة
من الرواية مع قرص مدمج تتلو فيه اميل
الرواية كاملة عىل مدى خمس ساعات .حني
سئلت عن هذه املهمة الشاقة التي قامت
بهم
بها ،اجابت بانها فعلت ذلك مدفوعة ّ
واحد هو جعل الجيل الجديد يحب لغته االم
يف مواجهة االغراءات التكنولوجية الكثرية.
ارادت ان يقرأ لغته ويشعر بفخر انتامئه اىل
هذه الهوية .بل ان نسخة خاصة من الرواية
صممت للمكفوفني ايضا وفق ما قالت الكاتبة
بنفسها .اذ ارادت ان تصل اىل كل العاجزين
عن القراءة ،فـ"جديت كانت امية ،لكنها كانت
حكواتية رائعة".
رغم كل املكابدات والحياة الشاقة يف مجتمع
ريفي قاس ،ظلت القرية املكان الذي تعود
اليه امييل يف يقظتها ،واحالمها .تشعر بالفخر
بقريتها وطموح ابنائها ،تتخيل نفسها يف بيتها
القديم يف الكفري .حتى انها ارست ان ابنتها
تنوي تحويل البيت اىل متحف باسم "بيت
طيور ايلول" .اوالدها االربعة من زوجها
فيليب الذي كانت دوما تردد فضله ودوره
الكبري يف تشجيعها ،علمتهم الزراعة ،هوايتها
املفضلة ،واورثتهم حب اللغة ،واالرض
واالنتامء .هي التي لطاملا رددت" :انا فالحة
حملت القلم الكتب ،بدال من حمل املنجل
يف الحقل".
لعل اوىف وصف لشخصية امييل نرص الله ما
قالته عنها االكادميية زهيدة درويش" :نادر
جدا ان تجد اديبة يشبهها ادبها اىل هذه
الدرجة .هي متواضعة ،رقيقة ،عميقة ،مهذبة،
صادقة ،محبة ،ودودة وشفافة واصيلة .هذه
الصفات جعلت ادبها يقبل عليه الكبار
والصغار واملراهقون .قدرتها عىل النفاذ اىل
النفس البرشية جعلت ادبها يحظى بكل
هذه الشعبية ويرتجم اىل لغات عدة ،وثقافتها
الواسعة مكنتها من االطالع عىل شعوب
وثقافات مختلفة ،فاعطتها انفتاحا يف رؤياها،
اىل جانب ما تتحىل به هي من انفتاح عىل
االنسانية .انها لؤلؤة باخالقها وادبها".
س .م

الفالحة الجنوبية.

مؤلفات إميلي نصرالله
* رواية

"طيور ايلول" 1962 ،ـ "شجرة الدفىل"،
 1968ـ "الرهينة" 1974 ،ـ "تلك
الذكريات" 1980 ،ـ "االقالع عكس الزمن"،
 1981ـ "الجمر الغايف".1995 ،

* قصص

"جزيرة الوهم" 1973 ،ـ "الينبوع"1978 ،
ـ "املرأة يف  71قصة" 1983 ،ـ "الطاحونة
الضائعة" 1984 ،ـ "خبزنا اليومي"1990 ،
ـ "محطات الرحيل" 1996 ،ـ "الليايل
الغجرية" 1998 ،ـ "اسود وابيض" 2001 ،ـ
"رياح جنوبية".2005 ،

* ادب للصغار

"الباهرة" (رواية)" - 1975 ،شادي
الصغري"
(كتاب قراءة لالطفال)" - 1977 ،يوميات
ه ّر" (رواية)" - 1977 ،روت يل االيام"
(مجموعة اقاصيص)" - 1997 ،الغزالة"،
" - 1998اندا الخوتا"" - 2000 ،عىل بساط

الثلج" (رواية)" - 2000 ،اوراق منسية"
(مجموعة اقاصيص).2001 ،

* سرية ومذكرات

"يف البال" (ذكريات صحافية)2000 ،
 "نساء رائدات" (سرية يف ستة اجزاء)،" - 2001الزمن الجميل (وجوه من بريوت
الخمسينات والستينات).2018 ،

* ترجامت اىل لغات اخرى

"االقالع عكس الزمن" باالنكليزية ()1987
واالملانية ( )1991والدامناركية (- )1993
"طيور ايلول" باالملانية (" - )1998بيت
ليس لها" باالنكليزية (" - )1992خطوط
الوهم الرائعة" باالنكليزية والعربية ()1995
 تحويل رواية "االقالع عكس الزمن"اىل كتاب سمعي بالدامناركية (- )1996
"الرهينة" باالملانية (" - )1996يوميات ه ّر"
باالملانية واالنكليزية وااليطالية والهولندية
( ،)2001-1998والتايالندية (" - )2005تلك
الذكريات" بالفنلندية (.)2004
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ذاكرة

سمير مراد

من نور الهدى إلى صباح وزكية حمدان وسعاد محمد ونجاح سالم

سافر يف منتصف االربعينات اىل امريكا قبل ان
يعود ليلمع يف اغنية "عاللوما اللوما" عامي 1952
و .1953مل يحمل لقب "مطرب لبنان االول" اال
عام  .1959اشهر مطرب يف تلك الفرتة كان "عبد
الوهاب لبنان" اي صابر الصفح الذي ما عاد احد
يعرفه اليوم مع انه كان مطرب لبنان االول .وقد
ذكرته يف مقدمة الكتاب ،وكان محمد سلامن
مطربا حينها ايضا ،وكان يلقب مطرب العروبة
قبل العروبة نفسها ،اىل جانب حليم الرومي الذي
كان مطربا ايضا ،لكنه مل يلمع عدا انه ينتمي اىل
جيل اقدم.

"نجمات األربعينات اللبنانية"… حنني الزمن األصيل

نور الهدى وصباح وسهام رفقي ونورهان ونهوند وسعاد محمد ونجاح سالم
ونازك وزكية حمدان وحنان واوديت كعدو ،وبهية وهبي التي صار اسمها
"وداد" بعد زواجها من املوسيقار توفيق الباشا 12 ....فنانة نفض محمود
الزيباوي واسعد مخول عنهن الغبار ،بعد بحث استمر سبع سنوات كاملة
للخروج بكتاب توثيقي مهم

كانوا ملمني يف عامل املوسيقى لكنهم مل يكونوا
ملحنني موهوبني يف رأيي ،ولذلك مل ينجحوا .هذا
املقال كان بداية البحث .بعد ذلك ،رصت ابحث
واؤرشف وصارت لدي مادة غنية تصلح لكتاب
طبعا مع وجود ثغر ونواقص.

 14سنة ،وتحديدا حني بدأت الكتابة يف صحيفة
"النهار" ،اضحت مقااليت متنوعة ودخلت يف عامل
الغناء من باب املامي القديم باالخوين رحباين
وفريوز وعبد الوهاب .هذا االملام جعلني اتع ّرف
اكرث اىل هذا العامل ،خصوصا وانه ال يوجد نوع
غناء منفصل عن نوع آخر ،فكل تجربة غنائية ابن
زمنها .هذا الكتاب كان يف البدء فكرة مقالة طويلة
جدا بالعنوان نفسه نرشت عام  2011يف ملحق
"النهار" مع غالف واربع صفحات .اما كيف ولد
هذا املقال ،فيمكنني القول بأنه مصادفة .اذ كنت
ابحث عن بدايات االخوين رحباين من مصادر
خارج رواية منصور الرحباين.

■ ملاذا اخرتت عنوان "نجامت الغناء يف
االربعينات اللبنانية" وليس النجامت اللبنانيات؟
□ تعبنا جدا الختيار العنوان .حني اتكلم عن
لبنان ،اعتربه مثل مدرسة باريس يف الرسم التي
تجمع فنانني من مختلف املنابت .االمر نفسه
ينطبق عىل بريوت التي حضنت تجارب عدة
منها غري لبنانية املولد .مثال ،املطربة زكية حمدان
متحدرة من شامل سوريا ،لكنها عاشت يف لبنان
وامها تزوجت ميشال خياط احد مؤسيس االذاعة
اللبنانية ،واشتغلت يف االذاعة حتى انها طالبت
بالجنسية سنة  .1952ايضا نورهان رشكسية سورية
لكنها تزوجت من محمد سلامن ،وعاشت يف لبنان
واشتغلت يف االذاعة وغنت هنا ،لذا فهي لبنانية
وغري لبنانية .اما ملاذا مل اقل "الغناء اللبناين" ،فألن
الغناء اللبناين هو رس بالنسبة ا ّيل .هناك يف الغناء
اللبناين امر ملفت اشارت إليه عائلة آل سحاب
املتخصصة يف التوثيق املوسيقي .الغناء العريب
هو الغناء املرصي واللبناين وليس اي يشء آخر.
السبب اننا ال نسمع االغنية العراقية ،وال املرصي
يفعل ذلك ،اللهم باستثناء ناظم الغزايل .لكن
الغزايل هو احد االسامء العديدة .ال أحد منا يعرف
يوسف عمر الذي يعترب سيد املقام العراقي وال
حتى اغاين الستينات والسبعينات الجميلة جدا.
نحن نعرف هذه االغنيات يف صيغة الهام املدفعي
التي هي صيغة حديثة الغنيات قدمية .االمر ذاته
ينطبق عىل املغرب واليمن .كام ان الغناء اللبناين
هو رس ،فهل مقولة زيك ناصيف صحيحة بأن
الغناء اللبناين حقق هذا النجاح ألنه نوع يقع بني
البدوي واملرصي؟ نحن نعرف سمرية توفيق مثال
يف الغناء البدوي ،لكننا سنكتشف يف الكتاب سهام
رفقي قبلها ،فهي التي م ّثلت هذا الغناء بنجاح
فائق يف االربعينات .هذا الغناء هو لبناين ،اي من

"نجامت الغناء يف االربعينات اللبنانية" عنوان
الكتاب الفني الضخم الصادر عن جمعية " ِعرب"
التي تعنى بتوثيق الرتاث املوسيقي العريب.
يضم املجلد الفني الضخم اىل الجانب التأريخي
والتحليل ،مجموعة وثائق برصية وفوتوغرافية
وموسيقية .ميكننا القول ان الكتاب يضم ثروة
من الصور نادرة باالبيض واالسود وامللون لهؤالء
الفنانات ،وافيشات حفالتهن ،واخبارهن ورحالتهن
بني لبنان وسوريا ومرص والعراق وفلسطني .كام
ترافق مع اربع اسطوانات تضم مقتطفات من
اعاملهن غري متوافرة عىل يوتيوب .اذ ان مصدرها
مجموعة الزيباوي الخاصة ،واالرشيف الصويت
الذي تشتغل عىل تكوينه جمعية "عرب".
"االمن العام" التقت احد املؤلفني الفنان اللبناين
محمود الزيباوي ،وهو فنان تشكييل وناقد
وباحث متخصص يف فن االيقونة ويف الرتاث
املوسيقي العريب ،ليكشف لنا بعض كواليس تلك
الرحلة الشيقة واملثرية والنوستالجية اىل اربعينات
التأسيس لالغنية اللبنانية والعربية يف لبنان.

■ ملاذا؟
□ ألنني مقتنع بأن الباحث الذي يريد ان يجري
بحثا جديا ،ليس عليه ان يصغي اىل صاحب
الشأن ألن االخري سيعطيه سرية انتقائية وناقصة،
خصوصا وان الذاكرة تخون يف خريف العمر.
اذا ،ولدت الفكرة خالل بحثي عن بدايات
االخوين رحباين .يومها ،وجدت عند صديقي
■ ما الذي اخذك انت الفنان املتخصص يف فن وملك االرشيف عبودي ابوجودة مجلدين من
االيقونة اىل عامل التأريخ والتوثيق املوسيقيني؟
مجلة االذاعة اللبنانية لعامي  1948و.1949
□ من يعرفني منذ نعومة اظافري ،يدرك جيداً سعدت جدا ألن ذلك سيساعدين يف تق ّفي
مدى ولهي بعامل الغناء باطيافه املتعددة .اكاد بدايات االخوين رحباين .هكذا ،كتبت مقاال عن
اقول انني متخصص يف الغناء الفرنيس ،كام الغناء البدايات املجهولة لالخوين ،ورصت اعرف اليوم
االيطايل ،كام الغناء العريب .وهذا االمر نابع عن الذي دخال فيه االذاعة ،واملرة االوىل التي ظهر
شغف .مل اكن اطالقا ممن يكتبون يف هذا املجال فيها اسمهام يف جداول االذاعة .لكنني اكتشف
ألنه كان لدي نوع من الخفر .لدي سبعة كتب ايضا عامل غناء نعرفه باالسم وال نعرفه فعال.
مرتجمة اىل اكرث من ست لغات عاملية ،علام ان نعرف اسامء نازك وسعاد محمد ونجاح سالم
كتايب االول فقط هو عن االيقونة ،فيام الباقي كله واخرى ال نعرف عنها شيئا رغم انها كانت بارزة
يتوزع عىل فنون مختلفة ذات عالقة بفن التصوير يف حقبتها مثل ليىل ابراهيم .طبعاً اكتشفت عامل
والرسوم يف الكنائس الرشقية .لكن منذ اكرث من ملحنني نعرفهم باالسامء فقط ،ومل ينجحوا .رمبا

محمود الزيباوي.

الحان سامي الصيداوي ونقوال املني وفيلمون
وهبي .هذا الغناء هو بدوي ،اي سهام رفقي مع
ملحن سوري هو عبد الغني الشيخ ،وهذا الغناء
مرصي مع سعاد محمد التي نجحت وش ّكلت
ثالثيا مع زوجها محمد عيل فتوح وامللحن محمد
محسن الذي كان اغىل ملحني تلك الفرتة .علام
انه كان دمشقيا لكنه عاش يف لبنان واستأجر شقة
عىل بعد امتار من االذاعة .لذا ،لدينا سوريان
من بني امللحنني الستة الذين نجحوا مع هؤالء
املطربات .اىل جانب هذه االسامء ،هناك نوع
ثالث من النوع الذي دشنه عبد الوهاب يف "جفنه
ع ّلم الغزل" ،و"الصبا والجامل" اي قصائد قصرية
مع دخول آالت غربية عليها .هذا الخط م ّثله
خالد ابوالنرص الذي ش ّكل ثنائياً مع زكية حمدان
مثل اغنية "سليمى" وغريها .انطالقا من كل هذه
املعطيات ،اخرتنا هذا العنوان.

صور نادرة للفنانات وافيشات
حفالتهن واخبارهن
ورحالتهن بني لبنان وسوريا
ومصر والعراق وفلسطني
■ أمل يكن هناك نجوم ذكور يف تلك الحقبة؟
□ بىل ،لكن اقل بكثري من النجامت .وقد أرشت
اليهم يف املقدمة .علام ان هؤالء النجوم انطفأ
بريقهم برسعة كاملة .يعني فيلمون وهبي كان
مغنيا يف تلك الفرتة وليس معروفا بعد كملحن.
وديع الصايف مل يكن مشهورا ايضا يومها ،فهو دخل
االذاعة عام  ،1939لكن نجمه مل يلمع ابدا ،ثم

"عرب"
جمعية ِ

تأسست جمعية " ِعرب" يف بريوت عام  2003لتضم نخبة من االختصاصيني والخرباء يف
املوسيقى بهدف "رفع مستوى الوعي يف شأن الرتاث املوسيقي الغني ،وسد النقص امللفت يف
انتاج املوسيقى الرشقية املعارصة" ،اىل االضاءة عىل الرتاث املوسيقي العريب املهمل وتوثيقه.
تهدف الجمعية اىل جمع النتاجات املوسيقية من الهواة والقطاع العام ،ونقل املوسيقى من
التسجيالت واالسطوانات اىل نسخ رقمية.
"نجامت الغناء يف االربعينات اللبنانية" هو الكتاب الثالث الذي تصدره بعد كتايب "نور
الهدى" السعد مخول ،و"سرية االخوين فليفل" ملحمد كريم وجورج ح ّرو الذي فاز بجائزة
االبداع الفني من "مؤسسة الفكر العريب" للعام .2015

■ ما هي املعايري التي اعتمدتها الختيار هؤالء
الفنانات؟
□ كل حقبة حوت مغنيات بقدر الحقبة التي
نعيشها اليوم ،وال يشء مفاجئا يف االمر .لذا جاء
االختيار وفق معيار زمني .وقد سئلت كثريا مثال
ملاذا مل اضم لور دكاش اىل الكتاب مثال .اجبت بأنها
بدأت الغناء يف عام  ،1928ثم سافرت اىل مرص
عام  ،1930ودخلت االذاعة املرصية عام ،1936
يعني انها من جيل آخر .كذلك االمر بالنسبة اىل
ماري جربان .كان اسمها ماري الجميلة ونجحت
يف مرص جدا ،وعادت اىل دمشق واشتهرت هناك
باسم ماري جربان.
■ ما هي املصادر التي استعنت بها النجاز
الكتاب؟
ّ
□ عندما طرح عيل باسل قاسم من جمعية
"عرب" فكرة الكتاب ،تط ّلب هذا االمر بحثا
جديدا ورضورة ايجاد كل مجالت االذاعة اللبنانية
التي تعود اىل االربعينات حتى عام  .1953وجدت
جزءا يف املجالت القدمية وصحافة تلك املرحلة.
بعد طول بحث ،اكتشفت قسام آخر يف املكتبة
الوطنية يف املرفأ .بعد محاوالت وطول عناء،
نجحت يف الدخول لفرتة محدودة ،وص ّورت
وسجلت كل ما يف حوزة املكتبة عن تلك املرحلة.
■ كم استغرقت عملية البحث هذه؟
□ حواىل سبع سنوات ألنني كام قلت اعتمدت
عىل املنطق االكادميي يف بحثي كأنني اجري
اطروحة دكتوراه رغم ان تلك االغاين كانت مصنفة
ضمن االغاين الخفيفة.
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■ ماذا كان دور االذاعة اللبنانية يف تلك الفرتة؟
□ ليس فقط دور االذاعة اللبنانية .مرص كانت
قوية وعهدها يف االذاعات اقدم بكثري ،وسبقت
الكل .قبل نشوء االذاعة املرصية الرسمية ،كانت
هناك عرشات االذاعات يف بداية الثالثينات منها
اذاعة باسم فؤاد .يختلف دور االذاعة اختالفا
جذريا عن دورها اليوم .يف ذلك الزمن ،مل يكن
هناك تلفزيون ،وال اسطوانات وال رشائط .ومل
يدخل رشيط "الريل" اىل االذاعة اللبنانية اال يف
فرتة متأخرة .كانت تضع اسطونات او تبث غناء
حيا ،اي مبارشا .منطق االذاعة كان مختلفا ،اذ
كانت اكرب منتج لالغنيات .كانت متلك اكرث من
فرقة مختصة رشقي وبلدي ،وغناء حديث .لكل
فرقة كان هناك قائد .عندما تدخل كموظف يف
االذاعة ،تصبح ملزماً انتاج وتسجيل اغنيات ملدة
ثلث ساعة يف الشهر .لذا ،ليس مفاجئا ان يرتك
الفنان الفني وثالثة آالف اغنية ،اذ كان االمر جزءا
من عمله .كل فنان دخل االذاعة بعد تأسيسها
عام  1946مع االستقالل (كان اسمها "راديو
الرشق" عام  ،)1939ترك تسجيالت واغنيات ال
تحىص .هؤالء الفنانون توزع نشاطهم عىل اذاعة
سوريا ومحطة الرشق االدىن واالذاعة اللبنانية .اىل
جانب هذه االذاعات ،كانت هناك املالهي التي
تختلف صورتها كليا عن الصورة التي منلكها عنها
اليوم .كانت هذه املالهي تستقدم هؤالء املطربني
واملطربات يف وصالت من الطرب الرفيع جدا.
■ من بني الفنانات الـ 12اللوايت اخرتتهن ،من هي
املحببة اليك؟
مستني سرية نور
□ رمبا من الناحية الرتاجيديةّ ،
الهدى التي وصلت اىل القمة ثم انهارت ،حتى
اصيبت بالجنون بسبب ذلك .اما النجاح العجيب،
فجسدته صباح التي فشلت ثالث مرات يف اختبار
االذاعة واعتربت مطربة صغرية الصوت .محمد
سلامن اعتربها كذلك مثال ،قبل ان يكتب مقاال
عام  1952يعلن فيه تغيري رأيه ومعتربا اياها
مطربة من الطراز الرفيع.
■ ما هي العوامل التي ساهمت يف نجاح او فشل
هؤالء الفنانات؟
□ اوال الصوت ال يكفي اذا مل يتوافر عنرص
الكاريزما الشخصية .اما العنرص االسايس،
وامللحن .هؤالء الفنانات الـ12
فهو اللحن
ّ
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واجهة املكتبات

نور الهدى

صباح

سعاد محمد

يعود نجاحهن اىل ستة ملحنني :نقوال املني
وسامي الصيداوي وفيلمون وهبي يف الغناء
اللبناين ،عبد الغني الشيخ مع سهام رفقي يف
البدوي ،محمد محسن يف املرصي مع سعاد
محمد وسواها ،وخالد سلطان يف القصيدة
الحديثة.
■ ما هي اهمية حقبة االربعينات فنيا وموسيقيا؟
□ املرحلة ما قبل هذه الفرتة غامضة ومل يصلنا
منها اال اسطوانات محدودة .لذا ،فاالربعينات
هي البداية الحقيقية .نرى ان البحث عن
هوية لالغنية اللبنانية بدأ يف تلك املرحلة يف
كواليس االذاعة.
■ سؤال من خارج الكتاب ،اخربنا عن صالون

زكية حمدان

نجاح سالم

السامع الذي ستقيمه يف "دار النمر" (كليمنصو).
□ هو تكملة لعميل هذا من حيث القاء الضوء
عىل مراحل غامضة يف حياة الفنان .مثال ،يف
الحلقة االوىل ،سنسمع فريوز يف بدايتها قبل
التقائها باالخوين رحباين.
■ ما هو مرشوعك املقبل؟
□ مرشوعي الكبري سيكون ثالثية عن االخوين
رحباين ألن كل الكتب عن االخوين رحباين
مليئة باالخطاء .املادة شبه مكتملة عندي.
الجزء االول سيغطي مرحلة االذاعة من عام
 1948حتى عام  ،1955والجزء الثاين سيحيك
عن بدايات عرص االسطوانات واملهرجانات
وصوال اىل عام  .1967واخريا الجزء الثالث
سيمتد لغاية مرض عايص عام .1972

■ حاول محامو الرئيس االمرييك دونالد
ترامب منع صدور "نار وغضب ـ البيت
االبيض يف عهد ترامب" .اال انهم فشلوا يف
ذلك ،فأبرص كتاب الصحايف االمرييك مايكل
وولف النور يف  5كانون الثاين .2018
رسيعا ،استحال العمل االكرث مبيعا عىل
االنرتنت وموقع "امازون".
اخريا ،نقلت "رشكة املطبوعات للتوزيع
والنرش" العمل اىل لغة الضاد ،لنكون امام
اعرتافات مخيفة عن شخصية حاكم البيت االبيض .اذ جمع املؤلف
االتهامات التي وجهها ستيف بانون املساعد السابق للرتامب من
بينها انه عديم الخربة واالستقرار .كام يتحدث عن االنشقاقات
والخالفات التي وقعت يف كواليس البيت االبيض بسبب وصول
ترامب اىل السلطة ،ويتهم ابنه باقامة اتصاالت مع اشخاص عىل
عالقة بالكرملني ،ويصف ابنة ترامب ايفانكا بالغبية .واخريا ،يذكر
ان ترامب ابلغ اىل اصدقائه يف البيت األبيض انه وصهره هندسا
انقالبا يف السعودية.
■ يعترب مارك مانسون ( )1984نجام مثريا
للجدل يف بالده .كتابه االول "جذب النساء
من خالل النزاهة" ( )2011حظي بحفاوة
شعبية واقبال كبريين ،فيام كتابه الثاين
"فن الالمباالة" الذي صدر عام 2016
استحال رسيعا من بني االعامل االكرث
شعبية ومبيعا .يف هذا الكتاب الذي انتقل
اخريا اىل لغة الضاد عن "دار التنوير"،
يقدّ م املؤلف واملدون االمرييك الشاب
نصائح وارشادات اىل عموم الناس يك يعيشوا حياة خالية من القلق
واالخذ يف االعتبار احكام اآلخرين عليهم.
■ يبحث كتاب "انبياء البدو :الحراك
الثقايف والسيايس يف املجتمع العريب قبل
االسالم" ("دار الساقي") يف شأن النبوة
ومعانيها املمكنة لدى عرب الجاهلية.
يستنطق املؤلف والباحث التونيس
محمد سعيد النصوص املتبقية من
املصادر املعتمدة يف الرواية التأريخية
العربية ،معتمدا التحري التاريخي
وادخال الزمان واملكان والواقع من اجل
النظر يف املايض العريب البعيد.
■ انها لعبة الفقراء ،لكنها نجحت يف اكتساح السواد االعظم من
الكرة االرضية .ملاذا استحالت كرة القدم اللعبة االكرث شعبية يف

العامل؟ ما السبب الذي جعلها املكان
الذي ينفق فيه الكم االكرب من املال،
وتحاك يف كواليسه "املؤامرات"؟ امين
جاده ،املذيع ومقدم الربامج واملعلق
واملدير السابق لقنوات "يب .إن سبورت"
الرياضية ،يحاول االجابة عن هذه االسئلة
يف "ملاذا كرة القدم" ("الدار العربية
للعلوم نارشون").
الكتاب الجديد عصارة تجربة االعالمي يف
كواليس هذه اللعبة عىل مدى عقود .اذ يقدم عمال ليس توثيقيا
بقدر ما يعكس نظرته وخالصاته الذاتية بعد هذه املعايشة لهذا
العامل املذهل.
■ ال تدور اعامل غيداء طالب الروائية
والقصصية يف فلك املرأة وتحديدا العنف
املعنوي والجسدي الذي تتعرض له،
كام رأينا يف التجارب االخرية لعدد من
الكاتبات .املؤلفة اللبنانية املقيمة يف ديب
منذ عام  ،2002تفضل اعطاء صورة مثالية
عن الرجل يف اعاملها ،وتحب ان توصف
بأنها روائية رومانسية عىل حد تعبريها.
بعد "كل عام وانت حبي الضائع" التي
روت قصة امرأة تبحث عن حبها الضائع ،صدرت روايتها الثانية
"بني غامزتني" عن دار "هاشيت نوفل" .هذه املرة ،قررت طالب
ان تخلع عباءة الرومانسية ،لتذهب اىل تاريخنا املعارص ،وتحيك
مآيس الحرب اللبنانية انطالقا من قصص وشهادات واقعية جمعتها
من هنا وهناك.
■ تتخذ االحداث واملفاصل السياسية
التي مرت بالعراق خلفية لرواية "بيت
السودان" الصادرة اخريا عن "دار
اآلداب" .الروايئ العراقي محمد حياوي
يعاين التحوالت املجتمعية والسياسية
التي شهدتها بالد الرافدين من خالل
هذه املفاصل التي متتد من االنتفاضة
الشعبية ضد نظام صدام حسني وصوال
اىل تس ّلم االسالميني دفة السلطة ،مرورا
بحرب الكويت واالحتالل االمرييك .اال ان هذه العباءة السياسية ال
ّ
ستشكل خلفية
تعني ان الرواية سياسية ،بل ان كل هذه االحداث
لقصة حب تدور يف بيت تسكنه مجموعة من النساء السوداوات
الجميالت اللوايت يربني طفال ابيض .قصة الحب هذه التي سيكون
مصريها حزينا بحزن مآل العراق ،تسري بالرسد الذي مير عىل هذه
التحوالت السياسية والتاريخية.
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التغذية
ناتالي غرّة

لنمو ّ
التغذية في وقت مبكر مهمة ّ
صحي

تأثير األطعمة على بناء الطفل جسديًا ودماغيًا

يتلقى االهل الذي يرزقون بطفل للمرة االوىل نصائح متناقضة حول تغذية
الرضع .لكن مع بعض املبادئ التوجيهية التي يطلقها االطباء واختصاصيو
التغذية ،ميكنهم التزود كل املعطيات التي تساعدهم عىل االهتامم بطفلهم يك
ينمو بشكل طبيعي وصحي
متثل الطفولة املرحلة االساسية لرعاية الطفل
تغيات يف
جسديا ومعنويا ،وتشهد فرتة النمو ّ
كل انحاء الجسم نتيجة ما يتناوله ،وتأثري ذلك
عىل وزنه يف املدى البعيد ،وعىل نظام املناعة
لديه بشكل خاص.
معظم االمور تحدث يف االشهر االوىل للوالدة.
وليس من املستغرب ان ما يأكله ميكن ان
يكون له تأثري عىل تطور دماغه .يف هذا االطار،
من اجل مساعدة االهل عىل فهم ما يحتاج
اليه اطفالهم ،اصدرت االكادميية االمريكية

لطب االطفال مجموعة من التوصيات لالغذية
التي تضمن منو الدماغ بشكل سليم يف اول
الف يوم من عمرهم ،اي اول  3سنوات.
يف املبادئ التوجيهية ،نرش يف مجلة "طب
االطفال" تقرير يفيد بان بعض العنارص
الغذائية مبا فيها الربوتني والزنك والحديد
والفوالت ،وبعض الفيتامينات واالحامض
الدهنية غري املشبعة ،مواد مفيدة لتنمية
الدماغ بشكل صحي .يف املقابل ،فان
الحمية التي تفتقر اىل هذه العنارص

الغذائية ميكن ان تؤدي اىل تدهور يف
وظيفته.
تفيد االبحاث بان حليب االم رضوري للمواليد
الجدد حتى يبلغوا شهرهم السادس .اذا مل
تتوافر فيه الكمية املطلوبة من الحديد والزنك
التي يحتاج اليها ،ينبغي تعويض النقص
بالعنارص املوجودة يف االطعمة الغذائية،
اذا كانت االمهات ترغنب يف االستمرار يف
الرضاعة الطبيعية ،مع االشارة اىل ان العديد
من االطعمة املخصصة لالطفال مدعمة
بالزنك والحديد ،كام ان اللحوم "املهروسة"
يف البيت تشكل مصدرا طبيعيا ومهام.
بعد حليب االم ،افضل نظام غذايئ هو ذاك
الذي يتضمن مجموعة متنوعة من االطعمة،
مبا فيها اللحوم الغنية بالربوتينات ،الفاكهة

والخرضوات التي تحتوي عىل الفيتامينات
واملعادن املختلفة.
وتشري االبحاث اىل ان االطفال الرضع معرضون
بشدة لنقص املغذيات ،علام ان ادمغتهم
تتطور بوترية رسيعة بني سنة وسنتني .لذلك
عىل االهل ان يحصلوا من طبيب االطفال عىل
الالئحة التي تتضمن مجموعة من االطعمة
الصحية الرضورية جدا الطفالهم ،وليس مجرد
الحديث شفهيا عنها .يجب ان يتفهموا اهمية
اللحوم الخالية من الدهون وكذلك الفاكهة

والخرضوات .مع التأكيد عىل ان صنفا واحدا
من االطعمة ال يوفر لالطفال هذه الرتكيبة
املتنوعة من العنارص الغذائية التي يحتاجون
اليها.
وتظهر الدراسات ايضا ان التغذية يف وقت
مبكر مهمة يف بناء الدماغ بشكل صحي.
عىل سبيل املثال ،يعترب الحديد عنرصا اساسيا
يف تكوين الذاكرة يف الدماغ التي ال ميكن
بالرضورة ان يتم اعادة انشائها يف وقت الحق.
ويف حني يعتقد البعض ان من االسهل عليهم

تغذية الرضع باالطعمة املفضلة لديهم ،من
املهم يف املقابل ان يتأكدوا من انها تحتوي عىل
املغذيات الرضورية التي ارشنا اليها ،لتشكل
الوالدهم نظاما غذائيا صحيا ،كون معظم
االهل مييلون اىل اختيار نوع او نوعني من
االطعمة التي يحبها الطفل ،من دون التأكد
مام تحتوي من عنارص غذائية متنوعة تساعد
عىل تطوير ادمغتهم بطريقة سليمة .وهذه
مسؤولية كبرية عىل االهل تح ّملها والعمل
مبوجبها بشكل جيد.

يف ما ييل بعض االرشادات العامة:
• يحتوي حليب االم عىل كل العنارص الغذائية
التي يحتاج اليها طفلك ،وكذلك االجسام
املضادة املهمة ملكافحة العدوى ،بل ان كل
حاجات الطفل يف االشهر الستة االوىل ترتكز فيه
وال حاجة اىل السوائل او االطعمة االخرى .اما
االستثناء الوحيد يوميا فهو الفيتامني (د) .من
املحبذ االستمرار يف الرضاعة الطبيعية ملدة تصل
اىل سنتني واكرث .كلام طالت الفرتة زادت الفوائد
التي تحصل عليها االم وطفلها.
• عندما يبلغ االطفال عمر ستة اشهر ،يكونون
مستعدين لبدء تناول االطعمة الصلبة ،وال
يحتاجون اىل اسنان لهذه الغاية.
• االطعمة الغنية بالحديد اوال ،مثل اللحوم
وبدائلها (العدس والفاصوليا والحمص) ،والحبوب
املدعمة بالحديد كلها عنارص غذائية اساسية
لتطويرالدماغ.
• يجب تشجيع الطفل يف عامه االول عىل تناول
اطعمة متنوعة تحتوي عىل كل املجموعات
الغذائية .هذه االطعمة ميكن ان تكون "مهروسة".

يف البداية ،قد ال يتقبل اطعمة جديدة من طريق
اغالق فمه او ابعاد رأسه .واذا فعل ذلك ،عليك ان
ال تجربيه عىل الطعام ،ومن املفضل الحقا تكرار
املحاولة اكرث من مرة حتى يتقبلها ويعتاد عليها.
• من املفضل اعطاء الطفل االطعمة الغنية
باالوميغا  3مثل سمك السلمون والتونة املعلبة
الخفيفة.
• يجب تقديم االطعمة املحرضة يف البيت الن
بعض االطعمة املصنعة مثل :الحساء املعلب،
املعكرونة والجنب ،والصلصة ،وما اىل ذلك ،تحتوي
عىل نسبة مرتفعة من الدهون والسكر او امللح،
وعلينا تجنبها.
• اطعام الطفل يف اوقات منتظمة.
• ترك الحرية له يف تحديد كمية الطعام التي
يريدها ،وعدم الضغط عليه.
• تناويل الطعام الصحي لتكوين منوذجا جيدا
يحتذي به طفلك.
• كلام كرب االطفال سنة علينا قدر االمكان
ارشاكهم يف اعداد وجبة الطعام حتى يجدوا يف
ذلك متعة لهم.

فوائد
الرضاعة الطبيعية؟

ارشادات

يوفر حليب الثدي التغذية املثالية
للرضع .يحتوي عىل مزيج مثايل
تقريبا من الفيتامينات والربوتني
والدهون ،وكل ما يحتاج اليه طفلك
لنموه الصحي والسليم .وهو سهل
الهضم.
يحتوي حليب الثدي عىل اجسام
مضادة تساعد طفلك عىل محاربة
الفريوسات والبكترييا .بالتايل ،فإن
الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر
اصابته بالربو او الحساسية.
اىل ذلك ،فإن االطفال الذين يرضعون
رضاعة طبيعية وبشكل حرصي خالل
االشهر الستة االوىل ،من دون اي
حليب اضايف ،يصابون بشكل اقل
بالتهابات األذن وامراض الجهاز
التنفيس ونوبات االسهال.
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مقال

رياضة
رئيس إتحاد الكرة الطائرة :مشروعنا
رعاية الجيل الناشئ لضمان مستقبل اللعبة
تعاين الكرة الطائرة منذ سنوات من تراجع تدريجي نتيجة عوامل عدة ابرزها
الوضع االقتصادي الصعب ،وانعكاسه يف شكل مبارش عىل كل القطاعات ،اىل غياب
املهرجانات الرياضية الصيفية التي تقام يف غالبية القرى والبلدات ،وارتفاع معدل
اعامر الالعبني يف الفرق بعد تراجع الحامسة ملزاولة اللعبة بني الناشئني والشباب
ويف املدارس والجامعات

وجود  3العبني اجانب .وقد ساعدناها ماديا
حتى تتمكن من االستمرار وتشارك يف البطولة،
وهي يف حاجة اىل دعم ،والوضع االقتصادي
متأزم والرشكات والبلديات خفضت من دعمها،
وعلينا ايجاد صيغة مع املعنيني وقد رفعنا
الصوت ونقلنا وجهة نظرنا اىل رئيس الجمهورية
العامد ميشال عون خالل زيارتنا له.
■ كيف تق ّوم مستوى دوري الدرجة االوىل
للرجال؟
□ متفاجئ مبستوى بعض النوادي التي مل تتأهل
اىل دور الثامنية "فاينال  "8وبنواد اخرى تقدمت
مثل عمشيت .طبعا هناك فرق مستواها الفني
عال مثل سبيدبول شكا ،تنورين الريايض ،الزهراء
امليناء طرابلس والشبيبة البورشية ،وهي مرشحة
اىل ان تنافس عىل اللقب.
■ هل كنت تتوقع النتائج التي تحققت يف مرحلة
الذهاب؟
□ مفاجئة يف بعضها ،هناك نواد كانت تستحق
التأهل مثل فينيقيا الذي لعب مرحلة التصنيف.

رئيس االتحاد اللبناين للكرة الطائرة ميشال ايب رميا.

مل تحد هذه العوائق من عزمية االتحاد اللبناين
للكرة الطائرة واملسؤولني عن اللعبة .مع انتخاب
ميشال ايب رميا لرئاسته خلفا للرئيس السابق جان
هامم الذي بذل جهودا جبارة للحفاظ عىل اللعبة
رغم كل الصعوبات ،تتضاعف االمال يف امكان
اعادتها اىل سابق عهدها من خالل برامج التطوير
التي تطاول التنشئة ومنتخبات الفئات العمرية.
"االمن العام" زارت ايب رميا لحوار عن حارض الكرة
الطائرة ومستقبلها.
■ يف سنتك االوىل يف الرئاسة اكامال لوالية االتحاد
بعد تنحي الرئيس السابق جان هامم ،كيف
تصف الوضع؟

□ من الصعب ملء الفراغ الذي تركه الرئيس
هامم ،ولكن بتضامننا وتعاوننا ننجح يف امليض
قدما .بحكم عميل معتاد عىل مواجهة الصعاب
ومؤمن باننا قادرون عىل اكامل املسرية التي
بدأها ،واعتقد انه بعد سنة او سنتني يكون
مرشوعنا بدأ يعطي النتائج املرجوة منه.
■ ما هي العوائق التي تعرتض مسرية الكرة
الطائرة؟
□ كثرية اهمها الوضع املادي .اتحادنا ليس لديه
موارد من النقل التلفزيوين ويدفع مقابل نقل
مباريات دوري الدرجة االوىل مبارشة عىل الهواء.
كام ان النوادي تعاين من عجز منذ سنوات نتيجة

■ لقد توقعت لفريق تنورين ان يكون متصدرا
وان يبلغ الدور النهايئ ،وهو حل يف املركز الرابع يف
ختام املرحلة االوىل .ما رأيك؟
□ برصاحة فاجأين حلول فريق تنورين يف املركز
الرابع .هنا اريد ان اهنئ فريق الشبيبة البورشية
بعد النهضة الكبرية وحلوله يف املركز الثاين بـ10
انتصارات وخسارة واحدة لكفاية ادارته ورئيسه
وليد القاصوف (االمني العام لالتحاد) يف اختيار
الالعبني املحليني واالجانب.
■ خالفا للموسم السابق ،املربع الذهبي
هذا املوسم مل يحسم اال يف املراحل االخرية
بوجود االنوار الجديدة الخامس .هل هذا
االمر كان متوقعا؟

□ االنوار فريق عريق حقق الكثري من االلقاب.
لكنه يف املوسم املايض مل يكن منافسا ،ومل يوفق
يف العبيه االجانب .يف املوسم الحايل تبدلت االمور
بعدما نجح يف التعاقد مع العبني اجانب انسجموا
برسعة مع الفريق ،وساعدوه اىل جانب الالعبني
املحليني عىل تقديم مستوى افضل .نهنئ رئيسه
املحامي بول كنعان وامينه العام زياد يزبك عىل
التقدم وعىل الجهود التي تبذل.
■ امل يكن مطلب النوادي محقا باعتامد دور
الستة "الفاينال سيكس" خصوصا وان املنافسة
هذا املوسم تدور بني اكرث من اربعة فرق؟
□ طبعا محق .لكن وجود انتخابات نيابية يف ايار
املقبل دفعنا اىل عدم املخاطرة واىل اعتامد هذا
الربنامج من دون اي تعديل .يف املوسم املقبل
سيحصل تعديل يف برنامج بطولة الدوري ويف عدد
الالعبني االجانب.
■ هل انسحاب فريق حاالت من الدوري رتب
ارضارا؟ ما هي االسباب الحقيقية لهذا القرار؟
□ النادي يعاين من ديون من املوسم املايض ،وقد
حاولت مع رئيس بلدية حاالت مساعدة الفريق
حتى يتمكن من االستمرار لكننا مل نفلح .سقوط
فريق مثل حاالت اىل الدرجة الثانية خسارة للعبة،
خصوصا وانه من قضاء جبيل عرين الكرة الطائرة.
امتنى عىل ادارات النوادي التي تتأهل فرقها اىل
الدرجة االوىل ان تكون مستعدة لالستمرار وان ال
ترتاجع او تنسحب.
■ هل قرار اعتامد  3العبني اجانب الحق رضرا
بالالعب املحيل؟
□ حقق نهضة باللعبة وافادها كثريا ،ودفع
املشاهد اىل متابعة املباريات واالستمتاع بها .يف
املقابل هناك العبون محليون مظلومون واخرون
سعرهم اغىل من الالعب االجنبي .ويا لالسف
ليس لدينا العبون محليون .الشباب يف غالبيته
يتجه اىل كرة السلة وكرة الصاالت وكرة القدم.
■ ال يزال معدل اعامر الالعبني اللبنانيني مرتفع،
يف غياب الالعب الناشئ .ما هو الحل لهذا
املوضوع الذي عمره سنوات طويلة؟

"مونديال "2018
ساحة مواجهة إنكليزية ـ روسية
قد ال يبقى اعالن بريطانيا مقاطعة كأس العامل يف حزيران املقبل يف روسيا محصورا
باملوقف السيايس ،رغم التدخل املبارش من االتحاد الدويل لكرة القدم "فيفا" ملنع
الحكومة الربيطانية وغريها من الدول من سحب منتخباتها تحت طائلة التوقيف
الدويل ومنعها من اللعب .علام ان املقاطعة السياسية تبقى مقبولة بالنسبة اىل
روسيا ،رشط ان ال تذهب لندن ابعد مبوقفها السيايس من خالل فرض عقوبات من
نوع اخر.
تلميح بريطانيا باللجوء اىل فرض عقوبات اعالمية عىل روسيا باغالق قناة "روسيا
اليوم" ،الناطقة باالنكليزية كام تردد ،سيؤدي يف املقابل اىل ازمة كبرية لالعالم الربيطاين
خالل منافسات كأس العامل يف الصيف املقبل .تهديد بريطانيا بسحب ترخيص "روسيا
اليوم" من بريطانيا ،سيقابله منع اي وسيلة اعالمية بريطانية من العمل يف روسيا،
بالتايل لن تتمكن القنوات االنكليزية من نقل فعاليات كأس العام .وهو ما يؤدي اىل
خسائر مبليارات الدوالرات لالعالم الربيطاين املريئ واملسموع ،كام االعالم املكتوب
الذي سيمنع من تغطية الحدث الريايض االبرز عىل مستوى العامل.
رغم الحاح الصحافة الربيطانية عىل حكومتها اتخاذ اجراءات صارمة ضد روسيا،
وخاصة ضد رجال اعامل روس نافذين مقيمني عىل اراضيها عىل رأسهم مالك نادي
تشليس االنكليزي رومان ابراهيموفيتش املقرب من الرئيس الرويس فالدميري بوتني ،فان
الحكومة الربيطانية ترتيث يف موقفها لعلمها مسبقا بان اي تدخل سيايس يف كرة القدم
سيدفع االتحاد الدويل اىل التدخل .كام ان عدم املشاركة يف كأس العامل (تبدأ انكلرتا
مشوارها يف املجموعة السابعة اىل جانب بلجيكا وبنام وتونس يف  18حزيران عىل
ملعب "فولغوغراد ارينا" يف مدينة فولغوغراد الروسية) سريتب عقوبات كبرية ستطاول
املنتخب االنكليزي تبدأ بعدم السامح له باملشاركة يف تصفيات كأس العامل .2022
الخالف الرويس ـ الربيطاين االخري ليس وليد ازمة مقتل العميل الرويس السابق
والالجئ اىل بريطانيا سريغي سكريبال وابنته بغاز االعصاب غرب انكلرتا ،بل يعود اىل
زمن االمرباطوريتني .العالقات بينهام مرت يف الكثري من االزمات والحروب ،وتعيش
منذ فرتة حالة شبيهة بالحرب الباردة الدامئة ،وصلت اىل كرة القدم ،وبدأت تزداد
سخونة ،باقرتاب موعد كأس العامل.
َمن قال ان العالقات الرياضية بني البلدين ،وتحديدا يف كرة القدم ،افضل حاال من
العالقات السياسية؟ َمن قال ان محبي كرة القدم ،وتحديدا مشجعي املنتخبني
االنكليزي والرويس ،نسوا االحداث التي سبقت مباراة انكلرتا وروسيا يف بطولة اوروبا
للمنتخبات عام  2016التي احتضنها ملعب "فيلودروم" يف مدينة مارسيليا الفرنسية،
وانتهت مبواجهات بني مشجعي املنتخبني دامت اكرث من  48ساعة حولت شوارع
املدينة اىل ساحة شغب ،وادت اىل سقوط قتىل وجرحى .توعد الروس االنكليز بانهم
بأنهم سريدون لهم الصاع صاعني يف كأس العامل.
قرار املقاطعة الربيطانية "سياسيا" كأس العامل  2018ال عودة عنه .لكنه لن يؤثر عىل
"املونديال" سواء شارك وزراء او مسؤولون انكليز يف حفيل االفتتاح والختام ،انطالقا
من ان غيابهم او حضورهم لن يؤثر عىل جودة البطولة فنيا وشعبيا.
ال شك يف ان ابعاد الالعبني عن االمور غري الرياضية لن يكون سهال عىل االنكليز وال
عىل الروس ،كام ان املواجهة بني الجمهورين لن تكون لطيفة عىل االطالق.
نمر جبر

nemer.jabre66@yahoo.com
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رياضة
□ اللعبة يف حاجة اىل اكادمييات ،ومن
واجب االتحاد االهتامم بالالعب الناشئ حتى
نعطي فرصة لالعب املتقدم يف السن حتى
يرتاح .هناك العبون تجاوزوا سن االربعني وال
يزالون يف امللعب .الحل عرب الخطة التي وضعها
االتحاد لرعاية وصقل الجيل الناشئ عرب انشاء
ثالثة مراكز تدريب ملواليد 1999 – 1998
ومواليد  2001 – 2000و 2002وتحضريهم
ليكونوا نواة املنتخب االول للمستقبل .انطلقت
التامرين فعليا للمنتخبني عىل ملعب مجمع
فؤاد شهاب الريايض يف جونيه يف ارشاف رئيس
لجنة املنتخبات الوطنية ورئيس لجنة التنشئة
والتطوير رفيق عيىس وعضو االتحاد املختار
جورج حبيب والدكتور اييل موىس .يف محافظة
الشامل يف ملعب شبيبة حامات يتدرب  32العبا
يف ارشاف املدربني اييل نجار وجوين اللقيس ،ويف
الجنوب يف ملعب الرسالة الرصفند يتدرب 18
العبا يف ارشاف محمد خليفة ،ويف مجمع فؤاد
شهاب الريايض يف جونيه يتدرب  18العبا يف
ارشاف اييل نجار ووليم االسمر .هؤالء سيكونوا
نواة لسد الفراغ بعد قرار تخفيض عدد الالعبني
االجانب.
■ كيف تق ّوم مستوى الالعبني؟ هل تدعوك
هذه الخطوة اىل التفاؤل؟
□ اىل حد كبري .مستوى الالعبني جيد .اذا استمر
العمل عىل تطويرهم فان مستواهم سيضاهي
مستوى الالعبني االجانب ،وقد نتمكن عىل املدى
الطويل من تصدير العبني اىل الخارج .هذه
الخطوة شجعتنا واعطتنا دفعا لالستمرار وامليض
قدما .لدينا كامل الثقة بلجنة املدربني ورئيسها
عصام ابوجودة واالعضاء اييل نجار ،وليم االسمر،
جوين اللقيس ،نبيل زينون ،وليد خوري ،محمد
خليفة ،جوزف خرما ،نادر الفيداوي.
■ كيف تق ّوم مستوى الحكام؟
□ الغالبية مستواهم جيد جدا ،وهناك عدد
قليل من الحكام يرتكب اخطاء لكنها غري
مقصودة وغري متعمدة ،وال تستهدف احدا .يف
التقويم العاملي للتحكيم ومن خالل احصاءات
االتحاد الدويل للعبة الحكم يحظئ بـ 40نقطة

رياضة
من اصل  .100هذا امللف موضع متابعة حثيثة
من االتحاد ،وقد نظمنا دورات صقل للحكام
يف مجمع ميشال املر الريايض يف البورشية ويف
مقر االتحاد .لدينا ثقة مطلقة بالحكم اللبناين.
اذا شعرنا بوجود اخطاء مقصودة متعمدة
سنحاسب ولن نتساهل.
■ شهد بعض املباريات يف مراحل سابقة مشاكل
كبرية ،وبعضها تعطل وحصل فيها اعتداء عىل
الحكام .كيف ستتعاملون مع هذا امللف يف
االدوار الحاسمة؟
□ يف مرحلة الذهاب حصل بعض املخالفات
من العبني واداريني وجمهور ،واتخذنا قرارات
يف حق مرتكبيها واملسببني بها يف حدها االدىن
حتى ال تتعطل البطولة .علام انني كنت امتنى
ان تكون تلك القرارات قاسية اكرث .يف االتحاد
بعض االشخاص معنيون باملشاكل ،وانا ادعوهم
اىل الرتفع ووضع مصلحة االتحاد فوق كل
اعتبار .هنا اريد توجيه تحية اىل الرئيس السابق
لالتحاد جان هامم عندما اسقط فريقه غزير
اىل الدرجة الرابعة ،حتى ال يكون محرجا باي
قرار خالل شغله منصب الرئيس .الحمد لله
انا لست محرجا وال يوجد لدي ناد يف الدرجة
االوىل .انا مسؤول عن مصالح كل االندية وفق
النظام والقوانني.
■ ملاذا اعتمد االتحاد خيار املدرب املحيل بدال
من املدرب االجنبي ملنتخبات الفئات العمرية؟
هل املدرب املحيل افضل من املدرب االجنبي؟
□ املدرب املحيل نجح واملنتخبات التي يدربها
بلغت مستوى جيدا .اجتمع رئيس لجنة املدربني
يف االتحاد عصام ابوجودة باملدربني ،وهم
يساهمون من دون مقابل .هذا املوضوع لن
نغمض العني عنه ،بل سيكون محط اهتاممي
الشخيص ومن اولويايت ومن اولويات االتحاد.
علام ان موازنة االتحاد يف الوقت الراهن ال
تسمح بوجود مدرب اجنبي.
■ كيف تتعاطون مع ملف املراهنات خصوصا
وان هناك معلومات عن تورط العبني محليني
من الصف االول مع فرق من املقدمة؟

□ انشأنا موقعا بالتعاون مع جون ابوجودة
لكل محبي اللعبة يف كل الدرجات ،يسمح لهم
باملشاركة يف التوقعات والحصول عىل جوائز
مالية قدمتها الرشكة الراعية (اكس اكس ال).
وهذا ما حد يف شكل كبري والفت من املراهنات
غري الرشعية .يف حال اكتشفنا حالة مراهنات غري
رشعية سنتعامل معها بقسوة وفق ما يقتيض
القانون والنظام.
■ انسحاب فريقي شكا وتنورين من البطولة
العربية امل يلحق رضرا بسمعة الكرة الطائرة
اللبنانية خصوصا وان الدوري توقف ملدة
اسبوعني من اجل مشاركتهام التي مل تحصل؟
□ القرعة اوقعت فريق شكا يف مجموعة صعبة،
وهو كان ينتظر رعاية ومل يوفق ،فاختارت االدارة
االنسحاب يف الوقت املناسب من دون اي رضر
سوى غرامة بقيمة  3االف دوالر .الوضع اختلف
مع تنورين .نحن كاتحاد ساعدنا وسعينا اىل
تجنيس ثالثة العبني اجانب .قبل ليلة من السفر،
انسحب الفريق وهذا ادى اىل بلبلة علام ان
االتحاد ارسل الحكم اييل وهبه كمرافق للبعثة
وتكلفنا زهاء  1600دوالر .كانت حظوظ الفريق
قوية يف بلوغ النهايئ ،وكان قرار االنسحاب
خاطئا والحق رضرا ببطولة الدوري املحيل التي
توقفت السبوعني من دون سبب.
■ هل لدى االتحاد برنامج للمنتخب االول عىل
غرار منتخبي الناشئني؟
□ راهنا ليس لدينا منتخب رجال ،ومشاركاتنا
الخارجية تنحرص مبنتخب الناشئني بعد ان يصبح
جاهزا.
■ هل سيساعد االتحاد النوادي التي تصل اىل
دور الثامنية "الفاينال  "8واىل الدور النصف
النهايئ "املربع الذهبي" كام جرت العادة يف
املواسم املاضية؟
□ اذا توفر املال يف االتحاد .يذهب %70
من املداخيل اىل النوادي التي بلغت دور
الثامنية ،و %30لصالح خطط تطوير ورعاية
الناشئني.
ن .ج

قانصو بطل الجنوب
في رفع األثقال

املأمور ملكون بطل الكيك
بوكسينغ (ك)1

احرز املأمور جورج ملكون لقب بطولة لبنان يف الكيك بوكسينغ (ك)1
التي نظمها اتحاد الكيك بوكسينغ يف القاعة املقفلة ملدينة كميل
شمعون الرياضية ،اثر فوزه يف ثالث مباريات متتالية.
ارشف عىل البطولة رئيس لجنة (ك )1الدكتور جون حداد وقادها حكام
من االتحاد.

املفتش ثالث حسني قانصو.

حل املفتش ثالث حسني قانصو يف املركز االول لبطولة الجنوب يف رفع
االثقال لوزن  85كيلوغراما التي نظمها االتحاد اللبناين للقوة والرتبية
البدنية ،يف مدينة كميل شمعون الرياضية ،يف اطار بطولة لبنان
للمحافظات .وهذه املشاركة االوىل لالمن العام يف البطولة .قانصو ابن
بلدة الدوير يف النبطية ،ميارس رياضة رفع االثقال منذ زهاء خمس سنوات
يف ارشاف املدرب الدويل والبطل العاملي امين حوماين ،ويثابر عىل تدريباته
يوميا بتشجيع من رئيس دائرة الشؤون الصحية العميد الطبيب عيل السيد
الذي يشجع بدوره الرياضة ويحض العسكريني يف دائرته عىل مزاولتها.
وتعود هذه االنجازات الرياضية بانواعها عىل صعيد املديرية العامة
لالمن العام اىل الدعم املبارش من املدير العام اللواء عباس ابراهيم.

املأمور جورج ملكون عىل منصة التتويج.

األمن العام ثانيًا في كأس لبنان للمواي بوران
حل فريق االمن العام لاللعاب القتالية بقيادة النقيب دميرتي
صقر يف املركز الثاين يف مسابقة كأس لبنان للمواي بوران برصيد 6
ميداليات ( 3ذهبيات ،فضية وبرونزيتان) التي نظمها نادي اجايل
يف اقليم الخروب ،رغم غياب سبعة العبني اساسيني عن الفريق
بسبب مشاركتهم يف بطولة العامل للمواي بوران التي اقيمت يف
العاصمة التايلندية بانكوك.
وجاءت امليداليات عىل الشكل التايل:
ميدالية ذهبية لكل من املفتش املمتاز اندرو العلم واملفتش املمتاز
محمد الجويدي واملأمور محمد القادري ،وميدالية فضية للمفتش
اول ساندي نادر ،وميدالية برونزية لكل من املفتش املمتاز حبيب
شاهني واملأمور جو روحانا.

الحكم لحظة اعالنه فوز املفتش املمتاز محمد الجويدي.
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رياضة
إبتكرها التايالنديون قبل  800سنة
مواي تاي رياضة قتالية غزت العالم

نمر جبر

عرفت رياضة مواي تاي (مواي معناها مالكمة وتاي معناها تايلندا) او السيالبا
مواي تاي او البوكس تاي ،وتعرف ايضا باملالكمة التايلندية ،خالل حقبة سوكتاي
اي منذ حواىل  800سنة
هي عبارة عن فن قتايل تم ابتكاره من اجل
الجنود يف القرن السادس عرش .ساعد هذا الفن
القتايل سكان تايلندا عىل التصدي للبريمانيني يف
اثناء الغزو .انترشت تدريجا حتى اصبحت متارس
االن يف مختلف انحاء العامل.
رياضة قتالية تسمح باستخدام االطراف كادوات
للقتال ،باالضافة اىل انها فن ميثل القدرة عىل
استخدام كل اعضاء الجسم يف القتال او الدفاع
عن النفس ،وتنمي فاعلية استخدام الجسم
والنمو الذهني والثقة بالنفس .تتطلب مستوى
عاليا من اللياقة الجسدية والذهنية من خالل
التدريب املنتظم .كانت جزءا من التدريب
العسكري للجيوش يف القرون املاضية لتعزيز
استخدام السيف والرمح يف الحروب ،ويف الدفاع
عن النفس.
تعترب رياضة مواي تاي الرياضة الوطنية يف
تايلندا .بدأت منافساتها يف عهد سوكوتاي ،من
عام  1257اىل عام  .1377يف عام  ،1411بعد
وفاة امللك سن موانج ما ،تنافس ولداه يك وفانج
لالستيالء عىل الحكم ،وعندما تعذر الحسم بني
جيوشهام يف ميدان املعركة ،قررا انهاء الرصاع
باملبارزة .اختار كل معسكر افضل مالكم لديه،
وانتهت املبارزة بخسارة مالكم فانج وجلوس يك
عىل كريس العرش.
يف سنة  1702خالل فرتة حكم امللك فادجوسو،
الذي كان يحب مواي تاي كثريا وتنكر ليك يتبارى
مع الناس االعتيادين ولقب بـ"امللك النمر" واجرى
نزاالت يف قرية انكوكرتة مع ابطال محليني وفاز
عليهم ،عاش الشعب التايلندي بسالم كام دخلت
مواي تاي اىل برنامج تدريبات الجيش .
من االساطري التي يتناقلها التايلنديون انه يف عام

 ،1767يف اثناء حرب البريمانيني ضد التايلنديني،
ان جنديا تايلنديا ومالكام قويا اسمه ناي خانوم
توم كان سجينا يف معسكر بورما خاض منازلة مع
عرشة ابطال بريمانيني ورصعهم جميعا ،فتحول
اىل بطل قومي يحيي التايلنديون ذكراه كل سنة
يف مناسبة "ليلة املالكمني".
الحلبة ساعدت تنمية القطاع السياحي يف
تايلندا عىل اكتشاف الغربيني لهذا الفن الذي
يعترب هناك رهانا اجتامعيا كبريا للشباب .تجري
املبارزات بحسب طقوس ساحرة .قبل املبارزة،
يركع كل من املالكمني ويصليان .تجري املباراة
يف جو موسيقي مبارش تخلقه مجموعة من
املوسيقيني التايلنديني.
يف القرن الثامن عرش ،اصبح مواي تاي جزءا من
التدريب العسكري ،وقد وصل اىل ذروة شهرته
مع بداية القرن الثامن عرش .وتعترب من اقدم
الفنون املوروثة عن التقنيات االسيوية ،وانترش
هذا الفن اوال يف هولندا ،ثم انتقل اىل فرنسا
منافسا لفن فول كونتاكت كونه من جهة فنا
مضمون االصل ،ومن جهة اخرى النه عبارة عن
نسخة تايلندية لفن كيك بوكسينغ.
عام  1921تم منعها بسبب خطورتها قبل ان
تعود من جديد عام  1927عندما اجازت وزارة
الداخلية يف تايلندا مواي تاي عام  1937رشعت
ادارة الرتبية الرياضية قوانينها .عام 1945
تم انشاء اول قاعة مباريات .عام  1966نازل
"املعلم" الياباين كيوكوشينيك كوغوسايك مالكام
تايلنديا وانهزم امامه من اول شوط بالرصع .بعد
هذه املبارزة ،اقام كوغوسايك يف تايلندا الشهر من
اجل دراسة مواي تاي .بعد رجوعه اىل اليابان،
ادخل فن مواي تاي تحت اسم كيك بوكسينغ.

مل تدخل مواي تاي ميدان االحرتاف اال يف عام
 ،1971وهي االن جزء من املنهاج الدرايس يف
مدارس وجامعات تايلندا .وانشئ االتحاد الدويل
للمواي تاي للهواة يف العام  1995ابان اول بطولة
عاملية للهواة اقيمت يف العاصمة التايالندية
بانكوك.
والن مواي تاي تستخدم االسلحة االربعة ،فهي
تعترب رياضة قتالية كاملة .ما يتطلب من مزاوليها
يقظة شديدة النه ميكن للرضبات ان تأيت من كل
مكان .يرفض العبو مواي تاي اعتبارها االكرث عنفا
من بني الفنون االربع الركالت  -اللكامت كام
قال روجي بايش احد رواد هذا الفن يف فرنسا:
"ال ميكن لرياضة مواي تاي ان تكون ،كام يقول
عنه البعض خطأ ،رياضة سوقية .اذ يتطلب هذا
الفن ارادة وانضباطا شديدين ،وكام يف اي رياضة،
يلعب املدرب املاسرت او املعلم دورا اساسيا يف
تدريب التلميذ ويف فرض اسلوبه وعقليته".
بعد انتشار مواي تاي يف جميع انحاء العامل
ظهرت اسامء عدة ،وكان اشهرها دوج بورم رامون
ديكر الذي يعد من افضل الرياضيني االوروبيني
يف هذا املجال ،حيث لعب مع عدد من االبطال
التايلنديني ومنهم كوبان الذي لعب معه مرتني
واسقطه يف الجولة االوىل .نافس دوج بورم عىل
لقب بطولة العامل واحرز القابا ،ويسجل له انه
العب يتمتع مبهارة عالية وصاحب لكمة وركلة
قويتني ،وهو املفضل لدى التايلنديني الذين
يعتربونه العب مواي تاي االبرز ،وقد هزم عددا
من االبطال يف بطولة العامل يف هولندا .
تأسس االتحاد الدويل للمواي تاي ()IFMA
يف عام  1995ابان اول بطولة عاملية للهواة
التي اقيمت يف مدينة بانكوك التايلندية حيث
مقره .يتوىل تنظيم البطوالت العاملية واالسيوية
واالوروبية .يف نهاية عام  2016باتت رياضة
مواي تاي رياضة اوملبية معرتف بها من اللجنة
االوملبية الدولية ( )IOCودخلت الدورات

رئيس االتحاد اللبناين للمواي تاي سامي قبالوي.

اللجنة االدارية

تتألف اللجنة االدارية لالتحاد اللبناين للمواي تاي من سامي قبالوي رئيسا ،نائب الرئيس االول
انطوين بلدي ،نائب الرئيس الثاين العميد امني ابومجاهد ،امني الرس قاسم النونو ،امني الصندوق
الدكتور داين موىس ،االعضاء املستشارين مروان كريوز ويوسف بدوي ومهدي نحلة ومنال سلامن.

املنازالت

تقام املنازالت للهواة من  3جوالت ،مدة كل جولة  3دقائق .للمحرتفني من  4جوالت ،مدة كل
جولة دقيقتان مع اسرتاحة ملدة دقيقة بني الجوالت.
يرتدي كال املالكمني رسواال قصريا ،وفانيلة لون احمر او ازرق وفق لون زاوية الالعب ،بينام يلعب
املحرتفون عاريي الصدر .يضع املالكم عىل رأسه "مونكول" (رباط الرأس التقليدية) فقط قبل
املباريات حني يؤدي حركة الواي كرو (رقصة قتالية احرتاما للمعلم) .كام ميكن وضع ربطة الذراع
التقليدية برادجيت حول واحدة من الذراعني او حول كلتيهام .

املعدات

معدات الوقاية االلزامية:
للهواة :واقي الرأس ،واقي الفم ،واقي الجسم ،واقي الكوع ،ربطات اليدين ،قفازات القتال ،واقي
اسفل البطن ،واقي القصبة والقدم (قطعة واحدة).
للمحرتفني :حامي الفم ،قفازات ،اسفل البطن.
اما التقنيات املسموح استخدامها :اللكامت ،الركالت ،الكوع ،الركبة ،الكلنش (االمساك بالرقبة
بكلتا اليدين والرضب بالركبة).

وااللعاب اآلسيوية الشاطئية والقاعات املغلقة
وااللعاب العاملية .عام  2015اعرتف االتحاد
الدويل للرياضة الجامعية ( )FISUباملواي تاي
ونظم لها اول بطولة ،وستنظم البطولة الثانية

هذا العام يف مدينة باتايا التايلندية يف متوز
املقبل.
محليا ادخل سامي قبالوي املواي تاي اىل لبنان
يف عام  ،1995وعمل عىل نرشها يف املدارس

والجامعات واالندية الرياضية والعسكرية .يف
ايار  1998تأسس اول اتحاد يف لبنان برئاسة
قبالوي الذي نقل اللعبة اىل عدد من الدول
العربية قبل ان يستضيف لبنان البطولة العربية
االوىل عام  ،2004ويحرز لقبها مبشاركة سبع
دول عربية.
جرى عىل هامش البطولة تأسيس اول اتحاد عريب
للمواي تاي برئاسة قبالوي الذي ال يزال يرأسه
حتى يومنا وتضم جمعيته العمومية  17دولة.
تضم الجمعية العمومية لالتحاد اللبناين للمواي
تاي  73ناديا وجمعية ومركز تدريب مدين او
تابع لالجهزة االمنية ،كام تضم سجالت االتحاد
زهاء  19الف العب والعبة من كل الفئات
العمرية (رجال وسيدات ،شباب ،ناشئون
وصغار) .ينظم االتحاد بطولة لبنان العامة
للدرجات الثالثة والثانية واالوىل سنويا ،وبطولتي
الناشئني والصغار ،وبطولة الجامعات وبطولة
لبنان العسكرية اضافة اىل عدد من بطوالت
املحافظات وبطوالت االحرتاف.
تتضمن روزنامة نشاط االتحاد سنويا اكرث من 33
دورة وبطولة محلية وعربية ودولية ومؤمترات
ومعسكرات تدريبية .ويستعد االتحاد الستضافة
اول بطولة عسكرية يف نهاية العام الجاري.
قبالوي شكا من الشح يف املوارد املالية" :اتحادنا
عمره  20سنة مل يحصل عىل مساعدة من وزارة
الشباب والرياضة سوى مرتني".
اضاف" :طلبنا مساعدة بقيمة  80مليون لرية
الستضافة البطولة العربية التي حل فيها لبنان
اوال ،فلم نحصل سوى عىل  40مليونا ،علام ان
التكاليف تجاوزت  47مليونا" .وكشف ان بعثات
االتحاد اىل البطوالت والدورات الخارجية تعتمد
عىل الدعم والتربعات من البلديات ورجال
االعامل .يفاخر بان اتحاده انفرد بتحقيق ميدالية
ذهبية يف بطولة العامل للجامعات يف عام 2015
من طريق الالعب محمد فنيش يف منافسات
وزن  81كيلوغراما.
من النتائج الالفتة حلول لبنان يف املركز االول يف
ترتيب الفرق لبطولة العامل للعام  2015برصيد 7
ذهبيات ،ويف عام  2016يف املركز الثاين برصيد 6
ذهبيات .كام حل لبنان اوال يف البطولة العربية يف
اذار املايض التي شاركت فيها  13دولة.
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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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2

ك
س ط
ث ز ت
ك
ح
ج ت د
ج
ا د
ض
ر
ا ث
ط
س
ز
ذ
ص
ض
ا ز
ج ح ب ط ك د ي
ذ ح خس ض
ث
ت
ذ

هذه اللعبة مك ّونة من كرة
يف داخلها حروف مكررة
واملطلوب شطب كل حرف
مكرر ثالث مرات يف كل من
الخانات ليتبقى لنا يف كل خانة
أحرف غري مشطوبة تشكل
الكلامت املطلوبة للوصول
اىل املثل املأثور من األمثال
اللبنانية الشعبية
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9
10
11

14
15

أفقيًا

عموديًا

طاف بالليل يحرس الناس ويكشف عن
 1شاعر لبناين راحل – من الحرشاتوسئم – مدينة يف اليابان يف جزيرة
افم١ب 1-رئيس مجلس نواب لبناين – من
اهل الريبة واللصوص – مدينة امريكية
تنسج من لعابها خيوطا تستخدمها
هونشو – عادة واسلوب باالجنبية
الحيوانات  2-لقب ضابط بريطاين
ميشيغان – للندبة  9-يديم
ثش٠طبٟٔيف والية
ضبثظاىل مواطن
فريستها  2-نسبة
قطع عضو من
القواتٔٛاة  10-حرف
سئ١ظمساعدة
اشتهر بدوره يف
اشزٙش
القتناصٌمت
اٌذٛ١أبد -2
مفاجأة –ِٓ
ٌجٕبٔ– ٟ
ِجٍظ
-1
النظر اىل الطفل بعطف – للتفسري –
من بلد عريب – يتوىل تسيري شؤون
اعضائه – احسان – اآلن باالجنبية 11-
العربية خالل الثورة عام  1916ضد
 1916ضذ
عبَ
خالي
اٌعشث١خ
ِغبعذح اٌمٛاد
ثذٚسٖ –فٟ
اٌعثّبٔ١خ 10-صاح التيس – عظام
اٌذٌٚخ خالف النهار
ووجودي 3-
وادارتها – ذايت
النفساٌثٛسحالبالد
وتنرشح لها
حكايات ُتضحك
ضحك الرجل
الدولة العثامنية
بالية – مرتفع عن الدنايا – قدح ما
يجيب عىل الهاتف – متوقفات او
– سكان الصحاري – احدى الواليات
يف الباطل  3-يكبح جامحه – سهل
ا٠طبٌ– ٟ
متعطالتعًٙ
جّبدٗ –
٠ىجخ
اٌجبطً
ضذه
ونهر –
الوٛا 11-مدينة يف تنزانيا
دام فيه خمر
ٙٔٚش غور املاء
التفكري – امتحن
االمر واىب
-3الزم يف
االمريكية –
اٌشجً فٟاملتحدة
الطعام بلسانهم
ايطايل – الكوا
فيكتوريا فيها مناجم هامة
ثبٌجطش –عىل بحرية
إٌّضيباالصابع الخبز
عشقالنوم – كرس
ِٛع١م١خ – ُ 4-نقارب
حرف نصب – من
عنه 12-
ان
رسق
نوتة موسيقية –
واسنانهم 4-
ادذٜ
ٔٛرخ
ينرصف-4
ٚاعٕبُٔٙ
ثٍغبُٔٙ
اٌطعبَ
لالملاس والذهب والفضة – عاصمة
كرسا صغرية  5-اصل البناء – حركة
املنزل بالبطش – احدى القارات  5-اله االزهار – خشبة الحائك – ثوب ملطخ
ِٛطٛي –
ٚاٌىشٔه
والكرنك –ِظشٞ
اٌمبساداالقرص -5اٌٗ
دجشصلب شديد – حرف
اوروبية 12-
اعُحكمت اجزاء
–مسلحة
سياسية
االلظش اسالمية
فٟروك بريطانية
٘١بوٍٗ غناء
وموسخ  13-فرقة
مرصي هياكله يف
جزم – اطلب منه العفو  13-من اسامء
كبرية من افغانستان – الف مليون يف
عىل اسم سجن فرنيس تاريخي – سجن
اسم موصول – حجر كريم  6-العب
االسد –ٌٍٕفٟ
عظشٖ –
اٌىشح
عبثك
فشٔغٟ
كانعت
سابق ال
فرنيس -6
كرة قدموشُ٠
احدى املهن او خ ّباز – عكسها
فٟاو مليون
االمريكية
اعطٛسحاملتحدة
وبْ الواليات
جزيرة يف
مشيد فوق
لذَايل امرييك
اسطورة وشح فيدير
جبل بركاين يُعترب اعىل قمة يف باناما
املليون يف بريطانيا  6-سهول واسعة
خليج سان فرنسيسكو أغلق عام 1963
الكرة يف عرصه – للنفي  7-مزيج من
 14مكان مخصص الستقبال الضيوفمتتد يف وسط االرجنتني من اغنى
املاء والرتاب – رشكة ادوية مشهورة – وتم تحويله اىل مركز سياحي  14-وبخ
– ملك مغريب راحل  15-من كتب
مناطق الزراعة وتربية املاشية يف
صفة رشاب بني الحلو والحامض – ذكر الشخص – ملع الربق – للنداء – واهب
الفيلسوف اللبناين الراحل جربان خليل
العامل – دهر – حرف جزم  7-خالف
من كل حيوان  8-ماركة سيارات – خرب جائزة  15-عاصمة اوروبية – املاء
جربان – من الكواكب
مر – عاصمة نيوزيلندا  8-عكسها
عاجل – من الفنون الجميلة  9-ضجر العذب السهل املساغ
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انكهمح انضائعح مكىوح مه  8حروف :وادي كرج ضهح شهير في انىالياخ انمرحذج االميركيح

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:
نادي كرة سلة شهري يف الواليات
املتحدة االمريكية
الشانفيل – التضامن – الريايض – الزمالك
– الحكمة – العرين – البا – بارتيزان
– برشلونة – بوتاش – بابل – تشارلوت
– تبنني – تشيك – دنفر ناغتس – دهوك
– زين – سبليت – سسكا – شيكاغو بولز
– رشورة – شوط – ضمك – طنجة –
فينيكس صنز – فرق – كومينيس – كرة –
الت – مريوبا – منتخب – مرض – نهضة
– وج – يوتاه جاز
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حروف مبعثرة
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متفرقات

حروف مبعثرة

يلنور

شبتب

ھاكةوتي

اةنسح

ن ُر ة د

ردبن

شلدار

ااكوبس

صةلبابا

حتلم

لصدن

ندةري

ققاز

صشال

فرظا

بقلصا

װ

װ

װ

װ

40

36

35

25

= 30
= 46
= 22
= 38

 -1امرأة عربٌة ذكرت فً التارٌخ اشتهرت فً تقوٌم الرماح

 -1امرأة عربية ذكرت يف التاريخ -9منطقة معروفة يف رشق فرنسا
اللعبةالمٌناء
شروطالسفن فً
 -2مرسى
اشتهرت يف تقويم الرماح
تتميز بالرثوة الحرجية
16
من
نة
و
مك
اللعبة
هذه
ّ
شجر هندي ابٌض الزهر خشبه طٌب الرائحة مرغوب فٌه جدا
 -3مستطي ًال .فوق كل مستطيل -2مرىس السفن يف امليناء
-10الشوق ورقة الهوى والولع
 -4فرصة سهلة متٌسرة
-3شجر هندي ابيض الزهر خشبه الشديد
تتبعرث حروف عند انتظامها
جداوالٌة محمد علً
ومصرفيهزمن
العثمانٌة
 -5مدٌنة تركٌة وُ قعت فٌها
مرغوب
الدولةرائحة
معاهدة بٌنطيب ال
باشاراء يف سلطنة عُ امن طبيعتها
-11صح
تشكل جواباً لألسئلة الواردة
أحدفٌها الخمرة -4فرصة سهلة متيرسة
تحايك الحياة فوق سطح كوكب املريخ
 -6اوعٌة من جلد ُتجعل
أدناه .عند معرفة
معاهدة
فيها
ُقعت
و
تركية
-5مدينة
وذكر محاسنها
املرأة
يف
ّل
ز
-12تغ
البحر االبٌض المتوسط وٌنتشر على ضفاف المستنقعات اتخذت منه االقالم قدٌما
حول
نضعٌكثر
األسئلةمائً
 -7نبات
داخل
الجواب
العثامنيةالىومرص
بني الدولة
غاٌته زمن وجاملها
هدفه وسلك طرقا ملتوٌة للوصول
لبلوغ
الشخص
احتال
 -8املستطيل مع رقم السؤال
والية محمد عيل باشا
-13جزيرة يف املحيط الهادئ تتبع
شرق فرنسا تتمٌز
معروفة فً
 -9منطقة
ملعرفة
وهكذا دواليك.
بالثروةمن جلد ُت
-6اوعية
الحرجٌةجعل فيها الخمرة تشييل تشتهر بتامثيلها االثرية
 -10صحة
نجمع والولع
األجوبة الهوى
الشوق ورقة
األرقام الشدٌد-7نبات مايئ يكرث حول البحر الرائعة املنترشة عىل شواطئها
داخل
املتوسط سطح
تحاكً الحٌاة فوق
سلطنة عُمان
املوجودة فً
 -11صحراء
المرٌخ -14حديدة عقفاء يُصاد بها السمك
كوكب عىل
وينترش
املستطيالتطبٌعتهااالبيض
ضفاف املستنقعات اتخذت منه وتسمى السنارة
المرأةاألرقام
تتطابق مع
وذكر محاسنها وجمالها
ليك ّزل فً
 -12تغ
شواطئهااسبانية من حصون
-15مدينة
االقالم
المحٌط ويسار
املوجودةفًيف أسفل
قدميابتماثٌلها االثرٌة الرائعة المنتشرة على
تشتهر
الهادئ تتبع تشٌلً
 -13جزٌرة
الشخص لبلوغ هدفه وسلك االندلس املهمة قدميا
-8احتال
السنارة
الشبكة.عقفاء ٌُصاد بها السمك وتسمى
 -14حدٌدة
قدٌما للوصول اىل غايته
المهمةملتوية
 -15مدٌنة اسبانٌة من حصون االندلسطرقا
-16االستقامة عىل طريق الحق
 -16االستقامة على طرٌق الحق

أسماء من التاريخ
1

2

3

4

5

6

7

عامل ومؤرخ ورجل دين لبناين (.)1907-1833
اسس مدرسة الحكمة عام  1875وش ّيد
كاتدرائية القديس جرجس يف بريوت .من
مؤلفاته "تاريخ سوريا".

8

16 15 14 13 12 11 10 9
 = 16+9+7+12+11+13+6مشعل ُيحمل يف الليل
 = 10+2+15+1+5+4مدينة لبنانية
 = 7+9+3+8+2من الفاكهة
 = 2+6+14حرف ابجدي

SU DO KU

حدث يف مثل هذا الشهر
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مستوى وسط
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شروط اللعبة

1
3

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.
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مستوى سهل Sudoku
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مستوى صعب
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6
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معلومات عامة

شكا مارك توين الكاتب االمرييك
الساخر لصديقة له قدر الرجال يف
الحياة.
قال :ما اقىس قدر الرجل .حني نولد
تتلقى امهاتنا االزهار والهدايا ،وحني
نتزوج تتسلم العروس ما يقدمه
املهنئون ،وحني منوت تستويل
زوجاتنا عىل بوليصة التأمني.
اجابته الصديقة الصحافية :ما
اتعس حظ النساء .حني نولد
يأسف اهلنا الننا مل نولد ذكورا،
وحني نتزوج ُنحمل كقطعة موبيليا
اىل منزل الزوج ،وحني منوت يتنفس
ازواجنا الصعداء.

2

1

نيسان  :970جوهر الصقيل يبدأ
يف انشاء الجامع االزهر يف مرص.
نيسان  :1939وفاة ملك العراق
غازي االول اثر اصطدام سيارته
بعمود كهرباء.
نيسان  :1979اطاحة الرئيس
االوغندي عيدي امني.
نيسان  :2001الرشطة اليوغوسالفية
تلقي القبض عىل الرئيس السابق
ميلوسيفيتش بعد اتهامه بارتكاب
جرائم حرب.
الجمل حيوان مجرت أليف رافق
مسرية اجدادنا يف العصور الغابرة.
يُعرف بسفينة الصحراء ملا له من
قدرة عجيبة عىل تحمل ارتفاع
درجات الحرارة وقلة املاء والغذاء.
الجمل العريب له سنام واحد خالفا
عن الجمل الذي يعيش يف آسيا
الوسطى ذي السنامني .حدبته عىل
ظهره مكونة من كتلة دهنية منت
من فائض الغذاء يقوم بحرق الحاجة
منها عند الرضورة .تستخدم االبل يف
مسابقات الجامل خصوصا يف الخليج
العريب ،وتسمى هذه املهرجانات
مزاين.

مستوى صعب Sudoku
8

مستوى وسط Sudoku

5
2

5

مستوى سهل

حلول العدد54
حل حروف مبعثرة

 1قندر  2ـ الحدس  3-سيستان 4اساطني  5-ارشيدوق  6-ثاقب 7لريدال  8-ترعرع  9-شهبانو 10فربك  11-باتافيا  12-زنزانة 13مايوت  14-انخدش  15-بريات 16-مضجع

حل الكلمة الضائعة

العندليب

حل اسماء من التاريخ

بيار تيار دو شاردان

حل مثل في الدائرة

الحاق الكذاب عا باب دارو

حل SU DO KU

حل مستوى صعب Sudoku

8

6

9

3

2

4

5

حل مستوى وسط Sudoku
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حل مستوى سهل Sudoku
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مستوى صعب

مستوى وسط

حل كلمات متقاطعة
افقيا

 1جواكينو روسيني  2-ريغا – الربازيل  3-رحم – شتاء – ياوندي 4جليد – اب – ارق – حاد  5-ابتهال – السبع – فغ  6-الخ – بخس– بعل  7-راجيف غاندي – آر  8-اج – زاريا – نريويب  9-سام – ق ا
س ت م – متج  10-يكسب – بيورن بورغ  11-سخام – تنش – عند
 12ري – دعني – دلهي – رف  13-دودوما – نهي – ادور 14-نفوسهم – دم – سيك  15-ميشال ابوجودة – ان

مستوى سهل

عموديا

 1جورج الرايس – رديم  2-حلب – اجاكسيو  3-ارميتاج – مسخ – دن ش  4-يك – دهليز – بادوفا  5-يغش – اخفاق – معمول  6-ناتال
– غراب – ناسا  7-آب – باي سيتي – هب  8-راء – اخناتون – منو
 9لو – السد – مرشده  10-سبريس – ين – ليدو  11-يراقبا – يتبعه– مد  12-ناو – ارمونيا  13-يزنح – بروجرد – دس  14-يدافع – روكا
 15-وليد غلمية – عفرين

117

118

عدد  - 55نيسان 2018

رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

حيرة إنتخابية
("االنتخاب" :هو اسلوب دميوقراطي يختار به الشعب
نوابا عنه ليتكلموا باسمه ويدافعوا عن مصالحه ،ما
يعني ان الحقوق تكتسب ،ال متنح).
يحار املرء من اين يقارب االستحقاق االنتخايب الذي
نحن يف صدده .سبب الحرية يكمن يف العموميات
التي تطغى عىل الربامج االنتخابية للقوى املنخرطة يف
العملية االنتخابية من دون استثناء .البنود املدرجة يف
الربامج متشابهة اىل حد التامثل .يشعر املطلع عليها
ان مد ّبجها واحد ،وان حاملها ال يسعى وراء سلطة
امنا هو مهموم برفاهية اللبنانيني ،حتى انه يعتقد
ان شيئا ما قد اصابه ما منعه من التمييز بني ما هو
مطروح .لكن اعادة متحيص التواقيع تؤكد انه هو
عىل صواب ،وان الخطيئة فيه ويف مواطنيه الذين ال
يجعلون من االستحقاق االنتخايب محطة للمحاسبة
واملساءلة عن كل ما اصاب ويصيب البلد من ملفات
مرتاكمة عىل كاهل االجيال املقبلة ،والتي اضحت
جزءا من املنظومة القامئة.
كلهم رصفوا برامجهم مبعسول الكالم والوعود .كلهم
ال يذكرون من منعهم او حال دون ايفائهم بوعودهم
السابقة .جميعهم ال يقدم اجابة واحدة عن اسئلة كثرية
عن سبب االخفاق يف ايجاد الحلول وتراجع التنمية
والتحديث اىل املستويات الدنيا من معايري الدول
الناجحة ،وال عن سؤال طبع الجمهورية منذ كانت:
ملاذا بقي لبنان عىل الدوام اسريا للتوازنات والرصاعات
االقليمية والدولية؟ ملاذا الشعور املستمر عند اللبنانيني
بأنهم دامئا قاب قوسني او ادىن من الوقوع يف حرب؟
ما هي االسباب التي تحول دون االنتقال بلبنان واهله
من حال الساحة اىل حال الدولة؟ ما رس التوتر الذي
يعم لبنان ويلفه من اقصاه اىل اقصاه عند كل نقاش
سيايس او دستوري او اقتصادي؟
حسناً ،فلنصدق جميع الربامج ،ولنجنب انفسنا
دونكيشوتية جدلية .لكن هذا ال يعني اال شيئا واحدا
هو :املتخاصمون يف يومياتنا امنا يفعلون ما يفعلون
لشد العصبيات والغرائز ال اكرث وال اقل .اما صوالت
التشاتم وجوالتها فهي من عدة الشغل.

الفرضية هذه قد تكون صحيحة وصائبة ،وصحتها
تكمن يف الصوت التفضييل الذي افرغ قانون النسبية
من محتواه ومؤداه الحقيقي .وقد فاتنا ان جوهر
النسبية هو االقرتاع لربامج تنطوي عىل منافسة تبلغ
حد التناقض ،ما يفصل بني ميني ويسار ،او بني ليربايل
ومحافظ ،او بني دميوقراطي وجمهوري ،واىل ما هنالك
من تقسيامت وعناوين ...
ما يزيد االمر االنتخايب ارباكا ،هو ان البديل مام
هو قائم مجموعة ترشيحات ملتبسة ـ وليست
مشتبهة  -يف حضورها وادائها وتحت مسميات عدة.
االكرثية تبني ترشيحاتها عىل ما يقوله اللبنانيون ويشكون
منه كملف النفايات والفساد املسترشي .واذا كان ترداد
هذه املجموعات لصدى صوت اللبنانيني يعطيها ميزة
استشعار هموم الناس ،فإنه يف املقابل يحجب عنها
القيمة السياسية .ليس لعدم مراسها او كونها حديثة
العهد ،امنا ألنها تبقى يف العموميات وترهن وجودها
بالظرفيات القامئة ،اي املشاكل امللحة.
هذه القوى ايضا وايضا تكرث من الكالم العمومي
عن الرضائب والعدالة الرضيبية ،لكن من دون
تعي جديا مكمن الخلل الذي اوصل لبنان اىل
ان ّ
حيث هو اآلن .واذا ذهبنا اىل ابعد من ذلك ،فإننا ال
نرى او نتلمس غري طموحات قامئة عىل اعرتاضات
ال تالمس جديا التعقيدات السياسية واالقتصادية
والرتبوية واالجتامعية.
عىل هذا ،مل يعد مغامرة او ارتجاال القول ان هذه
الجامعات او الجمعيات ال تقدم جديدا ،وان كل ما
تفعله هو ارجاء لحل يجب ابتكاره قبل وقوع الواقعة
عىل جمهورية االرز واهلها.
املؤسف ان كل الوقائع تحسم ببقاء الحرية االنتخابية
ما دامت املبارشة السياسية للمعضالت القامئة دون
املستوى املطلوب.

إلى العدد المقبل

