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في هذا العدد

اإليجابية والسلبية
االشادة بانجاز االنتخابات النيابية بعد تسع سنني عىل استحقاق العام  2009جاءت شاملة ،اما تهنئة الفائزين او مواساة
الخارسين فتأتيان يف باب املجامالت ،الن ما حصل يعكس متسك اللبنانيني بالنظام الربملاين الدميوقراطي ،الذي تقع فيه
االنتخابات الحرة موقع االصل واالساس يف متتني الرشعيتني الشعبية والسياسية .وقد شاب العملية االنتخابية اراء كثرية
توزعت بني االشادة والنقد .فال االشادة عىل اطالقها صواب سيايس ،وال النقد يضفي عىل الدميوقراطية مناعة.
انتهت االنتخابات الربملانية لتنطلق بعدها التقييامت والتحليالت .بعضها اصاب حقائق ال ميكن تجاوزها اال متى تم تصويبها
استدراكا لالستحقاق املقبل ،وبعضها يستدعي قراءات متأنية لتعيني مكامن الخلل ،خصوصا يف ظل تراجع املعدالت املئوية
لالقبال عىل االقرتاع ،مقارنة مع انتخابات العام  .2009لذا ،تحاول "االمن العام" يف عددها االحاطة مبسار اقرار القانون
االنتخايب الجديد عرب تحقيقات ومقابالت مع متخصصني وخرباء وسياسيني ،بغية املساهمة الدميوقراطية والصحافية يف النقاش
الدائر ،وعىل اساس التقييامت االولية سواء ما كان منها ايجابيا ،ام ما تناولها سلبا.
بعد تسع سنوات عىل االنتخابات السابقة ،تخللها ثالثة متديدات ،توافقت عليها قوى سياسية بدعوى ظروف استثنائية ،كان
الفتا ضعف االقبال عىل االقرتاع ،حتى بدا ان لبنانيني كرثا التزموا الصمت االنتخايب يوم االقرتاع ،وهو كان ُمقررا اصال ليطبق
عىل املرشحني ووسائل االعالم.
االكرث مدعاة للتفكر هو ان اإلحجام ،او ضعف االقبال ،جاءا بعدما حقق القانون الحايل ـ باقرار الجميع ـ نسبة عالية من
صحة التمثيل ،عىل الرغم من كثافة الحمالت الدعائية وعرب كل وسائل التواصل والدعاية واالعالم ،ويف ظل منافسات محمومة
تجلت يف كرثة اللوائح وتعدد مشارب املتنافسني واهوائهم .كل هذا يؤرش اىل وجود عطب او ثغرة ينبغي معالجتها.
الرتاجع يف معدالت االقبال قد يكون امرا ايجابيا اذا كان سببه واحدا من ثالثة:
 انه يندرج يف سياق رفض حمالت التحريض والشحن املذهبي والطائفي والغرائزي. او اعرتاضا عىل الربامج التي جاءت عامة ومكررة وبدت انها تستسخف عقل الناخب. اذا كان تعبريا اعرتاضيا واضحا عىل التحالفات والزام القانون الناخب الالئحة املقفلة ،وحرمانه من االختيار الحر ومن حقاو حرية تشكيل الئحته.
قد تكون العوامل الثالثة مجتمعة هي السبب .يف كل االحوال صار واجبا عىل القوى املتنافسة مراجعة سياساتها وسبب
عجزها عن رفع معدالت التصويت التي قيل انها اسرتاتيجيا انتخابية يسعى اليها الجميع.
يف مقابل ما تقدم من مالحظات ،هناك وقائع ايجابية جدا ميكن التأسيس عليها مستقبال لجعل العملية االنتخابية اكرث حيوية،
ومساحة دميوقراطية تجذب العدد االكرب من الناخبني للتعبري عن خياراتهم وتطلعاتهم ،اولها ارشاك املغرتبني يف االقرتاع،
وهو عامل بالغ االهمية عىل كل املستويات .كذلك يسجل حضور العنرص النسايئ ترشيحا واقرتاعا بفعالية اعىل تختلف عن
السنوات السابقة ،ولنئ عجز هذا الحضور عن التعبري عن ذاته اصواتا انتخابية يف صناديق االقرتاع .لكن هذا ال يلغي ان من
الرضورة مبكان العمل عىل زيادة متثيل النساء يف الربملان عرب حمالت توعية ،او اقرار نظام الكوتا االلزامية عىل كل الئحة.
ما بني االيجابية والسلبية ،يبقى ان هناك التباسات قد تستلزم وقتا وابحاثا تدقيقية تتعلق بهيئة االرشاف عىل االنتخابات
وفاعليتها ،ومدى صالحياتها ،لضبط الخروقات ومبا يضمن مستويات من الشفافية ،متى تحققت ُتو ّفر عنارص استقرار
رضورية .ناهيك بوجوب البحث الجدي واملسؤول يف ضامن االطالالت االعالمية للمرشحني بالتوازي .فليس خافيا عىل احد
ان من بني املتنافسني من هم من اصحاب الرثوات الضخمة ،وكان يف مقابل بعضهم مرشحون ال يحوزون املبالغ التي قيل
ان محطات تلفزة طلبتها يف مقابل فتح الهواء ،وعىل اساس تسعريات اختلفت بني محطة واخرى .من هنا وجوب املبادرة اىل
وضع ضوابط تضمن توازن التنافس بني املتسابقني.
يف كل االحوال ،يبقى ان االنتخابات بالنسبة اىل اللبنانيني فصل مجيد من فصول الحياة السياسية اللبنانية الدميوقراطية بعد
انقطاع كان ميكن تفاديه .وهي تشكل معيارا ق ّيام ومثال يحتذى به لتنظيم االختالفات السياسية لتجنب كل اشكال العنف
والتصادم ،والحؤول دون السقوط يف اتون الحروب والرصاعات التي لن تستجلب اال الدم والكراهيات.
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االفتتاحيّة
املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

ليكن الحوار بديالً من الحروب
تنج منطقة يف العامل من االصابة بعدوى الرصاعات
مل ُ
والنزاعات عىل انواعها ،سياسية واقتصادية وعسكرية
وحدودية ونووية وقومية وعرقية ودينية ...واضحت هذه
الرصاعات السمة االساسية للكثري من الدول منذ بدايات
القرن املايض ومع نهاية الحرب العاملية الثانية ،من دون ان
ننىس النزاعات داخل كل دولة وانعكاساتها عىل حياة االنسان
ودميومته ،بالرغم من املحاوالت التي تقوم بها مراكز القرار
لتجنيب املجتمعات البرشية نتائج هذه الحروب ودمارها.
تشري كل املعطيات املحيطة بالتطورات الدولية ،اىل ان مخاطر
تضاعف النزاعات يف العامل قابلة لالزدياد يف املستقبل ،وقد
تصل اىل مستويات مل يسبق لها مثيل يف التاريخ ،السباب نذكر
منها عىل سبيل املثال:
• وضع خطط النظمة سياسية جديدة يف العامل عىل
حساب تآكل النظام العاملي املعمول به منذ ما بعد الحرب
العاملية الثانية.
• بروز دول تتمتع بقدرات عسكرية واقتصادية ومالية
ضخمة ،تحاول ان يكون لها دور مؤثر وفاعل يف محيطها
والعامل.
• استمرار الكيان االرسائييل يف رفضه اعادة الحقوق واالرض
اىل اصحابها.
• االرهاب الدويل العابر للحدود الناتج من التط ّرف الديني،
عدا انهيار القيم يف بعض املجتمعات ،وتزايد حاالت الفقر
واملرض.
التغي املناخي.
• ّ
• تضاؤل النمو االقتصادي.
• العوملة والتقدم التكنولوجي وتأثريهام عىل دول العامل الثالث.

وتؤسس ملستقبل
كل هذه التحديات تواجه العامل بأرسه،
ّ
قاتم وصعب اذا مل يتم تداركها من اصحاب القرار ،قادة
الدول العظمى ،ودعوتهم اىل وقف الرصاعات والحروب بدال
من االنخراط فيها بحيث يدفع نتيجتها االنسان الثمن الغايل
قتال وتهجريا ومجاعة ،واملشاركة يف بناء نظام عاملي تحكمه
القوانني الدولية ،يرعى السالم العادل بني الدول وشعوبها
ليعيشوا يف عامل اكرث امال وامانا.
العبارة االكرث الهاما يف مواثيق االمم املتحدة التي وردت
يف ديباجة امليثاق التأسييس ملنظمة االمم املتحدة للرتبية
والعلم والثقافة ،تنص عىل انه "ملا كانت الحروب تتولد يف
عقول البرش ،ففي عقولهم يجب ان تبنى حصون السالم".
عليه ،الحوار يجب ان يسبق النزاع ،عكس ذلك نكون امام
مفاوضات بني منترص ومهزوم وبني قوي وضعيف .يف هذه
االحوال نكون امام سالم غري عادل ،سالم مؤجل فرضته
موازين القوى هي نفسها ستفجره متى اختلت.
الحوار ضامن للسلم ومانع للحرب .وحده يف ّعل العالقات
البرشية والسياسية وفقا للقواعد الحقوقية بني البرش يف
العيش بسالم ،بعيدا من الكراهية التي تستسقي الدم
والعنف والتخلف .الحوار ايضا وحده يكبح جامح العقول
التي ال ترى حلوال للمشاكل الجيو-بوليتيكية اال عرب الجيوش
واالسلحة النوعية والعنف .العالقة بني النزاعات والحوار
تقوم عىل معادالت رياضية باملعنى العلمي الدقيق.
فالتسوية هي املوازي الحقيقي لرصاع القوى واالحجام
واالوزان عىل الرقعة الجغرافية االضعف ،او عىل الرقعة

الخصبة بالتصدعات ويقفز القامئون عليها فوق وجوب
املبادرة اىل الحوار قبل االنفجار.
ع ّلمنا التاريخ بشقيه القديم والحديث صواب الحوار قبل
النزاع ،ليكون االستقرار بديال من الحروب والرصاعات عىل
انواعها واستنباط بؤر التوتر .حتى ان تعريف "بؤر التوتر"
يستلزم التمييز بني امرين" :بؤر توتر" منت يف بيئة خصبة
مؤهلة لهذا الوضع النها عجزت عن ان تؤسس دولة مبقاييس
الدول الحديثة ،و"بؤر توتر" تم افتعالها لتكون بديال من
خب العامل هذا النوع من الحروب ولبنان
رصاع امم ودولِ .
خري مثال ،من دون ان ننىس ما يجري يف بعض دول املنطقة
والعامل ،و ُكلها تقريبا تدخل يف صلب نزاعات متداخلة،
ومل يصدف ان كان هناك نزاع داخيل بحت ومستقل عن
سياقات اقليمية ودولية خارجية .ذلك ان الرصاع هو عبارة
عن ظاهرة تنافس بني دولتني او اكرث بحيث يريد كل طرف
ان يسيطر عىل ما يريد الحصول عليه الطرف االخر ،او
تعارض يف االهداف واملصالح ،او خطط توسعية بهدف
السيطرة عىل االرض والرثوات الطبيعية .فتتطور االمور سلبا
من مرحلة التوتر اىل حالة التأزم .هنا تنشأ النزاعات التي
تنتج منها الحروب.
يف هذا الرشق الذي صار اسمه مقرونا بالحروب والتسويات
السياسية الهشة ،حيث تنزف املنطقة منذ عقود جراء
رصاعات دولية وموجات نازحني ومرشدين ،ح ّلت عىل ارض
بلدانها ،تفوق مقدرات اي منها ،يستحيل ان تكون مصادفة
ترك املنطقة منذ اربعينات القرن املايض ساحة متقدمة للرصاع

العريب ـ االرسائييل ،ومن ثم العريب ـ العريب ،ليعود العامل ومن
خالله بعد عقدين ونصف عقد من الزمن ليطرق بعضا من باب
مؤمتر مدريد للسالم .ليس مصادفة ابدا ان تحتدم النزاعات
املذهبية عىل ايقاع صدامات دامية نتيجة حروب مبارشة او
بواسطة االرهاب املتنقل واملربمج .وليس معزوال فشل الحوار
اليمني واالزمة السعودية ـ االيرانية عن االنتكاسات املتتالية يف
ترتيب البيت العراقي ،وال عن ارتفاع اللهيب يف سوريا والقلق
الذي يلف املؤمترات املتعددة العنوان التي تعقد بغرض انجاز
تسوية سياسية لها او عليها.
لقد اثبتت الوقائع يف العامل مقولة الفيلسوف االملاين كارل فون
كالوزفيتز "ان الحرب استمرار للسياسة بوسائل اخرى" .وهذا
ما يجب ان ُيعمل عىل تعديله فتكون السياسة ضامنا للسلم
واالستقرار .وليك ال ُيهمل ما يتعلق باالنعكاسات املبارشة لبؤر
التوتر عىل بعضها البعض ،واثر ذلك عىل مسار اي مرشوع تسووي.
ان النزاعات والرصاعات االقليمية والدولية تستعر بوترية
مطّردة ،ويشكل تصاعدها والسكوت عنها عاملني مساعدين
يف اجهاض االستقرار العاملي والسالم بني الدول .الحل يرتكز
عىل تدخل قادة العامل انفسهم يف ادارة الرصاع الدويل وارساء
الوسائل الديبلوماسية لتأمني التواصل بني االطراف املتنازعني،
وايجاد املساحة املشرتكة لتنظيم عمليات الحوار ،ال االنخراط
يف الحروب وتأليب الدول بعضها عىل بعض ،ألن مسارات
الحوارات هي السبيل الوحيد ملنع النزاعات والحيلولة دون
وجود بؤر توتر ورصاعات.
السياسة والحوار ُوجدا لسلم البرشية وليس لتدمريها.
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الملف
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عاد الرئيس نبيه بري للمرة السادسة عىل التوايل رئيسا للربملان منذ دورة ،1992
يف افتتاح اعامل مجلس النواب الجديد ،املنبثق من انتخابات  6ايار ،للمرة االوىل
وفق قانون اعتمد التصويت النسبي .هو ايضا اول برملان منذ تسع سنوات بعد
ثالثة متديدات للوالية

أول مجلس "نسبي" في ساحة النجمة

يتوج ثلث الوالية
العهد ّ
ببرملان تنتظره ورش تشريعية
بعد ميض الثلث االول من والية رئيس الجمهورية
ميشال عون ،ظهر ان السكة السياسية يف البالد
تسري يف شكل صحيح رغم املالحظات عىل اداء
الحكومة االوىل يف العهد ،وقد اجتازت سلسلة
من التعقيدات ،وهي متر اليوم يف مرحلة
ترصيف االعامل .اال ان سلسلة من االنجازات
حققتها .كان يف مقدمها التوصل اىل قانون
انتخاب واالتفاق عليه مع ادخال مفهوم تطبيق
النسبية واختباره للمرة االوىل يف تربة استحقاق
االنتخابات النيابية .طغت فيها االيجابيات عىل
السلبيات عىل رغم السهام التي اصابت القانون.
يف املحصلة كان محل قبول مختلف القوى
السياسية واملجتمع املدين مع تبيان ان القبضة
االوىل عىل ساحة النجمة تبقى لالحزاب الكربى
املدعومة بعصب مذهبي مشدود عىل حساب
املستقلني.
كان لهذا القانون الوقع الكبري يف  6ايار فاعاد
الضوء عىل شخصيات من عائالت تقليدية
عادت اىل املجلس عىل ظهر حصان النسبية،
بعد حمالت تعبئة عشواء وسيل من الخطابات
النارية سبقت االنتخابات مل تخل من بعض
التجاوزات التي اصابت الحياة الدميوقراطية.
يف النهاية انتج اللبنانيون مجلسهم ،وعملت
الكتل الكربى عىل ادخال وجوه جديدة اىل
كتلها كان اكرثها يف صفوف التيار الوطني الحر
وتيار املستقبل والقوات اللبنانية ،مع مالحظة
عودة اسامء نيابية سابقة اىل مضامر الربملان من
ابرزها نائب رئيس املجلس اييل فرزيل والنواب

الرب منصور وجان عبيد وعبد الرحيم مراد وجهاد
الصمد واسامة سعد ،فضال عن انضامم وجوه
بارزة اىل الندوة الربملانية من اشهرها اللواء
جميل السيد الذي احتل صدارة ارقام االصوات
التفضيلية يف دائرة بعلبك  -الهرمل.
بعد متديد امتد عىل ثالث دفعات لدورة 2009
من دون اسباب موجبة حقيقية حيث تم رضب
الحياة الدميوقراطية ،واصابت العمل الربملاين

يف الصميم نتيجة هذه التمديدات تارة تحت
ذرائع امنية واخرى سياسية ،اىل ان تم وضع
حد لهذا التجاوز منذ وصول الرئيس عون اىل
رأس السلطة ،ودفع الحكومة يف اتجاه االرساع
يف اجراء االنتخابات النيابية .وهذا ما تحقق يف
مشهدية استعاد فيها لبنان صورته امام مواطنيه
اوال ،اضافة اىل العامل الذي يتطلع اىل موقع
هذا البلد يف املنطقة .اعادت االنتخابات الوجه

الحقيقي للربملان النه يشكل العمود الفقري يف
هيكل الحياة السياسية يف البلدان الدميوقراطية
من خالل مراقبته الحكومة ،لتستعيد السلطة
الترشيعية الدور الذي تحتله عىل مدار مسرية
الحياة الربملانية يف لبنان.
حصل هذا التطور الذي ملسه اللبنانيون منذ
انطالقة العهد حيث انتظم العمل السيايس
يف البلد بدءا من اجراء سلسلة من التعيينات
االدارية والعسكرية يف الوزارات وادارات الدولة،
اىل التشكيالت الديبلوماسية يف كم من املواقع
الشاغرة ،اىل اقرار سلسلة الرتب والرواتب
واملوازنة.
توقف اللبنانيون امام اللوحة الربملانية الجديدة
يف جلسة انتخاب الرئيس ونائبه وهيئة مكتب
املجلس يف  23ايار التي حرضها النواب الـ128
من بينهم  6سيدات ،من بينهن اربعة وجوه
جديدة :عناية عزالدين ،دميا جاميل ،رىل جارودي،
بوليت ياغوبيان املعروفة ببوال يعقوبيان .كانت
الحصيلة تجديد املجلس شبابه يف ارشاف الرئيس
بري القبطان الربملاين املخرضم والخبري الذي يقود
سفينة هذه املؤسسة األم التي من دونها ال يتم
انتخاب رئيس للبالد وال تتشكل حكومات.
كان رئيس السن النائب ميشال املر الذي افتتح
الجلسة برفع املطرقة ،وجلس اىل ميينه ويساره
اصغر نائبني هام طوين فرنجيه وسامي فتفت.
استعان بادارة جلسة االنتخاب باالمني العام
للمجلس عدنان ضاهر مع مالحظة ان اكرث
النواب الجدد والقدامى ال يعرفون بعضهم

البعض ،حيث تصافحوا وتبادلوا الكالم وارقام
هواتفهم بعدما خاضوا يف مواجهات ساخنة
يف دوائرهم .كان نائب عكار محمد سليامن
 تجنس عام  - 1994شد االنظار من بينهمالرئيس بري عندما حرض وهو يرتدي العباءة
العربية ويعتمر الكوفية والعقال ،يف رسالة اراد
ان يوجهها اىل العشائر التي انتخبته حيث تركت
يف صفوفهم انطباعات ايجابية عن ممثلهم،

هيئة مكتب املجلس
ضمت هيئة مكتب املجلس اىل جانب
الرئيس نبيه بري ونائبه اييل فرزيل
النواب االن عون ومروان حامدة اميني
الرس ،واغوب بقرادونيان وسمري الجرس
وميشال موىس مفوضني .متثل التيار
الوطني الحر للمرة االوىل يف الهيئة عرب
عون منذ مشاركة حزبه يف االنتخابات يف
دورة .2005

 391قانونا
في  9سنوات

انتج مجلس النواب السابق الذي امتدت
واليته من حزيران  2009اىل ايار الفائت
 391قانونا .وبلغت كلفتها  659,5مليار
لرية ،اي ان كل قانون وصل اىل نحو 1,686
مليار لرية بحسب "الدولية للمعلومات".

وطاردته عدسات املصورين من لحظة دخوله
اىل حني خروجه.
عملت ادارة املجلس قبل بدء عملية انتخاب
الرئيس عىل توزيع "دليل النائب" عىل النواب
الذي يرشح لهم مفاصل سري عملية الترشيع
الذي يحتاج اليه الجدد منهم حيث كان اكرثهم
يستفرس من زمالء يجلسون عىل مقربة منهم
عن وقائع الجلسة وطريقة االنتخاب وكتابة
االسم لوحده او مع لقب.
سارت عملية انتخاب الرئيس بهدوء بعد اعطاء
رئيس السن االذن بتوزيع االوراق عىل النواب.
انتهت عملية االنتخاب بحصول الرئيس بري
عىل  98صوتاً و 29ورقة بيضاء وورقة واحدة
ملغاة حملت اسم املخرجة نادين لبيك اقرتعت
بها يعقوبيان .وكان حصل يف دورة  2009عىل
 90صوتا من اصل  .127من املالحظ هنا ان
مختلف الكتل صبت اصواتها للرئيس بري
ال سيام انه املرشح الوحيد القديم  -الجديد.
وهو يحظى بطبيعة الحال بدعم من كتلته
اوال التنمية والتحرير ،اىل كتلة الوفاء للمقاومة،
مسنودا بدعم من كتلة املستقبل اىل كتلة
اللقاء الدميوقراطي واحزاب السوري القومي
االجتامعي والطاشناق وتيار املردة ومروحة
واسعة من الشخصيات املستقلة يف مقدمها كتلة
الرئيس نجيب ميقايت .ترك تكتل لبنان القوي
برئاسة النائب جربان باسيل الخيار لنوابه يف
التصويت للرئيس بري او االكتفاء بورقة بيضاء.
وكان تكتل نواب القوات اللبنانية ( 15عضوا)
قد سلك خياره منذ البداية بأن اقرتع نوابه بورقة
بيضاء ما عدا نائب زحلة قيرص املعلوف ،من
دون ان يفسد هذا االجراء العالقة التي تربط
الرئيس بري والدكتور سمري جعجع الذي اراد
من هذا الخيار تكريس الدميواقراطية وحرصه
عىل التاميز عن قوى اخرى.
انتخب املجلس الجديد ايضاً نائباً لرئيسه هو
النائب العائد اييل فرزيل ،قائال من هناك ان
عودته "تصحيح لخطأ التاريخي" ابعده عن
النيابة يف دوريت  2005و .2009حصل فرزيل
عىل  80صوتا يف مقابل نيل مرشح القوات
اللبنانية نائب عاليه انيس نصار  32صوتا.
اظهرت عملية الفرز وجود مثاين اوراق بيض
وورقتني ملغاتني حملت اسم الوزير الراحل
شارل مالك ونادين لبيك.
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 64نائبًا جديدا و 15من السابقني إلى جنان البرملان
األحزاب تقبض سيطرتها بالنسبية ومستقلون يخرقون

مفاجآت يف االنتخابات واالحزاب عززت حصتها.

اكتملت اللوحة النيابية يف الربملان بعد تطبيق لبنان قانون النسبية للمرة االوىل ،عىل اثر رحلة طويلة مع النظام االكرثي.
تشكلت تكتالت لتتمكن من الحصول عىل اكرب عدد من الحقائب يف الحكومة الجديدة .ليس من املؤكد ان تصمد التحالفات
السياسية بعد تأليفها ،ألن مثة شخصيات مستقلة تطمح اىل التوزير .يبقى الهدف من بعض التكتالت املشاركة يف طاولة
الحوار املنتظرة يف قرص بعبدا
حملت االنتخابات النيابية يف  6ايار املنرصم
جملة من املفاجآت ،اال ان القوى الحزبية
الكربى حافظت عىل حضورها .دخل اىل
الربملان  79نائبا جديدا من بينهم  15سبق
ان حصلوا عىل لقب "صاحب السعادة" يف
دورات سابقة ،اشهرهم النائب الرب منصور
من دورة  .1972ترشح ثالثة من تلك الدورة
يف االنتخابات االخرية ومل يحالفهم الحظ هم
بطرس حرب ومخايل ضاهر وزاهر الخطيب.

من اكرب النواب سنا النائب ميشال املر الذي
عرف" افيون النيابة" -بحسب توصيف االستاذ
غسان تويني -فاز يف انتخابات دورة ،1968
وهو مستمر يف النيابة منذ عام  1992عىل
مدار ست دورات اىل اليوم.
كان من املالحظ ان القانون اول من خدم
الناخبني املسيحيني ،حيث متكنوا من انتخاب
ما ال يقل عن  52نائبا من طوائفهم ،نتيجة
النسبية واستفادتهم من توزيع الدوائر .مل

يستطيعوا يف قانون الستني السابق ان ينتخبوا
اكرث من  40نائبا باصواتهم .وكانت البقية
تصل يف اكناف سياسية اخرى.
قبل ان تصدر النتائج الرسمية ،سارعت
بعض القوى الحزبية اىل انشاء تكتالت كبرية
يف مقدمها "لبنان القوي" الذي يشكل عصبه
التيار الوطني الحر الذي تعاون مع رجال
اعامل وشخصيات مستقلة ،وخاض االستحقاق
معهم اىل جانب كادراته الحزبية .تعاون مع

النواب نعمة افرام يف جبيل ـ كرسوان ،وفريد
البستاين يف الشوف – عاليه ،وميشال ضاهر يف
زحلة .تحالف مع ميشال معوض الذي متكن
من انتزاع مقعد يف زغرتا من تيار املردة.
استعملت القوات اللبنانية االسلوب نفسه،
وضمت اىل تكتلها من غري الحزبيني الذين
خاضوا االنتخابات عىل لوائحها :قيرص
املعلوف يف زحلة ،وزياد حواط يف جبيل،
وجان طالوزيان يف بريوت االوىل .حلت هذه
الفئة بقوة عىل لوائح تيار املستقبل مثل
النواب :وليد البعريني ومحمد سليامن يف
عكار ،وهرني شديد ومحمد القرعاوي يف
البقاع الغريب ،ونزيه نجم يف بريوت الثانية.
ترجع استعانة االحزاب بوجوه من املتمولني
واملستقلني اىل دورات انتخابية سابقة ،مع
مالحظة ارتفاع عدد هؤالء الطامحني اىل
احتالل مقاعد يف الربملان عىل حساب املحامني
ورجال القانون والحزبيني انفسهم .وصل من
النواب الجدد  10من املحامني و 3اطباء.
من مفاجأت هذا القانون ان نوابا حصلوا عىل
حفنة من االصوات التفضيلية ،متكنوا خاللها
من الوصول اىل الربملان ،ابرزهم ادي دمرجيان
يف زحلة ( 77صوتا) ومصطفى الحسيني
( 256صوتا) يف جبيل ،يف وقت حصل كثريون
عىل الوف من االصوات التفضيلية ومل تتمكن
لوائحهم من تأمني الحواصل املطلوبة وهذا
ما حصل بالفعل مع النائبني السابقني فادي
كرم ونقوال فتوش ومرشح حزب الله يف جبيل
حسني زعيرت وناجي البستاين يف الشوف ـ عاليه
وسواهم .ارتفع عدد النائبات من  4اىل  6هن:
بهية الحريري ،سرتيدا جعجع ،عناية عزالدين،
دميا جاميل ،روىل الطبش ،بوال يعقوبيان.
كان ثنايئ امل وحزب الله اول القوى
املستفيدة من قانون االنتخاب ،حيث متكنا
من ايصال  26نائبا من طائفتهام من اصل ،27
ونائب جبيل ـ كرسوان مصطفى الحسيني
ال يخرج من فلكهام السيايس .اسرتدا ثالثة
مقاعد شيعية فاز بها محمد خواجة يف بريوت
الثانية ،ومحمد نرصالله يف البقاع الغريب،
وانور جمعة يف زحلة .متكنا ايضا من دعم
حلفاء لهام من داخل الطائفة السنية :اسامة
سعد ،عبد الرحيم مراد ،جهاد الصمد ،فيصل
كرامي ،اىل اخرين ،فضال عن نواب مسيحيني:

ابراهيم عازار ،اسعد حردان ،ميشال موىس.
التيار الوطني الحر فحافظ عىل حجمه يف
ً
كان تيار املستقبل يف مقدم الخارسين قياسا الشارع املسيحي ،وشكل تكتال وازنا من 29
بالحجم السابق لكتلته ،حيث فقد  13مقعدا ،نائبا بينهم  18حزبيا .خرس يف دوائر جزين
وكان من املتوقع ان يخرس  7نتيجة القانون واملنت الشاميل وجبيل .متدد حضوره النيايب
النسبي والبقية نتيجة سوء ادارة ماكيناته للمرة االوىل اىل البريوتني االوىل والثانية وعكار
لالنتخابات يف اكرث من دائرة .مل يكن يتوقع والشوف  -عاليه .خدمته النسبية وحافظ عىل
االزرق الوصول اىل هذه الخسارة ،ومتثلت متثيله عىل عكس حال تيار املستقبل الذي
صورتها الواضحة يف زحلة والبقاع الغريب ترضر من النسبية.
 راشيا وبريوت الثانية .شهد يف شكل عام نجحت القوات اللبنانية يف رفع رصيدهاتراجعا كبريا يف الدائرة االخرية  .يف انتخابات النيايب من  8اىل  15نائبا ،ومتثلت للمرة االوىل
 2009كان معدل اصوات تيار املستقبل  110يف عكار ،كرسوان ،جبيل ،عالية ،بعبدا .يبقى
االف ،ووصلت يف االنتخابات االخرية اىل  60املقعد املاروين االحب عىل قلبها هو حلول
الفا بحسب الباحث محمد شمس الدين .مرشحها انطوان حبيش يف املقعد املاروين يف
يف صيدا كان يف حجمه  25الفا ،ووصل اىل بعلبك  -الهرمل العتبارات عدة.
 15الفا ،وخرس مقعدا سنيا يف املدينة .كان متكن رئيس الحزب التقدمي االشرتايك
يف امكان التيار الفوز باملقعد الكاثولييك يف النائب السابق وليد جنبالط من الحفاظ
جزين ومل يستطع.
عىل حجمه ،وتسليمه راية الزعامة الدرزية
اما تكتل لبنان القوي الذي يشكل عامده اىل نجله النائب تيمور .خرس املقاعد

الكتلة

العدد

"لبنان القوي"

29

"تيار املستقبل"

20

"التنمية والتحرير"

17

"القوات اللبنانية"
"الوفاء للمقاومة"
"اللقاء الدميوقراطي"

15
13
9

"العزم"
"املردة"
القومي

4
3
3

الكتائب
"قلب القرار" (فريد الخازن -مصطفى الحسيني)
فيصل كرامي  -جهاد الصمد

3
2
2

املستقلون :ميشال املر -جميل السيد -عدنان
طرابليس (االحباش)  -عبد الرحيم مراد (حزب
االتحاد)  -اسامة سعد (التنظيم الشعبي النارصي) -
بوال يعقوبيان -ادي دمرجيان -فؤاد مخزومي
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مستفيدون ومترضرون ،لكن قانون االنتخاب عىل محك املستقبل.

الزائدة عنده مثل االرثوذكيس يف البقاع
الغريب ،ومارونيني يف الشوف وعاليه .اسرتد
املقعد الدرزي يف بعبدا ،وكان من نصيب
هادي ابوالحسن .
كان حزب الكتائب يف مقدم املترضرين،
حيث اوصل ثالثة نواب 2 :يف املنت وواحد يف
بريوت االوىل .لو بقي قانون االكرثي لترضر
اكرث وخرس الحزب مقعدي نديم الجميل يف
بريوت االوىل والياس حنكش يف املنت.
تعود اسباب خسارة الكتائب صاحب اهم
ماكينة حزبية يف لبنان قبل انتخابات 1992
اىل تراجع شعبيته يف املناطق ،ومل يستفد من
نسج خريطة تحالفه مع القوات اللبنانية
يف زحلة والشامل .مل يتمكن من اتقان لعبة
املقايضة يف االصوات بني دائرة واخرى .واجه
من موقعه املعارض حربا رشسة من التيار
الوطني الحر فضال عن عالقته املتوترة مع
تيار املستقبل.
اما حزب الطاشناق فشهد تراجعا يف سيطرته
عىل االصوات االرمنية .يعود السبب اىل عدم
قدرة هذا الحزب الحديدي عىل السيطرة عىل
مجموع اصوات الناخبني .وان االرقام التي
قدرت سيطرته عليها بني  12الفا و 13الفا يف
املنت ليست دقيقة ،بدليل حصول مرشحه

النائب اغوب بقرادونيان عىل  7182صوتا.
مل يعد الطاشناق يشكل القوة االنتخابية
الضاربة ،فضال عن تراجع حضوره يف بريوت
االوىل .مثة هجرة ارمنية كبرية من لبنان تؤثر
عىل قواعد الحزب الذي لن تزيد قوته عىل
مستوى كل لبنان عن  18الف صوت.
من جهة اخرى لوحظ تراجع عدد النواب
املستقلني الذي وصلوا اىل املجلس .عىل
سبيل املثال رشحت لوائح "كلنا وطني" 66
مرشحا يف  9دوائر ،ومل ينجح منهم اال بوال
يعقوبيان يف بريوت االوىل ،مع االشارة اىل ان
مثة كتلة مذهبية مؤثرة صبت اصواتها لها
وكان مجموع اصوات املنضوين تحت مظلة
املجتمع املدين  38الفاً لـ"كلنا وطني" ،و55
الف لباقي القوى عىل مستوى كل لبنان.
من ااملستقلني الذين فرضوا انفسهم فؤاد
مخزومي يف بريوت ،والرئيس نجيب ميقايت
وفيصل كرامي يف طرابلس ،وجهاد الصمد
يف الضنية ،حيث كرسوا حضورهم يف البيئة
السنية .كانت املفاجأة الرقم الكبري الذي
حصل عليه الوزير السابق وئام وهاب
يف الشوف  -عاليه وكان يحتاج اىل نحو
 330صوتا لينجح ويحتل مقعد الوزير
مروان حامدة .من املفاجآت االخرى سقوط

الوزير ميشال فرعون يف االرشفية ونقوال
فتوش ومرييام سكاف يف زحلة.
بعد صدور نتائج االنتخابات والخريطة
التي رستمها يف ساحة النجمة ،اخذ كثريون
يعلنون براءتهم من القانون ويطالبون
برضورة تطويره مع الحفاظ عىل النسبية.
تتصدر القوات اللبنانية مقدم القوى التي
تدافع عن القانون الحايل وستتمسك به
نتيجة ما حققته يف اكرث من دائرة .ال بد من
االشارة اىل ان القانون اقر يف النهاية مبوافقة
الجميع بحسب الباحث شمس الدين،
وبرزت ثغر يف العملية االجرائية وكان من
الواضح انه يحوي مجموعة من االخطاء
ووافق الجميع عليه.
يستبعد شمس الدين حصول تعديل فيه من
نوع السامح للناخب بصوتني تفضيليني" :يف
االمكان اجراء تعديالت يف بعض االمور التقنية
الصغرية .سيبقى القانون كام هو اىل توزيع
الدوائر اضافة اىل الصوت التفضييل واالقرتاع
ضمن الدائرة الواحدة .من االصالحات قد
يتم االتفاق عىل االقرتاع بالبطاقة املمغنطة
والسامح للناخبني بالتصويت يف الـ"ميغا
سنرت" اي خارج مكان قيد الناخبني .وال ارى
ان القانون سيتغري بل سيتثبت".
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ما هي التجربة ...وبماذا ينصحون؟
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غاصب مختار

عزف عن الرتشح لالنتخابات النيابية التي جرت يف  6ايار 74
نائبا ،وترشح لها مجددا  18نائبا ،علام ان املجلس انتخب
نائب كرسوان ميشال عون رئيسا للجمهورية وفقد النائب
الراحل بدر ونوس واستقال النائب روبري فاضل .لكن الذين
غادروا او بقيوا تجربة غنية يف العملني السيايس والربملاين،
اما من بقي في ِعد ناخبيه بالكثري

لكل نائب من النواب الذين عزفوا عن الرتشح اسبابه الشخصية او
املهنية او السياسية .كذلك للذين خاضوا التجربة مجددا ،بينام ينتظر
الناخبون اداء النواب الجدد الذين يدخلون الندوة الربملانية للمرة االوىل.
من النواب القدامى يف املجلس الذين عزفوا عن الرتشح ،نائب رئيس
املجلس ونائب الكورة فريد مكاري ورئيس لجنة االشغال العامة والنقل
نائب بريوت محمد قباين ،ونائب عاليه فؤاد السعد ،حاورتهم "االمن
العام" حول تجربتهم النيابية.

مكاري :قررت العزوف سنة 2011
بسبب تراجع عمل النائب
■ ملاذا عزفت عن الرتشح؟ هل االسباب
تلقائية ام لعدم وجود تحالفات قوية ام
بسبب طبيعة قانون االنتخاب؟
□ اتخذت قراري بعدم الرتشح قبل
االنتخابات النيابية التي كانت مقررة
عام  2013بنحو سنتني تقريبا ،اي يف
العام  ،2011النني اعتربت انني قضيت
فرتة متواصلة يف العمل النيايب من عام
 .1992لست وارثا لبيت سيايس .صحيح
اننا من بيت سيايس ومارسنا العمل
السيايس ،لكننا لسنا ممن يتوارثون
املقعد النيايب او الوزاري يف العائلة ،وان
كنا نحب التعاطي مع الناس وخدمتها
قدر املستطاع .ثم اكتشفت رصاحة بعد
تدرجي يف مجالس نيابية عدة ،وتسلمي
نيابة رئاسة املجلس منذ عام ،2005
ان عمل النائب او فعاليته يف القرار
السيايس او الترشيعي يخف ويرتاجع
تدريجا بسبب وجود االحزاب ،واصبح
يصوت او يتخذ قراره وفق قرار الحزب
او رئيسه ،سواء عن اقتناع ام عن غري
اقتناع .انا اعترب نفيس مستقال وامارس
عميل السيايس باستقالل ،لكن اقتناعايت
بالتأكيد وطنية تتعلق بالسيادة والدولة

ومؤسساتها ،اال انني الحظت ان اربع
او خمس قوى او زعامء يف املجلس او
خارجه هم من يقررون مسار الترشيع
او العمل الحكومي .اعتقد ان مهمة
النائب هي العمل الترشيعي واملحاسبة،
ويف الوقت ذاته خدمة الناس ومحاولة
تحسني اوضاعهم .لذلك قررت تكريس ما
تبقى يل من وقت اكرث لخدمة الناس من
خارج املجلس النيايب.
■ اليس من بني االسباب مثال عدم رضاك
عن االداء العام للمجلس؟
□ العمل اليومي للنائب مل يعد يجري كام
كان سابقا .اي اذا اتفق اعضاء الحكومة
عىل موضوع معني مييش ،واذا مل يتفقوا ال
مييش يشء ،بغض النظر عام اذا كان صحيحا
ام ال؟
■ هل قانون االنتخاب الجديد كان سببا يف
عزوفك ايضا؟
□ هذا القانون عىل الرغم من انني ال اوافق
عليه ،لكنه اكرث قانون ملصلحتي االنتخابية.
انا من القالئل الذين مل يرتشحوا مع ان
املقعد كان مضمونا بنسبة  %99حتى ال

عمل النائب تراجع بسبب
حصر القرار في يد االحزاب

النائب السابق فريد مكاري.

نقول  .%100لقد دعمت احد زماليئ يف
الكورة من باب الوفاء.
■ هل انت راض عن تجربتك النيابية،
وماذا قدمت خاللها برملانيا وشعبيا؟
□ ال يهمني ان اكون انا راضيا ،ما يهمني
ان يكون الناس راضني .من يسأل عني يف

الكورة يعرف الجواب ،ومن العيب ان يق ّيم
الشخص نفسه الن الناس هم من يقيمونه.
■ ما هي تصوراتك ملا يجب ان يكون عليه
الربملان الجديد ،وكيف تحدد االولويات
التي يفرتض ان يبدأ بها؟
□ االولويات كثرية ،اهمها انجاز قانون

انتخاب يصحح هذا القانون االعوج،
وعدم ايجاد تكتالت كبرية يف املجلس
الجديد ،النه عندما يصبح يف كتلة عرشون
او خمسة وعرشون نائبا ،فالنائب يعمل
من دون اقتناع .املهم ان ال يعطل اي
شخص امورا مهمة ومجدية للبلد بسبب
موقف سيايس.

■ ما هي نصيحتك للنواب الجدد؟
□ عليهم اوال ان يحرضوا اربعا او خمس
جلسات عامة ،ويستمعوا خاللها جيدا
قبل ان يبارشوا العمل ،وان يقرروا ماذا
سيفعلون ملصلحة البلد واهله وليس ملصالح
انتخابية .من يعمل ملصلحة انتخابية يكون
كمن يخرب البلد.

قباني :نصيحتي للنواب الجدد
التفرغ لعمل اللجان
■ ما سبب عزوفك عن الرتشح لالنتخابات،
هل هو سيايس ام بسبب قانون االنتخاب؟
□ اتخذت قراري بعدم الرتشح قبل
سنتني ،واعلنت عنه يف كانون الثاين
 ،2017وذلك لسببني :االول اعتقد اين
بلغت القمة ،والدليل عىل ذلك ان هناك
منظمة "ويست منيسرت للدميوقراطية"
التابعة لوزارة الخارجية الربيطانية ،وهي
منظمة كربى مهتمة بشؤون العمل
الربملاين وعندها تعاون مع مجلس العموم
الربيطاين ،ومبوجب هذا التعاون تعاونت
مع املجلس النيايب اللبناين واستطاعت
ان تراقب نشاطه ونشاط اللجان النيابية
فيه ،واختارت لجنة االشغال العامة
والنقل والطاقة واملياه ،لتنرش كتابا وثائقيا
عن اعاملها بني العامني  2000و،2018
وهي فرتة رئاستي للجنة االشغال .وانا
اعترب هذا الكتاب مثابة توثيق تكرميي
لشخيص ،وال اطمح اىل اكرث من ذلك عىل
الصعيد النيايب .السبب الثاين املبارش ،هو
انني بعدما كنت قائدا يف السبعينات من
خالل العالقة الوثيقة مع املعلم الشهيد
كامل جنبالط ومع عدد من االقطاب
رؤساء الوزراء مثل الراحلني عبد الله اليايف
ورشيد كرامي ،والرئيس سليم الحص اطال
الله يف عمره ،فانني اصبحت اليوم عضوا
يف كتلة نيابية دوري فيها مثل اي نائب
حديث العهد ،ومداخاليت مثل مداخالته
وصويت مثل صوته .بالتايل ال اريد استمرار

هذا الوضع ،بل اردت العودة اىل الزمن
الجميل يف مرحلة السبعينات والثامنينات،
مع املحافظة عىل العالقة الجيدة والتعاون
مع الرئيس سعد الحريري.
■ كيف تق ّيم تجربتك النيابية؟
□ منذ اصبحت نائبا توقفت عن عميل
يف مجال الهندسة ،لكني وجدت نفيس
يف موقع متتزج فيه املسؤولية النيابية
مع الخلفية العلمية املهنية ،الين اترأس
يف مجلس النواب لجنة معنية بالشؤون
الهندسية وهو اختصايص .لذلك انا فخور
مبا قدمت يف هذا املجال ،وضمريي مرتاح
جدا يف تجربتي النيابية.
■ ما ابرز القوانني او االنجازات التي ترى
انك حققتها؟
□ رمبا يكون ابرزها قانون السري الذي
يشكل ثورة يف عامل الترشيع ،وينافس
افضل قوانني السري يف العامل .اما بالنسبة
اىل تطبيقه فهذا االمر ال يعود ايل وال اىل
املجلس النيايب ،بل هي مسؤولية السلطة
التنفيذية.
■ ما هي تصوراتك للمسائل واالولويات
التي يجب ان يتابعها املجلس الجديد؟
□ عملية تحديث القوانني امر مهم .عندما
قررنا كتابة قانون سري جديد كنا قد توصلنا
اىل اقتناع ان القانون القديم الذي تم

بلغت القمة بعد تكريمي من
بريطانيا على عملي النيابي

النائب السابق محمد قباين.

اعداده قبل نصف قرن مل يعد قابال للرتقيع
او التعديل ،فبدأنا صوغه من الصفر وهذه
هي اهمية قانون السري الجديد .اما ابرز ما
يجب ان يتصدى له املجلس الجديد ايضا،
فهو التأكيد عىل الشفافية يف اهم قطاع
مستجد وهو قطاع النفط والغاز .نحن
اسسنا لهذا املوضوع من خالل التوصية
التي نفذتها الحكومة بانتساب لبنان اىل
منظمة "مبادرة الشفافية يف القطاعات
والصناعات االستخراجية" ( ،)eitiوكذلك
يف صياغة عدد من القوانني االساسية مثل
قانون املوارد البرتولية وقانون تحديد
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املنطقة االقتصادية الخالصة يف بحرنا،
اضافة اىل مجموعة اقرتاحات قوانني تم
صوغها واقرارها يف اللجنة ،لكن الظروف
مل تسمح بعرضها عىل الهيئة العامة ،مثل
قانون النفط يف الرب .هناك ايضا القوانني
املتعلقة باملياه.
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■ ما هي نصيحتك للنواب الذين يدخلون
املجلس للمرة االوىل؟
□ نصيحتي لهم ان العمل النيايب ليس ترفا
وليس عمال جزئيا ،اي ما يعرف بـ "البارت
تايم" .انه عمل يجب ان يستغرق كل وقت
النائب وكل جهده وكل قدراته ليكون

منتجا .اقول ذلك الن مثة نوابا يقيمون
خارج لبنان بصورة دامئة ويزورونه مرة
كل سنة .اضافة اىل بعض النواب الذين
يأتون اىل املجلس يف مناسبات قليلة فقط،
وهذا ليس عمال جديا .املهم يف العمل
النيايب هو يف اللجان النيابية.

السعد :مع انجاز ملفي
املهجرين والنازحني السوريني
■ انت من النواب القدامى الذين تولوا ايضا
مسؤوليات وزارية .ملاذا قررت االن عدم خوض
االنتخابات ،هل السباب شخصية ام سياسية؟
□ اعمل يف الشأن العام النيايب والوزاري
والسيايس منذ خمسني عاما .ترشحت اول
مرة لالنتخابات عام  1968ومل يحالفني الحظ.
وقد عشت من وقتها كل مراحل االنتخابات،
لكنني اصبحت نائبا بالتعيني العام  1991بعد
اتفاق الطائف ،وعرب االنتخاب عن دائرة عاليه
من العام  .1992عائلتي سياسية من العام
 ،1585وخاضت العمل العام والنيايب ايضا
منذ العام  1943تقريبا ،وشقيق الوالد كان
نائبا عن دائرة جبل لبنان .لكنني عزفت اليوم
عن الرتشح النني اكتفيت واريد ان ارتاح.
قدمت كل ما عندي .العمل يف الشأن العام
ليس مسألة سهلة ،وابن شقيقي املرشح راجي
السعد سيكمل مسرية العائلة .عمري االن 77
سنة ،ومن حقي ان ارتاح وان اتيح املجال
للشباب ليكملوا الطريق .عشت كل تفاصيل
الحياة السياسية والنيابية ،واعلم كل زواريبها
وخباياها ،واالن "طالع عىل بايل ارتاح" واتفرج
عىل املشهد السيايس العام من موقع املراقب.
صحيح ان من يدخل عامل السياسة من الصعب
ان يخرج منه ،خاصة اذا كانت لديه الصفات
الحسنة .لكن املرحلة االخرية التي وصلنا
اليها غري سليمة ،و"صار كل واحد فاتح عىل
حسابه".

لدى تسلمي وزارة الدولة للتنمية االدارية
حيث قمنا بتطوير دولة املؤسسات التي
وضع مداميكها الرئيس الراحل فؤاد شهاب،
وذلك عرب قيامنا بوضع برامج تطوير قوانني
وانظمة هيئات الرقابة كلها :ديوان املحاسبة
والتفتيش املركزي واملجلس التأديبي وسواها،
وكان قد بدأ بها سوانا من وزراء لكننا وضعنا
االمور عىل سكة التنفيذ .العنوان الثاين هو
املساهمة يف عودة املهجرين اىل الجبل،
فنحن ابناء الجبل وتهمنا عودة اهايل الجبل
اىل قراهم .وقد ساهمت يف مساعي العودة
كاول نائب مع وليد بك جنبالط ،وكان املدفع
ال يزال يعمل يف الحرب عندما فتحنا سويا
ملف عودة املهجرين ،وتشاركنا يف التأسيس
للمصالحة الكربى التي جرت برعاية البطريرك
مار نرصالله بطرس صفري ،ويتابع غرينا حاليا
ما زرعناه.

■ بحكم تجربتك ،مبا تنصح النواب الجدد وما
االولويات التي يجب ان يعملوا عليها؟
□ نصيحتي هي العمل عكس ما ارتكبه
االخرون من اخطاء ،اي الرتكيز اوال عىل
اعداد قانون انتخاب جديد منطقي وسهل
وبسيط ليفهمه الناس ،وان يهتموا مبسألة
اقرتاع العجزة واملعوقني اكرث مبا يسهل
عليهم عملية االقرتاع .يف اعتقادي ان القانون
الحايل لن يلبي بالكامل تطلعات الناس اىل
التمثيل الحقيقي والعدالة ،لذلك ال بد من
■ خالل تجربتك النيابية والوزارية ،ما هو ابرز قانون جديد .االمر الثاين هو االهتامم بالبرش،
وعودة املهجرين كاملة اىل الجبل وغري
ما انجزته؟
□ اعتقد انني انجزت عنوانني اساسيني :االول الجبل من مناطق التهجري ،وعودة النازحني

قدمت كل ما عندي
واريد حاليا ان ارتاح

النائب السابق فؤاد السعد.

السوريني اىل بالدهم ،هذه امور ال بد منها
حتى ال نخرس البلد.
■ ماذا عن القضايا االقتصادية واملالية
واالجتامعية؟
□ االهتامم بهذه االمور فقط ال يكفي .املهم
ان يبقى برش ليأكلوا ويرشبوا ويحصلوا عىل
حاجاتهم الرضورية .لذلك علينا االهتامم
بالناس قبل اي يشء حتى ال يأكلوا بعضهم
بعضا .ثم تأيت االمور االجرائية االخرى ،ومنها
مكافحة الفساد املتفيش يف ادارات الدولة.
سبق وكتبت يف افتتاحية مجلة وزارة التنمية
االدارية مقاال بعنوان" :الفساد كان عارا واصبح
شعارا ،وكان خجوال فاصبح جهارا" .اصبح
الفساد وقاحة وال بد من مكافحته بشدة.
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الملف
غاصب مختار

 47نائبًا فقط من  128عادوا إلى مجلس النواب
طموح إلى تحقيق مشاريع انمائ ّية كبيرة
عاد اىل مجلس النواب الجديد بعد انتخابات  6ايار املايض  47نائبا فقط من اصل
 128من مجلس نواب  .2009اراد هؤالء مواصلة مسرية العمل يف الحقل السيايس
والترشيعي والخدمايت واالمنايئ ،ولكل منهم اسبابه وتوجهاته ومشاريعه وطموحاته،
منفردا ام من ضمن كتلته النيابية
ينتمي معظم النواب العائدين اىل كتل
نيابية كبرية وازنة ومقررة يف الحياة الربملانية
والسياسية ،وان كان ذلك ال مينعهم من

تقديم االفكار واقرتاحات القوانني .لذلك
ترتبط مشاريعهم واقرتاحاتهم بقرار كتلهم
النيابية .منهم من يتفرغ لالقتصاد ومنهم

للسياسة ،واخرون للقضايا االجتامعية
والرتبوية.
"االمن العام" التقت النواب العائدين :عضو
كتلة نواب املستقبل الدكتور عاصم عراجي،
عضو كتلة التنمية والتحرير الدكتور ميشال
موىس ،عضو "كتلة لبنان القوي" النائب االن
عون ،واستطلعت منهم رؤيتهم للمرحلة
الجديدة من العمل النيايب.

عراجي :عشت مع الناس
وسابقى معهم
■ ما سبب ترشحك لالنتخابات مجددا مع ان
عددا من زمالئك عزفوا السباب مختلفة؟
□ نحن يف موقع سيايس ليس جديدا وقد اشتغلنا
خالله بني الناس .عشت معهم يف منطقتي ومل
اتركها ،واشعر مبا يشعرون به حتى اصبح عندي
ارتباط عاطفي باملنطقة واهلها سواء لناحية
االمناء والخدمات ام من الجانب السيايس.
صحيح ان جانب الخدمات ضاق وتراجع حاليا،
لكنني كنائب وطبيب قلب ميكن ان اقدم اىل
الناس خدمات طبية او يف املستشفيات ،عدا عن
الخدمات الشخصية التي ميكنني القيام بها .هذا
هو فعال سبب ترشحي.

الشيخوخة ،والحامية االجتامعية ،وهي قضايا
تهم اكرث من نصف سكان لبنان .هذه املواضيع
ساشتغل عليها بعيدا من السياسة وبغض النظر
عن الوضع السيايس ،وهي مواضيع اشعر اين
ساكون فاعال فيها.

سنواصل العمل على
مشروع معالجة تلوث نهر
الليطاني

■ هل ستعمل عىل هذه املشاريع من ضمن التكتل
الذي تنتمي اليه ام بشكل منفرد مع املعنيني؟
□ طبيعي ان التكتل الذي انتمي اليه سيتابع
معي هذه املشكالت ،وهو اساسا ال يعارض
معالجة املشكالت الصحية واالجتامعية والبيئية،
بل يشجع عليها ،السيام ان تلوث الليطاين قضية
وطنية عامة تهم كل الناس والقوى السياسية.

■ ما الذي تأمل يف تحقيقه خالل واليتك النيابية
الجديدة ،هل من مشاريع او افكار جديدة تنوي ■ اال توجد اقرتاحات قوانني ملحة تنوي طرحها
خالل واليتك؟
العمل عليها او متابعتها؟
□ االمر االول الذي ساعمل عليه هو متابعة □ طبعا هناك مشاريع زراعية تهم املزارع
مشكلة تلوث نهر الليطاين ،والذي اقر ملعالجته البقاعي بعدما اصبح الوضع مأسويا بسبب عدم
مرشوع قانون برنامج بقيمة  800مليون دوالر القدرة عىل ترصيف االنتاج ،بعد اقفال الطريق
ينفذ عىل مدى سبع او مثان سنوات .كنت ممن من سوريا اىل الدول العربية ،ونتيجة الخسارات
عملوا عىل هذا املرشوع اىل جانب نواب البقاع ،املرتاكمة التي تصيب املزارعني .لذلك سنسعى
نظرا اىل الرضر الكبري للتلوث عىل السكان القاطنني اىل اقرار قانون يحميهم .مثة مرشوع قانون يف
عىل ضفافه من البقاع اىل الجنوب .كذلك سنتابع مجلس النواب يعنى مبعالجة الكوارث الطبيعية
مرشوع االوتوسرتاد العريب ،اىل جانب مشاريع ومنها الزراعية ،بحيث يكون هناك تدخل ما من
صحية كثرية مهمة منها البطاقة الصحية ،وضامن الدولة اسوة بدول كثرية يف العامل ،وسنحرك هذا

عضو كتلة نواب املستقبل الدكتور عاصم عراجي.

املرشوع يف املجلس ليشمل الكوارث الزراعية ايضا
وليس الطبيعية فقط ،ليك يتم تعويض املترضرين
ومعالجة اسباب الرضر.
■ بعد الظروف املستجدة التي تلت االنتخابات
كيف تحدد تصورك للمجلس النيايب الجديد
وطبيعة االصطفافات التي ستكون فيه ،وهل
سيتمكن من النجاح يف عمله؟

□ نحن من الذين يشتغلون يف املجلس ،ونتمنى
عىل االطراف االخرىن ان يضعوا ايديهم يف يدنا
لنعمل سويا ،فال تحصل اي عرقلة سياسية
للمشاريع اكانت امنائية او اقتصادية .املفروض
ان يكون املجلس النيايب الجديد منتجا ألن
الوضع االقتصادي يف البلد عىل كف عفريت.
لكن يجب ان ننتظر االشهر االوىل من عمل
املجلس ،وهل ستحصل عراقيل او مشكالت بني
الكتل ام يتوافق الجميع عىل االنتاجية والعمل
ملصلحة الناس .لذا ،ال ميكنني ان احكم من

االن عىل طبيعة املجلس وشكله وعمله وكيف
ستكون العالقات بني الكتل النيابية.
■ هل ميكن ان ترتاجع الخالفات بني القوى
السياسية بعد االنتخابات التي جرت عىل قانون
جديد اعطى لكل طرف حقه وحجمه؟
□ نامل من الله يف ان تخف الخالفات
والتشنجات بني القوى السياسية ،وانا ارى ان
االجواء تتجه اىل التربيد واىل تشكيل حكومة يف
وقت قصري وبال تعقيدات ،تتمكن من معالجة

الوضع االقتصادي ،واال سيزداد الوضع سوءا.
■ هل مثة امكانات تعاون بينكم كتكتل وبني كتل
اخرى مبا يفيد مصالح الناس؟
□ طبعا نحن منفتحون عىل كل االطراف ،ومند
يدنا اىل الجميع عىل اسس وطنية وملساعدة
الناس وتأمني حاجاتهم .هناك تعاون قائم
حاليا بني كتلتي املستقبل والتيار الوطني نامل
يف ان تتم ترجمته اىل مزيد من الخدمات
والتقدميات للناس.

موسى :تدني نسبة
االقتراع انذار للسياسيني
■ ترشحت مجددا للنيابة وفزت ضمن كتلة
كبرية ،ملاذا االستمرار يف العمل النيايب رغم
مشاكله ومتاعبه؟
□ من يرتشح للنيابة يجب ان يكون عنده وضوح
يف خط سيايس معني ،ونحن من الناس امللتزمني
بخط معني واضح بالتحالف مع الرئيس نبيه بري
منذ فرتة طويلة .هذا القرار ال يتخذه املرشح
وحده ،بل يتخذه ضمن سياق ترشيحات معينة
يف كتل سياسية ،ألن العمل السيايس مل يكن يوما
عمال فرديا بل عمال جامعيا.
■ هل تشري اىل ان اسباب ترشحك سياسية؟
□ ال بالطبع ،هي اسباب امنائية ايضا ملنطقة انا
نائب عنها ويجب متابعة العمل االمنايئ فيها،
اىل جانب العمل ضمن الخط السيايس الذي
اتخذناه .نحن يف منطقة مختلطة ومتنوعة
ويجب ان تكون هناك اماكن يتم التعبري فيها
بشكل واضح عن العيش الواحد واالعتدال ،ألن
الوطن ال يعيش اال بالوحدة الوطنية واالعتدال.
■ ماذا تأمل يف ان تحقق يف واليتك الجديدة مام
مل تستطع تحقيقه بعد؟
□ ويا لالسف نحن يف بلد ماكينته االدارية بطيئة
جدا ،فهناك عرشات القوانني التي اقرت من
فرتات طويلة اي تقريبا من سنة  2000و،2002
لكنها مل تنفذ او مل تصدر مراسيمها التنفيذية .لذا
يجب متابعة تنفيذها ،واعتقد ان االهم هو تنفيذ

الخطة الوطنية لحقوق االنسان التي انجزناها
مع املجتمع املدين عىل مدى سبع سنوات وهي
خطة طموحة ،وكذلك انشاء الهيئة الوطنية
لحقوق االنسان التي صدرت بقانون مل ينفذ حتى
االن .وهناك قانون دمج املعوق يف املجتمع ومل
تصدر مراسيمه التطبيقية ،وايضا قوانني البيئة،
وقانون ضامن الشيخوخة ،واملواضيع الصحية
العامة كالبطاقة الصحية وسالمة الغذاء وهو
من االهمية بحيث يجب االرساع يف تطبيقه ،اىل
جانب القوانني االجتامعية مثل قانون املساواة
بني املرأة والرجل.
■ ماذا تتوقع من املجلس النيايب الجديد ،وما هو
املطلوب منه مع التغيريات التي حصلت بفعل
القانون االنتخايب الجديد؟
□ كنا امام قانون انتخايب جديد عىل الجميع
ان يعملوا عىل هديه ،بعدما افرز نوابا جددا
وكتال نيابية جديدة مختلفة .هنا ال ارى اي عذر
الحد من السياسيني كون املجلس النيايب بات
موجودا وهناك حكومة جديدة نرجو ان ال يتأخر
تشكيلها .لكن كل االمور الدستورية اصبحت يف
موقعها ،وبالتايل يجب االكباب عليها ورفعها اىل
مرتبة االولويات يف الحكومة الجديدة ،وتحديدا
املواضيع االجتامعية واالمنائية ،وهي ليست
مواضيع سياسية خالفية ،ومنها مواضيع الكهرباء
والنفايات ،اىل املواضيع الصحية والحيوية يف
البالد .القوى السياسية مطالبة بان تعمل وال

ترشحي سياسي
واستكمال للعمل االنمائي

عضو كتلة التنمية والتحرير الدكتور ميشال موىس.

عذر لها ،واالنتخابات وجهت انذارا كبريا اىل هذه
القوى بعدما الحظنا عدم كثافة يف االقرتاع وتدين
نسبة التصويت .ما حصل يفرتض ان يكون حافزا
لكل السياسيني ليك يجتهدوا لتوفري االمور الحياتية
االساسية للمواطن ،ولتعود اىل الدولة هيبتها عرب
تنفيذ القوانني ،وهي ذات طبيعة تقنية ال سياسية.
■ كيف ترى الخريطة السياسية الجديدة
للمجلس بوجود عدد كبري من النواب املستقلني
غري الحزبيني؟
□ علينا ان نقبل نتائج االنتخابات ايا تكن
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وفق القانون الجديد ،ولكل كتلة او نائب
مستقل دوره يف الحياة السياسية والربملانية ميكنه
ان يقوم به ،علام انني اعتقد ان العمل السيايس
ليس عمال فرديا ،بل هو عمل جامعي بني االفرقاء
السياسيني مع هامش العمل الفردي لكل شخص
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ينبع من اقتناعه .ان اللوائح االنتخابية مل تكن
عب جزء منها عن
تعب عن مبادىء عامة ،بل ّ
ّ
وضعية املصلحة االنتخابية .لكن حاليا انتهت
االنتخابات واصبح املنتخبون نوابا ،لذا عليهم ان
ينظموا عملهم السيايس والنيايب ضمن انتاجية

اكرب حتى ولو كانوا افرادا ،النهم يلتقون يف العمل
مع كثري من الكتل القرار عدد كبري من القوانني
املهمة التي تعطي للمجلس النيايب دوره الحقيقي
والكامل ،وهو مراقبة الحكومة وحضها عىل تنفيذ
القوانني بالشكل الصحيح.

عون :اتوقع مجلسا نيابيا
اكثر حيوية وانتاجية
■ هل ترى ان العمل النيايب هو استمرار كعمل
الدولة حتى ترشحت مجددا لالنتخابات ،وهل
لديك ما تضيفه؟
□ اوال انا ترشحت بناء عىل استطالعات رأي
اظهرت ان يل قابلية ورىض عند الرأي العام .ثم
انني جزء من تيار ومرشوع يريد استكامل اشياء
كثرية بدأها عىل صعيد تطوير البلد والدولة
واصالحها وتنفيذ مشاريع بنى تحتية ،وعىل
صعيد تحصني البلد وحاميته من خالل خيارات
وطنية وسياسية واضحة .وانا ايضا جزء من
فريق سيايس هو فريق رئيس الجمهورية الذي
يحاول تغيري الواقع الذي نعيشه .لذلك ،نحن
عمليا مرشوع مستمر حقق الكثري يف املرحلة
السابقة ،ويطمح اىل تحقيق املزيد عىل املستوى
االقتصادي وتحديث الدولة واصالحها وتطويرها،
وعىل صعيد تحصني الوضع الداخيل .هذا يعني
انني جزء من ورشة كبرية ستواصل عملها.
■ عىل الصعيد الشخيص كنائب ،ماذا وضعت
من افكار او اقرتاحات للوالية النيابية الجديدة؟
□ لدي اولويات عىل صعيد املنطقة التي
انتخبت نائبا عنها (قضاء بعبدا) ارغب يف
متابعتها ،من مشاريع بعضها قيد التنفيذ
وبعضها يف حاجة اىل بدء التنفيذ ،سنتابعها مع
كل فعاليات املنطقة ان كان الزمالء النواب من
كتل اخرى او البلديات ،خاصة يف ساحل املنت
الجنويب من ناحية املواصالت والطرقات وتوسيع
طريق صيدا القدمية وتنفيذ االتوتوسرتاد
الدائري .يف املنت االعىل هناك متابعة ملرشوع
الرصف الصحي وهو جزء من الخطة االستثامرية
املطروحة من ضمن مقررات وتغطيات مؤمتر
"سيدر" يف باريس ،اىل جانب مشاريع اخرى

قيد التخطيط الدولة امنت جزءا من متويلها
وسنسعى اىل ان نقدم مشاريع خاصة لبعبدا
كجزء من هذه الخطة االستثامرية .طبعا ستتوىل
الحكومة دفع بقية التمويل كونها السلطة
التنفيذية .عىل الصعيد الترشيعي نطمح ايضا
اىل اقرار مرشوع الالمركزية االدارية ،وانا عضو
يف اللجنة الفرعية املنبثقة من اللجنة النيابية
لدرس هذا املرشوع الذي تقدمنا كثريا يف انجازه،
وهو سيشكل نقلة نوعية عىل مستوى ادارة
االمناء يف املناطق .املنا كبري يف ان يكون اولوية
لدى املجلس النيايب ،اىل جانب قوانني اخرى
مثل قانون ضامن الشيخوخة املطلوب اقراره
فيام الناس ينتظرونه ،اىل امور صحية واجتامعية
اخرى سنكون يف التكتل س ّباقني فيها.
■ مثة اختالف حول االولويات بني الكتل النيابية
والقوى السياسية ،كيف سيتم تحديد االولويات
يف املجلس الجديد والتنسيق بينكم وبني الكتل
االخرى؟
□ نحن كتكتل يف حاجة اوال اىل اعادة تنظيم
بعدما اصبحنا تكتال كبريا ،ويف حاجة اىل تأطري
ضمن فرق عمل متخصصة ليكون العمل افعل
داخل املجلس .سنتوزع وفق االختصاصات
واالولويات التي لدينا ضمن لجان وفرق عمل
داخل التكتل ،قبل ان نبدأ العمل يف املجلس عىل
االولويات بالتنسيق مع الكتل االخرى.
■ كيف ترى صورة املجلس الجديد لناحية االداء
السيام مع وجود نواب مستقلني وكتل تختلف
نظرتها اىل امور كثرية؟
□ اعتقد ان املجلس الجديد سيشهد حيوية اكرث
من السابق ،واتوقع له انتاجية كبرية النه يأيت

انا جزء من مشروع
يطمح الى تطوير البلد
وتحصينه

عضو كتلة "لبنان القوي" النائب االن عون.

يف ظرف سيايس يسمح له بالعمل .نحن االن
امام مجلس نيايب يضم  81نائبا جديدا بينهم 16
كانوا نوابا يف مراحل سابقة ،ومل يبق من املجلس
القديم اال  47نائبا فقط .لذا اتوقع حيوية كبرية
يف املرحلة املقبلة ،وامتنى ان يكون للنواب الجدد
قيمة مضافة يف العمل ويف االنتاجية ،وان نكون
جميعا عىل قدر طموحات اللبنانيني ونستفيد
من الظرف السيايس الذي يسمح لنا بالعمل
واالنتاج ،وان نواكب العمل املؤسسايت يف جو
سيايس سليم وصحي .اعتقد ان تعاون الرئاسات
الثالث ،رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس
النواب ورئاسة الحكومة ،سيكون له دور اسايس
وينعكس ايجابيا عىل تفعيل عمل املؤسسات
كلها ومنها مجلس النواب.
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الملف
رضوان عقيل

دعوات إلى تطوير قانون اإلنتخاب وتنقيحه من الثغر
اإلبقاء على النسبية وإعادة النظر في توزيع الدوائر
مل تنته تداعيات االنتخابات النيابية ونتائجها،
وستبقى محط متابعة وتدقيق وقراءة ملعرفة
ما اذا كانت النسبية التي طبقت والسباق نحو
كسب الصوت التفضييل ساهام يف وضع لبنان
عىل السكة الصحيحة ملسار الحياة السياسية ،ويف
امكان حصول تغيريات يف الطبقة السياسية التي
حافظت عىل حضورها مهام كان شكل القانون

يقول رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"االمن العام" ان من اوىل مهامت الربملان العمل
عىل تطوير قانون االنتخاب انطالقا من تثبيت النسبية وتوسيع مساحة التمثيل.
ويلتقي الخبريان الدستوريان وزير العدل سابقا الربوفسور ابراهيم نجار والدكتور
غالب املحمصاين ،يف هذا الحوار مع "االمن العام" ،عىل ان النسبية الحقيقية مل
تطبق يف هذا القانون النها ال تتفق مع الطائفية واملذهبية .وبعد ترشيحهام له
وجدا فيه عيوبا عدة ،واعتربا انه مل يكن االصلح وان ساهم يف خدمة الناخبني
املسيحيني حيث متكنوا عربه من ايصال عدد كبري من نوابهم الـ 64اىل الندوة
الربملانية عىل عكس دورات سابقة.

نجار :القانون سيىء
واعادنا الى الوراء
■ ما هي الخالصة التي خرجت بها من تجربة
قانون االنتخاب؟
□ بصورة عامة ،كان الهدف من هذا القانون
بالنسبة اىل واضعيه ،والسيام اىل بعض الجهات
املسيحية ،ان يستطيع الناخب املسيحي اختيار
نوابه .لذلك تقرر اعتامد نظام النسبية ،ولكنها
جاءت اقرب اىل القانون االرثوذكيس منها اىل
النسبية الحقيقية .واسباب ذلك ان النسبية
الحقيقية ال تتفق مع الطائفية واملذهبية ألن
النظام النسبي يقوم عىل العددية بينام النظام
اللبناين يقوم عىل التعددية .يقول القيمون عىل
هذا القانون انه حقق انتخاب  58نائبا مسيحيا
من اصل  64وشكل نقلة نوعية بالنسبة اىل
املسيحيني .هذا التأكيد غري صحيح ألن املسيحيني
كانوا يستطيعون الوصول اىل هذا العدد من
دون القانون النسبي الذي شابه عيب كبري
وهو موضوع الصوت التفضييل .القانون كام
اقر اعطى نتائج غري مسبوقة .لندقق مثال يف
الشيعي الذي نجح يف جبيل او املاروين يف جزين
واالرمني يف زحلة او بريوت االوىل هؤالء كلهم
مل يأتوا باصوات االكرثية بل جراء تطبيق نتائج
هذا القانون .واقول هذا القانون سيىء النه جاء
مركبا ،فال هو نسبي وال اكرثي وال علامين وال

■ ما هو املطلوب من املعنيني بعد االنتخابات؟
□ عمليا قبل كل يشء ،يجب ان تدرس كل
هذه الشوائب التي ظهرت اضافة اىل تحويل

قانون املواطنة .هو فعال قانون مذهبي يلبس
لباس القانون النسبي.

النسبية تقوم
■ اال ترى فيه ايجابيات ابدا؟
على العددية ونظامنا
□ قيل ان احدى االيجابيات هي ان الجامعات تعددي

غري املمثلة قبال ،اي االقليات من الشباب
واملجتمع املدين او الذين يخرجون عن نطاق
االحزاب ،سيحصلون عىل حق التمثيل .لكن
هذا االمر يف الحقيقة مل يكن متاحا ألن املحادل
الحزبية واملذهبية الكبرية سحقتهم .طالب السنة
االوىل يف الحقوق عندما يتعلمون نظام االنتخاب
القائم عىل النسبية هو يفرتض وجود احزاب ،اي
مبعنى ان املجتمع السيايس يتمحور حولها .لبنان
ليس متمحورا حول االحزاب ،ألن الناخب اللبناين
اعتاد عىل مر عقود من الزمن ان ال يقيد وال
يخنق وان ال تفرض عليه قامئة واختيارها باكملها
النه يريد االقرتاع لبعض من يف هذه القامئة.

■ لهذا السبب شهدنا تراجعا يف نسب االقرتاع يف
بعض الدوائر؟
□ صحيح .من يريد ان يقرتع لفالن مجرب
عىل ان ينتخب االخرين معه يف الالئحة .كرث
يقولون انهم ال يريدون اخذ هذه الوجبة

■ مثة من يقول ان هذا القانون خدم املسيحيني،
ويدافع عن هذه املسألة؟
□ يف نظري عيب ان يتم انتخاب نواب بالعرشات
من االصوات عىل الرغم ما قيل ان من انتخبوا
باصوات كبرية نجحوا بفضل الصوت التفضييل
وسقط من سقط بالتفضييل ،وكانوا من
الناجحني يف الحاصل والعكس بالعكس .علينا
ان نعرف ماذا نريد .كنت افضل النظام االكرثي
وان يطبق عىل  80يف املئة من الدوائر االنتخابية
وتخصيص املقاعد املتبقية لالنتخاب النسبي .انا
مع الدائرة الصغرى الفردية .النظام النسبي ال
ميكن ان ينطبق مع نظام طائفي ،وينبغي السري
به من دون االشارة اىل املذاهب والطوائف وال
اىل الصوت التفضييل بل اىل قوائم مغلقة عندها
يكون له معنى ويكون مدخال اىل املواطنة والغاء
كل يشء اسمه طائفي .نحن كنا يف قانون هجني.

الوزير السابق الربوفسور ابراهيم نجار.

االنتخابية املحرضة سلفا .النسبية يف ذاتها
لست متحمسا لها ،وهي ال تناسب عندنا اال
الثنايئ الشيعي يف لبنان ،ألن هناك رأيا عاما
شيعيا عارما وجامعا يتقيد بالتعليامت اىل
تصدر عن قيادة الطرفني .اما بقية االفرقاء
فهم غري معتادين عىل هذا النوع.

هيئة االرشاف عىل االنتخابات من مشاهدة
االنتخابات اىل هيئة منظمة ومراقبة وفاعلة،
وان تكون ق ّيمة عليها وليس وزارة الداخلية.
وكانت تجربة الهيئة ضحكا عىل القانون
والذقون .لذا ،املفروض تطوير القانون الحايل اما
يف اتجاه املواطنة او اعادة النظر يف كل هيكليته
والنواحي التنظيمية فيه .هذا القانون يشجع
الحليف عىل ان يكون خصام لحليفه ،اي بني
املرشحني يف قامئة واحدة ،ولذلك شكل مدخال
لالحتيال عىل القانون نفسه.
■ امل يضع هذا القانون لبنان عىل عجلة التقدم
نحو نظام سايس جيد؟
□ ابدا ،اعادنا القانون اىل الوراء وانا اترحم
عىل قانون الستني .كان يجب ان نطور االخري
واالبقاء عىل االقضية التاريخية ،وان تكون
الهيئة املرشفة عىل االنتخابات فاعلة .لبنان
مجموعة من الخصوصيات واملطلوب ان نرتقي
اىل املواطنة بالغاء الطائفية ،والوصول اىل نظام
انتخاب نسبي قائم فقط عىل االنتامء اللبناين

من دون تحويله اىل ارثوذكيس من نوع جديد،
او اعطاء الخصوصيات التي تستأهله .من هنا،
اقول للزعامء املسيحيني الذين فكروا من خالل
هذا القانون انهم سيأتون بنواب مسيحيني اكرث،
ان ما حصل هو انهم "ش ّلحوا" املسلم السني
وتراجعت كتلة الحريري .كانوا يقولون ان نوابا
يفوزون تحت كنف االخرين ،وكان القيمون من
املسيحيني يف لبنان اليوم يقولون نحن اقلية ونريد
ان نترصف كأننا نصف الناخبني وهم ال يشكلون
النصف .علينا ان نعرف اليوم ان سالمة املستقبل
املسيحي مير بذكاء السياسيني املسلمني .يجب ان
نفهم ما هي حدودنا وقوتنا وان نترصف بطريقة
تكون مثال اعىل لكل اللبنانيني ال ان نفرض نظاما
انتخابيا.
■ كيف رأيت عامل املال يف االنتخابات؟
□ العامل املايل سيىء .مثة من دفع امواال ومل
ينجح ودفع بعضهم الكثري من اجل الحصول عىل
الصوت التفضييل .عدم وجود البطاقة املمغنطة
كان سببا يف تناقص عدد الناخبني.

املحمصاني :القانون خدم املسيحيني
ولم تتوافر فيه النسبية
■ ما هي الحصيلة التي خرجت بها من قانون
االنتخاب؟
□ انا ضد هذا القانون الهجني من وقت
والدته ،فلدي خربة يف قوانني االنتخاب حيث
عملت يف لجنة الوزير الراحل فؤاد بطرس
يف حكومة الرئيس فؤاد السنيورةّ ،
وحضنا
مرشوع قانون انذاك .القانون الحايل ال تتوافر
فيه النسبية ،وهي تفرتض دوائر كبرية او عىل
االقل برامج لالئحة ،اي قيام الناخب عىل
االقل باالقرتاع لربنامج .وتكون الالئحة مرتبة
من قبل رئيسها او الحزب ،ومن يكون يف ذيل
الالئحة يعرف سلفا انه لن ينجح .مثة خيارات
هنا ،اي مبعنى ان نضع صوتا تفضيليا وااللتزام
بتسلسل االسامء عىل الالئحة .عندما تكون
الدائرة كبرية ميكن منح الناخب اختيار مرشح
او اثنني ومنحهام صوته التفضييل .نحن خالفنا

كل هذه االمور واجرينا تقسيام للدوائر يف
شكل غري منطقي ،ولو جرى طعن فيه لتم
الغاء القانون .مثة دوائر غري متساوية وهذه
مخالفة للدستور.
■ تم توزيع الدوائر عىل هذا الشكل السباب
مذهبية ومناطقية؟
□ اعرف هذا االمر ،وتم توزيعها السباب
سياسية.
■ ما هي اكرث العيوب التي عاينتها يف القانون؟
□ اوال عدم املساواة يف الدوائر .عندما مل
تتساو يتم احرتام الطائفية واملذهبية .وانا يف
املناسبة لست من انصار النسبية واؤيدها يف
حال وجود احزاب حقيقية غري طائفية .انا من
انصار الدائرة الصغرية والتصويت باالكرثي،

انا ضد هذا القانون
الهجني وهو يحتاج الى
تعديل جذري

الدكتور غالب املحمصاين.
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اي يكون يف الدائرة واحد او اثنان .مثة
بلدان اوروبية تتبع هذا الشكل من قوانني
االنتخاب اي الدائرة الفردية.
■ يف حال اتباع هذا القانون ستكون الغلبة
لكبار املتمولني؟
□ ليس من الرضوري حصول هذا االمر.
املفروض من معدي اللوائح ترتيب اسامء
املرشحني وعدم السري بالصوت التفضييل الذي
شغل الجميع .واذا فازت الالئحة باربعة يتم
اخذهم .ما نفع النسبية يف دائرة بريوت
االوىل مثال اذا كانت تضم مقعدا واحدا لكل
طائفة ممثلة فيها ،و"ملاذا هذا التجليط" .ال
تصح النسبية عىل مقعد واحد واستنفاد
قدرات املذاهب التي متلك اصواتا كبرية.
ويأيت مرشح االقليات ويفوز عىل غرار ما
حصل يف زحلة وجبيل .لقد شوهنا النسبية يف
اكرث من دائرة ،علام ان مبادئها يجب ان تكون
يف الدوائر الكربى وعىل صعيد املحافظة.
لست من انصار ان يكون لبنان دائرة واحدة.
املحافظات الخمس او الست التاريخية تصلح
لتطبيق النسبية.
■ ما رأيك يف قول الدكتور سمري جعجع ان
هذا القانون خدم املسيحيني؟
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□ نعم خدم املسيحيني.
■ انت ال تحبذ التحدث بلغة مذهبية ،لكنه
هل ارض باملسلمني؟
□ ال اقول ارض لكنه مل يعرب عنهم .املشكلة
ان غري امللتزم حزبيا اجرب عىل الخيار بالئحة
كاملة ،من هنا مل تكن نسبة االقرتاع كبرية الن
الناس "قرفانة" .الناخب البريويت عىل سبيل
املثال يفضل الئحة الرئيس سعد الحريري،
لكن مثة مرشحني فيها ال يريدهم وكان مجربا
عىل االنتخاب لها ،لذا مثة اعداد من الناخبني
صوتت ضدها .لقد ارتفعت الحالة املذهبية
يف البلد ،لذا كان من االفضل الغاء املذهبية
واالبقاء عىل الطائفية مع النسبية ،وهذا مل
يحصل.
■ هل وضع هذا القانون عىل سكة التقدم يف
االنتخابات؟
□ كال  .الدليل ان القوى بقيت هي نفسها
مع فارق يف االرقام هنا وهناك .الناس
عندنا "مستزملة" وفرض عليها الصوت
التفضييل وعندنا ستة زعامء يتحكمون
باختيار االشخاص .يجب ان تكون اللوائح
ّ
مشكلة من اصحاب املهن والكفايات .مل
يصل مرشعون كرث اىل املجلس ،يف حني انه

يف السابق كانت غالبية اعضائه من رجال
القانون.
■ ما هي االيجابية التي وجدتها يف هذا
القانون؟
□ االيجابية هي ان معظم اللوائح مل تسمح
بكرس لوائح اخرى ما عدا يف الجنوب ،حيث
تم رفع الحاصل من طرف امل وحزب الله.
■ هل املطلوب البقاء عىل هذا القانون ام
يجب تغيريه؟
□ املطلوب تغيريه ،لكنني ضد العودة اىل
االكرثي .فليتم التعديل اوال يف تقسيم الدوائر
وليس املطلوب البقاء عىل  15دائرة .والدليل
انه مل يتغري يشء عىل الرغم من انه ساهم يف
اراحة املسيحيني.
■ كيف تق ّيم عمل هيئة االرشاف عىل
االنتخابات؟
□ يجب ان تكون الهيئة مستقلة وتبقى عىل
مدار اربع سنوات ،وان تهتم وزارة الداخلية
بتنظيم لوائح الشطب وال ينبغي ان يدير وزير
الداخلية هذه العملية .انا مع حكومة حيادية
يف اثناء اجراء االنتخابات ،كام ال يجوز ان يكون
نصف اعضائها من املرشحني .يف الخالصة اقول
ان هذا القانون يف حاجة اىل تعديل جذري،
ويجب ان توكل هذه املهمة اىل لجنة قانونية
ّ
تحض مرشوع قانون انتخاب عىل النظام
النسبي ،وعىل اساس املحافظة ،وينبغي اعادة
جمع بريوت بدل تقسيمها انتخابيا .ويف االمكان
تقسيم جبل لبنان اىل دائرتني من جراء العدد
الكبري للنواب فيها ومساحتها الواسعة .
■ هل ستنتج اللوحة النيابية الجديدة شيئا؟
□ لن تنتج شيئا ،فحتى املجلس السابق مل
يناقش ومل ينتج .مثة تناقضات عدة مرت
يف اكرث من قانون يف املجلس مثل قانون
االيجارات ومل يعد يوجد مرشعون .يف
الخمسينات والستينات كانت توجد لجنة يف
وزارة العدل تطلع عىل كل قانون وتدرسه
قبل ان يصادق عليه يف املجلس .علام ان
مشاريع القوانني الجيدة واملدروسة تعدها
الحكومة عادة.
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املجتمع املدني خاض تجربة اإلنتخابات النيابية
تعقيدات القانون والطائفية ح ّدتا من الخرق الكبير

طويت صفحة االنتخابات النيابية تحالفات
واكب اطرافها عىل استخالص العرب
ونتائج،
ّ
وتحديد مكامن النجاح والفشل للبناء عليها يف
االنتخابات املقبلة ،بعد اربع سنوات .الجميع
احتفلوا بالفوز او بالنرص االنتخايب ،باستثناء
هيئات وجمعيات خاضت االنتخابات تحت
عنوان "املجتمع املدين" ال تزال تحلل وترسم
خريطة طريق للمرحلة املقبلة انطالقا من
النتائج التي حققتها

شكلت االنتخابات النيابية بقانونها القائم عىل النظام النسبي والصوت التفضييل الواحد،
محطة مهمة للجمعيات واملؤسسات اللبنانية والعاملية ملراقبة هذا االستحقاق املنتظر
بعد نحو تسع سنوات ،مسجلة تقييمها ملسار االنتخابات ونتائجها عرب نقاط ارتكاز من
مالحظات جوهرية وثانوية ،مع رصد فاحص ملشاركة ما اصطلح عىل تسميته "املجتمع
املدين" يف هذه االنتخابات.
"االمن العام" طرحت مشاركة "املجتمع املدين" يف االنتخابات مع الذين انغمسوا فيها
ترشيحا ومشاركة ،وسألت عام حصده "املجتمع املدين" منها لجهة اللوائح والدوائر التي
شارك فيها ،والنتائج املحققة وااليجابيات والسلبيات ،والتقت كال من النائبة السابقة
نايلة تويني والباحثة والناشطة البيئية املرشحة الدكتورة فدوى ناصيف كالب والناشط
املحامي نديم سعيد.

تويني :مشاركة املجتمع املدني
عول عليها مستقبال
ُي ّ
من الجمعيات اللبنانية التي نشطت
قبل االنتخابات وخاللها وبعدها يف سبيل
استخالص العرب وتحديد مكامن القوة
والضعف لدى "املجتمع املدين"" ،جمعية
نهار الشباب" برئاسة النائبة السابقة نايلة
تويني التي تقول ،مع تحفظها عن استعامل
كلمة "مجتمع مدين" ،انها ترى ان مشاركته
يف االنتخابات النيابية انطالقة جديدة" ،اذ
ان محاوالت جدية جرت وحققت نجاحا
محدودا ميكن ان يع ّول عليه يف املستقبل
رشط االستمرار".
اضافت " :ننطلق اوال من اننا جمعية ناشطة
يف اوساط الشباب وداخل املجتمع املدين ،ال
تتعاطى السياسة اال من باب اعتبارها التزاما
بالشأن العام .من هنا لدينا برامج عدة يف
"نهار الشباب" نشجع من خاللها الشباب
والشابات عىل االنخراط يف خدمة املجتمع
من خالل االحزاب والجمعيات ،والرتشح
ايضا اىل النيابة .وكانت لنا خربة جيدة يف
"حكومة الظل الشبابية" التي دربنا خاللها
الشبان عىل مراقبة عمل الوزارات وانتقاد
هذا االداء لتحسينه .تفخر "نهار الشباب"

بأن من بني اعضائها خمسة اىل ستة ترشحوا
اىل االنتخابات هم رازي الحاج وجيسيكا
عازار وشادي نشابة ويحيى مولود وفرح
عيىس ،وايضا شارل سابا الذي ما لبث ان
انسحب الحقا .من هنا ننطلق لنؤكد رضورة
انخراط الشباب يف العمل السيايس ،ورضورة
اعطائهم فرصة لينقلوا خرباتهم وافكارهم
اىل املجلس .وال بأس اذا قرص البعض منهم
الن عددا كبريا من الذين تربعوا عىل
الكرايس طوال خمسني عاما ،مل ينجزوا
الكثري يف العمل السيايس واالجتامعي .لذا
ميكن اعتبار مشاركة املجتمع املدين انطالقة
جيدة .مل تتمكن قوى املجتمع املدين من ان
تكون موحدة السباب عدة :اوال انها ليست
حزبا واحدا او احزابا ميكنها ان تتحالف،
بل هي مجموعات تحمل افكارا او مشاريع
وتحلم بالتغيري ليس اكرث .اذن فان خربتها
التنظيمية ضعيفة .ثانيا ال متلك املال
الالزم للتنظيم وضبط ايقاعها وماكيناتها
االنتخابية وتنظيم حمالتها ،ما يضعف
كل حركتها ونشاطها .ثالثا ان منظامت
املجتمع املدين مل تصدق ان االنتخابات

قانون االنتخاب الجديد في
حاجة الى ورشة وطنية

النائبة السابقة نايلة تويني.

ستحصل ما ّاخر انطالقتها ووجدت نفسها
يف سباق مع الوقت مل يصب يف مصلحتها.
تنسيق جمعيات املجتمع املدين يف ما بينها
رضورة .لكن هذا االمر ال يفرض ان تكون
كلها يف لوائح موحدة اذ رمبا ال تلتقي كل

الجمعيات عىل اهداف واحدة ،وقد تختلف
يف التفاصيل الدقيقة وتتباعد يف تاليف
اللوائح .املهم ان ال تتحارب وتختلف يف
ما بينها فتحصد الخيبة واالخفاق .تجربة
املجتمع املدين ،وان فشلت هذه املرة ،كانت
دليل حيوية وتؤسس ملرحلة مستقبلية،
تعب
واالصوات التي نالها هذا املجتمع ّ
عن استياء من االحزاب التقليدية التي
يجب ان تجري مراجعة عميقة يف خطابها
واساليب عملها وتعاملها مع الناس".

اما املالحظات املسجلة من جمعية "نهار
الشباب" عىل اداء املجتمع املدين ،فهي
انه "وان كان يعمل يف السياسة من باب
الخدمات والشأن العام ،ال ميكننا اعتباره
حزبا او مجموعة احزاب سياسية .من هنا،
وقع التناقض بني العمل املدين والعمل
السيايس بواقعه اللبناين .ومبا ان الشعب
اللبناين يهوى السياسة ،فان الخطاب البعيد
من السياسة مل يستهوه كثريا ،اضف اىل
ان الخطاب السيايس للمجتمع املدين غري

مقنع النه مفتعل وليس من صلب عمله،
لذا كان مثة التباس يف الوقت الضيق .ال
نحمل املجتمع املدين مسؤوليات
نريد ان ّ
واعباء الغياب منذ سنتني ثم العودة فجأة
يف امللفات املعيشية ،النه ايضا مجتمع
منهك وضعيف تنظيميا وماليا كام ذكرنا.
وقد ضاعفت االحزاب من انهاكه عرب
الحمالت التي صوبت عليه .يحتاج املجتمع
املدين ايضا اىل قراءة معمقة ووضع خطط
تنطلق من اليوم".

كالب :النسب التي حزناها
ال بأس بها
تحدد الدكتورة فدوى ناصيف كالب ما
حصده "املجتمع املدين" يف االنتخابات
كااليت" :حصدنا مقعدا واحدا يف دائرة
بريوت االوىل من خالل فوز بوال يعقوبيان،
وكدنا نحوز عىل مقعد ثان عرب جامنة
حداد ،والحسم يف هذه املسألة هو للطعن
امام املجلس الدستوري .كنا قريبني من ان
نحصد مقاعد يف الشوف لوال الخروقات
الكثرية يف حق املواطنني واالنفاق االنتخايب
وتوزيع االموال وحجز الهويات وسط عدم
تحرك هيئة االرشاف .ناهيك بتدين نسبة
االقرتاع يف مناطق عدة مع ارتباك لدى
املقرتعني ،عدا عن الظهور االعالمي ألن
القنوات التلفزيونية مالت اىل املتمولني
ممن يقدرون عىل دفع مبالغ كبرية،
بينام ظهورنا كان محدودا ومتويلنا ذايت.
هذه االمور حدت من حصد مقاعد اكرث،
مع توجيه الشكر اىل وزير االعالم ملحم
ريايش الذي فتح شاشة تلفزيون لبنان امام
املرشحني لالطاللة عىل الجمهور ،علام ان
االشاعات الحقتنا وتركزت عىل انسحابنا
من املعركة .املشاركة الفاعلة للمجتمع
املدين كانت يف دائرة بريوت االوىل ويف
الشوف ويف املدن حيث ال زعامات تقليدية،
وحيث الناس اكرث قربا من بعضهم البعض.
كنا نأمل يف ان نخرق مع  66مرشحا ،لكن

املجتمع املدين يخوض للمرة االوىل معارك
انتخابية مامثلة ،وكان يجب ان نقيس
حساباتنا جيدا وال نأخذ بكل الوعود،
اذ يطغى عليه الشباب الذي يحتاج اىل
مراكمة خربات كون الحسابات االنتخابية
تختلف بني الوعود وبني لحظة الوصول اىل
صندوقة االقرتاع".
تنفي كالب اي شعور بالخيبة "ألن النسب
التي حزنا عليها ال بأس بها حتى لو مل نصل
اىل الحواصل االنتخابية يف دوائر ترشحنا،
وهذه النسب تدل عىل اننا خرسنا معركة
ومل نخرس الحرب .لقد حاولنا وواجهنا من
دون ان نحيد عن مبادئنا ،وعقدنا تحالفات
مع جمعيات وشخصيات لديها املبادئ
ذاتها .اثبتنا ان املجتمع املدين متحد عىل
الرغم انه يتشكل من مشارب واتجاهات
مختلفة ،لكننا قدمنا منوذجا جديدا يف
العمل السيايس .مجرد خوض املعركة يعترب
نجاحا ،وعملنا وفق مبادئنا ومل نقدم الربح
عىل حساب املواطن الذي كان االولوية
لدينا ،اما االحزاب التقليدية فتحالفت
خالفا ملبادئها .انها البداية والنتائج زادتنا
تصميام ودفعتنا اىل الذهاب يف اتجاه من
احجم عن االقرتاع السيام الشباب الننا مل
نستطع الوصول اىل الجميع بسبب ضيق
الوقت واالمكانات املادية وحداثة االحزاب

قدمنا نموذجا جديدا
في العمل السياسي

الباحثة الدكتورة فدوى ناصيف كالب.

والجمعيات املنضوية يف املجتمع املدين.
االيجابيات كثرية وقد متثلت يف الخربة
املكتسبة النها اول انتخابات نخوضها .انها
البداية وتعلمنا منها امورا كثرية السيام
يف كيفية مخاطبة الناس وتنظيم انفسنا
واسرتاتيجيتنا املقبلة ،وصوغ برنامجنا
ليطاول كل رشائح املجتمع ،الننا ملسنا
استياء الشباب من الواقع وتشكيكه بكل
يشء .كان رهاننا ان نوصل مرشحا اىل
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الربملان السامع الصوت وتقديم تجربة
ناجحة .لقد اثبتنا ملن احجم عن االقرتاع
ان لدينا امال ،واستطعنا ايصال نائب ،ويف
االنتخابات املقبلة يجب ان نوصل عددا
اكرب من النواب ،ألن طريقة عملنا اثبتت
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انها طريقة صحيحة تسعى اىل اصالح
وتصحيح الخطأ املوجود يف البلد ،بعدما
وصلنا اىل نقطة ال ميكن ان نتخطاها
كونها الخط االحمر .البلد مفلس باعرتاف
كبار القيادات ،وهناك تراجع يف الصناعة

والزراعة وازدياد البطالة ومشكلة الطرقات
والسري .كل ما هو سيىء يزداد ،ونأمل
من املجلس النيايب الجديد يف ان يعي
حجم التحديات وانه يف حال االستمرار يف
الطريقة ذاتها لن يبقى لبنان".

سعيد :تجربة مميزة
وال مكان للخيبة بيننا
يفضل املحامي نديم سعيد تحديد املجتمع
املدين ،اذ يقول انه "عبارة فضفاضة
ومفهومه واسع ،لذلك اتحدث عن املجتمع
املدين الذي تج ّمع ونشأت منه الحركة
السياسية التي ترشحت اىل االنتخابات تحت
شعار كلنا وطني .حصدنا تجربة مميزة جدا
عىل صعيد الخربة وجمع املجتمع املدين
الذي يشبه بعضه البعض ،ألنه ليس حزبا
بل مجموعات واشخاص ،واملرحلة االوىل
كانت توحيد الصفوف حول رؤية سياسية
موحدة ،وكانت خربة جيدة النها عمل امتد
عىل سنتني .اما يف النتائج االنتخابية االنية
فقد حصدنا مقعدا وحيدا مع اقتناعنا
بوجوب حصولنا عىل مقعدين اضافيني،
وسنقدم طعونا اىل املجلس الدستوري.
املشاركة الفاعلة للمجتمع املدين تركزت
يف بريوت كونها العاصمة ووجودنا فيها
اكرب وتجربتنا يف البلدية ادت اىل تراكم.
كل الدوائر التي شكلت فيها لوائح للخيار
املنبثق من املجتمع املدين كانت فيها
مشاركة ترتاوح بني جيدة ويف دوائر اخرى
جيدة جدا .املؤسف ان نسبة املشاركة يف
االنتخابات باملطلق كانت متدنية نسبيا
استنادا اىل الدورات السابقة ،ونجري تقييام
لتحديد االسباب .ويف تقييم رسيع واويل
يعود السبب اىل تعقيدات قانون االنتخاب
التي ادت اىل عدم مشاركة الناس ،والنظام
النسبي الذي يلزم بلوائح مقفلة مام ادى
اىل مقاطعة عدد من الناس الذين يريدون
انتخاب اشخاص محددين ويرفضون منح
اصواتهم الشخاص اخرين عىل الالئحة،
واكرث من ذلك عدم مشاركة من اصيبوا
باليأس من عدم القدرة عىل التغيري

يف لبنان ،وكان الوقت ضيقا الستقطابه".
ويوضح سعيد ان "النتائج مل تكن عىل قدر
االمال ،وكنا نأمل يف تحقيق نتائج اكرب .كنا
واقعيني منذ البداية اىل درجة اننا وضعنا
احتامل ان تكون النتائج اقل مام تحقق ومل
ننب قصورا من الرمال .لذلك ال يتملكنا اي
شعور بالخيبة ألن نضالنا مل يبدأ من اليوم،
فعىل املستوى الشخيص بدأ منذ ثالثني سنة.
واذا تركنا انفسنا للخيبة واليأس نتوقف،
وهذا ممنوع يف لبنان الننا يف حاجة ماسة
اىل التغيري باالداء السيايس عىل صعيد كل
املنظومة الحاكمة .الخيبة ممنوعة وكذلك
اليأس وسنكمل بشكل منظم ،وقد اصبح
لدينا خربة جيدة جدا وتراكم كبري وال مكان
للخيبة اي مبعنى الوصول اىل اليأس .يف ما
حصل الكثري من االيجابيات اذ استطعنا
ان نتوحد عكس ما كان ينظر الينا باننا
لن نتمكن من فعل يشء .لقد شكلنا 9
لوائح يف  9دوائر وقدمنا  66مرشحا ،وهذه
ايجابية كبرية جدا يبنى عليها بغض النظر
عن النتائج .اكتسبنا خربة وتجربة عىل
االرض ،واصبحنا موجودين يف اذهان الناس
حتى لو مل يقرتعوا يف مرحلة اوىل .اصبحنا
موجودين كخيار جدي يحمل اماال كبرية،
وهذا ما نسمعه من الناس الذين يدعوننا
اىل عدم التوقف كوننا اعطيناهم امال كان
مفقودا ،ألنهم يف حاجة اىل هذا الحراك
والنشاط السيايس البعيد من املنظومة
التقليدية واحزاب السلطة .نجحنا يف خلق
خطاب سيايس جديد يف البلد يتمحور عىل
تطبيق الدستور والقوانني ،واصبح الجميع
يتبنونه كأنه معركتهم ،علام ان كل احزاب
السلطة ال تطبق الدستور كام يجب وال

تعقيدات قانون االنتخاب
ادت الى عدم مشاركة الناس

املحامي نديم سعيد.

تحرتم القوانني .وقد استمر الخطاب
االسايس لالحزاب الذي يعترب خطابا تخويفيا
وطائفيا وهذا خطري جدا وارتد سلبا عليهم
ألن الناس يف حاجة اىل طأمنة وحامية،
وألن الحامية الحقيقية تكمن بوجود دولة
حقيقية دولة املواطن التي تضمنها خطابنا.
اما السلبيات ففي مقدمها اننا تأخرنا يف
خوضنا املبارش للعملية االنتخابية الننا كنا
ّ
نتحض عىل الرؤية واملرشوع السيايس .كان
التأخري مؤذيا يف النتائج التي يجب قراءتها
بشكل هادئ ،ومثة قسم كبري من الناخبني
كانوا عىل وشك تغيري خياراتهم ،ولكنهم
عادوا ومتركزوا يف هذه الخيارات يف ظل
اعتامد الصوت التفضييل والتوزيع املناطقي
وتقسيم الدوائر .من املؤسف العودة اىل
قانون قسم بريوت اىل رشقية وغربية بعد
 30سنة من الحرب".
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البعثة األوروبية :اإلنتخابات اللبنانية سليمة
وتوصيات لتحسني القانون واألداء

تعود كبرية مراقبي بعثة االتحاد االورويب ملراقبة االنتخابات اللبنانية النائبة
ايلينا فالنسيانو اىل لبنان يف متوز لتقديم التقرير النهايئ للبعثة حول االنتخابات
التي جرت يف  6ايار .وسيتضمن مالحظات وتوصيات الدخال تحسينات عىل
العملية االنتخابية .وقد ظ ّهرت البعثة قبل مغادرتها تقريرا اوليا عن التوصيات
التي تبدو جديرة باالهتامم
مل مير اكرث من يوم واحد عىل امتام االنتخابات
النيابية عقدت فالنسيانو مع رئيس البعثة الربملانية
النائب االورويب خوسيه اغناسيو ساالفرانكا مؤمترا
صحافيا لتقديم التقرير االويل عن مالحظات البعثة
التي ضمت  132مراقبا من جميع الدول االعضاء
يف االتحاد االورويب .من بينهم وفد برملاين اورويب
اىل ديبلوماسيني من سفارات االتحاد االورويب يف
بريوت ،غطوا انشطة يوم االنتخابات يف  527مركز
اقرتاع ،ما اتاح لهم اخذ عينات متثيلية تجيب عن
اسئلة مهمة مثل رسية التصويت ونزاهته واداء
السلطات االنتخابية وامكان وصول االشخاص ذوي
االعاقة لالقرتاع.
لعل اهمية هذه البعثة تكمن يف معرفة مدى
تأثريها عىل قوانني االنتخابات اللبنانية واخرها
القانون النسبي .اذ يتبني ان توصيات اساسية اخذت
بها الحكومة اللبنانية تضمنها القانون املعتمد رقم
 44الصادر يف  17حزيران  ،2017كان اقرتحها تقرير
بعثة املراقبة السابقة عام .2009
ويكشف نائب رئيس البعثة خوسيه انطونيو دو
غابرييل لـ"االمن العام" ان "الحكومة اللبنانية
اخذت بثالث توصيات قدمتها بعثة االتحاد االورويب
غيت
ملراقبة االنتخابات عام  ،2009هي توصيات ّ
اىل حد يف جوهر العملية االنتخابية :اقرتاح النظام
النسبي ،ألن البعثة االوروبية الحظت انذاك ان
النظام االكرثي ال يوفر التمثيل الشامل للمكونات
اللبنانية ويبقى محصورا باقضية ومحافظات عدة.
كذلك اوصت باعتامد اوراق االقرتاع املطبوعة
مسبقا .وهذا ما تم االخذ به فعليا يف القانون
النسبي الجديد" .وهو "انجاز" بحسب تعبري
دو غابرييل" :يص ّعب تعقب اثر من صوت ملن
والذي تجيده املاكينات االنتخابية عادة ،وبالتايل

االن .وورد يف التقرير االويل للبعثة ما حرفيته" :تبقى
املرأة ممثلة متثيال ناقصا بشدة يف السياسة .ومع
ذلك شهدت انتخابات عام  2018زيادة ملحوظة
يف عدد املرشحات مقارنة باالنتخابات السابقة ،وزاد
عدد النساء املرشحات من  12مرشحة يف عام 2009
اي  %1.7اىل  86يف عام  2018اي  ،%14.4وقد نتج

من ذلك انتخاب  6نساء يف  6ايار الفائت ،وهو ما
ميثل نسبة  %7.6من اعضاء الربملان".
 تسليط الضوء عىل رضورة ضامن الشفافية يفما يتعلق بتمويل الحمالت االنتخابية عرب تحديد
اطار قانوين يجنب تضارب املصالح ،ويسمح
بالتوازن االعالمي.
 ان قانون االنتخابات اللبناين مل يستجب املعايريالدولية يف مواضيع عدة ستكون مطروحة،
ابرزها :االحكام التمييزية املتعلقة بالنقل التلقايئ
لتسجيل املرأة اىل مكان تسجيل زوجها ،حرمان
االفراد العسكريني العاملني واملواطنني املجنسني

البعثة املالحظة االتية" :يسجل سجل االحوال
الشخصية املواطنني اللبنانيني بغض النظر عن
املكان الذي يعيشون فيه او يولدون .منذ اعتامد
ترشيع االحوال الشخصية يف عام  ،1924فان مكان
تصويت الناخبني هو قرية السلف االبوية ،ما يؤدي
اىل تحركات هائلة للناس يف كل يوم انتخايب .وميكن
تقديم طلب لنقل موقع التسجيل ،ولكن هذا
االجراء مرهق للغاية وليس مقبوال اجتامعيا".
 سجلت البعثة رفع رسوم الرتشح من مليوين لريةاىل  8ماليني لرية غري قابلة لالستعادة ،ما اعتربته
عائقا للمرشحني من ذوي القدرات املالية املحدودة.

كبرية مراقبي بعثة االتحاد االورويب ملراقبة االنتخابات
النائبة ايلينا فالنسيانو.

محللة االنتخابات النيابية العاملة يف اطار البعثة اديل رافيدا.

نائب رئيس البعثة خوسيه انطونيو دو غابرييل.

النائب االورويب خوسيه اغناسيو ساالفرانكا.

كان هذا االمر سالحا فعاال ضد رشاء االصوات".
اما التوصية الثالثة فهي رضورة اقرتاع اللبنانيني
املنترشين يف الخارج .وهذا ما جرى تطبيقه فعليا
للمرة االوىل يف انتخابات .2018
وعام ستكون توصيات بعثة االتحاد االورويب ملراقبة
االنتخابات يف العام  2018والتي ستصدر يف متوز،
يقول دو غابرييل" :ال يزال من املبكر الكشف
عنها ،ولكن مثة قرار برضورة تسهيل انخراط النساء
اللبنانيات يف العمل السيايس ،وهناك توصية يف
حق املرأة مامرسة العمل السيايس يف منطقتها.
يف القانون اللبناين ،حني تتزوج املرأة تنقل قيودها
اىل منطقة زوجها ،ونحن نرى وجوب املساواة بني
الرجال والنساء ،وهذا موجود يف املعاهدات الدولية
التي وقعها لبنان وسرنفع توصية يف هذا الخصوص".
يضيف" :سنعمل عىل تقوية االطار الترشيعي
والقدرات العمالنية لهيئة االرشاف عىل االنتخابات،

من اجل ان تتمكن من مراقبة اكرث فاعلية لتمويل
الحمالت االنتخابية ،والسهر عىل ان يتم احرتام
سقف االنفاق املحدد ،وتقوية قدراتها عىل االرشاف
واملراقبة للحمالت االنتخابية عرب وسائل االعالم التي
مل تعط فرصا متكافئة للظهور لجميع املرشحني".
التقييم االيجايب الذي قدمته فالنسيانو اظهر ان
"االنتخابات سلمية بشكل عام مع عدد ضئيل من
حوادث العنف او املواجهة" .لكنها مل تلغ مالحظات
تضمنها التقرير االويل ،وقد ع ّرج عليها يف كلمته
ايضا رئيس البعثة الربملانية االوروبية النائب خوسيه
اغناسيو ساالفرانكا ،وهنا ابرزها:
 رضورة بذل املزيد من الجهود لتسهيل مشاركةاملرأة اللبنانية يف السياسة ،وقد ذكر رئيس البعثة
ساالفرانكا بأن الربملان االورويب كان اصدر توصيات
عام  2009باصالح القانون املتعلق بنقل املرأة
الجنسية اللبنانية ،مالحظا انه مل يتم النظر فيه حتى

من حقوقهم يف االنتخاب بعد مرور عرش سنوات
عىل تجنسهم ،كام ُيحرم املحتجزون السابقون
من حق التصويت لعدم وجود ترتيبات تصويت
خاصة لهم".
 رصدت اللجنة قلقا وخصوصا من املجتمع املدينومرشحني من ترشح وزيري الداخلية والخارجية.
لكنها خلصت اىل ان كل العاملني يف االدارة االنتخابية
قاموا بعملهم بطريقة شفافة وغري منحازة.
 من الثغر التي رصدتها البعثة االوروبية ضآلةميزانية هيئة االرشاف عىل االنتخابات والذي
اعاق مراقبتها لالموال املدفوعة قبل بدء العملية
االنتخابية ،ومثة توصية برضورة تعزيز صالحيات
هيئة االرشاف يف مجايل الرقابة واملعاقبة .وسيتم
تقديم توصيات بهدف تحسني القوانني وتنفيذها
للتحكم باالنفاق عىل الحمالت.
ـ بالنسبة اىل موضوع تسجيل الناخبني ،سجلت

 الحظت التفاوت الكبري يف ظهور املرشحني عىلوسائل االعالم وتخصيص محطات تلفزة اوقاتا
للرتويج ملرشحي الخط السيايس الذي تنتمي
اليه بشكل كبري ،وعدم قدرة هيئة االرشاف عىل
االنتخابات عىل ضبط التجاوزات.
ـ الحظت البعثة ان العملية االنتخابية ال تزال غري
شاملة لالشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة.
عن خلفية البعثة االوروبية ملراقبة االنتخابات،
تقول محللة االنتخابات النيابية العاملة يف اطار
البعثة اديل رافيدا لـ"االمن العام" ان "بعثة
االتحاد االورويب تراقب االنتخابات النيابية وفقا
لدعوة البلدان الراغبة يف ذلك منذ عام .1992
وقد تلقت البعثة دعوة من الحكومة اللبنانية
ووقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية اللبنانية
ومع هيئة االرشاف عىل االنتخابات التي منحتنا
بطاقات اعتامدنا للمراقبة".

وتشري اىل انه "ابان االستحقاق االنتخايب يف 6
ايار الفائت بلغ عدد املراقبني  132مراقبا منهم
برملانيون اوروبيون ومنهم ايضا  42ديبلوماسيا من
سفارات البلدان االعضاء يف االتحاد االورويب العاملة
يف لبنان .وقد انضموا اىل عمليات املراقبة تحت
مظلة البعثة االوروبية ملراقبة االنتخابات النيابية
اللبنانية لعام ."2018
توزع هؤالء بحسب رافيدا عىل كامل االرايض
اللبنانية من دون استثناء ،وتابعت غرفة
عمليات خاصة تجميع املالحظات واملعلومات
من الفريق الواسع ودونتها ووثقتها ،متهيدا
الصدار التقرير النهايئ ولوضع التوصيات" :لقد
كان العمل مرهقا جدا .لكن املراقبني وجدوا
تسهيالت كاملة لعملهم يف كل اقالم االقرتاع
وعىل كامل االرايض اللبنانية".
املميز يف استحقاق  6ايار ان االتحاد االورويب قرر
ايضا مراقبة تصويت املغرتبني اللبنانيني الذي جرى
يف  27و 29نيسان ،وبالتايل كان فريق من  13مراقبا
اوروبيا موزعني يف  9بلدان من االتحاد االورويب
وسويرسا انترشوا يف مراكز االقرتاع يف السفارات
خارج لبنان .وقد تم توزيع املراقبني بحسب
اسامء املقرتعني املسجلني يف كل بلد ،فانترشوا
يف مدريد وباريس وليون ودوسلدورلف .وقد
تم توزيعهم منذ الصباح الباكر ملراقبة مختلف
االجراءات منذ لحظة افتتاح مراكز االقرتاع وايضا
ما يسميه االوروبيون بـ"حزم التجهيزات" الخاصة
باالنتخابات النيابية التي جرت يف الخارج وكيفية
ارسالها اىل لبنان.
كيف تتم املراقبة؟
تقول رافيدا" :منهجيتنا يف املراقبة ترتكز اىل معايري
دولية ،ونركز فيها عىل الشفافية والنزاهة وفاعلية
العملية االنتخابية ،وايضا عىل مبادئ معروفة
عامليا مثل حق االنتخاب وحق الرتشح واالقرتاع
العام واملبارش".
عن امكان رصد مخالفات الرشاوى والفساد؟
تضيف" :نحن نلتقي جميع الالعبني واملشاركني
يف العملية االنتخابية ونقوم بذلك بشكل مركزي
يف العاصمة بريوت .ولكننا نعمل ميدانيا ايضا
عرب مقابلة املرشحني والعاملني يف املجتمع املدين
واالداريني الضالعني يف العملية االنتخابية .هذا
هو مفهوم املراقبة االنتخابية يف العامل ،وال ميكننا
التدخل يف العملية االنتخابية اكرث من ذلك".
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هكذا واكب األمن العام اإلنتخابات النيابية
إجراءات استثنائية ،فتح معابر حدودية ،مهمات لوجستية

لعبت املديرية العامة لالمن العام دورها يف تأمني افضل الظروف االمنية لالنتخابات
النيابية التي جرت يف  6ايار املايض ،بالتنسيق والتعاون مع القوى العسكرية واالمنية
اللبنانية .فكانت حارضة بكل قواها ،منفذة املهامت التي اوكلت اليها ،يوم االنتخاب
وقبله ،وفق الخطة االمنية الخاصة بالعملية االنتخابية
قبل ثالثة اسابيع من املوعد املحدد
لالنتخابات النيابية العامة ،التقت
القيادات العسكرية واالمنية والقضائية
يف اجتامع استثنايئ ملجلس االمن املركزي
برئاسة وزير الداخلية نهاد املشنوق ،لبت
خطة امنية شاملة لحامية االنتخابات يف
مرحلتيها االوىل للموظفني رؤساء االقالم
ومساعديهم يف  3ايار ،وبعدها االنتخابات
العامة يف  15دائرة انتخابية يف  6ايار.
توزعت القوى العسكرية االمنية املهامت
املوكلة اليها ،وتقرر ان يتوىل نحو  21الف
عسكري من قوى االمن الداخيل وامن
الدولة حامية مراكز لجان القيد الرئيسية
والفرعية يف املحافظات واالقضية ،ويف 7000
مركز اقرتاع جمعت  1800قلم من الداخل
وابوابها وباحاتها ،عىل ان تتوىل وحدات
الجيش مؤازرة هذه القوى يف محيط املراكز ■ ما هي املهمة التي قام بها االمن العام
وعىل الطرق العامة ،وان تكون وحدات يف االنتخابات النيابية االخرية؟
الدفاع املدين والصليب االحمر يف جهوز تام
عىل كل االرايض اللبنانية.
يف بداية االسبوع الذي سبق االنتخابات
النيابية ،جمع املدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم الضباط الكبار
املكلفني مهمة حفظ امن العملية
االنتخابية ،وتحدث اليهم محددا االدوار
واملهامت املطلوبة منهم ،يف اطار التنسيق
القائم مع الجيش وسائر املؤسسات
االمنية ،اضافة اىل االجراءات االدارية
واللوجستية التي تقوم بها املديرية يف
كل املناطق لتسهيل امور الناخبني ،لجهة
ضامن تأمني جوازات السفر للذين ال
يحوزون الهوية الشخصية التي ستمكنهم
من املشاركة يف االنتخابات.

وكان اللواء ابراهيم واضحا يف تعليامته
بوجوب "تقيد عسكريي االمن العام
التام بالحياد املطلق بازاء املنافسة
االنتخابية بني املرشحني ،وألي فريق او
الئحة انتموا" .برر هذا التوجه بـ"اننا
مؤمتنون عىل فوز لبنان خالل خوضه هذا
االستحقاق الدميوقراطي ،وباعىل معدالت
االمان".
وختم" :كل التضحيات التي بذلتها
القوى االمنية خالل السنوات السابقة يف
مواجهة االرهاب ستثمر امانا للبنانيني
ناخبني ومرشحني".
للوقوف عىل الدور واملهمة ،التقت "االمن
العام" رئيس الدائرة االمنية يف املديرية
العامة لالمن العام العميد الركن وليد عون.

□ قمنا باملهامت التي كلفنا بها استنادا
اىل امر املهمة الذي اصدره املدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي
قال باجراءات عىل مستوى القيادة
املركزية واخرى يف الدوائر االقليمية.
عىل مستوى القيادة املركزية كانت
املهمة:
• تأمني سالمة االنتخابات وامنها ،كل
ضمن نطاقه ،وبالتنسيق مع الجيش
والقوى االمنية املولجة حفظ امن العملية
االنتخابية.
• انشاء غرفة عمليات خاصة باالنتخابات
يف الدائرة االمنية اعتبارا من يوم االنتخاب
وحتى انتهاء العملية.
اما عىل مستوى الدوائر االقليمية ،فقد
اتخذت التدابري التالية:
• قيام شعب االستقصاء يف كل املراكز
بتكثيف الجهد االستعالمي ،وتسيري
دوريات يف املدن والبلدات كل ضمن
نطاقه من ساعة بدء العملية االنتخابية
اىل حني اقفال صناديق االقرتاع ،الستطالع
سري العملية االنتخابية واالفادة تباعا
عن مجرياتها.

على امتداد الخارطة

اللواء ابراهيم :تضحيات
القوى االمنية في جبه
االرهاب ستثمر امانا للبنانيني
اللواء ابراهيم :مؤتمنون
على فوز لبنان خالل خوضه
االستحقاق الديموقراطي
رئيس الدائرة االمنية يف املديرية العامة لالمن العام العميد الركن وليد عون.

• انشاء غرف عمليات خاصة
باالنتخابات النيابية اعتبارا من صباح
يوم االقرتاع يف امرة ضابط ويف ارشاف
رئيس الدائرة مبارشة ،مهمتها جمع
التقارير واالفادات من شعب االستقصاء
والدوريات وآمري املجموعات التابعني
لها املوضوعني يف ترصف غرفة العمليات
املركزية ،ومتابعة سري العملية
االنتخابية يف كل مراحلها وحتى االنتهاء
وافادة الدائرة االمنية بأي تطور ميكن
رصده او توقعه.

■ ما هي املهامت التي نيطت بالوحدات
التي وضعت يف ترصف العملية االنتخابية؟
□ تولت وحدات من االمن العام مهامت
تفصيلية عىل كل االرايض اللبنانية .يف
التفاصيل ،شاركت  30مجموعة ضمت
 750عنرصا يف حامية مراكز االنتخابات
ومراكز لجان القيد حيث كانت تجري
عمليات الفرز .كام شاركت وحدات اخرى
يف حامية السجون اللبنانية ،وتأمني السري
يف مناطق مختلفة من البالد ،وتنفيذ
دوريات عىل ورش البناء اثر توقعات

بامكان افادة املخالفني من انشغال القوى
االمنية بالعملية االنتخابية .اىل هذه
املهامت ،شاركنا يف كل ما تحتاج اليه
العملية االنتخابية من مهامت لوجستية
طارئة ،وتولت وحدة من  50عنرصا حامية
املركز اللوجستي التابع لوزارة الداخلية
يف املدينة الرياضية والذي استخدم
كمستودع لصناديق االقرتاع ومستلزمات
العملية االنتخابية من العوازل االنتخابية
وكل ما تحتاج اليه هذه العملية من
معدات وقرطاسية.
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■ ما هي املهامت االستعالمية االخرى
وتلك التي تهتم باالمن االستباقي؟
□ كنا ننفذ مهامت امنية اخرى .فاىل
حضورنا يف غرفة العمليات املركزية
الخاصة بالعملية االنتخابية التي
اقيمت يف قيادة الجيش يف الريزة،
كانت لنا مهامت تصب يف مراقبة وقائع
االنتخابات ومتابعتها ،عىل مستوى
رصد محيط املراكز ،وضبط املخالفات
املتصلة بالرشاوى ،وتدوين الشكاوى متى
وجدت ،وجمع املعلومات التي تحمي
العملية االنتخابية عموما ملنع حصول اي
خلل امني او اداري ،واالطالع عىل نسب
االقرتاع يف االقالم يف كل دائرة من الدوائر،
وافادة غرفة العمليات بشكل منتظم
طيلة فرتة فتح صناديق االقرتاع وحتى
لحظة اقفالها.
■ هل من اجراءات امنية خاصة باملعابر
قبل االنتخابات وفيها وبعدها ،وتحديدا
هل من اجراءات استثنائية عىل الحدود
واملطار؟
□ بالتأكيد ،كان امن املعابر من ضمن امن
العملية االنتخابية كونها البوابة الرئيسية
التي دخل منها االف الناخبني املغرتبني
الذين مل يشاركوا يف انتخابات الخارج
ومعهم املقيمون يف سوريا .لذلك كان
علينا ،باالضافة اىل االجرءات التي اتخذت
لتسهيل الحصول عىل جوازات السفر ملن
ليس حائزا هوية او فقد هويته ،اتخذنا
االجراءات التي تسهل حركة دخول
اللبنانيني اىل البالد عرب الحدود الربية
والبحرية والجوية .وباالضافة اىل هذه
االجراءات التقليدية ،فتحنا يوم االنتخاب
اربعة معابر اضافية بني لبنان وسوريا
وهي بوابة الطفيل  -معربون لتسهيل
انتخاب ابناء الطفيل ،معرب الهرمل -
مطربة ،بوابة املسعودية يف عكار ومعرب
وادي خالد  -قرحة ،وهي البوابات التي
وفرت دخول اللبنانيني املقيمني يف سوريا
ملامرسة حقهم االنتخايب.
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تقرير

راغدة صافي

raghida.ss@gmail.com

هل يملك أهل الحكم ترف التأخير في تشكيلها؟
"أم املعارك" :مفاوضات حكومة العهد الثانية
اخريا هدأت املاكينات االنتخابية ،وتوقف بشكل نسبي الرتاشق الكالمي العايل السقف بني اكرث من فريق سيايس ،والذي نتج
من الحمالت التي سبقت االنتخابات النيابية التي جرت يف السادس من ايار املايض .وقد ارست نتائج هذه االنتخابات قواعد
واحجاما جديدة ملختلف الكتل والقوى السياسية

رئيس الجمهورية ميشال عون مرتئسا اجتامعا لحكومة العهد االوىل.

هذا الهدوء مل يدم طويال .اذ ان الكالم بدا
يعلو من جديد بعد االنتخابات مبارشة
ويخرج اىل العلن مرتافقا مع سيل من
التكهنات حول شكل الحكومة املقبلة،
ومن هم الوزراء الذين سيتولون الحقائب
االساسية فيها؟ وتبقى اسئلة عدة من
دون اجوبة حاليا يف انتظار التطورات:
متى ستشكل الحكومة الجديدة وكم من
الوقت سيستغرق تشكيلها؟ كيف ستكون
عليه صورة الكباش السيايس خالل عملية
التاليف؟ االهم كيف سيتمحور الوضع
حول مصري الحقائب السيادية ،وهل ستحل
الخالفات حولها بالرسعة املطلوبة؟ علام

ان ترؤس الرئيس سعد الحريري الحكومة
املقبلة منبثق من اعتبارات عدة ابرزها ان
رئيس الجمهورية ميشال عون هو اكرب ممثل
للمسيحيني والرئيس نبيه بري ميثل اكرب كتلة
شيعية يف الربملان ،وبالتايل فان الحريري ميثل
اكرب كتلة سنية.
لعل الجميع يرتقب نوعية العالقة التي
ستجمع بني مختلف القوى السياسية
التي ستكون ممثلة عىل طاولة مجلس
الوزراء ،السيام بعدما فرضت التحالفات
االنتخابية والنتائج التي اسفرت عنها قواعد
واسسا جديدة ،ادى بعضها اىل اهتزازات
وتصدعات داخل الصف الواحد .بالتايل،

فان االسئلة التي تفتح عليها املرحلة املقبلة
تتصل بكيفية انعكاس االحجام الجديدة
يف الحكومة وطبيعتها وحصصها ،يف ظل
التوازنات الجديدة التي قلصت الهامش
الذي كان معوال به قبل االنتخابات عند
البعض ،ووسعته عند البعض االخر.
ما هو متفق عليه يف هذا السياق ،هو ان
هذه الحكومة ستكون بالتأكيد حكومة
سياسية ،اذ مل تشكل اي حكومة تكنوقراط
فعلية بعد اتفاق الطائف .وقد ظهر واضحا
ان شد الحبال بدأ حتى قبل تسمية رئيس
الحكومة بشكل رسمي ،والكباش املنتظر
يتمحور حول توزيع الحقائب الوزارية

وخاصة السيادية منها كام هي الحال خالل
تشكيل سائر الحكومات .العقبة االكرب متكن
بني من يعترب ان هذه الحقائب يجب ان
تكون مفتوحة امام جميع القوى السياسية،
وبالتايل فهم يرفضون احتكار وزارات من اي
جهة كانت ،وبني من يعترب ان هذا املوضوع
نص عليه اتفاق الطائف ولو بشكل غري
مبارش.
هل سيكرس توزيع هذه الحقائب يف
الحكومة العتيدة االعراف التي كانت
سائدة عىل مدى االعوام املاضية ،والتي
كادت تتحول اىل دستور؟ هل سيدرك
املسؤولون جميعا ان وزارة الصحة مثال ال
تقل اهمية بالنسبة اىل املواطن عن وزارة
الدفاع ،او ان وزاريت الشؤون االجتامعية او
التعليم ال تقالن اهمية عن وزاريت الخارجية
والداخلية؟ .فتكون الوزارة سيادة مقارنة
باهميتها بالنسبة اىل املواطن ،فال نقع يف
دوامة التنافس عىل الوزارات االربع التي
يبدو جليا ان القوى السياسية يف لبنان
التزال تهواها وتسعى اىل كسب احداها
مهام كلف االمر.
ان تسهيل والدة الحكومة او عرقلتها هو يف
يد االقطاب السياسيني اصحاب الكتل النيابية
الكبرية ،فاما ان تشكل حكومة ائتالفية تضم
مختلف الكتل ،واما ان تشكل حكومة مبن
حرض وفق ما ملح اليه رئيس الجمهورية
بعد االنتخابات ،وذلك يف حال اراد البعض
االنكفاء وعدم املشاركة فيها ،علام ان احدا

ال ميكنه ان يقود هذه املحطة الدستورية
مبفرده .اذن ،وكام تبدو عليه الصورة ،فان
"ام املعارك" ستبدأ بعد االنتخابات من خالل
مفاوضات تشكيل حكومة العهد الثانية.
ملفات كبرية ودسمة تنتظر الحكومة املقبلة
بدءا من تنفيذ االلتزامات التي تعهد بها
لبنان امام املجتمع الدويل للنهوض باالقتصاد
واجراء االصالحات املطلوبة النتشال الوضع
االقتصادي من الرتدي الحاصل ،ومواجهة
ازمة النازحني املرشحة للتفاقم مع زيادة
التعقيدات عىل االزمة السورية ،فضال عن
اعادة بحث موضوع االسرتاتيجيا الدفاعية
الذي تعهد لبنان الرسمي طرحه يف الحكومة
الجديدة ،وبت مصري قانون العفو العام بعد
كرثة الكالم عنه يف مرحلة االنتخابات ،علام
ان ال تفاهم سياسيا بعد حول من يجب ان
يشمل هذا العفو.
اىل جانب املشكالت القدمية ،مثة ملفات
جديدة عىل الحكومة املقبلة ان تضعها
يف سلم اولوياتها واالستثامر يف انجازات
حكومة العهد االوىل ،حكومة استعادة
الثقة ،التي متكنت خالل سنة واربعة
اشهر من بت العديد من امللفات الشائكة
والعالقة منذ سنوات عدة ،بدءا باقرار
موازنتي عامي  2017و 2018بعد اثني
عرش عاما عىل اقرار آخر موازنة يف لبنان،
واجراء تعيينات عسكرية وادارية ،واقرار
قانوين النفط والغاز ،والرشاكة بني القطاعني
العام والخاص .كام متكنت الحكومة من

رؤساء حكومات ما بعد الطائف
منذ اقرار اتفاق الطائف توالت عرش شخصيات عىل رئاسة الحكومة ،بعضها شغل املنصب
الكرث من مرة ،وكان ابرزها الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي شكل خمس حكومات.
خالل والية الرئيس الراحل الياس هراوي شكلت ست حكومات ترأسها الرؤساء سليم الحص
وعمر كرامي ورشيد الصلح ورفيق الحريري.
يف والية الرئيس اميل لحود شكلت ست حكومات ترأسها عىل التوايل الرؤساء سليم الحص
ورفيق الحريري وعمر كرامي ونجيب ميقايت وفؤاد السنيورة.
يف والية الرئيس ميشال سليامن شكلت اربع حكومات ترأسها الرؤساء فؤاد السنيورة وسعد
الحريري ونجيب ميقايت ومتام سالم.
ويف والية الرئيس ميشال عون شكلت حكومة واحدة توىل رئاستها سعد الحريري.

استعادة ثقة املجتمع الدويل يف لبنان،
وقد ترجم ذلك بسلسلة مؤمترات الدعم
التي نجحت يف عقدها بالتعاون مع االرسة
الدولية بهدف مساعدة وتحصني لبنان يف
مختلف املجاالت السياسية واالقتصادية
واالمنية ،عىل ان يبقى تنفيذ ما نتج من
مقررات عن هذه املومترات عىل عاتق
الحكومة املقبلة ،وقد تكون من اهم
انجازات حكومة استعادة الثقة انها متكنت
من وضع قانون انتخاب جديد عىل الرغم
من كل الشوائب التي اعرتضته ،وذلك بدل
قانون الستني الذي وضع ايام الرئيس فواد
شهاب ،من دون ان ننىس بالطبع التحدي
املتفاقم واليومي الذي واجهته من خالل
وجود اكرث من مليون ونصف مليون نازح
سوري عىل اراضيها ،مع كل ما نجم عن ذلك
من اعباء اضافية عىل البنى التحتية للدولة
واملزاحمة عىل فرص العمل.
السؤال االهم هو هل ميلك املسؤولون
اللبنانيون عىل اختالف انتامءاتهم ترف
التاخري يف والدة الحكومة ووضع الرشوط
والرشوط املضادة ،تاركني لبنان يواجه وحيدا
ما يجري يف املنطقة التي باتت تقف عىل حافة
بركان مجنون؟ ام انهم سيضعون مصالحهم
الشخصية ومصالح طوائفهم واحزابهم جانبا،
ويعمدون اىل تأليف الحكومة يف اقرب وقت
ممكن ،متجاوبني بذلك مع نداءات االرسة
الدولية التي شددت جميعها عىل رضورة
االرساع يف عملية التأليف.
قد يكون االقبال الخجول عىل االنتخابات
النيابية الذي مل تتجاوز نسبته الخمسني يف
املئة عائدا جزئيا اىل طبيعة القانون نفسه،
ولكنه شكل ايضا وسيلة لدى رشيحة كبرية
عبوا خاللها عن سخطهم حيال
من اللبنانيني ّ
واقع حياتهم اليومية يف ظل غياب كبري
للخدمات االساسية عىل مختلف املستويات،
وعدم وجود افق لديهم بغد افضل ،وخري
دليل عىل ذلك تفاقم اعداد الهجرة وخاصة
الشبابية منها .هذه النسبة يجب ان يضعها
جميع املسؤولني نصب اعينهم ،وان يكونوا
عىل قدر املسؤولية امللقاة عىل عاتقهم،
ويعمدوا من دون اي تأخري اىل تشكيل
حكومة جديدة تعمل ملصلحة اللبنانيني.
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خطة تعاون أمني ضد اإلرهاب مع لبنان للمرة األولى

سفير باكستان :مع وحدة سوريا
وحق شعبها في تقرير مصيره

تلخص املادة  40من الدستور الباكستاين مفاتيح السياسة الخارجية لدولة باكستان،
وهي ترتكز عىل متتني العالقات االخوية بني البلدان املسلمة واعالء الوحدة االسالمية
ودعم املصالح املشرتكة للشعوب يف اسيا وافريقيا وامريكا الالتينية ،وحل النزاعات
بني الدول بالطرق السلمية وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للبلدان
تنفذ باكستان هذه املبادئ الرئيسية يف
دستورها ،وظهر ذلك جليا يف ملفات الرشق
االوسط مثال ،حيث امتنعت عن االنخراط يف
حرب اليمن عىل الرغم من عالقتها املمتازة
مع اململكة العربية السعودية ،ورفضت
االصطفاف الخليجي املرصي ضد قطر،
ودعت يف سوريا اىل ان يقرر الشعب مصريه
وحافظت عىل متثيلها الديبلومايس وسفارتها
يف دمشق ،ورفضت نقل السفارة االمريكية اىل
القدس الرشقية.
يعمل سفري باكستان يف لبنان وقربص افتاب
احمد كوكري عىل تسويق املبادئ التي تحكم
عمل باكستان التي تتحرض النتخابات
ترشيعية يف متوز املقبل ،حيث السباق
سيكون عىل  341مقعدا .يف حوار مع "االمن
العام" قدم كوكري مشهدا وافيا عن سياسة
باكستان االقتصادية واالمنية يف لبنان وسوريا
وفلسطني ،وعالقاتها بروسيا وايران ،ودورها
يف الساحتني االقليمية والدولية ،مع رشح عن
سبب الخالف املستحكم حاليا مع الواليات
املتحدة االمريكية عىل خلفية االزمة االفغانية.
ولد السفري افتاب احمد كوكري يف بلدة
صغرية هي كامويك وسط باكستان ،لكن مقر
سكنه هو يف العاصمة اسالم اباد حيث تقع
وزارة الخارجية الباكستانية" :انها مدينتي
املفضلة" يقول عن عاصمة بالده .يصفها
بانها "مدينة جميلة جدا وهي االكرث تنظيام
يف العامل .بنيت يف ستينات القرن الفائت
وصنفت عاصمة لباكستان بعدما كانت
كاراتيش هي العاصمة .تتميز بخرضتها

ومناخها املعتدل حيث تتواىل  4فصول متاما
كام يف لبنان ،وهي محاطة بالجبال وبسهول
البنجاب الفسيحة".
■ شهد لبنان انتخابات نيابية يف  6ايار
الفائت ،كيف تقيم هذا االستحقاق؟
□ اعتقد بأن وجودي يف لبنان منذ عامني
ونيف ليس كافيا للتقييم بشكل عميق.
اعتقد ان االستحقاق االنتخايب شكل تطورا
ايجابيا جدا ،النه حصلت يف االونة االخرية
تكهنات كثرية حول امكان اجراء االنتخابات
بعد التمديد للربملان الفائت ملرتني ،ثم
بعد وضع اعذار امنية بأن االنتخابات لن
تحصل .لكنها حصلت ،وهذا جيد للحكومة
وللشعب اللبناين الذي مل يرتدد يف االنتخاب.
الجانب الثاين يتعلق بالقانون الجديد الذي
اقره الربملان وهو ممثل للشعب ،وهذا امر
جوهري .الجانب الثالث هو بروز وجوه
برملانية جديدة ،وهذا مرده اىل هذا القانون
النسبي الجديد الذي اتاح مشاركة عدد
كبري من النساء اللوايت انخرطن يف السباق
االنتخايب ،وهذا ما اعتربه ممتازا .واود تهنئة
الرئيس سعد الحريري عىل طريقته يف اتخاذ
القرارات وادارة العملية االنتخابية بشكل
ممتاز ،وقد زرته وهنأته عىل ادائه.
■ هل لك ان ترشح لنا كيف ستكون
انتخابات باكستان الترشيعية يف متوز املقبل
وما هي تحدياتها؟
□ تعترب االنتخابات النيابية يف باكستان

الشهر املقبل حدثا مهام جدا ،والسبب
انها ستكون املرة الثانية يف تاريخ باكستان،
وتحديدا منذ عام  ،1974حيث يتمم
الربملان الباكستاين واليته حتى نهايتها وهي
 5اعوام .يف املرات السابقة كانت تحصل
انقالبات عسكرية مصطنعة تؤدي اىل حل
الربملان قبل انتهاء واليته ،وبالتايل هذه هي
املرة الثانية التي يتمم فيها الربملان واليته.
بحسب القانون الباكستاين فانه يرتتب اجراء
االنتخابات يف غضون  60يوما من انتهاء
والية الربملان ،اي شهرين .ويف هذه الفرتة
تصبح الحكومة املوجودة انتقالية وال تناط
بها ادارة االنتخابات ،بل تشكل حكومة
جديدة مع لجنة برملانية مستقلة هي التي
تدير االنتخابات .هذه الخربة جيدة للبنان،
ومن املتوقع ان تكون نسبة االقرتاع مرتفعة.
■ الرئيس الباكستاين مأمون الحسني شدد
يف احد ترصيحاته عىل رضورة توطيد
التعاون مع لبنان يف مجاالت الرتبية والثقافة
والتجارة ،ماذا عن دوركم كسفارة باكستان
يف تطبيق هذا الهدف؟
□ ستنتهي والية الرئيس بعد انتهاء والية
الربملان ،علام بأنه منتخب من الربملان عىل
الصعيد الفيديرايل .اود التذكري ان عالقات
باكستان ولبنان عريقة وتعود رسميا اىل
عام ( 1956افتتاح السفارة يف بريوت)،
لكن عالقاتنا الديبلوماسية بدأت فعليا
منذ عام  1947الذي نالت فيه باكستان
استقاللها .قبل الحرب االهلية كانت العالقة
قوية ،وكان حجم السفارة اكرب وكانت لدينا
ملحقية تجارية لكن االمر تبدل بعد الحرب
االهلية .قمت يف اثناء واليتي بعدد من
املبادرات العادة وصل ما انقطع وخصوصا
عىل الصعيدين التجاري والثقايف .نظمنا

سفري
باكستان يف
لبنان وقربص
افتاب احمد
كوكري.

يف الفرتة االخرية عرضني لالزياء مع عروض
موسيقية مواكبة اضافة اىل معرض ومهرجان
للغذاء ،ومبادرات عدة العادة تعريف
اللبنانيني بباكستان .وقد كانت االصداء
ممتازة وسوف نتابع هذه النشاطات الفنية
والثقافية وسواها.

عدد كبري من الالجئني يف لبنان ولديهم
سهولة معرفة اللغة و يبقون تاليا مفضلني
هنا .لكننا سنتابع جهودنا ونتمنى ان يعود
االقتصاد اللبناين اىل سابق عهده ،وستكون
هناك مشاريع عدة وفرص جديدة ،ونطمح
اىل ان يكون مثة اشخاص من باكستان

■ سبق ان اعربت عن استعداد باكستان
الرسال يد عاملة اىل لبنان وقلت انها يد
عاملة لديها الكفاية واالختصاص يف مجايل
العمل والبناء؟
□ انا اتابع جهودي مع وزارة الخارجية
اللبنانية وجهات اقتصادية لكنني مل انجح،
النه من الصعوبة ان يفهم االخرون ان
االقتصاد اللبناين يكافح ويواجه العديد من
العقبات حتى يف قطاع البناء ،وبالتايل يعمل

اللغة عائق امام العمالة
الباكستانية في لبنان
باكستان رأس حربة في
مكافحة االرهاب

يعملون عىل مستوى ادارة املشاريع ،وهناك
يد عاملة باكستانية تعمل يف بلدان خليجية
عدة وقد ساهمت يف نهوض هذه البلدان يف
كل املجاالت وخصوصا يف االقتصاد واالدارة
والتسويق واملحاسبة العامة .ان عدد العامل
الباكستانيني يف لبنان ال يتعدى االلف عامل،
وهم يعملون يف البناء والزراعة.
■ ماذا عن التعاون مع االمن العام اللبناين؟
□ يساعدنا االمن العام يف اصدار تأشريات
العمل .اجتمعت اخريا مع اللواء عباس
ابراهيم وحدثته عن بعض العامل الذين
ليس يف حوزتهم اقامات ،فكان ايجابيا ووعد
بايجاد حلول .يف الفرتة االخرية ،زار وفد
باكستاين امني ومن وزارة الدفاع الباكستانية
لبنان مفتتحا خطة للتعاون الثنايئ بني
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البلدين .نحن نعمل عىل تنظيم زيارات
متبادلة ،بينها واحدة رفيعة املستوى لالمن
العام اللبناين .تهتم باكستان بالتعاون االمني
نظرا اىل الحوادث التي تجري يف املنطقة ،فال
ميكن تجزئة االمن وخصوصا يف مجال االرهاب
النه مشكلة مشرتكة وتحد واحد .ان التعاون
بني بلدين صديقني مثل لبنان وباكستان
رضوري نظرا اىل التحديات املشرتكة .باكستان
هي رأس حربة يف مكافحة االرهاب واتخذت
موقعها يف هذا املجال ،وهي عانت كثريا وهي
تعمل من اجل السالم الشامل ،ولدينا الكثري
من الخربة التي ميكننا مشاركتها مع لبنان،
علام بانها ستكون املرة االوىل التي نتعاون
فيها مع لبنان بشكل منظم.

■ ماذا عن تدهور العالقات مع الرياض
بعدما رفضت اسالم اباد عام  2015ارسال
قوات عسكرية للمشاركة يف حرب اليمن؟
وبعدما آثرت الحياد يف التحالف السعودي
 االمارايت  -املرصي ضد قطر واثر تحسنيتعاونها مع ايران عرب الحدود املشرتكة؟
□ اعتقد انه من الخطأ الحديث عن تدهور
يف العالقات بني باكستان والرياض ،فالعالقات
بني بلدينا ليست محصورة مبوضوع واحد
وقد احرتمت السعودية موقف باكستان
بعدم التدخل يف شؤون اليمن .بالطبع
من الطبيعي ان تكون هناك توقعات،
ولكن باكستان ال تزال ملتزمة الدفاع عن
السعودية ،علام ان اي حادث يتعرض المن
السعودية فان باكستان ستكون البلد االول
الذي سيتخذ اجراءات .بالنسبة اىل موضوع
قطر ،نحن نؤمن برضورة استيعاب املشكالت
وليس تعميقها وهذا يشبه خالفا بني شقيقني
وينبغي ان يكون دورنا هو تقريبهام من
بعضهام البعض وحل املشكلة .رأينا ان قطر
والسعودية قريبتان جدا بعضهام من بعض
وال مصلحة بخلق املزيد من التوترات اذ
يكفي ما تعاين منه املنطقة.

■ ماذا عن التعاون االمني مع لبنان يف ملف
مكافحة االرهاب؟
□ كام سبق وذكرت ،االرهاب تحد عاملي.
باكستان ولبنان موجودان يف هذه املنطقة
حيث نواجه هذه املشكلة ،كام يف لبنان
وسوريا والعراق ونتيجة الطريقة التي تم
التعامل فيها مع القضية الفلسطينية .لدينا
يف باكستان قضية كشمري والرصاع مع الهند
والحدود مع افغانستان والوضع هو ابعد
من سيطرة الحكومة .مثة ارضية لالرهاب
هناك ،ونعترب ان سيادة باكستان وارساء
السالم رضوريان ملكافحة هذه الظاهرة.
■ هل من دور لباكستان يف سوريا؟
□ ال ،لكننا نتبع مبادئنا املرتكزة عىل عدم
التدخل يف الشؤون الداخلية للبلدان ،ونحن
نحرتم سيادة البلدان ووحدة اراضيها ،لذا
طاملا كان موقفنا حياديا ولدينا سفارتنا
املوجودة يف دمشق حيث ميارس السفري راشد
كامل مهامته كاملعتاد .الحل السيايس يقوم يف
نظرنا عىل ما يقرره الشعب السوري لسوريا
والحفاظ عىل وحدة االرايض السورية.
■ ماذا عن االنباء عن تسلل املسلحني
االرهابيني لـ"داعش" من سوريا والعراق اىل
ارايض باكستان؟
□ الخرب ليس صحيحا ،بل ذكرته بعض وسائل
االعالم من دون التأكد من صحته .نحن لدينا

■ ماذا عن ايران؟
□ ايران هي جارة لنا وعالقاتنا ممتازة ومثة
تبادل ثنايئ بيننا .نحن نبذل الجهود النشاء
محيط صديق ،وهذه الطريقة هي الوحيدة
الحداث االمناء يف داخل باكستان.
العالقات الديبلوماسية بني البلدين تعود اىل .1947

امننا يقظ و"داعش"
غير موجودة في بالدنا
عالقاتنا مع اميركا
ليست واعدة

سياسة ناجحة يف مكافحة االرهاب يف داخل
باكستان ،ونعترب ان من املهم التعاون مع حلف
شامل االطليس بغية مراقبة الحدود" .داعش"
ليست موجودة يف باكستان .سمعنا بعض
الشائعات يف هذا الخصوص ،لكن امننا يقظ
جدا ،واذا كان مثة شك يف احتامل بسيط تتخذ
فورا اجراءات صارمة .نحن واثقون من انفسنا،
ومن خالل االحصاءات تبني ان عدد الحوادث
التي كانت تحصل انخفض بشكل ملموس،
وهذا انعكاس لنجاحنا يف ضبط االمور.

■ باكستان هي احدى الدول النووية ،كيف
تنظر اىل الغاء الواليات املتحدة االمريكية
االتفاق النووي مع ايران؟
□ اجرينا اختبارنا النووي يف ايار ،1998
ولكن برنامجنا النووي هو دفاعي فحسب
وليس لدينا اي تصميم هجومي ضد اي بلد.
كان االمر حيويا جدا لنظامنا الدفاعي ضد
الهند ،لتحقيق التكافؤ معها .بالنسبة اىل
الغاء االتفاق النووي مع ايران من امريكا،
هناك احرتام للمعاهدة الدولية التي اقرها
املجتمع الدويل ،ووفق متطلبات الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،وكان مصنفا كنجاح
كبري من قبل الطرفني .اعتقد انه اذا كان

من اختالفات معينة فان الحل االفضل هو
الجلوس اىل الطاولة وحل هذه الخالفات.
■ نقلت الواليات املتحدة االمريكية سفارتها
اىل القدس الرشقية يف تحد واضح للمجتمع
الدويل ،ماذا عن موقف باكستان من مسألة
القدس ،وقد سبق ورصحت انه يوجد تشابه
بني نكبة الشعب الفلسطيني ونكبة اقليم
كشمري ونضال الشعبني الدائم من اجل
الحرية واالستقالل؟
□ القاسم املشرتك بني هاتني القضيتني اي
كشمري وفلسطني هو الحق يف تقرير املصري،
ويجب ان تعطى الشعوب حق تقرير ما تراه
مناسبا لها .ان نقل السفارة اىل القدس هو
ضد موقف باكستان وضد مواقف البلدان
االسالمية وضد مواقف غالبية املجتمع
الدويل .لذا شاركت باكستان يف القرار املتخذ
يف الجمعية العامة لالمم املتحدة ونحن
نتشبث مبوقفنا من ان القدس هي عاصمة
فلسطني وميتلك الشعب الفلسطيني هذا
الحق .اما نقل السفارة فلن يكون له وقع
جيد عىل التوترات املوجودة اصال.
■ ماذا عن عالقات باكستان بالواليات
املتحدة االمريكية التي قلصت مساعدتها
العسكرية لها يف بداية السنة مطالبة
بتقليص حركة عنارص حركة الطالبان وشبكة
حقاين؟ وهل يتعلق ذلك برفع روسيا الحظر
عن مبيعات السالح السالم اباد؟
□ ال ارتباط البتة بني عالقتنا بالواليات
املتحدة االمريكية وتلك التي لدينا مع روسيا.
ان روسيا بلد مهم واتخذنا خطوات لتخطي
سوء الفهم ولتطويق الثغر من الطرفني،
ولدينا اليوم مسار صلب يرتكز عىل التعاون
وعىل التدريبات املشرتكة بني بلدينا .العالقة
مع الواليات املتحدة االمريكية ليست واعدة،
ولدينا اعتقاد بانه يرتتب عليها االعرتاف بأن
باكستان بلد مهم .فشل الواليات املتحدة
االمريكية يف افغانستان ال ميكن نسبه اىل
باكستان .ان املسار الذي بدأته باكستان
يتقدم وهو يف مصلحة شعبها وال ميكن
فرض اي حل بالقوة عىل شعب باكستان.
هذا ما نؤمن به ،والفشل الذي منيت به
امريكا يف افغانستان انعكس عىل عالقتها مع

باكستان .يف الفرتة االخرية ،فرضت الواليات
املتحدة االمريكية قيودا عىل الديبلوماسيني
الباكستانيني والزمتهم عدم الحراك ابعد من
 25ميال من دون اذن مسبق .نحن حاولنا ان
نرشح لهم بأن االمر غري الئق ،لكن كان مثة
ارصار بفرض هذا التدبري ما يدفع الحكومة
الباكستانية اىل اتخاذ اجراءات مامثلة وفرض
القيود ذاتها عىل الديبلوماسيني االمريكيني
العاملني يف اسالم اباد حيث ال ميكنهم الحراك
والتنقل بال اذن مسبق ،وال ميكنهم ايضا
استخدام الزجاج الداكن عىل سياراتهم ،وكان
االمر مسموحا يف السابق ،وبالتايل هذا هو
مبدأ املعاملة باملثل.
■ ماذا عن ملف افغانستان حيث االصطفاف
يبدو واضحا مع سياسة موسكو؟
□ ليس االمر قضية اصطفاف ،فسياستنا
ثابتة ،وهذا هو موقف روسيا والصني ايضا.
مثة اتفاق مشرتك بأن الحل يف افغانستان
يكمن يف التنمية االقتصادية وليس يف القوة
العسكرية %60 .من االرايض االفغانية ليست
تحت سيطرة الحكومة ،وبالتايل هذا فشل
لقوات حلف شامل االطليس التي عجزت
عىل مدى اعوام يف بناء السالم واالستقرار
يف افغانستان .وهذا يؤرش اىل وجود خطأ ما
هناك .مثة حاجة اىل تغيري السياسات وتعديل
التعامل مع قضية افغانستان ،ولهذا السبب
نؤمن بأن السالم واالستقرار يف افغانستان
امران حيويان ،النه اذا استقرت افغانستان
فسيعود اليها  3ماليني الجئ يعيشون عىل
االرايض الباكستانية منذ عام  1979اي منذ
بداية االزمة االفغانية .وكون لبنان يستقبل
عددا كبريا من الالجئني ميكنكم فهم التأثري
الذي يحدثه هؤالء عىل مفاصل الحياة كلها.
دفعت باكستان مثنا باهظا بالنيابة عن
املجتمع الدويل ،وهي خاضت ايضا حربا
ضد االتحاد السوفيايت ،علام انها مل تكن
حرب باكستان بل كانت حربا دولية .وبالتايل
يجب ان تعرتف الدول املعنية بالتضحيات
التي قدمتها باكستان يف الحرب ضد االتحاد
السوفيايت .اليوم ،ينبغي منح الشعب
الباكستاين الفرصة من اجل بناء مستقبله
وتحقيق التنمية والعيش بسالم يف بلده.
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"خيمة" الحصانات تحمي
البعثات الديبلوماسية من املحاسبة

تعترب الحصانات واالمتيازات الديبلوماسية احدى ركائز العالقات الدولية
االساسية ،وتهدف اىل تأمني اداء فعال لوظائف البعثات الديبلوماسية يف
بلد معني .وتعني كلمة حصانة االعفاء من اعباء معينة ،وغالبا ما كان يعني
االعفاء املايل والرضيبي .لكن "قاموس روبري" الحديث اعطى كلمة حصانة
معنى "االعفاء من القواعد العامة يف مادة القضاء واملالية"

استاذ العالقات الدولية يف كلية الحقوق والعلوم السياسية يف الجامعة اللبنانية الدكتور عادل خليفة.

الحصانة القضائية ،وفق القانون الدويل العام ،الحصانة

تعني ان الدول ال ميكن ان تخضع ضد ارادتها
لقضاء دولة .اما كلمة امتياز فتعني منح
افضلية خاصة لفرد او فئة من االفراد مع
امكان التمتع بها خارج اطار القانون العام.
وبحسب كتاب "الديبلوماسية نشأتها وتطورها
وقواعدها ونظام الحصانات واالمتيازات
الديبلوماسية" لوزير الخارجية السابق الدكتور
عيل الشامي ،فان "مصطلح او كلمة حصانات
وامتيازات تعني يف االصل منح حامية
للمبعوث الديبلومايس بهدف عدم التعرض
لشخصه ،ومن جهة اخرى تعني التمتع مبيزات
واعفاءات معينة اخرى تسمح للمبعوث
الديبلومايس بتأمني اهداف مهمته وتحقيقها".

ابرز حصانات البعثة الديبلوماسية فهي:
• حصانة املقرات الديبلوماسية واالمكنة
الخاصة التي تستخدمها البعثة يف مامرسة
مهامتها ونشاطها من مبنى السفارة وملحقاته.
ومن واجب الدولة املعتمد لديها مساعدة
البعثة الديبلوماسية ،وتسهيل اقتناء املقرات
الالزمة لها ،ومساعدتها عىل الحصول عىل
املساكن الالئقة الفراد البعثة عند االقتضاء.
• حصانة املحفوظات والوثائق واالوراق
الرسمية الخاصة بالبعثة .اذ ال يجوز تفتيشها
او مصادرتها او التعرض لها مهام كانت
االسباب واىن وجدت.
• امللجأ الديبلومايس او حق اللجوء

الديبلومايس :يرتبط بحق هذه املقرات يف
ايواء اشخاص يلجأون اليها طلبا للحامية،
وهربا من خطر يهدد حياتهم ،وهربا من
السلطات املحلية وقضائها ،ويرتبط مبدى
حق الدولة صاحبة االقليم يف مالحقة هؤالء
االشخاص اىل حد دخول واقتحام هذه املقرات
يف حال رفضت البعثة الديبلوماسية او رئيسها
تسليمها اليهم.
• الحصانة القضائية للبعثة نظرا اىل ان البعثة
الديبلوماسية تستمد حصانتها من حصانة
الدولة وهي تجسيد لها .تعترب هذه الحصانة
نوعا من عدم خضوع البعثة لسلطان الدولة
الوطنية (املعتمد لديها) ،وال ميكن مقاضاتها
باية صورة من الصور ما دامت الدولة املعتمدة
مل تتنازل عن هذه الحصانة الديبلوماسية.
وتشمل حصانة البعثة القضائية جميع االعامل
التي تتعلق بوظائفها التي يقرها القانون
والتعامل الديبلومايس ،وهي البنية املفتوحة
ذاتها التي ترتبط بتطور العالقات الدولية
والديبلوماسية.

االمتيازات

يعني مصطلح امتيازات منح بعض امليزات
املالية املتعلقة باالعفاء من الرضائب والرسوم
الجمركية .بعدما كانت هذه االمتيازات
متنح عىل اساس املجاملة الدولية واملعاملة
باملثل ،اصبحت متنح عىل اساس انها قواعد
واضحة ،ويظهر ذلك من خالل معاهدة
فيينا للعالقات الديبلوماسية لعام 1961
التي تضمنت ما يقارب  19مادة تنص عىل
االمتيازات الديبلوماسية .ابرزها:
• اعفاء مقرات البعثة من الرضيبة العقارية
والرضائب واي رسوم تسجيل.
• اعفاء مواد وامتعة البعثة من اية رضائب
مبارشة ،ويشمل ذلك العائدات او املداخيل
التي تجبيها البعثة من منح سامت الدخول
للرعايا االجانب وما يشابه ذلك من رسوم او
تجديد او متديد جوازات السفر لرعايا الدولة

املعتمدة ،او من رسوم تجبيها البعثة من
جراء عمليات مصادقة الشهادات الرسمية
وافادات الوالدات والوفيات .اىل اعفاء البعثة
من دفع رسوم الطوابع الربيدية وغريها
عىل وثائقها ،وكذلك من الرضيبة املبارشة
عل املداخيل .املبعوث الديبلومايس معفي
بطبيعة الحال من اداء الشهادة امام املحاكم
املحلية من املسائل املتصلة مبارشة بالحصانة
الشخصية والحصانة القضائية اللتني يتمتع
بهام .ال ننىس الحصانة التنفيذية التي تعني
استبعاد اتخاذ وتنفيذ اية اجراءات او تدابري
زجرية من حجز او توقيف او تفتيش او
وضع تحت الحراسة او املراقبة بازاء الدولة
االجنبية من شأنها مس سيادتها واستقاللها
او مس كرامتها.
بالنسبة اىل حصانات اعضاء البعثة ،فاملبعوث
الديبلومايس وافراد ارسته وبيته لهم حرمة
شخصية مطلقة وشاملة لذاته وسكنه واوراقه
ومراسالته وتنقله ومروره يف ارايض اقليم
دولة ثالثة .وهذا ما تؤكده كل االتفاقات
الديبلوماسية كام يرد يف كتاب الدكتور عيل
الشامي .مثة اختالفات بني اعضاء البعثة
بحسب معاهدة فيينا لعام  1961وهي
ميزت بني  4فئات:
املوظفون الديبلوماسيون مبن فيهم رئيس
البعثة.
امللحقون العسكريون من بحريني وجويني
وتجاريني وثقافيني وافراد ارسهم.
املوظفون االداريون والفنيون وافراد ارسهم.
العاملون املستخدمون يف البعثة والخدم
الخصوصيون من غري مستخدمي الدولة
املعتمدة.
استاذ العالقات الدولية يف كلية الحقوق
والعلوم السياسية يف الجامعة اللبنانية
الدكتور عادل خليفة ،يعترب ان "الحصانة يف
ذاتها هي نوع من االمتياز يعطى اىل اشخاص
ميثلون الدولة ،وكان سابقا يعني اعفاء من
النظام املايل او الرضيبي .اما اليوم فالحصانة
هي الحامية للبعثة الديبلوماسية واعضاء
هذه البعثة ،الحامية عىل الصعد كلها قضائية
امنية ،عدم التفتيش او التوقيف ،او كشف
عن وثائق ومستندات لها عالقة بالديبلومايس
ودولته .الحصانة الديبلوماسية شاملة كاملة

للبعثة الديبلوماسية التي تعتمد يف دولة
اخرى .الحصانة اليوم هي اعفاء وحامية
وامتياز".
ويشري خليفة اىل ان الحصانة مرتبطة
بصالحية الدولة "الن هذه الحصانة تعطي
الدولة صالحية مامرسة سلطتها عىل اقليم
دولة اخرى ،بالسفارة الخاصة بها ،وصالحية
شخصية عىل رعاياها يف هذه الدولة االخرى،
وبالتايل فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالحصانة
وصالحيات الدولة والسيادة".
متى يبدأ الديبلومايس بالتمتع بهذه الحصانات
وماذا اذا تأخر قبول اوراق اعتامده؟
بحسب معاهدة فيينا لعام  1961جاء يف
املادة  39يف فقرتها االوىل انه "يجوز لصاحب
الحق يف االمتيازات والحصانات ان يتمتع
بها منذ دخوله اقليم الدولة املعتمد لديها
لتويل منصبه ،او منذ اعالن تعيينه اىل وزارة
الخارجية او اية وزارة اخرى قد يتفق عليها ان
كان موجودا يف اقليمها" .اما لجهة انتهاء مدة
التمتع بالحصانات واالمتيازات الديبلوماسية،
فاعتربت املعاهدة انها ال تنتهي تلقائيا بانتهاء
املهامت او الوظائف الديبلوماسية ،بل تنتهي
مبغادرة اقليم الدولة املعتمد لديها ،وهذا ما
نصت عليه املادة رقم  39يف فقرتها الثانية.
واذا كان مفهوم حصانة الدول متشعبا،
ماذا عن حصانة الدولة عىل صعيد العمل
الديبلومايس؟
بحسب كتاب الدكتور عيل الشامي" :تجىل
مفهوم حصانة الدولة املطلقة من خالل
تأكيد الدول يف هذه االتفاقات الديبلوماسية
عىل ان البعثات الديبلوماسية بوصفها ممثلة
لدولها تتمتع مع اعضائها بحصانة شخصية
وقضائية مطلقة ،وذلك بهدف ضامن االداء
الفعال لوظائف البعثة واعضائها .وبرزت
حصانة الدولة القضائية باعتبارها حصانة
مطلقة من خالل الحصانة القضائية التي
يتمتع بها املبعوثون الديبلوماسيون مبوجب
املادة رقم  31من معاهدة فيينا لعام ،1961
وذلك عىل الشكل االيت:
اوال ،اكدت هذه املادة ان املبعوث
الديبلومايس يتمتع بحصانة قضائية جزائية
مطلقة.
ثانيا ،اكدت عىل حصانة قضائية مدنية

وادارية مطلقة عىل جميع االعامل التي يقوم
بها نيابة عن دولته وتدخل يف اغراض البعثة.
اما االعامل الخاصة باملبعوث والتي ال تدخل
يف اغراض البعثة وال يقوم بها نيابة عن دولته،
فال تشملها الحصانة وبالتايل يخضع املبعوث
للقضاء الوطني.
يبدو ،اذن ،من خالل مضمون هذه املادة
ان معاهدة فيينا تبنت مفهوم الحصانة
القضائية املطلقة التي تشمل جميع االعامل
التي تتعلق بالدولة والتي يقوم بها املبعوث
الديبلومايس نيابة عنها ،سواء كانت اعامال
تتعلق باملسائل الجنائية ام املسائل املدنية
واالدارية .من هذا املنطلق ،تصبح الحصانة
القضائية املطلقة التي تتمتع بها البعثة
الديبلوماسية واعضاؤها بناء عىل املعيار او
املفهوم الوظيفي ،مدخال وركنا اساسيا لفهم
حصانة الدولة القضائية املطلقة ،باعتبار ان
االتفاقات الديبلوماسية اكدت عىل ان البعثة
بوصفها ممثلة للدولة تستمد حصانتها منها".
الحصانة نوعان :القضائية املدنية االدارية اي
انه ال تستطيع دولة ما ان تخضع لقضاء دولة
اخرى ،وبالتايل فان هذه الحصانة تطاول
الديبلوماسية عىل الصعد كلها .عندما يرتكب
ديبلومايس اي خطأ او اي جنحة يجب رفع
الحصانة الديبلوماسية عنه قبل محاكمته ،وال
ميكنه ان يبت قبول او رفع حصانته بل يجب
العودة اىل الدولة التي عينته ،او محاكمته
يف دولته.
الحصانة مفهوم عام اصبح يطاول كل
العالقات الدولية والديبلوماسية بني الدول.
الدولة املضيفة دورها الدفاع عن املدعني
يف بعض االحيان يف انتظار رفع الحصانة عن
هذا الديبلومايس ،فاما محاكمته يف الدولة
املعتمدة واما محاكمته يف دولته االوىل.

درجات الحصانة

هناك جسامن :الجسم الديبلومايس والجسم
االداري واملوظفون والخدم.
الجسم االداري والخدم والحراس يخضعون
لحصانة نسبية ،الديبلومايس يخضع لحصانة
مطلقة.
ال حصانة لهؤالء يف القضايا الخاصة التي
تعنيهم مبارشة خارج اطار عملهم.
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بروكسيل  2 -معالجة جديدة ألزمة تجاوزت الخطوط الحمر

الزاريني :مشكلة النازحني حلولها خارج لبنان

شكلت مشاركة لبنان يف مؤمتر بروكسيل  2 -بعنوان "دعم مستقبل سوريا واملنطقة" ،يف  25نيسان ،فرصة جديدة لحض
املجتمع الدويل عىل تحمل مسؤولياته كاملة ملساعدة لبنان عىل مواجهة االخطار املرتتبة عليه من جراء ازمة النازحني
السوريني ،املتفاقمة بعدما دخلت عامها الثامن
عقد املؤمتر برعاية االمم املتحدة واالتحاد
االورويب يف العاصمة البلجيكية ،وشارك
فيه ممثلون عن  85بلدا واملؤسسات
التابعة لالمم املتحدة .التأم هذا العام
تحت ثالثة عناوين رئيسية:
• تقديم الدعم االنساين للسوريني ،سواء
داخل البالد او يف الدول املجاورة ،مثل
لبنان وتركيا واالردن.
• دعم العملية السياسية يف سوريا التي
تقودها االمم املتحدة واملعروفة بعملية
جنيف.
• مراجعة كل الجوانب الرئيسية لالزمة
السورية االنسانية واالقتصادية ،خاصة يف
ظل وجود  13مليون سوري يحتاجون اىل
مساعدات انسانية فورية ،باالضافة اىل
اكرث من  5ماليني سوري يعيشون خارج
البالد.
لبنان الذي شارك يف هذا املؤمتر بوفد

رئيس الحكومة متوسطا رؤساء الوفود املشاركة يف املؤمتر.

ترأسه رئيس مجلس الوزراء سعد
الحريري قرع ناقوس الخطر مرة جديدة،
ودعا املجتمع الدويل اىل تحمل مسؤولياته
كاملة تجاهه ،خاصة مع تفاقم االوضاع
فيه جراء ازمة النازحني .وقد وضع
الحريري االوراق عىل الطاولة ،اذ قال
بوضوح" :قدرات الدولة اللبنانية وبناها
التحتية والخدمات الحكومية منهكة
ومستنزفة ،ما ح ّول جزءا كبريا من لبنان
اىل مخيم كبري للنازحني .ورغم استضافته
اكرث من مليون ونصف مليون نازح ،اال ان
لبنان ال يزال متمسكا بالتزاماته ،مستمرا
يف تقديم خدمات انسانية تفوق طاقاته،
وذلك نيابة عن العامل".
صارح املجتمعني يف بروكسيل  2 -مبا
وصفه الحقيقة املرة ،اذ خاطبهم قائال
ان احتامالت عدم االستقرار االقتصادي
واالجتامعي يف لبنان باتت حقيقة،

وقد تؤدي الظروف املتفاقمة اىل زيادة
االستياء االجتامعي ،واىل اضطرابات
واعامل عنف وتهديد لالستقرار ،قد
يعطي حافزا للنازحني للبحث عن مالذ
آمن يف مكان اخر ،يف اشارة اىل امكان
اتساع رقعة النزوح اىل خارج نطاق دول
الجوار ،ومتددها بشكل مطرد نحو الدول
االوروبية.
مل يكتف الحريري بدق ناقوس الخطر،
بل قدم اىل املؤمترين خريطة اولويات
دعاهم من خاللها اىل العمل معا لعكس
االتجاهات السلبية ،بدءا من وجوب
متويل خطة لبنان لالستجابة لالزمة،
وضامن التزامات متعددة السنة لتأمني
استدامة املشاريع ،فضال عن زيادة الدعم
املقدم اىل املجتمعات املضيفة عىل االقل
اىل  100مليون دوالر سنويا ،ودعم تطوير
نظام الحامية االجتامعية اللبناين من خالل

تأمني  125مليون دوالر عىل شكل منح
خالل السنوات الخمس املقبلة ،وصوال اىل
دعم االطار االسرتاتيجي الوطني للتعليم
والتدريب التقني واملهني الذي طورته
الحكومة اللبنانية متاشيا مع اهداف
التنمية املستدامة.
ويف اشارة منه بالغة الوضوح اىل دور
لبنان يف مكافحة االرهاب ،والثمن الذي
دفعه واليزال جراء ذلك ،طالب رئيس
الحكومة الدول املانحة بدعم اعادة اعامر
مخيم نهر البارد لالجئني الفلسطينيني،
الفتا انتباهها اىل ان هذا املخيم يذكر بأن
لبنان كان يف طليعة الحرب ضد االرهاب
منذ البداية ،مع اشارته اىل وجود فجوة
متويلية بقيمة  100مليون دوالر يحتاج
اىل دعم دويل لسدها من اجل انجاز
عملية اعادة اعامر املخيم.
ويبدو ان املجتمع الدويل بات مدركا
حقيقة ان لبنان بلغ منعطفا مفصليا
جعله يف حاجة ماسة اىل دعم دويل
عاجل ونوعي ،يتيح االستثامر يف انعاش
اقتصاده ،ويفسح يف املجال امام خلق
فرص عمل وتعليم للنازحني ربطا كون
االزمة السورية طالت وباتت توجب
مقاربة طويلة االمد مغايرة للصيغ
السابقة التي كانت تقترص عىل تقديم
املساعدات االنسانية .فضال عن ان
هاجس توطني الالجئني يف لبنان كان
حارضا بشكل قوي ،وقد خيم ولو بشكل
غري مبارش عىل اجواء املؤمتر .ورغم ان
الدستور اللبناين ينص رصاحة عىل رفض
اي شكل من اشكال التوطني ،اال ان لبنان
ال يزال الحلقة االضعف بني البلدان
التي تستضيف الالجئني الفلسطينيني
والنازحني السوريني ،ومثة تخوف لدى
البعض من ان يدفع امثانا ال قدرة له عىل
تحملها.
"االمن العام" تواصلت مع املنسق املقيم
النشطة االمم املتحدة ومنسق الشؤون
االنسانية يف لبنان فيليب الزاريني،
وسألته عن تقييمه نتائج مؤمتر بروكسيل
  2الذي شارك فيه ،والدور الذيتضطلع به االمم املتحدة واملجتمع الدويل

املنسق املقيم النشطة االمم املتحدة يف لبنان فيليب الزاريني.

الخدمات حوّ لت جزءا
كبيرا من لبنان الى مخيم
كبير للنازحني
 %90من شبابنا
يشعرون بأنهم مهددون
من النازحني السوريني

ملساعدة لبنان عىل جبه تداعيات ازمة
النازحني عىل ارضه.
رأى الزاريني ان مؤمتر بروكسيل "شكل
فرصة اساسية اعاد خاللها املجتمع الدويل
تأكيده عىل رضورة ايجاد حل سيايس
للرصاع يف سوريا" .قال" :نجح املؤمتر يف
تأمني مساعدات انسانية لسوريا والبلدان
املضيفة مبا فيها لبنان ،من خالل تعهدات
بقيمة  4.4مليارات دوالر لعام ،2018
باالضافة اىل تعهدات بقيمة  3.4مليارات
دوالر متتد عىل مدى عامي 2019-

 .2020انها بداية جيدة ،وحتى تأمني
التمويل بشكل كامل ،فان املوارد املتاحة
ستعطي االولوية ملساعدة الفئات االكرث
حاجة .يشكل هذا االمر اشارة واضحة
اىل استمرار التزام رشكاء لبنان الدوليني
دعمه خالل هذه االزمة التي مير فيها".
واعترب الزاريني ان املؤمتر "مل يكن فقط
فرصة لتسليط الضوء عىل التحديات
الكبرية والصعبة التي يواجهها النازحون
يف لبنان ،بل ايضا للتأكيد عىل التحديات
التي تواجه املجتمعات اللبنانية املضيفة.
كلام سنحت لنا الفرصة خالل املؤمتر،
كنا نجدد التأكيد عىل الحاجة اىل زيادة
الدعم للمجتمعات اللبنانية املضيفة
وتأمني التزامات لسنوات مقبلة ،وهذا
ما شدد عليه ايضا رئيس مجلس الوزراء
اللبناين سعد الحريري خالل االجتامع".
اضاف" :مع دخولنا السنة الثامنة من
االزمة السورية ،ال تزال االوضاع االنسانية
يف لبنان محفوفة باملخاطر ،وال يزال هذا
البلد يستضيف اكرب عدد من النازحني يف
العامل نسبة اىل عدد سكانه ،مع ما يرتتب
عىل ذلك من منافسة عىل الوظائف
والخدمات .االمر الذي يؤجج التوترات
بني املجتمعات .حصل لبنان عىل
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متويل كبري ،وتم تحقيق الكثري ملصلحة
اللبنانيني والنازحني السوريني .وقد شمل
ذلك تسجيل  400.000طالب يف املدارس،
وتوفري املياه الكرث من  1.3مليون شخص،
كام جرى تأمني املساعدات الغذائية ملا
يقارب  900الف شخص ،واالستثامر يف
االقتصاد اللبناين بنحو نصف مليار دوالر.
لكن كل ذلك مل يكن كافيا لوضع حد
للحاجات االنسانية املتزايدة والضعف
املتنامي يف جميع انحاء البالد".
ختم املنسق املقيم النشطة االمم املتحدة
ومنسق الشؤون االنسانية يف لبنان قائال:
"مؤمتر بروكسيل  2 -الذي ركز عىل
املساعدة االنسانية واالستقرار ،انهى
مجموعة املؤمترات التي تعهدت بها
مجموعة الدعم الدولية للبنان يف كانون
االول  .2017كام ان الدعم املتكامل
واملتعدد الوجه للبنان ركز ايضا عىل االمن
من خالل مؤمتر روما  2 -وعىل النمو
االقتصادي من خالل مؤمتر .CEDRE
من املهم التأكيد عىل انه ال يوجد نازح
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الرئيس سعد الحريري متحدثا اىل الصحافيني يف بروكسيل.

يريد ان يبقى نازحا ،وان االمم املتحدة
ترى ان وجود النازحني السوريني يف
لبنان موقت ،وان الحلول التي يجري
البحث عنها للنازحني ستكون خارج

لبنان .علام ان االمم املتحدة ال تزال
ملتزمة بالكامل روحية الرشاكة يف دعم
لبنان لجبه التحديات ،وهي ستستمر يف
تقديم دعم كبري له".

كابوس ارقام
• تعهدت الوفود املشاركة يف بروكسيل  2 -تقديم  4,5مليارات
دوالر لهذه السنة ،و 3,4مليارات دوالر للسنة املقبلة .بذلك
يكون االتحاد االورويب قد قدم  6مليارات حتى عام ،2019
اي ثالثة ارباع مجموع التعهدات .كام تعهد االتحاد االورويب
والدول االعضاء تخصيص مبلغ اضايف للنازحني السوريني يف
تركيا بـ 3مليارات دوالر خالل السنتني املقبلتني.
• تشري الدراسات اىل ان  %90من الشباب اللبناين يشعرون
بأنهم مهددون من النازحني السوريني ،وقد وصلت التوترات
بني هذين املجتمعني اىل مستويات خطرية .وهذا ما ميكن ان
يؤدي اىل اضطرابات اجتامعية واعامل عنف.
• المست اعداد النازحني السوريني يف لبنان الخطوط الحمر
السيام يف مجال ما شكله النزوح من خطر عىل التضخم
السكاين ،نظرا اىل ازدياد اعداد الوالدات من االطفال السوريني
الذي بلغ  50الفا سنويا ،يف مقابل  23الف طفل لبناين.
• يف العام املايض ش ّبه الرئيس الحريري استضافة لبنان 1.5
مليون نازح سوري ونصف مليون الجئ فلسطيني عىل
ارضه ،بأن يستيقظ  500مليون مواطن يف االتحاد االورويب

فجأة ويرون انه حصلت زيادة  250مليون شخص بني ليلة
وضحاها! وان عىل االوروبيني انفسهم مساعدتهم فيام هم
بالكاد قادرون عىل مساعدة انفسهم.
• اثار البيان املشرتك الصادر عن االمم املتحدة واالتحاد
االورويب يف ختام اعامل مؤمتر بروكسيل قلقا لبنانيا لناحية
تضمنه عبارات تتناقض مع السيادة اللبنانية وقوانينها ،مثل
"ربط عودة النازحني بالحل السيايس" و"العودة الطوعية"
و"العودة املوقتة" و"ارادة البقاء" واالنخراط يف سوق العمل
وغريها .وقد تفاعل هذا املوضوع عىل اكرث من صعيد يف لبنان،
ما اضطر بعثة االتحاد االورويب ومكتب املنسق املقيم لالمم
املتحدة يف لبنان اىل اصدار بيان رسمي مشرتك ارفق بالنص
الحريف ملا سمي "اعالن الرؤساء" املشاركني يف املؤمتر ،اكدا
فيه عدم حصول اي تغيري يف موقف االرسة الدولية حيال
مسألة وجود النازحني السوريني يف لبنان ورشوط عودتهم.
وتم التأكيد عىل هذا املوقف يف "ورقة الرشاكة مع لبنان" التي
اعدها بصورة مشرتكة ملؤمتر بروكسيل كل من لبنان واالتحاد
االورويب واالمم املتحدة ،اضافة اىل الرشكاء الدوليني.
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تقرير

شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

أميركا وإيران تتقاذفان "كرة" اإلتفاق النووي
والشرق األوسط بات أمام وضع جديد

وضعت الواليات املتحدة كرة االتفاق النووي يف ملعب طهران ،معلنة االنسحاب
منه وداعية اىل تفاوض عىل اتفاق جديد .طهران ردت الكرة اىل امللعب االورويب
مطالبة بضامنات لقاء استمرارها يف االتفاق .االوروبيون اخفقوا يف اقناع الرئيس
االمرييك دونالد ترامب ،وتحولوا اىل اقناع القيادة االيرانية .النتيجة ان االتفاق
يحترض ،والرشق االوسط دخل يف وضع جديد

كانت املناقشات حامية بني االمريكيني
واالوروبيني قبل الوصول اىل مهلة  12ايار ،ويف
حني ضغطت واشنطن ضد االتفاق النووي،
توسعت املعارضة االوروبية ،استنادا اىل النقاط
التالية:
• ان مس االتفاق النووي غري وارد ،لكن ميكن
التحرك يف محيطه ،وهامش الخيارات واسع مع
امتالك الدول االوروبية كل انظمة العقوبات
الرضورية .لكن ينبغي عدم ارتكاب خطأ رئييس
يتمثل يف خسارة ايران.
• ان انسحاب الواليات املتحدة ستكون له
عواقب كارثية ،وسيضع االتفاق يف خطر كبري،
وقد يدفع االيرانيني اىل الغائه ،واطالق سباق
تسلح نووي يف املنطقة.
• ان تقويض االتفاق ميكن ان يؤدي اىل توتر
يف العالقات عرب االطليس ،ويدفع اوروبا اىل
التقارب مع الصينيني والروس ،يف محاولة لالبقاء
عىل االتفاق.
• ان االنسحاب من الصفقة سيلحق رضرا
كبريا بصورة الغرب يف العامل ،وسيقلل من قيمة
كل الوعود والتهديدات التي تصدرها هذه
الدول مستقبال ،وسيق ّوض كذلك نظام تفتيش
الربنامج النووي االيراين ومراقبته ،ما سيمثل
بدوره مصدرا جديدا للرصاع يف الرشق االوسط
وخارجه.
اخفق االوروبيون يف اقناع الرئيس االمرييك
دونالد ترامب بتغيري موقفه املتشدد من
االتفاق النووي ،بعدما ف ّوضوا اىل الرئيس
الفرنيس اميانويل ماكرون مهمة اقناع الرئيس
االمرييك اما بالتخيل عن نسف االتفاق او تأجيل
اتخاذ قرار نهايئ يف شأنه ،مع السعي اوروبيا

اىل توفري ضامنات حيال سلمية الربنامج النووي
االيراين ،وايضا يف شأن برامج طهران الصاروخية
البالستية وسياستها االقليمية ...لكن ترامب
ابدى تصميام عىل االنسحاب من االتفاق
النووي ،ويريد التفاوض االورويب عىل اتفاق
جديد محددا اربع مسائل اساسية:
 اعادة النظر يف عدد من فقرات االتفاق التيتنص عىل سقوط فاعلية بعض االجراءات
الخاصة بالنشاطات النووية االيرانية يف حلول
عام  2025و ،2030او املهل التي تحتاج اليها
ايران للتوصل اىل تصنيع القنبلة النووية يف حال
قررت الخروج من االتفاق.
 فتح كل املواقع االيرانية مبا فيها العسكريةامام مفتيش الوكالة الدولية للطاقة النووية.
 تحجيم الربنامج البالستي االيراين. تغيري جذري لسياسات ايران االقليمية يفالخليج ودول عربية اخرى ،مثل اليمن وسوريا
والعراق ولبنان.
يثبت الرئيس االمرييك من خالل مامرسته
وسياسته امرين:
• االول انه "يهدد وينفذ" وانه ما قطع تعهدا
اال التزمه .هذا ما حصل يف موضوع نقل
السفارة االمريكية اىل القدس واالعرتاف بها
عاصمة الرسائيل ،وهذا ما يحصل االن يف
موضوع االتفاق النووي االيراين الذي كان هدد
باالنسحاب منه ونفذ تهديده...
• االمر الثاين ان ترامب ماض قدما يف تدمري االرث
السيايس الخارجي للرئيس السابق باراك اوباما،
وها هو االن يطوي الصفحة االهم من كتابه
الرشق اوسطي ويلغي االنجاز االهم يف عهده
وهو االتفاق النووي مع ايران ،معيدا العالقة

معها اىل ما قبل اوباما ،واىل حالة املواجهة واسوأ
مام كانت عليه ،ومعيدا العالقة مع ارسائيل اىل
سابق عهدها من االلتزام الكامل بامنها القومي،
و"الرشاكة" مع السعودية مع زخم اقوى،
ومعيدا السياسة االمريكية اىل مسارها الطبيعي
بعدما سجلت جنوحا ملصلحة ايران.
ما يريده ترامب من الغاء االتفاق النووي يكمن
يف افتتاح مرحلة جديدة يكون عنوانها تطويق
ايران واضعافها ووقف انشطتها ومرشوعها
التوسعي يف املنطقة.
يظهر ترامب ايضا ميزة ثالثة هي العناد واالنانية
يف تفكريه وسلوكه ،وانه ال يقيم وزنا للحلفاء
االوروبيني .وعىل الرغم من الزيارات املتالحقة
التي قام بها قادة فرنسا واملانيا وبريطانيا اىل
واشنطن ،ومناشداتهم ترامب املحافظة عىل
االتفاق النووي ،فان الرئيس االمرييك اتخذ
املوقف الذي يراه مناسبا وهو متزيق االتفاق
واعادة العمل بالعقوبات االمريكية املرتبطة
بالربنامج النووي االيراين .مل يعد امام االوروبيني
اال التح ّول يف اتجاه طهران القناعها بالبقاء داخل
االتفاق ،واالستمرار يف التزاماتها وعدم التذرع
باالنسحاب االمرييك وعدم العودة اىل تخصيب
اليورانيوم ،واقناعها ايضا بفتح مفاوضات
جديدة يف شأن برامجها البالستية والصاروخية
وسياستها االقليمية املزعزعة لالستقرار.
تحول االوروبيون ،الواقعون بني املطرقة
االمريكية والسندان االيراين ،من اقناع واشنطن
بعدم االنسحاب من االتفاق النووي اىل اقناع
طهران باملحافظة عليه .يراهن االوروبيون
عىل حاجة ايران اىل استمرار العمل باالتفاق
واستمرار االوروبيني يف تطبيع عالقاتهم
االقتصادية والتجارية واالستثامرية معها ،من
دون الرضوخ لالوامر االمريكية .لكن ايران
تراودها فكرة االنسحاب من االتفاق النووي
النها غري متيقنة من موقف االوروبيني وقدرتهم
عىل تأمني مصالحها وتقديم الضامنات التي
تطلبها .ايران تريد التفاوض رسيعا مع الدول

اوروبا واقعة بني املطرقة االمريكية والسندان االيراين.

ايران غري متأكدة من استمرار االتفاق من دون الواليات املتحدة.

االوروبية املوقعة عىل االتفاق ومع روسيا
والصني ،ملعرفة مدى قدرة هذه الدول عىل
ضامن مصالحها بعد االنسحاب االمرييك من
االتفاق النووي ،ومدى امكان استمرار االتفاق
من دون الواليات املتحدة .فاذا مل يعد يف امكان
ايران ان تبيع النفط وتنقل اموالها وتجلب
استثامرات من الخارج ،لن يكون هناك اتفاق
ولن تكون مثة التزامات من جانبها...
من الواضح ان الجانب االقتصادي هو املحرك
واملحدد للموقف االيراين ،وانه االكرث اهمية
من القضايا االخرى يف االتفاق ،كام تبني ان
مباحثات االوروبيني مع واشنطن ركزت عىل
اقناع ترامب باستثناء الرشكات االوروبية
والصينية من العقوبات.

يف الواقع ،فان املناقشات الجارية حاليا بني
الدول االوروبية وايران ليست اقل تعقيدا
مام شهدته مفاوضات االتفاق النووي التي
استغرقت سنوات ،وهي تحتاج اىل تنازالت
ايرانية حقيقية ،وليس اىل عملية تجميل القناع
الرئيس االمرييك بالبقاء يف االتفاق والتجديد
لتعليق العقوبات .اعلنت ايران عرب وزير
خارجيتها محمد جواد ظريف ان ال بديل من
االتفاق النووي ،وهو غري قابل للتعديل ،وابرز
ما اقرتحته وعرضته:
• انها ميكن ان تبقى متمسكة باالتفاق عىل
الرغم من انسحاب واشنطن ،رشط ان يتمسك
به االوروبيون وان يستمروا يف تطبيع عالقاتهم
االقتصادية معها.

• انها ال متانع يف طرح ملف سالحها الصاروخي
رشط ان يكون يف اطار اقليمي ،اي ان يطرح
كذلك موضوع السالح الصاروخي لدول املنطقة.
• كبادرة حسن نية ،بدأت مناقشات مع
االوروبيني الثالثة يف شأن امللف اليمني وميكن
لهذه البادرة ان تتطور.
• ان طموحها يف الوقت الحارض هو تأجيل
اتخاذ قرار يف شأن االتفاق النووي افساحا يف
املجال امام مزيد من املشاورات واالتصاالت.
ايا يكن الرد االيراين عىل القرار االمرييك ،فان
منطقة الرشق االوسط دخلت يف مرحلة جديدة
شديدة التوتر والتازم ،وسط رصاعات قامئة
وتعقيدات مزمنة ومشاريع آتية ...روسيا التي
حذرت من عواقب وخيمة ،مقتنعة بأن تحركات
واشنطن هدفها تكثيف الضغوط عىل طهران
وليست مرتبطة بالربنامج النووي ،ومتخوفة من
ان تشكل اثارة ملف ايران النووي عنرصا من
عنارص تصعيد املواجهة اقليميا مع طهران ،ومن
تأثريات سلبية عىل الوضع يف سوريا.
اما ارسائيل التي تصفق لرتامب وقراره الشجاع
والصحيح بالغاء "االتفاق الكارثة" ،فانها تعترب
ان هذا القرار يخدم االمن القومي الرسائيل
النه سيؤدي اىل وقف التدهور يف املنطقة وكبح
جامح ايران ونفوذها.
تراهن ارسائيل عىل ان تساهم عودة العقوبات
اىل الضغط عىل الشارع والرأي العام يف ايران
للتحرك ضد النظام ،وحمله عىل الرتاجع عن
سياساته االقليمية ...وينتظر االرسائيليون تفاقام
يف مشكالت ايران االقتصادية ،عىل ان يتدحرج
ذلك يف اتجاه بلورة رأي عام داخيل ضاغط عىل
النظام االسالمي لتقديم تنازالت جوهرية تتصل
بخياراته االسرتاتيجية ،مبا يف ذلك دعم حزب
الله وحامس واقامة واجود عسكري دائم يف
سوريا ...هذا الرهان عىل تطورات داخل ايران،
يكمله رهان آخر عىل تطورات خارجها وعىل
مسار تصادمي بني ايران وامريكا يف املنطقة.
هكذا ،فان الحسابات االرسائيلية تتحرك بني حد
ادىن هو فرض طوق اقتصادي عىل ايران من
العقوبات واملضايقات االقتصادية واملالية لن
يكون فعاال اال اذا انضمت اوروبا اىل العقوبات
االمريكية ،وحد اقىص هو استدراج الواليات
املتحدة اىل حرب مع ايران او اىل تغطية اي
حرب ارسائيلية معها.
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المواجهات ستظل مضبوطة ومح ّددة في حجمها وأهدافها

حرب إسرائيلية ـ إيرانية في األفق السوري ...ولكن

مزيد من التوتر بني ايران وارسائيل يف سوريا يف سياق مسار تصادمي ،ومزيد
من التدهور عىل الحدود السورية ـ االرسائيلية التي شهدت تطورات عسكرية
زادت خطورة الوضع .التدهور بدأ عندما قصفت ارسائيل قاعدة جوية ايرانية قرب
دمشق تعرف باسم "يت فور" ،وزاد حدة وسوءا عندما ردت ايران بقصف املنطقة
الحدودية من الجوالن

للمرة االوىل منذ تفجر الحرب السورية ،تقوم
ايران برد عسكري مبارش ضد ارسائيل .وللمرة
االوىل منذ عام  1973يحدث هذا الخرق الكبري
والنوعي لحال الهدوء وقواعد االشتباك يف هضبة
الجوالن.
يف ارسائيل شبه اجامع عىل رضب ايران يف سوريا،
وعدم السامح لها برتسيخ اقدامها مهام بلغ الثمن،
كام قال وزير الدفاع افيغدور ليربمان .للمرة االوىل
منذ سنوات ،اتخذ قادة جميع االجهزة االمنية يف
ارسائيل موقفا مؤيدا للخطاب السيايس للحكومة
يف ما يتعلق بالنشاط االيراين يف سوريا ،وابدوا يف
االسابيع االخرية موقفا حازما ومتشددا وموحدا
يرمي اىل صد الوجود االيراين ودفع طهران اىل
سحب قواتها ،ومنع النفوذ االيراين العسكري
يف سوريا باي شكل .ووفقا لتقديرات الجيش

ارسائيل ادركت صعوبة استدراج االمريكيني اىل الحرب.

االرسائييل ،فان نحو  2000من املستشارين
واملقاتلني االيرانيني يتمركزون يف سوريا ،ونحو
 7500مقاتل من حزب الله ،وحواىل  9االف
من افراد امليليشيات من العراق وافغانستان
وباكستان.
يرى السفري االمرييك السابق يف سوريا روبرت فورد
ان الحرب بني ارسائيل وايران يف سوريا باتت
امرا ال مفر منه .ال يعرف احد متى  -عىل وجه
التحديد  -ستنشب هذه الحرب .لكن املوقف
الراهن بني ارسائيل وايران يتغري ويختلف بوترية
رسيعة.
يضيف" :يساور الجانب االرسائييل القلق يف شأن
الهجامت الصاروخية الهائلة االتية من سوريا
ولبنان التي قد تطغى عىل الدفاعات االرسائيلية
املضادة للصواريخ .كام يساورهم قلق مامثل

من انه يف اي مواجهة برية ،سيضطر الجيش
االرسائييل اىل خوض حرب ،ليس ضد حزب الله
اللبناين فحسب ،وامنا ضد املقاتلني من امليليشيات
العراقية ،ورمبا ضد "فيلق القدس" االيراين ذاته".
ارسائيل تجد نفسها معنية بتوجيه رضبات
منتقاة ،اوال لردع االيرانيني عن تنفيذ وعيدهم
وخرق قواعد االشتباك ،وثانيا الضعاف هيبة
االيرانيني واظهارهم غري قادرين عىل الرد ،وثالثا
لحرشهم واستدراجهم اىل رد فعل غري محسوب،
يكون ذريعة الدخالهم يف سجال ناري يف توقيت
ال يبدو مناسبا لطهران ،رابعا وقد يكون االهم
منع االيرانيني ومعهم حزب الله من القيام بعملية
عسكرية باملشاركة مع الجيش السوري يف جنوب
سوريا عىل حدود الجوالن.
توحي ارسائيل بانها اتخذت قرارها مبواصلة
مهاجمة اهداف ايرانية يف سوريا حتى لو كلفها
ذلك الدخول يف مواجهة عسكرية مبارشة مع
ايران .لكنها تستبعد مبادرة ايران اىل شن حرب
وتراه احتامال ضعيفا الن االيرانيني يدركون
ضعفهم النسبي يف املنطقة يف مقابل ارسائيل،
وليس من مصلحتهم حاليا دفعها اىل شن هجوم
واسع ضد منشآتها وقواعدها يف سوريا.
ايران التي تتحسس الضغوط االرسائيلية لالبتعاد
من املثلث السوري ـ اللبناين ـ االرسائييل ،واالنتقال
اىل منطقة الحدود العراقية ـ السورية ،تدرس
خياراتها بدقة وعناية ،وتدرك ان االمريكيني هم
الذين يقفون وراء االندفاعة االرسائيلية ،مع
انهم ما زالوا يتخبطون يف سوريا وليست لديهم
اسرتاتيجيا واضحة.
ما ارادته ايران من وراء ردها املحدود هو اعادة
تثبيت قواعد االشتباك مع ارسائيل يف سوريا،
الشعارها بأنها ليست مطلقة اليدين يف شن
رضبات وغارات عىل حزب الله واهداف ايرانية.
لكن طهران تتفادى الوقوع يف فخ حرب واسعة،
وال مصلحة لها يف حرب اقليمية تعرض مكتسباتها
وانجازاتها يف سوريا للخطر .وهذا ما ينطبق ايضا
عىل روسيا التي تستفيد من مناوشات وتوترات
بني ارسائيل وايران لتعزيز نفوذها ودورها ،لكنها

روسيا تستفيد من املناوشات وتترضر من حرب تطيح انجازاتها.

املترضرة االوىل من حرب ميكن ان تقع بني هاتني
الدولتني .يف حال وقعت ،فانها تنسف مجمل
الوضع يف سوريا وتعرض ما انجزته موسكو منذ
ثالث سنوات لخطر الضياع والتبدد.
يجد االرسائيليون انفسهم يف مواجهة معضلة
جديدة ،اذ كانوا يأملون يف يف ان تتمكن روسيا
من اقناع ايران بتقليص وجودها العسكري يف
سوريا ،ثم االنسحاب متاما بعيدا من الحدود
االرسائيلية .مل يكن الجانب الرويس مستعدا او
قادرا عىل مامرسة هذا القدر من الضغوط عىل
طهران .بدال من ذلك ،يبدو ان روسيا متقبلة  -ان
مل تكن مرحبة  -بحالة من املناوشات املحدودة
بني ارسائيل وايران داخل سوريا ،حيث تزيد هذه
املناوشات من النفوذ الرويس لدى كل من ارسائيل
وايران ،ولكن الجانب الرويس ال يرغب يف خروج
هذه املناوشات عن السيطرة يف اي حال من
االحوال.
يف املحصلة ،توصلت ارسائيل اىل اقتناع بأن الرهان
عىل دور رويس مانع للنفوذ االيراين يف سوريا هو
رهان يف غري محله ،وان الروس يساعدون االيرانيني
عىل تثبيت وجودهم ويترصفون من خلفية انهم
غري معنيني بأمن ارسائيل ومصالحها وبرضر
وخطر ايران عليها .تدرك يف املقابل ان موسكو
غري مستعدة لكبح جموح ايران وطموحها يف
سوريا ،وغري مستعدة ايضا للجم ارسائيل وثنيها
عن توجيه رضبات وغارات ضد اهداف ايرانية،
وهذا ما يتيح لها هامش تحرك عسكري جوي.
لكن االقتناع االرسائييل الثاين الذي ال يقل اهمية،
هو ان ادارة الرئيس االمرييك دونالد ترامب ال متلك
حتى االن اسرتاتيجيا واضحة ونهائية يف سوريا،

ايران تريد تثبيت قواعد
االشتباك وتتفادى فخ
الحرب الواسعة
وتبدو ميالة اىل االنسحاب اكرث من التورط .لكن
مثة تقاطعات حاليا ضد ايران وحزب الله وغطاء
امريكيا لرضبات من هذا النوع .يف النتيجة ،ادركت
ارسائيل ان عليها ان تأخذ امورها وتؤمن مصالحها
بيدها ،وان ال تنتظر شيئا مهام من الواليات
املتحدة او روسيا .شهر العسل مع الروس شارف
عىل نهايته ،واستدراج االمريكيني اىل حرب واسعة
يف سوريا غري ممكن.
اجواء حرب يف املنطقة ،والحرب الباردة
بني روسيا وامريكا تضاف اليها حرب ساخنة
بني ايران وارسائيل يف سوريا .لكن رغم كل
املؤرشات واملظاهر التي توحي بقرب انفجار
الوضع عىل نحو واسع ،ميكن التأكيد او الرتجيح
بأن هذه املواجهات لن تتطور ولن تتدحرج اىل
حرب شاملة ،وامنا ستظل مضبوطة ومحددة
يف حجمها واهدافها .تحت سقف مواجهة
مفتوحة بني ايران وارسائيل يف سوريا ستتكرر
ايضا مواجهات مضبوطة ومحددة .واذا كانت
ارسائيل ال توقف غاراتها ورضباتها يف سياق
خطة منع اقامة وجود عسكري ايراين دائم يف
سوريا ،فان ايران لن تقف مكتوفة االيدي وامنا
سرتد كل مرة ردا موضعيا باستهداف خطوط

ومراكز الجيش االرسائييل يف الجوالن من دون
"التوغل" يف العمق االرسائييل.
هكذا ،فان قواعد االشتباك الجديدة تكون استقرت
عند هذا الحد ،وحيث ان الطرفني ال ميتلكان رغبة
ومصلحة يف الذهاب اىل الحرب:
• ارسائيل التي تعاين من هشاشة وعدم جهوز
جبهتها الداخلية ،تريد دفع ايران ال اىل الحرب
وامنا اىل التنازل عن مرشوعها العسكري يف سوريا
واالبتعاد من حدودها.
• وايران التي تعاين من اوضاع داخلية اقتصادية
صعبة ،تريد عرب ردها ال استفزاز ارسائيل وجرها
اىل الحرب ،وامنا اقامة قوة ردع يف وجهها وتقييد
حركتها واشعارها ان عملياتها الجوية يف سوريا لن
تكون نزهة ولن متر من دون رد.
هكذا ،فان املبارزة االكرب حجام التي جرت منتصف
الشهر املايض بني ايران وارسائيل يف سوريا ،تبدو
نهاية جولة اكرث مام هي بداية حرب .الدولتان
وصلتا اىل الخط االحمر ،واي تجاوز اضايف ميكن
ان يؤدي اىل السقوط يف الهاوية وحرب ال يريدانها
واىل وضع خارج السيطرة.
لكن االهم من كل ذلك ،ان الواليات املتحدة
وروسيا تلعبان دورا اساسيا يف منع االنزالق اىل
الحرب التي ال ميكن ان تقع اذا مل تشاركا او مل
تتورطا فيها.
واشنطن متارس ضغوطا كبرية عىل ايران :من جهة،
ضغوط االنسحاب من االتفاق النووي والعودة اىل
العقوبات لحملها عىل الدخول يف مفاوضات حول
اتفاق جديد .ومن جهة اخرى ،ضغوط التلويح
مبساندة ارسائيل يف اي حرب مقبلة لردع ايران
عن قصف ارسائيل والتسبب بحرب واسعة يف
املنطقة.
اما روسيا ،فهي متارس ضغوطا ديبلوماسية عىل
ايران وارسائيل للتهدئة والكف عن التفكري يف
حل الرصاع بينهام يف سوريا من طريق الحرب .يف
الواقع ،ان موقف موسكو دقيق ويسوده الغموض
البناء .واذا كان رئيس الوزراء االرسائييل بنيامني
نتنياهو بعد لقائه الرئيس الرويس فالدميري بوتني
قبل اسابيع اوحى بأن ليس هناك من مامنعة
روسية لقيام ارسائيل برضب اهداف ايرانية يف
سوريا ،فان ايران تبدو واثقة من روسيا وتحدثت
عن محاوالت امريكية ـ ارسائيلية فاشلة لاليقاع بني
روسيا وايران يف سوريا.
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المونديال واألولمبياد عبر التاريخ يجمعان الشعوب ويفرقانها

الرياضة والسياسة :متى يكون الشيطان ثالثهما؟

افتتاح فعاليات كأس العامل لكرة القدم يف روسيا يف  14حزيران ،مناسبة جديدة لرصد الجدل املتجدد منذ قرون حول العالقة
بني الرياضة والسياسة ،وايهام تخدم االخرى ،ومدى جواز ذلك اخالقيا .لكنها ايضا مناسبة للتأكيد عىل ان السياسة كثريا ما
شوهت الرياضة ،مبا يفرتض ان يكون فيها من نبل ومحبة واخالق

اوملبياد برلني كانت اول دورة اوملبية تتم مقاطعتها.

ال يوجد تاريخ محدد لبداية الرياضة
املنظمة .ذلك انها تطورت تدريجا مع
تطور االنسان وحياته وانتظام مجتمعاته.
لكن املؤرخني يكادون يجمعون عىل ان

الرياضة بالشكل االوملبي ،بدأت تتخذ شكال
تنظيميا متعارفا عليه خالل عصور االغريق،
عىل الرغم من انهم يقرون بأن النشاطات
الرياضية بدأت يف تجمعات برشية مختلفة

نشيد رياضي
اقتبس اول نشيد يف الدورة االوملبية االوىل" ،دورة اثينا" يف العام  ،1896عن انشودة رياضية اغريقية
قدمية ،كتبه الشاعر كوستيس باالماس يقول" :يا عبقري القدم االزيل ،والد الصحيح والجميل والخري،
انزل اىل هذه االرض وتحت هذه السامء ،الشاهدتني عىل مجدك ،انرنا بشعاعك".

قبل ذلك مبئات السنني.
من اجل ارضاء االله زيوس ،وباسمه،
وبالتايل باسم ملوك االغريق الحاكمني،
نظمت مجموعة من الرياضات التي كانت
تتضمن املالكمة وسباق العربات وسباق
الخيل ورمي الرمح ورمي القرص والقفز
وسباق الجري واملصارعة.
جرى ذلك التنظيم يف منطقة جبل اوملبيا،
يف اليونان القدمية ،خالل عهد الحاكم
بيسرتاتيس حواىل  600سنة قبل امليالد.
بطبيعة الحال ،كانت هذه الرياضات تنفذ

باوامر من امللك السعاد االلهة وارضائها.
لكنها كانت تنظم ايضا ملصلحة امللك
نفسه ،وهنا مكمن الجدل التاريخي حول
الرياضة والسياسة .كثريون يقولون ان
الرياضة اذا سخرت ملصلحة امللك ،تخرج
عن مبادئها واخالقياتها .اذ انه اضافة
اىل اعدادها ملجتمعات سليمة ومؤهلة
جسديا وصحيا ،يفرتض فيها ان تساهم يف
تقارب الناس واملجتمعات والدول .لكن
التجارب اظهرت ايضا ان ملوك االغريق
ومن بعدهم الرومان ،وصوال اىل عرصنا
الحديث ،استغلوا الرياضات املتنوعة
بطرق ميكيافيلية ،من بينها الهاء شعوبهم،
واضفاء العظمة عىل حكمهم ،وابراز قوة
امللك والحاكم ،ويف احيان كثرية لكرس هيبة
خصومهم او اعدائهم.
يف اليونان القدمية عىل سبيل املثال ،كان
الفائز يف احدى الرياضات املنظمة ،يتم
متجيده يف كل املدن التي يحكمها امللك
اليوناين الذي كان يحرص عىل ان ترتافق
البطوالت الرياضية مع مجموعة نشاطات
متزامنة معها ،من بينها الطقوس الدينية
املتنوعة كتقديم القرابني وغريها ،وابرام
معاهدات وتحالفات سياسية وتوقيع
اتفاقات تجارية.
مبعنى اكرث وضوحا ،مل تكن الرياضة يف
تلك العهود تنشد القيم االخالقية املفرتض
ان تتميز بها ،او كام يجري تصويرها يف
عرصنا الحايل .يف تلك الحقبات التاريخية،
كان الدم ،والكثري منه ،هو ما يشبع غرائز
الجمهور ...وامللك .لهذا ،فان رياضات
كاملصارعة واملبارزة وقتال الحيوانات
املفرتسة التي كانت تنتهي باملوت ،كانت
ترتك صداها العميق يف حامسة الجامهري،
بل ولدى امللك وضيوفه.
كان بعض امللوك واالمراء يف روما يتباهون
مبا ميتلكون من مصارعني من "العبيد" ،من
االقوام االخرى الذين كانوا يزجون بهم يف
حلبات املصارعة واملوت ،ويتنافسون يف
ما بينهم احيانا ،فاذا ما انترص مصارعهم،
احتفل امللك او االمري بعظمته وقوته.
ليك تكتمل صورة االستغالل السيايس
للرياضة ،وقعت هذه الحادثة التاريخية يف

رياضيون ثم سياسيون
دخل العديد من الرياضيني عامل السياسة بعد اعتزالهم ،لعل اكرثهم شهرة بالنسبة اىل كثريين ارنولد
شوازنيغر ،بطل كامل االجسام واملمثل السيناميئ الحقا الذي فاز بحاكمية والية كاليفورنيا ما بني
اعوام  2003و .2011لكن الحقيقة ان اكرب انجاز سيايس يحققه ريايض سابق ،كان لالعب كرة
القدم الليبريي جورج ويا الذي فاز يف العام  2017باالنتخابات الرئاسية يف بالده ،ليكون اول رئيس
بخلفية رياضية يف تاريخ البالد.
جورج ويا كان افضل العب يف العامل يف العام  ،1995وافضل العب يف افريقيا ثالث مرات ،وهداف
ابطال اوروبا العام  ،1995وفائز بالكرة الذهبية.
اىل جانب هاتني الشخصيتني ،هذه بعض اسامء رياضيني انتقلوا اىل السياسة:
• روماريو :العب كرة قدم برازييل سابق .اصبح نائبا يف العام  2010وسيناتورا يف العام .2014
• عمران خان :العب الكريكيت الباكستاين احد املع الالعبني التي عرفتهم مالعب الكريكيت يف
العامل ،وكابنت منتخب باكستان الفائز ببطولة العامل  .1992اسس حزب "حركة االنصاف".
• طاهر ابو زيد :العب كرة القدم مرصيّ ،
عي يف متوز  2013ممثال عن حزب الوفد الجديد وزيرا
للرياضة يف حكومة حازم الببالوي.
• نوال املتوكل :العداءة املغربية العاملية وبطلة اوملبياد لوس انجلس يف العام  1984يف سباق
الـ ،400كانت اول امرأة عربية واول امرأة افريقية تحرز ميدالية اوملبية .تولت منصب وزيرة
الشباب والرياضة يف املغرب عام  2007ممثلة حزب التجمع الوطني لالحرار.
• املصارع االمرييك جييس "ذي بدي" فنتورا الذي خاض غامر السياسة وانتخب رئيسا لبلدية بروكلني
بارك يف والية مينيسوتا بني  ،1995 - 1991كام انتخب حاكام ملينيسوتا.
• املالكم االوكراين فيتايل كليتشكو الذي اصبح نائبا وعمدة مدينة كييف.
• االوكراين سريغي بوبكا ،قافز بالزانة الذي اصبح نائبا ما بني اعوام  2002و.2006
• املالكم الفيلبيني ماين باكياو الذي اصبح نائبا.
• العب كرة السلة االمرييك دايفيد بينغ الذي اصبح عمدة مدينة ديرتويت ما بني اعوام  2009و.2013
• العب كرة القدم الجورجي كاخا كاالدزه الذي اصبح نائبا يف العام  2012ووزيرا للطاقة واملوارد الطبيعية.
• العب كرة القدم االيطايل جياين (جيوفاين) ريفيريا ،وهو احد اعظم نجوم الكرة االيطالية ،واحد املع
واشهر من ارتدى قميص نادي "آ يس ميالن" االحمر واالسود وقمصان منتخب ايطاليا .يف العام 1986
دخل عامل السياسة وانتخب نائبا واعيد انتخابه مرات عدة ،ثم ّ
عي نائبا لوزير الدفاع.
اىل ذلك ،هناك العداء الربيطاين سيباستيان كو صار نائبا ما بني اعوام  1992و ،1997وآري فاتانن
وهو سائق رايل فنلندي صار نائبا يف العام  ،2004والعب كرة املرضب الرويس مارات سافني الذي
صار نائبا يف العام  ،2011والعب الكريكيت الرسي النيك ساناث جاياسوريا الذي انتخب نائبا العام
 2010ثم ّ
عي وزيرا يف الحكومة.

العام  393ميالدي ،عندما امر االمرباطور
الروماين ثيودوسيوس االول بالغاء االلعاب
االوملبية لتعزيز قاعدته الدينية املسيحية،
اذ اعترب انها رياضات من عهد الوثنية ال
تليق باالمرباطورية ،متاما كام فعل مبكتبة
االسكندرية ،اعظم مكتبة يف التاريخ ،حيث
امر بحرقها الحتوائها عىل تعاليم وكتب
ومخطوطات وثنية.
مل تسلم كرة القدم ،واملونديال تحديدا،
وهي اللعبة التي اعتمدت رسميا عىل
مستوى العامل يف بداية القرن العرشين ،من

السياسة والسياسيني الذي شاهدوا كيف
اصبحت اللعبة االكرث شعبية عىل مستوى
العامل.
يف مونديال العام  1938الذي اقيم يف فرنسا،
امر الزعيم االيطايل الفايش بنيتو موسوليني
منتخب بالده بارتداء الزي االسود ،للتباهي
بفرق القمصان السود املوالية له ،واداء
التحية الفاشية قبل بداية املباريات .وعاد
الطليان بكأس البطولة.
قبله ،يف العام  ،1936كان الزعيم االملاين
هتلر قد ّ
سخر كل جهود الرايخ

53

54

عدد  - 57حزيران 2018

عدد  - 57حزيران 2018

"مباراة العار" ،ليخرجا منتخب الجزائر من
املنافسة يف املونديال.
يف العام  ،2008حدثان مهامن ترافقا مع
االوملبياد التي استضافتها الصني .االول
ان واشنطن كادت تقاطع بسبب احباط
الصينيني عملية تجسس جوية كان
االمريكييون يقومون بها يف سامء البالد.
والثاين ،ان رئيس الوزراء الرويس وقتها
فالدميري بوتني كان يحرض االلعاب االوملبية
عندما اندلعت الحرب مع جورجيا.
االمريكيون كانوا هددوا الروس ايضا
مبقاطعة اوملبياد موسكو يف العام ،1980
احتجاجا من الرئيس االمرييك جيمي كارتر
عىل الغزو السوفيايت الفغانستان قبل ذلك
بسنة .وفيام قاطع االمريكيون االوملبياد ،اال
ان اجامعا يف اوروبا للحذو حذو االمريكيني،
مل يتحقق .كام ان دوال عدة حول العامل
رفضت االستجابة للضغوط االمريكية.
كان من الالفت ان قرارات من حكومات
باملقاطعة ،مل تلزم االتحادات الرياضية
بصفتها املستقلة واملنتخبة يف تلك الدول،
بالغياب عن مباريات موسكو .استخدم
كارتر املالكم العاملي محمد عيل كالي يف
مهمة سياسية ،مل يكتب لها النجاح ،القناع

ملوك االغريق والرومان استغلوا الرياضات اللهاء شعوبهم.

الستضافة االوملبياد ،الحدث الريايض
االبرز عىل مستوى العامل يف ذلك الوقت.
مل يكن الزعيم النازي سيجد فرصة اكرث
مالءمة للرتويج لعظمة املانيا وقوتها امام
مندويب والعبي  50دولة مشاركة .رفعت
اعالم النازية يف شوارع املدن ويف املالعب
الرياضية ،وصدحت الحناجر باناشيد
الرايخ الثالث ،وتفوق الرياضيون االملان
عىل نظرائهم االمريكيني واالوروبيني يف عدد
امليداليات الذهبية والفضية والربونزية.
كانت تلك املرة االوىل التي تنقل فيها وقائع
املباريات عىل الهواء مبارشة تلفزيونيا.
رسالة هتلر وصلت ،وكان االتحاد السوفيايت
املقاطع الوحيد بني القوى الكربى للضيافة
االملانية املسيسة.
باالضافة اىل انها كانت اول حدث ريايض
يبث تلفزيونيا ،فان اوملبياد املانيا كانت

االمبراطور الروماني
ثيودوسيوس امر بالغاء
االلعاب االوملبية
من اجل ارضاء االله
زيوس نظمت مجموعة
من الرياضات

اول دورة العاب اوملبية يقرتح سياسيون
مقاطعتها ،خصوصا يف داخل الواليات
املتحدة واوروبا ،بسبب االتهامات اىل
برلني بانتهاك حقوق االنسان .لكن الدعاية

النازية كانت من القوة بحيث انها تغلبت
عىل تلك االصوات ،خصوصا بعد فشل
مدينة برشلونة االسبانية يف استضافة
االلعاب بسبب اندالع الحرب االهلية
االسبانية يف العام .1936
يف كل االحوال ،لن متيض سوى سنوات
قليلة ،حتى اندلعت الحرب العاملية
الثانية ،بعدما شاهد العامل الجربوتني االملاين
وااليطايل من بوابة الرياضة املحببة اىل
قلوب ماليني الناس حول العامل 50 .مليون
انسان ماتوا يف الحرب .كان عىل العامل ان
ينتظر  12سنة ،من مونديال العام 1938
اىل العام  ،1950الستئناف تنظيم بطولة
العامل يف كرة القدم.
مل يتوقف تداخل السياسة والرياضة .يف
العام  ،1982تآمرت املانيا مع "شقيقتها"
النمسا ،بلعب مباراة شكلية ،سميت

دول افريقية باالنضامم اىل املقاطعني
ملوسكو.
اخريا ،اندلعت ازمة سياسية بني روسيا،
منظمة مونديال  ،2018وبني بريطانيا
التي اتهمتها مبحاولة التسميم الغامضة
للعميل املزدوج السابق سريغي سكريبال.
لن يسافر ممثلو الحكومة الربيطانية
واعضاء من االرسة امللكية الربيطانية
لحضور املونديال الرويس ،التزاما بقرار
من الحكومة الربيطانية .اثريت دعوات يف
انحاء اوروبا ملقاطعة املونديال تضامنا مع
لندن يف وجه موسكو ،يف مقابل اصوات
املانية نادت مثال بتغليب جسور الحوار
بني الشعوب عىل حروب الكبار .مع ذلك،
هناك توقعات بأن يكون حضور السياسيني
عىل مقاعد كبار الزوار والضيوف محدودا.
ال يبدو ان هذه الحلقة من التداخل بني
الريايض والسيايس لها نهاية ،وهناك من
يقول انها كام كانت يف املايض البعيد،
ستكون يف املستقبل ايضا .اال ان انصار
الرياضة يقولون انها ليست ديانة وال مذهبا
سياسيا ،وامنا قيمة انسانية ،تجمع الناس من
كل املشارب االجتامعية والثقافات ،باسم
املحبة والخري ،وبلغة واحدة وممتعة ايضا.

واذا كانت الرياضة اكتسبت قدرة عىل
التقريب بني الشعوب ،ومع ذلك ،يتساءل
كثريون عام اذا كانت الرياضة تستخدم
اللهاء الناس عن قضاياهم الحقيقية ،كأنها
"افيون الشعوب" .يالحظ كثريون ان انكفاء
الشباب عن النشاط الحزيب ،من بني اسبابه
يف العامل العريب عىل سبيل املثال ،تعاظم
مثري لالنتباه لرعاية الزعامء والحكومات
للنشاطات الرياضية واالندية ،فيام ترتدى
املستويات املعيشية واالوضاع االقتصادية
والسياسية يف عموم البالد ،وتتزايد رشائح
الشباب نسبة اىل السكان ،وتتفاقم بينهم
يف الوقت ذاته نسب البطالة.
املشكلة بهذا املعنى ،ليست يف الرياضة
ذاتها ،مبا متثله من قيمة انسانية .وال
املشكلة يف السياسة مبا متثله من انتهازية
ومصالح ،وابتعاد من االخالق يف احيان
كثرية .املشكلة ان كل ما يتصل بشؤون
الناس والعامة ،هو شأن سيايس حتام.
املسألة هي ان تداخلهام كان ميكن ان
يكون مقبوال وبديهيا ،لكن التوظيف
السيايس الضيق االفق ،هو املشكلة ،وهو
ما يجرد الرياضة والرياضيني ،من ميداليات
االخالق والجدارة.

ترامب والرياضة
من االخبار املتداولة حول قيام كل من الواليات املتحدة
وكندا واملكسيك باالعالن عن خطتهم التقدم مبلف ترشيح
مشرتك الستضافة مونديال العام  ،2026والتي سيشارك
فيها للمرة االوىل  48منتخبا ،ما قد يشكل سابقة تاريخية
بخوض املنافسة العاملية يف ثالث دول ،ان الرئيس االمرييك
دونالد ترامب قد يكون السبب!
يقول محللون رياضيون ان اختيار الواليات املتحدة للرتشح
املشرتك يعود اىل مجموعة من الهواجس السياسية ،خصوصا
وان عالقة ترامب متوترة مع العديد من الدول ،وهو ما قد
يعرقل ترشح الواليات املتحدة وحدها عىل الرغم من توافر
جميع املؤهالت واالمكانات التنظيمية واملالية.
وقال رئيس االتحاد االمرييك لكرة القدم سونيل غواليت:
"هذا يوم مهم بالنسبة اىل كرة القدم .نعتقد ان هذا هو

القرار الصحيح بالنسبة اىل منطقتنا ورياضتنا" ،مضيفا ان
امللف املشرتك يجعل الرتشيح اكرث قوة ،وموضحا "يف الدول
الثالث لدينا  50ملعب كرة قدم تتالءم مع معايري االتحاد
الدويل لكرة القدم ،ولدينا البنية التحتية الفندقية .هذا
ايضا رمز وحدة ايجايب بشكل كبري يف العامل حيث نعيش
حاليا".
معلوم ان ترامب اثار ازمة سياسية كبرية مع املكسيك حيث
يتوعد بشكل دائم ببناء جدار حدودي فاصل بني البلدين،
وينقل عنه كرث استخدامه لالوصاف الشائنة بحق املهاجرين
الفقراء من املكسيك.
رئيس االتحاد االمرييك لكرة القدم قال" :عىل الرغم من ذلك
ابلغنا اىل الرئيس ترامب دعمه الكامل ،وهو مرسور عىل
وجه الخصوص بانضامم املكسيك الينا يف الرتشيح!".
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احتفال
في الذكرى الخامسة لخطف املطرانني اليازجي وإبراهيم
اللواء إبراهيم :اإلهتمام بقضيتهما لم يتراجع قيد أنملة
م ّيز املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم مسألة خطف مطراين حلب
نب بعد اي جهة
ابراهيم اليازجي وحنا ابراهيم عام عداها من عمليات الخطف .مل تت َ
خطفهام ،ومل يعلن اي طرف مسؤوليته ،ومل يتقدم احد بطلب تفاوض لتحريرهام يف
مقابل فدية .ودعا املسيحيني اىل التمسك اكرث فاكرث بوجودهم الحضاري والروحي
والثقايف يف هذا الرشق
يف الذكرى الخامسة لخطف مطراين حلب للروم
االرثوذكس بولس اليازجي والرسيان يوحنا
ابراهيم عىل االرايض السورية ،يف ظروف ما
زالت غامضة ،نظم اللقاء االرثوذكيس والرابطة
الرسيانية مهرجانا خطابيا تضامنيا يف االول من
ايار املايض عىل مرسح مبنى قدامى مدرسة
الحكمة يف االرشفية ،يف بريوت ،بعنوان "لن ننىس
لن نسكت".
حرض املهرجان وزير الدولة لشؤون مكافحة
الفساد نقوال تويني ممثال رئيس الجمهورية
العامد ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري،
وزير السياحة اواديس كيدانيان ،وزير العدل سليم
جريصايت ،نواب سابقون وممثل للرئيس نجيب
ميقايت ومحافظ بريوت زياد شبيب وشخصيات
واصدقاء.
النشيد الوطني ،ثم تحدث رئيس الرابطة حبيب

من االحتفال.

افرام فاكد اميانه بـ"رشق متعدد ومتنوع يحرتم
كل القوميات وكل االديان واملذاهب عىل قاعدة
املساواة واملواطنة واملشاركة يف صنع القرار
الوطني" .وقال" :نقدم لبنان الوطن الرمز والرسالة
وصيغة فريدة للعيش الواحد الحر ،ونؤمن بأن
املسيحيني يف الرشق مؤمتنون عىل تاريخ وثقافات
وحضارات ،هم اصحاب االرض ال نازحون وال
وافدون وال الجئون ،من دونهم يفقد الرشق
والعروبة واالسالم جزءا من معانيها".
بعدما اكد ان "قدرنا ليس الهجرة ومصرينا
ليس الذبح وال الذمية" ،قال" :نؤمن بأن قضية
املطرانني يوحنا ابرهيم وبولس اليازجي تجسد
قضية مسيحيي الرشق .انهام ضحية اغرب عملية
خطف وما زاال مرتوكني ملصريهام املجهول ،وليسا
عىل اجندة احد ،ال يف الرشق وال يف الغرب".
ولفت اىل ان املدير العام لالمن العام اللواء عباس

ابراهيم "وحده حمل معنا عبء هذا امللف
منذ اللحظة االوىل ،وهو يطلعنا دوريا عىل كل
التفاصيل ،ويواكبنا يف كل شاردة ،ولدينا ثقة
مطلقة به وبتاريخه الذي حمل سجال ناصعا ،منذ
اطالق راهبات معلوال اىل عملية دحر االرهاب من
جرودنا الرشقية".
واعترب افرام ان "من الواجب ان تتحول قضية
املطرانني قضية لبنانية وعربية واسالمية ،الن
هناك من يحاول شيطنة هذا الدين ويرسق من
كتابه ومن اياته" ،مؤكدا ان القضية لن متوت.
ودعا املسيحيني اىل "وقفة ضمري امام التاريخ،
والتوحد لنحفظ مقعدا لنا اىل طاولة الرشق
املقبل ،لنكون العبني وليس حجارة او بيادق او
فيشا يف لعبة االمم ،نتوحد ليس ضد احد ،بل من
اجل مصلحة الجميع".
ثم تحدث االمني العام للقاء النائب السابق مروان
ابو فاضل ،فقال" :حقنا يف معرفة مصريكام صارخ
وراسخ ،وسيبقى وجودنا حرا كرميا ،ونؤمن ان هذا
املرشق امنا هو للمسيحيني واملسلمني يشهدون
معا الله واحد .ان الصهيونية تحاول استبدال
جوهر املرشق وحقيقته ومثاله الصالح بقوى
تكفريية رافضة لكل اخر".
واذ ايد "استمرار الجيشني السوري والرويس
واملقاومة يف تطهري االرض من عنارص التنظيامت
االرهابية" ،حيا "القوى اللبنانية املسلحة الساهرة
عىل سالمتنا من جيش وقوى امن داخيل وامن
عام وامن دولة" ،مؤكدا ان "القدس ليست عاصمة
الرسائيل ،بل هي بالنسبة الينا قدس القيامة وقبلة
االرساء واملعراج".
وختم داعيا الدول اىل ان "تعدل وتكشف عن
مصري املطرانني ،فنحن ال نريد سوى الحقيقة
وجالء مصري كل املخطوفني ،السيام الصحايف
اللبناين سمري كساب" ،معوال عىل "العمل الدؤوب
والصامت للواء عباس ابراهيم".
والقى اللواء ابراهيم كلمة قال فيها" :يف مناسبة
عزيزة ومقلقة كالتي نجتمع من اجلها هنا ،يحار
املرء من اين يبدأ .لكن كام عهدمتوين ساكون
رصيحا ومبارشا ،لكن مبا تسمح به الوقائع،

حبيب افرام متكلام.

مروان ابوفاضل.

اللواء عباس ابراهيم يلقي كلمته.

وحفاظا عىل كل ايجابية ميكن ان تحقق ما نصبو
اليه جميعا ،وما عملت عليه شخصيا منذ خمس
سنوات بالتامم والكامل ،لكشف مصري مطراين
حلب بولس اليازجي ويوحنا ابراهيم".
اضاف" :ما اود ان يعرفه الجميع ،ان االهتامم
بقضية املطرانني ،وفقنا الله العادتهام ساملني
معافيني ،مل يرتاجع يوما قيد امنلة ،ومل تربد حرارتها
يف عقولنا وضمرينا للحظة ،بل عىل العكس من
ذلك متاما ،الن اختطافهام له دالالت متس معنى
العيش يف هذه املنطقة من العامل بني املسلمني
واملسيحيني ،وتهدد ثانيا تاريخ الحضارة اللفي
سنة مضت ،وتعزز ثالثا وجهة نظر االرهاب
التي تدعو اىل صدام الحضارات وال تفيض اال اىل
الكراهية والعنف".

ورأى ان "مسألة خطف املطرانني اليازجي
وابراهيم ،تختلف كليا عن غريها من قضايا
الخطف ،التي طبعت السنوات السابقة عمل
املجموعات االرهابية املتأسلمة زورا وبهتانا .اوال
مل تتنب بعد اي جهة خطفهام ،ثانيا مل يعلن اي
طرف مسؤوليته عن االمر ،ثالثا مل يتقدم احد
بطلب تفاوض لتحريرهام يف مقابل فدية .هذا
مع التأكيد اننا ابدينا مرونة استثنائية ،ويف اكرث
من مناسبة ،لحض الخاطفني ومن يقف وراءهم
عىل اعالن مسؤوليتهم وبالتايل االنخراط معهم يف
مفاوضات .ما يجب ان يكون معروفا ،هو ان هذه
القضية تختلف كليا عن ملفات الخطف االخرى،
ان يف ملف مخطويف اعزاز ام راهبات دير سيدة
معلوال ،ام حتى عسكريينا .املعطيات واملعلومات

عن مالبسات خطف املطرانني ،التي تبث او تنرش
هنا وهناك غري صحيحة باملقارنة مع املعلومات
التي تصلنا ،ومن اجلها تنقلت يف اكرث من دولة
باحثا عن وسيط او مفاوض جدي .مل ادع مناسبة
متر اال وذكرت بقضيتهام لتبقى حارضة محليا،
اقليميا ودوليا ،بوصفها قضية انسانية اخالقية
بامتياز ،وتعكس بعضا من قلق املسيحيني وغريهم
جراء ما خربناه يف لبنان واملنطقة من حرائق اتت
عىل دول ومجتمعات باكملها".
اضاف" :ال اذيع رسا ان قلت بوضوح شديد،
ان قضية خطف املطرانني هي من القضايا
االغرب التي واجهتني خالل اداء واجبي عىل
مدى السنوات الطويلة ،لجهة غياب الفاعل
وعدم اعالن هدفه ،او ما يريد من وراء عمليته
القذرة .هناك عالمات استفهام كثرية حول هذا
االمر ،تزداد تعقيدا يوما بعد يوم ،مام يجعلني
ادعو املسيحيني اىل الرد عىل هذا العمل الجبان
بالتمسك اكرث فاكرث بوجودهم الحضاري والروحي
والثقايف يف هذا الرشق ،السقاط كل ما تنطوي
عليه عملية خطف املطرانني من اهداف مقيتة
وكراهية غري مسبوقة .فانتم ابناء هذه االرض
وصناع الحضارة والثقافة العربية ،بينام االرهابيون
هم الطارئون الذين ستلفظهم ثقافة الحياة وارادة
العيش الواحد يف مجتمع تعددي ومتنوع".
وختم اللواء ابراهيم" :اؤكد التزامي العمل الحثيث
والصادق ،واستعدادي للتواصل والتفاعل مع سائر
االطراف املؤثرين والفاعلني بهدف تحرير رسويل
املحبة والسالم والتاخي املطرانني بولس اليازجي
ويوحنا ابراهيم ،وكذلك االمر بالنسبة اىل املصور
الصحايف سمري كساب".

اللواء ابراهيم متوسطاً شخصيات رسمية وروحية مدعوة.
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نشاطات
إحتفاءً بأبطال األمن العام في األلعاب القتالية

اللواء إبراهيم :ك ّرمتم وطنكم بإنجازاتكم اإلستثنائية
"عادة عندما تنظم احتفاالت الفوز ،خصوصا يف املجال الريايض ،يجري تكريم الفائزين وكيل عبارات الثناء لهم عىل ما حققوه
النفسهم اوال ،وملن ميثلون ثانيا .لكن الواقع يف احتفالنا هذا هو العكس من ذلك متاما ،ألن الفائزين من املديرية العامة لالمن
العام امنا هم من يكرمون وطنهم بثالث ذهبيات وفضية وبرونزيتني ،بعدما خاضوا املباريات مبناقبية استثنائية وبروح قتالية
عالية توازي ما يقدمه رفاقهم يف ميادين االدارة واالمن ليبقى لبنان عزيزا سيدا"

بهذه الكلامت املعربة حيا املدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ابطال
االمن العام خالل حفل تكرميهم الذي اقيم
يف  28ايار ،يف قاعة االحتفاالت يف املبنى
املركزي ،يف حضور ممثل وزير الشباب
والرياضة محمد فنيش املدير العام للوزارة
زيد خيامي ،وممثل رئيس اللجنة التنفيذية
للجنة االوملبية اللبنانية جان هامم االمني
العام العميد حسان رستم ،ورئيس
املؤسسة العامة للمنشآت الرياضية رياض
الشيخة ،ورئيس االتحاد اللبناين للـ "مواي
تاي" سامي قبالوي ،وضباط االمن العام
ورؤساء اتحادات واعالميني.
بعد النشيد الوطني ونشيد االمن العام،
عرض رشيط فيديو عن مباريات تتويج
االبطال يف بطولة العامل للـ"مواي دوران"
التي استضافتها تايلند .ثم تحدث رئيس
شعبة الرياضة والرمي يف املديرية النقيب
دميرتي صقر الذي قال" :نجتمع اليوم
لالحتفال بانجاز ريايض جديد يسجل
للمديرية العامة لالمن العام يف اكرب
املحافل الرياضية يف العامل واعرقها .وهذا
ما كان ليتحقق لوال دعمكم واميانكم
بقدرتنا عىل تحقيق الفوز من خالل
املثابرة والعزم .وقد كنتم انتم الواثقني
مبساهمة االمن العام يف وضع لبنان عىل
الخريطة العاملية الرياضية ،وبالتحديد
الرياضات القتالية .لقد كنا ضنينني بالثقة
التي اوليتمونا اياها ،وقد امثرت انجازات
ها نحن نقدمها اليكم بعدما حصدنا باسم
لبنان ست ميداليات تضاف اىل االنجازات
الكبرية التي قمنا بتحقيقها سابقا وكتبت
باحرف ذهبية يف سجل االمن العام،

من االحتفال.

لتكون مثاال يحتذى به الجيالنا القادمة.
اعود واقول :اوليست الرياضة محرك
العسكر والروح الرياضية وعالمة التعايل
عىل الصغائر؟ اولسنا يف امس الحاجة اىل
مجتمع ريايض من اجل النهوض بالوطن؟
سيدي اللواء ،يا اب املؤسسة ،نهنئكم
ونهنئ املديرية العامة لالمن العام ونهنئ
انفسنا مبا حققه فريق االلعاب القتالية.
فسعادتكم كنتم وما زلتم ربان املركب
الذي نقل مؤسسة االمن العام اىل مصاف
املؤسسات العاملية يف مختلف املجاالت
االمنية والخدماتية والرياضية".
و ّمثن رئيس االتحاد اللبناين للـ"مواي تاي"
سامي قبالوي الدور الكبري الذي يلعبه
اللواء ابراهيم عىل كل الصعد ،شاكرا له
اهتاممه الالفت بالنشاطات الرياضية يف

العام وقال" :عادة عندما تنظم احتفاالت
الفوز ،خصوصا يف املجال الريايض ،يجري
تكريم الفائزين وكيل عبارات الثناء لهم
عىل ما حققوه النفسهم اوال ،وملن ميثلون
ثانيا .لكن الواقع يف احتفالنا هذا هو
العكس من ذلك متاما ،ألن الفائزين من
املديرية العامة لالمن العام امنا هم من
يكرمون وطنهم يف ما بذلوه يف ميدان
رياضة "املواي تاي" ،ليعودوا اىل وطنهم

اللواء عباس ابراهيم حامال الكأس مع ابطال االمن العام.

االمن العام .واشار اىل ان فريق االمن
العام يف بطولة العامل "كان الركن االسايس
والرافعة القوية ملنتخب لبنان يف هذه
البطولة" ،مشيدا بالدور املميز الذي يقوم
به رئيس الفريق النقيب دميرتي صقر.
بدوره ،هنأ خيامي ابطال االمن العام
واشاد بالدعم الكبري الذي تقدمه
املديرية بقيادة اللواء عباس ابراهيم
"الذي مل يقترص دعمه عىل الرياضة يف
االمن العام فقط ،بل تعداه ليشمل كل
الرياضة اللبنانية ،وخصوصا املنتخبات
الوطنية واالندية يف استحقاقاتها العربية
واالقليمية والدولية" .كذلك شدد عىل
الدور املميز الذي تؤديه الفرق الرياضية
يف االمن العام ،محليا وخارجيا.
وحيا اللواء ابراهيم يف كلمته ابطال االمن

ومتكل ًام يف االحتفال.

بثالث ذهبيات وفضية وبرونزيتني .خاضوا
املباريات مبناقبية استثنائية ،وبروح قتالية
توازي ما يقدمه رفاقهم يف ميادين االدارة
واالمن ليبقى لبنان عزيزا وسيدا".
اضاف" :اننا يف املديرية العامة لالمن
العام قررنا ،خالل وضع اسرتاتيجيا املرحلة
املقبلة والخطة الخمسية التي متتد اىل
العام  ،2022خوض كل غامر ممكن ان
يكون لنا مكان فيه لنقدم اكرث الصور

ارشاقا سواء يف االدارة واالمن ،او التدريب
التعليم الجامعي ألن
والرياضة ،وكذلك يف
ِ
الدول تقوى بانسانها ووعيه ،ومبستوى
تحرضه ورقيه .اما خامسية امليداليات
التي حصدها رياضيو االمن العام ،خالل
بطولة العامل الخامسة يف تايوان ،وهي
موطن رياضة املواي تاي ،فتؤكد ان يف
لبنان طاقات مميزة قادرة عىل تبوؤ
الصدارة ،وان روح املبادرة واملنافسة
حارضة ،ال تلزمها اال الرعاية وتوفري البيئة
املستقرة لها".
ومتنى املدير العام ان تستعيد الرياضة
اللبنانية "بكل مسمياتها رشدها الريايض،
واالبتعاد عن وحول السياسة ،والتناحر
الطائفي السخيف ،ليحرض لبنان الريايض
مجددا عىل خارطة املنافسات املحلية
واالقليمية والعاملية ،كام فعل فريق
املديرية العامة لالمن العام لريفع علم
لبنان عاليا يف ساحات وميادين دولية.
واجب علينا جميعا العمل عىل استعادة
االسس التي بنيت عليها الروح الرياضة
الصحيحة ،ونقل الجامهري من التبطل
عىل نوايص الشوارع اىل مدرجات
املالعب".
وختم متوجها بالشكر اىل وزارة الشباب
والرياضة ممثلة مبديرها العام ،واىل
رئيس االتحاد اللبناين لرياضة "املواي
تاي" واعضائه ،واللجنة االوملبية ،عىل
ما يقدمونه للرياضة يف لبنان ،والتعاون
الوثيق واملثمر مع املديرية العامة لالمن
العام ،وقال" :اما التقدير الكبري فهو البطال
االمن العام عىل الفوز الذي حققوه،
وايضا للقيمني عىل شعبة الرياضة ،واؤكد
امامكم ان هذا التكريم ينبغي ان يزيدكم
ّ
محط
شعورا باملسؤولية ،يك تكونوا دامئا
آمال مديريتكم وشعبكم ،وتحقيق نتائج
باهرة يف املستقبل عنوانها دامئا الفوز ثم
الفوز ،لتكونوا القدوة لرفاقكم ،ولتعلموا
االجيال القادمة ما احرتفتموه ،ولنقل
خرباتكم اليهم".
ثم قدم النقيب صقر درعا تقديرية اىل
اللواء ابراهيم ،وسلمه وقبالوي كأس
البطولة.
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مد ّربون إختصاصيون بإصالح األمن في لبنان
أنهوا تدريب مجموعة من عسكريي األمن العام

من احدى الجلسات التدريبية.

املشاركون يف الدورة.

يف اطار خطة التعاون والتنسيق التي تحرص املديرية العامة لالمن العام
عىل انتهاجها وتطبيقها مع املنظامت واملؤسسات االمنية والعسكرية
العاملية ،وذلك بهدف االرتقاء اىل اعىل املستويات االمنية والتقنية
وتحقيق افضل النتائج يف كل املهامت التي تنجزها ،انهى فريق املدربني
االختصاصيني املكلف اصالح قطاع االمن يف لبنان ""SSR Lebanon
الذين تم تعيينهم منذ سنة تقريبا ،دورتهم التعليمية والتقنية ملجموعة
من عسكريي االمن العام من كل الرتب ،بدعم من املرشوع االورويب.
عىل ان يلتحق هؤالء مبقر "املركز الوطني للتدريب" يف املديرية
املستحدث يف مبنى مركز امن عام املنت االقليمي يف الجديدة.
انتهت اعامل الدورة التي استمرت تسعة اشهر ،بتخريج الدفعة
االوىل من املدربني االختصاصيني يف احتفال مركزي ،ترأسه رئيس
مكتب شؤون العديد العميد العميد رياض طه ،حيث جرى تخريج
العسكريني الذين خضعوا للتدريب منذ  11متوز يف دورات استمرت
 20اسبوعا زودوا خاللها املهارات العالية التي تخولهم تأدية دورهم
يف كل املجاالت التدريبية.
وستستكمل هذه الدورة التدريبية يف االشهر املقبلة يف معهد
قوى االمن الداخيل ملدة  6اسابيع ،ليك يتمكن املدربون من

تحسني مهاراتهم يف الرمي واطالق النار ،متهيدا للمشاركة يف
زيارتني دراسيتني منفصلتني إىل فرنسا بهدف التأقلم مع املنهجيات
والتقنيات التدريبية املعتمدة.
تشكل هذه الدفعة من املتخرجني واملؤلفة من مثانية ضباط واربعة
مفتشني الدفعة االوىل التي اعدها ودربها ثالثة خرباء من مرشوع
" "SSR Lebanonيف مجال الهندسة التعليمية والتدريبية ،ويف املجال
التقني الذي يشمل االسعافات االولية ،تطوير اللياقة البدنية ،تقنيات
الدفاع واالستجواب ،اضافة اىل تقنيات التقييم والتدقيق.
ومن املقرر ان تنضم دفعة ثانية اىل برامج التدريب ملتابعة دورة
مامثلة متتد اىل آب املقبل ،تضم ما بني  12اىل  14متدربا يشاركون
يف دورة حول املرشوعني االوروبيني الداعمني للمديرية ،وهام مرشوع
 IBM2من تنظيم الـ  ICMPDللشق التعليمي ملدة  4اسابيع،
ومرشوع  SSRللشق التقني ملدة  9اسابيع.
بعد انتهاء الدفعة الثانية من دورتها ،سيقام حفل تخريج رسمي
للدفعتني ،ما يساهم يف جعل االمن العام مؤسسة مستقلة يف وضع
سياستها النظرية والتطبيقية يف مجال التدريب ويف تحديد التدريبات
املناسبة لحاجاتها.

"املركز
الوطني
للتدريب"

ترتكز اعامل "املركز الوطني للتدريب" الذي استحدث يف مركز الجديدة االقليمي عىل االيت:
 .1تصميم وتطبيق وتقييم الخطوات ذات االولوية لوضع الخطة الوطنية للتدريب لعام .2019-2018
 .2وضع الصيغة النهائية لتصميم برنامج التدريب االويل لعنارص االمن العام الجدد.
 .3املشاركة يف االعامل التجريبية املستقبلية املساهمة يف تطبيق "اسرتاتيجيا ادارة املوارد البرشية واملهارات"
املعتمدة من املديرية العامة لالمن العام.
 .4تنظيم دورات تدريبية لكل العسكريني وفقا للحاجة التدريبية.

إختتام دورة تدريب لشعبة الرصد والتدخّ ل
على مكافحة اإلرهاب في منطقة آهلة بالسكان
اكد املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم عىل استمرار التعاون مع
الجيش اللبناين يف املناورات املشرتكة الهادفة اىل مكافحة االرهاب ،الفتا اىل
"اننا متكنا بفضلها من محاربته واالنتصار عليه" .ونوه يف اثناء رعايته مناورة
بالذخرية الحية يف نهاية دورة تدريبية يف مجال مكافحة االرهاب يف االماكن
االهلة بالسكان ،مبشاركة مجموعة من االناث اللوايت يشكلن الدفعة االوىل
التي انضمت اىل شعبة الرصد والتدخل اىل جانب الذكور ،تتويجا المتامهن
مراحل التدريب املطلوبة.
يف اطار مهامت التدريب الخاص مبكافحة االرهاب يف االماكن االهلة
بالسكان ،نفذت مجموعة من عنارص شعبة الرصد والتدخل يف املديرية
العامة لالمن العام يف  25ايار مناورة ليلية بالذخرية الحية يف حقل حنوش -
حامات باالشرتاك مع افواج قتالية من الجيش اللبناين.
حرض املناورة العقيد فوزي شمعون ممثال اللواء ابراهيم وقائد مدرسة
القوات الخاصة يف الجيش اللبناين العقيد الركن فادي مخول وفريق تدريب
من الجيش االمرييك وضباط من االمن العام والجيش.
تخللت املناورة رمايات حية باملدفعية والدبابات والرشاشات الثقيلة ،اىل دعم
جوي بالطوافات .كام نفذت مجموعة اناث املديرية العامة لالمن العام انزاال
من الطوافات عىل مبنى سكني يحتله ارهابيون ،وقمن بدهمه والقضاء عليهم.
تألفت املجموعة من عنارص من الذكور واالناث اللوايت يشكلن الدفعة االوىل
التي تنضم اىل شعبة الرصد والتدخل ،واتت مشاركتهن يف املناورة تتويجا
المتامهن كل مراحل التدريب املطلوبة.
يف ختام املناورة ،القى العقيد الركن مخول كلمة اشاد فيها بالعنارص الذين
شاركوا يف املناورة ،وخاصة اناث املديرية العامة لالمن العام اللوايت يشاركن
للمرة االوىل يف عملية انزال جوي ومداهمة.
ثم القى العقيد شمعون كلمة اللواء ابراهيم جاء فيها" :اعتدنا منذ تأسيس
شعبة الرصد والتدخل يف املديرية العامة لالمن العام عىل التعاون الدؤوب
مع الجيش اللبناين يف كل املناورات لتحقيق هدف واحد مشرتك ،هو مكافحة
االرهاب الذي متكنا بفضل جهودنا جميعا من محاربته واالنتصار عليه ،من

دون ان ننىس الدماء الغالية التي روت ارض الوطن مثنا لهذا النرص".
اضاف" :ان هذه املناورة الحية التي تحايك مكافحة االرهاب يف االماكن االهلة
بالسكان ،تختلف عن سابقاتها .اذ للمرة االوىل تفتخر املديرية بأن ينضم اىل
شعبة الرصد والتدخل العنرص النسايئ اللوايت يتخرجن اليوم بعدما انجزن
كل املراحل املطلوبة لتتوج بهذه املناورة العسكرية الحية املشرتكة .يف هذه
املناسبة ،تترشف املديرية العامة لالمن العام بامتام هذه الخطوة ،ألن ال
يشء مييز االناث عن رفاقهم العسكريني بعدما اثبتت املرأة جدارتها ،ليس
فقط يف عمل االمن العام بل يف كل امليادين .انني عىل يقني بانكن ستتميزن
يف مهامت الدفاع عن الوطن والتواجد يف الخطوط االمامية وحيث يدعو
الواجب بكل اندفاع وعزم وشجاعة".
وختم" :رغم كل الصعوبات واالمكانات املتوافرة ،استطعنا تحقيق الكثري من
االنجازات خصوصا يف مكافحة االرهاب والجرائم عىل انواعها ،لكن هذا ال
يعني ان الخطر قد زال .لذلك ،املطلوب البقاء عىل اهبة االستعداد ،والعمل
عىل تعزيز مهاراتكم الفكرية والجسدية لتحافظوا عىل االمانة التي اقسمتم
اليمني من اجلها ،امانة حامية وطنكم لبنان".
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الجثث الخمس ص ّنفت بين أهم  10قضايا جنائية عالميًا

مؤتمر "الهوية البشرية" العاملي يعرض إنجاز األمن العام

بعد استعادة لبنان جثامني العسكريني
الثامنية املخطوفني لدى تنظيم "داعش"
االرهايب اواخر آب  ،2017كشف االمن
العام للمرة االوىل عن قيامه سابقا بعدد
من العمليات العسكرية الرسية يف جرود
عرسال خلف خطوط العدو ،بهدف كشف
مصريهم او تحريرهم انذاك .احدى تلك
العمليات امثرت عن جلب خمس جثث،
جرى الظن انها للعسكريني ،ثم تبني انها
ملواطنني سوريني

قضية جثث اولئك املواطنني السوريني الخمسة ،اخضعتها املديرية العامة لالمن العام
لفحوص الحمض النووي ،وبعد تأكدها من هوية اصحابها ،قامت بتسليمها اىل السلطات
السورية .هذه القضية تم اختيارها بني اهم عرش قضايا جنائية يف العامل تم حلها بواسطة
الحمض النووي خالل العام  .2017وقد جرى تسليط الضوء عليها يف مؤمتر "الهوية البرشية"
( )HIDSالعاملي الذي عقد يف روما يف  3و 4ايار  ،2018بالتعاون والتنسيق مع جامعة
 AUSTاللبنانية .كام سيتم عرضها الحقا يف عدد من املؤمترات العاملية املتخصصة.
"االمن العام" القت الضوء عىل ظروف تلك العملية مع رئيس شعبة الصيدليات التابعة
لدائرة الشؤون الصحية يف مكتب الشؤون االدارية يف املديرية النقيب الصيديل يارا ابوجودة.
كام ناقشت مرحلة اختيار تلك القضية من بني اهم عرش قضايا جنائية يف العامل مع العامل يف
وراثة املناعة ومستشار االبحاث العلمية وخبري الحمض النووي الجنايئ يف الجامعة االمريكية
للعلوم والتكنولوجيا  AUSTالدكتور عصام منصور.

ابوجودة :اللواء ابراهيم اشرف
شخصيا على ادق التفاصيل
■ ماذا تحدثيننا عن ظروف تلك املرحلة عموما؟
□ خالل تلك املرحلة الوطنية الصعبة ،مرحلة
بقاء مثانية عسكريني لبنانيني مخطوفني لدى
تنظيم "داعش" االرهايب ،وبازاء عدم توافر ادلة
استخباراتية او مادية حاسمة لالمن العام حول
مصريهم ،وضع اللواء عباس ابراهيم انذاك

النقيب الصيديل يارا ابوجودة.

خطة عمالنية يف مسارين متوازيني .االول يقيض
بالتواصل شخصيا مع مسؤولني يف دول صديقة قد
يساعدون يف شكل مبارش او غري مبارش عىل حل
هذه القضية الوطنية .الثاين تكليف مجموعة من
قوات النخبة يف االمن العام تنفيذ مهامت امنية يف
جرود السلسلة الرشقية اللبنانية ،حيث كان يسيطر

تنظيام "داعش" و"النرصة" االرهابيان ،للبحث
ميدانيا عن العسكريني اللبنانيني املخطوفني .يف
هذا الصدد ،توجهت تلك املجموعة رسا مرات عدة
اىل نقاط جغرافية محددة ،تخضع لسيطرة نارية
من مسلحي هذين التنظيمني االرهابيني ،وذلك
استنادا اىل ترجيحات وجود العسكريني فيها ،احياء
او امواتا ،او اي ادلة ذات صلة مبصريهم .مل يعلن
عن تلك العمليات انذاك لرضورات امنية ،بخاصة
يك ال يتنبه التنظيامن االرهابيان اىل االمر ويقوما
بنصب كامئن او تشديد الحراسة مبا يص ّعب املهمة.
يف احدى املهامت عرث عسكريو االمن العام عىل
جثث عدة داخل مغارة ،فجلبوها معهم ،وبدأنا
يف ارشاف ومتابعة شخصية من اللواء ابراهيم
اجراء فحوص الحمض النووي عليهم ،بالتعاون
مع جامعة  AUSTالتي تضم احد اهم مختربات
الحمض النووي يف املنطقة ،وبالتنسيق مع الدكتور
عصام منصور املشهود له عامليا يف هذا املجال.
■ كيف كانت حال تلك الجثث طبيا ،وعددها،
وملن كانت؟
□ الجثث مل تكن محفوظة يف ظروف تحافظ عىل
مصادر الحمض النووي يف الجسم ،ما جعل عملية

استخراج البصمة الجنائية يبدو بعيد املنال يف
البداية .لكن التقنيات الحديثة والدقة يف العمل
والخربة العالية ادت اىل استخراج بصمة جنائية،
تبني معها ان عدد الجثث خمس وليس اربعا كام
كان يبدو اوال .وكانت اوامر اللواء ابراهيم تقيض
فحص الحمض النووي عىل اكرث من عينة للجثامن
الواحد (عينة عىل االقل من كل من الرأس
والجسد) خالفا لالجراءات املعتمدة تقليديا يف
هذا املجال ،لفصلها عن بعضها البعض احرتاما
لحرمة اجساد الشهداء .بعد انتهاء الفحوص،
تبني انها ال تعود اىل العسكريني اللبنانيني،
بل اىل خمسة مواطنني سوريني هم جهاد
تعلب وشادي تعلب وغسان شنيص وعاطف

اللواء ابراهيم
وضع خطة عمالنية
في مسارين متوازيني
قلوما وداوود ميالنة من بلدة معلوال السورية.
■ هل كانت هناك تحديات اضافية حول هذا
امللف؟
□ بالطبع ،كان عامل الوقت من ضمن التحديات،

وقد ساهم الوقت القيايس الذي تم فيه التعرف
عىل هوية الجثث بجعل هذه القضية مميزة
عامليا .اضافة اىل ذلك ،شكل فرز الجثامني مع
كل االعضاء ومطابقتها مع "عينات الدم /اسامء
العائالت" ،بالتايل اسامء الضحايا قبل تسليمها،
مسؤولية كبرية يف هذا االطار.
■ ماذا حصل بعد ذلك؟
□ بناء عىل هذه املعطيات قامت املديرية العامة
لالمن العام اللبناين يف  25نيسان  ،2017بتسليم
الجثامني الخمسة اىل السلطات السورية يف مركز
امن عام جديدة يابوس الحدودي ،بعدما متت
مراجعة القضاء وانجاز املسار القانوين لذلك.

منصور :الكشف على جثث
الضحايا كان استثنائيا ومبدعا
■ من يختار ويصنف اهم القضايا الجنائية
يف العامل؟
□ يتم تنظيم برنامج program DNA
 Hit of the yearمن مؤسسة "غوردون توماس
هانيويل" للشؤون الحكومية يف الواليات املتحدة
االمريكيةGordon Thomas Honeywell ،
 Government Affairs USAاملعرتف بها عامليا
كمرجع يف سياسة قاعدة بيانات الحمض النووي
الجنايئ والطب الرشعي ،والترشيعات ،والقانون.
■ اية قضايا جنائية يف العامل تم اختيارها االهم
لعام 2017؟
□ هي القضايا اآلتية:
• قضية جثامني كهف جرود عرسال ،املديرية
العامة لالمن العام اللبناين.
• قضية اخبارية وهمية اثبتت خطأ ،بروكلني،
نيويورك  -الواليات املتحدة.
• قضية "القناص" ،بودفا -مونتينيغرو.
• قضية "ليزا زيغرت" ،ماساتشوستس -الواليات املتحدة.
• قضية "الهاتف الجوال القاتل" ،مدينة بريطانيا
الجديدة  -الواليات املتحدة.
• قضية "سائق دراجة قناة اريزونا" ،شامل غرب
فينيكس ،اريزونا  -الواليات املتحدة.
• قضية االبادة الجامعية يف غواتيامال.

مستشار االبحاث العلمية وخبري الحمض النووي الجنايئ يف الجامعة االمريكية للعلوم والتكنولوجيا  AUSTالدكتور عصام منصور.

البحث عن هويات
الضحايا كان موجها
من االمن العام

• قضية "ترييل جيلز" ،نيويورك  -الواليات املتحدة.
• قضية "هيذر هوفامن" ،كولورادو -الواليات
املتحدة.
• قضية "ميالين رود" ،باث ،سومرست  -اململكة
املتحدة.
• قضية "الكاتب الذي تحول اىل قاتل" ،هوتشو-
الصني.
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انتشال الجثث الخمس
■ ممن تتألف هذه اللجنة العاملية حاليا؟
□ ضمت اللجنة لسنة  2018نخبة من الخرباء يف
الحمض النووي ،ورؤساء جامعات وقضاة وامنيني
من دول عدة يف العامل ،كالواليات املتحدة ،الهند،
ايرلندا ،ماليزيا ،غواتيامال ،وسواها.

مارك عبيد اختصايص حمض نووي هو الذي قام بفحص الحمض النووي للجثث.

اجتامع يف  AUSTملناقشة امللف يف حضور ممثل املدير العام لالمن العام العميد الطبيب عيل السيد.

• قضية "مغتصب كنتايك" ،كنتايك  -الواليات
املتحدة.
■ وفق اي آلية يتم اختيار اهم القضايا الجنائية
عامليا؟
□ يتم سنويا اعداد قامئة كبرية بالقضايا االكرث
تأثريا يف العامل يف حل الجرمية وتحديد هوية

ضحايا او مفقودين باستخدام الحمض النووي
ثم يتم اختيار اهم عرش قضايا منها ،وذلك
الظهار نجاحها لجميع العلامء والخرباء والقوى
االمنية والقضاة والحقوقيني يف العامل .تشكل
مؤسسة "غوردون توماس هانيويل للشؤون
الحكومية" لجنة عاملية النتخاب اهم عرش قضايا
للسنة الفائتة.

شكر

الشكر والتقدير اىل ادارة الجامعة االمريكية للعلوم والتكنولوجيا ،وخصوصا الدكتور عصام
منصور ،عىل الجهد الكبري الذي بذلوه من اجل املساعدة يف الكشف عن هوية الجثامني العائدة
اىل ضحايا شبان بلدة معلوال ،واملساهمة يف نقل هذه القضية االنسانية اىل القامئة الكبرية
بالقضايا االكرث تأثريا يف العامل يف حل الجرمية باستخدام الحمض النووي للعام .2017

■ يف اي مناسبة يتم عرض هذه القضايا ،واين
تعمم؟
□ تعلن القضايا العرش واسامء الجهات التي قامت
بانجاز هذه القضايا خالل مؤمتر "الهوية البرشية"
( ،)HIDSومؤمترات دولية اخرى متخصصة يف
العلوم الجنائية خالل السنة .عقد مؤمتر "الهوية
البرشية" يف روما لسنة  ،2018يف  3ايار و 4منه
حيث تم تسليط الضوء ورشح النقاط العلمية
والجنائية للقضايا العرش .حرض املؤمتر اكرث من
 500شخص ،ميثلون العديد من الدول واملؤسسات
االمنية ،اضافة اىل خرباء يف الحمض النووي الجنايئ
وقضاة وحقوقيني واختصاصيني من جميع انحاء
العامل .ركزت اللجنة عىل رشح النقاط العلمية
والجنائية للقضايا العرش ،واظهرت التفاصيل
التقنية والعلمية واالمنية لنجاحها يك يكتسب
الخرباء والقوى االمنية هذه الخربات الجديدة.
■ ما ابرز املعايري التي جرى عىل اساسها اختيار
قضية االمن العام؟
□ ما هو مطلوب الختيار اي قضية عموما ،اي
يجب ان تكون:
• قضية فريدة من نوعها تنطوي عىل استخدام
اجراءات او تقنيات او طرق رائدة.
• قضية تشكل حالة تع ّرف عىل هوية مفقودين
او مشتبه بهم جنائيا ،باستخدام تطابق بصمة
الحمض النووي لالشخاص مع بصمة يف قاعدة
بيانات او من خالل نتائج البحث العائلية.
• وجود ظروف متداخلة تجعل القضية فريدة من
نوعها.
• قضية جنائية خطرية لها اهمية عىل مستوى
املجتمع املحيل او تأثري كبري عىل السالمة العامة.
• ان تكون قد حصلت خالل عام .2017
■ ما ابرز االنجازات التي تم اختيار قضية االمن
العام عىل اساسها؟
□ الجثث التي عرث عليها كانت قد قطعت
اوصالها وتشوهت ،وكان يبدو انها تعود اىل اربعة

اشخاص فقط حيث وجد اعضاء لهياكل عظمية
منفصلة يدل مجموعها عىل وجود ما يعادل
اربع ضحايا فقط .لذلك تم اجراء فحص الحمض
النووي استثنائيا عىل اكرث من عينة للجثامن
الواحد ،بخاصة من كل رأس مع عينة عظمية،
ليتبني ان الجثامني تعود اىل خمس ضحايا وليس
اربعا .بذلك متت التحقيقات والفحوص املخربية
للحمض النووي الرشعي بطريقة متخصصة
ومبتكرة لتلبية حاجات كشف جرمية من نوع
خاص .ولكن لو متت هذه الفحوص كام هي
العادة من خالل عينة او اثنتني لكل هيكل
عظمي ،لغفل عن التحقق ان الجثامني تعود اىل
خمس ضحايا وليس اربعا .عالوة عىل ذلك ،كان
الكشف عن هوية الضحايا يف هذه الجرمية ايضا
استثنائيا ومبدعا ،النه استعمل نتائج البحاث
علمية فريدة من نوعها اجريت يف جامعة
 AUSTخالل السنوات العرش املاضية ،يف ارشايف
كخبري الحمض النووي الجنايئ ،حول تأثري الزواج
داخل القرية الواحدة وزواج القرىب عىل مدى
اجيال عدة ،عىل اختبار الحمض النووي الرشعي.
فقد تبني ان االشخاص الذين ينتمون اىل القرية
نفسها هم عىل صلة وراثية ،اي اقرباء وراثيا،
حتى ولو مل يكن لهم صلة قرابة معروفة ،وميكن
ان يكونوا حتى من عائالت مختلفة .لذلك
اجري استثنائيا اختبار النسب بني الجثث التي
تم العثور عليها ليتبني انها مرتبطة وراثيا فعال.
ادت هذه النتيجة االستثنائية اىل استنتاج انه
ال ميكن ان تنتمي الضحايا اىل اشخاص قادمني
من مناطق جغرافية مختلفة ،وبالتايل من غري
املمكن ان يكونوا جنودا او مواطنني اختطفوا
عند نقاط تفتيش وحواجز ،بل انهم ضحايا
ينتمون اىل املنطقة او القرية نفسها ،وذلك من
دون رشط ان يكونوا عىل صلة قرابة ،وميكن
ان يكونوا حتى من عائالت مختلفة ،بحسب
االحداث .مهد هذا االمر للبحث عن افراد تم
االبالغ عنهم مفقودين من القرية نفسها .عادة
يكون الحصول عىل مثل هذه املعلومات سهال
ولكن ليس يف حالة الحرب الجارية عىل االرايض
السورية ،حيث يوجد مئات االالف من االفراد
قد تم تسجيلهم يف عداد املفقودين .عليه ،فان
البحث عن هويات هؤالء الضحايا كان موجها
من املديرية العامة لالمن العام اللبناين يف ارشاف
مديرها العام اللواء عباس ابراهيم اىل منطقة

عملية انتشال الجثث من قبل مجموعة النخبة يف األمن العام

جغرافية كبرية حول الحدود الشاملية الرشقية
اللبنانية .شمل ذلك قرية معلوال السورية التي
تقع عىل بعد  170كلم من مرسح الجرمية
والتي اختطف منها العديد من السكان يف ايلول
 .2013نتيجة لذلك ،طلب من عائالت املفقودين
الخضوع لفحص الحمض النووي وتبني فعال ان
الجثث تعود اىل خمسة مواطنني سوريني ،وليس
اىل العسكريني اللبنانيني املخطوفني .اخريا ،تم
الوصول اىل هذه النتيجة برسعة قياسية ،يف
اسبوعني فقط ،وبكلفة بسيطة نسبة اىل ما
تستغرق وتكلف قضايا مشابهة يف العامل.
■ يف اي مؤمترات دولية اخرى سيتم استعراض
تلك القضايا العرش الحقا؟
□ يتم التحضري لعرشات املؤمترات الدولية

يف هذا الصدد .نذكر منها عىل سبيل املثال ال
الحرص مؤمتر The 10th Asian Forensic
Sciences Network Annual Meeting and
 Symposiumتقرر عقده يف الصني بني  4ايلول
و 8منه ،ومؤمتر The Australian Forensic
Science Society International Symposium
بني  9ايلول و 13منه .وستشارك فيهام نخبة
من املتخصصني يف مجال الحمض النووي
اضافة اىل شخصيات رسمية وقضائية وامنية
وديبلوماسية ،وممثيل العديد من دول
العامل .يجري التحضري ملؤمترات دولية اخرى
سيعلن عنها يف حينها .ما تجدر االشارة اليه
اخريا ،ان التهنئة الدولية التي وجهت اىل
االمن العام يف هذا الصدد تشكل مصدر فخر
لنا ولكل لبنان.
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استحداث مركز أمن عام الدامور االقليمي

البيومرتية والدفع االلكرتوين ،واجهزة
الكومبيوتر وبرامجه الحديثة .كام انها
مجهزة بشبكة وبرامج كامريات داخلية
وخارجية حديثة ما يساهم يف تعزيز
امن املواطنني والعسكريني املوجودين
يف داخل املبنى وضمن محيطه.
يتضمن ايضا مدخال خلفيا مالصقا
ملرآب السيارات مخصصا لدخول ذوي
االحتياجات الخاصة ومن يعانون من
حاالت مرضية صعبة .ما تجدر االشارة
اليه اخريا انه لدى دخول املواطن اىل
حرم املركز يستقبله عسكري عىل الباب
ويدقق يف مستنداته للتأكد من اكتاملها،
ويك ال يتكبد صاحب املعاملة مشقة
االنتظار ومن ثم يكتشف اي نقص فيها
عند تقدميه لها امام العسكري املختص
باستقبال املعاملة.

 4طبقات تعكس الحداثة والخدمة النموذجية
مراكز املديرية العامة لالمن العام التي زاد عددها من  31اىل  63مركزا جراء داخل املركز تضمنت استطالع اراء
خطة التطوير التي اطلقها املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم عام املواطنني الذين صودف وجودهم فيه.
 ،2012اضيف اليها اليوم مركز امن عام الدامور االقليمي .يأيت ذلك تطبيقا لهدف
تنتهجه املديرية هو تسهيل معامالت املواطنني اللبنانيني واالجانب وترسيعها ■ بداية ،املركز عبارة عن مبنى ضخم .ما
هي مواصفاته؟
عىل كل االرايض اللبنانية
□ بالفعل يعترب هذا املركز من بني اكرب
مباين املراكز االقليمية التابعة للمديرية
العامة لالمن العام .يتألف من اربع
طبقات ،كل منها مخصص لفئة معينة
من املعامالت مبا يساهم يف تسهيل امور
املواطنني وترسيعها من جهة ،ورفع
مستوى التنظيم اىل اعىل مستوياته
من جهة ثانية .تضم الطبقة االرضية
نظارة موقتة تراعي ارقى معايري حقوق
االنسان ،اضافة اىل غرفة مخصصة
لتسليم املعامالت اىل املواطنني ،مبا
يتيح لهم تسلمها من دون الدخول اىل
املركز والتسبب يف زحمة او املعاناة
منها .كام يتضمن كافيترييا تحوي ايضا
االت لتصوير املستندات مبا يوفر عىل
املواطنني مشقة االنتقال اىل اماكن
اخرى الستكامل املستندات التي يتطلبها
انجازهم معامالتهم .الطبقة االوىل
مخصصة لشعبتي العرب واالجانب
رئيس مركز امن عام الدامور االقليمي النقيب آالن داغر.
وامانة الرس ،والثانية لرئاسة املركز
يف  19نيسان  2018انطلق العمل يف مركز
وشعبتي الجوازات اللبنانية وامانة الرس،
امن عام الدامور االقليمي ،املؤلف من
والثالثة لشعبة التحقيق واالستقصاء .كل
طبقة مقسمة اىل غرف وصاالت انتظار
اربع طبقات مجهزة لوجستيا باملعدات املركز مجهز
مجهزة مقاعد للمواطنني القادمني النجاز
البيومرتية واالت الدفع االلكرتوين وغريها باللوازم اللوجستية
معامالتهم ،تضاف اليها ساحة امامية
من العتاد املطلوب ،مبا يضمن تأمني واالالت البيومترية
ارقى خدمة عامة للمواطنني.
لركن االليات العسكرية .اما السيارات
والدفع االلكتروني
توجهت "االمن العام" اىل الدامور التي
املدنية فمتاح ركنها بسهولة يف مرآب
يرجع اصل تسميتها اىل كلمة "داموراس"
مجاين كبري اىل جانب املركز ،قدمته
التي تعني "دميومة" بالفينيقية ،قاصدة
لجنة رعية كنيسة مار الياس بهدف
املركز الجديد يف وسط البلدة ضمن
تسهيل شؤون املواطنني .كل طبقات
املبنى السابق ملحكمة الدامور ،والتقت
املركز مجهزة باللوازم اللوجستية الالزمة
رئيسه النقيب آالن داغر .بعد جولة
للعمل ،ووسائل التدفئة والتربيد ،واالالت

صالة االنتظار.

من ارقى
املؤسسات الرسمية
خالل جولة "االمن العام" يف حرم مركز امن عام الدامور االقليمي ،استطلعت اراء بعض
املواطنني الذين صودف وجودهم فيه .فكانت هذه االنطباعات:
• فانيسا مطر" :شعرنا بارتياح ورسور كبريين جراء استحداث املركز كونه يوفر علينا مشقة
االنتقال مسافة طويلة اىل مركز بيت الدين النجاز معامالتنا .مساحة املركز الشاسعة ودرجة
التنظيم فيه ولباقة عسكرييه ،ضباطا ورتباء ومأمورين ،يف التعاطي معنا تجعلنا متأكدين
اكرث فاكرث من ان االمن العام هو من ارقى املؤسسات الرسمية يف لبنان واحدثها".
• عضو املجلس البلدي يف الناعمة  -حارة الناعمة وسام شاهني" :مبنى منوذجي واستحداثه
يساهم من جهة اوىل يف احياء الحركة االقتصادية يف منطقتنا ،ومن جهة ثانية يف تسهيل
شؤون املواطنني .نشكر لالمن العام هذه املبادرة الكبرية التي تصب يف اطار تعزيز الالمركزية
االدارية التي نتمنى ان تعتمدها كل مؤسسات الدولة اللبنانية من دون استثناء".
• سبحة بشارة" :هذه ثالث مرة اقصد املركز النجاز معامالت منذ استحداثه ،والسبب قربه
الينا وسهولة ورسعة انجاز املعامالت .يف املايض كنا "نعتل هم" مسافة االنتقال اىل مركز
امن عام اقليم الخروب النجاز معامالتنا كونه بعيدا نسبيا عن منطقتنا .فشكرا لالمن العام
وللواء عباس ابراهيم بشكل خاص كونه رجل دولة بكل ما للكلمة من معاين".
• طارق خليل (سوري)" :املركز كبري وحديث جدا مبا يتيح لنا انجاز معامالتنا خالل دقائق
معدودة .اللباقة التي يعاملنا بها العسكريون ضمن املركز تجعلنا ننىس اننا يف بلد غري بلدنا.
فشكرا لالمن العام عىل كل ما نلمسه منه من اهتامم واحرتام الفتني".

■ اي مهامت تقوم بها تلك الشعبة يف
مرفأ الجيه؟ وما طبيعة عمل املرفأ؟
□ ال بد من التوضيح ان مرفأ الجيه
ليس مرفأ بكل ما تحمل الكلمة من
معان .ال ُتصدّ ر او ُتستورد عربه كل
البضائع ،لكل التجار ،ويف كل االوقات،
بل هو مخصص بشكل رئييس السترياد
بعض البضائع املحددة بالنوع ،اىل
بعض الرشكات املحددة بالذات ،ويف
بعض االوقات املتقطعة او املتباعدة
يف الزمن .مرفأ تجاري مخصص ملهامت
محددة هي استقبال البواخر املحملة
بضائع او مواد اولية الزمة لعمل كل
من :رشكة سبلني لالتربة ،معمل كهرباء
الجيه ،رشكة كوجيكو للمحروقات،
الباخرة الرتكية النتاج الطاقة الكهربائية
"اورهان باي" .عىل مقربة منه ،ضمن
منطقة الجيه ،مثة مرفأ سياحي تم
استحداثه منذ ما يقارب السنوات
الخمس ،هو مرفأ الجيه مارينا املخصص
الستقبال اليخوت ومراكب النزهة .كام
يوجد يف محاذاته ميناء صيد ،تتمركز
ضمن حرمه شعبة امن عام مرفأ الجيه
التابعة ملركزنا ،وهي تتابع املعامالت

67

68

عدد  - 57حزيران 2018

عدد  - 57حزيران 2018

69

الخاصة بالبواخر التجارية او املراكب
السياحية ومراكب الصيد التي تدخل
ضمن الصالحيات املنوطة باملديرية
العامة لالمن العام عىل كل املعابر
الحدودية البحرية.
■ اي نوع من املعامالت تنجز ضمن
حرم املركز؟
□ يعنى املركز ،اسوة بكل مراكز االمن
العام االقليمية ،بانجاز جميع االعامل
واملهامت االدارية واالمنية التي توليها
القوانني واالنظمة النافذة للمديرية
العامة لالمن العام ،وهي معلومة من
جميع املواطنني اللبنانيني واالجانب عىل
السواء.
مساعدة املسنني.

مراجعة املعامالت.

نطاق عمل املركز
الدامور  -السعديات  -الناعمة  -حارة الناعمة  -املرشف  -الجيه  -الدبية  -ضهر املغارة -
بعورته  -جدرا  -الرميلة  -برجا.
ميتد نطاق عمل املركز من حارة الناعمة شامال حتى نهر االويل جنوبا ،ومن البحر غربا حتى
بعورته والدبية وبرجا رشقا .علام ان مرفأ الجيه يتبع له ايضا ،وهو يضم احدى شعب املركز
الحدودية البحرية (شعبة مرفأ الجيه).

■ كيف وجدتم انطباع الناس وتفاعلهم
مع افتتاح املركز؟
□ ميكن تقييم الواقع من ناحيتني.
االوىل قبل افتتاح املركز كان ابناء بلدات
الدامور والسعديات والناعمة وحارة
الناعمة واملرشف وبعورته واملقيمون
فيها يتكبدون مشقة االنتقال ونففاته
اىل مركز امن عام بيت الدين االقليمي
الذي كانوا يتبعون اداريا له النجاز
معامالتهم .كام كان ابناء بلدات الجيه
والدبية وضهر املغارة وجدرا والرميلة
وبرجا واملقيمون فيها يضطرون اىل
التوجه اىل مركز اقليم الخروب االقليمي
الذي يتبعون له اداريا النجاز معامالتهم.
لكن حاليا ،مع افتتاح مركز الدامور،
اصبح االمن العام اقرب اليهم جميعا
واصبحت كل مشقاتهم من املايض.
من جهة ثانية ،نقول ان ابناء املنطقة
واملقيمني فيها ومخاتريها ورؤساء
بلدياتها وفعالياتها قابلوا افتتاح املركز
بالرتحيب العارم .السبب ال يتوقف عند
حدود التسهيالت التي قدمها اليهم،
بل يتعداه اىل كون ابناء تلك البلدات
يحبون مؤسسات الدولة ويتعاطفون
بقوة معها ،اىل درجة جعلتنا نشعر باننا
بني اهلنا.

ﺃﻣﻨﻚ ﺑﺄﻣﺎﻥ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ،
ﺗﻌﺮﺽ ﺇﺫﺍﻋﺔ "ﺻﻮﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ" ،93.3
ﺒﺚ ﹼ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺃﻣﻨﻚ ﺑﺄﻣﺎﻥ" ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳ ﹸ ﹼ
ﻛﻞ
ﹰ
ﺻﺒﺎﺣﺎ
ﻳﻮﻡ ﺇﺛﻨﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 11.20
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أبحاث
مطلوب دعم مؤسسات الدولة ال الزعامات الطائفية

تطور املجتمع والدولة
الثقافة السياسية تعزّز ّ

تجمع االراء حول العالقة الوثيقة بني مستوى ثقافة االنسان وطريقة تعبريه السيايس،
مبا يعكس مدى تطور املجتمع او عدمه .يف مايض التخلف البعيد ،كان الزعيم يعبد
ويؤله وتقدم له الذبائح .مع التطور ،ساد يف الدول املتحرضة تقديس املبادئ ال
االشخاص ،ودعم مؤسسات الدولة التي تخدم الجميع ال الزعامء
البحث الذي اعده رئيس دائرة امن عام الجنوب
الثانية الرائد عيل حالوي ،املجاز يف الحقوق
اللبنانية ،يف مناسبة ترقيته من رتبة نقيب اىل
رائد ،يحمل عنوان "الثقافة السياسية واثرها يف
تطبيق الدميوقراطية يف لبنان" .يتمحور البحث
حول دور الثقافة السياسية باعتبارها جزءا من
الثقافة العامة للمجتمع اللبناين ،ودورها يف
ارساء الدميوقراطية واالصالح السيايس ،والرتكيز
عىل معوقات هذه الثقافة السياسية املوروثة،
واهمها الطائفية السياسية وتبعاتها وانعكاسها
عىل موضوع املواطنية والهوية واالنتامء وثقافة
االستقطاب والتبعية للخارج.
"االمن العام" التقت الرائد حالوي وحاورته يف
العناوين العريضة للبحث.
■ بداية ،ما تعريف الثقافة السياسية؟
□ تعددت التعريفات حول مفهوم الثقافة
السياسية .هي مجموعة املعارف واالراء
واالتجاهات السائدة نحو شؤون السياسة
والحكم ،الدولة والسلطة ،الوالء واالنتامء،
الرشعية واملشاركة ،وهي جزء من الثقافة العامة
للمجتمع حيث يشكل ابناء املجتمع مجموعة
من القيم والتوجهات يف اتجاه النظام السيايس
بكل مؤسساته الرسمية وغري الرسمية ،ويف اتجاه
حقوقهم وواجباتهم نحو النظام السيايس السائد.
وقد عرفها العامل غابرييل املوند بانها" :منط
االتجاهات والتوجيهات الفردية تجاه السياسة،
والتي يشرتك فيها افراد النظام السيايس" .كام اعترب
اخرون ان "الثقافة السياسية تكونت من مجموعة
معارف ومعتقدات تسمح لالفراد باعطاء معنى
للتجربة الروتينية لعالقتهم بالسلطة التي
تحكمهم ،كام تسمح لكل منهم بتحديد موقعه
يف املجال السيايس".

■ ما هي انواع او امناط الثقافة السياسية؟
□ الثقافة السياسية يف ميزان العامل املوند ليست
محصورة بشكل واحد .فقد تكون ايجابية تحكمها
قيم التسامح والوفاق واملشاركة واملساواة ،وقد
تكون سلبية تحكمها سلوكيات االقصاء والتهميش
وعدم املباالة .برزت يف العامل ثالثة امناط من
الثقافة السياسية ،هي:
• ثقافة سياسية ضيقة ،متقوقعة.
• ثقافة سياسية تابعة ،خاضعة.
• ثقافة سياسية مشاركة.
النمط االول ،اي الضيقة املتقوقعة ،قائم عىل
الوالءات واالنتامءات التقليدية مثل العائلة
والدين والتبعية والخضوع الكيل للزعيم حيث
تكون فعالية االفراد يف الحكم واملشاركة ضعيفة،
وينترش هذا النمط يف الدول النامية .النمط
الثاين ،اي "التابعة  -الخاضعة" قائم عىل خضوع
املحكوم للحاكم والنظام السيايس ،حيث ال يرى
الفرد نفسه مشاركا يف الحياة السياسية بفعالية.
اذ ان مستوى مشاركته تكون قامئة عىل قدر
توفري النظام حاجاته الرضورية ،وينترش هذا
النمط يف الدول الشيوعية .النمط الثالث يتمثل
بـ"املشاركة" القامئة عىل مشاركة الفرد يف الحياة
السياسية بفعالية حيث يرى نفسه يؤثر بخياراته
ومشاركته عىل النظام السيايس ،وينترش هذا
النمط يف الدول املتقدمة.
■ ما هي مؤرشات تطور او تخلف الثقافة
السياسية لدى فرد معني ،او يف مجتمع او بلد ما،
عموما؟
□ بقدر وعي االنسان عىل كرامته االنسانية يخجل
من تقديس الزعيم والخضوع الرادته من دون
سؤال او جواب ،ملجرد ان الزعيم من طائفة او
غي ذاك الزعيم اقتناعاته
مذهب معني مثال ،وان ّ

السياسية رأسا عىل عقب ،او ثبت بشكل مبارش
او غري مبارش انه يعمل ملصلحة دولة اجنبية او
يتلقى التعليامت منها ،مبا يتناقض مع ابسط
قواعد الكرامة الوطنية والوالء للوطن .استطرادا،
االنسان املتحرض يعتنق ويقدس مبادئ وطنية
وسياسية ال اشخاصا ،ويدعم كل من يسعى اىل
تطبيقها سواء كان من طائفته ام من مذهبه
او من غريهام .وهو يعمل عىل دعم مؤسسات
الدولة التي من واجبها تقديم الخدمات له ولغريه
يف املجتمع عىل قدم املساواة يف ما بينهم من
دون تدخل او توسط اي مسؤول ،او استجدائه
والخضوع له سواء كان مسؤوال رسميا او حزبيا
او طائفيا ،او غري ذلك .فتحرض املجتمع مسؤولية
جامعية يجب ان يسعى اليها االفراد اوال حفاظا
عىل كرامتهم االنسانية ،كام مؤسسات الدولة
الدستورية والسياسية والقضائية وسواها عرب
االطر القانونية الدميوقراطية ،وكذلك مختلف
القوى االجتامعية السيام منها التي تعمل عىل
تحقيق كل ما يعزز الكرامة االنسانية واملساواة
يف الحقوق والواجبات بني املواطنني ضمن
الدولة ،ثانيا .فالكرامة االنسانية يجب ان تجعل
من الثقافة السياسية وسيلة للتحرض ال للخضوع
االعمى الذي يرمز اىل التخلف االنساين.
■ ما تعريف الدميوقراطية واهميتها يف تطوير
الثقافة السياسية لدى االنسان ،والنظام السيايس
عموما؟
□ الدميوقراطية مبعناها اللغوي مشتقة من اصل
اغريقي وهي تعني " "demosشعب"kratos" ،
سلطة ،اي "سلطة الشعب" .وتتسم بسمتني
رئيسيتني :االوىل انسانية قامئة عىل اسس اخالقية
تجعل من كرامة االنسان اساسا من اسسها.
والثانية وظيفية قامئة عىل النظام السيايس
املعتمد املبني عىل الحريات العامة ومبادئ
حقوق االنسان .يقول الرئيس سليم الحص يف هذا
الصدد "ان يف لبنان الكثري من الحرية والقليل من
الدميوقراطية ،وحجتنا يف هذا القول نستمدها من
تجليات الواقع يف حقائق ثالث:

رئيس دائرة امن عام الجنوب الثانية الرائد عيل حالوي.

ا ـ غياب املحاسبة السياسية عمليا.
ب  -غياب التزام مبدأ تكافؤ الفرص.
ج  -افتقار النظام املطبق اىل صامم امان مينع
تفجر االزمات الوطنية".
يف االستنتاج ،بقدر ما يتمتع الفرد يف داخله بافكار
الدميوقراطية الحقيقية التي تضع كرامته االنسانية
يف الدرجة االوىل ،يتعزز حضور الدميوقراطية
يف املجتمع عموما ،مبا ينعكس تطويرا للنظام
السيايس مع الوقت .فاملسألة قد تحصل برسعة،
او قد تتطلب اجياال عدة بحسب درجة الثقافة
السياسية لدى الفرد او ضمن املجتمع مبختلف
اطيافه عموما .ونأمل يف ان يحصل ذلك التطور
الثقايف  -الحضاري يف لبنان بوترية ارسع مام نراه
اليوم ،مبا ينعكس ايجابا عىل جميع املواطنني
واملؤسسات ،وعىل النظام السيايس برمته.
■ ما هي ابرز عنارص الخلل يف النظام اللبناين
عموما؟
□ كان لتكريس الطائفية يف النظام اللبناين االثر
السلبي عىل مؤسسات الحكم ومامرسة السلطة،
فأدى اىل نظام محاصصة طائفية وانشأ ازدواجية
يف الوالء للطائفة اوال ،وبعده للوطن .اعتامد
النظام الطائفي عطل مفهوم الوحدة الوطنية
وخلق والءات متعددة اولها الوالء للطائفة
والزعامات السياسية الطائفية .كام عطل او اعاق
تطبيق مبدأ العدالة واملساواة ،وارىس مفهوم

تأليه الزعيم وعبادته
دليالن على تخلف النظام
السياسي
الزبائنية السياسية .ازمة الدولة اللبنانية هي
الدولة يف ذاتها ومؤسسات الحكم التي تحولت
بفعل النظام الطائفي واملحاصصة اىل اداة لخلق
االزمات والرصاعات الطائفية ،ما ادى اىل تردي
االوضاع االقتصادية والفساد االداري واالجتامعي.
كذلك استجلب النظام الطائفي التدخل االقليمي
والدويل الذي يرتبط بشبكة عالقات عضوية مع
هذه الطوائف ومصالحها.
■ ما ابرز التوصيات التي تضمنها البحث ،والتي
من شأنها تطوير الثقافة السياسية اللبنانية ،ومن
خلفها النظام السيايس؟
□ املطلوب ثقافة سياسية وطنية دميوقراطية
فعلية تؤمن بالدولة املدنية كاطار مؤسيس جامع،
ومتحررة من اغالل الطائفية الهدامة .للوصول
اليها ،قدمت عددا من االقرتاحات االساسية التي
نذكر منها عىل سبيل املثال:
• نرش ثقافة سياسية واعية فاعلة تؤمن باملثل

العليا ،محورها االنسان ،يف سبيل توطيد اسس
صحيحة ملجتمع تسوده الدميوقراطية والعدالة
واملصلحة الوطنية ،الن االصالح ال يقوم بالنصوص
فقط بل يبدأ بالنفوس .فالثقافة هي معطى عقيل
وفكري ونفيس وتربوي يرتجم سلوكيا ويكتسب
بدءا من الفرد يف االرسة واملدرسة والجامعة
والنوادي الثقافية والجمعيات الكشفية والحزبية،
وصوال اىل املؤسسات السياسية ،مبا يف ذلك دور
النخب الحاكمة يف صوغ رأي عام مؤثر يساعد
يف بلورة حالة ثقافية سياسية تؤمن باملبادئ
الدميوقراطية اسلوبا للعيش والحياة.
• اقرار قانون انتخاب اكرث عدالة مام تم اقراره
حتى يومنا هذا ،انطالقا من ان الشعب سيد
نفسه .قانون يعطي املواطن امكان اختيار جميع
النواب ضمن دائرته ،ال الزامه بعدد من املرشحني
الذين ال يريد انتخابهم وامنا يجرب عىل ذلك كونهم
موجودين ضمن الئحة يفضل هو مرشحا واحدا
او اكرث فقط ضمنها ،ما يجعله مجربا عىل انتخاب
املرشحني االخرين املوجودين فيها تلقائيا مبجرد
انتخاب الشخص او االثنني اللذين يفضلهام مثال،
وهذا يشكل انتقاصا من مفهوم الدميوقراطية
الحقيقية.
• تفعيل دور مؤسسات املجتمع املدين الوطنية
ال الطائفية ،والحيادية املستقلة ال التابعة،
وتحريره من هيمنة السلطة لتمكينه من مامرسة
دوره كوسيط بني الدولة والقطاع الخاص ليؤمن
املراقبة واملحاسبة واملشاركة يف القرار السيايس
واالجتامعي واالقتصادي والثقايف ،مبا يساهم يف
نرش مفاهيم الوطنية والهوية الجامعة واالنتامء
للدولة.
• ترشيع قوانني جديدة وحديثة لتفعيل العمل
الحزيب الوطني ،مع الحفاظ عىل التعددية
الحزبية ،الرساء نهج جديد لالحزاب اللبنانية قائم
عىل االنفتاح ،وعابر للطوائف ومؤمن بوحدة
الوطن ،واملشاركة بني بنيه عىل موازين العدالة
واملساواة لتمكني كل رشائح املجتمع من املشاركة
يف اللعبة السياسية وصنع القرار.
• توجيه املؤسسات االعالمية الرشاد املجتمع
نحو الثقافة الوطنية الجامعة ومفاهيم
املواطنية والوالء للدولة ،وترشيد الخطاب
السيايس الجامع ،ونبذ الطائفية والفئوية
والعصبية ،واملحاسبة عىل اثارة النعرات
الطائفية والفنت املذهبية وغريها.
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إحصاءات الشهر
الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من  2018/04/15لغاية 2018/05/15
الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

لبناني
اثيوبي
اردني
الماني
اوكرانيا
ايران
ايطالي
باكستاني
برازيلي
بنغالدش
بينية
تركي
تشادي
توغولي

117
197
4
2
2
2
1
2
1
105
1
1
1
1

روسي
ساحل العاج
سعودية
سوداني
سوري
سري النكي
صومالي
عراقي
عرب رحل
غامبي
غاني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني من دون اوراق
فلسطيني سلطة

3
2
1
31
1249
5
2
14
1
1
3
18
3
1

فلسطيني الجىء
فلسطيني  -مصري
فنزويلي
فيليبيني
قيد الدرس
كاميرون
كزاخستانية
كيني
مدغشقر
مصري
مكتوم القيد
هندي
هولندية
يمني

المجموع

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب
اعتبارا من  2018/04/15لغاية  2018/05/15ضمنا
اجانب املجموع

حركة تنقل لبنانيون عرب
265926 259466
دخول
262798 253743
مغادرة
528724 513209
املجموع

72
1
1
34
4
1
1
4
1
73
18
21
1
1

20
5

فلسطينية سورية

1

االردن

1

مصر

416

2004

تونس

4

المجموع

453

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب
بني  2018/04/16و2018/05/15

الدولة

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

لبناني
اثيوبي
اردني
اذربيجان
الماني
اوزباكستانية
اوكرانيا
ايران
ايطالي
باكستاني
برازيلي
بنغالدش
بينية
توغولي
روسي

123
268
6
1
2
2
1
1
1
2
1
152
1
2
5

ساحل العاج
سوداني
سوري
سري النكي
عراقي
عرب رحل
غامبي
غاني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني من دون اوراق
فلسطيني سلطة
فلسطيني الجىء
فلسطيني مصري
فنزويلي
فيليبيني

3
31
1267
6
12
1
1
2
17
4
1
72
1
1
52

قيد الدرس
كاميرون
كزاخستانية
كيني
مدغشقر
مصري
مكتوم القيد
ملدوفية
نيبالي
نيجيري
هندي
هولندية
يمني

5
1
1
11
1
81
15
1
1
1
20
1
1

المجموع

2179

الدولة

العدد

الجزائر

3

حضرموت

1

السودان
المغرب

سوريا

2

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من  2018/04/15لغاية 2018/05/15
العدد

638314 112922
627277 110736
1265591 223658

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من  2018/04/16لغاية 2018/05/15
الدولة
اثيوبيا
ارمينيا
اوستراليا
السنغال
الغابون
المانيا
الهند
الواليات المتحدة االميركية
اوزباكستان
اوكرانيا
ايرلندا
باكستان
بريطانيا
بنغالدش
بنين
بوركينا فاسو

العدد

7991
4
4
7
1
2
158
3
33
122
1
3
8
734
31
5

الدولة
بيالروسيا
تادسكا
تركيا
توغو
جزر الملغاش
جزر الموريس
جورجيا
الدانمارك
الدومينيك
روسيا
رومانيا
سري النكا
طاجكستان
غامبيا
غانا
فرنسا

العدد

31
3
1
35
1
1
2
1
6
54
1
48
1
9
71
9

الدولة
فنزويال
فيليبين
كازاخستان
كاميرون
كاناري
كمبوديا
كوبا
كونغو الديموقراطية
كينيا
مالي
مولدوف
نيبال
نيجيريا
المجموع

العدد

4
396
25
15
1
1
2
2
23
1
21
3
14
9889
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ّ
المزورة
الوثائق

مفصل بالوثائق املز ّورة املضبوطة يف الدوائر واملراكز الحدودية :نيسان 2018
جدول اجاميل ّ
عام

سوريا
ليبيا

جوازات

اقامات

15
1

تأشريات

اختام

هويات

مختلف

املجموع

3

16

3

37
8
6

7
6

لبنان

5

تركيا

2

5

اليونان

1

اثيوبيا

3

3

املغرب

3

3

تونس

3

3

1

1

1

ايطاليا

5

1

1

الصني
غينيا
سرياليون
املجموع

27

1
1

2

14

9

19

4

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

2
1

1
1

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

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

عدد الوثائق املز ّورة املضبوطة ونوعها:
نيسان 2018

75

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

عدد املسافرين مقابل عدد حاميل وثائق مز ّورة:
نيسان 2018

الدوائر واملراكز الحدودية
نيسان 2018

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

عدد املسافرين
724120
354713
83850
89522
26881
2370
996
1282452

حاملو وثائق مز ّورة
57
3
0
0
0
5
0
65

نسبة حاميل الوثائق املزورة مقارنة باملسافرين
7.87/100000
8.45/100000
0
0
0
210/100000
0
5.06/100000
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المدير العام السابق لالمن العام
العميد الركن المتقاعد

السفير انطوان دحداح

www.arabic-grammar.com
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شرح ألفية ابن مالك في القواعد العرب

شرح ألفّية ابن مالك
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صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

الطيران في لبنان:
مطارات في املناطق أنشأها اإلنتداب فأُ ِ
هملت
ما فتيء االنسان ،منذ فجر التاريخ ،يعمل
جاهدا عىل اكتشاف املجهول والوصول اىل
منجزات تس ّهل عليه صعوبات الحياة .فقد
صال وجال يف امليدان االقرب اليه وهو االرض،
فغرسها اشجارا ،واستنبتها خضارا ،واقام عىل
ادميها االبنية واملساكن ،ثم َّ
سخر املياه ملزاولة
تجارته واسفاره ،واكتشاف االمصار القريبة
يكتف بذلك ،ألن مطامعه س َّولت
والبعيدة .مل ِ
له ايجاد الوسيلة لالرتفاع يف الفضاء واخرتاق
الطبقات الجوية .لقد ق َّلد االسامك يف البحار
ومخر عباب املياه ،فلامذا ال يكون كالطيور التي
تشق طريقها بخفة ورشاقة يف طبقات الجو؟
هذه املحاوالت منبثقة من االساطري القدمية،
وال سيام اساطري االغريق ملا كانوا عليه من
قدم راسخة يف عامل الحضارة .وقد جاء يف هذه
االساطري ان مينوس ،ملك "كريت" ،سجن
ديدال وابنه ايكار يف التيه (،) Labyrinthe
وكان هناك كتل من ريش الطيور التي كانت
تقدَّم كطعام لـ"املينوتور" ،فأفاد ديدال منها
بأن صنع بواسطتها اجنحة ملتصقة بجسده
بواسطة الشمع ،وطار هو وابنه يف الجو
هاربني من السجن ،وحني اقرتب ابنه ايكار من
الشمس ذاب الشمع ،فانفصلت عنه اجنحته
وسقط يف البحر.
مل تكن التخيالت واالساطري وقفا عىل االغريق
وحدهم .فالعرب كانوا يف مقدم الشعوب التي
دغدغت االساطري احالمها وسبحت يف عامل
الخيال ،والدليل عىل ذلك ما نقرأه باعجاب يف
مرويات "الف ليلة وليلة" وقصة امللك سيف
بن ذي يزن من ركوب الناس ابسطة الريح
واالنتقال عليها جوا من قطر اىل قطر ،تتكلم
املرويات عن ذلك كأنها رضب من رضوب
الحقيقة ال الخيال.

اما العباس بن فرناس (العريب) ،املتوىف عام
 ، 888فكان من اوائل الرجال الذين حاولوا
الطريان بطريقة علمية ،وكانت عدّته عبارة
عن رداء من ريش كسا نفسه به فجعل له فيه
جناحني ،وقيل انه طار يف الجو مسافة ،لكنه مل
يحسن االحتيال يف نزوله فتأذى يف مؤخرته ألنه
مل يذ ّيل نفسه (تاريخ العرب املطول لفيليب
حتي ،الصفحتان  709و  ،)710وقد اقيم له
اخريا متثال يف مطار بغداد.
من طرائف املنجزات العلمية ان احدى
محاوالت غزو الفضاء قد حدثت منذ سبعة
قرون .قام مغامر صيني اسمه وان هو بهذه
املحاولة ،اذ احرض صندوقا وث َّبت فيه مقعدا
ربط نفسه به وشد الصندوق اىل اربطة طويلة
تنتهي مبجموعة كبرية من الصواريخ التي
تم اطالقها يف وقت واحد .فانترشت يف الجو
سحب الدخان الكثيف ،ووقف الناس ينتظرون
انقشاعها ويرتقبون عودة البطل املغامر .لكنه
مل يعد اىل اليوم ،فقد فتكت به صواريخه
التي مل ُيحكم صناعتها (مجلة "قافلة الزيت"،
اوغسطس ـ سبتمرب .)1970
من القصص املتعلقة بالطريان قصص جول
فرن ( )Jules Verneالخرافية التي راجت يف
الخمسينات من هذا العرص ،وقد ر ّكز العلامء
عىل تخيالت هذا الرجل يف اطالق املراكب
الفضائية من االرض اىل القمر من النقطة التي
ع ّينها (ونجد لقصة بدء الطريان مقاال اضافيا يف
مجلة "املقتطف" لسنة .)1910
اول انسان يطري هو بيالتر ده روزيه ،وميكننا
ان نسميه ارمسرتونغ القرن الثامن عرش .كان
احد علامء الكيمياء يف باريس ويتمتع بشهرة
كبرية يف عمله .حدث انه شهد تجربة االخوين
مونغولفيه ،فأبدى استعداده ألن يأخذ هو

نفسه محال يف كريس املنطاد ويطري .بعد ان أذن
له ملك فرنسا بذلك ،طار يف الجو عىل دفعتني
بنجاح تام ،لكنه ذات مرة ،بينام كان ورفيقه
العالِم الكيميايئ رومان ميتطيان املنطاد قصد
السفر اىل انكلرتا ،احرتق بهام بعد اقالعهام
بألف ومئتي مرت ،فامتا شهيدي العلم واالخرتاع،
وكان ذلك يف  15حزيران .1785
منذ ذلك الحني اخذ فن الطريان يتطور تطورا
املحسنات
محسوسا ،بحيث كانت التعديالت و ّ
تطرأ عليه بهمة ال تعرف الكلل ،يشجع
املخرتعني ما كانت تبديه الحكومات يف كل
مكان من املساعدات ملا تبينت يف ذلك من
منفعة يف جميع املجاالت .كانت املناطيد
الهوائية من جملة الوسائل التي اعتمدها
معظم الدول يف بداية الحرب العاملية االوىل
واهمها مناطيد "غراف زبلني" .ال ندعي بأن يف
استطاعتنا االتيان عىل تاريخ فن الطريان بجميع
التفاصيل املتعلقة به ،ألن ال مجال لذلك ههنا،
بل ننوه بأن مثة كتابا اسمه "تاريخ الطريان"
ملؤلفه ادمون بتي مرتجام اىل العربية يتكلم
باسهاب عن املوضوع.
يف مطلع القرن الحايل اتجهت فرنسا اىل
الرشق وخاصة اىل لبنان ،وتعاهدت مع الدولة
العثامنية عىل اقامة عالقات مختلفة مع البلدان
التابعة لسلطنتها يف سبيل متهيد الطريق امام
زيارات طائراتها وسفنها اىل هذه االقطار ،وال
سيام بعدما نشط الطريان يف بالدها واخذت
طائراتها تقوم بتحليقات اىل مسافات بعيدة،
بفضل مهارة م ّالحيها ورسوخ اقدامهم يف هذا
املضامر .وقد اهتم البريوتيون اهتامما شديدا
باالنباء الربقية الواردة من باريس والتي افادت
بأن الطيار دوكور ،يعاونه امليكانييك رو ،غادرا
باريس يف طريقهام اىل بريوت .فتت َّبعوا هذه

الرحلة بعناية زائدة مرتقبني وصول الطائرة
اليهم ليشاهدوا كيف ميكن للبرش ان يأتوا عىل
متنها من العاصمة الفرنسية.
غادرت الطائرة باريس صباح  21ترشين االول
 1913يف احتفال مهيب ،وسارت بهدوء اىل
اسطنبول عاصمة الدولة العثامنية َّ
وحطت يف
يشيل كوي حيث جرى لراكبيها احتفال منقطع
النظري .ثم برحت االستانة اىل حلب تجتاز
مرحلتها الثانية ،فلم تتمكن من قطع جبال
طوروس ،فاضطرت اىل النزول هناك وانرصف
راكباها اىل العمل عىل اصالحها .يف مساء
اليوم الثالث اشتد الربد يف الليل ،فأوقد الجنود
املولجون حراستها النار ليصطلوا بها ،فاتصل
رشارها بالبنزين ،فالتهب واحرق الطائرة،
فكان من جراء ذلك ان خرس البريوتيون رؤية
اول طائرة اقبلت عىل هذه البالد .اال ان
هذا الفشل الذي اصاب الطيارين مل يفت يف
عضد الفرنسيني ،فنهض كثريون من طياريهم
لالشرتاك يف هذه املسابقة ،وكان ان اقدم
تم
فدرين ( )Vedrineعىل هذه املحاولة ل ُي ّ
العمل الذي كبا فيه زميله دوكور.
غادر فدرين باريس اىل املانيا حيث ح َّلق فوقها
من دون ان يحط فيها ،ومنها سار اىل املجر
فكانت محطته االوىل ،ثم تابع تحليقه اىل
رصبيا .واتفق ان مر عن غري قصد يف منطقة
حربية منساوية ،فأطلق النمساويون عليه
النار ،فلم يصيبوه .تابع رحلته اىل االستانة
فكان له فيها استقبال شائق .وجاء اىل قونيه
مجتازاً سلسلة جبال طوروس .مر فوق حلب،
فوصل بريوت يف صباح  25كانون االول 1913
وهبط يف الكرنتينا .فاستقبله اللبنانيون بحفاوة
منقطعة النظري ،واقيمت له الحفالت الرائعة،
ونظم الشعراء القصائد الرقيقة ،ومنهم الخوري
بطرس البستاين وشبيل املالط واالخطل الصغري.
سافر فدرين يف  27من الشهر ذاته اىل يافا
فالقاهرة ،ومن هناك اىل فرنسا .وقصيدة احمد
شوقي امري الشعراء فيه مشهورة.
يظهر ان الطيار الفرنيس بونه ( )Bonnetاراد
ان يكون له مثل هذه الحفاوة التي لقيها

زميله ،فتبع الطريق ذاته ،فوصل اىل بريوت يف
 29كانون االول ،اي بعد وصول فدرين باربعة
ايام ،ونزل يف جهة رمل بريوت ،اذ مل ي َر املكان
املع ّد لنزوله وقد غابت الشمس .يف صباح اليوم
التايل 31 ،كانون االول  ،1913جاء اىل مقر نزوله
املسيو كولوندر قنصل فرنسا العام ،فركب واياه
الطائرة وح َّلقا فوق دار الحكومة يف بعبدا
ومنها انحدرا اىل ساحة الطريان القامئة يف ناحية
الكرنتينا .كانت الجموع محتشدة لرؤيتهام،
فاستقبلتهام بالتصفيق والهتاف ،وملا نزل بونه
اىل االرض التُقطت له صورة مع مستقبليه ،ويف
اليوم التايل سافر اىل القدس ومنها اىل القاهرة.
يف  15شباط  1914وصلت اىل بريوت طائرة
عثامنية اسمها "معاونت ملية" يقودها
اليوزبايش اركان حرب فتحي بك واملالزم صادق،
فنزلت اوال عند شاطىء نهر بريوت ،ثم يف
محلة شوران قرب الحامم العسكري اليوم .وقام
الطياران يف االيام التالية ببعض الزيارات ،وح َّلقا
فوق سامء بكريك ورسايا بعبدا ،وجرت لهام يف
كل مكان استقباالت رسمية وشعبية .لكنهام

سقطا بطائرتهام قرب طربيه يف  27شباط ،فامتا.
كان الحزن عليهام شامال ،واقيمت لهام مناحة
كربى ودُفنا يف تك َّية السلطان سليم يف دمشق.
يف اثناء الحرب العاملية االوىل انشأ االملان
وحلفاؤهم مطار رياق العسكري ،وكان
اللبنانيون يشاهدون طائراتهم وبعض طائرات
الحلفاء تح ّلق يف سامء لبنان عىل علو شاهق،
وعند سامعهم ازيزها كانوا يصعدون اىل سطوح
منازلهم لريوها باملناظري .كانت غالبية الطائرات
تتألف من طبقة او اثنتني ،والقائد كان ظاهرا
يف وسطها ،وبعضها كان من نوع بريغيه ،وكان
الناس يبقون طوال النهار وليس لهم موضوع
يتحدثون فيه اال قضية الطائرة التي شاهدوها
يف ذلك اليوم.
كانت طائرات الحلفاء املنترصين تهبط يف
اول عهدهم بلبنان يف الفسحة القامئة ما بني
جرس بريوت والدورة .ثم تس َّلموا مطار رياق
ووسعوه واخذ الضباط الفرنسيون املتخصصون
َّ
يف فن الطريان يد ّربون بعض الشبان اللبنانيني
عىل الطريان ،فنبغ بعضهم فيه ،ويف مقدمتهم
جوزف ابوعكر نعمه من دير القمر الذي نال
قصب السبق يف املباريات هنا ويف فرنسا ،وهو
اول طيار لبناين ح َّلق يف سامء الربازيل .عام
 1933أنشأ الفرنسيون مطارا لبنانيا مدنيا يخدم
لبنان واملنطقة املجاورة يف الرشق االوسط،
فكان مطار برئ حسن ،وقد ُأهمل يف ما بعد.
عندما دخل االنكليز والديغوليون لبنان سنة
 1941انشأوا بعض املطارات الصغرية يف تربل
ومرج مرجعيون وبعلبك .ثم انشأوا مطار
القليعات ،وقد ُأهملت جميعها اليوم اال مطار
القليعات.
َّ
يف بداية عهد االستقالل تسلم لبنان جيشه يف
اول آب  1945ومعه رسية القاعدة الجوية
فوسع مطار القليعات .كام
االوىل (رياق)َّ ،
أنىشء مطار بريوت الدويل املدين الذي دُشن
سنة  ،1950فكان ان ُأ ِّسست يف هذا البلد
رشكات مدنية للطريان تضاهي الرشكات
العاملية الكربى شهرة من حيث انواع طائراتها
واختصاص مالحيها وفن ّييها.
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بقلم
مي عبود ابي عقل

*

املفقودون واملعتقلون
متى يندمل هذا الجرح؟
يف لبنان قضية انسانية – اجتامعية  -سياسية تقض مضاجع عرشات
اآلالف من العائالت ،تنتظر الحل :انها قضية املفقودين واملخطوفني
واملعتقلني واملخفيني قرسا يف غياهب املجهول والزمان.
اوائل الثامنينات اعلن عن وجود  17الف مفقود ومخطوف منذ
بدء الحرب االهلية عام  .1975اليوم ،بعد مرور ثالثة عقود من
الزمن ،ال احد ميكنه تحديد الرقم الحقيقي للمفقودين ،لكنه تجاوز
خمسني الفا من دون شك .مع ذلك مل يتحرك او يتعاطى احد جديا
يف السلطة بهذه املشكلة .عىل مدى سنوات ،تظاهرت االمهات
والزوجات واالبناء .عقدوا املؤمترات الصحافية .اطلقوا الحمالت
االعالمية .قصدوا املحافل الدولية .لكنهم مل يحصدوا سوى البيانات
والكلامت الرنانة ،ثم اعتصموا ،مدة  11سنة ،يف خيمة نصبها
املناضل لحقوق االنسان غازي عاد يف  11نيسان  2005يف مقابل
مقر "االسكوا".
كل ما يناضلون من اجله هو حقهم الطبيعي يف معرفة مصري
ابنائهم املفقودين واملخطوفني واملخفيني قرسا ،احياء كانوا ام
امواتا .هل هذا كثري عليهم ،وهم وحدهم ضحايا حروب اآلخرين،
وال يزالون وحدهم يتحملون تبعاتها املؤملة والبشعة؟ هم يطالبون
الدولة والقضاء بالقيام بادىن واجباتهم يف االستقصاء عن احبتهم
يف السجون واملعتقالت ووراء االبواب الحديدية ،وحتى يف املقابر
الجامعية .أال يحق لهم ذلك؟
مل يبق االهايل وجمعيات حقوق االنسان التي تساندهم ،عىل
رأسها "سوليد" ،يف اطار النظريات .بل وضعوا نصب اعينهم ثالثة
اهداف اساسية سعوا اىل تحقيقها ،وهي:
 1تشكيل "الهيئة الوطنية املستقلة للمفقودين واملخفيني قرسا"رسميا وقانونيا ،تتمتع بالصالحيات التنفيذية الالزمة التي متكنها
من كشف مصري املفقودين.
 2انشاء "بنك املعلومات للحمض النووي" يجمع العينات مناهايل املفقودين ،ما ميكن من التعرف الحقا اىل هويات املفقودين
والتأكد منهم ،خصوصا وان معظم االهايل هم اليوم يف سن متقدمة.
وهذا االمر قامت به جزئيا اللجنة الدولية للصليب االحمر.
 3املصادقة عىل املعاهدة الدولية لحامية جميع االشخاص مناالخفاء القرسي.
رغم الصمت املريب وتجاهل هذه القضية االنسانية ،بقي يف
امليدان من يؤازر هذه املطالب املحقة ،ويسعى اىل ترشيعها ،فال

ضيف العدد

بقلم الدكتور
كامل وزنة

لبنان بني التفاوت الطبقي واألمن االجتماعي
تبقى معلقة يف مهب الرياح السياسية .يف آخر جلسة عقدتها لجنة
االدارة والعدل النيابية وشارك فيها النائب غسان مخيرب ،أقر اقرتاح
قانون املفقودين واملخفيني قرسا الذي تقدم به مع النائب زياد
القادري يف  ،2014/4/16وكان مثرة تعاون ونضال طويلني مع غازي
عاد وجمعية "سوليد" و"جمعية اهايل املخطوفني واملفقودين"،
ويتألف من نقطتني اساسيتني:
 1تثبيت حق االهايل يف معرفة مصري ابنائهم. 2انشاء هيئة وطنية مستقلة للمفقودين ،وتحديد آلية عملها.عىل امل يف احالته اىل الهيئة العامة للمجلس النيايب الجديد القراره.
نقطة بيضاء اخرى تسجل يف مجال حقوق االنسان يف لبنان ،حيث
تم اقرار القانون رقم  62الصادر يف  ،2016/11/3والقايض بانشاء
"الهيئة الوطنية لحقوق االنسان" ،تناط بها مهامت عدة ابرزها:
"رصد مدى تقيد لبنان بحقوق االنسان والقانون الدويل االنساين،
ووضع التقارير الدورية يف شأنها ،وتلقي الشكاوى واالخبارات
املتعلقة بانتهاك حقوق االنسان واملساهمة يف معالجتها،
ونرش ثقافة حقوق االنسان وتحفيز تنفيذ برامج الرتبية عليها
وتطويرها."...
تضم الهيئة ايضا "لجنة الوقاية من التعذيب" التي تعمل عىل
"حامية حقوق االشخاص املحتجزين واملحرومني حريتهم ،ولها
الحرية املطلقة يف زيارة اماكن التوقيف واملخافر ومؤسسات
االحداث واملصحات وغريها يف اي وقت ،واجراء املقابالت الجامعية
او عىل انفراد مع من تشاء من االشخاص املحرومني حريتهم".
وقد تعهد الرئيس سعد الحريري يف مؤمتر روما االخري تشكيل
هذه الهيئة من االعضاء الذين سمتهم الهيئات النقابية ،واعتربت
احد البنود االصالحية التي طالب بها املجتمع الدويل لبنان ،وأقر
مجلس النواب متويلها يف موازنة عام  .2018وينتظر اصدار مرسوم
تشكيلها يف مجلس الوزراء.
بعض النقاط البيض بدأت توضع عىل الخط االسود لحقوق االنسان
يف لبنان .لكن جراح الحرب املوجعة ال تندمل ،وال يتحقق السلم
االهيل الحقيقي ،اال بطوي صفحة الخطف واالخفاء من "دون
زغل" ،ليكون ما مر عربة ال تنىس...
وتنذكر ما تنعاد.
* صحافية ومقدمة برنامج يف "تلفزيون لبنان"

ميثل التفاوت الطبقي التحدي الرئييس الذي تواجهه الشعوب يف
عرصنا الحايل .يتوزع هذا التفاوت عىل امتداد الكرة االرضية ،ان يف
املجتمعات واالقتصاديات املتقدمة او يف االقتصاديات واملجتمعات
التي تعاين من االنحطاط االقتصادي وفقدان قدرة النمو ،علام ان
حجم الفجوة بني االغنياء والفقراء هو يف اعىل مستوياته منذ عقود.
يف هذا السياق ،اشار تقرير اصدرته منظمة "اوكسفام" هذا العام اىل
ان "ما يقارب  %82من االموال التي انتجت يف العام املايض ذهبت
اىل  %1من سكان العامل ،يف حني مل يشهد النصف االكرث فقرا اي زيادة
عىل االطالق".
وقد اظهرت دراسة لصندوق النقد الدويل ان اقل من  %1من الشعب
اللبناين ميتلك نصف الرثوة يف لبنان ،ومتتلك البقية النصف االخر.
هذا التوصيف يف االحصاءات يبني الخلل االجتامعي يف فرز املجتمع
اىل طبقات فقرية ومعدومة واىل طبقات ثرية ،وبالتأكيد ان بدأت
املعادلة حرص الطبقات املتوسطة من املجتمع اللبناين ،وادت اىل تدين
حضورها عىل الرغم من الجهد الذي يقوم به االفراد من عمل يف اكرث
من وظيفة ،وكل ذلك عىل حساب رفاهيتهم وراحة عوائلهم.
كام اظهرت دراسات اخرى يف لبنان ان االحوال املعيشية لالرس متدنية،
بحيث ان  %36من االرس املقيمة يف لبنان يف عام  2015تعيش حاالت
من الحرمان وتحت عتبة االشباع االساسية لدليل االحوال املعيشية
االجاميل وليس الحرمان النقدي فقط.
بداية االصالح للتفاوت الطبقي يف لبنان تنطلق يف اساسه من اعادة
توزيع الرثوة عرب نظام رضيبي يراعي الطبقات الفقرية ،ويفرض رضائب
معتدلة عىل الطبقات الرثية.
ثانيا ،من خالل سياسات نقدية ومالية يتم عربها دعم الطبقات الفقرية
وحاجاتها االساسية ،وباالخص دعم الفوائد للتملك واالستثامر.
ثالثا ،اعادة بناء البنى التحتية وتوفري مكونات الحياة االساسية من
تعليم وصحة وسكن.
ان عملية بناء الدولة التنموية تستلزم تشجيع التعليم وبناء املدارس
والجامعات ملضاهاة افضل الدول الصناعية .هذا باالضافة اىل دور
الدولة يف حفظ االمن واالستقرار ،ويف تحديث القوانني وتطبيقها،

وبناء الثقة يف جميع املجاالت حتى يتمكن اصحاب رؤوس االموال من
استثامرها لبناء الدولة التنموية ودعمها.
مل يعد خافيا ان املعرفة اصبحت يف هذا العرص جزءا من التبادل
التجاري والخدمايت والثقايف بني الشعوب ،وعىل اساسها تحدد الدول
الغنية من الدول الفقرية .كام اصبحت جزءا من التقدم املستمر يف
نظام التكنولوجيا واالتصاالت ،وهذا يعني ان املستقبل يعتمد عىل
الرثوات العلمية .لذلك ،فان الدولة ملزمة بناء بنى تحتية من طرقات
وجسور ورصف صحي وغريها من االمور التي تدعم الزراعة والصناعة
والتجارة ،وهي ملزمة ايضا بناء مدارس وجامعات ومعاهد ومهنيات
تؤسس من خاللها للتطور العلمي الذي اصبح جزءا اساسيا من
اقتصاديات الدول الكربى ،وبات ايضا يشكل حيزا مهام من الرثوة
الحقيقية ألي دولة.
يرسخ
ان االمناء املتوازن الذي دعت اليه الالمركزية يف مقدمة الدستورّ ،
الوحدة الوطنية ويشعر ابناء الوطن مبختلف مناطقهم ان الدولة تهتم
بهم وترعى شؤونهم ،وهذا من شأنه ان يخفف الحساسيات ما بني
املناطق التي نتجت من الخلل يف التنمية والتفاوت بني مناطق نامية
واخرى غري نامية .وهذا ايضا يقلص التفاوت بني الطبقات االجتامعية
يف املحافظات.
ان رفع التدريب والتأهيل والتعليم يرفع حتام من نسبة االنتاجية،
ويرفع ايضا من حظوظ خلق وظائف تليق مبتطلبات املجتمع.
دعم التعليم هو ركيزة ال بد منها لتعزيز املهارات والقدرات يف كل
القطاعات التي تصنع االقتصاد.
ان االمن االجتامعي والثقة وبناء الدولة عنارص متكاملة ترتبط بالقيم
وتجمع املجتمع بعضه ببعض ،وخاصة اذا كان نظام الحكم يلزم تداول
السلطة ضمن مفاهيم حكيمة ودميوقراطية ،حيث يسمح للشعب
باملشاركة يف صنع القرار واالمل ،ويف ما عدا ذلك سنتخبط يف الفشل
واالحباط والفوىض.
ان التكافل االجتامعي ونظام االمان االجتامعي من االمور االساسية
الستمرار املجتمع يف عمرانه وتطوره وازدهاره ،واملستقبل ال يش ّيد اال
عىل رؤية متفائلة تبني الثقة بني املواطن والدولة.
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إقتصاد

جورج شاهني

لذوي الدخل املحدود والعسكريني:
أزمة القروض السكنية
ّ
إنفراج ينتظر التفاصيل و ...وزارة تخطيط وإسكان
يف معزل عن االزمات السياسية واالمنية واالقتصادية ،وجدت ازمة القروض
السكنية منفذا اىل الحل لذوي الدخل املحدود واملتوسط ،بعد تعليقها لفرتة
امتدت منذ منتصف شباط ،وتراجعت عن واجهة االزمات االجتامعية واالنسانية
مبدئيا يف انتظار التفاصيل التي عىل املسؤولني يف وزارة املال واملؤسسة ترجمة
ما اتفق عليه

هذه االزمة هددت لفرتة وجيزة جوهر حقوق
االنسان يف الحق يف السكن الذي اقرته االمم
املتحدة ومنظامت اقليمية ودولية .عليه ما
الذي جرى وكيف تم التوصل اىل الحل الذي
ستظهر آليته يف وقت قريب.
علقت املؤسسة العامة لالسكان ومعها جهاز
اسكان العسكريني يف الجيش وقوى االمن
الداخيل واالمن العام وامن الدولة منذ منتصف
شباط ،برامج القروض السكنية التي نصت
عليها بروتوكوالت التعاون بني مرصف لبنان
وجمعية املصارف واملؤسسة العامة لالسكان،
وما بني اجهزة االسكان العسكري واملصارف
اللبنانية بعقود خاصة بالعسكريني برشوط
وفوائد مخفضة لتسهيل متلك مساكنهم ملزيد
من االستقرار االجتامعي والعائيل.
السبب املعلن لالزمة ان ما وفره مرصف لبنان
يف االول من شباط من مبالغ لدعم سياسة
االقراض السكني بفوائد مخفضة ،بقيمة 750
مليار لرية لبنانية للعام  ،2018قد تبخرت
خالل ايام قليلة وبرسعة قياسية مل يحسب
احد لها حسابا .توقفت املصارف عن تقديم
القروض والتوقيع عىل االتفاقات املعقودة
بينها واملؤسسة واجهزة االسكان العسكرية
عبت عنه املصارف يف
واملقرتضني .السبب الذي ّ
اكرث من وسيلة هو نفاد املبالغ التي خصصت
من مرصف لبنان لدعم سياسة االقراض
السكني بالفوائد املدعومة ملوازنة العام ،2018
بحجة انها جاءت يف بداية العام املايل الجديد
لتغطية كلفة العجز الحاصل من جراء القروض
املمنوحة عرب املؤسسة ،وتلك املمنوحة بدعم

مبارش من املرصف املركزي خالل العام 2017
واملؤجل تسديدها اىل تاريخه ،عدا عن كثافة
طالبي القروض مبعدالت مل تكن محتسبة
مسبقا وبدقة.
من جهته ،لفت حاكم مرصف لبنان رياض
سالمة بعد لقائه رئيس الجمهورية اىل انه
"اعطى املصارف مبلغ نصف مليار دوالر يف
شباط للقروض السكنية ،وفقا للكوتا املخصصة
لكل مرصف ،بهدف اعطائها للراغبني يف رشاء
شقق سكنية .اال ان هذا الدعم استهلك خالل
شهر نتيجة الطلب غري املسبوق عىل الرشاء،
فضال عن ان هناك مصارف اعطت تعهدات
لطالبي القروض تجاوزت الكوتا املخصصة
لها ،وطلب اليها تنفيذ التزاماتها عىل ان تدخل
بعد ذلك القروض املالية املعنية يف رزمة الدعم
لعام  ."2019ولفت اىل ان "السياسة االسكانية
ليست من اختصاص مرصف لبنان بل من
اختصاص الدولة ،ويكمن دور املركزي يف ضخ
سيولة لتفعيل االقتصاد وتأمني شمول مايل
واسع ،لكن اهدافه تبقى تحت سقف عدم
حصول تضخم".
امام هذا الكالم الرصيح ،فهم بوضوح ان مرصف
لبنان لن يزيد قيمة الدعم املخصص للقروض
السكنية يف عام  2018نظرا اىل اعتبارت نقدية
تتعلق برتتيب اولوياته يف هذه املرحلة .اي انه
لن يزيد الكوتا التي خصصها للمصارف هذه
السنة ،وان ضخ املزيد من املال يف السوق
سيؤدي اىل طلب عىل الدوالر يف ظل ظروف
ضاغطة حاليا .فالقسم االكرب من االموال التي
يضخها املرصف ،تذهب اىل السوق لتمويل

استهالك سلع مستوردة يدفع مثنها بالعمالت
االجنبية ،او تذهب اىل التوظيف يف سندات
الخزينة او يتم تحويلها اىل الخارج ،وهي يف
كل الحاالت ستقود اىل مزيد من الطلب عىل
الدوالر والعمالت االجنبية االخرى.
وبازاء حجم االزمة التي بلغت حدودا خطرية
بانعكاساتها السلبية عىل القطاع العقاري
وعرشات القطاعات التجارية واالنشائية
والتجارية والصناعية املعنية بقطاع البناء ،والتي
اساءت اىل العالقة بني املطورين العقاريني
وتجار البناء من جهة وبني طالبي القروض من
جهة اخرى ،وضع رئيس الجمهورية يده عىل
االزمة واستدعى اىل قرص بعبدا حاكم مرصف
لبنان واركان جمعية املصارف ورئيس مجلس
االدارة  -املدير العام املؤسسة العامة لالسكان
املهندس روين لحود بحثا عن مخرج للأمزق
القائم .وارص يف املرحلة االوىل عىل "تأمني
رصف القروض السكنية التي التزمت املصارف
دفعها اىل اصحاب الطلبات العالقة ،عىل ان
يتم التواصل مع الجهات املعنية لوضع حلول
تضمن استمرارية هذه القروض وفقا للقواعد
واالصول املعتمدة".
تزامنت هذه الجهود مع الحراك الذي قادته
املؤسسة العامة لالسكان يف اتجاه رئيس
الجمهورية ورئييس املجلس النيايب والحكومة
ووزاريت املال والشؤون االجتامعية وحاكمية
مرصف لبنان ،ومعها نقابات وهيئات التطوير
العقاري املختلفة وجمعيات منشئي االبنية من
دون ان تأيت بالنتائج االيجابية املرجوة.
حني تعرثت الجهود لطي االزمة ،طرحت مخارج
موقتة تعالج اوضاع املقرتضني العالقني يف
منتصف الطريق بني مرحلة التقدم بطلباتهم
من املصارف واملؤسسة العامة لالسكان ،استنادا
اىل عقود البيع املوقعة مع املطورين وتجار البناء
والذين نالوا املوافقات النهائية من املرصف
املعني قبل  15شباط ،تاريخ نشوء االزمة بهدف

رئيس مجلس االدارة  -املدير العام للمؤسسة العامة لالسكان املهندس روين لحود.

انهاء ذيولها املبارشة .تم التفاهم عىل آلية للعمل
يف ارشاف مرصف لبنان وبالتعاون بني املصارف
واملؤسسات واالجهزة املكلفة بتقديم القروض
وهي يف طريقها اىل ترجمتها امرا واقعا ال يتجاوز
كونه انفراجا محدودا.
مل تشكل هذه املخارج حلوال الكرث من بضع
مئات من طلبات القروض التي ال تتجاوز 700
طلب يف ما كان عىل الجميع انتظار الحلول
املستدامة لالزمة بهدف استئناف عمليات
االقراض كاملعتاد .وهو ما تم تحقيقه يف 18
نيسان يف انتظار ترجمته اىل قرارات ومذكرات
عمل وتفاهامت.
يؤكد رئيس مجلس االدارة  -املدير العام
للمؤسسة العامة لالسكان املهندس روين لحود
ان املؤسسة العامة لالسكان "تجاوزت قطوعا
كبريا كاد يهدد القطاع االسكاين .فحتى الحلول
املوقتة لالزمة التي اعتقدنا انها انهت لفرتة
مشكلة القروض املعلقة التي نالت موافقة
املصارف قبل  15آذار مل تجد طريقها اىل
التطبيق قبل التوصل يف  18نيسان املايض
اىل صيغة جديدة للحل ،شملت باالضافة اىل
مصري القروض املعلقة ،استئناف عملية االقراض
للمواطنني من ذوي الدخل املحدود واملتوسط".
واعترب يف حديثه اىل "االمن العام" ان االتفاق
الجديد الذي تم التوصل "فتح نافذة واسعة
عىل الحل الذي ال ميكن ان يكون مستداما بغري
انشاء وزارة تخطيط واسكان تتوىل ادارة ملف
االسكان يف لبنان".

■ ما هي صيغة الحل التي تم التوصل اليها؟
□ بناء عىل اقرتاحاتنا االخرية التي قالت برضورة
استمرار الدعم للمقرتضني من ذوي الدخل
املحدود واملتوسط ،تم التوصل اىل تفاهم
بالتعاون بني املؤسسة ووزير الوصاية وزير
الشؤون االجتامعية ووزارة املال يقول بتوفري ما
نحتاج اليه من مال لدعم الفوائد عىل القروض
السكنية من وزارة املالية بدال من مرصف لبنان
الذي اوقف الدعم الذي كان قامئا لسنوات.
املشكلة السكنية ليست من مسؤولية املرصف
املركزي وتقع عىل عاتق الدولة .عليه ،تم
التوافق عىل ان تعطينا وزارة املال  50مليار لرية
لهذه السنة  2018هي كلفة دعم فرق فائدة
حواىل  5000قرض كمعدل سنوي لعدد القروض
التي تقدمها املؤسسة الستئناف عملية االقراض
كاملعتاد بالرشوط املعتمدة سابقا ،مع تعديل
بسيط باعطاء الحق للمقرتض ممن ال يتجاوز
مدخوله العائيل  8مرات الحد االدىن لالجور
اي  5ماليني و 400الف لرية لبنانية (نحو 3600
دوالر امرييك) ،بدال من  10مرات الحد االدىن
لالجور الذي كان معموال به سابقا .اصحاب هذا
الدخل هم من الفئة االكرث حاجة اىل القروض
السكنية املدعومة التي تقدمها املؤسسة.
■ قبل الحديث عن الحل الذي تم التوصل
اليه ،ما هي حقيقة االزمة التي طاولت
القروض السكنية؟
□ بكل بساطة ،االزمة نشأت يف خريف العام

املايض عندما جمد مرصف لبنان استعامل
االحتياطي االلزامي ،وابقى عىل اقراض املصارف
من ماله بفائدة  %1من اجل الحفاظ عىل
الفوائد املخفضة للقروض مبوجب التعميم 313
وتعديالته ضمن سقف  750مليار لرية لبنانية
للعام  .2018اال ان هذا املبلغ استنفد بداية
العام الجديد ،ما اوجب عىل املرصف املركزي
سياسة دعم جديدة للقروض السكنية .وملا
كانت اولويات املرصف ما نص عليه قانون النقد
والتسليف ويقيض باملحافظة عىل االستقرار
النقدي واالقتصادي ،عمد الحاكم بداية العام
 2018اىل دعم الفائدة عىل القروض السكنية
لغاية  750مليار لرية .غري ان هذا املبلغ استنفد
كون حاجة السوق تقدر بحواىل  3000مليار
سنويا ،عىل ان يخصص مليار منها للمؤسسة
العامة لالسكان .كل هذه التطورات قادت يف
النتيجة اىل وقف املصارف عن اعطاء القروض
السكنية ،االمر الذي ادى اىل وقف العمل بها.
هنا ال اخفي قلقي عىل حجم االنعكاسات
املرتتبة عىل اوضاع الكثري من القطاعات املرتبطة
بالقطاع العقاري والسكني والتي تقدر بنحو 38
مجاال تتشارك يف عملية البناء من مرحلة رشاء
االرايض والهندسة اىل الحفر وصوال اىل تجهيز
البناء للسكن ،وهي :الباطون ،مستلزمات البناء،
الورقة ،االدوات الصحية ،الحدادة وااللومينيوم،
النجارة ،السنكرية ،الطرش والدهان ،الكهرباء،
املفروشات عىل انواعها ،االالت الكهربائية
عدا عن االنعكاسات لسلبية عىل االستقرار
االجتامعي ورمبا االمني وابقاء الشباب اللبناين
يف ارضهم وتثبيتهم فيها بعد تأسيس العائلة،
عدا عام ميس الحركة االقتصادية واملالية بدورتها
املتكاملة والتي تتأثر بكل هذه العوامل.
■ رغم التفاهامت السابقة بقيت املصارف
متوقفة عن تقبل طلبات االسكان الجديدة ومل
تقدم االموال اىل املقرتضني الذين نالوا موافقاتها
قبل  15اذار؟ فام الذي حصل؟
□ صحيح هذا االمر ،بقيت املوافقات املرصفية
استنسابية .بناء عليه اجرى رئيس الحكومة
اتصاال يف اثناء اجتامعنا معه يف حضور وزيري
املال والشؤون االجتامعية بحاكم مرصف
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إقتصاد
لبنان طالبا منه التشدد مع املصارف لرتجمة
مذكرته يف هذا الخصوص ،واعتقد ان االمور
"ق ّلعت" واستؤنفت العملية كام كان مقررا لها
يف انتظار تطبيق التفاهم الجديد.
■ ما هي الخطط املوضوعة للمستقبل
والحلول املقرتحة للخروج من املأزق؟

□ مل نتوقف عن القيام باي جهد من اجل منع
تطور االمور سلبا اىل ما هو متوقع .لقد بدأنا
نشهد ردود فعل وتحركات شبابية رافضة ملا
وصلنا اليه ،ومن اجل احياء سياسة االقراض
السكني لذوي الدخل املحدود واملتوسط
والعسكريني ،وهي مهمة وطنية واجتامعية
وانسانية قبل ان تكون ادارية او مالية بحتة.

باالرقام
• استقبلت املؤسسة العامة لالسكان منذ تأسيسها  97100طلب قرض سكني.
• تقدم املؤسسة العامة لالسكان ما يقارب  5000قرض سكني سنويا.
• معدل القرض  190مليون لرية لبنانية ،وحده االقىص  270مليونا.
• تضخ املؤسسة يف قطاع االسكان نحو الف مليار لرية لبنانية سنويا.
• ضخت املؤسسة منذ تأسيسها عام  1996نحو  12746مليار لرية لبنانية يف القطاع.

يف كل لقاءاتنا ،واخرها التي اجريناها مع
اعضاء لجنة املال واملوازنة النيابية ،طرحنا
اكرث من صيغة لحل مستدام ووقف بعض
االجراءات التي تتناقض واهداف املؤسسة
يف خدمة ذوي الدخل املحدود واملتوسط.
طلبنا بوضوح تحديد سقف االشهر الستة
لتخفيض رسوم التسجيل يف الدوائر العقارية
ضمن السقوف املالية التي حددت يف مرشوع
موازنة العام  2018اىل النصف ( من  % 6اىل
 )% 3بدال من ترك هذا التخفيض مفتوحا من
دون سقف زمني لتوفري املزيد من املداخيل
اىل املالية العامة التي ميكن استثامرها يف دعم
الفوائد عىل القروض السكنية للفئات املحددة
سلفا من مدنيني وعسكريني للسنوات الـ 15
املقبلة ،طاملا ان الكلفة السنوية تقدر بـ67
مليار لرية لبنانية.
■ افهم منك ان هناك ابوابا عدة للخروج من
املأزق ،فام الذي يع ّوق ذلك؟
□ ما يع ّوق الحل املستدام مل يعد بعيدا ،وهو
يخترص بالتفاهم عىل الصيغة النهائية لدعم
القروض التي توصلنا اليها يف اخر التفاهامت
التي تحدثت عنها .وهو تفاهم ننتظر ترجمته
بقرارات ومذكرات ستصدر تباعا عن وزاريت
الشؤون واملال يف القريب العاجل بحيث
نصل اىل الصيغ النهائية التي علينا ترجمتها
الستناف عملية االقراض بالرشوط التي تتالءم
وقدرات ذوي الدخل املحدود ،واملتوسط
تحديدا دون غريهم ،ومن دون ان نتجاهل ما
سيكون لها من ردود فعل ايجابية عىل جميع
االطراف املقرتضني من شابات وشباب لبنان
وعىل القطاع العقاري الذي اصيب بنكسة
كبرية والحياة االجتامعية يف لبنان .االستقرار
العائيل الذي يوفره القرض السكني رشط من
رشوط االستقرار االمني والوطني واالجتامعي.

القرض السكني يوفر مدخال اىل االستقرار االجتامعي واالمني.

■ اخريا ،هل من حل مستدام طويل االمد
يوفراالستقرار لسياسة االقراض السكني؟
□ بالتأكيد ،وبكل اختصار هناك حل دائم
يضاف اىل ما انجزناه ولن يكون مستداما من
دون احياء وزارة للتخطيط واالسكان.
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مقال

إقتصاد
رئيس املركز اإلستشاري للدراسات والتوثيق:
تمس سيادتنا اإلقتصادية
شروط "سيدر" يجب أن ال ّ
اصبحت نتائج مؤمتر "سيدر" يف ملعب املسؤولني اللبنانيني الذين سيتولون السلطة
بعد االنتخابات النيابية ،بالتايل تصبح مسؤولية هؤالء مضاعفة يف معرفة كيفية
االستفادة من الدعم الدويل للنهوض باالقتصاد نحو االفضل ،وانقاذ لبنان من
تفاعالت االزمات الداخلية والخارجية وتداعياتها ،وسوء ادارة امللف االقتصادي
بسبب الخالفات السياسية املستحكمة

رئيس املركز االستشاري للدراسات والتوثيق الدكتور عبد الحليم فضل الله.

الرغبة يف الدعم كانت الفتة يف املؤمتر،
وشكلت فرصة بارزة للبنان استنادا اىل الخطة
االقتصادية التي قدمتها حكومة الرئيس سعد
الحريري ،بهدف مبارشة معالجة اقتصادية
جديدة لالوضاع السائدة يف ساحته حاليا،
تختلف عن املعالجات السابقة التي عطلت
لغايات محلية وحسابات خارجية .وقد
انعكست اثارها السلبية عىل تعطيل كل ما
تضمنته رزمة الدعم الدويل الذي حصل يف
مؤمترات باريس السابقة ،ما زاد حجم الدين
العام الذي يعاين منه لبنان حاليا .وقد بلغت
نسبته  %140من الناتج املحيل.

رئيس املركز االستشاري للدراسات والتوثيق
الدكتور عبدالحليم فضل الله ،اعترب يف لقاء
مع "االمن العام" ان حل االزمة االقتصادية او
التخفيف من ازمة املديونية "يجب ان يعتمد
عىل الداخل وليس عىل الخارج" .وسأل عن
مواصفات القروض ونيات رشوط التمويل
وكيف ستكون عملية التسديد؟
■ كيف تقرأ نتائج مؤمتر "سيدر" ،وهل تعتربه
طريقا اىل انقاذ لبنان اقتصاديا وفق ما تم
التداول حوله؟
□ ال ميكن الحكم عىل املؤمتر بصورة نهائية

مبجرد صدور املقررات ،خصوصا وان تجاربنا
السابقة مع املؤمترات التي خصصت لدعم
لبنان مل تكن مشجعة .ال بد من القول انه
اذا اردنا حل االزمة االقتصادية او التخفيف
من ازمة املديونية ،يجب االعتامد عىل الداخل
وليس عىل الخارج .مبعنى ان حل املشكلة
املالية والتخفيف من املديونية ودفع االقتصاد
قدما اىل االمام ،والحصول عىل موارد للتمويل،
هو شأن داخيل قبل ان يكون خارجيا .نحن
قادرون عىل تعبئة املوارد املتاحة ،وان نضع
االولويات ،ونختار املناسبة ،ونختار ايضا
قطاعات البنى التحتية التي يجب دعمها ،وان
نحدد تاليا السياسات واملسارات املختلفة.
لذلك ،فان السبيل االسهل لتحديد االهداف
التي تم الحديث عنها يف ورقة الحكومة التي
قدمت اىل املؤمتر ،هو االعتامد عىل الداخل
وليس عىل الخارج .هذا ال يعني ان دور
الخارج مرفوض يف تقديم الدعم .لكن دوره
يأيت يف املرتبة الثانية .الالفت يف مقررات
املؤمتر هو رشوط التمويل .فحتى االن انها
مثابة اعالن نيات .تم الحديث عن قيمة مالية
محددة للدعم بنحو  11مليار دوالر ،لكن مل
نعرف بصورة واضحة الرشوط التي ستضعها
الجهات املقرضة ،وما هي مواصفات هذه
القروض وكيف تكون عملية التسديد؟ اعتقد
ان كل قرض ملرشوع ما سيدرس مبفرده من
اجل معرفة ما اذا كانت الرشوط مناسبة له،
وما هي الجدوى االقتصادية واملالية منه؟
هل سيزيد من نسبة الدين العام؟ هل نوعية
التمويل ستتعزز الجدوى ام ستؤدي اىل
خفضها؟ ال بأس يف ان تنفق هذه االموال ضمن
عملية رقابة جيدة من املؤسسات الدولية،
لكن رشط ان ال ميس ذلك ما يسمى السيادة
االقتصادية للبنان ،الن سياستنا االقتصادية
العامة نناقشها ونقرها ونعدلها ونصلحها
ونطورها ضمن مقاربة داخلية وليس ضمن

مقاربة خارجية .علينا ايضا ان نقوم بعملية
مفاضلة واضحة ما بني تعزيز البنى التحتية
وزيادة معدالت النمو وبني ادارة الدين العام.
مبعنى انه علينا االخذ يف االعتبار االولويات
االقتصادية من دون اعتبار ادارة الدين
العام ،ويجب ايجاد التوازن بني االمرين ملنع
الدين العام من التفلت صعودا من جديد،
ويف الوقت نفسه تلبية الحاجات االقتصادية
واالجتامعية ،حتى وان كانت هناك اعادة
النظر يف بعض السياسات املالية كام ملّحت
ورقة البنك الدويل.
■ هل ميكن تطبيق ما ورد يف الورقة من
بنود؟ وما هي انعكاسات ذلك؟
□ قد تكون بعض مقرتحات البنك الدويل يف
محلها لجهة مثال خفض نسبة عجز املالية
العامة ليصبح  %5من الناتج املحيل االجاميل
بعد خمس سنوات ،اي برتاجع نقطة واحدة
سنويا .لكن كيفية الوصول اىل هذا الهدف هو
السؤال املطروح.
■ هل السياسات الداخلية التي تتحدث عنها
هي الحل؟
□ ممكن ان تكون الحل ،خصوصا وان
الحكومات اللبنانية انفقت حواىل  220مليار
دوالر عىل االستثامرات العامة طوال عرشين
سنة ،يف حني ان تكلفتها ال تتعدى 110
مليارات .نسبة االنفاق عىل البنى التحتية
هي االدىن من املوازنة قياسا بالناتج املحيل
االجاميل .لذا نحن يف حاجة اىل زيادة حقيقية
لالنفاق ،وخصوصا عىل البنى التحتية االساسية
اي الكهرباء ،املياه ،الرصف الصحي ،النقل،
االتصاالت.
■ عىل ماذا يدل هذا االمر مع املبلغ الذي
انفق عىل البنى التحتية؟
□ داللة عىل التوزيع الخاطئ لالولويات ،وهدر
واسع النطاق ،وادارة غري رشيدة للسياسات
املالية والفساد .لكن كيف ميكن زيادة االنفاق
عىل البنى التحتية من دون زيادة عجز الخزانة
والدين العام؟ بكل بساطة يكون عرب خفض

مقبلون على دورة ّ
تضخم؟
اكد خرباء اقتصاديون ان ارتفاع كلفة املعيشة يف ظل ثبات مدخول الناس عموما،
احدث خلال كبريا بني قدرة املواطن عىل عيش حياة كرمية ومواكبة الغالء املعييش.
ال شك يف ان ادراج لبنان ضمن اغىل العواصم يف الرشق االوسط يعود اىل اسباب
عدة ،اهمها الرضائب والرسوم املفروضة عىل عدد من السلع االساسية.
يرى خرباء ان ارتفاع كلفة التشغيل اىل جانب الرضائب والرسوم ،السيام رضيبة
القيمة املضافة ،ادى اىل دخول لبنان ضمن الئحة اغىل العواصم يف العامل .وقد
ساهمت تبعات ارتفاع اسعار مواد اساسية استهالكية وغذائية ،اضافة اىل ارتفاع
كلفة التعليم والصحة وحتى الشقق السكنية ،يف ايجاد فجوة كبرية بني الغالء
املعييش وقدرة املواطنني عىل مواكبة هذا الغالء ،ما ادى اىل انعكاسات سلبية عىل
الصعيد االقتصادي.
لفت االقتصاديون اىل ان ارتفاع كلفة الطاقة واملحروقات والنقل ادى اىل تدهور
اوضاع عدد من القطاعات االقتصادية ،عىل رأسها القطاعات الصناعية واالنتاجية
التي لها القدرة عىل استيعاب اكرب قدر ممكن من االيدي العاملة .وان ارتفاع كلفة
املعيشة مل ينعكس سلبا عىل الصعيد املحيل فقط ،امنا تسبب يف تراجع قدرة لبنان
التنافسية عىل جذب االستثامرات.
هذا من دون ان ننىس ان غالء املعيشة ساهم يف تاليش الطبقة املتوسطة،
وان معظم املواطنني مل يعد يف مقدورهم مواكبة مجريات التغريات االقتصادية
بسبب تدين دخلهم الشهري ،بحيث اصبح من الصعب عليهم تسديد االلتزامات
العادية واليومية.
الالفت ان السبب الرئييس العتبار لبنان من اغىل العواصم العربية ،هو ان مدينة
بريوت كانت قد سجلت ثالث اعىل مؤرش السعار املطاعم ( )60.93بني العواصم
العربية .اضافة اىل الرسوم والرضائب التي فرضت لتمويل سلسلة الرتب والرواتب.
نحن يف بلد يعاين من الركود االقتصادي ،لذا فان زيادة الرضائب ادت بطبيعة
الحال اىل زيادة االنكامش ،ما اثر سلبا عىل القدرة الرشائية وتحفيز االستثامر
والنمو وبخاصة يف القطاعني العقاري والخدمايت.
وساهمت الرضائب كذلك يف زيادة الركود االقتصادي الذي يتطلب اجراءات
معاكسة ،اي خفض الرضائب وزيادة االنفاق .لكن ما حصل كان عكس ذلك.
اذ ادى اىل خنق االقتصاد وزيادة املديونية والفوائد ،وكذلك زيادة التضخم
وانكامش االقتصاد.
ال بد من اعادة التوازن اىل هيكلية االقتصاد اللبناين مبا يشجع العمل الجامعي
من خالل مؤسسات انتاجية نشطة تقدم املبادرات التجارية والصناعية والزراعية،
وتساهم بدورها يف تفعيل كل القطاعات االقتصادية ،ودعم كل امكانات االنتاج
لخلق فرص عمل.
وألن من شأن االنتعاش االقتصادي واالستقرار ان يؤديا اىل تشجيع وجذب
املستثمرين وتوظيف اموالهم يف لبنان ،ال بد من العمل ايضا عىل تقويم بنية
االدارة العامة واالصالحات االدارية التي تؤدي اىل انتاج دورة اقتصادية فعالة
ومتوازنة ،تحد من الهدر يف ميزانية الدولة ،واال فنحن مقبلون عىل دورة
تضخم مخيفة.
عصام شلهوب
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إقتصاد
الرقايب فقط ،وعندما يقر قانون فصل النيابة
عن الوزارة الذي يساعد بشكل اكيد عىل
قيام الربملاين بدوره الصحيح ما يجعلنا منيض
قدما اىل االمام.

الهدر واالنفاق غري املجدي ،وزيادة االيرادات
يف االماكن املناسبة .من اجل تحقيق ذلك علينا
اوال معالجة مشكلة التهرب الرضيبي .علام ان
االدارة االدارية والسياسية عىل علم اين مكامن
الهدر الرضيبي .وضعنا دراسة حول هذا الهدر
فتبني لنا ان لبنان يستطيع مضاعفة تحصيله
الرضيبي ،من دون زيادة نقطة واحدة عىل
مختلف الرضائب .لو فعل ذلك لتمكن من زيادة
حجم مداخيله من الرضيبة بنحو مليار و500
مليون دوالر .لدينا قدرة عىل زيادة االيرادات
من دون مس الطبقات الدنيا ،ومن دون اعادة
النظر يف الرضائب وحتى من دون اصالح رضيبي.
باالضافة اىل خفض النفقات والتي يقدر حجمها
مبليار دوالر من دون القيام باجراءات جذرية.
من خالل هذا االجراء نكون قد خفضنا عجز
املوازنة ملياري دوالر ،اي ما يعادل  4نقاط من
الناتج املحيل .اما االجراءات الجذرية ،فتكون يف
خطة حقيقية ملكافحة الفساد والهدر وتطور
املنظومة الرقابية والترشيعية ،ووضع قانون
حديث للمناقصات والصفقات العمومية ،واالمر
الثالث يجب اجراء اصالح للسياسات التي تدير
السياسة العامة بكل انواعها.
■ هل ذلك يعني التفافا عىل الرشوط التي
وضعها مؤمتر "سيدر" لالرشاف عىل عملية
االنفاق عىل املشاريع التي ميكن ان تنفذ
يف لبنان؟

 220مليار دوالر انفقت
على االستثمارات العامة
في  20سنة
تجاربنا السابقة مع
املؤتمرات املخصصة لدعم
لبنان لم تكن مشجعة
□ االلتفاف هو عدم التخيل عن السيادة
االقتصادية .ولتحدي الصعب هو مواجهة
االدارة العامة والسلطات السياسية التي
تدير السياسات العامة .ملواجهة الخلل يف
آليات الرقابة واملؤسسات الرقابية ،علينا
اجراء االصالحات داخليا .عندها لن يعود
امر الرقابة الخارجية مطروحا .االصالح
يبدأ بانتظام عمل املؤسسات ،وان تتم كل
مشاريعنا من طريق السبل القانونية واعطاء
الفرص بالتساوي للجميع .انه التحدي
االداري والسيايس يف الوقت عينه .من دون
ان ننىس ان االصالح السيايس وتطويره
يعطيان الفرصة للمجتمع اللبناين لتعديل
العالقة مع من ميثله .خصوصا عندما يقوم
املجلس النيايب بدوره ليس الترشيعي بل

■ هل سيقدم القطاع الخاص عىل االستثامر يف
مشاريع طويلة االجل من خالل مؤمتر "سيدر"،
خصوصا وان عائدات الفوائد املرصفية تؤمن
له االرباح من دون مخاطرة او اعباء؟
□ هناك فائض من االموال موجود يف
املرصف املركزي والقطاع املرصيف .هذا
الفائض اذا ترك عىل ما هو عليه ،سيشكل
عبئا عىل االقتصاد .موجودات املصارف تصل
اىل نحو  210مليارات دوالر ،وهي اكرث من
ثالثة اضعاف ونصف ضعف الناتج املحيل.
من اجل تحويلها من تحد اىل فرصة ،يجب
تحويلها اىل استثامرات .يف تقديري هناك
نحو  15مليار دوالر يف السوق الداخلية ميكن
استخدامها يف متويل االستثامرات العامة .اي
انها تفوق املبالغ املقررة يف خطة الحكومة
املرفوعة اىل مؤمتر "سيدر" .يف مقدورنا متويل
حاجاتنا االستثامرية العامة .لكن السؤال هل
القطاع الخاص عىل استعداد؟ اعتقد ان ال
خيار لديه خصوصا وان فوائد االيداعات
تأيت من الدين العام للدولة .هذه الفوائد ال
تأيت نتيجة انشطة اقتصادية منتجة ،بل هي
عملية ضخ مايل واعادة ضخ لهذا املال .تشري
القيود اىل تراكم الدين من خالل الفوائد
عىل االيرادات املرتاكمة يف الداخل .العائدات
مالية وليست اقتصادية ،وهي ال تساهم يف
عملية النمو ،لذلك يجب ان تخرج من اطار
متويل القطاع العام فقط اىل متويل االقتصاد
الحقيقي للمحافظة عىل عائداتها .من اجل
االنتقال اىل االقتصاد الحقيقي يجب ان
تتوافر الفرص وهي موجودة يف كل البنى
التحتية .الحافز موجود اذا ما رافقت هذا
التمويل مظلة امان اقتصادية وسياسية ،الن
املناخ االستثامري السيايس وااليجايب يشكل
عامل ثقة ،ويشجع القطاع الخاص عىل
الدخول يف كل املشاريع املطروحة والتي
ميكن ان تطرح الحقا.

ع.ش.
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ثقافة
دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

جولة في متحف عصور ما قبل التاريخ اللبناني
اآلباء اليسوعيون اكتشفوا اآلثار في القرن 19

بل عام اعتربه نادرا النه مل يحفظ عرب
االزمان يف الرتبة املوجودة يف لبنان.

يف خطوة نادرة كانت اشبه مبغامرة ،اقدم عليها خمسة آباء يسوعيني يف اواخر
القرن التاسع عرش ،اصبح لدى لبنان كنوز اثرية يعود جزء منها اىل مليون سنة ■ .يف اي مناطق اكتشفت هذه االثار ،واىل
حكاية شغف االباء ـ الرواد بتعقب االثار التي تركها انسان ما قبل التاريخ والتي اي زمن تعود؟
□ ارتكز االباء اليسوعيون يف بحثهم عن
تحيك حكايته ،اصبحت بعد عصور حكاية متحف عصور ما قبل التاريخ اللبناين
اهمية ما تم انجازه عىل يد اآلباء
اليسوعيني يف آواخر القرن التاسع عرش ،هو
يف طريقة استثامره اليوم .متحف عصور
ما قبل التاريخ اللبناين فتح ابواب التاريخ
امام زواره ،خصوصا تالمذة املدارس ،وذلك
بالعمل يف املشاغل ،بالرسم عىل الخزف
والسرياميك وغريهام من فنون ،باالسلوب
نفسه الذي اتبعه انسان تلك العصور .من
هذا الباب يجعل املسؤولون يف املتحف
اطفال اليوم اكرث قربا من انسان العصور
الغابرة باعتبارها قضيتهم كاختصاصيني
يف علم ما قبل التاريخ ،من ناحية نقل
الصورة الجميلة التي يرونها يف انسان ذلك
الزمن اىل جيل هذا العرص ،يك ال ينظر
اليه عىل انه همجي .ابحاث علامء االثار
اكدت عىل ان الجذور البرشية كلها هي
يف انسان ما قبل التاريخ.
قصة انشاء متحف عصور ما قبل التاريخ
اللبناين ،ترويها مديرة املتحف االختصاصية
يف علم ما قبل التاريخ الدكتورة مايا حيدر
بستاين ،يف حوار مع "االمن العام".
■ كيف انىشء متحف عصور ما قبل
التاريخ اللبناين ،ومتى؟
□ انىشء هذا املتحف عام  2000بقرار
من رئيس جامعة القديس يوسف سابقا
االب سليم عبو .قراره هذا كان الهدف
منه وضع االرث الثقايف والحضاري
والعلمي الذي تحتضنه جامعة القديس
يوسف منذ زمن بعيد يف متناول املجتمع
اللبناين والسياح االجانب .من ناحية
اخرى ،مل نعد نرغب يف ابقاء هذه القطع

االثرية يف الخزائن ،النها يف حال بقيت
عىل ما كانت عليه لن يتعرف احد اىل
قيمتها االثرية واىل قيمة ما يستخلص
منها من معلومات تاريخية.
■ كيف اكتشفت هذه االثار وعىل يد
من؟
□ اكتشفها االباء اليسوعيون يف اواخر
القرن التاسع عرش ،فكانوا الرواد يف هذا
املجال ويف مجاالت اخرى ،كالجيولوجيا
والطب وغريهام من علوم .رغم اهمية ما
انجزه االباء ـ الرواد من اكتشافات اثرية،
بقي البحث عن انسان ما قبل التاريخ
من اهتامماتهم الثانوية مقارنة بادوارهم
االكادميية والروحية .لذا ،من املهم القول،
هنا ،ان بحث هؤالء االباء عن اثار انسان
ما قبل التاريخ مل يتناقض مع اميانهم بالله،
فمضوا نحو اول نقطة انطالق النسان تلك
العصور .ال نعني بكالمنا هذا الفينيقيني،
بل من سبقهم بكثري .متكن االب زومفني
السويرسي االصل وعامل الجيولوجيا من
ان يكون املكتشف االول الثار انسان ما
قبل التاريخ يف اواخر القرن التاسع عرش،
ليليه اربعة اباء يسوعيني يف املهمة نفسها،
هم االباء ،بريجيه وبوفيه البيار وفالش
واور .من الرضوري القول ،هنا ،ان القطع
االثرية املعروضة يف متحف عصور ما قبل
التاريخ اللبناين ليست من مجموعة االباء
اليسوعيني االوائل فقط ،بل من مجموعة
علامء اثار اخرين اكملوا ما بدأه االباء ـ
الرواد لكنهم توقفوا يف منتصف سبعينات
القرن املايض مع بداية الحرب يف لبنان.

اثار انسان ما قبل التاريخ عىل املناطق
املجاورة لالديرة التي عاشوا فيها ،كبكفيا
وتعنايل والجنوب والساحل الشاميل
ومناطق اخرى بنسبة  %70من هذه
املناطق ،باستثناء منطقتي البقاع الشاميل
والهرمل التي مل يقصدها هؤالء االباء لهذه
الغاية .علام ان الطريقة التي اعتمدها
االباء اليسوعيون يف استكشافاتهم االثرية
هي املسح وليس التنقيب او الحفر ،اي
البحث عن االثار املوجودة عىل سطح
االرض .نحن ،يف هذا املجال ،منلك اقدم
قطعة اثرية من عصور ما قبل التاريخ
التي يقدر عمرها مبليون سنة ،وهي
كناية عن ساطور حجري كان يستعمله
انسان ما قبل التاريخ كاداة سطع او
كحافة قاطعة لتقطيع الحيوانات التي
كان يصطادها.
■ كم يبلغ عدد القطع االثرية يف متحف
عصور ما قبل التاريخ اللبناين ،وهل
تعود اىل حقبة زمنية محددة ام اىل كل
الحقبات؟
□ يبلغ عددها  400قطعة اثرية .اذا اردنا
التوقف عند الحقبة الزمنية التي تعود
اليها هذه القطع ،علينا العودة اىل ما
يقوله علم ما قبل التاريخ بالنسبة اىل لبنان
والدول املجاورة ،والذي يعرتف بوجود
اربع حقبات هي ،العرص الحجري القديم
واملتوسط والحديث والنحايس .اثار هذه
الحقبات كلها موجودة يف متحف عصور
ما قبل التاريخ اللبناين ،علام انها معروضة
كأنها تحيك حكاية انسان تلك العصور من
خالل وضع االدوات التي ابتكرها كوسائل
تؤمن له العيش بطريقة تخرب حكايته،

مديرة املتحف الدكتورة مايا حيدر بستاين.

كعمله يف الزراعة ،مثال ،واالدوات التي
استعملها يف هذا املجال ،كاملجرفة واملنجل
ملوسم الحصاد .كل هذه املواضيع نتناولها
مع زوار متحف عصور ما قبل التاريخ
اللبناين من اجل ان نقول ،االداة هي اول
اخرتاع لالنسان .زوار هذا املتحف لن
يجدوا اال االثار املتعلقة بحقبات ما قبل
التاريخ ،النه كمتحف متخصص يف هذه
العصور من دون غريها ،والتي تخربنا من
خالل القطع االثرية املعروضة يف واجهاته
عن العادات والطقوس وطرق العيش التي
اتبعها انسان تلك العصور.
■ الالفت يف متحف عصور ما قبل التاريخ
اللبناين غياب قطع اثرية تجسد الطرق
التي اعتمدها انسان تلك العصور يف
دفن موتاه ،ما السبب؟
□ يوم تأسيس هذا املتحف اخرتنا
مجموعة االباء اليسوعيني االثرية كقاعدة
اساس للمتحف املذكور ،فلم نستعن
مبجموعات اثرية من متاحف اخرى .مبا ان
االباء ـ الرواد اعتمدوا يف ابحاثهم االثرية
عىل اسلوب املسح بنسبة  ،%90فكان
من الطبيعي اال نجد يف مجموعتهم قطعا
اثرية تنقل لنا الطقوس التي اتبعها انسان

ارتكز االباء اليسوعيون
في ابحاثهم على املناطق
املجاورة لالديرة
نملك في املتحف
اقدم قطعة اثرية
وعمرها مليون سنة

ما قبل التاريخ يف دفن موتاه .لكن اهمية
هذه املسألة يف عامل االثار دفعتنا اىل ابراز
نصوص يف واجهات املتحف باللغة العربية
عن الطقوس الجنائزية التي كانت سائدة
يف عصور ما قبل التاريخ.
■ اي قطعة اثرية هي االهم يف متحف
عصور ما قبل التاريخ اللبناين ،وماذا
تخترص؟
□ اجد صعوبة يف تحديد االهم من بني
القطع االثرية هذه .فانا كاختصاصية يف
علم ما قبل التاريخ ال ابحث عام هو اهم،

■ هل ما زال لديكم قطع اثرية غري
معروضة يف املتحف ،وكم يبلغ عددها؟
□ طبعا لدينا وتقدر باالالف .نحن مل
نسع يوم تأسيس املتحف اىل عرض كل
القطع االثرية التي منتلكها ،الننا اخرتنا
من مجموعة االباء اليسوعيني ما يخربنا
عن حياة انسان ما قبل التاريخ ،باعتباره
مخرتع كل االدوات التي نستعملها يف ايامنا
الحارضة ،كالنار التي اكتشفها االنسان
املنتصب ،او كام يسمى ايضا ،االنسان
العاقل ،والزراعة وتدجني الحيوانات .هذه
املجتمعات مل تتقن الكتابة ومل ترتك لنا
نصوصا مكتوبة .لذا ،كان التعاطي مع اثار
هذه الحقبات الزمنية اشبه بعمل التحري
الذي يطرح مليون سؤال للحصول عىل
جواب واحد .ارتكزت اسئلتنا عىل معرفة
طرق عيش انسان ما قبل التاريخ وحاجاته
ومدى تكيفه مع محيطه الطبيعي ،او
معرفة خياراته من خالل االدوات التي
ابتكرها والحيوانات التي كان يصطادها
ويفضلها .انسان عصور ما قبل التاريخ
امتاز بذكائه ومهاراته التي علمها الوالده
كوسيلة لالستمرار ،وقدرته عىل التأقلم
مع اي تغيري ،ولو مل يكن كذلك لكانت
البرشية قد امنحت.
■ اي صورة يراها الزوار يف انسان ما قبل
التاريخ من خالل القطع االثرية املعروضة
يف املتحف؟
□ لدى الناس مفاهيم خاطئة عن انسان
ما قبل التاريخ ،اذ يعتربونه همجيا خارجا
من الكهف عاريا يكسوه الشعر ،هذا
صحيح ورمبا السباب معينة .لكن نحن
كاختصاصيني يف علم ما قبل التاريخ نجد
انفسنا اكرث قربا اليه من االشخاص الذين
اختاروا النفسهم اختصاصات علمية اخرى.
انسان ما قبل التاريخ حساس جدا ،وقد
كشفت الطقوس التي اتبعها يف دفن موتاه
عن هذه الحقيقة ،يف وقت تتطلب ترجمة
هذه الطقوس حذرا شديدا يف
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التعامل معها .يف حياة انسان ما قبل
التاريخ جوانب مهمة ،منها بناء القرى قبل
تدجني الحيوانات والبدء بالزراعة ،والعيش
اىل جانب الحقول .يف كل قطعة اثرية ويف
كل بحث نقوم به يؤكد لنا عىل ان الجذور
البرشية كلها هي يف انسان ما قبل التاريخ.
■ هل قدمت اثار متحف عصور ما قبل
التاريخ اللبناين صورة وافية عن انسان
العصور االوىل؟

عدد  - 57حزيران 2018

□ طبعا ال ،وهذا ما اراه جميال .ندرس البحث عنه هل سنجده يوما ما ،ال
حقبات بعيدة زمنيا حوايل ماليني السنني اعتقد ذلك.
نركز عىل ما تبقى لنا من انسان تلك
العصور ،وعىل االشياء التي وصلت الينا ■ اعددتم فيلام عن انسان ما قبل التاريخ
والتي مل تضمحل بفعل الزمن ،الن ما لعرضه امام الزوار ،ما اهمية هذا العمل
كشفته عمليات التنقيب والحفر عىل واي جوانب يظهرها عن انسان ذلك الزمن؟
يد علامء االثار تقول لنا ان ما بقي من □ تم تصوير هذا الفيلم يف مناطق برية
انسان ما قبل التاريخ هو االدوات التي يف لبنان مل يصل اليها الباطون واالعمدة
ابتكرها لحاجته اليها يف حياته اليومية .الكهربائية ،وذلك من اجل تحقيق الغاية
اما هو فال وجود له .لكن ان واصلنا التي اردناها للزوار ،وهي وضعهم يف

مناخ يساعدهم عىل ان يكونوا يف مكان
انسان ما قبل التاريخ وظروفه ،قدر
املستطاع ،والبيئة التي عاش فيها .ابطال
هذا الفيلم هم علامء اثار ابرزوا يف عملهم
هذا الطريقة التي كان يتبعها انسان ما
قبل التاريخ يف تصنيع االدوات الصوانية
واالواين الخزفية .يف علم االثار تكتسب
االفالم السينامئية اهمية كربى يف العامل،
لكنها ال تنفذ يف لبنان بسبب كلفتها
املادية الباهظة.

■ من هم زوار متحف عصور ما قبل
التاريخ اللبناين؟
□ زواره من كل االعامر بدءا بعمر الست
والسبع سنوات ،والرشيحة االكرب لهؤالء
الزوار هم تالمذة املدارس ،اذ نخصص
ساعة لكل زيارة لتقديم رشوحات عن
اثار املتحف باللغات الثالث ،العربية
واالنكليزية والفرنسية ،اىل ان يحني موعد
عرض الفيلم .ضمن هذا النشاط هناك
نشاط اخر يف املشاغل حول مواضيع

نختارها مسبقا ،رشط ان تتناول حياة
انسان ما قبل التاريخ مبارشة ،مقتنياته،
اخرتاعاته املرتبطة بطريقة عيشه.
من ضمن هذه املواضيع اقرتحنا لهذه
السنة العمل عىل الخزف والسرياميك
باسلوب انسان ما قبل التاريخ ،يف رسمه
عىل جدران الكهوف والحيل من خالل
معطيات تاريخية وعلمية واثرية .هذا
النشاط الفني ـ االثري يشارك فيه تالمذة
املدارس بنسبة .%99
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أدب الطفل
فاطمة شرف الدين :مخاطبة الق ّراء الصغار
تجمع بني األخالق والجمال
ظروف الحياة فرضت انطالقة متأخرة لفاطمة رشف الدين ( )1966يف عامل ادب
الطفل .هي التي كانت شغوفة بعامل الطفل الربيء واملدهش يف الوقت عينه.
ميكن القول ان هذه الكاتبة مل تتخل اصال عن الطفل الذي كانته ،واال كيف
استطاعت جذب هذا الكائن الصغري اىل قصصها؟

الكاتبة فاطمة رشف الدين.

فاطمة رشف الدين الكاتبة التي عاشت
متنقلة بني الواليات املتحدة وبلجيكا قبل
استقرارها النهايئ يف لبنان قبل سنوات،
حازت اجازة تربية مبكرة من الجامعة
اللبنانية االمريكية ،اىل جانب شهادة
ماجستري ادب عريب حديث من جامعة
اوهايو ،وعملت يف سلك التعليم بني
عامي  1996و .1998كانت العدة تقريبا
جاهزة ،حني قررت االستسالم اىل شغفها
منذ عام  .2004يف تلك املرحلة ،كان
لبنان عىل استعداد لفورة سيشهدها يف
مجال ادب الطفل الذي كانت فاطمة من
رواده .اذ ساهمت يف ترسيخ ادب معارص
يحايك الصغار وهمومهم وانشغاالتهم
وهواجسهم.

ما تعاني منه دور النشر
اللبنانية غياب املحرر
املتخصص في ادب االطفال
الذي يقيّم النصوص

يف غضون عقد ونيف ،انجزت رشف الدين
اكرث من مئة كتاب بني ترجمة وتأليف
لالطفال حتى عمر تسع سنوات .بفضل
هذه الجهود الكبرية ،نالت الكثري من
الجوائز ،ابرزها "جائزة انا ليند انا ليند

االقليمية" عام  2011عن كتابها "فاتن".
بعد هذا الباع الطويل يف عامل ادب
الطفل ،اتجهت منذ سنوات اىل ادب
الناشئة ،لتصدر كتابني ،وتستعد اليوم
لكتابها الثالث الذي يقارب موضوع
فقدان الشهية العصايب لدى املراهقات
وهوسهن باملظاهر.
"االمن العام" التقت الكاتبة اللبنانية
يف حوار حول مسريتها وادب الطفل
يف لبنان والعامل ،وسط املخاطر الكثرية
التي تجعل القراءة اشبه بهواية يف طور
االنقراض!
■ انت اليوم كاتبة مكرسة لبنانيا وعربيا.
ما الذي اخذك اىل ادب الطفل؟
□ حني قررت الكتابة يف مجال ادب
الطفل ،جاء ذلك انطالقا من قرار واع.
طبعا كنت احب الكتابة واملك الكثري
من االفكار .اال ان االمر ايضا جاء من
باب الحاجة الشخصية اىل ذلك .اذ ان
ولديّ كانا صغريين ،وحني كنت ايت اىل
لبنان لرشاء كتب لهام ،مل اكن اجد شيئا
يف مستوى الكتب االجنبية لالطفال التي
كانا يقرأنها .لذلك ،قررت ان ادخل هذا
املجال الذي هو تخصيص يف املقام االول،
فانا تخصصت يف ادب االطفال والرتبية
واالدب العريب .حني انجزت كتبي
االربعة االوىل ،كتبتها باللهجة اللبنانية،
لكن دور النرش رفضتها النها لن تباع اال
يف لبنان .فاضطررت اىل اعادة كتابتها
باللغة العربية الفصحى .حظيت بنجاح
وبدأت الدار ("دار اصالة") تطلب مني
كتابة املزيد من كتب االطفال .يف تلك
الفرتة اي عام  ،2004كان العامل العريب
كله بدأ يبدي اهتامما بادب الطفل.
السبب االسايس لذلك هو التمويل الذي
قدمه االوروبيون يف هذا املجال ،وهذا ما
ساعد النارشين.

■ ما رأيك يف هذا االدب قبل الفورة التي
شهدناها خالل العقد االخري اي مرحلة ما
قبل االلفني؟
□ كان ادبا يعتمد عىل الرتجامت ،وعىل
القيمة التجارية للكتاب .مل يكن هناك
تخصص يف كتابة ادب الطفل ،بل حتى
اللحظة ليس هناك تخصص يف ادب
الطفل او الرسم لالطفال يف الجامعات.
لذا ،ككاتبة ،كان عيل االتكال عىل نفيس،
وااللتحاق بورش يف الخارج .قبل العام
 ،2000كانت هناك دار واحدة جدية
يف هذا املجال هي "دار الحدائق" ولو
ان لها توجها فكريا محددا ،وما زالت
حتى اليوم.
■ سيطرت النربة الوعظية عىل مختلف
االعامل املوجهة اىل االطفال يف مرحلة من
املراحل .يف رأيك هل تساهم هذه النربة
يف تقريب الطفل من القراءة؟
□ بل عىل العكس متاما .الوعظ ينفرّ
الطفل من القراءة ،فهو دوما خاضع
المالءات البالغني .لذا ،حني يختار
قصة ملطالعتها ،هو يفعل هذا بدافع
االستمتاع ،وهو ال يتوقع ان يتلقى درسا
اخالقيا مبارشا .ميكن مترير كل االفكار
بطريقة سلسلة وممتعة من دون وعظ
مبارش .لندع الطفل يفكر من دون تلقينه
الدرس .اللغة الجميلة والرسوم البرصية
هام عنرصان مهامن جدا يف ادب الطفل،
اىل جانب املحتوى طبعا.
■ هل تعتربين ادب الطفل من االجناس
االدبية الصعبة؟
□ االطفال كائنات ذكية وحساسة جدا.
عندما تريد ان تقدم اليهم كتابا ،فانت
امام تحد كبري هو محاربة الوسائل
التكنولوجية الجديدة التي تجذب الطفل
كثريا .اي انك امام تحدي تقديم يشء اكرث
جاذبية بالنسبة اىل الطفل من كل هذه
املغريات .اضف اىل ذلك مشكلتنا الحالية
مع اللغة العربية .فاالوالد ال يتحدثون
لغتهم واالهل ال يتكلمون معهم بالعربية،
وطبعا ال يقرأون العربية .كثرية هي

نقطة على السطر

وداعًا مي عريضة
"ليدي" الزمن الجميل
مل تكن مي عريضة ( )2018 - 1926يوما جندية مجهولة تقف وراء رصح فني هو
مهرجانات بعلبك الدولية .لقد ولدت هذه املرأة لتكون نجمة عىل طريقتها الخاصة،
فبنت اسطورة موازية ملهرجانات بعلبك ،بشخصيتها الساحرة ،وط ّلتها الراقية وترسيحتها
الشينيون ،وانجازاتها التي جعلتها مثابة احد عواميد املهرجان العريق ،وحارسة ذاكرته
املمتدة منذ الخمسينات.
انطفأت مي عريضة الشهر املايض عن عمر ناهز  92عاما ،طاوية ايضا مسرية تخترص
تاريخ لبنان الفني ،هي التي بزغ نجمها خالل البواكري االوىل لرتسيخ هوية لبنانية فنية،
وساهمت يف ابرازها وتظهريها عىل ادراج بعلبك من خالل دعوة اسامء استحالت رموزا
يف تاريخ االغنية اللبنانية ،وحفرت مكانها يف الوجدان الجمعي.
لكن ،لنعد اىل بداية القصة .نحن يف احد ايام العام  .1955مي عريضة ترص عىل صديقتها
ونسيبتها زلفا شمعون (زوجة الرئيس الراحل كميل شمعون) يك ترافقها ملشاهدة عرض
عن نص كورناي "بوليوكت" تقدمه فرقة جان مارشال الفرنسية يف معبد باخوس .هناك،
ذهلت الصديقتان مبا رأتاه ،واطرقت زلفا عائدة اىل منزلها ،لتخرب الرئيس عن سحر تلك
الليلة .حينذاك ،كانت فكرة اقامة مهرجان سنوي ضخم يفرض نفسه عىل الساحة الثقافية
والفنية يف العامل ،حلام يراود الرئيس يف تلك الحقبة التأسيسية من تاريخ لبنان الفني.
هكذا ،دعا  70شخصية لتمويل الفكرة ،واسس لجنة من  12شخصا ترأستها إميي كتانة.
واوكل اىل مي كارلوس عريضة مهمة ادارة الشق املوسيقي والباليه واالوبرا ،وسلوى
السعيد قسم املرسح.
هكذا انطلق يف عام  1956املهرجان الذي ستتواىل عىل خشبته اسامء ورموز وعاملقة يف
الفن واملرسح واملوسيقى .رسيعا ،ستصبح عريضة عام  1967نائبة الرئيس ،ثم رئيسته
من عام  1973حتى عام  2011حني س ّلمت املشعل اىل نايلة دو فريج.
مع مرور السنوات التصقت مي ببعلبك ،حتى لكأنهام استحاال توأما .ساعدت عالقاتها
وشخصيتها الديبلوماسية يف نسج صداقات ساعدتها يف استقدام عاملقة شكلوا ذاكرة
القرن العرشين اىل ادراج بعلبك .هكذا ،تواىل قائد االوركسرتا واملؤلف املوسيقي
النمساوي هوبرت فون كارايان ،وريخرت ،وروسرتوبوفيتش ،مرورا بالشاعر واملرسحي
الفرنيس جان كوكتو ،والراقص والكوريغراف االسطوري موريس بيجار الذي يعترب احد
مؤسيس الرقص املعارص يف العامل ،وصوال اىل اسطورة الجاز ايال فيتزجريالد وفرانك سيناترا
وأم كلثوم وغريها من املحطات االساسية يف ذاكرة بعلبك.
كانت مي عريضة مسكونة باملهرجان ،حتى انه خالل توقفه يف عز الحرب االهلية،
رصحت ان اللجنة ظلت تجتمع دوريا يف تلك الفرتة ،وكانت مي ايضا حارسة الرشيف
املهرجان من الضياع .هذا ما دفع املخرج املرسحي اللبناين نبيل االظن اىل كتابة سرية "مي
عريضة حلم بعلبك" (منشورات املجلة الفينيقية) حيث استعادت ذكرياتها وتلك الحقبة
املألى بالوعود واآلمال.
انطفأت مي عريضة يف زمن آخر :زمن ذوت فيه هذه االحالم ،واستحالت فيه املنطقة عىل
فوهة بركان ،وانحرست خشبات الفن والثقافة الذوق وتقهقرت املسارح حتى الهجران.
نوجه تحية اخرية اىل "ليدي" الزمن الجميل التي رحلت قبيل افتتاح دورة جديدة
اليوم ّ
من مهرجانات بعلبك العريقة .تحية اجالل ،واعرتاف بالجميل لكل ما فعلته للثقافة
اللبنانية .وندعو مجددا اىل حفظ ارشيف الكبار ،وتعليم مسريتهم لالجيال املقبلة… اذ
ال امة عظيمة من دون استمرار وتكامل واحتفاء بالذاكرة الجامعية!
سمير مراد
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التحديات ،اىل جانب صعوبة ادب
الطفل بحد نفسه ،اذ عليك تأليف قصة
جميلة تحوي كل عنارص القصة ،لكن
فقط بـ 500كلمة .اي اختزالها وتكثيفها
بهذا العدد القليل من الكلامت ضمن لغة
جميلة وجذابة توصل املعنى من دون
لف وال دوران وال تكرار .يجب ان تعرف
مستوى اللغة التي يجب ان تستخدمها،
اىل جانب املستوى العاطفي واالجتامعي
والفكري للرشيحة التي تتوجه اليها .يجب
ان تكون واعيا ايضا للجانب السيكولوجي
حني تريد مقاربة املوت او الطالق مثال
وتقدميه اىل الطفل يف قالب قصيص
مسؤول .يجب ان تقدم اليه ادبا يعالج
مشكالته ويساعده عىل تخطيها ويجعله
يتامهى مع شخصيات القصة .يف املقابل،
حني تكتب ادبا للكبار ،تتمتع بحرية
ومساحة وهامش اكرب ،واالسهاب يف
الكتابة سهل ،لكن االختزال هو الصعب.

اتحايل على الخطوط الحمر
بوضع الكالم املمنوع على
■ كيف تستوحني مواضيع قصصك لسان الحيوانات

املوجهة اىل الطفل بشكل خاص؟
□ حني بدأت الكتابة يف ادب الطفل،
كنت اعتمد يف البداية عىل ذكريات
طفولتي وعىل امور كانت تشغلني انا
حني كنت طفلة .اي ان الكتابة صارت
نوعا من عالج نفيس بالنسبة ايل ،وايضا
استلهم موضوعايت من حيايت مع ولديّ
حني كانا صغريين .كام عملت كثريا مع
االطفال يف املدارس االمريكية عندما كنت
مقيمة هناك .اتذكر مواقف ومشاعر
واحاسيس ،وهذه االخرية هي غالبا
ما يقودين اىل القصة التي اكتبها اكرث
من املواقف يف ذاتها .حاليا ،استلهم
املوضوعات مام اعايشه يف لبنان .مثال،
حني كتبت "كابوتشينو" (موجه اىل
الناشئة) ،استوحيت موضوع العنف
االرسي من الحوادث وجرائم قتل النساء
التي شهدناها يف السنتني االخريتني يف
لبنان .النجاز القصة ،اجريت ابحاثا
كثرية وقصدت جمعية "كفى" املعنية
باملرأة ووضعوين عىل اتصال مع نساء كن

ضحيات العنف االرسي .هكذا جعلت
املوضوع خاصا وشخصيا يك استطيع
الكتابة عنه.
■ هل هناك خطوط حمر معينة يف
املواضيع التي تقاربينها يف ادب الطفل؟
□ طبعا ،هناك مواضيع ممنوع الكتابة
عنها وفق معايري النارش مثل الصداقة
بني فتاة وصبي ،وال ميكن الكتابة عن
طفل يثور عىل اهله او معلمته ،او
الحديث السلبي عن املدرسة .لذا ،اتحايل
احيانا بوضع الكالم املمنوع عىل لسان
الحيوانات مثال.
■ الحرب موجودة يف قصصك؟
□ اجل ،هناك كتاب انجزته بعنوان "يف
مدينتي حرب" ترجم اىل لغات عدة ،ونال

جائزة .ال ميكن عدم الحديث عن الحرب
بالنسبة اىل شخص عايشها .كام اعتقد
انه ال ميكن عدم الحديث يف السياسة يف
ادب الطفل ،لكني افعل ذلك بطريقة
غري مبارشة والطفل حتام سيفهم .مثال،
عندي كتاب بعنوان "العمة زيون وشجرة
الزيتون" .القصة بسيطة عن زيون العجوز
التي تعيش عىل رأس الجبل مع شجرة
الزيتون التي تظلل املنزل .تحيك القصة
عن تشابه شجرة الزيتون والعجوز ،مبا
تحمله شجرة الزيتون من معان ورمزية
واحالة اىل فلسطني .هكذا امرر االفكار،
من دون مبارشة .هناك قصة اخرى
بعنوان "ملن الزيتون" عن بيتني تتوسطهام
شجرة الزيتون .واهل كل بيت يعتربون
ان الزيتونة لهم وحدهم .يتشاجرون عىل
الشجرة ويبدأون بتناتشها حتى تسقط
حباتها وتأيت العصافري فترسقها يف اشارة
الينا نحن .هذه القصة سياسية ايضا.
يخلصون يف النهاية اىل تقاسم الزيتونة يف
املوسم املقبل.
■ ما رايك يف ادب الطفل اليوم يف لبنان؟
وهل من اسامء معينة تعجبك يف هذا
املجال؟
□ هناك طفرة كبرية يف ادب االطفال

وهناك الصالح والطالح .احيانا ،نرى
مستوى عاليا يف املجال البرصي ،لكن
املضمون هزيل .وهناك جهل حقيقي
من بعض الكتّاب بادب االطفال .تعجبني
نبيهة محيديل يف "دار حدائق" .عىل
املستوى العريب ،يعجبني وليد طاهر
الذي يكتب ويرسم ،واعتربه احد اهم
فناين ادب الطفل.
■ بعد العديد من القصص املوجهة اىل
الطفل ونيلك جوائز كثرية عنها اىل جانب
ترجمتها اىل لغات عدة ،توجهت يف
السنوات االخرية اىل ادب الناشئة ،ملاذا؟
□ النني شعرت بوجود نقص يف هذا
املجال يف مقابل فورة يف ادب الطفل.
عدا انني حني بدأت كتابة ادب الطفل،
اوجدت اسلوبا خاصا وسلسا ،وصار
كثريون يقلدونني .اما ادب الناشئة
عندنا ،فيقترص عىل اعامل جربان خليل
جربان ،ومي زيادة ،ومارون عبود ،واميل
نرص الله ،اي ما ترىب عليه جيلنا نحن.
االسلوب بات قدميا ،لذلك قررت خوض
هذا املجال .بدأت مع كتاب "فاتن"
( )2010الذي يحيك عن فتاة فقرية تعيش
يف قرية عام  .1985يجربها والدها عىل
ترك القرية والذهاب اىل املدينة للعمل

يجب ان نقدم ادبا
يساعد الطفل على
تخطي مشكالته

كخادمة .تشعر فاتن انها مغبونة النها
اجربت عىل ترك املدرسة والقرية عىل
خلفية الحرب اللبنانية .كنت ارغب يف
كتابة هذا املوضوع النه ايضا عن الحرب
التي تربينا فيها .بعدها ،انجزت كتاب
"غدي وروان" ( )2012الذي يحيك قصة
ولد يعرض عليه زمالؤه يف املدرسة رشاء
الحشيشة .وحني يرفض ،يتعرض ملختلف
اشكال املضايقات والتنمر .طبعا ،اختار
دوما النهايات االيجابية يف قصيص.
■ ذكرت سابقا ان الكتابة كانت يف
البداية نوعا من العالج ،فهل ميكن ان
تكون القراءة نوعا من العالج للطفل؟
□ طبعا ،هناك نوع يدعى "الببليوثريابيا"،
او "العالج بالقراءة" ،وهذا تخصص قائم
يف ذاتهُ .يستخدم هذا العالج بصفة

خاصة مع االطفال الذي عاشوا نوعا من
الصدمة او الرتوما ،اي االطفال الالجئني،
او الذين عانوا من الحروب مثال.
■ حتى يف كتبك ،هناك مواضيع تتعامل
مع الحرب واملوت؟
□ اجل اجل ،لدي مثال قصة "جديت
والقمر" التي تقارب تيمة املوت .هنا،
اقدم قراءات منها يف املدارس واقيم
نقاشات وانشطة حولها مع االطفال،
كأن اجعلهم يرسمون او يكتبون قصتهم
الخاصة عن هذا املوضوع.
■ ما هي ابرز املشاكل التي يواجهها
الكاتب يف دور النرش اللبنانية؟
□ ما نعاين منه يف دور النرش اللبنانية
هو غياب املحرر ،مبعنى محرر متخصص
يف ادب االطفال يتلقى النص من الكاتب
ويبدي رأيه فيه ويقيم املضمون والحبكة،
ويقرتح اجراء تعديالت يف اللغة واملضمون،
مثل اعادة كتابة النهاية ،او حذف مقاطع
معينة ،او تقييم مالمح الشخصيات يف
العمل .ال يوجد محرر هنا يقوم بذلك ،وانا
الجأ اىل اصدقايئ واقاريب وولدي لقراءة
القصة وابداء الرأي بها قبل النرش.

س.م.
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كتاب الشهر

مجتمعنا الشرقي وتأثيره في شخصية الطفل
كريستني نصار :نظامنا التربوي أمام التحدي الكبير
يف كتاب "واقع الرتبية يف املجتمع الرشقي املعارص" ،تواصل كريستني نصار
اشتغاالتها وحفرياتها يف بنية املجتمع اللبناين املعارص ،وتأثريه يف شخصية
الطفل الذي يرتىب فيه
كيف هو النظام التعليمي يف الغرب املتقدم؟
هل تؤخذ يف االعتبار خلفية التلميذ الثقافية
واالجتامعية ،اىل جانب تاريخه الشخيص الذي
قد يتخلله العديد من املشكالت االرسية؟
كيف يتم تحضريه ملواجهة تحديات الحياة
املهنية ،خصوصا يف ظل معطيات الحياة
العرصية ،املتزايدة يف التعقيد؟ ما هي
االسلحة التي ميكن للمدرسة والنظام الرتبوي
توفريها من اجل بناء مواطن كفوء ومندمج
يف محيطه؟ ما هي االساليب الرتبوية املثىل
التي توصلت اليها اخر الدراسات واالختبارات
النفسية والعلمية يف الغرب؟ ماذا عن واقع
الرتبية يف مجتمعنا الرشقي املعارص؟...
كل هذه االسئلة تقع يف صلب كتاب كريستني
نصار الجديد "واقع الرتبية يف املجتمع الرشقي
املعارص ـ دور املعلم يف خفض حدة االضطراب
النفيس عند الطفل" ("رشكة املطبوعات
للتوزيع والنرش") .تبدو االختصاصية النفسية
واالكادميية اللبنانية ،مشغول ًة ببنية مجتمعنا
الرشقي املعارص وتاثريه يف شخصية الطفل
الذي يرتىب فيه .فبعد مجموعة اعامل من
بينها سلسلة "االقارب والطفل يف املجتمع
الرشقي املعارص" ،و"كيف نتعامل مع اوالدنا
اليوم" وغريهام ،ها هي تحفر يف املكان
ذاته ،بنية ترشيح الرتكيبة املعقدة ملجتمعنا
الرشقي .ما تخرج به من خالصات يف كتابها
الجديد ،قد يشكل صدمة لكل فرد معني
ببناء مواطن يقظ يتمتع بحس نقدي ومخيلة
ابداعية ستكون وحدها سالحه يف القادم
من االيام .فام تظهره التطورات التكنولوجية
والعلمية ،تجعلنا نتيقن بان البقاء سيكون
لصاحب الفكر الخالق بال شك.
صحيح ان كتابها يرشح واقع الرتبية يف
مجتمعنا الرشقي ،والبنية الرتبوية برمتها،

ويتوقف طويال عند دور االستاذ يف عملية
البناء هذه .اال ان ذلك ال ينفي ايضا الدور
الفعال الذي يستطيع االهل والعائلته تأديته
يف خضم هذه العملية .رغم ان الصورة
النهائية لواقع الرتبية اليوم قد تبدو سوداوية
بعض اليشء ،اال ان الباحثة تؤكد عىل متتع
هذا البلد الصغري بكفايات كبرية ،خصوصا عىل
مستوى التالمذة ،ما يطمنئ اىل الغد ،عىل رغم
الثغر الكبرية التي يعاين منها نظامه الرتبوي
وفق الباحثة التي نالت شهادة الدكتوراه من
جامعة السوربون.
قسمت نصار كتابها اىل مثانية فصول ،فندت
فيها واقع الرتبية يف املايض والحارض ،ومقومات
الرتبية املعارصة ،وتطوير هذه املقومات
متاشيا مع تطور مجاالت املعرفة العامة،
وماهية الرتبية وكنه دور املعلم ،والرتبية
البناءة والصحة الذهنية ،والطفل واملدرسة
واملعلم واالهل ،والرتبية يف مجتمعنا الرشقي
املعارص من خالل اتخاذ لبنان منوذجا ،اىل
جانب دور املعلم يف خفض االضطراب النفيس
لدى الطفل .تشدد الباحثة عىل اهمية الرتبية
التي "تتمثل يف كونها تحافظ عىل اللغة،
والقيم الثقافية ،والدين والتاريخ املشرتك ()...
مبعنى انها حجر الزاوية يف تكوين الفرد يك
يصل اىل ما يصل اليه من تراكامت تربوية
بجوانبها املختلفة ،الن شخصية الفرد تتكون
مبقدار ما يوجد لديها من مداخالت تربوية".
قبل الدخول يف واقع الرتبية املعارصة ،كان
ال بد من تقديم ملحة تاريخية عن النظريات
الرتبوية وتطورها .هذا ما فعلته املؤلفة
التي خصصت الفصل االول من كتابها لهذه
االستعادة التاريخية منذ زمن ارسطو اىل
اليوم ،مرورا بروسو الذي هزت اراؤه التحررية
والتقدمية بالنسبة اىل مفاهيم عرصه الكثري

من الجدل .فالفيلسوف الفرنيس ( 1712ـ
 )1778اعترب الرتبية مجاال يساعد الطفل عىل
االنفتاح ،ورأى ان دور املعلم يقترص عىل دور
البستاين الذي يساعد عىل بلورة االمكانات
الطبيعية وبذل كل الجهود "من طريق عدم
قيامه باي يشء" .مبعنى اخر ،ينبغي للمعلم
تأمني افضل الرشوط التي تساعد الطفل عىل
النمو ال اكرث .جاء ذلك يف زمن كان فيه النظام
الرتبوي يروض الطفل ويدربه عىل الطاعة
والنظام واالحرتام واالنحناء امام رموز السلطة
مبختلف اشكالها.
تعترب املؤلفة هنا ان رواد الرتبية الحديثة عىل
رأسهم روسو ،ساهموا بشكل كبري يف دفع
عجلة التطور عىل مستوى الرتبية ،اذ ادركوا
باكرا "ارتباط االنفتاح النفساين عند الفرد
وقابليته للتطور ،ارتباطا وثيقا مبشكلة تحرير
املجتمع كله".
بعد مقاربتها بشكل مفصل التيارات
واملدارس الرتبوية ،ودخول علم النفس
عنرصا اساسيا وحاسام يف تطورها واتخاذ
شكلها اليوم ،تخلص الباحثة اىل ان "الرتبية
يف القرن الحادي والعرشين ،يجب ان تهدف
اىل تكامل شخصية االنسان لتعزيز احرتام
حقوقه وحرياته االساسية ،وتعزيز التفهم
والتسامح والصداقة بني االمم واملجموعات
العرقية والدينية" وفق ما جاء يف االعالن
العاملي لحقوق االنسان .تتوقف طويال عند
النظام التعليمي يف لبنان واملجتمع الرشقي.
نظام كالسييك يفرض عىل الطفل الطاعة
العمياء ،وتلقي معلومات قد يكون عقله
عاجزا عن استيعابها يف سنه .هنا ،ترى ان
التحديات التي تفرضها الحياة املعارصة،
خصوصا ما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،تتطلب تنمية مهارات التفكري
االبداعي عند الطفل .وعليه ،ينبغي للرتبية
الرتكيز عىل تعليم االفراد طرائق التفكري،
بدال من تقديم الحلول الجاهزة لهم وتبديد
طاقتهم يف التلقني واالستظهار .فـ"افضل

انواع التفكري املالئم النسان القرن الحادي
والعرشين هو التفكري العلمي االسرتاتيجي،
املبني عىل النقد وحسن االصغاء الذي
يجعل تفكريه فعاال ومنتجا يف املواقف التي
تواجهه".
هذا ما يحصل يف النظام الرتبوي يف الدول
املتقدمة ،حيث الرتبية تؤدي وظيفتها
االقتصادية واالجتامعية .لكن ماذا عن دول
العامل الثالث؟ ماذا عن العامل العريب ،وتحديدا
لبنان؟
ينتمي لبنان اىل دول العامل الثالث التي
تتميز ـ بحسب الكاتبة ــ بانها بلدان شديدة
التنوع واالختالف يف التمدن ومستوى التقدم
االقتصادي واالجتامعي .كام تتميز بانها
كانت مستعمرات سابقة .وهذا ما يشكل
اساس مشكالتها الراهنة النها ما زالت مسرية
بالضغط الذي متارسه عليها الدول املتقدمة.
نتيجة ذلك ،يسود يف هذه البلدان ما يسمى
باالغرتاب الثقايف الذي ترعرع فيه جيل من
املسؤولني عن البلد .اعترب هؤالء النامذج
الثقافية الغربية افضل امناط التقدم والتطور،
فساروا ببلدانهم مقلدين النامذج الصناعية
الغربية التي خالوا انها تؤدي اىل التقدم
والرخاء االقتصاديني .كام وجهوا النظام
الرتبوية املدرسية يف هذا املنحى .طبعا ،مل
يتحقق التطور املشتهى نتيجة جملة اسباب
عىل رأسها انعدام التخطيط الشامل .اضف اىل
ذلك التفاوت الهائل بني الطبقات االجتامعية،
وتعزيز امتيازات الطبقات امليسورة عىل
حساب تلك الفقرية ،مام ادى اىل االضطرابات
وغرق املجتمع اكرث يف وحول التخلف .كذلك،
تسبب هذا االغرتاب الثقايف يف اشكاليات
نفسية وازمات تنموية ،نتيجة نسخ املنهاج
الرتبوي عن نظام البالد املستعمرة ،من دون
اخضاعه الي متحيص او تغيري او تعديل.
لكن العنرص االهم من كل ذلك ،هو سؤال
تطرحه الباحثة قبل ترشيحه وتقديم االجوبة:
كيف يستخدم املسؤولون املدرسة اداة طيعة
لرتسيخ املفاهيم التقليدية يف اذهان النشئ؟
ترى نصار ان الجزء االكرث قتامة يف كل هذه
العملية يكمن يف ان املسؤولني ينظرون اىل
املدرسة بصفتها وعاء ايديولوجيا مترر فيه
منظومة من القيم واملبادئ التي تلقن للطفل،

غالف الكتاب.

كتب القراءة تغرس
واجب الطاعة في نفوس
االطفال

فيكرب ليصبح مواطنا ميتثل لشبكة العالقات
الهرمية يف مجتمعه.
تستدل املؤلفة بدراسة سوسيولوجية
اجرتها الباحثة اوغاريت يونان تحت عنوان
"تكامل مناذج السلطة ،انتقال مناذج السلطة
العائلية عرب الكتب املدرسية" (معهد العلوم
االجتامعية ـ الجامعة اللبنانية ـ .)1983
يف هذه الدراسة ،برهنت يونان ـ باملعاينة
والتوضيحات امليدانية الواقعية ـ كيف ان
مناهجنا املدرسية تكرس امتثال الفرد ملختلف
اشكال السلطات والعالقات الهرمية القامئة يف
املجتمع ،يف غياب اي حس نقدي ،او وعي
لذاته وواقعه ومترده عليه.
اتخذت الباحثة ستة كتب للقراءة العربية.
اوال ،يف ما يخص السلطة الدينية ،خلصت
الباحثة اىل انها تحتل  27%من مجمل
محتويات الكتب موضوع الدراسة .تشتمل

هذه الكتب عىل الصور والرموز الدينية ،لتعزز
االتكالية السلبية اكرث من "الدعم االيجايب
البناء النسان معارص" .فتكرار عبارات االتكال
عىل الله وانتظار ان تأيت االرزاق من عنده،
يولد مجتمعا غيبيا متعلقا بالسامء اكرث من
االرض ،وال يعزز ثقة الطفل بنفسه وارادته
للعمل من اجل التطور .تأيت صورة املعلم
يف كتب القراءة لتزيد الطني بلة ،فالصورة
املتداولة واملتكررة يف غالبية هذه الكتب،
تظهر املعلم يف مدرسة االيام الخوايل (تحت
السنديانة )...يف مقابل غياب تام للمدارس
املعارصة.
تعزز هذه الكتب صورة املعلم صاحب
الحقيقة املطلقة الذي يجب ان يطاع من
دون جدل او نقاش (عبارات من قبيل "املعلم
هو صاحب الحق والسلطان يف ان يدير عقول
الصغار" ،"...املعلمون هم قادة الشعوب").
عليه ،فالنظام الرتبوي يغرس يف الطفل مبدأ
الطاعة العمياء .ايضا اىل الزمن الغابر تنتمي
الرموز الوطنية التي تذكرها كتب القراءة ،اذ
تستعيد سري ابطال مثل فخر الدين ،واسكندر
املقدوين ،ونابوليون وهنيبعل ،من دون
ذكر اي امرأة قائدة .بذلك ،يكرس النظام
الرتبوي املايض والتاريخ ،غافال صورا مضيئة
من الحارض ،ضاربا عرض الحائط بالنامذج
النسائية القيادية.
تشدد الباحثة عىل ان النامذج والرسائل التي
متررها هذه الكتب تولد العديد من املشكالت
واالزمات النفسية عند الطفل ،متوقفة
بالتفصيل عند كل منها .صحيح انها تشري اىل
ان هذه املناهج خضعت لكثري من التعديالت
عىل فرتات زمنية عدة ،اال ان الذهنية نفسها
ظلت املسيطرة من دون اي مراعاة للتطور
والتغري والتقدم الحاصل يف املجتمع ،اوله
دخول املرأة سوق العمل ،بل تحولها معيلة
اساسية لالرسة.
رغم الصورة السوداوية التي قد يبدو عليها
نظامنا الرتبوي ،خصوصا لجهة عجزه عن
بناء مواطن عرصي يتمتع بتفكري خالق ،اال
ان كريستني نصار تعتصم باالمل .اذ تخلص
اىل ان مجتمعنا ميلء باصحاب الكفايات .رمبا
ما يحتاج اليه فقط هو ذاك البستاين الذي
تحدث عنه روسو.
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ما هي مصادرها وأضرارها ووسائل الحصول عليها؟

املخدرات الرقم ّية خط ٌر حقيقي على الشباب

شكل موضوع املخدرات الرقمية املطروح
من املديرية العامة لالمن العام عرب
اطالالت اعالمية لضباطها ،حافزا عند
بعض الرتبويني لطرحه عىل تالمذتهم
بهدف معرفة ماهيته وارضاره .هذا البحث
اقتىض العودة اىل االمن العام ،فكان لقاء
جمع رئيس تحرير "االمن العام" العميد
منري عقيقي واملالزم اول املهندسة مالك
رشف واملربية ميشلني عيد و 13تلميذا
من الثانوية االنجيلية لبريوت الكربى

اهمية اللقاء الذي شهدته املديرية العامة لالمن العام ،تكمن يف الرغبة التي
ابداها تالمذة الثانوية من اجل مناقشة مشكلة املخدرات الرقمية مع مسؤولني
يف االمن العام ،للبحث عن اجوبة يسعون اليها ،الن يف االمر خطورة عىل جيل
الشباب يف لبنان.
متحور اللقاء حول التعرف عىل ماهية هذه املخدرات ،مام هي مكونة ،ما هي
مصادرها وارضارها ووسائل الحصول عليها؟ كان من الطبيعي مقارنة املخدرات
الرقمية باملخدرات العادية املعروفة لدى الناس لناحية تأثريها عىل االنسان،
فتبني ان املخدرات الرقمية التي تعتمد عىل سامع املوسيقى الصاخبة تصيب
دماغ االنسان بالتشنج ،وتاليا بالضياع .متيز اللقاء بكلامت ثالث للعميد عقيقي
واملالزم اول رشف واملربية عيد التي وجه تالمذتها اسئلة حول واقع املخدرات
الرقمية يف لبنان ودور القانون يف هذه املشكلة.

عقيقي :املشكالت االجتماعية
من اهتماماتنا في "االمن العام"
يف كلمته املوجهة اىل تالمذة الثانوية
االنجيلية لبريوت الكربى ،توقف رئيس
تحرير "االمن العام" العميد منري عقيقي
عند الغاية من اصدار املجلة قبل 5
سنوات" :مع كرثة وسائل االعالم يف لبنان
والعامل ،اصبحت هذه املجلة الشهرية
جزءا صغريا من املجموعة االعالمية يف
لبنان والعامل .عندما تقرر اصدار مجلة
لالمن العام كان رأي املدير العام اللواء
عباس ابراهيم واضحا يف هذا املجال،
مبعنى ان تكون مفيدة لكل قارىء سواء
كان سياسيا او طالبا .علام ان املجلة تطرح
مواضيع متعددة متنوعة مع اعتامد اكرث
من وجهة نظر يف كل موضوع ،كام هو
سائد يف املعالجة الدميوقراطية ،ليرتك
للرأي العام التمييز بني الحقيقة يف وجهها
املعلن وبني الوجه االخر فيها عندما يحني
وقت التطبيق واالفعال".

اضاف" :لكرثة ما نقرأ ونشاهد وما نسمعه
من ترصيحات ،ال نستطيع تحليل الوضع
وما يحدث فيه .امام هذا الكم من االخبار
ال وجود للدقة يف املعلومات .االمر الذي
دفعنا اىل التفكري يف كيفية معالجة املواضيع
املطروحة ،ومن اي زاوية سننظر اليها ،يك
يتسنى للقارىء ان يعرف .ملجلة "االمن
العام" مساحة كبرية للتعبري عن الرأي،
وطرحها املواضيع عىل هذا النحو جعلها
مستندا او مرجعا لكثري من امللفات".
اما اللقاء حول املخدرات الرقمية ،تابع
عقيقي "فهو من ضمن اهتامماتنا يف
املجلة ،عرب طرح املشكالت االجتامعية
التي تعني الشباب يف الدرجة االوىل.
اهتاممنا هذا هدفه البحث عن االسباب
التي ادت اىل نشوء هذه املشكالت
وتحولها اىل ظاهرة اجتامعية ،كاملخدرات
والجرائم".

املجلة باتت
مرجعا ومستندا لكثير
من امللفات

رئيس تحرير "االمن العام" العميد منري عقيقي.

شرف :االنترنت
مصدر املخدرات الرقمية

من اللقاء الرتبوي مع التالمذة.

املالزم اول املهندسة مالك رشف تولت ادارة
النقاش مع تالمذة الثانوية بهدف رشح
املشكلة ،فتوقفت بداية عند السؤال االيت" :ما
هي املخدرات الرقمية وكيف نتعرف اليها؟
هي ليست كاملخدرات العادية التي نعرفها
الن املخدرات الرقمية مصدرها االنرتنت ،علام
ان الناس يعتقدون انها موسيقى .اما من يدعو
اليها فيتبع اسلوب الغش والتضليل اليهام
الشباب بأن هذه املوسيقى اختريت لتهدئة
االعصاب ،لكنها يف الواقع ليست كذلك ،الن
سلبياتها تنعكس عىل دماغ االنسان ،فيصاب
بالتشنج".
اما كيف يحصل ذلك؟ توضح رشف" :باالستامع
اىل موسيقى مختلفة متضاربة ما بني االذن
اليمنى واالذن اليرسى ،علام انها موسيقى

صاخبة .هذه الطريقة املتبعة يف املخدرات
الرقمية تؤثر سلبا عىل الجهاز العصبي الذي،
كام نعرف ،يصدر اوامره اىل جسم االنسان
فيصاب من يلجأ اليها بالضياع .لكن علينا
ان نعرف ان مبتكر هذه الفكرة كان هدفه
تأمني وسيلة تريح اعصاب الناس ،خصوصا
من يعانون من امراض نفسية .هكذا كانت
البداية ،لكنه قام بعد فرتة بتجربة اعتمد فيها
عىل اختيار موسيقى مختلفة ما بني االذن
اليمنى واالذن اليرسى عله يحقق غايته".
كيف نحصل عىل املخدرات الرقمية؟ تجيب:
"من خالل اليوتيوب وفيديوات مختلفة
تحمل عناوين مغرية للشباب مثل :كيف
تربهن عن ذكائك ،او من اجل ان تحصل عىل
عالمات عالية يف دروسك تؤهلك لتبوؤ

موسيقى اليوتيوب
مصدر املخدرات الرقمية

املالزم اول املهندسة مالك رشف.
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املرتبة االوىل يف مدرستك ،وهذه العناوين
يراها الشباب ايجابية .يف املجال نفسه هناك
اسلوب مختلف يف الفايسبوك يرتكز عىل ابراز
صورة مشابهة لشخص ميارس اليوغا ،فيعتقد
من يراها انها كذلك ،لكنها العكس متاما .هذا
التضليل يتبعه مروجو املخدرات الرقمية
من اجل ان يعتاد االنسان عليها فيقدم عىل
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رشائها ،علام ان مثنها يرتاوح ما بني  3دوالرات
و 30دوالرا".
اما اخطر ما يف هذه املخدرات فهو ،حسبام
تقول رشف" ،يف ما ينصح به مروجوها
باالنعزال عن العامل والجلوس يف غرفة
مظلمة سعيا اىل الدخول يف عامل ثان .من
الرضوري القول هنا ان الفضول هو الذي

يدفع الشباب اىل املخدرات الرقمية .لذا ال
حل لهذه املشكلة اال بالتوعية التي تقول ال
امان مع االنرتنت .والنها كذلك ،عىل جيل
الشباب ان يكون ذكيا كفاية يف طريقة
تعامله مع االنرتنت ،فال يندفع وراء قبول
الدعوات املوجهة اليه عرب هذه الوسائل قبل
قراءتها والسؤال عنها".

عيد :شبابنا خائف
من هذا الغريب
استهلت املربية عيد كالمها بعرض االسباب
التي دفعتها اىل االهتامم مبشكلة املخدرات
الرقمية .كان ذلك يوم متابعتها احد ضباط
االمن العام يف مقابلة تلفزيونية يتحدث
فيها عن املخدرات الرقمية .اجرت اتصاال
برئيس تحرير "االمن العام" العميد عقيقي
مقرتحة عليه عقد لقاء ملناقشة هذه املشكلة
الغامضة ،خصوصا وانها قررت معالجتها يف
املجلة املدرسية  beirut beyondالتي تتوىل
االرشاف عليها .لفتت اىل "اننا نتناول يف هذه
املجلة مواضيع مرتبطة مبا يجري يف البلد،
ولدى مشاهديت املقابلة التلفزيونية مع احد
ضباط االمن العام يتحدث فيها عن املخدرات
الرقمية اعجبت باملوضوع املطروح ،ومل
تفارقني فكرته منذ الصيف املايض .مع بداية
العام الدرايس طرحت فكرة املخدرات الرقمية
عىل تالمذيت ،كموضوع نعمل عليه لنرشه يف
املجلة املدرسية التي توزع عىل االهل يف
اواخر العام الدرايس".
عن طريقة العمل التي اعتمدتها مع

فيلم
عن املخدرات الرقمية
ابطاله تالمذة

تالمذتها؟ اشارت اىل ان "البحث بدأ يتناول
وسائل التواصل االجتامعي واالذى الذي قد
تسببه للشباب او االوالد الصغار ،خصوصا وان
من يسعد اهله به النه منزو يف غرفته وال
يتحدث اىل احد ،يكون معرضا الذى من نوع
اخر ،غري معروف وال نعرف الجهة املسببة
له .يف هذه املرحلة اجريت اتصاال بالعميد
عقيقي من اجل طرح هذه املشكلة عىل عدد
من املسؤولني يف املديرية العامة لالمن العام،
فابلغني برتحيب املدير العام اللواء عباس
ابراهيم بهذه الفكرة .ثم جمعني باملالزم
اول املهندسة مالك رشف ،فكان االتفاق عىل
التحضري للقاء نتناول فيه مشكلة املخدرات
الرقمية بشكل علمي".
يف جوابها عن كيفية جبه تالمذتها هذه
املشكلة؟ تقول عيد" :هم خائفون ،الن
االهل عادة يخيفون اوالدهم من الشارع
ومن الغريب .هذا الغريب اليوم هو سلعة
يقصد الشباب رشاءها ويدفعون مثنها بهدف
امتالكها .اما ملاذا اخرتنا انا وتالمذيت لقاء

اخترت االمن العام
النه جهاز امني

املربية ميشلني عيد.

مسؤولني يف االمن العام من اجل طرح مشكلة
املخدرات الرقمية؟ فالجواب هو النه جهاز
امني ،ومن املحتمل ان تكون خطورة هذه
املشكلة اتية من الخارج".

اعد تالمذة الثانوية االنجيلية لبريوت الكربى فيلام عن املخدرات الرقمية كانوا هم ابطاله.
عرض الفيلم يف اثناء اللقاء الذي جمعهم مبسؤولني يف االمن العام .الهدف منه القاء الضوء عىل
الوسائل التي تستدرج جيل الشباب اىل االيقاع بهم يف جحيم املخدرات بطرق سهلة ومبطنة.
ما م ّيز الفيلم تصوير جلسات مدمنني عىل املخدرات الرقمية تكشف عن الحاالت التي ميرون
فيها تدريجا ،من اجل توضيح االسلوب املعتمد يف هذه املخدرات ،اي املوسيقى الصاخبة
وكيف تتحول اىل رضر عىل االنسان ،لتلقي الكامريا الضوء ،يف الختام ،عىل كل ما يصيب الشباب
من هذه املخدرات ،كالضياع وردود الفعل الهستريية.
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بعد  30عامًا على تأسيس ّ
تجمع "أم النور"

االسباب املؤدية اىل االدمان عىل املخدرات
عند الذكور واالناث معا.

املطران نجيم :إدمان القاصرين على املخدرات هو املشكلة

عند تأسيسه تج ّمع "ام النور" لعالج املدمنني عىل املخدرات قبل  30عاما ،كانت
لدى املطران غي نجيم رغبة يف احتضان من وقعوا يف براثن هذه اآلفة من
املقاتلني الذين شاركوا يف الحرب انذاك ،وتأمني عالجهم واعادة تأهيلهم مجانا.
لكن مع مرور الوقت مل تعد مشكلة تعاطي املخدرات محصورة بالشباب فقط،
بل باتت مشكلة القارصين ايضا
تزايدت نسبة املدمنني عىل املخدرات اىل
لتجمع "ام النور" القدرة
درجة مل تعد
ّ
عىل استقبال العدد الكبري من طلبات
الساعني اىل العالج .الالفت انه رغم بشاعة
هذا الواقع ،هناك تغري يف النظرة السلبية
اىل املدمن ،الن الناس باتوا خائفني عىل
انفسهم وعىل اوالدهم ،خصوصا بعد
ترسب املخدرات اىل داخل املدارس
والجامعات.
يف العودة اىل االسباب التي ادت بالشباب
اىل تعاطي املخدرات ،نجد اثار الحرب
متغلغلة فيها ،خصوصا وان اللبنانيني مل
يخرجوا من تداعياتها بشكل نهايئ.
"االمن العام" التقت املطران غي نجيم
وحاورته حول تفاصيل هذه التجربة
الصعبة:
■ ما الذي طرأ عىل مشكلة ادمان الشباب
تجمع
اللبناين عىل املخدرات ودور
ّ
"ام النور" بالنسبة اىل عالجهم واعادة
التجمع عام
تأهيلهم ،منذ تأسيس هذا
ّ
1989؟
□ االختالف يف هذا املجال هو يف ازدياد
عدد املدمنني عىل املخدرات مقارنة ببدايتنا
معهم عام  .1989كربت هذه املشكلة كثريا
وازداد الطلب عىل العالج يف "ام النور" من
البلديات يف املدن ويف محافظة عكار .لكن
ال قدرة لدينا عىل تلبية كل هذه الطلبات
بسبب كرثتها .اما العامل االخر الذي
تطور وبات مختلفا عن املايض كليا ،فهو
يف ادمان القارصين تحديدا ،من هم يف
السادسة عرشة من عمرهم وما دون .هذا

الوضع السيئ جعلنا نفكر جديا يف انشاء
مركز خاص بهم .نحن يف بداية تأسيس
تجمع "ام النور" كنا نستقبل الشباب
ّ
املقاتلني .لكن الخوف ،اليوم ،هو من
وصول املخدرات اىل املدارس والجامعات،
علام انها وصلت وال اعرف كيف وباي
وسيلة ،ما اوصل التالمذة والطالب اىل
تعاطيها .ما اعتربه اختالفا ،يف هذا املجال،
هو تبدل نظرة الناس اىل املدمن .بعدما
كانوا يرفضون مساعدتنا يف السابق
بالقول لنا "انهم يستحقون ما جرى لهم"،
اصبحت نظرتهم اىل املدمن مختلفة النهم
خائفون اليوم عىل انفسهم وعىل اوالدهم
من املجتمع ككل .مثة اشخاص يخافون
من املدمن بشكل عام ويتحاشونه ،وانا
استغرب ذلك النني اراه ضحية ،ضحية
الجو العام ،ان كان يف بحثه عن معنى
الحياة او يف التأثر بالتيارات الفكرية
العاملية التي تشتت االنسان يف النهاية.
البعض منهم مل يدرك معنى وجوده يف
الحياة ،والبعض االخر خرس اميانه .يف هذا
املجال اقول ،فكرة الله ضامن لكل انسان،
وال اعني يف هذه املسألة الجانب الديني،
بل الجانب االجتامعي ،مبعنى ان االنسان
ليس وحده يف الحياة .اما يف العودة اىل
اسباب لجوء الشباب اللبناين اىل تعاطي
املخدرات ،فعلينا ان ال ننىس سنوات
الحرب التي كانت حربا حقيقية ومل نخرج
من تداعياتها بشكل نهايئ.
■ كيف يتم استقبال املدمنني الذين
تجمع "ام النور"؟
يطلبون العالج يف ّ

□ لدينا مكتب استقبال يف منطقة زوق
مكايل ،وسنفتتح قريبا مركزين جديدين يف
بريوت ويف طرابلس .اما كيف يأيت املدمن
الينا؟ فمع اهله او برفقة صديق له اقنعه
برضورة العالج واعادة التأهيل .لحظة
استقباله يف املكتب املتخصص يستشف
املسؤولون فيه مدى استعداده للعالج،
لكن يف حال مل يكن مستعدا كفاية يتوىل
احد املسؤولني يف املكتب مساعدته عىل
تقبل فكرة العالج واعادة التأهيل واقناعه
بها .ال احد يستطيع اتخاذ مثل هذا القرار
اال املدمن نفسه ،واي مساعدة له هي
القناعه برضورة امليض يف هذه الخطوة .يف
مكتب االستقبال يحاول املسؤولون معرفة
مايض املدمن واالسباب التي اوصلته اىل
تعاطي املخدرات ،علام ان من رشوط
تجمع "ام النور"
استقبال املدمن يف
ّ
دخوله اىل احد املستشفيات للمعالجة
الطبية قبل عالجه واعادة تأهيله يف
التجمع .اما وضعنا هذا الرشط الذي مل
ّ
يكن متبعا من قبل ،فسببه االوجاع التي
تصيب املدمن اثر توقفه عن تعاطي
املخدرات ،وهي اوجاع ال تحتمل اطالقا،
وفيها خطورة عىل حياته كاحتامل اصابته
بذبحة قلبية.
■ عىل ماذا تعتمدون يف اعادة تأهيل
املدمن؟
تجمع "ام
□ من يريد اعادة التأهيل يف ّ
النور" ،يجب ان ينظر اىل ذاته اوال يك يعي
ويسأل عن مكانته يف الحياة ودوره فيها،
واىل اين هو ذاهب وكيف يف حاله هذه؟
التجمع باربع مراحل:
متر اعادة التأهيل يف
ّ
املرحلة االوىل هي االصعب وتصل مدتها
اىل ثالثة اشهر تقريبا.
املرحلة الثانية تبدأ مع بدء احساس املدمن
بالتعايف ،بتسليمه مسؤولية صغرية بهدف
اكتشاف نفسه .هذه املسؤولية تدخل

■ اي منطقة يف لبنان تشهد ارتفاعا يف
عدد املدمنني؟
□ كنت اعتقد ان النسبة االعىل من
املدمنني عىل املخدرات هي يف املدن،
لكنني اكتشفت اخريا ان املخدرات وصلت
اىل مناطق ريفية ،واخرى بعيدة جدا من
العاصمة.

رئيس تج ّمع "ام النور" لعالج املدمنني عىل املخدرات املطران غي نجيم.

يف اطار ما يسمى "الوحدات" التي تضم
العمل يف الزراعة وااللكرتونيات واللغات.
اما الجديد يف هذا املجال فهو العمل يف
الصناعة الذي سنبدأ به قريبا بالتعاون
مع رئيس جمعية الصناعيني فادي الجميل
ومبرافقة روحية منه يرشدنا من خاللها
اىل الصناعات املطلوبة يف لبنان .يف هذه
املرحلة يهتم املدمن مبدمن اخر دخل
التجمع.
حديثا اىل
ّ
يف املرحلة الثالثة من اعادة تأهيله يصبح
املدمن مسؤوال عن مجموعة مدمنني ،عىل
ان يتوىل يف املقابل مسؤولية معينة يف
بيئته.
يف املرحلة الرابعة واالخرية يبدأ انخراط
املدمن يف املجتمع عىل مدى يومني يف
االسبوع ،كمرحلة اوىل ،عىل ان يعود
مجددا اىل "ام النور" استعدادا النخراطه
الكيل يف املجتمع.
■ عىل ماذا يلتقي املدمنون يف فرتة اعادة
التأهيل؟
□ يف البداية يشعرون بالخوف من
بعضهم البعض ،لكن مع الوقت ،وبعد
تبادل االحاديث ،برصاحة يكتشف كل

عالج املدمنني على
املخدرات وتأهيلهم في
"ام النور" مجاني
استقبلنا في  30عاما
 7االف مدمن كانوا من
املقاتلني

واحد منهم االخر ،فيجدون ان لديهم
اشياء كثرية مشرتكة.
تجمع "ام النور" عالج
■ من مهامت ّ
الفتيات املدمنات ،هل اسباب االدمان
هي نفسها عند االناث والذكور؟
□ هناك اختالف يف بعض النواحي .الفتاة
تتعرض لالغراء اكرث من الشاب ،وهي
بطبعها حساسة ،علام ان مشكالتها يف
مجتمعنا تفوق بكثري مشكالت الرجل.
من ناحية ثانية هناك تقارب بالنسبة اىل

■ اي حاالت يستقبل مركز الدكوانة التابع
للتجمع؟
ّ
□ يستقبل حاالت االدمان غري الحادة التي
تتطلب جلسات عالجية مرتني او ثالث مرات
يف االسبوع .اضافة اىل حاالت اخرى تحتاج اىل
عالج نفيس عرب لقاءات جامعية او فردية .من
يقصد مركزنا يف الدكوانة هم طالب الجامعة
او رب العائلة الذي ال يستطيع احد منهم
ترك دراسته او عمله او عائلته ،فيلجأون اىل
العالج املوقت .ضمن هذا االطار ،تتواصل
الجامعات معنا من اجل ارسال اشخاص
ملرافقتهم يف حالتهم االدمانية.
■ كم نزيال يستقبل "ام النور" حاليا
وكم تصل الكلفة املادية للمدمن يف فرتة
عالجه؟
□ يستقبل نحو  70مدمنا يف كل مرحلة .اما
الكلفة املادية للعالج فتصل اىل  1500دوالر
شهريا وليس اقل .علام ان عالج املدمنني
التجمع مجانيان.
واعادة تأهيلهم يف
ّ
■ كم مدمن يستقبل منذ تأسيسه؟
□ وصل عددهم اىل حواىل  7االف مدمن
يف فرتة  30سنة تقريبا.
■ ماذا اعطتكم التجربة مع هؤالء
املدمنني ،وماذا تقولون عنها االن؟
□ انا معجب جدا بهم ،النهم يستعيدون
رغبتهم يف الحياة التي سيمشون فيها
بعد العالج ،وان كانوا سيتعبون من اجل
ان يصلوا.
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التغذية

ناتالي غرّة

نظام البحر األبيض املتوسط الغذائي
األفضل في الواليات املتحدة لعام 2018

يعترب نظام البحر االبيض املتوسط الغذايئ ،او ما يعرف بالـ "Mediterranean
 ،"dietمن االنظمة الغذائية املفيدة التي يتّبعها عدد كبري من الناس بناء عىل
ارشادات اختصاصيي التغذية واختصاصياته ،نظرا اىل وفرة فوائده الصحية .اعترب
هذا النظام يف الواليات املتحدة االمريكية من افضل االنظمة الغذائية لعام 2018
اظهرت نتائج الدراسة التي نرشت اخريا املرتكزات الرئيسية
حول الفوائد الصحية الكثرية للنظام الغذايئ لـ Mediterranean diet
املتوسطي ،ان الرجال الذين اتبعوا هذه
الحمية كانوا اقل عرضة لخطر االصابة
برسطان الربوستات .فام هو بالتحديد هذا
النظام الغذايئ؟

يرتكز نظام حمية البحر االبيض املتوسط
بشكل اسايس عىل منط حياة صحية ،اي
وجود مبادئ توجيهية ينبغي عىل من
يتبعه التزامها ،وهي تشمل انواع االطعمة

وكميتها وكيفية تناولها .ليس هناك مرجع
موحد ،مطبوعة او موقع الكرتوين ،يساعد
عىل التعرف بشكل علمي عىل هذا النظام
الغذايئ الصحي .كذلك ال توجد طريقة
واحدة لتنظيم خطة خاصة لهذا النوع
من الحمية او الوجبات التي تحتويها.
لكن ما هو مؤكد وثابت ،ان حمية البحر
االبيض املتوسط غنية بالفاكهة والخرضوات
واملكرسات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون
ومصادر الربوتني الحيواين القليل الدسم .كام
ان نسبة كمية اللحوم الحمر فيها منخفضة

عصير الجزر
لعصري الجزر منافع شتى:
• يحتوي الجزر عىل الفيتامني  Aوالفيتامينات  C, D, Eو  Kفضال عن عدد من املعادن مثل املاغنيزيوم
والبوتاسيوم والكالسيوم.
• مصدر مهم للمواد املضادة لالكسدة (وخاصة البيتا كاروتني) .الكاروتينات املوجودة يف الجزر مواد
مضادة لالكسدة التي ميكن ان تساعد يف تقليل خطر االصابة باشكال مختلفة من االمراض املزمنة الخطرية.
يعزز الجزر وعصريه جهاز املناعة من خالل املساعدة عىل الدفاع عن الجسم من رضر البكترييا الضارة
والفريوسات وااللتهابات.
• خفض خطر االصابة بامراض القلب والسكتة الدماغية .تناول الخرضوات الربتقالية امللونة مثل الجزر يقلل
من خطر االصابة بامراض القلب واالوعية الدموية ،وخصوصا لدى النساء البالغات .اما بالنسبة اىل امراض
القلب واالوعية الدموية االخرى ،فتشري االبحاث اىل ان رشب عصري الجزر يفيد صحة القلب من طريق
خفض االجهاد "التاكسدي" ،ويحسن دفاع الجسم ضد مختلف اشكال امراض القلب واالوعية الدموية.
• يساعد الجزر ايضا عىل خفض نسبة الكولسرتول يف الدم ،الحتوائه عىل كمية عالية من االلياف.
• يساعد عصري الجزر يف معالجة الـ.Acid reflux

كغريها من الدهون املشبعة ،وتحتوي
ايضا عىل عدد قليل من االطعمة املصنعة
والسكريات املكررة.
ميكن ان يشمل النظام الغذايئ املتوسطي
ايضا الكحول (للذين يرغبون يف ذلك) ،ولكن
باعتدال ،الن احتساء النبيذ مع وجبات
الطعام يشجع عىل عدم الترسع يف االكل .يف
اختصار ،ميكن القول ان هذه الحمية تقوم
عىل اعتامد النظام الغذايئ التقليدي للناس
الذين يعيشون يف بلدان البحر املتوسط،
السيام ايطاليا واسبانيا.

ملاذا يعترب هذا النظام جيدا؟

ارتبط النظام الغذايئ ملنطقة البحر االبيض
املتوسط بالعديد من الفوائد الصحية عىل
مر السنني .اظهرت الدراسات التي جرى
تنظيمها لفرتة طويلة ،ان االشخاص الذين
يتبعون هذا النظام هم اقل عرضة لخطر
االصابة بامراض القلب واالوعية الدموية
والسكري وامراض الكىل ورسطان الثدي.
هذا االمر ليس مستغربا الن تركيز النظام
الغذايئ الكامل يعتمد عىل االطعمة النباتية
التي تحقق هذه النتائج االيجابية .كام
يرتكز ايضا عىل االطعمة التي لها خصائص
مضادة لاللتهابات ولالكسدة ،فيام تؤكد
الدراسات ان هذه العوامل مهمة للوقاية
من االمراض املزمنة.

تشري االبحاث كذلك اىل ان هذا النظام يساعد
يف عالج "ارتجاع الحمض" (،)Acid reflux
وتحسني نسبة مستويات الكولسرتول يف
الدم ،واطالة عمر االنسان .وعىل الرغم من
انه ليس نظاما غذائيا منخفض الدهون،
تبني ايضا انه يساعد عىل فقدان الوزن حتى
عندما ال يتم حساب السعرات الحرارية.
يف االونة االخرية ،نرشت مجلة "علم امراض
املسالك البولية" تقريرا يشري اىل ان الباحثني
توصلوا اىل نتيجة مفادها ،ان الرجال الذين
اتبعوا نظاما غذائيا غنيا باالسامك وزيت
الزيتون ،كانوا اقل عرضة لرسطان الربوستات
من اولئك الذين اتبعوا نظاما قليل الدسم.

ماذا يجب ان تأكل وكيف؟

اذا كنت ترغب يف دمج عنارص من النظام الغذايئ
املتوسطي يف حياتك مع اي نظام حمية آخر ،عليك
البدء باضافة املزيد من الفواكه والخرضوات اىل
الطعام ،علام ان التوصية املعتمدة هي الحصول
عىل  9حصص يوميا .بالتايل ،يجب تناول بضعة
اكواب من الخرضوات الورقية الخرضاء كل
اسبوع (مثل "الفرفحني"(البقلة) ،الربوكويل.)...
ينصح ايضا بتناول مجموعة متنوعة من الفاكهة
والخرضوات ذات اللون االحمر والربتقايل
واالصفر ،والتي تضمن الحصول عىل مزيج واسع
من املواد النباتية الصحية وغريها من العنارص
الغذائية املهمة.

تشكل املكرسات والبقوليات عنرصين
مهمني ايضا يف هذا النظام الغذايئ .اذ
ميكن اضافة كمية منهام اىل السلطة
وزبدة الفول السوداين عىل رشيحة من
خبز القمحة الكاملة كوجبة خفيفة.
لكن مع التذكري برضورة تناول نصف
كوب يوميا من هذه املكرسات نظرا اىل
احتوائها عىل نسبة عالية من الدهون
والسعرات الحرارية .وينصح باستعامل
زيت الزيتون يف الطبخ بدال من الزبدة
او السمنة النباتية ،ولكن يجب االنتباه
اىل عدم زيادة الكمية .ينطبق االمر نفسه
عىل فاكهة االفوكا التي يجب ان تؤكل
باعتدال.
عندما يتعلق االمر بالربوتني الحيواين القليل
الدسم ،يجب اختيار الدجاج (السفائن من
دون الجلدة) واالسامك .البيض والجبنة
واللنب هي ايضا مكونات هذه الحمية
املتوسطية ،من دون ان ننىس فوائد رشب
كمية ال بأس بها من املاء (ثالثة ليرتات
يوميا عىل االقل).
بشكل عام ،يعترب اختيار هذا النظام
الغذايئ تسوقا لالطعمة الكاملة ،الننا
نبحث هنا عن االطعمة التي ميكن رشاؤها
واعدادها بشكلها الطبيعي .فالنظام
الغذايئ املتوسطي ال يستلزم احتساب
السعرات الحرارية.
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مقال

رياضة
رئيس نادي العهد :مهمة الحفاظ
على اللقبني لن تكون سهلة
احتكر فريق العهد مجددا لقبي بطولة الدوري ومسابقة الكأس ملوسم – 2017
 ،2018ونجح يف تحقيق "الدوبليه" اثر احرازه لقب بطولة الدوري للمرة السادسة
يف تاريخه ،ولقب مسابقة الكأس للمرة الرابعة .الفوز باللقبني االتحاديني يف مسريته
يف اللعبة يشكل االنجاز الثاين تواليا ،بعد االول يف املوسم املايض 2017 – 2016

■ بعد احراز لقبي الدوري والكأس يف ظل رئاستك
للنادي ،اىل ماذا يطمح متيم سليامن؟
□ رسالتنا يف الحقل الريايض ان نربهن للجميع
ان العمل الجدي والصحيح والتخطيط الجيد
يؤديان اىل نتائج جيدة .علام ان الظروف متوافرة
عند الجميع .اطمح اىل ان تعمل ادارات النوادي
يدا واحدة ،بغض النظر عن التنافس داخل ارض
امللعب ،حتى تتمكن اللعبة من النهوض.
■ هل ترى ان العهد ميلك حظوظا قوية يف
املنافسة االسيوية؟
□ اكيد .حظوظنا قوية رغم ان املنافسة اصبحت
اقوى من السابق اذ كانت تنحرص بني فريقني او
ثالثة حدا اقىص .الفرق التي واجهناها يف املوسم
املايض يف االدوار الحاسمة نتواجه معها هذا
املوسم يف دوري املجموعات ،ما يعني ان املهمة
باتت اصعب.

رئيس نادي العهد متيم سليامن رافعا كأس الدوري.

ما حققه فريق العهد جعل منه رقام صعبا يف
كرة القدم اللبنانية ،خصوصا وانه جاء من دون
اي خسارة وعىل حساب الثنايئ النجمة واالنصار
االكرث احرازا لاللقاب لسنوات طويلة .رتب ما
حققه العهد مسؤوليات كبرية عىل ادارة النادي
والجهاز الفني والالعبني الذين باتوا مطالبني اقله
بالحفاظ عىل ما تحقق.
"االمن العام" التقت رئيس النادي متيم سليامن،
وكانت جولة شاملة حول حارض النادي ومستقبله،
واالهداف التي يسعى اىل بلوغها.
■ كيف تق ّوم مستوى الدوري يف شكل عام؟
□ متوسط فنيا .قياس مستوى الدوري يكون
بعدد النوادي املنافسة عىل اللقب .ارتفاعها

املحدود هذا املوسم مؤرش ايجايب ،عىل امل يف ان
يرتفع العدد يف املوسم املقبل للمزيد من الحامسة
والتشويق.
■ ما الذي يعيق تطور الكرة اللبنانية وتقدمها؟
□ عوامل عدة من الصعب تحقيقها يف هذا الواقع
القائم .اللعبة بقدر ما هي يف حاجة اىل قوانني
كثرية ،يف حاجة ايضا اىل تطبيق هذه القوانني فال
تبقى حربا عىل ورق .اضافة اىل الحاجة امللحة اىل
املالعب التي تصلح ملزاولة كرة القدم ،وتطوير
نظام عقود الالعبني ،وتنظيم عمل النوادي اداريا.
لكن يبقى االبرز عمل اتحاد اللعبة وطريقة
تشكيله وآلية اختيار االشخاص ومدى حبهم للعبة
ورغبتهم يف العمل عىل تطويرها.

■ مباذا تختلف الفرق املنافسة يف آسيا عن الفرق
اللبنانية؟
□ ليس كثريا من ناحية القدرات الفنية .لكن يف
غالبية الدول االسيوية تستفيد النوادي من دولها
وحكوماتها ،ولديها بنى تحتية يف ترصفها ،اضافة
اىل دعم الدول لفرقها املنافسة يف مسابقات
خارجية خالفا للواقع يف لبنان ،حيث يقع العبء
املادي االكرب عىل ادارات النوادي.
■ كم بلغت موازنة الفريق يف املوسم املايض،
وهل من نية يف رفعها يف املوسم املقبل؟
□ تجاوزت املليون و 200الف دوالر .لكن لدينا
النية يف خفضها يف املوسم املقبل وليس رفعها ،من
دون مس العقود املوقعة مع الالعبني التي تلزم
االدارة تنفيذها .سنحاول عدم رصف االموال اال يف
مكانها الصحيح.
■ احراز لقبي الدوري والكأس يرتب مسؤوليات

كبرية عىل االدارة .كيف ستعملون للحفاظ عىل
هذين االنجازين؟
□ مهمة الحفاظ عىل اللقبني لن تكون سهلة
يف وجود فرق منافسة لديها قدرات كبرية .ادارة
العهد بالتعاون مع الجهاز الفني والالعبني لن
تدخر جهدا للحفاظ عىل ما تحقق من انجازات.
■ راسلتم االتحاد االسيوي القامة مباريات الدور
النصف النهايئ لكأس االتحاد االسيوي ليال .هل
حصل تجاوب مع هذا املطلب؟
□ ويا لالسف تم رفض طلبنا ألن االنارة يف مدينة
كميل شمعون الرياضية غري مطابقة للمواصفات
الدولية ،اضافة اىل ان العديد من املرافق يحتاج
اىل تأهيل.
■ حذر امني رس النادي محمد عايص من خطر
صدور قرار مبنع اقامة مباريات يف لبنان .عىل
ماذا استند وهل لديكم معطيات عن االسباب
الحقيقية لهذا التحذير؟
□ يف االتحاد االسيوي قانون يلزم االتحادات
املحلية ترقيم املقاعد يف املالعب التي تقام عليها
مباريات اسيوية ،اضافة اىل رضورة تأهيل كل
املرافق حتى ال يتعرض لبنان للتوقيف واملنع من
اللعب عىل ارضه .لذا االتحاد مطالب مبتابعة
امللف حتى ال يصيبنا الرضر.
■ مثة كالم عن االستغناء عن بعض الالعبني يف
املوسم املقبل .هل توضحت الصورة؟
□ ننتظر تقرير املدرب وسنتخذ عىل ضوئه القرارات.
ال اعتقد ان لدينا اي نية لالستغناء عن احد ،اقله يف
املرحلة الراهنة من دون استبعاد اي احتامل.
■ هل صحيح انه تم االستغناء عن عيل السعدي،
وما هي وجهته الجديدة؟
□ ال يزال ملتزما مع نادي العهد ومل يتم االستغناء
عنه ،علام ان االدارة مل تتلق اي عرض يف شأنه
من اي ناد .اوضحنا له خالل جلسة خاصة ان
املدير الفني للفريق باسم مرمر باق يف منصبه
خصوصا وان العالقة بينهام غري سوية .اؤكد انه
يف حال اراد املغادرة االدارة جاهزة لالستامع اىل
اي عرض جدي.

هل يخرج لقب "املونديال"
من قبضة الكبار؟
قبل نحو ايام من انطالق نهائيات بطولة كأس العامل لكرة القدم يف روسيا،
كرثت التكهنات عن هوية املنتخبات املرشحة الحراز اللقب االغىل كرويا يف
واحدة من اقوى النسخ يف تاريخ "املونديال" ،حيث تفرض الواقعية اسامء
خمسة منتخبات عىل االقل متلك افضلية عىل غريها للصعود اىل منصة التتويج.
يبقى املنتخب االملاين ،حامل اللقب ،االبرز عىل الرغم من مرور  4اعوام عىل
وضعه النجمة الذهبية الرابعة عىل قميصه .فالفريق ازداد قوة بفعل طفرة
املواهب التي تعيشها الكرة االملانية ،حتى ان النقاد يف اوروبا اعتربوا ان
"املانشافت" ميلك ثالثة منتخبات .ما عزز هذه النظرية ،ان املدرب يواكيم
لوف نجح يف تشكيلة رديفة من احراز لقب كأس القارات يف الصيف املايض.
بدوره ال يقل املنتخب الربازييل شأنا عن املنتخب االملاين .فهو كشف عن
وجه جديد يف تصفيات امريكيا الجنوبية .كام كان لتويل املدرب تيتي مهمة
االرشاف عىل املنتخب ،الفضل االكرب يف تغيري صورته .فبات اداؤه الدفاعي
اكرث انضباطا ،واداؤه الهجومي اقل تهورا عىل الرغم من العشوائية التي ال
تزال ظاهرة احيانا يف بناء الهجامت .يبدو ان لدى املنتخب الربازييل جيال
جديدا قادرا عىل محو عار  ،2014يف ظل وجود مواهب كبرية برزت مع
انديتها االوروبية.
املنتخب االسباين مل يتأخر يف تقديم اوراق ترشيحه باكرا عندما اكتسح نظريه
االرجنتيني  ،1 - 6موجها رسالة واضحة اىل الجميع .اسبانيا متتلك العبني
اصحاب خربة واصحاب فكر ناضج وتقنية عالية ،ويتميزون بنقل الكرة من
خالل اللمسة الواحدة والهجامت املرتدة الفتاكة .املنتخب االسباين متكامل
الصفوف ،من حراسة املرمى يف ظل وجود املتألق دافيد دي خيا ،مرورا
دفاع يقوده "الجزار" سريجيو راموس ،وصوال اىل هجوم فعال يضم
بخط ٍ
دييغو كوستا.
كذلك ال ميكن اسقاط املنتخب الفرنيس من املعادلة ،خصوصا بعد نجاح
املدير الفني املدرب ديدييه ديشان يف حل مشاكله ،وتوصله اىل تشكيلة
شابة ميكن ان تص ّعب االمور عىل اي خصم ،متاما كام بدا االمر يف كأس
اوروبا  .2016وضع املنتخب الفرنيس يعيدنا بالذاكرة اىل مونديال 1998
حني احرز الفرنسيون لقبهم االول واالخري بقيادة ديشان نفسه الذي كان
يحمل شارة القائد.
املنتخب االنكليزي ليس خارج التوقعات املفاجئة استنادا اىل تاريخه الدويل،
رغم انه كان يجر ذيول الخيبة يف كل مرة برز فيها الحراز اللقب ،او اقله
الذهاب بعيدا يف مشوار البطولة .منذ سنوات مل مير عىل منتخب "االسود
الثالثة" هداف يف حجم هاري كاين ،او موهوب مثل زميله يف توتنهام هوتسرب،
ديليل ايل ،او مدرب مثل غاريث ساوثغايت الذي خلط بني الخربة والشباب.
انكلرتا ليست الوحيدة التي تطمح اىل تحقيق املفاجأة ،اذ مثة منتخبات تشبهها
ايضا ولو انها تبدو مرشحة بدرجة اقل منها ،مثل االرجنتني الغنية باالسامء
والفقرية باالداء ،وكذلك بلجيكا التي ال متلك روح التفوق ،ما يجعل مسألة فوز
منتخب من خارج دائرة املرشحني االبرز مفاجأة كربى ومدوية.
نمر جبر

nemer.jabre66@yahoo.com
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رياضة
■ من هي االسامء املرشحة لالنضامم اىل فريق
العهد يف املوسم املقبل؟
□ بعد انضامم الكابنت حسن بيطار ،ال اعتقد ان
تغيريات كبرية ستحصل .لدينا توجه يف الحفاظ
عىل التشكيلة التي حققت لقبي الدوري والكأس،
اللهم اال اذا حصلت مفاجآت مل تكن يف الحسبان.
■ هل ظلم حسن شعيتو اعالميا ،وما هي فرتة
ابتعاده عن املالعب؟
□ مل يظلم اعالميا ،وكان من اكرث الالعبني الذين
كانت لهم اطالالت اعالمية .رمبا ظلم من لجنة
الخرباء رغم انه كان من اكرث الالعبني فعالية.
■ ما هي املراكز التي يحتاج اليها الفريق لتدعيم
صفوفه؟
□ نكتفي باالسامء املوجودة لدينا .لكن اذا كنا
نطلب الكامل يف تشكيلة املوسم املقبل ،فنحن
يف حاجة اىل سد ثغرتني ،رأس الحربة وبديل من
حسني دقيق يف الجهة اليرسى.
■ هل من تغيري عىل مستوى الالعبني االجانب،
خصوصا وان البعض نقل عنكم رغبتكم يف رفع
مستوى الالعبني االجانب يف تشكيلة املوسم
املقبل؟
□ لدينا اتجاه اىل رفع املستوى ،ونرغب يف التعاقد
مع مهاجم من الطراز الرفيع ،لكن االسعار يف لبنان
غري مشجعة لالعب الجيد ،وال تحفزه للعب يف
الدوري اللبناين .لبنان كان محطة ومنصة النطالق
الالعبني اىل دوريات اخرى ،لكن املنافسة حاليا
اصبحت اكرب يف دول اخرى.
■ هل حصلتم عىل مستحقاتكم املادية من
املوسم الكروي ،وتحديدا تلك املتعلقة بحصتكم
من النقل التلفزيوين؟
□ مثة مشكلة كبرية مع االتحاد يف موضوع النقل
التلفزيوين ،وتحديدا يف طريقة ادارته امللف.
النوادي مل تقبض مستحقات املوسم املايض ،ونحن
لسنا رشكاء يف امللف ومل نطلع عىل العقود ،ولسنا
مسؤولني ونريد مستحقاتنا .ابلغنا االتحاد عن
نيته يف دفع مبلغ  10االف دوالر امرييك كدفعة
من عقد النقل للموسم الحايل.

■ هل ادخلت املحطة التي تتوىل النقل التلفزيوين
ملباريات الدوري اي جديد عىل النقل املبارش؟
□ ال ميكن ان ننكر جهود املحطة السابقة التي
كانت تتوىل نقل املباريات ،والنقلة النوعية التي
حققتها .ال شك يف ان هناك ثغرا كثرية يف عمل
املحطة الحالية ،واعتقد ان املعنيني يعملون عىل
تالفيها يف املستقبل ،علام ان لديهم افكارا لتطوير
النقل واللعبة عىل حد سواء .لقد اجتهدوا
واصابوا يف اماكن واخفقوا يف اماكن اخرى ،لكن
الجهد واضح.
■ كيف تق ّوم مستوى التحكيم وهل اقنعك
الحكم االجنبي اكرث من الحكم اللبناين؟
□ مستوى الحكم اللبناين جيد ،لكن الظروف
تدفعه اىل الوقوع يف االخطاء ،اضافة اىل افتقاده اىل
الحامية التي يجب ان تكون متوافرة من االتحاد
والنوادي .عند املباريات الحساسة والحاسمة يتم
االستعانة بحكام اجانب ،كام حصل يف املباراة
النهائية ملسابقة الكأس ،لكن مثة عالمات استفهام
كبرية عىل اداء الحكام االجانب ونتمنى ان يكون
ما حصل انسانيا .عىل اي حال لدينا شعور واعتقاد
بأن ما حصل غري واضح وغري مربر.
■ هل متلكون اثباتا او دليال يعزز شكوككم؟
□ كال .لكن الذي حرض املباراة رأى ان هناك امرا
ممنهجا مع الحكام القبارصة الذين مل يكونوا يف
املستوى الذي كنا نأمل فيه وال يف مستوى مباراة
نهائية يف مسابقة الكأس.
■ ما هو مصري املدير الفني باسم مرمر الذي
قاد الفريق اىل "الدوبليه"؟ وهل ميكن ان تتكرر
تجربة املوسم املايض وينتقل اىل اكادميية النادي؟
□ الكابنت مرمر من ابناء النادي وواحد من الذين
ضحوا ويضحون يف سبيل اعالء شأنه .االمور معه
ليست معقدة وال صعبة ،وهو ال يضع رشوطا النه
يعترب العهد ناديه وهو جزء اسايس فيه.
■ ما هي اسباب الصداقة املستجدة مع رئيس
نادي النجمة اسعد صقال واللقاءات الدورية
بينكام؟
□ ال بأس ان تكون العالقة بني رؤساء النوادي

جيدة ،وهي عامل صحي وتخفف من االحتقان
والتامس املبارش .العالقة مع الرئيس صقال جيدة،
خصوصا وان امني رس النادي محمد عايص عىل
عالقة جيدة مع كل من امني رس نادي النجمة
سعد الدين عيتاين ونائب الرئيس صالح عسريان.
■ تردد انك ترغب يف ترك منصبك يف رئاسة
العهد .اىل اي مدى هذا الكالم دقيق؟
□ "ما يف يش بيحرز" يف كرة القدم لنقاتل من
اجله ،لكن انا مسؤول عن اشخاص وامتنى ان
اكمل هذه الرسالة رغم كل الظروف الصعبة
التي منر فيها ومتر فيها كل النوادي خصوصا
واللعبة عموما.
■ راض عن اداء االتحاد؟
□ كال .املشاكل والخالفات واالنقسامات ظاهرة اىل
العلن ،وال يوجد توافق داخل اللجنة التنفيذية عىل
الكثري من االمور ،ما يلحق رضرا فادحا باللعبة.
■ البعض غمز من قناة التالعب ببعض نتائج
املباريات .هل هذا الكالم واقعي؟
□ من لديه اثباتات وبراهني عليه التوجه اىل
االتحاد لعرضها ،وليس عرب االعالم او مواقع
عب يف اكرث من
التواصل االجتامعي .االتحاد ّ
مناسبة من خالل رئيسه واالعضاء ،عن ارصاره
عىل املحاسبة عىل الشبهة.
■ هل ميكن ان نراك يف منصب اتحادي؟
□ هذا االمر ليس سهال ،لكن ال يوجد اي مانع
ونرتك ذلك للظروف املقبلة.
■ خائف عىل مستقبل اللعبة؟
□ طاملا هناك اشخاص يعملون لها فان
استمراريتها مضمونة ،وما دام هناك اشخاص
يرغبون يف االستثامر يف اللعبة ال خوف عليها.
■ هل تؤيد نظام االحرتاف ،وما الرضر من تطبيقه؟
□ نظام االحرتاف قد يؤدي اىل رضر محدود ملدة
قد ال تتجاوز خمس سنوات ،لكنه ميهد لبناء جيل
جديد ويؤدي اىل مسار سليم يف اللعبة.
ن .ج
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رياضة

نمر جبر

الريشة الطائرة "البادمنتون" إنطلقت من الهند
األقدم تاريخيًا واألوسع انتشارا

قبل الريشة الطائرة ( )badmintonكانت الـ"بونا" ( )poonaوقبلهام لعبة الريشة
( ،)jeu de volantوقبل االلعاب الثالث لعبة املرضب ( .)jeu de raquetteوقبل
كل ما ورد ،انترشت لعبة "يت جيان زي" ( )Ti Jian Ziيف القرن الخامس قبل امليالد
يف اليابان ،وكانت تعتمد عىل رضب الريشة بالقدمني

رئيس االتحاد اللبناين للريشة الطائرة وعضو اللجنتني التنفيذيتني لالتحادين االسيوي والدويل جاسم قانصوه.

عىل الرغم من ذلك مل يتمكن الباحثون من
الجزم بأن لعبة "يت جيان زي" قد تطورت
مع مرور الزمن ،وتحولت يف ما بعد اىل
لعبة الريشة التي انترشت يف شكل واسع
يف القرن العارش ،يف كل من الصني واليابان
والهند واليونان.
يف القرن التاسع عرش اشتهرت يف الهند ابان
االنتداب االنكليزي لعبة الـ"بونا" ،القريبة
جدا من الريشة الطائرة ،فتحولت اىل وسيلة
تسلية لضباط الجيش املليك الربيطاين ،اىل
ان وصلت اىل احد افراد عائلة دوق دو
بوفور ( )Duc de Beaufortيف منطقة
بادمنتون هاوس (،)Badminton House

يف غلوسيسرتشاير ()Gloucestershire
يف انكلرتا ،فاشتهرت منذ ذلك الحني بلعبة
"البادمنتون" اي الريشة الطائرة.
انترشت اللعبة برسعة قياسية يف اوروبا،
وتألف اول اتحاد للريشة الطائرة يف بريطانيا
عام  .1893بعد  41عاما ،عام ،1934
تألف االتحاد الدويل للعبة وبات يضم
حاليا اكرث من  120دولة .دخلت الريشة
الطائرة االلعاب االوملبية التي استضافتها
مدينة ميونيخ االملانية عام  ،1972كرياضة
استعراضية .بعد خمس دورات متتالية ،عام
 ،1992اعتمدت اللعبة رسميا يف االلعاب
االوملبية التي استضافتها مدينة برشلونة

االسبانية ،وشارك فيها  177العبا والعبة
مثلوا  36دولة تنافسوا يف  4فئات ،فردي
الرجال ،فردي السيدات ،زوجي الرجال
وزوجي النساء .احتلت اندونيسيا يف هذه
النسخة املركز االول يف منافسات الريشة
الطائرة برصيد  5ميداليات (ذهبيتان،
فضيتان وثالث برونزيات) ،كام حصدت
الدول االسيوية ما مجموعه  15ميدالية من
اصل  16يف "اوملبياد برشلونة".
تعترب الريشة الطائرة اللعبة الشعبية االوىل
يف كل من الهند وماليزيا والصني واندونيسيا،
واالوسع انتشارا يف القارة الصفراء.
انتظر لبنان حتى عام  1993لتأسيس اول
اتحاد للريشة الطائرة بعد حصوله عىل
العلم والخرب من املديرية العامة للشباب
والرياضة (مل تكن قد تحولت اىل وزارة يف
حينه) ،يف حقبة املدير العام غالب فحص.
عىل رغم مرور اكرث من  15عاما عىل
تأسيسه ،مل تتمكن الريشة الطائرة من
حجز مكان متقدم لها عىل خريطة الرياضة
اللبنانية السباب عدة ،ابرزها السياسات
غري املدروسة التي انتهجها القيمون عليها
لسنوات طويلة .ندرت البطوالت واملسابقات
واملشاركات الخارجية العشوائية ،وظلت
اللعبة تدور يف حلقات مفرغة منذ تأسيسها
حتى عام  2005حني اصدر وزير الشباب
والرياضة انذاك الدكتور احمد فتفت قرارا
اوقف مبوجبه اتحاد الريشة الطائرة عن اي
نشاط ،وحل لجنته االدارية التي لجأت اىل
القضاء وخاضت معركة قضائية استمرت
سنة ونصف سنة ،نالت عىل اثرها قرارا من
مجلس شورى الدولة يف  26ترشين االول
 2007قىض باعادة تفعيل عملها.
امام هذا الواقع املؤمل ،الذي ينطبق عىل
الكثري من الرياضات املحلية وال يقترص عىل
لعبة الريشة الطائرة وحدها ،كان ال بد من

بني بوتني وميدفيديف

عام  2011وتحديدا يف  24ترشين االول ،اظهر رشيط مصور بث عىل مدونة الكرملني الرئيس الرويس
يف حينه دميرتي ميدفيديف ير ّوج لرياضة الريشة الطائرة (بادمنتون) باللعب ضد رئيس الحكومة
فالدميري بوتني.
ويظهر الرئيس الرويس يف الرشيط وهو يرتدي قميصا ازرق مزينا عىل الصدر بالعلم الرويس ،ويرشح
عىل مدى دقيقتني فوائد الريشة الطائرة التي تعترب "رياضة مفيدة للصحة وتساعد يف اتخاذ القرارات
برسعة" .ويقول" :من يجيد لعب الريشة الطائرة ميكنه ان يتخذ القرارات برسعة ،وهو شخص يرغب
يف تحقيق نتائج جيدة" ،مشريا اىل ان "قلة من الناس تجيد لعب الريشة الطائرة".
ويضيف" :رائد الفضاء الرويس االول والشخصية املهمة يوري غاغارين كان يحب هذه اللعبة ويربع
فيها .آمل يف انكم بعد مشاهدة هذا الرشيط ،سرتغبون يف مامرسة الريشة الطائرة".
ينتهي الرشيط بعرض صور مليدفيديف وهو ميارس اللعبة مع بوتني.

الريشة الطائرة
• الريشة نوعان :ريشة من البالستيك تستعمل يف التامرين ،واخرى من الريش وتعتمد رسميا يف
املسابقات والبطوالت الرسمية والدولية.
• يضم االتحاد اللبناين  14ناديا ،ويقارب عدد الالعبني االتحاديني  250العبا والعبة ،وعدد مزاوليها
يف لبنان زهاء  10االف العب والعبة .يزاولها يف املدارس واملؤسسات الرتبوية عدد كبري من الطالب،
وتحديدا الذين يخضعون المتحانات البكالوريا الفرنسية.
• شارك لبنان يف بطولة العامل للناشئني دون  19سنة يف اندونيسيا ،ويف البطولة العربية التي اقيمت يف
البحرين واحرز ميداليتني برونزيتني ،ويف بطولة البحر املتوسط ( )Comebaيف تركيا ملواليد  2002وما فوق.
• لبنان عضو يف االتحاد الدويل ،واالتحاد االسيوي ،واالتحاد العريب ،واتحاد غرب اسيا ،واتحاد دول
الفرنكوفونية ،واتحاد دول البحر املتوسط.
• العبان عربيان فقط سبق لهام ان شاركا يف رياضة الريشة الطائرة يف االلعاب االوملبية :الجزائري
نبيل السامري يف نسخة بيجينغ  2008خرج من الدور االول اثر خسارته املباراة االوىل ،واملرصية
هادية حسني يف نسخة بيجينغ  2008خرجت من الدور الثاين بعد تحقيقها الفوز يف مباراتها االوىل،
ويف نسخة لندن  2012وخرجت من الدور االول (املجموعات) اثر خسارتها مباراتني.

اجراء تغيري افتقدته اللعبة منذ تأسيسها.
فانتخب اتحاد جديد يف  13ترشين الثاين
 2008برئاسة العب منتخب لبنان يف كرة
السلة ومدير منتخباته سابقا جاسم قانصوه
الذي كان يدرك ان تسلمه زمام لعبة الريشة
الطائرة يف تلك الظروف ،يشكل تحديا جديا
ملسريته الرياضية التي عرفت النجاحات مذ
كان العبا يف فريق الريايض  -بريوت.
يعرتف قانصوه ،الذي تعرف اىل الريشة
الطائرة عن كثب يف نادي هوبس وميارسها
منذ عام  ،2004بصعوبة املهمة .لكنه يف
املقابل يؤمن بأن "الدم الجديد الذي دخل
اىل ادارة اللعبة قادر عىل دفعها صعودا
رشط توافر االرادة والتصميم لدى الجميع".

واكد منذ اليوم االول لوالية االتحاد العمل
"عىل تطوير ثالثة عنارص تشكل القاعدة
الثابتة واملتينة النطالقة ناجحة للعبة هي:
املدرب ،الحكم ،الالعب".
وقال قانصوه ،الذي يتوىل منصبه عىل رأس
اللعبة لوالية ثالثة تواليا ،ان االتحاد حقق
تقدما ملموسا يف ملفني هام الرتكيز عىل
طالب املدارس وتطوير اسلوب املدرب
املحيل وقدراته .وكشف ان العمل منصب
راهنا عىل "لفت النظر اىل اللعبة وتسليط
الضوء عليها اكرث ونرشها بطريقة اوسع
واشمل يف مختلف املناطق" .واعرتف بأن
تطور اداء املدرب ومستواه ساهام يف شكل
فعال يف ايجاد العبني صغار يحبون الريشة

الطائرة ولديهم فنيات وقدرات يف حاجة اىل
صقل ورعاية واهتامم.
واعترب ان االتحاد بات قادرا عىل نقل
املباريات يف االدوار الحاسمة مبارشة عىل
الهواء ،بعدما "اصبح لدينا مستوى ممتع
ومشوق وحاميس وجميل يفرح املشاهد
ويسعده .صحيح ان االمور اخذت بعض
الوقت ،لكنها سارت بخطى ثابتة وعىل
اسس متينة".
واكد قانصوه امليض قدما يف اسرتاتيجيا دعم
النوادي التي لديها فئات عمرية وتعمل
عىل تطوير الالعبني الصغار واالهتامم بصقل
مواهبهم ،وذلك من خالل توفري املعدات
والتجهيزات "التي تساعدها عىل القيام
بعملها يف ظروف جيدة" .ومل يخف مساعي
االتحاد ليك يشمل الدعم كل النوادي،
وذلك من خالل موقعه يف االتحادين الدويل
واالسيوي.
عن الصعوبات املادية التي يواجهها
االتحاد ،اعترب ان االزمة ال تقترص عىل
اتحاد الريشة الطائرة فحسب ،بل تطاول
غالبية االتحادات .وقال" :حصلنا من وزارة
الشباب والرياضة ومن االتحاد االسيوي عىل
مساعدة مالية لتسيري امورنا االدارية ،اضافة
اىل مساعدة عينية من االتحاد االسيوي
لتسهيل امورنا اللوجستية".
اضاف" :يف املستقبل عندما نصل اىل اكتشاف
الالعب الذي يحب مامرسة لعبة الريشة
الطائرة ،ومن ثم اىل مرحلة تأهيله وتحضريه
للحصول عىل ميدالية يف املسابقات العربية
والقارية والدولية ،سنكون يف حاجة اىل دعم
مادي اكرب".
يستعد االتحاد حاليا الستضافة حدثني
بارزين يف ايلول املقبل ،البطولة العربية
للريشة الطائرة للناشئني لفئتي الذكور
واالناث ملواليد دون  15سنة ودون  17سنة،
وبطولة غرب اسيا للناشئني لفئتي الذكور
واالناث ملواليد دون  15سنة ودون 17
سنة ،عىل ان تسبقهام دورة تدريبية للحكام
للحصول عىل شهادة حكم قاري ،مبشاركة
االتحادين العريب واتحاد غرب اسيا.
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الكلمات املتقاطعة
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مثل في الدائرة

مثل في الدائرة

كلمات متقاطعة

naoummassoud@live.com
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عموديًا

 1هيئة دستورية مستقلة ذات صفة الناس  8-والية برازيلية – احدى اقوىرسالة – يرضب العملة  8-حرف جزم
 1العملية الرسمية الختيار شخصاالسد -2
التصوٌت
رسمً بواسطة
منصب
الرسمٌة
-1
ممثالناملانيا النازية البحري
قطع اسطول
بٌتزاعات
عنى–ببت الن
قضائية يف لبنان ُت
الرصاص – خبز
لتولًص ّوت
شخصعربية –
الختٌار – دولة
بواسطة التصويت
العملٌةرسمي
لتويل منصب
الحرب-العاملية الثانية – خ ّرق
قطعة من خالل
السٌنما  –2-مدينة
تارٌخاالنتخابات
الناشئة عن
اشهر راحل
فيلسوف فرنيس
امريكيانكانا منذ يابس
ٌركٌانممثالن
– بيتاماالسد 2-
الجٌش 3
ثنائًاسسهزلً فً
عام19269-
راحالن
سويرسية – من شعوب الهند الصينية الثوب ومزقه  9-احد كبار انبياء
االنسيكلوبيديا وارشف عىل اصدارها
راحالن كانا منذ عام  1926اشهر
فرقة موسٌقٌة
لهم -4
كانتجر
حرف
االلوان –
من
متشابهة
والحامض– –
غنائٌة – صفة شاب طلع
العهد القديم
امرباطورية
كمبوديا
يف
االنسان–– برد
احرفيف جسم
اكرب رشيان
الحلو – قطعة
بٌن السينام
طعمهتاريخ
ثنايئ هزيل يف
العباسً
المغنٌن فً
الماضً – من
الحلو فً
اشتهرت
تنبت لحيته  10-خالف
معركة العهدشاربه ومل
مشاهٌروفنونها –
اشتهرت بحضارتها
القرنقاتل
وثمانٌناتنوع غاز
سبعٌناتمصباح زيت –
10امٌركٌةطعمه بني
من الجيش 3-
موسيقي املاين راحل عاش
ُت
الجحافل
هنيبعل ضد
شهدت هزمية
الشعر والنرث
من صدى – من يُبدع
حرفمتشابهة
والحامض – -احرف
هاجم–– من
باالجنبٌة
منخفض
متصل –
ومهن  -6ضمٌر
مجالاشغال
باالجنبٌةيف –
نصب– –
5
اسم موصول  11-من
–
لندن
يف
امكنة
–
مساحة
مقياس
3الرومانية
بلدان
–
خاصتك
–
النص
تكتب
11موسيقية
فرقة
4جر
االلوان – حرف
فً
اصابه
سهم
فً
بارٌس
وقتله
طروادة
حصار
فً
هكتور
قتل
االلٌاذة
ابطال
اعظم
7
الحٌوانات
اعضاء الجسم – من ادوات النجار
مخصصة لالطباء لفحص املرىض –
– عبودية  12-من الطيور – خيط
غنائية امريكية اشتهرت يف سبعينات
صوّ ت
دولة
اسم –
جزم
العملة -8انترشحرف
رسالة
بعث الٌهم
وعجز عن الكالم  12-من
عرفعربٌة ––سكت
كانت ُت
العطر 4-
ٌضرب لالمام
دودة–القز – كتاب
دقيق تفرزه
كاتبهممناومشاهري
كعبهالقرن–املايض –
ومثانينات
القلم–– االنفصال واالبتعاد
واشرفاليهعلى اسامء
قدميا – مييل
راحل اسس به بحرية مالوي
من اسامء
طالب 13-
عيل بن ايب
املغنني يف العهد
اصدارها
االنسٌكلوبٌدٌا
فرنسً
فٌلسوف
حرفٌابس -9
العبايس 5-خبز
الرصاص –
من الطيور – منتج محيل
فً رسب
اللحممنٌُ 5-بدع 13-
غازالخبز
نوع يبس
ويتابعه –
 -–11طعم
بردرتاهم
الخمر ––ضد اش
باالجنبية –فًاشغال
مجال
قاتلاو –
الحنظلزٌت –
مصباح
جسم االنسان
صدىشرٌان
نصب –اكبر
– حرف تحقيق – حُ ب  14-يدخر
جمع تلوين – عكسها جرذ باالجنبية
– للتمني  14-نسبة اىل مواطن من
ومهن  6-ضمري متصل – منخفض
– دولة اوروبية  6-ملك اسباين سابق املال – مالمح الوجه ومحاسنه – لعب
بلد عريب – و ّقع االتفاق او املعاهدة
باالجنبية – من الحيوانات  7-اعظم
ومرح  15-ملحن اغنية "اعطني الناي
تتح ّدر جذوره من ارسة بوربون
– اضعف خصمه  15-كاتب وروايئ
ابطال االلياذة قتل هكتور يف حصار
امللكية – للنداء  7-للتأوه – اسم بوذا وغني" – نبات عشبي يستعمل يف
مرصي راحل تحولت غالبية قصصه اىل
طروادة وقتله باريس يف سهم اصابه
املطبخ اللبناين
يف الصني – للتفسري – السفلة من
افالم سينامئية
يف كعبه – كاتبهم او بعث اليهم
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شروط اللعبة

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

الكلمة الضائعة مكونة من  10حروف:
عاصمة اوروبية
اندورا ال فيال – الفاتيكان – انقرة –
برشلونة – بوخارست – بروكسل – براغ
– بون – برن – تريانا – حظ – دبلن – ذر
– ريكيافيك – روما – ريغا – زغرب –
ستوكهومل – شيل – صوفيا – ظل – فيينا
– فذ – فظ – كوبنهاغن – كارديف
– لشبونة – لندن – موناكو – موسكو
– مينسك – متز – مز – نيقوسيا – نوك
– نيم – هلسنيك – وارسو
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متفرقات

حروف مبعثرة

غوباناي

ازبير

زةحلواي

تفوي

ودشرك

قرحاتا

ثادنرا

ماةسل

زادر

زاوينتي

يروبر

لنماجل

ةجرمب

حلةودا

رساحن

دصور

װ

װ

װ

װ

35

31

34

36

= 27
= 36
= 35
= 38

 -1حق النقض او االعتراض على اي قرار ٌقدّم الى مجلس االمن من دون ابداء اسباب

اللعبةالحضارة وزوالها -1حق النقض او االعرتاض عىل اي املغربية لركوب االمواج
شروطوانمحاء
 -2اختفاء
قرار يقدّم اىل مجلس االمن من دون  -10الشجرة العظيمة املتشعبة ذات
16
من
نة
و
مك
اللعبة
هذه
ّ
اشهر رسامً مدرسة البندقٌة فً اٌطالٌا .عمل عند ملوك اوروبا وترك لهم لوحات شخصٌة
 -3مستطي ًال .فوق كل مستطيل ابداء اسباب
املمتدة او عاصمة عربية
الفروع
الر
-2فً الٌد
 -4مفاصل االصابع او العظام الصغار
اختفاءاو ِ
جلالحضارة وزوالها
وامنحاء
 -11مدينة يف البحرين تشتهر بسوق
تتبعرث حروف عند انتظامها
افرٌقٌا من سواعد
 -5نهر فً
الواردةالكونغو -3اشهر رسامي مدرسة البندقية يف اللؤلؤ
تشكل جواباً لألسئلة
ايطاليا .عمل عند ملوك اوروبا وترك  -12ماء عادم اسود اللون ينتج من
 -6استصغار واذالل وازدراء
أدناه .عند معرفة أحد
لوحات لهشخصية
عملية عرص الزيتون
قاموس اللغة الفرنسٌة
لهمالجزائر
راحل ولد فً
فرنسً
وناشر
داخل
الجواب
معجمًنضع
 -7األسئلة
 -4مفاصل االصابع او العظام الصغار  -13جزيرة عامنية يف مضيق هرمز
الجبال
فً
مرتفعة
 -8امكنة
املستطيل مع رقم السؤال
يف اليد او ال ِرجل
تحيط بها جزر صغرية
لركوب
المغربٌة
شاطئ شهٌر
دواليك.فًملعرفة
 -9وهكذا
االمواج سواعد الكونغو -14آلة من حديد عكفاء يُقضب بها
افريقيا من
نهر يف
مدٌنة ازمور -5
نجمع
الشجرةاألجوبة
 -10صحة
عربٌة
عاصمة
الفروع الممتدة
المتشعبة
العظٌمة
الزرع يستعملها املزارع يف اعامل
وازدراء
استصغار اوواذالل
األرقامذات -6
فً داخل
املوجودة
البحرٌن تشتهر
 -11مدٌنة
اللؤلؤمعجمي ونارش فرنيس راحل ولد الحقل
املستطيالتبسوق -7
قاموس اللغة الفرنسية -15بلدة سورية يف جرس الشغور عىل
ائر له
عملٌة الجز
األرقامٌنتج من يف
تتطابق مع
 -12ليك
الزٌتون
عصر
اسود اللون
ماء عادم
العايص مشهورة مبياهها املعدنية 		
صغٌرةالجبال
مرتفعة يف
مضٌق هرمز -8
فً ويسار
أسفل
املوجودة يف
امكنةجزر
تحٌط بها
عمانٌة
 -13جزٌرة
الحقل -16من اسامء الذئب او االسد
اعمالازمور
المزارع فًمدينة
ٌستعملهاشهري يف
الزرع شاطئ
الشبكة .حدٌد عكفاء ٌُقضب بها -9
 -14آلة من
 -15بلدة سورٌة فً جسر الشغور على العاصً مشهورة بمٌاهها المعدنٌة
 -16من اسماء الذئب او االسد

أسماء من التاريخ
1

2

3

4

5

6

7

عامل وطبيب مسلم ( )923-864من علامء العرص
الذهبيّ .
الف كتاب "الحاوي يف الطب" ،ضم كل
املعارف الطبية منذ ايام االغريق ،وظل املرجع
الطبي الرئييس يف اوروبا حتى عرص النهضة.

8

16 15 14 13 12 11 10 9
 = 1+10+3+7+6+4مثلث الشيطان
 = 13+14+9+8+12+11من الحيوانات
 = 6+2+5+9جهاز يضخم الصوت
 = 16+15هيئة املالبس

SU DO KU

5
6

حزيران  :1529التوقيع عىل
معاهدة سالم النهاء الحرب
االهلية يف سويرسا.
حزيران  :1929مدينة الفاتيكان
تصبح دولة مستقلة.
حزيران  :1933افتتاح اول سينام
للسيارات يف والية نيوجريس
االمريكية.
حزيران  :2000وفاة الرئيس
السوري حافظ االسد.
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شروط اللعبة

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

2
7

4

2

9
1

1

مستوى وسط
3

2

9
8

مستوى سهل Sudoku
1

6

2

4

مستوى صعب

3
1

6

2

3

معلومات عامة

6

1

2

7

9

2

6
6

4

9

5

3
4

2

8

1

2
9

8

1

6

كثريا ما نسمع عند حدوث كارثة
جوية ،وسقوط طائرة ،عن بدء
التفتيش عن الصندوق االسود
ملعرفة اسباب الحادث .وظيفة
الصندوق تسجيل اداء الطائرة
وظروف الرحلة يف اثناء الطريان ،مع
العلم بأن الصندوق برتقايل اللون
لسهولة العثور عليه وسط حطام
الطائرة يف اعامق البحار واملحيطات.
اما السبب يف تسميته بالصندوق
االسود ،فريجع اىل ارتباطه دامئا
بالكوارث واملصائب الجوية.

9

3

مستوى سهل

حلول العدد56

مل يكن اهل الصني قد عرفوا
املرآة بعد ،حني سافر احدهم اىل
الغرب وعاد مبرآة قدمها هدية اىل
زوجته .تطلعت اليها الزوجة الول
مرة وشاهدت صورتها ،فغضبت
وهرعت اىل امها العجوز تشكو
امرها قائلة :انظري يا امي اىل صورة
عشيقة زوجي .وناولتها املرآة.
تطلعت األم يف املرآة وقالت عىل
الفور :ال تخيش يا ابنتي شيئا ،انها
امرأة عجوز.

حل الكلمة الضائعة

اقوال مأثورة

حل اسماء من التاريخ

"نحن نبني الكثري من الجدران،
لكننا ال نبني ما يكفي من
الجسور".
(شاريل شابلن)

مستوى صعب Sudoku

4

حدث يف مثل هذا الشهر

طرائف

مستوى وسط Sudoku

حل حروف مبعثرة

 1شهلة  2-روالن  3-الجيفة 4سالت  5-الثلب  6-السدير 7طنفسة  8-اورفا  9-نفناف 10اسارير  11-بوتان  12-التيه 13شوكينغ  14-يرتع  15-بيدبا 16-كامدة

باب املندب

نيكوالس كوبرنيكوس

حل مثل في الدائرة

اذا حلق جارك بل دقنك

حل SU DO KU

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

مستوى وسط

حل كلمات متقاطعة
افقيا

 1امييل نرصالله – رس  2-ليون – بلعوم – كميت  3-اكم – سيخ– بحص – دمي  4-نو – لدها – نفناف  5-كنشاسا – براي – يان 6-
شوح – مالوي – نس – له  7-اسري – عنب – بارو  8-حضاري – رسب
– يحك  9-يم – الباذنجان – يب  10-دب – ينوب – ساتان  11-زم –
غايل – مينغ  12-كريزوس – ابومي  13-رنا – اراين – اسو  14-ايطايل
– بلرييو  15-زخ – فو – بندقية – نف

مستوى سهل

عموديا

 1االنكشارية – كراز  2-ميكونوس – زرنيخ  3-يوم – شحيح –دمياط  4-لن – ما – رضاب – اف –  5-سم – ال – بوالو  6-نبيل
العريب – رسي  7-صلخد – انيانغ  8-رع – هبوب – ذو النون
 9اوباري – سنبل  10-ملح – هرج – يا – بق  11-صنني – باس –بايل  12-هك – سب – ناموسية  13-مدين – اي – تيمور  14-رميا
الرحباين – ين  15-ستيفن هوكينغ – خوف
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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

متى تهنئة اللبنانيني؟
عشية االنتخابات الربملانية عام  ،2000وعىل هامش لقاء
رس ا ّيل احد الديبلوماسيني االوروبيني ان بني
بروتوكويل ،ا ّ
غالبية اللبنانيني ومواطنيه عموما فارقني جوهريني.
االول ان معظم اللبنانيني ينغمسون يف السياسة طيلة
اربع سنوات متتالية ،هي الفاصل الدوري الجراء
االنتخابات الربملانية ،ويوم االقرتاع يدلون باصواتهم بعيدا
من املقاربات السياسية .يف حني ان مواطنيه ينسون
السياسة عندما تنتهي االنتخابات ،اما عند االستحقاق
الدميوقراطي ،وقبل أن يتوجهوا اىل صناديق االقرتاع،
يراجعون بدقة تقدم بالدهم وما يعوزها لتكون اكرث
انتاجا وحضورا بني الدول القوية ،ويكثفون نشاطهم
السيايس ليوم واحد بعيدا من العاطفة ،ليختاروا نوابا
مؤهلني لتحقيق الربامج واملشاريع التي وعدوا بها خالل
التنافس االنتخايب.
اما الفارق الثاين فيكمن يف ان هؤالء يعودون عند كل
استحقاق ليحاسبوا السياسيني وبدقة عىل مجمل ادائهم
وعىل كل املستويات حتى الشخصية منها ،ألن من يختار
العمل يف الشأن العام امنا يتنازل طوعا عن خصوصيته،
وحتى حريته الشخصية لصالح احرتام املواطن ومنظومة
القيم الوطنية واملواطنة .يف حني ان غالبية اللبنانيني
عند كل استحقاق ـ فرصة للمحاسبة ،يقفزون فوق
الوقائع املأساوية التي نزلت بهم معيشيا وسياسيا وبيئيا،
ويتجهون اىل تثبيت هويات متقابلة ومتعارضة.
اآلن ،بعد امتام العملية االنتخابية ،اصبح يف وسع
اللبنانيني املفاخرة بأنهم اهل الدميوقراطية وهي ابنتهم،
وان االستحقاق الدميوقراطي ُأنجز يف امان ،ومبعدالت
متدنية من التوتر عىل الرغم من الشحن والتحشيد
خالل السباق االنتخايب واللذين طبعا زمنا تجاوز الشهر.
يسعهم ايضا ان يتناسوا ان جوهر النظم الدميوقراطية
والربملانية تم اعطابه بثالثة متديدات طاولت املواطنني
الذين سكتوا ،مرغمني ،عن حقهم يف تحديد موقفهم من
نظامهم السيايس ،وما تبدى منه وعنه من ازمات وضعت
بعضها البلد برمته امام تحديات كبرية.
اسوأ ما حصل ان لبنانيني كثريين جهروا مبا يبطنون
بعضهم ضد بعض ،واكرث املشاهد وضوحا وصدقا ما
عكسته وسائل التواصل االجتامعي ،وبعض الربامج
التلفزيونية واالذاعية التي بدت كأنها حلبات مصارعة.

علام ان الجغرافيا اللبنانية محارصة من عدو لئيم اقام
كيانه عىل دم شعب شتته يف اصقاع االرض ،وكذلك بحرب
اقليمية ودولية غري معلنة متتد من سوريا اىل ليبيا مرورا
بالعراق واليمن ،وال يبدو ان خواتيمها تلوح يف االفق.
اما االمور السلبية التي ملسها املواطن ،فهي انه كلام
جلس امام شاشات التلفزة ليتلمس خربا يرسم افقا او
امال ،ازداد استياء جراء االستهتار مبنظومة القيم اللبنانية،
واالنهيار املتامدي للحياة السياسية .يحار اللبناين كيف
يقارب عيشه واستقراره ومستقبله يف وطنه عندما
يسمع اليشء ونقيضه ،ويرى التنافر واستخدام الشحن
املذهبي والطائفي.
اما وقد طويت صفحة االنتخابات النيابية ،تلقت الدولة
التهنئة بهذا االنجاز العظيم الذي يسجل من االنجازات
املهمة للعهد ،من املجتمع الدويل ،واقيمت املهرجانات
وتوافد اللبنانيون اليها لتقديم التربيكات يف مجالس
التهنئة حيث تصدرها اىل جانب من انابوه عنهم لرياقب
و ُيحاسب عنهم وبإسمهم.
االرجح أن تهنئة بعضنا لبعض ستبقى مؤجلة ومعلقة
حتى ينتفي من واقعنا كل ما هو رديء وس ّيىء ،وان
ينمو يف ارضنا الخصبة من يعمل من اجل الوطن
واملواطن ،الن الشعب كره الحديث عن صفقات
الفساد ،او عن املستشفيات التي ال تستقبل الفقراء
وغري املضمونني ،عدا عن البطالة والتضخم والهجرة بحثا
عن عمل رشيف ودخل يحميان الحق يف حياة الئقة
وكرمية ،والسبحة تطول....
حتى موعد االستحقاق النيايب املقبل ،يبقى رضوريا ان
يواكب املواطن عن كثب النقاشات عىل انواعها داخل
الربملان ،بوصفه املنرب والساحة اللذين وجدا لضامن
التنوع والتعدد والتطور من طريق الترشيع واملراقبة
واملحاسبة ،وان يرى من انتخبهم يتنافسون عىل الوفاء
بكل ما وعدوا .عندها فقط تكون تهنئة النواب للبنانيني،
عىل ما حققوه لهم ولبلدهم ،مستحقة وق ّيمة.

إلى العدد المقبل
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