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في هذا العدد

ضرورتان للدولة :الصدقية والثقة
سيل القلق االجتامعي واالقتصادي والسيايس الذي يتصدر نرشات االخبار وعناوين الصحف االلكرتونية واملطبوعة،
اىل كونه يعكس االهوال التي سيواجهها لبنان دولة وشعبا يف املرحلة املقبلة ،يكشف عن ازمة مزدوجة حالت
وال تزال دون قيام الدولة ،اال وهي صدقية االداء السيايس يف مقابل فقدان الثقة الشعبية .هذا الواقع ال ينفي يف
حال من االحوال ان ما صار اليه الوضع يف لبنان كان وسيبقى مسؤولية الطرفنيُ :حكاما ومحكومني.
النظام السيايس عندنا ،مبا هو نظام برملاين دميوقراطي ،يوفر اىل حد ما كل امكانات التغيري الدميوقراطي يف
ما لو اراد املواطنون هذا االمر من موقع املواطنة .لكن الوقائع تقول عكس ذلك متاما .اللبنانيون منذ ما بعد
اقرار الدستور الجديد ،ميعنون يف استخدام الوسائل الدميوقراطية لتقديم هواجسهم كجامعات عىل مصالحهم
وضامناتهم كمواطنني ،ما يدل داللة واضحة عىل عمق ازمة الثقة بينهم اوال ،وبينهم وبني السلطة ثانيا.
الباعث عىل اثارة جدلية العالقة بني الثقة الشعبية والصدقية السياسية ،هو ان كثريا من االداء املزدوج ،يغيب
عنه الوضع االقليمي الذي يسري برسعة مذهلة نحو ارتطامات كارثية اذا ما وقعت ،خصوصا من الخارصتني:
فلسطني املحتلة ،وسوريا املشتعلة بحرب ال افق لها اىل اآلن .حال كهذه صارت تستدعي بالرضورة ،ونحن عىل
ابواب حكومة العهد القوي الثانية ،ليس نقاشا فحسب ،بل اتخاذ اجراءات جدية وعمالنية تبعث الحرارة وتعيد
ربط ما انقطع بني عنرصي الثقة الشعبية والصدقية السياسية ،وذلك بهدف وقف تدهور االمور نحو االسوأ ،ثم
العمل عىل اعادة بناء الدولة التي مل يبق فريق سيايس او مواطن اال اشتىك من حالها املرتدية.
عمليا ،الدولة ال ُتبنى بالدعوات الصالحات وال باالماين املشفوعة بعواطف جياشة .بل صار لزاما للبنان ما كتبه
ميشال شيحا يف هذا الصدد ،وهو احد اهم اعالم العلم الدستوري وكاتب دستور دولة لبنان عام  .1926يف عامي
 1951و 1952قال مبا مفاده ان "الضائقة التي تعاين منها البرشية جوهرها انهيار الثقة ،وان تعميم الشك يفتت
السالم ،وان انتشار الريبة يؤدي اىل االنهيار ...لنعيد بناء الثقة ،وامليض بلبنان ،فاالقتصاد ليس اساس املشكلة فيه،
بقدر ما توجد هناك ثقة باالدارات الرسمية وبالدولة".
حكام ،هذه الكلامت ال تحتمل مقاربة فكر هذا الرجل تأييدا او نقدا ،بقدر ما هي ترمي اىل االضاءة عىل جوهر
املشكلة يف لبنان والقامئة منذ القرن املايض اىل يومنا هذا ،وكان تنبه اليها هو قبل غريه ،حتى ليبدو كأن ما كان
مل يتغري قيد امنلة ،عىل الرغم من تعاقب االجيال وتتايل السلطات وما نجم عنها من ترشيعات .لكن يبدو ان شيئا
ال يتغري طاملا بقي عنرصا الثقة والصدقية هام الغائبني االبرز عنا كدولة وسلطة وشعب.
ال يضري اللبنانيني ان يواجهوا واقعهم ،بل ان ما قد يهلكهم هو الالمباالة بازاء وقائع هم رشكاء اساسيون فيها.
ظاهرة الرصاعات الداخلية الطائفية التي تنخر عقولهم ،وظاهرة الفساد ،وانعدام االستقرار السيايس ،وغياب
املعالجات الحقيقية والفاعلة يف ملفات اساسية هي يف االصل حقوق ،ال يعني اال شيئا واحدا وواضحا اال وهو
ان ركائز الدولة تهتز فيام بعضنا يختلق معارك لريفده البعض اآلخر بتحديات "فيسبوكية" و"تويرتية" ال تزيد
الطني اال بلة.
امام هذا الواقع ،ما يجب ان يكون يقينا سياسيا وفعل مامرسة يومية متبادلة يف حامية العقد االجتامعي،
يتمثل يف اعادة بناء الثقة كمعادل سيايس لتثبيت الدميوقراطية الحقيقية بوظيفتها الثالثية :املساءلة واملحاسبة
واملكاشفة ،عىل ما ردده مرارا وتكرارا الرئيس العامد ميشال عون يف املايض والحارض.
الدولة تعني املؤسسات ،ومهمتها منع الفوىض وحامية كرامات الناس ،وصيانة تنوع الثقافات وتفاعلها ،وليس
جعلها (املؤسسات) متاريس مناوشة بني الجامعات اللبنانية.
"االمن العام"
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االفتتاحيّة
املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

حصانة األمن الرقمي

*

ألن الحديث عن السيادة واالستقالل واالمن الوطني مل يعد ممكنا
من دون االخذ جديا يف االعتبار موضوع االمن السيرباين ،ال بد
من التوقف مليا وبعناية شديدة امام االخطار البالغة الدقة التي
يشكلها االمن الرقمي التي ُتضاف اىل مجموعة اخطار منطلقة
من منصتي العدوين االرسائييل والتنظيامت االرهابية ،اللذين ال
يزاالن يرضبان لبنان ونتصدى لهام بطاقاتنا القصوى.
ال اخفيكم رسا ان الوقائع اثبتت الحاجة امللحة اىل ايالء هذا
الشق االمني عناية استثنائية لحامية الدولة ومؤسسات القطاعني
العام والخاص واملرافق الحيوية ،وقبل كل يشء ،حامية حياة
اللبنانيني وحرياتهم الخاصة .العكس من ذلك ،يعني ان السيادة
الوطنية من دون حصانة االمن الرقمي منقوصة.
كشف العقد االخري دول العامل برمتها امام خطر االمن
السيرباين ،ورسعة تطور آلياته القادرة عىل شل قطاعات كاملة
يف الدولة واالسواق واعطابها ،ناهيك بأن الجرائم االلكرتونية
اىل ارتفاع مستمر ،يف ظل عجز االمن يف معناه املادي البحت
والتقليدي عن كبحه .كلام انخرط العامل يف الفضاء االلكرتوين،
وهو مضطر اىل مواكبته واالنخراط فيه يك يتامىش مع العرص
واالقتصادات الحديثة ،ارتفعت معدالت االخطار والحروب
الناتجة من الهجامت السيربانية.
قد ال يحتاج التدليل عىل هذا الخطر اىل عناء كبري ،يف ظل
الحديث والوقائع الثابتة عن بلوغ هذا الخطر اىل حد التأثري
عىل اراء الناخبني وتعديل نتائج االنتخابات يف هذا البلد او
ذاك ،ما اثر عىل جوهر الدميوقراطية ذاتها وما تضمنه من
استقرار .كلنا يدرك ان هذا الخطر صار يهدد خصوصياتنا

وحرياتنا الشخصية وحتى حق امللكية املقدس يف النظم
السياسية التي تعتنق مذهب الحريات االقتصادية .كل ما هو
قاعدة بيانات (داتا) صار هدفا يرتاوح بني حدي االبتزاز املادي
او االستيالء والتدمري.
امام هذا الواقع يصبح كل فرد عرضة لالستهداف ما دام
يستعمل الهاتف الذيك او الكومبيوتر .لذلك فإننا معنيون ،ال بل
ملزمون ،حامية مؤسساتنا وقطاعاتنا وخصوصياتنا التي تنترش
يف فضاء االنرتنت .هذا االلتزام يرتقي اىل حد الواجب ،يف ضوء
الهجامت والخروقات اإلرسائيلية السيربانية املنظمة التي تشن
عىل لبنان كله ومن دون متييز .كذلك االمر يف ظل ما نجحت
يف تحقيقه املنظامت االرهابية لجهة تطويع انتحاريني وشبكات
وخاليا ،مهمتها تعميم الخراب والقتل واسقاط الدولة اللبنانية
عىل خط النار املمتد من سوريا حتى ليبيا .نحن يف هذا الصدد
اسقطنا واحبطنا ـ وال نزال ـ العرشات من الشبكات التي
تسعى يوميا اىل تجنيد عمالء للعمل لصالح العدو االرسائييل.
وهي الحرب االخطر التي نخوضها يف ايامنا هذه.
يوما بعد يوم ،يتأكد لنا وجوب ايالء االمن السيرباين ما يستلزمه
من عناية رضورية لحامية الحواسيب ،الخوادم ،servers
الهواتف الذكية ،االنظمة اإللكرتونية ،الشبكات واملعلومات
من االعتداءات والهجامت الرقمية التي تتخذ اشكاال عدة
مثل الربمجيات الخبيثة  ،malwareالتصيد ،phishing
هجامت التطبيقات  ،application attacksهجامت الفدية
 ،ransomwareوهي تستهدف ممتلكات سياسية ،عسكرية
او البنية التحتية للدولة ،كام تستهدف االفراد والرشكات غالبا
للحصول عىل معلومات رسية او لدافع مادي.

جزء كبري من الحروب اليوم تشن عىل الفضاء السيرباين ،وعرب
نسخ معلومات ورسقتها ،او تعطيل انظمة شديدة الحساسية.
صار كافيا ان تشن حكومة ما هجمة سيربانية منظمة الخرتاق
قاعدة عسكرية عند دولة تفرتضها هي عدوها ،لرتد االخرية
بحرب عسكرية او امنية .االكرث سوءا يف هذا االطار ان مجموعات
صغرية والهداف ايديولوجية ،او افرادا مميزين مبهارات رقمية،
صاروا قادرين يف الحد االدىن عىل رضب اساسات مؤسسات
تشكل نظام اقتصادية وتجارية ،وكحد اقىص احداث قالقل
واسعة النطاق قد تتطور وتأخذ صفة اضطرابات اقليمية او
دولية .بني االمرين امست سيادة اي دولة يف حاجة اىل اعتبار
االمن السيرباين ركنا يف عقيدتها االمنية.
بحسب االحصاءات املوثوق بدراستها وعلميتها ودقتها ،جاء
لبنان يف املرتبة املتقدمة عامليا لجهة تعرضه لهجامت سيربانية،
خصوصا لجهة استهداف اشخاص تعرضوا لعمليات اختالس
البيانات املرصفية الخاصة بهم ،من خالل ما يسمى «Mobile
 ،»banking Trojansوهي برامج مخصصة للولوج اىل اجهزة
الخلوي والكومبيوترات وتتضمن قدرات تقنية عالية وتسمى
"احصنة طروادة" نسبة اىل حصان طروادة التاريخي.
هذا الواقع يستدعي ورشة تقنية تعتزم املديرية العامة لالمن
العام الرشوع يف اطالقها وفقا ملا تجيزه الصالحيات ،ويف اطار
االلتزام الكامل والحريف بالنص القانوين لجهة حامية الحريات،
وذلك عرب تخصيص شعبة تحدد علميا مخاطر االمن السيرباين،
من خالل اعتامد افضل املعايري الدولية لتقييم املخاطر،
وتوسيع قاعدة تبادل املعلومات ومؤرشات التهديد املتعلقة
باالمن الوطني مع سائر املؤسسات االمنية اللبنانية.
التلكؤ عن هذا الواجب يعني قبوال باستباحة السيادة الوطنية،

وانتهاكا لحرية اللبنانيني وخصوصيتهم .ما يجب التأكيد
عليه يف هذا االطار ان النجاح يبقى رهنا بحسن التوظيف
والتدريب والتعليم التقني والفني ،عىل ان تويل الوزارات
املعنية عنايتها القصوى ملناهج التعليم الرقمي ،كون الذكاء
الصناعي والتجاري والعلمي ال ميكن مواكبته باملناهج القدمية
والربامج املعمول بها .عامل االنرتنت ال يرحم قلييل الخربة
واملهارات االلكرتونية .كام ان االقتصاد القوي صارت قاعدته
االساس تقوم عىل املعرفة الرقمية.
ليس خافيا عىل احد ،وال هو مبالغة القول ان صناعة كاملة
يف عاملنا الحديث تقوم عىل تطوير املهارات البرشية لتتكيف
بازاء الخطر السيرباين ،لكن دامئا مثة يشء ما يستدعي التوقف
عنده ،أال وهو كيف يستطيع املهاجمون االلكرتونيون استباق
برامج التطوير ما يساعدهم عىل النجاح؟ تقديري للجواب هو
ان املهاجمني يعرفون ما يريدون ،يف مقابل ُمستهدَفني ال يعرفون
امرا من اثنني او كليهام معا :ماذا يواجهون ،او كيف يدافعون؟
يف الحالني يستدعي منا كمسؤولني يف شتى امليادين االستثامر
بـ"السالمة السيربانية" او "السالمة االلكرتونية" ،مبا ميكننا من
ادعاء تحقيق "االمن املعقول" ،ألن ال امن مثاليا يف عامل تحكمه
شهيات مفتوحة للسيطرة والتحكم ومنه عد ّوان ما توقفا للحظة
عن استهداف لبنان هام :ارسائيل والتنظيامت االرهابية.
* كلمة املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم يف املؤمتر الذي
نظمته املديرية العامة لالمن العام تحت عنوان" :توعية املواطنني عىل
املخاطر االرسائيلية عرب الفضاء السيرباين ،ودورها يف تجنيدهم لصالح
اعداء الوطن" يف  27حزيران .2018
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الملف
جورج شاهني

التجنيس من "إشاعة" إلى مرسوم خضع "للتدقيق"
تقرير األمن العام :طلبات ليس ألصحابها الحصول عليها
منذ ترسبت يف االسبوع االخري من ايار املايض اوىل معلومات عن صدور مرسوم
جديد للتجنيس منحت فيه الهوية اللبنانية اىل  405اشخاص ،فرضت كل الروايات
والوثائق التي صدرت تباعا نفسها خربا اول ،تقدّ م عداه من امللفات االخرى التي
تالحقت احداثها عىل اكرث من مستوى ورسقت االضواء االعالمية
قبل الدخول يف تفاصيل ما جرى ،طويت
محطة مهمة من آلية معالجة مرسوم
التجنيس عندما سلم املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم السبت
 23حزيران املايض تقريره اىل رئيس
الجمهورية العامد ميشال عون يف شأن
بعض من شملهم املرسوم حيال حقهم
يف الحصول عىل الجنسية او عدمه ،بناء
عىل تكليف من الرئيس ،بغية التدقيق
يف اسامء املجنسني فردا فردا.
كانت اثريت شبهات وضجة سياسية
ودستورية وقانونية استدعت تدخال
مبارشا من رئيس الجمهورية ،وطلبه

تجميد العمل به منعا لحصول ما ليس
محمودا ،قبل ان يقول االمن العام رأيه
النهايئ يف مضمون املرسوم واسامئه.
تبني ان تقرير اللواء ابراهيم اقرتح
شطب اسامء ال يستحق اصحابها
الجنسية اللبنانية السباب مختلفة ،عىل
ان يكون لرئيس الجمهورية واملراجع
املعنية القرار االخري يف القبول مبعطيات
التقرير او رفضها.
قبل ان يطوي تقرير اللواء ابراهيم مرحلة
من املعالجات القانونية والدستورية،
كانت الروايات املتتالية عن مرسوم
مزعوم بدأت تتضح تباعا .رسبت اوىل

اللوائح املجتزأة عن االسامء التي شملها
املرسوم يف  30ايار وضمت  70ملفا عىل
مواقع للتواصل االجتامعي قبل ان تتوىل
نرشه الصحف واملواقع االلكرتونية .تبني
من الجدول املنشور ان غالبية االشخاص
الذين شملهم املرسوم يحملون الجنسية
السورية والفلسطينية ،وتوزع الباقون
عىل جنسيات ودول مختلفة وعدد من
مكتومي القيد.
تزامنا ،ارتفعت نسبة املواقف املتشنجة
عىل وقع سلسلة مواقف اطلقها قادة
روحيون ونواب وقادة سياسيون
وحزبيون يف اعقاب نرش مضمون الكتاب
الذي وجهه رئيس حزب الكتائب النائب
سامي الجميل اىل املديرية العامة لرئاسة
الجمهورية طلبا الحصول عىل نسخة
من املرسوم ،استنادا اىل ما قال به قانون
الحق يف الحصول عىل املعلومات ليبنى

اللواء إبراهيم لـ"األمن العام" :وحده القانون
يح ّل مشكالتنا قبل وقوعها ال بعدها
■ بعد نشوب ازمة مرسوم التجنيس عادوا اىل االمن العام وكلف مهمة
االستقصاء عن البعض ممن شملهم .كيف تفرس الخطوة وملاذا مل يتم
تدارك االمر قبل وضع املرسوم؟
□ يف اختصار ،كام يف كل مناسبة مشابهة ،انا دامئا اعود اىل ما يقوله
الكتاب .كتاب القانون الذي هو الفيصل يف حل كل املشاكل يف البلد .عند
وقوع اي مشكلة يف البلد يلجأ املسؤول اىل من ميكن ان يحلها قبل البحث
عن كيفية حل املشكلة ،فريى ان هذا الجهاز مبا ميلك من صالحيات وما
اعطي له منها مبوجب القانون ،هو القادر عىل الحل .معالجة الكثري من
املشاكل التي تواجهنا ال يتم اال يف العودة اىل القانون ،فتكون الخطوة
طبيعية .لذلك عادوا اىل املديرية ألنها املرجع الصالح لحل هذه املشكلة.
■ ملاذا استبعد االمن العام عن مرحلة التحضري للمرسوم؟

□ هذا السؤال ال يوجه ايل ،بل اىل الذين استبعدوا االمن العام عن تلك
املرحلة .يف كل االحوال نحن جاهزون دامئا للقيام بدورنا سواء جاء يف
وقته او قبله او بعده .ليس مهام الحديث عن التوقيت ،لكن االهم
اننا جاهزون للقيام مبا نكلف ،وهو ما حصل بعد صدور املرسوم االخري
للتجنيس فشكل خري دليل عىل ما اقول .من البديهي القول انه عندما
تقع املشكلة يف البلد واينام وقعت ،ال تحل اال يف العودة اىل ما يقوله
القانون ،واملديرية العامة لالمن العام هي املولجة هذا املرسوم .موضوع
التجنيس تحديدا يعنينا ،وهو من مهامتنا .لدينا ،ملن ال يعرف ذلك،
مكتب اسمه "مكتب شؤون الجنسية والجوازات" .يف هذا املكتب توجد
شعبة اسمها "شعبة التجنّس" .بالتايل ،فاالمور ال تحتمل الجدل ملعرفة
حجم ونوع الصالحيات املناطة بهذه الشعبة .التسميات واضحة وهي
تحمل يف طياتها مهامتها الكاملة .لذلك ،نحن الجهاز املعني بدرس ملفات

التحقيق يف اسامء طالبي الجنسية جرى بدقة وحرفية متهيدا السقاط حق من ال يستحقها.

عىل اليشء مقتضاه .شاركه الحقا يف
مطلبه حزب القوات اللبنانية والحزب
التقدمي االشرتايك مع ابداء االستعداد
للطعن به.
بناء عىل هذه التطورات ،منعا الي

استغالل سيايس ،استقبل رئيس
الجمهورية املدير العام لالمن العام
يف  2حزيران ،وطلب منه االمساك
بامللف والتدقيق يف املرسوم من جديد،
والتحقيق االفرادي يف ملفات الذين

التجنيس ليصري ،بعد التحقق منها وتوافقها مع القوانني املرعية االجراء،
اىل رفعها اىل املراجع املختصة ليبنى عىل اليشء مقتضاه .عليه ،فإن ما
حصل يف شأن املرسوم االخري ،ونتيجة ما رافق صدوره من مواقف نعرفها
جميعها ،اعيد القوس اىل باريه ،ألننا نحن املعنيني ،اوال واخريا .نحن الذين
منلك ملفات االشخاص .بالتايل من مسؤولياتنا ان نرفع التقارير النهائية
بنتيجة دراستنا لالسامء املطروحة اىل السلطة السياسية لتتخذ هي القرار
النهايئ .ما هو مطلوب منا كمؤسسة ان نقوم بواجباتنا يك تقوم السلطة
بدورها الحقا .لذلك نحن كلفنا املهمة من فخامة رئيس الجمهورية بعدما
استشعر ان يف املرسوم شوائب ،وعلينا تصويب االمور ووضعها يف نصابها.
■ هل هي املرة االوىل التي مل تحل فيها االسامء باصحاب طلبات الجنسية
اىل االمن العام قبل صدور املرسوم؟ هل استشريت قبل صدور مراسيم
مامثلة يف وقت سابق؟
□ كال ،مل تسترش املديرية هذه املرة وال حتى يف العهد السابق ،ومل ُتسأل
رأيها يف مراسيم صدرت يف فرتة سابقة .بالتايل فإنه مل يكن لنا اي رأي يف
كل من نال الجنسية سابقا .قد يكون الذين ُج ِنسوا يف حينه مالئكة ،لكن
للحقيقة نحن مل نقل هل استحقوها ام ال.

حصلوا عىل جنسية متهيدا السقاط حق
من ال يستحقها .مل يكن اللواء ابراهيم
قد اطلع عليه ،ومل تشارك املديرية
العامة لالمن العام يف التحقيق يف
االسامء الواردة فيه .تقرر يف نهاية

■ ما هو توصيفك للمشكلة القامئة بعدما قذفت اليكم ككرة النار؟ هل
هي سياسية ام قانونية؟ هل ميكن القول انها بدأت سياسية وانتهت
قانونية ام العكس صحيح؟
□ املشكلة قانونية واجرائية ،ولو مل تكن كذلك ملا اعيد املرسوم الينا .هذه
هي صالحيات االمن العام .كام اوضحت سابقا نحن من نعرف من يوجد
يف البلد ومن ليس موجودا ،ونحن عىل متاس دائم مع االجهزة االجنبية.
بالتايل فإننا نتبادل املعلومات حول كثري من االمور التي تخص رعايا هذه
الدول الذين يأتون اىل بلدنا .نحن نتبادل املعلومات االمنية التي تيضء
عىل اوضاع الشخص الذي يستحق الجنسية او ذلك الذي ال يستحقها .داتا
املعلومات املوجودة عندنا هي من تعزز مهمتنا ودورنا .املجنسون هم يف
النتيجة من غري اللبنانيني ،وجهاز االمن العام هو من يرعى اقامة االجانب
يف لبنان ،وميلك املعلومات الدقيقة عن كل فرد منهم.
■ اىل ما هو موجود يف بنك املعلومات لديكم عن طالبي الجنسية ،هل
من السهل الحصول من دولهم عىل ما يكفي من معلومات لبت طلباتهم
والتثبت من حقهم فيها ام ال؟
□ يف ما خص العديد من االسامء املوجودة يف املرسوم ،لدينا معلومات
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اللقاء ان يزور اللواء ابراهيم وزير
الداخلية نهاد املشنوق ليتسلم نسخة
عن املرسوم متهيدا لوضع تقرير ينقله
اىل رئيس الجمهورية ،ليصري بعدها اىل
اتخاذ القرار املناسب ،يف ضوء ما يضمن
املصلحة الوطنية العليا.
نقل عن اللواء ابراهيم قوله للرئيس
عون "انا لست معنيا باالرقام بل
بالتحقيق بكل اسم ،وسآخذ وقتي يف
التحقيقات ،وإن اضطررت سألجأ اىل
اجهزة الدول التي ينتمي اليها بعضهم".
يف اعقاب هذا االجتامع صدر عن مكتب
االعالم يف رئاسة الجمهورية البيان اآليت:
"عىل الرغم من ان مرسوم التجنيس
الحايل قد صدر بالطرق القانونية ،وملا
كانت االشاعات قد تكاثرت يف شأن
استحقاق بعض االشخاص الجنسية
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رئاسة الجمهورية
طلبت من اصحاب املالحظات
ايداعها االمن العام
لالستثبات
رئيس الجمهورية صاحب
الحق الدستوري في
التوقيع على مراسيم
التجنيس

اللبنانية التي منحت مبوجبه ،او
خلفياتهم ،ومن باب الحرص عىل تبديد
كل الهواجس من اي نوع كانت ،سواء
حقيقية او مصطنعة ،يطلب رئيس
الجمهورية العامد ميشال عون من كل
من ميلك معلومات اكيدة يف شأن اي
شخص مشمول باملرسوم ،وال يستحق
الجنسية اللبنانية ،التوجه مبعلوماته
هذه اىل وزارة الداخلية  -املديرية
العامة لالمن العام لالستثبات".
مع انطالق التحركات يف اتجاه وزارة
الداخلية قال الوزير املشنوق "ان رئيس
الجمهورية هو صاحب الحق الدستوري
يف التوقيع عىل مراسيم التجنيس ،وال
نقاش حول متتع فخامته بهذا الحق
ام ال" ،مؤكدا انه "تم التدقيق يف هذه
االسامء من ثالث جهات امنية رئيسية

الثقة التي منحت الينا توحي باالستعداد لألخذ مبالحظاتنا .لو مل يكن
ذلك واردا ملا نيطت هذه املهمة بنا .ما استطيع قوله انه ويف خالل
املداوالت التي اجريتها مع فخامة الرئيس لقيت كل تجاوب وكل انفتاح
وكل ايجابية يف هذا املوضوع.

كافية عنهم .اما بالنسبة اىل القسم اآلخر ،فهم من بلدان تجمعنا بها
عالقات جيدة .نحن عىل تواصل مع املعنيني يف هذا الشأن .يف كل الحاالت
فان مهمتنا يف النهاية ان نقدم اىل السلطة السياسية ما منلك ،وما ميكن ان
منتلكه من معلومات عن هؤالء االشخاص ليبنى عىل اليشء مقتضاه من
قرارات .القرار النهايئ ليس لنا.

■ هل تعتقد ان الغطاء السيايس اعطي اليكم مبا يكفي للقيام باملهمة؟
□ ما ميكنني قوله انه منذ ان وضعنا يدنا عىل امللف حتى اآلن ،مل
اتلق اي مراجعة من اي من السياسيني وألي من االسامء .مل ُنسأل اىل
اليوم عن اي ملف وما هو وضعه .لكن انا من يضع فخامة الرئيس
يف ما توافر لدي من معلومات اوال بأول ،ومن وقت اىل آخر .اؤكد ان
ليس هناك اي ضغط او اي مراجعة سياسية يف هذا املوضوع .ولذلك
ميكن القول يف النهاية ان الغطاء الذي نتمتع به هو قانوين اكرث مام هو
سيايس .نحن نعمل تحت سقف القانون .وهو ما سيؤدي حتام اىل نقل
املشكلة واخراجها من بعدها السيايس القائم وما يواكبه من سجال اىل
ابعادها القانونية.

■ ما هي املعايري التي اعتمدت لبت املهمة التي كلفتم بها ،وتلك التي
تحكم دور االمن العام عند مراجعة هذه االسامء وتصحيح املرسوم؟
□ قبل الحديث عن املعايري ،اود اإلشارة اىل انني شكلت منذ اللحظة
االوىل لتسلمنا نص املرسوم وتكليفنا مهمة املراجعة ،مثانية فرق عمل تضم
كل واحدة منها ثالثة ضباط ،ووزعنا املهامت عليهم بغية البت الرسيع
لالسامء الواردة فيه كل مبفرده .لتسهيل العمل تم الربط بني فرق العمل
واملسؤولني يف دائرة املحفوظات االمنية يف املديرية التي متتلك املعلومات
عن كل االجانب ،مبا فيها حركة دخولهم وخروجهم من لبنان بهدف
التثبت من سالمتها ،كام بالنسبة اىل االطالع عىل حركة كل منهم ومحتوى
سجالتهم االمنية والقضائية وما اذا كانت هناك مالحقات محلية او دولية
يف حقهم مبا فيها من دعاوى جزائية او مالية تحول دون منحهم الجنسية
او العكس .عىل هذه االسس ووفق هذه املعايري جرت االمور.
■ هل ميلك االمن العام الحق يف ان يقرر من يستحق الجنسية من عدمه؟
□ ال ،نحن اىل جانب التقارير التي نضعها ،ميكننا ان نرفع توصيات
واقرتاحات باملوافقة عىل منح الجنسية او عدمه قياسا عىل توافق
مضمون ملفاتهم مع القوانني املرعية االجراء ،وعىل السلطة السياسية
ان تقرر .ال نعتقد ان السلطة السياسية ستتجاهل اقرتاحاتنا .ذلك ان

رئيس الجمهورية ميشال عون مستقبال املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم.

اللواء ابراهيم :رئيس الجمهورية فوجىء بعدم عرض املرسوم علينا قبل بته.

■ هل تعتقد ان الوقت كان مناسبا الصدار مرسوم التجنيس يف ظل
ترددات ازمة النزوح السوري والوجود الفلسطيني؟ وهل ان لبنان كان
جاهزا ملثل هذا امللف؟
□ هناك الكثري ممن وردت اسامؤهم يف املرسوم قد تقدموا بطلبات
للحصول عىل الجنسية منذ سنوات واالمثلة عدة .موضوع التجنيس ليس
موسميا ،وليس له وقت وال يحدد مبهل زمنية .هذا قرار سيايس تتخذه
السلطة السياسية يف ضوء معطيات وموجبات محددة تتخذ عىل اساسها
القرارات مبنحها او عدمه مبرسوم قد يصدر يف اي وقت.

هي :االنرتبول الذي يتمتع بامكانات
تفوق امكاناتنا ،النرشة القضائية اللبنانية
التي تثبت اذا كان صاحب االسم قد
ارتكب اي عمل مخالف للقانون عىل
االرايض اللبنانية ،شعبة املعلومات (يف
قوى االمن الداخيل) التي اعدت تقارير
امنية واضحة ودقيقة حول كل اسم".
اضاف" :استقبلت اليوم يف مكتبي
( )2018/6/4اللواء عباس ابراهيم ،وكان
اتفاق عىل القيام بتدقيق رابع ملزيد
من االطمئنان حول عدم تضمن اللوائح
اي اسم قد ارتكب مخالفات محلية او
عربية او دولية .بالتايل ،مل يعد هناك من
مربر للحديث عن مسائل امنية تشوب
االسامء".
بعد لقاء اللواء ابراهيم ووزير الداخلية
صدر عن مكتب االعالم يف االمن العام
■ ما رأيك يف االعتبارات االمنية التي ال متتلكها السلطة السياسية يف
هذا امللف؟
□ لهذا السبب عاد امللف الينا لدراسته ،ذلك انه ويف مكان ما ،شعر
فخامة الرئيس ان هناك خطأ ما قد ارتكب ووجب تصحيحه .وقد ثبت
ذلك من خالل ما تلقاه من اتصاالت ومراجعات رافقت صدور املرسوم.
عندما ملس فخامة الرئيس ان هناك شوائب احاله اىل الجهاز املعني،
وقد فوجئ الرئيس بأن املرسوم مل يعرض علينا قبل بته.
■ االمن العام هو املسؤول املبارش عن ملفي النازحني السوريني
والالجئني الفلسطينيني .هل تشعر ان هناك اعتبارات تدفع اىل منح
الجنسية من دون ان يسمى ذلك توطينا؟
□ نحن نأخذ ملف كل شخص طالب للجنسية مبفرده وندرسه ،للتأكد
ما اذا كانت هناك مآخذ امنية او قانونية تحول دون املوافقة عىل
منحه اياها .لدينا حواىل  400الف نازح فلسطيني .اذا تم تجنيس
 100شخص ال ميكن اعتباره توطينا ،واذا تم تجنيس  113شخصا من
التابعية السورية من اصل مليون ونصف مليون نازح عىل ارضنا ال
ميكن اعتباره توطينا.
■ هل تعتقد ان هذه التجربة التي مررنا فيها ميكن ان تشكل قاعدة
ثابتة للتعاطي عىل اساسها يف املستقبل وعند طرح اي مرسوم مامثل؟
□ اعترب ان التجربة التي عشناها شذت عن القاعدة .العمل القانوين
واالداري واالجرايئ الصحيح ال يكتمل من دون املرور باالمن العام قبل
صدور مرسوم التجنيس وليس بعده .وهذا ما كان يجب ان يحصل من
االساس وليس العكس ،والذي يحصل اآلن هو تصويب لخطأ.
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اجتامع وزير الداخلية نهاد
املشنوق باللواء ابراهيم.

يف اليوم التايل ( 5حزيران  )2018بيان
طلبت فيه املديرية العامة لالمن العام
من املواطنني ابالغها عن اي معطيات او
معلومات ميتلكونها حول االسامء الواردة
فيه اعتبارا من يوم الخميس الواقع فيه
 2018/6/7الجراء الالزم يف شأنها.
استكامال لهذه االجراءات ،نرشت
الجريدة الرسمية يف  7حزيران املرسوم
الذي حمل الرقم .2942
جاءت هذه الخطوة ،عىل رغم عدم
الزامية نرش مثل هذا املرسوم يف
الجريدة الرسمية او يف اي وسيلة نرش
اخرى ،بناء عىل طلب رئيس الجمهورية
الذي ابلغه اىل كل من وزير الداخلية
واللواء ابراهيم بالطريقة التي يرونها
مناسبة واعتامد الشفافية واطالع الرأي
العام عىل مضمونه ،بعدما تزايدت
االصوات واملواقف التي تطالبه بذلك.
عىل وقع التحضريات التي اطلقتها
املديرية العامة لالمن العام للتدقيق يف
االسامء ،وبدايات الحديث عن وجود
اسامء ال تستحق الجنسية ،تم تجميد
املرسوم يف املديرية العامة لالحوال
الشخصية صاحبة الصفة القانونية

لرتجمته ،ووضعه موضع التنفيذ ،منعا
الي التباس ميكن ان يؤدي اليه بالنسبة
اىل من ال يستحق هذه الجنسية يف
انتظار ان ينجز االمن العام مهمة
التدقيق يف مضمونه واالسامء فردا فردا،
يف ارشاف اللواء ابراهيم الذي تعهد لكل
من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية
انجازها يف افضل الظروف وارسع وقت
ممكن.
لهذه الغاية ،شكل اللواء ابراهيم فور
تسلمه املهمة مثانية فرق تحقيق ،يضم
كل فريق ثالثة ضباط ،مهمتهم العودة
اىل امللفات الشخصية املتوافرة لدى
املديرية عن كل اسم ورد يف املرسوم.
بورشت عمليات استقصاء املعلومات
الدقيقة متهيدا لوضع التقرير النهايئ
الذي سريفع اىل املراجع املختصة.
قبل ان تنتهي مهمة الفرق املكلفة
االستقصاء وجمع املعلومات ،التقى
اللواء ابراهيم يف  20حزيران وزير
الداخلية واطلعه عىل ما انجز ،وما آلت
اليه النتائج ،سعيا اىل تنظيم تقرير يجمع
املعلومات الخاصة بامللفات الشخصية
لكل طالب جنسية ال يرقى اليه شك،

يوضع يف ترصف رئيس الجمهورية
ووزير الداخلية ليبنى عىل مضمونه ما
ميكن ان يتخذ من قرار.
يف اعقاب اللقاء اكد الوزير املشنوق
ان "اللواء إبراهيم قام بواجباته يف
موضــوع التجنيس ،وسنطلع عىل ما
قام به وسنقرأ املالحظات وطبيعة
الشبهات او االتهامات يف حق بعض
االسامء الواردة يف املرسوم التي درسها
االمن العام ،لنبني عىل اليشء مقتضاه،
وال مفاجآت يف هذا املعنى".
ولفت اىل ان "هناك نوعني من الناس
الذين شملهم املرسوم :بعضهم
مستحقون للجنسية اللبنانية ،ومن
سيكونون مكسبا للبنان ولديهم امكانات
مالية كربى ومنحهم الجنسية يس ّهل
عليهم االستثامر يف لبنان .لننتظر تقرير
االمن العام يف شأن التدقيق يف االسامء
والقرار يبقى لدى رئيس الجمهورية وما
يقرره ننفذه .لنقرأ التقرير اوال".
اما اللواء ابراهيم فاكد بعد االجتامع
ان "كل يشء جيد ،وسارفع نسخة من
مرسوم التجنيس اىل رئيس الجمهورية،
ونسخة اخرى اىل الوزير املشنوق".

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

داود رمال

aborami20@hotmail.com

مؤتمر التوعية من المخاطر اإلسرائيلية عبر الفضاء السيبراني

اللواء إبراهيم :السيادة الوطنية بال حصانة األمن الرقمي منقوصة
اكد املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ان "السيادة الوطنية من دون حصانة االمن الرقمي منقوصة" ،معتربا "اننا
معنيون ،ال بل ملزمون ،حامية مؤسساتنا وقطاعاتنا وخصوصياتنا التي تنترش يف فضاء االنرتنت ،يف ضوء الهجامت والخروق
االرسائيلية السيربانية املنظمة التي تشن عىل لبنان كله ومن دون متييز"

مشاركون يف املؤمتر.

احتضنت املديرية العامة لالمن العام يف مبناها
مؤمترا بعنوان "توعية املواطنني من املخاطر
االرسائيلية عرب الفضاء السيرباين ،ودورها
يف تجنيدهم لصالح اعداء الوطن" برعاية
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم،
ويف حضور قضاة واساتذة جامعيني وخرباء
متخصصني ومندوبني عن االجهزة االمنية
واعالميني.
النشيد الوطني ونشيد االمن العام .ثم القى
منسق املؤمتر العميد نبيل حنون كلمة
استهلها بأن الفضاء السيرباين "قد يكون له
العديد من الحسنات ،لكنه افرز العديد من
املخاطر والتحديات التي طاولت القطاع
االمني بشكل خاص ،وسائر مرافق الدولة
بشكل عام" .وركز عىل "اهمية الوعي للخطر
املحدق بالفضاء اللبناين من االخرتاقات
االرسائيلية التي حصلت ،او املحتمل حصولها،

والتعرف اليها والرد عليها ،واكتساب القدرة
عىل مواجهتها ،وتحصني الفضاء السيرباين
اللبناين ،السيام املعلومات والخدمات والبنية
التحتية التابعة لجميع القطاعات الحيوية،
ومكافحة الهجامت والتهديدات السيربانية".
ودعا اىل "حامية البنية التحتية للمعلومات
والفضاء السيرباين ،من خالل عمل مشرتك
يتناول تبادل الخربات والفوائد بني املعنيني
يف القطاع االكادميي ،والتقني ،والقانوين،
واالعالمي" .وشدد عىل "اهمية الرتويج
لثقافة وطنية لالمن السيرباين" ،مشريا اىل
"رضورة بناء القدرات البرشية وتخصصها،
وادخال تحسينات عىل الجوانب االمنية،
ومسائل اخرى تتناول الخصوصية،
والرسائل والربمجيات الضارة ،وتنفيذ برامج
ومبادرات التوعية من املخاطر السيربانية،
والحلول الناجعة".

ثم القى اللواء ابراهيم كلمة (نصها يف
افتتاحية العدد).
الجلسة االوىل للمؤمتر ناقشت "طبيعة
الفضاء السيرباين والتقنيات والتطبيقات
املستخدمة ومخاطرها واساليب الوقاية
منها" ،وتحدث فيها رئيسة القسم الحقوقي يف
مركز املعلوماتية يف كلية الحقوق يف الجامعة
اللبنانية الدكتورة جنان الخوري ،ورئيس قسم
االمن السيرباين يف جامعة  AUSTالدكتور اييل
نرص ،وادارها االعالمي ماجد ابو هدير.
قدمت الدكتورة الخوري ورقة عمل عرضت
فيها االشكاليات املتعددة الوجه ،الترشيعية،
والتنفيذية ،التي افرزها الفضاء السيرباين،
وتطبيق الخدمات التكنولوجية الحديثة،
ابرزها معايري امن املعلومات ،وتحديات االمن
العابر للحدود ،والحرب السيربانية ووسائلها،
(او حرب السايرب الخفية والناعمة) ،والجيش
السيرباين ،واملراقبة االلكرتونية ،والتجسس
السيرباين ،والقرصنة االلكرتونية ،ومدى تهديد
مواقع التواصل االجتامعي لالمن الوطني،
ومدى ضبط االمن السيرباين ،ومدى جهوزية
الدفاع السيرباين ...و"بشكل عام مدى ارساء
بنية تحتية رقمية لالندماج يف البيئة الرقمية
العاملية ،ومدى بناء قدرات متخصصة وتوعية
الرأي العام".
واكدت ان املوضوع االهم هو الذي يتعلق
بـ"السيادة الوطنية عىل قواعد البيانات،
بحيث تربز تحديات امنية وتعاقدية،
السيام عمليات التنصت ،والتجسس،
واسرتاق السمع ،وفئة عقود االذعان ،ومركز
حفظ البيانات ،والقانون الذي تخضع له،
ال بل تشتت املسؤولية الدولية اضافة اىل
مستجدات التكنولوجيا االكرث حداثة السيام
العمالت الرقمية ( )Bitcoinوانرتنت االشياء

( ،)Internet OF Thingsواملامرسات
الفضىل يف القوانني املقارنة".
وتحدث رئيس قسم االمن السيرباين يف جامعة
 AUSTالدكتور اييل نرص عن الطرق العملية
للهجامت االلكرتونية "التي من شأنها ان ترض
بسمعة االفراد واملؤسسات ،ان عىل الصعيد
املايل او املعنوي" .واستفاض يف رشح احدث

تناول ممثل قيادة الجيش العميد الركن
انطوان قهوجي موضوع املواجهة السيربانية
مع العدو االرسائييل "انطالقا من عناوين
رئيسية ثالثة :حجم العدو االرسائييل يف
الفضاء السيرباين ،وضع لبنان السيرباين ،الخطر
الذي يشكله العدو يف قطاع االمن السيرباين".
يف العنوان االول ،رأى ان العدو االرسائييل

اللواء عباس ابراهيم متكلام.

الطرق التي يستخدمها القراصنة للولوج اىل
االنظمة املعلوماتية.
وقدم موجزا عن احصاءات الهجامت
االلكرتونية بحسب الفئة ،وعدد انواع
الهجامت االكرث شيوعا وفتكا عىل الصعيد
الشخيص واملؤسسايت ،ولخصها يف االيت:
• هجامت فريوس دفع الفدية (.)Ransomware
• هجامت الربيد االلكرتوين عرب اعادة توجيه
الـ يو ار ال (.)URL redirection
• هجامت من خالل الدعايات االلكرتونية
الخبيثة (.)Malvertising
• الهجامت من خالل الذاكرة املنقولة (USB
.")Flash Drivers
وتناولت الجلسة الثانية "اساليب العدو
االرسائييل يف تجنيد االشخاص" ،وتحدث
فيها مندوبون عن االجهزة االمنية وادارها
االعالمي ابراهيم عوض.

"قد تنبه باكرا اىل خطورة واهمية املواجهة يف
الفضاء السيرباين ،حيث بارش منذ زمن تطوير
قدراته السيربانية الهجومية والدفاعية ،وفرض
لنفسه موقعا متقدما يف عامل تكنولوجيا
املعلوماتية واالتصاالت بشكل عام ،ويف مجال
االمن السيرباين بشكل خاص بحيث اصبح
ضمن اهم خمس دول عامليا يف هذا املجال".
اما يف العنوان الثاين ،فرأى ان لبنان يعاين "تأخرا
كبريا يف هذا املجال ،ووفق تقرير مؤرش االمن
السيرباين العاملي الذي اعده االتحاد الدويل
لالتصاالت ،يأيت لبنان يف املرتبة  118عىل
املستوى العاملي ،واملرتبة  15عربيا ،يف حني ان
سلطنة عامن حلت يف املرتبة الرابعة عامليا،
واالوىل عربيا" .وعدّد اهم اسباب التأخر،
ومنها" :عدم وجود جهد مؤسسايت واسرتاتيجيا
موحدة للنهوض بهذا القطاع ،ضعف التعاون
الداخيل بني القطاعات املعنية ،التأخر يف

اصدار القوانني ،انشاء الهيئات واملؤسسات
الرضورية التي تعنى بالفضاء السيرباين مثل
الهيئة الوطنية لالمن السيرباين ،االفتقار اىل
البيئة الرضورية لتحفيز االبداع يف املجال
السيرباين ،غياب حمالت التوعية عن املخاطر
السيربانية" .واعرتف بان وضع االمن السيرباين
يف لبنان "شهد اخريا جهودا جادة عىل املستوى
الرسمي ،ومن بعض الجامعات واملؤسسات"،
ورأى من ضمن اهم الخطوات التي تنفذ
حاليا" :انتهاء لجنة تكنولوجيا املعلومات يف
املجلس النيايب من دراسة قانون املعامالت
االلكرتونية والبيانات ذات الطابع الشخيص،
واحالته اىل الهيئة العامة القراره ،والعمل عىل
انشاء هيئة وطنية لوضع اسرتاتيجيا وطنية
لالمن السيرباين ،وتطوير قدرات االجهزة
االمنية ،ووضع اسرتاتيجيات داخلية للدفاع
السيرباين".
اما يف العنوان الثالث ،فقال ان لبنان "موجود
عىل خط مواجهة مبارشة مع العدو االرسائييل
الذي يتقن استخدام الفضاء السيرباين ،وقد
اصبح العبا رئيسيا عىل الخارطة العاملية
للتقنيات الحديثة يف املعلوماتية واالتصاالت
واالمن السيرباين" .واشار اىل ان السنوات
املاضية "اثبتت استخدام هذا العدو للفضاء
السيرباين ضد لبنان من طريق استخدام شبكة
االنرتنت لتجنيد العمالء والتواصل معهم،
واستهداف البنى التحتية لالتصاالت يف لبنان،
وزرع عدد كبري من منظومات التجسس عىل
امتداد االرايض اللبنانية".
وتناول العقيد يف امن الدولة املهندس
سمري البستاين موضوع التوعية من املخاطر
االرسائيلية عرب الفضاء السيرباين ،فركز بداية
عىل "االشخاص املستهدفني للتجنيد من
العدو كالصحافيني واالعالميني ،والعاملني
يف السفارات والبعثات الديبلوماسية،
والعسكريني ،ومكاتب الطريان واملكاتب
السياحية ،باالضافة اىل الفنانني والرياضيني،
وخاصة الذين يقومون بزيارات اىل الخارج،
واختالطهم باشخاص من جنسيات مختلفة".
وشدد عىل "رضورة توعية املواطنني ،وخاصة
الذين يشاركون يف مؤمترات او اجتامعات
قد تضم مشاركني ارسائيليني والحذر
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والعميد نبيل حنون.

من التواصل معهم ،وعدم التواصل عرب
وسائل التواصل االجتامعي مع االرسائيليني ،او
قبولهم كاصدقاء عرب هذه الوسائل".
وتحدث ممثل قوى االمن الداخيل الرائد

حسان السالك عن "اعتامد استخبارات العدو
االرسائييل عىل الشبكة العنكبوتية ،وعىل
وسائل التواصل االجتامعي يف عملية التجنيد"،
واعطى امثلة ومناذج ،ودعا اىل "نرش التوعية

التوصيات
مع انتهاء اعامل املؤمتر ،عقدت جلسة ختامية صدرت عنها التوصيات التالية:
" 1ـ انشاء هيئة وطنية لالمن السيرباين تضم ممثلني عن املؤسسات املعنية يف الدولة لوضع
اسرتاتيجيا دفاعية لالمن السيرباين ،ومتابعة تنفيذها.
 2ـ اجراء مراجعة شاملة للقوانني املختصة املرعية االجراء لبيان مدى كفايتها لحامية املواطن
والوطن من االعتداءات السيربانية الضاربة لالمن الوطني ،واستحداث قوانني تتالءم والتحديات
التي يفرضها الفضاء السيرباين.
 3ـ استخدام انظمة امن املعلوماتية ،والتقيد بالسياسات الحامئية املوضوعة من قسم امن
املعلومات يف املؤسسات الرسمية والخاصة.
 4ـ تطوير البنية التحتية الرقمية لالدارات الرسمية ،وتفعيل التعاون بني الوزارات املختصة،
واالجهزة االمنية ،ومع القطاع الخاص ،لتعزيز الحامية السيربانية.
 5ـ رضورة تقديم الدولة الدعم وتخصيص ميزانية مالية لتمويل البحوث العلمية يف هذا املجال.
 6ـ ترشيد االعالم االلكرتوين ،وتعزيز الرقابة الذاتية عند االعالميني ،وعدم تفضيل السبق
الصحفي عىل الحس الوطني.
 7ـ حض املواطنني عىل ابالغ االجهزة االمنية املختصة عند تلقيهم اي تواصل يثري الشبهات.
 8ـ ادراج مخاطر الفضاء السيرباين يف مناهج الجامعات االكادميية ،والكليات العسكرية ،ومعاهد
التدريب االمنية ،واستحداث اختصاصات يف هذا املجال.
 9ـ اهمية تنظيم ورش عمل متخصصة عىل املستوى الوطني لبناء القدرات البرشية.
 10ـ اطالق حمالت توعية اعالمية لتنبيه املواطنني من مخاطر استخدام الفضاء السيرباين،
ورضورة حامية بياناتهم الشخصية لعدم خرقها من العدو االرسائييل".

لدى املواطنني بوجوب التأكد ،قبل ملء اي
استامرة عرب االنرتنت ،من حقيقة الجهة
الطالبة ،وابالغ االجهزة االمنية املختصة عند
االشتباه باي جهة خارجية يتم التواصل معها،
بغض النظر عن مدى تطور العالقة مع هذه
الجهة ،والتنبه من التطبيقات املشبوهة عرب
الهواتف الذكية ،والتنسيق ،وتبادل املعلومات
حول التطورات املتعلقة بهذا املوضوع بني
االجهزة االمنية ،واصحاب الخربات من تقنيني
واكادمييني".
وتناول ممثل املديرية العامة لالمن العام
النقيب جهاد فحص موضوع "اساليب العدو
االرسائييل يف التجنيد االفرتايض" ،معتربا ان
االنرتنت "ساحة تجنيد اضافية مهمة" ،متوقفا
عند وحدات التجنيد االرسائيلية عرب العامل
االفرتايض ،مركزا عىل:
" 1ـ حستوف ،او وحدة االستخبارات املختصة
باستخالص املعلومات من املصادر املفتوحة.
 - 2وحدة  8200املسؤولة عن التجسس
االلكرتوين وقيادة الحرب االلكرتونية".
وقال ان "الوحدتني تشكالن عصب العمل
االستخبارايت االرسائييل يف العامل االفرتايض".
واشار اىل انواع التجنيد يف الفضاء االفرتايض،
وانه "ينقسم اىل ثالثة اقسام :التجنيد املبارش،
التجنيد غري املبارش (املنحى السلبي وااليجايب)،
التجنيد الشبيك البسيط واملعقد".
وبعدما ع ّدد مناذج عن املحاوالت التي
قام بها العدو االرسائييل ،خلص اىل "التأكيد
عىل رضورة كشف الحسابات املشبوهة
والوهمية املرتبطة مع الجهات االرسائيلية
ملتابعتها امنيا ،وحظر املواقع واملدونات
والتطبيقات االرسائيلية عىل شبكة االنرتنت
اللبنانية ،وتحصني الساحة االفرتاضية
اللبنانية بحمالت دعائية ملكافحة التطبيع
االرسائييل وباشكاله كلها ،وعقد مؤمترات
توعوية العالم الجمهور حول املخاطر
والعواقب القضائية جراء هذا العمل".
وتطرقت الجلسة الثالثة اىل "تحصني املواطن
باملعرفة والقانون ودور االعالم يف التوعية"،
وتحدث فيها القايض وسيم شفيق الحجار
املرشف عىل مركز املعلوماتية يف وزارة العدل،
ومديرة الوكالة الوطنية لالعالم لور سليامن،
وادارها االعالمي جورج علم.

الجلسة االوىل.

الجلسة الثالثة.

عالجت سليامن "دور االعالم يف التوعية من
املخاطر االرسائيلية" ،ورأت ان هذه املخاطر
كثرية وابرزها املخاطر االقتصادية واالمنية
والعسكرية واالجتامعية والصحية والسياسية
واالعالمية والدعائية .واسهبت يف رشح هذه
املخاطر ،لتقول ان "الرسائيل اطامعا يف لبنان
السيام يف املياه والغاز" .واكدت ان االعالم
االرسائييل يقوم بدور متقن يف تشويه صورة

العامل العريب عموما ولبنان خصوصا ،و"هو
يشوه الحقائق ويخلط االوراق ،اىل حد ال
يعود املتلقي قادرا عىل التمييز بني القاتل
والضحية".
وتحدثت عن محاولة الوكالة االرسائيلية
لالنباء الدخول اىل رابطة وكاالت انباء البحر
االبيض املتوسط ،من خالل مسعى عرب دول
اورومتوسطية "لكن لبنان العضو يف هذه

الرابطة متكن مع اخرين من االعضاء افشال
هذا املخطط".
ودعت اىل "اعتامد رشعة سلوك مهني ملواجهة
املخاطر االرسائيلية عىل لبنان ،وتقوم عىل
مبادىء منها عدم نرش اي خرب تريد ارسائيل
الرتويج له ،وعدم تفضيل السبق الصحفي
عىل الحس الوطني ،وتقيد االعالمي برقابة
ذاتية عىل كل ما يقوله او ينرشه ،وعدم اتاحة
املجال امام نرش الشائعات املغرضة ،وتنشيط
االعالم الخارجي البراز صورة لبنان السلمية -
السياحية ،ودحض االفرتاءات االرسائيلية التي
تروج صفة االرهاب للبنان".
تناول القايض الدكتور وسيم شفيق الحجار
موضوع "التوعية من املخاطر االرسائيلية"،
وقدم اقرتاحات مفيدة مشددا عىل توعية
املواطن حول املخاطر يف الفضاء السيرباين،
والسيام تلك الناجمة عن العدو االرسائييل،
وانشطته ،وتلك املتعلقة بالتجنيد ،وتجميع
املعلومات ،ونرش االخبار .ودعا اىل "تدريب
االجهزة االمنية عىل الوسائل املبتكرة للعدو
عرب الفضاء السيرباين ،السيام من النواحي
الفنية والقانونية ،وتوفري التجهيزات واملوارد
الالزمة لعملها".
وحض عىل "االرساع يف اقرار مرشوع قانون
املعامالت االلكرتونية ،والبيانات ذات الطابع
الشخيص ،والذي يتضمن بابا خاصا حول
الجرائم املعلوماتية ،واجراء مراجعة شاملة
مفصلة للمواد القانونية الواردة يف قانون
العقوبات ،وقانون القضاء العسكري ،لبيان
مدى كفايتها لحامية املواطن".
ودعا اىل "االعالن املستمر عرب املواقع
االلكرتونية الرسمية للدولة اللبنانية عن
االعامل التي ينفذها العدو عرب الفضاء
السيرباين لتحذير املواطنني منها ،ودراسة
انشطة العدو يف الفضاء السيرباين ،واالعامل
الجرمية املنفذة يف وجه لبنان ،وتوجيه
االشخاص نحو عدم االفراط يف مشاركة
الغري يف معلوماتهم ،السيام الحساسة منها،
عرب الفضاء السيرباين ،ولفت انتباههم اىل
االتصاالت ورسائل الربيد االلكرتوين الواردة
من الغرباء ،وتوجيههم نحو حامية حساباتهم
عىل وسائل التواصل االجتامعي عرب اعتامد
كلامت رس للدخول تكون قوية".
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حوار بين الماضي والحاضر مع أقدم نائب في البرلمان

يؤسس لإلقتتال
ألبر منصور :عدم اإلنتقال إلى املواطنة ّ
هو من آخر حبات العنقود الذين شاركوا يف مؤمتر الطائف الذي اقر وثيقة الوفاق الوطني ،وسميت آنذاك "دستور الجمهورية
الثانية" .النه كذلك ،سيكون شغله الشاغل العمل عىل اعادة االعتبار اىل هذا االتفاق من خالل تنفيذ كل بنوده ،بعدما
اهملت او طبقت بنود اخرى بشكل مشوه
الرب منصور العائد اىل الربملان بعد غياب استمر
منذ عام  ،1992يسكنه االمل والخيبة اللذين مل
يستطع ازاحتهام مبجرد دخوله اىل القاعة العامة
يف مجلس النواب ،حيث افتقد اىل وجوه لهامات
حملت لبنان وعربت به يف اصعب الظروف،
وحافظت عىل الروح الوطنية الصافية ،بينام
حلت اليوم التوجهات الطائفية واملذهبية التي
ال تبني وطنا ،ال بل تؤسس القتتال جديد .النه
مسكون بهذا الهاجس يعمل مع رفاق درب
ممن شاركوا معه يف مؤمتر الطائف عىل وضع
مرشوع يعيد وضع االتفاق اىل طاولة التنفيذ،
السيام يف بنوده الجوهرية التي ال ميكن الحفاظ
عىل الوطن من دون تطبيقها.
"االمن العام" التقت النائب منصور يف حوار بني
املايض والحارض ،متحدثا برصاحته املعهودة التي
ال تخلو من غضب نابع من خوف عىل مستقبل
لبنان.
■ انت اقدم نائب يف الربملان .ماذا يعني
لك ذلك؟
□ شعرت عند دخويل اىل القاعة العامة يف
مجلس النواب بخيبة كبرية وامل اىل حدود
الوجع ،خاصة وان املجلس الذي رافقته منذ
 1972مل يبق من اركانه احد يف املجلس الجديد.
الفرق كبري بني من كان يف مجلس 1972
واملجلس الحايل مع تقديري للجميع .القامات
التي كانت موجودة سابقا نفتقدها حاليا ،كان
كميل شمعون ورميون اده وبيار الجميل وامني
الجميل وادمون رزق ولويس ابو رشف ومخايل
ضاهر وطارق حبيش ورشيد كرامي وصائب
سالم ونزيه البزري وحسن الرفاعي وحسني
الحسيني وكامل جنبالط وعادل عسريان ونرصي
املعلوف والرب مخيرب وجوزف سكاف ...كانت
توجد هامات من اركان الوطن والوطنية ،ومل

النائب الرب منصور.

االنتخابات النيابية االخيرة
هي االسوأ في تاريخ لبنان
افتقد االجواء الوطنية
واصبحنا في بلد ليس
فيه لبنانيون

يبق من رفاقي اال الرئيس نبيه بري وجان عبيد.
امتنى ان يكون الجدد برشى خري ،ولكن اىل حد
االن لست متفائال لسبب بسيط يعود اىل ان
الجو املذهبي طغى بشكل كبري وخارج توقعايت.

مثة ردة طائفية ومذهبية ،فال هذه العصبية
العمياء كانت موجودة وال هذا التمحور
املذهبي والطائفي ايضا .اليوم ،التوجه الوطني
ضعيف اىل درجة يكاد ينعدم .االنتخابات
النيابية االخرية هي من اسوأ االنتخابات يف تاريخ
لبنان من حيث التمحور والخطاب الطائفي
واملذهبي ،لذلك هناك واجب اسايس وجوهري
بالنسبة اىل املجلس الجديد وهو تطبيق الجزء
االسايس من اتفاق الطائف املتمثل باالنتقال
من محطة املشاركة اىل محطة املواطنة ،التي
قوامها قانون انتخاب ملجلس نيايب خارج القيد
الطائفي واعتامد لبنان دائرة واحدة وفق النظام
النسبي ،للمساعدة يف تراجع االحزاب املذهبية
والطائفية وفرض تحولها تدريجا من عصبياتها
الطائفية اىل احزاب وطنية ،وان تعتمد لدورتني
انتخابيتني لوائح تقوم عىل املناصفة بني املسلمني

واملسيحيني ،وان تدرج االسامء بالتناوب ليك
تصبح االحزاب معتادة عىل االنفتاح وتقوم
بتطوير برامجها ملصلحة االختالط الوطني .وبعد
دورتني يعتمد قانون االنتخاب الوطني خارج
القيد الطائفي ،ويستحدث مجلس الشيوخ
الذي تحرص فيه هموم الطوائف ،وابرزها اثنان:
خوف املسلمني من التقسيم وخوف املسيحيني
من االندماج االعمى بالعامل العريب ،واعتامد
الالمركزية االدارية املوسعة .هذه االصالحات
الثالثة وردت يف اتفاق الطائف وهي جوهره.
اما مع االحزاب الطائفية واملذهبية ،فهناك
استحالة لبناء دولة ،ولبنان عرب يف مراحل نرية،
اقتصاديا يف عهدي بشارة الخوري وكميل
شمعون ،واداريا ومؤسساتيا يف عهد فؤاد
شهاب ،ليبدأ االنهيار يف الحرب االهلية واالنهيار
املخيف يف .1992
■ تعود اىل الندوة الربملانية بعد غياب منذ
التسعينات اىل ماذا تحن ،ومن تفتقد اليوم؟
□ افتقد االجواء الوطنية والرجاالت الوطنية .لقد
تراجعت هذه الروح بشكل كبري ،واصبحنا يف بلد
ليس فيه لبنانيون بل منتمون طائفيا ومذهبيا.
هذا االمر يبني مزارع ال دولة كونها تصبح
مستحيلة مع هذا النهج الذي علينا الخروج منه.
افتقد للقوى الوطنية والعلامنية وذوي التوجه
املدين .القوى الوطنية تحتاج اىل اعادة تكوين،
ومن االهداف االساسية التي اضعها يف سلم
اهتاممايت محاولة جمع هذه القوى يف مختلف
املناطق اللبنانية ،وتشكيل جبهة وطنية تعمل
عىل تطبيق اتفاق الطائف بشقه االسايس ،وهو
االنتقال من محطة املشاركة اىل محطة املواطنة
عرب تطبيق الدستور.
■ تعترب من آخر نواب الطائف يف الربملان .هل
ستكون الصوت املطالب بتطبيقه بكل بنوده؟
□ بالطبع ،ساعمل عىل تطبيقه بحذافريه
والعودة عن االخطاء التي ارتكبت يف حقه منذ
عام  ،1992يوم وضع جانبا ومل ينفذ منه يشء.
املامرسة السياسية اساءت كثريا اىل الحكم يف
لبنان ،وكلفته غاليا جدا اقتصاديا نتيجة االنفاق
بالدين املتزامن مع تهديم املؤسسات العامة
تحت عناوين الخصخصة .مثة حاجة اىل تصويب
النهج االقتصادي واملايل والعودة اىل االصول

التي كانت سببا يف ازدهار لبنان يف السابق
بالتزامن مع االصالح السيايس .االصالح االداري
هو االهم ألن االدارة انهارت نتيجة الزبائنية،
والخروج تدريجا من حكم املصارف يف لبنان
والعودة اىل النظام االقتصادي الحر غري الخاضع
لهيمنة القطاع املرصيف .لكن لسوء الحظ ،ال ارى
معطيات تؤرش اىل ذلك.
■ بعدما استعرضت اسامء النواب ملن تجد
نفسك االقرب يف مرشوع تطبيق دستور
الطائف؟
□ من املفرتض ان يكون التعاون مع الجميع،
وكل القوى السياسية املوجودة واملمثلة يف
الربملان تقول مبوافقتها عىل اتفاق الطائف .املهم
هو الفعل عرب االقدام عىل التنفيذ وليس القول،
وهذا يظهر يف التجربة عندما نطرح االمور حينها
يتبني من مع تطبيق الطائف ومن ضد.
نص اتفاق الطائف عىل تطبيق االمناء
■ ّ
املتوازن .ماذا تحمل اىل منطقة بعلبك  -الهرمل
يف هذا املجال؟
□ هناك منطقتان تحتاجان اىل اهتامم خاص
من ناحية االمناء وهام بعلبك -الهرمل وعكار.
مرت مرحلة طويلة حصلت يف خاللها بعض
املشاريع ولكن الحاجات اكرب بكثري ،وال بد من
انصاف هاتني املنطقتني ،وآخر مرة انصفت فيها
كانت يف عهد الرئيس فؤاد شهاب ،ومن بعده
اهملت نهائيا .ثم كانت الحرب التي اوقفت كل
عمل امنايئ .العمل االمنايئ الحقيقي حصل بعد
اتفاق الطائف ،لكن هذه املناطق مل تنل حقها.
يجب تعويضها بامور امنائية عدة عىل صعيد
مسح االرايض وشق الطرقات ومشاريع الرصف
الصحي واملياه والكهرباء .علام انها تحتاج اىل
كل مشاريع البنى التحتية ،اضافة اىل امر اسايس
اال وهو االمن ،اي توفري امن حقيقي يف هاتني
املنطقتني النه رشط ملزم لالمناء االقتصادي.
امكان توفري االمن ليس باالمر الصعب وفق
خطط امنية جدية.
■ ما الذي ينقص اتفاق الطائف يك يصبح
مكتمل التنفيذ؟
□ ينقصه التطبيق ،السيام ان محوره االسايس هو
االنتقال من محطة املشاركة اىل محطة املواطنة.

لسوء الحظ ال يبحث يف املوضوع عىل االطالق،
وكذلك ال يبحث يف الالمركزية االدارية املوسعة
وال االمناء املتوازن وال االصالح االداري.
■ هل ترى امكان تطبيقه يف ظل العهد الحايل؟
□ آمل يف ذلك .انا ما زلت عىل اقتناعي الراسخ
بأن التوجهات التي وضعت يف الطائف هي
توجهات انقاذية حقيقية بالنسبة اىل لبنان،
اما التوجه الحايل والتمحور الطائفي واملذهبي
والغرق يف االحزاب املذهبية والطائفية فهو
مدمر للبلد .هناك استحالة لبناء دولة بهذه
التوجهات.
■ هل لديك اقرتاحات قوانني ترى وجوب
االرساع يف تقدميها وادراجها يف جدول اعامل
الجلسات الترشيعية ملجلس النواب؟
□ طبعا ،واعمل مع بعض االصدقاء ممن شاركوا
يف مؤمتر الطائف عىل تحضري مرشوع اسايس
يتضمن مجلسا نيابيا وطنيا خارج القيد الطائفي،
وانشاء مجلس شيوخ ،واقرار الالمركزية االدارية
املوسعة وتطبيق االمناء املتوازن.
■ يف خارج الندوة الربملانية كنت عىل الدوام
تطالب بالتزام الدستور وتطبيق اتفاق الطائف،
مل هذه الخشية وهل هي مرتبطة بخوف عىل
مستقبل لبنان؟
□ نعم ،فاالستمرار يف هذا النهج املذهبي
والطائفي يؤدي اىل الدمار .ومبا ان هناك
صعوبة يف التقسيم يعني اننا ذاهبون اىل
االقتتال والرصاع الدائم ،وعدم امكان بناء دولة
ومؤسسات ،ما يعني ان ال مستقبل الوالدنا
واحفادنا يف هذا البلد ،لذلك نواجه اليوم واقعا
مخيفا .يتخرج سنويا نحو  45الف طالب يهاجر
منهم سنويا حواىل  25الف طالب ،وهي طاقات
اساسية تعمل يف الخارج ويستفيد منها غرينا.
من يبقى يف لبنان (اكرث من نصفهم) يبقى
عاطال عن العمل ،واالخرون بالكاد يجدون عمال
برواتب متواضعة .هناك مأساة حقيقية يف البلد
نتيجة تجاوز الدستور والقوانني .ال ميكن لبنان
ان يكمل عىل النهج والطريقة ذاتهام يف ادارة
االمور ،اال اذا حولناه اىل وطن وفق مرشوع
وطني ،واوقفنا مرشوع النهب املنظم لالقتصاد
اللبناين والطاقات اللبنانية.
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وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية:
اإلنتخابات أعطت أمالً للبنانيني في الوطن واإلنتشار
اوىل رئيس الجمهورية ميشال عون اهتامما خاصا النجاز قانون جديد لالنتخاب
يعتمد النظام النسبي ،وارص عىل اجراء االنتخابات وفقه .وهو قال ان عهده يبدأ
مع حكومة ما بعد االنتخابات يف داللة عىل اهمية انجاز هذا االستحقاق باعتباره
انتصارا لالرادة الشعبية ومكسبا وطنيا
"عهد الرئيس ميشال عون ليس مرشوع سلطة،
امنا مرشوع بناء وطن قوي وآمن ومزدهر،
يطمنئ الناس ويجعلهم يتمسكون بالبقاء يف
البلد .كام ان اول قانون سيعمل عىل االنتهاء
منه هو ضامن الشيخوخة الذي سينجز برسعة،
الن من املعيب ان ال نوفر الحامية االجتامعية
ملن امىض حياته يف خدمة بلده" .بهذه الكلامت
بادر وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
بيار رفول "االمن العام" ،مكررا ثابتة لديه ان
الحكومة الجديدة ستكون منتظمة وفعالة اكرث
وستنفذ مشاريع تهم الناس.
■ منذ اعتالئه الرئاسة االوىل ،قال رئيس
الجمهورية ان عهده بزخمه الحقيقي يبدأ مع
حكومة ما بعد االنتخابات النيابية .مل قال ذلك؟
□ الن الحكومة االوىل كانت بداية للعهد،
وبعد االنتخابات النيابية سيتم اختيار الوزراء
وفق االختصاص والكفاية .وعىل الرغم من
ان الحكومة االوىل هي بداية ،فقد حققت
انجازات نوعية مل تبرص النور منذ خمسني سنة،
منها القانون النسبي الذي طرح الول مرة يف
لبنان سنة  1919اي تم تطبيقه بعد  99سنة.
انجزت كذلك املوازنة العامة ،اي ضبط االنفاق
العام وهذا امر مهم جدا .واقرت التشكيالت
الديبلوماسية والقضائية والتعيينات العسكرية
واالمنية والتعيينات االدارية .واعطت االنتشار
حق االنتخاب اىل قانون استعادة الجنسية اىل
امور كثرية .هذا يؤكد ان عهد الرئيس العامد
ميشال عون ليس مرشوع سلطة ،امنا مرشوع
بناء وطن قوي وامن ومزدهر يطمنئ الناس
ويجعلهم يتمسكون بالبقاء يف البلد مع توفري
فرص عمل ،وابرزها بعد اكرث من سنة يف قطاع

النفط والغاز والذي تم اكتشافه سنة 1921
ونحن نستفيد منه بعد  97سنة من اكتشافه.
الحكومة الجديدة ستكمل املشاريع التي
اطلقتها الحكومة االوىل وستكثفها ،خصوصا يف
ظل االجامع الدويل الذي انعكس يف مؤمترات
الدعم للبنان .هنا اود التنويه بكالم الرئيس
الفرنيس اميانويل ماكرون الذي قال ان املال
الذي اعطي للبنان هو لحامية اوروبا من
االرهاب .وقد لفت النظر يف كالمه اىل ان
الجيش اللبناين عندما قىض عىل االرهاب يف
لبنان توقفت العمليات االرهابية يف اوروبا ،ويف
ذلك بعد اسرتاتيجي للبنان وللقوات املسلحة،
وهذا سنلمسه اكرث من االوروبيني .لذا ،ستكون
الحكومة الجديدة منتظمة وفعالة اكرث وستنفذ
مشاريع تهم الناس مثل الطرقات ،وسنبارش
قريبا بناء نفق يبدأ من ضبية وينتهي عند
نهر ابراهيم (حواىل  13كلم) ،وسينفذ ايضا
نفق من الشويفات وصوال اىل نفق ضبية مبا
يسهل املواصالت يف اتجاه جبل لبنان والشامل،
اىل جانب سكة الحديد يف االتجاهني من اقىص
الشامل اىل اقىص الجنوب ويف اتجاه سوريا اىل
دمشق وحمص لتسهيل النقل يف اتجاه اوروبا
عرب سكك الحديد ،كل هذه االمور ستنجز وتنفذ
يف هذا العهد .لذلك الحكومة الجديدة هي
حكومة ورشة عمل تعمل عىل مدار الساعة.
■ يسجل لرئيس الجمهورية انه دفع بقوة
اىل انجاز قانون جديد لالنتخاب يؤمن صحة
التمثيل لجميع مكونات الشعب اللبناين .هل
تأمن ذلك نتيجة االنتخابات؟
□ من حيث املبدأ نعم ،امنا كان يجب
ادخال بعض التعديالت عىل القانون .مثال

ال يجوز ان يفوز مرشح بعدد اصوات قليلة
جدا يف حني يحرم من نال العدد االكرب من
االصوات ،والجميع مقتنع بهذا التعديل .املهم
يف القانون انه فتح املجال امام مجموعات
وشخصيات تتمتع بحيثية شعبية للوصول اىل
الندوة الربملانية ،بينام وفق النظام االكرثي
كانت محرومة من الوصول .اما وفق القانون
الحايل ،فالتمثيل اصبح وفق الحجم الحقيقي،
ومل يعد من احد مظلوما واالمور انكشفت
لجهة االحجام الحقيقية .لكن ويا لالسف ،املال
االنتخايب ما زال يلعب دورا ،بحيث حرم االف
الناس من االنتخاب بسببه بعدما تم دفع مال
يف مقابل عدم االقرتاع ،ومن دفع املال مل يكن
يعرف هؤالء ملن سيقرتعون وبالتايل عمد اىل
تعطيلهم لرفع حاصل معني .مثال يف قضاء زغرتا
اقرتع يف العام  2009نحو  34الفا .يف االنتخابات
الحالية اقرتع  31الفا علام ان عدد املقرتعني
ازداد .مثة قانون ملنع الرشوة يجب تفعيله وان
يكون هناك دور لالجهزة االمنية يف منع املال
االنتخايب الذي يحرم اىل حد ما التمثيل الصحيح.

■ هل نجح اعطاء االنتشار حق التصويت ،وما
هو التقييم الرئايس لهذه التجربة؟
□ اقول وبضمري مرتاح انه نجح بشكل كبري.
املهم نجاح الفكرة املتمثلة يف مشاركة اللبناين
حيث هو يف دول االنتشار يف اختيار ممثله
يف الربملان ،ويف املرة املقبلة سيقرتع الختيار
ممثله يف دول االنتشار .لقد قيل لوزير
الخارجية جربان باسيل انه بالكاد يتسجل
للمشاركة بضعة االف ال يتجاوزون اصابع
اليد الواحدة ،بينام الذين تسجلوا جاوزوا
التسعني الفا .سبب عدم اقرتاع كل املسجلني
يعود اىل بعد املسافات ،وكان عدد املسجلني
لريتفع لوال ضيق الوقت الن الشباب
والشابات الذين صار من حقهم االقرتاع مل
يسمح الوقت بانجاز ملفاتهم للحصول عىل
جواز السفر الذي يقرتعون عىل اساسه،
وكان عددهم كبريا يف اوسرتاليا مثال .لذلك
ّ
وستحض
سنتحسب جيدا لالنتخابات املقبلة
امللفات مسبقا ،فحامسة املنترشين ستزداد
النهم سيختارون نوابهم.

وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول.

الحكومة الجديدة
■ ما هو املكسب او االنتصار الكبري الذي ستكون ورشة عمل تعمل
حققه الرئيس عون يف االنتخابات
النيابية؟ دول على مدار الساعة
□ اعطى امال للبنانيني يف الوطن ويف

■ ملاذا اعترب الرئيس عون ان االنتخاب واجب
وطني وفعل وجود ،واىل ماذا كان يؤرش؟
□ النه اصبح للصوت قيمة .من ال يقرتع ال
يساهم يف عكس حقيقة املزاج الشعبي .حتى
االقرتاع بورقة بيضاء تعبري عن رأي بالرفض.
لكن ال يحق الحد عدم االقرتاع.

االنتشار للتعبري عن رأيهم بحرية ،واصبح
لصوتهم قيمة .كل ناخب يقرتع يغري املعادلة
والنظام االكرثي كان ظاملا جدا الن من كان
يحصل عىل  50,1يف املئة يفوز بكامل املقاعد،
بينام وفق القانون الحايل يحصل عىل مقاعد
وفق النسبة التي يحوزها .الخلل الذي حصل
متثل يف عدم القدرة عىل تحصني القانون مبا
مينع الذين ال متثيل حقيقيا لهم من الدخول اىل
الندوة الربملانية.

■ هل حققت االنتخابات ما امل فيه الرئيس
عون من تغيري ضمن الدميوقراطية؟
□ بالتأكيد حصل تغيري من ضمن الدميوقراطية.
يكفي االشارة اىل دخول  76نائبا جديدا اىل الندوة
الربملانية ،ويف االنتخابات املقبلة سيكون التغيري
اكرب ،ألن من لديه حيثية شعبية ومل يوفق يف
هذه االنتخابات سيعمل عىل زيادتها ليك يفوز،
ما يجعل التغيري يف املجلس النيايب يف حالة دامئة.
هذا امر مهم النه يرفد املجلس بدم جديد.

■ بعد والدة مجلس نيايب جديد وتشكيل
حكومة جديدة ما هي االولويات املطروحة؟
□ عىل صعيد املجلس النيايب ،يجب االكباب
عىل الترشيع السيام القوانني التي ال تزال يف
مجلس النواب وتهم الناس .اول قانون هو
ضامن الشيخوخة الذي يجب ان ينجز فورا ،الن
من املعيب علينا ان ال نوفر الضامن ملن امىض
حياته يف خدمة بلده ،وليس مقبوال ان يكون
هناك مواطن يهان يف تقاعده النه ليس موظفا

يف مالك الدولة .يجب ان يحصل التفاعل بني
املجلس النيايب والحكومة فتنفذ القوانني التي
تصدر فورا ونبارش تطبيقها برسعة .مثة الكثري
من القوانني التي تحتاج اىل تغيري او تعديل،
وعلينا مواكبة العرص واالنتهاء من البريوقراطية
االدارية التي ته ِّرب املستثمر .نحن يف عرص
الرسعة.
■ هل نتائج االنتخابات وتركيبة املجلس النيايب
الجديد ستسهل معالجة امللفات امللحة؟
□ هذا امر بديهي .اليوم مثة توافق يف العمق
وتفاهم عىل وقف الفساد ،فال نستطيع ان
نكمل بهذا االنحدار ،واملساعدات ال تأيت
من دون اصالحات ووقف الفساد والهدر.
لبنان منهوب وليس مكسورا .وهذا االمر
يجب ان يتوقف .مثة اجامع عىل محاربة

الفساد ووقفه وتنظيف االدارة من الفاسدين
من اعىل الهرم اىل القاعدة .هناك تفاهم
عىل الوضع االسرتاتيجي بالنسبة اىل حامية
لبنان ،اي مصلحة لبنان فوق كل مصلحة .اما
الخالف يف التوجه ،مبعنى ان هذا مع هذا
املحور وذاك مع االخر ،فقد اشار اليه الرئيس
عون وقال ليبق كل واحد يف محوره واي
محور يربح يكون ربحا للبنان ،ولكن علينا
اعامر لبنان حتى ال نصبح امام وطن مدمر.
بلدنا قادم عىل مرحلة مزدهرة ،وهو بشهادة
الجميع من افضل البلدان امنا يف العامل.
التحية لكل االجهزة االمنية الن التعاون
والتنسيق اللذين حصال بينها ،ادى اىل تنفيذ
االف العمليات االمنية من دون وقوع شهداء
او جرحى.
■ هل مثة توجه اىل ادخال تعديالت عىل
قانون االنتخاب يف ضوء الثغر التي ظهرت بعد
تطبيقه؟
□ طبعا ،وسنبارشها فورا .االمر االول واالهم
الذي سيتم انجازه هو البطاقة املمغنطة ليك
يقرتع املواطن حيث هو موجود ،ما يؤدي
اىل كثافة املقرتعني وراحة يف االنتخابات ،وهو
قمة الدميوقراطية .هذا ما سنكب عليه لنكون
جاهزين يف االنتخابات املقبلة.
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الملف
غاصب مختار

هيئة اإلشراف على اإلنتخابات أنجزت مهمتها
القاضي رمضان :ينبغي منحها صالحيات رادعة

انهت هيئة االرشاف عىل االنتخابات النيابية عملها وفق صالحياتها التي نص
عليها قانون االنتخابات رقم  ،2017/ 44وتنتهي واليتها بعد ستة اشهر من اجراء
االنتخابات .سجلت مالحظاتها عىل العملية االجرائية ،واتخذت القرارات التوجيهية
املناسبة والعقوبات يف حق وسائل االعالم املخالفة للقانون ،وحفظت حق املرشحني
املترضرين اذا رغبوا يف تقديم طعون بالنتائج
لهيئة االرشاف عىل االنتخابات مالحظات كثرية
عىل قانون االنتخاب وسري العملية االنتخابية،
وعىل اداء وسائل االعالم وبعض املرشحني،
السيام حول االعالم واالعالن واالنفاق االنتخايب.
لكنها تقيدت بصالحياتها املمنوحة بالقانون ،ومل
تتجاوزها عىل الرغم من عدم رضاها عن كثري
من االمور ،وبخاصة انها تضم نخبة من القضاة
واملوظفني االداريني املشهود لهم.
استبقت الهيئة اجراء االنتخابات باصدار سلسلة
تعاميم وبيانات موجهة اىل وسائل االعالم
واملرشحني والناخبني حول كيفية التزام مقتضيات
القانون ،وتتضمن توضيحا ورشحا ملا يجب ان
تلتزمه كل جهة .كذلك سجلت كل مخالفات
وسائل االعالم وتلقت الشكاوى من املرشحني،
السيام حول دفع املال االنتخايب والرىش ،واحالتها
وفق املقتىض اىل املرجع املختص.
استقصت "االمن العام" من عضو الهيئة القايض
عوين رمضان رأيه يف عمل هيئة االرشاف ،والدور
الذي قامت به خالل العملية االنتخابية وما
بعدها ،واطلعت منه عىل نتائج عملها وردود
الفعل عىل قراراتها.

االنفاق االنتخايب يف دائرة مثل دائرة الجنوب
الثالثة وعدد ناخبيها املسجلني نحو  450الف
ناخب ،ويبلغ نحو ملياري لرية "رضب"  11وهو
عدد نواب الدائرة ليصبح مجموع االنفاق نحو
 22مليار لرية لالئحة .ما اريد قوله ايضا ،هو
كيف ميكن ان يرتشح لالنتخابات  17وزيرا من
اعضاء الحكومة للنيابة ،وهنا ينطبق عىل هذه
الحالة قول الشاعر" :فيك الخصام وانت الخصم
والحكم" .كيف ميكن ان نفصل بني عمل الوزير
االداري وبني عمله النيايب؟ كيف ميكن الكالم
عن انتخابات الخارج للمنترشين عىل الرغم
من النقل املبارش عرب الهاتف واالمكانات التي
وضعت والرتتيبات التي اتخذتها وزارتا الخارجية
والداخلية ،من دون وجود مندوبني مبارشين
لهيئة االرشاف ملراقبة حسن سري االنتخابات،
باعتبارها هيئة مستقلة؟

■ لكن استعيض عن ذلك بوجود السفري او
القنصل يف البلد الذي تجري فيه االنتخابات؟
□ ال يجوز ذلك ،الن هيئة االرشاف هيئة
مستقلة متارس عملها منفردة ،ويجب ان
ترشف عىل سري العملية االنتخابية مبارشة
■ ما تقييمكم لعمل هيئة االرشاف ومالحظاتكم وتراقب ما يجري.
حول القرارات التي اتخذتها؟
□ بشكل عام كانت االنتخابات مقبولة عىل ■ ماذا عن مراقبة الحمالت االنتخابية واالعالم
الرغم من ان قانون االنتخاب كان احسن واالعالن االنتخابيني؟
االسوأ .لقد عاىن من ثغر كثرية ،ابرزها الصوت □ كان السؤال املطروح دوما عرب وسائل االعالم
التفضييل الذي وصفه كثريون بالبدعة .كام عاىن هو ما الفارق بني االعالم االنتخايب واالعالن
من االنفاق االنتخايب غري املقبول اطالقا ،وقد االنتخايب؟ كلنا يعلم ان بعض وسائل االعالم
كان اكرث من مرتفع .مثال ،املرشح له الحق يف تابعة لجهات سياسية معينة ،وتحت ستار
مبلغ  150مليون لرية لالنفاق زائدا  5االف لرية اعالم كانت مترر اعالنا ،ان كان يف املقابالت
عن كل ناخب وفق عدد ناخبي الدائرة ،اي يبلغ التلفزيونية مع املرشحني ،او يف سياق خرب معني

■ كيف ستنهي الهيئة عملها؟
□ تنجز الهيئة تقريرا نهائيا يرفع اىل كل من
رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب
ورئيس الحكومة ووزير الداخلية ،وكذلك
اىل املجلس الدستوري لالستناد اليه يف
حال حصول طعن ،يتضمن كل مالحظات
واجراءات الهيئة التي تنتهي واليتها يف ترشين
الثاين املقبل وفق القانون.

بهدف الرتويج للمرشح .كانت لدينا رقابة قوية
عىل وسائل االعالم ،واتخذنا قرارات عقابية
يف حق الوسائل املخالفة عدا االنذارات التي
وجهت اليها .البعض تم تحويله اىل محكمة
املطبوعات ،والبعض االخر تم تحويل ملفه اىل
النيابة العامة التمييزية لحصول تشهري او قدح
وذم او حض عىل الكراهية.
■ ملاذا الحقتم وسائل االعالم ومل تالحقوا
املرشحني؟
□ ال صالحية لنا مبالحقة املرشحني ،لكن يف
امكان املترضر مالحقة املرشح الخصم امام
املحاكم املختصة ،ومثة امكان لتقديم طعن امام
املجلس الدستوري.
■ هل من مالحظات او عقبات اخرى ظهرت
امامكم؟
□ من املالحظات ان القانون االنتخايب جديد
ومعقد ومل يستوعبه املوظفون وال املرشحون
كام يجب .كان يجب تدريب املوظفني
ورؤساء االقالم اكرث من ذلك اذ حصلت اخطاء
كثرية .االهم ان القانون ق ّيد الناخب بالالئحة
املقفلة وحرمه االختيار بني املرشحني من
اللوائح املتنافسة وتشكيل الئحته الخاصة.
اضافة اىل ذلك ،هناك موضوع املغلفات
التي كانت ترد اىل لجان القيد وهي مقفلة
ومختومة بالشمع االحمر ،لكن حصل انه
خالل نقل املغلفات ينكرس ختم الشمع
االحمر وينفتح املغلف ،ما يزرع الشك لدى
املرشح والناخب بحصول تالعب او تزوير
باملغلفات .مثة ايضا نقص يف نرش الثقافة
االنتخابية ،فكان يجب ان يعطى موضوع
نرش الثقافة االنتخابية اهمية اكرث مام اعطي،
علام ان كل وسيلة اعالمية كانت ملزمة ان
تقدم رشحا للثقافة االنتخابية مبعدل ثالث
ساعات اسبوعيا عىل االقل .لكن بعضها
مل يلتزم .بالنسبة اىل استخدام دور العبادة
من صالونات الكنائس والحسينيات كمنابر

■ هل نجحت النسبية كام يجب؟
□ اعتمدنا القانون النسبي يف هذه االنتخابات.
لكن ماذا لو تويف ال سمح الله احد النواب
املنتخبني؟ القانون الحايل ينص عىل ان تجري
االنتخابات الفرعية وفق القانون االكرثي اي
القانون الذي كان معتمدا سابقا ،قانون الستني
بعد تعديله.

عضو هيئة االرشاف عىل االنتخابات القايض عوين رمضان.

اعالمية للمرشحني ،اصدرنا تعميام اعتربنا فيه
انها غري مشمولة باملنع ،ويستطيع املرشح
استخدامها يف لقاءاته ومناسباته االنتخابية.
اخريا الحظنا مخالفة لنص القانون لجهة

نرش صور املرشحني يف الشوارع ،بينام يقول
النص انه مفروض عىل البلديات تأمني اماكن
لنرش الصور ،وهذا مل يكن متوافرا ،فامتألت
الشوارع بالصور بشكل عشوايئ وبشع.

انجازات الهيئة
• وجهت هيئة االرشاف  9كتب انذار اىل وسائل اعالمية لعدم الترصيح عن الظهور
االعالمي للمرشحني.
• املوافقة عىل اكرث من  100طلب للمرشحني للظهور االعالمي عىل تلفزيون لبنان.
احيلت  4شكاوى عىل النيابة العامة تقدم بها مرشحون او لوائح ضد مرشحني منافسني.
• اصدار  24بيانا يف خصوص التنبيه اللتزام قانون االنتخاب ،اخرها التذكري مبهلة التقدم
بالبيان الحسايب الشامل لجميع املرشحني الفائزين والخارسين.
• احالة شكاوى عدة عىل وزارة الداخلية الجراء املقتىض ،منها ما احيل عىل وزارة املال.
• احالة  14وسيلة اعالمية عىل محكمة املطبوعات ملخالفتها الصمت االنتخايب.
• توجيه  61تنبيها اىل وسائل االعالم نتيجة مخالفات للقانون ،منها ما يتعلق مبخالفات
االعالن عن دعاية انتخابية مسترتة.
• توجيه  7تنبيهات اىل وسائل اعالم بسبب مخالفات القدح والذم يف حق بعض املرشحني،
واحيلت احداها عىل محكمة املطبوعات.
• منح  235موافقة ملندويب وسائل االعالم ملواكبة االنتخابات واملشاركة يف تغطية عمليات
االقرتاع والفرز.
• منح  4موافقات الحد الخرباء العالن استطالع رأي.
• توجيه  18تنبيها لخرباء ووسائل اعالمية عن بث استطالعات رأي من دون التقدم من
الهيئة الخذ موافقتها املسبقة لنرش االستطالع.
• احالة شكوى عىل وزارة الداخلية لفرض غرامة مالية عىل احد خرباء استطالع الرأي.

■ ماهي نصيحتك او اقرتاحاتك او ما هو
املطلوب لتصحيح الخلل ومعالجة هذه الثغر
بناء عىل التجرية؟
□ انصح بتعديل قانون االنتخاب ،وان تعطى
هيئة االرشاف الصالحيات الكاملة ،وان تكون
مستقلة استقالال تاما عن وزارة الداخلية .النص
القانوين يلزم الهيئة التنسيق مع وزير الداخلية
ومواكبة الوزير اعاملها (املادة  9من القانون).
■ كيف يفرتض ان تكون االستقاللية؟
□ ان متارس الهيئة كل يشء له عالقة بالعملية
االنتخابية ،وليس بالرضورة عمليات فرز
النتائج واحتساب االصوات .لكن ان تكون
لديها صالحيات رادعة .علام ان لديها بعض
الصالحيات لجهة فرض عقوبات تصل اىل ستة
اشهر سجنا وغرامة من  50اىل  100مليون لرية
عىل وسائل االعالم فقط.
■ هل قمتم مبراقبة البيان الحسايب للمرشحني؟
□ ينص القانون عىل ان عىل املرشح تقديم بيان
حسايب خالل شهر من انتهاء االنتخابات بكل
ما انفقه وما دخل اليه من دعم مايل لحملته،
حتى للمرشح الخارس وليس الفائز فقط ،ويغرم
املرشح مليون لرية عن كل يوم تأخري ،ونحن
نرتقب تقديم البيانات الحسابية للمرشحني
خالل املهلة القانونية للتدقيق فيها.
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الملف
رضوان عقيل

مصطفى سليمان :رافقت االنتخابات
غب الطلب
أفشل استطالعات رأي ّ

□ هذه املعايري مرتبطة مبصادر التمويل وكانت
االرقام توزع هدايا بالتلفون والـ"واتس آب" .من
مينحك تعبك مجانا هناك من يعطيه مثن خبزه.
السؤال من يقدم لهؤالء النفقات عندما يقدمون
هذه الخدمات لالحزاب والشخصيات.

مس العلم امنا سوق االحصاء هي التي تم مسها.
اصبحت سوق االنتخابات يف لبنان يف اسوأ سمعة
عاملية .عام  1996صنف الربملان االورويب لبنان يف
طليعة البلدان التي تسبق انتخاباتها استطالعات
الرأي العام وهي تتمتع بالدقة.

انشغل اللبنانيون يف االنتخابات النيابية االخرية باالستطالعات والقراءات التي سبقت هذا االستحقاق ،ومل يكن معظمها عىل
قدر من القواعد التي يتطلبها هذا العلم الذي تتبعه املدرستان االمريكية واالوروبية ،ويقدم نتائج متطابقة اىل حد كبري تالمس
ارقام حصيلة صناديق االقرتاع .انتحل كثريون صفة احصايئ  -دومنا تعميم  -وقدموا خالصات لخدمة هذا الفريق او ذاك

■ هل كانت االحزاب والشخصيات التي دفعت
امواال لهذه املؤسسات مغشوشة بها اىل هذه
الدرجة؟
□ هناك من دفع امواال .لكنني ال اظن ان االحزاب
دفعت امواال.

■ اين كان اساتذة الجامعات والخرباء يف
االحصاء من هذا التامدي ؟
□ كنا وما زلنا موجودين ونتجول يف كل االماكن.
مل نتلق الدعوات من املؤسسات االعالمية
للحديث واملشاركة واجراء املقابالت .مثة قرارات
مدعومة مالية ملحاربتنا .مثة مؤسسات تقبض من
اجل ان ال تنرش الصحاب االختصاص.

اعطت االحزاب والشخصيات املستقلة
استطالعات الرأي اضافة اىل دراساتها الداخلية
االهتامم املطلوب قبل بت رسم خريطة تحالفاتها
واسقاط اسامء املرشحني عىل لوائحها .تابع
الجميع االرقام التي يحصلها كل طرف او منافسه،
السيام يف معرفة الحاصل االنتخايب الذي يحققه،
اضافة اىل التدقيق يف الصوت التفضييل الذي كان
شاغل الجميع حتى ضمن اعضاء الالئحة الواحدة.
اين كان علم االحصاء من دورة  ،2018وهل تم
تطبيقه بالشكل الصحيح وفق الرشوط العلمية
التي تحكم استطالعات الرأي وكيفية صدور
النتائج ونرشها؟
يقدم رئيس مركز "ماء داتا" االحصايئ االستشاري
الدكتور مصطفى سليامن لـ"االمن العام" جملة
من املالحظات عىل االستطالعات التي رافقت
العملية االنتخابية.
■ هل اظهرت مؤسسات االحصاء يف لبنان درجة
عالية من التقنية والقواعد العلمية املطلوبة يف
مواكبة االنتخابات النيابية االخرية؟
□ افشل استطالعات الرأي ،تلك التي رافقت
االنتخابات االخرية .هناك مؤسسات تسمى
احصائية لكنها ليست كذلك .من احتل الشاشات
ليسوا من االحصائيني وكانوا يتحدثون يف االحصاء.
يجب ان يكون لكل واحد مهنة وشهادة .اذا امتلك
شخص مستشفى هل يصبح طبيبا او جراحا اذا
مل يكن من داريس هذا االختصاص؟ ما جرى يف
االنتخابات االخرية كان الطف من انتخابات ،2009
حيث ان هؤالء الشباب غريوا صفاتهم .كانوا يف
انتخابات  2009يسمون انفسهم بأنهم من
االحصائيني ويف الدورة االخرية اطلقوا عليهم صفة
خرباء انتخابيني يتحدثون يف االحصاء .مل ينرش اي
منهم دراسة احصائية واضحة ممنهجة ومرشوحة،

رئيس مركز "ماء داتا" االحصايئ االستشاري الدكتور مصطفى سليامن.

بل كان اصحابها يطلقون ارقاما عىل غرار ما
تناولوها يف ليلة نتائج انتخابات  2009عىل الشاشة
الكربى .وكذبت الصناديق ونتائجها كالمهم انذاك.
■ ملاذا هذا التعميم الذي تعلنه عىل كل من
يعمل يف حقل االحصاء واجراء االستطالعات؟
□ يف بساطة ألنهم انكشفوا امام اللبنانيني بأنهم
ليسوا من االحصائيني واصحاب هذا العلم .كانوا
يتحدثون عىل الشاشة من دون وثائق وبال
نصوص مكتوبة .كانوا يقومون بحمالت دعائية
لتبخيس اناس والتبخري بآخرين .تتغري االرقام
يف ظروف غري واضحة .استخدم بعض االحزاب
والشخصيات هذا السياق للضغط عىل احزابهم
من داخلها وعىل تياراتهم وجمهورهم النتاج
مرشحني كيفام شاء صاحب القرار.

■ هل كانت االستطالعات تتم عىل اساس غب الطلب؟
□ اسوأ من غب الطلب .كانت ارقام تؤلف عىل
الطاولة ،ومل تكن استطالعات وتخرج جزافا من
املتحدثني .السؤال هل الحظ الصحافيون فرقا
احصائية يف الشوارع واملناطق .انا اقود فريق
عمل احصايئ كبري اكادميي وجامعي منذ سنوات
طويلة وموجود يف املجتمع بني بريوت وسائر
املناطق .مل اسمع قبيل االنتخابات االخرية
باستطالعات صحيحة .تم بعضها عرب التلفونات
والناس ال تثق بهذه الطريقة .الشخص ال يتحدث
برصاحة عرب الهاتف النه مكشوف وتخوفا
من الرقابة الن صاحب الرقم يكون مكشوفا.
■ املعايري التي اعتمدتها هذه املؤسسات هل
ميكننا القول انها مل تطبق قواعد االحصاء؟

■ مثة مستقلون دفعوا مبالغ مالية لهذه
املؤسسات؟
□ انتهت االنتخابات وعىل هؤالء ان يقدموا نسخا
عن هذه التقارير .نحن يف مركز "ماء داتا" ننرش
التقارير كام هي عند اقفال الصناديق .مل نشهد
اي تقرير عند اقفالها .االحصاءات هي ملك الرأي
العام .مل نجد اي نرشة موثقة مكتوبة وموقعة.
يفرض القانون عىل االحصايئ ان يقول ملن هذه
الدراسة ومن دفع مثنها .تتناول هيئة االرشاف عىل
االنتخابات هذا الجانب بشكل خجول الن قانون
االنتخاب ناقص من حيث املسألة االحصائية.
قانون االنتخاب مثل قانون الطب واملحاماة
والصيدلة يجب ان يفرض النرش عىل االحصايئ
وان يحدد مواصفاته.
■ هل اسأنا اىل هذا العلم؟
□ نعم متت االساءة كثريا.
■ كيف مر هذا االمر عىل الجمهور اللبناين
املسيس؟
□ الن االعالم ميرر كل يشء .تتحمل املؤسسات
االعالمية هذا االمر بنسبة  .%90الصحافة يف
التسعينات كانت رائدة يف نرش استطالعات الرأي.
وكان املطلوب طمس الحقيقة واظهار الدجل.
■ بأي طريقة كانت تتم العينات وهل بطريقة
عشوائية بعيدة من اتباع قواعد االستطالعات
ورشوطها؟
□ اذا مل تستح افعل ما شئت .من يدعي انه
قام باحصاء عليه ان يرشح املنهجية والتقنية
التي نفذها يف هذا الخصوص .ال احد يستطيع

■ املؤسسات التي نبتت كالفطر يف البلد هل مثة
من ينظمها؟
□ تالعبت بالكبار والصغار وباحزاب كربى.
ال يوجد قانون يف لبنان للعمل االحصايئ االمر
الذي يؤدي اىل وقوع الفوىض والفساد وتحكم
الجهل بالعلم .علم االقتصاد يقول ان العملة
املزورة تطرد الصحيحة من السوق .واقول ان
هؤالء طردوا كل إساتذة الجامعات والباحثني يف
االحصاء من السوق من دون إستثناء والتمويل
بكل رصاحة غري لبناين .املطلوب من الدولة هنا
هو وجود قانون .

حصل يف العامني  1992و 1996ويف االنتخابات
البلدية ايضا .اقول عىل مستوى علم االحصاء اننا
سجلنا باسم مركزنا والجامعة اللبنانية انجازات
عدة يف هذا الحقل.
■ ملاذا مل يقدم اصحاب هذا العلم يف لبنان عىل
تأسيس جمعية لتنظيم هذا القطاع؟
□ من غري املسموح تأسيس جمعية لالحصائيني.
حاولنا مرات عدة وواجهتنا عراقيل .يوجد عرشات
الدكاترة يف هذا العلم يف لبنان .ويا لالسف
هناك غري احصائيني يعلمون مادة االحصاء يف
الجامعة اللبنانية وجامعات خاصة وبعضهم من
اساتذة يف االدب العريب واختصاصات اخرى.
يف اختصار من غري املسموح لنا انشاء جمعية.
يف العام  2000صدر شعار عىل لسان عميد يف
الجامعة اللبنانية طالب بالغاء مادة االحصاء
يف الجامعة عىل اساس انه يخرب بيوتا ويحدث
فضائح .لذلك تم انذاك ابعاد اساتذة االحصاء
واستبدالهم بآخرين .

■ لو قارن واقع لبنان يف ميدان االحصاء مع
بلدان املنطقة؟
□ لبنان كان يف املركز االول وتراجع يف االعوام
االخرية واصبح يف موقع متأخر .ال اريد ان اعطي
شهادات الحد .جرى تصنيفنا يف مستوى عال يف
التسعينات حيث مل تكن هناك استطالعات يف
تركيا وفلسطني املحتلة.

■ من خالل مشوارك يف هذا العلم كيف ينبغي
ان تتم عملية اجراء العينات؟
□ نحن نعد االحصاء يف يوم واحد ونصدر نتائجه
ليال من خالل االستناد اىل عينات دقيقة .اتبعنا
منهجية عملية وجديدة وتطبيق علم االحصاء
يف كل امليادين يف االعالم وعلم االجتامع والنفس
والسياسة .كنا نبدع ونؤسس يف هذا الحقل
ونؤسس عينات "زخة الربد" التي ال تسأل الشخص
عن طائفته ومذهبه .اللبنانيون محرتمون وال سيام
ان كثريين منهم ال يتقبلون مؤسسات احصائية
قدمت نتائج غري دقيقة .املطلوب قانون ينظم
هذا الحقل لوقف االحتيال عىل الناس ومنع
التالعب بعقولهم.

■ كيف ينظر االوروبيون واالمريكيون اىل حال
االحصاءات يف لبنان؟
□ نحن تالميذ هذه البلدان .درست الدكتوراه
يف االحصاء يف باريس واطلعت عىل املنهجية
عند االمريكيني ،وما زالوا الرواد .لكننا نحن يف
لبنان ومركز "ماء داتا" االحصايئ االستشاري
طورنا منهجيات مل تتطور يف الخارج .حصلنا
عىل عينات دقيقة التمثيل يف مجتمع ال احصاء.
وصلت دقة عيناتنا اىل نحو  .%99وهذا ما

■ كيف رأيت عمل ماكينات االحزاب ابان
االنتخابات؟
□ ماكينات االحزاب ناجحة يف العمل االنتخايب
احصائيا ،وتعرف من معها ومن ضدها .فشلت
يف استطالعات الرأي النها مل تكن محايدة .كأن
املطلوب "دعس" العلم يف لبنان .الفساد يسترشي
يف البلد وهو مدعوم من الخارج .قانون االنتخاب
مل يتطرق اىل االحصاء .يبقى علم االحصاء موجودا
لكن تعليمه يتم بفلتان.
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الملف
دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

ف ّياض :كي تنجح املرأة يقتضي أن تكون
قوة ضاغطة على الطبقة السياسية

من بني  111امرأة ترشحن للمقاعد النيابية ،فازت واحدة من بني ست نساء
باصوات ناخبني غري حزبيني ،او ملتزمني سياسيا ،هي االعالمية بوال يعقوبيان .ما
هي العوامل التي اوصلتها اىل الندوة الربملانية؟ من هي الجهة او الظروف التي
ساعدتها عىل الفوز ،يف وقت مل يفز اي من الرجال املستقلني مبقعد نيايب

من املفرتض ان ننعم اليوم بالسلم االهيل.
لكن ما حدث هو ان املجتمع اللبناين مل
يكن منقسام طائفيا ومذهبيا كام هو
اليوم.

من الطبيعي ان تكون النائبة بوال
يعقوبيان اكتسبت من خربتها االعالمية
كيفية ادارة املعارك السياسية ،وادركت
االساليب املطلوبة .نجحت بفضل هذه
الخطة يف ان تكون اول لبناين مستقل
عن االحزاب والتيارات السياسية امللتزمة
يصل اىل الندوة الربملانية.
خلفيات هذا الفوز تتحدث عنها اىل "االمن
العام" االكادميية والكاتبة االختصاصية
يف علم النفس االجتامعي الدكتورة منى
فياض التي امتنعت عن خوض االنتخابات
النيابية رغم حامستها الشديدة لها ،متسكا
باقتناعاتها الشخصية وتوجهاتها التي مل
تجد احدا يدعمها فيها.

احاطت بانتخاب يعقوبيان ،وهي
االعالمية املعروفة التي اهتمت بالدعاية
لنفسها كثريا ،ما يؤكد انضاممها اىل اللعبة
االنتخابية ،فكان لديها نوع من املاكينة
االنتخابية ساعدتها يف تلك الحملة .هذا
كله يشري اىل ان الظروف جاءت ملصلحتها،
ال كام اعتقد البعض ان قوة املجتمع املدين
كانت وراء فوزها .اما اذا اردنا التوقف
عند واقع يخترص فوز امرأة باصوات
ناخبني غري حزبيني او منتمني سياسيا من
بني ست نساء ،فالرجال املستقلون هم
ايضا مل يخوضوا املعركة االنتخابية ضمن
لوائح حزبية .ورغم ذلك مل يفز احد منهم
يف االنتخابات النيابية االخرية.

■ من بني  111امرأة ترشحن فازت
واحدة منهن باصوات ناخبني غري حزبيني
او ملتزمني سياسيا ،ما تفسريك لالمر؟
□ مل تفز بوال يعقوبيان باملقعد النيايب
الن املجتمع املدين كان قويا يف الدائرة
التي ترشحت فيها ،بل علينا التوقف عند
رشوط هذا الرتشح .فهي من االقليات،
وقد ترشحت عن دائرة صغرية جدا ،ما
يعني ان نسبة االقرتاع كانت ضئيلة .نعلم
انه كلام تدنت نسبة االقرتاع ارتفعت
نسبيا اهمية الصوت املستقل كونه
يعمل منفردا .يف املقابل ،كلام ارتفع
عدد الناخبني يف مناطق معينة ازدادت
حظوظ االحزاب الكبرية التي متيل عىل
الناس اسامء من سينتخبون ،فيطيعون.
هذا االمر مل ينطبق عىل الظروف التي

■ هل تعتربين فوز املستقلني من دون
دعم حزيب حدثا يف لبنان؟
□ طبعا ،الن اكرثية الناخبني يف هذه
االيام خائفون من بعضهم البعض ،وكل
فئة خائفة من يشء معني .رغم انتقاداتهم
الجذرية وعدم رضاهم عن اداء السلطة
عندما يحني موعد االنتخابات النيابية،
يتكاتفون بسبب خوفهم عىل وجودهم
ومصريهم.

■ هل ترين ان وصول ست نساء للمرة
االوىل اىل الندوة الربملانية يشكل نجاحا
للمرأة اللبنانية بشكل عام؟
□ كال ،ليك تنجح املرأة عليها ان تجعل
من نفسها قوة ضاغطة عىل الطبقة
السياسية بهدف املوافقة عىل الكوتا
النسائية ،لكنها مل تحقق ذلك .يف املقابل،
هناك تيارات سياسية اساسية يف البلد
مضت يف هذا الخيار ،كتيار املستقبل
وحركة امل ،يف وقت امتنعت تيارات
اخرى سياسية اساسية ايضا عن قبول
املرأة يف صفوفها .ال اعترب ما حققته املرأة
يف هذا املجال نجاحا النها مل تكن متثل
نفسها يف االنتخابات النيابية ،بل مثة من
تنازل وضمها اىل الئحته .وهذا ال يكفي
يك نعتربه نجاحا لها ،الن نجاحها كام اراه
وكام ذكرته من قبل ،هو يف الضغط عىل
الطبقة السياسية من اجل القبول بالكوتا
النسائية التي ان متت املوافقة عليها
سيشكل ذلك تغيريا للصور الذهنية عن
املرأة عند الناس.

■ اي عنرص تحكم يف االنتخابات النيابية
االخرية؟
□ عنرص الغرائز والتعصب الديني
فعب الناخبون فيها عن اسوأ
والتخويفَّ ،
ما عندهم .من املفرتض ان تكون الحرب
قد انتهت منذ  28عاما ،مبعنى انه كان

■ ما الذي تحتاج اليه املرأة يك تتصدر
املشهد السيايس يف لبنان؟
□ تحتاج اىل تراكم الخربات لديها.
انخراطها يف الشأن العام ما زال يف بداياته
فيام سبقها الرجل اليه قبل سنوات عدة.
اذا متكنت املرأة من تغيري نظام العمل
ليس يف الرشق فقط ،بل يف اوروبا ايضا،
ستصل نسبة مشاركتها يف العمل والسياسة
اىل  %50باعتبارها حديثة العهد يف مجال

االنضامم اىل الئحة للمعارضة ،تحديدا ،اىل
املجتمع املدين ،عىل ان تكون شعاراتنا
واحدة يف كل لبنان .اكتشفت باكرا،
انا املتحمسة للمشاركة يف االنتخابات
النيابية ،ان مثة تحالفات ال طعم لها،
كانضامم اشخاص ضد بعضهم البعض اىل
الئحة واحدة تحت عنوان تحالف انتخايب.
ادركت ان السلطة ارادت الترصف بهذا
االسلوب يك تعرقل الطريق يف وجه
املجتمع املدين ،وبدوره بات املجتمع
املدين يترصف كالسلطة ،فقررت عدم
الرتشح اال بوحي من اقتناعايت الشخصية،
فلم اجد احدا يدعمني يف هذا التوجه.

االكادميية والكاتبة االختصاصية يف علم النفس االجتامعي الدكتورة منى فياض.

الشأن العام .لهذا السبب نجد النساء
يف ارقى دول العامل يف مرحلة تثبيت
وجودهن يف املجتمع .مثة حاجة اىل تراكم
الخربات واىل تربية االجيال الجديدة عىل
مفاهيم متطورة ،علام ان من خلفيات
هذه املشكلة عدم اخراج املرأة نفسها
من الصورة النمطية عنها .لذا ،عىل املرأة
التسلح بالثقة بالنفس والقدرة املالية ايضا.
■ ما الذي اعاق املرأة اللبنانية عن
الوصول اىل كل املواقع؟
□ خوفها .يف حال طرحت املرأة عىل بيئتها
املتمسكة باقتناعاتها وافكارها املتطورة
كيف ستتمكن من محاربة محيطها من
اجل تقبل افكارها ،ما عليها سوى تثبيت
نفسها اجتامعيا يف الوقت الذي تحارب
فيه اقرب املقربني اليها .هذا هو واقع
املرأة يف لبنان ،فيام يتلقى الرجل الدعم
من اهله منذ صغره من اجل ان يكون
انسانا ناجحا يف املستقبل .هذا الدعم
هو ما تحتاج اليه املرأة يك تكون مستقلة
وحرة .املعروف ان كل انسان ناجح يف
املجتمع تلقى تشجيعا كبريا من بيئته،

ما حققته املرأة
في االنتخابات االخيرة
ال اعتبره نجاحا
لم يفز احد من الرجال
املستقلني بمقعد نيابي

فاذا مل تتلق املرأة التشجيع نفسه كيف
ستتمكن من احراز نجاح يف حياتها .لذا
من الرضوري القول ان نسبة النساء يف
املجتمع املدين وصلت اىل .%53
امتنعت عن خوض االنتخابات
■ ملاذا
ِ
النيابية االخرية؟
□ كنت متحمسة جدا لها من اجل احراز
تغيري ما .ليس من الرضوري ان اكون انا
وراء هذا التغيري ،بل غريي رمبا .قررت

■ هل اصبحنا مجتمعا مؤهال النتخاب
الشخص املناسب يف املكان املناسب؟
□ ال ،مل نصل بعد اىل هذه املرحلة،
وساتحدث عن السبب .اللبنانيون
كافراد يصلون اىل مراتب عالية تؤهلهم
للحصول عىل جوائز عاملية .علام ان
الفروقات بني املجتمعات هي يف االكرث
ذكاء واالقل ذكاء ،لكننا كجزء من العامل
العريب متنعنا مؤسساتنا من الوصول اىل
هذه املراتب ،اضافة اىل ان ال وجود
للتعاون بني املؤسسات واالفراد .عادة،
ليك ينجح شخص ما ينبغي عىل اآلف
االشخاص التعاون معه .لكننا يف لبنان ال
نرى مئة شخص يجتمعون عىل رأي واحد
وال يتعاون احد مع االخر .هذا االمر
يستدعي اعادة تقييم لالسس الرتبوية ،يف
املناهج ويف البيت ،وذلك كخطوة مسبقة
لـ"نفضة" يف املؤسسات .لسنا مجتمعا
مؤهال ،ألن مجتمعنا ال يطبق القوانني
وال يحرتمها .صحيح ما وصفنا به عامل
االنرتبولوجيا فؤاد اسحاق الخوري حني
ش َّبه املجتمعات العربية بحبات العنقود
املجتمعة مع بعضها البعض لكن كل حبة
منها هي لوحدها .يف التاريخ القديم كانت
الجامعات الصغرية تتعلم من تعاونها مع
االخرين يك تصل اىل الهدف .عندما نتشبه
بهذه الجامعات سيكون وضعنا افضل
ويكون لدي امل حينها.

27

28

عدد  - 58تموز 2018

عدد  - 58تموز 2018

الملف
غاصب مختار

"الدي" تنهي تقريرها عن اإلنتخابات النيابية:
ح ّددنا معايير للحكم على عدم ديموقراطيتها
سجلت الجمعية اللبنانية ملراقبة دميوقراطية االنتخابات ("الدي") مالحظاتها
ومشاهدات مندوبيها عىل سري العملية االنتخابية يف  6ايار املايض ،واعدت تقريرا
شامال سرتفعه اىل هيئة االرشاف عىل االنتخابات واملجلس الدستوري ،لالستناد اليه
لدى اي مراجعة ،ويك يبنى عىل اليشء مقتضاه

االمينة العامة لجمعية "الدي" يارا نصار.

احصت الجمعية اللبنانية ملراقبة دميوقراطية
االنتخابات الكثري من االخطاء واملخالفات
التي حصلت قبل العملية االنتخابية وخاللها،
ويف اثناء عمليات الفرز ،عدا املخالفات
يف الحمالت االنتخابية واالنفاق االنتخايب
واالعالن االنتخايب ،ووثقتها يف تقريرها الذي
سرتفعه اىل املعنيني" .االمن العام" سألت
االمينة العامة للجمعية يارا نصار عن ابرز
املالحظات واملخالفات التي سجلتها خالل
االنتخابات ،سواء من القيمني عىل العملية
االنتخابية ام من املرشحني واملندوبني.
■ ما هو تقييمكم العام لالنتخابات النيابية
لجهة تطبيق قانون االنتخاب الجديد ،وهل
حقق الهدف املتوخى منه؟

□ نحن كجمعية نعترب ان االنتخابات بصورة
عامة مل تكن دميوقراطية متاما ،وهو تقييم
الجمعية لكل االنتخابات التي جرت يف لبنان
حتى االن .السبب ان هناك معايري محددة
نلتزمها لقياس مدى دميوقراطية االنتخابات.
اعتقد ان هذه االنتخابات كسابقاتها ،بل
اسوأ يف بعض النواحي.
■ ما هي املعايري التي تتبعونها؟
□ من املعايري اوال ادارة االنتخابات،
ومعرفة هل ان الهيئة او الجهة املرشفة
عىل االنتخابات كانت مستقلة او نزيهة او
عادلة .ثانيا تساوي الفرص امام املرشحني يف
املعركة االنتخابية سواء يف االعالم والحمالت
االنتخابية واالنفاق االنتخايب .ادارة

االنتخابات مل تكن بالنسبة الينا مستقلة،
ألن الحكومة املرشفة عىل االنتخابات تضم
 17وزيرا مرشحا ،وهم انفسهم يديرون
العملية ،علام ان هيئة االرشاف مل تقم
بدورها كام يجب.
■ لكن لهيئة االرشاف صالحيات محددة
ومقيدة بالقانون؟
□ صحيح مقيدة خصوصا لجهة استقالليتها
املالية ،حيث تبلغنا من الهيئة ان الحكومة
تأخرت كثريا يف رصد االعتامدات لها لتتمكن
من العمل .شعرنا كأن هناك امرا ممنهجا
ملنعها من القيام بدورها .كانت لدينا
مالحظات ايضا عىل عمل الهيئة حول امور
كان يف استطاعتها القيام بها لكنها مل تفعل،
مثل عدم الترصيح عن املشكالت التي عانت
منها ومنعتها من اداء مهامتها .لوال استقالة
احدى اعضائها ممثلة املجتمع املدين
سيلفانا اللقيس ملا كانت قد اعلنت عن
املشكالت التي تواجهها .كذلك كان االعالم
غري منظم ،وكانت املساحات االعالنية
تباع كأنها مساحات اعالمية .كل يشء كان
مدفوع مثنه وهذا مخالف للقانون .نتمنى
ان تكون الهيئة قد احالت كل املخالفني من
وسائل االعالم عىل الجهات املختصة ،وليس
تلفزيون لبنان الرسمي وحده .نحن ننتظر
تقريرها النهايئ لنعلم ماذا يتضمن.
■ ماذا عن قانون االنتخاب يف ذاته ،هل
ادى غرضه؟
□ النظام االنتخايب بالنسبة الينا مل يكن
كام توقعناه حول اعتامد النسبية .مل نشهد
نسبية باملعنى الحقيقي .من راقب املعارك
االنتخابية الحظ انها كانت فردية ،اي ان
املرشح وحده يخوض املعركة ويسعى اىل
الحصول عىل االصوات ولو عىل حساب
الالئحة مجتمعة ،وهذا بسبب الصوت
التفضييل الواحد .عدا عن ان تقسيم الدوائر

االنتخابية تم وفق مصالح القوى السياسية
التي وضعت القانون .مثة ثغرة تتمثل يف
الحاصل االنتخايب ،فكيف يفوز من مل يحصل
عىل الحاصل االنتخايب نتيجة الكسور يف
احتساب االصوات؟ لذلك مل تتمثل الكثري
من القوى .مثال يف دائرة الشوف  -عاليه
كان الحاصل االنتخايب  12الف صوت ،لكنها
خرجت من االحتساب نتيجة كسور االرقام،
واللوائح التي دخلت يف عملية االحتساب
ميكن ان تكون قد ربحت مقعدا بكسور
عدد اصوات ال يتجاوز  300او  400صوت،
فخرست كل اللوائح التي مل تنل الحاصل
االنتخايب مع انها حصلت مثال عىل  9االف
صوت ،فقويت اللوائح القوية اصال باعطاء
قيمة لكسور عدد االصوات .هذا يعني ان
من حصل عىل  300صوت ينال مقعدا ومن
حصل عىل  9االف صوت مل ينل شيئا.
■ هل راقبتم االنفاق االنتخايب؟
□ يف االنفاق االنتخايب ح ّدث وال حرج،
والفصل الذي تضمنه القانون الجديد حوله
اسوأ مام ورد يف القانون السابق .رفع السقف
االنتخايب اىل درجة عالية جدا ،ثم ّ
رش ع
بعض االمور التي تعترب بالنسبة الينا رىش
انتخابية ،مثل استقدام الناخبني من الخارج،
واعطاء الناخب تذكرة سفر وهو مسموح
بحسب القانون وتحت بند نقليات .لكننا
نعترب ان عملية رشاء تذكرة سفر للناخب
مثابة رشوة .كام ان القانون سمح للمرشحني
باعطاء الناخبني مساعدات ،اذ درجت
العادة ان يعطوها قبل االنتخابات .نحن
كجهة مراقبة كيف ميكن ان نعلم ما اذا
كان املرشح كان يعطي للمواطن مساعدات
منذ سنوات عدة؟ كل ذلك ال ينفي ان هناك
امورا يف قانون االنتخاب الجديد افضل من
القانون السابق ،لكن املامرسة مل ترق ابدا
اىل ان تكون دميوقراطية.
■ كيف ترى سري العملية االنتخابية وما
ابرز املخالفات التي سجلتها الجمعية؟
□ اوال هناك استعامل للنفوذ لغايات انتخابية
من الوزراء املرشحني ،وهذا ما رشحناه يف
تقريرنا النهايئ املفصل .ثانيا املال االنتخايب

كالرىش واملساعدات املالية والعينية واستقدام
ناخبني من الخارج لعب دورا مهام يف العملية
االنتخابية .ثالثا الضغط املعنوي عىل الناخبني
ودخول املندوبني معهم اىل املعزل بحجة ان
قسيمة االقرتاع موحدة وان بعض الناخبني
يجهلون القراءة ويحتاجون اىل مرافق
لريشدهم اىل كيفية التصويت .الضغط كان
موجودا يف اثناء الحملة االنتخابية واستمر
يوم االنتخابات من خالل املاكينات االنتخابية.
لكن ويا لالسف ،مل تؤد ادارة االنتخابات اي
دور لوقف هذا املوضوع .حاولنا التواصل مع
وزارة الداخلية مرات عدة للفت النظر اىل ما
يجري ،لكن من دون جدوى .مثة مسألة بقاء
الناخبني خارج مراكز االقرتاع بعد انتهاء مهلة
االقرتاع حتى لو اغلق باب املركز بعد الساعة
السابعة .الحظنا استقدام ناخبني من منازلهم
يف ساعات الليل ،اي يف التاسعة والعارشة
ليدلوا باصواتهم ،وهذا ادى اىل استمرار
الضغط عىل الناخبني حتى ساعات متأخرة.
نضيف موضوع فوىض فرز االقالم يف بعض
املراكز .بعض صناديق املقرتعني خارج لبنان
مل تصل محارضها اىل لجنة القيد ،وحصلت
فوىض يف توزيع املحارض عىل لجان ،وذهبت
محارض اىل لجان اخرى ،واحيانا حصل نقص
يف بعض املحارض .كام ان بعض لجان القيد مل
تتسلم اي محرض من محارض اقالم املنترشين
يف الخارج ،فوضعت لجان القيد االبتدائية
صفر اصوات للمرشحني .لدى مراجعة وزارة
الداخلية رمت املسألة عىل وزارة الخارجية
او عىل لجان القيد التي افادت ان املشكلة
حصلت يف النظام االلكرتوين وليس يف عدم
تسلم املحارض .هنا ضاعت الطاسة ومل نعد
نعرف ماذا يجري .لهذا طلبنا من وزارة
الداخلية نرش املحارض التي افادت انها
تسلمتها وسلمتها اىل لجان القيد التي اشارت
بدورها اىل ان عددا منها تسلم محارض
وعددا آخر مل يتسلمها .املوضوع ال يزال
عالقا وسرنفعه اىل املجلس الدستوري يف
تقريرنا ،لالستناد اليه يف النظر بالطعون التي
قدمت اليه.
■ هل رفعتم مالحظاتكم اىل الجهات
املعنية ،اي اىل وزاريت الداخلية والخارجية؟

□ نحن نعلن تقاريرنا االولية اوال اىل الرأي
العام ،ومن ثم اىل وزارة الداخلية وهيئة
االرشاف عىل االنتخابات .لكن التقرير
النهايئ يرفع اىل هيئة االرشاف واملجلس
الدستوري بعد تقديم الطعون.
■ ما هي اقرتاحاتكم لتطوير قانون
االنتخاب وتصحيح العمليات االنتخابية؟
□ ما حصل يؤكد اهمية وجود ادارة
مستقلة متاما لالرشاف عىل االنتخابات،
وان ال يكون لوزارة الداخلية اي دور
بغض النظر عمن يكون الوزير .كام يجب
فصل النيابة عن الوزارة حتى ال يستغل
اي وزير منصبه الهدافه االنتخابية .هنا ال
نعني وزير الداخلية فقط بل كل الوزراء
املرشحني الذين يقدمون خدمات انتخابية
للناس .يجب تعديل النظام االنتخايب ،علام
اننا دوما مع النظام النسبي ،لكن ما تم
تطبيقه يف القانون الحايل ال يشبه النظام
النسبي .نحتاج اىل نظام انتخاب جديد يوفر
دقة التمثيل وصحته وعدالته .يجب كذلك
اعادة النظر يف الفصل املتعلق باالنفاق
االنتخايب وتعديله بشكل كامل ،ليتم توفري
حد ادىن من املساواة والعدالة يف الفرص
امام املرشحني .مثة تفاصيل اخرى تضمنها
التقرير النهايئ تتعلق بقانون االنتخاب
واملواد الواجب تعديلها .نرى ان طريقة
وضع قانون االنتخاب يجب ان تكون
مختلفة يف املرة املقبلة ،اي ان ال يضعه
النواب املرشحون لالنتخابات ليفصلوا قانونا
عىل قياسهم .يجب ايجاد آلية مجتمعية
لتشارك كل الناس املعنيني يف وضع القانون
من جمعيات املجتمع املدين وليس من
مرشحي املجتمع املدين ،وايجاد هيئة تشبه
اىل حد ما لجنة الوزير فؤاد بطرس تجمع
املالحظات واالقرتاحات وتنجز قانونا يحال
عىل مجلس النواب القراره .يف املقابل،
يجب ان نذكر االيجابيات التي حصلت مثل
اقرتاع املغرتبني للمرة االوىل يف لبنان ،وايجاد
قسيمة اقرتاع رسمية للمرة االوىل ايضا ،علام
ان فكرة النسبية يف ذاتها جيدة لكن يجب
تعديل النص ليك يعطى مفهوم النسبية
الصحيحة حقه.

29

30

عدد  - 58تموز 2018

عدد  - 58تموز 2018

مقابلة

مارلني خليفة

@marlenekhalife

ممثلة األمني العام لألمم املتحدة :اإلندماج ليس خيارا لالجئني
ونحترم قراراتهم الفردية في العودة إلى ديارهم

ص ّعدت االمم املتحدة اخريا نربتها بازاء ملفات داخلية لبنانية ،فابدى امينها العام
انطونيو غوترييس رأيا متطرفا يف حزب الله ،وكذلك صدر بيان للمجموعة الدولية
لحض لبنان عىل تطبيق القرارين  1701و 1559والنأي بنفسه ،وسط جدل محيل
حول الدور الذي تلعبه االمم املتحدة ووكاالتها يف موضوع النازحني السوريني،
ووساطاتها البحرية وترسيم الحدود الربية
متارس املنسقة الخاصة لالمم املتحدة يف لبنان
برنيل داهلر كارديل مهامتها يف لبنان منذ
كانون االول  .2017وهي ديبلوماسية دامناركية
تتمتع بخربة دولية متتد عىل مدى  25عاما.
عملت يف بلدان ذات ظروف صعبة منها
افغانستان ومرص وجنوب السودان وجيبويت،
وكانت ممثلة خاصة لالمم املتحدة يف االتحاد
االفريقي ،وعملت ممثلة لبالدها يف موسكو
ونيودلهي.
عىل غرار نظرياتها السابقات يف هذا املنصب،
تقوم بجوالت اقليمية مكوكية لرشح مهامت
االمم املتحدة و"اليونيفيل" يف لبنان ،وزارت
اخريا طهران وكشفت يف حوارها مع "االمن
العام" انها تخطط لزيارات عدة ،منها اىل
اململكة العربية السعودية.
■ كان الفتا اخريا تحذير االمني العام لالمم
املتحدة انطونيو غوترييس من ادوار حزب الله
وذلك مبارشة بعد االنتخابات النيابية؟ كذلك
كان الفتا بيان للمجموعة الدولية تدعو فيه
لبنان اىل النأي بالنفس وتطبيق القرارين 1701
و1559؟ ملاذا استحضار هذين القرارين يف بيان
للتهنئة باالنتخابات؟
□ يسلم االمني العام لالمم املتحدة انطونيو
غوترييس مرتني يف العام اىل مجلس االمن
تقاريره حول تطبيق القرار  ،1559وثالث مرات
حول تطبيق القرار  .1701يف هذه التقارير
يقوم مبراجعة التقدم املحقق يف تطبيق هذه
القرارات ،ورصد املجاالت التي تحتاج اىل
املزيد من العمل .وقد تزامن صدور التقرير
االخري عن القرار  1559مبارشة بعد االنتخابات
النيابية اللبنانية .مجموعة الدعم الدولية

يف لبنان هي انعكاس للدعم الدويل املوحد
لسيادة لبنان وامنه واستقراره االجتامعي
واالقتصادي .تلقفت املجموعة يف بيانها الفرصة
لتهنئة لبنان عىل امتامه االنتخابات النيابية،
وملتابعة تشكيل حكومة قادرة عىل االستمرار
يف اللحظة االيجابية التي ولدتها مكاسب اجراء
االستحقاق النيايب ،ولتحقيق االجندة الطموحة
التي وضعتها املؤمترات الدولية االخرية .كذلك
تتيح متابعة التزاماتها الدولية ومن ضمنها ما
يتعلق بالقرارين  1559و .1701يتوافق البيان
االخري للمجموعة الدولية من اجل لبنان مع
بيانها يف اجتامع باريس يف  8كانون االول
 2017الذي تضمن املراجع املرتبطة بالقرارين
االنفني .يف بياين االمني العام واملجموعة الدولية
من اجل لبنان ،مثة تركيز عىل سيادة لبنان
وامنه واستقراره ،وعىل استقالليته السياسية
والدعم القوي من املجتمع الدويل لحامية هذه
الجوانب برمتها.
■ شاركت يف مؤمتر روما ـ  2لدعم الجيش
اللبناين ،وبدا هذا الدعم لغاية اليوم خجوال .ما
هو تقييمك لذلك؟ وماذا عن مؤمتر "سيدر"؟
وهل من دور لالمم املتحدة يف اعادة انعاش
االقتصاد اللبناين؟
□ ان مؤمتر روما ـ  2الذي انعقد يف اذار الفائت
لدعم الجيش اللبناين والقوى االمنية اللبنانية،
وكذلك مؤمتر "سيدر" الذي انعقد يف نيسان
الفائت يف باريس لرتويج التجارة واالستثامر
والنمو االقتصادي واالزدهار عرب االصالحات
املالية واالجتامعية واالقتصادية ،كانا اشارة عن
وحدة املجتمع الدويل لتقديم دعمه الثابت
الستقرار لبنان .هذه املؤمترات متابعة الجتامع

مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان يف
باريس يف  8كانون االول الفائت ،والذي كرر
دعم املجتمع الدويل الستقرار لبنان وامنه
وسيادته .كان ملحوظا يف مؤمتر روما صدور
بيان قوي حول الدعم املوحد واملستمر ملصلحة
املؤسسات اللبنانية الرئيسية ،ومن ضمنها
الجيش اللبناين واالجهزة االمنية من املجتمع
الدويل .مثة اعرتاف دويل بأن القوات اللبنانية
املسلحة واالجهزة االمنية تلعب دورا حازما يف
نرش سلطة الدولة عرب االرايض اللبنانية ،وتدافع
عن سيادة لبنان ووحدة اراضيه وتعمل كحامية
المنه سواء داخليا ام لجبه اي تهديد ارهايب.
استعرض املؤمتر التقدم يف نرش سلطة الدولة
عىل الحدود الرشقية ،ورحب بالخطط من
اجل نرش وحدات الجيش اللبناين يف الجنوب.
وكمتابعة للمؤمتر ،فان قوات "اليونيفيل"
والجيش اللبناين يعمالن بشكل مشرتك من اجل
انشاء الفوج النموذجي ،ويقومان بالتنسيق
حول البنى التحتية والتدريب واملعدات
املطلوبة مع املساهمني املهتمني .ال تصل
املساعدات بني ليلة وضحاها ،ولكنها جزء من
السعي الطويل االمد اىل تعزيز قدرات الجيش
اللبناين والقوى االمنية ودورهام املهم .مؤمتر
"سيدر" اعاد التشديد عىل الرشاكة القوية بني
لبنان واملجتمع الدويل .متت االشارة خالله اىل
استعداد الرشكاء الدوليني لدعم لبنان وتحديث
اقتصاده ،وذلك من خالل تطبيق خطة استثامر
رؤوس االموال .يف الوقت عينه ،عىل لبنان
ان يتخذ خطوات حاسمة لتطبيق اصالحات
هيكلية وقطاعية وستلعب الحكومة الجديدة
دورا رئيسيا يف التقدم بهذه االجندة ،يف حني
يبقى املجتمع الدويل ملتزما الدعم .ان حامية
استقرار لبنان وتقوية منوه االقتصادي يتطلبان
جهودا متضافرة ،ولهذا االمر تداعياته املهمة
عليه وايضا عىل االقليم .انا متشجعة النه عرب
مؤمتري "سيدر" وروما ،مثة فهم واسع لهذا
االلتزام بالعمل سويا لحامية هذه االنجازات.
بالطبع عىل لبنان ان يطبق الجزء املتعلق به

املنسقة الخاصة لالمم املتحدة يف لبنان برنيل داهلر كارديل.

وانا متفائلة بأن الحكومة الجديدة ستعترب هذا
االمر اولوية.
■ زرت يف ايار الفائت ايران وعقدت لقاءات مع
كبار املسؤولني االيرانيني وبينهم وزير الخارجية
محمد جواد ظريف .ماذا كانت مواضيع اللقاء؟
□ زياريت اليران كانت جزءا من مشاورات
اقليمية ودولية دورية حول لبنان .وقد زرت
اخريا االمارات املتحدة العربية ،واخطط لزيارة
عواصم اقليمية اخرى هذا العام مبا فيها
الرياض .التقيت يف ايران وزير الخارجية محمد
جواد ظريف ومسؤولني رسميني اخرين رفيعي
املستوى من اجل التأكيد عىل اهمية حامية
امن لبنان واستقراره ورضورة تحصينه من
الرصاعات االقليمية ،مبا فيها التطورات الحاصلة
يف سوريا .يف هذا السياق ،ناقشنا اهمية التزام

على الحكومة الجديدة
تطبيق اصالحات هيكلية
وقطاعية

لبنان سياسته املتمثلة يف النأي بالنفس ،وتطبيق
قرارات االمم املتحدة مبا فيها القرار ،1701
وكنت متشجعة لسامعي الرسميني االيرانيني
يعربون عن نيتهم حامية استقرار لبنان وابعاده
من الرصاع.
■ ماذا استخلصت يف ما يخص الغاء الواليات

املتحدة االمريكية االتفاق النووي مع طهران؟
وما هو دور االمم املتحدة التي كانت طرفا فيه
مع مجموعة الخمسة 1+؟
□ تركزت محادثايت يف ايران حول لبنان .لكن
وكام تالحظون ،فان االمني العام لالمم املتحدة
انطونيو غوترييس دعا اىل الحفاظ عىل خطة
العمل املشرتكة الشاملة  ، JCPOAوهو قال
انها متثل انجازا رئيسيا يف ديبلوماسية عدم
االنتشار النووي ،وقد ساهمت يف السالم واالمن
االقليميني.
■ يصدر يف نهاية متوز التقييم الدوري للقرار
 .1701ما الذي سيميزه عن سوابقه؟
□ التقرير مل ينته بعد ،وبالتايل ال ميكنني
التعليق عىل ما ميكن ان يتضمنه .يف تقريره
االخري حول القرار  ،1701عرب االمني العام لالمم

31

32

عدد  - 58تموز 2018

املتحدة عن قلقه من عدم التنفيذ الكامل
لهذا القرار ،وعدم تطبيق كل االلتزامات من
لبنان وارسائيل يزيد عدم االمتثال من خطر
التوترات ورمبا التصعيد يف االعامل العدائية .ان
االلتزام املستمر للبنان والرسائيل القرار 1701
قوال وفعال يحظى باهمية قصوى.
اشري اىل ان آلية اللجنة الثالثية التي ترتأسها
"اليونيفيل" لعبت دورا مهام جدا يف االعوام
االخرية ،ونجحت يف الحفاظ عىل الهدوء
الذي ساد ونزع فتيل التوتر املحتمل يف بعض
املناطق .وكان حضور الجيش اللبناين يف جنوب
لبنان وفقا للقرار  1701مهام ،وكذلك التعاون
املمتاز بينه وبني "اليونيفيل".
■ هل سيمر التجديد لقوات "اليونيفيل"
بطريقة سلسة يف آب املقبل؟ وهل انتم كامم
متحدة راضون عن تطبيقه بعد تعديالت
ادخلت عىل تفويضكم لناحية التشدد اكرث يف
مراقبة اية خروق تعطل عمل هذه القوات؟
□ ان تجديد تفويض قوات "اليونيفيل" يف
نهاية آب املقبل هو قرار يتعلق فقط بالدول
ذات العضوية حاليا يف مجلس االمن .تلعب
"اليونيفيل" دورا رئيسيا يف حفظ السالم يف
جنوب لبنان بالتعاون مع الجيش اللبناين ،ويف
الحفاظ عىل وقف االعامل العدائية القائم حاليا
ويف مواصلة تنفيذ القرارين  1701و.2373
■ كان موقف االمم املتحدة خجوال بازاء بناء
ارسائيل لجدار اسمنتي عىل الحدود اللبنانية
يخرق الخط االزرق يف  13نقطة حدودية
متنازع عليها ،ويبدو ان اعامل البناء ال تزال
مستمرة .اال يؤدي ذلك اىل توتر؟
□ اواصل نرش املساعي الحميدة لالمني العام
وساواصل بالتعاون مع "اليونيفيل" استكشاف
فرص زيادة عوامل بناء الثقة .توضح املناقشات
حول اعامل البناء استمرار هشاشة الوضع.
وهذا يقود اىل الحاجة اىل تحقيق مزيد من
التقدم نحو وقف دائم الطالق النار دعا اليه
القرار  1701كوسيلة ملنع الرصاع ولالنتقال
من الهدوء اىل االستقرار واالمن الدامئني ،وهام
اساسيان للمجتمعات التي تعيش عىل جانبي
الخط االزرق .يف غضون ذلك ،من الرضوري
ان ميتنع الطرفان عن اتخاذ اجراءات احادية
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الجانب ميكن ان تعمق عدم الثقة وتؤدي اىل
سوء التقدير.
ويتم تشجيع الجانبني عىل االستمرار يف
االفادة من ترتيبات االتصال والتنسيق التابعة
لـ"اليونيفيل" ،مبا يف ذلك من خالل اللجنة
الثالثية بغية ايجاد حلول تهدف اىل منع
االنتهاكات وتخفض التوتر وتحافظ عىل
االستقرار يف املنطقة.
■ ماذا عن دور االمم املتحدة يف منع خروق
ارسائيل الجوية لالجواء اللبنانية وقصفها
لسوريا عرب االرايض اللبنانية؟
□ تحليق الطائرات االرسائيلية يشكل انتهاكا
للقرار  )2006( 1701وللسيادة اللبنانية .وقد
دان االمني العام لالمم املتحدة تلك االنتهاكات
مبا يف ذلك يف تقاريره حول تطبيق القرار ،1701
ودعا مرارا وتكرارا ارسائيل اىل وقف انتهاكاتها
لالجواء اللبنانية .كذلك تحتج "اليونيفيل" عىل
كل االنتهاكات الجوية التي تقوم بها القوات
االرسائيلية وتحض عىل وقفها فورا.
■ ماذا عن التنقيب العتيد عن النفط يف الرقعة
 ،9وهل تتوقعون مشكلة ما؟ وما هو دور االمم
املتحدة؟
□ شجعنا كال الطرفني عىل االمتناع عن القيام
باعامل احادية الجانب ملا تحمله من مخاطر
التصعيد .انا متفائلة بامكان استكشاف وسائل
مختلفة لتخفيف حدة التوتر ،واذا امكن امليض
قدما يف هذه املسألة .انا عىل استعداد لبذل
مساع حميدة لتشجيع الزخم االيجايب .ال تعرب
االمم املتحدة عن نفسها بازاء وضع االرايض
او حيال ترسيم الحدود ،او يف القضايا املتعلقة
باالستحقاقات يف املوارد الطبيعية ما مل يتم
تفويضها للقيام بذلك من هيئة مختصة من
هيئات االمم املتحدة ،او بطلب مبارش من
االطراف املعنيني .عىل الرغم من ذلك ،نحن
مستعدون لدعم الطرفني العتامد نهج يقلل
من املخاطر االمنية ،ويفيد من امكانات بناء
الثقة يف استكشاف موارد النفط والغاز البحرية
بصورة متبادلة املنفعة.
■ مالحظات عدة نشأت حول دور املفوضية
السامية لشؤون الالجئني وخصوصا بعد عودة

املفاوضات حول
الجدار االسمنتي تظهر
هشاشة الوضع
ثمة حاجة الى وقف دائم
الطالق النار وفقا للقرار 1701

ناقشت في ايران نأي
لبنان بنفسه واخطط
لزيارة السعودية
اللجنة الثالثية لعبت دورا
في تهدئة الجنوب

قرابة  490الجئا سوريا من شبعا اىل سوريا
اثر بيان مثري للجدل استدعى ردا من وزارة
الخارجية اللبنانية ،وزيارة لوزير الخارجية اىل
جنيف .ملاذا ال تشجع املفوضية هؤالء عىل
العودة؟ واىل متى ستبقى عىل سياستها التي ال
تلقى حامسة عند كثري من اللبنانيني؟
□ موقف االمم املتحدة واضح جدا .تعرتف
االمم املتحدة بحسن الضيافة والكرم من لبنان
وستستمر يف مساعدة الالجئني واملجتمعات
املضيفة عىل حد سواء اىل ان تتم العودة
االمنة والكرمية والطوعية .تعرتف االمم املتحدة
بالطبيعة املوقتة لالجئني يف لبنان ،وهي لن
متنع ايا من الالجئني الذين يقررون العودة
طوعيا اىل سوريا من تحقيق ذلك .اذا اعرب
الالجئ عن رغبته يف العودة ،فنحن سنساعده
يف االعداد لذلك ،وهكذا تكون عودته ناجحة
ودامئة .يف الوقت عينه ،من املهم مواصلة
الرشاكة القوية والبناءة بني حكومة لبنان وبني
رشكائها الدوليني.
■ ما هي خطة االمم املتحدة العادة الالجئني
السوريني اىل املناطق االمنة يف سوريا وقد
اصبحت كثرية؟
□ الحل االمثل بالنسبة اىل الالجئني كام بالنسبة
اىل لبنان واالمم املتحدة هو العودة اىل سوريا
حني تسمح الظروف بالعودة الطوعية يف امان
وكرامة .ان العودة اىل الوطن هي الحل االكرث
طلبا من الالجئني انفسهم ،واىل ان تحني مثل
هذه الظروف ستواصل االمم املتحدة والرشكاء
دعم الالجئني السوريني ،وكذلك الفلسطينيني
واللبنانيني الضعفاء يف لبنان.

لالجئني خارج لبنان يف شكل اعادة توطني يف
بلدان اخرى ،واالعادة اىل الوطن مبا يتامىش مع
املعايري الدولية.
■ هل تنصح االمم املتحدة بالتنسيق اللبناين
 السوري يف شأن قضية النازحني السوريني،السيام بعد الجدل الذي تولد عن اعتامد
القانون رقم  10يف سوريا؟
□ ان االمم املتحدة ال تقدم النصح يف ما يخص
العالقات الثنائية لدولتني عضوين فيها .اهتاممنا
بالالجئني هو انساين محض.

"اليونيفيل" والجيش يعمالن عىل انشاء الفوج النموذجي.

■ ماذا عن النقاش االخري بني املفوضية ووزارة
الخارجية اللبنانية بعد اتهامات مفادها ان
املفوضية تثني الالجئني عن العودة؟ ما هو
موقف االمم املتحدة؟
□ تحرتم االمم املتحدة ،مبا يف ذلك املفوضية
العليا لشؤون الالجئني ،القرارات الفردية
لالجئني يف العودة اىل ديارهم ،وال تثبط
عزمية احد وال تعارض العودة التي تتم
بناء عىل قرار االفراد .انه حقهم .عندما
يعرب الالجئون عن نيتهم العودة تساعد

املفوضية يف التحقق مام اذا كانوا ميلكون
الوثائق الالزمة (املتعلقة بالوالدة والزواج
والوفاة والسجالت املدرسية) ،وذلك بغية
مساعدتهم عىل اعادة تأسيس حياتهم
والحصول عىل جميع الخدمات ،وبالتايل
جعل العودة دامئة.
اكدت االمم املتحدة باستمرار انها تحرتم
سياسة حكومة لبنان املتمثلة يف ان االندماج
ليس خيارا لالجئني يف لبنان ،وهي ال تعمل عىل
دمجهم .فالهدف هو ايجاد حلول طويلة االمد

■ ماذا عن منظمة "االونروا" وعملها
ومساعداتها التي توقفت تقريبا يف لبنان؟
□ ان الالجئني الفلسطينيني هم مسؤولية
دولية .الجميع قلقون من ان "االونروا" تواجه
اخطر ازمة مالية يف تاريخها املمتد عىل مدار
 70عاما ما يهدد قدرتها عىل توفري الخدمات
االساسية لالجئني الفلسطينيني ذات الهشاشة
العالية .ان عمليات "االونروا" يف مخيامت
الالجئني الفلسطينيني يف لبنان مهمة لتعزيز
االستقرار والتقدم االجتامعي واالقتصادي .لذا
تدعو االمم املتحدة باستمرار الدول االعضاء
ومجتمع املانحني اىل تقديم الدعم الفعال
وجعل متويل "االونروا" مستداما وميكن
توقعه وكافيا لتمكينها من االستمرار يف تنفيذ
خدماتها الحيوية.
■ هل سيزور االمني العام لالمم املتحدة لبنان
قريبا؟
□ ال توجد خطط فورية لزيارته لبنان.
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تقرير

مارلني خليفة

@marlenekhalife

مديرية الشؤون االقتصادية في وزارة الخارجية
ملتقى للتشبيك بني لبنان والخارج

تندرج مهامت مديرية الشؤون االقتصادية يف وزارة الخارجية واملغرتبني
ضمن فلسفة "االمن االقتصادي" يف الداخل اللبناين ويف الخارج ،ما يجعل
التعاون بني الوزارات املختصة والبعثات اللبنانية يف الخارج اساسيا يف تدعيم
االقتصاد اللبناين وتحصينه .اطاللة عىل صالحيات هذه املديرية وامللفات
التي تعالجها تظهر اهمية التشبيك االقتصادي يف الداخل كام يف الخارج
يويل وزير الخارجية واملغرتبني يف حكومة
ترصيف االعامل جربان باسيل اولوية لعمل
مديرية الشؤون االقتصادية التي تحتل
املرتبة الثالثة يف االهمية بعد االمانة العامة
ومديرية الشؤون السياسية والقنصلية .هذه
االهمية منحها اياها املشرتع مبوجب املرسوم
رقم  2389الصادر يف  5كانون االول 1944
املنظم لوزارة الخارجية ،والذي اصبح اساسا
لجميع املراسيم ذات الصلة واخرها املرسوم
رقم  1306الصادر يف  18متوز .1971
تندرج مهامت املديرية ضمن فلسفة االمن
االقتصادي ،وتتشعب صالحياتها اذ ترتبط فيها
معظم القطاعات االقتصادية يف لبنان.
وسط الظروف االقتصادية املرتدية ،كان ال
بد من انعاش هذه الوحدة الديبلوماسية
وتنشيطها ،وهذا ما يكب عليه الوزير
باسيل وفريق العمل الذي يتواله مدير
الشؤون االقتصادية السفري بالل قبالن الذي
تسلم مهامته منذ  5اشهر مع فريق عمل
اداري قوامه ( 3الحاجة الفعلية اىل  )8و6
ديبلوماسيني.
 81بندا اساسيا تتابعها املديرية ،لعل ابرزها
التعاون مع مؤسسة ماكينزي التي ستقدم
تقريرها حول الرؤية االقتصادية للبنان قبل
نهاية متوز الجاري بحسب العقد الذي وقعته
مع الحكومة اللبنانية .وقد اجتمع ممثلون
عنها مع وزير الخارجية واملغرتبني ومع
مديرية الشؤون االقتصادية التي ستشارك يف
وضع املالحظات عىل املسودة االخرية.
تتابع املديرية موضوع التجارة املثلثة بني
قربص واليونان ولبنان ،وهو مفهوم جديد

يف االقتصاد العاملي لتوسيع االسواق .وتعد
لزيارة وفد رجال االعامل اللبنانيني يف  25آب
اىل ارمينيا .اىل مواضيع شتى ابرزها :متابعة
مذكرات تفاهم مع جامعات لبنانية ،موضوع
تطوير العالقات االقتصادية مع الصني ،البنك
االورويب لالستثامر والتطوير ،تحضري للقمة
االقتصادية العربية .من ابرز امللفات التي
تتناولها تطوير العالقات االقتصادية مع ايران
وقد بدأ التواصل مع السفارة االيرانية ضمن
نظام العقوبات الدولية بحسب السفري قبالن،
والعمل عىل خطة لفتح االسواق اللبنانية
من البلدان القريبة اىل االبعد وايجاد تكامل
اقليمي مع بعض املجموعات ،ودور لبنان يف
اعامر سوريا ،وملف تسويق النبيذ اللبناين،
وتطبيق توصيات مؤمترات الطاقة االغرتابية
والرشاكة مع القطاع الخاص ،اىل متابعة
االوضاع االقتصادية واالستثامرية يف افريقيا.
من امللفات ايضا اعداد املديرية ملراجعة
اتفاق الرشاكة مع االتحاد االورويب ،ألن امليزان
التجاري مل يكن ملصلحة لبنان لغاية االن.
اخريا تم تعيني  20ملحقا اقتصاديا سيلتحقون
بالبعثات الديبلوماسية يف الخارج بعد
الخضوع لدورة تدريبية .وستكون مهمتهم
الرئيسية تسويق املنتجات اللبنانية بتوجيهات
من املديرية.
هذه امللفات املتشعبة تظهر بوضوح ان
مديرية الشؤون االقتصادية تتابع العديد من
املواضيع وتنسق بني وزارة الخارجية ومختلف
الوزارات املعنية باالقتصاد يف بريوت .كام
ّ
تحض بعض الدراسات واملشاريع املوجزة
ملصالح الوزارات االخرى او ملجلس الوزراء.

هل من صالحيات متداخلة مع وزارات اخرى؟
يقول مدير الشؤون االقتصادية السفري بالل
قبالن لـ"االمن العام"" :صحيح ان ادوارا عدة
تتقاطع مع وزارة االقتصاد ،لكن من حق
املديرية توجيه االهتامم اىل مشاريع تطور
العالقات االقتصادية .من االمثلة ان صالحية
وزارة العمل هي الرتخيص للعاملة االجنبية،
ولكن االتفاقات التي تعقد عرب السفارات يف
الخارج تكون عرب املديرية".
يروي السفري قبالن ان "مثة عامال من جنسيات
مختلفة يقيمون بشكل غري رشعي يف لبنان،
يخس الدولة اللبنانية الكثري من االموال
ما ّ
التي قد تجنيها من االقامات التي يجب ان
يدفعها هؤالء ،وهي قرابة االلف دوالر امرييك
يف السنة ،وهو امر قد نتابعه مع وزارة العمل
واذا اضطر االمر عرب السفارات يف الخارج".
يضيف" :هذا الواقع يؤدي اىل الهدر واىل
تشجيع شبكات معينة تتعاطى الفساد ،ويؤثر
عىل البطالة يف لبنان وعىل الجدوى االقتصادية
ألن مثة تحويالت تخرج من لبنان عرب هذه
العاملة تحتاج اليها السوق ،ومن الرضوري
معرفة كمياتها وايقاعها وحجمها االقتصادي
واال نكون يف صدد تهريب لالموال".
ال تنتهي مهامت مديرية الشؤون االقتصادية
هنا .فهي تتوىل املتابعة بالنسبة اىل اتفاق
الرشاكة االوروبية مع وزارة االقتصاد ،وبالنسبة
اىل ملف انتساب لبنان اىل منظمة التجارة
العاملية ،وتنسق مع املجلس االقتصادي
واالجتامعي يف الجامعة العربية حيث
سيستضيف لبنان القمة االقتصادية العربية
يف بريوت يف كانون الثاين من السنة الجديدة.
كام تعمل عىل دراسة تقارير وتحاليل تصدر
من البعثات اللبنانية يف الخارج حول الفرص
االستثامرية وفرص التصدير من لبنان ،وتنظم
العالقة مع وزارة املال عرب اتفاقات مالية
بالنسبة اىل الرضائب واالستثامر.
وتقوم ايضا بالتنسيق مع وزارة االشغال
والنقل ،وتتابع موضوع الصادرات الصناعية

مدير الشؤون االقتصادية يف وزارة الخارجية واملغرتبني السفري بالل قبالن.

مع وزارة الصناعة ،وتنقل املديرية اىل "ايدال"
اهتامم اي مستثمر يف الخارج باملوضوع املايل،
وتتعاون مع وزارة الزراعة يف شأن املنظمة
الدولية للزيتون ،ومع "الفاو" ،ومع "ايرفد"
وسواها من املنظامت ،وتنسق مع وزارة
الصحة بالنسبة اىل املختربات ،ومع وزارة
السياحة حيال صحة السياح.
كذلك تنسق مديرية الشؤون االقتصادية
مع املديرية العامة لالمن العام عرب التشاور
يف االتفاقات املتعلقة بالسياح والتأشريات،
بالتعاون ايضا مع مديرية الشؤون السياسية.
ويكشف السفري قبالن عن "فكرة ال تزال قيد
الدرس مع وزاريت الصناعة واالقتصاد واالمن
العام وهيئة ادارة قطاع النفط والبرتول،
لتشكيل وحدة اقتصادية مشرتكة تتوىل
تحليل املعطيات االقتصادية وامناط السوق
والنشاطات االقتصادية لدول ثانية سواء
صديقة او عدوة ،وتحديد اين تقع مصلحة
لبنان ،وتنبه اىل املخاطر االقتصادية التي
تواجه لبنان بسبب تداعي الوضع االقتصادي
او بسبب املنافسة االقتصادية يف بلدان معينة،
وتحدد املخاطر وترفع فيها تقارير لرتشيد اي
قرار تتخذه وزارة االقتصاد او مجلس الوزراء".
ويشري السفري قبالن اىل ان االمن العام "مسؤول
عن االمن االقتصادي ،ومبا ان من صالحياته

وزير الخارجية
يعطي اولوية لتصدير
املنتجات اللبنانية
االمن الخارجي ،فان اية تداعيات اقتصادية يف
الخارج قد يكون لها تأثري عىل لبنان يشارك
االمن العام يف تحليلها .وحدة االمن االقتصادي
ستكون مشرتكة ،وقد صدر الطرح من املديرية
االقتصادية السيام مع اقرتاب انتاج النفط.
ومثة حاجة مثال اىل تحليل املخاطر االقتصادية
مع دول الجوار ،اىل مواضيع تتعلق مبنافسة
الجاليات اللبنانية يف بعض الدول ما يؤثر
عىل املصالح االقتصادية للبنان .ميكن ان ترفع
التوصيات اىل وزارة االقتصاد ومجلس الوزراء".
ويلفت اىل ان االفرقاء اليزالون يف طور وضع
الفكرة وسرتفع اىل مجلس الوزراء لبتها.
ويشري اىل ان هذه الفكرة طرحت عىل املدير
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم
الذي رحب بـ"اية فكرة تصب يف مصلحة
لبنان واقتصاده وتحميه ويتم العمل عليها
ضمن االصول".

معوقات عدة ال تسهل عمل املديرية .يقول
السفري قبالن يف هذا السياق ان "بنية االقتصاد
اللبناين واالدارة العامة مهرتئة والخدمات
قدمية ،ومثة رضورة لتطوير الترشيعات بسبب
النقص يف القدرة االنتاجية وعدم وجود يد
عاملة مدربة بشكل كاف وشح املوازنة".
يضيف" :يف ظل هذه الظروف باملوجود بدنا
نجود ،علام ان مثة عنارص جيدة لديها ارادة
العمل لكن املوارد قليلة".
من اهم املشكالت التي اكتشفها يف غضون 5
اشهر عىل تسلمه مديرية الشؤون االقتصادية،
تلك التي تتعلق باملتابعة مع الوزارات
واملشكالت يف التنسيق يف ما بينها" :يف غضون
 5اشهر قمت بجوالت عىل الوزارات من اجل
ايجاد اطار تنسيقي والعمل عىل نظام متابعة
مكثف يتخطى البريوقراطية وغياب االرادة يف
بعض االماكن".
ويؤكد ان "الوزير جربان باسيل مرص عىل تفعيل
العمل ،واقيمت نشاطات منها ديبلوماسية
تتعلق بتسويق املطبخ اللبناين وعقد ورشة
عمل يف  28حزيران الفائت صدرت عنها ورقة
اسرتاتيجية للتصدير يف لبنان".
ويشري اىل ان هدف "املديرية هو ان تكون
نقطة التقاء للوزارات كلها وهذا ال يحتاج اىل
كادر برشي كبري بل اىل كادر نشيط ومتابع .ومثة
خطة لتطوير املديرية من ناحية التجهيزات".
تحاول املديرية حاليا "ملء الفراغ يف ما يتعلق
بالبحث عن اسواق خارجية جديدة اىل حني
وضع رؤية ماكينزي املشرتكة .يف هذا الوقت،
اطلقت وزارة الخارجية واملغرتبني مبادرات
ضمن االمكانات املتاحة بالتعاون مع الوزارات
االخرى .ابرز ما انجز هو تشجيع رجال االعامل
عىل مواكبة الوزير باسيل يف جوالته الخارجية،
تقديم منتديات اقتصادية متخصصة لرجال
االعامل انجزت يف مؤمترات الطاقة االغرتابية،
توثيق التعاون مع الهيئة الوطنية للنفط،
تعيني  20ملحقا اقتصاديا ،توثيق العالقات
مع بعض الوزارات يف مواضيع مثل تسويق
النبيذ يف سويرسا والربازيل ،التحضري ملراجعة
اتفاق الرشاكة مع اوروبا واتفاق التسيري
االقتصادي العريب املشرتك ،الن دوال عربية
عدة ال تلتزم وتفرض الرضائب عىل لبنان يف
بعض املنتجات".
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ِعقد تأليف الحكومة الثانية:
طلبات داخلية ومط ّبات خارجية

يواجه الرئيس املكلف سعد الحريري عقدا داخلية وتعقيدات خارجية يف تأليف ان يصل اىل هذا املوقع متسلحا بنسبة تأييد
الحكومة .ال احد يف الداخل يستخدم سالح التسهيل ،وال احد يف الخارج يلعب اوراق كبرية توازي التي حصل عليها الرئيس ميشال
التعطيل .لكن ال احد يف املحصلة يرغب يف ان يكون مقصيا او خارج حكومة قد تع ّمر عون لرئاسة الجمهورية ،والرئيس نبيه بري
لرئاسة املجلس النيايب.
اىل نهاية العهد ،الن اللعبة االساسية داخلها والجميع يريد املشاركة فيها
بعد العقدة السنية تربز العقدة الجنبالطية.
يواجه الرئيس املكلف عقدا كربى وعقدا معارضوه يرون ان كتلة املستقبل تعطيه الحق فرئيس اللقاء الدميوقراطي وليد جنبالط يطرح
صغرى .التمثيل السني والدرزي واملسيحي عقد يف اربعة مقاعد وزارية ،وان املقعدين االخرين مسألة حيازة كل الحصة الدرزية اي  3وزراء،
كربى ،والتمثيل العلوي واالرمني واالقليات عقد من غري حصته ،وان هذا املعيار يرسي عىل ويرفض توزير النائب طالل ارسالن يف مقابل
املعارضة السنية نسبيا كام يرسي عىل حزب اعطاء مقعد وزاري مسيحي له .هذا الفيتو
صغرى .لكنها عقد تتطلب مقاربة شاملة.
ال يستطيع الرئيس الحريري تح ّمل انتقال القوات اللبنانية وطالل ارسالن والحزب السوري ضد توزير النائب ارسالن ال يعود اىل اسباب
شخصية او عالقة متوترة بني زعيمي املختارة
املعارضة السنية التي كسبت  10مقاعد خارج القومي االجتامعي وتيار املردة.
العباءة املستقبلية يف االنتخابات النيابية هذه الحجة التي يس ّوقها معارضوه ،يأيت من وخلدة ،وهي عالقة حافظت عىل وترية مستقرة
اىل داخل الحكومة .يعترب ان ما خرسه يف يناقضها ليقول ان النواب السنة املعارضني فشلوا من التفهم والتعاون يف اكرث اللحظات حراجة
االنتخابات ميكن ان يعوضه يف الحكومة ،وان يف تشكيل جبهة مرتاصة وتجميع صفوفهم يف وساهمت يف تنفيس املشكالت املستجدة او
ال مانع لديه من االنتظار ريثام تتضح الصورة تكتل يقف يف وجه الرئيس الحريري ،وهم التوتر الطارئ يف مراحل عدة .وال يعود اىل نتائج
اكرث ،وتخف املطالبات وترتاجع الضغوط .يعترب موزعون عىل جبهات وتكتالت ،وبعضهم يرفض االنتخابات النيابية التي اعطت جنبالط زعامة
ان له الحق يف الحصة السنية انطالقا من انه ان يكون يف كتلة باستثناء الرئيس نجيب ميقايت درزية شبه تامة ،وامنا اىل تداعيات ونتائج
ميثل كتلة نيابية من  20نائبا تضم  17نائبا سنيا ،الذي يرتأس كتلة من اربعة نواب وله الحق يف تحالفات جديدة يف الجبل ال يرى جنبالط انها
وال يستسيغ توزير اي شخصية سنية تنتمي ان يرشح احدهم وزيرا يف الحكومة ،وان يكون تشكل مؤرشا ايجابيا بالنسبة اليه للمرحلة
اىل  8آذار ،مع ترك الباب مفتوحا امام تعيني لديه متثيل فيها .علام ان الرئيس ميقايت اعلن املقبلة ،وابرزها العالقة التحالفية املستجدة بني
شخصية سنية مقربة من رئيس الجمهورية دعمه للرئيس الحريري وسامه لرئاسة الحكومة الوزير جربان باسيل والنائب ارسالن ،وخصوصا
يف مقابل تسمية وزير مسيحي من حصته .من منطلق ان رئيس الحكومة  -ايا يكن  -يجب بعدما حقق التيار الوطني الحر نتائج مقبولة
يف الشوف وعاليه بفوزه بثالثة مقاعد نيابية
للمرة االوىل يف الجبل .فضال عن التحالف
الوطيد بني الرئيسني عون والحريري والذي
ينظر اليه جنبالط عىل انه بديل ممكن ومريح
من التحالف الذي كان قامئا بينه وبني الرئيس
الحريري يف املرحلة املاضية.
يف مقابل متسك جنبالط باملقاعد الثالثة يف
الحكومة املقبلة ،يبادر املعارضون لهذا الطرح
بالقول ان ليس من حق الحزب التقدمي
االشرتايك او اللقاء الدميوقراطي التمثل بـ  3وزراء
لو طبقت قاعدة ان لكل  4نواب وزيرا واحدا
عىل اساس ان عدد اعضاء اللقاء الدميوقراطي
هو  ،9وان ما يصح عىل الغري يصح بالتايل
عىل اللقاء الدميوقراطي ،وال مكان يف الحكومة
املقبلة لالستثناءات حتى ولو تسلح جنبالط
باملعادلة السارية ،وهي ان القوي يف طائفته
تأليف الحكومة يتط ّلب تخطي املذهبية والحزبية.

ال احد يرغب يف ان يكون مقصيا او خارج الحكومة.

يختار وزراءه ،وهو ما يحصل مع الجميع كام
يقول جنبالط.
العقدة الثالثة هي التمثيل املسيحي وتحديدا
القوات اللبنانية والتباين بينها وبني التيار
الوطني الحر ،ومع افرقاء اخرين يف الرتكيبة
الداخلية بشكل مبارش وغري مبارش .القوات
تتمسك بالنتائج االخرية لالنتخابات .خرجت
بعدد مضاعف من النواب ومن الطبيعي يف
رأيها ان يرتجم ذلك عىل ارض الواقع السيايس
ويف اول حكومة منبثقة من الربملان الجديد.
تريد متثيال حكوميا يعكس حجمها النيايب
والشعبي والسيايس ،وان  4وزراء هو مطلب
الحد االدىن املقبول منها ،وان تكون لها وزارة
اساسية وان يشمل التمثيل القوايت كل الطوائف
املسيحية ،وان يرتك لها حرية اختيار اسامء
الوزراء الجدد عىل قاعدة الفصل بني النيابة
والوزارة الذي تتبعه.
القوات التي قررت املشاركة وعدم البقاء خارج
الحكومة لن تقبل مبا هو معروض عليها ،اذا
مل يعطها حجمها ولن تخرج من الحكومة
اذا رفضت مطالبها .وهي تترصف من موقع
الواثق بان ال حكومة ستشكل من دونها.
تستنتج ان نتائج االنتخابات النيابية عدلت
يف قواعد اللعبة الداخلية السيام عىل مستوى
الشارع املسيحي ،وانه ال ميكن استبعادها ،وان
مشاركتها تعطي "رشعية سياسية" للحكومة
وتكرس احادية القوة املسيحية االبرز التي هي
التيار الوطني الحر الذي ينفرد باكرب تكتل نيايب
يف البالد من  29نائبا.
العقدة الرابعة هي اقل العقد حراجة،
وتتمثل يف مروحة متعددة تبدأ بالعلوي
مرورا باالرمني وصوال اىل القومي واملردة.

الحريري ال يو ّزر  8آذار
وجنبالط ال يتنازل الرسالن
والقوات اللبنانية ال تبايع
التيار البرتقالي
الطاشناق يعترب انه الحزب االرمني الوحيد
املمثل يف مجلس النواب بـ  3نواب ،فيام
البقية يتوزعون عىل اكرث من جهة سياسية.
يشرتط التزام متثيل ارمني ارثوذكيس وبالتايل
يرفض الطرح الذي يقول بتجيري املقعد
االرمني الثاين لالقليات ،ما يفرتض ان تكون
الحكومة من  ،32وان ال يكون متثيل االقليات
عىل حسابه .اال ان الطاشناق يتوقف عند
مستجد سيايس طرأ بعد االنتخابات االخرية،
هو ان كتلة الرئيس الحريري مل تعد تضم ايا
من النواب االرمن.
الظاهر حتى الساعة ان الكتائب لن تكون
ممثلة يف الحكومة املقبلة لتقاطعات حصولها
سواء من الرئيس املكلف او القوات او التيار
الوطني الحر ،بينام ال ميكن ان تستثني الحكومة
املردة او القومي .مشكلة االخري بالنسبة اىل
الرافضني توزير مسيحي منه هي متسك حلفائه
به ورفض حلفاء الحلفاء ان يتمثل مبسيحي
طاملا انه حزب علامين يتخطى الحواجز الطائفية
والعتبارات سياسية يف نظر الفريق املسيحي
بعد االنتخابات االخرية تتلخص يف ان تكون
الحصة املسيحية موزعة عىل التيار والقوات
واملردة ال غري.

العقد املحلية ال تلغي وجود تعقيدات اقليمية
تحوط باملشهد اللبناين ،وال ميكن تبسيط الوضع،
والقول ان تشكيل الحكومة مسألة بحث
لبنانية تتعلق باالحجام واالوزان والحصص
واملواقع .استتباعا ال ميكن اغفال التأثري االقليمي
والخارجي عىل املشهد اللبناين ،بدءا من الخالف
السعودي االيراين اىل االيراين االمرييك اىل
العقوبات االمريكية عىل طهران وحزب الله ،اىل
التطورات العسكرية وامليدانية املحيطة بلبنان
انطالقا من امليدان السوري وصوال اىل الساحة
اليمنية ،ومن دون اغفال بروز مالمح لتسوية
ما وواقع جديد عىل الساحة السورية ييش
بتطورات ومتوضعات جديدة لالطراف املعنيني
باالزمة السورية .هذا االمر يطرح اكرث من سؤال
حول تداعيات ما يحصل عىل الساحة اللبنانية،
وامكان جعل هذه الساحة جزءا من حلبة
الرصاع الدائر يف املنطقة وتأثر عملية تشكيل
الحكومة بهذه التطورات.
بني العقد الداخلية والتعقيدات الخارجية،
ازمات طارئة عىل هامش عملية التأليف .هذه
االزمات استدعت تدخالت من اعىل املراجع
الحتوائها وحرص تداعياتها يك ال تتحول سببا
لتأخري والدة الحكومة ،والتأثري سلبا عىل وضعية
التهدئة والتطبيع السائدة منذ التسوية الرئاسية
وصوال اىل نتائج االنتخابات النيابية االخرية.
فمن مرسوم التجنيس اىل مرسوم القناصل
الفخريني اىل ملف النازحني والعالقة املتوترة
مع املفوضية العليا لشؤون الالجئني يف االمم
املتحدة ،اىل التحذير من حقبة التغايض عن
تراجع الوضع االقتصادي اىل مستويات غري
مريحة ال بل مقلقة كام يقول الرئيس نبيه بري.
يف الخالصة ،ما زالت عملية تشكيل الحكومة يف
فرتة السامح وضمن املهل واملعدالت الطبيعية
لوالدة الحكومات يف لبنان .اما استعجال املراجع
واالفرقاء فله ما يربره ،وهي مربرات اكرث من
مقبولة .فالرئيس عون حريص عىل صورة العهد
وصدقيته ،والرئيس بري يستشعر خطورة
االوضاع املالية واالقتصادية ،والرئيس الحريري
يريد ترجمة رسيعة ومطمئنة لنتائج مؤمترات
الدعم خصوصا "سيدر" .اما حزب الله فحريص
عىل تحصني الجبهة الداخلية يف مواجهة مشهد
اقليمي خطري متدحرج نحو تطورات قد ال
تكون مريحة.
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خطة ترامب تقضي بجعله وطنًا بدي ًال للفلسطينيين

األردن :مأزق استراتيجي وحاجة إقليمية

يجتاز االردن مرحلة دقيقة وصعبة .هذا البلد املثقل باملشاكل والضغوط افلت
من براثن الربيع العريب ،ولكنه دخل متأخرا يف معمعة الشارع والحركة املطلبية
والفوىض الداخلية السباب كثرية ،منها ما هو داخيل ومنها ما هو خارجي وخارج
عن السيطرة .لكن رغم كل املخاطر ،يبقى االردن حاجة اقليمية ،ومؤثرا جدا يف
معادلة االستقرار والتوازن يف املنطقة
تحولت االنظار موقتا حتى اشعار آخر يف اتجاه
االردن الذي كان الوضع فيه السابيع مشابها
الوضاع ومشاهد عربية شكلت قبل سنوات
مقدمات لثورة عىل النظام او لحرب داخلية.
التظاهرات الشعبية عمت ارجاء اململكة وتخللتها
صدامات مع قوى االمن وصيحات "الشعب
يريد ."...الالفت او املقلق يف هذه التظاهرات ان
االزمة املنتقلة اىل الشارع اخذت منحى سياسيا
وان كانت رشارتها اقتصادية ـ اجتامعية ،وان
املعارضة استمرت بعد استقالة الحكومة ،ما يعني
ان تغيري االشخاص مل يعد كافيا الحتواء االزمة،
واملطلوب صار تغيري النهج ،وان الحركة الشعبية
مل تعد موجهة حرصا ضد الحكومة ،وامنا بدأت
تطاول مجمل النظام الذي طاملا عرف بأنه اكرث
االنظمة استقرارا وثباتا يف املنطقة.

يف الواقع ،مير االردن يف ايام عصيبة ويعيش ما
ميكن وصفه باملأزق االسرتاتيجي نتيجة تدافع
وتضافر الضغوط ،واولها الضغوط االقتصادية
واملالية التي تعد املحرك الرئييس والدافع
املبارش لحركة الشارع ،وهي الناجمة عن
توقف املساعدات الخليجية السخية ،وتفاقم
اعباء النزوح السوري ،وانقطاع الغاز املرصي،
واغالق الحدود مع االسواق الرئيسية ،والكلفة
الباهظة لتأمني الحدود .هذه االعباء والتكاليف
جرى تحميل جزء منها للمواطنني عرب زيادة
الرضائب ورفع االسعار ،يف وقت يعانون من
ضآلة التقدميات االجتامعية وتراجع فرص العمل
واالنتاج وارتفاع االسعار.
االزمة االقتصادية ـ االجتامعية تقف يف الواجهة،
لكنها ليست كل يشء وال تصنع لوحدها املأزق

االزمة االقتصادية ـ االجتامعية عامل مفجر لكنها ليست كل يشء.

االردين الراهن .االزمة السورية لها حضور وتأثري،
وهي احد مكونات هذا املأزق ،وحيث تتضاءل
وتنحرس مساحة املناورة والتملص والتوفيق بني
الثوابت (الحل السيايس وعدم التورط عسكريا)
واملتغريات والضغوط املتالحقة من الحلفاء يف ظل
وضع داخيل بالغ الحساسية سياسيا واقتصاديا.
يرى محللون يف عامن ان االردن يواجه جملة
تحديات ،وهو يبحث يف السيناريوهات املحتملة
حيال تطورات االزمة السورية التي يبدو واضحا
انها تأخذ طريقها اىل الرتجمة ارضا .ميكن حرص
هذه التحديات بخمسة ،هي االكرث الحاحا
وضغطا عىل عامن:
• التحدي الداخيل ،اي متاسك الجبهة الداخلية
ومتتينها .فاملشهد سياسيا متشظ حيال املوقف
من العالقة مع النظام السوري ،وكذلك من
التدخل العسكري ،خصوصا الربي منه .االردنيون
منقسمون بحدة منذ سنوات ،اىل حد التخوين
املتبادل ،عىل املستويني الشعبي والنخبوي حيال
املوقف من النظام السوري.
• الجامعات الجهادية املتطرفة ،وخصوصا فصيل
خالد بن الوليد املتمركز قرب الحدود مع االردن،
التي لديها خاليا امنية وارهابية يف الداخل االردين.
• امليليشيات الصديقة للنظام السوري واملوالية
اليران ،وخصوصا حزب الله وامليليشيات العراقية،
وااليرانيني انفسهم .ميكن تحييد هذه امليليشيات
عرب القناة الروسية.
• الدور االرسائييل يف محيط القنيطرة واطراف
درعا .الرسائيل مصلحة يف منطقة آمنة حدودية
شبيهة بالرشيط الحدودي مع لبنان.
• مقدرة اململكة عىل االستجابة للضغوط
االمريكية والخليجية للتورط .هذه الضغوط
مصحوبة بسياسة العصا والجزرة عرب بوابة الدعم
االقتصادي للبلد الذي يرزح تحت ضغط مديونية
غري مسبوقة.
لالردن سياسة متاميزة منذ اندالع االزمة السورية،
اذ كان حريصا عىل وحدة سوريا ومؤسسات
الدولة السورية ،ومهتام باالستقرار يف الجنوب
السوري .لكن لديه مخاوف امنية وهواجس

لالردن تحديات يف االزمة السورية وسياسته متاميزة.

اقتصادية وحسابات سياسية مغايرة ملا تراه
دمشق .يجزم االردنيون بأن التوافقات ستفيض
اىل صفقة كربى دوليا واقليميا ،ابرز مالمحها:
طبيعة الحل السيايس يف سوريا ،هل تذهب اىل
فيديرالية مك ّونة من مناطق خفض التصعيد
االربع ام دويالت يف هذه املناطق؟ كذلك ما
سيحصل يف العراق يف ظل التفاهم الرويس ـ
االمرييك عىل جعل سوريا منطقة نفوذ اسرتاتيجي
رويس ،والعراق منطقة نفوذ امرييك ،مع مراعاة
مخاوف تركيا وايران من تشكل كيان كردي شامل
سوريا وآخر يف العراق.
هذه الصفقة الكربى ال تقترص عىل سوريا
والعراق ،وامنا متتد اقليميا لتشمل حل النزاعات
يف اليمن وليبيا ،وال تنتهي عند عودة الفلسطينيني
وارسائيل اىل طاولة املفاوضات.
عملية السالم ،مسار الرصاع الفلسطيني ـ
االرسائييل ومصريه ،التسوية الكربى يف املنطقة
او ما بات يسمى صفقة القرن ،كلها تطورات
وعوامل تؤرق االردن وتضعه تحت ضغوط
املساومات واملفاوضات ،وهو البلد الذي تسكنه
اكرثية من اصول فلسطينية ،وطاملا عرف بانه
الوطن البديل.
يف لقاء جرى بني امللك عبدالله الثاين وشخصية
لبنانية رسمية يف وقت سابق ،قال العاهل االردين
كالما مقلقا ومحذرا من خطر التوطني املقبل،
وما يرسم يف املنطقة لجهة حل معضلة اللجوء
الفلسطيني عىل حساب الدول التي يوجدون فيها
مع فارق جوهري هذه املرة هو ان ادارة الرئيس
دونالد ترامب ال تريد ان تدفع مثن ذلك الحد.
امللك املتوجس مام يتم حياكته يف الغرف املغلقة،

تحدّث برصاحة محذرا من ان ترامب لن يعطي
احدا انذارا مبكرا .فهو ببساطة سيقف عندما
تنضج الظروف ليفرض الصفقة الكربى من دون
ان يكون معنيا بخوض مفاوضات عميقة مع
االطراف .هو ببساطة سيضع الجميع امام االمر
الواقع وسيقول لهم هذه هي الخطة وعليكم
التنفيذ.
ووفقا للمعلومات ،يتوقع الجانب االردين ان
تكون صفقة ترامب جاهزة قريبا ،ووصف امللك
االردين خطة الرئيس االمرييك بالسيارة املندفعة
من دون مكابح ،ناصحا بعدم الوقوف امام
تطمينات البعض والتي تقول ان االدارة االمريكية
ال متلك خطة حقيقية .كان الفتا قول امللك ان
ويل العهد السعودي محمد بن سلامن مطلع عىل
الخطة اكرث منه ،وهو يعمل عىل تسويقها مع
الرئيس محمود عباس الذي يحاول التملص لكن
من دون جدوى حتى االن.
ووفق تلك املعلومات ،فإن االخطر يف كالم العاهل
االردين كان يف حديثه عن الجزء املرسب من
الخطة والتي تقوم عىل تقديم الفلسطينيني  10يف
املئة من ارايض الضفة الرسائيل يف مقابل تنازالت
ارسئيلية شكلية تجعل من االرايض الفلسطينية
مقطعة طوال وعرضا ،غري قابلة الستيعاب سكانها.
يف ما يتعلق بالقدس ،ال تتحدث الخطة عن ابو
ديس كعاصمة فلسطينية ،بل عن احياء يف القدس،
والرضاء الفلسطينيني ال يوجد طلب مبارش
باالعرتاف بارسائيل دولة يهودية ،ولكن يف مقابل
ذلك سيكونون مطالبني بالتخيل عن حق العودة.
هنا بيت القصيد الذي ميس لبنان بشكل مبارش،
لذلك دعا امللك االردين اىل االستعداد للقبول باالمر

الواقع وايجاد حلول واقعية الزمة اللجوء السوري،
الن ازمة اللجوء الفلسطيني ستطول ،ولن يتمكن
لبنان من تجاوزها عىل املدى الطويل ،مشريا اىل
ان االردن مييض يف هذا االتجاه.
اوساط سياسية كانت تحدثت عن جانب آخر ملا
حدث يف االردن يتعلق بتخيل دول اقليمية عن
دعمه ،يف اشارة اىل توقف املساعدات السعودية
واالماراتية التي كانت تصل لدعم املوازنة سنويا،
وسط حديث بني النخب االردنية عن مثن سيايس
مطلوب من االردن يف ملفات اقليمية تتعلق
اساسا بصفقة القرن وموقف االردن من القدس
والقضية الفلسطينية.
تتحدث هذه االوساط عن حالة من القلق
انتابت النظم الخليجية جراء الوضع يف االردن،
خشية انتقال عدوى االحتجاجات اىل مثل هذه
الدول التي ّ
تسخر كل طاقاتها وامكاناتها لرتسيخ
اركان حكمها مهام كان الثمن ،اسوة مبا حصل يف
دول الربيع العريب التي لعبت تلك العواصم دورا
محوريا يف اجهاضها بشتى الصور .من ثم ،فان
ما يحدث يف اململكة من انتفاضة شعبية وصلت
هتافاتها يف بعض املدن اىل اسقاط النظام ،وهو
الشعار الذي رمبا يحمل يف ثناياه دالالت خطرية،
فرست وبشكل واضح االستجابة الرسيعة ملطالب
املحتجني ،كان له اثر بالغ عىل الجريان والحلفاء.
القلق الخليجي حيال تلك االحتجاجات دفع اىل
اعادة النظر يف مواقف الدول التي اوقفت دعمها
لالردن ،يف اطار استشعار القلق مام حدث وال تزال
اصداؤه عىل االرض ،ومن ثم كان التدخل النقاذ
الوضع قبل تفاقم االمور مبا ال ميكن السيطرة عىل
متددها الذي رمبا قد يتجاوز الحدود الجغرافية،
وهو الكابوس الذي يؤرق مضاجع االنظمة
الخليجية ،السيام السعودية واالمارات منذ العام
 2011وحتى االن.
يبدو ان العامل االهم الذي شكل تطورا ايجابيا
مساعدا عىل تخطي االزمة متثل يف مد يد العون
الخليجية اىل االردن من خالل الدعوة السعودية
اىل قمة عاجلة من اجل االردن ،حرضها قادة
السعودية واالمارات والكويت واالردن ،وعقدت
يف مكة املكرمة .هذه القمة االنقاذية عكست
اهمية االردن الجيو ـ اسرتاتيجية بالنسبة اىل
دول الخليج كبلد مجاور يشكل مساحة عازلة
وفاصلة بني الخليج وكل من سوريا والعراق
حيث النفوذ االيراين القوي.
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اإلتفاق النووي :افتراق المصالح وحرب اقتصادية في األفق

مهب ترامب
العالقة األميركية ـ األوروبية في
ّ
كثرية هي املشاكل والتحديات التي شهدتها اوروبا يف العامني املاضيني ،ابرزها
صعود ظاهرة اليمني املتطرف وسيطرة الشعبوية عىل الخطاب السيايس والجدل
املحتدم يف شأن املهاجرين ،اىل خروج بريطانيا من االتحاد االورويب ،والحركات
االنفصالية املطالبة باالستقالل ،واالزمات السياسية يف املانيا وايطاليا ،وصوال اىل
تدخالت روسيا املتزايد يف الشؤون الداخلية للدول االعضاء

آخر التحديات واملشاكل ،واكرثها غرابة ،هي
العالقة املتوترة واملتدهورة بني اوروبا والواليات
املتحدة ،املنحدرة من التحالف اىل التنافس،
ووصلت اىل ادىن مستوياتها واىل مفرتق طرق
بعدما كشف االتفاق النووي عن تنافرها ووصولها
اىل نقطة االفرتاق.
الهوة بني االتحاد االورويب وامريكا تتسع ،وهو امر
يقود اىل احتامل انفراط عقد التحالف التاريخي
بني امريكا واوروبا التي اصبحت مصالحها مهددة
نتيجة السياسات االمريكية الجديدة .ما يزعج
االوروبيني تفرد الرئيس االمرييك دونالد ترامب يف
اتخاذ القرارات ،وهو يعرف انه سيغضب حلفاءه
عرب االطليس .منذ توليه منصبه يتخذ قرارا تلو
اخر بشكل احادي .يف البداية كان انسحابه من
اتفاق املناخ الذي تم التوصل اليه يف باريس .من

مل يكن امام االتحاد االورويب اال الخضوع او التحدي.

ثم كان قراره فرض رضائب عىل استرياد السيارات
االملانية ،وعىل واردات اوروبا من الصلب
وااللومنيوم .اضافة اىل انتقاداته الدامئة لسياسة
الهجرة التي تتبعها املانيا ،ومديحه املتكرر لخروج
بريطانيا من االتحاد االورويب .بعدها كان قراره
نقل السفارة االمريكية اىل القدس ،واخريا انسحابه
من االتفاق النووي االيراين .بعد هذا االنسحاب،
اعلن االوروبيون انه من االن وصاعدا سيكون
عىل اوروبا ان تأخذ مصريها بايديها وتتحمل
مسؤولياتها الدولية الن تغيريا كبريا يحدث .اذ ان
هناك ادارة امريكية جديدة ال تعترب اوروبا جزءا
من مجتمع دويل تعمل فيه ايضا ،وترى العامل
ساحة عىل كل فرد فيها ان يجد طريقه وحده.
مثة خيبة اوروبية كربى من قرار ترامب االنسحاب
من االتفاق النووي الذي مل يأخذ يف االعتبار

جهودها ،وما قامت به من خطوات يف اتجاه تبني
املواقف االمريكية بالنسبة اىل الربنامج الباليستي
االيراين ،وسياسة طهران االقليمية ،ومستقبل
نشاطاتها النووية ملا بعد عام  .2025كانت تأمل
يف لفتة امريكية ،كاالمتناع عن وأد االتفاق وتوفري
فرصة اضافية للتفاوض او االكتفاء بفرض عقوبات
رمزية ،او تأجيل العمل بها اىل حني .وألن ترامب
مل يتشاور مع اي من الدول االطراف قبل ان يتخذ
هذا القرار ،مل يكن امام الدول االوروبية اال خياران:
 االنصياع الرادة ترامب باعالن االنسحاب ،االمرالذي من شأنه اظهار االتحاد االورويب كأنه قوة ال
متلك من امرها شيئا وليس امامها سوى الدوران
يف الفلك االمرييك.
 تحدي هذه االرادة بتأكيد استمرار التزامهااالتفاق النووي مع ايران ،والعمل عىل انقاذه
وعدم تعريضه لالنهيار .االمر الذي قد يؤدي اىل
صدام مبارش بينهام ،خصوصا اذا مىض ترامب
قدما يف اعادة فرض العقوبات عىل ايران ومعاقبة
الرشكات االوروبية التي ال تلتزمها.
مل ترتدد الدول االوروبية كثريا ،فاتخذت قرار
التحدي لثالثة اعتبارات:
 االول :اخالقي  -قانوين ،اذ مل يكن امام الدولاالوروبية ما يربر االنسحاب من اتفاق دويل لعبت
دورا اساسيا يف التمهيد له ،خصوصا وانه مل يصدر
عن الوكالة الدولية للطاقة النووية اي تقرير يشري
من قريب او بعيد اىل اقدام ايران عىل مخالفة او
انتهاك اي من بنوده.
 الثاين :سيايس  -امني ،حيث باتت الدولاالوروبية اكرث اقتناعا بأن انهيار االتفاق مع ايران
سيؤدي حتام اىل مزيد من الفوىض وعدم االستقرار
يف منطقة الرشق االوسط ،خصوصا وان انسحاب
الواليات املتحدة من االتفاق تزامن مع قرار نقل
سفارتها اىل القدس ،ووصلت اىل نتيجة مفادها ان
الوروبا مصلحة مؤكدة يف العمل للحيلولة دون
وقوع حرب جديدة يف املنطقة.
 الثالث :اقتصادي  -تجاري ،حيث ان قراراالنسحاب االمرييك من االتفاق واعادة فرض
العقوبات عىل ايران ،سيمكن الواليات املتحدة

املساكنة بني االوروبيني وواشنطن تنتظر انتهاء والية ترامب.

من فرض نفسها كرشطي وحيد لالقتصاد العاملي،
االمر الذي ترفضه اوروبا وترى انه يتناقض متاما
مع مصالحها االقتصادية والتجارية .لذا ،كان عىل
اوروبا ان تؤكد ليس فقط رفضها النهج االمرييك،
وامنا ان تثبت قدرتها عىل مقاومته وتحديه اذا
ارادت تعزيز مكانتها العبا رئيسا عىل املرسح
الدويل ،عىل االقل يف املجال االقتصادي.
يف الواقع ،يبدو االوروبيون كأنهم امام جبل
من الصعوبات ،خصوصا وانه مع انسحاب
ترامب من االتفاق النووي واعالنه اعادة فرض
العقوبات االقتصادية والتجارية السابقة عىل
طهران ،والتحضري لعقوبات اضافية تطاول كل
الرشكات املتعاملة معها ،بدأت تلوح يف االفق
عالمات حرب اقتصادية بني واشنطن والعواصم
االوروبية خصوصا باريس وبرلني ولندن ،مع
تحدي ايجاد وسيلة لتاليف العقوبات االمريكية
التي تستهدف الرشكات التجارية التي تتعامل
مع ايران ،مبا فيها الرشكات االوروبية ،واهمها
رشكات النفط والطائرات والسيارات واالنشاءات
والهواتف الخليوية وفيض من الرشكات
املتوسطة والصغرى التي وجدت يف السوق
االيرانية ضالتها .الواقع ان معظم الرشكات
التي تنسحب من ايران ،تفعل ذلك حفاظا عىل
اعاملها يف الواليات املتحدة التي تتخطى حجم
تجارتها مع ايران بعرشات املرات.
عندما يتعلق االمر باالتفاق االيراين ،هناك نقطة
ضعف اساسية تعرقل قدرة اوروبا عىل االلتزام،

بعد انسحاب اميركا
من االتفاق النووي
قررت اوروبا ان تتحمل
مسؤولياتها
تتعلق بعيوب تصميم االورو ،والعقوبات الثانوية
ال تستمد قوتها فقط من جاذبية السوق االمريكية،
بل بسبب القوة التي تأيت من الدوالر كونه عملة
االحتياط العاملية.
قد يخفف القادة االوروبيون من حدة النزاع من
طريق اسرتضاء ترامب ،واالنتظار حتى تنتهي فرتة
رئاسته .يف غالب الظن ستصبح العالقة بني الواليات
املتحدة واوروبا اكرث فاكرث عالقة "مساكنة" .سوف
يتعاون الحلفاء القدامى عىل اساس املعامالت
يف املجاالت ذات االهتامم املشرتك مثل مكافحة
االرهاب والتجارة .لكن الرؤية املشرتكة اىل العامل
التي ميزت هذه الرشاكة منذ الحرب العاملية
الثانية ،من املمكن جدا انها انتهت.
يف وقت سابق من هذا العام ،اعدت مجموعة من
انصار الحفاظ عىل الحلف االطليس وثيقة بعنوان
"بيان اطليس يف زمن دونالد ترامب" ،اشاروا فيها
اىل ان الحفاظ عىل التحالف مع الواليات املتحدة
رضورة حيوية امنية واسرتاتيجية بالنسبة اىل دول

اوروبا ،ألن الغرب ال وجود له كمفهوم وال كفاعل
سيايس من دون الواليات املتحدة .اعتربوا ان فسخ
الرشاكة االسرتاتيجية مع الواليات املتحدة سيشكل
تهديدا للنظام الدويل الليربايل ال ميكن مقارنته
بنتائج التعاون مع رئيس امرييك يزعزع استقرار
هذا النظام .حددوا ملفات خالفية عدة بني
الواليات املتحدة واالتحاد االورويب ،ابرزها اتفاق
التجارة الحرة العابرة لالطليس والسياسة التجارية
بشكل عام ،البيئة والتغري املناخي ،امللف النووي
االيراين ،السياسات املتعلقة بالالجئني .توصلوا اىل
ان الدول االوروبية ينبغي ان تزيد من االعتامد
عىل النفس والتعاون يف ما بينها عند التعامل
مع هذه امللفات ،وان ال ترتدد يف التقاطع مع
االنظمة االوتوقراطية يف الصني وروسيا اذا اقتضت
الرضورات ذلك ،مع االعداد منذ االن ملرحلة ما
بعد ترامب يف امريكا.
يف املقابل ،يرى انصار سياسة خارجية ما بعد
اطلسية ،ان الواليات املتحدة مل تعد قادرة عىل
حامية اوروبا النها اضعف ،والن اولوياتها يف
مناطق اخرى من العامل بدءا بآسيا .وهذا مل يبدأ
مع ترامب وامنا مع الرئيس السابق باراك اوباما
الذي بارش االنسحاب من الرصاعات الدائرة يف
جوار اوروبا .كان قد كلف انجيال مريكل االهتامم
باالزمة االوكرانية ،ويف الرشق االوسط قام باقل
املمكن مام سمح للروس بالتدخل هناك .ترك
االتحاد االورويب يواجه وحيدا ازمة الالجئني،
وهي احدى نتائج السياسة االمريكية الفوضوية يف
الرشق االوسط.
املشكلة بالنسبة اىل االوروبيني انهم يدركون ان
ال غنى لهم يف الوقت الراهن ،ورمبا يف املستقبل
املنظور ،عن مظلة الحامية االمريكية ،ألن هدف
االعتامد عىل النفس سيحتاج اىل فرتة طويلة.
كام سيتطلب زيادة كبرية يف انفاقهم العسكري.
ترامب بعقلية رجل االعامل يعرف هذا االمر ،لذا
ال يبدو انه يف وارد التهدئة او الرتاجع.
يف املحصلة ،سياسات ادارة ترامب واالزمات التي
تنجم عنها من جهة والحضور املتزايد لروسيا
والصني عىل املستوى الدويل من جهة اخرى،
سيعزز وجهة نظر الداعني اىل سياسة اوروبية اكرث
استقاللية واىل بناء رشاكات جديدة عىل حساب
الرشاكة الحرصية عرب االطليس التي فرضتها
تغيت بشكل كبري.
سياسات دولية ّ
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التقى الرجالن يف سينتوسا التي كانت معقال للقراصنة يف القرن .19

ترامب وكيم ...تفاؤل وشكوك بعد القمة التاريخ ّية

حرب  70سنة أتب ّددها مصافحة  12ثانية؟

يف القمة التاريخية يف سنغافورة يف  12حزيران املايض ،وقع الرئيس االمرييك دونالد ترامب والزعيم الكوري الشاميل كيم جونغ
اون وثيقة "شاملة" اثارت الكثري من التفاؤل .لكن شكوكا طرحت عن طبيعة ما جرى ،وحقائق التسوية ،وتداعياتها التي قد
ال تظهر مفاعيلها قبل سنوات ،خصوصا حيال نزع السالح النووي من شبه الجزيرة الكورية
اذا كان من حق املتفائلني ان يأملوا
خريا من قمة سنغافورة النها عىل اقل
تقدير ،بددت الكثري من املخاوف من
مواجهة نووية بدت قبل بضعة اشهر
كأنها حتمية ،فان من حق املشككني

ان يطرحوا الكثري من االسئلة خصوصا
وان االتفاق والترصيحات التي ادىل بها
الرئيس االمرييك دونالد ترامب او صدرت
من واشنطن ،مل تقدم اجابات شافية حول
الكثري من املسائل.

االنتقال الرسيع من تبادل التهديدات
بني ترامب والزعيم الكوري الشاميل
كيم جونغ اون باستخدام "الزر النووي"
قبل اشهر قليلة مضت ،اىل الحديث عن
احتامالت القمة يف حد ذاتها ،كان مفاجئا

بالنسبة اىل كثريين .مازال يتعني االنتظار
قليال ملعرفة املدى الذي ستذهب اليه
تداعيات قمة سنغافورة بني الرجلني.
هناك حالة حرب قامئة رسميا منذ 70
سنة .لهذا ،فان مجرد مصافحة الرجلني
 12ثانية متواصلة امام عدسات كامريات
االعالم العاملي ،يف جزيرة سينتوسا،
املنتجع الذي كان معقال للقراصنة يف
القرن التاسع عرش ،وسجنا كبريا اقامته
القوات اليابانية الرسى الحرب العاملية
الثانية ،شكلت حدثا تاريخيا يف ذاته.
الثابت حتى االن ان االعالن املشرتك الذي
تحدث عن اخالء شبه الجزيرة الكورية
من السالح النووي ،مل يرق اىل العبارة
السحرية التي اعتمدها االمريكيون طويال:
"نزع اسلحة نووية كامل ،وميكن التحقق
منه ،وال عودة عنه".
غري ان املواقف التي اطلقها ترامب مبجرد
انتهاء القمة ،تيش بأنه راض باملصافحة،
وباملبادئ العامة التي اتفق عليها مع
الزعيم الكوري الشاميل ،من دون توقعات
كربى او رسيعة.
لكن ذلك ال يعني ان شيئا ما مل ينكرس
يف جدار آخر جبهات الحرب الباردة،
وان تقاربا سيشهده العامل يف االسابيع
واالشهر املقبلة ،مبا يف ذلك زيارة محتملة
اىل البيت االبيض من كيم جونغ اون،
كام اعلن ترامب بنفسه ...او حتى بداية
انشاء منتجعات فندقية عىل شواطئ
كوريا الشاملية الخالبة كام وصفها الرئيس
االمرييك ،كمؤرش عىل االنفتاح ،واغراء

غابت عبارة "نزع
اسلحة نووية كامل وال
عودة عنه"
الحرب الكورية حصدت
ارواح  5ماليني انسان

االستثامرات ،والذي تراهن عليه واشنطن
يف هذه الدولة الشيوعية املغلقة.
كام قد يشهد العامل انهاء رسميا للحرب
الكورية ،اذ ان ما هو قائم منذ عرشات
السنني ،هدنة معلنة منذ نهاية الحرب
التي حصدت ارواح  5ماليني انسان ما بني
عامي  1950و .1953اال ان انهاء الحرب
لن يكون بني ترامب وكيم وحدهام .عىل
الصني ان تكون حارضة ،وكوريا الجنوبية
ايضا ورمبا اليابان.
عىل الرغم من اجواء التشكيك التي
اثارها كثريون حول قمة سنغافورة ،اال
ان املتفائلني شددوا عىل ان اخرتاقا كبريا
ال ميكن تحقيقه من مجرد عقد لقاء
واحد .حتى ترامب نفسه حاول ان يكون
متواضعا يف طرح تناول توقعاته من
القمة ،عندما اشار اىل ان عملية التخلص
من السالح النووي ستتطلب سنوات عدة.
لخصت مسؤولة امريكية سابقة املشهد يف

الوثيقة الشاملة
وقع دونالد ترامب وكيم جونغ اون يف سنغافورة وثيقة الخالء السالح النووي من شبه
الجزيرة الكورية.
تتحدث الوثيقة عن "ضامنات امنية" امريكية لبيونغ يانغ ،وعن عالقات جديدة بني البلدين.
ووفقا للوثيقة ،ستجري "مفاوضات الحقة يقودها وزير الخارجية االمرييك (مايك بومبيو) ومسؤول
كوري شاميل" .وتنص عىل ان "ترامب وكيم يتعهدان التعاون القامة عالقات جديدة بني امريكا
وكوريا الشاملية ،والتعاون الحالل السالم والرخاء يف شبه الجزيرة الكورية".
كام تنص عىل انه ينبغي عىل الواليات املتحدة وكوريا الشاملية الكشف عن رفات ارسى
الحرب واملفقودين.

الجزيرة السنغافورية بانه "لقاء تعارف
زائد انهاء الحرب الكورية".
املعادلة دقيقة للغاية يف شبه الجزيرة
الكورية .كثريون يعتقدون ان التخيل
لالمريكيني او غريهم ،عن السالح النووي
يعني انتحارا جامعيا بالنسبة اىل الكوريني
الشامليني .لكن عىل كثريين ان يتذكروا
ايضا ان مئات ماليني البرش يعيشون يف
جنوب رشق اسيا تحت ظالل املخاوف
الدامئة فيام الصواريخ تتطاير يف سامئهم.
من املالحظ ان تباينا ما بدأ يظهر حيال ما
يصدر من واشنطن وبيونغ يانغ .وسائل
اعالم رسمية يف كوريا الشاملية تحدثت
غداة القمة عن ان ترامب وافق عىل رفع
العقوبات املفروضة عىل كوريا الشاملية
وتقديم ضامنات امنية .اما ترامب نفسه،
فقد اعلن بعد القمة مبارشة انه سيوقف
املناورات العسكرية املشرتكة مع كوريا
الجنوبية.
كانت بيونغ يانغ تطالب واشنطن منذ
سنوات بازالة "املظلة النووية" االمريكية
التي تحمي بها كوريا الجنوبية ،وسحب
الجنود االمريكيني الـ  30الفا املتمركزين
يف الجنوب ،ووقف املناورات العسكرية
مع كوريا الجنوبية والتي تعتربها مثابة
استفزاز.
يف ترصيحاته الالحقة بعيد القمة ،مل يرش
ترامب سوى اىل مسألة وقف املناورات
العسكرية املستفزة ،ومل يتحدث عن
النقطتني االخريني .اال انه ملح اىل ان
هدفه النهايئ اعادة الجنود من هناك اىل
وطنهم.
كام حرص عىل االشارة بعد القمة اىل ان
العقوبات لن ترفع عن كوريا الشاملية،
قبل تخلصها من السالح النووي ،وهو
موقف فضفاض يحتاج اىل كثري من
التدقيق واملتابعة.
يف ظل ضبابية املشهد ،قال وزير الخارجية
االمرييك مايك بومبيو ان واشنطن تأمل
يف ان يتم نزع القسم االكرب من السالح
النووي لكوريا الشاملية يف نهاية العام
 ،2020اي بحلول نهاية الوالية الرئاسية
لرتامب ،وهو ما يبدو تنازال امريكيا
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كبريا اقله بالشكل العام ،اذ اعتادت
االدارات االمريكية املتعاقبة عىل التمسك
حرفيا ،بعبارة "النزع الكامل والتحقق
منه وال عودة عنه".
فلامذا حاول خرباء ومحللون االجابة
عن ذلك ،وعن اسباب عدم عودة ادارة
ترامب اىل اتفاقات سابقة وموقعة ابرمت
مع كوريا الشاملية ومل تستمر ،وبالتأكيد
مل تتضمن عبارة القسم االكرب من الرتسانة
النووية؟
يذهب هؤالء اىل خالصات ،لعل من ابرزها
ان ترامب بدأ حتى يف اثناء وجوده يف
قمة الدول السبع الكربى يف كندا ،عشية
قمة سنغافورة ،متعجال الذهاب اىل لقاء
كيم جونغ اون ،والسعي اىل ابرام صفقة.
قال الرئيس االمرييك خالل وجوده يف كندا
"لن اض ّيع الوقت وال اريد ان اض ّيع وقته
(كيم جون اون) .ساعرف منذ الدقيقة
االوىل ما اذا كان يف االمكان ابرام صفقة".
بحسب صحيفة "نيويوركر" االمريكية ،فان
ترامب كان يف حاجة اىل نجاح ما يف قمة
سنغافورة ،اكرث مام يحتاج اليه كيم جونغ
اون .الفشل املدوي الذي رضب قمة
مجموعة السبع الكربى يف كندا ،جعل
الرئيس االمرييك يبدو يف حاجة اىل نجاح
ديبلومايس كبري يغطي به االخفاق يف
التفاهم مع ابرز حلفاء الواليات املتحدة،
اي بريطانيا ،فرنسا ،املانيا ،ايطاليا ،اليابان
وكندا.
الصورة الشهرية لرتامب مكتف اليدين
امام املستشارة االملانية انجيال مريكل
ويقف اىل جانبه مستشاره لالمن القومي
جون بولتون بوجهه العبوس ،فيام زعامء
القمة يتحلقون حوله بوجوه مرتبكة،
تعني من بني ما تعنيه ،ان العامل بالنسبة
اىل ترامب قد تغري .يف هذه القمة نفسها
طالب الرئيس االمرييك حلفاءه الغربيني
بالسامح بعودة روسيا اىل املجموعة،
لكنهم رفضوا.
ترامب يحاول ترسيخ صورة رجل
االنجازات ،ولو عىل طريقة الصفقات.
وهو اذ يقوم بذلك ،يعيد صياغة شكل
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والدول االخرى .يف ايار  ،2018انسحب
من االتفاق النووي الدويل مع ايران،
متخليا حتى عن حلفائه االخرين من
رعاة االتفاق ،بريطانيا وفرنسا واملانيا،
باالضافة اىل روسيا والصني .يقول خرباء
االن ان ترامب يريد اتفاقا ايرانيا جديدا
خاصا به ،يحمل اسمه وبصامته السياسية
كانجاز الدارته.
النائب االمرييك السابق بيل ريتشاردسون
الذي سافر  8مرات اىل بيونغ يانغ
خالل عرشين سنة ،قال ان "ترامب
يحتاج اىل نرص اكرث مام يحتاج اليه
كيم جون اون ،بالنظر اىل االزمة االخرية
مع حلفائنا يف كندا ،والحرب التجارية
التي تلوح ،والتحقيقات االمريكية يف
الدور الرويس يف االنتخابات الرئاسية
االمريكية ،وفشل الكونغرس يف االتفاق
حول قضايا الرعاية الصحية والهجرة.
الزعيم الكوري الشاميل يف املقابل،
حصل بالفعل عىل ما يريده .االجتامع
بالرئيس االمرييك يعزز هيبة حكمه يف
الداخل ،ويجعله العبا دوليا".

ترامب يحتاج الى انتصار
بعد فشل قمة السبع
العامل ولو عرب "تويرت" وعىل منت الطائرة
الرئاسية "اير فورس وان" ،ليهاجم الدولة
االقرب اىل الواليات املتحدة ،اي كندا،
الن رئيس الوزراء جاستني ترودو انتقد
التعريفات الجمركية االمريكية معتربا انها
اهانة.
يف الطريق اىل لقاء كيم جونغ اون ،كان
ترامب يدرك ان ما جرى يف قمة السبع،
ميثل اسوأ نهاية لقمم هذه املجموعة
التي تتحكم بنصف االقتصاد العاملي،
منذ تأسيسها يف العام  .1975لهذا ينبغي
ان يعود بانجاز ما ،ولو كان مبهام ،من
سنغافورة.
يف بال ترامب ايضا سلسلة النكسات التي
الحقها بالعالقات مع االصدقاء والحلفاء

التسلسل
الزمني نوويا

يشء ما انكرس يف جدار آخر جبهات الحرب الباردة.

يعتقد ان الربنامج النووي لكوريا الشاملية
بدأ يف العام  ،1962حني اطلقت اسرتاتيجيا
التحصني الكيل التي كانت مثابة بداية حقبة
العسكرة الشاملة للبالد.
يف العام  ،1963طلبت كوريا الشاملية من
االتحاد السوفيايت املساعدة لتطوير اسلحة
نووية ،لكن موسكو رفضت .كام طلب
الكوريون الشامليون من الصني ذلك ،لكنها
رفضت .يف املقابل ،وافقت موسكو عىل
تدريب علامء ومهندسني من كوريا الشاملية
لتطوير برنامج نووي سلمي.
بحسب الئحة اعدتها صحيفة "الغارديان"
الربيطانية ،هذه ابرز املحطات يف التحول
النووي لكوريا الشاملية منذ الثامنينات:
• يف العام  ،1986اطلقت كوريا الشاملية مفاعال
نوويا بطاقة  5ميغاواط يف موقع يونغبيون ،بعد
 7سنوات من انشائه مبساعدة االتحاد السوفيايت.

• يف العام  ،1993اعلنت كوريا الشاملية عن
نيتها االنسحاب من معاهدة عدم انتشار
االسلحة النووية ،ثم تراجعت عن هذه
الخطوة.
• يف العام  ،1994وقعت كوريا الشاملية
واالمم املتحدة عىل اتفاق يقيض باغالق
بيونغ يانغ مفاعل يونغبيون الذي يعمل عىل
البلوتونيوم ،يف مقابل مساعدتها يف انشاء
مفاعلني نوويني جديدين خاصني بتوليد
الكهرباء.
• يف العام  ،2002الرئيس االمرييك جورج
بوش االبن يصف كوريا الشاملية وكذلك
ايران والعراق بـ"محور الرش".
• يف العام  2003انسحبت بيونغ يانغ من
معاهدة عدم انتشار االسلحة النووية.
• يف العام  ،2005اعلنت كوريا الشاملية
امتالكها اسلحة نووية.

• يف العام  ،2006اجرت بيونغ يانغ تجربة
تحت االرض لقنبلة نووية.
• يف كانون االول  ،2011اعلن وفاة زعيم
البالد كيم جونغ ايل وخلفه كيم جونغ
اون.
• يف العام  2013اجرت كوريا الشاملية تجربة
نووية ثالثة واوسع نطاقا من التجربتني
السابقتني.
• يف العام  ،2015اكد كيم جونغ اون نجاح
كوريا الشاملية يف تصنيع قنبلة هيدروجينية،
لكن الواليات املتحدة اعربت عن شكوكها يف
امتالك بيونغ يانغ االجهزة النووية الحرارية
املطلوبة.
• يف بداية العام  ،2016نفذت كوريا
الشاملية اختبارا عىل قنبلة هيدروجينية،
وبعدها باشهر قليلة ،اثارت الشبهات باجراء
تجربة نووية خامسة.

• يف العام  ،2017اعلن كيم جونغ اون
انه سيخترب صاروخا يف مقدوره استهداف
الواليات املتحدة .ثم اعلنت بيونغ يانغ ،ان
هذا الصاروخ قابل للتزود رأساً نوويا .يف متوز
من العام ذاته ،اكدت نجاح اختبار صاروخ
باليستي عابر للقارات ،فيام اكد خرباء
ان صواريخ كوريا الشاملية قد تستهدف
نيويورك .وفيام هدد ترامب بـ"النار والغضب
اللذين مل يشهدهام العامل" ،ردت كوريا
الشاملية بصاروخ يف اجواء اليابان .بعد شهر
تم رصد هزة ارضية يف كوريا الشاملية تبني
الحقا انها نتجت من تجربة نووية سادسة.
• يف  29ترشين الثاين  ،2017اعلنت كوريا
الشاملية نفسها قوة نووية كاملة النطاق،
وذلك بعد اختبار صاروخ باليستي عابر
للقارات حديث يستطيع استهداف اي
منطقة يف الواليات املتحدة.
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ألعابه مشروعة ...ولكن ألسباب إقتصادية وسياحية

القمار جريمة إذا تجاوز القانون واألمن العام يكافحها

معظم الدول ترشع عددا محدودا من اندية القامر ،يرتادها من يتجاوز دخلهم
حدا معينا ،الهداف اقتصادية وسياحية وترفيهية .عدا ذلك القامر جرمية ،ويتسبب
يف كوارث انسانية واجتامعية واقتصادية .املديرية العامة لالمن العام تويل ملف
مكافحة جرامئه اعىل درجات االهتامم حامية لالمن االجتامعي .اخريا ،اوقفت
شبكة تستدرج الطالب الجامعيني ،االثرياء تحديدا ،وتسلبهم امواال طائلة بطرق
احتيالية منظمة
يؤكد علامء النفس ان ادمان القامر ،كادمان
املخدرات والكحول ،يخفي يف طياته مرضا
نفسيا .له عالجات خاصة تساعد عىل
التخلص منه ،ابرزها املحادثات التحفيزية
والعالج السلويك املعريف .عدد كبري من اهم
املستشفيات يف العامل ،كمستشفى باستور
يف مدينة نيس الفرنسية عىل سبيل املثال،
استحدثت اقساما متخصصة بعالج املدمنني
عىل القامر.
ما رأي القانون اللبناين بالقامر عموما؟ اية
العاب قامر او العاب تسلية مباحة يف بعض
او يف كل االماكن؟ اي وضع خاص لكازينو
لبنان؟ ماذا عن شبكة القامر املنظمة التي
وقعت يف قبضة االمن العام؟.

 632منه العاب القامر بانها" :هي التي
يتسلط فيها الحظ عىل املهارة او الفطنة".
واضاف" :تعد خاصة العاب مقامرة الروليت
والبكارا والفرعون والبتي -شفو والبوكر
املكشوف ،وكذلك االلعاب التي تتفرع عنها
او متاثلها بصورة عامة".
وحدد يف املادتني  643و 644العقوبات
كااليت:
• يعاقب بالحبس من ثالثة اشهر اىل سنتني
وبالغرامة من مئتي الف لرية اىل مليوين
لرية ،كل من توىل محال للمقامرة او نظم
العاب مقامرة ممنوعة سواء يف محل عام
او مباح للجمهور او يف منزل خاص اتخذ
لهذه الغاية .وكذلك الرصافون ومعاونوهم
واملدراء والعامل واملستخدمون .يستهدف
املجرمون منع االقامة ،واذا كانوا غرباء
استهدفوا بالطرد من البالد اللبنانية .تصادر
فضال عن االشياء التي نتجت من الجرم او
استعملت او كانت معدة الرتكابه ،االثاث
وسائر االشياء املنقولة التي فرش املكان
وزين بها .وميكن القضاء االمر باقفال املحل.
• يعاقب بغرامة من خمسني الف لرية اىل
اربعمئة الف لرية ،كل شخص اشرتك يف
اللعب يف االماكن املذكورة اعاله او فوجئ
فيها يف اثناء اللعب.

قانون العقوبات

الكهربائية وغري الكهربائية

بني املبدأ واالستثناء

املبدأ ان قانون العقوبات اللبناين وقوانني
اخرى كقانون االت اللعب الكهربائية وغري
الكهربائية ،تج ّرم العاب القامر عموما
وتعاقب عليها .االستثناء هو ان بعض
القوانني والقرارات االخرى ،كقانون الرتخيص
لرشكة كازينو لبنان باستثامر العاب القامر،
وقرار تنظيم الرتخيص بالعاب التسلية يف
لبنان وغريه ،يبيحون بعض العاب القامر
والعاب التسلية يف اماكن معينة وضمن
ضوابط ورشوط محددة.
قانون العقوبات الصادر باملرسوم االشرتاعي
رقم  340تاريخ  1اذار 1943ع ّرف يف املادة

نص قانون "اعتبار االت اللعب الكهربائية
او غري الكهربائية التي تدار آليا او باية

وسيلة اخرى العاب قامر" ،الصادر بتاريخ
 1شباط  1961يف مادته االوىل عىل انه:
"تعترب العاب قامر ممنوعة جميع االلعاب
التي تجري بواسطة االالت الكهربائية او غري
الكهربائية التي تدار آليا ،بعد وضع احدى
قطع النقد فيها ،او اية مادة اخرى ،او باية
وسيلة كانت ،ومينع استرياد هذه االالت
واقتناؤها وتشغيلها مهام كانت الغاية التي
اعدت لها".
ويف مادته الثانية حدد العقوبات التي ترتتب
عند مخالفة هذه االحكام ،حيث نصت" :كل
مخالفة الحكام املادة االوىل من هذا القانون
تع ّرض مرتكبها اىل عقوبة الحبس من ثالثة
اشهر اىل سنتني والغرامة من مئة اىل الف
لرية .ميكن ان يفرض عىل مخالفي احكام
املادة االوىل تدبري منع االقامة واقفال املحل
الذي حصلت فيه املخالفة .تصادر يف جميع
االحوال االالت واالشياء التي استعملت او
كانت معدة الرتكاب املخالفة ،وتصادر ايضا
املفروشات وسائر االشياء املنقولة التي فرش
وز ّين بها مكان املخالفة".
ويف مادته الثالثة ،حدد العقوبات التي
تطاول الالعبني بتلك االالت ،حيث جاء
فيها" :يعاقب الالعبون باالالت املشار اليها
يف املادة االوىل ومن شاركهم اللعب بها،
بعقوبتي الحبس والغرامة املنصوص عليها
يف املادة الثانية او باحدى هاتني العقوبتني".
وقد استثى هذا القانون من تطبيق هذه
االحكام كازينو لبنان ،حيث اقتنائها من
قبله او اللعب فيها ضمنه ،مرشوع.

العاب التسلية

يف  4ايار  1991صدر عن وزير الداخلية
والبلديات قرار يحمل الرقم  142تحت
عنوان "تنظيم الرتخيص بالعاب التسلية يف
لبنان" ،عدد فيه العاب التسلية املمنوعة
واملسموحة مبوجب ترخيص اداري ،كااليت:
اوال ،االلعاب املمنوعة:

يف جميع االماكن العامة من مقاه او نواد او
صاالت .هي من جهة اوىل العاب الفليربز
التالية :السلوت عادي والكرتوين عىل انواعه،
البوكر هوبر (التي تعطي كسبا نقديا صادرا
عنها) ،الروليت عىل انواعها ( 12منرة و36
منرة) ،السباق ،البالك جاك .ومن جهة
ثانية العاب القامر التالية :الروليت ،البكارا
بانواعها ( بانتو -نبكو طاير -طيار نبكو)،
بالك جاك ،بوكر امرييك ،جينا جينا ،البارصة
الحلبية ،السيف ،السبعة ونصف ،الطبة،
الزهر ،البوكر املستورة.

ثانيا ،االلعاب املسموحة برتخيص:

وذلك يف جميع االماكن العامة من مقاه او نواد
او صاالت .هي من جهة اوىل العاب الفليربز
التالية :الفيديو (صواريخ وطائرات وسيارات
وموتوسيكل وغريها) ،الفليربز ،البيبي فوت،
البليار ،البينغ بونغ ،الولنغ ،اكسرتا بول ،البوكر
فيديو ،البينغو .ومن جهة ثانية العاب الورق
التالية :البارصة ،البندورة ،الطرنيب ،الليخة،
البيزنك ،الفيديو ،الزيرو ،السكاميل ،الروالنس،
الدومينو ،طاولة الزهر ،االربعمية.
تجدر االشارة انه يرخص بالعاب الورق
املسموحة يف املقاهي العادية والعاب
التسلية الكهربائية فليربز وما شابهها بقرار
من املحافظ .يف حني يرخص بالعاب البينغو
والعاب الورق يف االندية والصاالت املخصصة
لهذه الغاية ،بقرار من وزير الداخلية
والبلديات.

الكازينو...استثناء

يك ال نسرتسل يف استعراض كل النصوص
القانونية املتعلقة مبوضوع كازينو لبنان
وهي كثرية ،من املفيد التوقف عند ابرز ما
يتصل منها مبوضوعنا ،كااليت:
اوال :يف  4اب  1954صدر قانون القامر ،الذي
كان مثابة مقدمة النشاء كازينو لبنان الحقا.

ثانيا :يف  29حزيران  1995صدر املرسوم
رقم  6919الذي قىض بالرتخيص لرشكة
كازينو لبنان باستثامر العاب القامر بصورة

استثامر العاب القامر حرصي لكازينو لبنان.

علماء النفس
يؤكدون ان ادمان القمار
مرض نفسي

حرصية يف نادي القامر يف املعاملتني.
حدد القانون مدة االستثامر بثالثني سنة.
ونص عىل انه عند انتهاء مدة الرتخيص
ونهاية عقد االستثامر تعود ملكية جميع
العقارات القائم عليها نادي القامر يف
املعاملتني واملنشآت التابعة له وكذلك
جميع املنشآت والتجهيزات القامئة او
التي ستقام عىل هذه العقارات اىل الدولة
اللبنانية.

املراهنات

اجاز العديد من القوانني اللبنانية انشاء
اندية للمراهنات (كاندية مراهنات
ميدان سباق الخيل ،اندية صيد الحامم
واملراهنات عليها ،الخ ،)...مبوجب ترخيص
من السلطة املختصة (وزير املال ،محافظ
مدينة بريوت ،الخ )...وذلك ضمن ضوابط

ورشوط محددة .اذا خالفت االندية غري
املرخصة من جهة اوىل االصول االدارية،
سيرتتب عىل الفاعلني غرامات وعقوبات
معينة .ومن جهة ثانية ،ان افعالها تلك
غري املرخصة غالبا ما ينطبق عليها تعريف
قانون العقوبات اللعاب القامر ،وهو انها:
"هي التي يتسلط فيها الحظ عىل املهارة
او الفطنة" .بالتايل ،هي تشكل انذاك افعاال
جرمية يعاقب عليها قانون العقوبات،
بالعقوبات املفصلة اعاله.

الوسائل االلكرتونية

املراهنات عرب وسائل االتصاالت االلكرتونية
مباحة قانونا ضمن ضوابط ورشوط معينة
نص عليها القرار رقم 373/1الصادر يف 19
اذار  ،2009الذي جاء فيه ما معناه انه
يفرض عىل كل شخص معنوي او حقيقي
يرغب يف اجراء مسابقة او لعبة حظ عرب
االتصاالت االلكرتونية ( اي بواسطة وسائل
االتصال كالهاتف الخليوي او الثابت او
االنرتنت او بواسطة الرسائل القصرية ،)SMS
ان يتقدم من مديرية اليانصيب الوطني يف
بريوت بطلب للحصول عىل ترخيص يحدد
فيه نوع املسابقة او لعبة الحظ وتاريخ
البدء باجرائها وتاريخ السحب والكلفة
االضافية لكل دقيقة تخابر والجوائز

47

48

عدد  - 58تموز 2018

عدد  - 58تموز 2018

الجامعيني االثرياء تحديدا ،عرب فتيات
جميالت يقمن بنسج عالقات معهم
تتطور نحو مامرسة الجنس ومن ثم اىل
العاب القامر وتعاطي املخدرات بشكل
مدروس ومنظم ،ليبدأ عربها سلبهم
امواال طائلة بطرق احتيالية منظمة .بعد
التحقيق معهم يف ارشاف النيابة العامة
املختصة ،متت احالتهم اىل القضاء ،وهم
االن قيد املحاكمة.

املسؤولية شاملة

االت اللعب الكهربائية او غري الكهربائية تعد قامرا.

التي سينالها الرابحون .يعطى الرتخيص
بقرار من وزير املال بناء عىل اقرتاح لجنة
اليانصيب الوطني.

اعامر املسموح دخولهم

بالنسبة اىل كازينو لبنان ،نصت املادة
 7من قانون القامر الصادر يف  4اب
 1954عىل انه" :يحظر دخول النادي
اي كازينو لبنان -عىل الذين مل يتمواالحادية والعرشين من عمرهم وعىل
موظفي الدولة والبلديات ورجال الجيش
واملستخدمني املدنيني فيه وعىل االشخاص
املقيمني يف لبنان الذين يقل دخلهم املرصح
به للدوائر املالية عن  150الف لرية لبنانية
سنويا  -اصبح مبوجب عقد االستثامر
املوقع بني الدولة اللبنانية والكازينو ال
يقل عن مئة ضعف الحد االدىن الشهري
لالجور -وعىل اللبنانيني واالجانب الذين
هم امناء صناديق املصارف واملؤسسات
املالية والتجارية والصناعية.
بالنسبة اىل بقية االلعاب خارج اطار
الكازينو ،اي املباحة يف جميع االماكن
العامة من مقاه او نواد او صاالت ،حدد
عدد من القوانني وقرارات الوزراء اعامرا
مختلفة ،تضاربت االراء حول بعض اطرها
وتفسرياتها القانونية يف بعض الحاالت.
غري ان الرأي شبه مستقر عىل اعتبار ان

االمن العام اوقف شبكة
منظمة تستهدف طالب
الجامعات االثرياء

دخول اماكن التسلية الخفيفة( ،كالعاب
البيبي فوت ،والبليار الخ )...مباح ملن
يتجاوز عمره الـ 16سنة .يف حني ان دخول
اماكن التسلية غري الخفيفة (كالعاب
البوكر فيديو ،لعبة ورق االربعمية الخ)...
مباح ملن يتجاوز عمره  18سنة .وهذا ما
نصت عليه املادة  16من القرار رقم 142
الصادر يف  4ايار  ،1991التي اضافت" :كام
يرسي هذا املنع عىل العسكريني اىل اي
سلك انتموا ما مل يكونوا مكلفني مبهمة
رسمية".

يف قبضة االمن العام

منذ ما يقارب ثالثة اشهر ،متكن مكتب
شؤون املعلومات يف املديرية العامة لالمن
العام من توقيف شبكة منظمة ،تنشط
داخل لبنان وخارجه وتضم طالبا جامعيني
بني صفوفها ،تقوم باستدراج الطالب

تتوزع مسؤولية قمع العاب القامر
والتسلية غري املرشوعة ،مبختلف انواعها،
عىل جهات عدة :البلديات والقامئقامون
واملحافظون ومختلف الوزارات املعنية
هي السلطات االدارية التي اعطاها
القانون حق قمع مخالفات القانون
ضمن حدود صالحياتها ،وتنظيم محارض
باملخالفني ،او اصدار القرارات االدارية
باالقفال وسواها .السلطات القضائية
هي صاحبة الصالحية ملالحقة املجرمني
وتوقيفهم ومن ثم محاكمتهم .اشخاص
الضابطة العدلية واجبهم ابالغ القضاء
عن كل فعل جرمي علموا به وتنفيذ
تعليامته ،وان يقبضوا عىل كل مجرم
ارتكب جرمية مشهودة.
طبعا ال ننىس الدور املهم لالهل ،وادارات
املدارس والجامعات ،ووسائل االعالم،
وجمعيات املجتمع املدين وغريهم.
امام هذه الحقائق ،حقيقة مرة تفرض
نفسها ،هي تفيش ظاهرة القامر املخالف
للقانون يف املجتمع اللبناين بشكل كبري
يتسبب بكوارث انسانية واجتامعية
واقتصادية .املديرية العامة لالمن العام،
حرصا منها عىل االمن االجتامعي ،تويل
هذا امللف اهتامما استثنائيا وتقوم
بواجباتها اىل اقىص حد ممكن ضمن حدود
صالحياتها ،وهي تدق ناقوس الخطر امال
يف ان تتحمل كل سلطة وجهة رسمية
وغري رسمية ،مسؤولياتها عىل اكمل وجه
امام القانون ،واملجتمع ،ومصلحة العائلة
اللبنانية ،ومستقبل االجيال الصاعدة،
وامام التاريخ.
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تحقيق
مركز المتن اإلقليمي نموذج مباني األمن العام المستقبل ّية

اللواء إبراهيم :نعمل على تسليم األجيال وطنًا أفضل

لسببني اثنني تم نقل مركز امن عام املنت االقليمي من شارع البلدية يف الجديدة اىل شارع غلوبل يف نيو جديدة .اولهام تأمني مكان
اوسع يسمح بتسهيل انجاز معامالت املواطنني املتزايدة ،وثانيهام التحديث والتطوير .املبنى الجديد مصمم وفق احدث املعايري
االدارية والخدماتية ،مبا يراعي ايضا اوضاع ذوي االحتياجات الخاصة .انه املبنى النموذجي ملباين االمن العام املستقبلية
يف  16نيسان  2018بدأ العمل رسميا
يف املبنى الجديد ملركز امن عام املنت
االقليمي ،الذي يضم مركزا للتدريب
الوطني الخاص باالمن العام ،ومركزا
لدائرة االمن القومي -شعبة جبل لبنان.
يف  31ايار املايض ،تفقد املدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم املركز
الجديد يرافقه عدد من ضباط املديرية
العامة لالمن العام ،وكانت يف استقباله
شخصيات اجتامعية ورؤساء بلديات
وفعاليات.
استهل اللواء ابراهيم زيارته بجولة مع
الحارضين عىل كل اقسام املبنى وطبقاته،
واطلع عىل حسن سري العمل فيه ،مثنيا
عىل جهود ضباطه وعنارصه يف خدمة
املواطنني والسهر عىل امنهم ،متحدثا اىل
اصحاب معامالت صودف وجودهم يف
داخله.
رصح لوسائل االعالم "ان هذا
بعد الجولة ّ
املركز يشكل منوذجا للتكامل بني الدولة
واملجتمع املدين ،واي مركز لالمن العام
سيبنى من االن فصاعدا سيكون توأما
لهذا املركز الذي نحن موجودون فيه
االن".
اضاف" :بعدما قمنا بالجولة واطلعنا عىل
كل التسهيالت التي امنّاها للمواطن،
نستطيع القول اننا نفتخر بهذا املركز
الذي هو من ضمن خطة اسرتاتيجية
وضعتها املديرية العامة لالمن العام
لتحسني اداء االدارة يف املديرية".
وتابع" :كام قلت للسادة رؤساء البلديات،
انجز هذا املركز باموال البلديات ،وبالتايل
هو مركز لبناين  ،%100ومل نتلق مساعدة
النجازه من اي دولة صديقة او غري

صديقة .هو مركز بني باموال اللبنانيني
وسيكون يف خدمة اللبنانيني".
قبل مغادرته اجتمع برؤساء البلديات
الحارضين وهم :رئيس بلدية الجديدة
انطوان جبارة ،الدكوانة انطوان شختورة،
سن الفيل نبيل كحالة ،برج حمود مارديك
بوغوصيان ،انطلياس اييل ابوجودة،
جل الديب رميون عطية ،بصاليم جورج

اللواء ابراهيم :شراكتنا
وثيقة مع االدارات املحلية
واملجتمع املدني

سمعان ،بياقوت عصام زينون ،متوجها
اليهم واىل كل من ساهم يف انجاز املبنى
بالشكر الكبري ،ومؤكدا حرص املديرية
العامة لالمن العام "عىل امليض قدما يف
السهر عىل امن الوطن واملواطنني ،وتأمني
ارقى خدمة عامة للبنانيني واالجانب مبا
يعكس صورة لبنان الحقيقية ،وتحقيق
التطوير والتحديث يف كل مكاتبها
ودوائرها ومراكزها بجهودها الخاصة من
جهة اوىل ،بالتعاون والرشاكة مع املواطنني
واالدارات املحلية وقوى وهيئات املجتمع
املدين وسواهم من جهة ثانية ،يك نسلم
اجيالنا املقبلة مؤسسة افضل ووطنا افضل
مام تسلمناه نحن من االجيال السابقة".
"االمن العام" شاركت اللواء ابراهيم
والحارضين جولتهم عىل املبنى الجديد،
والتقت رئيس املركز الرائد انطونيوس القزي.

اللواء عباس ابراهيم يجول يف ارجائه.

يستمع اىل رشوحات اعامل املركز.

■ ما اسباب استحداث مقر جديد ملركز
املنت االقليمي؟
□ يف املايض كان العقار املخصص للمركز

كافيا الستقبال املعامالت وانجازها .لكن،
منذ سنوات ،بفعل تزايد عدد الوافدين
من سوريا جراء الحرب الدائرة هناك،

جبارة :نفخر بهذا املبنى
النموذجي ضمن نطاق بلديتنا

املبنى الجديد ملركز امن عام املنت االقليمي.

قدمت بلدية الجديدة ـ البورشية  -السد االرض التي شيد عليها املبنى ،وكانت من اكرب
املساهمني يف تشييده وتجهيزه.
"االمن العام" التقت رئيسها انطوان جبارة وسألته عن دافع البلدية اىل هذا التعاون
الكبري مع املديرية العامة لالمن العام؟ فاجاب" :ما دفعنا اىل القيام بهذه الخطوة هو
املصلحة الوطنية العامة ،والثقة الكبرية بشخص اللواء عباس ابراهيم كوننا نعلم ان كل
ما نقدمه سيستثمر ملصلحة املواطنني فعال ال قوال .عندما يكون هناك رجال وطنيون
امثاله نضع كل امكاناتنا يف خدمة دولتنا .وما مشهد تعاون معظم رؤساء بلديات املنت
وقوى املجتمع املدين مع االمن العام سوى اصدق تعبري عام اقوله".
تابع" :نفخر ان يكون هذا املبنى الحديث النموذجي قد شيد ضمن نطاق بلديتنا،
ونحن نتطلع دامئا اىل تأمني كل ما يسهل حياة مواطنينا عىل كل الصعد ويف جميع
مجاالت حياتهم اليومية".

تزايد عدد املعامالت عىل نحو غري مسبوق
ووصل اىل حدود  1500معاملة يف اليوم ،ما
جعل املركز يواجه مشكالت عدة ،ابرزها
عدم مقدرة مكاتبه عىل استيعاب هذه
االعداد الهائلة ،واستحالة زيادة عديد
املوظفني ضمن غرف محدودة ،فضال عن
الزحمة التي يعاين منها املواطنون خالل
انجاز معامالتهم .امام هذا الواقع ،اتخذ
اللواء ابراهيم انذاك قرارين :االول آين
وقىض باستحداث مركز خاص بالوافدين
السوريني تخفيفا للزحمة ،فتم استحداث
مركز امن عام برج حمود يف  8حزيران
 .2015الثاين اسرتاتيجي قىض بالسعي
اىل استحداث مبنى جديد ملركز املنت
االقليمي يتسع لالعداد املتزايدة من
املواطنني ،وللزيادة الدميوغرافية املتوقعة
خالل السنوات املقبلة .بناء عليه ،تم
تأمني االرض الالزمة لتشييد املبنى الذي
نحن فيه اليوم ،وهي مقدمة من بلدية
الجديدة مشكورة .من ثم جرى تأمني
التمويل الالزم النجاز املرشوع وتجهيزه.
فكان اليوم هذا املبنى الضخم ،الحديث
والنموذجي ،الذي نحن فيه.
■ هل توقفتم عن استقبال معامالت
املواطنني وانجازها يف اثناء عملية االنتقال
من املبنى القديم اىل الجديد؟
□ قطعا ال .انجزنا عملية االنتقال خالل
يومي السبت واالحد ،اي يومي عطلة
رسمية ،من دون ان نتأخر لحظة واحدة
يف استقبال وانجاز معامالتهم .جميع
املواطنني ابدوا اعجابهم بهذا االنجاز
الذي مل يعتادوه من قبل يف معظم
االدارات الرسمية االخرى.
■ اللواء ابراهيم اشار يف كلمته اىل ان
هذا املبنى هو منوذج ملباين االمن العام
املستقبلية ،كيف توضح لنا ذلك؟
□ التفسري العمالين لهذه العبارة يتمثل
يف ان هذا املبنى سيتم اعتامد هيكليته
وتقسيامته ومواصفاته عند تشييد اي
مبنى جديد لالمن العام يف املستقبل .يف
السابق كنا نستأجر مباين معينة ونقوم
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باعادة تأهيلها ،بالتايل كانت مساحاتها
وتوزيع الغرف فيها محددة سلفا وال
ميكن تعديلها مبا يخالف خرائط البناء
والقوانني .مثال كان اللواء ابراهيم يشدد
عىل رضورة تخصيص مداخل خاصة بذوي
االحتياجات الخاصة يف كل املراكز ،ولكن
هذا االمر كان يصطدم عمليا بعقبات
قانونية عدة .اما اليوم ،فنحن قمنا
بهندسة هذا املبنى عىل مقاس الحاجات
االدارية والخدماتية واالمنية والحقوقية
لعمل االمن العام.
■ كيف تتوزع االعامل ضمن طبقات
املبنى السبع؟
□ الطبقة السفلية مخصصة كمرآب
لالليات العسكرية ،كام تتضمن بعض
الغرف الخاصة باللوازم اللوجستية.
الطبقة االرضية مخصصة الستقبال
املعامالت وتسليمها بالطرق املمكننة .مع
االشارة اىل ان تسليم املعامالت للمواطنني
يستمر حتى الساعة السابعة مساء ،كل
ايام العمل خالل االسبوع .كام اننا نستمر
يوم السبت ،عىل الرغم من كونه يوم
عطلة رسمية ،بتسليم جوازات السفر
املنجزة اىل املواطنني تسهيال المورهم.
تتضمن الطبقة ايضا نظارتني متطابقتني
مع اعىل معايري حقوق االنسان املعتمدة
عامليا ،االوىل مخصصة للرجال والثانية
للنساء املوقوفني موقتا يف انتظار
تسليمهم اىل القضاء املختص .اضافة اىل
كافيرتيا تحوي كل ما ميكن ان يحتاج اليه
املواطنون الذين ينجزون معامالتهم ،مع
اربع االت تصوير لترسيع العمل ،وامكان
سحب صور املستندات التي يحملونها
عىل هواتفهم بكل الطرق االلكرتونية
الحديثة ،بشكل فوري.
• الطبقة االوىل مخصصة لشعبة العرب
واالجانب والفئات الخاصة التي تتضمن
 15كونتوارا مخصصة الستقبال معامالت
املواطنني ،اضافة اىل غرفة مخصصة
ملعامالت الوافدين السوريني التي تنجز
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مجتمعا مع رؤساء بلديات متنية.

• الطبقة الثالثة لشعبة التحقيق
واالستقصاء.
• الطبقة الرابعة لدائرة االمن القومي-
شعبة جبل لبنان.
• الطبقتان الخامسة والسادسة
مخصصتان كمقر ملركز التدريب الوطني
الخاص باالمن العام ،وتضامن عددا من
قاعات التدريب .تجدر االشارة اىل ان
املركز مامثل ،عديدا وعتادا وبرامج،
الحدث مراكز التدريب املوجودة يف
فرنسا وامريكا وبريطانيا وغريها من
الدول املتقدمة يف املجالني العسكري
واالمني.

داخل املركز.

رئيس مركز امن عام املنت االقليمي الرائد انطونيوس القزي.

مواطنون ينجزون معامالتهم.

صورة لبنان الراقية
االصداء االيجابية التي رافقت افتتاح املبنى الجديد وتعابري االعجاب مبواصفاته النموذجية،
ترجمت بالكثري من اتصاالت ورسائل الشكر وردت اىل املديرية العامة لالمن العام ،وادارة
مجلة "االمن العام" .نشري اىل احدها من رئيس رابطة طالب العمل يف لبنان مارون االسمر
كتب فيها" :املبنى الجديد لالمن العام يف جديدة املنت ،قطعة هندسية رائعة تجمع الذوق
والرقي بالفن املعامري ،اىل درجة يشعر فيها املواطن بأنه يف زيارة متحف او معرض ال ملركز
امني .ما كان هذا املبنى لوال سعي رجل املهامت الصعبة سعادة املدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم ،رجل العبقرية يف االدارة االمنية ،والنجاح يف تنفيذ املخططات املنقذة
للبنان ،واملحبطة لكل مؤامرات االرهاب ،ومحاوالت رضب السلم االهيل".

نطاق عمل املركز
الجديدة ،نيو الجديدة ،املكلس ،جرس الباشا ،سن الفيل ،الدكوانة ،السبتية ،الروضة ،نيو
روضة ،البورشية ،سد البورشية ،الفنار ،برج حمود ،النبعة ،الزلقا ،جل الديب ،انطلياس،
ضبيه ،بياقوت العقبة ،بصاليم ،قرنة شهوان ،النقاش ،الرابية ،عوكر ،مزرعة يشوع ،ديك
املحدي ،بيت الشعار ،قرنة الحمرا ،بيت الككو -الحبوس ،عني عار ،عني علق ،العطشانة،
زوق الخراب ،حارة البالنة ،املطيلب ،الفريكة ،البياضة ،برمانا ،املنصورية ،بيت مري ،روميه،
ضهر الصوان ،عني سعاده ،دير طاميش ،بحنس ،بعبدات.

التدقيق يف املراجعات.

يف املركز ،عىل اعتبار ان معظم معامالتهم
تنجز يف مركز امن عام برج حمود
املخصص لهم حرصا.
• الطبقة الثانية خصصت لرئاسة املركز،

وشعبة امانة الرس ،اضافة اىل شعبة
الجوازات اللبنانية التي تتضمن ايضا
 15كونتوارا مخصصة الستقبال معامالت
املواطنني.

■ ما هي مواصفات املبنى؟
□ تبلغ مساحته الداخلية  2625مرتا
مربعا ،مبعدل  375مرتا لكل طبقة.
يتضمن مصعدين حديثني ومداخل
خاصة لذوي االحتياجات الخاصة
مبا يراعي حقوقهم بشكل كامل.
كل مكاتبه مجهزة باحدث اللوازم
اللوجستية ،ووسائل التدفئة والتربيد،
واحدث اجهزة الكمبيوتر وبرامج العمل
الحديثة ،واالالت البيومرتية الخاصة
بانجاز الجوازات اللبنانية واالقامات،
مع مرآبني لركن السيارات .كام يضم
يف كل طبقاته صاالت انتظار مجهزة
مبقاعد مخصصة للمواطنني املنتظرين
انجاز معامالتهم ،اضافة اىل صالة انتظار
احتياطية يف الطبقة االرضية الستخدامها
يف اوقات ذروة الزحمة .مبجرد دخول
املواطن اىل اي شعبة يف املركز يأخذ رقام
بايصال يقتطعه من الة موجودة عىل
مدخل الشعبة ،لتتم مناداته برقمه يف ما
بعد من خالل شاشات كبرية موجودة يف
اعىل الصالة التي ينتظر دوره فيها.
الكهرباء مؤمنة  24/24ساعة .يف
اختصار ،املبنى مبساحته ومواصفاته
يعترب من بني احدث مباين الدولة
اللبنانية ،واكرثها مراعاة الفضل معايري
الخدمة يف يومنا هذا.
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أبحاث
جرائمه تنتهك كرامة اإلنسان وتؤذي جسده وعقله

مكافحة "العنف األسري" من أولويات األمن العام

العنف االرسي من الظواهر القدمية قدم االنسان .اشكاله تنوعت لكن القاسم املشرتك
بينها انها تشكل جرائم اعتداء عىل كرامة االنسان وجسده ،وتتسبب يف اضطراب يف
نفسه وعقله ،مبا يعيق حياته ويؤثر سلبا عىل مستقبله
تؤكد معظم الدراسات االجتامعية  -النفسية
يف العامل ان اكرثية املجرمني الخطرين عاشوا
طفولتهم يف منازل تعاين من العنف االرسي
الذي كان له االثر االكرب يف منو ميول العنف
والعدائية واالجرام لديهم وتعزيزها.
"العنف االرسي يف لبنان واسبابه واثاره وطرق
مكافحته" ،هو عنوان البحث العلمي الذي
قدمه الرائد املجاز يف الحقوق اللبنانية محمود
العيسمي ،يف املديرية العامة لالمن العام ،اىل
اللجنة الفاحصة خالل امتحان اجتياز الرتبة من
نقيب اىل رائد.
"االمن العام" التقته وحاورته يف تفاصيله.
■ ما مفهوم العنف االرسي وتعريفه؟
□ القانون اللبناين ،وتحديدا قانون "حامية
النساء وسائر افراد االرسة من العنف االرسي"
الصادر تحت الرقم  293تاريخ  7ايار ،2014
ع ّرفه يف مادته الثانية بأنه "اي فعل او امتناع
عن فعل او التهديد بهام يرتكب من احد اعضاء
االرسة ضد فرد او اكرث من افراد االرسة ،وفق
املفهوم املبني يف تعريف االرسة  -اي يف هذا
القانون -يتناول احد الجرائم املنصوص عليها يف
هذا القانون ويرتتب عنه قتل او ايذاء جسدي
او نفيس او جنيس او اقتصادي" .كام حدد
املقصود بعبارة االرسة" :تشمل ايا من الزوجني،
واالب واالم ألي منهام ،واالخوة واالخوات
واالصول والفروع رشعيني كانوا ام غري رشعيني،
ومن تجمع بينهم رابطة التبني او املصاهرة
حتى الدرجة الثانية ،او الوصاية او الوالية او
تكفل اليتيم ،او زوج االم او زوج االب".
■ ما هي صوره واشكاله؟
□ للعنف االرسي اشكال عدة ،ابرزها يف اختصار:
العنف الجسدي كالرضب بااليدي او بادوات

متنوعة كالحرق الخنق وسواها ،العنف النفيس
كاالهانة والتخويف والتهديد والرصاخ الخ،
االهامل اي عدم تلبية الحاجات االساسية للطفل
او للمرأة او للكهل مثال وذلك لفرتة مستمرة
من الزمن ،العنف الجنيس كاالغتصاب الزوجي
او اجبار الزوجة عىل مامرسات ال ترغب فيها،
فرض الحمل او االجهاض ،الحض عىل الدعارة
الخ ،العنف القانوين كاملنع من السفر وعدم
تسجيل اوراق ثبوتية الخ ،العنف االقتصادي
كاالستيالء عىل مال املرأة واجبارها عىل العمل
او منعها منه وعدم اعطائها املال ملرصوف
العائلة رغم توافره ،وسواها من االشكال االخرى
ذات االبعاد العنفية واالستبدادية.
■ ما االثار النفسية التي يرتكها العنف االرسي
يف شخص املعنف؟ وما اثاره االجتامعية عموما؟
□ للعنف االرسي اثار نفسية واجتامعية خطرية
جدا عىل شخص املعنف سواء اكان امرأة ام
رجال او طفال ،وعىل املجتمع عموما .من ابرز
هذه االثار نذكر:
• فقدانه الثقة بالنفس ،وكذلك احرتامه لها،
وشعوره باالحباط و والكآبة ،واالبتعاد من
االصدقاء.
• احساسه باالذالل واملهانة.
• شعوره بالذنب بازاء االعامل التي يقوم بها.
• احساسه باالتكالية واالعتامدية ،وفقدانه
االحساس باملبادرة واتخاذ القرار ،والخلل يف
الرتكيز.
• فقدانه الشعور باالطمئنان والسالم النفيس
والعقيل ،واحساسه باضطراب يف الصحة
النفسية وسواها.
اما ابرز اثاره االجتامعية ،فهي:
• الطالق.
• التفكك االرسي.

• ترسب االبناء من املدارس.
• عدم التمكن من تربية االبناء وتنشئتهم تنشئة
نفسية واجتامعية سليمة.
• جنوح ابناء االرسة التي يسودها العنف نحو
العنف والعدائية والجرائم .وغريها.
■ ما واقع هذه الظاهرة االجرامية عىل الصعيد
العاملي؟
□ معظم مجتمعات دول العامل من دون استثناء
تعاين من هذه االفعال والجرائم بنسب متفاوتة
ترتفع يف املجتمعات املتخلفة ،وتنخفض يف
تلك االكرث احرتاما لحقوق االنسان .هنا نوضح
ان منظمة الصحة العاملية قامت عام 2005
باجراء دراسة حول العنف املنزيل واالرسي يف
عدد من الدول ،حيث تبني ان اكرث من %50
من النساء يف بنغالدش واثيوبيا والبريو وتانزانيا
ب ّلغن عن تعرضهن للعنف الجنيس والجسدي
من طرف رشيك حميم .تصل هذه النسبة اىل
 %71يف املناطق القروية الثيوبيا .يف اليابان
بلغت النسبة  %20من النساء اللوايت تعرضن
للعنف املنزيل .بلغت النسبة يف اململكة املتحدة
 %30ويف الواليات املتحدة  .%22وقد بينت
االحصاءات ان بني كل ثالث نساء يف االرض
تتعرض واحدة عىل االقل للرضب او االغتصاب
او النواع اخرى من االعتداء وااليذاء ،وغالبا ما
يكون املعتدي شخصا من ذويها.
■ ماذا بالنسبة اىل الواقع اللبناين؟
□ ويا لالسف واقع العنف االرسي يف لبنان مرير.
غري انه ال توجد احصاءات دقيقة وشاملة لكل
املجتمع اللبناين يف هذا الصدد ،لكون معظم
الحاالت ال يتم االبالغ عنها ،او كشفها للعلن،
العتبارات اجتامعية وعائلية عدة .غري ان احصاء
شمل عينة من  300امرأة ،اجري منذ سنوات
قليلة ،تبني من خالله ان نسبة اللوايت يخضعن
لعنف كالمي من افراد ارسهم هي  .%87اما
نسبة اللوايت يتعرضن لعنف جسدي فبلغت
 . %68.3ما تجدر االشارة اليه ان صدور قانون

الرائد محمود العيسمي.

"حامية النساء وسائر افراد االرسة من العنف
االرسي" يف لبنان عام  2014شكل نقلة نوعية
وخطوة متقدمة يف مجال تعزيز وحامية كل
افراد االرسة من العنف االرسي ،رغم بعض الثغر
التي تضمنها القانون .املهم ان يلجأ اي شخص
معنف اىل القضاء املختص والقانون يحميه.
■ ما هي ابرز اسباب العنف االرسي بشكل
عام؟
□ تتنوع وتتعدد االسباب .منها ما هو اجتامعي-
ثقايف ،كالفكر السائد بأن مفهوم الذكورية
يوجب اخضاع املرأة واالوالد الرادة الرجل ،واال
اعترب انه رجل ضعيف او غري قوي .منها ما هو
اقتصادي كالفقر ،حيث يقلل الضغط الناتج من
املشقة واالرهاق من قدرة االبوين عىل تحمل
اية ضغوط من الزوجة واالوالد ،والسيام اذا كان
االب عاطال عن العمل ،واالرسة يف ظروف سكنية
صعبة .منها ما هو عائيل كضعف التواصل بني
افراد االرسة ،وانعدام الحوار والعاطفة بينهم.
منها ما هو نفيس حيث يكون احد افراد االرسة
يعاين من مرض نفيس يجعله يتلذذ باالستقواء
عىل االخرين والسيطرة عليهم ،من دون ان
يدري هو انه مريض نفسيا .منها ما هو قانوين
حيث نجد ان الكثري من الدول تسن قوانني
تنتقص من حقوق املرأة مقارنة بحقوق الرجل
مثال ،حيث تنعدم املساواة .او قوانني تربر قتل

العنف االسري
يشكل خطرا مدمرا على
شخصية االنسان
الرجل المرأة قريبة له مارست الجنس مع رجل
اخر مثال ،او تخفف عقوبته ،تحت عنوان جرائم
الرشف ،وسواها من االسباب.
■ ما وسائل وطرق مكافحته؟
□ هي مسؤولية اجتامعية شاملة تتطلب تضافر
جهود كل مكونات املجتمع وقواه الح ّية ،بدءا
من رفع مستوى الوعي االجتامعي ملخاطر
العنف االرسي عىل االفراد واملجتمعات االنسانية،
ونرش ثقافة احرتام حقوق االنسان وتعميم
االطر القانونية لحاميتها ،وهذا دور مختلف
الوزارات املعنية وكل وسائل االعالم وجمعيات
املجتمع املدين .مرورا باقرار السلطة الترشيعية
لقوانني حديثة يف هذا املجال ،وتعديل القدمية
منها مبا يتامىش مع االتفاقات واملواثيق الدولية
ذات الصلة .وصوال اىل تأمني الحامية القانونية،
والرعاية االجتامعية واملادية والنفسية الفعلية،
بشكل كامل لكل شخص معنف.

■ اي دور تقوم به املديرية العامة لالمن العام
عىل صعيد مكافحة جرائم العنف االرسي؟
□ للمديرية العامة لالمن العام دور مزدوج
عىل هذا الصعيد .فهي من جهة اوىل ،كضابطة
عدلية ،تتحرك فور وقوع اي جرمية عنف ارسي
او غريها يف ارشاف القضاء املختص وتوجيهه.
ومن جهة ثانية ،كانت املديرية وال تزال تضع،
ضمن حدود مهامتها وصالحياتها القانونية ،كل
امكاناتها يف خدمة قضايا حقوق االنسان ،ومن
ضمنها مكافحة افعال وجرائم العنف االرسي.
هذا االمر يتجىل عرب سلسلة من االجراءات
العمالنية التي نذكر من ابرزها:
• يف ترشين االول  2016تم استحداث "دائرة
حقوق االنسان واملنظامت والهجرة" يف املديرية
العامة لالمن العام .تعنى الدائرة مبعالجة
ومتابعة كل ملفات حقوق االنسان ومن
ضمنها ملف العنف االرسي ،وذلك بشكل
مبارش او عرب التعاون والتنسيق مع املنظامت
الدولية وجمعيات املجتمع املدين .وقد بينت
االحصاءات ان الدائرة تستقبل وتتابع وتعالج ما
يرتاوح بني  1100اىل  1500حالة انسانية تتصل
بعملها شهريا.
• التنسيق مع الجمعيات املدنية واالهلية
التي تعنى بالعنف والدفاع عن حقوق النساء
واالطفال ،وتسهيل امورها وعقد ورش عمل
بالتنسيق معها.
• دراسة الظواهر االجتامعية الخطرة ،ومنها
العنف االرسي ،واعداد دراسات موثقة وواقعية
وشاملة واحالتها اىل الوزارات املعنية.
• تنظيم محارضات يف املدارس والجامعات،
يرشح فيها ضباط من االمن العام جميع
االطر القانونية واالجتامعية والنفسية ذات
الصلة مبوضوع العنف االرسي ،بهدف التوعية
والتثقيف.
• تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية لعنارص االمن
العام السيام للعنرص االنثوي ،ملساعدتهم يف
حياتهم اليومية وحياتهم املهنية.
• اقرار عقوبات مسلكية يف حق عنارص االمن
العام الذين يعنّفون زوجاتهم واوالدهم.
• اجراء دورات تدريبية لعنارص تحقيق
متخصصني يف قضايا العنف االرسي ،وغريها من
االجراءات ذات الصلة مبوضوع العنف االرسي
خصوصا ،وبكل قضايا حقوق االنسان عموما.
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األمن العام في باريس ملتابعة
البرنامج التدريبي للمشروع األوروبي

الفريق االمني اللبناين الزائر ومضيفوه.

امام املديرية املركزية لتدريب الرشطة الفرنسية.

رافق رئيس مكتب شؤون العديد يف املديرية العامة لالمن العام
العميد الركن رياض طه وفد من  6مدربني محرتفني جدد من مركز
التدريب الوطني يف املديرية ومعهام مدربان يف معهد قوى االمن
الداخيل يف زيارة دراسية اىل فرنسا ،يف اطار الربنامج املقرر كجزء من
انشطة املرشوع االورويب ( )SSR Lebanonممثال بالخبري اندريه
ديوترش ،املسؤول عن تنفيذ املرشوع يف املديرية العامة لالمن العام
والذي واكب الوفد يف الزيارة.
يهدف مرشوع التدريب اىل تعزيز قدرات القوى االمنية اللبنانية،
وتعزيز التعاون مع الجانب الفرنيس ممثال باكادمييا الرشطة من اجل
استكامل برامج التدريب املقررة.
كام يهدف الربنامج يف اوىل مراحله اىل التدريب عىل املامرسات املهنية
والتعليمية والتقنية املعمول بها يف اوروبا ،والتي ما زالت سارية
املفعول ،وهو ما اقتىض التعاون بداية مع ادارة الرشطة الفرنسية
املتخصصة يف التوظيف والتدريب بهدف تبادل الخربات يف املستقبل
بشكل شامل ومنتظم.

يف اليومني االولني من الزيارة ،تابع الوفد يف باريس التدريب وفق
االنشطة الرئيسية للتعليم املستمر ،من وجهتني ،اسرتاتيجية وتنظيمية
من جهة ،وعملية ومهنية من جهة اخرى .وامىض اليومني الثالث
والرابع بني مدرسة الرشطة الوطنية يف روان  -اوزيل ،ومركز الرشطة
عىل الحدود يف شريبورغ.
جرى التدريب عىل آلية عمل ضباط الرشطة عىل الحدود .وكان تأكيد
عىل اهمية التنسيق بني الفريقني الفرنيس واللبناين بعدما اظهر الفريق
اللبناين املستوى املتقدم من الخربة واالستعداد الستيعاب االنظمة
الجديدة املعتمدة يف فرنسا ،ما اعطى صورة ايجابية عن مستوى
عب عنه اعضاء
القدرات البرشية لدى عسكريي االدارة العامة الذي ّ
الوفد.
يف اليوم االخري من الزيارة خصصت اللقاءات لتقويم نتائج التدريبات
واستخالص العرب واملعلومات ،ما سمح لالعالن عن برامج لتبادل
الخربات يف املستقبل بني املراجع الفرنسية والسلطات االمنية اللبنانية
السيام املديرية العامة لالمن العام.

تكريم ضابطني من األمن العام والجمارك
وناشطني ساهموا في مكافحة املخدرات
يف اليوم العاملي ملكافحة املخدرات ،ك ّرمت جمعية "جاد  -شبيبة
ضد املخدرات" واالتحاد العريب للجمعيات غري الحكومية للوقاية من
االدمان وتجمع الشباب الخريي ،يف لقاء موسع اقيم يف املركز الثقايف
لجمعية "جاد" يف حبوب  -جبيل ،رئيس شعبة مكافحة املخدرات
يف الجامرك العقيد نزار الجردي "نظرا اىل جهوده يف احباط تهريب
املواد املخدرة" ،ورئيس شعبة اعداد الربامج واملناهج التدريبية يف
دائرة التدريب لالمن العام الرائد فادي عويدات "تقديرا لدوره
الفعال يف تنظيم ورش عمل مشرتكة بني الجمعية واملديرية العامة
لالمن العام وادارات رسمية متخصصة" ،اىل رئيس بلدية الرصفند
عيل خليفة وبزبينا طارق خداجي ورئيس رابطة مختاري بالد جبيل
ميشال جربان واالعالميتني فريال موىس ورانيا ميال ملساهمتهم يف
التوعية عىل مخاطر هذه اآلفة.
حرض التكريم النائب شوقي الدكاش ومحافظ جبل لبنان القايض
محمد مكاوي وقامئقام جبيل نتايل مرعي خوري ومدير الربنامج
الوطني للحد من التدخني فادي سنان ورئيس جمعية "هدفنا"
عبدو عتيق وممثلة منظمة الصحة العاملية بنهال حميص ورؤساء
بلديات ومخاتري ومهتمون.
بعد عرض قدمه املشاركون عن نشاطاتهم ،كانت كلمة لرئيس
الجمعية جوزف الحواط الذي طالب املحافظ بالتعميم عىل البلديات
"االهتامم ببناء البرش قبل الحجر من خالل دعم الجمعيات االهلية،
يك تتمكن من متابعة رسالتها يف معالجة املدمنني" .وشدد عىل
وجوب معاقبة تجار املخدرات ومروجيها ،داعيا اىل مراقبة اعامل
الجمعيات االهلية الوهمية واالعالن عن التربعات التي تحصل عليها
من الوزارات.

شهادة تقدير اىل الرائد فادي عويدات.

درع اللواء عباس ابراهيم اىل رئيس جمعية "جاد" جوزف الحواط.

وتحدثت القامئقام مرعي مشرية اىل ان "نسبة تعاطي املخدرات
تزداد يوما بعد يوم بحيث اصبح هذا املنحى يشكل خطرا متناميا يف
مجتمعنا" ،معتربة ان هذا الوضع يستدعي تكثيف دورات التوعية
وخصوصا يف املدارس والجامعات.
ورأى املحافظ مكاوي ان جمعية "جاد" كانت السباقة يف اطالق
املحارضات التثقيفية عن مخاطر املخدرات ،مشددا عىل ان "تاجر
املخدرات يستفيد من عدم وجود هيبة كاملة للدولة" ،موضحا ان
"االجهزة االمنية تعمل عىل توقيف التجار واملروجني واملتعاطني.
لكن املنبع االسايس لآلفة املخدرات يتطلب قرارا كبريا لتجفيفه".
واشار اىل "خطورة املخدرات يف سهولة الحصول عليها ،وخطورة
تعاطيها ،وهي تشكل الخطوة االوىل نحو احرتاف الجرم".
بعد توزيع الدروع التذكارية عىل املحتفى بهم ،شكر الرائد عويدات
للجمعية مبادرتها التكرميية ،مشريا اىل ان التعاون بني املديرية
العامة لالمن العام والجمعية "انطلق منذ سنوات وبلغ ذروته
مع تويل اللواء عباس ابراهيم مهامته والذي اعطى اهمية قصوى
لحامية االمن الوطني الصحي واالجتامعي من مخاطر االدمان
حتى شملت دورات التوعية اكرث من  700عنرص" ،مؤكدا ان مهمة
االمن العام "ليس فقط مكافحة االرهاب التكفريي وامنا ايضا آفة
املخدرات التي ال تقل عنه خطورة لحامية اجيالنا الصاعدة التي
يقع عىل عاتقها بناء لبنان الغد" .ولفت اىل سعي املديرية "يك تكون
لها وحدة متخصصة يف مكافحة املخدرات تساعد وتؤازر االجهزة
االمنية للقضاء عىل هذه الظاهرة الخطرية".
ختاما ،قدم الرائد عويدات درعا باسم املدير العام لالمن العام اىل
رئيس الجمعية جوزف الحواط.
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إحصاءات الشهر
الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من  2018/05/15لغاية 2018/06/15
الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

لبناني
اثيوبي
اردني
ارمينيا
اوسترالي
الماني
اوزباكستانية
اوكرانيا
ايطالي
بنغالدش
بوركينا فاسو
بيالروسية
تونسي
الجزائر

96
219
5
1
2
1
3
3
1
190
1
2
4
1

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

2
1
29
1317
14
2
1
13
1
1
1
1
14
5

فلسطيني سلطة
فلسطيني  -سويدي
فلسطيني الجىء
فيتنامية
فيليبيني
قيد الدرس
كيرغيزية
كيني
مصري
مكتوم القيد
مكتوم القيد/سوري
هندي

2
1
66
1
43
1
1
5
80
19
1
20

المجموع

2171

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب
اعتبارا من  2018/05/15لغاية  2018/06/15ضمنا
اجانب املجموع

حركة تنقل لبنانيون عرب
243088 241732
دخول
240855 214587
مغادرة
483943 456319
املجموع

601300 116480
548946 93504
1150246 209984

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب
بني  2018/05/16و2018/06/15

الدولة

العدد

الدولة

العدد

الجزائر

5

سلطنة عمان

1

السودان
العراق

سوريا

3

8
3

ليبيا

2

االردن

2

مصر

399

تونس

27

المجموع

450

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من  2018/05/16لغاية 2018/06/15
الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من  2018/05/15لغاية 2018/06/15
الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

لبناني
اثيوبي
اردني
ارمينيا
اوسترالي
الماني
اوزباكستانية
اوكرانيا
ايران
ايطالي
باكستاني
بنغالدش
بوركينا فاسو
بيالروسية
تركي

101
170
5
1
1
1
3
3
2
1
2
145
1
1
1

تشادي
تونسي
روسي
ساحل العاج
سعودية
سوداني
سوري
سري النكي
صربي
صومالي
عراقي
غامبي
غاني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني دون اوراق

1
2
2
1
1
35
1266
11
1
2
15
1
2
13
3

فلسطيني سلطة
فلسطيني  -سويدي
فلسطيني الجىء
فيتنامية
فيليبيني
قيد الدرس
كاميرون
كزاخستانية
كيرغيزية
كيني
مصري
مكتوم القيد
مكتوم القيد/سوري
هندي

2
1
66
1
24
2
1
1
1
4
67
19
1
18

المجموع

2002

الدولة
اثيوبيا
اذربيجان
ارمينيا
االرجنتين
البانيا
البرازيل
السنغال
المانيا
المكسيك
الهند
الواليات المتحدة االميركية
اليونان
اوزباكستان
اوكرانيا
ايرلندا
باكستان
البرتغال
بريطانيا
بلجيكا

العدد

8106
1
12
6
1
3
8
7
5
266
6
1
18
171
1
4
1
12
2

الدولة
بنغالدش
بنين
بوركينا فاسو
بوسنة
بيالروسيا
تادسكا
تايلندا
تركيا
توغو
الدومينيك
روسيا
رومانيا
زامبيا
سويسرا
سري النكا
صربيا
طاجكستان
غامبيا
غانا

العدد

650
24
4
1
52
4
5
1
34
11
63
3
1
2
62
1
3
8
73

الدولة
غينيا بيساو
فرنسا
فنزويال
الفيليبين
كازاخستان
كاميرون
كاناري
كركستان
كندا
كوبا
كينيا
مولدوف
مونتينيغرو
نيبال
نيجيريا
نيوزيلندا
هولندا
المجموع

العدد

1
15
2
441
30
13
7
17
1
6
25
21
1
10
12
1
2
10238
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ّ
المزورة
الوثائق

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

سوريا
تركيا

جوازات

اقامات

11
1

تأشريات

اختام

هويات

مختلف

املجموع

6

15

32
8
7

7
7

لبنان
اململكة املتحدة

4

اليونان

1

الدمنارك

3

3

املغرب

2

2

مختلف

2

2

اسبانيا

1

4
1

1

1

1

4

2
2

االردن

2

السودان

1

1

جنوب افريقيا

1

1

الصومال

1

1

اثيوبيا

1
1

1
1
1
1
73

ايطاليا
املانيا
السويد
املجموع

28

2

1
1
11

9

7

16

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

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

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

عدد الوثائق املز ّورة املضبوطة ونوعها:
أيار 2018

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

عدد املسافرين مقابل عدد حاميل وثائق مز ّورة:
أيار 2018

الدوائر واملراكز الحدودية
أيار 2018

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

عدد املسافرين
588305
331207
78131
83408
26773
1627
442
1109893

حاملو وثائق مز ّورة
55
3
0
0
0
1
1
60

نسبة حاميل الوثائق املزورة مقارنة باملسافرين
9.34/100000
0.9/100000
0
0
0
61.4/100000
226.24/100000
5.4/100000
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المدير العام السابق لالمن العام
العميد الركن المتقاعد

السفير انطوان دحداح
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صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

املوسيقى العسكرية أولها منذ عهد املتص ّرفية
عازفون يحرسون السجون ومستودعات الذخيرة
املوسيقى العسكرية هي االطار الفني
للقوى املسلحة الذي يشكل رضورة
وطنية لكل دولة مستكملة السيادة.
وهي االنطباع االول عن تقدم االمة
ورقي الدولة يسجله الزوار الكبار من
ملوك ورؤساء وسفراء وقادة عسكريني
ومدنيني.
تجدها دامئا عىل اتم االستعداد يف
االستعراضات العسكرية واالعياد
الوطنية ،ويف حفالت التكريم والرتفيه،
ويف مراسم االستقبال والتشييع.
يف لبنان ثالث فرق للموسيقى
العسكرية :فرقة موسيقى الجيش،
وفرقة موسيقى الدرك او قوى االمن
الداخيل اليوم التي هي اقدم عهدا من
االوىل وموضوع حديثنا يف ش ّقيها القديم
والحديث ،وفرقة موسيقى االمن العام
التي تأسست مؤخراً.
لهذه املوسيقى ذكريات طيبة يف نفوس
اللبنانيني القدامى ،النها رافقتهم يف
مختلف تطورات حياتهم السياسية،
وشنفت اسامعهم بالحانها الشجية يف
احتفاالتهم الرسمية والوطنية والدينية،
ويف املناسبات الخاصة ،ويف املآتم
واالفراح ،زمن املترصفية ،والحديث عنها
له نكهة العسل يف فم اللبناين القديم
الذي يحتفظ يف حناياه مبكان حريز
للذكريات اللبنانية الطيبة.
مل يكن للبنانيني قبل نظامهم الذي
ُأعطوه بعد  1860موسيقى ّ
منظمة،
امنا كانوا يف ايام امرائهم ومقدميهم
ومشايخهم يذهبون اىل الحرب منشدين
اناشيد حامسية ال يزال لها اثر ِّبي،

يرافقهم يف انشادها زمارون ينفخون
بآالت من قصب.
ّ
مل يعرف اللبنانيون املوسيقى املنظمة
الراقية اال يف عهد مترصفيهم .كان اول
َمن َّ
فكر يف انشائها رستم باشا املترصف
الثالث عىل لبنان ،فاستقدم سنة 1872
موسيقيا ايطاليا يدعى كارو منحه
رتبة "قول اغايس"َّ ،
فنظمها من واحد
واربعني جنديا بينهم اليوزبايش حبيب
ابوشمعون واملالزم االول محمود ابوزيك
واملالزم الثاين امني يونس والباشجاويش
فارس عبود ،مع ستة جاويشية ومثانية
اونباشية واثنني وعرشين جنديا .كان
مي ّرن دامئا خمسة او ستة جنود عىل
العزف ليكونوا احتياطا ،حتى اذا مرض
او ُأذن او استقال احد العنارص قام واحد
منهم مقامه.
كان الجندي املوسيقي يتناول يف الشهر
ستة رياالت مجيدية ،ويتناول االونبايش
مثانية ،والجاويش عرشة ،والباشجاويش
ثالثة عرش .اما مرتبات الضباط فلم نجد
تحديدا لقيمتها ،ولعلها كانت تساوي
مر ّتبات امثالهم من ضباط الدرك.
لكن زوجة املترصف رستم باشا تربعت
بعد مدة من تأليف املوسيقى عىل
رجالها بريال ،ثم تربعت يف السنة التالية
بزيادة ريال آخر ،تعويضا لهم عن
استخدامها اياهم يف احوال خاصة.
كانت البستهم عىل طراز البسة رجال
الدرك يف ذلك العهد ،اي طراز "الزواف"،
لكنها تختلف عن تلك بالوانها .كانت
تتألف من طربوش احمر ،وكربان
احمر او اخرض وتحته صدرة من لونه،

ورساويل زواف ،وطامقات جوخ من لون
الثوب .وكانت شارات الرتب توضع عىل
الذراع اليرسى ،اال شارات الضباط فعىل
الكتف.
قلي ًال ما كان جنود املوسيقى وضباطها
يستخدمون يف الخدمات الخاصة ،امنا
كان ُيعهد اليهم عند الحاجة بحراسة
السجون ومستودعات االسلحة والذخرية.
ومل تكن فرقة املوسيقى مرتبطة سوى
باملترصف نفسه ،فتتلقى االوامر منه
رأسا.
بعد ذهاب منظمها "القول اغايس" كارو
من لبنانّ ،
حل محله ايطايل آخر يدعى
فنجنسيو افوليو ،وهو موسيقي مشهور
ُمنح رتبة "قول اغايس" ،فوضع لها الحانا
عربية جميلة ال يزال اكرثها ُيعزف حتى
يومنا .لبث يف رئاستها اىل سنة ،1912
عندما احيل عىل التقاعد بعدما تجنَّس
بالجنسية العثامنيةّ ،
وتول الرئاسة بعده
املالزم االول امني يونس من حدث
بريوت.
صار لهذه الفرقة شهرة عاملية ملا كانت
عليه من االتقان وحسن التنظيم ودقة
العزف وكامل التدريب ،حتى انها ملا
عزفت لغليوم الثاين امرباطور املانيا يوم
زار هذه البالد سنة  1898شهد امام
مترصف لبنان ووايل بريوت والرجاالت
العظام الذين استقبلوه "بأنها من
افضل الجوقات املوسيقية يف السلطنة
العثامنية" .وهي كانت تأيت بالفعل ،يف
السلطنة العثامنية ،يف املرتبة الثانية بعد
فرقة موسيقى سالونيك.
كانت هذه املوسيقى ،يف ايام الشتاء

حينام يكون مركز املترصفية يف بعبدا،
تذهب كل يوم احد اىل جنينة الباشا يف
الحازمية ،فتعزف هناك الحانها الجميلة
للجامهري التي كانت تتقاطر من انحاء
الجبل وبريوت لسامعها والتلذذ بانغامها.
يف ايام الصيف ،حينام يكون املركز يف
بيت الدين ،كانت تأيت بعد ظهر كل
احد اىل دير القمر فتعزف إما يف سوق
امليدان واما يف "منشية الدير" ،وتنطلق
يف بعض اآلحاد ،حينام يكون املترصف
مدعوا اىل عاليه او صوفر ،فتعزف فيهام
او يف "منشية عاليه".
كانت تصدح كل مساء يف بيت الدين يف
اثناء تناول املترصف طعام العشاء ،ويف
صباح كل يوم حني رفع الع َلم قبل ابتداء
العمل يف دوائر املترصفية ،ويف املساء
عند انرصاف املأمورين؛ فيستعرض
املترصف الجنود ،واملوسيقى امامهم ،من
رشفة قنطرة مدخل قرص االمري .و ُي ْنزَل
الع َلم عىل الحانها .يف عيد الجلوس
الهاميوين كل سنة كانت ال تنقطع عن
العزف طوال النهار وشطرا من الليل،
وحينام تقام حفالت السباق شتاء يف

مرمح بريوت يف برئ حسن كانت تذهب
لتعزف عىل مسامع الحضور.
كام كانت تشرتك يف الطواف بالقربان
املقدس يف دير القمر يوم عيد الجسد،
فتطوف مع الجامهري عازفة الحانا دينية
ساحرة .وكذلك يف عيد مار الياس للروم
امللكيني يف دير القمر الذي كان يدعى
اليه املترصف ،فتعزف يف دار الكنيسة
طوال حفلة القداس ،و ُتقدَّ م لرجالها
املرطبات والنقل.
وهي قد استقبلت بالحانها االسطول
الفرنيس الذي جاء اىل بريوت قبل الحرب
الكونية االوىل .يف ايام هذه الحرب كان
جامل باشا يستدعيها اىل حفالته يف
صوفر ،فتلبث هناك بضعة ايام .كام
كان قناصل الدول يدعونها اىل ُدورهم
ويغالون يف تكريم رجالها ،ألنهم كانوا،
بالحانهم الشجية ،ميألون تلك الدور
غبطة وحياة .وقد ُألغيت هذه الفرقة
سنة  1919السباب ال مجال لذكرها هنا.
(عن "الجندي اللبناين" سنة .)1942
اما موسيقى الدرك ،فسنة  1934اعتزم
الكولونيل بوافان مفتش الدرك العام،

باالتفاق مع قائد الدرك الكولونيل
الشيخ خليل الخازن ،رفع مستوى
الدرك وتخصيصه بثالثة مشاريع
تح ّقق ضمن "اآلالي" وتعود اىل فائدة
مجموعه ضباطا وافرادا عىل غرار
املنظامت الدركية يف البلدان الراقية،
وهذه املشاريع هي :تأسيس جمعية
تعاون متبادل بني الجنود ،وانشاء مجلة
تعنى بامور السلك واخباره وحوادثه،
واعادة انشاء موسيقى الدرك وتنظيمها
وهي التي كانت معروفة قدميا باسم
"موسيقى الضابطية" املنح َّلة عام
.1919
تم انجاز املرشوع االول ،وهو تأسيس
جمعية للتعاون املتبادل عُ رفت باسم
"جمعية صندوق الجندي" ،وذلك
مبوجب املرسوم ذي الرقم  311الصادر
يف  26نيسان عام  .1934اما املرشوعان
اآلخران ُ
فضب صفح عن تحقيقهام
لعدم توافر املال الالزم ،وظهور شبح
الحرب العاملية الثانية.
يف صيف  1940تخ َّلت بعثة الضباط
الفرنسيني ،وعىل رأسها الكولونيل
روزنفالون ،عن قيادة الدرك نهائيا
بسبب الحرب ،وتوىل الكولونيل سليامن
نوفل ،من جيش الرشق ،القيادة العامة،
فتمكن ،من جملة التحسينات التي
و َّفرها لهذه املنظمة ،من انشاء مجلة
"الجندي اللبناين" التي صدر العدد االول
منها يف ايار  ،1942وأخذ يتحيَّ الفرص
لبعث املوسيقى .وملا مل يكن آنذاك
للحكومة اللبنانية موسيقى رسمية
لتلبية طلباتها عند الحاجة فقد كانت
تستعني مبوسيقى جيش الرشق.
يف مجرى تلك السنة قامت احدى
الشخص ّيات االجنبية بزيارة لبنان،
جيش الرشق
فطلبت الحكومة موسيقى
ِ
لتصدح باالناشيد الالزمة يف استقبالها،
فاعتذرت القيادة الفرنسية عن تلبية
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صفحات من لبنان

طل ِبها السباب ،ما حمل الحكومة عىل
االستعانة بفرقة "االفراح الوطني ْة" ،وهي
فرقة موسيقية مدنية َ
كان يديرها االخوان
فليفل من بريوت .وقد راقت انغامها
آنذاك للحضور ،فاغتنم الكولونيل نوفل
باقرتاح اىل الحكومة يرمي
الفرصة وتقدم
ٍ
للدرك كام
جديدة
موسيقى
اىل تأسيس
ِ
ْ
ني
كانت الحال يف ِ
زمن املترصفية ،وتعي ِ
ْ
فرقة "االفراح الوطنية" يف صلب الدرك
روح الفن واالتقان والتج ُّهز
ملا متتاز من ِ
التام باملعدات واآلالت العرصية .فوافقت
الحكومة عىل اقرتاحه وصار اىل تعيني
هذه الفرقة يف الدرك يف  16حزيران سنة
 1942يف عهد قائده الكولونيل سليامن
نوفل ،ورئيس الدولة الفرد نقاش ورئيس
الوزراء سامي الصلح ،واستُدعي االستاذانِ
احمد فليفل مدرس املوسيقى يف مدارس
املعارف ومحمد مدرس الرياضة فيها
وعُ ِه َد اليهام يف تأليف الفرقة وتنظيمها
ني العسكري ْة.
وقيادتها طبقا للنظم والقوان ِ

ْ
دخلت فرقة "االفراح الوطني ْة" لالول
مرة ثكنة ابراهيم الخوري ،مقر القيادة
العامة ،وهي تعزف اناشيدها الشجية،
ّ
بالتحاب،
فاستقبلها القائد وضباطه
وتأ ّثر الضباط القدماء املخرضمون اذ
تذ َّكروا سامعهم انغام موسيقاهم القدمية
يف زمن املترصفية وافسحوا للفرقة مكانا
يف مقرها الجديد .كان هناك فريق من
ّ
الشبانِ الهواة انضموا اليها بعد اكتسابها
الصفة العسكرية ،فأخذ االخوان فليفل
يدربان افرادها عىل عزف املارشات
العسكري ْةُ .
وألغي اسمها القديم فأصبح
"فرقة موسيقى الدرك" ،وتأ َّلفت نواتها
اذذاك من  45ضابطا ورتيبا ودركيا
بقيادة املالزم االول احمد فليفل.
وقبل اندماجها يف سلك الدرك كانت
الحكومة تنتدبها الستقبال الشخصيات
الرسمية وللمناسبات الوطنية والدينية،
فكانت تعزف جنبا اىل جنب مع موسيقى
الجيش ،فتعزف هي النشيد الوطني

اللبناين بينام تعزف الثانية النشيد
الوطني االجنبي تبعاً لهوية الزائر.
ملا نال لبنان استقالله سنة  1943وصار
لحكومته موسيقاها الرسمية كانت
رئاسة الجمهورية تستقبل الهيئات
الرسمية والسفراء والزوار الكبار عىل
انغامها ،فكانت تشنّف اآلذان مبعزوفاتها
الساحرة ،وعىل صدى هذ ِه املعزوفات
استقبلت السفري االمرييك الول مرة
بعزفها النشيد الوطني االمرييك بدقة
واتقان .ما اثار دهشته فقال ملرافقيه:
"انني أَعجب لعزف هذه الفرقة النشيد
االيقاع عىل
الوطني االمرييك الصعب
ِ
حداثة عهدها يف هذا الحقل االنساين
َ
كذلك شهد لها السفريان
الجميل".
الرويس والربيطاين.
لحن االخوان فليفل مجموعة من
واملارشات الوطنية من ْ
نظم
االناشيد
ِ
بعض الشعراء مثل سابا زريق وبشارة
الخوري (االخطل الصغري) وعبد الحليم
الحجار ومحمد يوسف حمود وسالم
فاخوري ومحمد جواد وجورج الغريب
واالب مارون غصن وخليل تقي الدين
ونسيم نرص وابراهيم طوقان.
وصا َر تبني هذه االناشيد رسميا،
مع نوطاتها وهو
ُ
وجمعت يف كت ّيب َ
بعنوان "مختارات االناشيد الوطنية"،
الدفاع
طبع سنة  1959باهتامم وزارة
ِ
الوطني ،وهذ ِه االناشيدُ هي:
"ان لبنان لنا" (اَول نشيد تم تلحينه)ـ نشيد "لبنان حرم االرز" ـ النشيد
الشعبي ـ نشيد الجيش ـ نشيد املدرسة
الحربية ـ نشيد "نحن الجنود" ـ نشيد
املص ّفحات ـ نشيد املدفعية ـ نشيد
"تحية االرز" ـ نشيد "املجد" ـ نشيد
"نحن الشباب" ـ نشيد "يا تراب الوطن"
ـ نشيد "موطني" وسواها من االناشي ِد
واالغاين اللبنانية الطيب ْة.
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بأقالمهم

بقلم
واصف عواضة

*

الفساد إن حكى
ما من شك يف ان مكافحة الفساد ستكون املهمة االكرث صعوبة
وتعقيدا امام الحكومة اللبنانية املقبلة ،اذا قررت فعال التصدي لهذه
اآلفة املزمنة يف تاريخ لبنان.
ليس رسا ان املواطن اللبناين يتساءل بنوع من السخرية عن هوية
الفاسدين يف هذا البلد ،طاملا جميع الفرقاء السياسيني الذين يفرتض
ان تتشكل منهم الحكومة ،اعلنوا عزمهم ويعلنون انهم سيكونون
رأس الحربة يف مكافحة الفساد .وهو ما يحمل الناس الطيبني عىل
تحسس جيوبهم خشية املال الحرام.
املفارقة ان مناخ الحريات يف لبنان مل يرتك سرتا مغطى الحد يف
موضوع الفساد .فالناس تتنشق الفساد يوميا وتتجرعه كالهواء واملاء
منذ زمن طويل ،من دون ان تكون للسلطات املختصة ما يشفي
الغليل يف هذا املجال ،اىل درجة بات الفساد ثقافة متتد اناملها اىل
مختلف القطاعات .وحبذا لو كان الفساد رجال لقتلناه واسرتحنا.
عىل ان الحديث عن مكافحة الفساد يف هذه املرحلة يحمل يف طياته
الكثري من املغاالة واملبالغة ،ليس فقط عىل سبيل النيات ،بل ايضا عىل
مستوى العجز عن قطع دابر هذه اآلفة يف ظل نظام سيايس طائفي
يشكل بيئة صالحة لتامدي الفاسدين ،بل ويؤ ّمن الحامية لهم ،يف ظل
قصور فاضح عن املحاسبة .فالسلطة العاجزة عن محاسبة حاجب يف
للحجاب) هي بالتأكيد عاجزة عن توجيه
الدولة (مع كامل االحرتام ّ
اصابع االتهام اىل اي مرجع او موظف يتمتع بحامية طائفته الكرمية.
من هنا تبدو املهمة عسرية "من تحت" ،ويسرية "من فوق" .مبعنى
اوضح يفرتض ان تبدأ الحرب عىل الفساد من النظام السيايس
الطائفي ،واستبداله بنظام وطني يكون فيه كل اللبنانيني مواطنني
متساوين متكافئني ،ال فرق ان يكونوا كلهم ابناء ست او ابناء جواري.
اذ ال يستقيم بلد يكون ابناؤه ابناء ست وابناء جارية يف آن معا.
عندها فقط ميكن القضاء عىل الفساد وفق املعايري واالسس اآلتية:
اوال يف االدارة :الفصل ما امكن بني املوظف واملواطن من خالل
تعزيز املكننة االدارية .وهو ما تعتمده معظم الدول املتقدمة.

ضيف العدد

الدكتور
بقلم
*
جاد شعبان

الليرة اللبنانية وكلفة تثبيتها
ليس ادل عىل ذلك من تجربة "ليبان بوست" و"او ام يت" وغريهام.
ثانيا يف التوظيف :حرص التوظيف العام مبجلس الخدمة املدنية وفق
الكفاية من اجل ملء املالكات الشاغرة يف االدارات العامة ،ووقف
التعاقد نهائيا ،وتحرير املواطن من الوساطات.
ثالثا يف القضاء :تحرير القضاء من سلطة السياسة عرب انتخاب مجلس
القضاء االعىل من القضاة انفسهم ،وايالء املجلس صالحية اختيار
القضاة وتشكيالتهم.
رابعا يف التلزميات :حرص التلزميات بادارة املناقصات وتحرير هذه
االخرية من املداخالت السياسية.
خامسا يف املعابر والحدود :ضبط عمليات التهريب عرب املعابر
والحدود ،وتكليف الجيش معاونة ادارة الجامرك يف هذا السبيل.
سادسا يف الرضائب :استحداث قانون جديد يعتمد الرضيبة التصاعدية
عىل املداخيل ،ينصف ذوي الدخل املحدود ومالية الدولة يف آن معا.
سابعا يف الرقابة :تعزيز الهيئات الرقابية كالتفتيش املركزي وديوان
املحاسبة من خالل منحها استقاللية كاملة وسلطة تنفيذية تحاسب
املخلني.
ان الفساد ينجم عادة عن عاملني رئيسيني :الحاجة او الجشع .اما
الحاجة فتتطلب انصافا لذوي الدخل املحدود واملتوسط وتأمني
الكفاية لهذه الرشائح ،ليس من خالل الرواتب فقط ،بل ايضا من
خالل تأمني الخدمات االساسية والضامنات االجتامعية كالطبابة
والتعليم والنقل وغريهم .اما الجشع فيتطلب سلطة ترضب بيد من
حديد املخالفني .عندها تستقيم االمور ويشعر املواطن بأنه يف دولة
عادلة محرتمة ال مزرعة يتناتش خرياتها اصحاب النفوذ.
عىل ان بيت القصيد يف محاربة الفساد يبقى يف النظام السيايس
الذي ال بديل من تطويره.
خارج هذه املعادلة يبقى املوضوع رصخة يف واد.
* عضو مجلس نقابة املحررين

يكرث الحديث كلام تدهورت االوضاع السياسية يف البالد عن خطر هذه
االحداث عىل النظام املايل اللبناين ،ويطرح الناس مجددا تساؤالت
حول امكان ان تفقد اللرية اللبنانية جزءا من قوتها الرشائية.
لفهم املخاطر املحتملة عىل النظام النقدي ،ينبغي علينا االجابة عن
بعض االسئلة االساسية:
اوال ،ما اهمية ثبات سعر رصف اللرية يف مقابل العمالت االجنبية،
وخصوصا الدوالر؟
ثانيا ،كيف ميكن ان تفقد اللرية قيمتها؟
ثالثا ،ما دور الحكومة ومرصف لبنان والقطاع املرصيف املحيل يف دعم
النقد؟
لبنان بلد يستورد اكرث من  %80من حاجاته االستهالكية .يف غياب
االنتاج املحيل الكايف ،ينبغي علينا تأمني عمالت اجنبية لندفع مثن
البضائع والخدمات التي نستوردها .هذه العمالت نشرتيها باللرية
اللبنانية ،او نحصل عليها من خالل تصدير بضائعنا وخدماتنا (السياحة
مثال تدخل عمالت اجنبية عرب الزوار االجانب) ،او عرب تحويالت مالية
من عمالت اجنبية اىل لبنان (قروض للدولة ،استثامرات ،تحويالت
مرصفية) .اذا تدهورت قيمة اللرية امام الدوالر مثال ،سوف نجد
انفسنا ندفع قيمة اغىل للبضائع املستوردة .يف بلد تعتمد رفاهيته
عىل االستهالك االجنبي ،يصبح سعر الرصف مكونا اقتصاديا اساسيا،
خصوصا وان معظم املداخيل واالجور تدفع باللرية.
ميكن ان يتغري سعر رصف اللرية امام العمالت االجنبية بشكل اسايس
اذا تغريت ظروف العرض والطلب يف اسواق القطع .مثال انخفاض
اعداد السياح وتراجع الصادرات (مثلام يحدث االن نظرا اىل االوضاع
املحلية واالقليمية) يولد نقصا يف العمالت االجنبية .كام ميكن ان
تنخفض املوجودات املرصفية بالعمالت االجنبية اذا قرر املودعون
سحب اموالهم .ينتج من ذلك ضغط عىل قيمة اللرية ،خصوصا يف حالة
ارتفاع الواردات والحاجة اىل رشاء عمالت اجنبية .تنخفض اذا قيمة
العملة املحلية يف حالة شح العمالت االجنبية وازدياد الطلب عليها ،اال
يف حال تدخل طرف ثالث يف سوق القطع .هنا تكمن اهمية مرصف

لبنان الذي يتدخل بائعا عمالت اجنبية يف حوزته ،بغية الحفاظ عىل
سعر متدن لتلك العمالت امام اللرية.
غداة اغتيال الرئيس رفيق الحريري يف العام  2005مثال ،خرس املرصف
املركزي  1,5مليار دوالر عندما تدخل يف سوق القطع لحامية اللرية.
قدرة تدخل مرصف لبنان يف سوق القطع تعتمد اذا عىل موجوداته من
العمالت االجنبية التي ارتفعت بشكل ملحوظ يف العقدين االخريين.
موجودات مرصف لبنان تعتمد بشكل اسايس عىل ايداعات املصارف
اللبنانية التي يجربها القانون عىل وضع جزء من موجوداتها لدى
املرصف املركزي .لذا كلام ارتفعت موجودات املصارف يحصل تلقائيا
مرصف لبنان عىل جزء منها .موجودات القطاع املرصيف اللبناين تزيد
حاليا عىل  220مليار دوالر ،اي ما يوازي اربع مرات الناتج املحيل
االجاميل للبنان .ترتكز الودائع يف لبنان يف ايدي حفنة صغرية من
االثرياء .يستفيد الذين يحولون اموالهم اىل لبنان من الرسية املرصفية،
ومن معدالت فوائد مرتفعة خصوصا عىل اللرية .اذا ،للحفاظ عىل
تدفق االموال اىل البالد كان علينا اوال ان نثبت سعر رصف اللرية
(ليتسنى للمودعني االستثامر باللرية وتحويل ارباحهم من دون خسارة
اىل الدوالر) ،وان نؤمن فوائد عالية لجذب هذه االموال .الطريقة
الوحيدة التي يتسنى من خاللها للمصارف دفع فوائد مرتفعة ،تكون
يف حالة حصولها هي عىل مداخيل وفوائد مدينة عالية .هنا دور
حكومتنا العتيدة التي من خالل سندات الخزينة والفوائد املرتفعة
عىل الدين العام شكلت منجم ذهب.
املعادلة سهلة :ما دام هناك عجز يف خزينة الدولة وحاجة اىل االستدانة،
بقيت فوائد سندات الخزينة مرتفعة لجذب املستثمرين .ومبا ان
املصارف اللبنانية (بالتنسيق مع مرصف لبنان) هي املستثمر االول
يف هذه السندات ،فهي تضمن لنفسها مداخيل مرتفعة عىل حساب
مالية الدولة .هذا يسمح للمصارف بدورها بعرض فوائد مرتفعة عىل
االيداعات التي تغذي موجوداتنا النقدية.
* خبري اقتصادي
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مقال

إقتصاد
ملحة ستواجهها الحكومة:
تح ّديات اقتصادية ّ
إصالحات قطاعية وتحديث قوانني وتوفير فرص عمل
يعاين لبنان منذ سنوات ركودا حادا يف مختلف القطاعات ويف معظم املناطق.
تدهورت نسبة النمو االقتصادي عىل نحو دراماتييك يف هذه املرحلة ،ووصلت
وفقا الفضل التقديرات اىل حدود  .%2لذا ،من اوىل مهامت الدولة اعادة الحياة
اىل النشاط االقتصادي ،الن الركود الراهن يؤثر عىل مستوى املعيشة ويهدد وجود
عدد من املؤسسات
تشري كل املعطيات اىل ان التحدي االكرب
الذي سيواجه الحكومة الجديدة ،هو التحدي
االقتصادي واالجتامعي .اىل جانب بعض
االيجابيات التي تحققت يف الفرتة االخرية،
شهد االقتصاد اللبناين مشكالت ظرفية وبنيوية
توجب اقىص درجات العناية واالهتامم.
من الواضح ان جهود الدولة خالل الفرتة
االخرية ،مل ترتكز عىل ايجاد الحلول الجذرية
لهذه املشكالت ،بل استهدفت تجميع القوى

واستنفاد االمكانات لتأجيل سلة االستحقاقات
اىل الحكومة املقبلة .بذلك سيجد العهد ان
الدولة تواجه استحقاقات شائكة ،ما يتطلب
اتخاذ قرارات اقتصادية مهمة اىل جانب
القرارات السياسية.
ما هي ابرز املسائل والتحديات امللحة التي
ستواجهها الحكومة الجديدة؟ سؤال وحيد
طرحته "االمن العام" عىل عدد من رؤساء
القطاعات االقتصادية ،للوقوف عىل ابرز

مطالبها التي تعتربها املحرك االسايس لركود
الحركة االقتصادية وسبل تنفيذها.
رئيس الهيئات االقتصادية اللبنانية محمد شقري
اكد ان املطلوب بالحاح البدء رسيعا باجراء
اصالحات جذرية قطاعية ومالية وادارية،
ودعا اىل اعادة النظر يف الترشيعات التي
ترعى العمل االقتصادي .ورأى رئيس جمعية
الصناعيني اللبنانيني فادي الجميل رضورة دعم
تكاليف الصادرات والطاقة املكثفة ،والتشدد
يف مكافحة التهريب واملنافسة غري الرشعية.
وطالب رئيس نقابة الوسطاء واالستشاريني
العقاريني يف لبنان وليد موىس بتخصيص
الحكومة الجديدة حقيبة وزارية خاصة
ومستقلة لالسكان يك تكون مرجعية متخصصة
تضع الحلول واملعالجات.

شقير :تنفيذ "سيدر"
على رأس االولويات

علينا اشراك القطاع
محمد شقري" :الوضع االقتصادي واالجتامعي مقلقة ال بد من معالجتها رسيعا .هنا ال الخاص اكثر في مشاريع
يف لبنان صعب للغاية ،وهذا يظهر من بد من االشارة اىل ان االوضاع يف لبنان البنى التحتية للدولة

خالل استمرار انخفاض معدالت النمو،
والجمود الذي يصيب معظم القطاعات
التجارية والصناعية والسياحية والعقارية،
فضال عن ارتفاع معدالت البطالة وازدياد
حاالت الرصف من العمل .هذا بالنسبة اىل
نشاط القطاع الخاص .اما مشكالت الدولة
املالية فتزداد باطراد .من ارتفاع عجز
املوازنة اىل نحو  5,5مليارات دوالر يف العام
 2018اىل ارتفاع الدين العام اىل حدود 86
مليار دوالر ،كام ان نسبة الدين العام اىل
الناتج املحيل فاقت  ،%152وكلها مؤرشات

ليست وليدة الساعة ،بل نتيجة تراكامت
وازمات سياسية وامنية منذ العام ،2011
وصوال اىل التسوية اىل ادت اىل انتخاب
العامد ميشال عون رئيسا للجمهورية يف
نهاية العام  .2016خرج لبنان منهكا ،ما
يوجب الكثري من العمل والجهود الجبارة
عىل مختلف املستويات العادته اىل طريق
التعايف والنهوض .لكننا نحن اليوم امام
فرصة جديدة ،خصوصا وانه ال يزال لدينا
الكثري من العوامل االيجابية التي ميكن
االستناد اليها.

رئيس الهيئات االقتصادية اللبنانية محمد شقري.

الخطوة االوىل تتمثل يف االرساع يف تشكيل
الحكومة ،االمر الذي يعطي االطمئنان
والثقة يف الداخل والخارج الكامل املسار
واملبارشة يف اتخاذ القرارات واالجراءات
الالزمة التي تستجيب متطلبات النهوض.
يف هذا االطار ،يأيت تنفيذ الربنامج
االستثامري الذي اقره مؤمتر "سيدر" عىل
رأس االولويات التي يجب مبارشتها ،النه
يشكل العمود الفقري للنهوض بالبلد،
خصوصا وان الهدف االسايس منه هو ضخ
ما بني ملياري دوالر و 5,2مليارات دوالر
سنويا يف مشاريع تطوير البنى التحتية.
االمر الذي من شأنه رفع معدالت النمو
وتوفري فرص عمل وتشغيل الكثري من
القطاعات االقتصادية اللبنانية ،فضال عن
ان تطوير البنى التحتية من شأنه ايضا
زيادة تنافسية االقتصاد اللبناين وتحفيز
االستثامر وجذب االستثامرات املحلية
واالجنبية .اىل جانب ذلك ،بات املطلوب
بالحاح البدء رسيعا باجراء اصالحات
جذرية ،قطاعية ومالية وادارية .هذا االمر
قبل ان يكون مطلب الدول واملنظامت
العربية والدولية املشاركة يف مؤمتر
"سيدر" ،هو مطلب لبناين بامتياز .كان هذا
االمر امللح عىل الدوام ومنذ مدة عىل رأس
االولويات التي كانت تطالب بها الهيئات
االقتصادية .وقد شهدنا تطورا نوعيا خالل
االنتخابات النيابية متثل يف مطالبة كل
القوى السياسية خالل حمالتها االنتخابية
برضورة اجراء اصالحات جذرية .وهذا ما
نأمل يف ان يتم يف وقت قريب.
اقرت الحكومة واملجلس النيايب قانون
الرشاكة بني القطاعني العام والخاص .هذا
القانون يجب تفعيله لجهة ارشاك القطاع
الخاص اكرث فاكرث يف املشاريع الخدماتية
ومشاريع البنى التحتية للدولة .االمر الذي
يؤدي اىل تخفيف االعباء عن الدولة وتحسني
الخدمات وتحسينها وخفض تكلفتها .من
اجل الحديث عن تنافسية االقتصاد اللبناين،
ال بد من اعادة النظر يف الترشيعات التي
ترعى العمل االقتصادي".

الجمود سمة األوضاع
االقتصادية الراهنة

تشري التقارير والدراسات االقتصادية واملرصفية ،الشهرية منها والفصلية ،اىل جمود وركود
اقتصاديني عىل مختلف النشاطات االقتصادية ،يف انتظار جالء عدد من املعطيات السياسية
املحلية واالحداث االقليمية.
تشري هذه التقارير اىل ثالثة اسباب رئيسية تربر الركود االقتصادي وعدم منو االستثامرات
الخارجية املبارشة ،وتراجع الحركة االقتصادية ومؤرشات النمو .هذه االسباب هي:
 ترابط مسرية االمناء باالوضاع االقليمية السائدة التي تؤكد تأجيل تدفق االستثامراتالعربية واالجنبية عىل لبنان.
 اهتزاز الثقة العاملية باالستثامرات املبارشة يف لبنان بعد الهجمة السياسية الخارجية،وخصوصا الخليجية منها ،عىل مكون اسايس داخل املجتمع اللبناين ،ما زعزع ثقة املستثمرين.
 االنفاق الحكومي الذي تخطى االرقام املقدرة يف املوازنة .يشار هنا اىل االمور اآلتية:ا  -بلوغ قيمة النفقات العامة يف نهاية عام  2017ما مجموعه  15,381مليار دوالر يف مقابل
واردات مقدارها  11,625مليارا ،اي بعجز مقداره  3756مليار دوالر.
ب  -نسبة العجز املسجلة  %7,30تفوق املقدر لها يف املوازنة نتيجة عدم توقف سلفات
الخزينة ،وزيادة بعض النفقات املالية والتكاليف االضافية الناجمة عن متويل بعض املشاريع.
ج  -الواقع الذي كرسه االنفاق الحكومي لناحية الفوائد الدائنة واملدينة ،الدين العام
واالستحقاقات واالكتتابات وتحويل نسبة كبرية من ودائع القطاع الخاص يف املصارف
التجارية اىل ادوات دائنة ملصلحة الخزينة اللبنانية.
يقول بعض االقتصاديني ان السياسة التي اتبعت يف تثبيت النقد الوطني ،وبالتايل ترسيخ
ادوات مراقبة يف االسواق ،انعكست سلبا عىل مناخ االستثامر العام املحيل وقلب الشعور
باالرباح املتوقعة يف مشاريع خطة النهوض رأسا عىل عقب ،فاصبح املستثمر يفضل انتظار
فوائد االيداع او التوظيف يف السندات ،عوض الخوض يف مشاريع تولد االنتاجية والربح
واملنفعة العامة.
د  -تراجع التسليفات املرصفية ،اذ يقول احد الخرباء املرصفيني يف احد املصارف الكربى ان
الجمود بدأ يطاول النشاط املرصيف يف هذه املرحلة ،عىل الرغم من االنفاق االنتخايب .تراجع
مجموع التسليفات التي بلغت مع نهاية الشهر الرابع من عام  2018ما يوازي  59,02مليار
دوالر يف مقابل  59,69مليار دوالر يف كانون االول  ،2017اي برتاجع نسبته  .%1,11ويشري
اىل ان القطاع الوحيد الذي يعمل حاليا هو قطاع املأكوالت فقط .وهذا يظهر جليا من
التحويالت وحركة االعتامدات املرصفية.
ميكن التوقف ايضا عند تراجع القدرات االنفاقية لالرسة ،كاحد اسباب الركود والتأثري السلبي
عىل النمو االقتصادي العام.
اما قطاع البناء الذي كان املنفذ الوحيد لتحريك العجلة االقتصادية خالل السنوات املاضية،
فقد جمدت حركته حاليا وتراجعت مبيعاته .لذلك مل تفلح كل املحاوالت يف تحريك هذا
الركود لسببني:
اول ،وجود مستثمرين يف هذا القطاع يفضلون االبقاء عىل مشاريعهم باسعارها املرتفعة الن
اموالهم موجودة او متوافرة لديهم نقدا ،وبالتايل ليست ديونا عليهم للمصارف يف انتظار
ان يأيت الزبون املناسب .فتتم عملية البيع بالسعر الذي يريدونه ،وتكون النتيجة الجمود
واالبقاء عىل االسعار املرتفعة.
ثان ،توقف القروض السكنية بشكل كامل اىل حني ايجاد املخارج املناسبة لها ،ما اثر يف عمق
االزمة.
عينة من اسباب الجمود الكثرية .لكن الكل ينتظر الحكومة الجديدة لعلها تجد الطريق
الصحيحة املناسبة ملا يعيشه لبنان عىل الصعيد االقتصادي.
فهل تنجح؟ لننتظر.
عصام شلهوب
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إقتصاد
الجميل :استكمال
معالجة ملفات االغراق
فادي الجميل" :بعد كل املعاناة التي مر فيها
القطاع الصناعي خالل السنوات املاضية ،ومع
كل التحديات التي واجهتنا كصناعيني بدءا
من تراجع الصادرات نتيجة اقفال املعابر
الربية ،واالغراق واملنافسة غري املتكافئة،
وبعد مراجعاتنا املتكررة للمسؤولني بهدف
اقناعهم بجدوى القطاع الصناعي كمحرك
اسايس لالقتصاد الكيل وهو الوحيد القادر
عىل تحسني امليزان التجاري وتوفري فرص
عمل للشباب اللبناين ،نحن نعترب ان القرار
التي اتخذه مجلس الوزراء يف جلسته االخرية
والقايض بحامية القطاعات االنتاجية اللبنانية
هو اول الغيث .ما تحقق حتى االن وثبة
نوعية يف التعامل مع امللفات الوطنية .انطالقا
من ذلك ،نتطلع بتفاؤل نحو مستقبل القطاع
الصناعي ،اال اننا نؤكد ان هذه املعالجات
لن تؤدي دورها يف استنهاض االقتصاد ما مل
تستكمل مبجموعة املطالب التي سبق لجمعية
الصناعيني ان تقدمت بها .لذا نحن نطلب
من الحكومة الجديدة استكامل ما بدأته
الحكومة السابقة ومعالجة ملفات االغراق،
والتشدد يف مكافحة التهريب واملنافسة غري

الرشعية بقرارات تحمي نحو  25سلعة سبق
وقدمنا ملفاتها .كذلك نطالب مبعالجة بعض
التكاليف التي تشكل عبئا عىل الصناعي ،مثل
تكاليف الصادرات حتى نتمكن من استعادة
ما خرسناه يف السنوات املاضية ،ودعم تكاليف
الطاقة املكثفة لنتمكن من املنافسة.
لدينا ملء الثقة بأن من اتخذ املبادرة
الشجاعة والجريئة بحامية االنتاج الوطني،
لن يتأخر عن استكامل املهمة وانصاف جميع
القطاعات الصناعية .لذا نتوجه بالشكر اىل
رئيس الجمهورية ميشال عون الذي اكد دعمه
للقطاعات املنتجة ،ورئيس مجلس النواب
نبيه بري الذي ادرج قانون الترشيع الجمريك
يف اول جلسة سيعقدها مجلس النواب .كذلك
نشكر رئيس الحكومة سعد الحريري الذي ال
يوفر مناسبة اال ويؤكد فيها دعمه للقطاع.
نخص بالشكر ايضا وزيري االقتصاد والتجارة
رائد خوري والصناعة حسني الحاج حسن
وادارة الجامرك الذين تفهموا مطالبنا وحملوا
تحدياتنا.
الوقت مل يعد ملصلحتنا الن اقتصادنا ينهار،
وقد وصل اىل الحافة .لذا املطلوب اليوم

موسى :القطاع العقاري
عنصر استقرار اجتماعي
وليد موىس" :يتطلع اللبنانيون اىل ان تكون
الحكومة املنبثقة من االنتخابات النيابية،
حكومة اخراج االقتصاد اللبناين من ازمته
الخانقة التي وصلت اىل درجة بالغة الخطورة.
ال شك يف ان انعاش اقتصادنا الوطني مير عرب
اعادة الحياة اىل احد قطاعاته االساسية ،وهو
القطاع العقاري .هذا القطاع ليس احد عنارص
النمو االقتصادي فحسب ،او مصدر ايرادات
للدولة ،بل هو عنرص استقرار اجتامعي

وعامل تحفيز لعرشات القطاعات االخرى
وللدورة االقتصادية ككل ،فضال عن كونه احد
وجوه التنمية.
من هذا املنطلق ،نأمل يف ان تحرص الحكومة
الجديدة عىل توفري كل مقومات االنطالق
والخروج من الركود للقطاع العقاري املأزوم
منذ نحو ستة اعوام .يتطلب ذلك طبعا عدم
تحميل الجهات املعنية به مزيدا من االعباء
املرهقة ،وفرض رضائب تفاقم ازمة القطاع ،بل

اقتصادنا ينهار
ووصل الى حافة الهاوية

رئيس جمعية الصناعيني اللبنانيني فادي الجميل.

االرساع يف تأليف الحكومة ،ونرجو من جميع
االطراف السياسيني تسهيل هذه املهمة ،عىل
ان تبادر الحكومة العتيدة فور تشكيلها اىل
انشاء هيئة طوارئ اقتصادية تعمل عىل تطبيق
رؤية جمعية الصناعيني االقتصادية االجتامعية
االنقاذية التي سبق وتقدمت بها".

مد اليد اىل هذه الجهات ليك تستعيد عافيتها،
والعمل عىل توفري الحوافز لتشجيع الناس عىل
الرشاء وتحريك السوق ،عىل غرار ما يفعل
الكثري من دول العامل يف الوقت الراهن.
نعتقد ان الحال التي وصل اليها القطاع
تتطلب تضمني هذه الحكومة حقيبة وزارية
خاصة ومستقلة لالسكان ،يك تكون مرجعية
متخصصة تضع الحلول واملعالجات .املطلوب
اليوم خطة اسكانية مدروسة تشمل كل

املناطق اللبنانية ،يكون محورها توفري العيش
الكريم لكل فئات املجتمع من خالل حلول
اسكانية دامئة .يف هذا االطار ،ينبغي ايجاد
آلية مستدامة وقابلة لالستمرار لتأمني الدعم
املايل لذوي الدخل املحدود واملتوسط ،بهدف
متكينهم من متلك املسكن الالئق من خالل
مرصف االسكان واملؤسسة العامة لالسكان،
بالتعاون مع مرصف لبنان والقطاع املرصيف.
كام يجب ان تلحظ اي خطة تنظيم االستثامر
العقاري جغرافيا ونوعيا ،وذلك بالتعاون
والتنسيق مع القطاع الخاص.
من امللح ايضا اجراء نفضة ترشيعية كاملة عرب
تحديث القوانني العقارية القدمية جدا والتي
تع ّوق اجراء نقلة نوعية يف القطاع .كذلك
نأمل يف ان يحصل هذا الجهد الترشيعي
بالتعاون مع الجهات املمثلة للقطاع العقاري،

من خالل ارساء حوار دائم معها لالفادة من
خرباتها ومن مالمستها اليومية للمشكالت
واملتطلبات ،بحيث ال تأيت اي خطوة حكومية
تخص القطاع منقوصة او غري مدروسة.
من الترشيعات التي ينبغي اقرارها ،تلك
املتصلة بتنظيم املهن الخاصة بالقطاع العقاري،
بالتعاون مع الجهات املعنية بكل مهنة ،بحيث
يساهم ذلك يف اضفاء مزيد من االحرتافية عىل
القطاع ،ويبعد عنه الطارئني واملتطفلني عليه،
فيبقى موضع ثقة اللبنانيني وغري اللبنانيني.
كذلك نتمنى ان تستمر الحكومة ،ممثلة تحديدا
بوزارة املال ،يف تقديم جهودها املشكورة
لتطوير االجراءات املتعلقة بالقطاع العقاري،
ان لجهة تبسيطها وتسهيلها وترسيعها ،او لجهة
مكننتها اكرث فاكرث".
ع.ش.

الضرائب تفاقم ازمة القطاع
وال تحل املشكالت

رئيس نقابة الوسطاء واالستشاريني العقاريني
يف لبنان وليد موىس.
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إقتصاد

راغدة صافي

اليوم يف وسط البالد ،اي يف بريوت وضواحيها،
بطريقة فعالة.

 3مشاريع جديدة ّ
توفر أكثر من  60ألف فرصة عمل

حايك :نحو رؤية مستقبلية لوطن عصري

اعطيت الشهر املايض اشارة االنطالق لبدء العمل باملشاريع االمنائية التي ادرجت يف صلب الربنامج االستثامري للبنى التحتية
الذي قدمه لبنان اىل املجتمع الدويل يف مؤمتر "سيدر" ،السيام ما يتعلق مبشاريع البنى التحتية التي ستنفذ عرب الرشاكة بني
القطاعني العام والخاص
شهدت الرسايا الحكومية يف  17ايار توقيع
عقود استشارية بني املجلس االعىل للخصخصة
وثالثة استشاريني دوليني تتمتع بخربة عالية،
هي مؤسسة التمويل الدولية والبنك االورويب
لالعامر والتنمية ورشكتا  KPMGو،SOLON
متهيدا ملبارشة تلزيم ثالثة مشاريع امنائية:
توسيع مطار رفيق الحريري الدويل وانشاء
مبنى ركاب جديد فيه ،تنفيذ طريق خلدة -
نهر ابراهيم ،انشاء مركز املعلومات الوطني
بكلفة تفوق قيمتها  4مليارات دوالر.
لعل ارشاك القطاع الخاص يف تنفيذ معظم
هذه املشاريع مل يكن صدفة ،بل جاء لوضع
مزيد من الضوابط والرقابة عىل عملية التنفيذ.
من هنا عاد اسم املجلس االعىل للخصخصة
يرتدد بشكل كبري نظرا اىل الدور الفاعل املسند
اليه والصالحيات املعطاة له ،ما يؤكد وجود
قرار حاسم باعادة تفعيل دور مؤسسات
الدولة لوضع حد للفساد املسترشي منذ عقود.
"االمن العام" التقت االمني العام للمجلس
االعىل للخصخصة زياد حايك وتناولت معه
دور املجلس يف املرحلة املقبلة.
■ كانت لكم مساهمة فاعلة يف مؤمتر
"سيدر" تحضريا ومشاركة ،فام هو الدور الذي
ستلعبونه يف تنفيذ مشاريع التي اقرها املؤمتر؟
□ املشاريع التي اقرها املؤمتر تدخل يف اطار
الربنامج االستثامري الذي وضعته الدولة
اللبنانية والذي يضم اكرث من  250مرشوعا.
من بني كل هذه املشاريع هناك  18مرشوعا
من املمكن ان تنفذ من طريق الرشاكة بني
القطاعني العام والخاص بقيمة تبلغ نحو 6
مليارات دوالر .قد يبدو عدد هذه املشاريع
قليال نسبة اىل املبالغ املخصصة لها ،وذلك يعود

اىل الكلفة العالية النها مشاريع كبرية .سيكون
دور املجلس االعىل للخصخصة تصميم وتنفيذ
هذه املشاريع ،اضافة اىل مشاريع اخرى من
خارج الربنامج االستثامري يجري العمل عليها
حاليا تتعلق معظمها بالبنى التحتية.
■ ما هي اهم املشاريع املوضوعة حاليا عىل
نار حامية؟
□ هناك ثالثة مشاريع رئيسية يجري العمل
عليها حاليا ،االول هو توسيع مطار رفيق
الحريري الدويل ،الثاين تنفيذ طريق خلدة -
نهر ابراهيم ،الثالث انشاء مركز للمعلومات
يكون مثابة  data centerلنتمكن من خلق ما
يعرف بالـ ، Lebanese cloudوهو مركز يتيح
لنا تخزين معلوماتنا بانفسنا بدل االعتامد عىل
الخارج .هذه املشاريع اقرها مؤمتر "سيدر"
وكلف املجلس االعىل للخصخصة تنفيذها.
■ ملاذا تم االعالن عن بدء تنفيذ هذه املشاريع
قبل يوم من اعتبار الحكومة مستقيلة؟
□ الرسعة يف مبارشة تنفيذ هذه املشاريع
تدل عىل مدى اهتاممنا بنجاح الرؤية
االقتصادية واالجتامعية التي وضعناها ،وعىل
جدية الحكومة يف التزام ما وعدت به الدول
واملنظامت الدولية التي شاركت يف مؤمتر
"سيدر" .تم تكليفنا دراسة هذه املشاريع يف
شباط ،وكانت الخطوة التنفيذية االوىل التعاقد
مع استشاريني ملساعدتنا عىل وضع التصميم
التموييل لهذه املشاريع متهيدا لتلزميها .هذا
االمر معقد ألن املفاوضات مع االستشاريني
تتطلب وقتا طويال .لذا ،اجرينا مناقصات
واستدراج عروض النتقاء االستشاريني الذين
سنتعاقد معهم .اما العجلة فكانت لكسب

الوقت واستمرار العمل يف الوقت الذي تدخل
فيها الحكومة مرحلة ترصيف االعامل.
■ ما هي االهمية الحيوية للمرشوع االول
بالنسبة اىل لبنان؟
□ توسيع مطار رفيق الحريري الدويل وانشاء
مبنى ركاب جديد فيه خطوة اساسية لتنشيط
السياحة يف لبنان وتعزيز دور بريوت كمركز
لالعامل ،وخلق االف فرص عمل بشكل مبارش
من خالل تنفيذ املرشوع ،وغري مبارش عرب
القطاعات املستفيدة منه وليكون لدينا مطار
عرصي وفعال .توسيع املطار بات حاجة ملحة،
الن سعته كانت مصممة الستيعاب  6ماليني
مسافر .اليوم بات يستوعب  8ماليني مسافر يف
السنة ،ما يفوق قدرته االستيعابية ،واصبحت
بناه التحتية مرتهلة وقدمية ،فاصبحنا يف حاجة
اىل مبنى جديد للركاب ميكنه استقبال سياح
ورجال اعامل وزوار اضافيني .الهدف االسايس
منه هو تكبري القدرة االستيعابية للمطار من
 6اىل  12مليون راكب يف املرحلة االوىل ،عىل
ان تبدأ مرحلة اخرى الحقا متكنه من استيعاب
 18مليون مسافر .نحن يف حاجة اىل سنتني
ملبارشة تلزيم املرحلة االوىل .اما فرتة االنشاء
فستستمر حواىل اربع سنوات بكلفة قدرها
نحو  500مليون دوالر متول من القطاع الخاص
عرب "سيدر" الذي امن متويال بفوائد مخفضة.
■ ماذا عن مرشوع طريق خلدة  -نهر ابراهيم؟
□ هذا مرشوع قديم ،وقد آن االوان
لتنفيذه .وافقت الحكومة يف بداية هذا العام
عىل الخطة املعدة له وعىل االستمالكات
الالزمة لتنفيذه .وهو سيسمح بربط شامل
لبنان ومدينة طرابلس خاصة ،مبركز الثقل

االمني العام للمجلس االعىل للخصخصة زياد حايك.

االقتصادي واالنتاجي يف وسط البالد ،مام
سيتيح خلق االف فرص العمل الجديدة يف
الشامل ،وزيادة انتاجية كل من يستعمل
هذه الطريق من اشخاص ورشكات .كام وانه
يخفض فاتورة املحروقات التي يدفعها لبنان،
والتي يستهلكها املواطن عىل الطريق ذهابا
وايابا ،ويحرق اعصابه يف الزحمة الخانقة
التي يعاين منها يوميا عىل االوتوسرتاد ،خاصة
يف منطقة كرسوان .عندما نتحدث عن هذا
املرشوع نتحدث عنه كمرشوع موحد ،اذ انه
تاريخيا كان ينقسم اىل مرشوعني ،االول يشمل
الطريق الدائرية لبريوت من خلدة اىل الضبية،
والثاين ما كان يعرف بالـ A2وميتد من الضبية
اىل طربجا ،وتتم حاليا توسعته ليصل اىل منطقة
نهر ابراهيم .وقد تم توحيده النه لو نفذ عىل
الشكل السابق ،فان السري سيصل اىل مكان ما
يدخل فيه عنق الزجاجة ،وسيتم التنفيذ عىل
مراحل ولكن الفكرة يجب ان تشمل مرشوعا
متكامال .والسباب اقتصادية واجتامعية ،ستبدأ
املرحلة االوىل بالجزء املمتد من الضبية اىل
نهر ابراهيم ،وهو الجزء الشاميل من املرشوع،
وقد اتخذ مجلس الوزراء القرار يف شأن
االستمالكات متهيدا لتنفيذ املخطط .خالل هذه
الفرتة ،تجري دراسة افكار اخرى لهذا املرشوع

 %40من الوظائف
ستذهب الى مهنيني
لبنانيني

تقيض بانشاء نفق طويل يخترص املسافة بني
املنطقتني ،ونحن االن يف صدد دراسة الفكرتني
ليك نتمكن خالل شهر ونصف شهر عىل االكرث
من تحديد االفضل العتامدها ،وعىل االرجح
اننا سنعمد اىل اختيار االفضل يف الفكرتني ،اي
تشييد نفق من جعيتا اىل غزير مع االبقاء عىل
املخطط كام هو عليه االن بعد هذه املنطقة.
كلفة املرشوع تبلغ نحو مليار دوالر ،مقسمة
ما بني استمالكات وانشاءات ،ويحتاج تنفيذه
اىل وقت متهيدا لالنتهاء من االستمالكات،
اذ ان الرشكات ال تأخذ عىل عاتقها املبارشة
به قبل االنتهاء من هذا املوضوع الذي قد
يتطلب وقتا يف املحاكم ،ويف تقديرنا سيبت
التلزيم بعد ثالث سنوات .الهدف االسايس من
املرشوع هو تخطي االكتظاظ السكاين الحاصل

■ ملاذا اخرتتم مرشوع مركز املعلومات
الوطني كمرشوع ثالث لتنفيذه؟
□ هذا املرشوع سيضع لبنان يف مصاف الدول
املتقدمة يف مجال التكنولوجيا واقتصاد املعرفة،
وهو يفرتض ان يؤمن الغيمة االلكرتونية
اللبنانية ،وان يعمل ايضا عىل املستوى
االقليمي فيخدم القطاعني العام والخاص يف
سوريا والعراق والعديد من دول املنطقة يف
املستقبل .علام انه يشكل جزءا اساسيا من
البنى التحتية التي تحتاجها الرشكات التي
تتعامل مع قطاعات االتصاالت واملصارف
واالعالم واالعالن وغريها .اذ يصبح يف
استطاعتها ان تعتمد عىل هذا الربنامج املوجود
يف لبنان من دون الحاجة اىل اللجوء اىل الخارج،
اضافة اىل انه يساهم يف الحفاظ عىل امللكية
الفكرية وسالمة املعلومات وبروتوكوالت
التخزين والتصنيف واستعامل الداتا .من خالله
نكون قد خطونا الخطوة االوىل يف اتجاه الرؤية
املستقبلية لوطن عرصي نفتخر به وبانتامئنا
اليه من خالل رؤية نبارش اليوم باخراجها من
نطاق الحلم ووضعها عىل ارض الواقع.
■ اىل اي مدى ميكن ان تنعكس هذه املشاريع
ايجابا عىل اليد العاملة اللبنانية؟ وهل هناك
من كوتا معينة للعامل االجانب فيها؟
□ مشاريع البنى التحتية تنقسم اىل قسمني،
االول يشمل اعامل البناء التي عادة اللبنانيون
ال يقومون بها ،وهي ستسند اىل عامل عرب
واجانب .القسم الثاين يشمل وظائف فنية،
فكل مرشوع يف حاجة اىل مهندسني ومحامني
ومراقبني واداريني ومحاسبني وغريهم وهي
ستكون من حصة اللبنانيني .من هنا نقدر ان
 %40من الوظائف ستذهب اىل مهنيني لبنانيني،
فاعامل ما يسمى بالـ white colorستكون
يف معظمها للبنانيني ،والـ blue colorلغري
اللبنانيني .كل مليار دوالر ترصف عىل اعامل
البنى التحتية ستخلق ما ال يقل عن  35الف
فرصة عمل ،اي ان هذه املشاريع الجديدة
ستخلق  60الف فرصة عمل جديدة.
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توسيع مطار رفيق الحريري الدويل يك يستوعب  12مليون مسافر.

■ كيف يساهم قانون الرشاكة بني القطاعني
العام والخاص الذي اقر اخريا يف نجاح آلية
هذه املشاريع؟
□ مع التوقيع عىل االتفاقات الثالثة الذي تم يف
الرسايا ،بورش العمل الفعيل يف قانون الرشاكة
بني القطاعني العام والخاص الذي سعينا اىل
اقراره منذ اعوام .كلنا امل يف ان الشفافية

الفائقة التي يفرضها القانون سنعكس عىل
مسار تلزيم مشاريع الرشاكة وتنفيذها .القانون
عرصي ويضمن الشفافية واملهنية الالزمتني
لتأمني تنفيذ املشاريع املشرتكة ودميومتها ،وهو
يعطي الثقة الالزمة للمواطن اللبناين واملستثمر
املحيل والعريب واالجنبي بأن املشاريع ستنفذ ،ما
يحفزهم عىل املساهمة يف املشاريع املطروحة.

املجلس االعلى للخصخصة
يتألف املجلس االعىل للخصخصة من رئيس مجلس الوزراء رئيسا ومن اعضاء دامئني هم:
وزراء العدل واملال واالقتصاد والتجارة والعمل ،وينضم اىل املجلس ويصبح عضوا فيه الوزير
املختص عند النظر يف خصخصة مرشوع عام يدخل نشاطه يف نطاق مهامت االدارات التابعة
له او الخاضعة لوصايته.
نص القانون رقم  228الصادر يف  2000-5-31عىل انشاء املجلس االعىل للخصخصة ،ومن
ّ
ابرز مهامته:
ا  -اقرتاح السياسة العامة للخصخصة واساليب تنفيذها.
ب -اعداد برنامج زمني باملشاريع العامة التي يزمع خصخصتها.
ج -اصدار القرارات الالزمة لتحقيق عمليات الخصخصة واجراءاتها وفق الربنامج الزمني
املعتمد واالرشاف عىل تنفيذه.
د -تقييم اصول املرشوع العام وممتلكاته وفقا لالسس املالية واالقتصادية املعتمدة دوليا
وتحديد امليزانية االنتاجية للمشاريع املخصخصة.
هـ  -اعداد مشاريع القوانني واملراسيم عند االقتضاء وتقديم التوصيات الالزمة لضامن تنفيذ
برامج الخصخصة وعملياتها.

■ ما هي ابرز بنود القانون التي تضمن
الشفافية؟
نص القانون عىل مشاركة جميع الجهات
□ ّ
املعنية يف تصميم املرشوع يف وضع مسودة
العقد ،فلم يعد هذا املوضوع حكرا عىل ادارة
او وزارة واحدة ،وذلك وفقا لهذه البنود:
 -1مشاركة املستندات والوثائق بني مختلف
الجهات وبني الوزارات واالدارات املعنية
يشكل رقابة تلقائية من اكرث من جهة ،ما يضع
حدا ألي متريرات قد يحاول البعض القيام بها.
 -2ينص القانون عىل استشارة الرشكات
املؤهلة بدفرت الرشوط وبنص عقد الرشاكة ،ما
يسمح لكل رشكة ان تتأكد من ان مصلحتها
محفوظة ،وان دفرت الرشوط مل يوضع عىل
قياس رشكة معينة.
 -3ينص قانون الرشاكة عىل ان يتضمن دفرت
الرشوط عقد الرشاكة بشكل معلن ،ما يتيح
لصاحب العالقة االطالع مسبقا عىل تفاصيل
العقد الذي سيوقعه يف حال ربح املناقصة.
 -4يف حال مل تقدم ثالثة عروض عىل االقل
ملرشوع ما ،يجب العودة اىل مجلس الوزراء
للحصول عىل موافقته لفتح العرضني ،اما اذا
كان هناك عرض واحد فتلغى املناقصة وتجرى
من جديد.
 -5بعد تلزيم املرشوع عىل الرشكة التي تنفذه
ان تقدم تقارير دورية كل ستة اشهر ،تظهر
فيها كيفية تقييدها برشوط العقد وموجباته.
كل هذه البنود وضعت لضامن الشفافية
ولتأمني املهنية الالزمة من قبل القطاع
العام ،اي ان يتم تعامل القطاع الخاص مع
اشخاص مدركني متاما لهواجسه ويقدمون
له ليس الخربة الفنية املوجودة يف الوزارات
فقط ،بل الخربات التمويلية والقانونية
املطلوبة ايضا.
■ كيف ستتصدون للمحسوبيات والوساطات؟
□ الشفافية التي تحدثنا عنها يفرضها قانون
الرشاكة بني القطاعني العام والخاص الذي
يضمن حصول املامرسات الفضىل ،وهو
سيكون كفيال مبنع حصول اي يش من هذا
القبيل .فاملشاريع السابقة يف لبنان مل تنجح
النها كانت تفتقد الشفافية.

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

Where your dreams count
04 - 72 72 44

For more Info
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عصام شلهوب

رئيس غرفة املالحة الدولية :كلفة توسيع
مرفأ بيروت ال تتجاوز  150مليون دوالر
يستمر مرفأ بريوت يف لعب دوره املميز يف الحركة البحرية بني مختاف املرافئ
الواقعة عىل شاطىء املتوسط ،نظرا اىل نشاطه عىل صعيد محطة الحاويات ،وعىل
اعتامده نقطة محورية من رشكات النقل البحري العاملية .وهو يشكل اليوم املتنفس
الوحيد لغالبية املصدرين واملستوردين ،لذلك يعول عىل دور اكرب له مستقبال
امام هذا الواقع ،واثر دراسة اجرتها ادارة مرفأ
بريوت عن تطور حركته للسنوات املقبلة ،وبعد
االستعانة بعدد من االستشاريني ،تم وضع
مخطط توجيهي يلحظ خيارات التوسيع ،عىل
ان تتمحور اما بالتوسيع او باعادة متركز او
رشاء مناطق جديدة.
بشكل عام ،فان وضع مرفأ بريوت عىل الرغم
من كل الظروف التي تحوط به ،واالوضاع
السياسية واالقتصادية املضطربة التي يعيشها
البلد ،ال يزال يف افضل حال .انه واجهة االقتصاد.
واذا كان اداؤه جيدا ،فهذا يعني ان عمل تجار
التجزئة جيد وان حركة االستهالك جيدة ،كذلك
عمل رشكات الشحن والنقل وتخليص البضائع
واالعتامدات وحركة املصارف .
اما بالنسبة اىل االرقام ،فان كمية البضائع فيه
وصلت اىل  1060الف طن يف الربع االول من
عام  2018مقارنة بـ 2179الف طن يف الفرتة
نفسها من العام املايض .اما عدد الحاويات
فقد سجل  315الف و 881حاوية يف االشهر
الثالثة االوىل من عام  2018مقارنة بـ 287الف
و 102حاوية يف الفرتة نفسها من عام ،2017
مع ارتفاع عدد الحاويات املستوردة برسم
االستهالك املحيل اىل  210االف و 325حاوية
منطية يف الفصل االول من عام  2018من 199
الفا و 819حاوية يف الفرتة نفسها من عام
 ،2017وذلك بسبب وجود النازحني السوريني
يف لبنان.
رئيس غرفة املالحة الدولية يف لبنان اييل زخور
اكد لـ"االمن العام" ان مرفأ بريوت هو اليوم
يف افضل حاالته ،وشهدت حركته زيادة بنسبة
 .%60ولفت اىل انه من اجل ان يتطور هذا

املرفأ نحو االحسن يجب توسيعه ،نظرا اىل
اعتامده من رشكات الشحن العاملية كمركز
مسافنة يتم عربه توزيع املستوعبات اىل
البلدان املجاورة .بذلك اصبح عدد املستوعبات
التي يستوعبها اكرث من  1400مستوعب سنويا،
ما يؤكد عىل اهمية توسيعه.

□ من اجل تطوير مرفأ بريوت نحو االفضل
يجب توسيعه حتى يتمكن من استيعاب
الحركة املستقبلية ملحطة الحاويات .وضعه
تغري منذ عام  2005عند انشاء املحطة بشكل
جذري .بعدما كان عدد الرافعات ثالثا،
واملحطة تتسع لنحو  650الف مستوعب
سنويا ،تطور الوضع اليوم ليصل عدد الرافعات
اىل  13رافعة ما سهل العمل نظرا اىل اعتامد
مرفأ بريوت من رشكات الشحن العاملية
كمركز مسافنة يتم عربه توزيع املستوعبات
اىل البلدان املجاورة .بذلك اصبح عدد
املستوعبات التي تستوعبها املحطة اكرث من
 1400مستوعب سنويا ،ما يؤكد اهمية توسيع
املرفأ لزيادة االسترياد وحركة املسافنة ايضا.
علام ان البواخر العمالقة ال ميكنها االنتظار
خارج االحواض ،لذلك فهي متلك االفضلية
يف الدخول والتفريغ ،االمر الذي يحتم عىل
املسؤولني العمل عىل توسيعه يف اقرب وقت.
من اجل ان يستقطب مرفأ بريوت بواخر
املسافنة العاملية ،يجب االخذ يف االعتبار ثالثة
عوامل :اعطاء التسهيالت للبواخر املعنية مع
افضلية يف االسعار ،تسهيل املعامالت االدارية
املتعلقة بحركة املستوعبات ،تأمني خدمات
رسيعة .عندما تتوافر هذه العوامل ،سيعتمد
الجميع مرفأ بريوت بال ادىن شك.

الرغم من انه املرفأ االقرب اىل دمشق
ومحيطها ،وهو اقرب اىل عامن من مرفأ
العقبة ،واقرب اىل بغداد من مرفأ ام
قرص ،لذا فهو مؤهل لتأدية هذا الدور.
لكن عمليات املسافنة وحركة املستوعبات
تبقى االهم .مع التأكيد عىل ان عودة
االستقرار اىل سوريا تعيد فتح الطرقات
الدولية ،ما يساعد االردن والعراق عىل
تصدير منتجاتهام عرب مرفأ بريوت.

رئيس غرفة املالحة الدولية اييل زخور.

■ كيف تقرأ واقع مرفأ بريوت اليوم؟
□ يغرد مرفأ بريوت حاليا خارج رسب القطاعات
االقتصادية التي تعاين من الرتاجع واالنكامش .ال
شك يف ان حركته تزداد منذ اندالع االحداث يف
سوريا ،وقد سجلت نسبة زيادة وصلت اىل نحو
 %60عىل الرغم من الوضع االقتصادي الذي
يعيشه لبنان .اشارت االرقام اىل ان املرفأ حقق
خالل الربع االول من عام  2018ارقاما افضل من
ارقام الربع ذاته من عام  ،2017وعىل مختلف
املستويات .الالفت ان الحركة االبرز فيه هي
حركة املستوعبات .اذ بلغ مجموعها 315.881
حاوية .وتعود زيادة النشاط اىل االسترياد
لالستهالك املحيل الذي سجلت ارقامه مستويات
عالية مردها اىل وجود نحو مليون ونصف مليون
نازح سوري ،اضافة اىل عدد السكان اللبنانيني.
االمر الذي يتطلب منتجات استهالكية وغذائية
مضاعفة .علام ان ذلك ليس مؤرشا جيدا لالقتصاد
باعتبار ان حركة التصدير ليست عىل املستوى
املطلوب ،خصوصا واننا نستورد بقيمة  20مليار
دوالر بينام ال تتجاوز صادراتنا  3,500مليار
دوالر .لذا تأيت النتائج االقتصادية دامئا سيئة.

■ ماذا عن ردم الحوض الرابع؟ هل توقف
العمل به نهائيا؟
□ ردم الحوض الرابع جاء بناء عىل اقرتاح من قيادة
الجيش نظرا اىل وجود القاعدة البحرية بقربه.
وألن املرفأ يعمل اليوم فوق طاقته االستيعابية،
تم التوسع باملستوعبات وتخزينها داخل حرمه
الداخيل .لكن الوضع يفتقر اىل التنظيم.

للموضوع من الرشكة املكلفة رضورة توسيع
املرفأ .اكدت الدراسة رضورة ان تجري مناقصة
شفافة لردم الحوض الرابع الذي يسهل حركة
الحاويات ويوفر املساحات الالزمة لها .وقد
حيك عن ان مرفأ بريوت سيكون مرفأ نفطيا،
وهذا االمر بعيد كل البعد عن امكانات
تحقيقه كونه غري مؤهل ملثل هذه االعامل.
لذلك من الواجب انشاء مرفأ اخر يف امكانه
استيعاب متطلبات العمل النفطي من آليات
ومعدات وحركة سفن .مثة اتجاه اىل اعتامد
مرفأ الضبية او ما يعرف اليوم مبرفأ الجميل،
والعمل جار لتحقيق هذا االمر السيام انه
مخصص للبواخر التي تحمل آليات تستعمل
يف عمليات استخراج النفط .املخطط التوجيهي
وضع املسؤولني امام ثالثة خيارات :العودة اىل
ردم الحوض الرابع ،او انشاء سنسول بحري
جديد ،او توسيع مرفأ بريوت نحو الدورة اي
نحو "الكازخانات" النفطية .تضمن املخطط
التوجيهي تحديث املرفأ للسنوات العرشين
املقبلة ،ومل يقترص فقط عىل حركة املستوعبات.

■ هل يستطيع مرفأ طرابلس بعد عملية
التوسيع والتحديث منافسة مرفأ بريوت؟
□ املنافسة صعبة وال مجال للمقارنة .مرفأ طرابلس
ميكن ان يشهد حركة الفتة اذا استقرت االوضاع
يف سوريا ،وبدأت عملية اعادة االعامر .علام ان
مرفأي الالذقية وطرطوس ال ميكنهام وحدهام
مواكبة الحركة النهام غري مجهزين ،يف حني ان
مرفأ طرابلس الذي ال يبعد عن الحدود السورية
اكرث من  38كيلومرتا ،ميلك كل االمكانات الستقبال
البواخر واملعدات واالليات التي تعنى بذلك االمر.
اضافة اىل عمليات الرتانزيت املؤهل لها.

■ يف ظل هذا الوضع االقتصادي ،اين اصبح
املخطط التوجيهي للمرفأ؟

■ اين اصبح املخطط التوجيهي؟
□ لحظ املخطط التوجيهي وبعد درس شامل

■ هل يحتاج تحديث املرفأ اىل مساعدات
مؤمتر "سيدر" مثال؟

■ والرتانزيت عرب مرفأ بريوت؟
□ ال ميكنه القيام بهذا الدور حرصا ،عىل

□ املرفأ ال يحتاج اىل اي مساعدة ،فهو يستطيع
متويل مشاريعه التوسيعية خصوصا وان رقم
عائداته يصل سنويا اىل  237مليون دوالر ،علام
ان املرفأ هو مصلحة مستقلة ورشكة خاصة.
انطالقا من هذا الواقع ،ميلك كل االمكانات
املالية التي توفر له تنفيذ اي مرشوع تطويري.
لذلك ،فان توسيع املرفأ ال يحتاج يف اقىص حد
اىل اكرث من  150مليون دوالر.

■ هل تأثرت حركته باحداث املنطقة عموما؟
□ ابدا ،بل زادت حركته ليس اىل الدول
املجاورة فحسب ،بل اىل عمليات تصدير
االنتاج املحيل .لوال مرفأ بريوت لحلت
الكارثة عىل قطاعي الصناعة والزراعة .لكن
وجوده كممر بحري للتصدير خفض من
حدة االزمة ،مع اعتامد الشحن بواسطة
الحاويات املربدة والعادية وعرب رشكات
املالحة الدولية التي تؤم مرفأ بريوت ،ومنه
اىل كل دول املنطقة ،وخالل فرتة وجيزة
جدا ال تتجاوز ثالثة ايام .التصدير من لبنان
بحرا مل يرتاجع السباب محلية ،بل تراجع
الن الدول املستوردة تعيش رواسب االزمة
من جراء االحداث يف منطقة الخليج .كذلك،
فان العالقات بني عدد من دول الخليج تؤثر
عىل الحركة التجارية ،فيام تعاين املعامالت
التجارية من اشكاالت كبرية.
■ ماذا عن التهريب يف مرفأ بريوت؟
□ عمليات التهريب غري موجودة فيه .التهريب
يتم عرب معابر برية.
■ وعن التهرب من دفع الرسوم الجمركية
املتوجبة عىل البضائع املستوردة؟
□ هذا الكالم غري صحيح .كل املستوردات من
اوروبا ال تدفع الرسوم الجمركية ،بل تدفع
رسم القيمة املضافة فقط .عمليات الغش
تقع انطالقا من الفواتري املرفقة والتي تسعر
البضاعة ارخص مام هي عليه حقيقة .هذا
االمر يتم التحقق منه بشكل دقيق حامية
لحقوق الدولة.
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فنون
دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

بابو لحود :لوال ح ّبي الكبير للرسم
لكنت اليوم راقصة باليه
خاضت مصممة االزياء بابو لحود اول تجربة احرتافية لها مع شقيقها املرسحي
القدير روميو لحود ،يف اول عمل قدمه ضمن مهرجانات بعلبك يف اواخر ستينات
القرن املايض .ثم بدأت رحلتها مع ازياء الفولكلور اللبناين الذي كان مجهوال
بالنسبة اليها ،لتصبح بعد سنوات صاحبة الفضل يف احياء هذا الرتاث
متسك بابو لحود ،منذ صغرها ،بحبها للرسم
ُّ
جعلها اول مصممة ازياء يف لبنان ،لكنه حرمها
من ان تكون راقصة باليه .رأت من خالل
تجربتها الغنية يف زمن النهضة الفنية يف لبنان يف
ستينات القرن املايض وسبعيناته ،ان زلفا كميل
شمعون هي روح هذه النهضة التي اعطتها
دفعا بتأسيسها مهرجانات بعلبك .عاشت ما بني
تصميمها ازياء املرسح وفساتني االعراس خليطا
من السعادة والفراغ الداخيل.
هذه التجربة املميزة بكل مراحلها ،تحدثت
عنها الفنانة لحود يف حوار مع "االمن العام".
■ اي بدايات عشتها مع الرسم ،ويف اي عمر
كان ذلك؟
□ كنت صغرية جدا ،لذا ال اذكر تحديدا متى
كانت تلك البداية .لكن ما اذكره جيدا هو
انشغايل يف الرسم يف اثناء الحصة الدراسية.
االمر الذي ساعدين كثريا عىل استيعاب درويس
يف الصف .تطورت هذه الهواية وبدأت رسم
تصاميم لفساتني صديقايت ويل شخصيا ،اىل ان
اتخذت هذه املسألة طابعا جديا عند والديت
بعد اتفاقها مع الخياطة عىل القدوم اىل بيتنا
لتنفيذ تصاميمي .فبدأت ،من بعدها ،ارتداء
ازياء صممتها لنفيس يف سن املراهقة .لكن
املفارقة يف هذا املوضوع متثلت يف عدم تق ّبل
الراهبات املسؤوالت عن مدرستي هواية الرسم
لدي ،فقمن بطردي بعد رسمي احدى الراهبات
يف لباس البحر.
■ هل ساعدتك العائلة عىل االتجاه نحو الفن؟
□ شقيقي روميو هو الذي ساعدين كثريا.
اما اهيل فعارضوا رغم حب والديت للفن ،اذ

كانت تستمع اىل املوسيقى واالغنيات الغربية
وتتابع العروض املرسحية برفقتنا .لكن ما شكل
عنرصا مهام يف هذا املجال هو النشاطات
الرتفيهية التي كانت تقام يف املدرسة ،خصوصا
بعدما خريت ما بني تعلم العزف عىل البيانو
او رقص الباليه فاخرتت الباليه من شدة حبي
للرقص .اقولها برصاحة ،لو مل يكن حبي للرسم
كبريا لكنت اليوم راقصة باليه .احببت الرقص
وما زلت احبه بكل انواعه ،الباليه والحديث
والرشقي.
■ رمبا لهذا السبب وجدت مكانك يف املرسح؟
□ كال ،هذه املسألة يتحملها شقيقي
روميو .عند توقيعه اول عقد عمل مع لجنة
مهرجانات بعلبك لتقديم مرسحية "الشالل"،
كنت يف الرابعة عرشة من عمري واتحرض
المتحانات شهادة الربوفيه .ما اراده روميو
يف اول مرسحية يريد تقدميها هو التحديث
يف الطلة املرسحية ككل ،يف االزياء واالضاءة
واالخراج .فام كان يقدم من اعامل فنية
من قبل كان الرتكيز فيها عىل متعة السمع،
بتقديم االغنيات اللبنانية وااللحان املنسجمة
معها والكلمة الجميلة .سعى روميو اىل
اضفاء وجه جاميل عىل العمل املرسحي كونه
متخصصا يف السينوغرافيا ،فطلبني للعمل معه
النه كان مطلعا عىل رسومي .مل اكن ،حينها،
اعرف شيئا عن الفولكلور اللبناين وماذا يعني،
فاصطحبني اىل قرص بيت الدين واىل متحف
االزياء اللبنانية التي تعود اىل ايام االمري بشري
الشهايب وزوجته االمرية شمس واوالدهام
والحاشية والعسكر .بعد هذه الجولة اطلعت
عىل رسوم ملسترشقني ورسامني لبنانيني تعود

■ تعاونت مع فنانني كرث منهم االخوان رحباين.
كيف تصفني تجربتك معهام؟
□ كانت تجربة مختلفة .عملت معهام للمرة
االوىل يف مرسحية "برتا" يف اواخر سبعينات
القرن املايض .يف هذا العمل املرسحي كان
عايص الرحباين يف الواجهة وليس منصور،
واعتقد ان اتفاقا كان بينهام حول هذه املسألة.
يف الواقع رأيتهام كالتوأم ولو مل يكونا توأما
بالفعل .كان عايص قاسيا يف العمل اال معي،
وهو كانسان من غري املمكن ان ال تحبه .كان
متفهام وميلك حسا فنيا قويا جدا حتى يف
املالبس .عندما كنت اسأله عن اختيار االلوان،
كان يقرتح عيل الوانا اخرى ال يتامىش بعضها
مع بعض ،فيطلب مني توزيعها بشكل تصبح
متجانسة ،والسبب انه يحبها .علام ان االلوان
التي كان عايص يحبها مشتقة من لون االرض
والسامء .بعد غياب عايص تعاونت مع اخيه
منصور يف "صيف  "840فوجدته اقل قسوة يف
العمل من اخيه عايص ،فعشت تجربة جميلة.
بعد سنوات تعاونت مع مروان وغدي الرحباين
يف ثالثة اعامل مرسحية .الالفت يف تجربتي
ابني منصور الرحباين ،هو ارصار غدي عىل
مع ّ
العمل معهام بشكل اعادين اىل املرسح بعد
انقطاع.

اعاملهم اىل القرنني الثامن عرش والتاسع عرش،
وذلك من اجل ان استوحي فكرة الزي اللبناين،
ما هو ،وماذا يعني ومباذا هو مرتبط؟ هكذا
بدأت العمل مع روميو لحود ،لكن ليس
بيدي االثنتني فقط ،بل باياد اربع يف الرسم
والتطبيق ،هو وانا ،يف كل التفاصيل ويف كل
مراحل العمل ،خصوصا يف البدايات ،ليصبح
شقيقي روميو باسلوبه هذا كالربوفسور،
معلام مهام بالنسبة ايل .انذاك ،طالبته بتعلم
الدبكة واالنضامم اىل فرقة الرقص .عىل هذا
النحو كان دخويل عامل االزياء املرسحية ،عامل
الزي اللبناين تحديدا ،والرتاث املرتبط به،
فاحببته ال الزي فقط ،بل الديكور واملوسيقى
واالغنيات اللبنانية ايضا.
■ رغم هذه البداية الناجحة تخصصت يف
هندسة الديكور .ما تقولينه يف هذا املجال
انك اردت التخصص يف مهنة غري مرتبطة
برجل ،ما ردك؟
□ ما عنيته بكالمي هذا ان ال تكون مهنتي
مرتبطة باخي روميو تحديدا ،علام ان ذلك
ال يعني عدم رغبتي يف االرتباط به مهنيا.
لكن لو اراد عدم تقديم مرسحية يف كل عام،
يف اي وضع ساكون ،فانا اريد ان اعتاش من
مهنتي .علام ان مهنة تصميم االزياء مل تكن
سائدة يف لبنان يف سبعينات القرن املايض،
بل كان هناك خياطون مشهورون امثال
صالحة ومحيش .لذا ،اقول ما اقدمت عليه
يف ذلك الوقت جعلني اول مصممة ازياء
يف لبنان ،وذلك قبل الحرب بسنوات قليلة.
القيت اهتامما من املجالت والصحف الجراء
مقابالت معي ،ما شكل حافزا عند البعض
فاتخذين مثاال له يف هذا املجال .خاض
البعض منهم غامر هذه التجربة بالتخصص
العلمي ،والبعض االخر باالكتفاء باملوهبة،
فنجحوا ،وبات عدد منهم من مصممي
االزياء املعروفني اليوم ،يف لبنان والعامل.

مصممة االزياء الفنانة بابو لحود.

■ هل واجهتك عقبات يف اثناء دراستك يف
فرنسا؟
□ هذه العقبات واجهتها قبل سفري اىل
فرنسا بسبب معارضة اهيل التخصص يف
الرسم ،النهم رغبوا يف ان اكون محامية عىل
ان يكون الرسم هواية ال اكرث .فكرت يف االمر
وقررت ان اعمل ما احب والرسم هو حبي.
لكن املعارضة االكرب من اهيل كانت بسبب
سفري اىل باريس وانا يف الثامنة عرشة من
عمري .نتيجة هذا الوضع اقمت معرضا
للوحايت فتمكنت من بيعها كلها تقريبا ،اىل
ان طالبني والدي بلوحة من لوحايت كتذكار
يحتفظ به .حصلت عىل مبلغ مادي ال
يستهان به يف ذلك الحني ،وابلغت اهيل عزمي
عىل السفر من دون االستعانة ماديا باحد من
افراد العائلة الن ما املكه من مال يكفي
لدفع سنة دراسية يف باريس .لكن ما قبل
نهاية السنة االوىل عانيت من ضائقة مادية،
فاقتنع اهيل باالختصاص الذي اخرتته ومدوا
يل يد العون ،فيام كان شقيقي روميو يقصد
باريس لالطمئنان عيل.

لم اكن اعرف شيئا عن
الفولكلور حتى عرّفني
روميو على قصر بيت الدين ■ كيف كانت تجربتك مع فريوز؟
زلفا شمعون روح النهضة
الفنية بعد تأسيسها
مهرجانات بعلبك

■ يف اثناء دراستك يف باريس كنت تشاركني
روميو يف اعامله املرسحية ،اي اسلوب اتبعته
يف هذا العمل؟
□ عشت هذه الفرتة يف اواخر سبعينات القرن
املايض يف اثناء عمله يف "املرسح الدائم" يف
فندق فينيسيا .كان يف تلك االثناء يقصدين يف
باريس حامال معه سيناريو مرسحياته ،فابدأ
بوضع الرسوم لكل مرسحية ليتوىل هو تنفيذها.

□ فريوز منضبطة جدا عىل املرسح ،لكنها ال
تتقيد باملواعيد .مرحة يف الحياة وخفيفة الظل
وليست كام نراها غالبا ،فهي مل تكن انسانة
حزينة .قبل اعتالئها الخشبة كانت تصاب
بحاالت من الربد الشديد ،فتنزوي وال تتحدث
اىل احد.
■ تجربتك مع صباح ماذا تقولني عنها؟
□ صباح هي اول فنانة تعرفت اليها .تتقيد
باملواعيد لكنها غري منضبطة عىل املرسح .يف
اول مرسحية قدمتها مع اخي روميو وعنوانها
"الشالل" ،خرجت عن اغنيات املرسحية بعد
تصفيق الجمهور لها ،فردت عليهم باغنية من
اغنياتها الخاصة الجديدة .بعد تكرارها هذه
االخطاء قرر روميو تسجيل مرسحياته معها مبا
فيها االغنيات يك ال تخرج عن النص.
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■ ما الذي ساهم يف صنع النهضة الفنية ما
قبل الحرب يف لبنان ،واي عامل ساعد فناين تلك
املرحلة عىل انجازها؟
□ بكل ثقة اقول السيدة زلفا كميل شمعون
كانت روح هذه النهضة بتأسيسها مهرجانات
بعلبك .ما قبل تلك املرحلة كانت تقدم
مرسحيات خفيفة الظل ضمن نطاق ضيق.
لكن بداية النهضة هذه كانت باعطائها دفعا
لها بالقول عن ان رسالة مهرجانات بعلبك هي
احياء الفن اللبناين باعطاء الفرصة للمؤلف
واملخرج ومدرب الرقص من اجل ان يبنوا ،وليك
نقدم لهم هذه االحتفالية كانت مهرجانات
بعلبك .عمدت السيدة زلفا اىل تخصيص قسم
من القرص الجمهوري لخياطات مالبس الفنانني
املشاركني يف مهرجانات بعلبك .من هنا كانت
البداية ،فاستكملت بالتعاقد مع فنان كبري ما
اعطى تشجيعا ملجموعة من الفنانني اللبنانيني
الذين بدأوا يكربون مع اعاملهم يف بعلبك.
■ اي اعامل تشغلك يف الوقت الحارض؟
□ فساتني االعراس والسهرات .ما مييز هذا
الصيف هو كرثة حفالت الزفاف ،ان كان يف
لبنان او يف الخارج.
■ ما بني تصميم فساتني االعراس وازياء املرسح
اين تجدين نفسك؟
□ يف االثنني معا اكون .يف عميل يف ازياء املرسح
انفصل كليا عن عاملي االخر ،االمر نفسه ينطبق
عىل عميل يف فساتني االعراس .لكن الالفت يف
ما اعيشه شخصيا يف كل عامل عىل حدة .عندما
اصمم فستان عرس جديدا اعمل عليه من
كل قلبي يف حال ترك املجال يل يك اجن فيه
واصل اىل السعادة ،لكن مبجرد ان يحني موعد
العرس وتأيت صاحبته الخذ فستانها تنتهي هذه
السعادة .اما يف املرسح ،وتحديدا ليلة االفتتاح،
فاعيش حاال من الرعب عىل املشاركني يف
العمل لناحية انتظام االمور معهم ،خصوصا ما
صممته لهم من ازياء ،الننا جزء من املجموعة.
واصاب يف اليوم التايل بانهيار عصبي ال اقوى
معه عىل الكالم مع شعور بأن ال يشء لدي يك
انجزه وبانني فرغت داخليا .يف كل عمل او
مجموعة اقدمها بجهد ،اشعر انني يف حاجة اىل
وقت يك اشحن طاقتي من جديد.

رسم فستان مرسحية "برتا".

رسم فستان مرسحية "بنت الجبل".

وفريوز ترتدي الفستان.

وسلوى ترتدي الفستان.

رسم فستان مرسحية "تضلو بخري".

رسم فستان مرسحية "ارض الغجر".

وصباح ترتدي الفستان.

والني لحود ترتدي الفستان.
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أدب شعبي
طبعة جديدة من كتابه المرجعي

أنيس فريحة… مؤرخ القرية اللبنانية ودرويشها؟
"انا درويش من قرية لبنانية" .هكذا كان الكاتب واللغوي والباحث انيس
فريحة (1902ـ )1992يعرف عن نفسه .رغم تبحره يف قضايا العلم املتشعبة
واملعقدة ونيله شهادات عدة ،وتعليمه يف كربيات الجامعات يف لبنان خارجه،
ظل يردد هذه العبارة

انيس فريحة.

من حيث يدري او ال يدري ،اخذ الراحل
انيس فريحة خصال القرويني ممن
خلد حضارتهم وتقاليدهم وثقافتهم
وطقوسهم ،واحتفظ بالنفيس منها يف
شخصيته :الكد يف العمل وبذل الذات
حتى الرمق االخري .عىل رسير مرضه ،ظل

اللغوي والعامل االنرثوبولوجي واالديب
واالستاذ يف اللغات السامية يكتب ويبحث
ويواصل حفرياته يف اللغة والتاريخ حتى
اغفاءته االخرية .طوى صاحب "اسمع يا
رضا" سنواته التسعني ،تاركا عددا مرجعيا
من االعامل والدراسات واملؤلفات

واالبحاث يف اللغات واالساطري القدمية
واللهجات ،واالمثال ،واملالحم والفولكلور
الريفي الذي طبع طفولته وصباه ـ
ومشواره املهني الحقا ـ يف قريته رأس
املنت يف جبل لبنان.
اخريا ،عاد انيس فريحة اىل الواجهة من
خالل طبعة جديدة من كتابه املرجعي
واالهم يف سلسلة االعامل التوثيقية
للقرية اللبنانية" .القرية اللبنانية ـ
حضارة يف طريق الزوال" ("دار املكتبة
االهلية") الذي صدر عام  ،1970توج
انيس فريحة رائدا يف حقل توثيقي قلام
طرقه احد من قبله.
لعل كلامت االديب والباحث واالكادميي
الراحل مرتي بولس ( 1937ـ )2010
تعرب عنها بكل اكتامل العبارة ،هو الذي
قال" :اهمية انيس فريحة ال تقترص عىل
ارتباطه بقريته ووفائه النتامئه .فهو
باالضافة اىل ذلك ،جعل القرية موضوع
علمه .فام كان بالنسبة اليه منط عيش
واسلوب حياة ،صار بكده وجهده حقل
معرفة ،واختصاص ،ومثل وابداع .ما
عاشه كان بالفطرة والسليقة ،وعي
اىل مراقبة ،ووصف ،وتدوين ،وتجربة،
وافرتاض ،وبرهنة ثم اثبات ...وهذه من
صفات العامل ،وسامت العلم .اتصاله
بالقرية استمر طوال عمره .قدر له
سكنى املدينة ،والطواف يف االفاق رشقا
وغربا ،اال ان العودة اىل القرية كانت من
ثوابت سلوكه ،بل ان االنتامء اىل القرية
هو السمة الغالبة عىل عاطفته وفكره
وترصفه .ميكن القول ان انيس فريحة
مل يبتعد عن القرية او يغرتب ،بل حمل
القرية معه اىن حل واينام رحل ،هو
الذي قال يف مقدمة سريته الذاتية "قبل
ان انىس" :انني رجل من عامة الناس.
كنت دوما اقول عن نفيس اين درويش
من قرية لبنانية".

اذا ،النيس فريحة تدين القرية اللبنانية
استمرارها يف الذاكرة والوجدان ،بعدما
دخلت فعال طور الزوال يف ظل العوملة
والحداثة واالجتياح العمراين والتكنولوجي
والعلمي لكل مفاصل حياتنا .باعامله
وابحاثه ودراساته ،شيد صاحب "معجم
اسامء املدن والقرى اللبنانية" ()1972
لنا قرية لبنانية منوذجية ستظل حية يف
وجداننا وذاكرتنا وشخصيتنا الجمعية
التي ينحتها ذلك الرتاكم والتفاعل بني
املايض والحارض.
ابن رأس املنت ،كان فذا يف كل يشء.
بعدما اكمل تعليمه االبتدايئ والثانوي
يف مدارس عدة منها "مدرسة اوليفر"
والشويفات وسوق الغرب ،دخل الجامعة
االمريكية يف بريوت حيث نال اجازة
عام  1927قبل ان يستكملها بشهادة
الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة
شيكاغو ،ثم اخرى يف اللغات السامية
يف الجامعة نفسها .اىل جانب عمله
كاستاذ محارض يف عدد من الجامعات
داخل لبنان وخارجه ،اكب عىل رسالته
االهم :التوثيق والتنقيب يف اللغة مثل
اعامله "نحو لغة عربية ميرسة" و"معجم
االلفاظ العامية يف اللهجة اللبنانية
وردها اىل اصولها السامية" و"محارضات
يف اللهجات واالساليب ودراستها" و"يف
اللغة العربية ومشكالتها" و"اسامء
االشهر العربية وتفسري معانيها" و"الخط
العريب ـ نشأته ومشكالته" ،ويف التاريخ
مثل "دراسات يف التاريخ" و"احيقار:
حكيم من الرشق االدىن القديم" و"اثينا
يف عهد بركليس" ،ويف الفلولكلور والرتاث
الشعبي مثل "معجم االلفاظ العامية"
و"اسمع يا رضا" ،ويف املالحم كـ"مالحم
اوغاريت (ترجمة عن االوغاريتية)"
و"مالحم واساطري"...
مع ذلك ،تظل فرادة انيس فريحة يف انه
وثق للقرية وحضارتها وعادات اهلها
وتقاليدهم وحقلهم املعريف واملعجمي
بعلم ودقة االكادميي بعدما كانت قصصا
وروايات تتناقلها االجيال شفهيا ،ما هدد
باندثارها التام وانقطاع ذلك الجرس

نقطة على السطر

القرية اللبنانية...
تلك املدرسة الخالدة
ال نكشف رسا اذا قلنا ان الحركة الثقافية الحديثة يف لبنان صنعت يف املدينة ،واقرتنت بها .يف
بريوت انتجت وتكونت وطبعت وراجت ،مع ازدهار الصحافة وحركة النرش ،والصناعة الثقافية
عموما ،وشبكات التوزيع ،ومن هنا سافرت اىل العرب والعامل .بل ان بريوت التي استحالت
منذ الستينات عاصمة ثقافية عربية ،استقطبت اكرب الكتاب واملبدعني العرب ،مغربا ومرشقا
وخليجا ،وطبعت لهم وقدمت اعاملهم ،واحتضنت نقاشاتهم ومنحتهم الرشعية واعادت
تقدميهم اىل العامل.
نعم ،من املدينة طلعت املشاريع الثقافية الكربى ،والفرق املرسحية ،والجامعات االبداعية،
واملدارس التشكيلية ،واملوسيقية ...وكانت العاصمة حضن الحداثة واملعارصة والتجريب ،هذا
املخترب العريب لالفكار واالشكال والقوالب واالساليب واملدارس عىل اختالفها ،من الكالسيكية
اىل االكرث متردا وتجاوزا.
لكن ،يبدو دامئا اننا ،يف الوعينا الجامعي ،نهرب من يشء ما ،حني نتمسك باسطورة املدينة،
َ
تشبث الغريق بخشبة الخالص .نتناىس ان بريوت ،وعىل الرغم من كل مكتسبات
مالذا اخريا،
الحداثة التي ارادتها تارة "سويرسا الرشق" ،وطورا "باريس العرب" ،مل تنجح يوما يف التخلص
من صورتها كتجمع قرى نزحت اىل املدينة ،واحتفظ سكانها بالكثري من طقوسهم وعاداتهم
وتقاليدهم السابقة ،محافظني عىل عالقة وطيدة بالجذور ،واملرجعيات القدمية.
ليس يف االمر عيب وال خطيئة اصلية ،بل إنه ببساطة واقع ثقايف وانرتوبولوجي ينبغي االعرتاف
به والعيش معه ،وفهمه ،واالنطالق منه لصياغة املستقبل .فكام ان ابن القرية يتخلص من
لهجته ومظاهره القروية ،ليقلد اهل املدينة ويصبح منهم ،هكذا يبدو اننا جامعيا نحاول ان
نهرب من جزء اسايس غائر من ذواتنا .قل يل مام تهرب اقل لك من انت.
يكفي أن ندرس انجذاب اللبنانيني اىل االسطورة الرحبانية ،اىل القرية النموذجية التي قام عليها
الفن الرحباين ،اىل اغنيات فريوز املسكونة باملختار والعرزال والقرميد وضوء القمر ،اىل اللغة
واملفردات واالمثال والحكم واملوضوعات ،ومتجيد الخصال الحميدة كالطيبة والضيافة والجود
والنخوة والفروسية ،يك نفهم الوجه الخفي من الشخصية اللبنانية التي ترضب جذورها عميقا
يف هذا املكان الفاضل ،القريب البعيد ،وهو يبقى صنوا للصفاء واالصالة والهوية وتألق الروح.
هذه املصالحة مع الوجه املخبأ ،مع الجذور الخفية ،وحدها الثقافة ميكن ان ترعاها وتشجع
عليها .انه الحوار الداخيل ،الباطني ،الروحاين بني بعضنا والبعض اآلخر ضمن الشخصية الوطنية
الواحدة .من خالل رحلة العودة اىل الينابيع التي تسمح بها الثقافة ،ادبا ومرسحا ونقدا ورسام
وسينام وموسيقى ،الخ ،سنكتشف ان القرية اللبنانية هي الرحم الذي خرج منه جزء اسايس
من ادبنا وذاكرتنا.
نتناول يف هذا العدد املرشوع البحثي التوثيقي الخارق الذي تركه لنا انيس فريحة صاحب
"اسمع يا رضا" ،حول القرية اللبنانية .لكن ميكننا العودة ايضا اىل سالم الرايس او لحد خاطر.
ماذا لو اعدنا قراءة امني نخلة ،او مارون عبود ،او إمييل نرصالله...؟ والقامئة تطول .سنجد ان
ادبنا الحديث ،حتى املديني منه ،واالكرث طليعية ،جذوره ممتدة اىل القرية اللبنانية .بصفتها
مخزن الهوية الصافية ،واالصول ،واملرجعية ،واالبداع الرصف.
ال تخلو هذه القراءة من الرومنسية والحنني ،لكنها واقعية وعلمية وموثقة .من حقنا ان نراهن
عىل املدنية والتقدم والحداثة ،لكن القرية ليست نقيض كل ذلك .ليست "تخلفا" كام يُخ ّيل
اىل البعض ويا لألسف ان بقيت هذه الفكرة املسبقة مخفية يف االعامق! الفولكلور ليس تهمة،
وال صورة كاريكاتورية مضحكة ،بل منهال كالسيكيا للجامليات الكربى.
مرشوع التقدم سيبقى ناقصا او سطحيا او مزغوال ،اذا مل يلتفت اىل القرية اللبنانية ،ويتصالح
مع الجذور الريفية ،ويوظفها ديناميكيا يف رؤيا وطنية وعربية وكونية للتقدم واالرتقاء.
سمير مراد
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كتابه يعيدنا
اىل جذور
حضارة
ريفية آيلة
اىل االندثار.

املمتد اىل املايض يف احد االيام.
لكن املميز انه فعل ذلك انطالقا من انه
عايش اجواء القرية وعجن بيومياتها.
فهو ولد يف "قرية نائية احتفظت بالطابع
ُ
ونشأت يف بيت فالح
اللبناين القديم
عتيق ،وعشت يف القرية اىل ان شببت،
وقمت باعامل يقومون بها يف القرية،
ولعبت العابها ،وعيدت اعيادها وسهرت
سهراتها امام املوقد ،وعىل السطيحة،
فاصبح ما خربته وسمعته وشعرت به
جزءا من حيايت الروحية والعقلية".
حني نقول القرية اللبنانية ،فان انيس
فريحة يحددها لنا يف مقدمة كتابه
"القرية اللبنانية" .اذ يشري اىل ان "املنت،
املنت االعىل واملنت الشاميل بصورة عامة،
ميثل لبنان القديم بجغرافيته وسكانه
واجتامعياته واقتصادياته ( )...واخرتنا
بلدتنا رأس املنت النها مل تتأثر بعد بوقع

وثق العادات والتقاليد
ومختلف الطقوس
االجتماعية في قريته

الحضارة الغربية املجتاحة ،بل تعيش اىل
حد كبري ،يف لبنان القديم :لبنان االباء
والحدود".
طبعا ،يشري هذا االكادميي الرصني اىل
ان كتابه ليس سوى مساهمة متواضعة
ضمن الجهود الرامية اىل توثيق
الفولكلور اللبناين .فالدرس الشامل لهذا
الفولكلور يستدعي ـ بحسب فريحة

ـ تقسيامت جغرافية ودينية" ،فتؤخذ
قرى من ساحلية ،قرى من الوسوط،
وقرى اخرى من مناطق جبلية عالية
( )...كذلك يحسن بجامع الفولكلور ان
يأخذ السكان يف اربع فئات :املوارنة،
والروم االرثوذكس ،والدروز ،واملتاولة
(الشيعة) ،فيدرس املشرتك ويدون ما
يختلفون فيه" .ويوضح يف املقدمة
منهجية عمله ،فيشري اىل "اننا مل نأخذ
مدن لبنان يف االعتبار ،الن مدن لبنان
الساحلية مل تكن يوما من لبنان القديم:
لبنان الجبل والقرية ( )...وتحاشينا مدن
االصطياف الحديثة والقريبة من الساحل
اللبناين كبحمدون ( )...الن جو هذه
القرى االجتامعي واالقتصادي قد تبدل
تبدال محسوسا ( )...مل نأخذ املسلمني
يف هذه الدراسات فولكلوريا ،النهم يف
نظرنا يختلفون فولكلوريا عن سكان
لبنان القديم ـ النصارى والدروز ـ اختالفا
بينا .مل يسكن املسلمون القرى وليس
يف حياتهم االجتامعية او االقتصادية ما
يشبه الحياة القروية .احتفظ املسلمون
بالساحل واملدن .وان كان يف بعض القرى
اللبنانية افراد مسلمون ،فان عادات
هؤالء ال تختلف عن عادات جريانهم من
النصارى او الدروز".
يف كل االحوال ،وضع فريحة الحجر
االساس بكتابه هذا الذي جمع بني
معايشته وذكرياته الشخصية يف القرية،
وبني شهادات وروايات عجائز وكبار
القرية بعد اجراء عملية تقاطع يف
املعلومات والذكريات .هكذا ،سيعيدنا
كتابه اىل الزمن السعيد :اىل الفضائل
اللبنانية ،وشهر ايلول ،والزراعة ،وتقاليد
العرس ،واملوت والدفن ،والوالدة،
والعديات واالقاصيص التي كانت تتىل
لالطفال ،وااللعاب وطقوس االعياد،
والخرافات واملعتقدات ليختمه بـ "عقلية
اللبناين كام ترتاءى يف فلولكلوره".
عىل هذه الدرب ،سار انيس فريحة،
ورسخ مكانته بصفته امني الفولكلور
القرويُ ،مصدرا العديد من الكتب عن

نصب
تذكاري يف
مسقطه
رأس املنت.

القرية وجذور اسامئها السامية وعاداتها
وطقوسها االيلة اىل االندثار ،مهموما
بالقبض عىل قرية الطفولة وااليام
الخوايل .حتى ان كتابه "اسمع يا رضا"
الذي بات الزمة يف الربامج واالحاديث
اليومية ،هو استعادة للقرية وذكرياتها
يقصها املؤلف عىل ابنه رضا ،يوم "كنا
نلعب بالوعر ،يف البورة ،يف الساحة ...كنا
حقا نلعب :بركبنا وسواعدنا وبصدورنا،
وبحناجرنا ( )...صدقني اذا قلت لك ان
العابنا احسن من العابكم".
بعد عقود الحقة ،ستشكل اعامل انيس
فريحة التوثيقية يف الفولكلور مرجعا
ونبعا ال ينضب بالنسبة اىل االعامل
االدبية والعروض الفنية والسينامئية
واملرسحية اللبنانية التي اتخذت من
القرية وتيامتها موضوعا لها .ويف كل ما
كتب ووثق والف ،متيز انيس فريحة بذلك

تميز باسلوب مشوق في
الكتابة ،ما اضفى حيوية
وليونة على ابحاثه العلمية

االسلوب املشوق يف الكتابة ،ما اضفى
حيوية وجزالة وسحرا خاصا عىل اعامله
رغم رصانتها بحكم طبيعتها البحثية
الجافة .بل انه اصدر اعامال عن النكات
مثل "يف الفكاهة والنكتة" و"النكتة
اللبنانية تتمة لحضارة حلوة" .اعترب
هذا االنرتوبولوجي الفطري ان النكتة
ايضا مرآة لطبائع الشعوب وشخصيتها.

ويف كتابه "يف الفكاهة والنكتة" تحديدا،
صحح بعض املصطلحات التي خلطت
بني النكتة والفكاهة والسخرية ،خصوصا
وان تعريفاتها يف املعاجم العربية كانت
ملتبسة .هكذا ،اعاد تعريف الفكاهة،
متوسعا يف "اثرها يف الخلق القومي.
فالشعب الفكه ينظر اىل الحياة نظرة
تحررية ،وينظر اىل الكون نظرة رحبة
شاملة" ،مذكرا بالجاحظ الذي قال:
"الجد مبغضة ،واملزح محبة" .طبعا،
استهلم فريحة ايضا مضمون كتابه من
القرية ،والكهنة (مبا ميثلونه من سلطة
دينية واجتامعية) الذين يشكلون مصدرا
للنكات يف الثقافة الشعبية.
الستكامل هذا التعمق يف الثقافة القروية
وحضارتها ،عاد فريحة اىل الينابيع ،اىل
الجذور الرسيانية والكنعانية السامء
القرى اللبنانية ،وغاص يف هذه البحار
الواسعة ،ليخرج باعامل مهمة مثل
"اسامء املدن والقرى اللبنانية وتفسري
معانيها" ...اىل جانب اهميته بالنسبة اىل
القرية اللبنانية ،كان انيس فريحة من
اوائل الذين نقلوا املالحم القدمية من
بالد ما بني النهرين اىل اللغة العربية،
معبدا الطريق امام الباحثني ،اىل جانب
بحوثه يف اصل اللغة العربية واللغات
السامية التي باتت من املراجع للعلامء
واملنقبني.
قبل ثالثة اعوام ،وتحديدا يف عام ،2015
عاد انيس فريحة اىل ملعب الطفولة
االول ،اذ تجسد نصبا مرتفعا توسط
ساحة بلدته رأس املنت ،التي درس
اسمها ايضا ،عازيا اياه اىل شكلها الذي
هو بـ"صورة لسان ممدود عىل قمة".
عاد ابن رأس املنت اىل االصل ،اىل تلك
البلدة الذي خلد ترابها واشجارها ومرابع
طفولتها ،يف ُكتب سيعود اليها كل باحث
يف اوراق املايض ،هو الذي قال" :اسمع
يا رضا ،ان يف لبنان ،هذا الجبل املقدس،
قمة لعلها من اجمل قمم الله عىل
االرض ،هي ضيعتي رأس املنت".

س.م.
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كتاب الشهر
فارس إشتي مق ّيمًا دور األساتذة وراسمًا مستقبل العمل النقابي

في عيدها الـ …70الجامعة اللبنان ّية بني اإلنجازات والتحديات

منذ تأسيسها والجامعة اللبنانية يف صلب النقاش السيايس والهم والوطني،
واالهتاممات متمحورة حول تطوير هذا الرصح االكادميي وترسيخ اسسه،
بصفته مصنع النخب والكوادر االتية من ابناء الشعب والطبقة الوسطى
يف هذا الكتاب يتناول االكادميي فارس
اشتي ما حققه اساتذة الجامعة اللبنانية
من انجازات لهم ولها من خالل عملهم
النقايب" .التش ّكل النقايب الساتذة الجامعة
اللبنانية" ("مكتبة بيسان") كناية عن جردة
حساب لتاريخ الرابطة ،تتضمن درجة عالية
من النقد الذايت ،وتق ّدم اقرتاحات لبلوغ
االهداف الوطنية التي وضعتها لنفسها.
انطالقا من مقولة العالمة عبد الله العالييل
"من نقد ع ّ
يل كمن ا ّلف معي" ،يعترب
الباحث واالستاذ الجامعي املتقاعد فارس
اشتي يف كتابه "التش ّكل النقايب الساتذة
الجامعة اللبنانية ــــــ حدود الربط والحل"
املوجه اىل الرابطة او الجامعة هو
ان "النقد ّ
محاولة لتطوير كل منهام" .بهذا التمهيد،
يستهل كتابه الجديد الذي يؤرخ الرهاصات
التش ّكل النقايب يف الجامعة اللبنانية التي
مىض عىل تأسيسها سبعون عاما ،فيام مىض
عىل اول تح ّرك نقايب فيها نصف قرن.
الكتاب يجمع بني السياسة والتاريخ
وعلم االجتامع ،يف مقاربة جهاز نقايب
وفعاليته واملفرتقات املفصلية التي مر فيها،
واالهداف التي حققها ،واالمال التي وضعها،
واالخفاقات التي مني بها ايضا.
يف املحصلة ،قراءة هذا الكتاب املهم
واملرجعي لتاريخ الحركة النقابية يف الجامعة
اللبنانية ،تجعلنا نخلص اىل ان الجامعة ـ
والرابطة ضمنها ـ مل تكن سوى بحرية تعكس
بنية النظام واملجتمع والتشوهات البنيوية
واالفات السياسية والتوازنات الكثرية التي
لعبت دورا يف هذه االخفاقات .الباحث
املتمرس الذي افنى عمره يف اروقة الجامعة،
بدأ طالبا ثم استاذا وناشطا يف اطرها النقابية
قبل تقاعده ،يعرف مفاتيحها واشكاالتها

والخيوط والعوامل التي تق ّيد عملها .كتابه
يبحث تحديدا يف دور االساتذة ـ عرب عملهم
الجمعي وتشكلهم النقايب ـ يف ما حققوه
من انجازات لهم وللجامعة .طبعا ،هذا ما
يطرح اشكالية اوردها املؤلف يف املقدمة.
فالباحثون يف النقابات ينقسمون اىل تيارين:
االول هو الطاغي يعترب دور النقابات
منحرصا فقط بالدفاع عن مصالح املنضويني
فيها ،بينام يرى التيار الثاين ان دور النقابات
يتعدى الدفاع عن املنضويني فيها اىل الدفاع
ايضا عن املؤسسة التي يعملون فيها .عند
تش ّكل نواة رابطة االساتذة يف الجامعة
اللبنانية اعلنوا ان غايتهم هي" :تدعيم
الجامعة اللبنانية بالسعي اىل رفع مستواها
وتقوية دورها الطليعي يف التعلم والبحث
العلمي ،وايضا الدفاع عن مصلحة االستاذ
يف الجامعة اللبنانية من جميع الوجوه ورفع
مكانته ماديا ومعنويا".
انطالقا من هاتني الغايتني ،يقارب املؤلف
عىل امتداد فصول الكتاب ،ما تحقق من
االهداف وايضا االخفاقات ،متوقفا بشكل
اسايس عند العوامل التي تعترب حاسمة يف
الفشل او النجاح عىل حد سواء.
ّ
يبدأ املؤلف الفصل االول بـ"التشكل النقايب
الساتذة الجامعة اللبنانية" الذي كان غائبا
عند تأسيس الجامعة (املرحلة التمهيدية).
صحيح ان التحركات اقترصت عىل تشكيل
لجان من اجل تحقيق مطالب معينة.
مثال ،يف عامي  1962ـ  ،1963شهدت
الجامعة تحركا مطلبيا دعا اىل اصدار
قانون لها مينحها االستقالل العلمي واملايل
واالداري .كام ن ّفذ ارضاب يف نيسان 1967
اقامته لجنة تش ّكلت من كليات الجامعة
ومعاهدها ،واعلنت االرضاب عن الدروس

اىل حني استصدار قانون الجامعة الذي صدر
فعال بعد يومني من االرضاب الذي دعمه
الطالب .يورد املؤلف هنا نقال عن االستاذين
يف الجامعة نزار الزين وجورج طعمة وجود
اتجاهني بني االساتذة :االول مثله رئيس
الجامعة فؤاد افرام البستاين ومعه اساتذة
تحمسهم
كلية االداب ومتثل يف عدم
ّ
لالرضابات يف سياسة الضغط لنيل املطالب
"بخاصة ان الضاغطني ،اساتذة وطالبا،
كانوا من االتجاه اليساري املناوئ له يف
السياسة والهم االكادميي" .اما التيار الثاين،
فقد مثله اساتذة العلوم والحقوق والعلوم
االجتامعية واليساريون من الكليات االخرى
الذين قادوا التحركات االرضابية لتحقيق
املطالب .وعرف عن غالبيتهم االتجاه
اليساري ،سياسيا ،والهم االكادميي العلمي،
جامعيا ،فعملوا عىل تأسيس اطار نقايب
الساتذة اللبنانية.
طبعا ،يوضح الباحث ان هذا التباين
بني التيارين ،مل مينع االثنني من التعاون
والتكامل يف عملهام من اجل االساتذة
والجامعة عىل حد سواء .هكذا ،تش ّكلت
رابطة االساتذة رسميا ،واعلنت بيانها االول
يف  14ايار  1975بعد حواىل شهر عىل
اندالع االشتباكات العسكرية .كان طبيعيا
يف الحرب التي استمرت  15عاما ،وش ّلت
كل مفاصل الحياة اللبنانية ،ان تعيق
حركة الرابطة ومشاريعها واهدافها ،ولو
انها نجحت يف تحقيق عدد من االهداف
خالل تلك السنوات السود .مثال ،يعدد
املؤلف مرسوم دخول  1074استاذا يف مالك
الجامعة عام  1988بعدما كان اخر ادخال
لهم عام  1972وقد اقترص عىل  72استاذا.
هنا يشري اىل ان "هيئة التحرك الساتذة
الجامعة" التي حققت هذه املطالب ،كان
عصبها االسايس اركان الرابطة اي :نزار الزين
وصادر يونس وجيلبري عاقل .علام ان هيئة
التحرك تشكلت من "نقابيني ويساريني

متعددي املنبت ،وكان هذا التحرك تأسيسيا
يف العمل الجمعي لالساتذة.
من انجازات الرابطة ايضا ،خالل الحرب
االهلية اللبنانية ،فتح فرع الدارة االعامل يف
عاليه عام  1986والعمل لفتح فرع ملعهد
الفنون يف دير القمر .جاءت مرحلة السلم
واتفاق الطائف لتعيد خلط اوراق الرابطة،
وتعيد تنظيم هيئاتها مع بروز تحديات
جديدة متثلت يف زيادة عدد الكليات وقيام
فروع للكليات يف املناطق ابان الحرب ،ما
فرض تعديالت عىل نظامها الداخيل ارتىض
بها االساتذة.
يتوقف الباحث عند انتامءات اعضاء
الرابطة االجتامعية والطبقية واملناطقية،
فيشري اىل انهم ينتمون اىل الطبقة الوسطى،
وهم يف الغالب "ابناء فالحني او موظفني
تجار صغار" .واوضح ان غالبية االساتذة
او ّ
هم من الذكور يرتكز معظمهم يف العاصمة
االوىل ( ،)%37.5والثانية ( ،)%35ثم
الثالثة (الشامل ـ  ،)%12.8والرابعة (البقاع
 ،)%7.2والخامسة (الجنوب  .)%7.9اما
الثقل العددي ،فيكمن يف كلية االداب ثم
العلوم الطبية .رغم االستقاللية العلمية
واملالية واالدارية لجامعتهم ،اال ان الواقع
ييش بغري ذلك ،خصوصا بعد اتفاق
الطائف بحسب املؤلف .اذ دخلت عوامل
كثرية يف آلية اتخاذ القرار يف الرابطة اولها
"التن ّوع الطائفي لالساتذة يف ظل انحكام
البلد بالطائفية ،ما يقود اىل تأثر االساتذة
مبرجعياتهم الطائفية ،قناعة او منفعة".
بعدما كان املؤسسون من اليساريني وذوي
الخربة يف العمل النقايب ،وهم الذين نجحوا
يف تأسيس الرابطة رغم االحتدام السيايس
السائد يف املجتمع ،كام نجحوا يف تجنيب
الرابطة انقسامات الحرب وتعاملوا بانفتاح
مع املستجدات (اقامة الفروع) وتعاونوا
معها عىل قضايا الجامعة (املجالس ،محاربة
الفساد ،زيادة الرواتب ،)...جاءت مرحلة
ما بعد الطائف والسنوات االخرية لتفرض
واقعا جديدا .دخلت االحزاب اللبنانية ـ
الطائفية مبعظمها ـ اىل تركيبة الرابطة ،ما
ادى اىل لعبة توازنات بعيدة رمبا عن هموم
وانشغاالت االساتذة واالهداف الوطنية

غالف الكتاب.

الجامعة اللبنانية بحيرة
تعكس بنية النظام
واملجتمع واآلفات السياسية

والرتبوية والعلمية املنشودة للجامعة .لكن
ما كانت حصيلة هذه املتغريات؟ هل هذا
يعني ان ال انجازات نجحت الرابطة يف
تحقيقها رغم كل االفخاخ السياسية؟
ال يقدم الباحث خالصة سوداوية عن
انجازات الرابطة ،ولو انه كان يأمل يف ان
يتعدى دورها االهتامم مبصالح االساتذة
فقط .اذ يرى ان الرابطة نجحت يف
"تحسني الوضع االجتامعي لالستاذ ،راتبا
وخدمات ،لكنها مل تفلح يف احداث خرق
مواز يف تدعيم الجامعة عرب رفع مستواها
وتقوية دورها الطليعي يف التعليم والبحث
العلمي" .يف ظل هذا الواقع ،يربز سؤال
اىل الواجهة :هل نجاح التشكل النقايب يف
تحقيق مصلحة االستاذ املالية دون النجاح
يف تدعيم الجامعة عائد اىل طبيعة الرابطة؟
ام اىل البيئة املجتمعية التي عملت فيها

هذه الرابطة؟
ينتهي املؤلف اىل سلسلة خالصات كفيلة
بتوضيح هذا االخفاق .اذ يورد ان بنية
الرابطة تشبه بنى النقابات عامة ،يف
اعتامدها عىل العدد يف انتاج قيادتها ،من
دون ايالء اهمية للرتاتبية العلمية والكفاية
ومستلزمات قيام مرشوع لتطوير الجامعة.
حتى انها مل تلحظ يف هيئاتها انشاء هيئة
من نخبة االساتذة مولجة مبهمة استحداث
مرشوع مامثل للجامعة.
اما العنرص الثاين ،فهو يتعلق بالسلطة
تحديدا .يرى اشتي ان ظروف ما قبل الحرب
كانت مؤاتية لدعم الجامعة والنهوض بها،
اكان ذلك يف "سياسة السلطة الشهابية او
يف الحراك املجتمعي ،فئات ونقابات ()...
يف حني ان ظروف ما بعد توقف االعامل
العسكرية مل تكن مؤاتية لدعم الجامعة
وانهاضها ،ان يف طائفية تحالف القوى
الحاكمة ،او يف تفكك البنى املجتمعية
ومحاولة تغليب املكونات التقليدية
(الطائفية والعشائرية والعائلية واملناطقية)
فيها او يف محارصة النقابات واستيعابها او
يف ضعف الحراك الحزيب ،وبخاصة الحامل
التاريخي ملرشوع بناء جامعة وطنية ،او يف
استباحة القوى الخارجية للبلد".
هذه الصورة النهائية التي تخترص مسار
رابطة االساتذة ،يقدمها استاذ خرب تاريخها
وكواليسها وعُ جن بقضاياها .اال ان هذا
االخفاق ،او التأخر يف تحقيق االهداف
االوىل التي وضعتها الرابطة لنفسها ،ال
يعني ان االمور جامدة وبالتايل يجب
الركون للوضع القائم واالستسالم اىل مآالت
الرابطة ووضع الجامعة اللبنانية اليوم .يرى
فارس اشتي ان الرابطة ما زالت العبة فاعلة
قادرة عىل التأثري ببيئتها رشط ان تعرف
استخدام موقعها وقوتها ،وانها تتمتع بنخبة
معرفية مؤهلة وقادرة عىل استنباط الحلول
للمشكالت .وبالتايل ،فهي متلك سالحني
فعالني يف استئناف دورها بوصفها احد
االعضاء االساسية يف جسم الجامعة اللبنانية،
بل انها الرأس الذي توكل اليه مهمة
التخطيط والتحسني والتطوير واالرتقاء
بالجامعة اللبنانية.
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سرايا حاصبيا شاخت وطالها الزمن بالقشور السود

القلعة الشهابية وارثوها يقيمون فيها منذ  847سنة
قلعة حاصبيا او الرسايا الشهابية كام يسمونها ،تنفرد بخصوصيات متيزها عن سائر
االماكن االثرية يف لبنان ،ليس بتاريخها فقط ،بل كونها الوحيدة التي ملكيتها خاصة
موزعة عىل عدد من آل شهاب وانسبائهم باملصاهرة ،والفريدة التي ما زالت مأهولة
منذ القرن الثاين عرش من دون انقطاع رغم ان االهامل يق ّوض معاملها
غابت الدولة عنها واهملتها منذ زمن طويل
وال زالت ،ومل تحظ باهتاممها اال عندما
كان االمري موريس شهاب مديرا عاما لالثار،
فادرجها عىل الئحة االماكن االثرية ،وشكل
فريقا اختصاصيا انجز بعض الرتميامت
البسيطة خالل العامني  1965و ،1975وظلت
الوعود التي اطلقت يف شأن تأهيلها واعادتها

املدخل الرئييس للقلعة.

اىل رونقها ووهجها عرقوبية .لكن االرسة
الشهابية مل تغب عنها منذ عام  .1170فهي
القلعة الوحيدة التي ما زال وارثوها يقيمون
فيها منذ  847سنة من دون انقطاع.
وان كانت القلعة تضم طبقات ثالثا تحت
االرض تعود اىل زمن الرومانيني ،فان تاريخها
ارتبط بتاريخ الصليبيني الذين بنوها،

وبتاريخ االمراء الشهابيني الذين حرروها من
الصليبيني اثر انتصارهم الكبري الذي حققوه
بقيادة امريهم منقذ سنة  1170عىل الكونت
اورا دي بوربون ،ثم اعادوا بناءها ومكثوا
فيها دون غريهم طيلة هذه القرون .اال ان
بعضهم اغرتهم الهجرة اىل بريوت والشام
والبالد العربية واوروبا وامريكا ،وتقلص
عددهم اىل ثالث عائالت ما زالوا مستقرين
فيها بعد ان كانوا يف منتصف القرن العرشين
عىل سبيل املثال  63ارسة.
القلعة التي ترشف عىل بلدات عني قنيا وشويا
وكوكبا ومجرى نهر الحاصباين ،كانت تعترب
مفخرة معامرية تزخر معاملها بتنوع تداخل
فيه الطابع الغريب بالعريب .لكن هذه الرائعة
االثرية التي تشهد عىل عراقتها تعاقب
الحضارات الرومانية والصليبية والشهابية،
قد خرست كثريا من قيمتها املعامرية الفنية،
النها مل تلق منذ عقود متعاقبة غري التهميش،
حتى تصدعت جدرانها ونبتت فيها االعشاب
الربية ،ومتددت يف حناياها الفطريات ،ونخرها
التلوث البيولوجي ،وغطتها القشور السود،
فتداعت اجزاء من عقدها الصليبي نتيجة
ترسب املياه اىل اسفلها ،وتهاوت رشفاتها
ونوافذها املعروفة باملندلون ،وا ّمحت بعض
الكلامت من عبارات تؤرخ الحداثها ،ومل
تثمر زيارات بعض سفراء الدول االوروبية
عن اي نتيجة مرجوة النقاذها مام عابها من
تشوهات وانتقاص من مكانتها التاريخية
واملعامرية ،حتى بات ماضيها املجيد يخجل
من حارضها املزري.
كان االمري منذر الشهايب الذي يسكن القلعة
مع االمريين مفيد وعادل ،يجلس يف قاعة
االستقبال من الطبقة االرضية ذات العقد
الصليبي ،وتتوسط جدارها صورة لالمري بشري
الشهايب ،بادرنا مرحبا باملجلة املهتمة بالرسايا
الشهابية وتاريخها ،مثنيا عىل "املدير العام
اللواء عباس ابراهيم الذي رفع رأس الوطن
عاليا والذي يويل امجاد لبنان واللبنانيني

الواجهة االمامية للرسايا الشهابية.

اهتاممه من خالل تسليط الضوء عليها عرب
املجلة التابعة ملديريته بهدف ابراز الذاكرة
الجامعية الوطنية والحفاظ عليها".
يروي "املري" قصة القلعة من دون الحاجة
اىل سؤاله .ويبدأ من مكان جلوسنا يف القلعة
التي ولد فيها ومييض تقاعده داخل قاعاتها
الفسيحة عن عمر يناهز  83سنة ،ويدخل من
تلقاء نفسه يف تاريخ هذا املعلم االثري الذي
يعود اىل  3500سنة ،والذي كان يف االساس
قلعة رومانية تضم ثالث طبقات تحت االرض.
وال يزال "املري" يذكر كيف كان يتسلل عندما
كان فتى يف العارشة من عمره اىل دهاليزها
عرب ادراج تقوده اىل اقبيتها الفسيحة ،قبل
ردم مداخلها التي نال الزمن منها ،ويطيب له
اليوم الجلوس يف القاعة التي يتوسطها حوض
رخامي يحوي نافورة ماء تسمى "الفستقية"،
وتعلو مقاعدها الحجرية رسومات تزين

 3عائالت شهابية
تستقر فيها بعدما كانت
 63عام 1950

جدرانها بكل انواع الزهور التي ال تضاهى
بالوانها البديعة ،وتضفي عليها بعض العبارات
ّ
املوشاة باناقة وروعة صورة الطنافس ،وتعود
احداها اىل حاكم جبل لبنان االمري منصور
الشهايب "حسبي الله الغفور وكفى عبده
منصور" ،الذي كان يجلس فيها منذ اكرث من
عقدين ونصف العقد ،لالطالع من زواره عىل
شؤون االمارة وشجونها.

واذا شاءت الظروف الدخول اىل الرسايا الشهابية
من بوابة ديوان "الفستقية" الذي كان شاهدا
عىل لقاءات االمراء الشهابيني مع املقدمني
واملشايخ والوجهاء التخاذ القرارات املصريية
واالمنائية املتعلقة بوادي التيم ،لكن الدخول
اىل الرسايا من بابها الرئييس يعطي الزائر فكرة
عن اهميتها .اذ يطالعه عند الجدران املحاذية
للبوابة املقنطرة نقوش السدين ضخمني
مقيدين بسالسل عىل مقربة من ارنب ضعيف
طليق ،للداللة عىل نبل العائلة الشهابية ونهجها
يف تحقيق العدالة االجتامعية وارساء مفهوم
العيش بهناء وسالم بعيدا عن بطش االقوياء،
وتتوسطهام لوحة باللغة العربية لتأريخ بناء
االمري عيل شهاب جناحه الجديد سنة ،1009
ويف اسفل تلك القنطرة فتحة مخصصة لصب
السوائل املغلية عىل املهاجمني الذين يحاولون
اقتحام القلعة.
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باحة يف الدار الفوقا للقلعة وبدا العمودان اللذان كانا مثابة رادار يف الوسط.

ثنائية املندلون يف الرسايا الشهابية.

تعلو املدخل الرئييس للواجهة االمامية
رشفة ثالثية القناطر ،تطل عىل مسجد تعود
مئذنته املسدسة واملزينة بالحجارة امللونة
اىل القرن الثاين عرش ،وقد ازدانت قناطرها
بزخارف هندسية تقادمت وكاد الزمن ان
يقيض عىل هويتها واصلها وفصلها إذ مل يبق
منها سوى بعض خطوط الجامل التي ما زالت

مفخرة معمارية تزخر
بتنوع تداخل فيه الطابع
الغربي بالعربي

صامدة .لكن ما ان يعرب الزائر بوابة الرسايا
حتى يدخل اىل رواق معقود بالحجارة عرضه
اربعة امتار وارتفاعه ثالثة امتار ،وتطالعه
غرفة املقصلة التي كانت تنفذ فيها احكام
االعدام ،قبل ان يسرتق نظره عرب شقّ يف
الجدار اىل غرفة سفلية تفيض اىل دهليزين
احدهام يقود اىل نهر ابو دجاج واالخر اىل
املسجد ،كان الحاكم الصليبي يستخدمهام
للهرب عندما يداهمه الخطر.
وتتفوق القلعة مبدخلها املعقود بارتفاع  32مرتا
ليكون من بني االعىل يف رشق البحر املتوسط،
وبجدرانها السميكة البالغة مرتا ونصف املرت
ملقاومة قذائف املنجنيق يف اثناء الحروب،
وبباحتها املمتدة بطول  60مرتا وعرض 40
مرتا ،والتي يحيط بها جناح اقام فيه ابراهيم
باشا بن محمد عيل باشا وايل مرص عندما
اىت اىل حاصبيا ملحاربة ثوار املوحدين الدروز
بقيادة شبيل باشا العريان سنة  ،1838وال تزال
بارودته الربهومية ذات املاسورة الحديدية
الطويلة بطول قامة الرجل ،تتصدر جدران
بعض منازل اللبنانيني كتحفة اثرية ،وعىل
عتبة باب هذا الجناح نقشت شعارات الفرق
العسكرية الصليبية التي خدمت يف القلعة.
تجاور الجناح قنطرة بارتفاع تسعة امتار
داخل جدار من الحجر االسود واالبيض،
يعلوها مندلون بقناطر ثنائية ،كانت املدخل
لديوان الست شمس زوجة االمري بشري
الشهايب الثاين ،الذي حكم جبل لبنان خالل
الربع االخري من القرن الثامن عرش وصوال
حتى منتصف القرن التاسع عرش ،ما يزيد
من اهمية الديوان هو دالالته الرومنسية.
فهو املكان الذي سحرت فيه شمس االمري
بشري وبدأت فيه قصة الحب التي جمعتهام،
عندما تنكرت شمس بلباس جاريتها وسكبت
املياه الساخنة عىل يدي االمري لغسلهام
بقصد لفت نظره ،فتطلع اليها قائال بصوت
"احرقت يدي يا جارية".
جهوري
ِ
فاجابته" :انت احرقت قلبي منذ ان التقيتك
وال تبايل".
فدب
ادرك االمري بشري انها الست شمس ّ
االرتعاش يف قلبه .كان ذلك يف العام 1787
قبل ان يتبوأ امارة الجبل ،عندما اوفده
االمري يوسف يف مهمة اىل حاصبيا تتعلق

مبقتل زوج االمرية شمس الذي كان امريا ثريا،
وبن ّيته ابعاد بشري عن عاصمة االمراء يف دير
القمر بعدما تعاظم شأنه ،فاغتنم االخري
الفرصة وتزوج من الست شمس التي كانت
ايضا ال تقل ثراء عن زوجها .وعاد اىل دير
القمر برثوة كبرية اشرتى ببعضها ارض قرص
بيت الدين الذي بناه الحقا.
تطالع الزائر قنطرة مامثلة داخل جدار من
الحجر االصفر واالبيض تؤدي اىل كنيسة
الكونت أورا بوربون التي ما زال حائطها
االمامي يزدان بالنقوش الرخامية ويتوسط
ارضها برئ عميقة ،واىل جانبها قنطرتان
تعلوهام رشفة مزدحمة بالقناطر النحيلة،
تستكمالن املشهد املعامري الهنديس الصليبي
بابهته وفخامته ،وتشهدان عىل االهامل الذي
يهدد هذا الرصح التاريخي حيث تد ّلت
فوقهام االعشاب الربية والحت تصدعات يف
الجدران الخارجية للبناء املحاذي لهام.
ويكشف الدرج الضيق الصاعد اىل "الدار
الفوقا" للقلعة عن زخارف ولوحة كتب
متجد الشهابيني ،ويقود
عليها ابيات شعرية ّ
اىل ايوان االمري سعد الدين شهاب الذي
ميلكه اليوم االمري وائل ،وهو ديوان تتوسطه
بركة ماء ونافورة رخامية ،ارضه مرصوفة
ببالط من رخام ،وتحيط به قناطر مزخرفة
بالنقوش العربية خلفها جدار منمنم ومرصع
بتنميقات ناعمة ومتقنة .ولتلك القناطر قبالة
املدخل عمودان اجوفان من الرخام االيطايل
كانا مثابة رادار لكشف اصوات اقرتاب
الفرسان املعادية .وتتكشف املحتويات ايضا
عن صليب معكوف كان شعارا الحد اباطرة
الرومان ،ولوحة فسيفساء مزركشة ما يؤرش
اىل ان اصل القرص يعود اىل الحقبة الرومانية.
ويف "الدار الفوقا" جناح لالمري مجيد ارسالن
الذي يعود اليه بصلة النسب التي تربطه مع
االمراء الشهابيني وميلكه اليوم االمري طالل
ارسالن ،وال يقل روعة هندسية عن باقي
االقسام يف القلعة ،وتز ّين مدخله قنطرة عالية
جدا من الرخام امل ّلون ،امامها نافورة ماء
وقاعات لالستقبال تتوسط ارضها الرخامية
نجوم محفورة عىل حجر سدايس االضالع ،اىل
الربج الوحيد الذي ما زال قامئا بعد ان هدم
العثامنيون ابراجها الثالثة .هناك ايضا جناح

ديوان الست شمس يعلوه مندلون بقناطر ثنائية.

زهرة الزنبق شعار آل بوربون.

ديوان الست شمس
ينبض بدالالته الرومنسية
مع االمير بشير

للقايض الشهيد عامد شهاب الذي اغتيل عىل
قوس املحكمة يف صيدا عام .1999
واعاد الشهابيون ترميم اقسام من الطبقة
العلوية بعد احداث  1860لتأخذ شكلها
الحايل عىل يد معامري من الشوير يدعى
سليامن الحاوي .وال زالت الزخارف الصليبية
تنبض بنقوش بديعة متثل ازهارا كانت
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شعار آل بوربون وبخاصة زهرة الزنبق
التي تزين اعىل كريس الحاكم وقتئذ.
القلعة التي كانت مركزا للقرار يف وادي التيم
وقاعدة للسيطرة عىل املناطق املجاورة،
صارت رمزا النتقال العائلة الشهابية من
حوران السورية اىل وادي التيم ،وانطالقا
ملسريتها النضالية الطويلة نحو استقالل
لبنان بعد ارتباط امرائها بنظرائهم املعنيني
يف الشوف سياسيا وعسكريا ،وتجىل هذا
التحالف بنجدة االمري يونس املعني لالمري
منقذ الشهايب يف معركته ضد االفرنج يف
حاصبيا ودحرهم من قلعتها ،وت ّوج مبصاهرة
بني العائلتني شكلت حافزا لتسلم الشهابيني
الحكم نحو قرن ونصف بدءا من العام ،1697
فلعبوا دورا مهام يف توطيد اركان لبنان الكبري.
لعب سليل تلك العائلة الرئيس فؤاد شهاب
دورا كبريا يف تاريخ لبنان الحديث لتحقيق
العدالة االجتامعية حتى تأخذ الوحدة
الوطنية أسمى معانيها بعد احداث ،1958
وسبقه االمري خالد شهاب الذي يعود بجذوره
اىل منطقة حاصبيا ،ويعترب اول رئيس وزراء
لبناين يعني يف عهد االنتداب الفرنيس زمن
الرئيس اميل اده ،واصبح يف ما بعد نائبا
وسفريا ومن ثم رئيسا للوزراء.

طابع بريدي للقلعة الشهابية صدر عام .1999
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رشفة الطبقة االوىل تعلو مدخل القلعة.

مشهد آخر للرسايا الشهابية.

شعار الشهابيني عند مدخل القلعة.

مدخل كنيسة الكونت أورا.

نقوش آل بوربون.
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تربية
اإلستقاللية الذات ّية عند املراهقني مشروع أزمة مع األهل
تفهم طموحات املراهق يمنع تم ّرده على الوالدين
ُّ
استحقاق املراهقة الصعب هو يف متكن املراهق من تحقيق استقالليته الذاتية
التي يجب ان يتهيأ لها منذ ايام الطفولة ،وذلك باالعتياد عىل القيام باموره
الشخصية مبفرده وعىل مصارحة اهله مبا يحب .هذا االنفتاح من االهل يتبدل
ببلوغ طفلهم سن املراهقة .يف حال تحلوا بالوعي سيمنحونه جزءا من استقالليته
الذاتية ،وسيجعلونه صاحب شخصية قادرة عىل مواجهة الحياة

املدير السابق لكلية العلوم االجتامعية يف الجامعة اللبنانية ـ الفرع الثاين الدكتور طوين جرجس.

مطالبة املراهق باستقالليته الذاتية مرشوع
ازمة ومعاناة لكل ارسة .مع هذا الواقع ال حل
امام االهل سوى منحه الثقة ولو جزئيا ،النه يف
حال مل يحصل عىل استقالليته الذاتية سيتجه
نحو مامرستها يف الخفاء بال حدود ،ليصل اىل
ما هو اخطر من سلبيات الظواهر االجتامعية
التي صنعها بسلوكه سابقا .أي رفض يتلقاه من
اهله سيدفعه نحو فعل انتقامي يعترب ردا عىل
تقصريهم تجاهه ،علام ان لدى املراهق افكارا
خطرة يسعى اىل تنفيذها يف حال مل تتم مراعاته.
هناك طريقتان لحل هذه االزمة ،االوىل سعي
االهل اىل اقامة حوار هادئ مع اوالدهم بعد
بلوغهم سن املراهقة .الثانية تغليب العاطفة

عىل عالقتهم بهم الن ما يحدث مع املراهق من
تغيريات جسدية ونفسية وعاطفية يجعله اكرث
حاجة اىل حضور اهله يف حياته.
اهمية االستقاللية الذاتية عند املراهقني وما
يعرتضها من عقبات ،يتحدث عنها املدير السابق
لكلية العلوم االجتامعية يف الجامعة اللبنانية ـ
الفرع الثاين الدكتور طوين جرجس يف حديث اىل
"االمن العام".
■ كيف يكتسب املراهقون استقالليتهم الذاتية؟
□ يكتسبونها باملامرسة والتعاطي املبارش مع
رفاقهم املراهقني ،او من خالل وسائل التواصل
االجتامعي .هذه االساليب يلجأ اليها املراهق

يف حال تقاعس االهل عن لعب دورهم يف
هذا املجال .وان كان العكس سيكون تحقيق
استقالليتهم الذاتية عىل يد اهلهم مدخال اىل
املحافظة عليها بوضع حدود معينة لها.
■ هل االستقاللية الذاتية متنح ام يكتسبها
املراهق شخصيا؟
□ كال ،ال تكتسب ،بل مينحها االهل البنائهم.
يف هذه املسألة جوانب اود توضيحها .ال تبدأ
االستقاللية الذاتية ببلوغ الطفل سن املراهقة،
بل يف مراحل الطفولة ،كونها منط حياة يتبعه
منذ صغره عىل ان يستكمله ببلوغه سن املراهقة،
مع اختالف االمور ،طبعا ،بني املرحلتني .رغم هذا
االختالف يبقى مبدأ االستقاللية الذاتية هو نفسه
يف املرحلتني ،يف الطفولة واملراهقة معا .عندما
يطلب االهل من طفلهم بعد بلوغه الثالثة او
الرابعة من عمره القيام باموره الشخصية مبفرده،
كغسل يديه وارتداء ثيابه واختيار الحذاء الذي
يفضله ،او االلعاب التي يحبها ،او التحدث عن
الرفاق املفضلني لديه ،تكون هذه الخطوات تهيئة
طفلهم الستقالليته الذاتية ضمن االطار الذي
يفهمه .لكن بوصوله اىل سن املراهقة سيختلف
اسلوبه ومامرساته .يف عامله الجديد سيطغى
عليه طموحه الشخيص ورغبته يف بناء عالقات
اجتامعية كام يريدها هو الثبات شخصيته من
خاللها .هناك ظاهرة انترشت كثريا يف السنوات
االخرية هي "ظاهرة الرنجيلة" التي ننظر اليها
كعلامء اجتامع بطريقة مختلفة عن اصحاب
االختصاصات العلمية االخرى .بدال من وصفهم
بـ"الزعران ويجب ضبضبتهم" نرى يف املشكلة
نوعا من الهرب من سلطة معينة ليكون تدخني
الرنجيلة "فشة خلق" .االمر نفسه ينطبق عىل
ركوب الدراجات النارية ،خصوصا اذا كانت
مستأجرة او مستعارة من احد االصدقاء .كل
هذه االساليب تكشف عن رغبة املراهق يف اثبات
ذاتيته يف امور يقوم بها يف الرس او العلن ،من اجل
اثبات قدرته عىل القيام بامور من تلقاء نفسه.

■ كيف نصف وضع املراهقني الذين يعيشون
استقالليتهم الذاتية يف الخفاء؟
□ يف االمر خطورة ،خصوصا اذا مل يعد لهذه
االستقاللية حدود .عند الوصول اىل هذه املرحلة
سيعيش املراهق حاالت اخطر بكثري من سلبيات
الظواهر االجتامعية التي صنعها بسلوكه ،وذلك
بتعاطي املخدرات وبناء عالقات جنسية ،ورمبا
قد يصل به االمر اىل الرسقة من اجل تأمني مثن
املخدرات التي بدأ يتعاطاها .تداركا لهذه املشكلة،
عىل االهل اتباع توجيه معني يتامىش مع اوالدهم
املراهقني ،هدفه اعطاء ابنائهم جزءا من استقاللية
ذاتية مع جزء من ثقة موضوعة تحت املراقبة اىل
ان يثبت املراهق جدارته بها .يف الواقع ،معاناة
املراهقني يف هذه املرحلة العمرية هي يف منعهم
من بناء عالقات خارج اطار العائلة وعدم مغادرة
املنزل بناء عىل طلب اهلهم ،ليصبح املكان الذي
يعيشون فيه اشبه بسجن .رشوط كهذه لن
ينفذها املراهق وسيتمرد عىل سلطة االهل اىل
حد ترك املنزل .هناك امثلة عدة عن مراهقني
متردوا عىل السلطة االبوية ويعيشون منذ فرتة
املراهقة بعيدا من اهلهم .خطورة هذه املرحلة
هي يف االكتشافات التي قد يجد املراهق فيها
لذة معينة ،فيستمر يف اعتامدها .لذا ،نرى ارضار
العيش باستقالليته الذاتية يف الخفاء كبرية جدا،
لكن يف حال تعرف اىل اشخاص ناضجني خارج
بيئته العائلية سيكون االمر ايجابيا بالنسبة اليه.
■ من اين تبدأ االستقاللية الذاتية عند املراهق
واين تنتهي؟
□ تبدأ ،من الناحية الفكرية ،بأن كل يشء مباح
له يف الحياة ،باملعنى االيجايب طبعا ،وتنتهي لدى
شعوره بان هناك رضرا عليه او عىل االخرين.
■ من يحدد مفهوم االستقاللية الذاتية ومعايريها
عند املراهق ،ومن يضبطها؟
□ االهل ومبا يتمتعون من وعي ونضوج .نسبة
االمية قد تراجعت كثريا يف لبنان ،ما يعني اطالع
االهل عىل ما هو جديد اصبح اكرث اتساعا من قبل،
اضافة اىل التفاعل االجتامعي امللحوظ لديهم .اما
يف حال مل يكتسب االهل املعرفة الكافية يف شأن
تعاطيهم مع ابنائهم املراهقني فسيكتسبونها من
يعب
عالقاتهم االجتامعية .ترجمة هذا الوعي ّ

املقال

إنها أزمة ثقة
مهام اختلفت التسميات او تعددت ،نرى يف سن املراهقة لقاء مع الحياة ،ينتظره
من يودع طفولته بلهفة املشتاق اىل حياة مل يرها من قبل .لذا ،تتطلب هذه املرحلة
دقة يف التعامل مع من يعيش شغفا بجعل احالمه واقعا.
من هذه الزاوية يحمل سن املراهقة خطورة اذا مل نحسن التعامل مع ابناء هذه
املرحلة العمرية ،باعتبارها مرحلة القلق والرصاع االشد مع النفس من جهة ،ومع
االهل من جهة ثانية ،من اجل ان يكسب املراهق استقالليته الذاتية كحق من
حقوقه املوعود بها مذ كان طفال.
نعلم يف هذا املجال ان لكل عائلة موروثها الثقايف التي تحرص عىل عدم مسه كميزة
من ميزاتها الشخصية ،خصوصا ما يتعلق منها باملحظورات التي توارثتها االجيال
بشكل ابقى باب التطور موصدا يف وجهها ،رغم تجاوب الناس برسعة مع كل تطور،
خصوصا يف املظاهر الخارجية ،رشط ان ال يخرق هذا التغيري جوهر االفكار العتيقة
املتنقلة من جيل اىل جيل ،لتتحول املشكلة بني االهل وابنائهم رصاعا حول االفكار،
وبالتايل رصاعا حول الوجود.
اي سوء تفاهم بني املراهق واهله حول حقه يف عيش استقالليته الذاتية ام ال ،تعود
اسبابه اىل املوروث الثقايف الذي مييل عىل الناس اقتناعاتهم وخياراتهم .فاذا كان هذا
التزمت سيؤدي اىل خسارة االبناء يف مرحلة دقيقة جدا من عمرهم هم احوج فيها
اىل ما يشبه حضانة االطفال ،اليس من االجدى بنا تقديم القليل من االنفتاح والكثري
من العاطفة ليك نحمي املراهق من رغباته ،ومن افكاره املتهورة ،ومن ردود فعله
عىل واقع جعله صانع الظواهر االجتامعية بامتياز.
كل تعقيدات العالقة بني املراهق واهله مرتبطة بعاملني اساسيني ،هام العاطفة
والثقة ،ما يدفعنا اىل التساؤل عن االسلوب الرتبوي املتبع عند االهل ،خصوصا يف
مرحلة الطفولة كمرحلة تحضريية للمراهقة ،سنجد يف اختالف االسلوب الرتبوي
اختالفا يف شخصية كل مراهق يف مسألة انفتاحه عىل الحياة وعىل االخرين .لهذا
السبب نجد مراهقني انطوائيني عىل انفسهم واخرين منطلقني نحو الحياة.
لكن ما رس هذا التناقض بني النموذجني ،علام ان االمر يعود اىل اختالف االسلوب
الرتبوي املتبع عند كل عائلة؟
تعب عن هذا الواقع ويرددها الناس كثريا قائلني" :هيدي
يف هذا املجال هناك مقولة ّ
العيلة ربحت والدها" .اما كيف؟ فباالنفتاح عليهم ومصالحتهم مع انفسهم قبل
الحياة ،الن ابن هذه املرحلة العمرية يجهل نفسه والعامل الذي اصبح يف وسطه،
من دون دعائم يستند اليها يف معركة حصوله عىل استقالليته الذاتية ،فيام العائلة
تعيش ازمة ثقة.
مؤسف ان تبقى مشكالت االهل واالبناء ،خصوصا املراهقني حتى يومنا هذا،
وتحديدا بعد ازدياد حاالت االنحراف عند ابناء هذا الجيل ،وبشكل اخص تفاقم
املشكالت النفسية عند الشباب .خطورة هذه املشكلة يف بداياتها التي تعود اما اىل
مرحلة الطفولة او اىل سن املراهقة ،علام ان العالج النفيس يرتكز عىل احداث هاتني
املرحلتني املهمتني ،خصوصا العاطفية املرتبطة بنوعية عالقة الطفل او املراهق باهله.
كام يكون هذا املخزون يكون االبناء.
دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com
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علام ان من مشكالت هذه املرحلة العمرية هي
التالقي باشخاص من خارج العائلة ال يعرف ماذا
ينسجون من افكار حول مسائل الحياة ،خصوصا
املتعلقة بسن املراهقة .لذا ،ادعو االهل اىل عدم
منح الثقة املطلقة للمراهق من دون التأكد من
مامرساته يف شأن هذه الثقة .فال ننىس ان لدى
املراهق افكارا خطرة يسعى اىل تنفيذها يف حال
مل تتم مراعاته.

االستقاللية الذاتية منط حياة يبدأ يف الطفولة وليس يف املراهقة.

عنها بوضع حدود للمراهق للترصف ضمن
اطارها .فاذا اعتاد عىل هذا السلوك لن تحصل
مشكلة .لكن اذا حدث العكس فسيصارع لنيل
مكتسبات اكرث .علام ان للمدرسة دورها يف مسألة
مفهوم االستقاللية الذاتية ومعايريها عند املراهق،
لكن من باب النظريات ورشحها ومن باب التقيد
بالنظام واملحافظة عليه .يف حال اعتاد عىل التقيد
بالنظام املدريس ،سيكون ذلك عامال مساعدا
لالهل .هناك مؤرشات يستدل منها عىل بدء
شعوره بحاجته اىل استقالليته الذاتية ،ويخترص
ذلك بالبدء باملطالبة سعيا وراء تحقيق طموحه
الشخيص.
■ يف اي عمر تبدأ هذه املطالبة؟
□ يف الثانية عرشة او الثالثة عرشة وفق القدرات
الذهنية لكل مراهق .علام ان االستقاللية الذاتية
غري مرتبطة بعمر معني ،فوسائل االنرتنت املتوافرة
لالطفال وليس للمراهقني فقط جعلتهم اكرث
معرفة من اهلهم.
■ اذا مل يحقق املراهق استقالليته الذاتية اي
مشكالت سيواجه؟
□ سيعاين من التبعية ومن فقدان حس املبادرة
الشخصية ،ومن انعدام الطموح واالندفاع.
بالوصول اىل هذا الحد يف املشكلة ،ال حل امام
االهل سوى تفهم ابنائهم املراهقني واالقتناع بأن
استقالليتهم الذاتية يجب ان تتم ،وبان تعنيفهم
سريافقهم ذهنيا طوال حياتهم ،وسيامرسون

التعنيف الذي مورس ضدهم يف الصغر مع
افراد عائلتهم ،مع الزوجة واالبناء كرد فعل عىل
ماضيهم .هذه الفئة من املراهقني هي اما ضحية
"عقدة اوديب" او ضحية تعنيف االهل .املخرج
الوحيد من هذه االزمة هو يف اقامة حوار هادئ
بني االهل وابنائهم ،مع تخصيص وقت لهم وعدم
تركهم مبفردهم يف املنزل .ما يحصل لهم من
تغريات جسدية ونفسية وعاطفية تجعلهم اكرث
حاجة اىل حضور اهلهم يف حياتهم.
■ هل يعترب تحقيق االستقاللية الذاتية مرشوع
ازمة بني االهل واملراهق؟
□ طبعا ،كل ارسة تعاين من هذه املشكلة وذيولها
اىل حد التعب منها .لكن بتصويب تطلعات
املراهقني من خالل منحهم الثقة ولو جزئيا يتخطى
االهل هذه املشكلة ،واال سيكونون يف ازمة حتام.
■ يف حال اتخذ االهل موقفا رافضا لعيش
اوالدهم استقالليتهم الذاتية ،اي موقف سيرتتب
عىل املراهقني؟
□ مع هذا الرفض سيستجمع املراهق افكاره قبل
االقدام عىل انتقام ما يعترب ردا عىل تقصري اهله
يف حقه .لكن يف حال غلبت العاطفة ،فان ذلك
سيجعله يشعر باالهتامم الكبري من اهله ،وبأن
الوقت اصبح مخصصا له وسيحصل عىل اجوبة
عن تساؤالته .اما اذا مل تتحقق هذه الخطوة
فسيحصل عىل االجوبة التي يبحث عنها من
اشخاص ال نعرف اىل اين سيتجهون به فكريا.

■ كيف يستعيد املراهق مكانته االجتامعية يف
حال مل ينجح يف تحقيق استقالليته الذاتية؟
□ من الرضوري هنا خضوعه لعالج نفيس .الهدف
منه مساعدته عىل تكوين شخصيته .مهام تساءلنا
عن فعالية هذا العالج ونجاحه ،علينا عدم تجاهل
هذه املشكلة برتك املراهق وحيدا من دون عالج.
ما من فرد ال يريد استقاللية ذاتية لنفسه ،لكن
هذه النزعة تحتاج اىل من يوجهها عند املراهقني.
■ اىل اي مدى تساهم االستقاللية املادية يف
تحقيق االستقاللية الذاتية للمراهق؟
□ تساهم جزئيا وليس كليا .املراهق الذي يحصل
عىل مرصوفه الشخيص من اهله هل نعتربه
شخصا استقالليا؟ طبعا ال .يف املقابل مثة مراهقون
انخرطوا باكرا يف سوق العمل وحققوا بذلك
استقاللية مادية ،لكنهم يف مشكلة ،عائليا ومعيشيا
وشخصيا ،بسبب انخراطهم يف العمل باكرا.
■ اي سلبيات تحملها املراهقة كتحول جذري يف
حياة االنسان؟
□ هذه السلبيات هي يف عدم مراقبة تطورات
املرحلة التي قد تذهب باملراهق اىل حافة الخطر.
■ ما هي الخطوات التي من الواجب اتخاذها
للحد من مشكالت عمر املراهقة ،واي جهة هي
املؤهلة للعب هذا الدور؟
□ مل يعد دور االهل متاحا اال عرب وسائل االعالم،
وذلك ضمن برامج اجتامعية معنية بهذه
املشكالت وليس برسد الحكايات الشخصية .هنا
ينبغي ان تخصص يف هذه الربامج فقرات الزامية
ثابتة تعرض مرة شهريا ويف وقت محدد عىل كل
املحطات التلفزيونية ،يعتمد فيها عىل االرشاد
والتوجيه والتوعية.

د.م.
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التغذية

ناتالي غرّة

مع ّدل وفياته ّ
تخطى  1.5مليون مريض عام 2012

السكري وطرق التخفيف من مخاطره

يعاين اكرث من  420مليون شخص يف كل انحاء العامل ،واكرث من  29مليونا يف الواليات
املتحدة االمريكية وحدها ،من داء السكري واالمراض املتأتية منه .تعمل مراكز
البحوث الطبية واملختربات عىل تطوير وسائل املعالجات للمصابني بهذا املرض
والتخفيف من معاناتهم
اشارت منظمة الصحة العاملية اىل ان معدل
الوفيات التي تسبب فيها مرض السكري
وصل اىل اكرث من  1.5مليون مريض يف العام
 .2012يعد هذا املرض يف الواليات املتحدة
االمريكية من اكرث االسباب الرئيسية للوفاة،
اذ يسجل نحو  80الف حالة وفاة سنويا،
وفقا الخر االحصاءات التي اصدرتها مراكز
مكافحة االمراض والوقاية (.)CDC
يحاول الذين يعانون من مرض السكري
اختيار انواع الطعام التي ينصحهم بها
اختصاصيو التغذية واالطباء املعالجون.
معظم املرىض يسألون بشكل خاص عن
الفاكهة والخرضوات ،وهم عىل دراية
تامة بأن تناول انواع الفاكهة والخرضوات

الطازجة مفيد للصحة .لكن عىل الرغم
من ذلك ،يتجنب هؤالء تناول الفاكهة عىل
انواعها بسبب نسبة السكر العالية التي
تحتويها.
يف هذا املجال ،سنتحدث عن اخر الدراسات
الحديثة التي تثبت الفوائد الصحية
الستهالك الفاكهة الطازجة واهميتها عند
مرىض السكري ،بعدما اشارت دراسة
حديثة اىل ان االستهالك اليومي للفاكهة
الطازجة قد يفيد بشكل كبري االشخاص
املصابني بالسكري.

فوائد الفاكهة والخرضوات

تعد الفاكهة والخرضوات الطازجة من

انواع املأكوالت الصحية لكل انسان،
السيام اولئك املصابني بداء السكري الذين
قد ميتنعون عن تناول الفاكهة الطازجة
بسبب املحتوى املرتفع ملادة السكر فيها،
وسنشدد عىل رشح هذه املسألة واهميتها
وتسليط الضوء عليها.
اوىل منافع استهالك الفاكهة انه يخفف
من خطر حصول مضاعفات عند مرىض
السكري .يف هذا االطار ،اشارت دراسة اىل
ان عددا من الباحثني قاموا باجراء فحوص
مخربية عىل ما يقارب  500الف شخص
يف الصني ،عىل االثار املتأتية من استهالك
الفاكهة .تراوحت اعامر املشاركني فيها
بني  30و 79سنة ،ويقطنون يف  10مناطق
متنوعة يف جميع انحاء الصني .متت متابعة
املشاركني رسيريا ملدة  7سنوات تقريبا،
وخالل هذه الفرتة تم تحديد  9050اصابة
مبرض السكري بني املشاركني الذين مل
يكونوا قد اصيبوا به يف بداية الدراسة.

هل يساعدك
املاغنيزيوم
على النوم؟

وجدت بعض الدراسات ان مثة صلة بني مستويات
منخفضة من املاغنيزيوم ،وهو معدن اسايس يلعب
دورا حاسام يف مجموعة واسعة من العمليات
الجسدية واضطرابات النوم .لكن اذا كنت قلقا
من انك ال تحصل عىل ما يكفي من املاغنيزيوم،
فان تغيري حميتك قد يكون خيارا افضل من تناول
مك ّمل غذايئ.
يتوافر املعدن عىل نطاق واسع يف كل من االغذية
النباتية والحيوانية ،وتحد الكىل من افراز املاغنيزيوم
يف البول ،لذا فان النقص نادر يف االشخاص االصحاء.
تعد الخرضوات واملكرسات والبقوليات والحبوب
الكاملة مصادر جيدة للامغنيزيوم ،علام ان االسامك
والدجاج ولحم البقر تحتوي ايضا عىل هذه املادة.
اما البالغون االكرب سنا واالشخاص الذين يعانون

يف املجموع ،قال  %18.8من املشاركني
انهم يستهلكون الفاكهة الطازجة يوميا،
وافاد  %6.4انهم مل يستهلكوها ابدا او
نادرا.
تبني لفريق البحث ان االشخاص الذين مل
يصابوا بداء السكري يف بداية الدراسة،
وكانوا يستهلكون فاكهة طازجة بكميات
كبرية ،كان خطر االصابة مبرض السكري
لديهم اقل بكثري .كام ان اولئك الذين كانوا
مصابني بهذا املرض (يف بداية الدراسة)،
ويستهلكون كميات كبرية من الفاكهة،
بات لديهم خطر اقل بكثري للوفاة من اي
سبب ،فضال عن انخفاض مخاطر االصابة
مبضاعفات القلب واالوعية الدموية.
ويف شكل اكرث تحديدا ،ومقارنة باملشاركني
االخرين يف الدراسة ،فان اولئك الذين
يستهلكون الفاكهة الطازجة يوميا لديهم
خطر اقل بنسبة  %12من االصابة مبرض
السكري.
اما املشاركون يف الدراسة الذين اصيبوا
بالسكري يف االساس ،ويستهلكون فاكهة
طازجة اكرث من ثالث مرات يف االسبوع،
فقد باتوا معرضني لخطر الوفاة بنسبة
اقل من  ،%17ولخطر االصابة مبضاعفات
القلب واالوعية الدموية الثانوية والرئيسية
بنسبة اقل من .%28
هذا يعني ان مستهليك الفاكهة يوميا

لديهم انخفاض بنسبة  %0.2من خطر
االصابة مبرض السكري عىل مدى  5سنوات،
وان االشخاص الذين تم تشخيص اصابتهم
بالسكري لديهم انخفاض مطلق بنسبة
 %1.9من خطر الوفاة السباب عدة.
تشري النتائج اىل ان تناول كميات اكرب من

من اضطرابات معينة ،مثل داء السكري من النوع
الثاين واالمراض املعوية واالدمان عىل الكحول ،فقد
ال يكون لديهم كميات كافية منه.
ارتبط نقص املاغنيزيوم مبستويات اعىل بالتوتر
والقلق ،وصعوبة االسرتخاء والراحة ،وهي عنارص
اساسية للحصول عىل نوم جيد يف الليل.
اذا كنت تشك يف نقص املاغنيزيوم او تريد تناول
مكمالت منه ،فتحدث اوال اىل الطبيب ،الن
املاغنيزيوم ميكن ان يتفاعل بشكل يسء مع ادوية
اخرى ،وقد يؤدي تناول كميات كبرية من مكمالته
اىل تقلص يف املعدة واالسهال والغثيان .يقول
االطباء ان تناول الخرضوات الخرض والبقوليات
واملكرسات والبذور والحبوب الكاملة يف نظامك
الغذايئ ،قد يكون الخيار االفضل.

الفاكهة الطازجة قد يكون مفيدا للوقاية
االولية من مرض السكري ،وخصوصا
بالنسبة اىل االفراد الذين تطور لديهم هذا
املرض ،علام ان فرض قيود عىل استهالك
الفاكهة الطازجة ،وهو امر شائع يف اجزاء
كثرية من العامل ،ال ينبغي تشجيعه.

كنز غذائي ملرضى السكري
وجدت بعض الدراسات ان مثة صلة بني مستويات منخفضة من املاغنيزيوم ،وهو معدن
اسايس يلعب دورا حاسام يف مجموعة واسعة من العمليات الجسدية واضطرابات النوم.
لكن اذا كنت قلقا من انك ال تحصل عىل ما يكفي من املاغنيزيوم ،فان تغيري حميتك قد
يكون خيارا افضل من تناول مك ّمل غذايئ.
يتوافر املعدن عىل نطاق واسع يف كل من االغذية النباتية والحيوانية ،وتحد الكىل من
افراز املاغنيزيوم يف البول ،لذا فان النقص نادر يف االشخاص االصحاء .تعد الخرضوات
واملكرسات والبقوليات والحبوب الكاملة مصادر جيدة للامغنيزيوم ،علام ان االسامك
والدجاج ولحم البقر تحتوي ايضا عىل هذه املادة .اما البالغون االكرب سنا واالشخاص
الذين يعانون من اضطرابات معينة ،مثل داء السكري من النوع الثاين واالمراض املعوية
واالدمان عىل الكحول ،فقد ال يكون لديهم كميات كافية منه.
ارتبط نقص املاغنيزيوم مبستويات اعىل بالتوتر والقلق ،وصعوبة االسرتخاء والراحة،
وهي عنارص اساسية للحصول عىل نوم جيد يف الليل.
اذا كنت تشك يف نقص املاغنيزيوم او تريد تناول مكمالت منه ،فتحدث اوال اىل الطبيب،
الن املاغنيزيوم ميكن ان يتفاعل بشكل يسء مع ادوية اخرى ،وقد يؤدي تناول كميات
كبرية من مكمالته اىل تقلص يف املعدة واالسهال والغثيان .يقول االطباء ان تناول
الخرضوات الخرض والبقوليات واملكرسات والبذور والحبوب الكاملة يف نظامك الغذايئ،
قد يكون الخيار االفضل.
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مقال

رياضة
رئـيس لجـنة كـرة السـلة في هومـنتمن بيـروت:
إنتصاراتنا ّ
ملت شمل الجالية األرمنية
وىف رئيس لجنة كرة السلة لفريق الرجال يف جمعية هومنتمن بريوت املوسيقي
العاملي غي مانوكيان بوعده ،وقاد فريقه اىل تحقيق لقب بطولة الدوري املنتظم يف
خطوة غري مسبوقة يف تاريخ النادي ،بعدما كان مهددا بالسقوط اىل دوري الدرجة
الثانية قبل وصول مانوكيان اىل منصبه منذ خمس سنوات

■ هل حقق طموح االدارة؟
□ طبعا .كل فريق بنيناه منذ خمس سنوات
وفق الربنامج الذي وضعناه حقق طموحنا.
كنا يف نهاية كل موسم نصل اىل الهدف الذي
رسمناه .الحمد لله اننا نجحنا يف السنة الخامسة
يف تحقيق الهدف االكرب باحراز ليس فقط لقب
الدوري ،بل لقبي بطولة االندية العربية االبطال
ومسابقة الكأس.
■ احراز ثالثة القاب رسمية ولقب رابع ودي
شكل مفاجأة لالدارة؟
□ اىل حد ما .هدفنا كان الفوز بلقب كل
بطولة نشارك فيها ،وقد شاركنا يف ست
بطوالت وفزنا باربع منها ،وخرسنا يف نهايئ
دورة ديب بفارق سلة ،وخرجنا من دورة حسام
الدين الحريري بسبب مشاركتنا بتشكيلة غري
مكتملة ويف غياب التونيس مكرم بن رمضان
واالمرييك سام يونغ.

رئيس لجنة كرة السلة يف نادي هومنتمن بريوت غي مانوكيان.

انجاز فريق هومنتمن يف "عهد" غي مانوكيان مل
يقترص عىل الدوري املحيل ،بل وصل اىل تحقيق
لقب بطولة االندية العربية ومسابقة الكأس،
فجاءت االلقاب الرسمية الثالثة اضافة اىل
لقب دورة هرني شلهوب الودية لتطبع ذكرى
اليوبيل املئوي لتأسيس الجمعية يف لبنان والعامل
بطابعها الخاص.
"االمن العام" التقت مانوكيان وكان حوار شامل
عن واقع الفريق واهدافه ومستقبله.
■ كيف تقوم مستوى الدوري يف املوسم املايض؟
□ رائع اىل حد كبري ،بدليل ان فريقا مثل
اللويزة الذي نحرتم ونقدر متكن من الفوز
عىل فريق بطل احرز ثالثة القاب .كذلك

فريق مثل االنطوين بعبدا فاز وحقق نتائج
جيدة ،اضافة اىل وجود ثالثة العبني اجانب
ما يعطي اللعبة دفعا قويا.
■ ومستوى فريقك؟
□ ممتاز بكل ما للكلمة من معنى .الفريق سار
يف مرحلة تصاعدية منذ خمس سنوات وتجاوز
كل التوقعات .من املصادفة انه املوسم املايض
يف مثل هذا التاريخ حقق لقب الدرجة الثانية.
لقد وفقنا بخياراتنا التي مل تأت صدفة بل مثرة
عمل مضن وشاق خصوصا يف تحديد هوية
الالعبني االجانب ومراكزهم بالتعاون مع الجهاز
الفني بقيادة املدرب الوطني جو مجاعص،
مبواكبة حثيثة ودقيقة من لجنة كرة السلة.

■ البعض اعترب ان هومنتمن اعتمد يف تشكيلته
عىل اربعة العبني اجانب ورمبا خمسة غامزين
من قناة اسامعيل احمد وهايك غيوقجيان .ما
هو ردك؟
□ ال اعتقد ان هايك غيوقجيان كان يقال عنه
انه العب اجنبي عندما كان يلعب مع فريق
الحكمة بريوت قبل ان ينتقل اىل هومنتمن.
الحال تنطبق عىل اسامعيل احمد عندما
كان يلعب يف فريق الريايض بريوت .ملاذا ما
هو مسموح لغرينا ليس مسموحا لنا؟ لقد
استفدنا من كل العوامل لتشكيل فريق قوي
ومل نقم بعمل غرينا مل يقدم عليه ،وحقق عىل
اثره القابا وبطوالت .كلنا يعلم ظروف انتقال
هايك واسامعيل اىل هومنتمن.
■ اين كانت عوامل القوة يف فريق هومنتمن؟
□ املنظومة املتكاملة بني االدارة والجهاز الفني

والالعبني التي تبدأ باعضاء لجنة كرة السلة
وغالبيتهم من الالعبني السابقني ،ويدركون
جيدا نوعية الروح التي يجب بثها يف الفريق
وحجم التضحيات الواجب تقدميها ،اضافة اىل
التجانس والعمل يدا واحدة مع الجهاز الفني
والالعبني .وقد ظهر ذلك من خالل التفاهم
الذي حال دون حصول اي خالفات باستثناء
بعض التساؤالت التي كانت تعالج مبارشة
ووجها لوجه مع املعنيني .حتى اننا مل نضطر
اىل عقد سوى اجتامعني مع الالعبني لحل بعض
االمور وااليام الباقية كانت مثابة شهر عسل.
■ هل ال يزال املدير الفني املدرب الوطني
جو مجاعص يحظى بثقة االدارة؟
□ طبعا .وهو باق معنا يف املوسم املقبل رغم
انه ربط بقاءه ببقايئ عىل رأس لجنة كرة السلة
يف النادي .عالقتنا تعود اىل  25سنة خلت ،وقد
اراد يف مرحلة ما تقديم استقالته واالنسحاب
لكنني رفضت وقلت له املشوار الذي بدأناه
سويا ننهيه سويا .فرتاجع ووعد ووىف.
■ انت متهم بأنك تتدخل يف عمل املدرب؟
□ غري صحيح .نحن فريق عمل .باالضافة
اىل مهاميت يف رئاسة اللجنة انا رئيس
الفريق التقني واالسرتاتيجي الذي يضم
مجاعص ومدير الفريق كريكور مسيجيان
ونحن نتشاور دامئا .ال احد يتدخل يف عمل
مجاعص خالل املباراة ،ولكن بعدها يأيت دور
املحاسبة او املكافأة بناء عىل االداء وليس
عىل نتيجة املباراة.
■ الثاليث االجنبي االمريكيان والرت هودج وسام
يونغ والتونيس مكرم بن رمضان ال يزاالن يف
حسابات االدارة يف املوسم املقبل؟
□ طبعا .هودج اسايس وثابت ونحن ندرس
حاليا عدة خيارات من ناحية االجانب واالمر
متوقف عىل قرار يونغ اللعب يف الدوري
اللبناين من عدمه .كذلك نحن عىل تواصل مع
بديل من الطراز الرفيع يف حال اختار يونغ عدم
العودة .اما بن رمضان فباالضافة اىل انه العب
رائع فهو انسان ممتاز وخلوق ومتعاون

لبنان في قلب املونديال
الربازيل ،املانيا ،اسبانيا ،انكلرتا ،فرنسا ،الربتغال واالرجنتني هي الدول التي حظيت اعالمها بالرقم
االعىل يف سجالت املبيعات يف السوق اللبنانية التي شهدت طفرة اعالم غري مسبوقة للدول
املشاركة يف كأس العامل لكرة القدم يف نسختها الـ 21التي تقام منذ  14حزيران يف روسيا ،وتستمر
حتى  15متوز الجاري.
هذه الظاهرة ،التي تتكرر كل اربع سنوات ،تؤكد مجددا ان اللبناين يعشق العيش يف قلب
الحدث ايا يكن نوعه وحجمه ،وهو قادر عىل تقريب املسافات ونقل الحدث اليه من موقعه
الحقيقي ،مهام كانت املسافات بعيدة .انه سلوك مرتبط بالعقلية اللبنانية التي لها "يف كل عرس
قرص" .من النادر ان يكون هناك حدث عاملي ،ايا تكن طبيعته ،ال يلقى صدى عىل الساحة
املحلية .انها ماركة لبنانية مسجلة ،وميزة لبنانية بامتياز.
ال شك يف ان توقيت مباريات كأس العامل سيكون مناسبا هذه املرة عىل املستوى املحيل،
خصوصا وان اللبناين يف حاجة ماسة اىل الخروج من ضغط االنتخابات النيابية الذي عاىن منه
ملدة غري قصرية.
انه املونديال الكفيل بالهاء اللبناين عن كل انواع املشكالت التي تشد عليه الخناق وتعرتض حياته
اليومية وتنسيه االزمة االقتصادية والضائقة املعيشية ،وارتفاع اسعار البنزين ،واالنقسامات
السياسية والطائفية واملذهبية العامودية حتى عىل االلوان .انه سحر املستديرة الذي جمع
تحت راية االخرض واالصفر للربازيل واالسود واالحمر واالصفر الملانيا واالزرق واالبيض لالرجنتني
واالصفر السبانيا ،العوين واملستقبيل واالشرتايك والكتائبي والحزيب والقوايت والحريك والقومي
والبعثي ...من دون حسابات سياسية او خلفيات حزبية!
يشكل املونديال موسام تجاريا بامتياز اذ ال يفوت التجار اللبنانيون حدثا او موسام ،اكان سياحيا
ام سياسيا ام رياضيا ،اال يستغلونه بشطارة ،فانترشت اعالم  32دولة يف املحال وعىل العربات
ومع الباعة عىل الطرقات ،اىل االكسسوارات املرافقة لكل منتخب من اساور يدوية وقبعات
ومناشف وع ّالقات مفاتيح وصور وملصقات وغريها.
يجمع اصحاب املحال والباعة عىل ان اكسسوارات املنتخبني الربازييل واالملاين هي االكرث مبيعا،
تليها تلك الخاصة باملنتخبات االنكليزية واالرجنتينية واالسبانية والربتغالية ،يف حني ان االقبال
خفيف جدا عىل اكسسوارات املنتخبات االخرى.
ال ميكن تجاهل ان املنتخبني االكرث شعبية يف لبنان هام الربازيل بطلة العامل خمس مرات واملانيا
بطلة العامل اربع مرات ،تليهام ايطاليا واالرجنتني وانكلرتا وفرنسا واسبانيا .شعبية االول متوارثة
منذ اعوام طويلة عندما سطع نجم "السامبا" مع غارينشيا وزاغالو وريفيلينو والجوهرة السوداء
بيليه وكارلوس الربتو وجرزينيو ثم سقراطس وجونيور وزيكو والحقا رونالدو وروبرتو كارلوس
ورونالدينيو ودونغا والحارس تفاريل ،واالكيد ان اللقب الخامس عام  2002كان االغىل وتجاوز
تأثريه تثبيت الشعبية الربازيلية اىل مضاعفتها ،النه جاء عىل حساب الغريم التقليدي املانيا.
يف املقابل ،بدأت شعبية املنتخب االملاين املانشافت تنمو عىل الصعيد املحيل ،يف مثانينات القرن
املايض عندما كان تلفزيون لبنان يعرض مباريات الدوري االملاين البوندسليغه ،فتعرف جيل
بكامله اىل الالعبني االملان الذين متكنت مجموعة كبرية منهم مثل برايترن ورومينيغه وهروبيش
وماغات وليتبارسيك وفوسرت والحارس الشهري طوين شوماخر من احراز اللقب الثالث عام .1990
يف العام  2014ث ّبتت املانيا زعامتها للكرة العاملية عندما احرزت اللقب الرابع يف تاريخها يف عقر
دار املنتخب الربازييل يف ملعب املاراكانا يف ريو دي جانريو عىل حساب املنتخب االرجنتيني،
بعدما اقصت املنتخب املضيف من الدور النصف النهايئ والحقت به خسارة مذلة بنتيجة .1-7
رغم ان مشاركة لبنان يف املونديال تبقى مجرد حلم ،فان حرص اهتامم اللبنانيني مدة شهر كل
اربع سنوات ،مبشاهدة كرة تركلها ارجل نجوم عامليني يف كرة القدم ،قد تنسيهم ،ولو لفرتة
قصرية ،انهم هم الكرة التي تتقاذفها جهات محلية واقليمية ودولية ،منذ عقود ،لتحقيق اهداف
ملصلحتها داخل الشباك اللبنانية او خارجها...
نمر جبر

nemer.jabre66@yahoo.com
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ونحن كنا سعداء بالتعاون معه ،وامتنى ان
يطلب الجهاز الفني تجديد عقده .لقد اعطى
واسامعيل احمد طابعا عربيا للفريق.

شاركنا في ست بطوالت
محلية وخارجية واحرزنا
■ هل صحيح ان موازنة الفريق يف املوسم املايض اربعة القاب منها

تخطت مليون دوالر امرييك؟
□ وصلت اىل مليون و 200الف دوالر ،وعقد
االمرييك والرت هودج كان االعىل اجنبيا ،وعقد
اسامعيل احمد االعىل محليا .علام ان الفرق التي
نافستنا عىل اللقب بلغت ارقام موازنتها اضعاف
موازنتنا.
■ هل صحيح ان املستحقات املتأخرة من املوسم
املايض والتي مل تسددها االدارة الصحابها تتجاوز
قيمتها  500الف دوالر؟
□ مثل غالبية الفرق التي تعاين من ضيق مايل.
لكن املستحقات املتأخرة يف هومنتمن هي
مكافآت يف معظمها ،ونحن مل نتوقع الفوز بهذا
العدد من املباريات .هومنتمن ال مير يف ازمة
مالية الن تخطيطنا املايل صحيح ودراستنا املالية
صحيحة ايضا .والالعبون الذين كانوا يف الفريق يف
املوسم االسبق حصلوا عىل كل مستحقاتهم خالفا
للبعض الذي لديه مستحقات مع نواد اخرى تعود
اىل سنوات .نحن نلتزم تعهداتنا وال ننكث بوعودنا
واملستحقات املتأخرة ستدفع يف اقرب وقت.
■ هل غي مانوكيان باق يف منصبه رئيسا للجنة
كرة السلة يف املوسم املقبل؟
□ انا مع هومنتمن منذ الثامنينات ولن اتركه
مهام كان املوقع الذي اشغله او املهمة املكلف
بها .هناك شباب لديه الرغبة يف العمل وسنرتك
له الفرصة ،يف املقابل هناك من مل يعد راغبا يف
االستمرار ويف تحمل الضغوط ويريد االنسحاب
التاحة املجال لغريه.
■ هل التغيري سيطاول اعضاء اللجنة؟
□ سيحصل تجديد يف بعض الوجوه ،واالفضلية
لالعضاء الحاليني وملن لديه الرغبة يف مواصلة
مهامته .هناك كرث لديهم الكفاية والرغبة يف
العمل ومن بينهم شقيقي االكرب كريستيان
مانوكيان الذي قد يحل مكاين يف رئاسة اللجنة.

■ البعض يتهمك مع زمالئك يف اللجنة بانكم
افقدتم فريق هومنتمن الروح واملبادئ التي عىل
اساسها انشئت الجمعية؟
□ كالم فارغ .انتصارات الفريق شكلت حالة
استثنائية بني الجالية االرمنية يف كل انحاء العامل.
هدف الجمعية االسايس منذ تأسيسها قبل 100
سنة مل الشمل وجمع االرمن يف كل انحاء العامل،
ونحن نجحنا من خالل الفريق واالنتصارات التي
حققناها من تحريك الجالية االرمنية يف  57دولة،
فكيف نكون افقدنا الجمعية الروح واملبادئ؟ لقد
وفينا باكرث ما وعدنا يف السنوات الخمس ،ونحن
مقتنعون مبا قمنا به وضمرينا مرتاح.
■ ما هي العالقة بني لجنة كرة السلة يف
النادي برئاسة مانوكيان واالدارة برئاسة هراير
ختشادوريان؟
□ عندما عدت اىل رئاسة اللجنة كان رشطي
االسايس ان تكون اللجنة مستقلة يف قراراتها،
وان تكون مرتبطة مبارشة باللجنة العليا املركزية
للجمعية وبرئيس النادي ختشادوريان.
■ من له كلمة الفصل يف الفريق من الناحيتني
االدارية واملالية؟
□ متلك اللجنة استقاللية كاملة يف قراراتها التي
تتخذها بالتشاور والتوافق بني االعضاء .القرار
الذي يتخذه احد االعضاء يحظى بدعم زمالئه
نتيجة الثقة املتبادلة بان الجميع يعمل لصالح
النادي والفريق.
■ هل احراز ثالثة القاب رسمية اعطى دفعا ماديا
الدارة النادي للموسم املقبل؟
□ اعطى ثقة للمعلن ان االستثامر واملال الذي

رصف عىل الفريق وضع يف املكان املناسب
وحقق النتائج املرجوة منه ونحن نشكرهم عىل
ثقتهم وتعاونهم.
■ هل فريق هومنتمن يف املوسم املقبل منافس
جدي لالحتفاظ بااللقاب التي احرزها؟
□ طبعا سيكون منافسا عىل لقب كل دورة او
بطولة يشارك فيها يف السنوات الخمس املقبلة.
■ مطمنئ اىل مستقبل فريق هومنتمن يف كرة
السلة؟
□ اذا بقيت اللجنة تعمل كام يف السابق بطريقة
مستقلة عن اي تدخل من "املحبني" سوف يكون
لفريق هومنتمن يف كرة السلة عرص ذهبي جديد.
الجمعية عمرها  100سنة وستبقى وتستمر االف
السنني الننا شعب ال يستسلم وال ميوت.
■ انت مع االبقاء عىل  3العبني اجانب يف الدوري؟
□ اذا كان عدد الفرق املشاركة يف دوري الدرجة
االوىل  10يجب ابقاء العدد عىل  3العبني .واذا
تراجع عدد النوادي اىل  8يجب ان يرتاجع عدد
الالعبني اىل  2مع الئحة نخبة تضم  24العبا،
عىل ان ال يسمح للنادي بضم اكرث من  3العبني
من الالئحة.
■ هل سينتقل ملعب هومنتمن من سنرت اغباليان
يف مزهر اىل ملعب برج حمود البلدي؟
□ حتام .هذا املرشوع الحلم يدخل يف صلب
االسرتاتيجيا التي كانت تحملها اللجنة يف اجندتها،
وقد بات تحقيقه قريبا ومن املتوقع ان تصل سعة
القاعة اىل زهاء  4االف متفرج.
■ بني املوسيقى والرياضة ورشكة "زرد مان" اين
يرتاح اكرث غي مانوكيان؟
□ املوسيقى والرياضة و"زرد مان" لديهم املسار
نفسه .يف املجاالت الثالثة تبدأ فكرة تتطور اىل
تحضري وتنظيم ثم اىل تنفيذ ،وهذا التنفيذ تكون
له ردود فعل .يف املوسيقى محبة الجمهور لالغنية
واللحن ،ويف الرياضة النتائج واالنتصارات وفرحة
الفوز ،ويف البناء التسليم والسكن والذكريات.
ن .ج
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نمر جبر

 110حاالت غرق معظمها لعمال أجانب ونازحني سوريني
مهمات مستحيلة لوحدة اإلنقاذ البحري في الدفاع املدني

تتكرر الحوادث البحرية يف كل صيف ،وغالبا ما تكون مميتة نتيجة اهامل ادارات
املسابح ،وتغايض السلطات املسؤولة عن وجود الحد االدىن من رشوط السالمة
العامة ،خصوصا وان حاالت الوفاة غالبا ما تتخطى  100حالة يف كل موسم .وهي ال
تقترص عىل الغرق ،بل تشمل حوادث القوارب والدراجات املائية والغطس وغريها
مع انشاء وزارة السياحة يف العام ،1966
انتقلت صالحية اعطاء الرتاخيص للمسابح
من القامئقامية التي كان منوطا بها مراقبة
االماكن الخطرة واملرضة بالصحة ،عمال
مبرسوم اشرتاعي صادر يف العام ،1932
اىل وزارة السياحة التي بات يعود اليها
ترخيص ومراقبة الحاممات البحرية
واحواض السباحة ومرافق االستجامم
(ال تشمل املسابح الشعبية التي تخضع
لرقابة وزارة االشغال العامة والنقل) وفق
القانون الصادر يف  21ايلول  1970مبرسوم
رقم  15598الذي يعترب املرجع االسايس
لتنظيم القطاع بعدما اضيفت اليه مالحق

تنظيمية شملت العديد من االمور التي مل
تكن واردة يف القانون.
تضم الضابطة السياحية يف الوزارة اكرث من
 78مفتشا مدنيا ،واكرث من  75عنرصا من

وحدة االنقاذ البحري
في الدفاع املدني تخرّج
سنويا  250منقذا

رئيس وحدة االنقاذ البحري يف الدفاع املدين الكابنت سمري يزبك.

قوى االمن الداخيل يف الرشطة السياحية
التي تتوىل مراقبة تنفيذ رشوط السالمة
العامة (تتضمن  20رشطا ابرزها منقذ
بحري ،غرفة لالسعافات االولية ،عدم
التمييز العرقي والسامح بدخول الجميع،
وتوفري مياه الرشب مجانا) يف املرافق
البحرية وتنفيذ محارض ضبط باملخالفني.
يف موازاة عمل الضابطة ،يربز عمل
وحدة االنقاذ البحري يف الدفاع املدين
التي تأسست يف االول من ايلول 2011
يف مرفأ جونيه ،وتنترش مراكزها عىل
طول الشاطئ الساحيل من العبدة مرورا
بالبرتون وجونيه والجية وصوال اىل صور
يف ارشاف قائدها الكابنت سمري يزبك الذي
كشف لـ"االمن العام" ان وحدة االنقاذ
البحري يف الدفاع املدين التي تضم زهاء
 150متطوعا تعمل بتوجيهات من املدير
العام للدفاع املدين العميد رميون خطار
"الذي لن يألو جهدا يف دعمها ومساعدتها
للبقاء يف جهوزية تامة" .وهي تخرج سنويا
زهاء  250منقذا بحريا بالتعاون مع وزارة
السياحة ،غالبيتهم من الطالب الجامعيني
"علام ان مدة الحصول عىل شهادة منقذ
بحري ترتاوح بني ثالثة اشهر حدا اقىص
و 15يوما حدا ادىن وفق مستوى املشارك.
ال تقترص الشهادة عىل االنقاذ البحري ،بل
تشمل االسعافات االولية ،وانقاذ بحري
يف دورات تحرضها الوحدة يف مجمع
بورتيميليو يف الكسليك ويف وحدة االنقاذ
البحري يف الدفاع املدين يف جونيه مبعدل
ستة ايام يف االسبوع" ،متهيدا لالختبارات
النهائية يف بريوت (سبوتينغ) ،وجونيه
(بيل ازور وبورتيميليو) ،ومنطقة خلدة
(فيال مار).
اضاف" :مدة صالحية الشهادة ال تتعدى
سنتني حدا اقىص ،وال تصبح رشعية اال بعد

عنارص من وحدة االنقاذ البحري يف الدفاع املدين ينتشلون غريقا من نهر ابراهيم.

االرشادات االولية للسباح

• عدم النزول اىل املياه بعد تناول الطعام مبارشة (بعد ساعة ونصف ساعة حدا ادىن).
• عدم رشب الكحول واملرشوبات الغازية قبل السباحة.
• رشب املياه بطريقة متواصلة.
• استعامل ادوية حامية من اشعة الشمس بطريقة دورية (كل ساعة).
• عدم السباحة خارج حدود الحواجز املائية (العوامات).
• عدم حبس النفس طويال تحت املاء.
• عدم القفز من االماكن املرتفعة.
• عدم القيام بالعاب بهلوانية تحت املاء.
• التقيد برشوط املسبح وتعليامت املنقذ البحري.

املنقذ البحري

• عليه التقيد بدوام العمل الذي تحدده ادارة املنتجع ،وبالزي الخاص للمنقذ البحري (رسوال
احمر ويت شورت اصفر).
• التزود صافرة وقبعة ونظارات شمسية.
• عدم تناول الكحول واستعامل الخليوي والسباحة وتعليم السباحة يف اثناء العمل.
• النوم  8ساعات قبل االلتحاق بالعمل.
• اجراء متارين سباحة (زهاء  500مرت) قبل بدء العمل.
• التخاطب بلباقة واحرتام مع رواد املسبح والبحر.

شروط املنتجعات واملسابح

• مراقبة حوض السباحة من رجل انقاذ " "Maitre-Nageurحائز شهادة يف االنقاذ البحري موقعة
من املديرية العامة للدفاع املدين ووزارة السياحة ومزودا عدة غطس (.)Masque, Tube, Palme
• ان يكون املنتجع مزودا حقيبة اسعاف اولية وقارورة اوكسيجني وحاملة لنقل املصابني ودوالب
نجاة وحبل.
• تحديد مكان السباحة يف البحر بعالمات عامئة وظاهرة بوضوح ومراقبة املكان من رجل انقاذ ملنع
تجاوزها او دخول الزوارق والدراجات املائية.
• منع السباحة عند ارتفاع املوج وحصول تيارات مائية ورفع العلم االحمر يف اشارة اىل خطورة
ارتياد البحر.

خضوع صاحبها الختبار يف وزارة السياحة
عىل ان يعود القرار اىل اللجنة الفاحصة
املؤلفة من مندوبني متخصصني من وزارة
السياحة ،املديرية العامة للدفاع املدين،
الصليب االحمر ،وزارة الصحة وفوج
اطفاء بريوت .يحمل املتخرج شهادة
مراقب ومنقذ مهمته مراقبة الشاطئ
واالحواض".
ودعا يزبك املسابح التي متلك بركة اوملبية
( 50مرتا طوال و 25مرتا عرضا) اىل "وجوب
اعتامد ثالثة منقذين بحريني ومنقذ رابع
للتبديل .اما املسابح التي متلك مرفأ بحريا
تتجاوز مساحته الربكة االوملبية ،فيجب ان
يكون لديه اربعة منقذين بحريني ومنقذ
خامس للتبديل" .وعزا اسباب الحوادث
التي تحصل "اىل عدم توافر االسعافات
االولية الن معظم حاالت الوفاة تحصل
بعد انقاذ الشخص من املاء واىل وجود
منقذين بحريني يحملون شهادات من
جهات غري معرتف بها وغري مؤهلة
الصدارها ،وبالتايل ال ميلكون الكفاية
للتعامل مع الحوادث التي تعرتضهم او
لوجود منقذين ال يحملون شهادات".
وكشف عن  110حاالت غرق يف املوسم
املايض عىل طول الشاطئ اللبناين بعضها
يف البحر واملسابح الخاصة ( 4اىل 5
حاالت حدا اقىص) غالبيتها يف البحريات
والربك واالنهر واآلبار االرتوازية بسبب
االهامل وعدم الرقابة %80" :من هذه
الحاالت اصحابها من العامل االجانب
والنازحني السوريني القادمني من مدن
وبلدات غري ساحلية وال يحسنون التعامل
مع املياه" .وقد اظهرت الدراسات التي
اعدتها جمعيات متخصصة ملعرفة اسباب
الحوادث والسبل االيلة اىل تخفيفها ،ان
معظم املسابح تفتقر اىل منقذي سباحة
فيام املتوافرون يفتقرون اىل الكفاية.
واكد ان "وضع الوحدة الجيد نسبيا ال
ينفي حاجتها اىل املزيد من التجهيزات
رغم املعدات التي متلكها من زوارق
مطاط ،وزوارق انقاذ واطفاء ،وزورق
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مكافحة التلوث ،وعوامات لتعويم
الزوارق ،واسفنج لحرص بقع التلوث
النفطي ،خصوصا وان مهامتها ال تقترص
عىل عمليات االنقاذ فحسب ،بل تشمل
ايضا التدريب الوقايئ لعديدها يف مجال
البحث واالنقاذ الربمايئ والتدخل الجوي
من طوافات خاصة ،تسيري دوريات للسالمة
العامة عىل طول الشاطئ ،التدخل الفوري
يف الحوادث البحرية من غرق او حوادث
للبواخر ،والزوارق ،والدراجات املائية
(جت سيك) ،تلبية نداءات االستغاثة
وانقاذ الناجني ،رصد حاالت الخطر يف
البحر وعىل ضفاف االنهر ويف ابار الري
الزراعية واالرتوازية .غالبية عنارصها من
املتطوعني املحرتفني بالغوص واالنقاذ
واالسعاف من خالل املشاركة الدورية يف
دورات تأهيل وصقل تشمل التدريب عىل
استخدام معدات االسعاف االويل ،قيادة
الزوارق ،االنقاذ بطرق محرتفة ورسيعة،
البحث واالنقاذ من الطوافات الخاصة،
استعامل الباراشوت النتشال حطام او
زوارق غارقة يف قعر البحر .هذا اضافة اىل
تنظيم دورات تدريبية يف البحث واالنقاذ
والغوص لعنارص من الجيش اللبناين،
االمن العام ،امن الدولة ورسية الفهود
يف قوى االمن الداخيل ،وعنارص من
قوات حفظ السالم التابعة لالمم املتحدة
"اليونيفيل" ،وتدريب مشرتك وتبادل
خربات بني الوحدة والقوات الجوية يف
الجيش .ان التشدد يف تطبيق القانون
يحد من الحوادث ،خصوصا وان الوزارة
اصدرت مذكرات وتعاميم لكل املنتجعات
البحرية لتذكريها بوجوب التقيد بالرشوط
االساسية للسالمة العامة ،وتولت الجهات
املختصة يف الوزارة ابالغ من يعنيهم االمر
بوجود التقيد بامرين اساسيني :غرفة
لالسعافات االولية تتمتع مبواصفات وفق
الرشوط املطلوبة ،ومنقذ بحري يحمل
الشهادة املعرتف بها رسميا موقعة من
وحدة االنقاذ البحري ووزارة السياحة".
عىل امل ان يتم تطبيق القانون من دون

خالل عملية انقاذ احد االشخاص يف منطقة الهاوية البدوية يف عيون السيامن.

مراعاة او تدخالت ،مثة اشخاص فقدهم الالئحة تطول والحوادث تتزايد يف ظل
ذووهم او تعرضوا الصابات خطرة او معالجات موسمية مل تؤد يوما اىل اقفال
مسبح او معاقبة مخالف او سجن مذنب!
اصيبوا باعاقة دامئة.

الزوارق البحرية السياحية
• يجب ان يكون سائق الزورق حائزا رخصة سوق صادرة من وزارة النقل الربي والبحري.
• ان يكون الزورق مزودا اطفائية حريق وزن  6كيلوغرامات ،حقيبة اسعافات اولية،
سرتات انقاذ لعدد االشخاص املوجودين عىل الزورق ،جهازا خليويا ،جهازا السلكيا عىل
املوجة  16بحري ،بطارية شحن " ،"Boostersسطال فارغا (الستخدامه يف تفريغ الزورق
من املياه) ،عدة امليكانيك ،اشارة ضوئية (الستخدامها يف حال فقد يف البحر) ،حبال لسحب
الزورق يف حال تعطل ،مواد غذائية.
• اجراء صيانة دورية للزورق والتأكد عند كل استعامل من الياطر.
• تجنب القيادة عندما يكون ارتفاع املوج اكرث من  1,5مرت.
• عدم قيادة الزورق تحت تأثري الكحول.

الدراجات املائية (جت سكي)
• من الرضوري ان ال يقل عمر سائق الدراجة عن  17سنة.
• ان يكون مزودا سرتة نجاة ومفتاح حامية مربوطا مبعصمه (يف حال سقط عن الدراجة
يتوقف محركها عن الدوران).
• ان ميارس هوايته بعيدا من املساحات املخصصة للسباحة ملسافة ال تقل عن  100مرت حدا ادىن.
• ان تكون الدراجة مجهزة حبال وسكينا ونظارات للغطس وزعانف.
• ان يلتزم القيادة االمنة وعدم القيام بحركات بهلوانية.
• عدم القيادة تحت تأثري الكحول.
• عدم القيادة عندما يكون ارتفاع املوج اكرث من  1,5مرت.
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الكلمات املتقاطعة

إعداد نعوم مسعود

1

2

4

5

6

7

8

9

مثل في الدائرة

مثل في الدائرة

الكلمات المتقاطعة

naoummassoud@live.com
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الكلمة الضائعة

13
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افقٌا أفقيًا

عموديًا

 1حارس مرمى املاين شهري يف كرة القدم وناقد فرنيس راحل من رواياته "الزنبقةاالخالقي – عاصمة توغو  9-مملكة
 1من اضخم مالعب كرة القدم يفوسطه
اناء فً
العبمن
مكوّ ن
مصباح
العالم
كرة القدم
اضخم
-1
ُستضاء9-بهاسم موصول – مدينة يف
فتٌلة ٌ الحمراء"
شاعر عريب
ارجنتيني 2-
كرة قدم
زٌت –
لفلسطني
الحكم–الروماين
فً اثناء
قدمية يف
مالعباناء يف
زيت مك ّون من
العامل –منمصباح
صقلية-االيطالية – هيئة املالبس
جزيرة
وهارون
والهادي
املهدي
الخلفاء
مدح
مكتوب
كالم
–
يده
بقبضة
رضبه
–
فيلسوف
2به
ُستضاء
ي
فتيلة
وسطه
ّ -2فٌلسوف عربً سمّاه فالسفة الغرب "الشارح" – من الحٌوانات – العب كرة قدم برازٌلً 3
 10من اغاين املوسيقار املرصي الراحلالرشيد – اآلن باالجنبية  3-دق الجرس
 10ظن شك وتهمة – بذر االرض –عريب سمه فالسفة الغرب "الشارح"
الورد
كلثوم اغنٌة
الموسٌقى
عمالقة
خنزيرمن
ابجدي –راحل
مصري
فريد "االطرش – من اسامء الخمر 11-
اعطى ّيأامللحملة يف
العربٌةوزيّن – ته
زخرف ونقش
–
حرف
بري 11-
موسٌقً حرف
بحرٌةكرة–قدم
عاصفة – العب
– من الحيوانات
طعم ببنيطرفة
شجربعجلة او
ُبصر
حقيقةٌ -5
النبً
منزال
سيزن بنت
تركٌة –
موسيقي -بحٌرة
للتعرٌف 4
جمٌل"
الحلو والحامض – ابو االب
االمر 4-
داوودُدرك
اسم– اناشٌدالحرب – ي
مبعرثة 12-
نصب – فور
عاصفة–بحرية –
برازييل 3-
متجذر  12-يستعمله الحداد –
ثابت
–
يف
فاريس
نبيل
–
اليشء
طلب
–
خالد
–
العربية
البلدان
بعض
يف
الثاين
كانون
املوسيقى
عاملقة
من
احل
مرصي ر
عٌن – ثقلة النوم – لحم غٌر مطبوخ  -6شتم وسب – حرف نصب – مدٌنة بلجٌكٌة – عتاب -7
عكسها خاصتي – مدينة لبنانية – ورك
فرتة مُلك كرسى الثاين لالمرباطورية
مدينة تركية  13-يعيد نبش الجرح من
العربية اعطى ام كلثوم اغنية "الورد
ٌونانً
للندبةمن– طبٌب
والحب عند
معهار –
تركية ونتكٌف
المهنة
نتدرب
النبات – من مشاهري شعراء
 13سقياالغرٌقُخاط-8عىل الثوب
الساسانية  5-ما ي
الجمالالبضائع
الهةالناس او
اكب لنقل
جديد – م
على بحرية
للتعريف 4-
جميل" –
ء
اثنا
فً
قدٌمة
مملكة
9
توغو
عاصمة
–
االخالقً
بنهجه
بالتقٌد
قسمهم
فً
االطباء
ٌتعهد
– بنتقدٌم
االنكليز – لحن موسيقي  14-مرشوب
رشائط وغريها تزيينا له – بطل كأس
منزال – اناشيد داوود النبي  5-يف البحر – حفر البرئ – مُضجر 14-
الشاي ينترش بكرثة يف الجزائر
ساخن من
– 2010
كرة-القدم
العامل
مؤمتر–الحلفاء
ايطالية عُ قد
لفلسطٌن –مدينة
الرومانً– ثقلة النوم
الحكماو بطرفة عني
يُبرص بعجلة
االرض
عملة – بذر
وتهمة
ظنعامشك
مكتوب يف11
كالم
فيها ٌده
بقبضة
ضربه
دولة عربية – امرأة لينة
–
واملغرب
صور
مدينة
من
خطيب
6آسيوية
ولبنان
سوريا
وضع
فيه
وتم
1920
عام
–
وسب
شتم
6مطبوخ
بخطابهكانون الثانً فً
اشتهر اسم
الثاين-12
مبعثرة
اقية– فور سٌزن
نصب
– لحم–غريحرف ابجدي – خنزٌر بري  -11حرف
امللمس  15-كأس مثينة يف عامل كرة القدم
اللبنانية يف القرن
حرف نصب – مدينة بلجيكية – عتاب تحت انتداب فرنسا – مدينة عر
االفتتاحي يف اثينا الذي ورد فيه قوله "ها تم اخفاؤها تحت رسير رئيس االتحاد
– نعم باالجنبية  15-العب كرة قدم
 7نتدرب عىل املهنة ونتكيف معهاالدويل لكرة القدم يف اثناء الحرب العاملية
ان الحروف تأيت مرة اخرى من فينيقيا"
هولندي راحل من افضل الالعبني عىل
– الهة الجامل والحب عند االغريق
الثانية خوفا من الرسقة او الضياع – نادي
– يُصبح اكرث كثافة  7-يشري باصبعه –
 8للندبة – طبيب يوناين قديم يتعهد مستوى العامل – هداف كأس العامل يفخالف اكرث – فراشة بلغة العامة  8-روايئ كرة قدم انكليزي
كرة القدم عام 1982
االطباء يف قسمهم بالتقيد بنهجه
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هذه اللعبة مك ّونة من كرة
يف داخلها حروف مكررة
واملطلوب شطب كل حرف
مكرر ثالث مرات يف كل من
الخانات ليتبقى لنا يف كل خانة
أحرف غري مشطوبة تشكل
الكلامت املطلوبة للوصول
اىل املثل املأثور من األمثال
اللبنانية الشعبية
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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:
من اندية العامل الشهرية يف كرة القدم
استون فيال – الفحيحيل – النجمة
– ارسنال – العهد – اطلس – انبي –
برشلونة – بارانا – بويبال – بوخوم – بونر
– بابل – باو – تيخوانا – تور – خيطان
– ديجون – رين – سيسكا موسكو –
شيكاغو فاير – شالكه – طنطا – عكاظ
– فذ – قم – كريستال باالس – كاظمة
– كميت – كرخ – مونتريي – نجد –
هومنتمن – هانوفر – وج
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حروف مبعثرة
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متفرقات

حروف مبعثرة

مناتك

ىزماخ

يلعرا

ماحر

احةم

سشةيم

ورنب

ةافقص

جاسن

لماي

بةشلييا

رعاساشت

دزيراغ

ختززلن

يفيوكن

لةفحي

װ

װ

װ

װ

40

33

39

24

= 36
= 31
= 44
= 25

 -1مدينة سورية في محافظة ادلب تشتهر بزراعة المشمش

المطرسورية يف محافظة ادلب -10ام امرأة الرجل
وزخاتمدينة
اللعبةاشعة الشمس -1
شروط
للوقاية من
 -2مظلة
املشمش العالمية الثانية -11شجرة كانت ُتزرع عند مداخل
اعة
ر
بز
تشتهر
16
من
نة
و
مك
اللعبة
 -3هذه
ّ
مارشال سوفياتي اشتهر بدفاعه عن موسكو خالل الحرب
مستطي ًال .فوق كل مستطيل  -2مظلة للوقاية من اشعة الشمس املنازل شديدة الخرضة وارفة
 -4وقاحة
الظالل ُتبعد البعوض والحرشات
وزخات املطر
تتبعرث حروف عند انتظامها
 -5من اشهر
اودية نجد في السعودية  -3مارشال سوفيايت اشتهر بدفاعه عن البيوت
تشكل جواباً لأل
الفرح
اوقات
في
النساء
اصوات
 -6اهازيج
عن موسكو خالل الحرب العاملية -12سياسة الدولة يف االقتصاد
باعتامدها عىل مصدر واحد للدخل
 -7اسم ُتعرف به زهرة الزنبق الثانية
-13دولة افريقية كانت ُتعرف
 -8تشابه الكلمتين في اللفظ كله -4وقاحة
المشهورةاشهر اودية نجد يف السعودية بالسودان الفرنيس
 -9مدينة اسبانية من مدن االندلس -5من
-6اهازيج اصوات النساء يف اوقات -14توقع حدوث امر ما بصورة غري
 -10ام امرأة الرجل
الفرحشديدة الخضرة وارفة الظالل ُتبعد و
اضحةوالحشرات عن البيوت
البعوض
 -11شجرة كانت ُتزرع عند مداخل المنازل
-15جزيرة تابعة لدولة جنوب
الزنبق
على ُتعرف
-7اسم
زهرةللدخل
مصدربهواحد
 -12سياسة الدولة في االقتصاد باعتمادها
افريقيا سجن فيها الرئيس الراحل
الفرنسيالكلمتني يف اللفظ كله
 -13دولة افريقية كانت ُتعرف بالسودان-8تشابه
-9مدينة اسبانية من مدن االندلس نيلسون مانديال ملدة  18سنة
 -14توقع حدوث امر ما بصورة غير واضحة
سنةالرس عن الناس
-16اخفاء
املشهورة
فيها الرئيس الراحل نيلسون مانديال لمدة 18
 -15جزيرة تابعة لدولة جنوب افريقيا سجن
 -16اخفاء السر عن الناس

أسماء من التاريخ
1

2

3

4

5

6

7

8

العب كرة قدم سابق يف صفوف منتخب املانيا لكرة
القدم ،ومن االسامء الالمعة يف تاريخ الكرة االملانية.
عمل كمعلق ريايض بعد اعتزاله ،ودخل قامئة بيليه
كواحد من افضل  125العبا يف العامل.

16 15 14 13 12 11 10 9
 = 6+7+8+2+12+11+10دولة اوروبية
انترص عليه يف املعركة
= 16+12+9+5
َ
 = 14+13+15ثري
 = 4+1+3رفس

SU DO KU

اقوال مأثورة

"كلام كان االنتصار اكرث صعوبة
كانت فرحة االنتصار اكرب".
(بيليه)
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مستوى صعب
9

3

1

7
2

6
9
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3

7

5
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هذه الشبكة أو الشبكات مك ّونة من  9مربعات كبرية
مقسم اىل  9خانات صغرية.
وكل مربع كبري ّ
من رشوط اللعبة وضع األرقام من  1اىل  9ضمن
الخانات بحيث ال يتكرر الرقم يف كل مربع كبري ويف
كل خط أفقي أو عمودي.
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مستوى وسط

مستوى سهل Sudoku
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9

2

3
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5

1
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معلومات عامة

اراد احدهم احراج ابوالطيب
املتنبي ،الشاعر العبايس الكبري،
قائال له :رأيتك من بعيد
فظننتك امرأة.
اجابه املتنبي برسعة خاطر :وانا
رأيتك من بعيد فظننتك رجال.

3

4

متوز  :1124سكان مدينة صور
الساحلية يستسلمون للحصار
الصليبي.
متوز  :1785تم اختيار الدوالر
كعملة للواليات املتحدة االمريكية
باالجامع.
متوز  :1962استقالل الجزائر عن
فرنسا بعد احتالل دام  132سنة.
متوز  :2004فوز منتخب اليونان
يف كرة القدم عىل نظريه الربتغايل
وتتويجه بطال لكأس اوروبا.

طرائف

مستوى صعب Sudoku
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حدث يف مثل هذا الشهر

تحدد قوانني لعبة كرة القدم
الكرة املستخدمة يف املباريات
الرسمية من حيث الحجم
والوزن واملادة املصنعة منها.
محيط كرة القدم يكون بني 68
و 70سم ،ووزنها ال يتجاوز 450
غراما .اما املادة التي تدخل
يف صناعتها حاليا ،فهي الجلد
الصناعي والرشكة املصنعة هي
رشكة اديداس العاملية.
يسعى القيمون عىل لعبة كرة
القدم اىل استخدام احدث
ما توصلت اليه التكنولوجيا
الحديثة يف صناعة الكرة من
جيل اىل جيل.

مستوى وسط Sudoku

4

3

مستوى سهل

حلول العدد57
حل حروف مبعثرة

 1فيتو  2-اندثار  3-تيزيانو 4برجمة  5-اوبانغي  6-احتقار 7روبري  8-رصود  9-الحوزية 10الدوحة  11-دراز  12-زيبار 13سالمة  14-املنجل  15-دركوش 16-رسحان

حل الكلمة الضائعة

بودغوريتشا

حل اسماء من التاريخ

ابوبكر محمد الرازي

حل مثل في الدائرة

اليل بينط كتري بيوقع بالبري

حل SU DO KU

حل مستوى صعب Sudoku

حل مستوى وسط Sudoku

حل مستوى سهل Sudoku
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مستوى صعب

مستوى وسط

حل كلمات متقاطعة
افقيا

 1االنتخابات – عرين  2-لوريل وهاردي – فوج  3-مز – ا ا ا –رمادي – يف  4-جاكسون فايف – ربرب  5-لن – ايكو – اعامل  6-نا
– با – سعدان  7-اخيل – راسلهم – يسك  8-ملا – اليمن – از – اش
 9ديديرو – ابهر – قر  10-رساج – سارين – اديب  11-تنص – لك– دول – رق  12-وز – حرير – الجفر  13-راف – باعهم – مر – لو
 14-مياين – ابرم – اوهن  15-احسان عبد القدوس

مستوى سهل

عموديا

 1املجلس الدستوري  2-لوزان – خمري – زاما  3-آر – عيادات – فاح 4نياسا – يجنح – نس  5-تالوين – را – رصبيا  6-خوان كارلوس– يا  7-آه – فو – اي – الرعاع  8-بارا – بسامرك – هبب  9-ارميا
النبي – امرد  10-تدافع – هندل – ما  11-يد – مسامر – وجم 12-
يراع – الفراق  13-رف – بلدي – قد – ود  14-يوفر – اسارير – لهو
 15-نجيب حنكش – بقدونس
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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

اإلنسان والسيادة
ال يزال امللف السوري يف لبنان بكل تفرعاته محور
نقاش داخيل ،ملا لهذا الوجود املنترش عىل كل الجغرافيا
اللبنانية من ارتدادات سلبية وايجابية.
شكل االعالم الساحة التي توزعت عليها مواقف
االطراف املحليني والخارجيني ،واضحت وسائل االعالم
منصات تنقل وجهات نظر هؤالء طبقا لالجندات التي
تخدم مصلحة كل منهم.
لكن ماذا عن لبنان الرسمي ،واملقاربة االعالمية املعتمدة
لهذا امللف الضاغط عىل مجمل الواقع اللبناين؟
ليس جديدا عىل املجتمع املدين اللبناين تنظيم حلقات
حوارية تبحث جديا وعلميا افكارا حول املقاربة
االعالمية يف كيفية التعاطي مع امللف السوري يف
لبنان .طاملا كان هذا املجتمع عىل الدوام فضاء حرا
من كل قيد اال من العقالنية واملسؤولية االخالقية التي
تفرتضها العقلية البحثية واملعرفية.
مناقشة املقاربة االعالمية مللف بهذه االهمية ،فيه
من الخطورة التي اوقعت لبنان عىل خط التوترات
والتحديات الجيو-اسرتاتيجية التي يواجهها البلد بازاء
هذا الوجود ،من دون ان ننىس الخطرين املتأتيني من
االرهاب والعدو االرسائييل.
يف الوقائع املثبتة ،يندر ان غابت قضية النازحني
السوريني بشكل خاص وامللف السوري بشكل عام ،عن
اي تعقيد من تناقضات لبنان السياسية وهي كثرية
ومتعددة ،وموزعة يف جهات لبنان االربع.
ال تزال هذه االزمة التي طاولت الجميع منذ عام 2011
مادة رصاع سيايس حاد ،تحولت اىل سجال تسبب يف
كثري من االحيان يف تعميق االنقسامات ،مع االشارة اىل
ان الكثريين من السوريني الذين نزحوا اىل لبنان نتيجة
الحروب ،هم ضحايا العنف الذي استبد ببالدهم.
فاملنطق االنساين واالخالقي يفرتض ان يعفيهم من
االستثامر يف قضيتهم او تسخريها الهداف معينة.
هذا الواقع فرض نفسه عىل امللف السوري يف
لبنان ،واخرجه احيانا من اطاره اإلنساين ،ووضعه
يف منت التعقيدات السياسية واالمنية واالقتصادية
واالجتامعية ،وصار مادة تجاذب للمزايدة حتى يف

اتفه االمور .تكثفت عوامل سياسية داخلية وخارجية
مبا اقلقت اللبنانيني كام جعلت من مقاربة هذا
الحضور وكيفية التعامل معه ،تعقيدا يتطلب حلوال
رسيعة مبساعدة ورعاية دوليتني العادة السوريني
الذين وفدوا اىل لبنان بسب االحداث والعنف اىل
املناطق اآلمنة التي اتسعت كثريا .مل يعد ينفع
مقاربة هذا امللف ،وما يحمل يف طياته من خالفات
وانقسامات ،من مدخل امني او سيايس او اقتصادي
او اجتامعي محدد ،بل من كل هذه العوامل
مجتمعة لصياغة رؤية وطنية رسمية موحدةُ ،تق ّدم
سلم لبنان االهيل وامانه السيايس عىل ما عداهام
من مزايدات شعبوية .كل تأخر يف االقرار بها ،يعني
يف املقابل رفع مستويات الخطر عىل لبنان وفيه ،ما
يجعل البلد مرشحا ملا هو اسوأ ،ويجعل من مسألة
وجوده املستقل والسيادي ،امرا ال ميكن التيقن منه
اال بعد انتهاء رصاع االمم يف سوريا وعليها .فاالندماج
يف املجتمع قد يصبح واقعا ،وال مينعه اي نص قانوين
اذا ما تركت االمور عىل ما هي عليه لسنوات طويلة
من دون حلول.
وجود سياسة رسمية موحدة وواضحة وجدية ال لبس
فيها تجاه امللف السوري يف لبنان ،يسمح لوسائل
االعالم باعتامد مقاربة اعالمية اخالقية توازي بني
االنسان والسيادة .ذلك ان هذا االعالم ،املوزع عىل
خارطة املوزاييك اللبناين ذاته ،وجراء الحرية التي
يتمتع بها ،لطاملا انقسم حول مصطلحات تتصل
بالشأن اللبناين البحت ،واالمثلة عىل ذلك كثرية .لكن
ُيسجل لالعالم اللبناين انه قام بدوره يف امللف السوري
عىل اكمل وجه ،وعىل كل املستويات ،يك يبقى لبنان
محافظا عىل الخط الفاصل بني الوطنية والعنرصية كام
بني العلم وااليديولوجيا.

إلى العدد المقبل

