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عاٌم بعد عام... 
واألمن بألف خير

األمن العام أحبط إستهدافًا منظمًا للقطاع املصرفي
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في هذا العدد

ارتأى املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم  الغاء االحتفال السنوي يف العيد الـ73 لالمن العام، وقرر 
ككل استحقاق وطني مخاطبة عسكريي االمن العام من خالل النرشة التوجيهية )نصها يف هذا العدد(. طلب 
من هيئة تحرير مجلة "االمن العام" يف عيدها الرتكيز عىل القضايا الوطنية وهموم الناس واوجاعها، اىل االبواب 
االخرى املعتمدة، الن العيد سيكون منقوصا وفيه غصة الناس "الننا منهم" عىل ما قال، مضيفا "ليكن العيد 
محطة للتبرص يف هموم اللبنانيني املتفاقمة عىل ابواب الشتاء وبدء العام الدرايس، فيام املنطقة تضج بتبدالت 

وتحوالت كربى تطوي مراحل لتفتح اخرى قد تكون اشد حساسية وتستدعي تنبها شديدا".
عىل جاري العادة، ستخصص املجلة املساحة املطلوبة لطرح امللفات الوطنية واالقتصادية واالجتامعية الحساسة، 
والبحث عن الحلول املمكنة لتثبيت ما تحقق خالل السنوات السابقة، منذ اندالع الحريق االقليمي الذي لف 
البلد وما كان لينجو منه لوال التامسك الوطني العام يف وجه الفنت االرهابية وشبكات التجسس االرسائيلية. واذا 
كان االمن عىل مستوى لبنان سجل ثباتا ونجاحا ـ وهو فعل ـ فان ذلك ال يعني ان االمن وحده قادر عىل بعث 

الحيوية يف يوميات اللبنانيني وشجونهم.
واالجتامعية  السياسية  العوامل  وتكافل  استقرار  نتاج  فهو  اآلخر  بعضه  اما  ومهامت.  آليات  بعضه  يف  االمن 
واالقتصادية. وهذه ليست يف احسن احوالها. بل عىل العكس من ذلك، فان فيها ما فيها من ثغر واختالالت 

معروفة للجميع، خصوصا للمراقبني والقوى السياسية والصحافيني ومنهم ارسة تحرير مجلة "االمن العام".
ومعالجتها  تجاوزها  السهل  ومن  الرؤى،  يف  وليس  االراء  يف  تباينات  القضايا  بعض  ان يف  االنتباه  يستدعي  ما 
معالجة جذرية تسقط تراكامت سابقة، ما يعني ان تذليل العقبات ممكن جدا مبا يخدم لبنان واللبنانيني، ألن 
اي تعرث يف اي ملف او قضية مطلبية سينعكس عىل كل اللبنانيني بال استثناء. كام ان اي تقدم ستعم فوائده عىل 

الجميع وليس عىل فئة او رشيحة من دون اخرى.
ليس صحيحا ان االعالم هو املسؤول عن تضخيم الفجوات، بقدر ما ان الوقائع قاسية وُمرّة تفرض نفسها. كام ان 
بعض املسؤولية يكمن يف االنقياد وراء توتر الشارع عرب وسائل التواصل االجتامعي نتيجة الغوغائية التي تتحكم 
ببعض املستخدمني. فكيف ميكن ان يخطو لبنان نحو االمام يف ظل كراهيات وخصومات؟ وكيف ميكن تسجيل 

اي تقدم يف ظل التباري والتنافس عىل "التحذير" و"التهويل"؟ 
التحذير عمل من االعامل االساسية للخرباء واالكادمييني واملراقبني، وليس مهمة من مهامت السياسيني  عمليا، 
الذين يبقى انهم انتخبوا وفقا لربامج ورؤى قابلة للتحقق، وانهم قادرون عىل تحويل افكارهم اىل وقائع تثبت 

الثقة بهم ويتم تجديدها متى كان اوانها واستحقوها.
ليس خافيا عىل احد ان اي اهتزاز قد يقع سيالمس الجميع ويطاولهم. وهو لن مييز بني هذا الفريق او ذاك. 
بالتايل من الرضوري التذكري بأن اللبنانيني جميعهم يف مركب واحد، ما يستدعي وعيا وتبرصا يف املشكالت لحلها، 
وليس لتأجيج النزاعات والتباينات. االكرث اهمية هو لجوء املسؤولني اىل التنبه من املخاطر ال التهويل بها بعضنا 
عىل بعض. ولنا يف ذلك ان نقتبس عن عبد الرحمن الكواكبي ما كتبه قبل نحو مئة عام يف "طبائع االستبداد 
ومصارع االستعباد" قائال: "الحق ابو البرش، والحرية امهم، والعوام صبية ايتام نيام ال يعلمون شيئا. والعلامء هم 

اخوانهم الرائدون ان ايقظوهم هبوا، وان دعوهم لّبوا، واال فيتصل نومهم باملوت". 
عليه، يكون املطلوب اليقظة والتنادي الوطني العام ملعالجة ما تراكم وما نحن يف صدده. وحده الوعي الوطني 

يحمي وطنا ويثبت دعائم الدولة. اما التناحر الفئوي الضيق فطريقه ال تفيض اال اىل الجحيم.

"االمن العام"

غّصة عيدنا،  وجع الناس
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االفتتاحّية

املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

اإلستثمار في األمن ومردوده
االستثامر  اىل  اال وحاجتها  لبنان  او مؤسسة يف  قطاع  من  ما 
وهي  الراهنة.  البلد  حال  يف  خصوصا  يوم  بعد  يوما  تزداد 
دائرة  يف  لبنان  وقوع  جراء  مستمرة  تكون  تكاد  وضعية 
جعله  عن  فضال  ووجوده،  سيادته  عىل  االرسائييل  التصويب 
حقل رماية ضد الحق الفلسطيني االصيل يف الوجود وتقرير 
دولة  قيام  منذ  تصعيدا  ويزداد  مستمر  وضع  وهذا  املصري. 

االحتالل الصهيوين عىل انقاض الوطن الفلسطيني.

القومية  قانون  يف  االحتالل  هذا  بشاعات  افظع  تكللت 
محتمل"  "سالم  يحىك عن  كان  ما  كل  بدد  الذي  اليهودية 
من  حرفيا  عليه  نص  ما  لجهة  خصوصا  العدو،  هذا  مع 
املحتلة  فلسطني  يف  لليهود  خالص  املصري  تقرير  حق  ان 
من دون غريهم، وعىل ان القدس "مدينة كاملة وموحدة 
وعاصمة الرسائيل"، وكذلك عىل اعتبار العربية لغة اساسية 
مضت  سنة  اللفي  كانت  التي  العربية  اللغة  يسقط  ما 

الفلسطينية. حضارة االرض 

ذروتها  يف  اليهودية  االصولية  تبدت  القانون،  هذا  اقرار  مع 
االرهابية  الجامعات  مع  ومضمونا  شكال  لتتامثل  القصوى 
الحضارات  رصاع  مسارات  يف  بدورها  الساعية  املتأسلمة، 
عىل نحو يعيد اىل لبنان اعتباره ومتيزه بدميوقراطيته وتنوعه 
الثقايف والروحي يف وجه العنرصية الصهيونية، اذا ما احسن 
االهيل  السلم  مربع  وتجاوز  الحار،  االهيل  بسلمه  التمسك 
جهل  وجراء  حق،  وجه  دون  من  فيه  نراوح  الذي  البارد 
بنا  يحيط  الذي  الخطر  متييز  تقوى عىل  ال  مقيتة  وعصبيات 

من اصوليتني مدمرتني: صهيونية وتكفريية.

ليس يف تشبيه االصوليتني اي افتئات عىل الواقع او الوقائع. 
االخرية  اللحظات  يف  اسقطت  االرسائييل  االحتالل  دولة  يف 
غريهم،  دون  لليهود  مخصصة  اماكن سكن  عىل  نصت  بنود 
التوراة. كذلك الحال يف دولة  وبوجوب االحتكام اىل نصوص 
"االبارتهايد"  لنموذج  وفقا  قامت  التي  املزعومة  داعش 
يحارصان  والتكفريي  الصهيوين  من  كل  كان  هكذا  بامتياز. 

لبنان بنموذجني يناقضان جوهره االخالقي والسيايس.

اي  بنبذ  الجامعة  الوطنية  االرادة  لوال  لينجو  لبنان  كان  وما 
الفتنة تحت اي عنوان كانت، وااللتفاف  اقتتال، وقطع دابر 
لالمن  العام  املديرية  ومنها  االمنية  واالجهزة  الجيش  حول 
يف  تعسف  اي  ـ  يسجل  ولن  ـ  عليها  يسجل  مل  التي  العام 
والقوانني  الدستورية  النصوص  التزامنا  السلطة الن  استعامل 
اقسمنا عليه، وسيبقى عملنا تحت  التزام قاطع ورصيح  هو 
شبكات  مبكافحة  االمر  تعلق  سواء  املختص  القضاء  صالحية 
التفجري  ارتبط مبالحقة شبكات  ام  العدو االرسائييل،  تجسس 
العامة  واملديرية  وبهتانا.  زورا  املتأسلمة  التكفريية  والتدمري 
لالمن العام، وايا تكن بعض الهرطقات التي تصاحب توقيف 
القضاء  قرارات  عىل  وبناء  االنغاميس  ذاك  او  العميل  هذا 
مكافحة  يف  هوادة  بال  امليض  قرارها  يف  تبدل  لن  املختص، 
اي خرق او اعتداء عىل السيادة الوطنية، الن النرص تصنعه 

الخطوة االسبق عىل العدو، وليس انتظار وقوع املآيس.

وعنارصها  ورتباؤها  العام  لالمن  العامة  املديرية  ضباط  ادى 
واملناقبية،  املسؤولية  من  عالية  بروح  وواجباتهم  مهامتهم 
وباندفاع مميز ورائع يف شتى امليادين االدارية واالمنية التي 

ناطها القانون باملديرية. كان هذا االداء وسيبقى مبعث فخر 
واعتزاز لنا وللبنانيني جميعا الننا جزء اسايس من منظومة حامية 

اهلنا وارضنا واستقرارنا السيايس واالقتصادي واالجتامعي.
لهذا، فان االستثامر يف االمن رضورة يزداد مردوده اكرث فاكرث 
عىل ارض الواقع، بالتوازي مع ارتفاع معدالت االخطار املاثلة 
والواضحة والتي ال تحتاج اىل عناء جهد لتبّينها بوضوح. هذه 
املنطقة  تلف  التي  الضبابية  قاعدتها يف ظل  تتوسع  االخطار 
كنف رصاع حضارات  يف  تجري  كربى  تفاهامت  وطأة  تحت 
لنمو  االساس  الضامن  هو  االمن  يف  االستثامر  اخرى.  وتالقي 

سائر قطاعات الدولة وتقدمها، وعىل املستويات كلها.

ال حديث عن دولة دميوقراطية وعدالة بال امن قوي متامسك. 
الخطط  ورسم  واالجتامع  االقتصاد  يف  للسجاالت  معنى  ال 
والربامج من دون دولة آمنة نسعى اليها ونعمل عىل بنائها. 
كان شعار الدولة اآلمنة االمنية مرتكز خطط املديرية العامة 
لالمن العام وآليات برامجها. لهذا كان االمن االستباقي، ولهذا 
كان االمن املتامسك بقوة االحتضان الوطني، وبقوة النصوص 

الدستورية والقانونية.

العرص  متطلبات  ملواكبة  بالعمل  ستتسم  املقبلة  املرحلة 
تلبية ملا هو منوط  العلمية واالمنية،  التقنية واملستجدات 
باملديرية العامة لالمن العام عىل مستويي االمن واالدارة، 
واللجوء  السوري  النزوح  مللفي  الدؤوبة  املتابعة  فضال عن 
وما  الدستورية  السلطات  لقرارات  ووفقا  الفلسطيني 
توجبه القوانني املرعية االجراء، واملواثيق واالعراف الدولية 

التي يلتزمها لبنان.

للعام 2022، تهدف  املديرية  التي وضعتها  الخمسية  الخطة 
اىل صقل الكفايات والقدرات عرب الرتكيز النوعي عىل الربامج 
االمنية واالدارية الحديثة، ومبا يراعي التكامل التام مع سائر 
العالية  بالروح  الراهنة  التحديات  املؤسسات االمنية ملواجهة 
التي واجهنا بها التحديات السابقة عىل مدى السنوات السبع 
الذين  شهدائنا  ارواح  واكبار  باجالل  مستذكرين  املاضية، 
سقطوا دفاعا عن وطنهم حتى كانت عملية فجر الجرود التي 

اعادت تحرير حدودنا الرشقية من العدو التكفريي.

اي  العام  لالمن  العامة  املديرية  قاموس  يف  واردا  ليس  لذا، 
املتمسك  الجامع،  اللبناين  الوطني  انتامئنا  عىل  يتقدم  انتامء 
الثقايف  والتنوع  واالستقرار  والسلم  اآلمنة  الدولة  مببدأ 
والحضاري، وبالنظام الجمهوري الربملاين الدميوقراطي للميض 
قدما بخطى حثيثة ومتامسكة نحو بناء الدولة القوية، دولة 

القانون واملؤسسات.

الدعوة اىل االستثامر يف االمن تعني اللبنانيني جميعا. فاالمن 
من  غريه  عن  الصلة  مقطوع  محضا،  تقنيا  موضوعا  ليس 
حاصل  االمن  ان  ذلك  واالجتامعية.  السياسية  لبنان  سياقات 
يشء  كل  قبل  وهو  كلها،  املستويات  وعىل  جمعي  الستقرار 
نتاج بصرية وهدوء سيايس واجتامعي ال يلغي عىل االطالق ـ

التي  واالجتامعية  السياسية  الحيوية  ـ  يلغي  ال  ان  ويجب 
انظمة  اطاحت  ازمات  لبنان، ومّكنته من عبور  لطاملا ميزت 
وهددت دوال. لكن ما يجب التمسك به واالنتباه عليه ومنه، 
مسؤولية  الحرية  الحرية.  بذريعة  الفوىض  يف  السقوط  هو 

اخالقية ومن ثم سياسية.
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اشاد وزير الداخلية والبلديات يف حكومة 
باداء  املشنوق  نهاد  االعامل  ترصيف 
وكفايتها،  العام  لالمن  العامة  املديرية 
بقيادة املدير العام اللواء عباس ابراهيم، 
متمنيا عليه ان ميارس دوره "السلس" يف 
خالل  من  سوريا  مع  املعابر  قضية  حل 
"العالقة الجدية واملسؤولة" التي اقامها، 

باسم اللبنانيني، مع دمشق  

اللواء إبراهيم لوزير الداخلية: بدعمكم في السنوات األخيرة حققنا ما حققناه
املشنوق مهنئًا األمن العام: أنتم مسؤولون عن حركة شعبني

زار  العام،  لالمن  الـ73  بالعيد  احتفاء 
املشنوق  نهاد  والبلديات  الداخلية  وزير 
لالمن  العامة  للمديرية  الرئييس  املقر 
العام يف منطقة املتحف للتهنئة، وكان يف 
اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  استقباله 

ابراهيم. عباس 
قال  املشنوق،  بالوزير  ترحيبية  كلمة  يف 
اللواء ابراهيم يف مستهل اللقاء: "وجودك 
بيننا عيد، ونحن اذا كنا قد حققنا شيئا يف 
دعمك.  بفضل  حققناه  فقد  العام،  االمن 
لنا باستمرار، وال يوجد بريد  كنت داعام 
السنوات  يف  الداخلية  وزارة  اىل  ذهب 
ثقة  هذه  موافقة.  بعدم  وعاد  املاضية 

سنكون عىل قدر حجمها". 
واوضح ان "من خالل هذه الثقة والدعم 
حققناه،  ما  نحقق  ان  استطعنا  الكبري 
متواضع  حققناه  ما  ان  نعترب  اننا  ولو 
نحققه،  ان  اىل  ونتطلع  اليه  نصبو  ما  مع 
اساسيا يف  كان  الوزير  معايل  دعمكم  امنا 
عرفتك  نجاحا.  سنسميه  كنا  اذا  نجاحنا 
هذه  عىل  ومرص  الوزير،  قبل  صديقا 
او مل تعد،  ألن  الصداقة ان عدت وزيرا 
اينام  املشنوق  نهاد  هو  املشنوق  نهاد 
مهام  وسيبقى صديقا  قديم  كان. صديق 

طال الزمن".  
معنا،  الوزير  معايل  مآثر  "آخر  وختم: 
الذي  للمديرية  الجديد  التنظيمي  البيان 
ويالالسف،  الذي،  عليه،  ووافق  رفعناه 
االخرية،  الوزراء  مجلس  جلسة  اىل  وصل 

العيد

الحكومة  عىل  نتمنى  اقراره.  يتسن  ومل 
التنظيمي  البيان  اقرار  يتم  ان  املقبلة 
االخري  التطويع  طلب  واقرار  للمديرية، 

له  يتسن  ومل  الوزير،  معايل  وقعه  الذي 
ايضا ان مير يف جلسة مجلس الوزراء". 

قال  مبثلها،  الصداقة  تحية  رد  بعدما 
قليلة  انه "خالل سنوات  املشنوق  الوزير 
يف  ونجاحات  جدية  خربات  راكمتم 
ثقة  كسب  واستطعتم  االرهاب،  مواجهة 

يف لبنان وامام العرب والغرب والعامل". 
وضباط  ابراهيم  اللواء  اىل  متوجها  وقال 
االمن العام: "تستحقون التهنئة ألن صورة 
مؤسستكم يف عيون الناس كل يوم افضل 
عىل  قدرتكم  بسبب  السابق،  اليوم  من 
شاء  وان  حياتهم.  وتسهيل  الناس  خدمة 

الله اىل مزيد من التقدم يف العيد 74". 
ال  ان  عليها  تربينا  التي  "القاعدة  اضاف: 
والسوري،  اللبناين  الشعبني  بني  رشوط 
املعرب  لفتح هذا  الكالم عن رشوط  لجهة 
ان  يجوز  فال  وسوريا،  لبنان  بني  ذاك  او 
تفاوض  فتح معرب وحيد جزءا من  يصبح 
مناسب  الوقت  ان  اعتقد  وال  سيايس، 

لذلك، ألن الدنيا اخذ وعطاء". 
مل  اللبنانيني  "ان  الداخلية  وزير  واوضح 
اي  بفتح  احدا  مننا  وال  جميال  يحملوا 
لبنان  بني  املعابر  كل  فتحنا  لقد  معرب. 
برا  السورية،  االزمة  بداية  منذ  وسوريا 

نشتك ومل نشرتط شيئا،  وبحرا وجوا، ومل 
السوري قد سلفنا  الشعب  ان  نذكر  الننا 
العدوان  خالل   2006 متوز  حرب  يف 

االرسائييل عىل لبنان". 
باالمن  تتعلق  عدة  "نقاط  اىل  ولفت 
العام مل يتحدث عنها احد من قبل، عىل 
اعتبار انها من البديهيات. اولها ان االمن 
املسؤول  واالول  االسايس  الجهاز  العام 
االخرية،  السنوات  يف  شعبني  حركة  عن 
وليس  والسوري،  اللبناين  الشعبان  هام 
عن شعب واحد، كام هي الحال يف دول 
مامثل  السوريني  املسافرين  عدد  اخرى. 
اقل بقليل، والشكاوى  او  اللبنانيني  لعدد 
التي وردت عن الجهاز قليلة جدا، قياسا 
واملرفأ  املطار  بني  يعربون  الذين  باملاليني 
واملعابر الربية، وهو كان دوما عند حسن 
عىل  شكاوى  نلحظ  ومل  العابرين،  ظن 
مالحظة  وهذه  املعابر،  يف  الشباب  عمل 

مل يتطرق اليها احد رغم اهميتها". 
خالل  العام  االمن  عنارص  بـ"خربة  واشاد 
سوريا،  يف  االزمة  عمر  من  سنوات  ست 
لدينا  تكن  مل  وتجربة  خربة  اعطتنا  التي 
التي  الضخمة  االعداد  مع  التعامل  يف 
وفدت الينا، وهذا جهد جبار ومستمر. ما 
تحقق يف السنوات االربع املاضية هو اقل 
بكثري مام تستحقون، الن الحقيقة هي ان 
التطور الذي حصل ليس فقط يف الجوازات 
البيومرتية، وهو خطوة كبرية جدا. النقطة 
القاعدة  هي  عنها  ساتحدث  التي  الثانية 
التي تربينا عليها بأن ال رشوط بني شعبني، 
والسوري.  اللبناين  الشعبني  بني  خصوصا 
العام  يف  السوري  الشعب  سّلَفنا  لقد 
باحاطة  االرسائييل  العدوان  اثر   2006
اللبنانيني واستقبالهم، مع العلم بأن اعداد 
عدد  من  بكثري  اكرب  السوريني  النازحني 
نتيجة  سوريا  اىل  نزحوا  الذين  اللبنانيني 
بواجبنا  قمنا  ونحن   ،2006 متوز  عدوان 
رشوطا.  نضع  ومل  السوري،  الشعب  تجاه 
عبء  لتخفيف  اتخذ  الذي  الوحيد  القرار 
القرار  هو  لبنان  عىل  السوريني  النازحني 
اللواء  مع  بالتنسيق  منفردا  اتخذته  الذي 
يذهب  نازح  اي  عودة  مبنع  ابراهيم، 
الذي  الوحيد  الحل  النه  االن،  سوريا   اىل 
نجح اىل حد ما يف تخفيف اعداد النازحني 
اتحدث  ال  هنا،  لبنان.  يف  املسجلني 

الذين  املسجلني  غري  النازحني   عن 

الوزير املشنوق: 
فتحنا كل املعابر 
بني لبنان وسوريا 
منذ بداية االزمة 

اللواء ابراهيم: من خالل 
ثقتك ودعمك استطعنا 

ان نحقق ما حققناه 
في السنوات األخيرة

وزير الداخلية والبلديات لدى وصوله اىل املديرية العامة لالمن العام.

معاً عىل املنصة.يستقبله املدير العام اللواء عباس ابراهيم.
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لبنان".  اىل  رسمية  غري  بطرق   عربوا 
واشار الوزير املشنوق اىل ان "الحكومات 
خطة  اي  وضع  يف  تنجح  مل  السابقة 
بسبب  السوريني  النازحني  العادة  جدية 
الجميع  اتفاق  رغم  السياسية،  الخالفات 
ليس  لبنان  الن  العودة،  رضورة  عىل 
الضخمة.  االعداد  هذه  لتحمل  جاهزا 
يف  خربته  سنوات  ان  رغم  العام،  االمن 
نسبيا،  محدودة  االرهاب  مكافحة  مجال 
يف  جدي  انجاز  تحقيق  استطاع  انه  اال 
املعنية  الشعبة  تطور  بسبب  املجال  هذا 
التي عىل رأسها عميد محرتف، فضال عن 

متابعة املدير العام الدقيقة". 
بالقول:  العام  االمن  ضباط  اىل  وتوجه 
قليلة  سنوات  خالل  استطعتم  "لقد 
فرتة  خالل  جدية  انجازات  تحققوا  ان 
ابراهيم  اللواء  "سالسة  بـ  واشاد  قصرية". 
ودقته التي أعجب بها الغربيون"، متمنيا 
نتحدث  التي  السالسة  عملية  "متارس  ان 
خالل  من  املعابر،  مسألة  حل  يف  عنها 
نظمها  التي  واملسؤولة  الجدية  العالقة 
باسم  السوري  النظام  مع  ابراهيم  اللواء 
اللبنانيني، عرب قناة امنية سياسية خففت 
يف  مهم  عنرص  وهذا  الحدة.  تبادل  من 
ابراهيم حريص  اللواء  العام.  تطور االمن 

التجهيزات  يف  والحداثة  التطوير  عىل 
واملباين، وسيكون لالمن العام مبنى جديد 

يف منطقة الطيونة". 
وطأمن املشنوق، نقال عن اللواء ابراهيم، 
حجاج  الستقبال  اجراءات  "وجود  اىل 
يف  االزدحام  لتخفيف  الحرام  الله  بيت 
املطار". وقال: "ان شاء الله، نرى القدس 
االرسائييل،  العدو  من  محررا  الرشيف 
يحجون  الطوائف  كل  من  الحجاج  ونرى 

ويعودون ساملني من القدس".

الوزير املشنوق: صورة 
مؤسستكم في عيون الناس 

كل يوم افضل من السابق

اللواء ابراهيم: نتمنى على 
الحكومة املقبلة اقرار 

البيان التنظيمي للمديرية

ومع الضباط الكبار.

واللواء ابراهيم.الوزير املشنوق يتحدث اىل الضباط.
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الـ73  الذكرى  احياء  وعنارصها، يف  املديرية  ابراهيم ضباط  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  دعا 
لتأسيس االمن العام، اىل "تبادل فرحة االنتصار والفوز. االنتصار عىل االرهاب وعىل العدو االرسائييل، 
النظيفة  االدارة  لصالحِ  والوساطة  والرشوة  واملحسوبية  والتبعية  والبريوقراطية  الفساد  عىل  والفوز 

والتطور التقني وااللكرتوين واملهارات البرشية" 

"َمن يمضي إلى اإلستشهاد يصنع النصر ويبني وطنًا"
اللواء إبراهيم لذوي الشهداء والجرحى في العيد الـ73:

رتم معاني الفداء والتضحية مع كل مهمة  سطَّ
تحدث املدير العام لالمن العام اللواء عباس 
بالعيد  االحتفال  رعايته  اثناء  يف  ابراهيم 
الشهداء  ذوي  مع  املديرية  لتاسيس  الـ73 
اىل  مييض  "من  عنوان  تحت  والجرحى 
اقيم  وطنا"،  ويبني  النرص  يصنع  االستشهاد 
املركزي يف  املديرية  االثنني 27 آب يف مبنى 

املتحف.  محلة 
استثنائيا  العام طابعا  احتفال هذا  واكتسب 
العام  االمن  شهداء  ذوي  بدعوته  مميزا 
الضباط  حضور  يف  وتكرميهم،  والجرحى 
مكاتب  ورؤساء  املركزية  االدارة  يف  الكبار 

االمن العام ودوائره ومراكزه ومدعوين.
اكليال  ابراهيم  اللواء  بوضع  االحتفال  بدأ 
لشهداء  التذكاري  النصب  عىل  الزهر  من 
عزفته  الشهداء  نشيد  وقع  العام عىل  االمن 
استعرض  بعدما  العام،  االمن  موسيقى 
الخاصة،  الوحدات  من  وثلة  منها  وحدات 

العيد

يف  آب   27 قاعة  اىل  الجميع  ينتقل  ان  قبل 
وخصصت  املدعوون،  احتشد  حيث  املبنى، 
العام  االمن  وجرحى  الشهداء  لذوي  مقاعد 
الضباط  جانب  اىل  االمامية  الصفوف  يف 

الكبار.
العام،  االمن  ونشيد  الوطني  النشيد  بعد 
املديرية  نشاطات  تناول  قصري  عرض رشيط 
الدوائر  شملت  واالمنية،  االدارية  املختلفة، 
وبرامج  والحدودية  االقليمية  واملراكز 
كتبها  املناسبة  يف  اغنية  واطلقت  التدريب، 
ووزعها  ولحنها  فرنسيس  نزار  الشاعر 
الرشيط  واخرج  فاضل  ميشال  املوسيقي 
ونسقه  العمل  عىل  وارشف  املاروق،  سعيد 

عباس طليس.
والتطوير  التخطيط  مكتب  مسرّي  قدم  ثم  
للخطة  مفصال  عرضا  الديك  اييل  العقيد 
االسرتاتيجية الثانية للسنوات الخمس املقبلة 

2018 ـ 2022، بعد االوىل التي وضعت مذ 
تسلم اللواء ابراهيم مهامت املديرية، بهدف 
الوصول اىل امن عام محرتف ومتطور، يحفظ 
االرهاب،  من  ويحمي  االنسان،  حقوق 
العرب  واملواطنني  للبنانيني  الخدمة  ويوفر 
واالجانب املقيمني عىل االرايض اللبنانية من 

ضمن ما يقول به القانون والدستور.
استهلها  كلمة  ابراهيم  اللواء  القى  ثم 
بخري،  العام  واالمن  وانتم  عام  "كل  بالقول: 
لجرحانا  والعافية  االبرار  لشهدائنا  والرحمة 
اليكم  "اتوجه  الضباط:  وخاطب  امليامني". 
اديناه  وقسم  وسالٍح  درب  رفاق  بوصفكم 
خواتيمه  ان  مسبقا  نعرف  وكنا  جميعا، 
تشتد  قاس  امل  هي  بل  سارة،  تكون  ال  قد 
نحتفل  اليوم  لكننا  الزمن.  مرور  مع  وطأته 
من  ارغب  عزيزة،  وطنية  مبناسبة  واياكم 
االنتصار  فرحة  سوية  نتبادل  ان  يف  خاللها 

يستقبله 

العدو  وعىل  االرهاب  عىل  االنتصار  والفوز. 
االرسائييل، والفوز عىل الفساد والبريوقراطية 
والوساطة  والرشوة  واملحسوبية  والتبعية 
التقني  والتطور  النظيفة  االدارة  لصالِح 
يف  ريب  ال  البرشية.  واملهارات  وااللكرتوين 
ان كل ذلك ما كان ليتحقق لوال تضحياتكم 

وتضحيات من سبقكم".
اضاف: "ايها الرفاق الجرحى وذوو الشهداء، 
دون  من  املناسبة  متر هذه  ان  الصعب  من 
والشهداء  الشهداء  اهل  انتم  بكم  اللقاء 
للشهداء  علينا  دين  العيد  فرح  االحياء. 
به  ينعم  استقرار  والعيد  جميعا.  ولكم 
ودماء  دمائكم  بفضل  واللبنانيون  لبنان 
االهتداء  منارة  هي  والتي  االبطال  هؤالء 
وقيمكم  بتضحياتكم  السيايس.  الصواب  اىل 
من  فانتم  يرشفنا،  حضوركم  السامية، 
تكرمون وال تكرمون، الن الشهداء والجرحى 

هم من يصنعون السالم واملجد، ودمهم رفع 
معدالت املناعة الوطنية يف وجه الفنت والقتل 
العشوايئ الذي كاد يدمي شوارع بريوت لوال 
اوتيل  االستباقي يف  االمن  االوىل يف  الخطوة 
"دي روي" مع الرائد طارق الضيقة، واملالزم 
ولوال  وهبي.  هيثم  واملالزم  حجازي،  اسامة 
ايضا وايضا اروع مالحم االيثار، ايثار الوطن 
حدرج  الكريم  عبد  فعل  كام  الذات،  عىل 
من  وكل  مكانه،  من  كل  معلوف  وميشال 
لبنان. هؤالء  ليحيا  الفتنة  موقعه، فسقطت 
االبطال، الشهداء منهم والجرحى، باحرتافهم 
وحساسية،  دقة  اللحظات  اكرث  يف  التضحية 
من  مكننا  ما  واالمان  للحياة  افقا  صنعوا 
كل  ويف  العام  االمن  عيد  يف  اليوم  الوقوف 
االرهايب  املوت  كان  بينام  الفرح،  مناسبات 
يرضب من كل حدب وصوب. ويف وقت كان 
السقوط االخالقي عنوانا للبعض، كان ابطال 

يسّطرون  وجرحى،  شهداء  العام،  االمن 
والتضحية مع  الفداء  النبل ومعاين  حكايات 
كل مهمة من مهامتهم التي كانت عىل مدار 

االيام والسنوات".
لشهدائنا  "الرحمة  ابراهيم:  اللواء  وختم 
عام  وكل  امليامني،  لجرحانا  والعافية  االبرار 

وانتم واالمن العام بخري". 
حياة  بسرية  وتعريف  مفصل  عرض  بعد 
والجرحى،  العام  االمن  الواحب" يف  "شهداء 
اىل  التذكارية  الدروع  ابراهيم  اللواء  سلم 
املفتش  والدة  الرشف  ساحة  شهيدي  ذوي 
املفتش  ووالد  معلوف،  جهجه  ميشال  ثاين 
اول عبد الكريم حدرج، واىل الجرحى الذين 
اصيبوا خالل تنفيذ مهامت توقيف ارهابيني 
وهم الرائد طارق الضيقة واملالزم اول اسامة 

حجازي واملالزم هيثم وهبي.
كوكتيل. ختاما، 

اللواء عباس ابراهيم يستعرض ثلة من الوحدات الخاصة. نصب شهداء االمن العام.

اللواء ابراهيم يتحدث اىل الضباط.الدروع التكرميية.

 املشاركون يف االحتفال.
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تكريم الشهداء والجرحى

عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  استذكر 
ابراهيم "ارواح رفاقنا العسكريني الذين سقطوا 
والتكفريي  االرسائييل  العدوين  مواجهة  يف 
العيش  لوطن  التحرير  نرص  ليتحقق  املتأسلم 
الواحد ووطن الرسالة يف فجر الجرود يف مواجهة 
الظالميني االرهابيني". واعترب ان "اكتامل النرص 
التصعيد  ظل  يف  كثرية  محطات  دونه  زالت  ما 

االرسائييل املتمثل يف اقرار دولة قومية دينية".
"النرشة  يف  جاءت  ابراهيم  اللواء  مواقف 
التوجيهية" اىل ضباط االمن العام وعسكرييه يف 
االحتفاالت  يف  وتليت  للتأسيس،  الـ73  الذكرى 
املديرية  مكاتب  كل  يف  نظمت  التي  الرمزية 
العامة لالمن العام ودوائرها ومراكزها، ورفعت 
فوقها ويف باحاتها االعالم اللبنانية واعالم االمن 

العام احتفاال بالعيد.

قال اللواء ابراهيم يف "النرشة التوجيهية": 
"ايها العسكريون، 

لتأسيس  والسبعني  الثالث  بالعيد  اليوم  نحتفل 

اللواء إبراهيم في "النشرة التوجيهية": 
مستعدون لجبه أي خرق إستخباراتي أو أمني 

املديرية العامة لالمن العام، مستذكرين باجالل 
واكبار ارواح رفاقنا العسكريني الذين سقطوا يف 
مواجهة العدوين االرسائييل والتكفريي املتاسلم، 
فكان نرص التحرير لوطن العيش الواحد ووطن 
الظالميني  مواجهة  يف  الجرود  فجر  يف  الرسالة 
التحرير  صون  رشف  ايضا  لنا  وكان  االرهابيني، 
شبكات  اسقاط  عرب   2000 عام  تحقق  الذي 

تجسس العدو االرسائييل الواحدة تلو االخرى.
ايها العسكريون،

مل يكن لنا ان ننترص لوال املناقبية الرفيعة والروح 
القتالية العالية اللتني اندفعتم بهام لتنفيذ مهامت 
االمن االستباقي لبناء الدولة االمنة والقوية مبكوناتها 
الربملاين  الجمهوري  وبنظامها  املتنوعة،  الحضارية 
دونه  زالت  ما  النرص  اكتامل  لكن  الدميوقراطي. 
املتمثل  االرسائييل  التصعيد  كثرية يف ظل  محطات 
لبنان  دينية، ترص عىل جعل  قومية  اقرار دولة  يف 
دامئا يف مرمى التصويب الصهيوين، من خالل االعالن 
وطننا، ويف ظل  تستهدف  ثالثة  املتكّرر عن حرب 

بقاء بؤر لالرهاب التكفريي املتطرف بكل اشكاله.

ايها العسكريون،
وتبدالت،  تحوالت  من  املنطقة  تشهده  ما  ان 
يستدعي مزيدا من اليقظة والتنبه، والبقاء عىل 
فيكم  اللبنانيون  عهدها  التي  التامة  الجهوزية 
وتحت  والصالحيات  القوانني  اطار  يف  للتصدي، 
استخبارايت  خرق  الي  املختص،  القضاء  ارشاف 
عىل  البقاء  وعليكم  اىت.  جهة  اي  من  امني  او 
والتكفريي  الصهيوين  للعدوين  التصدي  جبهتي 
واذا  حضاريا.  نقيضا  لبنان  لهام  ُيشكل  اللذين 
كان كل ما تحقق صنعته تضحياتكم وتضحيات 
الوطنية  السياسية  االرادة  فان  السالح،  رفاق 
العسكرية  املؤسسات  حول  الوطني  وااللتفاف 
هذا  انجاز  يف  حاسمني  عنرصين  واالمنية شكال 

النرص.

ايها العسكريون،
فيها  نسرتجع  للمستقبل  محطة  هو  العيد  ان 
لالمن  العامة  املديرية  تعتزم  وما  تحقق،  ما 
القصري  املديني  عىل  اهداف  من  تحقيقه  العام 

واملتوسط، سواء عىل املستوى االمني من خالل 
صقل الكفايات وتعزيز القدرات البرشية مبزيد 
من االمكانات لضامن سالم لبنان واستقراره، او 
سواء عىل املستوى االداري والخدمايت مبا يعكس 
واداء،  ِعلام  واللبنانيني  لبنان  تقدم  مستويات 
واللجوء  السوري  النزوح  ملفي  متابعة  وكذلك 
ووفقا  متناهية،  علمية  بدقة  الفلسطيني 
للقوانني الوطنية ورشعة حقوق االنسان العاملية 

التي يلتزمها لبنان.
دعويت لكم يف هذه املناسبة الوطنية ان تكونوا 
قدر  وعىل  اديتموه،  الذي  القسم  مستوى  عىل 
واالستقرار.  السلم  تحقيق  يف  شعبكم  امال 
من  اال  يتحققا  ان  ميكن  ال  االمران  وهذان 
وعدم  االخالقية،  والقيم  القوانني  التزام  خالل 
استعامل  يف  التعسف  او  الصالحيات  تجاوز 
مهامتنا  سقف  الن  لكم،  املمنوحة  السلطات 
االمنية واجراءاتنا االدارية والعدلية هو القانون 

والصالحيات والشفافية املطلقة.
عشتم، عاش االمن العام، عاش لبنان".

مركز امن عام املصنع الحدودي.دائرة امن عام مرفأ بريوت.دائرة امن عام جبل لبنان االوىل.

تقديم درع لعائلة الشهيد عبد الكريم حدرج.

تقديم درع للمالزم اسامة حجازي.

تقديم درع للرائد طارق الضيقة.

تقديم درع لشقيق املالزم هيثم وهبي.

تقديم درع للمفتش املمتاز عيل احمد جابر.

تقديم درع لعائلة الشهيد ميشال معلوف.

هنأ رئيس الجمهورية العامد ميشال عون االمن العام بعيده الـ73، منوها خالل استقباله قبل ظهر 28 آب 
املؤسسة ضباطا  افراد  يبذلها  التي  بالجهود  ابراهيم،  اللواء عباس  العام  العام لالمن  املدير  بعبدا  يف قرص 

ورتباء وعسكريني يف ارشاف مبارش من اللواء ابراهيم. 
املحافظة  االخرى،  واالمنية  العسكرية  االجهزة  بالتعاون مع  "استطاع،  العام  االمن  ان  الرئيس عون  وقال 
عىل االمن واالستقرار يف البالد، ونفذ الكثري من املهامت الدقيقة املطلوبة منه بحرفية وفعالية، لعل ابرزها 

تنظيم العودة اآلمنة ملجموعات من النازحني السوريني اىل بالدهم".  
اىل  العائدة  املعامالت  تنظيم  صعيد  عىل  العام  االمن  حققها  التي  باالنجازات  الجمهورية  رئيس  واشاد 
املواطنني والعرب واالجانب املقيمني يف لبنان او الوافدين اليه "ما شّكل منوذجا يحتذى يف عالقة املواطن 

بادارات الدولة التي يجب ان تكون يف خدمته وليس العكس".
داعيا  املؤسسة،  ارسة  اىل  بالعيد  تهانيه  نقل  ابراهيم  اللواء  من  وطلب  العام،  االمن  شهداء  ذكرى  وحيا 

ضباطها وافرادها اىل مزيد من العطاء.

اتصاال  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  تلقى 
متمنيا  بالعيد،  فيه  هنأه  بري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  من 
االمن  دوام  وللبنان  مهامتها،  يف  الدائم  النجاح  للمديرية 

واالستقرار.

كتب الرئيس املكلف تأليف الحكومة سعد الحريري يف تغريدة نرشها 
الثالث  العيد  "يف  "تويرت":  عىل  حسابه  عرب   2018 آب   25 السبت 
والسبعني لتأسيس املديرية العامة لالمن العام، تحية تقدير اىل قيادتها 
وضباطها وافرادها، واىل مؤسسة تشكل ركنا من اركان حامية االستقرار 

االمني يف لبنان".

رئيس الجمهورية 
يهنىء األمن العام:

نّفذ املهمات 
املطلوبة بحرفية 

عالية

رئيس املجلس هنأ اللواء إبراهيم
بعيد األمن العام

الرئيس املكلف في عيد األمن العام:
ركن من أركان حماية االستقرار األمني 
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عدد  الجديد  النيايب  املجلس  اىل  دخل 
تجربتهم  وهي  الشباب.  النواب  من 
االوىل يف العمل الربملاين، مع انهم ابناء 
ما  وسياسيني،  وزعامء  سابقني  نواب 
العملني  بعيدين من  ليسوا  انهم  يعني 

السيايس والعام

يقف النواب الشباب امام تحديات كبرية ترشيعية وسياسية ومناطقية. لعل اكتساب الخربة يف وقت 
قصري هو املحك االول لهم، ثم تأيت كيفية معالجة املشكالت التي تعاين منها البالد والعباد عىل كل 

املستويات. فهل يكونون عىل مستوى التحدي؟
"االمن العام" التقت النواب الشباب فادي عالمة وطوين فرنجيه وسامي فتفت، للحديث عن تجربتهم 
االوىل ونظرتهم اىل املجلس النيايب الجديد، وكيفية مقاربة امللفات املطروحة التي تشغل بال الرأي العام. 
وكان االجامع عىل اولوية معالجة مشكالت الشباب مع البطالة والسكن والصحة والطبابة وتعاطي 

املخدرات والنهوض بالرياضة وابعاد التدخالت السياسية عنها.

أي أولويات للنواب الشباب واهتماماتهم؟
معالجة األزمات املزمنة وإبعاد السياسة عن الرياضة

غاصب مختار

تحقيق

عالمة: الصحة والتعليم
عنوانان كبيران ملشروعي

فرنجيه: اعّلق آماال 
على نجاح عملي التشريعي

املجلس  يف  لعملك  برنامجا  وضعت  هل   ■
مجال  يف  عملت  انك  السيام  اولوياتك  وما هي 

الرياضة عرب نادي شباب الساحل؟
انتمي  التي  الكتلة  عمل  برنامج  ملتزم  انا   □
بري.  نبيه  الرئيس  دولة  اعلنه  والذي  اليها، 
عليها  ساعمل  التي  االفكار  استوحيت  منه 
اىل  به  توجهت  الذي  االنسان  بناء  شعار  تحت 
اللبنانيني جميعا، واىل ابناء بعبدا بصورة خاصة، 
الصحة  هام  كبريين  عنوانني  عىل  يقوم  والذي 
والتعليم مبا لهام من تأثري عىل تحقيق االستقرار 
االجتامعي ومنو االفراد وتطوير قدراتهم للوصول 
اىل مجتمع متكامل نحلم به جميعا، وذلك من 
التحاقهم  ثم  وتخرجهم  ابنائنا  تعليم  خالل 
اقتصادي  ومنو  استقرار  تحقيق  بالتايل  بالعمل. 
يرتافقان مع التطمينات الصحية الالزمة. بحكم 
نادي  ادارة  اىل وجودي يف  نظرا  السابقة  خربيت 
شباب الساحل، اعلنت يف مناسبات عدة رضورة 
وتغيري  والرياضة،  الشباب  وزارة  وضع  تعزيز 
ان  اساسية  وزارة  واعتبارها  اليها  الدولة  نظرة 
يف  تلعبه  كبري  دور  من  لها  ملا  سيادية،  اقل  مل 
وابعادهم  وتوجيهم  وترشيدهم  شبابنا  تنمية 
عن العادات واالفات السيئة. لذا عىل الحكومة 
وتفعيل  تعزيز  الوزارة  وعىل  ميزانيتها،  تعزيز 
املنشآت  ودعم  التنافسية  واالجواء  االتحادات 
االحرتاف  فكرة  ادخال  عىل  والعمل  الرياضية، 

الربملاين  العمل  يف  لك  االوىل  التجربة  انها   ■
وليس السيايس. هل من برنامج عمل او افكار 

او اولويات لديك؟
يف  ايجابيني  نكون  ان  يجب  انه  اعتقد    □
تعاطينا مع االمور. هناك الكثري من املشاريع 
بالنسبة  عليها.  العمل  النائب  يستطيع  التي 
ايل، كان لدي اربعة او خمسة مشاريع افكر 
يف  شهرين  خالل  تقدميها  عىل  واعمل  فيها 

صيغة اقرتاحات قوانني اىل مجلس النواب.

وكيف  االقرتاحات  هذه  عناوين  هي  ما   ■
تحدد االولويات؟

دراسة  قبل  بالتفصيل  عنها  اتكلم  لن   □
عام  بشكل  لكن  وتسويقها.  وضعها  كيفية 
الحرة  واملهن  وبالعامل  اوال  بالشباب  تتعلق 
له عالقة  ايضا  الرتبوي. مثة مرشوع  وبالشق 
الشباب،  مشكالت  خصوص  يف  بالبلديات. 

ايضا  واملفيد  املمكن  الرياضات. من  بعض  عىل 
وعقد  مساعدات  عىل  الحصول  اىل  السعي 
املنظامت  من  وغريه  الدويل  البنك  مع  اتفاقات 
يف  حاصل  هو  كام  املجال،  هذا  يف  تدعم  التي 

الكثري من البلدان املجاورة للبنان.

تجاه  او  الجمهور  حيال  التزاماتكم  هي  ما   ■

عنوان االقتصاد السليم. لكن مشكلة املشاكل 
تكمن يف تعاطي املخدرات التي دخلت عىل 
نحن  استثناء.  بال  الشباب  مستويات  كل 
نستطيع ان نعالج كل هذه االمور من خالل 
الترشيع يف املجلس ومن خالل مجلس الوزراء، 
الذي يجب ان يلعب دوره برسعة وبفعالية 
ان  اىل  اسعى  ان  كنائب يجب  انا  لكن  اكرث. 
النواب، وخصوصا  املبادرة من مجلس  تكون 
يف موضوع املخدرات حيث العقوبات تشمل 

املتعاطي وليس التاجر الكبري او املرّوج.

االمناء  او  لالقتصاد  هي  عندك  االولويات   ■
والشباب، ومن اين ستبدأ؟

املتقدم يشمل  الواسع  باملعنى  االقتصاد   □
االمنايئ  اىل  الرتبوي  املوضوع  من  كل يشء، 
والطبابة  العمل  وفرص  النظيفة  البيئة  اىل 

اقتصاديا  املرتاح  البلد  املدين.  والتنظيم 

سنسعى الى اقرار
البطاقة الصحية للمواطن

النائب فادي عالمة

الكتل واالحزاب والطوائف التي تنتمون اليها؟
□  عندما بارشنا العمل االجتامعي قبل سنوات 
مع االهل وخصوصا اهل الضاحية، مل تكن فكرة 
ضمن  اعمل  كنت  بل  موجودة،  االنتخابات 
سلوك حياة ورثته واخويت من الوالد رحمه الله 
)الراحل الدكتور فخري عالمة مؤسس مستشفى 
الناس  امام  ملتزم  انا  لذا  الغبريي(.  يف  الساحل 
الصدق الذي عهدناه يف تعاملنا السابق. بالنسبة 
االمر  ان  اظن  والطوائف،  واالحزاب  الكتلة  اىل 
الناس،  ويعنيهم  الناس  من  فهؤالء  متداخل. 
متبادل  وااللتزام  ومتداخل  مشرتك  والتزامي 
احيانا. يف التزامي ال اميز طائفيا النني ابن بيئة 
عائلة  من  ونحن  املشرتك،  العيش  عىل  قامت 
الوحدوي  الصدر  موىس  االمام  بفكر  آمنت 
الوطني والذي ميثله ويعمل بفكره دولة الرئيس 
نبيه بري. بعبدا هي مثال للعيش املشرتك، مع 
صح  اذا  املحلية  االلتزامات  بعض  عىل  الحفاظ 
التعبري، املتعلقة مبناطق واحياء وابناء الضاحية 
العمل عىل مواضيع خاصة  الجنوبية من خالل 

تجارة  مكافحة  او  البطالة  من  كالحد  بهم، 
املخدرات وتعاطيها او ايجاد حلول ألزمة السري. 
االمة  عن  كنائب  اللبنانيني  كل  امام  ملتزم  انا 

النهوض بهذا الوطن .

■ هل ترون امكان ترك تأثري ايجايب ما يف الحياة 
السياسية والربملانية، ويف اي مجاالت؟

الصعوبة  من  الرغم  عىل  موجود  االمل   □
الكبرية جدا والضبابية القامتة رمبا. انا كيل امل 
البلد  وان بحذر، الننا لسنا الوحيدين يف هذا 
وال ميكننا دوما فرض ما نريد. نحن محكومون 
اليوم  اىل  ترشيحي  اعالن  منذ  معني.  بتوافق 
تأثري يف  لنا  ان يكون  باستمرار وآمل يف  اعلن 
مجال الصحة من خالل اقرار البطاقة الصحية، 
جدي  تحقيق  خالل  من  التعليم  مجال  ويف 
مبجتمعنا  للنهوض  ودعمه  ومراقبته  اللزاميته 
متيت  التي  البطالة  من  نحد  علنا  واقتصادنا، 
الروح يف الشباب وتقتل املجتمعات وتدخلها 

يف عتمة التعاطي وليل اليأس واالنهزام .

مع  مشرتكة  مبشاريع  تقوموا  ان  ميكن  هل   ■
االفكار  هي  وما  االخرين؟  الشباب  النواب 

واالقرتاحات؟
□ منذ اللحظة االوىل بدأنا التواصل مع الزمالء 
اي  البي  وانا شخصيا  خارجها،  ومن  الكتلة  من 
وكوين  اللبناين.  الشباب  يهم  نشاط  لكل  دعوة 
كل  ساقدم  والرياضة  الشباب  لجنة  يف  عضوا 
بالواقع  للنهوض  املعقولة  االفكار  من  امكن  ما 
رئيس  السيام  كفيني  زمالء  وجود  مع  الشبايب 
وسنسعى  رميا.  ايب  سيمون  النائب  اللجنة 
التحادات  او  النشطة  دعم  توفري  اىل  بعالقاتنا 
محلية  جمعيات  او  دولية  هيئات  من  رياضية 
موارد  تأمني  عىل  سنعمل  كذلك  االمكان،  قدر 
منشآت  قيام  او  الرياضية  املنشآت  لتأهيل 
جديدة لتعزيز الوضع الريايض والشبايب. كذلك 
قدرتها  وتعزيز  الوطنية  الجامعة  دعم  علينا 
االستيعابية، والعمل ايضا جديا للحد من ظاهرة 
تفيش تعاطي املخدرات، اضافة اىل العمل بشكل 

جدي عىل خفض سن االقرتاع.

لكنها  البطالة،  هي  لديهم  مشكلة  اهم  فان 
مشكلة اقتصادية - وطنية - اجتامعية عامة 
ال تطاول الشباب فقط، بل كبار السن الذين 
كثرية،  احيانا  العمل  من  للرصف  يتعرضون 
السيام ان االفضلية يف التوظيف هي للشباب 

وليس لكبار السن.

■ هل من اقرتاحات خاصة بالشباب كتسهيل 
توفري قروض االسكان وتوفري الوظائف مثال؟

□ اعتقد ان عمل الدولة االسايس يتألف من 
افضل  اصبح  االمن  وامني.  اقتصادي  شقني 
بكثري بعدما اوقفت مقولة "االمن بالرتايض"، 
االقتصادي  الشق  افضل.  يكون  ان  ويجب 
اىل جانبه هناك  لكن  بالوظائف،  اوال  يتعلق 
النظيفة واملسائل  كالبيئة  امور اخرى مهمة، 
والوعي  الصحي  واملستوى  االجتامعية 
تحت  يقع  هذا  وكل  االستباقية،  والطبابة 
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االقتصاد املتقدم يشمل 
معالجة مشاكل الشباب 

والصحة والبيئة

نسعى الى تنشيط 
قطاع العقارات وقروض 

االسكان 

النائب سامي فتفت.النائب طوين فرنجيه.

مشاكل  والصحي.  املنتعش  البلد  هو 
املشرتك  النقل  تبدأ من  الشباب كثرية وقد 
واالمور  املخدرات  تعاطي  اىل  وتصل 

االقتصادية الكبرية الواسعة.

■ ماذا عن قطاع الرياضة؟
يتدخلون  السياسيني  ان  لبنان  املشكلة يف   □
يف كل يشء حتى يف الرياضة. مهمتنا كمجلس 
نيايب هي النهوض بقطاع الرياضة بكل فئاتها 
وابعادها عن السياسة. ليس من املفروض ان 
منتخبها  طائفة  او  سيايس  حزب  لكل  يكون 
او فريقها او ناديها الريايض، فتحصل احداث 
ومشاكل امنية يف كل مباراة ما يشّوه مفهوم 
الحرص  ان  نقول  لذلك  ورسالتها.  الرياضة 
النيايب والحكومي يجب ان يركز عىل استقاللية 
رضورة  عن  عدا  السياسة،  عن  الرياضة 
وزيادة  والرياضة  الشباب  بوزارة  النهوض 
ميزانيتها، ودعم االندية والجمعيات الشبابية 
والكشفية وانشاء املجمعات الرياضية. الدولة 
بكثري من  اقل  قطاعات مردودها  تنفق عىل 
مردود الرياضة، وال تخدم املجتمع كام يجب.

مشرتكة  باقرتاحات  تتقدم  ان  ميكن  هل   ■
مع نواب من كتل اخرى حتى لو كنت عىل 

خصومة سياسية معها؟
هناك  الشباب.  النواب  وتحديدا  طبعا،   □
اقرتاحات وافكار نلتقي حولها ونعمل عليها 
قوانني  اقرتاحات  عرب  بالرضورة  وليس  معا، 
االراء.  تلتقي  حيث  النيابية  اللجان  يف  بل 
مع  التقي  واملوازنة  املال  لجنة  انا كعضو يف 

الزمالء يف كثري من االفكار. من خالل املامرسة 
تعاون  سيحصل  انه  املؤكد  من  املجلس،  يف 

مع الزمالء.

يف  ايجابية  بصمة  ترتك  ان  ميكن  كيف   ■
الربملان ويف عملك السيايس؟

□  انا اعلق اماال عىل العمل الترشيعي. فاذا 
بصمة  تركت  قد  اكون  الربملان  يف  نجحت 
انا  سلبية.  بصمة  اترك  فشلت  واذا  ايجابية 
من  ايجابية  بصمة  اترك  ان  وميكن  متفائل 
انتمي  الذي  والحزب  التكتل  عمل  خالل 
مشاريع  من  اقدمه  ما  خالل  من  او  اليه، 

واقرتاحات اعمل عليها.

فتفت: يجب ازالة 
الهيمنة السياسية عن الرياضة

العمل  يف  االوىل  تجربتك  تتصور  كيف   ■
الربملاين وماذا حرّضت لهذه املهمة؟

□ التجربة حتى االن غري كافية. االنتخابات 
اتوقع  كنت  لكنني  قليلة،  اشهر  من  جرت 
ان ينطلق العمل النيايب بوترية افضل وارسع 

مام يحصل حاليا، الن الجميع كان يعتقد ان 
وينطلق  قصرية  فرتة  يف  ستتشكل  الحكومة 
ايضا  النائب  لكن  النيايب.  املجلس  عمل 
يجب ان يكون له وجود خدمايت واجتامعي 
بعمل  نقوم  نحن  لذا  منطقته.  يف  وشخيص 

النائب،  به  يقوم  ان  املفروض  من  ليس 
ويكمن يف الخدمات الشخصية واالجتامعية، 
مستوى  عىل  شيئا  نعمل  ال  نحن  بينام 
الخدماتية  املتابعات  الن  والترشيع  الرقابة 

والشخصية تأخذ من عملنا النيايب.

الشباب والرياضة  ■ ماذا عىل صعيد لجنة 
املعنية بشؤون الشباب واوضاعهم؟

اعتقد  الكثري.  اعطي  ان  ميكن  هنا   □
اتابع  الين  املجال  هذا  يف  ابرع  انني 
دراية  وعىل  به،  ومهتم  الريايض  الشأن 
للجنة  وقتا  سأكرس  لذلك  شؤونه.  بكل 
الريايض  النظام  املتاحة.  االمكانات  ضمن 
اىل  حاجة  يف  والوزارة  كله"،  "فارط  عندنا 
صعيد  عىل  كذلك  كبريين.  ودعم  نهضة 
القطاع يف حاجة  الرياضية، كل  االتحادات 

اىل استنهاض ودعم.

لعملك  اقرتاحات  او  تصورا  ■ هل وضعت 
يف اللجان السيام يف مجال الرياضة؟

□  هناك رياضتان اساسيتان حاليا يف لبنان 
هام كرة القدم وكرة السلة. اعتقد انه يجب 
ورفع  الرياضتني  هاتني  ادارة  نحّسن  ان 
نتيجة  نحصد  ليك  عنهام  السيايس  التدخل 
كان  اذا  ما  التكهن  استطيع  ال  لكنني  اكرب. 
ان  بعد  املجال  هذا  يف  ننجح  ان  ميكننا 
ندخل يف تفاصيله ودهاليزه. لكن اذا وصلنا 
اىل حد استطعنا ازالة الهيمنة السياسية عن 
نكون  وغريهام،  بالذات  الرياضتني  هاتني 
موضوع  ان  علام  كبريا.  شوطا  حققنا  قد 
من  كثري  اىل  حاجة  يف  الرياضية  االتحادات 

العمل ايضا.

■ هل لديك اقرتاحات قوانني جاهزة حول 
قضايا معينة من ضمن برنامج عملك؟

موضوع  عىل  يكون  ما  اكرث  ركزت   □
اسايس  موضوع  وهو  للشباب،  االسكان 
كّلفني  الحريري  سعد  والرئيس  عندي 
مجال  يف  سابقا  عملت  كوين  شخصيا  به 
العقارات واالسكان والقروض ووسائل البيع 
واالسعار.  الكلفة  يف  خربة  ولدي  والرشاء، 
الن  القطاع  هذا  من  انسحبت  لكنني 
نسعى  كلها.  اعرفها  وانا  كثرية  مشكالته 
واالسكان  العقارات  قطاع  تنشيط  اىل  حاليا 
الدولة،  لخزينة  كبريا  مردودا  يؤّمن  النه 
القطاع.  عىل  كبري  بشكل  يعتمد  واالقتصاد 
بالقطاع  املعنيني  كل  تعاون  املفروض  من 
حال  لنجد  ومصارف  ودولة  مقاولني  من 

خسارة  هناك  تكون  ان  دون  من  للمشكلة 
يف ارباح املقاولني واملصارف.

قانون  اقرتاحات  او  افكار  لديك  هل   ■
جاهزة يف هذا املجال؟

تقدمنا  املستقبل  تيار  كتلة  يف  نحن    □
باقرتاح قانون حول معالجة قروض االسكان، 
دعم  جمعية  مع  اشتغلت  شخصيا  وانا 
يف  املحيل  الصعيد  عىل  اعمل  انا  الشباب. 
عىل  املنطقة  عن  كنائب  الضنية  قضاء 
لتحسني  الصحة  مبجال  تتعلق  مشاريع 
يوجد  ال  حيث  هناك  االستشفايئ  الوضع 
يوجد  وال  واحد  حكومي  مستشفى  سوى 
تشجيع  اىل  سأسعى  خاص.  مستشفى  اي 
حديث  مستشفى  بناء  عىل  الخاص  القطاع 
ايضا  للشباب.  جديدة  وظائف  وتوفري 

اعمل عىل مشاريع لها عالقة بتطوير قطاع 
الزراعة يف الضنية وتحديثه. لدينا مشكالت 
عدة يف القطاع اهمها االعتامد عىل الزراعة 
يكفي،  مبا  املنتجة  غري  القدمية  التقليدية 
كبري.  بشكل  الزراعي  القطاع  تطور  بينام 
حيث  املحصول،  ترصيف  مشكلة  هناك 
سوريا  عرب  الزراعي  لالنتاج  االسايس  املعرب 
اخرى  وسائل  عن  نفتش  ان  ويجب  مقفل، 
والتاجر  املزارع  تكلف  ال  االنتاج  لترصيف 
التأمني  توفري  يجب  ذلك  عدا  عالية.  كلفة 
ذلك  عىل  وسنعمل  للمزارعني،  الصحي 

باقرتاحات قوانني يتم تحضريها.

يف  ايجابيا  تأثريا  ترتك  ان  ميكن  كيف   ■
عملك النيايب والسيايس؟

انا نائب عن االمة كلها ال عن الضنية    □
الطبقة  صوت  ايصال  اىل  واسعى  فقط، 
مشاريع  وتنفيذ  مكان  كل  يف  الشعبية 
سأقوم  كام  االمكان.  قدر  لخدمتهم 
صحيحة  بطريقة  والهدر  الفساد  مبكافحة 
الزمالء  مع  بالتعاون  وساعمل  ومنطقية، 
النواب خصوصا الشباب منهم واىل اي كتلة 
انتموا، عىل معالجة مشكالت الشباب من 
السيايس عىل عميل  االنتامء  يؤثر  ان  دون 

الترشيعي واالمنايئ.
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تحقيق

تشكل كتلة املستقبل الفريق النيايب الثاين عدديا يف الربملان، وهي "القوة الضاربة" 
واملشاريع  سياساته  عن  تدافع  حيث  الحريري  سعد  الرئيس  رئيسها  بسيف 
االقتصادية واالمنائية التي يعمل عىل تحقيقها، وانتزاعها عىل حلبة الحكومة. وهي 
من الكتل التي خرست وجوها عدة يف انتخابات 2018 نتيجة قانون النسبية الذي 

مل يخدمها  يف اكرث من دائرة

تضم الكتلة 20 نائبا يعملون عىل انتاجية اكرب 
مندرجات  تطبيق  وعىل  الحالية،  الدورة  يف 
الخالص  خشبة  فيه  يرون  بحيث  مؤمترسيدر، 
العوامل  من  عدد  نتيجة  لبنان  يف  االقتصادية 
يف  وتفاقمه  العام  الدين  تهدد  التي  والضغوط 
مجموعة  صفوفها  اىل  الكتلة  ادخلت  البلد. 
من الوجوه الشابة، ومل ترشح نوابا من الحرس 
ومحمد  السنيورة  فؤاد  الرئيس  امثال  القديم 
قباين واحمد فتفت وجامل الجراح، فيام ابقت 
وسمري  الحريري  بهية  املخرضمني  النائبني  عىل 
تعهد  الذي  الحريري  الرئيس  بقيادة  الجرس، 
مشاركة نوابه بقوة يف تحضري عدد من املشاريع 
واالقرتاحات والقوانني، ملواكبة خطته ومرشوعه 

االقتصادي يف الحكومة.
هذه  خطة  عىل  الضوء  العام"  "االمن  تسلط 
عمودا  يشكل  الذي  الجرس  النائب  مع  الكتلة 
ترشيعيا فيها تحت قبة الربملان، نظرا اىل خرباته 
التي راكمها  يف اعامل الترشيع والقانون والتعليم 
ايام  من  الوزارات  يف  تجربته  من   واالستفادة 

حكومات الرئيس الراحل رفيق الحريري.

كتلتكم عىل غرار كتل  اسم  تغريوا  ملاذا  مل   ■
نيابية اخرى؟

□ نحن ثبتنا عىل اسم كتلة املستقبل، وال حاجة 
اىل تغيري اسمنا ومل نفكر يف هذا املوضوع.

■ ما هي الخطة التي وضعتها كتلتكم يف دورة 
مجلس النواب الحايل؟

عىل  تقوم  عليها  السري  درجنا  ادبيات  لدينا   □
عملنا  يرتكز  مبوجبه.  ونعمل  وضعناه  مرشوع 

 رضوان عقيل

الكتل النيابية في برلمان 2018 ]2[
كتلة املستقبل الثانية عددا:

تركيزنا على اإلستفادة من سيدر ومشاريعه

حاليا عىل كيفية االستفادة من مؤمتر سيدر الذي 
من شأنه ان  يشكل انقاذا للبلد عىل اكرث من 
الوضع  اليها  اساسية وصل  صعيد. مثة اشكالية 
يف لبنان، السيام ان متويل بعض املشاريع مؤمن 
والتنفيذ مل يتم البدء به بعد، ويتوافر التمويل 
الصناديق.  مليون دوالر من طريق  مببلغ 750 
مل يعد هناك فائض اويل يف الخزينة لنسد منه 
الديون، ويف وضعنا املايل الحايل ال يدعو الوضع 
اىل االطمئنان. يف الحكومة االخرية للرئيس الشهيد 
رفيق الحريري وكنت عضوا فيها، ارسلنا موازنة 
كانت تحوي فائضا اوليا ال بأس به، عىل عكس 
ما نحن عليه اليوم، وكان يستعمل لتسديد جزء 
من الدين او خدمته. اليوم ال نستطيع العمل يف 
الحالني. هذا وضع صعب ويعني ان الدولة ال 
املمكن  التمويل  املشاريع.  لتمويل  امواال  متلك 
هو من خالل الصناديق. هذه السياسة ليست 
السوق  يف  عملة  نضخ  ان  مبجرد  النه  خاطئة 
الحصول عىل مداخيل  االقتصاد، ميكننا  وتحرك 
واالستفادة من هذا االمر. علينا استغالل مبلغ 
اسف  بكل  لكن  املتوافر،  دوالر  مليون  الـ750 
وجود  لعدم  املشاريع  هذه  تنفيذ  ميكن  ال 
مساحات  رشاء  خالل  من  لالستمالكات  مال 
املشاريع  الطرق وغريها من  االرايض لشق  من 
الكبرية. تبقى الطريق املثىل لنا يف االستفادة من 
سيدر وما تضمنه من مشاريع. تابعنا يف الكتلة 
اعدت  التي  الوزراء  مجلس  رئاسة  به  تقوم  ما 
دراسات عن حاجات مختلف املناطق اللبنانية 
البلديات، وتم االستامع  التعاون مع  من خالل 
اىل مطالبها وتسجيلها بغية تنفيذها عىل االرض.

عىل  ستعملون  التي  املشاريع  هي  ما   ■
تحقيقها؟

□ كل القوانني التي عملنا عىل اعدادها، وهي 
يتم  بعضها  املجلس.  يف  متابعة  اىل  تحتاج 

تحضريه من خالل الحكومة. 

■ ما هو املرشوع االول الذي تعمل عليه وانت 
من قدامى النواب يف الكتلة؟

□ لدينا عدد من املشاريع يف قطاعات الكهرباء 
اىل  اضافة  الطرق،  شبكات  وتحسني  والبيئة 
مؤمتر  ان  التذكري  من  بد  ال  اخرى.  قطاعات 
نحرض  االصالحات  من  بجملة  مرتبط  سيدر 
ملواكبتها مبجموعة من اقرتاحات القوانني لتأخذ 
القضاء.  دور  تفعيل  مثل  التنفيذ  اىل  طريقها 
املهم ان سيدر جلب مبالغ كبرية من االموال، 
وان جزءا منها  يقدر بـ4 و5 مليارات دوالر. مثة 
مشاركة  بني القطاعني العام والخاص، ومهدنا 
لهذا االمر بقانون سميناه "الرشاكة"  قبل نهاية 
ايام  من  مرسال  وكان  السابق،  املجلس  والية 
كتلتنا  وكانت  السنيورة،  فؤاد  الرئيس  حكومة 

الفريق االساس يف امتامه.

■ ما هي ابرز املشاريع التي ال تزال عالقة يف 
املجلس وتعملون عىل تحقيقها اليوم؟

عند  واصبحت  درسها  تم  عدة  قوانني  مثة    □
الهيئة العامة. من املشاريع املهمة التي عملنا 
التعليم  جودة  شخصيا  فيها  وشاركت  عليها 
العايل، وانا اتابعه منذ كنت وزيرا توليت هذه 
 2004 عام  لتطبيقه  مرسوما  جهزت  الحقيبة. 
عليه  زدنا  انذاك.  يطبق  مل  لالسف  ويا   لكن 
اضافات يف ما بعد، مبا يضبط مستوى التعليم 
مبا  الجامعات  كل  ويشمل  جدا  عالية  بدرجة 
اللبنانية. ال مشكلة هنا يف حال  الجامعة  فيها 
وجود 100 جامعة عندنا اذا صدر هذا القانون 

الذي يضبط عمليتي الجودة والنوعية، وميكن 
عندها مراقبة كل الجامعات.

 
■ اين اصبح هذا املرشوع يف املجلس؟

□ انتهى اعداده ومتت مناقشته يف لجنة الرتبية 
االدارة  لجنة  ايضا  وناقشته  الحال،  بطبيعة 
متهيدا  النهائية  مشارفه  عىل  واصبح  والعدل، 
مع  سأتابعه  العامة.  الهيئة  جدول  يف  لوضعه 
طريقه  تعرتض  عراقيل  وال  بري،  نبيه  الرئيس 

بعدما تم درسه بالشكل املطلوب.

■ اذا ابرص هذا القانون النور وتم وضعه هل 
ميكننا القول ان سكة التعليم الجامعي يف لبنان 
الضجة  بعد  السيام  املطلوب،  الشكل  يف  تسري 

االخرية التي اثريت حول بعض الجامعات؟
□ صحيح. عملت عىل نظام اعتامد وطني بدل 
اتباع محاصصة الطوائف، بل من خالل خمسة 
مجالس اعتامد مرموقة يف العامل. نطلب عندها 
من كل جامعة الحصول عىل اعتامد من هذه 
معادلة  بغية  اعوام  خمسة  خالل  االعتامدات 

شهادتها.
 ■  ما هي املشاريع التي عملتم عليها يف كتلة 

املستقبل وتلقيتم اعرتاضات من كتل نيابية؟
عدا  ما  كبرية  اعرتاضات  نواجه  مل  مبدئيا    □

التي كان يقدمها الرئيس فؤاد  بعض املشاريع 
السنيورة. نالحظ اليوم ان بعض الكتل اخذت 
السنيورة  قدمها  التي  املشاريع  هذه  مضمون 
انذاك، وبالطبعة نفسها يف بعض االحيان، وجرى 
تقدميها من جديد لتسلك طريقها اىل التطبيق.

■ اين اخفقت كتلة املستقبل؟
□ مل نخفق، وقمنا بالواجبات املطلوبة منا يف 
عمل اللجان. مثة زمالء سابقون عملوا الكثري من 
امثال محمد قباين وعاطف مجدالين. ال شك يف 

ان اداء كتلتنا يحوز رضانا.  

الدورة  يف  ترفعونه  الذي  العنوان  هو  ما   ■
الحالية؟

عىل  جدا  صعب  وضع  يف  حاليا  البلد   □
وتنتظرنا  والسيايس،  االقتصادي  الصعيدين 
جملة من املشاريع التي ينبغي ان نعمل عىل 

تحقيقها بالتعاون مع سائر الكتل.

■ ملاذا درجت العادة وضع امللفات االقتصادية 
املتعرثة عىل كاهل كتلتكم؟

□  اعتدنا عىل هذا االمر منذ اعوام عدة. يلّبسنا 
جميع  عىل  تقع  التي  املسؤولية  هذه  البعض 
القوى السياسية املشاركة يف الحكومات. حبذا 
لو يتم االستامع اىل كل ما نقوله وما نعمل عليه 
الدورتني  تلقينا معارضات عدة يف  يف املجلس. 
اراء  مصادرة  ميكننا  ال  النهاية  ويف  االخريتني، 
نسّوق  ان  دامئا  نحاول  االخرى.  الكتل  نواب 
افكارنا ونعمل عىل تطبيقها. نحن اليوم يف وضع 
العمل يف  السابقة، وعلينا  الدورات  افضل من 
من  واالستفادة  واملايل،  االقتصادي  الحقلني 
خربات النواب من رجال االعامل السيام الذين 

لديهم اقرتاحات عملية. 

■ هل تحرضون لعقد ورشة لكتلتكم عىل غرار 
كتلة  لبنان القوي؟

□ كل كتلة تعمل عىل طريقتها. يحرّض فريق 
الرئيس الحريري لعمل من هذا النوع.

■ هل تعملون يف هذه الدورة عىل وضع خطة 
عمل جديدة؟

□ نسعى اىل ان نكون فريق عمل منتجا، ونحن 
مل نقرص يف الدورات السابقة.

■ هل هناك فريق استشاري - قانوين يواكب 
عمل الكتلة ومشاريعها؟

□ نعم يوجد مثل هذا الفريق ويضم كوادر من 
تيار املستقبل.

سيام  ال  الحايل  املجلس  عىل  تعّولون  هل   ■
انه عند انتخاب اعضاء اللجان تم الرتكيز عىل 

رضورة رفع االنتاجية؟
□ حصل تغيري كبري  يف املجلس، وحل عدد ال 

انا ال ارى هذا  الجدد.  النواب  بأس به من 

علينا استغالل مبلغ
750 مليون دوالر لتنفيذ 

املشاريع

كنا الفريق االساسي 
في  صدور قانون الشراكة

النائب سمري الجرس.
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ضخ  خالل  من  ايجايب  هو  بل  سلبيا  االمر 
االستفادة  الجدد  الزمالء  عىل  جديد.  نيايب  دم 
من الخربات املرتاكمة من  نواب سبقوهم اىل 

الندوة الربملانية.

ومل  ناشطني  نوابا  خرست  كتلتكم  لكن   ■
ترشحهم من امثال النائب السابق محمد قباين؟

□ نعم قباين كان من انشط النواب. 

كل  يعمل  ان  الحريري  الرئيس  يهم  ما   ■
الربملان، لكن تركيزه االول هو عىل انتاجية كتلته 

والوعود التي اطلقها يف هذا الخصوص؟
□ نحن فعال امام تحديات كبرية وسنعمل وفق 

ما رسمه الرئيس الحريري.

■ مباذا اثر عدم ترشيح الرئيس فؤاد السنيورة 
للنيابة عىل كتلة كبرية كانت برئاسته؟

□ ال شك يف ان الرئيس السنيورة ميلك قدرات 
وخربات كبرية، وهو رجل دولة بامتياز. 

■ هل احسستم بفراغ لعدم وجوده عىل رأس 
الكتلة؟

□ عندما يغيب شخص بقدراته سيرتك فراغا بال 
ادىن شك. نحن عىل تواصل معه وال مانع من 
التعاون او طلب املساعدة منه. ال مانع لدينا 
من استفادة كتلتنا من تجربته الطويلة وقدراته 

يف الترشيع والشؤون املالية.

بتكليف احد  الحريري  الرئيس  ■ ملاذا مل يقم 
بالكامل  هو  ليتفرغ  الكتلة  برئاسة  النواب 

لرئاسة الحكومة؟
ال  لكن  اليه.  يوجه  ان  يجب  السؤال  هذا   □
من  معا.  والحكومة  الكتلة  يرتأس  ان  مشكلة 
املتوقع ان تتم تسمية نائب من الكتلة ليكون 

مقررها.

■ كيف توزعون امللفات يف ما بينكم؟
□ رصاحة مل نوزع امللفات بعد لتنظيم عملنا 
تأليف  يف  الحريري  الرئيس  انشغال  نتيجة 
الحكومة. مثة عدد من االمور التي تطرأ نقوم 
وكيفية  متابعتها  الكتلة  من  اعضاء  بتكليف 

مقاربتنا لها ملعرفة التعاطي معها. مثة نواب 
تولوا ملفات بغية متابعتها بطلب من رئيس 
عىل  السكنية  القروض  ملف  منها  الكتلة، 

سبيل املثال. 

وكنتم  الوزارة  عن  النيابة  فصل  حسمتم   ■
الكتلة السباقة يف هذا الخصوص؟

انا  الحريري.  الرئيس  نظر  وجهة  هذه   □
شخصيا ال ارى رضورة كبرية فيها، لكنني احرتم 
خياره. نحن نسري  يف الفصل. مثة احزاب مثل 
الفصل  اىل  تدعو  كانت  الحر  الوطني  التيار 

لكنه عدل عنها. 

وجوها  ضمت  التي  الكتل  اكرث  من  كنتم   ■
نيابية شبابية. ما هو التبدل الذي حصل؟

بها  يأيت  التي  الحامسة  نتيجة  جيد  امر   □
هؤالء. انا مع هذه التجربة ولست مع التخيل 
اعامر  ثالثة  ان   اعترب  السن.  يف  الكبار  عن 
واخر  شاب  جيل  الكتلة:  يف  تتوافر  ان  يجب 
لالستفادة  عمرا  اكرب  ثالث  وجيل  متوسط 
السيايس  يتمتع  ان  يجب  االخري.  خربات  من 

بالخربة املطلوبة.

■ هل تؤيد عودة الدفع بهيئة تحديث القوانني 
من  مجموعة  تضم  والتي  للمجلس  املواكبة 

القضاة واملحامني؟
□ نعم انا مع تفعيل هذه الهيئة.

املشنوق،  نهاد  سالم،  متام  الحريري،  سعد 
الحريري،  بهية  نجم،  نزيه  الطبش،   روىل 
كبارة،  محمد  الجرس،  سمري  الحجار،  محمد 
دميا جاميل، عثامن علم الدين، سامي فتفت، 
محمد  البعريني،  وليد  املرعبي،  طارق 
القرعاوي،  محمد  حبيش،  هادي  سليامن، 
بكر الحجريي، هرني شديد، عاصم عراجي. 

يف انتخابات 2005 ضمت كتلة املستقبل 36 
نائبا، ويف انتخابات 2009 ضمت 33 نائبا.

كتلة املستقبل:
20 نائبا
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البالد، السيام  بادارة شؤون  تتصل  التي  االبواب  بابا من  اللبناين  الدستور  مل يرتك 
مجلس  منها  وفقرات،  مواد  يف  واضحا  نصا  له  وافرد  اال  الدستورية،  املؤسسات 
الوزراء الذي حدد مهامته يف الظروف الطبيعية، ويف حال تأليف حكومة جديدة، 
الحالني يف  الحكومة مستقيلة ودخولها يف كلتا  اعتبار  او  الربملان،  نيلها ثقة  وقبل 

مرحلة ترصيف االعامل

للحكومات  االعامل  ترصيف  امد  اطالة  مع 
عن  السؤال  يطرح  املشّكلة،  او  املستقيلة 
وغري  ممكن  هو  وما  الترصيف  هذا  نطاق 
يجد  ال  عدة  اشكاليات  اىل  اضافة  ممكن، 
القضاء  مجلس  رئيس  ومنهم  الدستوريون، 
االعىل السابق القايض غالب غانم، اي حاجة 
لكل  ألن  تحتمل  مام  اكرث  االمور  تحميل  اىل 
يشء عالجا يف الكتاب، والكتاب هو الدستور.

"االمن العام" حاورت القايض غانم:

حكومة  وقانونيا  دستوريا  يعني  ماذا   ■
ترصيف االعامل؟

 64 املادة  يف  الدستور  اىل  الرجوع  علينا   □
االعامل،  ترصيف  حكومة  عن  يتحدث  منه 
بعد  او  استقالت  الحكومة  هذه  حال  يف 
الحالني  يف  الثقة.  نيلها  وقبل  تشكيلها 
ولكنها  تعمل،  ان  ويقتيض  تعمل،  الحكومة 
تعمل ضمن دائرة ضيقة، وهذا ما يقول عنه 
باملعنى  لكن  االعامل  ترّصف  انها  الدستور 
انه  تعني  االعامل  ترصيف  عبارة  الضيق. 
حتى لو مل يكن هناك سلطة اجرائية كاملة 
وغري  الثقة  نالت  حكومة  اي  الصالحيات، 
الرشط  هذا  يتوافر  مل  لو  وحتى  مستقيلة، 
للدولة  العامة  السياسات  لرسم  الرضوري 
املجتمع  فان  العامة،  املرافق  كل  والدارة 
االنتظار  ميكنها  ال  الناس  ومصالح  والبلد 
الروتينية  اليومية  باالمور  يتصل  ما  كل  يف 
الرضورية لسري االدارات العامة بالحد االدىن 
التخاذ  املواطنني  معامالت  وتسهيل  الالزم، 
مس  دون  من  لكن  اجراءات.  من  يلزم  ما 
للحكومة  املعطاة  االساسية  الصالحيات 
اليومية  االمور  هذه  الدولة.  ادارة  اطار  يف 

االعامل  ترصيف  حكومة  عىل  الروتينية 
االستمرار يف مامرستها.

■ ما هو نطاق ترصيف االعامل؟
االوىل  العالمة  يعطينا  الدستور  ان  االكيد   □
ونترصف  منه  ننطلق  ان  يجب  الذي  واالساس 
املادة  عىل اساسه، اي ننطلق منه نظريا وفق 
النص  ان  مبعنى  اساسه  عىل  ونترصف   ،64
باملعنى  االعامل  ترصيف  عىل  وينص  موجود 
الضيق. يف الحقيقة هذه العبارة مطاطة تحتمل 
كام  التوسيع  وتحتمل  والتطويل،  التقصري 
التضييق. لكن ال تحتمل االخالل بالغاية الكاملة 
وراء وضع مثل هذا النص. هناك حاالت طارئة 
متر فيها البالد، وهناك ظروف استثنائية، وكلام 
كانت االحوال هادئة وطبيعية اقتصاديا وامنيا 
الحكومة  عىل  ان  القول  نستطيع  وسياسيا، 
التقيد ما امكن وبالقدر الالزم، مبفهوم املعنى 
الضيق بهذه العبارة. يف حال كانت الحكومة يف 
هذا الوضع )مستقيلة او غري حائزة ثقة الربملان( 
الدستوري ومن دون  االطار  امكانها، ضمن  يف 
تجاوز عبارة باملعنى الضيق لترصيف االعامل، 
عىل  نقدر  حتى  االعامل  تسيري  مفهوم  توسيع 
احوال  ظل   يف  ميكن  ال  اذ  االزمات.  مواجهة 
طارئة تواجه البالد والتي تستلزم قرارات تخرج 
الضيق،  باملعنى  االعامل  ترصيف  مفهوم  عن 
ونقول  الكامل  باملعنى  الكلمة  هذه  ونستظل 
بعدم القدرة عىل الترصف، وال ميكن القول ان 
ظل  يف  الترصف  تستطيع  ال  االجرائية  السلطة 
ما يواجهها من ظروف استثنائية. هذه العبارة 
دستوريا،  يتواكبان  اللذين  وتطبيقها  بتفسريها 
ال ميكن ان نقف دامئا عند املعنى الحريف لها، 
من  املشرتع  ارادها  التي  الغاية  مراعاة  رشط 

السلطة  يلجم  املشرتع  ألن  الكلمة،  هذه  وراء 
لديك  يصبح  حتى  تريثي  لها  ويقول  االجرائية 
الرشعية  لديها  الحكومة  الرشعية.  من  املزيد 
تكون  وعندما  االعامل،  ترصيف  رشعية  لكنها 
قد نالت الثقة متلك الرشعية الكاملة. يف هذه 
الحال ارى ان املشرتع شاء ان يلجم اي جنوح 
السيام  قرارات  التخاذ  االجرائية  السلطة  عند 
كتلك املوجودة يف املادة 65 من الدستور، والتي 
تحتاج اىل موافقة ثلثي اعضاء مجلس الوزراء، 
حاالت  يف  اال  كهذه  قرارات  اتخاذ  ميكن  وال 

استثنائية جدا، وهي الظروف االستثنائية.

■ اذا حددنا اكرث، ما هو املمكن يف ترصيف 
االعامل؟

صعيد  عىل  االمثلة.  بعض  اعطاء  يكفي   □
االدارة، اذا كانت مثة حاجة اىل تعيني رئيس 
مجلس ادارة ملؤسسة عامة او مدير عام لوزارة 
معينة او اي مركز حساس. هذا ال يدخل يف 
اىل  احتجنا  اذا  لكن  االعامل.  ترصيف  نطاق 
وزارة  اقالم يف  بسيطة عىل صعيد  تشكيالت 
تعيينات  او  انتدابات  او  كتبة  او  العدل 
الوزير  امكان  دون  من  ممكن  هذا  بسيطة، 
املختص اقرتاح تعيني يف املوقع االسايس املعد 
القرارات  كل  يف  نرتيث  وبالتايل  الفئة،  لهذه 
املفصلية يف انتظار ان تنال الحكومة الرشعية 
الكاملة وفق الدستور. هذا بالنسبة اىل الشق 
االداري. اما اذا اخذنا املوضوع القضايئ، فهل 
التي مل تنل  يف امكان الحكومة املستقيلة او 
الثقة اجراء التشكيالت القضائية؟ من املفرتض 
ان ال تتم يف عهد وزير يف حكومة مستقيلة. 
والحكومة  املوضوع  هذا  امد  طال  اذا  لكن 
يف  نافذة  فتح  نستطيع  حينها  حالها،  عىل 
مفهوم ترصيف االعامل الضيق حتى ال نؤذي 

املرفق العام، امنا نحافظ عىل استمراره.

االعامل  ترصيف  يف  املمكن  غري  هو  ما   ■
ويحرّم عىل الحكومة املستقيلة القيام به؟

اي  املوضوع،  من  االخر  الوجه  نأخذ   □

رئيس  اقرتاح  مثل  االساسية  القرارات  كل 
الجمهورية عىل الحكومة حل مجلس النواب. 
هذا ال يحصل يف ظل ترصيف االعامل، وكذلك 
مثل  الدولة  قطاعات  يف  االساسية  التعيينات 
العامة،  واالدارات  العليا  القضائية  السلطات 
باملشاريع  تتعلق  اساسية  امور  اقرار  وايضا 
الحاجة  مّست  اذا  اال  البلد  يف  املايل  والوضع 
علينا  املفهوم  هذا  نضبط  حتى  ذلك.  اىل 
العودة دامئا اىل املادة 65 من الدستور، مثل 
تعديل الدستور، اعالن حالة الطوارئ، الحرب 
للدولة،  العامة  املوازنة  واملعاهدات،  والسلم 
املدى،  والطويلة  الشاملة  االمنائية  الخطط 
يف  النظر  اعادة  االوىل،  الفئة  موظفي  تعيني 
التقسيامت االدارية... هذه كلها ال تقر يف ظل 
امنا تدخل يف صلب  حكومة ترصيف اعامل، 

عمل الحكومة ذات الرشعية الكاملة.

يف  هل  االعامل،  ترصيف  امد  طال  اذا   ■
دورها  مامرسة  اىل  الحكومة  عودة  االمكان 

شل املرافق العامة يجب ان تواجهه السلطة 
االجرائية. يف هذه الحالة يعود اليها االنطالق 
الضيق  املفهوم  ألن  املوسع،  املفهوم  من 
يف  املرافق  بعض  سيطاول  االعامل  لترصيف 
فكرة  اىل  نصل  ال  حتى  االستثنائية  الحاالت 

شل املرفق العام.

■ هل يختزن ترصيف االعامل تحفيزا لالرساع 
يف تأليف الحكومة العتيدة؟

قانون  او  قانوين  نص  كل  ان  نعلم  كام   □
اىل  تجزئته   وال ميكن  متكامل،  كل  عام هو 
املوجودة  العامة  والروح  قصاصات وفقرات، 
مبعنى  فقراته.  كل  يف  مبثوثة  القانون  يف 
االعامل  ترصيف  مفهوم  عزل  ميكننا  ال  آخر 
صالحيات  الدستور  معالجة  من  الغاية  عن 
الدستور  معالجة  وعن  االجرائية،  السلطة 
التي  االجرائية  السلطة  عمل  اطالق  كيفية 
ال ميكن ان تعمل اال يف حال وجود حكومة 
ارى  وبالتايل  النواب.  مجلس  ثقة  نالت 

رئيس مجلس 
القضاء االعىل 

السابق القايض 
غالب غانم.

السلطة االجرائية 
تستطيع التصرف في 

الظروف االستثنائية

على حكومة تصريف 
االعمال ممارسة االمور 

اليومية

يف ملفات اساسية، وعىل سبيل املثال وجوب 
عىل  واحالته  املوازنة  قانون  مرشوع  اقرار 

مجلس النواب ضمن املهلة الدستورية؟
يف  العام  املبدأ  يف  النه  ذلك،  امكانها  يف   □
ينبغي  االداري  والقانون  الدستوري  القانون 
اىل  يؤدي  امر  واي  العامة،  املرافق  عدم شل 

تحقيق
داود رمال

aborami20@hotmail.com

حكومة تصريف األعمال بين الُممكن والمحظور   
غالب غانم: عبارة تحتمل التقصير والتطويل ال اإلخالل
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الفصل  ترابطا بني كل مواد وفقرات هذا 
االجرائية  بالسلطة  املتعلق  الدستور  من 
وسائر  الفصل  هذا  بني  وبالتايل  جهة،  من 
فاذا  ثانية.  جهة  من  الدستور  عليه  نص  ما 
جزأنا نكون نيسء اىل العمل االشرتاعي ونخّل 
نص  كل  يستمدهام  اللذين  والقوة  بالرتابط 

من نصوص الدستور او من نصوص القانون 
من النصوص االخرى.

ومناقشتها  الحكومة  محاسبة  كيف ميكن   ■
يف مجلس النواب يف ظل ترصيف االعامل؟

تامة  سيادة  النواب  ملجلس  ان  نعلم  كام   □
عمل  وعىل  والدولة  املؤسسات  سري  عىل 
ثقة  تنل  مل  الحكومة  كانت  فاذا  الحكومة. 
معينة  باجراءات  وقامت  النواب  مجلس 
ثقة  تنل  مل  والنها  بها،  تقوم  ان  لها  يجوز  ال 
مجلس النواب، وبالتايل لن يسحب الثقة من 
دامئا  لكن  الثقة.  تنل  مل  انها  طاملا  الحكومة 
ميكن ان يجتمع مجلس النواب ويتخذ تدابري، 
وال ميكن ان ننزع عنه امكان املحاسبة ولكن 
هناك  ان  ذلك  اىل  يضاف  الثقة،  نزع  ليس 
الرؤساء  محاكمة  تتناول  الدستور  يف  نصوصا 
عن  النظر  بغض  النصوص،  هذه  والوزراء. 
صالحيات مجلس النواب، ميكن اعاملها بعدما 
كانت  فاذا  انتهى.  قد  الحكومة  عمل  يكون 
هناك اعامل نتج منها ما يستدعي املحاسبة 
الجرائم يتحرك املجلس االعىل ملحاكمة  مثل 
الرؤساء والوزراء. انظر اىل املوضوع من هذه 
ان  يستطيع  ال  النواب  مجلس  ألن  الزاوية، 
يسحب الثقة من حكومة مل مينحها اياها، وال 
اعتقد ان هناك نصا يف الدستور يعالج مسألة 
ترصيف  لحكومة  النواب  مجلس  محاسبة 
اعامل، لكن للمجلس دامئا املوقف االخري، وال 
ميكن ان يتخذ موقفا له عالقة بالحكومة النها 

مل تنل ثقته او مستقيلة.

االجتامع  النواب  مجلس  امكان  يف  هل   ■
ظل  يف  الترشيع  يف  االسايس  دوره  ملامرسة 

حكومة ترصيف اعامل؟
□ من دون شك، وهذا امر اكيد، ألن دوره 
عندما  عادة  الترشيعي.  العمل  هو  االسايس 
القوانني  عىل  واملصادقة  ملناقشة  يجتمع 
امد  يطول  عندما  موجودة.  الحكومة  تكون 
الوضع السلبي اي ترصيف االعامل، يجب ان 
نستطيع  اننا ال  ثانية وهي  ننظر من وجهة 
الذي  النواب  ملجلس  االسايس  الدور  تعطيل 
يستطيع  لذلك  البلد.  عىل  سلبا  ينعكس 
مامرسة دوره الترشيعي حتى يف ظل حكومة 

ترصيف االعامل.

ال يمكن ان ننزع عن مجلس 
النواب اي امكان للمحاسبة

مجلس النواب ميكنه مامرسة الترشيع يف ظل ترصيف االعامل.

تنفيذ  عن  ويعترب مسؤوال  باسمها  ويتكلم  ميثلها  الحكومة  رئيس  الوزراء هو  مجلس  "رئيس 
السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. وهو ميارس الصالحيات التالية:

1- يرأس مجلس الوزراء ويكون حكام نائبا لرئيس املجلس االعىل للدفاع.
2- يجري االستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. 
وعىل الحكومة ان تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة يف مهلة ثالثني يوما من 
تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. وال متارس الحكومة صالحياتها قبل نيلها الثقة وال بعد استقالتها او 

اعتبارها مستقيلة اال باملعنى الضيق لترصيف االعامل.
3- يطرح سياسة الحكومة العامة امام مجلس النواب.

4- يوقع مع رئيس الجمهورية جميع املراسيم ما عدا مرسوم تسميته رئيسا للحكومة ومرسوم 
قبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة.

5- يوقع مرسوم الدعوة اىل فتح دورة استثنائية ومراسيم اصدار القوانني وطلب اعادة النظر فيها.
6- يدعو مجلس الوزراء اىل االنعقاد ويضع جدول اعامله ويطلع رئيس الجمهورية مسبقا عىل 

املواضيع التي يتضمنها وعىل املواضيع الطارئة التي ستبحث.
العامة  التوجيهات  ويعطي  الوزراء  بني  وينسق  العامة  واملؤسسات  االدارات  اعامل  يتابع   -7

لضامن حسن سري العمل.
8- يعقد جلسات عمل مع الجهات املعنية يف الدولة يف حضور الوزير املختص".

املادة 64

 أســعار خاصة  لعسكرّيي األمن العام

Jdeideh: Main Branch - 01 875444

Hazmieh: City Center - 01 283851

Choueifat: The Spot - 05 815122

Dora: City Mall - 01 897848

www.omorfiawatches.com
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انطوى موقتا الحديث العلني عن "صفقة القرن" التي عملت لها االدارة االمريكية 
كان يترسب  ما  لكن  الفلسطينية.  القضية  باالتفاق مع ارسائيل النهاء  الجديدة 
عن مفاوضات رسية ال يزال يشغل بال اطراف عرب ولبنانيني نظرا اىل اخطارها، 
وليس اقلها محاولة فرض بقاء الالجئني الفلسطينيني، او قسم منهم، حيث هم 

يف الدول املضيفة

يقول صائب عريقات مستشار الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس يف تقريره عن العروض التي تلقاها 
علينا  "كان  القرن":  "صفقة  حول  االمريكيني  من 
عدم انتظار قيام امريكا بطرح معامل هذه الصفقة 
التصفوية االمالئية ومضمونها التي تبقي الوضع 
القائم عىل ما هو عليه، والذي يعني دولة واحدة 
العنرصي  الفصل  نظام  ترشيع  اي  بنظامني، 
واالستيطان مبعايري امريكية، من خالل حكم ذايت 

ابدي".
يف  "سنشهد  القول:  اىل  تقريره  ختام  يف  يخلص 
املستقبل طرح مشاريع اقتصادية البقاء االوضاع 
عىل ما هي عليه يف قطاع غزة، مع امكان اضافة 
االرسائيلية  الحكومة  تحارب  لذا  عائم.  ميناء 
املصالحة  وتحقيق  االنقسام  النهاء  جهد  اي 
الخطوات  جميع  بشدة  وتحارب  الفلسطينية، 

النهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية".
هذا الكالم يعني اوال ان مثة مخاطر عىل القضية 
ان  قبل  الفلسطيني،  الشعب  الفلسطينية وعىل 
عىل  محاذير  او  مخاطر  القرن"  لـ"صفقة  تكون 
دول الجوار، منها لبنان. لكن العنرص الجديد الذي 
السعودية  اعالن  يف  متثل  املايض  الشهر  يف  طرأ 
بالقدس عاصمة  رفضها املرشوع طاملا مل يعرتف 

لفلسطني، ما ادى اىل فرملته.
يف  االسبق  اللبناين  السفري  مع  الحوار  هذا  يف 
واشنطن الدكتور عبد الله بوحبيب، تلقي "االمن 
يف  الصفقة،  هذه  مخاطر  عىل  الضوء  العام" 
حال متت، عىل القضية الفلسطينية وعىل لبنان 

بشكل خاص.

■ ما هي ابرز مخاطر "صفقة القرن" وتأثرياتها 
مبادرة  وعىل  نفسها،  الفلسطينية  القضية  عىل 

السالم العربية، وعىل حق عودة الالجئني؟

ما هو تأثير "صفقة القرن" على لبنان والمنطقة؟
بوحبيب: قد تخلق أمرا واقعًا ببقاء الفلسطينيني

غاصب مختار

□ هذا املرشوع "ليكودي" بامتيار. حزب "العمل" 
بكثري،  ذلك  من  افضل  للعرب  اعطى  االرسائييل 
لرئيس  الخاص  الصديق  قدمه  املرشوع  وهذا 
الرئيس  نتنياهو، صهر  بنيامني  الوزراء االرسائييل 
االمرييك جاريد كوشرن. الفارق بني االمس واليوم ان 
الفلسطينيني رفضوا يف املايض التنازل عن 3% من 
مساحة الضفة وفق مرشوع ايهود اوملرت وايهود 
املطروح  اما  "العمل".  حزب  من  وهام  باراك، 
حاليا فهو التنازل عن مساحة اكرث، اي نحو %12 
املستوطنات  وابقاء  الغربية،  الضفة  من مساحة 
وزيادة عددها. لذا لن يقبل الفلسطينيون بهذا 
املرشوع الذي يقال انه كان يحظى مبوافقة بعض 
توافق  لن  ان مرص  اعتقد  لكني  العربية.  الدول 
عليه طاملا يرفضه الفلسطينيون. صحيح ان الجيل 
الجديد من الفلسطينيني ولد يف الشتات او تحت 
االحتالل، لكنه ال يزال متمسكا بقوميته وارضه، 
حزب  مشاريع  فلسطني.  اىل  العودة  يريد  وهو 
بالتوجه  للفلسطينيني  تسمح  كانت  "العمل" 
او  للعمل  اخرى  مناطق  من  الغربية  الضفة  اىل 
التعليم. اما اليوم فال يسمحون لهم بالقيام بأي 
عىل  الفلسطينيني  بعض  وافق  اذا  لذلك  امر. 
"صفقة القرن" يكونون خونة لبلدهم. من االفضل 
تسمية  تحت  لو  حتى  فلسطني  تتوحد  ان  لهم 
ارسائيل، وان يحصلوا عىل هوية ارسائيلية النهم 
هم االكرثية، فعددهم يف فلسطني التاريخية عدا 
من هم خارجها يف الشتات نحو 8 ماليني بينام 
ان يستعيدوا  املمكن  اليهود 5 ماليني. من  عدد 

ارضهم بعد فرتة كام حصل يف جنوب افريقيا.

مع  خصوصا  االمر  هذا  ارسائيل  تقبل  هل   ■
"الليكود"؟

□ املهم ان يقرر الفلسطينيون ماذا يريدون. هم 

دامئا ينتظرون االخرين وهذا خطأ. يفاوضون منذ 
هزمية  يستطيعون  ال  االن  حتى  النهم  سنوات 
ارسائيل بالسالح، لذا عليهم باملقاومة السلمية كام 
وانترص  افريقيا  مانديال يف جنوب  نيلسون  فعل 
بعد 50 سنة. القضية الفلسطينية عمرها االن نحو 

70 سنة وما زلنا نراوح مكاننا.

■ ما هي التأثريات السلبية عىل حق العودة؟
□ التعاطي مع الالجئني يف دول الشتات يتم عىل 
اساس ان ينسوا هويتهم وجنسيتهم، فال حق لهم 
بالنسبة اىل ارسائيل وبعض دول العامل يف الجنسية. 
هذا ما ترسب من بنود "صفقة القرن". يعني هم 
يف ارسائيل مواطنون درجة ثانية يعيشون تحت 
االمن االرسائييل. معنى السيادة ان تحكم نفسك، 
والفلسطيني ال يستطيع بحكم االحتالل ان يحكم 

نفسه، ويف غزة ال يسأل عنهم احد.

■ ما هي تأثريات صفقة القرن عىل لبنان وعىل 
كل املستويات، موضوع الالجئني ومصريهم توطني 

او تهجري "ترانسفري"؟ 
□ التوطني وفق الدستور اللبناين مرفوض. لذلك 
ال تستطيع اي دولة يف العامل ان تفرض عىل لبنان 
توطني الفلسطينيني. مل يحصل احد عىل الجنسية 
وال  افريقي  وال  فرنيس  وال  امرييك  ال  اللبنانية، 
سوري وال عريب وال فلسطيني، من دون موافقة 
وتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير 
الداخلية. لذا ال احد يفرض علينا التوطني. صحيح 
عدة  سنوات  منذ  صدرت  تجنيس  مراسيم  ان 
اسبابها ومنها  لها  قليلة، كانت  وحتى قبل فرتة 
اسباب مالية. اما مرسوم عام 1994 فقد غرّي معامل 
املجنسون  اصبح  بحيث  البقاع،  يف  كثرية  قرى 

اكرثية واهل القرى اقلية. 

■ لكن مثة فارقا بني التجنيس والتوطني؟
□ الفلسطينيون موجودون يف لبنان منذ 70 سنة، 
لكن يبدو ان كل العامل سيرتكهم. حتى وكالة غوث 
وتتضاءل  تضعف  )االونروا(  الالجئني  وتشغيل 
خدماتها بقرار سيايس عريب ودويل. بطبيعة الحال 

سيبقى قسم منهم يف لبنان اذا مرت الصفقة، لكن 
من دون جنسية والسيام ملن ال مال لديه. موضوع 
بقائهم يف املخيامت وهي عىل هذه الحال، امر 
للشعبني.  حل  ايجاد  يف  يساهم  وال  انساين  غري 
املخيامت  من  انفتاح  يحصل  ان  يجب  لذلك 
ابواب  فتح  ويجب  اللبناين،  لالمن  تخضع  وان 
التعليم والثقافة امامهم خاصة يف املجاالت الفنية 
ملوضوع  حل  ايجاد  يجب  اختصار،  يف  والتقنية. 
املخيامت سواء يف "صفقة القرن" او اي مرشوع 
حل آخر. ينبغي ان تحصل اجتامعات جدية بني 
املسؤولني اللبنانيني والفلسطينيني لتغيري الوضع 

الراهن الذي يعني بقاء الوضع الفلسطيني عىل 
يف  العريب  العامل  حرام.  وهذا  الرتدي،  من  حاله 
علوما  الفلسطينيني  فليعلموا  تقنيني،  اىل  حاجة 
والتمريض  والكهرباء  وامليكانيك  كالنجارة  تقنية 
املهن  هذه  واوروبا  امريكا  يف  وحتى  الزراعة،  او 

مطلوبة بشدة.

ستكون  كيف  القرن"  "صفقة  متت  حال  يف   ■
التأثريات املبارشة عىل لبنان؟

مليار   100 مثال  يعطونا  ان  رفضنا  نحن  اذا   □
عىل  الفلسطينيني  وببقاء  بالصفقة  لنقبل  دوالر 

ارضنا، من يستطيع ان يفرض علينا شيئا؟ اما اذا 
ال  منا.  خيانة  وهذه  اشرتونا  قد  فيكونون  قبلنا 
احد يستطيع ان يفرض علينا امرا ال نريده. مثة 
تقبل  لن  روسيا  املجال.  هذا  يف  تساعدنا  دول 
ان  يهمها  روسيا  كذلك.  وسوريا  الصفقة  بهذه 
تنارص الوضع الفلسطيني النها غري مستفيدة من 
"صفقة القرن"، ورمبا يكون هدفها تعطيل هذه 
الصفقة. عدا عن ان ال مصالح تجارية واقتصادية 
واالورويب.  كاالمرييك  املنطقة  يف  وكبرية  مبارشة 
او  صناعية  منتجات  وال  عندها  تكنولوجيا  فال 
استهالكية تسّوقها. لديها السالح فقط لتسويقه 
اليوم  نفسها  تفرض  روسيا  لكن  محدود.  وهو 
العبا اساسيا يف الرشق االوسط والسيام يف سوريا 
والعراق. مفتاح قبول لبنان او رفضه الصفقة هو 
وافقوا   اذا  لها.  رفضه  او  بها  الفلسطيني  القبول 
قد ندخل يف لعبة تعليم الفلسطينيني وارسالهم 
اىل خارج لبنان، واعتقد انهم هم سيهاجرون اذا 
التقني  الفلسطيني  الهجرة.  فرص  لهم  توافرت 
سيبحث عن عمل وهو غري متوافر له يف لبنان، 

فيضطر اىل الهجرة.

■ اال يخلق مرشوع الصفقة خالفا لبنانيا داخليا 
بني موافق عليه ورافض له؟

□ طبعا هناك اطراف لبنانيون يرفضون "صفقة 
الشيعة ضدها،  اذا تكلمنا طائفيا،  القرن" بقوة. 
وكذلك املسيحيون ضدها بقوة، والسنة اكرث من 

نصفهم يرفضونها.

■ ما رأيك يف موقف اوروبا من "صفقة القرن"، 
وكيف ميكن ان يؤثر سلبا او ايجابا عىل لبنان؟

ايران  هو  محكها  املحك.  عىل  حاليا  اوروبا   □
واالتفاق النووي، فهل تستطيع ان تقف يف وجه 
ايران؟  مع  النووي  االتفاق  عىل  وتبقي  امريكا 
خالف  هو  بل  ايرانيا،   - امريكيا  ليس  الخالف 
امريكا  مع  اوروبا  وافقت  اذا  اورويب.   - امرييك 
ينتهي االتفاق النووي. لكن اوروبا تعتمد حيال 
املوضوع الفلسطيني والنازحني السوريني سياسة 
"ابعد عن الرش وغنيلو". الرئيس االمرييك يحاول 
ان يفرض عليها اتخاذ موقف ألن امريكا تريد ان 
تصبح زعيمة العامل مجددا. لكن ترامب مختلف 
مع الروس ومع كل العامل. املشكلة ان اوروبا ال 
ميكن ان ترفض امرا يقبله العرب اال اذا كان هناك 

رفض فلسطيني قوي للصفقة.

السفري اللبناين االسبق يف واشنطن الدكتور عبد الله بوحبيب. 

تحقيق

نقل املوقع االستخبارايت االرسائييل "ديبكا" عن مصادر وصفها باملطلعة، ان االدارة االمريكية حددت 
بعض النقاط قبل االعالن عن "صفقة القرن" جاءت كااليت:

1- تقام دولة فلسطينية ذات سيادة محدودة عىل نصف الضفة الغربية وعىل كل قطاع غزة.
2- تحتفظ ارسائيل باملسؤولية االمنية عىل معظم ارجاء الضفة الغربية وكل معابر الحدود.

3-  يبقى غور االردن تحت السيادة االرسائيلية والسيطرة العسكرية.
4- تنضم االحياء العربية يف القدس الرشقية اىل الدولة الفلسطينية، باستثناء البلدة القدمية التي 

ستكون جزءا من "القدس االرسائيلية."
5- "ابوديس" هي العاصمة املقرتحة لفلسطني.

6- يتم دمج غزة يف الدولة الفلسطينية الجديدة رشط موافقة "حامس" عىل نزع السالح.
7- ال تتطرق الخطة اىل الالجئني الفلسطينيني. لكن سيتم انشاء آلية تعويض وادارة من املجتمع الدويل.

اليهودي،  للشعب  كوطن  بارسائيل  االعرتاف  عىل  ترامب  دونالد  االمرييك  الرئيس  خطة  تنص   -8
وفلسطني بسيادة محدودة كوطن للفلسطينيني.

9- تتشارك فلسطني واالردن يف املسؤولية الدينية عن االماكن االسالمية املقدسة يف مدينة القدس.

"صفقة القرن"
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يف معزل عن املبادرة الروسية والتدابري التي اتخذتها السلطات السورية، تواصلت قوافل العودة الطوعية للنازحني وفق اآللية 
التي وضعتها املديرية العامة لالمن العام بالتعاون والتنسيق مع املفوضية السامية لالمم املتحدة لشؤون الالجئني والجيش 

اللبناين والصليب االحمر اللبناين ووزارة الصحة والجهات السورية املعنية

قوافل  تزخيم  بهدف  اضافية  خطوة  يف 
اعلنت  وتوسيعها،  الطوعية  العودة 
تحديد  عن  العام  لالمن  العامة  املديرية 
من  مختلفة  انحاء  يف  مراكز  مجموعة 
اسامء  وتسجيل  املراجعات  لتلقي  البالد 
بعد  لتنظيمها،  متهيدا  العودة  يف  الراغبني 
مستنداتهم  واستكامل  اوضاعهم  تسوية 
القانونية  بالعودة  لهم  تسمح  التي 

الكاملة واآلمنة والدامئة.
عىل هذه االسس، تواصلت قوافل العودة 
وسط  املايض،  الشهر  يف  منها  عدد  ونظم 
يف  االالف  لتشمل  متواصلة  استعدادات 
اآلمنة  املناطق  اتجاه  يف  املقبلة  املرحلة 
وجنوبها  البالد  وسط  يف  توسعت  التي 
اىل  وصوال  وعمقها،  الرشقي  وشاملها 
لبنان  مع  الحدود  موازاة  واىل  البادية 
االردنية  والحدود  املحتل  والجوالن 

والعراقية.
الشهر  القوافل  تواصلت  الثلج  ككرة 
السيام  منطقة،  من  اكرث  اتجاه  يف  املايض 

كرة قوافل العودة الطوعّية تتدحرج وآالف السوريين يتجاوبون
اللواء إبراهيم: آلية إعادة النازحني ستطّبق مع روسيا

جورج شاهني

السوري  والجنوب  لدمشق  الغريب  الريف 
انطلقت  حيث  واريافها،  درعا  بني  ما 
رشارة االحداث يف آذار 2011، ويف منطقة 
دمشق  ريف  يف  واملعضمية  السويداء 
واملناطق  والقلمون  الغريب  حمص  وريف 

اللبنانية. للحدود  املحاذية 
اكرث  آب  شهد  ومتوز،  حزيران  يف  كام 
بفعل  وفردية  منظمة  عودة  عملية  من 
مبادرات خاصة، اعقبت مسلسل القوافل 
السابقة التي شهدت آخر محطات لها يف 
 668 انتقل  حيث  املايض،  متوز  و28   23
اتجاه  يف  ومحيطها  عرسال  من  نازحا 
وادي  حاجز  عرب  حمص  وريف  القلمون 
ونحو  السورية،  االرايض  داخل  اىل  حميد 
والبقاع  شبعا  منطقتي  من  نازحا   722
يف  الحدودي  املصنع  مركز  عرب  االوسط 
اتجاه الداخل السوري. وواكبتهم دوريات 
عرب  التجمع  نقطة  من  العام  االمن  من 
جديدة  نقطة  حتى  املصنع  مركز  معرب 

يابوس الحدودية. 

العامة  املديرية  يف  االعالم  مكتب  ولفت 
تلك  ان  اىل  له  بيان  يف  العام  لالمن 
موضوع  متابعة  اطار  يف  جرت  العملية 
النازحني "الراغبني يف العودة اىل بلداتهم"، 
لالمم  السامية  املفوضية  مع  بالتنسيق 

تحقيق

املتحدة لشؤون الالجئني )UNHCR( ويف 
منظامت  من  ومندوبني  مندوبيها  حضور 

انسانية محلية ودولية عدة.  
عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير 
يوم  جرت  التي  العملية  واكب  ابراهيم 
ان  مؤكدا  شبعا،  من  متوز   28 السبت 
الفتا  جيد"،  بشكل  تسري  العودة  "عملية 
عىل  الباقني  شجعوا  العائدين  ان  اىل 
احد  يتعرض  "مل  انه  اىل  وطأمن  العودة. 
من النازحني العائدين اىل اية مشاكل مع 
مسبقا  وافقت  التي  السورية  السلطات 
ان  اوضح  لكنه  العائدين".  اسامء  عىل 
لديهم  يريدونها  تتأخر عودتهم ممن  من 
مسائل عالقة يف بعدها االمني والقضايئ يف 

سوريا، وتقوم السلطات السورية بتسوية 
اوضاعهم، نافيا ان يكون اي تأخري مرتبطا 
هؤالء  لدى  السيايس  والرأي  بـ"الحريات 

بل السباب لوجستية وادارية".
وشدد اللواء ابراهيم امام الصحافيني الذين 
املنظامت  اىل  ابلغ  انه  عىل  القافلة  واكبوا 
بعودتهم،  فرحون  النازحني  ان  االممية 
مشريا اىل ان االلية التي يتبعها االمن العام 
العمل  سيتم  التي  هي  النازحني  اعادة  يف 
بحسب  انه  اىل  ولفت  روسيا.  مع  عليها 
مئات  العودة  ستشمل  الروسية  الخطة 
االالف من النازحني السوريني اىل وطنهم. 

اللواء  نفى  االسئلة،  من  عدد  عىل  وردا 
ملشاكل  النازحني  بعض  تعرض  ابراهيم 

قتل  واحدة  حالة  هناك  ان  كاشفا  امنية، 
لكن خلفياتها  قريته،  اىل  فيها سوري عاد 
االخرية،  السورية  باالحداث  تتصل  ال 
تحكمها  منطقة  يف  بالثأر  الرتباطها  امنا 
انه  عىل  التأكيد  وجدد  العشائر.  عقلية 
العائدين  النازحني  من  احد  يتعرض  "مل 

للتوقيف من السلطات السورية".
اكد  املايض،  متوز  و28   23 قافلتي  بني  ما 
ابراهيم  يف موقف له يف 26 متوز ان  اللواء 
رئيس الجمهورية طلب منه "املشاركة يف اي 
اجتامع معني مبلف عودة النازحني السوريني 
النه مكلف الحوار مع سلطات سوريا"، مشريا 
اىل انه "اذا كان هناك قرار دويل بالعودة فال 

يشء يوقف هذا املسار". 

الطوعية  العودة  ملف  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  حمل 
للنازحني السوريني وقضايا اخرى ومختلفة اىل البطريرك املاروين الكاردينال مار 
بشارة بطرس الراعي عندما زاره قبل ظهر الجمعة 17 آب، يف الرصح البطريريك 
يف بكريك. كانت الزيارة مناسبة لعرض االوضاع الراهنة يف لبنان واملنطقة من 
جوانبها املختلفة. واىل البحث يف الشؤون العامة، توقف الطرفان امام ما يقوم به 
االمن العام من مهامت ومبادرات يف موضوعي ضبط الحدود اللبنانية - السورية 

ومسألة النازحني السوريني.
اهمية  عىل  توافق  "كان  البطريريك:  الرصح  عن  صدر  رسمي  بيان  يف  وجاء 
ورضورة االرساع يف تشكيل الحكومة ملواجهة التحديات االقتصادية واالجتامعية 
للمواطنني فيه عىل كل  باتت تشكل تهديدا واقعيا  لبنان، والتي  التي ترضب 
املستويات". كذلك كان "تشديد عىل وضع آلية عملية تطبق بشكل رسيع لتأمني 
عودة النازحني السوريني اىل بالدهم ليعيشوا بكرامة يف ارضهم ووطنهم االصيل، 
وللتخفيف من ثقل العبء الذي يرزح تحته لبنان نتيجة تداعيات هذا النزوح".
اضاف البيان: "اثنى غبطته عىل عمل اللواء ابراهيم متمنيا له التوفيق يف كل 

املهامت الوطنية التي تسند اليه. كام نوه بعمل الجهاز بكل مكوناته نظرا اىل 
الجهود التي يبذلها يف الحفاظ عىل استقرار البلد وامنه". بكركي تشدد 

على آلية لتأمني 
عودة النازحني
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ونقل اللواء ابراهيم عن الرئيس ميشال 
تجاوب  حجم  "يدرك  انه  قوله  عون 
وانه  امللف"،  توليه  السورية يف  السلطات 
"يكون  ان  يف  مشكلة  اي  لديه  يكون  لن 
او  امللف  بهذا  معنية  لجنة  اي  يف  عضوا 
لعبة  ليست  "اللعبة  ان  معتربا  يكون"،  ال 
النظام  هناك  بل  فحسب،  وروسيا  لبنان 
"العالقات  ان  عىل  وشدد  السوري". 
طبيعتها،  اىل  ستعود  وسوريا  لبنان  بني 
والجغرافيا والتاريخ يحددان شكل العالقة 

بغض النظر عن شكل النظام".  
يف عملية مامثلة نظم يوم االثنني 13 آب 
السوريني  النازحني  عرشات  تجمع   2018
ثانوية  باحة  يف  والعرقوب  شبعا  قرى  من 
من  متقدمة  ساعة  يف  الرسمية  شبعا 
سورية  حافالت   8 تولت  حيث  الصباح، 
نقلهم اىل قراهم يف املقلب الرشقي لجبل 
الداخل  يف  جن  بيت  بلدة  واىل  الشيخ 
السوري، عرب نقطة املصنع مبعرفة وحضور 
لالجئني،  السامية  املفوضية  ميثل  من 
ومبواكبة امنية من االمن العام حتى معرب 
العملية  السوري. وشملت  يابوس  جديدة 
حافالت   10 بواسطة  انتقلوا  نازحا   137
بعدما  املعنية،  السورية  الجهات  امنتها 
معامالت  شبعا  العام يف  االمن  مركز  انجز 
وفق  العائدين  اسامء  وتسجيل  العودة 
العملية  شملت  كام  مسبقا.  اعدت  لوائح 
البقاعني  من  عدة  مناطق  تركوا  نازحا   50

االوسط والغريب.

اعلنت املديرية العامة لالمن العام يف بيان اصدرته الثلثاء 7 آب 2018، يف اطار متابعة موضوع 
اىل  الطوعية  العودة  يف  الراغبني  النازحني  طلبات  استقبال  مراكز  تخصيصها  السوريني،  النازحني 

وطنهم عىل كل االرايض اللبنانية، وفقا ملا ييل: 
• محافظة بريوت: املدينة الرياضية 01-843730/ 01-843731/ 01-843732. 

بيت   ،01-248392  /01-248149 حمود  برج   ،09-638302 حارة صخر  لبنان:  جبل  محافظة   •
الدين 533005-05، الدامور 05-601225.

• محافظة الشامل: طرابلس 625572-06، الكورة 06-950552.
البقيعة 06-860023  06/470687 – 06/470456، حلبا 06-690004،  العبدة  • محافظة عكار: 

.06-860024
• محافظة الجنوب: صيدا 07-724891.

• محافظة النبطية: النبطية 761886-07، شبعا 07-565349.
• محافظة البقاع: زحلة 803400-08، جب جنني 08-660095.

• محافظة بعلبك - الهرمل: بعلبك 370577-08، عرسال 07-245314.

الروسية  الوزارات  بني  املشرتكة  اللجنة  يف  الروسية  الخارجية  ممثل  اعلن 
البلد  لبنان هو  "ان  بورتسيف  نيقوالي  السوريني  الالجئني  بعودة  الخاصة 
الوحيد الذي يعود الالجئون منه اىل سوريا ضمن عملية منظمة"، باعرتاف 
املراجع االممية.  واكد بورتسيف يف اثناء االجتامع الذي عقد يوم االربعاء 
15 آب 2018 ان نحو 80% من الالجئني السوريني املوجودين يف لبنان اعربوا 
السوريني  الالجئني  عدد  ان  اىل  ولفت  ديارهم.  اىل  للعودة  جهوزهم  عن 
يقدر  الالجئني  لشؤون  السامية  املفوضية  الصادرة عن  املعلومات  بحسب 

اليوم بـ11 مليون شخص، 6 ماليني منهم نازحون يف الداخل. 

واكدت وزارة الدفاع الروسية ان اكرث من 1.2 مليون نازح سوري يف الداخل 
عادوا اىل ديارهم خالل عامني ونصف عام، اضافة اىل 300 الف الجئ من 

دول اخرى.
ميخائيل  اول  الفريق  الدفاع  الدارة  الرويس  الوطني  املركز  رئيس  واشار 
ميزينتسيف، يف اثناء االجتامع عينه، ان جهود عودة الالجئني امثرت كثريا 
اكرث من 6.5 االف الجئ اىل وطنهم خالل  اللبناين، حيث عاد  االتجاه  يف 
شهر. وان العمل مستمر عىل عودة الالجئني، مشريا اىل ان حكومة دمشق 

قدمت كل الضامنات لعدم مالحقة العائدين.

االمن العام يحدد مراكز
استقبال طلبات النازحني

الخارجية الروسية: العودة املنظمة
للنازحني السوريني تجري من لبنان فقط
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مقابلة
مارلني خليفة

@marlenekhalife

اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغرب اسيا مبهامت رئيسية يف  تضطلع االسكوا وهي 
املنظمة  تعمل  لبنان.  منها  عربيا  بلدا   81 يف  واالقتصادية  االجتامعية  التنمية  دعم 
العربية، وبرشاكة  الدول  بالتعاون مع جامعة  اللبنانية  العاصمة  الرئييس يف  ومقرها 
املجلس  مظلة  تحت  املدين،  واملجتمع  االقليمية  واملنظامت  العربية  الحكومات  مع 

االقتصادي واالجتامعي يف االمم املتحدة

تتعاون االسكوا يف لبنان بشكل وثيق مع مكتب 
رئيس الحكومة بغية تنفيذ اجندة 2030 للتنمية 
املستدامة، ومع الوزارات املختصة. من مشاريعها 
املقبلة مرشوع القرية الذكية الذي اختارت تنفيذه 
الطاقة  وزارة  مع  بالتعاون  واملغرب  لبنان  يف 
مع  آخرها  عدة  مشاريع  نفذت  وهي  واملياه، 
الجهاز املركزي لالحصاء حول تعداد الفلسطينيني 
االدارية يف مرشوع  التنمية  لبنان، ومع وزارة  يف 

عن التحويل الرقمي وااللكرتوين. 
االمني  وكيل  يعرّف  الشاملة  املقابلة  هذه  يف 
لالسكوا  التنفيذي  واالمني  املتحدة  لالمم  العام 
الدكتور محمد عيل الحكيم مبشاريع املنظمة عىل 
لعل  لبنان،  منها  يفيد  والتي  االقليمي  املستوى 
اللبنانية  البحرية  املوانئ  تطوير  مرشوع  ابرزها 
وربطها بشبكات الطرق وسكك الحديد مع بقية 

بلدان املرشق العريب، وصوال اىل الخليج العريب.  
حديثه  يف  االصل  العراقي  الديبلومايس  يقول 
اىل "االمن العام": "نحن نعمل مع وزراء النقل 
بني  الربط  عملية  حول  العربية  املجموعة  يف 
برا  املتوسط  االبيض  والبحر  العريب  الخليج 
وجوا، وخصوصا يف النقل الربي عرب الربط بني 
الطرق  وانشاء  الحديدية  السكك  عرب  البلدان 
بغية توسيع التجارة البينية، ما يعني اتاحة نقل 
البضاعة من الخليج اىل البحر االبيض املتوسط 

يف غضون 24 ساعة".  

كمدير  التي حملتها  التنموية  الرؤية  ما هي   ■
شخصية  وانك  خصوصا  لالسكوا  تنفيذي 

ديبلوماسية عراقية؟
□ الرؤية التي تتبعها االسكوا هي العمل عىل 
تحقيق االزدهار يف منطقة عربية يتمتع سكانها 
بالحرية واملساواة والعدالة االجتامعية والسبل 

جيدا  اعي  لكنني  العيش.  لكسب  املستدامة 
انها  وتواجهها.  املنطقة  تعيشها  التي   الظروف 
ظروف دقيقة وتاريخية تتطلب تضافر الجهود 
 للخروج من االزمات املتتالية والتي اصبحت تؤثر 
يف  كام  اليومية  حياته  يف  العريب  االنسان  عىل 
هذه  تواجه  االسكوا  ان  يف  شك  ال  مستقبله. 
تنموية  سياسات  وضع  خالل  من  التحديات 
آنية وطويلة االمد، وهذا يظهر جليا يف عملها 
استرشاف  صعيد  عىل  املتواصل  جهدها  ويف 
التي  البلدان  اىل  بالنسبة  وخصوصا  املستقبل، 
تعيش االزمات حاليا كفلسطني وسوريا واليمن 
نتائج  من  تعاين  التي  بالبلدان  ناهيك  وليبيا، 
هذه االزمات. تعمل االسكوا بتعاون وثيق مع 
جامعة الدول العربية، وهي الرشيك الرئيس لها، 
ومع منظامت اقليمية اخرى كمجلس التعاون 

الخليجي ومنظمة الوحدة االفريقية.

■ ما هي ابرز املشاريع التي حققتها االسكوا سنة 
2018 يف لبنان تحديدا ويف دول غرب آسيا عموما؟ 

وما هي املشاريع املقبلة؟ 
يف  املتمثلة  املشاريع  من  مجموعة  لدينا   □
االجتامعية  التنمية  يف  وتعزيزها  القدرات  بناء 
ومتكني  الفقر  عىل  والقضاء  واملناخ  واالقتصادية 
الشباب  العمل واعانة  املرأة من دخول ساحات 
اىل  ودخولهم  للعمل  مناسبة  فرص  ايجاد  عىل 
رئيس  فريق  مع  نعمل  املتنوع.  العمل  سوق 
الوزراء يف التنمية املستدامة واجندة 2030 ومع 
والزراعة  والطاقة  االجتامعية  الشؤون  وزارات 
واملرأة والتكنولوجيا. مثة مشاريع اخرى كتحديث 
الصناعة واملبادرة االقليمية لتقييم اثار تغري املناخ 
عىل املوارد املائية يف املنطقة العربية وتعزيز دور 
املرأة. هناك ايضا موضوع الطاقة والنفط، اذ تقوم 

االسكوا حاليا باملساهمة يف تطوير مسح شامل عن 
لبنان،  الوطني يف  الوقود عىل املستوى  استهالك 
من اجل تحديد الخيارات والفرص لتحسني كفاية 
وخطة  اسرتاتيجيا  وضع  يف  تساهم  كام  الطاقة. 
املتعلقة  الصناعات  تكنولوجيا  لتطوير  وطنية 
املشورة  االسكوا  قدمت  كذلك  والغاز.  بالنفط 
استدامة  للنفط حول  العامة  املديرية  اىل  الفنية 
دراسة  مع  الوقود  تعبئة  محطات  يف  الطاقة 
استخدام  المكانية  االقتصادية  الفنية  الجدوى 
الكهربائية  الطاقة  لتوفري  الكهروضوئية  االنظمة 
ملحطات املحروقات يف لبنان والقضايا ذات الصلة. 
االجتامعي.  االنفاق  ملراقبة  مرشوع  ايضا  هناك 
القدرة عىل تقييم فاعلية االنفاق االجتامعي يف 
تلبية حاجات املواطنني امر رضوري بالنسبة اىل 
النتائج  للتأكد من ان سياساتها تحقق  الحكومة 
الصحيح  الطريق  عىل  يسري  البلد  وان  املرجوة، 
واالهداف  املستدامة  التنمية  اهداف  لتحقيق 
اي  لدى  يوجد  ال  اليوم،  حتى  االخرى.  االمنائية 
بلد يف املنطقة العربية آلية شاملة لرصد االنفاق 
االجتامعي الكيل ومكوناته املستهدفة. من اجل 
مساعدة الحكومات عىل تحسني ربط امليزانيات 
ستساعد  االجتامعية،  التنمية  باهداف  العامة 
)االردن  اوىل  كمرحلة  البلدان  من  عددا  االسكوا 
االنفاق  مرصد  انشاء  عىل  والكويت(  وتونس 
االجتامعي، الذي ميكن ان يساعدها عىل تحسني 
التنمية  واهداف  العام  االنفاق  بني  الروابط 
االجتامعية واالهداف الرضيبية الكلية، من خالل 
والنمو  العامة  امليزانيات  بني  الروابط  تحليل 
ومن  املستدامة،  التنمية  واهداف  االقتصادي 
خالل تزويد املوظفني العموميني "االدوات القامئة 
اىل  فعالية.  اكرث  سياسات  لتصميم  االدلة"  عىل 
ذلك، هناك موضوع االدارة والالمركزية، وتجميع 
القدرات  وتدريب  وتحليلها  االحصائية  البيانات 
التنمية  يف  عمل  برامج  واعداد  عليها،  املتطورة 

املستدامة لخدمة اجندة 2030.

■ هل من مشاريع محددة يف مجال النقل؟
الطابع  ذات  املشاريع  االسكوا  بلورت   □

األمني العام لإلسكوا: نعّد مشروعًا  
لربط لبنان والدول العربية بسكك الحديد

وكيل االمني العام لالمم املتحدة االمني التنفيذي لالسكوا الدكتور محمد عيل الحكيم.

االقليمي لربط شبكات النقل العربية بعضها 
ببعض، مثل اتفاق الطرق الدولية يف البلدان 
العربية، واتفاق السكك الحديدية الدولية يف 
البلدان العربية، ومذكرة التفاهم للتعاون يف 
مجال النقل البحري بني الدول العربية والتي 
تشكل اساس مرشوع االسكوا الحايل لصياغة 
رؤية اسرتاتيجية لتطوير النقل املتعدد النمط 
املتوقعة  لبنان  استفادة  العربية.  البلدان  بني 
تطبيق  يف  النجاح  من  تتأىت  املجال  هذا  يف 
التسهيالت  تحقيق  يف  االسكوا  توصيات 
النمط  املتعدد  النقل  خدمات  يف  املتبادلة 
مع البلدان املجاورة، سوريا واالردن والعراق، 
وربطها  اللبنانية  البحرية  املوانئ  تطوير  ويف 
بشبكات الطرق والسكك الحديدية مع بقية 
بلدان املرشق العريب، وصوال اىل الخليج العريب. 
ضمن هذه الرؤية، سيكون لبنان مؤهال ليس 
مهم  كمنفذ  التقليدي  دوره  لتعزيز  فقط 
لواردات البلدان املذكورة من البحر املتوسط 
وشامل اوروبا، وامنا للعب دور مستقبيل اكرث 
الحاصالت  لتجميع  اقليمي  كمركز  اهمية 
قيمتها  وزيادة  االولية  واملواد  الزراعية 
املضافة بالتصنيع والهندسة اللوجستية، ومن 

تمثيل املرأة في الحياة 
العربية  السياسية 

ال يتجاوز %17,2 

عالقاته  من  باالستفادة  تصديرها  اعادة  ثم 
املالية  وتسهيالته  وخرباته  املتميزة  الدولية 
الجهود  ايضا  وهناك  التسويقية.  ومهاراته 
القامئة يف موضوع السالمة عىل الطرق حيث 
يقوم التعاون بني االسكوا والحكومة اللبنانية 
عىل تقوية القدرات الفنية املتعلقة مبوضوع 
النقل  ملشاريع  الداخلية  واملراجعة  النقل 
الدويل،  البنك  قبل  من  للتمويل  املطروحة 
بتحسني  يتعلق  ما  يف  الفني  الدعم  وتقديم 

السالمة املرورية وغريها. 

■ ماذا عن تقييم االسكوا للوضع االقتصادي 
يف لبنان؟

املنطقة  يف  االقتصادي  الوضع  يواجه   □
العربية عموما تحديات عدة. عىل الرغم من 
نسب بطيئة يف النمو، مير الوضع االقتصادي 
اللبناين بنمو بسيط بعدما شهد تحسنا طفيفا 
 2017 عام  يف  االقتصادي  النمو  نسبة  يف 
مقارنة بالسنوات املاضية، مع استقرار نسبي 
رصف  سعر  وتثبيت  والنقدي،  املايل  للوضع 
الدوالر والحفاظ عىل هذا السقف، ما يعطي 
من  ويخفف  للمستثمرين  اكيدة  ضامنات 
االثار التضخمية يف املدى القريب عىل االقل. 
فيواجه  االقتصادية،  الَحوَكمة  اما من منظور 
لبنان تحديات عدة، منها نقص يف فرص عمل 
يف  عال  وتركيز  البلد،  يف  املتعلمني  اللبنانيني 
اسواق القطاعات املهمة مثل القطاع املرصيف. 
اقتصاديات  يواجه  الذي  الكبري  التحدي 
القطاع  تطوير  يف  يكمن  العربية  البلدان 
ونساء،  رجال  الشباب  الستيعاب  الخاص 
حاجات  مع  التعليم  مواكبة  عدم  اىل  اضافة 
التكنولوجيا  مجاالت  يف  وخصوصا  السوق 
الصناعي  الذكاء  مثل  والحديثة،  املتطورة 
الطبية  االجهزة  وصناعات  نتوورك  والسايرب 

والهندسية وسواها.
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السفارة  مع  بالتعاون  االسكوا  اطلقت   ■
من  الالجئات  لخدمة  جديدا  مرشوعا  االيطالية 
للمخاطر يف  املعرضات  والفتيات  والنساء  سوريا 
املجتمعات املضيفة، ماذا عن هذا الربنامج ومع 

من تتعاونون فيه؟
تدريبية  قدرات  بناء  مرشوع  تنفيذ  يتم   □
ملساعدة الالجئات السوريات والنساء املهمشات 
ومرص  لبنان  من  كل  يف  املضيفة  املجتمعات  يف 
مع  بالتعاون  يقدم  الربنامج  واالردن.  وسوريا 
يسهم  وهو  االمنايئ  للتعاون  االيطالية  الوكالة 
البرشية  القدرات  بناء  امرأة عىل  تدريب 75  يف 
من  محلية  جمعيات  مع  بالتعاون  السورية 
الالجئات  من  رائدات  ونساء  املدين  املجتمع 
السوريات لبناء قدراتهن عند العودة اىل مدنهن 

ومجتمعاتهن املحلية.

■ هل اعددتم اية دراسة عام يكبده اللجوء يف 
رصاع  بؤر  وجود  مع  وخصوصا  آسيا  غرب  دول 

جمة؟
بعنوان   2015 سنة  دراسة  االسكوا  اعدت   □
القرسية  للهجرة  واالقتصادي  االجتامعي  "االثر 
والفرص  التحديات  املضيفة:  املجتمعات  عىل 
من  تتابع  وهي  العربية".  املنطقة  اىل  بالنسبة 
خالل الدراسة والتحليل هذا املوضوع عرب االعداد 
بالتداعيات  يعنى  اقليمي  مرصد  النشاء  حاليا 
القرسي.  للنزوح  االمد  والطويلة  البعد  املتعددة 
الدولية  الهجرة  "تقرير  االسكوا  اصدرت  كذلك 
لعام 2015: الهجرة والنزوح والتنمية يف منطقة 
الهجرة  منظمة  مع  بالتعاون  متغرية"،  عربية 
الدولية ومع منظامت اقليمية اخرى. يبحث هذا 
التقرير يف ظاهرة الهجرة القرسية يف العامل العريب 
كوجه بارز من وجوه الهجرة يف املنطقة ويف االثار 
االقتصادية واالجتامعية لها. ويحتوي عىل الكثري 
من االحصاءات والتحليالت املهمة، وهو متوافر 
العربية  باللغتني  لالسكوا  االلكرتوين  املوقع  عرب 
https:// االيت:  الرابط  زيارة  ومتكن  واالنكليزية 

bit.ly/2MskNN0

املستدامة  التنمية  مرشوع  اهداف  هي  ما   ■
السورية الذي اطلقته االسكوا قبل اعوام، خصوصا 
وان االسكوا تعمل ايضا عىل مستوى السياسات 

االقتصادية واالجتامعية؟
العادة  السورية  املستدامة  التنمية  برنامج   □

العربية يف  املرأة  نسبة مشاركة  ان  ال شك يف   □
التنمية االقتصادية ومتثيلها السيايس متدنية مقارنة 
ببقية مناطق العامل. االرقام املتوافرة لدينا تشري اىل 
ان نسبة مشاركة املرأة يف سوق العمل ال تتجاوز 
20,9% يف العامل العريب، بينام تبقى نسبة متثيلها يف 
الحياة السياسية تراوح يف حدود 17,2%. عىل الرغم 
من اننا نرى اشكاال جديدة من املشاركة ولكنها ال 
تزال خجولة، كاملشاركة يف الحوارات الوطنية او يف 
لجان كتابة الدستور. اما بالنسبة اىل العنف ضد 
املرأة فاملنطقة تشهد تزايدا يف هذا املجال، سواء 
العام. كل ذلك بسبب االضطرابات  او  يف الخاص 
املنطقة.  تشهدها  التي  والرصاعات  السياسية 
املرأة  للنهوض بوضع  العربية  الدول  بهدف دعم 
دراسات  باعداد  االسكوا  تقوم  املجاالت،  هذه  يف 
االقتصادية  النساء  اوضاع  عىل  للوقوف  تحليلية 
واالجتامعية يف هذه البلدان. متنح هذه الدراسات 
الفرصة اىل صانعي القرار يف الدول العربية للنظر 
اىل الصورة الكربى عىل مستوى االقليم، كام تسمح 
باتاحة الفرص لالطالع عىل التجارب الناجحة والبناء 
عليها يف دعم املرأة العربية. وتصمم االسكوا بعض 

االقليمي.  املستوى  عىل  الدول  لخدمة  املشاريع 
عىل سبيل املثال، تنفذ االسكوا حاليا اول مرشوع 
ضد  للعنف  االقتصادية  التكلفة  لتقدير  اقليمي 
املرأة، وتقوم بتنفيذه حاليا فلسطني ولبنان وتونس، 
االسكوا  تتمتع  العراق.  يف  قريبا  العمل  وسيبدأ 
لبنان  يف  املرأة  شؤون  وزارة  مع  مميزة  بعالقة 
والهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية. فقد قدمت 
الدعم لوضع خطة العمل الوطنية للفرتة 2016 ـ 
الوطنية حول  للهيئة  التدريب  2018. كام وفرت 
ادوات تعزيز العدالة االجتامعية وآلياتها، فضال عن 
تعزيز دور املجتمع املدين يف تنفيذ اجندة 2030 

واهداف التنمية املستدامة.

قانونا  ملزمة  املستدامة  التنمية  اهداف  هل   ■
للبنان وسواه؟ وماذا تتوقعون ان تتخذ الحكومات 

من سياسات لتطبيقها؟
تنفيذ اهداف  الدول، ملتزم  لبنان، كغريه من   □
السيايس  التزامه  من  انطالقا  املستدامة  التنمية 
الدول االعضاء  التي توافقت عليها  اجندة 2030 
باالجامع.  املتحدة  لالمم  العمومية  الجمعية  يف 
هناك فوائد رئيسية يجنيها لبنان من انخراطه مع 
املجتمع الدويل يف هذه العملية التنموية الشاملة 
وخططه  اجندته  استكامل  نحو  به  تدفع  والتي 
متكامل  منظور  من  املستدامة  للتنمية  الوطنية 
االعضاء  الدول  سائر  مع  كبري  بشكل  ومتقاطع 
يف االمم املتحدة. ال شك يف ان اقدام لبنان عىل 
تقديم استعراضه الوطني الطوعي لالمم املتحدة 
خالل املنتدى السيايس الرفيع املستوى الذي عقد 
يف نيويورك يف متوز 2018، يعترب خطوة جدية يف 
اتجاه امليض قدما يف تنفيذ هذه االجندة ومتابعتها. 
تعمل االسكوا مع الدول العربية مبا فيها لبنان عىل 
مواءمة اسرتاتيجياتها الوطنية وسياساتها القطاعية 
مع روح اجندة 2030 ومبادئها واهدافها االمنائية، 
وبرنامجها  دولة  كل  اولويات  االعتبار  يف  اخذة 
التنموي الوطني. وهي تدعم جهود الدول العربية 
الرشاكات  ودعم  املالية  التخفيضات  ايجاد  يف 
كالبنك  املالية  واملؤسسات  املدين  املجتمع  مع 
الخاص  للتنمية والقطاع  والبنك االسالمي  الدويل 
للمساعدة يف تنفيذ اهداف االجندة التي تساهم 
عادلة  تنمية  نحو  العربية  املجتمعات  نهوض  يف 
وشاملة، اجتامعيا واقتصاديا. كذلك تعمل االسكوا 
مع رشيكها جامعة الدول العربية بشكل متواصل، 

لدفع عملية التنمية املستدامة وتنفيذ اهدافها.

التكنولوجيا  استخدام  عىل  ايضا  بريوت  توافق 
لدرء النزاعات والحد من مخاطر الكوارث وتوفري 
االستدامة البيئية. علام ان الدورة اتخذت قرارات 
لسياسات  العريب  املركز  كانشاء  مهمة  اخرى 
الشعب  ودعم  العربية،  املنطقة  يف  املناخ  تغري 
الفلسطيني عىل مستوى املؤسسات الفلسطينية 
من  التي  والربامج  السياسات  تطوير  بهدف 
اضافة  االحتالل ومامرساته.  اثر  الحد من  شأنها 
االقتصادية  التداعيات  وتوثيق  اىل رصد وتحليل 
واالنتهاكات  االرسائييل  لالحتالل  واالجتامعية 
الدويل  وللقانون  الفلسطيني  الشعب  لحقوق 
الخصوص.  هذا  يف  الدورية  التقارير  وتقديم 
يتعلق  ما  يف  الحقائق  تقول  ستظل  االسكوا 

مبصلحة املنطقة العربية.

■ يعترب موضوع متكني املرأة وادماجها يف القوة 
هدفا  واالقتصادي  السيايس  العمل  ويف  العاملة 
العنف  رئيسيا لالسكوا وكذلك موضوع مكافحة 
لبنان  يف  نشاطكم  عىل  اضاءة  من  هل  ضدها، 

ودول غرب آسيا؟

من  االفادة  عىل  السوريني  ملساعدة  هو  االعامر 
حيث  دمشق  ازور  سوف  قريبا  االسكوا.  تجربة 
التنمية  عىل  املختصة  الجهات  مع  سنتعاون 
املستدامة والتعرف اىل اولويات السوريني يف اعادة 
االعامر. من املعروف ان سوريا عضو يف االسكوا، 
لذا نحن ندعو املسؤولني الرسميني السوريني كام 
لبنان.  يف  مؤمتراتنا  يف  املشاركة  اىل  دوما  الخرباء 
هنا اود االشارة اىل املساعدة الدامئة التي يقدمها 
ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير 
لنا يف تسهيل سامت الدخول لالخوان السوريني 

املسؤولني كام لجميع املشاركني.

■ هل من تعاون محدد مع االمن العام اللبناين؟
قضيتني.  يف  اللبناين  العام  االمن  مع  نتعاون   □
فقد قررت منذ وصويل اىل بريوت )قبل عام( عىل 
تحويل معظم االجتامعات والندوات االقليمية اىل 
العاصمة اللبنانية، ألن بريوت هي الحاضنة لالسكوا 
للمساعدة  اللبناين  العام  االمن  اىل  تحتاج  لكنها 
وخصوصا  االخوة  لبعض  الدخول  سامت  يف 
الفلسطينيني والليبيني عند الحاجة. اما االمر الثاين 
فيتعلق بأمن االسكوا، ونحن عىل اتصال دائم مع 
االمن العام لضامن امن املوظفني. اشري هنا اىل ان 
اوىل زيارايت يف بريوت كانت للمدير العام لالمن 
العام اللواء عباس ابراهيم وكان لقاء ممتازا. اود 
االفادة من هذه املناسبة لتوجيه الشكر والتقدير 
لجهود اللواء ابراهيم الشخصية، كذلك للعاملني 
الدخول  سامت  منح  مهمة  تسهيل  عىل  معه، 
لحضور  العربية  الدول  مختلف  من  للمشاركني 

جلسات وورش عمل يف االسكوا.

■ ما هي ابرز نتائج الدورة الوزارية الـ30 لالسكوا؟
التي  الدورة  االسكوا يف ختام هذه  اعتمدت   □
افتتحها فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العامد 
ميشال عون، "توافق بريوت حول التكنولوجيا من 
اجل التنمية املستدامة يف املنطقة"، اىل مجموعة 
قرارات لرفعها اىل املجلس االقتصادي واالجتامعي 
بريوت  توافق  يركز  بها.  علام  لالحاطة  او  لبتها 
الظروف  وفق  املكيفة  التكنولوجية  النظم  عىل 
يف  والسياسية  والبيئية  واالقتصادية  االجتامعية 
البلدان العربية والقادرة عىل استقطاب االستثامر 
التي  املتطورة  التعليم  مثال. كام يركز عىل نظم 
تدعم تأمني فرص العمل، والسيام للشباب، وعىل 
االدماج االجتامعي لالشخاص ذوي االعاقة. ويركز 

نتعاون مع ايطاليا على 
تدريب الالجئات السوريات

لالسكوا دور في تعداد 
الفلسطينيني الالجئني 

تقدير كبير للواء عباس 
لتسهيل عملنا ابراهيم 

تعاوننا وثيق مع وزارة الطاقة واملياه
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تواصل  وسيلة  الديبلوماسية  الحقيبة  متثل 
الخارج.  يف  وسفاراتها  الخارجية  وزارة  بني 
القرن  ستينات  يف  التواصل  هذا  تنظيم  بدأ 
فيينا  مبعاهديت  العمل  رسيان  عند  الفائت 
حينها  والقنصلية.  الديبلوماسية  للعالقات 
رائجة،  الحديثة  االتصال  وسائل  تكن  مل 
حرصا  واالتصاالت  املراسالت  فاستندت 
واالتصاالت  والشيفرة  الكتايب  التحرير  اىل 

والالسلكية.  السلكية 
سفراء  منتدى  عضو  املتقاعد  السفري  يصف 
الديبلوماسية  الحقيبة  الخوري  قزحيا  لبنان 
املراسالت  فيه  توضع  الذي  "الوعاء  بانها  

للدولة". الرسمية 
تنص معاهدة فيينا للعالقات الديبلوماسية 
الصادرة يف 1961/4/18 )انضم اليها لبنان 
بقانون رقم 17 صدر بتاريخ 1970/12/26( 
الدولة  "تجيز  اآليت:  عىل   27 املادة  يف 
لجميع  االتصال  حرية  لديها  املعتمد 
الحرية،  هذه  وتصون  الرسمية  االغراض 
ويجوز للبعثة عند اتصالها بحكومة الدولة 
االخرى  وقنصلياتها  وبعثاتها  املعتمدة 
الوسائل  جميع  تستخدم  ان  وجدت  اينام 
الديبلوماسيون  الرسل  ذلك  مبا يف  املناسبة 
والرسائل املرسلة بالرموز او بالشيفرة. وال 
واستخدام  تركيب  للبعثة،  ذلك  مع  يجوز 
الدولة  يريض  ال  السليك  ارسال  جهاز 

لديها". املعتمدة 
الحصانة  الديبلوماسية هي  الحقيبة  مييز  ما 
السفري  يرشحها  والتي  بها  تتمتع  التي 
الخوري بـ"حفظ حق الدولة بالقيام مبهامتها 
عرب ممثليها السياسيني، اي الديبلوماسيني يف 

الخارج من دون معوقات".
ابرز  العام"  لـ"االمن  الخوري  السفري  يلخص 

الديبلوماسية: التي تحكم الحقيبة  القواعد 

للحقيبة  معني  حجم  من  "ليس  1ـ 
"حقيبة"  تسمى  انها  صحيح  الديبلوماسية. 
متباينة  واحجاما  اشكاال  تتخذ  قد  لكنها 
كتبا(  تحوي  "كرتونة"  مثال  تكون  )قد 
تحويها.  التي  الطرود  عدد  يحد  يشء  وال 
ما  طرد  كل  يحمل  ان  هو  الوحيد  الرشط 
فتكون  ديبلوماسية،  حقيبة  انه  اىل  يشري 
ديبلوماسية  حقيبة  بأنه  اليبل،  اشارة  عليه 
اىل  اللبنانية  الخارجية  وزارة  من  موجهة 
السفارة اللبنانية يف بلد ما. يف لبنان توضع 
مشدود  بخيط  يربط  "شادر"  يف  الحقائب 
بشكل محكم وتوضع االشارة املكتوبة عليه 
ديبلوماسية،  كحقيبة  هويته  تحدد  والتي 
ويوضع خيطان لتثبيت الشمع االحمر عىل 
"مررصص"  وتغلق برشيط  املذكورة  االشارة 

ويتم كبسها.
يف  الديوان  مديرية  عادة  العمل  هذا  تنجز 
دائرة  يف  وتحديدا  اللبنانية  الخارجية  وزارة 
مع  تختص  التي   الديبلوماسية  الحقيبة 

دائرة الربيد باملراسالت. 
الرسمية  املراسالت  تكون  ان  يشرتط  2ـ 
جميع  الرسمية  باملراسالت  ويقصد  مصونة، 
وبوظائفها.  بالبعثة  املتعلقة  املراسالت 
املراسالت  هذه  تنقل  التي  الحقيبة  حصانة 
مطلقة، فال يجوز فتح الحقيبة الديبلوماسية 

او حجزها.
3 ـ يجوز ان يعهد يف الحقيبة الديبلوماسية 
املقرر  التجارية  الطائرات  احدى  ربان  اىل 
املباحة،  الدخول  موانئ  احد  يف  هبوطها 
رسمية  وثيقة  الربان  هذا  تزويد  ويجب 
منها  تتألف  التي  الطرود  عدد  تبني 
يعترب  ال  لكنه  الديبلوماسية،  الحقيبة 
رسوال ديبلوماسيا بل خاصا. ويجوز للبعثة 
الحقيبة  لتسلم  افرادها  احد  ايفاد  ايضا 

تحقيق

الحقيبة الديبلوماسية: وعاء 
مراسالت الدولة بأعلى درجات الحصانة

فرضت معاهدة فيينا حرمة خاصة تتعلق باالتصاالت واملراسالت الديبلوماسية التي تقوم بها البعثة الديبلوماسية يف بلد معني، 
وحسمت الحصانة املطلقة لرسية هذه املراسالت مبا فيها الحقيبة الدبلوماسية، تسهيال لعمل البعثة وتحقيقا الغراضها الرسمية  

ومبارشة. حرة  بصورة  الطائرة  ربان   من 
 هل يف االمكان ان متر الحقيبة الديبلوماسية 
السفري  "السكانر"؟ يقول  التفتيش  عرب آالت 
الخوري: "ليك تتجنب الدولة هذا االمر، واذا 
كانت الرسالة تحظى اهمية استثنائية، يحق 
ان  باليد عىل  الطائرة  ربان  اىل  تسليمها  لها 
ومفوض  معنّي  مندوب  املطار  يف  يتسلمها 
عنرب  عىل  متر  ال  يك  اللبنانية،  السفارة  من 

السكانر".
ويشدد عىل رضورة "ان تحمل الطرود التي 
عالمات  الديبلوماسية  الحقيبة  منها  تتألف 
ان  يجوز  وال  طبيعتها،  تبني  ظاهرة  خارجية 
تحتوي اال عىل الوثائق الديبلوماسية واملواد 

املعدة لالستعامل الرسمي".
الديبلومايس"  "الرسول  بحامية  الدولة  تقوم 
يف اثناء قيامه بوظيفته عىل ان يكون مزودا 
وثيقة رسمية تبني مركزه وعدد الطرود التي 
ويتمتع  الديبلوماسية،  الحقيبة  منها  تتألف 
الية  اخضاعه  يجوز  وال  بالحصانة  شخصه 

صورة من صور القبض واالعتقال.
تعيني  للبعثة  او  املعتمدة  للدولة  يجوز 
هذه  يف  وترسي  خاص،  ديبلومايس"  "رسول 
 27 املادة  من   5 الفقرة  احكام  ايضا  الحالة 
رسيان  وينتهي  فيينا،  معاهدة  يف  املذكورة 
هذا  مثل  بقيام  فيها  املذكورة  الحصانات 
الرسول بتسليم الحقيبة املوجودة يف عهدته 

اىل املرسل اليه.
القنصلية  للعالقات  فيينا  معاهدة  ذكرت 
تحكم  عدة  قواعد   1974/4/24 يف  الصادرة 

الحقيبة القنصلية ابرزها انه: 
وال  القنصلية  الحقيبة  فتح  يجوز  ال  ـ   1
السلطات  لدى  كان  اذا  اما  احتجازها. 
جدية  اسباب  املضيفة  الدولة  يف  املختصة 
القنصلية  الحقيبة  بأن  االعتقاد  اىل  تدعو 

هذا اقىص ما ميكن ان تفعله الدولة املضيفة، 
رىض  دون  من  الحقيبة  فتح  ميكنها  ال  لكن 

الديبلومايس. املندوب 
الخارجية  وزارة  تاريخ  شهد  هل 
بالحقيبة  تتعلق  معينة  مشاكل  اللبنانية 

الديبلوماسية؟
الخوري وقائع عدة من خالل  يروي السفري 
االدارية  الشؤون  لدائرة  كمدير  خربته 
وكانت  و2007،   2003 عامي  بني  واملالية 
الحقيبة  شؤون  ادارة  آنذاك  مولجة  الدائرة 

الدبلوماسية. 
مهمة  مشاكل  حدوث  اذكر  "ال  يقول: 
بسبب االنضباط والحزم الكاملني. يف احدى 
معروفة  لبنانية  شخصية  قصدت  املرات 
خاصة  طرود  ارسال  طالبة  الدائرة  رئيسة 
رفضت  راجعتني  وملا  فرفضت  اليابان،  اىل 
الوزير  الشخصية  قصدت  بحزم.  بدوري 
بأن  افهامها  وتم  ذاته،  الجواب  فسمعت 
لشؤون  تستخدم  ال  الديبلوماسية  الحقيبة 

شخصية". 
هل اثرت وسائل االتصال الحديثة عىل دور 
الحقيبة الديبلوماسية؟ يشري اىل ما يحدث 
اثرت  الحديثة  التواصل  وسائل  "ان  حاليا 
عىل  وليس  برمته  الديبلومايس  العمل  عىل 
ادت  فهي  فحسب.  الدبلوماسية  الحقيبة 
يستغني  املسؤولني  بني  مبارش  تواصل  اىل 
يعتمد  السفارات.  عرب  املرور  عن  احيانا 
عرب  نصية  رسائل  ارسال  مثال  اليوم  البعض 
الهاتف ومراسلة دول ووزارات خارجية عرب 
ان ال تحوي ارسارا.  االلكرتوين رشط  الربيد 
اليوم  معتمدا  ليس  االلكرتوين  الربيد  لكن 
كوثيقة رسمية الن ال امكان للتوقيع. هذه 
كان  السابق  يف  ما،  حد  اىل  تؤثر  الوسائل 
ويودعها  املراسالت  يتسلم  من  هو  السفري 
اىل وزارة الخارجية او اىل االدارة املختصة، 
وتفاصيلها  العالقات  ماهية  يعرف  فكان 
بلده،  فيها  ميثل  التي  والدولة  دولته  بني 
الخارجية  وزارات  يف  نظراءه  يناقش  وكان 
ميكن  حني  يف  دائم.  شخيص  تواصل  عرب 
حاليا ان ال ترسل وزارة الخارجية عرب الربيد 
االلكرتوين نسخة اىل سفارتها يف البلد الذي 
تراسله يف تجاوز لدور السفارات، وهذا امر 

ممكن ان يحصل". 

مارلني خليفة
@marlenekhalife

واملواد  والوثائق  املراسالت  غري  عىل  تحتوي 
املشار اليها يف الفقرة 4 من هذه املادة، فانه 
يحق لها ان تطلب فتح الحقيبة يف حضورها 
)من  املوفدة  الدولة  عن  مفوض  ممثل  من 

واذا  ديبلوماسيا(.  يكون  ان  املستحسن 
مثل  اجازة  املوفدة  الدولة  سلطات  رفضت 
اعادة  املضيفة  للدولة  فيحق  الطلب،  هذا 

الحقيبة اىل محل مصدرها. 

السفري املتقاعد وعضو منتدى سفراء لبنان قزحيا الخوري.

وتطورها  نشأتها  "الديبلوماسية،  كتابه  الشامي يف  الدكتور عيل  االسبق  الخارجية  وزير  يروي 
وقواعدها ونظام الحصانات االمتيازات الديبلوماسية"، ان االتحاد السوفيايت السابق قطع عالقاته 
الحقيبة  حاميل  منع  الكوبية عىل  السلطات  ارصار  بسبب  عام 1952  كوبا  مع  الديبلوماسية 

الديبلوماسية من دخول هافانا قبل فتحها وتفتيشها.
يقول الشامي يف معرض الحديث عن تفتيش الحقيبة وعدم جواز مس حصانتها "ان اخضاع 
املادة  27، ولكن هذا  الذي تحظره  التفتيش  الكرتوين خارجي هو نوع من  الحقيبة لتصوير 
التصوير االلكرتوين ال ميكن ان يؤدي اىل كشف ارسار الحقيبة واالطالع عليها، بل للتأكد من ان 
املواد التي تحويها الحقيبة هي مواد معدة لالستعامل الرسمي وليس لغري ذلك. اذا حصل وتأكد 
امر احتوائها عىل مثل هذه املواد ال يحق فتح او حجز الحقيبة الديبلوماسية، بل الطلب بسحبها 

واعادتها اىل مصدرها". 
يضيف: "اما من جهة اخرى فيمكن ان تلجأ السلطات املحلية اىل مراقبة الحقيبة الديبلوماسية 
وفتحها بالطرق الرسية، اي من خالل طريقة االستخبارات املتطورة جدا، وذلك عىل الرغم من ان 
بعض السفارات تستعمل وسائل متطورة جدا يف تغليف وتحضري الحقيبة الدبلوماسية ملواجهة 

عمليات التجسس ووسائلها الحديثة، وذلك ملنع الحصول عىل االرسار واالغراض داخلها". 
ويويص الشامي مبراجعة ملف مجلة "النهار العريب والدويل" تاريخ 1985/11/18 الذي يعرض 
الفرنسية يف  االستخبارات  لجهاز  السابق  االول  املسؤول  فانفيل،  لوروا  الكولونيل  العرتافات 
عهد الجرنال شارل ديغول، الذي عرض كيف يتم كشف ارسار الحقائب الديبلوماسية بوسائل 

التجسس الحديثة.

وسائل تجسس حديثة تكشف
اسرار الحقيبة الديبلوماسية
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تحقيق

اضافت ازمة السري يف لبنان هامً اىل سلسلة هموم اللبنانيني، بعدما فقدت عائالت 
اعز ابنائها يف حوادث مروعة نتيجة تجاوز القوانني، سواء عن جهل او عن تهور او 
تجاهل اصول القيادة. ملا قيل ان "القيادة فن وذوق" فرض القول وضع قواعد صارمة 

يلتزمها السائق حفاظا عىل حياته وحياة االخرين 

اىل  قاد  كبريا  استحقاقا  عّدت  املشكلة  هذه 
املرورية،  للسالمة  الوطني  املجلس  تأسيس 
ثقافة  وتعزيز  القوانني  تطوير  اىل  سعيا 
الوطني  املجلس  رس  امني  واستغرب  القيادة. 
ان  سالمة  رمزي  الربوفسور  املرورية  للسالمة 
اللبنانية مل  الدولة  املؤسسات يف  تكون بعض 
تشعر بوجوده، عىل الرغم من مرور سنوات 
هو  املجلس  ان  اىل  ولفت  تأسيسه.  عىل 
"مجلس وزراء مصغر" اوكلت اليه كل القضايا 
باملراقبة  واالرشاف عىل عمل جميع  املتصلة 
التي  املرشفة  والخاصة  الحكومية  الهيئات 

تعنى بشؤون السري والسالمة املرورية.   
انجزه،  الذي  وما  املجلس  هذا  هو  ما  عليه، 
والفريق  الرس  امني  به  يقوم  الذي  الدور  وما 

املعاون، وما هي خططه املستقبلية؟ 

■ انىشء املجلس االعىل للسالمة املرورية يف 
العام 2015 تزامنا مع صدور قانون السري. ما 

هي صالحية هذا املجلس وما دوره؟
للسالمة  االعىل  املجلس  ان  القول  ميكن   □
مجلس  هو  انشائه،  قانون  مبوجب  املرورية، 
ويضم  الحكومة،  رئيس  يرأسه  مصغر  وزراء 
كام يف دول العامل وزراء الداخلية والبلديات، 
والتعليم  الرتبية  والنقل،  االشغال  العدل، 
حددها  فقد  صالحياته،  عن  اما  العايل. 
عمل جميع  واالرشاف عىل  باملراقبة  القانون 
والتي  املرشفة  والخاصة  الحكومية  الهيئات 
هذا  املرورية.  والسالمة  السري  بشؤون  تعنى 
املدعو  فاملجلس  التفاصيل  يف  اما  املبدأ،  يف 
ولديه  اشهر،  ثالثة  كل  دوري  اجتامع  اىل 
مسؤوليات اخرى تتصل بتطوير قانون السري 
تعليم  واصول   1969 العام  منذ  به  املعمول 

املكاتب  وتطوير  االلية،  املركبات  قيادة 
لتتحول  ومواكبتها  القيادة،  لتعليم  املعتمدة 
كل  القانونية.  الرتاخيص  تعطي  مدارس  اىل 
القضايا املتصلة بقانون السري والسالمة العامة، 
والتنفيذية،  واملالية  االدارية  جوانبها  من 
تحتاج اىل اصالحات لتواكب تطورات العرص 
والتقنيات الحديثة. فأي تعديل او اعادة نظر 
يف غرامات السري والرسوم يجب ان تحال عىل 
لدى  اقرارها  قبل  فيها،  الرأي  البداء  املجلس 
تتعود  مل  الواقع،  يف  لكن،  املختصة.  املراجع 
املجلس  وجود  عىل  واملؤسسات  السلطات 
ودوره ومهامته. حال الالاستقرار التي عاشتها 
البالد منذ اقراره يف العام 2015 يف اثناء فرتة 
الشغور الرئايس، ومن بعده يف مراحل تشكيل 
الضيقة  االعامل  ترصيف  وحال  الحكومات 
التي نعيشها اليوم، تنعكس عىل كل يشء. اىل 
ذلك، امامنا اعامل كثرية، وهي تتصل باملناهج 
القانونية  واملكاتب  املدارس  يف  الخاصة 
مضافة  بها،  الخاصة  الرضورية  والتجهيزات 
نحتاج  التي  املتقدمة  البرشية  املهارات  اىل 
اليها  كلها، عدا عن مواد االمتحانات النظرية 
نحن  كذلك  بعد.  تكتمل  مل  التي  والتطبيقية 
يف حاجة اىل تطوير التأمني االلزامي وتوحيد 
التي  الضامنات  وتوسيع  التامني،  بوليصة 
املدربني  قدرات  وتعزيز  السائق،  يستحقها 
تطوير  عن  عدا  والخرباء،  السري  قانون  عىل 
خدمات الضامن وانشاء وحدة املرور يف قوى 
االمن الداخيل. يف اختصار نحن يف حاجة اىل 
العناوين  هذه  كل  تتناول  جديدا  نصا   120
وتفاصيلها، منها ما يتصل بتأمني البيئة اآلمنة 
لتعليم القيادة للمواطنني وذوي االحتياجات 
الطريق  اعتامد  مثال  تفرض  االصول  الخاصة. 

عىل  والتدريب  السالمة  من  للتثبت  العامة 
يف  متوافر  هذا  فهل  واصولها.  اآلمنة  القيادة 
غري  الخانقة وحال طرقاتنا  السري  ظل زحمة 

السليمة.

امضيتم  وكيف  اذا؟  تنتظرونه  الذي  ما   ■
واليوم،  املجلس  تشكيل  بني  الفاصلة  املرحلة 

وما هي االنجازات التي حققتموها؟ 
وما  كامال  القانون  هذا  تطبيق  حني  اىل   □
مل  وآليات  ومراسيم  قرارات  من  اليه  يحتاج 
تكتمل بعد، مل نتوقف عن العمل طيلة هذه 
الفرتة. لجأنا اىل ما هو ممكن من مشاريع يف 
الروتني االداري. عىل هذه  معزل عام يفرضه 
التعاون  برامج  من  الكثري  نفذنا  الخلفيات 
والرسمية  الخاصة  واملدارس  البلديات  مع 
التفويض  الرس  امانة  ونالت  والجمعيات، 
بذلك. نحن اليوم يف صدد تنفيذ برنامج يحّول 
للسالمة  منوذجية  مدينة  اىل  زحلة  مدينة 
وتوفري  تدريب رشطتها  يعتمد عىل  املرورية، 
التجهيزات الخاصة باملشاة ومواقف السيارات 
نشارك  ايضا  طرابلس  يف  العام.  النقل  ونظام 
يف تنظيم ماراتونها السنوي. عدا عن املشاركة 
وتوفري  واشاراتها  السري  حركة  تنظيم  اعادة 
الخاصة.  االحتياجات  ولذوي  للمشاة  ممرات 
بعلبك  يف  شاب   200 دربنا  اننا  انىس  وال 
نفذنا  كام  املرورية.  للسالمة  سفراء  ليكونوا 
السالمة  عىل  بالتدريب  تتعلق  عدة  مشاريع 
مناطق  يف  ومدارس  بلديات  يف  املرورية 
اداراتها  مع  بالتعاون  لبنان،  من  مختلفة 
وطالبها بهدف املزيد من الثقافة عىل السالمة 
بالنسبة اىل تدريب  املرورية والقيادة. كذلك 
وسالمة  اآلمنة  القيادة  عىل  الباصات  سائقي 
النقل املدريس. عملنا ايضا عىل تنفيذ برنامج 
توزيع 100 حافلة عىل املدارس الرسمية التي 
وزارة  اوصت  كام   ،USAID من كهبة   اتت 
الرتبية يف اعقاب املؤمتر الخاص الذي نظمناه 

للتدريب عىل سالمة النقل املدريس. 

■ هل اكتمل الجهاز االداري يك تتمكنوا من 
القيام باقل ما ميكن انجازه؟

□ مل تكتمل بعد الهيكلية االدارية التي نحتاج 
قال  القانون  القانون.  عليها  نص  كام  اليها 
اداري  جهاز  يعاونه  متفرغ  رس  امني  بتعيني 
والسالمة  السري  شؤون  يف  متخصص  وتقني 
مساعد  بتعيني  اليوم  اىل  واكتفي  املرورية، 

ميشال  الداخيل  االمن  قوى  يف  الرائد  هو  يل 
موازنة  لنا  اقرت  االداريني.  وبعض  مطران 
للغاية،  معقدة  رصفها  طريقة  لكن  جيدة 
لتنفيذها  عدة  اشهر  اىل  معاملة  كل  وتحتاج 
ورصفها. لذا ميكنني القول اننا مل نتمكن بعد 
بنا،  نيطت  التي  باملهامت  بعد  االقالع  من 
مجموعة  اىل  ونسعى  الوقت  نحسب  لكننا 

من الربامج كام ارشت سابقا من اجل توسيع 
الخدمات الخاصة بالسالمة املرورية.

■ ما هي الربامج املستقبلية التي تستعدون 
لها؟

يتصل  ما  اىل مهامتنا يف االرشاف عىل كل   □
به،  نهتم  الذي  والقانوين  االداري  بالعمل 
الصدامات  ضحايا  عدد  خفض  اىل  نسعى 
املرورية، واقرتاح ما ميكن اتخاذه من اجراءات 
والبلديات.  االمنية  القوى  تنفذها  ان  ميكن 
العام  يف  السري  قانون  تنفيذ  يف  املبارشة  بعد 
2015، انخفضت حوادث السري وانحرس عدد 
اكرث  يدم  مل  لالسف،  ويا  االمر  لكن  الضحايا. 
من ثالثة اشهر قبل ان يجّمد تطبيق القانون، 
ونعود تاليا اىل ما نحن عليه اليوم من فوىض 

وغياب للقانون.

■ هل تعتقد ان عدد مفارز السري الـ17 كاف 
لتطبيق القوانني وتنظيم السري يف لبنان؟

باستثناء  بالتأكيد.  كافيا  ليس  املفارز  □ عدد 
ما هو  اآلليات  االداريني وسائقي  العسكريني 
عدد العنارص املنترشين عىل االرض؟ فهل يف 
القانون  تطبق  ان  املجموعات  هذه  امكان 
ننَس ال  املخالفني وردعهم؟ وان  وتتوىل رصد 
مجموعات  بتدريب  اوىص  القانون  ان  ننىس 
هذا  لتعزيز  املناهج  يف  النظر  وباعادة  اكرب، 
قوى  معهد  يف  فرع  انشاء  فيتم  االختصاص، 
االمن يف الوروار يشبه الفرع الذي تأسس يف 
الجامعة اليسوعية يف بريوت يف العام 2012، 
املتخصصني  من  نخبة  اليوم  اىل  خّرج  والذي 
يف  كضباط  التحقوا  الذين  املرورية  بالسالمة 
اننا  القول  عليه ميكنني  الداخيل.  االمن  قوى 
وبالتعاون مع مدير هذا املعهد سنطلق قريبا 
االدارية  مقوماته  توفري  بعد  االختصاص  هذا 

والتعليمية والقانونية. 

امانة  لتعزيز  تقرتحه  الذي  ما  اختصار،  ■ يف 
الرس واطالق عملها؟

للرس،  امينا  تعييني  عىل  اشهر  ثالثة  بعد   □
من  سلة  االول  الفصيل  التقرير  يف  اقرتحت 
اىل  تزال صالحة  التي ال  االجراءات الرضورية 

باكامل  تبدأ  طريق  خريطة  وهي  اليوم. 

جورج شاهني

وضعت االمانة العامة للمجلس الوطني للسالمة املرورية دراسة ميدانية لبريوت االدارية، 
والتقاطعات  املناطق  واالبيض  واالخرض  واالحمر  باالسود  امللونة  بالنقاط  فيها  حددت 
التي تتكاثر فيها حوادث السري، واضافتها عىل اساس ان لكل منها  والطرقات والساحات 

ميزته. 
بعض الحوادث يف عدد من املناطق يؤدي اىل املوت، ويتسبب ايضا يف وقوع جرحى او 
ارضار مادية. لذا وضعت هذه الدراسة يف ترصف بلدية بريوت لتطوير خطة النقل واتخاذ 
لتحايش  للسيارات  مرائب  اىل  تحولها  للمشاة، ومنع  آمنة  بتوفري ممرات  الكفيلة  التدابري 

حوادث السري ووقوع ضحايا والحد منها.
اظهرت الدراسة التي وضعتها امانة رس املجلس ان بريوت "مدينة غري آمنة للمشاة". فمن 
بني 40 قتيال يسقطون يف بريوت سنويا، 25 منهم من املشاة، و19 من بينهم من كبار السن، 
و9 شبان او فتيات من ضحايا الدراجات النارية، وقتيل واحد من سائقي السيارات، و5 

قتىل يف حوادث متفرقة.

بيروت "غير صديقة للمشاة"

امني رس املجلس الوطني للسالمة املرورية الربوفسور رمزي سالمة.

أمني سّر املجلس الوطني للسالمة املرورية:
نحتاج إلى 120 نصًا جديدا لقضايا السير 
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ما  وتحديد  الرس،  امانة  هيكلية  تشكيل 
هو مطلوب من كل ادارة رسمية عىل عالقة 
بالسالمة املرورية، واالتكال عىل امانة الرس يف 
اليها  التي تحتاج  الترشيعات واالنظمة  وضع 
زال  ما  لالسف،  ويا  لكن  الورشة.  هذه  مثل 
نريد تحقيقه.  الروتني االداري يحول دون ما 
اجراءات  اتخاذ  نريد  بل  نحلم،  ال  نحن 
متى  بها  القيام  الصعب  من  ليس  ملموسة 
االقرتاحات  واملال.  والقرار  االرادة  توافرت 
من  كبري  فعدد  كبرية،  موازنات  اىل  تحتاج  ال 

الدول يطبقها باقل كلفة ممكنة.

■ ما هو حجم التعاون الدويل مع املؤسسات 
الدولية الشبيهة وما الذي حققته اىل اليوم؟

عدد  يف  الشبيهة  املؤسسات  مع  نتعاون   □
الدول. وقعنا مذكرة تفاهم مع املفوضية  من 
لتبادل  فرنسا  يف  املرورية  للسالمة  الوزارية 
املستويات  كل  عىل  املجلس  ودعم  الخربات 
مستوى  عىل  السيام  والتجهيزية،  التدريبية 
نتعاون  وتقنياتها.  التدريب  مدارس  تطوير 
مع هيئة السالمة املرورية يف بلجيكا ومنظمة 
الدويل.  والبنك  املتحدة  االمم  يف  االسكوا 
تحقيق  اجل  من  طريق  خريطة  باقرار  قمنا 

املرورية  للسالمة  متكاملة  عامة  اسرتاتيجيا 
ميولها البنك الدويل، ليك نبني عليها الكثري مام 
منذ  شاركنا  التفاهامت  هذه  اىل  له.  نخطط 
تكليفنا امانة الرس يف العديد من املؤمترات. لذا 
نحن ال نوفر مؤمترا او لقاء دوليا اال نشارك فيه 
املتطورة  الدول  انجزته  ما  استكشاف  بهدف 
القول  استطيع  الخربات.  من  املزيد  واكتساب 
بتواضع اننا ساهمنا يف صياغة واقرتاح  الكثري 
يهمني  ما  الدولية.  واملواثيق  التفاهامت  من 
االعالن عنه ان لبنان اختري كممثل للمجموعة 
لصندوق  العليا  االستشارية  الهيئة  يف  العربية 
االمم املتحدة االئتامين للسالمة املرورية الذي 
منها.  اقرتاح  عىل  وبناء  اخريا،  املنظمة  انشأته 
املتحدة  االمم  مقر  يف  االول  االجتامع  عقدنا 

مبشاركة  املايض  آب  منتصف  جنيف  يف 
بالسالمة  املعنية  املنظمة  وكاالت  عن  ممثلني 
املرورية، ومن مختلف مناطق العامل، والجهات 
الخرباء  الخاص، وعدد من  القطاع  املانحة من 
انشئ  انه  الصندوق  هذا  يف  املهم  الدوليني. 
لالمم  العام  لالمني  الخاص  املوفد  من  مببادرة 
املتحدة للسالمة املرورية رئيس االتحاد الدويل 
مشاريع  متويل  وسيتوىل  تود،  جان  للسيارات 
يف  خاص  نحو  عىل  املرورية  بالسالمة  تتعلق 
البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط والتي 
تشهد نسبا عالية من ضحايا الحوادث املرورية. 

■ ما هي عناوين االسرتاتيجيا املتكاملة التي 
تحدثت عنها؟

توفري  عناوين:  خمسة  االسرتاتيجيا  لهذه   □
مركبات  اليوم،  عليه  امانا مام هي  اكرث  طرقات 
التدريب  امانا،  القيادة اكرث  امانا، سلوك يف  اكرث 
عىل السالمة املرورية للطالب يف املراحل الثانوية، 
التوعية والردع يف الوقت املناسب. هذا ما يؤدي 
يف  تغيريا  ينعكس  رئييس  هدف  اىل  النتيجة  يف 
سلوك السائقني وتعزيز وسائل التدخل واالسعاف 
الحوادث، ضمن مهلة محددة تحمي سالمة  يف 

املصابني، وتخفف درجات الخطر عنهم. 

قانون السير لم يطبق
اكثر من 3 اشهر 

ثم عادت الفوضى

بريوت وطرق املوت.
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تحقيق

مل تولد هيئة ادارة الكوارث بعد، وال يزال مرشوعها يقبع يف ادراج الربملان نتيجة 
تطييفها وعدم االتفاق عىل املهامت التي تنتظرها. وقد يكون لبنان من بلدان قلة 
يف العامل ال توجد فيها مثل هذه املؤسسة التي تعنى بانقاذ املواطنني، ونقلهم اىل 

اماكن آمنة عقب وقوع الهزات االرضية والفيضانات والكوارث الطبيعية

الفائت  متوز   4 يف  االرضية  الهزة  اقلقت 
اعدادا  ودفعت  اللبنانيني،  من  الكثريين 
من  خشية  منازلهم  خارج  املبيت  اىل  منهم 
تردادتها. عند وقوع مثل هذا الحدث رسعان 
ما تتجه االنظار اىل املجلس الوطني للبحوث 
عرب  متطورة  بتجهيزات  يعمل  الذي  العلمية 
شبكة رصد موزعة يف املناطق. يقود الحديث 
عن الهزات اىل وضع املباين يف لبنان، وما اذا 
احصاءات  ال  حيث  مقاومتها  قدرتها  يف  كان 
مطابقة  غري  ابنية  مثة  النوع.  هذا  من 
الشعبية،  املناطق  يف  وخصوصا  للمواصفات 
تواكب  التي  التدقيق  رشكات  غياب  ظل  يف 

عادة مشاريع البناء وتشييدها.
للبحوث  الوطني  للمجلس  العام  االمني 
الدكتور معني حمزة يحذر يف حوار  العلمية 
االبنية  تشييد  فوىض  من  العام"  "االمن  مع 
العلمية  املستوفية للرشوط واملواصفات  غري 
الشعبية.  املناطق  يف  تكرث  والتي  املطلوبة، 
الحصول عىل  املباين من دون  ويشّبه تشييد 

الرخص املطلوبة بـ"الهدايا املسمومة".

لبنان.  يف  وقعت هزة  من شهر  اكرث  قبل   ■
اكرث من  املواطنني  ملاذا خلفت مخاوف عند 

سابقاتها هذه املرة؟
القلق  وتثري  الناس  بال  تشغل  هزة  كل   □
عليه،  السيطرة  ميكن  ال  طبيعي  ألنها حدث 
وال توقع حدوثه او مواكبة  لتطوره نحو قوة 
اكرب. حصل الحدث االخري  عىل ضفاف بحرية 
البحر  يف  وبدأ  املحتلة،  فلسطني  يف  طربيا 
وهي  ريخرت،  مقياس  عىل   5,3 بـقوة  امليت 
قوة ال يشعر بها املواطنون. استمرت تردادته 
وكانت  البحرية،  ضفاف  عىل  اسبوع  نحو 
مقياس  عىل  و5,3   5,2 بني  ترتاوح  القوة 

 رضوان عقيل

األمني العام للمجلس الوطني للبحوث العلمّية:
ال مخاطر زلزالّية كبرى وفوضى البناء في املناطق الشعبية

ريخرت وهي طبيعية. ما حصل يف تلك الهزة 
ريخرت،  مقياس  عىل   2,4 بقوة  كانت  انها 
معتدلة  تعترب  انها  علام  الناس  بها  وشعر 
فوق.  وما  درجات   5 من  يبدأ  الخوف  جدا. 
حني شعر مواطنون بالهزة االخرية، ادى ذلك 
وتبعد  معتدلة  النها  عندنا  التباس  خلق  اىل 
اهايل  بها  شعر  كيلومرتا.   135 بريوت  من 
نحو  بحرية طربيا  تبعد من  النها  بنت جبيل 
بها  شعر  عندما  لكن  الهواء.  يف  كيلومرتا   27
اثار هذا االمر لدينا  عدد من سكان بريوت، 
تساؤالت. تلقينا مثال معلومات من العاصمة 
شعروا  البنايات  من  عدد  سكان  بأن  تفيد 

بالهزة عىل عكس آخرين.

يبيتوا  ومل  منازلهم  من  خرجوا  اناس  مثة   ■
فيها؟ ليلتهم 

هذه  مثل  نطلق  مل   نحن  مبالغة.  هذه   □
ألن  اخطارا  تشكل  انها  نقل  ومل  االنذارات، 
الفوالق  عند  طبيعية  كانت  الهزة  حركة 
الزالزلية. ال شك يف ان الفوارق بني مواصفات 

البناء تطرح اسئلة عدة. 

للبحوث  الوطني  املجلس  تعاطى  كيف   ■
العلمية مع هذه الهزة؟ 

□ نحن املركز الوحيد الذي يتحمل مسؤولية 
نعمل  لبنان.  يف  الزالزيل  النشاط  رقابة 
بتجهيزات متطورة وعرب شبكة محطات رصد 
موزعة يف املناطق، علام ان التوزيع ال يكون 
الفوالق  مواقع  بحسب  بل  فقط،  جغرافيا 
الزالزلية الكربى مثل فالقي اليمونة ورسغايا 
من  بعيدا  االجهزة  هذه  وضع  تم  راشيا.  يف 
التخريب  من  حاميتها  بغية  املواطنني  حركة 
من  وبعيدة  محمية  نقاط  وهي  والرسقة، 

الـ"جي.  ايضا  البرشي. كام نستعمل  النشاط 
يب. اس" لزيادة دقة الرصد، ولدينا تجهيزات 
حديثة افضل بكثري مام متلكه بلدان مجاورة.

البناء  مواصفات  ان  القول  ميكننا  هل   ■
املطلوبة تطبق مئة يف املئة يف املناطق؟

كل  يف  او  بريوت  يف  كاملة  مواصفات  ال   □
رخصة  عىل  الحصول  عند  االخرى.  املناطق 
املواصفات  تكون  املهندسني  نقابة  من 
جيدة، لكن التنفيذ يكون بعيدا من الرخص 
ملقاومة  املطابقة  املباين  نسبة  ورشوطها. 
الزالزل ال تزال متدنية، وال احصاءات يف هذا 
للتدقيق.  رشكات   وجود  لعدم  الخصوص 
التأكد  الهدف من رخصة االسكان هو  يبقى 
ووفقا  سليمة  بطريقة  تم  البناء  ان  من 
املهندسني  نقابة  تصدرها  التي  للخريطة 
بطريقة ممتازة وتقوم بواجباتها. اما الرشكة 
يتوىل  يراقبهام.  احد  فال  واملتعهد  املنفذة 
وتحديد  باملساحات  التدقيق  املدين  التنظيم 
املخالفات من دون الرتكيز عىل نوع الباطون 

ونسبتهام. والحديد 

بريوت  يف  ابنية  مثة  ان  كالمك  يعني   ■
البناء  لرشوط  مطابقة  غري  واملناطق 

املطلوبة؟
□ نعم مثة ابنية كثرية غري مطابقة وخصوصا 
يف االحياء الشعبية، وهذا امر مؤسف. اقول 
املناطق  هذه  مثل  يف  مريح  غري  الوضع  ان 
املباين  كل  عدة.  دراسات  اىل  واستندنا 
كان  الشعبية  االحياء  هذه  يف  التجارية 
رشوطه  ليفرض  املدين  التنظيم  تدخل  يجب 

ويراقبها. العالية  الهندسية 

■ ما حقيقة ان مثة سفارات ال تنزل بعثاتها 
من  تقارير  عىل  الحصول  قبل  ابنية  يف 

العلمية؟ املجلس الوطني للبحوث 
اجراء  منا  تطلب  الغربية  السفارات  كل   □
دراسة جيولوجية  للمنطقة التي يتم اختيار 

حيال  دولهم  من  رشط  وهذا  مقارها،  بناء 
فيها  بعثاتهم  اقامة  يريدون  التي  املباين 
الدراسة  نعد  نحن  املخاطر.  انواع  ملعرفة 
واذا  مقابل.  دون  من  ونقدمها  للسفارة 
صالحة  غري  منطقة  توجد  ال  بدقة  تحدثنا 
البناء  مواصفات  ولكن  لبنان،  يف  للبناء 
البناء  كان  اذا  املنطقة.  وفق حساسية  تتغري 
فوالق  تضم  شبكة  وعىل  رملية  منطقة  عىل 
يكون  ان  هنا  املطلوب  فان  نشطة،  زلزالية 
تدعيم البناء اكرث بينام يكون التدعيم اقل يف 

منطقة صخرية بعيدة من الفوالق.

■ من يتحمل مسؤولية هذه الفوىض؟
□ تقع املسؤولية عىل غياب رشكات التدقيق 
ليست  املهندسني  نقابة  ان  علام  املستقلة، 
مع  طويال  ناقشناه  ما  هذا  تدقيق.  رشكة 
النائب السابق محمد قباين الذي قام باعامل 
االشغال  لجنة  ترؤسه  لدى  كبرية  ومشاريع 
عملوا  الذين  النواب  اكرث  من  وهو  العامة، 

باسلوب علمي.

اين  اىل  البناء  يف  الفوىض  هذه  استمرار   ■
يؤدي؟

زلزالية  مخاطر  ال  ان  اوال  نقول  ان  علينا   □
وايران  تركيا  من  افضل  عندنا، ووضعنا  كربى 

ألن النشاط الزلزايل يف هاتني الدولتني متسارع 
عىل  مثال  تقع  اسطنبول  لبنان.  من  اكرث 
فارق االناضول الذي يتحرك بقوة بني  6 و7 
درجات، وهي قوة مدمرة وتحصل كل  25 او 
ايران تحصل  مناطق مامثلة يف  40 سنة. مثة 
يف  زلزال  1956 حصل  عام  كربى.  زالزل  فيها 
لبنان بقوة 6 درجات عىل مقياس ريخرت. اريد 
املواصفات  ذات  املباين  ان  اىل  الفت  ان  هنا 
البناء  عن  كلفتها  تزيد  ال  العالية  الهندسية 
العادي التجاري اكرث من  12 اىل 20 يف املئة. 
لذا يستطيع املهندسون اليوم تشييد مبنى يف 
الهندسية  مواصفاته  تحسني  موقع، رشط  اي 
ارض  عىل  لو  حتى  للزالزل  مقاوما  ويكون 
بوجود  الفرصة  هذه  استغالل  علينا  مهددة. 
اللبنانيني،  املهندسني  تقنيات حديثة وقدرات 
رشط ان يكون البناء مالمئا للمخاطر الطبيعية 

التي قد يتعرض لها. 

هذه  ارتكاب  عىل  الدولة  تسكت  ملاذا   ■
الجرمية؟

عدة  مراحل  يف  دمار  اىل  لبنان  تعرض   □
وابان   1990 اىل   1975 من  السبعينات  يف 
آنذاك  الناس  ضغط  االرسائيلية.  االجتياحات 
بتشييد  السامح  اىل  الحكومات  بعض  دفع 
املباين وزيادة الطبقات من دون الحصول عىل 
املباين من دون رخصة واالرشاف  بناء.  رخص 
هدايا  الينا  بالنسبة  هام  املطلوب  الهنديس 
مع  عشوائية.  بطريقة  بنيت  النها  مسمومة 
االشارة اىل ان هذه الظاهرة تراجعت واصبح 

املواطنون يعون اكرث يف هذا الشأن.  

■ اين اصبحت هيئة ادارة الكوارث وملاذا ال 
تزال تقبع يف ادراج مجلس النواب؟

□ كان هذا املرشوع يسري بالشكل املطلوب 
يف مجلس النواب، لكن جرى الخالف حوله 
يف  دخل  بعدما  رصاحة  بكل  تطييفه  وتم 
مناقشة  بدء  عند  دخلنا  عدة.  تناقضات 
مربر  ال  تناقضات  يف  الكوارث  ادارة  هيئة 
اليوم.  حتى  موجودة  غري  فهي  لذا  لها، 
الذي عمل عىل تحقيق  الفريق   كنت من 
هذا االمر ووصلنا اىل النص الكامل يف لجنة 
التي  املستقلة  الفرعية  واللجنة  االشغال 
كل  فيها  ومتثلت  بها،  للبحث  خصصت 
نبيه  الرئيسني  برعاية  الدولة ومتت  ادارات 
املرحلة  يف  توقفت  الحريري.  وسعد  بري 
من  تحد  انها  اطراف  رأى  عندما  االخرية 
والدفاع  لالغاثة  العليا  الهيئة  صالحيات 
الهيئات  باحدى  طرف  كل  ومتسك  املدين، 
يف  موجودة  تنسيق  وحدة  اىل  فتحولت 
شكل  عىل  ليس  لكن  الحكومية  الرسايا 
تاليا  والقادرة  منتظرة  كانت  التي  الهيئة 

عىل التنسيق مع كل الهيئات.

مجلس  مع  املوضوع  متابعة  ينبغي  اال   ■
النواب الجديد؟

□ ارجو ذلك ألن مثة رضورات لها يف لبنان. 
ال  التي  العامل  يف  القليلة  البلدان  من  نحن 
تنفيذية  آليات  وال  واضحا  تصورا  متلك 
حصلت  عندما  الطبيعية.  الكوارث  لجبه 
الفيضانات االخرية يف رأس بعلبك تم اللجوء 

اىل املجلس الوطني للبحوث العلمية.

االمني العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معني حمزة. 

لدينا تجهيزات حديثة
افضل بكثير مما تملكه 

بلدان مجاورة
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lionbars@hotmail.com

لم تعد مشكلة حرب سوريا... النظام ورئيسه
الجنوب أولى ثمار تفاهمات هلسنكي

دونالد  االمرييك  الرئيسان  التقى  عندما 
يف  بوتني  فالدميري  والرويس  ترامب 
العاصمة الفنلندية هلسنيك، مل يبد االول 
اهتامما كبريا بالتوسع يف ملفات ساخنة 
التسوية  ملف  غاب  فيام  اوكرانيا،  مثل 
الفلسطينية ـ االرسائيلية نهائيا. لكنه ركز 
العسكري  التنسيق  مواصلة  امرين:  عىل 
وخطر  ارسائيل،  امن  لضامن  واالمني 
والتهديد  اليران  االقليمية  السياسات 
الذي تشكله قدراتها النووية والصاروخية 

يعط  توافق، ومل  االيراين مل يحصل  امللف  يف 
الرئيس الرويس فالدميري بوتني اي تعهد نهايئ. 
ترجم  توافق  حصل  االرسائييل  امللف  يف 
يف  وتحديدا  السورية،  االرض  عىل  رسيعا 
الجنوب الذي يضم مثلث درعا - السويداء - 
القنيطرة، الذي تلقى اوىل مثار قمة هلسنيك 

وتفاهامتها.
انظار الرشق االوسط اتجهت اىل ما اسفرت 
عنه قمة هلسنيك بالنسبة اىل سوريا، حيث 
الطرفني  بني  وضوحا  االكرث  املشرتكة  االرضية 
االمرييك والرويس، وحيث مل تكن سوريا يف اي 
مرحلة، خالل اداريت الرئيسني دونالد ترامب 
وباراك اوباما، بني الخالفات االسرتاتيجية مع 

روسيا، قبل تدخلها املبارش وبعده.
اخريا  اكده  االدارتني  بني  الوحيد  الفارق 
ان  بولتون  جون  القومي  االمن  مستشار 
الرئيس  عىل  ليس  االسرتاتيجي  الخالف 
اوباما  ادارة  مع  ايران.  عىل  بل  االسد  بشار 
لتغطية  االسد  مصري  عىل  مصلتا  الضوء  كان 
يف  االيراين  التدخل  عن  االمرييك  التغايض 
سوريا كواحد من الحوافز التي نالتها طهران 
تعاملت  وقد  النووي،  االتفاق  عىل  للتوقيع 
ادارته برباغامتية خالصة مع التدخل الرويس 
يف سوريا باعتبار ان التدخل االمرييك مل يكن 

واردا يف اي وقت. 

سوريا  حول  جدي  لتعاون  الرشوط  توافر   -
تدور بعض فصوله حاليا يف الجنوب السوري، 
حيث ابدى بوتني استعداده لدور يف بناء سالم 
سوري ـ ارسائييل بعد استعادة الجنوب. بدا 
الجيش  عودة  تفاهام عىل  هناك  ان  واضحا 
اىل  الجنوب"  "عملية  خالل  من  السوري 
خطوط وقف النار مبوجب اتفاق ايار 1974، 
العودة يكشف  وان كالم هلسنيك عن هذه 
وجود تفاهم مبديئ بني ترامب وبوتني حول 
امللف السوري، وتحديدا الجزء املتعلق بأمن 

ارسائيل.
املربع  يف  يجري  ما  مراقبة  اوساط  تخترص 
منذ  االرسائييل  ـ  االيراين  ـ  الرويس  ـ  االمرييك 

قمة هلسنيك عىل الشكل التايل:
يف  حصلت  الروسية  ـ  االمريكية  الصفقة    •
يف  تسوية  روسيا  تتعهد  مبوجبها  هلسنيك، 
ارسائيل  وامن  امريكا  مصالح  تضمن  سوريا 
تعهد  مقابل  يف  حدودها،  عن  ايران  وتبعد 
واملوافقة  روسيا  عن  العقوبات  رفع  امريكا 
عىل خططها يف اوكرانيا والقرم. هذه الصفقة 
تركز  ارسائيلية  ـ  روسية  تفاهامت  تكملها 
االيرانيني  ابعاد  اول  اساسيني:  امرين  عىل 
عن جبهة ارسائيل الشاملية )الجوالن(، وثان 
قبول ارسائيل بالجيش السوري عىل حدودها 
مع التزامه اتفاق الفصل لعام 1974، وقبول 

اسفر ذلك عن تفاهامت اسرتاتيجية ما لبثت 
اىل  التعرف  وميكن  تبنتها،  ان  ترامب  ادارة 
للمعارضة  املتدرجة  التصفية  يف  طبيعتها 
بدءا  اليوم،  اىل   2016 خريف  منذ  املسلحة 
اىل  وصوال  الرشقية،  بالغوطة  مرورا  بحلب، 
درعا. ذلك ان جوهر التفاهامت بني عىل ان 
املشكلة يف سوريا ليست النظام الذي مل يعد 

يشكل خطرا عىل ارسائيل.
بني  االوضح  التالقي  مركز  سوريا  شكلت 
الجانبني االمرييك والرويس اللذين اجتمعا عند 

نقاط عدة مهمة:
- االتفاق عىل توفري امن ارسائيل )يف اشارة 
اىل االخذ يف االعتبار مخاوف ارسائيل يف شأن 

الوجود العسكري االيراين قرب حدودها(.
االمرييك  الجيشني  بني  العسكري  التنسيق   -
الذي  التنسيق  خط  اىل  اشارة  )يف  والرويس 
تستخدمه القوات االمريكية والروسية لتجنب 
وقوع مواجهة غري مقصودة عىل ارض سوريا 

او يف اجوائها(.
فصل  التفاق  الكامل  التطبيق  اىل  العودة   -
القوات السورية واالرسائيلية يف الجوالن )يف 
كان  ما  اىل  الجوالن  يف  الوضع  لعودة  تأكيد 
عليه قبل الحرب السورية، وعدم انطالق اي 
نشاطات او عمليات ضد ارسائيل عرب الحدود 

السورية يف الجوالن(.

ما  تفعل  وتركها  امنها  بضامن  تعهدات 
تريده لتأمني ذلك.

الصفقة  ان  ايران يرون  الدائرون يف فلك    •
التي عقدها بوتني مع ترامب، اذا كان يصح 
الكالم عن صفقة، ليست عىل حساب ايران 
سوريا.  يف  ووجودها  مبصالحها  والتضحية 
ولكنه  ارسائيل ومساعدتها،  امن  التزم  بوتني 
االسايس  املطلب  شأن  يف  تعهد  اي  يقدم  مل 
من  االيرانيني  اخراج  وهو  وامريكا  الرسائيل 
وال  ايران،  مواجهة  يف  له  مصلحة  ال  سوريا. 
تربط  متشعبة  مصالح  مثة  الن  ذلك،  يريد 
املستويات  عىل  والعامل  املنطقة  يف  البلدين 
روسيا  وألن  واملالية،  واالقتصادية  العسكرية 
وايران تحتاجان اىل بعضهام البعض يف سوريا 

واملنطقة.
اىل  اوليا  ارتياحا  اظهرت  ارسائيل  كانت  واذا 
والتطورات  الروسية  ـ  االمريكية  التفاهامت 
فان  سوريا،  جنوب  يف  لها  املوازية  امليدانية 
هذا االرتياح ظل مشوبا بالحذر بسبب حالة 
وعدم  الرويس  املوقف  شأن  يف  اليقني  عدم 
وعدم  االنتهازية،  وسياسته  ببوتني  الثقة 
استعداده او عدم قدرته عىل مامرسة ضغوط 

عىل ايران الخراجها من سوريا. 
يركز معسكر الحذر والتحفظ يف ارسائيل عن 

النقاط التالية:
املصلحة  يف  تصب  فعلية  نتيجة  ال   -
االرسائيلية ما مل تكن قامئة عىل واقع اخراج 
االيرانيني من سوريا. هذه هي النتيجة التي 

تهم االرسائيليني ومل تتحقق.
يف  القوات  فصل  باتفاق  العمل  عودة   -
هدف  لكنه  مهم  امر   1974 لعام  الجوالن 
ثانوي. االهم والهدف االسايس هو ابعاد ايران 
غري  من  الحدود.  عن  الشيعية  وامليليشيات 
املؤكد ان روسيا ـ وحتى امريكا ـ ستستجيب 

طلبات ارسائيل مثلام تعهدت كل منهام.
ايران يف سوريا محدود،  - نفوذ بوتني عىل 
وكذلك ارادته وقدرته عىل ابعادها عن كل 
االرايض السورية. فهو ال يزال مرصا عىل انه 
ال ميكنه فرض ارادته عىل االسد ودفعه اىل 
املشكوك  االيرانيني من سوريا، ومن  اخراج 
فيه ان يتحقق طلب رئيس الوزراء االرسائييل 
بنيامني نتنياهو ابعاد إيران وحزب الله من 

كل سوريا.

ارسائيل باستمرار االسد يف حكم سوريا.
باتت  سوريا  يف  انه  يرون  ايران  خصوم    •
هناك فجوة بينها وبني روسيا رغم محاوالت 
الرشاكة  واستمرارها.  العالقة  تأكيد  الطرفني 
دعم   هو  واحد  هدف  اجل  من  الحرب  يف 
ستحل  االرهاب،  عىل  والقضاء  االسد  نظام 
محلها مع انطالق العملية السياسية منافسة 

وشكوك متبادلة: 

وجود الجيش السوري مرتبط بالتزامه اتفاق الفصل لعام 1974 يف الجوالن.

• موسكو تخىش وجود خطة اليران للبقاء يف 
سوريا من دون ان يكون لديها خطة مضادة 
االسد  وقوع  وتخىش  اخراجها،  او  الضعافها 

تحت تأثري ايران ونفوذها. 
• طهران تخىش ان يقدم بوتني عىل "بيعها" 
ـ  دولية  كربى  صفقة  اطار  يف  ترامب  اىل 
تفاهامت  ابرام  عىل  اقدم  بعدما  اقليمية، 
وقدم  ايران  حساب  عىل  ارسائيل  مع 

يف هلسنيك مل يعط الرئيس الرويس اي تعهد يف شأن ايران يف سوريا.

الجانبني،  اىل  بالنسبة  اسرتاتيجية  اهمية  ارسائيل  تحتلها  التي  السورية  الجوالن  هضبة  تكتسب 
خصوصا لرثوتها الكبرية من املياه العذبة. تطل الهضبة عىل الجليل وعىل بحرية طربية يف الجانب 

االرسائييل، كام تتحكم بالطريق املؤدية اىل دمشق يف الجانب السوري.
احتل الجيش االرسائييل الجوالن السوري يف 9 حزيران 1967، ثم جيبا اضافيا يف الهضبة مساحته 
نحو 510 كلم خالل حرب ترشين االول 1973، اعادته يف عام 1974 مع جزء صغري من االرايض 

التي احتلتها يف 1967.
مبوجب اتفاق "فض االشتباك" عام 1974 اقيمت منطقة عازلة منزوعة السالح يحوط بها من كل 
جانب قطاع حددت كمية  االسلحة فيه. منذ ذلك الحني ترشف قوة من االمم املتحدة ملراقبة فض 

االشتباك عىل احرتام االتفاق. 
عام 1981 اعلنت ارسائيل ضم القسم املحتل من الهضبة )نحو 1200 كلم( ويحد لبنان واالردن، 

لكن املجتمع الدويل مل يعرتف مطلقا بهذا الضم. 
خالل حريب 1967 و1973 اضطر نحو 150 الف شخص، اي غالبية السكان السوريني يف الهضبة اىل 
مغادرة اراضيهم. يبقى اليوم حواىل 18 الف سوري من الدروز تحت االحتالل يرفضون جميعهم 

تقريبا الحصول عىل الجنسية االرسائيلية. 
منذ عام 1967 استقر يف الهضبة نحو 20 الف مستوطن موزعني اليوم عىل 33 مستوطنة غالبيتها 
زراعية. ووفق السلطات االرسائيلية يف الجوالن فان 21% من انتاج ارسائيل من الكرمة يأيت من هذه 

املنطقة، وكذلك 50% من انتاج املياه املعدنية و40% من لحوم البقر. 
تعرثت املفاوضات االرسائيلية - السورية التي انطلقت يف التسعينات بسبب مسألة هضبة الجوالن التي 
تطالب سوريا باستعادتها كاملة حتى ضفاف بحرية طربية، الخزان الرئييس الرسائيل من املياه العذبة.

اهمية استراتيجية 
لهضبة الجوالن
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تعزو مصادر ديبلوماسية اوروبية املوقف االورويب املتمسك باالتفاق النووي والرافض للعقوبات االمريكية عىل 
ايران اىل اربعة عوامل رئيسية:

1-  رغبة اوروبا يف متكني رشكاتها من االستفادة من الفرص التي يوفرها االقتصاد االيراين الذي يحتاج تقريبا اىل كل 
يشء بعد سنوات من العقوبات والعزلة، وبعدما توجهت رشكات كربى اىل طهران وابرمت معها عقودا واتفاقات 

تقدر قيمتها باملليارات يف كل القطاعات االسرتاتيجية. 
2- تريد اوروبا ان تكون لها سيادتها االقتصادية، مبعنى ان تقرر بنفسها الجهة التي تتعامل معها اقتصاديا وتجاريا 

واستثامريا، ناهيك برفضها القوانني العابرة للحدود التي تفرضها واشنطن. 
3-  رغم اهمية املعطى االقتصادي، عوامل اخرى سياسية واسرتاتيجية اولها اهمية التمسك باالتفاق النووي، 
وبالتايل معارضة الخروج االمرييك منه وما استتبعه من فرض عقوبات. والعواصم االوروبية الثالث املعنية بالدرجة 
االوىل باالتفاق )باريس ولندن وبرلني( ترى يف استمرار التعامل مع ايران عىل كل املستويات ضامناً ألن تبقى طهران 
داخله، بالتايل تجنيب منطقة الرشق االوسط هزات امنية وسياسية بالغة الخطورة. من هنا، فان املحافظة عىل 

العالقات التجارية مع طهران ينظر اليها عىل انها طريقة الغوائها وابقائها تحت جنح االتفاق.
4- ما يقلق االوروبيني هو انهم ال يعرفون متاما ما هي اهداف ادارة ترامب يف ايران؟ هل هي الضغوط االقتصادية 
الشارع االيراين الضعاف  ام تحريك  املفاوضات وفق الرشوط االمريكية؟  العودة اىل طاولة  لرتكيعها ودفعها اىل 

الحكومة؟ ام تغيري النظام؟ ما يزيد من صعوبات فهم الغاية والهدف تعدد التوجهات داخل االدارة الواحدة.

ملاذا تدافع 
اوروبا عن ايران 

وتغامر 
مع واشنطن؟

تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

أميركا ـ إيران: مواجهة مفتوحة...
ورقٌص على حافة الهاوية

تتسارع التطورات يف منطقة الرشق االوسط التي تحولت يف جزء منها اىل مرسح مواجهة بني ايران والواليات املتحدة، وسط 
سيل من االسئلة: ملاذا لجأ الرئيس االمرييك دونالد ترامب اىل سالح العقوبات االقتصادية؟ كيف سرتد ايران واين ومتى؟ هل 

هي قادرة عىل التصدي ولديها خيارات ام تتجه اىل قبول عرض التفاوض الجديد غري املرشوط؟

ترامب  دونالد  االمرييك  الرئيس  يهدف 
مستوى  عىل  وقراراته  ترصفاته  كل  يف 
اساسيني:  امرين  اىل  الخارجية  السياسة 
تدمري االرث السيايس لسلفه الرئيس باراك 
النووي  االتفاق  من  بدءا  والتخلص  اوباما 
وحملها  واضعافها  ايران  وتطويق  االيراين، 
اتفاقه مع  االمريكية.  االذعان للرشوط  عىل 
الرئيس  مع  ثم  ومن  الشاملية  كوريا  زعيم 
الرويس، تحالفه الوثيق مع ارسائيل، صفقة 
كل  والخليج.  ارسائيل  بني  الربط  القرن، 
اسرتاتيجي  تطويق  خانة  يف  يصب  ذلك 
حول  التفاوض  طاولة  اىل  ودفعها  اليران 
اتفاق جديد بعد وضعها امام خيارين: اما 
مواجهة  او  النظام،  وسياسات  سلوك  تغيري 

عقوبات وعزلة دولية اقتصادية.
تندرج  التطويق"  "اسرتاتيجيا  اطار  يف 
عىل  االمريكية  العقوبات  تجديد  عملية 

ومهمة  مبارشة  كنتيجة  وتشديدها  ايران، 
النووي.  االتفاق  من  االنسحاب  نتائج  من 
الحرب  بدء  اشارة  ترامب  اعطى  بالفعل 
باطالق  وقام  ضدها،  املفتوحة  االقتصادية 
االمريكية  العقوبات  من  االوىل  املوجة 
وتجارة  السيارات  قطاعات  تشمل  التي 
القطاع  وتحرم  الثمينة،  واملعادن  الذهب 
ان  عىل  االمرييك،  الدوالر  من  االيراين  املايل 
للعقوبات  الثانية  الدفعة  او  املوجة  تنفذ 
املقبل،  الثاين  ترشين  مطلع  من  بدءا 
وتشمل قطاعي النفط والشحن، اضافة اىل 

املالية االجنبية.  التعامالت 
ان  االيراين، ويعرف  النظام  اسقاط  يريد  ال 
هذا السقوط من الداخل عرب ثورة شعبية 
الجمهورية  نظام  ألن  جدا،  صعب  امر 
وقائم  اجهزته  االسالمية متامسك وقوي يف 
تحريض  املطروح  دينية.  عقيدة  عىل 

الشعب االيراين ضد نظامه، ومن خلفية ان 
تدخل  سببها  املعييش  والرتدي  الفقر  حالة 
العسكرية  وانشطتها  املنطقة  يف  ايران 
كثريا يرصف عىل حلفائها  ماال  تكلف  التي 
رفاهية  عىل  يرصف  ان  بدل  ومشاريعها 
التحريض  اإليراين وبحبوحته. هذا  الشعب 
املتعددة  الضغوط  درجة  رفع  اىل  يهدف 
لحمله  االيراين  النظام  عىل  والنوع  املصدر 
متكامل،  جديد  اتفاق  عىل  التفاوض  عىل 
يشمل  امنا  النووي،  امللف  عىل  يقترص  ال 
وبرامجها  االقليمية  ايران  سياسات 

الصاروخية.
املفاجآت  سياسة  االمرييك  الرئيس  يتقن 
فيقدم  املألوف،  عن  والخروج  والصدمات 
بحلول.  التقدم  ثم  التوترات  زيادة  عىل 
التشاور  دون  من  حلها،  ثم  ازمة  خلق  اي 
وادارته.  فريقه  مع  املسبق  والتنسيق 
وهذا  الشاملية،  كوريا  مع  فعله  ما  هذا 
ان  حساباته  يف  ايران.  مع  حاليا  يفعله  ما 
افضل  بعرض  اليه  وستأيت  سرتضخ  طهران 
ال  ألن  السابقة،  اوباما  ادارة  مع  كان  مام 
وتتنازل  تفعل  اذا مل  امامها.  خيارات كثرية 
سينهار وضعها االقتصادي واملايل، وستظهر 
بوادر مترد داخيل، يف حني ان تكلفة الحرب 

واملغامرة العسكرية ستكون مرتفعة. 
فرضية  عىل  ترامب  يعمل  ال  اختصار،  يف 
فرضية  عىل  وامنا  ايران،  يف  النظام  اسقاط 
تحديدا  ويريد  وسياسته،  سلوكه  تغيري 
يحرمها  افضل  نووي  اتفاق  عىل  الحصول 
اىل  اضافة  النووي،  السالح  تصنيع  من 
قيود  ووضع  الصاروخي  برنامجها  احتواء 

التوسعية.  االقليمية  وضوابط لسياستها 
شخصية  قوة  ميتلك  الذي  ترامب  لكن 
ال  تفاوضية،  ومهارات  سياسية  وجاذبية 

إيران سالكة وآمنة،  اتجاه  تبدو طريقه يف 
وال يبدو ان تكرار سيناريو كوريا الشاملية 
الجمهورية  نظام  مع  ومتاحا  ممكنا 
مع  مفاوضات  ال  ان  قررت  التي  االسالمية 
تحت  مفاوضات  ال  االقل  عىل  او  ادارته، 
تعترب  االجامل،  يف  والعقوبات.  الضغوط 
طهران ان ادارة ترامب غري جديرة بالثقة، 
عىل  انقالبها  بعد  اليها  الركون  ميكن  وال 

االتفاق النووي.

له  يخطط  وما  ترامب  يريده  ما  كان  اذا 
عىل  ترد  وكيف  ايران  تريد  فامذا  واضح. 

الجديدة؟ العقوبات 
- باملراهنة عىل مصادر دعم واسواق بديلة 

يف اوروبا وروسيا والصني؟
مضيق  يف  ساخنة  رسائل  اىل  باللجوء   -
ردا  البحرية  املالحة  حركة  وتهديد  هرمز 

عىل عرقلة صادرات النفط االيرانية.
وانتظار  الوقت  وكسب  املرحلة  بتمرير   -

املقبل،  ترشين  يف  النصفية  االنتخابات 
ونهاية والية ترامب بعد سنتني.

اىل  التصعيد  هذا  يصل  ان  جدا  املستبعد  من 
الهاوية،  حافة  عىل  ترقصان  الدولتان   الحرب. 
يف  ليست  التي  الحرب  تريد  ال  منهام  ايا  لكن 
موجود  احتامل  هناك  كان  وان  احد،  مصلحة 
باالنتقام  تهديده  ترامب  ينفذ  بأن  وضعيف 
اذا تعرضت الواليات املتحدة الهانة جديدة يف 

مضيق هرمز الذي يعد نقطة النزاع املحتملة.

هدف الرئيس االمرييك الحصول عىل اتفاق نووي افضل من السابق.

واشنطن قلقة 
من التهديدات 
االيرانية باغالق 

مضيق هرمز.
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يدركون  وقادتها  الحرب  تريد  ال  ايران 
وقدرته  االمرييك  الجيش  تفوق  مدى  جيدا 
اىل  الذهاب  وان  وبحرا،  جوا  الهيمنة  عىل 
ومدمرا.  مكلفا  خيارا  سيكون  املعارك"  "ام 
وال  حرب،  شن  يف  يرغب  ال  االمرييك  الرئيس 
االيراين، وامنا سرتكز خطته  النظام  اسقاط  يف 
اىل  ودفعه  وتطويعه  سلوكه  تغيري  عىل  اوال 
عيوب  يعالج  جديد  اتفاق  عىل  مفاوضات 
ايران  مع  يكرر  انه  يبدو  النووي.  االتفاق 
بسقف  بدأه  الذي  الشاملية  كوريا  سيناريو 
باقرتاح  وانهاه  والوعيد،  التهديد  من  مرتفع 

حوار وتفاوض ومرشوع اتفاق.
االيراين  ـ  االمرييك  التصعيد  افق  يكن  ايا 
الرشق  منطقة  ان  الواضح  من  ونهاياته، 
ومرحلة  صعبة  شهور  نحو  تتجه  االوسط 
جديدة ينتقل فيها التوتر من امللف السوري 
اىل امللف االيراين، وتقف فيها ايران يف زاوية 
مبفاوضات  القبول  بني  الصعبة  الخيارات 
والدور  النووي  الربنامج  حول  جديد  التفاق 
املرّة  العقوبات  كأس  تجّرع  او  االقليمي، 

وتقطيع الوقت يف انتظار رحيل ترامب.

للقيام مبناورات  االيرانية، ميهد  العسكرية  للقوات  تحركا جديدا  االمريكية  القوات  تراقب 
انها رصدت  املركزية االمريكية  القيادة  الخليج وسط توتر مع واشنطن. وافادت  كربى يف 
تهديدات  من  ايام  بعد  وذلك  االسرتاتيجي،  هرمز  مضيق  يف  االيرانية  االنشطة  يف  زيادة 
الرئيس االيراين حسن روحاين وقادة عسكريني باغالق املضيق، يف مؤرش اىل تفاقم التوتر 

بني طهران والدول املستفيدة من املمرات الدولية.
منطقة  ويقع يف  للسفن،  واكرثها حركة  العامل  يف  املائية  املمرات  اهم  احد  مضيق هرمز 
الخليج العريب فاصال بني مياه الخليج من جهة ومياه خليج عامن وبحر العرب واملحيط 

الهندي من جهة اخرى. 
يعد املنفذ البحري الوحيد للعراق والكويت والبحرين وقطر. يبلغ عرضه 50 كيلومرتا، و34 
كلم عند اضيق نقطة، وعمقه 60 مرتا فقط، فيام يصل عرض ممري الدخول والخروج فيه 

اىل ميلني بحريني )نحو 10,5 كلم(. 
متر عربه ما بني 20 و30 ناقلة نفط يوميا، مبعدل ناقلة نفط كل 6 دقائق يف ساعات الذروة، 
محملة بنحو 40% من النفط املنقول بحرا عىل مستوى العامل. وهو املمر البحري الذي 
يربط الدول املنتجة للخام يف الرشق االوسط باالسواق الرئيسية يف مناطق آسيا واملحيط 

الهادىء واوروبا وامريكا الشاملية وغريها.

هل تلعب ايران 
ورقة مضيق هرمز؟

التحريض يهدف اىل رفع الضغط عىل النظام لحمله عىل التفاوض.
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عرض  اثناء  يف  االغتيال  محاولة  من  مادورو  نيكوالس  الفنزوييل  الرئيس  نجاة 
عسكري يف آب 2018، سلطت الضوء عىل االزمات الداخلية الكربى التي تعصف 
بهذه الدولة البوليفارية، العامئة عىل بحر من النفط، والضغط الهائل الذي تتعرض 
عن  عالنية  تتحدث  التي  االمريكية  املتحدة  الواليات  الشامل،  اىل  جارتها  من  له 

"تغيري النظام" يف كاراكاس 

تقرير

رغم نجاة الرئيس الفنزوييل نيكوالس مادورو 
طيار  بال  بطائرتني  االغتيال  محاولة  من 
ذكريات  استجلب  املشهد  ان  اال  مفخختني، 
عصفت  التي  االهلية  والحروب  االنقالبات 
بامريكا الجنوبية لعرشات السنني، والتدخالت 
التي  القارة  تاريخيا يف  التي متارسها واشنطن 
تعتربها "حديقتها الخلفية"، سواء يف تشييل او 

نيكاراغوا واالرجنتني وهاييتي وبنام وغريها. 
يف متوز 2017، ملح مارك بومبيو عندما كان 
املركزية  االستخبارات  لوكالة  رئيسا  يزال  ال 
االمريكية  املخابرات  ان  اىل  ايه(  اي  )يس 
يف  النظام  تغيري  اجل  "من  رصاحة  تعمل 
وتتعاون  هناك،  الديناميات  وفهم  فنزويال 
هام  ذلك  اجل  من  اقليميتني  دولتني  مع 

كولومبيا واملكسيك". 

محاولة إغتيال وبوادر إنفجار وتحريض على إنقالب
فنزويال... صراع التاريخ والنفوذ والنفط

خليل حرب
khalilharb66@gmail.com

دونالد  االمرييك  الرئيس  هنا.  االمر  يتوقف  ال 
ترامب نفسه استخدم تعبري "تغيري النظام" يف 
كاراكاس. بل ذهب اىل ابعد من ذلك عندما 
قال قبل اشهر انه ال يستبعد استخدام القوة 

العسكرية ضد هذا البلد. 
يف  واسعا  صدى  تلقى  الفنزويلية  املعزوفة 
)االيستابليشامنت  التقليدية"  "املؤسسة 
الحاكمة فعليا(. مثال صحيفة "نيويورك تاميز" 
تقريبا،  كل يشء  ترامب يف  مع  تختلف  التي 
تعنون قبل اشهر قليلة يف افتتاحية لها "كيف 
ان  قبل  مادورو  السيد  من  التخلص  ميكن 

يستكمل تدمري بالده؟". 
جهتها  من  االمريكية  بولييس"  "فورين  مجلة 
تخلص اىل القول: "لنعرتف اوال بأن الحوار او 
الديبلوماسية ال ميكن ان تأيت بتسوية لالزمة 

الفنزويلية. من الواضح االن ان نظام مادورو 
السلطة،  التفاوض حول خروجه من  ينوي  ال 

ويراها كفرص للمناورة لرشاء الوقت". 
صناع  اىل  بالنسبة  املثالية  الوصفة  فان  لهذا، 
عىل  االعتامد  املتحدة،  الواليات  يف  الرأي 
املؤسسة العسكرية الفنزويلية، بحسب مجلة 
"ايكونوميست" التي تقول ان "مصري مادورو 
الناس  وليس  الفنزوييل...  الجيش  يقرره 

مبارشة". 
انها مثابة دعوات رصيحة اىل تجاهل صناديق 
االقرتاع التي منحت مادورو والية رئاسية ثانية 

يف ايار 2018. 
يبدو ان فنزويال، او "فينيسيا الصغرية" بحسب 
الرواية السائدة حول اصل االسم، مل تتحرر يف 
القرن  يف  ثار  عندما  بوليفار  سيمون  االساس. 
حكمهم  النهاء  االسبان  عىل  عرش  التاسع 
الذي استمر اكرث من 300 عام، انترص عليهم 
التي  السياسية  الطبقة  بالفعل. لكن  عسكريا 
مرتبطة  ظلت  بعدها،  الحكم  مرسح  اعتلت 
مدريد.  يف  املليك  بالحكم  واهوائها  مبصالحها 
االمرباطورية  عظمة  من  اساسيا  جانبا  ان 
فنزويال  ثروات  استغالل  عىل  اقيم  االسبانية 
الغنية بالذهب والفحم والحديد وغريها من 

املعادن طوال مئات السنني. 
مل يكن حظ الفنزويليني افضل بعد االستقالل، 
وظهور  البوليفارية  فنزويال  دولة  ونشوء 
اللذين  االساسيني  الحزبني  ان  ذلك  النفط. 
تناوبا عىل الحكم يف كاراكاس، ومع اكتشاف 
للدولة طوال  رئييس  اىل مورد  النفط وتحوله 
حّوال  العرشين،  القرن  من  الثاين  النصف 
موارده املالية اىل جيوب املسؤولني وحسابات 
مرصفية خاصة يف سويرسا والواليات املتحدة. 
الواقع  فهم  ملحاولة  الذاكرة  هذه  تستعاد 
االيام  هذه  الفنزويليون  يعيشه  الذي  املرير 
مل  ما  بالرثوات.  بلدهم  متتع  من  الرغم  عىل 
املايض  يف  فنزوييل  ماليني  لبضعة  يكتب 
ثم  اوال،  االستعامر  بسبب  منه  االستفادة 

الطبقة الحاكمة املوالية لالستعامر نفسه ثانيا، 
فان نحو 30 مليون فنزوييل هذه االيام وجدوا 
اهدر  مليوين  مدقع، وتضخم  فقر  بالدهم يف 
مدخراتهم، وفساد مسترش وسوء ادارة اضاع 

الكثري من االمال.   
يؤججها  شامل  النفجار  املالمئة  الوصفة  انها 

انه  ويزبورت  مارك  واشنطن  يف  واالقتصاد 
السياسة  فان  املاضية،  الـ15  االعوام  خالل 
النظام  تغيري  اىل  السعي  يف  متثلت  االمريكية 
من  التخلص  "يحاولون  يضيف:  كاراكاس.  يف 
هذا الحكم منذ مدة طويلة، وهم يشعرون 
اي  من  اكرث  ذلك  تحقيق  من  يقرتبون  انهم 

وقت مىض". 
عىل  التقديرات  بعض  بحسب  فنزويال  ترتبع 
نحو 1300 مليار برميل نفط يف منطقة حزام 
الدول  من  واحدة  وهي  النفطي.  اورينكو 
الست التي سيكون يف مقدورها تزويد العامل 
يف  النفط  من  حاجاته  نصف  من  يقرب  ما 
حلول عام 2020، وبعد ان تكون احتياطيات 
بدأت  قد  للنفط  املنتجة  الدول  من  الكثري 

انتاجها  وصار  الطبيعي  النضوب  رحلة 

النفط ميثل اكرث 
من 90% من 
موارد فنزويال.

هل سيتمكن مادورو من تجاوز التحديات الكربى؟

االسم الرسمي: جمهورية فنزويال. 
عدد السكان: 30 مليون نسمة، منهم نحو مليون و600 الف من اصول عربية.

املساحة: 881.050 كيلومرتا مربعا.
اللغات الرئيسية: االسبانية، لغات السكان االصليني.

الديانة الرئيسية: املسيحية.
العملة: بوليفار.

فنزويال

من  اكرث  متثل  التي  النفط  اسعار  تراجع  اوال 
العقوبات  وتصاعد  الدولة،  موادر  من   %90
فيها  متر  سياسية  مرحلة  كل  مع  االمريكية 
اىل  وصوال  تشافيز  هوغو  عهد  منذ  البالد، 

خليفته مادورو حاليا. 
السياسات  يقول املدير املشرتك ملركز ابحاث 
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املتزايد،  العاملي  عاجزا عن مواكبة الطلب 
وذلك اىل جانب السعودية والعراق واالمارات 

والكويت وايران.
املركز  لتحصد  "اوبيك"  دول  فنزويال  تتصدر 
العاملية  النفط  احتياطيات  حيث  من  االول 
املؤكدة بنسبة 20.2%. من شأن هذه النسبة 

املتحدة  والواليات  كثريين،  لعاب  تسيل  ان 
الفنزوييل  االنتاج  غالبية  تستورد  اذ  تحديدا، 
من النفط الذي يتميز بحسب الخبري النفطي 
العالية.  بالكثافة  عبدالله  حسني  الدكتور 
االمريكية  املصايف  يف  يكرر  معظمه  فان  لهذا 
من  يبعد  الذي  االمرييك  الخليج  يف  الواقعة 

صندوق النقد الدولي: 
االقتصاد الفنزويلي قد 

ينكمش %50

يف  الناقالت  تقطعها  مسافة  فنزويال  موانئ 
خمسة ايام، بينام متتد تلك املدة اىل خمسة 
اسابيع بالنسبة اىل الناقالت اآلتية من الرشق 
مع  فنزويال  استطاعت  هنا  من  االوسط. 
يف  احتكاري  شبه  مبركز  االحتفاظ  املكسيك 
الثقيل  الزيت  االمرييك  الخليج  منطقة  تزويد 
يف  تكرر  التي  االكرب  الكميات  ميثل  الذي 

مصافيها.
مل تغفر واشنطن لكاراكاس خسارة رشكاتها اليد 
الرئيس  عهد  يف  الفنزوييل.  النفط  يف  الطوىل 
السابق هوغو تشافيز تعززت سيطرة الدولة 
عىل القطاع النفطي، لكنه مل يكن الرجل الذي 
اّمم نفط فنزويال. اذ ان هذه الخطوة جرت يف 
العام 1976، اي قبل عهده بكثري، عندما جرى 
تأميم رشكة "بيرتوليوس دي فنزويال". يف كل 
االحوال، مل يكن ذلك التأميم شامال، اذ ظلت 
استثامراتها   بقوة  حارضة  الكربى  الرشكات 
تكن  ومل  الفنزوييل،  االقتصاد  يف  ونفوذها 
مواطني  جيوب  اىل  تصل  التي  للعائدات 
فنزويال قيمة تذكر، او تعكس حقيقة الحجم 
الرشكات  تجنيها  كانت  التي  للرثوات  الهائل 

االجنبية او الرشكة الوطنية. 
الحكم يف  اىل  تشافيز عندما صعد  فان  لهذا، 
انتخابات العام 1998 حمل اىل الفقراء وعودا 
يقول  ملصلحتهم.  النفطية  العائدات  بتسخري 

اعلن الرئيس الفنزوييل نيكوالس مادورو اعتقال بعض املتورطني يف محاولة اغتياله يف اثناء 
القائه خطابا يف استعراض عسكري يف كاراكاس، موضحا ان "بعض فصائل اليمني املتطرف داخل 
البالد املتواطئة مع متآمرين يف بوغوتا )كولومبيا( وميامي )امريكا( هي املسؤولة عن الهجوم". 
وقال: "تم التعاقد مع 11 قاتال شاركوا يف اعامل الشغب عامي 2014 و2017، وعرضوا عليهم 

50 مليون دوالر واالقامة يف الواليات املتحدة". 
ووفقا للتحقيق "جرى تعليم املهاجمني التعامل مع طائرات من دون طيار واملتفجرات يف 

مزرعة يف بلدة تشيناكوتا يف كولومبيا، من نيسان حتى نهاية حزيران".
واعلنت مجموعة غري معروفة مؤلفة من مدنيني وعسكريني تطلق عىل نفسها اسم "الحركة 
الوطنية لجنود يرتدون قميصا" مسؤوليتها عن الهجوم. وافادت يف بيان نرشته عىل شبكات 
التواصل االجتامعي "انها خططت الطالق طائرتني مسرّيتني ولكن عددا من القناصة اسقطوهام". 
وقال مصدر حكومي كولومبي ان اتهام الرئيس الكولومبي مانويل سانتوس بالوقوف خلف 
الهجوم ال اساس له، مشريا اىل ان سانتوس "كان يحتفل بعامدة حفيدته، وال يفكر يف اي يشء 

آخر وخصوصا اسقاط حكومات اجنبية". 
وكان الرئيس الكولومبي قال قبل ايام من محاولة االغتيال ان سقوط حكومة الرئيس الفنزوييل 
"وشيك رغم قمع الشعب"، مشددا عىل ان "الخيار االفضل لكولومبيا وفنزويال يكمن يف رحيل 

مادورو بشكل سلمي". 

1810: يستغل الفنزويليون غزو نابليون اسبانيا العالن استقالل بالدهم.
1830: فنزويال تنفصل عن كولومبيا الكربى.

البنية  ويطور  االجنبي،  االستثامر  يجتذب  بالنكو  غوزمان  انطونيو  الحاكم   :1888-1870
التحتية وقطاعي الزراعة والتعليم.

وااليطالية  الربيطانية  الحربية  السفن  فيام  القروض،  تسديد  يف  تفشل  فنزويال   :1902
واالملانية تحارص موانئ البالد.

1935-1908: يتسلم الديكتاتور خوان فيسنتي غوميز مقاليد الحكم يف الوقت الذي تصبح 
فيه فنزويال اكرب مصّدر للنفط يف العامل.

1945: تشكيل حكومة مدنية بعد عقود من الحكم العسكري.
1948: االطاحة بالرئيس رومولو غاليغوس، اول زعيم فنزوييل منتخب دميوقراطيا، بانقالب 

عسكري بقيادة ماركوس برييز خيمينيز.
1964: اول عملية تسليم منصب الرئاسة من مدين اىل آخر بانتخاب راؤول ليوين رئيسا.

1973 : فنزويال تستفيد من االزدهار يف قطاع النفط، وقيمة عملتها ترتفع يف مقابل الدوالر 
االمرييك، بعد تأميم قطاعي النفط وصناعة التعدين.

1983: انخفاض اسعار النفط العاملية يحدث اضطرابات يف البالد، ما ادى تاليا اىل خفض 
االنفاق عىل الرعاية االجتامعية.

سياسة  فرضه  االقتصادي.  الركود  خضم  يف  رئيسا  برييز  اندريس  كارلوس  انتخب   :1989
الطوارئ ومقتل  تبعها ارضاب عام وتطبيق قانون  اندالع اعامل شغب،  اىل  ادى  التقشف 

املئات يف احداث عنف.
واطالق  التقليدية،  االحزاب  عارمة من  نقمة  رئيسا يف ظل  تشافيز  انتخاب هوغو   :1998
"الثورة البوليفارية" التي تأيت بدستور جديد وسياسات اشرتاكية تعتمد عىل ارتفاع اسعار 

النفط يف متويلها.
2013: وفاة تشافيز بعد معركة مع مرض الرسطان، وانتخاب نيكوالس مادورو خلفا له.

ما بعد محاولة االغتيال

تسلسل زمني
من  الدوالرات  ماليني  اغدق  انه  محللون 
التنمية  برامج  عىل  النفطية  الرثوة  عائدات 
خالل  عوزا،  االكرث  الفقراء  لدعم  االجتامعية 
عاما، خصوصا  استمرت 14  التي  فرتة حكمه 
بعد تحسن اسعار النفط. وهو امر مل يتوافر 
بشكل كبري لخليفته مادورو بعد انهيار اسعار 

النفط عامليا. 
عىل  بالسيطرة  تشافيز  امر   ،2007 العام  يف 
مرشوعات النفط التي تديرها رشكات اجنبية 
يف منطقة اورينكو الغنية بالنفط والغاز. من 
االجراءات  طاولتها  التي  الرشكات  هذه  بني 
و"شيفرون"  موبيل"  و"اكسون  "يب.ال.يس" 
و"ستات  اس.ايه"  و"توتال  و"كونوكوفليبس" 

اويل ايه.اس.ايه". 
"خصخصة  ان  وقتها  اعلن  تشافيز  ان   رغم 
يف  يعد  وهذا  انتهت.  قد  الفنزوييل  النفط 
انه  اال  فنزويال"،  يف  للنفط  تأميام  الحقيقة 
الرشكة  تحصل  ليك  مسعاه  اىل  تحديدا  اشار 
الحكومية عىل 60% من  الفنزويلية  الوطنية 
مع  املفاوضات  خالل  من  املرشوعات،  هذه 
ان  نريدها  "ال  انه  واعلن  االجنبية.  الرشكات 
لكن  رشكاء  يكونوا  ان  منهم  نريد  تذهب... 

بحصة اقل". 
كام جرى خالل التأميم االويل يف السبعينات، 
تتمكن  مل  فنزويال  ان  الحقا  الوقائع  اظهرت 

من  االنتاج  عمليات  تطور  مواكبة  من 
والرأسامل  والخربات  التكنولوجيا  ناحية 
"اوبيك"  منظمة  ارقام  تظهر  ولهذا،  الالزم. 
نحو %13  فنزويال هبط  النفط يف  انتاج  ان 
سنوي  مستوى  ادىن  اىل  املايض،  العام  خالل 
اضافية عىل  كارثة  ذلك  عاما، وشكل   28 يف 
اعتامده  ان  مبا  املرتنح،  الفنزوييل  االقتصاد 
شبه كامل عىل ايرادات النفط. اقيل العديد 
من املسؤولني واعتقل العرشات بتهم الفساد 
يف  مادورو،  وامر  النفط،  قطاع  ادارة  وسوء 
اعادة  عىل  بالعمل  املوقف،  النقاذ  محاولة 

زيادة القدرة االنتاجية.
اذ  الوحيدة.  الفنزويلية  املأساة  تلك  تكن  مل 
االخرية  الفرتة  يف  الدويل  النقد  اعلن صندوق 
يتجاوز  قد  فنزويال  يف  التضخم  معدل  ان 
 .2018 العام  نهاية  حلول  املئة، يف  يف  مليون 
وقال املسؤول البارز يف صندوق النقد الدويل 

االقتصادية  االضطرابات  ان  فرينر  اليخاندرو 
التي  بتلك  شبيهة  فنزويال  شهدتها  التي 
االوىل،  العاملية  الحرب  بعد  املانيا  يف  حدثت 
وزميبابوي يف بداية العقد املايض. وقال فرينر 
عليه  ما هو  الوضع عىل  استمر  انه "يف حال 
ينكمش  سوف  الفنزوييل  االقتصاد  فان  االن، 
بني  انه سيكون من  اىل  بنسبة 50%"، مشريا 
خالل  العامل  يف  االقتصادية  االنخفاضات  اشد 

6 عقود.
كذلك تعاين فنزويال من العجز التام ىف الناتج 
املحيل االجاميل الذي يرتواح من 18 اىل %20، 
فيام ارتفع حجم الديون ووصل اىل ما يقارب 
استمرار  مع  املايض  العام  دوالر  مليار   120

الحكومة يف عدم الدفع. 
االمريكية،  تاميز"  "نيويورك  صحيفة  ووفق 
تحولت فنزويال من مركز واعد لجني االرباح 

الجنسية  املتعددة  الرشكات  اىل  بالنسبة  واشنطن تعترب امريكا الجنوبية "حديقتها الخلفية".
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خصوصا  ايراداتها،  يلتهم  اسود  ثقب  اىل 
بسبب عملية الخفض الكبري لعملة البوليفار 
املحلية والقيود عىل النقد االجنبي، وقرارات 
اىل  ارباحها  تحويل  من  الرشكات  هذه  منع 
اوضاع  االمريكية  الصحيفة  تناولت  الخارج. 
بينها  من  العاملية،  الرشكات  هذه  من  عدد 
رشكات "برنكس لخدمات الحامية"، و"بروكرت 
و"دلتا  ايرالينز"،  و"امريكان  غامبل"،  اند 

ايرالينز"، ورشكة "كولغيت - باملوليف". 
ال شك يف ان لصحيفة "واشنطن بوست" ايضا 
دورها يف رسم بعض معامل املشهد الفنزوييل. 
اذ اشارت اىل انها دولة "فاشلة"، ولديها اسوأ 
العامل،  يف  االسوأ  والتضخم  اقتصادي،  منو 
معدالت  يف  عامليا  التاسعة  املرتبة  وتحتل 
الجرائم،  معدالت  يف  الثاين  واملركز  البطالة، 
والتاسع عامليا يف الفساد. انه انهيار اجتامعي 

- اقتصادي كامل". 
توفره  الذي  الوحيد  "اليشء  ان  وتضيف 
ساعات  هو  اليوم  جيد  بشكل  فنزويال 
عىل  للحصول  االنتظار  طوابري  من  وساعات 

العديد من السلع التي اصبحت نادرة".  
االمريكية  الصحف  تتطرق  ما  نادرا  لكن 

والغربية عموما اىل الجانب االخر من املعاناة 
االمرييك  التضييق  عن  الناجمة  الفنزويلية 
مع  التسعينات،  منذ  كاراكاس  املستمر عىل 
مادورو  عهد  اىل  وصوال  تشافيز  عهد  بداية 
بينس  مايك  االمرييك  الرئيس  نائب  حاليا. 
فاشلة  "دولة  فنزويال  ان  شهرين  قبل  قال 
تهدد امن دول نصف الكرة الغريب والشعب 

االمرييك ورخائه ايضا".
عقوبات  واشنطن  فرضت   ،2017 العام  يف 
االكرب ضدها  العدوان  بانها  فنزويال  وصفتها 
املايض  ايار  انتخابات  بعد  سنة.   200 منذ 
التي ابقت مادورو يف الحكم لوالية جديدة، 
اتهمته واشنطن بأنه يحرم شعبه من امكان 
الوصول اىل املواد الغذائية والطبية، ويسجن 
التعبري  حرية  ويقمع  املعارضة،  ممثيل 

باستخدامه العنف. 
االنتخابات  بعيد  مرسوما  ترامب  ووقع 
العزلة  من  مزيد  فرض  عىل  ينص  مبارشة، 
قدرة  من  يحد  اذ  فنزويال،  عىل  االقتصادية 
الدولة،  اىل  تعود  اصول  بيع  عىل  كاراكاس 
االمريكية  الرشكات  عىل  مبوجبها  ويحظر 
التي  املالية  واالوراق  الديون  مع  التعامل 

النفط  ورشكة  الفنزويلية  الحكومة  تصدرها 
خالل  تستحق  والتي  الجديدة،  الحكومية 
كذلك  التوايل.  عىل  يوما  و90   30 من  اكرث 
حظر املعامالت مع عدد من الديون القامئة 
فنزويال،  يف  العام  القطاع  بها  يحتفظ  التي 

وحصول حكومتها عىل ارباح من اسهمها.
كام تجاهر جهات ومؤسسات امريكية بارزة 
ماليني  بعرشات  مساعدات  عن  باالعالن 
يف  للنظام  املعارضني  لحلفائها  الدوالرات 
كاراكاس، وتوفر لهم منصات اعالمية واسعة 
ملخاطبة الجمهور الفنزوييل وتحريض الرأي 
العام عىل الحكم. ال بل ان املساعدات متتد 
مستوى  عىل  االنتخابية  حمالتهم  لتشمل 

الربملان او الرئاسة. 
كان  اذا  ما  ستكشف  املقبلة  االيام  وحدها 
الكربى  التحديات  تجاوز  قادرا عىل  مادورو 
التي تواجه فنزويال منذ استقاللها، خصوصا 
املرتدي  االقتصادي  الوضع  انتشال  لجهة 
حاضنته  بتعزيز  حكمه  مسرية  يحصن  مبا 
او  للحكم،  الرئييس  الحصن  وهي  الشعبية، 
ضغوط  مع  التعامل  يف  الحنكة  خالل  من 

واشنطن وجموح ادارتها الحالية. 

فنزويال تتصدر "اوبيك" من حيث احتياطيات النفط. 
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اشاد املدير العام لالمن العام اللواء عباس 
ابراهيم مبا حققته الضاحية الجنوبية من 
وما  ابنائها  "كفاح  اىل  ذلك  وعزا  تطور، 
صّبوه من عرق من اجل نهضة عمرانية 
ما كانت لتكون لوال زيادة عدد املدارس 
واملعاهد، فبالعلم وحده تصنع االمجاد" 

رعى تكريم إتحاد بلديات الضاحية المتفّوقين والمبدعين  
اللواء إبراهيم: نحن بلد يحترف التفّوق واإلبداع  

تكريم

عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  قال 
التفوق  يحرتف  "بلد  لبنان  ان  ابراهيم 
يف  يحرتف  لالسف  ويا  لكنه  واالبداع، 
القدرات  هذه  تبديد  اليسء  باملعنى  املقابل 
ازمات  افتعال  عرب  املرتاكمة  والنجاحات 
ودعا  االطالق".  عىل  لها  مربر  من  ما  وطنية 
يجري يف  ملا  عناية  من  يكفي  ما  "اعطاء  اىل 
للدولة  تهويد  عمليات  من  املحتلة  فلسطني 
اشد  استحقاقات  امام  "اننا  معتربا  القومية"، 
لحظة  ويوازي  سبقها،  ما  كل  من  رضاوة 
فسقوط  الصهيوين.  الكيان  قيام  اعالن 
الفلسطيني  الشعب  وحق  والقدس  فلسطني 
اعالن  هو  املصري،  حق  وتقرير  العودة  يف 
الحضارات  صدام  نحو  التوجه  عن  فاضح 

وتأجيج الحروب الدينية واملذهبية".
بلديات  اتحاد  اختتام  ابراهيم  اللواء  رعى 
الثالثة  الليلة  آب   10 يف  الجنوبية  الضاحية 
التي  الثاين"،  الثقايف  الضاحية  "مهرجان  من 
خصصت لتكريم املعلمني والطالب املتفوقني 
واملبدعني. اقيم االحتفال يف باحة عاشوراء يف 
منطقة الجاموس يف الحدت، وحرضه النائب 
امني رشي، سفري فلسطني ارشف دبور، رئيس 
محمد  الجنوبية  الضاحية  بلديات  اتحاد 
درغام، املسؤول عن لجنة االرتباط والتنسيق 
بلديات  رؤساء  صفا،  وفيق  الله  حزب  يف 

الجنوبية واعضاؤها وشخصيات. الضاحية 
والنشيد  الكريم  القرآن  من  آيات  بعد 
الوطني، القى اللواء ابراهيم كلمة قال فيها: 
الضاحية  بلديات  اتحاد  ومع  "مجددا معكم 
مستمرة،  ثقافية  تنموية  سرية  يف  الجنوبية 
اجمل مثارها احتفالنا اليوم بطالب هم فخر 

وهي  الضاحية،  يف  مجددا  ايام.  من  االيت 
الواحد  العيش  يف  مثاله،  وعىل  لبنان  مثل 
واملسيحيني  املسلمني،  كل  املسلمني  بني 
عالمة  الضاحية  يف  مجددا  املسيحيني.  كل 
الجمع والوحدة بني الجنوب والبقاع والجبل 
الوحدة  حاضنة  لتكون  وبريوت،  والشامل 
الكرمية  عائالتها  مع  وتبقى جامعة  الوطنية، 
لكل الذين وفدوا اليها من كل جهات لبنان 
الدولة  عىل  وعتبهم  واالمهم  اوجاعهم  مع 
بسبب اهاملها لهم. مجددا يف الضاحية التي 
ما عادت ضحية منذ خرج منها رجال آمنوا 
تحقق. مجددا  الله وعدا  فكان نرص  بربهم، 
عىل  النرص  ذكرى  يف  ونحن  الضاحية  من 
العدوان االرسائييل، حيث الضاحية ما عادت 
تنهض  كانت  النها  مقلقة  صارت  بل  قلقة، 
الصهيوين  الحقد  غارات  ركام  تحت  من 
صارخة "هنا الضاحية طمنونا عنكم". صارت 
لفنت  ظهرها  ادارت  النها  وايضا  ايضا  مقلقة 
التكفرييني املتأسلمني، وتصدت باللحم الحي 
للتفجريات االرهابية فسقط عرشات الشهداء 
حدرج  عبدالكريم  العام  االمن  شهيد  بينهم 

الذي سجل اسطورة يف االيثار والتضحية".
ومداخلها  الضاحية  من  "مجددا  اضاف: 
وشوارعها، حيث يشارك عسكريو االمن العام 
واالستقرار  السلم  لضامن  االمنية  الخطة  يف 
لهذا الشعب االيب الذي عاىن ما عاناه، ومن 
واملجتمع  الخاصة  املؤسسات  تشجيع  اجل 
تنموية  مشاريع  يف  االستثامر  عىل  االهيل 
املنطقة  هذه  انعاش  يف  تساهم  مختلفة 
وبلداتها  الضاحية  من  مجددا  وتطويرها. 
الجمهورية  منها فخامة رئيس  ان  نعتز  التي 

وجهة  صارت  وحيث  عون،  ميشال  العامد 
بعدما  وصناعية  وتجارية  وثقافية  تربوية 
اىل  فالعودة  والرتدي،  للبؤس  حيزا  كانت 
الزمن القريب تظهر ما كانته هذه الضاحية 
ابنائها  بكفاح  سجلت  حيث  صارته.  وما 
وعرقهم نهضة عمرانية ما كان لها ان تكون 
فبالعلم  واملعاهد.  املدارس  عدد  زيادة  لوال 
وحده تصنع االمجاد، وبه وحده تنتقل االمم 
نحتفل  لهذا  العامل.  من  امليضء  الجانب  اىل 
اليوم مع اتحاد البلديات الذي ال يوفر جهدا 
او امكانا اال ويضعه يف سبيل تطوير التعليم 
ينهض  الذي  االمل  الذي هو مربع  والثقافة، 
رسالة،  تحمل  مدرسة  اربعة:  اضلع  عىل 
معلم كاد ان يكون نبيا، طالب طموح، عائلة 

نذرت نفسها لتخّرج مواطنني صالحني".
والطالب  املعلمني  اىل  ابراهيم  اللواء  وتوجه 
بالقول: "من املدارس والثانويات والجامعات 
وحراس  املجد  صّناع  يخرج  الفنية  واملعاهد 
الوطنية  املثل  تتألق  فيها  ألن  االوطان، 
واالبداع  واملعرفة  العلم  ومنها  واالخالقية. 
ويعلو  الدولة  ترتقي  وعربها  والتفوق. 
بالعلم  اال  تسمو  ال  والحضارت  االمم  شأنها. 
معدالت  اىل  التنبه  يجب  ولهذا  والعلامء، 
املتواصل  العمل  وكذلك  املدريس،  الترسب 
عىل غرار ما يفعل اتحاد بلديات الضاحية يف 
الرسمية النها فرصة محدودي  دعم املدرسة 
فال  افضل.  بغد  امالهم  ومعقد  الدخل، 
التبطل يوفر عيشا كرميا مستقرا وال الشوارع 

تقي من غائالت الدهر".
انواعه،  بكل  التعليم  اتاحة  "ان  وقال: 
نظام  اطار  ويف  وللجميع،  عالية  وبجودة 

يرتكز  ومرن  ومستديم  وعادل  كفي  تربوي 
وتكنولوجيا،  وتقنيا  فنيا  العلوم  ارقى  عىل 
يؤسس لبناء مستقبل آمن ومستقر ومزدهر 
الواثقة  الشخصية  بناء  بالتوازي مع  الجيالنا، 
امكاناتها  اطالق  من  ميكنها  مبا  واملتوازنة 
يبقى  ان  يجب  لذا  طموحاتها.  وتحقيق 
اولوية  ذا  اخالقيا  وطنيا  مرشوعا  التعليم 
التعليم  معايري  مع  يتناسب  ومبا  متقدمة 

تحصيل  عىل  الرتكيز  وجوب  ومع  الدويل، 
عىل  الثناء  من  بد  ال  وهنا  االجنبية.  اللغات 
ما يقوم به اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية 
اىل  نتطلع  االطار،  هذا  يف  نوعي  جهد  من 
العام  يف  االحتفال  ليكون  فاكرث  اكرث  تطويره 
املقبل مع عدد اكرب من املتفوقني واملبدعني. 
ليست  البلديات  اتحاد  دور  عىل  واملراهنة 
من باب استنزاف ما يقوم به، بقدر ما هي 

املجتمعي  التفاعل  عن  االهمية  بالغة  داللة 
وما  واالهلية،  والبلدية  الرسمية  االطر  بني 
املهرجان  بدليل  مهمة  نتائج  من  اليه  يفيض 

الثقايف الثاين وحفلنا املميز هذا". 
يجيده  تحد  هو  التفوق  "ان  وتابع: 
االقطاع،  ضد  الدوام  عىل  وخربوه  اللبنانيون 
نجحنا  لطاملا  الحروب.  وضد  االحتالل  وضد 
تحديا،  التفوق  كان  واذا  والثبات.  باالرصار 
للسري  للطالب  تشجيع  هو  فالتكريم 
فخر  ايضا  وهو  اعىل،  تحديات  نحو  قدما 
عىل  املدهشة  القدرة  ظل  يف  جميعا  لنا 
االحتفال مبتفوقني يف ظل همجيتني صهيونية 
التفوق  يحرتف  بلد  فنحن  ومتأسلمة. 
املقابل  يف  فانه  لالسف  ويا  لكن  واالبداع، 
القدرات  هذه  تبديد  اليسء  باملعنى  يحرتف 
ازمات  افتعال  عرب  املرتاكمة  والنجاحات 
وما  االطالق،  عىل  لها  مربر  من  ما  وطنية 
يزيد من سخف هذه الحال اننا نواجه عىل 
الحدود مع فلسطني املحتلة عدوا يعتقد انه 
فلسطني،  يف  عروبتنا  عىل  حروبه  آخر  يشن 
عرب  القدس  مصادرة  واعني  مقدساتنا  وعىل 
قباحة  لتتجىل  اليهودية  الدولة  قومية  اقرار 
ما  ان  النازية.  الروح  غرار  عىل  الصهيونية 
يعني  املحتلة،  فلسطني  يف  ويحصل  حصل 
كل  من  رضاوة  اشد  استحقاقات  امام  اننا 
الكيان  قيام  اعالن  لحظة  ويوازي  سبقها،  ما 
انّبه  الوطني  املستوى  عىل  انني  الصهيوين. 
وادعو اىل وعي استثنايئ وعىل كل املستويات 
والقدس  فلسطني  سقوط  املرحلة.  لخطورة 
وحق الشعب الفلسطيني يف العودة وتقرير 
حق املصري، هو اعالن فاضح عن التوجه نحو 
الدينية  الحروب  وتأجيج  الحضارات  صدام 
هواجس  يبعث  انه  عن  فضال  واملذهبية، 
لبنانية عن توطني من هنا او هناك، سببهام 

لجوء فلسطيني او نزوح سوري"

الضاحية صارت مقلقة 
النها ادارت ظهرها للفنت 

املشاركون يف االحتفال.وقوفا للنشيد الوطني.

اللواء عباس ابراهيم متكلام.
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غري  لنا  خيار  ال  لبنان  يف  "اننا  وقال: 
وطنا  اللبناين  الكيان  بنهائية  التمسك 
النزعات  باب  من  ال  ابنائه،  لجميع  نهائيا 
الوطني  الوعي  مدخل  من  امنا  الشوفينية، 
للحمى الدميوغرافية واملنظومة االهلية التي 
وطني  جسم  اىل  بعد  لالسف  ويا  تتحول  مل 
نون  زالت  ما  فهي  حقيقية.  مناعة  ذي 
الجامعة  نون  من  اقوى  الكثرية  الجامعات 
التعددية  ضمن  وموحدة  مجتمعة  اللبنانية 
وعي  اىل  مدعوون  اننا  والدينية.  الحضارية 
االقليم  ما يحصل ونوعه عىل مستوى  حجم 
والعامل من حروب ومشاريع حروب، ناهيكم 
بتسويات ومعادالت سياسية جديدة ما كان 
السيناريوهات.  اسوأ  يف  حتى  تخيلها  ميكن 
الوطنية  بالوحدة  اال  يواجه  ال  الواقع  هذا 
سالح  عرب  وبالدفاع  والصادقة،  الحقة 
املعرفة والعقالنية مبواجهة التخلف ونزعات 

التقوقع".
بأن  "ثقوا  قائال:  ابراهيم  اللواء  وختم 
حامية  يف  لقسمه  وفيا  سيبقى  العام  االمن 
الدستور، كام عهده وخربه اللبنانيون جميعا 
قيامه  لجهة  خصوصا  املحطات،  مختلف  يف 
وجه،  اكمل  عىل  واالدارية  االمنية  بواجباته 
وال  واخريا  اوال  اللبنانية  للمصلحة  ووفقا 
ليشء غريها ايا كان اسمها، ويف ظل التمسك 
والقوانني  باالتفاقات  شديد،  وباحرتام 
واالعراف الدولية يف ملفي اللجوء الفلسطيني 
القلبية  التهاين  كل  ختاما،  السوري.  والنزوح 
الناجحني  وللطالب  لالهل  والحارة  الصادقة 
لبنان  بناة  فهم  املتفوقني  واملبدعني خصوصا 

االفضل، ولبنان املتجدد".
يف نهاية االحتفال، تسلم اللواء ابراهيم درعا 
الضاحية  بلديات  اتحاد  رئيس  من  تذكارية 

الجنوبية محمد درغام.

سقوط القدس وحق 
العودة يقودان الى تأجيج 

الحروب الدينية

توزيع الشهادات.

يتسلم درعا تذكارية.
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جهاز  مع  بالتعاون  العام،  لالمن  العامة  املديرية  نجحت  الشهر  يقارب  ما  منذ 
احتيالية  بعمليات  قامت  منظمة  اجرامية  شبكة  توقيف  يف  العراقية،  املخابرات 
تشويه  عن  فضال  امرييك،  دوالر  مليار  من  اكرث  لبنانية  مصارف  سلب  اىل  تهدف 
هلع  يف  التسبب  تنفيذهام  نجاح  شأن  من  امران  وهام  وعامليا.  محليا  سمعتها 

اقتصادي - اجتامعي يف لبنان

ُشَعب متخصصة في األمنين االقتصادي والمصرفي وسواهما
األمن العام أحبط إستهدافًا منظمًا للقطاع املصرفي

قضية
املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

االقتصاد هو املحرك االسايس للتنمية. ضعفه 
يؤدي اىل تفيش ظاهرة الفقر التي تشكل، 
واالقتصادية  االجتامعية  الدراسات  بحسب 
اسباب  ابرز  احد  والنفسية،  واالمنية 
التطرف  نحو  والجنوح  الجرائم  انتشار 
لتجنيد  االرهابية  الشبكات  تستغله  الذي 
والشباب.  املراهقني  بخاصة  االشخاص، 
بالتايل، االمن االقتصادي جزء ال يتجزأ من 
استطرادا،  االجتامعيني.  واالستقرار  االمن 
نعرف ان القطاع املرصيف، بخاصة يف لبنان، 
االقتصادية  القطاعات  ابرز  احد  يشكل 
للقطاعات  الدعم  تؤمن  التي  املنتجة 

الخ...      العقارية، الصناعية، الخدماتية، 
ابرز  ما  االقتصادي؟  االمن  مفهوم  هو  ما 
املصارف؟  امن  تهدد  مخاطر  اي  ركائزه؟ 
كيف يعمل االمن العام عىل حامية االمنني 

االقتصادي واملرصيف؟ الخ...

األمن االقتصادي 
االقتصادي  االمن  تعريفات  وتتنوع  تتعدد 
وفقيه  وآخر،  ومجتمع  واخرى،  دولة  بني 
سبيل  عىل  هناك.  من  ومجتهد  هنا  من 
وزير  ماكنامرا،  روبرت  ان   نجد  املثال، 
الدفاع االمرييك االسبق ورئيس البنك الدويل 
ان  االمن"  "جوهر  كتابه  يف  يعترب  سابقا، 
كان  وان  العسكرية  املعدات  ليس  "االمن 
كان  وان  العسكرية  القوة  وليس  يتضمنها، 
وان  العسكري  النشاط  وليس  يتضمنها، 
دون  من  التنمية.  هو  االمن  يتضمنه.  كان 
التنمية ال يوجد امن، والدول التي ال تنمو 
ال ميكن ببساطة ان تظل آمنة".  كام نجد 
عرفته  االحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  ان 
بانه: "الحالة التي متكن االفراد او االرس او 
احتياجاتهم  تلبية  من  املحلية  املجتمعات 
االلزامية  املصاريف  وتغطية  االساسية 
وتشمل  كرامتهم.  يحرتم  مستدام  بشكل 
االحتياجات االساسية الطعام واملاء واملأوى 
الشخصية  النظافة  وادوات  واللباس 

مصاريف  تغطية  عىل  القدرة  اىل  باالضافة 
والتعليم".  الصحية  الرعاية 

العامل  يف  التعاريف  مجمل  االستنتاج،  يف 
االقتصادي  االمن  اعتبار  حول  تتمحور 
يتمثل يف حامية املصالح االقتصادية للدولة، 
للمواطن،  والرفاهية  التقدم  سبل  وتوفري 
التي  املادية  الوسائل  امتالك  عىل  وقدرته 

متكنه من ان يحيا حياة مستقرة. 

ركائزه 
يجمع علامء االقتصاد واالمن عىل ان االمن 
االقتصادي يرتكز عىل ثالثة عنارص اساسية، 
اىل  وتطويرها  تأمينها  عىل  العمل  يجب 
اقىص حد ممكن كون ذلك يعزز االستقرار 

االمني اكرث فاكرث. 
تلك العنارص الثالثة هي:

اوال ـ االمن الغذايئ واملايئ: يتمثل يف ضامن 
وافراد  انسان  لكل  الكايف  الغذاء  تأمني 
للرشب  الصالحة  املياه  تأمني   كام  عائلته، 
االنسان،  حياة  محور  اعتبارها  عىل  والري 
والتصنيع  املوايش،  وتربية  املزروعات،  وري 
لحياة  الرضورية  السلع  وانتاج  الغذايئ، 

االنسان.
ثانيا ـ توفري فرص العمل: كونها صامم امان 
االنفاق  يضمن  االرسة،  لحياة  اقتصادي 
االساسية  حاجاتها  واشباع  متطلباتها  عىل 
مسار  تحويل  يف  يساهم  كام  والثانوية، 
حيوات االفراد من الفقر والجوع والخوف 
منو  اسباب  ابرز  تشكل  التي  والحرمان 
والطأمنينة  والرخاء  االكتفاء  اىل  الجرائم، 
التفكري  عن  االنسان  تبعد  التي  والغنى 
معظم  تؤكد  كام  والحروب  الجرائم  يف 

الدراسات واالحصاءات.
الطبيعية:  املوارد  ثروات  استغالل  ـ  ثالثا 
عمل  فرص  تأمني  يف  يساهم  امر  وهو 
للمواطنني، ويحسن القدرة عىل تأمني مواد 
غذائية يف املجتمع، كام تطويره. واستطرادا، 
يف  االقتصاد  علامء  معظم  ان  اىل  نشري 
اسبابها  الحروب  معظم  ان  يؤكدون  العامل 
وتتمحور  االوىل،  الدرجة  يف  اقتصادية 
املوارد  استغالل  عىل  التنازع  حول  تحديدا 
الدول  متلكها  التي  تلك  بخاصة  الطبيعية، 

والضعيفة.   الفقرية 

اقرتاحات ومشاريع امنائية
ركائز  دعم  ان  القول  البديهي  من  بداية 
الدستور  بحسب  يدخل،  االقتصادي  االمن 
وجوهر  صلب  يف  اللبنانية،  والقوانني 

التنفيذية والترشيعية.  السلطتني  مهامت 

االمن  به  يقوم  الذي  االيجايب  الدور  اما 
يف  اختصاره  فيمكن  الصدد،  هذا  يف  العام 

االيت:
تنظيم  قانون  من  االوىل  املادة  ـ  اوال 
الصادر  العام  لالمن  العامة  املديرية 
 12 تاريخ   139 رقم  االشرتاعي  باملرسوم 
ان  عىل  حرفيا  نصت   1959 حزيران 
املعلومات  جمع  العام  االمن  "مهمة 
املعلومات  خاص  وبنوع  الحكومة  لصالح 
بناء  واالجتامعية".  واالقتصادية  السياسية 
عىل ذلك، فان املديرية تنجز بشكل دوري 
فيها  تستعرض  شاملة  علمية  دراسات 
واالجتامعية  املعيشية  الظروف  حال  واقع 
واالقتصادية للمواطنني، وواقع فرص العمل 
افضل  اقرتاحها  مع  الطبيعية،  والرثوات 
تساهم  قد  التي  والتقنية  العلمية  الحلول 
يف تحسينها وتطويرها. وترفعها اىل السلطة 

السياسية صاحبة القرار يف تلك املجاالت.
ثانيا ـ منذ اشهر قليلة استحدثت املديرية 
ضمن  املدين،  العسكري  التعاون  شعبة 
ابرز  من  التي  والتطوير،  التخطيط  مكتب 
التواصل  تنفيذها،  ستبدأ  التي  مهامتها 
مع  االقليمية  العام  االمن  دوائر  كل  عرب 

كل  يف  املحلية  االجتامعية  الفعاليات 
املناطق اللبنانية، وتحديد املشاريع العامة 
لتقوم  فيها،  امللحة  واالمنائية  االجتامعية 
عرب  االولوية  حسب  بتنفيذها  املديرية 
الداعمة  الجهات  مختلف  مع  التعاون 
الذاتية  قدراتها  خالل  ومن  ودوليا،  محليا 
سبل  تعزيز  يف  سيساهم  مبا  املتوافرة، 
عىل  واملجتمع  للمواطن  والرفاهية  التقدم 
السواء، عىل قدر االمكانات املتوافرة والتي 

للمديرية الحقا. ستتوفر 

مخاطر تواجه املصارف
احد اهم القطاعات االقتصادية، بخاصة يف 
املخاطر  وابرز  املرصيف.  القطاع  هو  لبنان، 
التي تواجهه او تستهدفه بشكل عام هي:

الواقع  يؤكد  االموال:  تبييض  جرائم  ـ  اوال 
يف  تعمل  التي  املنظم  االجرام  شبكات  ان 
القطاع  تعترب  االموال  تبييض  جرائم  مجال 
لعملياتها  الفقري  العمود  مثابة  املرصيف 
عربه،  او  ضمنه،  تنفيذها  تحاول  التي 
قانونية  اشكال  وتحت  متعددة  بوسائل 
مختلفة. من ابرزها نذكر عىل سبيل املثال:
متعرثة،  مصارف  رشاء  او  مصارف  انشاء   •
الضعيفة  الرقابة  ذات  الدول  يف  بخاصة 
املسترشي،  واالداري  السيايس  الفساد  او 

الستخدامها يف العمليات.
بكل  املرصيف  القطاع  يف  عاملني  تجنيد   •
مترير  لصالح  اآلمنة،  االغراء  وسائل 

صفقاتهم.
للتظهري  القابلة  الشيكات  استخدام   •

وبطاقات االئتامن.
• املضاربة يف البورصية واللجوء إىل مكاتب 

السمرسة والوساطة.
• انشاء املؤسسات املالية.

التلغرايف  والتحويل  الربيدية  الحواالت   •
لالموال وسواها. 

ميكن  االلكرتونية:  املالية  الجرائم  ـ  ثانيا 
او  فعل  محاولة  او  فعل  بانها  تعريفها 
صادرة  للحدود،  عابرة  او  محلية  افعال، 
مجموعات  او  افراد  عن  جرمية  بارادة 
املرصفية  الحسابات  انتهاك  بهدف  منظمة 
عرب  والشخصية  املالية  املعلومات  او 

وتقنيات  الكرتونية  وسائل  استخدام 

االمن االقتصادي جزء ال 
يتجزأ من االمن واالستقرار 

االجتماعيني

اللواء ابراهيم زار العراق 
واطلع سلطاتها على االدلة 

الجرمية الدامغة

االمن العام استحدث شعبا امنية تضم اختصاصيني يف كل املجاالت.



6465
عدد 60 - أيلول 2018عدد 60 - أيلول 2018

االحتيال  الجرائم  تلك  صور  ابرز  عدة. 
والتخريب  واالبتزاز  واالختالس  والرسقة 

والتجسس بالوسائل االلكرتونية، وغريها. 
املالية  للجرائم  الواقعية  النامذج  من 
االلكرتونية التي قد تتعرض لها املصارف، 
من  واحدة  املثال  سبيل  عىل  نذكر 
العام  االمن  اخريا  ضبطها  التي  الحاالت 
املختص.  القضاء  عىل  فاعليها  واحال  
مجهول  شخص  قيام  يف  تتلخص   وهي 
املرصح  غري  بالدخول  )مقرصن(  الهوية 
يف  تنفيذي  ملدير  االلكرتوين  الربيد  اىل  به 
مرصف معني واستخدامه يف مراسلة مدراء 
اجراء  اياهم  آمرا  للمرصف  تابعني  فروع 
اىل  مالية من حسابات محددة  تحويالت 
حساب آخر، هو يف الواقع حساب يخص 
املقرصن الذي قام فور تحويل االموال اىل 

بسحبها.  حسابه 
لبنان،  مرصف  ان  اىل  هنا  االشارة  تجدر 
من  عددا  اتخذت  الخاصة،  املصارف  وكل 
والتقنية  واالدارية  القانونية  االجراءات 
املالية  الجرائم  انواع  كل  ملواجهة  الحديثة 
التعاون  بتفعيل  قامت  كام  االلكرتونية. 
االمنية  االجهزة  مع  فاكرث،  اكرث  والتنسيق، 

السيام مع االمن العام.

مظلة امنية للمصارف
جرائم تبييض االموال والجرائم االلكرتونية 
عالية  بنسب  املصارف  تستهدف  التي 
االمن  لها  تصدى  ومحرتف،  مركز  وبشكل 
العام عرب اجراءات شتى. من ابرزها نذكر:

االمن  شعبة  استحداث  تم   2016 عام   •
املديرية،  ضمن  واالجتامعي  االقتصادي 
وهي تعنى مبكافحة كل الجرائم االقتصادية 
خصوصا.  االموال  تبييض  وجرائم  عموما، 
يف  املتخصصني  من  نخبة  الشعبة  تضم 
املالية،  املرصفية،  االقتصادية،  العلوم 
االموال،  تحويل  القانونية،  الجمركية، 

وسواها.
مكتب  ضمن  املديرية،  استحدثت   •
برصد  متخصصة  شعبة  املعلومات،  شؤون 

السيرباين  الفضاء  جرائم  ومكافحة  وتعقب 
الخاصة  واملؤسسات  املواطنني  تطاول  التي 
اللبنانية.  السيادة  نطاق  ضمن  والرسمية 
وقد  االلكرتوين.  العام  االمن  مثابة  هي 
نجحت يف رصد وتوقيف عدد من االشخاص 
افعال  تنفيذ  حاولوا  الذين  والشبكات 
بالتنسيق  املرصيف،  القطاع  ضد  جرمية 
وتحت  املعنية،  املصارف  مع  والتعاون 

ارشاف القضاء املختص.

يف قبضة االمن العام
االمن  نجاح  عن  اعلن  املنرصم  متوز  اواخر 
منظمة  اجرامية  شبكة  كشف  يف  العام 
احتيال  جرائم  تنفيذ  يف  رشعت  قد  كانت 
منظم  بشكل  كاذبة  اخبار  وتلفيق  وتزوير 
ضد مصارف لبنانية، بهدف ابتزازها وسلبها 
افرادها  من  عدد  وبتوقيف  طائلة،  مبالغ 
جهاز  مع  والتنسيق  بالتعاون  العراق  يف 

العراقية.  املخابرات 
االمنية  املتابعة  قيد  يزال  ال  امللف  كون 
كشف  بهدف  سواء،  حد  عىل  والقضائية 
هوية كل باقي املتورطني فيه، فان املصلحة 
احرتام  وموجب  العليا  الوطنية  االمنية 
عدم  يوجبان  القضائية  التحقيقات  رسية 
والقضائية  االمنية  التفاصيل  اىل  التطرق 
بعض  اىل  فقط  وامنا  والحالية،  السابقة 
التي  باملوضوع،  املتصلة  العامة  املعلومات 
قاموا  الشبكة  تلك  افراد  ان  يف  تتلخص 
بابراز مستندات واوراق حسابات مرصفية 
يف  لهم  ارصدة  بوجود  تفيد    - مزورة   –
قيمتها  تتجاوز  اللبنانية  املصارف  بعض 
املليار دوالر. راحوا يطالبون تلك املصارف 
بتسليمهم االموال بداية، ثم قاموا بتقديم 
تلك  اىل  باالستناد  ضدها  قضائية  دعاوى 
تلك  افعالهم  ترافقت  املزورة.  املستندات 
املصارف  ضد  بها  قاموا  تشهري  حملة  مع 
لهم  اتيحت  التي  الوسائل  عرب  املعنية 
التواصل  وسائل  عرب  السيام  ودوليا،  محليا 

االجتامعي. 
قد  كانت  العام  لالمن  العامة  املديرية 
رصدتهم وتابعتهم امنيا منذ اكرث من سنة. 
لديها  واكتملت  املعطيات  نضجت  عندما 
مديرها  زار  جرامئهم،  تثبت  التي  االدلة 

 الشبكة املنظمة 
استخدمت 
مستندات 

حسابات مرصفية 
مزورة.

االمن العام استحدث 
شعبة تعنى باملشاريع 

االجتماعية واالنمائية

االمن العام يرفع الى 
السلطات دراسات عن املشاكل 

مع اقتراح الحلول

حيث  العراق  ابراهيم  عباس  اللواء  العام 
عنارص  اسامء  فيها  الرسمية  السلطات  زود 
واالدلة  العراق  يف  املوجودين  الشبكة 
الدامغة التي تثبت جرامئهم، فتم توقيفهم 
عىل  بناء  العراقية  الوطنية  املخابرات  من 

اشارة القضاء العراقي املختص. 
التزوير  جرائم  ان  اليه  االشارة  تجدر  ما 
تلك  افراد  ارتكبه  مام  وسواها  واالحتيال 
توصيف  قانونا  عليها  ينطبق  الشبكة 
الوطنية.  للحدود  العابرة  املنظمة  الجرائم 
الدليل عىل ذلك يكمن يف ان اتفاق االمم 
عرب  املنظمة  الجرمية  "ملكافحة  املتحدة 
الدولة  عليه  صادقت  الذي  الوطنية"، 
اللبنانية عام 2000، يعرّف يف مادته الثانية 
الوطنية،  للحدود  العابرة  املنظمة  الجرمية 
من  مؤلفة  اجرامية  جامعة  انها  معناه  مبا 
الشبكة  )افراد  اشخاص  ثالثة  من  اكرث 
بشكل  يتعاونون  اشخاص(   3 من  اكرث 

تقل  ال  خطرة  جرائم  ارتكاب  عىل  منظم 
)العديد  حبسا  سنوات  اربع  عن  عقوبتها 
من جرامئهم تفوق عقوبتها اربع سنوات(، 
يف اكرث من دولة تخطيطا واعدادا وتوجيها 
الشديدة  اثارها  صعيد  عىل  او  وارشافا 
)اعاملهم الجرمية نفذت يف لبنان والعراق 
اجل  من  دولة(،  من  اكرث  يف  اي  وغريهام، 
الحصول، بشكل مبارش أو غري مبارش، عىل 
)هم  اخرى  مادية  منفعة  او  مالية  منفعة 

من  اكرث  عىل  الحصول  يستهدفون  كانوا 
مليار دوالر(.

االمن املتخصص
ان  العاملية  الوقائع  تؤكد  الختام،  يف 
عادة  يرتكبها  ال  املعقدة  املنظمة  الجرائم 
والكفاية  العلمي  االختصاص  اصحاب  اال 
ان  اىل  االشارة  تجدر  املقابل،  يف  العالية. 
اطلقها  التي  العام  االمن  تطوير  خطة 
سنوات  ست  منذ  ابراهيم  عباس  اللواء 
من  عدد  استحداث  عن  االن  حتى  امثرت 
نخبا  التي تضم  املتخصصة  االمنية  الشعب 
االقتصادية،  املجاالت  يف  املتخصصني  من 
القانونية، الجمركية،  املرصفية، املعلوماتية، 
العام  فاالمن  الخ.  االموال،  تحويل  املالية، 
ومنفذيها  املنظمة  الجرائم  اخطر  يواجه 
يف  واملحرتف  املتخصص  باالمن  املحرتفني، 

كل املجاالت من دون استثناء. القطاع املرصيف احد ابرز ركائز االقتصاد اللبناين.
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الخطة  تطبيق  مراحل  من  االستفادة  بعد 
بحرفية  معها  التعامل  تم  اذ  االوىل، 
اكد  املحددة،  املهلة  انجازها يف  اىل  افضت 
والتطوير  التخطيط  مكتب  اعامل  مسرّي 
الخطة  تنفيذ  مواكبة  الديك  اييل  العقيد 
املنشودة،  لالهداف  تحقيقا  الخمسية 
تنفيذ  بدء  قبل  املحققة  االنجازات  وعرض 
اللواء  عهد  يف  الثانية  الخمسية  الخطة 
السياق:  هذا  يف  وقال  ابراهيم.  عباس 
عىل  مهامته  ابراهيم  اللواء  تسلم  "تزامن 
بدء  مع  العام  لالمن  العامة  املديرية  رأس 
هذه  تصاعدت  بحيث  سوريا  يف  االحداث 
واعباء  تحديات  لبنان  عىل  رتب  ما  االزمة 
بالرسعة  معها  التعامل  من  بد  ال  كثرية 
املطلوبة، وبال اي تأخري او انتظار، وبالتايل 

كانت املديرية امام تحديني:
االرهاب  خطر  وجه  يف  امني  تحد  ـ  اول 
لبنان  له  تعرض  والتي  املتتالية  مبوجاته 
واملنطقة والعامل، ومل تسلم منه اوروبا عىل 
اللبناين  العام  االمن  وكان  التحديد.  وجه 
سباقا يف توقيف شبكات ارهابية وارهابيني 
ملصلحة  تعمل  تجسس  وشبكات  منفردين 

العدو االرسائييل.
مقابل  يف  الخدمات  تأمني  تحدي  ـ  ثان 
استوجب  الذي  السوري  النزوح  موجة 
مضاعفة الجهد ثالث مرات. ومبا ان اعداد 
النازحني يف تصاعد مستمر، مل تكن املديرية 
مستوى  عىل  جاهزة  العام  لالمن  العامة 
هذا  متطلبات  ملواجهة  واملراكز  العديد 
كانت  كونها  النازحني،  من  الكبري  العدد 
والوافدين  اللبناين  املواطن  لخدمة  جاهزة 
العادية.  باالعداد  واالجانب  العرب  من 

"منها  املناطق  مختلف  يف  الجديدة  املراكز 
مراكز خاصة بالسوريني. بلغ مجموعها 65 
اقليمية،  اقليميا وحدوديا، 10 دوائر  مركزا 
قيد  مراكز   4 مثة  حدوديتني.  دائرتني  مع 
شيت  النبي  بوارج،  رياق،  يف  االنشاء 
يبلغ  حاليا  العاملة  املراكز  مجموع  وقانا. 
نقل  تم  كام  ومجددا،  مستحدثا  مركزا   81
جديد  مبنى  اىل  االحتياطي  التوقيف  مركز 
واملعايري  يتالءم  العبد  ساحة  موقع  يف 
البيومرتي  السفر  انجاز جواز  الدولية. وتم 
وضع  الذي  االمر  البيومرتية،  واالقامات 
مل  بحيث  املتطورة  الدول  مصاف  يف  لبنان 
بالجوازات  للتالعب  امكان  اي  هناك  يعد 
من خالل تزويرها. االمر نفسه بالنسبة اىل 
استخدام  ممكنا  يعد  مل  بحيث  االقامات 
نسبة  رفع  ما  عليها،  الحاصل  لغري  االقامة 
التي  وباالجراءات  بلبنان  الدولية  الثقة 
وعدم  للحدود  ضبطه  وبعملية  يعتمدها 
متكن سوريني ومن جنسيات اخرى مغادرة 
اما  رشعية.  غري  بطريقة  اللبنانية  االرايض 
عىل  العمل  مفهوم  تطوير  يخص  ما  يف 
وسائل االعالم وانشاء مجلة "االمن العام"، 
جديدا  مفهوما  ادخل  ابراهيم  اللواء  فان 
االعالم  وسائل  مع  التعاطي  طريقة  عىل 
من خالل الرشاكة بني االمن العام ووسائل 
فرتة  خالل  يف  املجلة  حجزت  وقد  االعالم. 
التي  املجالت  بني  متقدما  موقعا  قياسية 
تعالج  انها  علام  واملهنية.  بالصدقية  تتمتع 
جعل  ما  عالية  مبهنية  وامللفات  املواضيع 
املؤسسات  من  انتظار  محل  صدورها 
واملواطن.  الديبلوماسية  والبعثات  الرسمية 
اما بالنسبة اىل ادخال نظام كشف التزوير 
املانيا  فان  الحدودية،  املعابر  كل  عىل 
يف  وضعت  اجهزة  لبنان  زودت  االتحادية 
املطار وهي مربوطة بقاعدة بيانات كبرية، 
واي وثيقة مزورة متر عىل اي جهاز تدخل 

البيانات". ضمن 

يتوقف  التي  االساسية  االنجازات  من 
منذ  بورش  انه  ايضا،  الديك  العقيد  عندها 
الجودة  ادارة  نظام  تطبيق   2014 العام 
بتوجيه مبارش من املدير العام لالمن العام 
مرشوع  ضمن  من  املديرية  اختيار  وتم 
بدعم  والتجارة  االقتصاد  وزارة  به  قامت 
املديرية  وحصلت  االورويب.  االتحاد  من 
عىل   2015 العام  يف  العام  لالمن  العامة 
الذي  "االمر   ISO 90001 - 2005 شهادة 
ادى اىل ارتقاء املديرية اىل مصاف االدارات 
العاملية.  واملقاييس  للمعايري  وفقا  املتميزة 
الجودة  ادارة  دائرة  انشئت  عليه  وبناء 
التي باتت مهمتها التدقيق يف كل اجراءات 
واحرتافه،  االداء  شفافية  الظهار  العمل 
امام  نفسها  املديرية  وضعت  وبالتايل 
الخدمات  تقديم  يف  االستمرار  مسؤولية 
بكل متيز وتطور، والعمل جار عىل تحديث 

."ISO 90001 - 2015 الشهادة اىل
االسرتاتيجية  الخطة  الديك  العقيد  تناول 
رؤية  "ان  وقال:   ،2022-2018 الجديدة 
املدير العام لالمن العام هي باستمرار: امن 
لبناين متميز يف خدمة الوطن. رسالتنا  عام 
يف هذا املجال ان يكون االمن العام محرتفا 
التطور  كل  الحداثة  عرب  يواكب  ومتطورا، 

اذا  خصوصا  الغربية،  الدول  يف  التصاعدي 
بني  وصل  كصلة  لبنان  موقع  اىل  نظرنا 
الرشق والغرب. رسالتنا ايضا ان يقوم االمن 
العام باحرتام حقوق االنسان وحاميتها، لذا 
لالمن  العامة  املديرية  يف  دائرة  انشاء  تم 
املنظامت  وباتت  االنسان،  لحقوق  العام 
مع  تتعاطى  املجال  هذا  يف  تنشط  التي 
ومبا  الدائرة،  هذه  خالل  من  العام  االمن 
يساهم يف حفظ امن املواطن وسالمته ضد 

التطرف واالرهاب".
االنجاز  يف  "مستهدف  هو  ما  عىل  وركز 

الحديثة  واالدارة  القيادة  لجهة  حاليا 
تطوير  خالل  من  واملتطورة،  واملحرتفة 
مل  اذ  ومعالجتها،  املعلومات  جمع  تقنيات 
والعمل  االمكانات  يف  التقدم  عملية  تكن 
عىل مستويات دون مستويات اخرى، لكن 
بينها.  ما  يف  والتوازي  التناسق  خالل  من 
يستخدمها  متطورة  واجهزة  برامج  مثة 
يتابعون  الذين  واملتخصصون  العام  االمن 
املهم.  الجانب  هذا  عىل  ويعملون  دورات 
من  العام  االمن  متكن  اىل  ذلك  ادى  وقد 
استخدامهم  اثناء  يف  اشخاص  توقيف 
املتطورة  والحواسيب  االلكرتونية  للوسائل 
نظم  تطوير  عىل  الرتكيز  مع  بهم،  الخاصة 

امن املعلومات وحاميتها وتحديثها".
االهداف  من  ان  اىل  الديك  العقيد  ولفت 
شؤون  "متابعة  تحقيقها  عىل  يعمل  التي 
التواصل  ووسائل  االعالمية  الوسائل 
وفقا  االلكرتونية  واملواقع  االجتامعي 
للقوانني اللبنانية. وهذا الجانب يحتاج اىل 
والترشيعات  القوانني  يف  وتطوير  تحديث 
اللبنانية، لذا بارش االمن العام اجراء دورات 
من  ميكن  مبا  املجال،  هذا  يف  متخصصة 
التواصل االجتامعي واعداد  مراقبة وسائط 
فعل  ردود  خالل  من  موضوع  ألي  تقييم 
الشكوى.  مصدر  لتحديد  اللبناين  املواطن 
للقيام  املتخصص  التدريب  اىل  اضافة 
التطوير  حصول  انتظار  يف  املهمة  بهذه 
العام  االمن  يتحرك  عندما  الترشيعات.  يف 
العام  االمن  كون  القانون  وفق  يستطيع 
مساعدا قضائيا يعمل تحت سقف القانون 

وبتوجيه من النيابات العامة".
وشدد عىل ان من ضمن االهداف املطلوب 
االرهاب  مكافحة  يف  "االستمرار  تحقيقها 
بالنسبة  الحدود.  املتطرفني وضبط  وانتقال 
اشخاص  هناك  املتطرفني،  انتقال  اىل 
ومن  معروفني،  غري  وآخرون  معروفون 
املمكن انتقالهم من مكان اىل آخر اما هربا 
مكافحة  ارهابية.  اعامل  تنفيذ  بهدف  او 
هذا الخطر بات مطلبا متقدما ودامئا لدى 
جميع الدول، وهو محل تعاون بني االجهزة 
االحرتايف  التدقيق  خالل  ومن  االمنية 

هؤالء  يستخدمها  قد  التي  باملستندات 

مسرّي اعامل مكتب التخطيط والتطوير العقيد اييل الديك.

السوري،  النزوح  موجة  تصاعد  مع  لكن 
كان لزاما عىل املديرية العامة لالمن العام 
وعرب  العديد  خالل  من  قدراتها  تطور  ان 

تأمني الخدمات".
رفع  "اوجبا  التحديني  هذين  ان  اضاف 
ومفتشني  ضباط  من  العام  االمن  عديد 
دولية  متطلبات  مع  مواكبة  ومأمورين، 
املزورة  الوثائق  كشف  صعيد  عىل 
عىل  اتخذت  التي  التشغيلية  واالجراءات 
االمن،  صعيد  وعىل  الحدودية  املعابر 
التدريب  مستوى  رفع  ايضا  استدعى  ما 
مبا  القدرات  لرفع  العلمي  والتحصيل 
يواكب التطور من خالل دورات تخصصية 
وركزت  والخارج.  الداخل  يف  متواصلة 
الوثائق  ضبط  عىل  التدريبية  الدورات 
مغادرة  حاولوا  الذين  واالشخاص  املزورة 
اوروبا  اتجاه  يف  ممرا  استخدامه  او  لبنان 
ان  علام  مزورة.  وثائق  عرب  اخرى  ودول 
من  بتقنيات  تنجز  كانت  الوثائق  هذه 
لذلك  عادية،  وسائل  تكشفها  ان  الصعب 
خضع ضباط ومفتشون ومأمورون يف االمن 
تركيب  وتم  الخارج،  يف  دورات  اىل  العام 
اجهزة حديثة عىل املعابر الحدودية السيام 
يف  تزوير  اي  كشف  عىل  قادرة  املطار  يف 
رفع  ايضا  وجرى  عليها.  مترر  التي  الوثائق 
العسكري  التدريب  مستوى  عىل  القدرات 
مبهامت  قام  العام  االمن  ألن  االحرتايف 
ونفذ  والتوقيف  املداهمة  لجهة  عمالنية 
التدريب  كان  فيام  عدة،  حية  مناورات 
والتخصيص  العسكري  بني  بالتوازي  يسري 

املرتبط بعمل االمن العام".
من  عدد  افتتاح  اىل  الديك  العقيد  واشار 

توجيهات اللواء ابراهيم 
حاسمة لرفع مستوى 

التحصيل العلمي

االولوية لجبه 
خطر االرهاب ومتطلبات 

النزوح السوري
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املركز املستحدث الرقم متسلسل

استحداث مركز امن عام اقليمي يف بلدة املنية قضاء املنية الضنية   م.ذ.51  /ا ع / ص/م ذ تاريخ 16/8/2011 1

استحداث مركز امن عام اقليمي يف منطقة الزهراين م.ذ.29/اع/ص/م ذ تاريخ 2012/4/5 2

انشاء مركز الستقبال طلبات تجديد االقامات املوقتة للرعايا السوريني )املدينة الرياضية( ب م .رقم734/اع/ص/ب تاريخ 2013/9/25 3

استحداث مركز اقليمي يف بلدة شبعا قضاء حاصبيا م.ذ.72/اع/ص/م ذ تاريخ 2015/2/16 4

استحداث مركز امن عام يف بلدة غزير- كرسوان م.ذ. 28/اع/ص/م ذ  تاريخ 2015/5/9  5

استحداث مركز امن عام حارة صخر ب م. رقم 389/اع/ص/ب تاريخ 2015/5/21 6

استحداث مركز امن عام برج حمود  ب.م. رقم 390/اع/ص/ب تاريخ 2015/5/21 7

استحداث مركز اقليمي يف بلدة شبعا م.ذ.725/اع/ص/م ذ تاريخ 16/10/2015 8

استحداث مركز اقليمي يف بلدة مشغرة قضاء البقاع الغريب م.ذ.2/اع/ص/م ذ تاريخ 2016/1/7 9

استحداث مركز اقليمي يف بلدة ببنني/العبدة قضاء عكار م.ذ.35/ا ع / ص /م ذ تاريخ 2016/6/18 10

استحداث مركز اقليمي يف بلدة الطيبة م.ذ.8/اع/ص/م ذ تاريخ 2017/2/25 11

استحداث مركز امن عام اقليمي موقت ضمن نطاق امن عام جبل لبنان 
االوىل ـ مركز م1 الشهيد عبد الكريم حدرج االقليمي املوقت

م.ذ. 82/اع/ص/م ذ تاريخ 2017/10/6 12

استحداث مركز امن عام اقليمي يف بلدة اللبوة ضمن نطاق دائرة امن عام 
البقاع الثانية االقليمية

م.ذ.89/اع/ص/م ذ تاريخ 2017/11/7 13

استحداث مركز امن عام اقليمي يف بلدة الدامور م.ذ.22/اع/ص/م ذ تاريخ 2018/4/3 14

مثال  معينة.  اماكن  اىل  وصولهم  لدى 
ويف  مطلوب،  ارهايب  موت  عن  يعلن  قد 
الواقع يكون ال يزال عىل قيد الحياة ويقوم 
آخر  لشخص  صحيحة  وثائق  باستخدام 
ليك ينتقل اىل بلد آخر، وهذا يتطلب دقة 
العام  االمن  لذا  كشفه.  عملية  يف  وحرفية 

متشدد جدا يف موضوع نقل الوثائق".
التخطيط  "مكتب  ان  الديك  العقيد  واكد 
الدولية  املؤسسات  مع  يعمل  والتطوير 
تحقيق  عىل  االورويب  االتحاد  مع  املتعاونة 
املديرية  عمل  تطوير  اىل  تؤدي  مشاريع 
نظم  موضوع  مثال  العام،  لالمن  العامة 
نظم  والذي  وحاميتها،  املعلومات  امن 
ليست  فالخشية  املديرية.  يف  حوله  مؤمتر 
اىل  والدخول  السيبريانية  الهجامت  من 
الدخول  يف  تتمثل  بل  فحسب،  املعلومات 

جدا  الخاصة  الشخصية  املعلومات  اىل 
من  بد  ال  لذلك  الحاسوب،  او  الهاتف  يف 
امكان  حول  التوعية  حمالت  استمرار 
ميارسه  ان  ميكن  الذي  السيرباين  الخرق 
ومؤسسات  دوال  الجميع،  عىل  العدو 
مرشوع  اطلق  املجال  هذا  يف  وافرادا. 
بني  الربط  السيرباين ومرشوع  االمن  حامية 

املراكز الحدودية وحاميتها يف الداخل، ومثة 
االتحاد  مع  عليها  نعمل  اخرى  مشاريع 
االورويب يف هذا املجال ويف مجاالت اخرى، 
مبشاريع  كثرية  مواضيع  عىل  نعمل  كام 
الخطة  ضمن  من  وهذه  ومتقدمة،  دقيقة 

الجديدة". الخمسية 
الخطة  يف  ادرج  ما  لتنفيذ  امكان  من  هل 
الخمسية الجديدة؟ لفت العقيد الديك اىل 
ان "بنود الخطة الخمسية السابقة انجزت 
ضمن املهلة املحددة ونجحنا بنسبة عالية 
الخمسية  الخطة  اىل  بالنسبة  اما  جدا. 
دامئا  جاهز  ابراهيم  اللواء  فان  الجديدة 
العطاء  امر  اي  تعرقل  حال  يف  للتدخل 
والوصول  املشاريع  الالزم الستكامل  الدفع 
قبل  ورمبا  املحدد  الوقت  يف  االهداف  اىل 

هذا الوقت".

امامنا مسؤولية 
االستمرار في تقديم 

الخدمات بكل تمايز 
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 خطة التطوير التي اطلقتها املديرية العامة لالمن العام قبل نحو ست سنوات، 
عدد  ورفع  عنرص،   8100 اىل   3900 من  عسكرييها  عدد  زيادة  امثرت  والتي 
النوعية، لن تقترص عىل  االنجازات  مراكزها من 32 اىل 72 مركزا، وسواها من 
ذلك. بل ستتوسع اىل كل جغرافيا الوطن عرب انجاز مشاريع اجتامعية وامنائية 

تطويرية يف مختلف املناطق

شعبة التعاون العسكري املدني في األمن العام:
مشاريع اجتماعية وإنمائية على مساحة الوطن

تحقيق

استحداث  تم   2017 االول  كانون   29 يف 
التابعة  املدين  العسكري  التعاون  شعبة 
املديرية  يف  والتطوير  التخطيط  ملكتب 

العامة لالمن العام. 
مع  التواصل  الشعبة  مهامت  ابرز  من 
الفعاليات املحلية يف كل املناطق اللبنانية، 
فيها،  امللحة  العامة  املشاريع  وتحديد 
االولوية  وفق  بتنفيذها  املديرية  لتقوم 
الداعمة  الجهات  التعاون مع مختلف  عرب 
الذاتية  قدراتها  خالل  ومن  ودوليا،  محليا 

املتوافرة.
آلية  هي  ما  الشعبة؟  مهامت  هي  ما 
تواصلها مع الفعاليات االجتامعية املحلية؟ 
عىل  ستعمل  التي  املشاريع  انواع  ما 
تنفيذها؟ كيف سيتم تأمني التمويل الالزم 

لها؟ ما هي باكورة اطالق العمل فيها؟
رئيس  اىل  العام"  "االمن  حملتها  اسئلة 
الرائد  املدين  العسكري  التعاون  شعبة 

انطوان الخوري.

لهذه  املديرية  استحداث  اسباب  ما   ■
واهدافها؟ الشعبة 

الوطني  العمل  نهج  يعكس  استحداثها   □
العامة  املديرية  تعتمده  الذي  الشامل 
لالمن العام. منذ انطالق خطة التطوير فيها 
يشدد  ابراهيم  عباس  اللواء  واملديرالعام 
والعسكريني  الضباط  مع  لقاءاته  كل  يف 
حضارية  قيمة  ال  ان  مفاده  مبدأ  عىل 
مبقدار  اال  مؤسسة  ألي  ووطنية  وانسانية 
ووطنها  مجتمعها  تطوير  يف  مساهمتها 
باالعامل  فيه،  االنسان  لحقوق  وتعزيزها 
املتوافرة.  االمكانات  وبكل  باالقوال،  ال 

االهداف  تلك  كانت  االساس،  هذا  عىل 
مهامتنا  جانب  اىل  اولوياتنا،  رأس  عىل 
حاصل.  تحصيل  مثابة  تعترب  التي  االمنية 
التطبيق العميل لذاك النهج متثل يف اطالق 
االبعاد  ذات  املشاريع  من  عدد  املديرية 
مروحة  كتوسيع  االجتامعية   - االنسانية 
املدين  املجتمع  قوى  جميع  مع  التعاون 
دعام لكل القضايا االنسانية وقضايا حقوق 
الرشطة  اسرتاتيجيا  اطالق  كذلك  االنسان، 
مع  الرشاكة  تعزيز  اىل  الهادفة  املجتمعية 
التعاون  شعبة  اطالق  تم  اليوم  املواطنني. 
العسكري املدين التي ستقوم بالتعاون مع 
كل الفعاليات االجتامعية املحلية، بتحديد 
عىل  والعمل  ملناطقها  الرضورية  املشاريع 
تنفيذها بحسب مبدأ االولوية، مبا يساهم 
افضل  حياة  وتوفري  املجتمع  نهضة  يف 

للمواطنني قدر املستطاع.

■ ما هي مهامت شعبة التعاون العسكري 
يف  املعنيني  مع  تواصلها  وآلية  املدين 

املشاريع يف املناطق اللبنانية؟
الواسعة  املهامت  اختصار  ميكن   □
وآلية  عاتقنا،  عىل  امللقاة  واملتعددة 
كل  يف  االجتامعية  الفعاليات  مع  التواصل 

املناطق اللبنانية، وفق التسلسل االيت:
يف  االقليمية  الدوائر  كل  مع  التنسيق   •
يف  املنترشة  العام،  لالمن  العامة  املديرية 
جوالت  الجراء  اللبنانية،  املحافظات  كل 
جميع  مع  والتواصل  املناطق،  يف  ميدانية 
تحديد  اجل  من  االجتامعية  الفعاليات 
يف  تنفيذها  املمكن  امللحة  املشاريع 

مناطقهم. 

االدارية  الشؤون  مكتب  مع  التنسيق   •
اللوجستية  االمور  خص  ما  يف  املديرية  يف 

واملالية املتعلقة باملشاريع املقرتحة.
مرشوع  كل  عن  شاملة  دراسة  اعداد   •
متهيدا  االولوية،  بحسب  حدة  عىل  مقرتح 

لعرضه عىل املدير العام.
بعد  املرشوع  تنفيذ  يلزم  من  تكليف   •

موافقة املدير العام.
الدوائر  مع  املرشوع  تنفيذ  متابعة   •

االقليمية واملراجع املعنية به.

بالفعاليات  تحديدا  تقصدون  من   ■
معها  التي ستتواصلون  املحلية  االجتامعية 

الغاية؟ لهذه 
باملصلحة  املعنيني  والجهات  االفراد  كل   □
االستغالل  من  بعيدا  الوطنية،  العامة 
كاملواطنني   استثناء،  دون  من  السيايس 
واتحادات  كافة  املدين  املجتمع  وقوى 

البلديات والبلديات واملخاتري وسواهم.

■ ما هي تحديدا املشاريع التي ستعملون 
تنفيذها؟ عىل 

واالمنائية،  االجتامعية  املشاريع  كل   □
وذلك بحسب ما تسمح القدرات املتوافرة 
خالل  من  املستقبل  يف  لنا  ستتوفر  والتي 
التعاون مع املنظامت والجمعيات وبرامج 
سبيل  عىل  والدولية.  املحلية  املساعدات 
االطار  ضمن  يدخل  الحرص،  ال  املثال 
وندوات  محارضات  تنظيم  االجتامعي 
عىل  املواطنني  توعية  اىل  تهدف  ثقافية 
والعاب  كاملخدرات  االجتامعية  اآلفات 
القامر وسواها وطرق املعالجة من االدمان 
االنتامء  روح  تعزيز  اىل  تعمد  كام  عليها، 
الغرائزية، والرتكيز  الطائفية  الوطني، ونبذ 
التي  الدولة  مؤسسات  دعم  اهمية  عىل 
بوسائل  والتعريف  الجميع،  منها  يستفيد 
مبختلف  االنرتنت  استخدام  عند  الحامية 
الرياضية  النشاطات  وتنظيم  منصاتها، 

املساعدات  وتقديم  انواعها،  مبختلف 
اوالدها  تعليم  عن  العاجزة  للعائالت 
دور  ومساعدة  دراستهم،  متابعة  بهدف 
وتسول  ترشد  ظاهريت  ومكافحة  العجزة، 
االطفال، ودعم االرشاد الزراعي والصناعي 
الطالب  وارشاد  والصناعيني،  واملزارعيني 
ويف  حاليا  طلبا  االكرث  االختصاصات  اىل 
اللبنانية  العمل  اسواق  يف  املستقبل 
اطار  ضمن  يدخل  كام  الخ...  والعاملية، 
ال  املثال  سبيل  عىل  االمنائية،  املشاريع 
غري  الطرقات  وتعبيد  تأهيل  الحرص، 
املأهولة،  املناطق  يف  للسيارات  الصالحة 
واملياه  الكهرباء  شبكات  وتطوير  وصيانة 

وسواها، ودعم وانشاء املستوصفات.

املشاريع  تلك  بعض  انجاز  ميس  اال   ■
الرسمية  واالدارات  الوزارات  صالحيات 

املعنية بها اساسا؟
والهيئات  فاملنظامت  ال.  قطعا   □
والجمعيات وبرامج املساعدات االجتامعية 
ومنذ  اساسا  تقوم  والدولية  املحلية 
الهيئات  مع  بالتعاون  السنني،  عرشات 
بشكل  املشاريع  تلك  مثل  بانجاز  املحلية، 
كل  تشمل  ال  بحيث  مربمج  وغري  متقطع 

رئيس شعبة التعاون العسكري املدين الرائد انطوان الخوري.

القوانني تشجع كل 
مشروع يحقق املصلحة 

العامة الوطنية

املحامي منير الشدياق
mounirchidiac2014@gmail.com

املساواة.  قدم  عىل  اللبنانية  املحافظات 
التنسيق مع  ما سنقوم به نحن، يتمثل يف 
عىل  للوقوف  املحلية  االجتامعية  الجهات 
حاجاتها الرضورية من جهة اوىل، ومن ثم 
التنسيق مع املنظامت والجمعيات وبرامج 
جهة  من  والدولية  املحلية  املساعدات 
اخرى يك تنفذ املشاريع الالزمة، يف ارشافنا 
اي  بكل مرشوع،  املعنية  الجهات  وارشاف 
اي  اىل  النقدية  االموال  تسليم  دون  من 
سنقوم  بالتايل،  الشفافية.  عىل  حرصا  كان 
بني  واالرشاف  والتنظيم  التنسيق  مبهامت 
وتشجعه  تكفله  امر  وهو  الجهات،  تلك 
يف  مستفيدين  النافذة،  اللبنانية  القوانني 
املمتازة  العالقات  من  املهمة  تلك  تنفيذ 
وبني  بيننا  تجمع  التي  الكبرية  والثقة 

املنظامت  وبني  وبيننا  جهة،  من  املواطنني 
جهة  من  الدولية  والجمعيات  والهيئات 
بكل  وطننا  مصلحة  يف  يصب  ملا  ثانية، 
بني  املساواة  قدم  عىل  واطيافه  مناطقه 
من  الكثري  ان  نوضح  استطرادا،  الجميع. 
تلك املشاريع، السيام االجتامعية والثقافية 
اساسا  املديرية  تقوم  ومثيالتها،  والرياضية 
وما  وعسكرييها.  ضباطها  عرب  بتنفيذها 
سيحصل اننا سنطور االداء وننظمه بشكل 
كذلك  اللبنانية.  املناطق  جميع  يشمل 
سنسعى ايضا، يف املراحل املقبلة، بالتنسيق 
والتعاون مع الوزارات واالدارات الرسمية، 
الالزم من  املادي  الدعم  تأمني  اىل محاولة 
املشاريع  النجاز  املعنية،  الدولية  الجهات 
الوزارات  تلك  ضمن  اساسا  اقرت  التي 
واجب  التمويل.  ينقصها  والتي  واالدارات، 
مساعدة  ومؤسسة،  ومسؤول  مواطن  كل 
امكاناتهم  قدر  عىل  والوطن  املجتمع 
القوانني  عليه  تشجع  امر  وهذا  املتوافرة. 

اساسا.

مرشوع  اي  يف  شاركتم  او  اطلقتم  هل   ■
العمل  بدأتم  التي  القصرية  الفرتة  خالل 

فيها؟
العمل عىل مشاريع  بارشنا  تأكيد.  □ بكل 
مرحلة  تنطلق  حني  عنها  سيعلن  عدة 
الجيش  جانب  اىل  شاركنا،  كام  تنفيذها. 
االمن  لقوى  العامة  واملديرية  اللبناين 
االستقرار  "تعزيز  مرشوع  يف  الداخيل، 
املجتمعية  املشاركة  خالل  من  لبنان  يف 
االورويب  االتحاد  من  املمول  والحوار" 
"اكتيس" االسرتاتيجية  تنفذه منظمة  الذي 
املرشوع  اطالق  تم   .)Aktis Strategy(
لالمن  العامة  املديرية  نظمته  حفل  خالل 
متوز   25 يف  املركزي  مبناها  يف  العام 
للسالمة  الرشاكة  "مفهوم  بعنوان   2018
اللواء  العام  مديرها  برعاية  املجتمعية" 
وليد  الركن  بالعميد  ممثال  ابراهيم  عباس 
عامد  عكار  محافظ  حضور  ويف  عون 
خرض  بشري  الهرمل  بعلبك  ومحافظ  لبيك 
وعضو املجلس العسكري يف قيادة الجيش 
االمن  من  وضباط  رشيم  جورج  اللواء 

االمن  وقوى  اللبناين  والجيش  العام 
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اىل  ومخاتري،  بلديات  ورؤساء  الداخيل 
ورشة  يف  املشاركة  الجمعيات  عن  ممثلني 
باملرشوع  التعريف  الحفل  تضمن  العمل. 
قدمه  مستفيض  رشح  خالل  من  واهميته 
هرني  الدكتور  املرشوع  رئيس  من  كل 
والتنمية  واالمن  االدارة  ورئيس  سميث، 
بعثة  يف  املدين  املجتمع  وقسم  االجتامعية 
واملستشار  نايلند،  رين  االورويب  االتحاد 
كلامت  كانت  كام  مايك.  مايك  املرشوع  يف 
لكل من محافظ عكار عامد لبيك ومحافظ 
بعلبك الهرمل بشري خرض. يف وقت الحق، 
عكار  يف  االوىل  عمل،  ورشتي  اطالق  تم 
اىل  فيها  شارك   2017 حزيران  و27   26 يف 
وقوى  العام  االمن  عن   ممثلني  جانب 
وفعاليات  اللبناين  والجيش  الداخيل  االمن 
بلديات  ورؤساء  عكار  محافظ  املنطقة، 
الهيشة،  املحمرة،  منجز،  البرية،  ببنني، 
خاللها  استعرض  داوود.  خربة  النورا، 
البلديات ابرز املشاريع امللحة  رؤساء تلك 
املوافقة  متت  الورشة  نهاية  يف  ملناطقهم. 

كل  يف  واحد  مرشوع  تنفيذ  متويل  عىل 
ال  العيني،  التنفيذ  طريقة  وفق  بلدية، 
جمعية  عليه  ترشف  الذي  النقدي،  الدفع 
الورشة  اما   . باملرشوع  املرتبطة  "عكارنا" 
متوز  و5   4 يف  بعلبك  يف  فانعقدت  الثانية 
2017 وشارك فيها اىل جانب ممثيل االمن 
والجيش  الداخيل  االمن  وقوى  العام 
بعلبك  محافظ  املنطقة،  وفعاليات  اللبناين 
بعلبك،  راس  بلديات  ورؤساء  الهرمل 
عرسال،  اللبوة،  الفاكهة،  الجديدة،  القاع، 
استعرض  الشواغري.  وفيسان،  امليدان 

ابرز  الورشة  خالل  البلديات  تلك  رؤساء 
املشاريع امللحة ملناطقهم، يف ختامها متت 
املوافقة عىل متويل تنفيذ مرشوع واحد يف 
ارشاف  ويف  نفسها  اآللية  وفق  بلدية،  كل 

جمعية "نبض" املرتبطة باملرشوع.

يف  اتصال  وسائل  وضعتم  هل  ختاما،   ■
الراغبة  والدولية  املحلية  الفعاليات  خدمة 

يف التواصل معكم؟
□ بالطبع. عىل الرغم من ان العمل رسميا 
يف الشعبة بدأ منذ ما يقارب الشهرين، ال 
اللوجستية  نزال يف طور انجاز التحضريات 
الالزمة  والقانونية  االدارية  العمل  وآليات 
الطالق العمل عىل املشاريع يف كل املناطق 
اللبنانية. وقد خصصنا موقتا رقمي هاتف: 
و1904،   1909 مقسم   01/425610 الرقم 
والرقم 70/640840، بحيث ميكن التواصل 
الحقا  وسنستحدث  حاليا.  عربهام  معنا 
والكرتونية،  هاتفية  اخرى،  اتصال  وسائل 

سنعممها عرب كل الوسائل االعالمية.

الشعبة ستتواصل 
مع الفعاليات االجتماعية 

املحلية

مشاريع بدأ تنفيذها يف 7 بلدات عكارية، و8 مشاريع انطلقت يف محافظة بعلبك الهرمل.
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خطت املديرية العامة لالمن العام نحو عقد رشاكة تربوية مع جامعة الحكمة، 
خدمات  تقديم  عليه  ينص  ما  اهم  من  بينهام.  تعاون  بروتوكول  توقيع  فتم 
اىل  العام وزوجاتهم واوالدهم. وهو يرمي يف مضمونه  االمن  لعنارص  اكادميية 
التطور  مستوى  يف  يكونوا  وان  العرص،  تحديات  جبه  عىل  العسكريني  تحفيز 

العلمي والتكنولوجي لخدمة املواطن بشكل افضل

توقيع بروتوكول التعاون بني جامعة الحكمة واألمن العام
األب لبكي: قّدم لنا فرصة لخدمة لبنان

تربية

الحكمة  كانت   1875 عام  تأسيسها  منذ 
لواء  تحمل  اطيافهم،  بكل  للبنانيني  جامعة 
تنب  مل  التاريخ  ذلك  منذ  والعلم.  الثقافة 
اللبنانيني  خدمة  عىل  الرتبوية  سياستها 
مؤسساتهم  خدمة  عىل  بل  كمواطنني، 
لبنان  بناء  يف  مساهمتها  اجل  من  الوطنية 

من خالل هذه املؤسسات. 

اذ ينظر  اليوم،  البعيد كذلك  كام كان االمس 
بروتوكول  اىل  الحكمة  جامعة  يف  املسؤولون 
العام  لالمن  العامة  املديرية  مع  التعاون 
لبنان من خالل هذه  لخدمة  فرصة  انه  عىل 
املؤسسة االمنية، وعىل انه وسام عىل صدرهم.

بروتوكول  لتوقيع  مهدت  ظروف  اي 
التعاون هذا؟ 

رئيس  نائب  العام"  لـ"االمن  يرويها  تفاصيل 
ولضامن  االدارية  للشؤون  الحكمة  جامعة 
االب  ـ  العايل  والتعليم  االدارة  ـ  الجودة 

دومينيك لبيك.

■ اي ظروف مهدت لتوقيع بروتوكول التعاون 
االكادميي بني جامعة الحكمة واملديرية العامة 

لالمن العام؟
□ ما قبل توقيع بروتوكول التعاون بني االمن 
خنيزير  شادي  قدم  الحكمة  وجامعة  العام 
العام( كطالب  االمن  متقاعد يف  اول  )مؤهل 
اقرتاح  القدامى  الحكمة  جامعة  طالب  من 
واىل  العام  لالمن  العامة  املديرية  اىل  مرشوع 
اىل  يرمي   ،2017 نيسان  يف  الحكمة  جامعة 

عنارص  اىل  اكادميية  خدمات  الجامعة  تقديم 
تولت  واوالدهم.  وزوجاتهم  العام  االمن 
بتوجيهات  االقرتاح  درس  والجامعة  املديرية 
عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  من 
خليل  االب  الحكمة  جامعة  ورئيس  ابراهيم 
شلفون اىل ان انجز وتم توقيعه يف اذار املايض.

■ عىل ماذا ينص هذا الربوتوكول؟
□ ينص عىل حسم 25% من القسط الجامعي 
اما  املاجستري.  لطالب  و%20  االجازة  لطالب 
بالنسبة اىل ابناء الشهداء ويتامى العسكريني، 
عىل  كامل  حسم  عىل  الربوتوكول  فنص 
استثناء  هناك  ان  علام  الجامعية.  اقساطهم 
منحة  بتقديم  وذلك  املتميزين،  للطالب 
دراسية شاملة تحمل اسم "التميز االكادميي" 
يختاره  متميز  طالب  اىل  املاجستري  لدرجة 

اللواء ابراهيم شخصيا.

عنارص  فيها  يرغب  االختصاصات  من  اي   ■
االمن العام؟

ادارة  ثم  ومن  الحقوق،  االوىل  املرتبة  يف   □
االعامل واالقتصاد. فهام كاختصاصني من اكرث 
االمن  عنارص  لدى  املرغوبة  العلمية  املواد 

نائب رئيس 
جامعة الحكمة 
للشؤون االدارية 
ولضامن الجودة 
ـ االدارة والتعليم 
العايل ـ االب 
دومينيك لبيك.

من احتفال توقيع 
بروتوكول التعاون بني 

االمن العام وجامعة 
الحكمة، وبدا 

املدير العام اللواء 
عباس ابراهيم يوقع 

الربوتوكول.

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

بروتوكول  ان  التوضيح  املهم  من  لكن  العام. 
العامة  املديرية  تسّلم  ان  عىل  ينص  التعاون 
الحكمة تحدد  اىل جامعة  العام الئحة  لالمن 
اىل  سينضمون  الذين  العنارص  اسامء  فيها 
طالبها كل سنة. علام ان اي طالب من عنارص 
االمن العام مل يرد اسمه ضمن هذه الالئحة، 

لن يطاوله الحسم عىل قسطه الجامعي.

■ ماذا عنى للمسؤولني يف جامعة الحكمة ان 
يكون طالبهم عنارص من االمن العام؟

مع  التعاون  بروتوكول  توقيع  قبل  ما   □
املديرية العامة لالمن العام كنا نستقبل طالبا 

العام  االمن  الثالث،  االمنية  املؤسسات  من  
توقيع  بعد  لكن  الداخيل.  واالمن  والجيش 

الربوتوكول بات امامنا امران مهامن: 
االول، االهتامم بالحسم عىل القسط الجامعي 
عن  التخفيف  بهدف  العام   االمن  لعنارص 
من  توفريه  يتم  فام  االمنية،  املؤسسة  كاهل 
الفاتورة التعليمية لعنارصها يعترب دعام ماديا 

لتطوير ادائها االمني. 
الثاين، ما نريده كمسؤولني يف جامعة الحكمة 
من خالل توقيع بروتوكول التعاون مع االمن 
يكونوا  ان  عىل  العسكريني  تحفيز  العام، 
والتكنولوجي  العلمي  التطور  مستوى  يف 
خالل  من  افضل.  بشكل  املواطن  لخدمة 
االمن  عنارص  نساعد  نعد  مل  الفقرتني  هاتني 
اليهم  النظرة  ألن  مستقلني،  كافراد  العام 
املؤسسة  اىل  النظرة  ضمن  من  اصبحت 
ما  كل  تقديم  هو  االن،  يهمنا  ما  عموما. 
االكادميية  الرشوط  امكانات ضمن  منلك من 
الحكمة  جامعة  يف  املعتمدة  واالدارية 
العلمي.  باملعدل  اسايس،  بشكل  واملرتبطة، 
الجامعي،  الحسم  يطاوله  ال  مثال،  الراسب، 
الخطوة  هذه  نعترب  معايرينا  وبحسب  الننا 

للطالب. تحفيزا 

الحسم على االقساط هدفه 
التخفيف عن االمن العام

     
مساعدتنا تربوية لكن 

العناصر وجهنا ومرآتنا
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■ مباذا متتاز جامعة الحكمة عن الجامعات 
االخرى؟

وتحديدا  الوراء،  اىل  العودة  من  بد يل  ال   □
املعهد  الحكمة.  اىل عام 1875 يوم تأسست 
العايل للحقوق، كأول معهد وطني تأسس يف 
اجنبية.  ارسالية  انشائه  وراء  تكن  بريوت، مل 
يف املرحلة نفسها تأسست  املدرسة الوطنية 
االوىل يف لبنان، مدرسة الحكمة يف االرشفية، 
اجنبية  ارسالية  انشائها  وراء  يكن  مل  والتي 
ايضا. هذا من الناحية التاريخية. اما الناحية 
جامعة  تأسيس  يف  متثلت  فقد  املعارصة 
الحكمة عام 2000 حيث ضمت اربع كليات 
السابق  يف  كانت  التي  الحقوق  كلية  هي 
الدينية  للعلوم  آخر  معهدا  تضم  كمعهد 
الجامعة عام 2000 اىل كلية  بافتتاح  ل  فتحوَّ
الرشع  كلية  اليها  يضاف  الكنسية،  العلوم 
ادارة  كلية  اخرى هناك  الكنيس. يف مجاالت 
وادارة  السياحة  كلية  واالقتصاد،  االعامل 
العامة،  الصحة  السياسية،  العلوم  الفنادق، 
جامعة  متيز  عن  اما  الهندسة.  كلية  واخريا 
العريقة  الكربى  الجامعات  عن  الحكمة 
لبنان،  انها جامعة وطنية صنعت يف  فاقول، 
اي مل تنشأ بجهود ارسالية امريكية كالجامعة 
االمريكية، وال بجهود ارسالية فرنسية اوروبية 
تأسست  عندما  اليسوعية.  كالجامعة 
للبنانيني  جامعة  كانت   1875 عام  الحكمة 

بكل اطيافهم، وكان همَّ ويل الحكمة انذاك، 
جامعة  تأسيس  الدبس،  يوسف  املطران 
انطالقة  كانت  لذا،  الخارج.  اىل  منتمية  غري 
ضم  االوىل  ركيزتني،  عىل  مبنية  الحكمة 
وصوال  والعلم  الثقافة  لواء  تحت  اللبنانيني 
الحكمة يف  ان ال تكون  الثانية  اىل وحدتهم. 
خدمة  يف  بل  كمواطنني،  اللبنانيني  خدمة 
يف  مساهمتها  اجل  من  الوطنية  مؤسساتهم 
بناء لبنان من خالل هذه املؤسسات، وذلك 
العام.  الداخيل واالمن  الجيش واالمن  بدعم 
جامعة  بني  التعاون  بروتوكول  توقيع  بعد 
كأول  العام  لالمن  العامة  واملديرية  الحكمة 
بروتوكوالت  وقعنا  لبنان،  يف  امنية  مؤسسة 

تعاون اخرى مع الجيش واالمن الداخيل.

عليها  اقدمت  التي  الرتبوية  الخطوة   ■
لك  عنت  ماذا  العام،  لالمن  العامة  املديرية 

شخصيا؟

العام  لالمن  العامة  املديرية  ان  اعتقد   □
جامعة  اهداف  مع  تتقاطع  اهدافا  حققت 

الحكمة التي احددها بثالثة: 
• تطوير القدرات البرشية انطالقا من وعيها 
بأن ال مجال الداء امني وخدمايت للمواطنني، 
وكفايات عىل  قدرات  عنارصها  امتلك  اذا  اال 

شتى املستويات.
عىل  العام  لالمن  العامة  املديرية  تعمل   •
رفع  عىل  لتشجيعهم  لعنارصها  حوافز  خلق 
العلمي، هم وزوجاتهم واوالدهم،  مستواهم 

ويف املستوى العلمي نفسه.
مواجهة  عىل  عنارصه  العام  االمن  يساعد   •
من  اذ  التطور.  وتحديدا  العرص،  تحديات 
املعلوم ان املؤسسات االمنية يف كل دول العامل 
لعنارصها،  العلم  من  االدىن  بالحد  تكتفي  ال 

ألن تطوير املؤسسة من ضمن مسؤولياتها.

ماذا  العام  االمن  مع  الرتبوية  الرشاكة   ■
اضافت اىل رصيد جامعة الحكمة وتاريخها؟

الحكمة  صدرها.  عىل  وساما  اضافت   □
الرشاكة  بهذه  الوطن  تخدم  وطنية  كجامعة 
اتوجه  االمنية.  مؤسساته  بناء  من  بناءه  الن 
العام  لالمن  العامة  املديرية  اىل  بالشكر  هنا 
وكبار ضباطها وعنارصها مع توجيه التحية اىل 
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم 
لتطوير  وارادة  رؤية  من  به  يتحىل  ما  عىل 
املؤسسة التي يرتأسها. نحن، كجامعة الحكمة، 
العام  االمن  مع  التعاون  بروتوكول  لنا  قدم 
جانب  ومن  خالله.  من  لبنان  لخدمة  فرصة 
آخر دفعنا توقيع هذا الربوتوكول اىل فعل اي 
تخدم  عنارصه  نخدمه ألن  ان  اجل  يشء من 
كل الوطن. صحيح ان مساعدتنا لعنارص االمن 
العام هي تربوية واكادميية وثقافية، لكنهم يف 

ما يؤدونه نراهم وجهنا ومرآتنا.

الحكمة،  جامعة  يف  كمسؤولني  انتم،  هل   ■
التعاون  هذا  اطار  توسيع  نحو  متجهون 

ليشمل مؤسسات غري امنية؟
توقيع  هي  الينا  بالنسبة  االولوية   □
املؤسسات  مع  اكادميي  تعاون  بروتوكوالت 
املؤكد  فمن  االخرى  املؤسسات  اما  االمنية. 
لكن  املجال،  هذا  معها ضمن  تعاونا  مثة  ان 

بحسب العروض التي نتلقاها.

املؤسسات االمنية 
في العالم ال تكتفي بالحد 

االدنى من العلم 

ندوة حول تقدميات جامعة الحكمة لعنارص االمن العام حيال الحسومات عىل اقساطهم عقدت يف 12 حزيران 2018.
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دعا املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم اىل تعزيز كل اشكال التعاون بني لبنان واملؤسسات الدولية من اجل تبادل 
الخربات، مبا فيها برامج التدريب الحديثة العمالنية والتقنية "ألن يف ذلك مصلحة مشرتكة للبنان والعامل. فالتغريات العميقة 

واملتسارعة التي فرضتها الحروب التي اندلعت يف املنطقة، صارت حزام نار يلف لبنان" 

عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  كالم 
الذي  االحتفال  رعايته  اثناء  يف  جاء  ابراهيم 
اقيم يف 17 آب، يف مقر املديرية يف املتحف، 
العام  االمن  ضباط  من  عدد  تخريج  وشهد 
مدربني  اعداد  دورة  بنجاح  انهوا  وعسكرييه 
املديرية  يف  الوطني  التدريب  مركز  لصالح 
مرشوع  مع  بالتعاون  العام،  لالمن  العامة 
يف  االمن  قطاع  الصالح  االورويب  املساعدات 

لبنان ومرشوع االدارة املتكاملة للحدود.
حرض، اىل ممثل اللواء ابراهيم العميد الياس 
البيرسي، نائبة سفرية االتحاد االورويب يف لبنان 
معهد  قائد  ممثل  بيوليه،  دو   - كوش  جوليا 
قوى االمن الداخيل العقيد اييل اسمر، ضابط 
خليل  العميد  الجيش  يف  املرشوع  ارتباط 
سالمة  عىل  التدريب  مركز  مدير  ابوسليامن، 
مكتب  رئيس  شاهني،  زياد  العميد  املطار 
املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة يف لبنان 
الصلح،  املوىل  عبد  السفري  االوسط  والرشق 
قائد فريق مرشوع اصالح قطاع االمن يف لبنان 
لدى  الرئييس  الخبري  بلليغريني،  االن  الجرنال 
دوترش،  اندره  العام  لالمن  العامة  املديرية 
رئيس  ضم  االورويب  االتحاد  بعثة  ميثل  وفد 
االجتامعية  والتنمية  واالمن  الحوكمة  قسم 
مرشوع  رئيس  بالند،  براند  املدين  واملجتمع 
اصالح قطاع االمن يف لبنان فرنشيسكا فارليز، 
الخبريان جريوم ريبو وتوماس فاليناس، ووفد 
مرشوع االدارة املتكاملة للحدود يف لبنان ضم 
العميد الركن فرنشيسكو بروزييس ديل بوزو 
ليس  والفينيا  جونسون  وفيل  رولينغ  وهاري 
عسكريون  وملحقون  بريدا،  واميانويل  بريرا 

وضباط من الجيش واالمن العام.
االورويب  واالتحاد  الوطني  النشيدين  بعد 
بلليغريني  الجرنال  القى  العام،  االمن  ونشيد 
كلمة اشاد فيها بالتعاون بني املديرية العامة 
يف  االمن  قطاع  اصالح  ومرشوع  العام  لالمن 

رعى تخريج مدربين لمركز التدريب الوطني
اللواء إبراهيم: التعاون واملؤسسات الدولّية مصلحة مشتركة 

نشاطات

لبنان، واكد ان بانشاء املعهد الوطني للتدريب 
يف االمن العام وانهاء بنجاح تدريب املدربني 
استقاللية يف  االوىل  للمرة  للمديرية  "ستكون 
البرشي  الجهاز  مستوى  عىل  ان  التدريب، 
املخصص  املكان  مستوى  عىل  او  املؤهل 

للتدريب".
ليبرص  يكن  "مل  املرشوع  هذا  ان  عىل  وشدد 
املطلق  الدعم  لوال  خواتيمه  اىل  ويصل  النور 
اللواء  العام  لالمن  العام  للمدير  واملشكور 
االورويب"،  االتحاد  ومساعدة  ابراهيم  عباس 

كام نوه بكفايات املتدربني ومناقبيتهم.
فيها  مر  التي  املراحل  دويترش  الخبري  وعرض 
املحققة  النتائج  انطالقته، مبينا  املرشوع منذ 
واالهداف املتبقية، وتاله الرائد طارق الحلبي 
لربنامج  الثالث  املراحل  عن  عرضا  قدم  الذي 
التدريب الذي خضع له املتدربون والكفايات 

التي اكتسبوها.
يف كلمته توجه السفري الصلح بالشكر اىل كل 
املدربني  اعداد  دورة  امتام  يف  ساهموا  الذين 
التدريبية  الدورات  تخطيط  سيتولون  الذين 

بالتعاون مع مرشوع االدارة املتكاملة للحدود 
يف لبنان.

االتحاد  سفارة  كلمة  بيوليه  دو  القت  ثم 
االتحاد  ان  اىل  فاشارت  لبنان،  يف  االورويب 
تثبيت  يف  لبنان  جانب  اىل  "يقف  االورويب 
بالتعاون  ونوهت  االرهاب".  ومكافحة  االمن 
عىل  االورويب  واالتحاد  لبنان  بني  املثمر 
هذه  جميع  ان  معتربة  االمني،  املستوى 
االجهزة  قدرات  تعزيز  اىل  "تهدف  الخطوات 
االمنية اللبنانية ما ينعكس ايجابا عىل الحياة 

اليومية لللبنانيني". 
واكدت استمرار دعم االتحاد االورويب للبنان، 
التي  واملهارات  املعلومات  تسهل  ان  آملة يف 

اكتسبها املتدربون مهامتهم يف املستقبل.
الياس  العميد  ابراهيم  اللواء  ممثل  والقى 
البيرسي كلمة قال فيها: "يرسين باسم سعادة 
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم 
وان  االوروبيني،  رشكائنا  بالسادة  ارحب  ان 
لهذه  تقديرنا  عميق  عن  سعادته  باسم  اعرّب 
الرشاكة املنتجة واملثمرة، بحيث نحتفل اليوم 

العسكريني  اىل  الشهادات  وتسليم  بتخريج 
مع  بالتعاون  مدربني  دورات  تابعوا  الذين 
قطاع  اصالح   - االورويب  املساعدات  "مرشوع 
املتكاملة  االدارة  و"مرشوع  لبنان"،  يف  االمن 
للحدود"، والتي نتطلع اىل تعميقها اكرث فاكرث، 
لتعزيز  والتدريبية  اللوجستية  اطرها  ومتتني 

االمن والسالم واالستقرار".

تستدعي  لبنان،  يلف  نار  حزام  وصارت 
تعميق التعاون وتبادل الخربات مبا فيها برامج 
ألن  والتقنية،  العمالنية  الحديثة،  التدريب 
التوقف  يجب  ما  مشرتكة.  مصلحة  ذلك  يف 
عنده مليا ان قدرات االرهاب تتطور باطراد، 

متقدمة  خطوات  تسجيل  يف  نجح  واحيانا 
الرغم من خطط االمن  امنيا ولوجستيا، عىل 

االستباقي التي نعمل عليها يف االمن العام".
والجيو-  االسرتاتيجية  االهمية  "ان  اضاف: 
واوروبا،  تشاطئه  خالل  من  للبنان  سياسية 
تجعل منه مدى حيويا واحدا يقتيض تعميق 
التعاون ملكافحة الهجرة غري الرشعية وتسلل 
االرهابيني، وفقا للقوانني والرشيعات واالعراف 
ان  صحيح  االنسان.  حقوق  ومواثيق  الدولية 
خطط العودة االمنة للنازحني السوريني بدأت 
خجولة  تبقى  لكنها  النور،  اىل  طريقها  تجد 
نظرا اىل العدد الكبري الذي ال يزال يقيم عىل 
متعددة  انهاكات  سبب  ما  اللبنانية،  االرايض 
تنتهي  وال  باالمن  تبدأ  عدة  مستويات  وعىل 
ان  حسبنا  واالجتامع.  االقتصاد  مجاالت  يف 
اوروبا تقدر معنى العدد الضخم من النازحني 
عىل  قلق  مصدر  من  يشكله  وما  السوريني 
واالستقرار  االمن  وعىل  وحقوقه،  االنسان 
يستدعي  بالطبع  وهذا  بلداننا.  يف  والسياسة 
الناجعة،  الحلول  عمال دؤوبا ومشرتكا اليجاد 
النازحني  عودة  اىل  الهادفة  الخطوات  ودعم 
يف  اننا  املتبعة.  اآللية  اىل  استنادا  السوريني 
االمن العام سنتابع سياساتنا االمنية واالدارية 
وفقا للنصوص القانونية واملعاهدات واملواثيق 
الدولية ملكافحة االرهاب، يك يبقى لبنان دولة 
قوية ودولة تنوع ثقايف وروحي، وليبقى ايضا 
اطار  يف  اوروبا  مع  الحضاري  للتفاعل  مجاال 
من االستقرار والسلم الرضوريني لكلينا. باسم 
سعادة اللواء عباس ابراهيم اهنىء الخريجني، 
واشد عىل ايديهم لنقل ما اكتسبوه اىل رفاقهم 
اداء  وتطوير  جهة،  من  قدراتهم  يعزز  مبا 
للبنان  حامية  العام  لالمن  العامة  املديرية 
اخرى.  من جهة  اراضيه  املقيمني عىل  وسائر 
التعاون  برنامج  ممثيل  السادة  اشكر  كام 
يف  يبذلونه  الذي  الكبري  الجهد  عىل  االورويب 

هذا االطار".
الضباط  عىل  الشهادات  توزيع  ختاما 
والعسكريني املتخرجني من االمن العام وقوى 
جرى  استثنائية  خطوة  ويف  الداخيل.  االمن 
تكريم املدرب التقني يف مرشوع اصالح قطاع 
االمن يف لبنان برايس فريسيللو تقديرا للجهود 
لبنان،  يف  امضاها  عاما   12 طيلة  بذلها  التي 

منها ثالث سنوات مدربا يف االمن العام.

INSERTS
ــ  اللواء ابراهيم: سنتابع سياساتنا وفق النصوص القانونية واملعاهدات الدولية

ـ اللواء ابراهيم: ما يجب التوقف عنده ان قدرات االرهاب تتطور باطراد

كالم الصور:
1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 

تهديدات  يواجه  اوروبا،  كام  "لبنان  اضاف: 
ال  وملحة  عاجلة  استثنائية  واخرى  تقليدية 
التغريات  كان.  سبب  ألي  التأجيل  تحتمل 
سلسلة  فرضتها  التي  واملتسارعة  العميقة 
الحروب التي اندلعت منذ اعوام يف املنطقة، 

اللواء ابراهيم: االهمية 
االستراتيجية للبنان تقضي 

بمكافحة الهجرة واالرهابيني

الجرنال توزيع الشهادات. لبنان  االمن يف  قطاع  اصالح  فريق مرشوع  قائد 
آالن بلليغريني.

نائبة سفرية االتحاد االورويب يف لبنان جوليا كوش - دو بيوليه.

العميد الياس البيرسي ممثال اللواء عباس ابراهيم.

الخبري الفرنيس لدى املديرية العامة لالمن العام اندره دوترش.
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 اطلقت املديرية العامة لالمن العام برعاية مديرها 
اللواء عباس ابراهيم ممثال بالعميد الركن  العام 
املجتمعية"  للسالمة  الرشاكة  "مفهوم  وليد عون 
من ضمن مرشوع "تعزيز االستقرار يف لبنان من 
من  املمول  والحوار"،  املجتمعية  املشاركة  خالل 
االتحاد االورويب وتنفذه رشكة اكتيس اسرتاتيجي.

لبيك ومحافظ  الحفل محافظ عكار عامد  حرض 
املجلس  وعضو  خرض  بشري  الهرمل  بعلبك 
رشيم  جورج  اللواء  الجيش  قيادة  يف  العسكري 
وضباط من الجيش وقوى االمن الداخيل واالمن 
عن  ممثلني  اىل  ومخاتري،  بلديات  ورؤساء  العام 

الجمعيات املشاركة يف ورشة العمل.
بعد النشيد الوطني، افتتح رئيس املرشوع الدكتور 
هرني سميث اللقاء بكلمة قال فيها: "نحن نعمل 
مشاريع  تقديم  ونحاول  النزاعات،  مناطق  يف 
تساهم يف تحسني االستقرار وتدعيمه من خالل 
واملجتمع،  والحكومية  االمنية  القوى  مع  الحوار 
االتحاد  يؤمنها  التي  املوارد  خالل  من  وايضا 

االورويب يف سبيل الوصول اىل الحل السليم".
ونحن  كاملبادرات،  تساعدنا  امور  "هناك  اضاف: 
والسالمة،  االستقرار  زيادة  كيفية  عن  نتحدث 
العاملني  لالشخاص  دعام  نعطي  ان  ونحاول 

والجهات العاملة يف سبيل هذا املرشوع".
وشكر للمدير العام لالمن العام استضافته ودعمه 
االورويب  واالتحاد  االمنية  وللقيادات  املرشوع، 

مجهودهام. 
االجتامعية  والتنمية  واالمن  االدارة  رئيس  وكد 
االورويب  االتحاد  بعثة  يف  املدين  املجتمع  وقسم 

"الشراكة للسالمة املجتمعية"
يطلقها األمن العام تعزيزا لإلستقرار

نشاطات

يف لبنان رين نايلند ان االتحاد "وضع كل دعمه 
لهذا املرشوع الذي حمل عنوان تعزيز االستقرار 
يف لبنان من خالل املشاركة املجتمعية والحوار". 
ونعلم  االستقرار،  اهمية  نعرف  "نحن  وقال: 
كم من املهم ان نعمل جميعا يدا يف يد لنصل 
االسرتاتيجية  الخطة  عىل  ونرتكز  االستقرار  اىل 

واملالحظة والتقييم والتحليل".
برامج كثرية  االورويب دعم  االتحاد  ان  اىل  ولفت 
الداخيل،  واالمن  اللبناين  الجيش  مع  العام  هذا 
العام. كام  وقال: "نود تقديم خدمات اىل االمن 
نريد متابعة املرشوع ودعمه لنعرف كيف نواجه 
التحديات مستقبال، ونعمل يدا بيد معا من اجل 

االمن وتأكيد الحوار".
بيد سيؤمن  يدا  العمل  ان  نعرف  "نحن  اضاف: 
االشخاص  بني  التواصل  وان  لبنان،  يف  االستقرار 
يطور العمل بالنسبة الينا، واالستقرار يطور البالد، 
االمن  تعزيز  يف  يساهم  االمني  القطاع  وتطوير 
ويدعم التصالحات االقتصادية، االمر الذي يساهم 
يف استقرار الوطن. وان اهمية رشاكتنا مع لبنان 

تساهم يف تطويرات كثرية عىل كل الصعد".
والقى محافظ عكار كلمة قال فيها: "بدأت رشكة 
اكتيس اسرتاتيجي اخريا مرشوع تعزيز االستقرار يف 
لبنان من خالل املشاركة املجتمعية والحوار املمول 
من االتحاد االورويب، وايضا من خالل ورش عمل 
والبلديات  املحلية  السلطة  مع  وحوار وتخطيط 
واالجهزة االمنية والعسكرية تحت عنوان الرشكات 
تنفيذها  لـ"اكتيس  وشكر  املجتمعية".  للسالمة 
هذا املرشوع، ألنه حفز البلديات التي شاركت فيه 

عىل امور عدة، منها: تحديد حاجاتها ومشاكلها 
وتنظيمها، تحديد مشاكلها ومخاوفها، وضع خطط 
عمل وبرامج ملواجهة املشاكل ومشاركة املجتمع 

املحيل واالجهزة االمنية يف مجال العمل سويا".
حديثا  استحدثت  عكار  محافظة  ان  اىل  واشار 
اللجوء السوري عىل كل  النزوح او  و"عانت من 
االصعدة. هذا املرشوع رضوري واسايس للمجتمع 
األمنية  واالجهزة  املحلية  والسلطات  املحيل 
والعسكرية ليك نكون جزءا لعدم تفاقم املشاكل، 

ونعمل كلنا كفريق واحد".
وعرض محافظ بعلبك الهرمل واقع املنطقة الحايل 
واهمية املرشوع الذي نفذ مع بلديات عدة، مركزا 
املواطنني  بني  والتعاون  التكاتف  "رضورة  عىل 
واالجهزة االمنية، مبا يعزز االستقرار واالمن. من 

خالل تعزيز االمن يتعزز االقتصاد واالمناء".
وحيا الجيش اللبناين "الذي تصدى يف بعلبك لكل 
وتجارتها.  املخدرات  وآفة  االمني  الفلتان  حاالت 
الحمودية يف بريتال عمل امني ساهم  مداهمة 
يف حامية املواطنني، وليس كام اشاع البعض انه 
تعد، بل الجيش حارص املطلوب اسامعيل، وامهله 
والقذائف،  بالرصاص  الرد  وكان  نفسه،  لتسليم 
هذا  مع  التعامل  اىل  الجيش  اضطر  الذي  االمر 

االمر".
كذلك حيا قائد الجيش العامد جوزف عون واملدير 
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم واالجهزة 
لحامية  هي  امنية  "اي خطة  ان  مؤكدا  االمنية، 

اهل املنطقة، والوجه الحقيقي للبقاع".
يف الختام جلسة نقاش بني املجتمعني.

من االحتفال.الحضور وقوفا للنشيد الوطني.

أمنك بأمان
بالتعاون مع المديرية العامة لألمن العام،  

تعرض إذاعة "صوت لبنان" 93.3،  
برنامج "أمنك بأمان"، والذي يُبثّ كلّ  

ا  المديرية العامة لألمن العاميوم إثنين عند الساعة 11.20 صباحً



إحصاءات الشهر
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الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من  2018/07/15 لغاية 2018/08/15

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من 2018/07/15 لغاية 2018/08/15

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

122 لبناني
166اثيوبي
5اردني

1اميركي
11ايران

1باكستاني
1بلجيكي

119بنغالدش
2بينية

2تركي
1تشادي

1توغولي
2جورجيا

114 لبناني
213اثيوبي
3اردني

1اميركي
3اوكرانيا

12ايران
3باكستاني
174بنغالدش

1بوركينا فاسو
1بينية

3تركي
2جورجيا
4روسي

1روسي
1ساحل العاج

1سعودية
28سوداني
1471سوري

15سري النكي
16عراقي
2غامبي

12فلسطيني - سوري
4فلسطيني دون اوراق

2فلسطيني سلطة
77فلسطيني الجىء

2فنزويلي

1سعودية
77سوداني
1473سوري

16سري النكي
9عراقي
1غامبي

12فلسطيني - سوري
3فلسطيني دون اوراق

2فلسطيني سلطة
78فلسطيني الجىء

2فنزويلي
3فيتنامية
38فيليبيني

3فيتنامية
31فيليبيني
2قطري

2قيد الدرس
2كاميرون

7كيني
1ليبيا

1مدغشقر
69مصري

13مكتوم القيد
3نيبالي
28هندي

2يوناني
2230المجموع

2قطري
2قيد الدرس
3كاميرون

1كزاخستانية
7كيني
1ليبيا

2مدغشقر
70مصري

14مكتوم القيد
3نيبالي

9نيجيري
27هندي

2يوناني
2392المجموع

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من 2018/07/16 لغاية 2018/08/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2018/07/16 و2018/08/15

املجموعاجانبعربلبنانيونحركة تنقل

العددالعددالعدد
4 افريقيا الجنوبية

7872اثيوبيا
2ارمينيا

2اوستراليا
4االرجنتين
2البرازيل
11السنغال
3السويد
6المانيا

3المكسيك
62الهند

27الواليات المتحدة االميركية
1اليابان
1اليونان
1اندورية

3اندونيسيا
14اوزباكستان

161اوكرانيا
1ايرلندا

1باكستان

7الجزائر
7السودان
22العراق

1المغرب

دخول

مغادرة

املجموع

402790

401022

803812

403317

419703

823020

195164

401022

596186

1001271

1221747

2223018

8بريطانيا
1بلجيكا

718بنغالدش
27بنين

5بوركينا فاسو
2بولونيا

54بيالروسيا
12تادسكا
4تركيا
39توغو

3جزر الملغاش
1الدانمارك
2الدومينيك

64روسيا
1رومانيا
2سويسرا

59سري النكا
1صربيا
7غامبيا

68غانا

84فرنسا
2فنلندا

398الفيليبين
2فييتنام

19كازاخستان
10كاميرون
1كاناري

8كركستان
1كرواتيا

10كندا
1كونغو

2كونغو الديموقراطية
22كينيا

27مولدوف
7نيبال

7نيجيريا
1نيكاراغوا

6هولندا
9867المجموع

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
اعتبارا من 2018/07/15  لغاية  2018/08/15 ضمنا

5االردن
20تونس
345مصر

407المجموع

الدولة

الدولةالدولةالدولة

الدولة العددالعدد
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 الوثائق المزّورة
8485

املجموعمختلفهوياتأختامتأشرياتإقاماتجوازاتعام

3111198141سوريا

1111830فنلندا

5914العراق

415تركيا

33هولندا

33لبنان

22غينيا بيساو

22جنوب أفريقيا

11اسبانيا

11ليبيا

11الربازيل

11فرنسا

" 
11الدومينيكان"

11السويد

11اوكرانيا

11اململكة السعودية

5448241999208املجموع

جدول اجاميل مفّصل بالوثائق املزّورة املضبوطة يف الدوائر واملراكز الحدودية: متوز 2018

رسامن بيانيان بالوثائق املزّورة بحسب جنسية حاملها ونوعها:
الدوائر واملراكز الحدودية: متوز 2018

عدد الوثائق املزّورة املضبوطة ونوعها: متوز 2018

نسب الوثائق املزورة بحسب الجنسيات: 
متوز 2018

رسم بياين بعدد الوثائق املزّورة 
تبعاً للجنسية السورية وفقاً لنوع 

الوثائق املزورة

جدول ورسم بياين بعدد 
املسافرين مقارنة بعدد املسافرين 

الحاملني الوثائق املزّورة

الدوائر واملراكز الحدودية          
متوز 2018

الدوائر واملراكز الحدودية 
متوز 2018

عدد الوثائق السورية املزّورة بحسب النوع واملركز الحدودي: متوز 2018

عدد املسافرين مقابل عدد حاميل وثائق مزّورة: متوز 2018

نسبة حاميل الوثائق املزّورة حاملو وثائق مزّورةعدد املسافريناملركز

101416114914.6/100000دائرة املطار

52252681.53/100000مركز املصنع

12076700مركز العبودية

11725100مركز العريضة

3366000مركز البقيعة

2098600مركز القاع

2717273.6/100000مركز مرفأ طرابلس

302614462/100000دائرة مرفأ بريوت

1835094173100000/9.4املجموع
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لغة
شرح الفّية ابن مالك في القواعد العربّية

األسماء الخمسة

المدير العام السابق لالمن العام 
المتقاعد  الركن  العميد 

السفير انطوان دحداح
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بأقالمهم  

من صحافة األزمة إلى أزمة الصحافة

بقلم
ثائر عباس*

اشتهرت بريوت يف السبعينات والثامنينات من القرن املايض بكونها 
منارة الصحافة العربية، ومن ثم االعالم العريب. لكن هذا الدور تراجع 
العريب،  التي شهدت تصاعد دور االعالم  مع مطلع االلفية الجديدة 
ومن ثم ثورة االنرتنت التي حملت الكثري من املتاعب للصحافة يف كل 
العامل. لكنها كانت اقىس عىل الصحافة اللبنانية التي شهدت خسارة 
صحف عريقة اقفلت ابوابها، فيام تعاين اخرى من اوضاع قاسية قد 

تدفعها اىل االقفال ان مل تتدارك امورها.
رمي مشكلة الصحافة اللبنانية عىل ثورة وسائل التواصل االجتامعي، 
التي  للمشكلة  وتسطيح  تبسيط  االلكرتونية،  املواقع  عدد  وتنامي 
واهامل  اوال،  اللبنانية  الصحافة  ادارة  عقلية  اىل  جذورها  تذهب 
السلطات اللبنانية وتقاعسها عن تنظيم هذا القطاع مبا يحمي حرية 

الكلمة التي ما تزال مسموعة رغم كل الضجيج السائد ثانيا.
ريادة  عىل  وقادرة  املنافسة،  عىل  قادرة  تزال  ال  اللبنانية  الصحافة 
القطاع االعالمي يف لبنان، ان هي ادركت نقاط قوتها، وتالفت مكامن 
ضعفها. املادة الصحافية التي تنتجها الصحافة اللبنانية املطبوعة ما 
زالة املادة االساس التي تنطلق منها القنوات االخبارية والتي تحولها 
من  صور  مع  مبجرد رسدها  او  بتطويرها،  يوميا،  متلفزة  تقارير  اىل 
املواقع  كل  تجعل  التي  هي  نفسها  املادة  هذه  ان  كام  االرشيف. 
"تقتبسها"  ان  للقراءة، بعد  قابلة  الساحة  االلكرتونية املوجودة عىل 

هذه املواقع بالكامل وتنرشها مع املصدر حينا، ومن دونه احيانا. 
من جهة اخرى، ازمة الصحافة املالية منبعها امران: االول شح املوارد 
االعالن  "جبنة"  تقاسم  تريد  التي  االعالم  وسائل  وكرثة  االعالنية 

املتناقصة، والثاين غياب التمويل بشقيه الداخيل والخارجي. 
كان ميكن الصحف اللبنانية ان تسعى اىل خطط انقاذية، سواء من 
كافراد.  ال  كمجموعة،  الترصف  حيث  ومن  الهيكلة،  اعادة  حيث 
الصحافة  مستقبل  واىل  املهنة  اىل  الصحف  اصحاب  بعض  اساء  لقد 
من خالل تعاملهم مع االزمة بانانية بلغت حد االمتناع عن توجيه 

االزمة  مع  التعامل  عىل  وحرصهم  املناسب،  مكانها  اىل  االستثامرات 
كافراد ال كجامعة واحدة. ورفض هؤالء البحث يف خطط انقاذ شاملة، 
او  باالقفال  القبول  حد  اىل  بعضهم  ذهب  املنفرد.  اللعب  مفضلني 
االنكفاء عىل مواجهة االزمة، ودفع بعض ما ادخره من اموال جلبتها 

اليه الصحيفة نفسها يف وقت سابق.
العربية.  االنظمة  من  املايض  يف  مرغوبة  كانت  اللبنانية  الصحافة 
عىل  معاداتها  تجنب  او  واسرتضاءها،  استاملتها  تريد  كانت  فتلك 
اللبنانية،  الصحف  عىل  )متويلها(  اموالها  ترمي  الدول  كانت  االقل. 
كام ترميها عىل االحزاب وامليليشيات املتصارعة. يف الحالني، الهدف 
لبنان...  ارض  بالوكالة عىل  االنظمة  واحد هو خوض رصاعات هذه 
وعىل صفحات جرائده التي ازدهرت اىل حد اهامل االعالن، واهامل 

الخطط املستقبلية التطويرية واالستثامرية بشكل واضح.
يف  ان  هؤالء  ادرك  القوية.  اعالمهم  وسائل  لآلخرين  اصبح  فجأة 
ايصال  اكرب، وبقدرة عىل  بكفاية  االعالمية  امكانهم خوض معاركهم 
كل  يف  بالوكالة  املعارك  عهد  انتهى  اقل.  وبكلفة  بسهولة  الرسائل 
الجبهات ـ واالعالم احدها ـ وبات لكل جهة اعالمها املتكامل. شيئا 
فشيئا، باتت الحاجة اىل اعالم االزمات اقل فاقل، فانرصف هؤالء عن 

هذا االعالم تاركني اياه يواجه ازماته ويقارب االنهيار.
الصحافة العاملية واجهت االزمات قبلنا. بعضها اقفل، وبعضها تحول 
االخري  واالعالن  واضح.  بشكل  التعايف  اخريا  بدأت  لكنها  الكرتونيا. 
لصحيفة "نيويورك تاميز" عن اقرتابها من تخطي عتبة اربعة ماليني 
مشرتك يشكل برشى سارة للصحافيني اينام كان، خصوصا وان االرقام 
التي افرجت عنها الصحيفة تفيد بوجود نحو مليون مشرتك من بني 
هؤالء يتلقون النسخة الورقية للصحيفة، اي نحو ربع عدد مشرتكيها. 

الصحافة اللبنانية بدورها قادرة.

* صحايف لبناين عضو مجلس نقابة الصحافة

الدكتور بقلم 
عطا عساف* ضيف العدد

البحث واإلبتكار وإحياء اإلقتصاد اللبناني
هل ميكن ان يساعد البحث واالبتكار وانتاج املعرفة يف انعاش االقتصاد اللبناين؟ 
االجابة هي نعم، حيث ان هناك حاجة كبرية اىل تحسني كمية انشطة 
العملية  هذه  تكون  ان  ينبغي  ونوعيتها.  بنا  الخاصة  واالبتكار  البحث 
تعاونية ديناميكية، وتشمل الباحثني والجامعات واملؤسسات والسياسة 
العامة التي تنفذها الحكومات عىل كل مستوياتها. نحن لسنا يف لبنان 
"اقتصاد املعرفة". مع ذلك، هناك مجال كبري للتأثري عىل انتاج املعرفة 
التي ستساعد يف انعاش اقتصادنا. قليل من االفكار نستعرضها لتحديد 

سبل متابعة هذه السياسة.
االبتكار ليس اولوية بعد يف سياستنا الوطنية. وكاالت التمويل والحكومات 
ركزت بدرجة اقل عىل تطوير املتنزهات التقنية والتجمعات الصناعية. 
ميكن تحقيق ذلك من خالل تشجيع االبتكار يف القطاع العام وعالقاته مع 
الرشكات الخاصة يف مجاالت الهندسة والتدابري املالية والرشكات الناشئة 
ومتويل رأس املال االستثامري. يف لبنان ميكن انشاء "حديقة العلوم"، عىل 
غرار تلك التي انشئت يف بعض البلدان العربية، والتي سوف متثل رشاكة 

يف االبتكار ما بني القطاعني العام والخاص من حيث البحث والتطوير.
نتيجة  وهو  مهم.  جانب  واملجتمع  والجامعة  البحثي  املجتمع  ربط 
يتحقق  لن  الحقيقي  التقدم  لكن  الباحثني يف جامعاتهم.  ظروف عمل 
النشط يف فرقها واداراتها وكلياتها. مثة  البحث  الجامعات  اذا مل تشجع 
الفردية  االعامل  من  لكل  الداخيل  التمويل  فرص  من  املزيد  اىل  حاجة 
والجامعية. كذلك يجب ان نركز عىل مسار آخر هو استخدام التمويل 

الخارجي لتعزيز تطوير انشطة البحث ودعمها.
يف  البحثية  القدرات  تعزز  ان  ميكن  التي  االخرى  املهمة  الجوانب  من 
الجامعات اللبنانية، وجود الزمالة واملنح بعد الدكتوراه. يجب ان يكون 
اعضاء هيئة التدريس الشباب هدفا لتلك املنح اذا وجدت. اكرث من ذلك، 
ينبغي ان يتم تضمني جزء كبري من االنشطة البحثية يف برامج املاجستري 
البحثية  املخرجات  من  مزيد  اىل  تؤدي  بطرق  املصممة  والدكتوراه 
والتعاون والتأثري. يف هذا املجال، براءة االخرتاع هي ايضا الطريق الذي 

يجب عىل الحكومة والجامعات تشجيعه لقياس البحوث التطبيقية.
الصناعية،  والتجمعات  االعامل  حاضنات  عن  ايضا  التخيل  عدم  ينبغي 
يف  االبتكار  ان  الناجحة  القصص  تظهر  لها.  والرتويج  دعمها  يجب  بل 
الرشكات املتوسطة الحجم ميكن ان يكون مثاال جيدا. لذلك املطلوب يف 
لبنان وصلة اقوى عىل املستوى الوطني مبرشوع "االبداع اللبناين" الجديد 
الذي يجلب املزيد من التواصل املثمر بني الرشكات والجامعات اللبنانية.
يف هذا السياق، ميكن انشاء بعض برامج التمويل االسرتاتيجي ذات الصلة 
القوية بالقطاعات االقتصادية املختلفة، وستعترب برامج اسرتاتيجية، مثل 
التي هي  البحرية  والرثوات  الزراعي  والقطاع  الصحية  الخدمات  مجال 
جزء من االهداف االجتامعية واالقتصادية ألي بلد. لبنان ميكنه االستفادة 

من تلك الربامج مبا يف ذلك مجاالت العلوم االساسية.
اللبنانية  للجامعات  تكون  ان  يجب  االبحاث،  من  مجموعات  النشاء 
سياسة طويلة االجل النشاء فرق قوية حول اهداف محددة. يجب ايضا 
الحكومات واملؤسسات  تلك االهداف مثرة جهود  آلية متويل  ان تكون 
الخاصة. يف لبنان، نجد ان هناك اهتامما اقل بتشكيل هذه املجموعات، 
عىل الرغم من دعم املجلس القومي للبحوث العلمية بعض االبحاث. لذا 
الباحثني يف الجامعات. قد يكون  املطلوب الرتويج ملجموعات اكرب من 
لبنان مبوقفه االسرتاتيجي بني منطقة الخليج واوروبا مركزا للتحالفات بني 
املؤسسات العلمية املختلفة، لذلك علينا تطوير مشاريع بحثية مشرتكة 
نحاول  ان  علينا  كذلك  العريب.  العامل  يف  واولئك  اللبنانيني  الباحثني  بني 
الباحثني  ستساعد  التي  التمويل  ومشاريع  للباحثني  عريب  اتحاد  انشاء 

الشباب عىل التواصل، عىل غرار ما يفعله االتحاد االورويب. 
الذي  لالبحاث"  لبنان  "صندوق  يسمى  ما  انشاء  لبنان  يف  ميكننا  اخريا، 
للسياسة  اولوية  ويكون  الجدد،  والباحثني  الجديدة  املشاريع  سيجذب 

العامة لتمويل املبادرات املحلية.

* استاذ محارض يف جامعة البلمند - كلية ادارة االعامل 
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لتغيري مسار  للبنان  رسمت خطة رشكة ماكينزي لالستشارات معامل رؤية شاملة 
اقتصاده الريعي اىل اقتصاد منتج، وهي تعترب تكملة ملؤمتر سيدر ومن رشوطه. 
تهدف الخطة اىل وضع هوية اقتصادية للدولة اللبنانية، وتحديد القطاعات التي 
ميلك لبنان فيها قيمة تفضيلية، لتتمكن الدولة من وضع خطة لكل قطاع الحقا. 

وهذه عملية تستلزم ستة اشهر 

إقتصاد

دراسة ماكينزي محاولة لتغّيير مسار اإلقتصاد اللبناني
يشوعي: فّرطنا بمواردنا املالية لتمويل خزينة منهارة

بالعديد من  اللبنانية  الدولة  تزخر مكاتب 
التنفيذ.  قيد  وضعها  يتم  مل  التي  الخطط 
وخطة رشكة  باكتل  مثال خطة رشكة  منها 
التي يبدو  العام 2010  اند كومباين يف  بوز 
سيعيد  ماكينزي  خطة  من  كبريا  جزءا  ان 
انتاج اقرتاحاتها، وخطة رشكة مونينور التي 
بالدراسات  ناهيك   ،2000 العام  يف  اعدت 
واقتصاديون  خرباء  عليها  عمل  التي 
لبنان"  "نهوض  خطة  ايضا  هناك  لبنانيون. 
2007 مجموعة من  العام  انجزتها يف  التي 
ودراسة  اللبنانيني،  االقتصاديني  الخرباء 
 ،2003 العام  يف  واالعامر  االمناء  مجلس 

مقال
االقتصاد اللبناني: إختالالت وتحديات

العامة  البطالة واملديونية  اقتصادية خانقة، حيث ترتفع مؤرشات  لبنان من ازمة  يعاين 
والعجز يف املوازنة. وزاد من حدتها تراجع املساعدات الخارجية وارتفاع تكاليف اللجوء 
السوري، ولجوء الحكومات املتعاقبة اىل حلول تقليدية اهمها زيادة الرضائب عىل املواطنني.

االقتصاد اللبناين عرضة لعدد من الصدمات عىل املستويني املحيل والخارجي. وتلخص 
املشاكل التي يعاين منها واالستحقاقات املرتتبة عليه يف ضعف هيكل االنتاج، وعجز 
املوازنة وميزان املدفوعات، وارتفاع الدين العام الداخيل والخارجي، فضال عن مشكلتي 
املحيل  االستثامر  دور  تعزيز  السياسات  صانعي  من  يتطلب  وهذا  والبطالة.  الفقر 
واالجنبي، والبحث عن اسواق جديدة للمنتجات اللبنانية وتنويع مصادر الدخل. وهو 
التي تحدث دوليا واقليميا ومحليا.  يعاين بشكل واضح وجيل من تداعيات االزمات 

بالتايل فهو محاط بعدد من التداعيات واالزمات التي تؤثر فيه بشكل كبري.
ميكن تلخيص اهم املشاكل التي يعاين منها االقتصاد اللبناين يف االيت: 

والسياحة،  والتجارة  الخدمات  قطاع  عىل  فقط  يعتمد  منتج،  غري  ريعي  اقتصاد  ـ 
والفوائد املرصفية. 

- ارتفاع عجز املوازنة العامة.
- ارتفاع الدين العام الداخيل والخارجي اىل نحو 90 مليار دوالر.

ـ معدالت البطالة وصلت اىل حدود %30.
ـ ارتفاع معدالت الرضائب وخصوصا الرضائب غري املبارشة.

انخفاض حجم املساعدات الخارجية، ما دفع الحكومة اىل اللجوء اىل مؤمتر سيدر. 
ـ انخفاض عائدات ايرادات القطاع السياحي بسبب الغياب التام للخليجيني. 

ـ ارتفاع خدمة ايواء الالجئني السوريني، حيث تقدر تكاليف استضافتهم بنحو 7 مليارات 
دوالر.

ـ وجود فساد له اثر مايل كبري. هناك العديد من قضايا الفساد التي ظهرت عىل السطح، 
وكان لها اثر كبري عىل صدقية لبنان. وتفاوتت تلك القضايا ما بني اساءة استعامل السلطة، 
واالحتيال  الوظيفية،  بالواجبات  واالخالل  ومحسوبية،  ووساطة  العام،  املال  وهدر 

واستغالل الوظيفة والتزوير.
عىل الرغم من تلك املصاعب التي يعاين منها االقتصاد، ميكن القول ان لبنان ال يزال 
يتمتع حتى االن باالستقرار االمني، ويحافظ عىل نوع من االستقرار االقتصادي. لكنه 

سيواجه تحديات مقبلة  تتمثل يف عدة محاور، منها:
1 ـ حل مشكلتي البطالة والفقر املنترشين يف املجتمع اللبناين بشكل كبري جدا، بسبب 
تدين مستوى املداخيل او االجور، وارتفاع عدد العاطلني عن العمل، وعدم قدرة االقتصاد 

عىل التوظيف بسبب صغر حجمه.
-2 العمل عىل حل مشكلة العجز يف املوازنة.

-3 السعي اىل خفض العجز يف ميزان املدفوعات.
-4 ايجاد مصادر مداخيل اخرى، وعدم االتكال فقط عىل املساعدات الخارجية، وعىل 

تحويالت العاملني يف الخارج، واستمرار االعتامد عىل الرضائب كمصدر للدخل.
املقبلة غري قادرة  املتعاقبة وحتى  الحكومات  القول ان  الراهن، ميكن  الوضع  يف ظل 
بسياساتها اىل االن عىل التعامل مع املشاكل االقتصادية التي تواجهها. وهي تلجأ اىل 
فرض املزيد من الرضائب عىل الشعب بهدف زيادة ايراداتها، وذلك من دون البحث عن 
حلول جديدة مبتكرة، وال توجد لديها سياسات اقتصادية واجتامعية مستقلة وجديدة 

للتعامل مع املشاكل التي تواجهها. 
الكل ينتظر دراسة ماكينزي وما اذا كانت ستؤدي اىل النتيجة املطلوبة منها.
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عصام شلهوب

وغريها من الدراسات التي انجزت سابقا.
يشوعي  اييل  الدكتور  االقتصادي  الخبري 
مل  "اننا  ذلك  حيال  العام"  لـ"االمن  يقول 
لو  الخارج يف ما  نكن يف حاجة اىل خربات 

الداخلية  املالية  مواردنا  ندير  كيف  عرفنا 
ويعترب  بها".  نفّرط  ومل   1993 عام  منذ 
يجب  تنفيذيا  او  تكميليا  داخليا  قرارا  "ان 
فمعنى  واال  الدراسات،  هذه  يرافق  ان 
كل  كام  ورق  عىل  حربا  ستبقى  انها  ذلك 

السابقة". الدراسات 

ماكينزي  دراسة  ايجابيات  هي  ما   ■
االقتصادي  بالواقع  املتعلقة  وسلبياتها 

للبنان؟
كغريها  دراسة  انها  يف  االيجابية  تكمن   □
الوضع  تناولت  التي  الدراسات  من 
التسعينات  اوائل  منذ  لبنان  يف  االقتصادي 
دراسة  باكتل وضعت  اليوم. فرشكة  لغاية 
ماكينزي  دراسة  حجم  حجمها  يفوق 
البنى  مشاريع  وقتها  وتناولت  باضعاف، 
التحتية وسبل النهوض بلبنان بعد 15 سنة 
هذه  كل  اخذت  كيف  ورأينا  الحرب.  من 
قرارات  خالل  من  االعتبار  يف  الدراسات 
هذه  استطاعت  لقد  املتعاقبة.  الحكومات 
حتى  التسعينات  اوائل  منذ  الحكومات 
اليوم ان تنهض باالقتصاد، او ان تبني بلدا 
او ان توفر فرص عمل، وان تكون للدولة 
مبوارد  يزخر  البلد  سليمة.  عامة  مالية 
ـ يف  بعدد سكانه  مالية مهمة جدا مقارنة 
موجودة  ودائع  دوالر  مليار   175 حدود 
نسبة  وهي  بالدوالر-  مقومة  املصارف  يف 
عالية جدا. لكن ويا لالسف، كل الدراسات 
مل تؤخذ يف االعتبار. من الناحية السلبية، ال 
مميزة  ستكون  ماكينزي  دراسة  ان  اعتقد 

وهي ستلقى مصري سابقاتها.

■ السببب اىل َم ترده؟
السلطة.  اهل  تحكم  التي  الذهنية  اىل   □
عىل  بينها  ما  يف  تختلف  ال  السلطة  فهذه 
الناس او عىل برامج تنهض  مشاريع تخدم 

خالف  عن  واحدة  مرة  نسمع  مل  بالبلد. 
بني مرجع سيايس وآخر عىل طريقة توفري 
فرص عمل، او عىل نزاع حول زيادة نسبة 
مستقلة  ادارة  بناء  عىل  او  البلد،  يف  النمو 
او قضاء مستقل. الخالف الذي يدور بينهم 
حصة  وكلمة  الحصص،  مسألة  عىل  هو 
مذلة للشعب. هذه الكلمة غري موجودة يف 
قاموس الدول املتحرضة. اقول ذلك الؤكد 
اقتصادية  دراسة  نضع  ان  املهم  ليس  انه 
تعج  الخرباء  فمكاتب  معينة،  رشكة  من 
يف  نكن  مل  تقال،  حق  كلمة  بالدارسات. 
دراسة  لوضع  ماكينزي  رشكة  اىل  حاجة 
عنها  تحدثنا  اقتصادية  مخارج  فيها  تعطي 

التسعينات. منذ مطلع 

لتلميع  ■ هل تكليف رشكة ماكينزي جاء 
صورة لبنان دوليا متهيدا ملؤمتر سيدر؟

□ هو للقول بأن لبنان ال يستعني باملجتمع 
الدويل بهدف الحصول عىل ماله، بل يعتمد 
اعود  وخرباته.  معارفه  مصادر  عىل  ايضا 
خربات  اىل  حاجة  يف  نكن  مل  اننا  واؤكد 
الخارج يف ما لو عرفنا كيف ندير مواردنا 
نفّرط  ومل   1993 عام  منذ  الداخلية  املالية 
جرى  املرصفية.  الودائع  وابرزها  بها، 
من  اجراءات  عرب  املوارد  بهذه  التفريط 
املرصف املركزي من خالل اغراء املصارف 
بسندات  االكتتاب  بهدف  مرتفعة  بفوائد 
مالية  ملصلحة  بالدوالر  او  باللرية  الخزينة 
اموال  اعادة  دون  من  وانفاقها  الدولة، 
الناس. كانت الدولة منذ مطلع التسعينات 
للقطاع  االوىل  املنافسة  اليوم،  وحتى 
الخاص عىل املورد املايل املتاح. دور الدولة 
عندنا هو متاما عكس ادوار الدول يف العامل. 
تبقى  ان  فيها  نتمنى  نقطة  اىل  وصلنا  لقد 
شؤوننا  تدير  ال  وان  الحياد  عىل  الدولة 
ال  لبنان  يف  املوضوع  اذا  الطريقة.  بهذه 
بالدراسات املكلفة،  بالقوانني وال  يتعلق ال 
القوانني  بعض  هناك  ان  من  الرغم  عىل 
الرضيبية التي تحتاج اىل تعديالت وتطوير. 
املوجود  املايل  باملورد  التفريط  تم  لقد 

وارتفعت قيمة الدين اىل نحو 90 مليار 

الدكتور اييل يشوعي.

عدد 60 - أيلول 2018

لبنان لم يعد بلدا 
الجديني للمستثمرين 
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إقتصاد
االقتصاد  يساعد  مل  الدين  هذا  دوالر. 
تتحسن  حتى  االنتاج  وزيادة  النمو  عىل 
جدا  مثينة  الدين  اموال  الخزينة.  واردات 
وال ميكن التفريط بها. انه دين وليس ماال 
من  كان  لذلك  املواطنني.  مال  انه  خاصا، 
الواجب عىل اصحاب العالقة من مرصفيني 
هذه  عىل  املحافظة  رسميني  ومسؤولني 
يجب  لديهم  موجودة  امانة  انه  االموال. 
ال  الدولة  استحقاقها.  يحني  عندما  اعادتها 
يقوم  استحقاق  كل  فعند  املال.  برد  تقوم 
البعض بوضع هندسات مالية تستفيد منها 
وتقوم  ماليتها  الدولة  وتغذي  املصارف 
بالتفريط بها بعد ذلك، من دون ان تتخلص 
من دوالر واحد من مديونيتها. عبثا القيام 
مل  اذا  دراسات،  باجراء  كله  العامل  بتكليف 
تنفيذيا  او  تكميليا  الداخيل  القرار  يكن 
ستبقى  انها  ذلك  معنى  الدراسات.  لهذه 
حربا عىل ورق كام كل الدراسات السابقة.

■ استعانت ماكينزي بخرباء لبنانيني لوضع 
ماكينزي  دراسة  تكون  قد  ملاذا  دراستها، 
التي  السابقة  الدراسات  بقية  عن  مميزة 

انفسهم؟ اللبنانيون  وضعها 
□ كام قلت، انا لست متحمسا ألي دراسات 
ليست هي  النها  دولية،  مؤسسات  تجريها 
املتبع  النهج  هو  املوضوع  يف  املهم  املهمة. 
الحكم  وطبيعة  الحكم  وثقافة  الداخل  يف 
املعطى  تثّمن  التي  هي  داخليا،  وقراراته 
االقتصادي او كميته. علام ان كل الدراسات 

السابقة تم خنقها ودفنها.

واملفيدة  الصحيحة  املخارج  هي  ما   ■
القائم؟ للوضع 

□ هناك حلقة منذ اوائل التسعينات تدور 
الفضيلة،  من  البعيدة  الحكم  ثقافة  فيها 
والصفقات.  بالحصص  ملتصقة  وهي 
عدا  ما  يشء  كل  يفعل  املركزي  فالبنك 
واملك  النقدية،  السياسة  اسس  تطبيق 
لذا  اقوله.  ما  تثبت  التي  املعلومات  كل 
تساعد  مل  التي  الحلقة  هذه  كرس  علينا 
االقتصاد. كل ما قامت  البلد وال  بناء  عىل 

املؤمترات  اىل  الدعوة  هو  الثقافة  به هذه 
التحتية.  البنى  لتمويل  املساعدة  وطلب 
جاء مؤمتر سيدر االخري ضمن هذا االطار. 
االستدانة  هي  الثقافة  هذه  به  تقوم  فام 
مبصري  يلعبون  انهم  املواطن.  حساب  عىل 
نحن  ما  اىل  واوالده، حتى وصلنا  املواطن 
عليه اليوم من دين عام سيتخطى قريبا الـ 
90 مليار دوالر. هم املستفيدون واملواطن 
 15 بعد  لبنان  خرج  لقد  بالدين.  مطالب 
دين  دوالر  مليار  بـ0,8  الحرب  من  سنة 
سنة   25 بعد  دوالر.  مليون   800 اي  عام، 
الدين.  هذا  كل  يرتتب  االهيل  السلم  من 
املواطن  وان  خصوصا  مخيف  امر  انه 
الصحة  الصعد:  كل  عىل  الحرمان  يعيش 
االستثامرات،  مردود  التعليم،  العامة، 
من  القضايا.  من  وغريها  االقرتاض  كلفة 
السؤال:  اطرح  العام"  "االمن  منرب  خالل 
هل كتب عىل الفقري يف لبنان ان يظل فقريا 
بالبحبوحة؟  ينعم  ال  وان  فقرا  يزداد  وان 
الجديني.  املستثمرين  بلد  لبنان  يعد  مل 
الدستور يقول برضورة املبادرة وهو يتوىل 
للمبادرات  الحامية  هي  فاين  حاميتها. 
املبادرة؟  تتم هذه  للناس، وكيف  الفردية 
لالفالس  الفردية  املبادرات  يعّرضون  انهم 
متويل  اجل  من  عنهم  السيولة  منع  عرب 

خزينة منهارة.

■ اذا كيف ميكن كرس الحلقة التي تتحدث 
عنها؟

□ من خالل قرارين تاريخيني:
1- دعوة القطاع الخاص اىل تسلم قطاعات 
الخدمات العامة يف لبنان، استثامرا وادارة 
التي  الدولة  لحساب  ومعرفة  وتحديثا 
يف  الحق  ولها  بامللكية  تحتفظ  ان  يجب 

املراقبة ووضع التعريفات. 
كفيلة  النها  االدارية  الالمركزية  اعتامد   -2

مبحاربة التهرب الرضيبي.

■ اال ميكن ان يشكل ترشيع الحشيشة حال 
ثالثا؟

لكن  منذ سنتني،  املوضوع  □ طرحت هذا 
مل يؤخذ عىل محمل الجد. ميزت وقتها بني 
انواع الحشيشة. هناك املرض منها واملفيد. 
ان  ميكنها  النبتة  هذه  استعامل  احسن  اذا 
اىل  اضافة  واستشفائيا،  طبيا  مفيدة  تكون 
منها.  الزيوت  بعض  استخراج  ميكن  انه 
من  املحصول  رشاء  طريق  اعتامد  ميكن 
التبغ، فاما ان  املزارعني عرب رشاء محصول 
تبيعه اىل الخارج او تقوم بتصنيعه بواسطة 
واالستعانة  املحليني  االختصاص  اصحاب 
باختصاصيني من الخارج. عرب هذه الطريقة 
مننع التجاوزات، ونحد من استغالل التجار 
انفسنا  ونضع  الصغار،  للمزارعني  الكبار 
مل  حال  يف  الدولية  العقوبات  عن  منأى  يف 
وطرق  االنتاج  عىل  الكاملة  السيطرة  تتم 
قانون  تطبيق  سلسلة  ان  اعتقد  التهريب. 
والخاص  العام  القطاعني  بني  الرشاكة 
وخروج الدولة من الخدمات العامة والبنى 
التحتية ادارة ومتويال مع الالمركزية املالية 
العجز  تحل  ان  ميكن  التي  هي  واالدارية، 
اعتربه  الذي  الحشيشة  قطاع  وليس  املايل 

موردا كأي مورد رضيبي آخر.

تفريط  ماكينزي  عىل  االعتامد  اليس   ■
بقدرة الدولة عىل ادارة شأنها االقتصادي؟
ثم  املال  انه  النفس.  عزة  عهد  انتهى   □
ال  تقول  التي  اآلية  نلتزم  مل  ونحن  املال، 
الله واملال. نحن نطبق هذه  تعبدوا ربني: 

اآلية من خالل عبادة املال.
ع.ش.

دراسة ماكينزي 
ليست مميزة وستلقى 

سابقاتها مصير 

كل الدراسات السابقة 
جرى خنقها ودفنها
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إقتصاد

يلعب قطاع النقل يف لبنان دورا ال ميكن تغافله او التغايض عنه. مثة ارتباط قوي 
بني النمو الذي يحققه ومنو النشاط االقتصادي للبلد، وينعكس كل ذلك منوا يف 
اجاميل الناتج املحيل، ويف زيادة العائدات املالية للدولة بشكل مبارش او غري مبارش 

التنمية  يف  النقل  قطاع  مساهمة  تتجىل 
االقتصادية يف انه يساعد بشكل فعال يف ربط 
تأمني  ويف  االستهالك،  مبناطق  االنتاج  مناطق 
انتقال االفراد ونقل املواد الخام والبضائع من 
مناطق االستثامر واليها. ال ميكن يف اي حال من 
االحوال التقليل من اهميته يف تشغيل االيدي 
العاملة وتوفري فرص العمل لرشيحة كبرية من 
السكان، سواء كان ذلك يف مجال النقل ذاته ام 
يف مجاالت اخرى ترتبط به او تتأثر بتطوره. 
يف  القطاع  هذا  مبساهمة  االعرتاف  يجب  لذا 
اىل  الداخلني  من  املتزايدة  االعداد  استيعاب 
البطالة  مشكلة  وبالتايل يف حل  العمل،  سوق 

وما ينجم عنها من آفات اجتامعية عدة.
لقطاع  املميز  االقتصادي  الدور  اىل  ونظرا 
يؤثر مبارشة عىل  اي خلل يصيبه  فان  النقل، 
تفرعاتها  بكل  االقتصادية  الحركة  مجمل 
وكذلك االجتامعية. من هنا فان االرضاب الذي 
نفذه قطاع النقل الربي يف لبنان والذي وصف 
سلبية شلت  انعكاسات  له  كانت  بالتحذيري، 
املؤسسات  جميع  به  وتأثرت  النقل،  حركة 

العامة والخاصة.
اكد  طليس  بسام  الربي  النقل  اتحاد  رئيس 
تحذيري،  االرضاب  هذا  ان  العام"  لـ"االمن 
االتفاقات  تنفيذ  التزام  اىل  املسؤولني  داعيا 
والتنفيذ  الحل  ان  اىل  واشار  بها.  وعدوا  التي 
"فهام  الداخلية  ووزير  الحكومة  رئيس  عند 
معهام  االتفاق  ابرام  تم  اللذان  املرجعان 
هذا  بنود  ان  غري  الجمهورية،  رئيس  برعاية 

االتفاق مل ينفذ منها يشء". 

ان  ام  بداية  هو  هل  النقل  قطاع  ارضاب   ■
هناك امال يف تنفيذ مطالبكم؟

وهي  متثل،  َمن  هموم  تحمل  النقابات   □

إضراب قطاع النقل في لبنان وانعكاساته اإلقتصادية
رئيس إتحاد النقل البّري: ال عالقة لتحّركنا بالسياسة

عصام شلهوب 

ليست سلطة والقرار ليس يف يدها، لكنها تعرّب 
عن وجع الناس من خالل املؤمترات الصحافية 
واالعتصامات والتظاهر، وتدفع بعض االحيان 
اىل مواقف ال تستطيع معها مفاوضة املسؤولني. 
عندما يتم االتفاق مع املسؤول عىل عدد من 
املطالب، من اوىل واجباته التزام ما اتفق عليه، 
للقانون.  خالفا  موضوعا  يلتزم  ان  ميكن  وال 
عندما يرصح امام وسائل االعالم عن اتفاق ما 
فهو يف ذاته التزام، علام اننا ال نستطيع اخذه 
ويا  لكن  عليه.  ليوقع  مثال  العدل  كاتب  اىل 

لالسف، ما يحصل يأخذنا اىل حيث ال نريد.

■ عدم التزام املسؤول هو الذي يدفعكم اىل 
االرضاب؟

بتحركنا  قمنا  عندما   2016 عام  بالتأكيد.   □
وتم اقفال مراكز املعاينة امليكانيكية ملدة 63 
يوما، وعندما تم انتخاب الرئيس عون رئيسا 
العام  لالمن  العام   املدير  كلف  للجمهورية، 
املهامت  صاحب  وهو  ابراهيم،  عباس  اللواء 
اكرث من  بعد  الصعبة، معالجة قضية مطالبنا. 
جلسة، اجرى اتصاالته بفخامة الرئيس وبوزير 
الداخلية نهاد املشنوق وبالوزير جربان باسيل، 
ونقل الينا موافقة الجميع عىل بنود املطالب. 
تم اللقاء مع الرئيس عون الذي تبنى مطالبنا 
وتعهد العمل عىل تنفيذها، ومتنى علينا تعليق 
امليكانيكية  املعاينة  ابواب  وفتح  االرضاب 
وهذا ما تم فعال. واعلنت ذلك من عىل منرب 
مرور  بعد  لكن  الجمهوري.  القرص  االعالم يف 

سنة مل يحرك احد ساكنا.

■ هل يحمل االرضاب يف هذا الوقت بالذات 
هدفا سياسيا؟ ام انه تحرك مطلبي شفاف؟

السيايس من وراء  الهدف  اعرف ما هو  □ ال 

ليسوا  النقابات  رؤساء  جميع  التحرك.  هذا 
او  ان هناك جهتني  اعتقد  ال  وزراء.  نوابا وال 
ثالثا تتفق عىل موضوع سيايس واحد. نقابات 
النقل تضم عنارص من كل االحزاب واالفرقاء 
بيننا يقوم  السياسيني، وهو امر جيد. االتفاق 
ان  منا، عىل  السيايس لكل  املوقع  عىل احرتام 
يبقى ذلك خارج اطار العمل النقايب. لذلك فان 
ال  السياسة  يف  له  مطرح  ال  املطالب  موضوع 
من قريب وال من بعيد. عندما نتفق ورئيس 
اللواء  ذلك  عىل  والشاهد  يتعهد،  الجمهورية 
ابراهيم، وال تنفذ اي من املطالب، فان تحركنا 

يكون مرشوعا.

مناقصة  الغيت  عندما  بدأ  التنفيذ  لكن   ■
امليكانيك؟

□ مع احرتامي وتقديري للسياسيني والوزراء 
املعنيني، ال دور لهم يف الغاء مناقصة امليكانيك. 
الدولة،  شورى  مجلس  من  قضايئ  قرار  انه 
عن  راضني  كانوا  املعنيني  الوزراء  ان  علام 
استمرارالصفقة. املطالب التي هي من صلب 
اعالن  قبل  ينفذونها.  ال  ودورهم  مهامتهم 
االرضاب يف شباط املايض التقينا وزير الداخلية 
مدة  استمرت  مداوالت  وبعد  املشنوق،  نهاد 
املطروحة  البنود  عىل  االتفاق  تم  ساعتني 

جميعها وهي: 
• الغاء صفقة املعاينة امليكانيكية.

الداخلية  وزارة  من  القانون  مخالفة  وقف   •
خالفا  والصهاريج  الشاحنات  تسجيل  لجهة 
او  صهريج  كل  بتسجيل  يقيض  الذي  للقانون 
خانة  تحت  طنا،   21 عن  وزنها  يزيد  شاحنة 

عمومية.
• القمع الفوري ملخالفات اللوحات العمومية 
ومكافحة  الخصوصية  واللوحات  املزورة 
عىل  يعملون  الذين  اللبنانيني  غري  السائقني 

سيارات عمومية خالفا للقانون.
•  السامح بنقل ملكية اللوحة العمومية اىل 

الورثة.

استغرقت  التي  الوطنية  النقل  خطة  اقرار   •
عن  ممثلني  تضم  لجنة  من  اشهر   7 دراستها 
البنك الدويل واملديرية العامة للنقل ومديرية 

االشغال والنقابات وخرباء.
•  تجميد العمل بصفة تغيري اللوحات ودفاتر 

السوق.
للمواضيع  عالقة  وال  االتفاق  بنود  هي  هذه 
تبني  االرض  عىل  الوقائع  لكن  بها.  االخرى 
َمن  االمور  هذه  لكن  االوضاع.  حقيقة 
الداخلية  وزارة  اليست  تنفيذها؟  عىل  يسهر 

واالجهزة املعنية؟.

■ خطة النقل أمل يدرسها مجلس الوزراء؟
اننا  علام  فقط.  بها  العلم  اخذ  لكنه  ابدا،   □
امام  االخرى  واملطالب  املطلب  هذا  عرضنا 
خالل  الحريري  سعد  الوزراء  مجلس  رئيس 
ووزير  الداخلية  وزير  حضور  يف  به  اجتامعنا 
االشغال العامة. وقد اكد الحريري التزامه كل 
ما صدر، وان وزير الداخلية سيصدر القرارات 
فاكد  النقل،  خطة  اىل  بالنسبة  اما  الالزمة. 
"سيدر".  مؤمتر  عىل  لعرضها  اياها  التزامه 
اقىص الدراجها  اسابيع حدا  ثالثة  مهلة  طلب 
االنتهاء  بعد  الوزراء  اعامل مجلس  يف جدول 
هذا  عن  االعالن  تم  وقد  املوازنة،  درس  من 
املهلة  ايضا. مرت  االعالم  املوقف عرب وسائل 
وجرت االنتخابات واستقالت الحكومة ومرت 
وزير  التزمها  التي  ساعة  والـ48  الـ24  مهلة 
عليه  االتفاق  تم  ينفذ يشء مام  ومل  الداخلية 

واعلن عنه. مل يحرك احد ساكنا عىل االطالق، 
واستمرت املخالفات عىل ما هي عليه.

الحالية  االوضاع  ظل  يف  انه  تعتقد  هل   ■
سيتغري يشء؟

□ نزوال عند رغبة النقابات، وعىل الرغم من 
االوضاع التي نعيشها، فان 90% من املطالب 
او البنود املطروحة ال تحتاج اىل مجلس الوزراء 
وال اىل موقف سيايس. املوضوع الوحيد الذي 
يحتاج اىل حكومة هو خطة النقل. اما الباقي 
فيحتاج اىل قرارات من الوزراء املعنيني فقط 
لبدء التنفيذ. هذا االمر لن يتم اال عرب ارضاب 
درس  بعد  الربي.  النقل  قطاع  كل  وتظاهر 
االرضاب  انعكاس  ومدى  بدقة  الخطوات  كل 
وبعد  معمق،  بحث  وبعد  العام،  الواقع  عىل 
رئيس  ان  لنا  تبني  املسؤولني،  مع  االتصاالت 
الداخلية  وزير  وان  التزامه،  نيس  الحكومة 

وان  خصوصا  واقعية،  غري  تربيرات  اعطى 
لجهة  ان  وتريتها  وارتفعت  زادت  املخالفات 
السوريني  عمل  لجهة  او  الشاحنات  تسجيل 
اللوحات  تزوير  لجهة  او  مخالفني  كسائقني 
وغريها. افسحنا يف املجال ايضا امام كل املعنيني 
التخاذ الخطوات الجدية لتنفيذ املطالب تالفيا 
الستمرار االرضاب والتحرك. اذا مل يتم التنفيذ، 
فمعنى ذلك انهم يدفعوننا اىل االرضاب. هنا 
النقل مؤمل  القول ان ارضاب قطاع  ال بد من 
السري  عرقلة  اىل  يؤدي  فقط  االعتصام  ومؤذ. 
اذية  يف  نرغب  ال  فنحن  علينا،  يعز  امر  وهو 
اذا  اعاملهم وتنقالتهم، فكيف  الناس وعرقلة 

تم اللجوء اىل تدابري اكرث شدة؟

■ واذا مل تقر املطالب؟
من  خروج  ال  اكرب.  تصعيد  اىل  سنذهب   □

الشارع قبل تنفيذ املطالب.

■ حتى يف ظل حكومة مستقيلة؟
الحكومة  لوضع  عالقة  ال  ان  واكرر  اعود   □
باملطالب. نحن نقابيون ولكننا نطبق القانون 
هو  ما  بكل  ونعلم  الدستور،  ونعرف  جيدا، 
الوزراء  بعض  من  افضل  ورشعي  قانوين 
مجلس  قرار  ذلك  عىل  دليل  خري  والنواب. 
الصفقة  والغى  انصفنا  الذي  الدولة  شورى 
مجلس  اىل  تحتاج  ال  مطالبنا  القانونية.  غري 
فهي  والسلم،  بالحرب  تتعلق  ال  النها  وزراء 
ليست مواضيع امنائية وال  زلزاال رضب البلد 
حتى نحتاج اىل اجتامع ملجلس الوزراء. حتى 
االجتامع  ميكنها  االعامل  ترصيف  حكومة 
ايصال  املطلوب  االستثنائية. هل  الحاالت  يف 
بعد  وطارئة  استثنائية  حاالت  اىل  البلد 
ونخرب  العامة،  واملرافق  الطرق  كل  اقفال 
االمر  اىل حالة طارئة؟ هذا  البلد حتى نصل 
ترصيف  حكومة  كانت  اذا  اطالقا.  وارد  غري 
يفعلون  ماذا  الوزراء،  عمل  توقف  االعامل 
ووقفها  املخالفات  قمع  هل  مكاتبهم؟  يف 
ووقف تسجيل الشاحنات يحتاج اىل مجلس 
الناس  وزراء؟ مطالبنا ليست ترصيف اعامل 
وتسيريها، وتحركنا ال عالقة وال مطرح له يف 
السياسة. وقف االرضاب يتعلق فقط بتنفيذ 

ما تم تعهده.

من اولى واجبات املسؤول 
التزام ما اتفق عليه

اضراب قطاع النقل 
مؤلم ومؤذ

رئيس اتحاد النقل الربي بسام طليس.
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تعترب زراعة البطاطا يف لبنان من الزراعات الرئيسية، حيث تقدر املساحة املخصصة لها بنحو 19 الف هكتار. تحتل محافظتا 
البقاع والهرمل املرتبة االوىل من حيث نسبة االرايض املزروعة )70%(. وقد راوح انتاج الهكتار الواحد بني 8 و25 طنا، وهو 

رقم مرتفع مقارنة بانتاج الهكتار يف البلدان العرشة االوىل التي تنتج البطاطا 

تعزيزا لدور هذه الزراعة، عملت "مؤسسة رينه 
والسفارة  الزراعة  وزارة  مع  بالتعاون  معوض" 
انجاز  عىل  الزراعية،  والتعاونيات  الهولندية 
مرشوع تطوير زراعة البطاطا وتأصيلها، وتصدير 
20 طنا من البطاطا العكارية املؤصلة اىل هولندا 
للمرة االوىل ذات مواصفات عالية، تتوافق مع 
املواصفات االوروبية. ما يربهن عىل ان السوق 
بعد   اللبنانية  املنتجات  امام  مفتوحة  االوروبية 
املزارعون  فيحصل  االوروبية.  املعايري  استيفاء 
يف لبنان عىل الدعم الصحيح واملقاربة املطلوبة 

لبلوغ هذه االهداف.
جورج  البقاع  يف  البطاطا  مزارعي  نقابة  رئيس 
ال  التجربة  هذه  ان  العام"  لـ"االمن  اكد  الصقر 
اىل  التصدير سيتم   اتباعها، خصوصا وان  ميكن 
بلد يعترب من اكرث البلدان انتاجا للبطاطا. وتحدث 
عن كلفة انتاج الطن الواحد يف لبنان التي تصل 

اىل 250 دوالرا.

■ تجربة جديدة تحدث للمرة االوىل، هي دخول 
انتاج من البطاطا اللبنانية اىل سوق هولندا. كيف 

تنظر اليها؟ هل ستتوسع مستقبال؟
□ مع احرتامنا لجميع الذين تعاونوا عىل امتام 
مؤسسة  او  الزراعة  وزارة  اي  التجربة،  هذه 
رينه معوض او االتحاد االورويب، كانت لنا سابقا 
السوق  لدرس  محاوالت  تحديدا  سنة   20 منذ 
هولندا  اسواق  عىل  بجولة  وقمنا  االوروبية، 
فرنسا وبلجيكا بهدف تصدير انتاجنا من البطاطا 
اىل تلك االسواق، لكن تأكدنا اننا سنصدر البطاطا 
اىل نبع البطاطا، وهي متوافرة يف تلك االسواق 
عىل مدار السنة وبسعر 100 اورو للطن الواحد. 
وليست  الدولة  بدعم  ينعم  الهولندي  املزارع 
لديه كلفة استهالك مازوت وحفر ابار ارتوازية، 
االمور  وهذه  املياه.  شح  معنى  يعرفون  وال 

رئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع: 
املواصفات سهلة التطبيق وصعوبات التصدير في الكلفة 

عصام شلهوب 

انتاج  كلفة  لبنان  يف  االنتاج.  كلفة  من  تخفف 
الطن الواحد هو 250 دوالرا. اذا اردت تصديره 
اىل اوروبا سرتتفع كلفته اىل 350 دوالرا، فكيف 
الطن  وسعر  االوروبية  السوق  يف  البيع  ميكن 
هناك 100 اورو؟ بالنسبة اىل التجربة التي متت 
اخريا مبساعدة مؤسسة رينه معوض، فقد اتت 
ضمن فرتة تقع بني الشهرين الثالث والخامس، 
وهي الفرتة التي تعاين فيها اوروبا من الطقس 
ان  ميكن  لذلك  البطاطا.  انتاج  ويتدىن  املثلج 
يستفيد املزارع يف عكار من هذه الفرتة ويقوم 
االوروبية.  او  الهولندية  السوق  اىل  بالتصدير 
لكن السؤال هل السعر سيناسب اهل عكار اذا 
كانت الكلفة مرتفعة؟ هذه التجربة مع متنياتنا 
بنجاحها ال ميكن الركون اليها واتباعها، خصوصا 
وانك ستصدر اىل بلد يعترب من اكرب البلدان انتاجا 

للبطاطا.

■ لكنها مفارقة جيدة. املزارع يف عكار متكن من 
االورويب،  االتحاد  من  محددة  مواصفات  اتباع 

ومتكن بالتايل  من دخول اصعب االسواق؟
□ هذا االمر صحيح. ميكن تطبيق املواصفات 
عىل انتاج يقدر بنحو 20 طنا. لكن لبنان يصدر 
مع  العربية،  الدول  اىل  طن  الفي  نحو  يوميا 
افتقارنا اىل مؤسسة تعنى بفرز البطاطا، ووزارة 
الزراعة ال متلك الهيكلية املطلوبة النشاء مثل 
تصدير  ميكنها  التي  املمكننة  املؤسسة  هذه 
االنتاج عىل مسؤوليتها. نحن نعتمد اليوم عىل 
الفرز اليدوي ما يؤدي اىل وجود نحو 10% من 
للتصدير ويؤثر  االنتاج يف كل كيس ال يصلح 

عىل عملية التصدير.

اعتامد  عرب  الوضع  هذا  تفادي  يتم  ال  ملاذا   ■
املزارعني عىل االت فرز خاصة؟

□ املشكلة االساسية هي نوع البطاطا التي تزرع 
يف لبنان. نحن نعتمد عىل نوع "السبونتا"، وهو 
مطلوب ومرغوب من الشعبني اللبناين والعريب. 
يف اوروبا تم الغاء هذا النوع بسبب حجمه الكبري 
الذي ال ميكن مكننته لفرزه. فهم يعتمدون عىل 
الحجم  والصغرية  املدعبلة  البطاطا  انواع  انتاج 
نظرا اىل سهولة استهالكها واستعاملها يف التفريز 

والتشبيس.

■ متى يستطيع لبنان االنتقال من "السبوتنا" اىل 
االنواع االخرى؟

□ نحن نتبع حاليا ما تتطلبه االسواق التقليدية 
الدول  لذا عىل  "السبونتا"،  التي تفضل  العربية 
االنواع  اىل  النوع  هذا  من  االنتقال  العربية 
االخرى حتى نتمكن من التطور واعتامد االنتاج 

الحديث.

■ ملاذا االنتظار، اال ميكن اعتامد التنوع وفرضه 
عىل االسواق التقليدية؟

□ ال نستطيع الننا نتعرض اىل منافسة شديدة 
تعتمد  التي  والصني  كباكستان  اخرى  دول  من 

عىل نوع السبونتا وعىل اليد العاملة.

■ لَِم ال ميكن اعتامد مواصفات جديدة لدخول 
السوق العربية؟

□ نحن ما زلنا ملوك السوق العربية يف انتاج 
االسعار.  عىل  ترتكز  املنافسة  لكن  البطاطا. 
فباكستان ليس لديها كلفة ري، وكذلك االمر يف 
الصني التي تعتمد عىل برك ري انشأتها الدولة 
باالنهر وبكلفة زهيدة  السواقي  املرتبطة عرب 
جدا. بينام نحن نعتمد يف منطقة بعلبك مثال 
عىل االبار االرتوازية وكل ساعة شفط للمياه 
املازوت  مثن  لرية  الف   100 كلفتها  البرئ  من 

سدود،  وال  برك  ال  لدينا  ليس  املستعمل. 
والدولة غائبة وال تسعى اىل تحقيق مثل هذه 
املزارع ينئ تحت وطأة  لذا سيبقى  املشاريع. 

ارتفاع الكلفة.

التصدير  انه ميكن تعميم تجربة  اال تعتقد   ■
اىل اوروبا عىل بقية املناطق اللبنانية فال تبقى 

محصورة يف منطقة عكار؟
□ مثة صعوبات تتعلق بالكلفة فقط. اذا وجدت 
مواصفات  تطبيق  ميكننا  التنافسية  االسعار 

االتحاد االورويب بكل سهولة.

■ لكن كيف متت هذه العملية يف ظل ارتفاع 
الكلفة؟ وما هو الهدف؟

التصدير  اىل  الطريق  افتتاح  اىل  انه مسعى   □
فصل  وان  خصوصا  معينة،  مواصفات  وفق 
التصدير يناسب اوروبا. االنتاج يف هذا الفصل 
االنتاج.  اىل  عطىش  السوق  تبقى  لذلك  غائب 
لدينا يف  شهري 6 و7 من  االنتاج  يبدأ  عندما 

السنة، يبدأ االنتاج ايضا يف اوروبا.

■ لكن لبنان يستورد البطاطا من الخارج عىل 
الرغم من غزارة انتاجه. كيف تواجهون هذه 

املنافسة داخليا؟
□  معاهدة التيسري العربية ال تطبقها اي دولة 
يستورد  الذي  الوحيد  وهو  لبنان.  اال  عربية 
واالردين  والعراقي  والسوري  املرصي  االنتاج 
والسعودي. هذه الدول تعتمد عىل حجة عدم 

اللبناين  مطابقة املواصفات ملنع دخول االنتاج 
لتصدير  متهيدا  معينة  فرتات  يف  اسواقها  اىل 

انتاجها.

■ هل هذا هو السبب فقط؟
عدم  حجة  يعتمدون  الوحيد.  السبب  انه   □

مطابقة املواصفات لتصدير انتاجهم الينا.

■ وملاذا ال تطبقون املواصفات؟
يف  هو  للبطاطا  انتاج  اجود  ان  عىل  اشدد   □
لبنان، وهي مرغوبة يف كل الدول العربية. لكن 
اىل  يلجأون  حامية النتاجهم ودعام ملزارعيهم 

هذه الوسيلة.

■ ملاذا ال نطبق املعاملة باملثل؟
□ الن وزارة الزراعة يف لبنان غري مهتمة مطلقا 
الرغم  باالنتاج. عىل  اللبناين وال حتى  باملزارع 
من مراجعاتنا املتكررة لعدد من الوزراء الذين 
نلق  مل  الزراعة،  وزارة  مهامت  عىل  تعاقبوا 

التجاوب املطلوب. ابلغناهم ان السوق اللبنانية 
ليست يف حاجة اىل 50 الف طن بطاطا من مرص 
ملدة شهر واحد، اي يف الشهر الثالث من السنة 
توضع يف الربادات وتؤثر تاليا عىل انتاج منطقة 
عكار. اتانا الجواب ان االمر هو لحامية موسم 
التجاري بني  امليزان  التفاح، وهذا غري صحيح. 
لبنان ومرص مثال مييل نحو مرص التي تصدر اىل 
ال  بينام  مليون دوالر،  بقيمة 800  لبنان سلعا 
يصدر لبنان سوى 70 مليون دوالر. هذه املقارنة 
تكفي. ملاذا ربط استرياد البطاطا بتصدير التفاح 
فقط، علام ان هناك سلعا اخرى ميكن االعتامد 
ال  طن  الف   50 كمية  التقدير.  لتعديل  عليها 
تؤثر عىل السوق املرصية، لكنها تؤذي السوق 

اللبنانية بشكل كبري.

■ ما هي كمية االنتاج اللبناين؟
□ نحن ننتج بحدود 400 الف طن من البطاطا، 
ونستهلك 200 الف طن يف السوق املحلية. اذا 
دخل االنتاج املرصي يتدىن استهالك السوق من 
نحو  نصدر  طن.  الف   150 اىل  اللبناين  االنتاج 
200 الف طن خالل اشهر 8 و9 و10 و11 من 
بعض  يتعرضون يف  املزارعني  بان  علام  السنة، 
االحيان اىل خسائر كبرية من جراء املنافسة يف 

االسواق الخارجية.

■ ماذا عن التهريب؟
□ هذه املشكلة تحاول ادارة الجامرك اللبنانية 
مكافحتها ضمن وسائلها املتاحة. فهي تقوم حاليا 
من  التاجر  مينع  اجراء  وهو  االسواق،  مبداهمة 
االعتامد عىل االنتاج املهرب خوفا من مصادرته، 

ما يؤثر عىل عمليات التهريب ويحد منها.

■ كيف ترى مستقبل االنتاج الحايل؟
□ جيد جدا لعوامل عدة. االنتاج الرتيك ارتفعت 
البلدان  من  عدد  يف  املزارعون  ويعاين  كلفته 
املصدرة من الخسائر، لذلك لجأوا اىل تخفيف 
االنتاج  فان  ذلك  ونتيجة  املزروعة،  املساحات 
اللبناين يف هذه الفرتة جيد. ونأمل يف ان يستمر 
الزراعة  وزارة  كذلك  تقوم  وان  التحسن  هذا 
اجراءات ملساعدتنا عىل  عليها من  يتوجب  مبا 
التصدير ودعمنا والغاء كل الصعوبات االدارية 

والتقنية وحتى السياسية.

ما زلنا ملوك 
السوق العربية في انتاج 

البطاطا

رئيس نقابة مزارعي البطاطا يف البقاع جورج الصقر.

إقتصاد
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الثقافة للجميع؟ 
لذوي اإلحتياجات الخاصة أيضًا

جميل ان نبني املتحف، ويف لبنان حاليا عدد من املشاريع القيمة يف هذا املجال. 
لكن االهم ان يجد الجمهور العادي طريقه اليها، وال تبقى حكرا عىل االكادمييني 

والبورجوازية والنخب. 
يف  بل  بريوت،  فقط يف  ليس  العرض،  الغالرييهات وصاالت  نفتح  ان  جدا  جميل 
للبسطاء، البناء  للناس،  اللبنانية. لكن االهم ان نفتحها  مختلف املدن والبلدات 

الشعب... فالثقافة عنهم ومنهم واليهم. الثقافة واالدب والفن، لهؤالء ايضا. 
الهدف االول اذا، العطاء كل هذه املباين واملؤسسات معناها، ورشعيتها، ورضورتها، 
للمتعلمني  فقط  وليس  للناس،  اليومي  الخبز  اىل  الثقافة  تحويل  نشتغل عىل  ان 
واملرتفني وابناء الذوات. لنعرتف ان هناك يف لبنان جهودا حثيثة يف هذا االتجاه. 
املادية  واالمكانات  واالهتامم  العمل  من  مزيدا  تتطلب  جدية  محاوالت  هناك 
واالعالم  الرتبية  )وزارات  العام  القطاع  من  العامة،  السياسات  والتخطيط ووضع 
والثقافة والسياحة بالحد االدىن(، والقطاع الخاص من جمعيات اهلية. مؤسسات 

تجارية ورشكات واملصارف تحديدا...
لكننا ال نستطيع انتظار تحقيق هذا الهدف الحيوي، وتطبيق السياسات الحكيمة، 
)ونحن نعرف ان لبنان اليوم يجاهد من اجل اولويات حياتية، ومن اجل االستقرار 
واالنطالق يف مسرية التنمية والعدالة وتجديد البنى التحتية والخدمات العامة(، يك 
منيض قدما يف االنفتاح عىل الناس. هناك يف صفوف الجمهور، ويف قلب املجتمع، 
جزء ال بأس به من املواطنني واملواطنات من اصحاب االحتياجات الخاصة. هؤالء 
والعقليات  السائدة  اللغة  حتى  اليهم  وتيسء  السياسات،  تنساهم  لالسف  ويا 
يف  حتى  حقوقهم،  ابسط  اىل  يفتقرون  هؤالء  "الناس".  هم  ايضا  هؤالء  البائدة. 
التنظيم املدين وتصميم الفضاء العام، فكيف باالحرى حني يصل االمر اىل الثقافة؟ 
يأخذ يف  مل  او متحف،  عام، مرسح  مكان  املتحرضة،  الغرب  ليس هناك يف دول 
االعتبار ذوي االحتياجات الخاصة يف كل انواع التسهيالت... فكم مرسحا او صالة 
سينام او متحفا او صالة عرض يف لبنان مجهزة الستضافتهم، مثلهم مثل كل الناس؟

ليس من العيب ان نعرتف اننا ما زلنا يف اول الطريق، يف ما يتعلق بفتح الثقافة 
لذوي االحتياجات الخاصة. فرحلة االلف ميل تبدأ بخطوة واحدة. يف هذا السياق 
طموحا  توقعاتنا،  تتجاوز  ومبادرات  مشاريع  وجود  ورسور  بدهشة  نكتشف 
 Red الحمراء"  "السنديانة  جمعية  مشاريع  عن  هنا  نتحدث  وطليعية.  وجرأة، 
Oak )راجع املقالة يف الصفحة املجاورة( التي تضع الثقافة يف صلب الهم التنموي 

والتامسك االجتامعي. 
لعل العمل عىل فتح املتاحف لغري املبرصين هو خطوة رائدة يف هذا املجال. قريبا 
جدا يف لبنان، سيصبح يف وسع املكفوفني ان يكتشفوا االعامل الفنية بامكاناتهم 
فرضت حضورها يف  التي  الرائدة  والتقنيات  املبادرات  وبحواسهم. هذه  املغايرة 

الغرب، وصلت اىل لبنان اخريا. ال ميكننا سوى ان نشجعها، ونصفق ونبتهج. 
الثقافة تقرتب اكرث من نفسها حني تصل اىل الناس... كل الناس.

سمير مراد

نقطة على السطر "الرجاء اللمس" أول مبادرة من نوعها في المنطقة
متاحف لبنان مشّرعة أمام املكفوفني

حدث الثقافة

استلهمت  ايطاليا،  يف  باملكفوفني  الخاص  اومريو  متحف  يف  امضتها  ايام  بعد 
الكاتبة واملخرجة نادين ابوزيك مرشوعها الجديد "ابواب، الرجاء اللمس" الذي 
لبنان من  الحياة االجتامعية والثقافية والفنية يف  يهدف اىل دمج املكفوفني يف 

خالل ترشيع ابواب املتاحف لهم

االيطايل  الثقافة واملتحف  بالتعاون مع وزارة 
اوك"  "ريد  جمعية  مديرة  اطلقت  املشهور، 
متاحفنا.  زوايا  يف  الطموحة  الورشة  هذه 
املتاحف،  يف  الفنية  الفرق  تدريب  عملية 
لتصبح  وتطويعها  الفنية  االعامل  واختيار 
وانشطة  مشاريع  جانب  اىل  للمس،  متاحة 

عدة موجهة للمكفوفني. 
اللمس"  الرجاء  "ابواب،  فامذا عن مرشوع 
العمل املختلفة؟ ماذا عن انشطة  ومراحل 
الحمراء(  )السنديانة   Red Oak جمعية 
نادين  واالعالمية  الكاتبة  اسستها  التي 
الشباب  لتوعية  املايض  العام  ابوزيك 
خالل  من  البيئية  القضايا  حول  واالطفال 
االخرى  املشاريع  عن  ماذا  والثقافة؟  الفن 

يف برنامج الجمعية؟ 

املرشوع الذي يعترب االول من نوعه يف لبنان 
واملنطقة.

□ يهدف هذا املرشوع اىل فتح ابواب املتاحف 
للمكفوفني يف لبنان من خالل نظام يوّجههم 
عرب اللمس، كام يهدف اىل دمجهم يف الحياة 

العامة، خصوصا يف عاملي الثقافة والفن.

■ كيف للمكفوف ان يشعر بالفن ويتلمسه، 
االنسان  عن  به  االحساس  يختلف  وهل 

العادي؟
اساسيتني  حاستني  والسمع  اللمس  يعترب   □
للمكفوفني، اذ تتيحان لهم التعرف اىل العامل، 
خصوصا  اللمس،  حاسة  الفن.  وخصوصا 
حول  معلومات  لهم  توّفر  ان  ميكن  باليد، 
الفن  اىل  التعرف  هؤالء  يستطيع  وال  العامل، 
الفنية،  االعامل  ملس  خالل  من  اال  واختباره 
من  املتاحف.  يف  عادة  ممنوع  االمر  وهذا 
الحاجز  هذا  كرس  املرشوع  هدف  كان  هنا، 
التي  اللمس"  عدم  "الرجاء  عبارة  وتحويل 
يف  الفنية  االعامل  عىل  معلقة  نشاهدها 
اللمس  لكن  اللمس".  "الرجاء  اىل  املتاحف 
حاسة مهمة جدا ليس فقط للمكفوفني، لكن 
ايضا للمبرصين. املبرص يخترب الفن من خالل 
حاسة اللمس ايضا، باالضافة اىل حاسة النظر. 
السامح باللمس يعد قيمة اضافية له، ويوّلد 
لديه مشاعر واحاسيس اقوى ومفهوما اوسع 

للعمل الفني امامه.

ستجهز  التي  املتاحف  هي  ما  عمليا،   ■
للمكفوفني؟ وكيف؟

اعداد  لعملية  حاليا  تخضع  التي  املتاحف   □
هي:  لبنان،  يف  املكفوفني  الستقبال  وتجهيز 
املتحف الوطني، متحف رسسق، متحف مقام 
يف عاليتا يف جبيل. وقد بدأت املتاحف اختيار 
للمكفوفني ملسها.  التي سيتاح  الفنية  االعامل 
للمكفوفني  سيتاح  الوطني،  املتحف  يف  مثال، 
واعامل  واملنحوتات  االثرية  القطع  ملس 
املوزاييك. ويف متحف رسسق ستتحول اللوحات 

املبادرة  هذا  صاحبة  التقت  العام"  "االمن 
للوقوف عند كل هذه التفاصيل.

اخريا  اللبنانية  اوك"  "ريد  اطلقت جمعية   ■
ايطاليا،  يف   Omero متحف  مع  باالشرتاك 
مرشوع  اللبنانية،  الثقافة  وزارة  وبرعاية 
هذا  عن  اخربينا  اللمس".  الرجاء  "ابواب، 

اىل صورة حسّية ميكن ملسها من خالل تقنية 
هناك  فسيكون  مقام،  متحف  يف  اما  معينة. 
عدد من املنحوتات املتاحة للمس ليس فقط 
املرشوع  ذ  نفِّ الزّوار.  لجميع  بل  للمكفوفني، 
عىل مراحل عدة. بعد اختيار املتاحف االعامل، 
سوف يتم افتتاح املرشوع يف 29 ترشين االول 
هذه  وسترتافق  الوطني.  املتحف  يف  املقبل 
الخاصة  الربايل  بلغة  رشوحات  مع  االعامل 
بلغة املكفوفني. يف 30 ترشين االول، ستخضع 
تدريب  لعملية  املتاحف  يف  الفنية  الفرق 
العملية  وسيقدم  رسسق.  متحف  يف  ستقام 
اومريو  متحف  من  اختصاصيون  التدريبية 
االيطايل. وسيكون رئيس املتحف الدو غراسيني 
اىل  االول،  ترشين   29 يوم  االفتتاح  يف  حارضا 
املشاريع  عن  املسؤول  سوكرايت  اندريا  جانب 
الخاصة يف متحف اومريو. وسوف يلعبان دورا 
اجل  من  املتاحف  ادالء  تدريب  يف  اساسيا 
معرفة الطريقة املثىل الستضافة املكفوفني يف 
االعامل  هذه  اىل  تعريفهم  وكيفية  املتحف، 
االول،  ترشين   31 يف  لهم.  وتفسريها  الفنية 
سنستضيف مجموعة من املكفوفني يف متحف 
مقام وسنقيم انشطة فنية خاصة لهم. اضافة 
املدارس  طالب  مع  انشطة  ستقام  ذلك،  اىل 
هنا  ونقصد  عندهم.  اللمس  حاسة  لتعزيز 
الن  االصحاء،  ايضا  لكن  املكفوفني،  الطالب 
وذوي  املكفوفني  اندماج  عملية  يهمنا هو  ما 
من  ولهذا  عام،  بشكل  الخاصة  االحتياجات 
وكل  الطالب  لكل  االنشطة  هذه  اقامة  املهم 
نتعاون حاليا مع مكفوفني يساعدوننا  الناس. 
يف تنفيذ املرشوع من خالل الكتابات بالربايل 
التي ستكون متوافرة يف املتاحف، ومنشورات 
جانب  اىل  تباعا،  سننرشها  وكاتالوغات 
باقي  تستنسخ  ان  الحقا  ونرجو  اخرى.  امور 
كام  للمكفوفني،  املوجهة  االعامل  املتاحف 
ايطاليا.  يف  اومريو  متحف  مع  اليوم  يحصل 
تثميننا  عن  العرب  الفرصة  اغتنم  ان  اريد  هنا 
كام  املرشوع،  هذا  والتزامها  املتاحف،  لجهود 
بتبني  اللبنانية  الثقافة  وزارة  قيام  جدا  نثّمن 

هذه املبادرة.

■ يف رأيك، اىل اي مدى تؤخذ يف االعتبار 
واالجتامعية  الثقافية  املكفوفني  حاجات 

يف لبنان؟

املكفوفون يتلمسون االعامل الفنية يف متحف اومريو االيطايل.

حاجات املكفوفني
ال تؤخذ بتاتا في االعتبار 

في لبنان
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يف  بتاتا  تؤخذ  ال  املكفوفني  حاجات   □
عىل  بعد  يحصلوا  مل  النهم  لبنان،  يف  االعتبار 
حقوقهم االولية، خصوصا يف ما يتعلق بفرص 
االقتصادية  البيئة  ان  كام  والتعليم.  العمل 
واالجتامعية يف لبنان تفرض حواجز وتحديات 
كثرية عىل مشاركة املكفوفني يف الحياة العامة 

يف لبنان.

اومريو  متحف  زيارتك  عن  اخربينا   ■
للمكفوفني يف ايطاليا، وما الذي استلهمك يف 

هذا املتحف؟
عدة.  اياما  امضيت  حيث  املتحف  زرت   □
ان  لفتني  ما  جدا.  مميزة  تجربة  تلك  كانت 
انشأه يف  كفيف  املتحف هو شخص  مؤسس 
التسعينات النه كان يحب اختبار الفن لكنه 
التجربة وزيارة  مل يكن قادرا عىل عيش تلك 
يف  الفنية  االعامل  ملس  مينع  النه  املتاحف 
املتحف  هذا  تأسيس  قرر  لذا،  املتاحف. 
الحياة  يف  املشاركة  املكفوفون  يستطيع  يك 
البدء،  يف  الفنية.  باالعامل  ويشعروا  الثقافية 
استنسخوا بعض االعامل املهمة لنحاتني كبار، 
اي ان هناك جزءا من االعامل هي نسخة عن 
نظريتها االصلية. هناك جزء اخر اصيل. لفتني 
ايضا انه يف السنوات االوىل، كان املتحف حكرا 
رسيعا  يتحّول  ان  قبل  فقط،  املكفوفني  عىل 
حاسة  الن  الناس  كل  امام  مفتوحا  ويصبح 
املتحف  هذا  يف  لذا،  للجميع.  مهمة  اللمس 
االعامل  ملس  الزوار  كل  يستطيع  تحديدا، 
مرشوعنا  يف  اضافة  اعتربه  ما  وهذا  الفنية. 
زياريت  خالل  طبعا،  لبنان.  يف  سيطّبق  الذي 
اىل ايطاليا ايضا، اكتشفت الكثري من التقنيات 
اعتامدها يف متاحفنا، ويف  التي ميكننا  املهمة 
تنفيذ املرشوع يف لبنان. سنستعمل فعال بعض 

التقنيات التي تستخدم هناك حاليا. 

وانشطة  برامج  تنظم  اوك"  "ريد  جمعية   ■
البيئة  حول  والناشئة  لالطفال  توعوية 
"اوركسرتا  مرشوع  عن  اخربينا  واملجتمع، 

النفايات" مثال؟
□ "اوركسرتا النفايات" كان يندرج ضمن مرشوع 
"اعادة التدوير لزرع االمل" الذي اطلقته جمعية 
"ريد اوك" بالتعاون مع  املفوضية السامية لالمم 
وزارة  مع  وبالتعاون  الالجئني  لشؤون  املتحدة 

الرتبية اللبنانية التي احتضنته. هدف املرشوع 
اىل توعية الشباب واالطفال عىل القضايا البيئية 
من خالل الفن والفن االدايئ. نفذ املرشوع يف 
لبنان،  الرسمية يف مناطق مختلفة يف  املدارس 
وكان يهدف اىل تخفيف كمية النفايات وتعزيز 
عملية اعادة التدوير من خالل افكار مختلفة 
وجديدة. اوال، خضع اساتذة الفنون يف املدارس 
للتدريب، واقيمت جلسات تفاعلية عن البيئة 
مع تالمذة املدارس الذين تراوح اعامرهم بني 7 
و12 سنة. بعد تدريبهم، نفذنا نشاطني، احدهام 
نفاياتهم  الطالب  فرز  حيث  الجداريات  هو 
واستخدموها النجاز جداريات فنية يف مالعب 
مدارسهم. اما "اوركسرتا النفايات"، فكان النشاط 
الثاين حيث توىل املوسيقيان زيد حمدان وفرح 
قدور تعليم الطالب كيفية صنع االت موسيقية 

من خالل النفايات. بعدما صنعوا هذه االالت، 
عزفوا عليها وكّونوا سبع فرق موسيقية عزفت يف 

"مرسح املدينة" يف ايلول 2017. 

■ ماذا عن جمعية "ريد اوك" وهدفها؟
وكان   2017 العام  يف  الجمعية  تأسست   □
هدفنا الرتويج لالفكار الجديدة واملساهمة يف 
عملية التمكني وبناء قدرات الشباب من خالل 
الفن والثقافة والتعليم. اول مرشوع اطلقناه 
يف عام 2017 هو مرشوع "اعادة التدوير لزرع 
االمل"، وطبعا مرشوع "ابواب، الرجاء اللمس" 
املخصص لذوي االحتياجات الخاصة، باالضافة 
اىل برنامجنا البيئي الذي ضم "اعادة التدوير 
ايضا  الجمعية  ستطلق  قريبا،  االمل".  لزرع 
للجمعية  ان  كام  باملكفوفني.  تتعلق  مبادرة 
فرقة موسيقية ستشارك يف مرسحية "يوميات 
توتة" )كتابة واخراج نادين ابوزيك( يف "بيت 
تنّظم  اخريا،  ايلول.  خالل  حامنا"  يف  الفنان 
املوسيقي  مع  "َدَبَك"  حاليا مرشوع  الجمعية 
لبنانيني وسوريني من  وائل قديح وموسيقيني 
ووسيم  الضاهر  وسامر  عمران  خالد  بينهم 
عمال  هؤالء  سيحرّض  باز.  وجوان  بوملحم 
موسيقية،  حفلة  ويقيمون  مشرتكا،  موسيقيا 

ويطلقون ايضا البوما خاصا. 
س. م.

نادين ابوزيك.

في املتحف الوطني 
سيتاح للمكفوفني ملس 

القطع االثرية واملنحوتات 
واعمال املوزاييك
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مهرجان  عرب  بريوت  مسارح  اىل  الحياة  ستعود  العربية،  التعاون  هيئة  من  بدعم 
يف  اما  الشكل.  يف  هذا  الفنانني.  بني  االيجايب  للتنافس  مبناسبة  اشبه  هو  للمرسح 
املضمون، فهو خطوة نحو استعادة التاريخ الحضاري لبريوت كاول مدينة للمرسح 
اغلقت معظم  مدينة  للمرسح يف  مهرجان  اقامة  املفارقة هي يف  لكن  الرشق.  يف 

مسارحها يف السنوات االخرية

لبنان يستقبل مهرجان دعم املسرح 
جورج خاطر: مناسبة للتنافس اإليجابي

مسرح

من ضمن عرش مرسحيات ينطلق منها مهرجان 
املرسح يف لبنان، يشارك الفنان جورج خاطر يف 
عمل مرسحي انتقادي ال اسامء لشخصياته رغم 
الرسائل املوجهة  التي يحملها. مرسحية "حبيب 
هدفها  شعب"  عن  يبحث  وطن  يف  الشعب... 
غاية  اجل  من  الفساد  وجه  يف  الشعب  وقوف 
واحدة هي الوالء للوطن. املرسح يف نظر جورج 

خاطر جزء من البلد وليس للتسلية فقط.
لبطولة  معروف  نجم  اختيار  اىل  يسع خاطر  مل 
الفنون  معهد  من  طالبا  اختار  بل  مرسحيته، 
بعد  فباتت  املرسح،  اىل  قضيته  لنقل  الجميلة 
تجسيدها عىل الخشبة قضيتهم. يشري اىل ان من 
تراجعت  الذي  جمهوره  املرسح  مشكالت  ابرز 
حامسته بعد متابعة اعامل مرسحية غري مقنعة. 
لذا، هناك حاجة ماسة اىل مرسح لكل املرسحيني 
لتقديم اعامل جيدة تعيد الجمهور اليه. اللوم، 
هنا، ليس علينا، يقول خاطر، وال عىل الناس، بل 
عىل االمكانات وعىل من يف يده هذه االمكانات 
الطالق اعامل مرسحية جيدة. املرسح يف لبنان ال 
يستعيد عزه اال بدعمه، علام ان االميان الكبري به 
انقذ املتبقي من هذه املسارح مببادرة شخصية 

من اصحابها. 
يف حوار مع "االمن العام" يتحدث الفنان جورج 
"حبيب  الجديد  املرسحي  عمله  عن  خاطر 
الذي  شعب"  عن  يبحث  وطن  يف  الشعب... 

سيشارك من خالله يف مهرجان املرسح يف لبنان.

■ يتحرض لبنان القامة مهرجان للمرسح يف اواخر 
العام الجاري. هال حدثتنا عن مضمونه؟

□  ما وراء مهرجان املرسح هيئة تعاون عربية 
دعم  هدفها  العربية  االمارات  ودولة  لبنان  بني 

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

اقامة  الهيئة  هذه  قررت  املرسحية.  االعامل 
مهرجان للمرسح الوطني اللبناين هذه السنة يف 
الثقافة. ترتكز فكرة  بالتنسيق مع وزارة  بريوت 
هذا املهرجان عىل تقديم عرشة اعامل مرسحية 
هذه  اتخذت  وقد  بريوت،  مسارح  عىل  تتوزع 
افضل  الختيار  الثقافية  املنافسة  طابع  الخطوة 
ثالثة اعامل مرسحية. اما الجوائز فستكون دعام 
ماديا من هيئة التعاون العربية لدعم املرسح يف 

لبنان. 

■  اي مرسحية اعددت لهذه املشاركة؟
□  ما ساقدمه ضمن هذا املهرجان سبق وقدمته 
وعىل  انطلياس  ـ  الياس  مار  مرسح  عىل  اخريا 
مرسح رعية فرن الشباك. عنوان هذه املرسحية 
الشعب... يف وطن يبحث عن شعب"،  "حبيب 
مضمونها انتقادي لكن ال اسامء فيها وال توحي 
بانها موجهة اىل احد. حتى اسم البلد الذي تقع 
الواقع  اىل  املرسحي ال متت  العمل  احداث  فيه 
"كفرشعب".  هو  لها  اسام  اخرتت  وقد  بصلة، 
الهدف، واملحور  الشعب يف هذه املرسحية هو 
االساس فيها مبني عىل قصة حب بني شاب وفتاة 
جامعيني اصطدما بواقع اختالف اهلهام عىل كل 
القضايا يف البلد، السياسية والطائفية واملذهبية، 
عدم  هي  عليها  اتفقوا  واحدة  مسألة  عىل  اال 
االتفاق عىل امتام زواجهام السباب طائفية.  فقرر 
بينهام  الجدار املوضوع  الحبيبان تحطيم  هذان 
بوالئهام للوطن، لتكون قصة حبهام السالح الذي 

وقف يف وجه الفساد املوجود يف املجتمع.

■  ملاذا اخرتت هذا املوضوع بالذات دون غريه 
من املواضيع؟

□  انا مل اخرته، فهو كموضوع موجود يف مجتمعنا. 
هذه  الخشبة.  اىل  نقله  هو  فعلته  ما  كل  لكن 
املرسحيات هي مرآة عن الواقع اللبناين تتفاعل 
فيها االحداث ويشتد الرصاع بني التناقضات سلبا 
وايجابا. علام ان املواجهة بني شخصيات املرسحية 
ترتكز عىل فكرين ومفهومني يف ما يخص املستقبل 
يف  الفساد  تجسد  فمن خالل شخصية  واملصري. 
 "... الشعب  "حبيب  مرسحية  تعالج  املجتمع، 
الوالء  هي  واحدة  غاية  اجل  من  الوطن  قضايا 
له. املرسح، يف نظري، هو جزء من البلد وليس 

للتسلية فقط.

النوع من املهرجانات هل تراه خطوة  ■  هذا 
نحو نهضة مرسحية؟

الناس  املرسح.  جمهور  يف  هنا هي  املشكلة   □
املعروفني.  الفنانني  ملشاهدة  يقصدونه  كانوا 
اذكر ما قالته يل الفنانة صباح عام 1994 يف اثناء 
عميل عىل مرسحية "االسطورة" بعدما عجزنا عن 
ايجاد عنوان ملرسحيتها، اذ قالت: "ملاذا كل هذا 
العناء فالناس لن تذكر اسم املرسحية، بل اسمي". 
االمر نفسه انطبق عىل االخوين رحباين وفريوز. 
يف كل عمل مرسحي جديد يذكر الناس اسمهم 
الجديد وعن مشاهدتهم  للتعريف عن عملهم 
له ال اسم املرسحية التي يتم عرضها. طبعا، لن 
انىس مرسح شوشو الذي اشتهر باسم صاحبه ال 

بعناوين املرسحيات املهمة التي قدمها.

لبنان يف  املرسح يف  يفتقر جمهور  ماذا  اىل    ■
الوقت الحارض؟

لكل  املتوافرة  املسارح  تنقصه  الجمهور  □ هذا 
املرسحيني ليك يقدموا اعامال جيدة تدفع الناس 
ال  غريهم.  اناس  جذب  اىل  بالتايل  متابعتها،  اىل 
اعني بكالمي هذا ان جمهور املرسح يف لبنان غري 
مثقف، لكن املشكلة يف ما يشاهده من اعامل 
معظم  حامسته.  فترتاجع  مقنعة  غري  مرسحية 
الشعب اللبناين يتمتع بنسبة كبرية من الثقافة، 
علام ان الثقافة ال تكتسب من املقاعد الدراسية 

نحن  الحياة.  من  بل  الفكرية،  الكتب  من   وال 
اليوم يف امس الحاجة اىل مرسح لعرض اعاملنا 

مع امكان عدم الخسارة من اجل ان نستمر.

"حبيب  مرسحية  يف  اعتمدتها  اسس  اي    ■
الشعب ... يف وطن يبحث عن شعب"، وضمن 

اي قالب قدمتها؟
يف  موجودة  بحاالت  شبيهة  املرسحية  هذه   □
مشابهة  هي  دقة،  اكرث  بكالم  اللبناين.  املجتمع 
متفائلة  منهام  واحدة  لبنانيتني،  عائلتني  لوضع 
واالخرى متشامئة، ومن جانب آخر، عائلة غنية 
واخرى متوسطة الحال. مرسحية "حبيب الشعب 
جلسة  ككل  شعب"  عن  يبحث  وطن  يف   ...

اجتامعية فيها الضحك والغناء واملوسيقى والحوار 
الهادف والرسائل املوجهة. لكنها، يف النهاية، دعوة 
ما  هذا  ألن  للوطن  الوالء  اىل  وواضحة  رصيحة 

يحتاج اليه لبنان.

■  من هم ابطال املرسحية؟
ـ مل اسع اىل ان تكون البطولة لنجم معروف، لذا 
اخرتت طالبا من معهد الفنون الجميلةـ  الجامعة 
اللبنانية. من بني هؤالء الطالب لعب دور حبيب 
الشعب املمثل ميشال غانم باسلوب جميل. اما 
املمثلون االخرون فقد اوصلوا مضمون املرسحية 
باحساس عال واندفاع قوي اميانا منهم بالقضية 

املطروحة يف املرسحية والتي اصبحت قضيتهم.

■ هل هذه النوعية من االعامل املرسحية تعيد 
املرسح اىل لبنان؟

اراد  لو  مثال.  تقديم  املجال  هذا  يف  اريد   □
يف  لوحاتهام  ابقاء  نحله  وجيه  او  بيكاسو 
نحله.  او وجيه  بيكاسو  كنا عرفنا  البيت هل 
نحن  علينا  وال  الناس  عىل  ليس  هنا،  اللوم 
الفنانني، بل عىل االمكانات وعىل من يف يده 
هذه االمكانات الطالق اعامل مرسحية جيدة، 

ألن الفائدة جامعية.

■ ما الجديد الذي سيضيفه هذا املهرجان اىل 
املشهد املرسحي يف لبنان؟

واملمثلني  الفنانني  امام  الفرصة  اتاحة  مجرد   □
غري  سيدفع  مرسحية  اعامل  عىل  للتنافس 
املهتمني باملرسح اىل االهتامم به. سيعيش البلد 
مناخا حضاريا ألن مهرجان املرسح هو للتنافس 
قد  الذي  االمر  والفنانني،  املمثلني  بني  االيجايب 
يعيد لبنان، ولو قليال، اىل  تاريخه الثقايف وهو 
واول مطبعة يف  الكتاب  بعاصمة  امللقب  البلد 

الرشق. 

املرسح  مكانة  تستعاد  عملية  خطوات  بأي   ■
التي خرسها لبنان؟

□ ال نسرتجع هذا العز اال بدعم املرسح. معظم 
املسارح اغلقت، اما الباقي منها فمستمر بفضل 
الذي  مثال،  املدينة  كمرسح  الفردية  املبادرة 
لوال اميان املمثلة نضال االشقر باملرسح بدرجة 
فائقة وباهمية الثقافة يف مجتمعنا  ملا كان هذا 

املرسح موجودا اليوم.

■ ماذا تأمل من مهرجان املرسح، وهل سيغري 
شيئا من واقعنا؟

□ املهرجان ممتاز، لكنني ال استطيع التوقع يف 
هذا املجال. لدي متن ان تخلق هذه املناسبة جوا 
عاما اسمه املرسح يدفع الناس الذين ال يعرفونه 
ألن  التشجيع  من  اذا  بد  ال  "برافو".  القول  اىل 
بريوت كانت اول مدينة للمرسح يف الرشق. من 
هذه النقطة بالذات اقول، جمعني لقاء يف الفرتة 
االخرية بالوزير والنائب السابق ادمون رزق حول 
املرسح الذي بدأ بانشائه يف جزين ويتسع لـ240 
مرسحيتي  نص  قدمت  اللقاء  هذا  يف  شخصا. 
عن  يبحث  وطن  الشعب...يف  "حبيب  االخرية 

شعب" عىل امل تقدميها عىل هذه الخشبة.

الفنان جورج خاطر.

مشهد من مرسحية "حبيب الشعب... يف وطن يبحث عن شعب". 
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الحوامل  للسيدات  ابرز االرشادات  يف ما ييل 
بهدف مساعدتهن عىل اتخاذ افضل الخيارات 

من االطعمة التي سيتناولنها:

اليود
هذه املادة رضورية يف اثناء الرضاعة الطبيعية 
لنمو الطفل وتطور دماغه. من املوىص به ان 
يحتوي  مكمال  املرضعات  النساء  كل  تتناول 
كام  يوميا.  اليود  من  ميكروغراما   150 عىل 
يحتجن ايضا اىل استهالك مصادر غذائية غنية 

بهذه املادة، وتشمل هذه املصادر:
 • املأكوالت البحرية.
• امللح املعالج باليود.

• الخبز مع اضافة اليود.
• البيض.

مثل  اخرى  تناول سوائل  املفيد  املاء، من  اىل 

الكحول
الرضاعة  فرتة  اثناء  يف  الكحول  تجنب  يجب 
بعد  االول  الشهر  يف  وبخاصة  الطبيعية، 
الثدي  حليب  يف  رسيعا  متر  فهي  الوالدة. 
هذا  ويستوعب  دقيقة(،   60-30 غضون  )يف 
الحليب الكمية نفسها املوجودة يف الدم من 
الكحول،  تحتيس  املرِضعة  كانت  اذا  الكحول. 
من االفضل لها التوقف عنه او عىل االقل الحد 
ومن  اليوم(.  يف  واحد  )مرشوب  الكمية  من 
او  الرضاعة،  وقت  بعد  تناوله  ايضا  االفضل 
االنتظار ساعتني اىل ثالث ساعات قبل الرضاعة 
للسامح بانخفاض مستوى الكحول يف حليب 

الثدي يف حلول موعد الرضاعة التالية.
 

تجنب بعض االطعمة يف اثناء الرضاعة 
الطبيعية

قد يطلب من االمهات تجنب بعض االطعمة 
الفعل  فردود  الطبيعية.  الرضاعة  عند 
الذين  الرضع  عند  نادرة  الحادة  التحسسية 
تحّمل  عدم  ان  اال  الثدي،  من  يرضعون 
تشعر  االم  كانت  اذا  يحصل.  قد  الطعام 
عىل  بالتايل  ويؤثر  تأكله  ما  بازاء  بالقلق 

معظم  اىل  اكرب  حاجة  للجسم  الطبيعية.  للرضاعة  االهم  هو  الصحي  االكل 
العنارصالغذائية. بعض الطاقة االضافية املطلوبة لهذه الرضاعة تايت من الدهون التي 
تم تخزينها يف الجسم يف اثناء فرتة الحمل. مع ذلك، يك تلبي املرضعة حاجاتها من 
العنارص الغذائية االضافية، من املهم تناول مجموعة متنوعة من االطعمة املغذية 

الكمية  )ضمن  الدسم  من  الخايل  الحليب 
يتغذى  مرة  النهار(، يف كل  بها خالل  املوىص 
فيها الرضيع او الطفل. كام تحتاج املرضعات 
اىل رشب املزيد من السوائل املتنوعة املوىص 

بها يف اوقات النهار.
 

الكافيني
عند تناول السوائل التي تحتوي عىل الكافيني، 
الثدي.  حليب  اىل  مبارشة  املادة  هذه  تصل 
من  بالحد  التغذية  اختصاصيو  ينصح  لذا 
مثل  الكافيني  عىل  تحتوي  التي  املرشوبات 
مرشوبات  الكاكاو،  الكوال،  القهوة،  الشاي، 
هذه  تناول  نسبة  خفض  بالتايل  الطاقة. 
السوائل اقله اىل النصف، او تناول مرشوبات 
كثرية  وهي  الرضاعة  فرتة  اثناء  يف  بديلة 

ومتنوعة ومفيدة. 

إرشادات للحوامل لمساعدتهن على أفضل الخيارات

الغذاء الصّحي لألمهات املرّضعات

تعترب مثرة الجنارك او الخوخ االخرض، من الفاكهة الصيفية التي تشعرنا 
غريها  عن  مييزها  فيها  الحامض  ان طعم  علام  والحيوية.  باالنتعاش 
من الثامر الصيفية. كام انها غنية باملاء وااللياف الغذائية ومضادات 

االكسدة والفيتامينات.
تعد هذه الثمرة فاتحة للشهية قبل الطعام، وعامال مساعدا يف 

عملية الهضم. 
من ابرز فوائدها: 

- تنشط عمل الكليتني نظرا اىل احتوائها عىل كمية عالية من 
املياه.

- تساعد  عىل خفض الوزن من خالل زيادة نسبة 
حرق السعرات الحرارية والدهون يف الجسم. اضافة 
احتوائها  بسبب  بالشبع  االحساس  تزيد  انها  اىل 
بالتايل فان وحداتها  االلياف.  عىل كمية عالية من 

الحرارية منخفضة: 40 وحدة يف كل 100غرام.
- تساعد يف الحفاظ عىل معدل جيد للسكر يف الدم 

عند مرىض السكري من النوع الثاين.
- تقوي العظام وتحمي املفاصل بفضل احتوائها عىل كمية كبرية 

.C من فيتامني

فوائد الجنارك

او  بالطبيب  االتصال  املفضل  من  الطفل، 
التغذية.  اختصاصية 

االمساك
اذا شعرت املرِضعة بحاالت االمساك عليها ان 

تتناول: 
• الكثريمن السوائل.

• االطعمة الغنية بااللياف مثل الخبز الكامل 
والخضروات  والفاكهة  الكاملة  والحبوب 

والبقوليات واملكرسات والبذور.
• القيام بالتمارين الرياضية اليومية املسموح 

بها، وخصوصا متارين امليش.

الرضاعة  اثناء  يف  الوزن  انقاص  محاولة   -
الطبيعية:

الطبيعية تساعد االمهات املرضعات  الرضاعة 
يحصل  عادة  الزائد.  الوزن  من  التخلص  عىل 
الثالثة  االشهر  يف  الوزن  فقدان  من  قدر  اكرب 
بطيء  مبعدل  يستمر  ثم  الوالدة،  بعد  االوىل 

وثابت حتى 6 اشهر.
االم عىل  تساعد  ان  يجب  الطبيعية  الرضاعة 
جسمها  عليه  كان  الذي  الوزن  اىل  العودة 

التغذية
ناتالي غّرة

التي دائرة الشؤون الصحية الدهون  مخازن  بعض  الحمل، ألن  قبل 
وضعتها يف اثناء الحمل تستخدم كوقود لصنع 
حليب الثدي. ومن املهم ان تستمر يف تلبية 

الحاجات الغذائية. 

ارشادات مفيدة
• ال تفّويت اي وجبة خالل النهار. 

• قليل من االطعمة الغنية بالدهون والسكر، 
والكعك  الغازية  واملرشوبات  الشوكوال  مثل 
الغنية  وتلك  الشيبس  ورقائق  والبسكويت 

بالدهون.
 • استخدمي طرقا صحية يف طهو الطعام مثل 

التبخیر والغيل والشوي. 
• ازالة الدهون من اللحوم وتجنب تناول جلد 

الدجاج. 
• القيام ببعض التامرين الخفيفة مثل مرافقة 

الطفل يف نزهة عىل االقدام. 
 • تنظيم الوجبات الصحية والوجبات الخفيفة 
يف وقت مبكر. ميكن ان يساعد النشاط البدين 

املنتظم يف ادارة الوزن.
الوزن  من  الكثري  بخسارة  االم  شعرت  اذا 
ال  ان  املهم  من  الطبيعية،  الرضاعة  اثناء  يف 

تتوقف عنها. بدال من ذلك، يستحسن البحث 
االطعمة  من  املزيد  لتناول  عدة  طرق  عن 

املغذية. من هذه الطرق:
 • عدم تخطي وجبات الطعام. 

تناول ثالث وجبات رئيسية وثالث وجبات   •
خفيفة بينها.

طرق  باعتامد  االختصاصيون  يويص  كذلك 
سهلة لتحضري الطعام املغذي، وابقاء وجبات 
خفيفة يف متناول اليد )مثل الفاكهة الطازجة، 
املكرسات،  الدسم،  من  الخايل  الزبادي  اللنب 
الدسم،  الخايل من  الحليب  املجففة،  الفاكهة 

عصري الفاكهة، حبوب االفطار كالشوفان(.
مسبقا  وتجميدها  الطعام  وجبات  اعداد   •

متى امكن ذلك.

متى يجب ان ترضعي طفلك؟
يجب ان توفر الرضاعة الطبيعية كل حاجات 
طفلك الغذائية يف اول 6 اشهر. بعد البدء يف 
من  اشهر،   6 حواىل  يف  الصلبة  املواد  تقديم 
الطبيعية ملدة ال  الرضاعة  املفضل ان تستمر 
تقل عن 12 شهرا. طاملا انت وطفلك سعيدان 

من املفضل االستمرار يف الرضاعة.

من  عالية  كمية  عىل  تحتوي    -
ضغط  لتعديل  جيد  وهو  البوتاسيوم، 

الدم.
يف  مهام  دورا  الجنارك  تلعب   -
وهي  قوية،  عظام  عىل  الحفاظ 

مضادة لالكسدة.
لذيذة  صحية  وجبة  تعترب   -
نتناولها بني الوجبات، وذلك النها 
تحتوي عىل القليل من الوحدات 
مع  لكن  والسكريات.  الحرارية 
االنتباه اىل عدم االكثار من رش امللح 
الغذائية،  قيمتها  عىل  املحافظة  بهدف  عليها 

وتجنب التأثري السلبي للملح عىل الصحة.   
كذلك يجب االنتباه اىل ان االفراط يف تناول الجنارك 
قد يسبب االزعاج للجهاز الهضمي، ويؤدي اىل االسهال 
بعد  اذ  الغذائية.  االلياف  عىل  الكبري  محتواها  بسبب 
نضجها وتحولها اىل خوخ يزداد محتواها من السكر. يف 

هذه الحال ال بد من تناولها باعتدال.
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رياضة

نجحت لعبة الكباش يف التحول برسعة قياسية من لعبة شعبية منترشة يف القرى، 
اىل رياضة ترعاها قوانني وانظمة ضمن اتحاد ينظم بطولة لبنان، مبشاركة عدد كبري 

من الالعبني، واقبال شعبي الفت حّول البطوالت اىل مهرجانات رياضية

املحلية،  البطوالت  عىل  النجاح  هذا  يقترص  مل 
رغم حداثة االتحاد اللبناين للكباش الذي مل مير 
عىل والدته اكرث من سنتني. بل نجح لبنان منذ 
اىل  الصعود  اوروبا يف  االوىل يف بطولة  مشاركته 
منصة التتويج، واحراز ميداليتني ذهبيتني يف وزين 

90 كلغ وما دون و90 كلغ وما فوق.
"االمن العام" فتحت ملف الكباش يف لبنان مع 
الصعيدين  عىل  عنداري  كريم  االتحاد  رئيس 

املحيل والخارجي. 

■ كيف تصف املوسم الثاين لالتحاد اللبناين للعبة 
الكباش؟

□ مقارنة باملوسم املايض، اقفلت اعداد الالعبني 
التي تسجلت عىل لوائح البطولة يف الفئتني )90 
بعض  يف  دون(  وما  كلغ  و90  فوق،  وما  كلغ 

رئيس االتحاد اللبناين للعبة الكباش كريم عنداري.

املناطق عىل 100 العب، وكنا مضطرين لالعتذار 
من كثريين لعدم قدرتنا عىل استيعاب عدد اكرب. 
الكباش رياضة فرضت نفسها. كام يوجد موسم 
رسمي لكرة السلة وكرة القدم والكرة الطائرة يف 

فصل الشتاء ميتد عىل اشهر عدة، بات لدينا ايضا 
موسم كباش صيفي ميتد عىل فرتة ثالثة اشهر.

لتأسيس  واجهتكم  التي  الصعوبات  هي  ما   ■
االتحاد؟

)زهاء  الطويلة  والفرتة  االدارية  البريوقراطية   □
واالقناع  الرسمية  االوراق  عىل  للحصول  سنة( 
بأن الكباش لعبة قدمية اصبحت جديدة بانظمة 
القدمية.  االفكار  كل  واطاحت  متطورة،  وقوانني 
وهي مرتكزة عىل قوانني اتحادية يرعاها اتحاد 
دويل منترش يف 52 دولة. لبنان اول بلد عريب انضم 
اىل االتحاد الدويل رسميا، وهو مرشح لتويل رئاسة 
اتحاد غرب آسيا الذي يضم السعودية، الكويت، 
اليمن، فلسطني، االمارات العربية املتحدة، قطر، 

سوريا، البحرين، عامن، االردن، لبنان.

■ كيف كان االقبال عىل اللعبة يف املوسم االول 
للعبة ضمن اتحاد رسمي؟

□ اكرث مام كان متوقعا. يف بعض املناطق فوجئنا 
البطولة  يف  للمشاركة  حرضت  التي  باالعداد 

بحامسة وتحد.

■ من اين اتت فكرة انشاء اتحاد الكباش؟
جربوا  او  مارسوا  اللبنانيني  غالبية  ان  اعتقد   □
خالل  واالصحاب.  االهل  بني  اقله  اللعبة،  هذه 
فرنسا  يف  الدولية  العالقات  يف  العليا  دراسايت 
بالقوانني  واعجبت  الدويل،  االتحاد  تعرفت عىل 
الجديدة والتنظيم الذي يرافق اقامة البطوالت. 
اللعبة وحصلت عىل شهادة حكم  انخرطت يف 
دويل، ثم مراقب دويل، واصبحت املراقب العريب 
الوحيد من ستة مراقبني يف العامل. عندما عدت 
لرشح  املناطق  يف  محارضات  نظمت  لبنان  اىل 
فلمست  الجديدة،  وانظمتها  وقوانينها  اللعبة 
امليض  اىل  دفعني  ما  تنظيم  اىل  حاجة  يف  انها 
البطوالت،  يرعى  رسمي  اتحاد  انشاء  يف  قدما 
وينظم اللعبة وينضم اىل عائلة االتحادين الدويل 

مقال
"اإلمارات 2019" مهمة صعبة

 لكنها غير مستحيلة
عوامل كثرية تجعل من منتخب لبنان يف كرة القدم قادرا عىل تحقيق نتائج جيدة 
االمارات  يف  املقررة   ،"2019 "االمارات  االسيوية  االمم  كأس  بطولة  نهائيات  يف 

العربية املتحدة من 5 كانون الثاين املقبل اىل االول من شباط.   
للمرة  نهائياتها  بلغ  التي  للبطولة  استعدادا  العكيس  العد  مرحلة  املنتخب  دخل 
تاريخه من خالل استضافتها يف  امليدانية والثانية يف  التصفيات  االوىل من خالل 

العام 2000، وقد اوقعته قرعتها يف املجموعة الخامسة. 
من املنتظر ان يخوض املنتخب زهاء 6 مباريات دولية تحضريية ودية عىل مدى 
االشهر الثالثة املقبلة، وضمن "ايام الفيفا"، فضال عن انخراطه يف معسكر خارجي 

وآخر داخيل قصري يف كانون االول املقبل قبل التوجه اىل االمارات. 
افضل  احد  انه  رادولوفيتش  ميودراغ  املونتينيغري  املدرب  الفني  املدير  برهن 
املدربني الذين تسلموا املنتخب يف السنوات االخرية، حيث حقق لبنان يف عهده 
نتائج الفتة، ابرزها عدم خسارة اكرث من 14 مباراة متتالية. كام بات رادولوفيتش 
متفهام بشكل كبري لعقلية الالعب اللبناين التي تختلف عن عقلية الالعب املحرتف 
بامكانات كل  دراية  اصبح عىل  بالتايل  االجنبية.  الدول  او يف  االسيوية  الدول  يف 

العب وقدراته وكيفية العمل عىل توظيفها يف املكان الصحيح. 
عنرت  )رضا  والدولية  املحلية  الخربة  اصحاب  املخرضمني  الالعبني  اعتزال  بعد 
ويوسف محمد وعباس عطوي وغريهم( الذين قادوا املنتخب اكرث من 15 سنة، 
وحلول جيل جديد بدال منهم برهن يف الكثري من املناسبات انه قادر عىل تحقيق 
الظروف  بتوفري االهتامم والرعاية لهم يف كل  االتحاد مطالبا  بات  نتائج جيدة، 
لتحقيق النتائج املرجوة. وال شك يف ان هذه الوجوه الجديدة سيكون لها شأن 
يف النهائيات رشط ان تكسب ثقة املدرب من خالل ادائها يف املباريات الدولية 

الودية امام منتخبات قوية.
يجمع املراقبون عىل ان مهمة منتخب لبنان يف املجموعة الخامسة اىل جانب كل 
سهلة،  ليست  الشاملية  وكوريا  وقطر  السعودية  العربية  اململكة  منتخبات  من 
خالل  الشاملية  وكوريا  لبنان  تعادل  مستحيلة.  تكون  لن  عينه  الوقت  يف  لكنها 
لبنان فوزا  التصفيات املؤهلة اىل نهائيات آسيا 2 - 2 ذهابا يف كوريا، ثم حقق 

ساحقا يف بريوت بنتيجة 5 - 0. 
القطري يف مرحلة جديدة من االعداد طويلة االمد تعتمد  بدوره، مير املنتخب 
عىل تشكيلة من الشباب بهدف التحضري لنهائيات كأس العامل املقررة عىل ارضه 
يف العام 2022، ما يعني ان الحظوظ بني لبنان وقطر متساوية اىل حد ما. علام 
العامل 2014 تشري اىل ان املباراة  ان املواجهات االخرية بينهام يف تصفيات كأس 

ستكون متكافئة. 
السعودي  االتحاد  اختار  فقد  آسيويا،  االقوى  السعودي  املنتخب  اىل  بالنسبة  اما 
بعد مونديال روسيا االعتامد عىل تشكيلة هي مزيج من اصحاب الخربة والوجوه 

الشابة، ما يجعل لبنان امام فرصة حقيقية لتحقيق نتيجة جيدة.
تنتظر  التي   االمارات  اللبنانية يف  الجالية  االعتامد عىل  منتخبنا  يستطيع  كذلك 
بدورها انطالق النهائيات حتى تتمكن من مشاهدة منتخبها ومؤازرته، خصوصا 

وان عامل الجمهور سيكون اساسيا يف البطولة.

نمر جبر

واالورويب. استغرقت االجراءات الرسمية زهاء 12 
شهرا لوالدة االتحاد.

■ من العب كرة سلة اىل رئيس اتحاد الكباش، ما 
هو الرابط بني االثنني؟

□ علمتني كرة السلة الفشل والنجاح، االنضباط، 
الروح الرياضية، التعاون والعمل كمجموعة ضمن 
فريق. هذه االمور اختربتها من خالل تجربتي يف 
نادي "هوبس"، ودفعتني اىل البحث عن مغامرة 
وعمل ريايض غري مكلف ومتاح للجميع، وميكن 
ان يزاوله كل فرد يف العائلة وميارسه من دون اي 

مصاريف اضافية.

■ هل بدأت اللعبة تسلك املسار الصحيح لتصبح 
لعبة شعبية اقله يف املدن الكربى والبلدات؟

االب  نرى  ننظمها  التي  املسابقات  كل  يف   □
يصطحب ابنه معه، وغالبا افراد عائلته، والشاب 
يستقوي بشقيقه. كثريون يتواصلون معنا ويبدون 
الكباش رياضة ال  البطولة.  رغبة يف املشاركة يف 
تحتاج اىل اي تكاليف وقوانينها سهلة وواضحة، 
العاجل  القريب  يف  ستكون  انها  املؤكد  ومن 
اللعبة الشعبية والجامهريية االوىل يف كل املناطق 

والبلدات والقرى.

■ ما هي املصاريف التي يتكبدها االتحاد سنويا؟
املحافظات  يف  البطوالت  تكاليف  جميع   □
تقام  التي  النهائية  التصفيات  اىل  اضافة  الست 
يف العاصمة. املصاريف تشمل املعدات )اضاءة، 
اضافة  املبارش،  النقل  لوازم  صوت وغريها( وكل 
اىل الحكام املحليني والدوليني وفريق عمل االتحاد 
الذي يضم 50 شخصا. نعتمد يف توفري جزء من 
املوازنة عىل عالقاتنا الشخصية وبعض االصدقاء 
الدعم يف مقابل  التي تقدم  التجارية  والرشكات 

اعالنات خالل البطوالت.

■ هل ستبقى البطولة الرسمية محصورة بالوزنني 
90 كلغ وما فوق و90 كلغ وما دون ام ستشمل 

يف املستقبل اوزانا اخرى؟
□ لن يحصل اي تبديل يف الفرتة الراهنة، بناء 
الذي  للكباش  الدويل  االتحاد  توصية من  عىل 

جيدة  انطالقة  تحقيق  اجل  من  nemer.jabre66@yahoo.comنصحنا 

رئيس اإلتحاد اللبناني للكباش:
لسنا بعيدين من إحراز لقب بطولة العالم

بطولة الكباش تقام 
في املوسم الصيفي

لبنان اول بلد عربي انضم 
الى االتحاد الدولي 
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لدينا  البطولة بوزنني، وان يكون  ان نحرص 
بطالن يف وزن خفيف )90 كلغ وما دون(، ويف 
وزن كبري )90 كلغ وما فوق(، علام ان هناك 
اربعة اوزان يف البطوالت الدولية )70 كلغ وما 
دون  وما  كلغ   110 دون،  وما  كلغ   90 دون، 

والوزن املفتوح(.

مارك  لبنان  بطال  شارك  املايض  املوسم  يف   ■
للمرة  اوروبا  بطولة  يف  بجاين  وجورج  باسيل 
االوىل، كيف كانت املشاركة وهل االتحاد راض 

عىل النتائج التي حققاها؟
□ كانت بطولة صعبة وشارك فيها اكرث من 200 
العب من 30 دولة. نجح لبنان من خالل البطلني 
باسيل وبجاين يف احراز املركزين االولني يف وزين 
90 كلغ وما دون، و90 كلغ وما فوق اللذين شاركا 

فيهام من اصل اربعة اوزان تضمنتها البطولة. 

ان  يجب  التي  التامرين  او  الرشوط  هي  ما   ■
يتبعها الالعب يف رياضة الكباش ليصبح بطال؟

البعض  الرغم من ان  □ مثة متارين خاصة عىل 
يعتقد بأن هذه اللعبة تولد معه. نحن يف االتحاد 
وارشادات  تعليامت  ونقدم  محارضات  ننظم 
وتجهيزات مجانية لكل العب حتى يصبح مطلعا 
منافسا.  العبا  ليصبح  تؤهله  التي  الرشوط  عىل 
خالل البطوالت التي نقيمها يف املحافظات، نعطي 
تسبق  البطولة  يف  املشاركني  لالعبني  توجيهات 
التفاصيل  ليكونوا مطلعني عىل كل  املنافسات  
اللعب.  وطريقة  اللعبة  قوانني  عن  واملعلومات 
وترتكز  مكلفة  وغري  عادية  فهي  التامرين  اما 
التامرين  من  وغريها  والضغط،  السواعد،  عىل 

التقليدية غري املكلفة.

■ ما هو النظام الكامل والرشوط االساسية للعبة؟
□ ان متارس اللعبة عىل طاولة احرتافية تحتوي 
الرضر.  عنه  ومتنع  الالعب  تحمي  مقاييس  عىل 
الكباش.  "ملعب"  مثابة  هي  القانونية  الطاولة 
يف مرحلة الحقة سنضع طاوالت يف املحافظات 
مامرسة  يود  من  كل  ترصف  يف  تكون  الست 
يف  املعتمدة،  واالنظمة  القوانني  ضمن  الكباش 
ارشاف مدربني من االتحاد بهدف نرش اللعبة يف 

حلتها الجديدة عىل اوسع رشيحة.

■ نظم االتحاد هذا العام بطولة الكباش للقوى 
املسلحة للمرة االوىل. هل ستتحول هذه البطولة 
القوى  لبطيل  يحق  هل  سنوية؟  مسابقة  اىل 

املسلحة ان يكونا يف عداد املنتخب الوطني؟
□ كانت البطولة اكرث من ناجحة يف كل املقاييس. 
االقبال كان اكرث من املتوقع واملشاركة تخطت 60 
العبا من الجيش، االمن العام، قوى االمن الداخيل 
هو  البطولة  هذه  من  الهدف  الدولة.  وامن 
دمج املنافسة بني املدنيني والعسكريني ليحرزوا 
يف النهايئ لقب بطولة لبنان، ومن يحرز اللقب 

يتأهل اىل بطولة اوروبا.

بطولة  عىل  الخارجية  املشاركة  تقترص  ملاذا   ■
اوروبا وليس بطولة العامل؟

الحلول  تتطلب  العامل  بطولة  يف  املشاركة   □
االوىل  الثالثة  املراكز  احد  يف  متتاليتني  لسنتني 
لبطولة اوروبا حتى نتمكن من املشاركة يف السنة 
الثالثة يف بطولة العامل. هدفنا تحقيق نتائج جيدة 
يف هذه البطولة واستضافتها يف لبنان. نحن نعمل 
عىل هذا املرشوع منذ فرتة واالمور تسلك املسار 
الصحيح، لذا نتوقع ظهور النتائج االيجابية قريبا.

■ ما هي الصعوبات التي يواجهها االتحاد لتنظيم 
البطوالت يف املحافظات، وهل تجدون تعاونا من 

البلديات؟
□ برصاحة مل نواجه صعوبات كبرية. االقبال يف كل 
املحافظات فاق توقعاتنا. االجواء رياضية بامتياز 
عن  املحافظات  من  اي  يف  تخرج  مل  واملنافسة 
اطار التنافس الريايض، ومل يحصل اي اشكال او 
اي اعرتاض عىل اي نتيجة. التعاون من البلديات 

ممتاز والحمد لله اننا نحظى يف كل مرة باستقبال 
شعبي وترحيب وتعاون من كل االفرقاء. اللعبة 
نتلقى  والقرى.  البلدات  نفسها يف  تفرض  بدأت 
يف  البطولة  اقامة  تطلب  بلديات  من  اتصاالت 
بلداتها مثل اتحاد بلديات برشي وبلدية حراجل 

وغريها.

الرجال  بطولة  مع  بالتوازي  االتحاد  ينظم   ■
بطولة السيدات، كيف تقوم البطولة فنيا وهل 

يوجد اقبال من الجنس اللطيف عىل اللعبة؟
ومستواهن  للعبة  متحمسات  السيدات   □
هذه  والتحسن.  للتطور  ومرشح  مقبول  الفني 
يف  للسيدات  بطولة  فيها  تقام  التي  االوىل  املرة 
الكباش. كان من الصعب التسويق لهذه الفكرة 
الذي كان  بينهن لكننا فوجئنا بعدد املشاركات 
مقبوال وتجاوز 60 سيدة من مختلف املناطق، ما 
يؤرش اىل انطالقة ممتازة تبرش مبستقبل افضل. 
يرافق البطولة حضور جامهريي كبري من الجنس 

اللطيف ما يعطيها نكهة مميزة. 

■ من يتحمل كلفة املشاركات الدولية للمنتخب 
الوطني، وهل يتلقى االتحاد مساعدات خارجية؟
يتحملها كاملة، وهي ترتاوح بني 10  االتحاد   □
مل  الكباش  رياضة  وألن  امرييك.  دوالر  الف  و15 
االوملبية،  االلعاب  الئحة  تاريخه يف  تدرج حتى 
علام انها مرشحة للدخول رسميا اىل هذه الالئحة 
اي  نتلقى  ال  نحن  املقبلة.  القليلة  السنوات  يف 
مساعدة من االتحاد االورويب الذي نشارك سنويا 

يف بطوالته.

■ ماذا اكتشفت يف الجوالت عىل البلدات والقرى 
غري  طاقات  هناك  وهل  الست،  املحافظات  يف 

ظاهرة تم اكتشافها؟
يف  واخرى  ظاهرة،  غري  طاقات  هناك  حتام،   □
حاجة للتشجيع ليك تتحمس وتشارك. اكتشفنا 
اخريا شابا يف عمر 14 سنة لديه طاقة وامكانات 
غري طبيعية وبات يشكل ظاهرة. نحن يف االتحاد 
عىل  ملساعدته  به  ونهتم  ونرعاه  عليه  نعّول 
الوصول اىل كأس العامل ولدينا امل كبري يف تحقيق 

نتائج جيدة. 
ن. ج

رياضة

يضم االتحاد نوادي: هوبس بريوت، الشياح 
هاي،  سبورتينغ  املنت،  هوبس  الريايض، 
هوبس الحازمية وكالس سبور. لدى االتحاد 

لوائح رسمية بـ762 العبا و50 العبة.

762 العبا 
و50 العبة
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ظهرت املراكب البحرية الصغرية او الكانو قبل االف السنني كوسيلة ابتكرها االنسان 
للتنقل والصيد، او لنقل الجيوش اىل ساحات املعارك، ومل يكن لها شكل محدد او 
منوذج متعارف عليه. يعود اصل كلمة كانو اىل كينو التي تعني املركب املصنوع 
من جذع الشجرة، او اىل كلمة كانويا التي كان يستخدمها السكان االصليون يف 

منطقة الكاريبي

القطبية  اركتيك  ملنطقة  االصليون  السكان  طّور 
تصنع  فكانت  الكانو،  قوارب  شكل  الشاملية 
بطريقة متنع دخول املياه املجلدة اليها، اذ كان 
كان  مشدودة.  حيوانات  بجلود  خشبها  يغلف 
املتحدة  الواليات  االسكيمو يف  يستعملها سكان 
للصيد يف االنهر. كام عرف القارب قدميا يف بالد 
اسم  الكنديون تحت  واستخدمه  الحمر،  الهنود 
ومجذافه  خفيف  قارب  وهو  الكندي  الكانوي 

قصري ميكن حمله.
اعىل،  من  مغلق  صغري  فهو  الكاياك  قارب  اما 
يف  اشتهر  فيها.  يجلس  مجذاف  لكل  فتحة  له 
بالد االسكيمو والدامنارك، وكان يستعمل للصيد 

مغامرة تستحق العناية بالسالمة واالمان.

الرئيس السابق التحاد الكانوي كاياك عيل عواضة.

نمر جبر

واالسكيمو  االينو  صيادو  واستخدمه  االنهر،  يف 
الشاملية  وامريكا  آسيا  رشق  شامل  مناطق  يف 
من  يصنع  كان  ضيق  طويل  وهو  وغرينالند. 
جلد عجل البحر واصبح يصنع حاليا من الكتان، 
ويدفع مبجذاف مثل مجذاف الكانوي. اما دفته 
جهتي  من  التجذيف  ويتم  املاء،  تحت  فثابتة 
كفان  له  مجذاف  بواسطة  بالتناوب  القارب 

جوفاوان عن جهتيه. 
اىل  اللعبة  هذه  يف  الرياضية  املنافسة  تعود 
منتصف القرن التاسع عرش، وتحديدا العام 1866 
تاريخ تأسيس النادي املليك الربيطاين للكانو، الذي 
كان اول جمعية اهتمت بتطوير هذه الرياضة. 

يف  كانو.  نيويورك  نادي  تأسس   1871 العام  يف 
العام 1924 تأسس اول اتحاد ارشف عىل اللعبة. 
يف العام 1938 بدأت اول بطولة للعامل يف الكانو. 
اللعبة  يدير  بات  الثانية  العاملية  الحرب  بعد 

االتحاد الدويل للكانوي. 
انتقلت هذه الرياضة اىل انكلرتا ثم انترشت يف 
بلدان اوروبا والعامل، وتحولت اىل رياضة شعبية. 
ثم دخلت ضمن برنامج االلعاب االوملبية لفئة 
ولفئة   ،1936 العام  يف  برلني  دورة  يف  الرجال 
تتحول  ان  قبل  العام 1948،  دورة  السيدات يف 
اىل لعبة اوملبية تدرج تلقائيا يف كل دورة ما ادى 
العامل بسبب قلة  بلدان  انتشارها برسعة يف  اىل 

التكاليف وخفة القارب.
تقام سباقات قوارب الكانو والكاياك عىل نوعني،  يف 
خط مستقيم، ويف خط متعرج، ويجري السباق يف 
مياه ساكنة محمية من الهواء قدر املستطاع. وقد 
تقام بعض املسابقات يف نهر متدفق. اما العمق 
ثالثة  فهو  املسابقات  تجري  حيث  للمياه  املثايل 
امتار ويجب ان ال يقل عن مرتين حدا ادىن. تبدأ 
رياضتا كانوي كاياك من الرافتينغ التي هي املدخل 

االلزامي الكتشاف هذا النوع من الرياضات.
محليا، رغم االقبال الكثيف الذي شهدته اللعبة 
سابقا نتيجة وجود االنهر املناسبة ملزاولتها، اال ان 
تطورها وازدهارها تراجعا بسبب غياب التنظيم 
ما ادى اىل فوىض اطاحت العرص الذهبي الذي 
عاشته اللعبة بني عامي 2001 و2010، كام قال 
الرئيس السابق لالتحاد عيل عواضة الذي يرأس 
جمعية تولوز- بريوت للكانوي كاياك، والذي ادخل 
رياضة الكانوي كاياك والرافتينغ اىل نهر العايص 
سنة 1993 وزاولهام عىل مجرى نهر الكلب برعاية 
فؤاد  الراحل  يرأسه  كان  الذي  التجذيف  اتحاد 
رستم، قبل ان يستضيف يف العام نفسه املنتخب 
االوملبي الفرنيس الذي حصد امليدالية الذهبية يف 

االلعاب االوملبية يف اتالنتا 1996. 
يف  العامل  بطولة  يف  شارك  الذي  عواضة  يأسف 
 ،1995 العام  يف  االنكليزية  نوتنغهام  مدينة 

التزام النوادي معايري السالمة هي من مسؤولية 
الدولة واالتحاد اللبناين للكانوي كاياك.

ابرزها  يعزو عواضة هذا االمر اىل اسباب عدة، 
وزارة  وتحديدا  اللبنانية  الدولة  تبني  "عدم 
برنامجها  ضمن  الرافتينغ  رياضة  السياحة 
يف  تقام  التي  معارضها  يف  وتسويقها  السياحي 
الرياضة تجذب  الداخل والخارج، رغم ان هذه 
املناطق  يف  االقتصادية  الحركة  وتنّمي  السياح، 
الريفية، وتحد من الهجرة من الريف اىل املدينة".

وحائزين  مؤهلني  اشخاص  وجود  عدم  ان  يعترب 
شهادات رسمية من االتحاد لـ"قيادة" قارب الرافت 
يدفع رشكات التأمني اىل االمتناع عن توقيع عقود 
تأمني للعبة التي يعتربونها خطرة ومكلفة، قائال 
ان "وجود كوادر مؤهلة تحمل شهادات رسمية 
من االتحاد ومن وزارة الشباب والرياضة، سيدفع 
رياضة  تسويق  اىل  الكربى  السياحية  الرشكات 
الرافت لدى زبائنها، فريتفع عدد مزاوليها اضعافا، 

وتندفع العجلة االقتصادية اىل االمام".
يشار اىل ان ارتفاع عدد مزاويل الرافتينغ والكاياك 
عدد  يف  عشوايئ  ارتفاع  قابله  العايص  نهر  عىل 
النوادي من ناد واحد يف العام 1998 اىل اكرث من 
االدىن  الحد  يف  متلك  الجاري،  العام  يف  ناديا   25
امريكية  صناعة  انواع  )هناك  للرافت  مركبا   50
االف  زهاء 7  منها  الواحد  ويبلغ سعر  واوروبية 
اورو، وهناك انواع اخرى من صنع الصني ويصل 
يجعل  ما  دوالر(،   1500 اىل  منها  الواحد  سعر 
اللعبة امرا ملحا ورضوريا تجنبا لحصول  تنظيم 
حوادث قد تطيح كل الجهود التي بذلت وتبذل 
من اجل تطويرها ونرشها. هذا التهاون يعود يف 
جزء كبري منه اىل غياب التنظيم واملضاربة وخفض 
االسعار الستقطاب الزبائن، ما يحول دون مراعاة 
معايري السالمة. اذ تصل االسعار يف بعض النوادي 
اىل 10 االف لرية عن الشخص للواحد، فيام تبلغ 
تركيا  ويف  دوالرا،   120 فرنسا  يف  الشخص  كلفة 
100 دوالر. بالطبع يكون ذلك عىل حساب االمان 
واملتعة الحقيقية. اذ ان الرحلة يفرتض ان تستغرق 
نحو 150 دقيقة لبلوغ نحو 8 كيلومرتات، علام ان 

كلفة اقل من 60 دقيقة 10 االف لرية.
ال شك يف ان اللعبة تحتاج اىل تنظيم قبل حصول 
اي حادثة ترض بسمعتها وتسبب االذى ملامرسيها، 

حيث ال يعود بعدها ينفع الندم.

بني املبتدئ واملحترف 3 ساعات
الرافتينغ عىل مجرى نهر العايص املمتد عىل طول نحو 572 كيلومرتا،  تختلف مدة رحلة 
والذي ينبع من بلدة اللبوة يف البقاع الرشقي، بني محرتف ومبتدئ. املبتدئون يشاركون يف 
رحالت مائية ترتاوح مدتها بني ساعتني وثالث ساعات، ومينع عليهم تجاوز مراحل محددة يف 
النهر النها قد تشكل خطرا عىل حياتهم. اما املحرتفون فترتاوح مدة رحلتهم بني ثالث وست 
ساعات، ويبلغون مراحل عدة يشعرون فيها باثارة اكرب، كونهم يتمتعون مبشاهد طبيعية 

اكرث. لكن حتى املحرتفني، ممنوع عليهم تجاوز نقاط معينة.
مثة خمسة شالالت يقطعها قارب املبتدئني يف مسافة تصل اىل سبعة كيلومرتات تقريبا. بينها 

شالالت تتدفق غزيرة واكرثها اثارة شالالت الدردارة.
انواع، بعضها يتسع الربعة ركاب، او ستة، او حتى مثانية، وهناك  الرافتينغ اربعة  قوارب 

قوارب تتسع لـ12 راكبا.

الكاياك والرافتينغ رياضتان حضاريتان
الفـوضى وعدم التنظيم يحـوالن دون ازدهارهـما

كانت  "بعدما  الرافتينغ  عىل  االقبال  يف  للرتاجع 
تستقطب زهاء 5 االف شخص سنويا من لبنانيني 

مقيمني ومغرتبني وسياح".
اللعبة، واقيمت  ازدهرت  العام 1996  يف مطلع 
عىل مجرى نهر الكلب بطولة الجامعات بالتنسيق 
حينه  يف  للجامعات  اللبناين  االتحاد  رئيس  مع 
القايض نرصي لحود الذي كان دوما من مؤيدي 
هذه الرياضة ومن محبذي تفعيلها يف الجامعات. 
عدم غزارة النهر وجفافه يف الصيف دفع محبي 
نهر  اىل  االنتقال  اىل  والرافتينغ  الكاياك  رياضة 
الرخام  ومعامل  الكسارات  لكن وجود  ابراهيم. 
التي كانت تلوث املجرى دفعتهم اىل االنتقال مرة 
اخرى اىل نهري الليطاين واالويل قبل اكتشاف ان 

نهر العايص صالح يف كل املواسم.
غزارة هذا النهر وصالحيته يف كل املواسم ملامرسة 
اتخاذ  اىل  عواضة  دفعت  والكاياك  الرافتينغ 

القرار بـ"تطوير الرياضة وتحضري كوادر من ابناء 
املنطقة ليكونوا مدربني ومرشدين للذين ميارسون 
اللعبة تأخذ حيزا عمليا يف  اللعبة". بدأت  هذه 
وتبادل  تعاون  اتفاق  اىل  مستندة   ،1998 العام 
ريايض بني مدينتي تولوز الفرنسية وبريوت من 
ومبساعدة  عواضة  يرأسها  التي  الجمعية  خالل 
من النائب الفرنيس جريار بابت، حيث استضافت 
املدينة الفرنسية العبني من لبنان، وتولت تدريبهم 

وتأهيلهم ليصبحوا كوادر ومدربني. 
اقرتن  التي  للعبة  اندفاعة  اعطى  التطور  هذا 
اسمها بنهر العايص. لكن غياب التنظيم ادى اىل 
املطاعم عىل ضفاف  ان  ادارتها، حتى  فوىض يف 
مطاطية،  مراكب  غالبيتها  يف  متلك  التي  النهر 
وعددا من السباحني الذي نصبوا انفسهم مدربني 
وكوادر، تحولوا  اىل نواد. لكن هذه النوادي تفتقر 
عىل  فالرقابة  العامة.  السالمة  رشوط  احرتام  اىل 
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فريق االمن العام وصيف بطولة لبنان يف الكونغ - فو )ساندا(.

ممثل قائد الجيش يحوط به ممثل املدير العام المن الدولة ورئيس نادي النرس والنقيب 
اييل خوري واملالزم رشبل الحاج واملفتش ثاين ايفون منصور واملفتش ثاين اليان طعمه. 

املشاركون يف الدورة يتوسطهم النقيب دميرتي صقر.

املفتش املمتاز شاهني لدى تقليده امليدالية الذهبية.

يف حقل الرماية.

11 ميدالية لألمن العام 
في بطولة الكونغ - فو )ساندا(

فضية وبرونزيتان لألمن العام 
في رماية النسر

دورة تدريبية لشعبة الرياضة والرمي

حل فريق االمن العام لاللعاب القتالية وصيفا يف بطولة لبنان يف الكونغ 
- فو  )ساندا( التي اجريت يف نادي بودا – ادما، اثر احرازه 11 ميدالية 

)3 ذهبيات، 7 فضيات وبرونزية(.
جاءت نتائج العبي فريق االمن العام الذين سبق ان شارك بعض منهم 

يف بطولة غرب آسيا يف ايران، عىل الشكل التايل: 
- ميدالية ذهبية: املفتش املمتاز حبيب شاهني، املأمور محمد ملحم، 

املأمور صهيب الحسني. 
- ميدالية فضية: املفتش ثاين املتمرن نزار الرسوجي، املفتش ثالث رامي 
الصغبيني، املفتش ثالث محمد القادري، املفتش املمتاز اندرو العلم، 
املفتش املمتاز محمد الجويدي، املفتش ثالث جورج ملكون، املفتش 

ثالث الياس حدشيتي. 
- ميدالية برونزية: املأمور جو روحانا.

يف  وبرونزيتان(  )فضية  ميداليات   3 للرماية  العام  االمن  فريق  احرز 
كأس لبنان يف الرماية للقوى املسلحة التي نظمها نادي النرس برعاية 
قائد الجيش العامد جوزف عون ملناسبة عيد الجيش الـ73، يف مدينة 
كميل شمعون الرياضية مبشاركة فرق من الجيش، االمن العام، االمن 

الداخيل، امن الدولة.
وجاءت النتائج النهائية عىل الشكل التايل:* فئة الرجال: 

- رماية حرة 15 مرتا: 
1- النقيب فادي بدر )االمن الداخيل( 191.
2- العميد الياس حنا )الجيش اللبناين( 190.
3- النقيب اييل الخوري )االمن العام( 190. 

ترتيب الفرق:
1- االمن الداخيل 379.

2- االمن العام 379.
3- الجيش اللبناين 374.

- رماية يد واحدة 15 مرتا:
1- املالزم اول عيل موىس )الجيش اللبناين( 190.

2- الرقيب اول الياس بوجرجي )االمن الداخيل( 187.
3- املالزم اول عيل فتوين )الجيش اللبناين( 186. 

ترتيب الفرق:
1-الجيش اللبناين 386.
2- االمن الداخيل 368.

3- امن الدولة 362.

* فئة السيدات:
- رماية حرة 15 مرتا:

-1 روز اوهانسيان )االمن الداخيل( 188.
-2 خلود حجازي )االمن الداخيل( 185.

-3 مابيل العيش )امن الدولة( 177. 

ترتيب الفرق: 
االمن الداخيل 373.
-2 امن الدولة 352.
-3 االمن العام 332.

يف  تدريبية  دورة  والرمي  الرياضة  شعبة  يف  التدريب  دائرة  نظمت 
القتال الحر، والدفاع عن النفس، وسوق املطلوبني، واستعامل االصفاد 
كميل  مدينة  يف  املستحدثة  القاعة  يف  التكتية،  والرماية  الحديدية، 
شمعون الرياضية يف برئ حسن مبشاركة 18 ضابطا )6 اناث و12 ذكرا( 

يف ارشاف النقيب دميرتي صقر. 

جرى تنفيذ الرماية التكتية التي هي عبارة عن اطالق النار عىل هدف 
من مجموعة متحركة تستخدم البندقية ثم تنتقل اىل استخدام املسدس، 

يف حقل الرماية يف وطى الجوز.
ذكورا  العام  االمن  وتشمل جميع عسكريي  دوريا،  الدورة  تقام هذه 

واناثا، وتهدف اىل تطوير قدراتهم القتالية وتحسينها. 
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عموديًاأفقيًا
1 - رتبة عسكرية رفيعة يف بعض 

البلدان العربية – كل ما ُيتخذ منه 
القوت او يؤكل -2 عاصمة اوروبية 
– اول جبار يف االرض ذكر يف سفر 

التكوين -3 عاصمة اوروبية – اخو 
االب -4 منطقة يف وسط ايطاليا 

قدميا هي توسكانا اليوم – تقّدم يف 
الحضارة -5 دق وكرس – مستوحى 
– من اسامء االسد -6 شهر متوز يف 
بعض البلدان العربية – من اسامء 

البحر – آت من بعيد -7 مدينة 
اثرية يف مرص يف محافظة الجيزة 

كانت عاصمة الفراعنة يف عهد 
الدولة القدمية – من اسامء القرب – 
طليقا -8 مركز لبناين لرصد الهزات 

والزالزل االرضية – ُنصالح ونتوقف 
عن القتال ولو اىل حني – سعل او 

اشتد عطشه -9 الشجر الكثيف 
امللتف – مدينة فرنسية وميناء 
عىل نهر لوار – ممثلة وراقصة 

رشقية مرصية -10 ممثل اسكتلندي 
اشتهر باداء دور العميل الربيطاين 

جيمس بوند يف ستينات القرن 
املايض – مدينة امريكية يف والية 

داكوتا الشاملية او النشا باالجنبية 
-11 دولة آسيوية – من الحيوانات 

البحرية -12 اجوبة عىل اسئلة 
متفرقة – حرف ابجدي – سحب 

العربة من وسط الشارع -13 صاح 
التيس – عاصمة افريقية -14 شاب 

بلغ سن الفتوة واملراهقة – يقرأ 
بصوت عال -15 من كتب االمام عيل 

بن ايب طالب 

1-قائد مرصي ابن محمد عيل وايل 
مرص -2 فيلسوف صيني قديم ُيعترب 
مؤسس مذهب الطاوية من مؤلفاته 

"كتاب الطريق والفضيلة" – نهاية 
االجل او انفكاك العقد -3 صخر 
رخامي ُيستعمل يف البناء للزينة 

خاصة يف صنع التامثيل – نسبة اىل 
مواطن من بلد عريب -4 رشكة تصنيع 

هواتف ذكية صينية – نغمة من 
نغامت السلم املوسيقي الرشقي -5 
نعم باالجنبية – مال تفرضه الدولة 

نظري خدمة تقدمها اىل االفراد – فليك 
بولوين قديم برهن عن دوران الكرة 

االرضية عىل ذاتها وحول الشمس 
-6 صفة من فقد حياته – بذر االرض 
– باكيات الرجل ومعددات محاسنه 

-7 داجن من الحيوانات – ننظر اليهم 

باجالل واكبار – نوتة موسيقية -8 
اشتهاء ورغبة شديدة لالستحواذ او 

الحصول عىل الرزق – ضمري منفصل 
– آلة موسيقية رشقية – العب 

االطفال -9 جيش كثري العدد – ما 
ُوضع كالعقار تأمينا للدين -10 حرف 
عطف – تأشريات مينحها جهاز االمن 

العام للوافدين من الخارج -11 
عاصمة اوروبية – حاجز مايئ – مسلك 

وطريق او خط السري -12 عبودية 
– مدير سابق لالمن العام اللبناين -13 

افىش بالرس – يهدم الحائط ويسويه 
باالرض – يف آلة العود -14 مدينة 
ايطالية يف صقلية – من الحيوانات 

-15 ممثلة ومخرجة مرصية – نعام او 
الفدان  خشبة 

املتقاطعة الكلمات 
إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com
                 كلمات متقاطعة 

                          

            
            
            

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افقٌا

ٌُتخذ منه القوت او  –رتبة عسكرٌة رفٌعة فً بعض البلدان العربٌة  - 1 كل ما 
 -3اول جبار فً االرض ذكر فً سفر التكوٌن  –ة اوروبٌة عاصم -2ٌؤكل 

 –منطقة فً وسط اٌطالٌا قدٌما هً توسكانا الٌوم  -4اخو االب  –عاصمة اوروبٌة 
شهر تموز فً  -6من اسماء االسد  –مستوحى  –دق وكسر  -5تقّدم فً الحضارة 

رٌة فً مصر مدٌنة اث -7آت من بعٌد  –من اسماء البحر  –بعض البلدان العربٌة 
من اسماء القبر  –فً محافظة الجٌزة كانت عاصمة الفراعنة فً عهد الدولة القدٌمة 
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مثل في الدائرة

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة 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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اللعبة  شروط 
إبحث عن الكلامت املدّونة أدناه 

واشطبها يف كل اإلتجاهات. أما الحروف 
املتبقّية بانتظام دون تشطيب فسوف 

تشكل الكلمة الضائعة  

الكلمة الضائعة مكونة من 9 حروف: 
وثيقة رسمية تصدرها املديرية العامة 

لالمن العام

العقد االجتامعي – الوضع العام - 

اخراج قيد – الدستور – الهوية – التزام 

– انشطة – بذ – تحديات – تقرير 

– توجيه – توق – ثقة – جمود – 

حصانة – حقوق – خصم – دميوقراطية 

– دعم – سيادة – سياق – شعارات 

– رشط – ظروف – ظن – عزم – كفاح 

– معلومات – منازعات – مقررات – 

مرشوع – مخاطر – مناهج – منوذجي 

– واجبات

الضائعة الكلمة 
 الكلوت الضائعت

 
 

 ج ث ش ط ي ا د ة ح ا ف ك ا ي
 ا س ا ا ى ش ط ة ث ق ة ل ث ع
 ط خ ّ م ث ا س ا ع ش ث ى ا ا
 م د س س ّ د ّ م ج ص ا م ي م
 ا ي ح ا ّ ل ر ب ا ث ع ّ د ث
 ع م ق ص ج ث ع م د ق ّ ر ح ج
 ل ّ ّ ٍ م ق ط م ع س س ج ث ا
 ا ق ق ث ي ى ي د م ي ش ي ث ل
 ع س م ا ا ج ا د ل س م ا ة ا
 ض ا خ ب م ف ّ ھ ل ا ع ي ح د
 ّ ط ا ج ص ّ ع ث ج ص ّ ص ق ق
 ل ي ط ا خ س ص ط ا ھ ا ا ق ع
 ا ة س ّ ف ظ م ى ل ى ي ّ ظ ل
 م ق س س ا ث م ا ة ط ث ى س ا

 
 

صذسُا الوذيشيت العاهت لالهي ّثيقت سسويت ت :حشّف 9الكلوت الضائعت هكًْت هي 
                                      العام

 
 –التضام  –الِْيت  –الذستْس  –اخشاج قيذ  - الْضع العام –العقذ االجتواعي        

 –حصاًت  –جوْد  –ثقت  –تْق  –تْجيَ  –تقشيش  –تحذياث  –بز  –اًشطت 
 –ششط  –شعاساث  –سياق  –سيادة  –دعن  –ديوْقشاطيت  –خصن  –حقْق 

 –هششّع  –هقشساث  –هٌاصعاث  –هعلْهاث  –اح كف –عضم  –ظي  –ظشّف 
           ّاجباث  –ًوْرجي  –هٌاُج  –هخاطش 



116117
عدد 60 - أيلول 2018عدد 60 - أيلول 2018 تسلية

متفرقات
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جسامة االمر وضخامته
مقاطعة فً زائٌر مشهورة بمناجمها الغنٌة ُتعرف الٌوم بإسم شابا

اثر الحسن والجمال
شالالت تركٌة فً مدٌنة انطالٌا السٌاحٌة

طبٌعة االنسان التً ُجبل علٌها

صدر او درع
جزٌرة مصرٌة فً نهر النٌل فً محافظة الجٌزة 

استرداد

نة  ٌّ نموذج وع

 دولة اوروبٌة الغت جواز السفر وضوابط الهجرة بٌنها26منطقة تضم 

نهر اوروبً ٌخترق سلوفٌنٌا وكرواتٌا والبوسنة والهرسك وصربٌا من روافد نهر الدانوب
زوغان النظر

عائلة سٌاسً المانً راحل اسس الحزب الدٌموقراطً المسٌحً ونهض ببالده من وٌالت الحرب العالمٌة الثانٌة

              حروف مبعثرة                   

ٌُستخدم لتطٌٌب الحلوٌات جنس نبات زهره احمر مائل الى الصفرة 
مشى الشٌخ كأنه فً قٌد

ٌُعتبر اقدم كهف حضاري فً العالم كهف فً فرنسا 

حروف مبعثرة

1- جنس نبات زهره احمر مائل اىل 
الصفرة ُيستخدم لتطييب الحلويات

2- مىش الشيخ كأنه يف قيد
3-كهف يف فرنسا ُيعترب اقدم كهف 

حضاري يف العامل
4-صدر او درع

يف  النيل  نهر  يف  مرصية  5-جزيرة 
محافظة الجيزة
6-منوذج وعّينة

سلوفينيا  يخرتق  اورويب  7-نهر 
وكرواتيا والبوسنة والهرسك ورصبيا 

من روافد نهر الدانوب
8-زوغان النظر

اسس  راحل  املاين  سيايس  9-عائلة 

الحزب الدميوقراطي املسيحي ونهض 
العاملية  الحرب  ويالت  من  ببالده 

الثانية
10-اسرتداد 

اوروبية  11-منطقة تضم 26 دولة 
الغت جواز السفر وضوابط الهجرة 

بينها
12-جسامة االمر وضخامته

13-مقاطعة يف زائري مشهورة مبناجمها 
الغنية ُتعرف اليوم بإسم شابا

14-اثر الحسن والجامل
15-شالالت تركية يف مدينة انطاليا 

السياحية 
16-طبيعة االنسان التي ُجبل عليها

أسماء من التاريخ
19 513 210 614 311 715 412 816

طيار لبناين االصل )1923-1966( يف سالح الجو 
االمرييك. من ابطال الحرب الكورية. نال ارفع 

االوسمة السقاطه عددا من طائرات ميغ 15 عىل 
منت الطائرة النفاثة االمريكية سابر

1+2+5+6+7+4 =  من اجود انواع الورود
12+11+9+3+16 =  خسائر عظيمة

13+14+15+8+16 =  سفينة قتال حربية
14+2+10+8+7 =  دولة اوروبية

حدث يف مثل هذا الشهر 

بونابرت  نابليون   :1812 ايلول 
اهم  موسكو  احتالل  من  يتمكن 

مدن االمرباطورية الروسية. 

 ايلول 1822: استقالل الربازيل عن 
الربتغال.

الربيطاين  الطبيب   :1928 ايلول 
املضاد  يكتشف  فليمنغ  الكسندر 

الحيوي البنيسيلني.

املتحدة  الواليات   :1939 ايلول 
الحرب  يف  حيادها  تعلن  االمريكية 

العاملية الثانية.

معلومات عامة
خالل  االحمر  الزئبق  صيت  انترش 
مثانينات القرن املايض. قيل يومها 
صناعة  يف  تدخل  املادة  هذه  ان 
النووية  تحديدا  االسلحة  بعض 
يلف  زال  ما  الغموض  لكن  منها. 
هذا.  يومنا  حتى  املسألة  هذه 
ان  البعض  اعتقاد  الظن  غالب 
ُيستخدم يف عملية  االحمر  الزئبق 
الستحضار  يستعمل  او  التحنيط، 
الجن، او مادة تساعد يف الكشف 

عن اماكن وجود الذهب. 
يف النتيجة يعتقد البعض اآلخر ان 
هذه املادة وهمية ورمبا حقيقية، 

لكنها رسية قيد الكتامن. 

طرائف
خريية.  حفلة  شو  برنارد  حرض 
اىل  امرأة  دعته  االحتفال  اثناء  يف 
عن  سألها  يراقصها  وهو  الرقص. 

عمرها، فقالت: خمس وعرشون! 
النساء ال يفصحن  ضحك واجابها: 
اعرتفن  وان  ابدا،  اعامرهن  عن 

فبنصف عمرهن فقط. 
يف  انني  اتقصد  غاضبة:  قالت 

الخمسني من عمري. 
رد عليها بااليجاب. 

تراقصني  ملاذا  به:  صاحت  عندها 
اذا؟ 

يف  اننا  انسيتي  بسخرية:  اجابها 
حفلة خريية سيديت. 

 SU DO KU SU DO KU

حلول العدد59 

عموديا
1- هارون الرشيد – مرص -2 االباما – قاشوش -3 رتب – مادي – 
نيجريي -4 فو – موزامبيق -5 رنن – ري – حام – المك -6 دجاج 
– غروزين - منر -7 وميض – سم – را -8 سنيوريتا – نروج -9 بش 

– ابليس – نروي -10 كفي – كل – ساراتوف -11 اليونان – لس – دا 
-12 ام – وع – امريال -13 قاق – وحيد القرن -14 طرزان – ماالرمه 

-15 روميو وجولييت – ذل 

افقيا
1- هارفرد – سايك – قطر -2 التون جون – بارو -3 راب – ناميبيا – 
قزم -4 وب – جيوش – ال – اي -5 نامور – رض – كيمونو -6 امازيغ 

– يالو -7 الدا – راتب – نوياج -8 ميحو – الساعد -9 رش – بازي 
– يان – امل -10 نيمن – نرس – آالي -11 دقيق – يرس – املقيل -12 
اج – مونتسريات -13 مشيغان – جرو – رنر -14 صور – ممر – ادفو 

– مذ -15 رشيد كرامي – السهل 

حل كلمات متقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
1- روبيكون -2 منوال -3 

قراقوش -4 يكاشف -5 ليامن 
-6 يغدو -7 ناتال -8 فاخر -9 

جالطة -10 هدنة – مازاران -12 
زغلول -13 الصبابة -14 نيامر 

-15 تضافر -16 املديرج 

ابراهيم الحاقالين

ال تعلم ابنك الدهر بيعلمو

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
ايرتون سينا

 SU DO KU SU DO KU

3 7
6 7 3 9

9 4
5 8 4 7
9 7

8 6 5
9 7 8

7 2 1
1 5 3

Sudoku مستوى صعب 

2 5 4
3 8 7 6

4 8 9 1 7
6 3 9 5

8 6
4 8 1 2 9 5
8 7 5
1 9 4 3 8

5 6 7 9

Sudoku مستوى سهل

3 9 6
5 8 3 1

1
2 4
3 7 8 6

4 8 7 5
1 4

8 7 1 2 9
9 3 7

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

1 3 8 6 5 2 4 7 9
6 4 2 7 9 3 1 8 5
5 9 7 4 8 1 6 2 3
8 5 1 2 3 4 7 9 6
3 7 9 5 1 6 2 4 8
2 6 4 9 7 8 3 5 1
7 8 6 1 2 9 5 3 4
9 1 5 3 4 7 8 6 2
4 2 3 8 6 5 9 1 7

Sudoku حل مستوى صعب 

8 9 5 1 6 7 2 4 3
6 4 7 2 3 5 8 1 9
2 1 3 8 9 4 6 5 7
9 3 6 4 1 2 7 8 5
1 7 4 3 5 8 9 2 6
5 8 2 6 7 9 1 3 4
3 5 8 9 2 6 4 7 1
4 6 1 7 8 3 5 9 2
7 2 9 5 4 1 3 6 8

Sudoku حل مستوى وسط

4 9 2 5 1 3 7 8 6
7 8 5 6 2 4 1 3 9
3 6 1 8 7 9 2 5 4
8 4 7 3 9 2 5 6 1
6 2 9 7 5 1 3 4 8
5 1 3 4 6 8 9 7 2
9 5 4 1 8 7 6 2 3
2 3 6 9 4 5 8 1 7
1 7 8 2 3 6 4 9 5

Sudoku حل مستوى سهل
 SU DO KU حل

مستوى سهلمستوى وسطمستوى صعب

مستوى سهل

اللعبة  شروط 
هذه الشبكة أو الشبكات مكّونة من 9 مربعات كبرية 

وكل مربع كبري مقّسم اىل 9 خانات صغرية. 
ضمن   9 اىل   1 من  األرقام  وضع  اللعبة  رشوط  من 
الرقم يف كل مربع كبري ويف  الخانات بحيث ال يتكرر 

كل خط أفقي أو عمودي.  

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من 16 

مستطياًل. فوق كل مستطيل 
تتبعرث حروف عند انتظامها 
تشكل جواباً لألسئلة الواردة 

أدناه. عند معرفة أحد 
األسئلة نضع الجواب داخل 
املستطيل مع رقم السؤال 

وهكذا دواليك. ملعرفة 
صحة األجوبة نجمع األرقام 
املوجودة داخل املستطيالت 

ليك تتطابق مع األرقام 
املوجودة يف أسفل ويسار 

الشبكة.
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الهدف االساس ان  عندما بدأت كتابة مقالتي هذه كان 
العام"  "االمن  ملجلة  الخامس  العيد  عن  تكون مخصصة 
وما حملته السنون السابقة من محطات ـ قد تشهد لنا 
او علينا ـ كأرسة تحرير ملا حاولناه من موضوعية متجردة 
ومهنية صادقة. لكن مراجعة ضوئية يف الذاكرة حملتني 
عىل العدول عن االمر اذ وجدت ان ما عنيناه يوم عددنا 
املستويات،  مختلف  وموضوعات وعىل  قضايا  من  االول 
هو نفسه وما بدل تبديال، فرأيتني انحو اىل الكتابة عن 

جدوى الكتابة.
السابقة  الخمس  السنوات  مدى  وعىل  املجلة  ارشيف 
املديرية  عن  تصدر  توجيهية  نرشة  نكن  مل  اننا  يشهد 
العامة لالمن العام، بل حرصنا اشد الحرص عىل ان تكون 
مطبوعتنا الشهرية منذورة للبحث يف مناكب الحقيقة ما 
توجيهات  عليه  ما نصت  اىل ذلك سبيال، وعىل  استطعنا 
املدير العام لالمن العام اللواء عباس إبراهيم قبيل اطالق 
شأنا  نتناول  ان  يستحيل  اذ  ذلك،  من  اكرث  االول.  العدد 
الرأي  لو كان هذا  قام عىل رأي واحد حتى  او موضوعا 
منسجام اتم االنسجام مع السياسات العامة. عىل العكس 
كنا نسعى وراء الرأي االعرتايض ونعطيه املكان واملساحة 

التي تليق بحرية مهنة الصحافة وموضوعيتها.
هي  وال  رسولية،  طبيعة  من  ليست  الصحافة  ان  االكيد 
شأن  هي  بل  ساطعة،  حقائق  تحمل  تبشريية  مهنة 
الضوء  تسليط  اىل  ترمي  التي  الكتابة  شؤون  من  اسايس 
عىل امر ما، بهدف املساعدة عىل مترين الحواس اللتقاط 
كام  الصحافيني  تقدم  يف  يساعد  رأي  وتكوين  التفاصيل، 
القراء نحو الحق والصفاء. لكن ما من سؤال صعب عىل 
صحايف بقدر السؤال عن جدوى الكتابة، فيام العامل يضج 
مبنصات وسائل التواصل االجتامعي ومغرديها وناشطيها، 
وقلة منهم توسل النقاش، بينام الكرثة تعمل عىل قاعدة 

"انا اغرد ... اذا انا موجود". 
"حداثة"  اليه  افضت  ما  مناقشة  اآلن مكان وزمان  ليس 
هو  السؤال  طرح  عىل  الباعث  بل  االجتامعي.  التواصل 
الحاح السؤال نفسه عن معنى الكتابة وجدواها يف ذهن 
الصحايف عند كل محطة يرى فيها تضاؤل اثر الكتابة يف 
الذين يحجمون عن  وارتفاع عدد  املشاكل  تراكم  مقابل 
صار  واقع  هو  امنا  تقديرا  ليس  هذا  االرتفاع  القراءة. 

الصحف  الطباعة والنرش ومن  املنبعث من دور  رصاخه 
واملجالت املكتوبة يصم اآلذان. 

ارتطامات  يف  فاكرث  اكرث  تتبدى  والكتابة  الصحافة  ازمة 
الرئيس  بني  الحال  هي  كام  كربى،  صحافية  ـ  سياسية 
االمرييك دونالد ترامب وميله الحاد واملقيت اىل التصادم 
صحيفة  ونارش  مالك  وبني  والصحافيني،  الصحافة  مع 
. سولزبرغر. فام قاله رئيس  "النيويورك تاميز" إي . جي 
الواليات املتحدة االمريكية عن "الصحافة الورقية الذاهبة 
الصحافة  يحرتم  انه  ابدا  بالرضورة  يعني  ال  املوت"  نحو 
الرقمية او املرئية. فالرجل مل يرتك مناسبة اال تناول وسيلة 
اعالمية ما. لكن قوله هذا ـ او باالحرى وصفه ـ  يعني 

حتمية رأيه وصوابه. 
تفقد  ال  رقمية  او  طباعية  تكن  ايا  الكتابة  ان  يقيني 
ما  التقاط  اي  بها،  املنوطني  االساسيني  والدور  الوظيفة 
ساطعة،  اليها  للوصول  محاولة  يف  الحقيقة  من  امكن 
وكذلك تأريخ الحارض عىل نحو ما منعا لتضليل املستقبل. 
خالل  ومن  الكتابة  فإن  ـ  والدور  الوظيفة  ـ  الحالني  يف 
املنظومات  كل  بازاء  دورها  بتجديد  معنية  الصحافة 
والحريات،  الدميوقراطية  بازاء  والكالسيكية، حتى  الثابتة 
ما يعني انها ملزمة اوال تجديد ذاتها نحو نفسها لتستطيع 
القراءة والكتابة معا. فهام جناحان ال  اعادة االعتبار اىل 
الدينامية  العامل من دون واحدهام. ولطاملا كانت  يحلق 
لذا،  وميزته.  دعاماته  اهم  واحد،  لبنان  سمة  الصحافية 
سنحاول نحن ارسة مجلة "االمن العام" ان تكون الدينامية 

ثالث االضلع بعد املهنية واملوضوعية.
* يف العيد الخامس معايدة قلبية صادقة مستحقة لكل 
والفنيني  واملصورين  العام"  "االمن  مجلة  تحرير  ارسة 
ببذل  وعد  مع  وعسكريني،  مدنيني  والقراء،  واالداريني 
تأيت  يك  الزمالء،  سائر  مع  وبالتعاون  الجهد  من  مزيد 
اليه جميعا من  ملبية بعضا مام نطمح  املقبلة  االعداد 

تجديد وحيوية.

عن جدوى الكتابة

رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل




