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اللواء عّباس إبراهيم:
العودة إلى اللغة الجامعة





في هذا العدد

عامالن تقاطعا مع بداية السنة السادسة لصدور مجلة "االمن العام" التي كان اول اصداراتها يف ايلول 2013. 
االول محض ايجايب وُمحِفز عىل العمل، وعىل التجديد بازاء الذات وبازاء القراء يف آن . اما اآلخر فمحبط ومثبط 

وينطلق من كراهية غري مقبولة لالعالم عموما وللصحافة الورقية خصوصا.
العامل االول، او االصح املحّفز االول، مصدره والباعث عليه هو املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي 
يتحفظ عن إبداء االعجاب املطلق يف ما ُيعرض عليه وُيراَجع به. ال بل اكرث من ذلك ، فهو ُيسائل نفسه والحارضين 

دوما: هل هذا االفضل؟ هل هذا العمل هو االمثل؟
 عىل الرغم من كل االنجازات التي حققتها املديرية العامة لالمن العام عىل املستويات االدارية واالمنية، وخطط 
التطوير وبرامج التحديث ويف كل جهات الوطن، وطبعا مجلة "االمن العام" من بينها، اال انه دائم البحث عن 
مسالك الرتقي ومواكبة الشؤون العامة يف ادق تفاصيلها. يف اعتباره ان "عدم الرىض" هو "املحّفز الرئييس" لالبداع.
يف  مسؤولون  يطلقها  التي  والتعليقات  املواقف  فمصدره  بـ"االستفزازي"،  وصفه  ميكن  والذي  الثاين  العامل  اما 
العامل ضد الصحافة واالعالم، وآخرها الهجوم "التويرتي" الذي شّنه رئيس الواليات املتحدة االمريكية عىل صحيفة 
"النيويورك تاميز" بعد نرشها مقاال ىف افتتاحيتها ملسؤول "رفيع املستوى" داخل االدارة االمريكية، كشف فيه عن 
وجود حركة "مقاومة هادئة" ضد الرئيس دونالد ترامب بني اروقة البيت االبيض تعمل عىل "احباط اجندته وكبح 

نزعاته"، ونعت الصحيفة بنعوت سلبية.
يف معزل عن املكانة املرموقة التي تشغلها "النيويورك تاميز" وغريها من الصحافة الورقية وااللكرتونية يف آن، فإن 
ما قاله الرئيس ترامب يستفز كل صحايف وكل قارىء يف كل جهات العامل، ذلك ان الصحافة كانت وتبقى مؤّرخا 

اوليا لحارض سيكون ماضيا الحقا.
بني العاِملنْي، تقف مجلة "االمن العام" منحازة اىل جانب اللواء عباس ابراهيم، ليس ألنه املدير العام لالمن العام. 
بل ألن االعالم هو مرتكز رئييس يف مفهوم الدميوقراطية، وألنه ايضا )االعالم( هو من يحدد ويرسم وُيعني االفق 
الدميوقراطي ألي نظام سيايس، وهذا جل ما ينطبق عىل الدميوقراطية اللبنانية التي يتمسك بها اللبنانيون عىل 

اختالف تنوعهم الثقايف والديني، عىل رغم ما يعرتي دميوقراطيتهم من ثغر .
التمسك بالدميوقراطية التي ال تكون من دون "حرية تعبري" كفلها دستورنا، قد خِبَها اللبنانيون من خالل حجم 
مشاركتهم وانخراطهم يف مختلف استحقاقات االنتخابات، برملانية او بلدية او نقابية...، وحتى من خالل تبمهم 

من جمود شاَب بعض املحطات وفرضته ظروف قاهرة.
يف هذا السياق، ستبذل ارسة التحرير يف مجلة "االمن العام" الجهد االمثل لتجدد نفسها بازاء ذاتها اوال، وامام 
قرائها جميعهم. ستبقى تنهض يف اعدادها الالحقة كام السابقة عىل ثابتة ان االعالم والدميوقراطية قرينان متالزمان، 
ورشطان متمامن بعضهام لبعض، للحفاظ عىل لبنان التنوع والتعدد وحرية التعبري واالعتقاد، وكلها ِقيم تستحق 

العناء من اجلها، ألنه من دونها ال معنى للبنان النموذج يف التعايش والتفاعل الحضاري.
والرتبوية  واالقتصادية  والسياسية  االجتامعية  القضايا  خصوصا  استثناء،  بال  القضايا  لكل  منبا  مجلتنا  ستبقى 
والصحية، ومرآة للنشاطات املختلفة للمديرية. اي مراجعة لالعداد الستني السابقة، ُتثبت باليقني ان هّمنا كان 
عىل الدوام االعالم الرصني. ما تناولنا موضوعا اال مبهنية اخالقية رفيعة وتجرد ووضوح. مهجوسون بنقل الحقيقة 
التقدم  امكانات  الواقع، ولنبحث سويا عن  بنفسه عىل  ليحكم  القارىء  الزوايا، ووضعها بني يدي  من مختلف 

بوطننا نحو االمام. لذا كان التقصري يوازي النجاحات يف عرضنا لالحداث.
هذا وعدنا للقراء والزمالء... ووعد الحر ديٌن. واآليت من اعداد شهرية سيحكم عىل عهدنا لكم، وعىل ثقتكم بنا.

"االمن العام"

وعد الحّر َدْين
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االفتتاحّية

املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

يف الضجيج اللبناين الذي ال ينفك يتكرر عىل وجوه كثرية 
لكنهم  مآالتها  وعلموا  اللبنانيون  خربها  ان  سبق  وشتى، 
يعاودونها باستسهال مريع، تربز اسئلة صحيحة ورضورية 
وعنه.  االستقرار  عىل  وترتكز  باملسؤولية  شعور  عن  تنم 
تبلغ  انها  حتى  صعوبة  تزداد  االسئلة  هذه  عن  االجابة 
عىل  تنصب  التي  الترصيحات  تصاعد  بسبب  االستعصاء 

اوضاع هي متوترة اساسا.

يعرف  الجميع  ان  هو  االرق،  اىل حد  التنبه  يستدعي  ما 
بالغة  ومهامت  صعبة،  استحقاقات  من  البلد  ينتظر  ما 
فإن  لهذا،  اآلن.  االحوال  للنجاة مام هي عليه  الحساسية 
امام  الجميع"  "هذا  يتوقف  ان  بجدية وبرسعة  املطلوب 
املدى  يف  عليه  ستقبل  التي  وتلك  الراهنة،  البلد  وقائع 
القريب. بغري ذلك فإن تعدد اللغات السياسية وتضاربها 

لن يزيدا الوضع اال مأساوية.

لبنانية  لغة  اىل  العودة  يف  هو  الحل  فإن  هذا،  عىل 
جامعة، تتبرص الحلول االرسع واالوفر، وال يضري احدا 
االصوب  هي  له  منافس  فريق  رؤية  كانت  ما  اذا 
وافتقاد  بعينه،  واحد  خطاب  وراء  التمرتس  واالجدى. 
النفوس،  شحن  من  سيزيدان  السياسية،  الرباغامتية 
الضيقة  الهويات  مسالك  يف  اللبنانيني  دفع  وبالتايل 
التي صار بعضها مرتبطا مبناطق ال بل باحياء. ذلك ان 
من  انحدرت  انها  الرتدي  من  بلغت  السجاالت  بعض 
التي  الكراهيات  حد  اىل  السيايس  االنقسام  مستويات 

تبعث عىل القلق االمني.

املديرية  والدقيقة عند  العلمية  املعطيات  الثابت بحسب 
العامة لالمن العام، ان االستقرار يف لبنان مستهدف بشكل 
عام، وخصوصا القطاع املرصيف الذي هو احد الركائز االساسية 
الستقرار لبنان اقتصاديا ونقديا واجتامعيا. وهو من عناوين 
االستقرار الكربى لالمن، ألن ال امن من دون استقرار اقتصادي 
املحافظة عىل هذا  تبقى  لذلك،  والعكس صحيح.  ونقدي 
القطاع، بكل ما امكن من قوة، مطلوبة من كل اللبنانيني 
وقواهم السياسية. وهذا ال يتحقق بالخطب الرنانة، امنا عرب 
اعتامد خطاب سيايس مسؤول يستدرك اي انهيار سيطاول 

الجميع ولن يوفر احدا، بصفته وال بشخصه وال مبوقعه.

االستهداف املوجه ضد القطاع املرصيف ارتفعت وتريته منذ 
اكرث من سنة، وقد تبدى عرب محاوالت داخلية وخارجية، ويا 
لالسف يف أحيان كثرية كان يتم من خالل مواقع التواصل 
االجتامعي اللبنانية ومن باب التجني واالبتزاز. اسوأ ما كان 
اىل  قدموا  شقيقة  دولة  من  مواطنني  ان  الصدد،  هذا  يف 
لبنان ويف حوزتهم اوراق تدعي ملكية ارصدة يف مصارف 
من  ابعد  اىل  وذهبوا  الدوالرات،  مليارات  تتجاوز  لبنانية 
ذلك حيث وّكلوا محامني متخذين صفة االدعاء، فتحركت 

دعاوى عدة يف سياقها القانوين ما زاد من حدة الضغط. 

ما كان لبنان لينجو من هذه الكارثة املحققة لوال التعاون 
الوثيق بني املديرية العامة لالمن العام واملصارف اللبنانية 
حيث نجحا يف اثبات صدقية النظام املرصيف اللبناين برمته، 
واتباعه مختلف معايري الشفافية الدولية املعتمدة، وتبني 

ان ما كان يحصل امنا هو حملة منظمة.

ضغوٌط ومهمات
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عىل قياس االستهداف املرصيف، هناك امن الحدود والداخل 
االرسائييل،  االستخباري  االستهداف  حجم  من  ينئ  الذي 
التي  املنفردة  املتأسلم وذئابها  وكذلك من خاليا االرهاب 

تهدد العامل وليس لبنان فحسب.

عليه، فان االستقرار السيايس، وبالتايل االمني، واجب الجميع 
عىل الرغم من كون التحديات كبرية وعدة ومتشعبة وكلها 
منها  يستثنى  ال  ان  ويجب  البعض،  بعضها  مع  مرتابطة 
الذي تشتد  السوريني  النازحني  االحوال ملف  يف حال من 
وطأته عىل البلد عموما ويف امليادين االجتامعية والسياسية 
امللف  هذا  تشعبات  واالمنية.  والصحية  والتعليمية 
وتعقيداته التي تزداد يوما بعد يوم وتداعياته التي ترتفع، 

تستوجب تواصال وتعاونا امنيا مع السلطات السورية. 

تواصل  عىل  العام  واالمن  اليوم،  حتى   2011 عام  منذ 
وموافقة  ومعرفة  بتكليف  السورية  السلطات  مع  امني 
دواع  من  ينطلق  العام  االمن  تحرك  السياسية.  السلطة 
لبنانية محضة، هدفها اوال واخريا سالمة لبنان واللبنانيني. 
آمنة  عودة  تأمني  اىل  يهدفان  كانا  واتصال  تواصل  كل 
الدولية،  االنسان  حقوق  ملعايري  وفقا  للنازحني  وطوعية 
ومل يحدث ان تم نقل او تسليم اي سوري مالحق امام 
لبنان  اىل  تسللوا  منهم  كثريين  ان  علام  بالده،  سلطات 
االقامة  لنظام  القانونية  الرشوط  كل  مخرتقني  خلسة 
اخذنا يف  الرغم من ذلك  الوطنية. عىل  السيادة  وقواعد 
االعامل  ضحية  هو  امنا  ـ  نازح  اي  ـ  النازح  ان  االعتبار 

الحربية واالحداث يف بالده.

يف الوقت الراهن، يتبع االمن العام آلية لتسهيل عودة 
بالتايل  الطوعية".  "العودة  الكبري  عنوانها  النازحني 
ميكن اي سوري يرغب يف العودة اىل بالده ان يسجل 
املنترشة  اللبناين  العام  االمن  اسمه يف مركز من مراكز 
اللبنانية، فيتم تجميع اسامء املسجلني  املناطق  يف كل 
يف  السورية  السلطات  اىل  وترسل  منظمة،  لوائح  يف 
هناك  ذلك،  من  اكرث  بل  ال  وموافقتها.  ردها  انتظار 
السورية  السلطات  نتدخل مع  لنازحني سوريني  اسامء 
كان  ومن  لهم،  آمنة  عودة  وترتيب  ملفاتهم  ملعالجة 
نضعه يف حقيقة  الحل،  استعيص عىل  او  معقدا  ملفه 
ذلك  عىل  والشواهد  العودة  بعدم  وننصحه  الوضع 
ما  القضية  هذه  املزايدة يف  ان  يعني  ما  وعدة.  كثرية 
عادت تنفع، ال بل انها تزيد من تشنج االوضاع، ولبنان 
ينتظرنا  فام  كهذه.  مزايدات  عن  غنى  يف  واللبنانيون 

جميعا كبري وكثري، وبكل املقاييس.

ال بد ايضا من التأكيد انه مل يسبق ان عاد اي نازح سوري 
اىل بلده من دون معرفة املسؤولني يف املفوضية العليا لالمم 
واطالعهم  لبنان،  يف   UNHCR لالجئني  لشؤون  املتحدة 
طوعا  عادوا  من  وتفاصيلها.  الطوعية  العودة  برامج  عىل 
هم بضعة آالف من املجموع العام للسوريني الذين يبلغ 
تعدادهم نحو مليون و400 الف نازح، يف حني ان اللبنانيني 
املقيمني ال يتجاوز عددهم ثالثة ماليني ونصف مليون. اذا 
فلنتخيل حجم املهامت التي تنتظرنا، وما تحتاج اليه من 
رؤية سياسية وتعاون للوصول اىل خواتيم تكون يف مصلحة 

لبنان العليا وشعبه واالنسانية.
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رئيس الجمهورية ميشال عون يتحدث يف الجمعية العمومية لالمم املتحدة.

تركت مواقف رئيس 
العامد  الجمهورية 

ميشال عون صداها 
الذي سيستمر بالرتدد 

كونه اراد ان ينطق 
املرتبطة  بالحقائق 

العامل واملنطقة،  بقضايا 
مستندا اىل وقائع مثبتة 

عىل صعيد القرارات 
الدولية وما يصدر عن 

االمم املتحدة حيال 
قضايا العقد االخري 

ومستجداته

الجمهورية  لرئيس  الثانية  املشاركة  هي 
اىل  لبنان  وفد  مرتئسا  عون،  ميشال 
املتحدة  لالمم  العمومية  الجمعية  اعامل 
بدأت  التي  والسبعني  الثالثة  دورتها  يف 
من  الرئيس  متكن  ايلول.   25 يف  اعاملها 
لبنان حول ملف  التأييد لطروحات  حشد 
بجعله  لبنان  ومطلب  السوريني  النازحني 
الحضارات  لحوار  االنسان  الكادمييا  مركزا 
بالجريئة  وصفت  مواقف  مع  واالديان، 
حول كل ما تحفل به املنطقة من حروب 
يف  مركزيتها  اىل  فلسطني  معيدا  وازمات، 
الرصاع العريب ـ االرسائييل واملمر االلزامي 

للسلم كام الحرب.
كام  الجمهورية،  رئيس  لقاءات  يف  لفت 
لالمم  العمومية  الجمعية  امام  خطابه  يف 
الهادف  املنهجي  التسلسل  املتحدة، 
العاملي  والضمري  والوجدان  العقل  مالمسا 
يف مقارباته امللفات املطروحة راهنا وتلك 
دامئا.  وحارضة  بعيد  زمن  منذ  املستمرة 

لبنان في األمم المتحدة حضورٌ في حجم الرسالة والدور
رئيس الجمهورية: العودة الكريمة اآلمنة للنازحني 

رفض كل مماطلة او مقايضة أو ربطها بحّل سياسي 
املناقشة  موضوع  اقرتاح  عىل  تعليقه  يف 
األمم  "جعل  وهو  الدورة  لهذه  العامة 
املتحدة ذات اهمية لجميع الناس: قيادة 
أجل  من  مشرتكة  ومسؤوليات  عاملية 
ومستدامة"،  ومنصفة  سلمية  مجتمعات 
املتحدة  األمم  ان  يعني  ذلك  ان  اعترب 
تدرك أن واقعها اليوم يوجب تطويراً جدياً 
للدور املستقبيل املأمول منها، بعدما تعذر 
اقرار  االمن  مجلس  عىل  عدة  مفاصل  يف 
لشعب  مصريية  واحياناً  محقة،  قرارات 
ما، بسبب حق النقض، أو ان بعض الدول 
تتمنع عن تنفيذ قرارات ال تناسبها، حتى 
لو كانت لها صفة االلزامية والفورية، من 

دون اي مساءلة أو محاسبة.
اليوم  يف  القاه  الذي  الخطاب  يف  تناول 
يف  العمومية  الجمعية  اعامل  من  الثاين 
القرار  من  االمثلة  من  عددا  ايلول،   26
ينفذ  مل  الذي   1978 عام  الصادر   ،425
مقاومة  ضغط  "تحت  عاما   22 بعد  اال 

الصادر   181 والقرار  اللبناين"،  الشعب 
1947 وقىض  عام  العمومية  الجمعية  عن 
االلزام  طابع  واتخذ  فلسطني  بتقسيم 
بينام   ُنّفذ فورا،  لكنه  انه ليس ملزماً  رغم 
القرار 194، الصادر عام 1948 ويدعو اىل 
عودة الالجئني الفلسطينيني اىل ديارهم يف 
ورق  عىل  حرباً  "بقي  ممكن  وقت  اقرب 

طوال سبعني عاما". 
توسيع  يلحظ  اصالحي  مرشوع  اىل  ودعا 
االعضاء،  الدول  عدد  ورفع  االمن  مجلس 
ودميوقراطية  شفافية  اكرث  نظام  واعتامد 

وتوازنا. 
املتحدة  االمم  دعوته  عون  الرئيس  وربط 
اىل تعزيز حامية حقوق االنسان يف العامل 
ولبنان الذي ساهم مساهمة بارزة يف وضع 
والتزمه  االنسان  لحقوق  العاملي  االعالن 
التأكيد  مع  دستوره،  مقدمة  يف  رصاحة 
نظرة  "هي  املوضوع  هذا  اىل  النظرة  ان 
اعتداء  وكل  املجتمع،  يف  الفرد  حرية  اىل 

الحدث
داود رمال

aborami20@hotmail.com
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الخريطة التي ابرزها الرئيس عون يف اثناء القائه كلمته، تتناول انتشار النزوح السوري عىل االرايض اللبنانية وتطوره.

عىل حقوق االنسان اليوم، يف اي بلد من 
البلدان، امنا يؤسس لنزاعات الغد". 

وقدم رئيس الجمهورية صورة عن لبنان 
واستقراره  امنه  تثبيت  من  متكن  "الذي 
االرهابيني  تجمعات  عىل  قىض  بعدما 
وفكك  والشاملية  الرشقية  الجرود  يف 
السيايس  الصعيد  النامئة. وعىل  خالياهم 
قانون  وفق  النيابية  انتخاباته   اجرى 
تاريخه  يف  االوىل  للمرة  النسبية  يعتمد 
لجميع  عدالة  اكرث  متثيال  انتج  ما 
اليوم  وهو  اللبناين.  املجتمع  مكونات 
لنتائج  تبعا  حكومة  تشكيل  طريق  عىل 
ُوضعت  واقتصاديا،  االنتخابات.  هذه 
اقتصادية  لخطة  العريضة  الخطوط 
االعتبار  يف  تأخذ  النهوض  لتحقيق 

مقررات مؤمتر سيدر".
النازحني  قضية  اىل  عون  الرئيس  وتطرق 
لالمم  العام  االمني  مع  واثارها  السوريني، 

االخري  فاكد  غوترييس  انطونيو  املتحدة 
لجهة  اللبنانية  الدولة  توجه  مع  التالقي 
عرض  ارضهم.  اىل  يعودون  الذين  دعم 
عن   2014 عام  صادرة  خارطة  الرئيس 
لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية 
اعداد  "تطّور  تبني   ،UNHCR النازحني، 
النازحني  املسجلني من 25 الفا عام 2012 
خالل  اي   2014 عام  مليون  من  اكرث  اىل 
املتحدة  االمم  ان  اىل  سنتني فقط"، مشريا 
النازحني،  احصاء  2014 عن  عام  "توقفت 
بعد ذلك التاريخ تابع االمن العام اللبناين 
االعداد  ان  عىل  دلت  التي  االحصاءات 
قد تجاوزت منذ ذلك  الحني  حتى اليوم 
املليون ونصف مليون نازح". واكد موقف 

العودة  "تثبيت حق  اىل  الساعي  لبنان 

الرئيس عون: نرفض 
اي مشروع توطني سواء 

لنازح او الجئ

الرئيس عون: ندعو 
الى اكاديميا االنسان للتالقي 

والحوار في لبنان
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The boundaries, names, and designations used on this map 
do not imply official endorsement of the United Nations or UNHCR.

 All data used were the best available at the time of map production.
Data Sources:- Refugee population and location data by UNHCR as of 30 April 2014.

For more information on refugee data, contact Rana G. Ksaifi at ksaifi@unhcr.org
GIS and Mapping by UNHCR Lebanon. For further information on map, contact 

Jad Ghosn at ghosn@unhcr.org, Aung Thu WIN at 
wina@unhcr.org, James Léon-Dufour at leondufo@unhcr.org

SYRIA REFUGEE RESPONSE
LEBANON Time-series Syrian Refugees Registered by Cadastral in Lebanon
as of 30 April 2014

June 2012 June 2013 April 2014

Registered Refugees

! 1 - 500

! 501 - 2,500

! 2,501 - 8,000

! 8,001 - 15,000

! 15,001 - 33,523

480,51225,411Total No. of Refugees 1,044,898

25K 129K

480K

806K
1.04 Million

Jun 2012 Dec 2012 June 2013 Dec 2013 April 2014
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عدد 61 - تشرين األول 2018

للنازحني  واملستدامة  واآلمنة  الكرمية 
او  مامطلة  كل  والرافض  ارضهم،  اىل 
ربطه  او  الكياين،  امللف  هذا  يف  مقايضة 
سيأيت،  متى  معلوم  غري  سيايس  بحل 
سواء  توطني،  مرشوع  ألي  قطعا  الرافض 
بأي  الرتحيب  مسجال  لالجئ"،  أو  لنازح 
مبادرة تسعى اىل حل مسألة النزوح عىل 

غرار املبادرة الروسية.
من  البوصلة  تصويب  عون  الرئيس  واعاد 
الفلسطينية  القضية  عىل  الرتكيز  خالل 
من  "التي  املركزية  القضية  باعتبارها 
اىل  املرتكز  والشامل  العادل  الحل  دون 

يرئس وفد لبنان اىل اعامل الجمعية العمومية، وبدا اىل جانبه وزير الخارجية واملغرتبني جبان باسيل ورئيسة البعثة 
رئيس  ومستشارة  عيىس  غايب  واشنطن  يف  لبنان  وسفري  مدليل  آمال  الدكتورة  السفرية  نيويورك  يف  الدامئة  اللبنانية 

الجمهورية مرياي الهاشم.

تحدثت رئيسة البعثة اللبنانية الدامئة لدى االمم 
لـ"االمن  مدليل  امال  الدكتورة  السفرية  املتحدة 
الجمهورية وفد  ترؤس رئيس  اهمية  العام" عن 
لبنان اىل اعامل الجمعية العمومية لالمم املتحدة، 
فاعتبت الزيارة "مهمة جدا يف هذا التوقيت الذي 
تناقش فيه الجمعية العمومية قضايا اساسية جدا 
تطرح عىل املستوى الدويل، ال سيام قضايا الرشق 
االوسط. من هنا اهمية الحضور الشخيص لرئيس 
مسموعا،  لبنان  صوت  يكون  حتى  الجمهورية 
وهذا الذي حصل، النه خالل كل االجتامعات التي 
عقدها رئيس الجمهورية عمل عىل ايصال موقف 
لبنان من كل القضايا املطروحة من خالل العمل 

ايضا عىل حفظ مصالح لبنان".
وهل متكن الوفد الرئايس اللبناين من تحقيق خرق 
يف ملف النازحني السوريني، اكدت مدليل ان "هناك 
تفهام دوليا كبريا مللف النازحني السوريني يف لبنان 
لبنان  عىل  النازحني  بأن عبء  دويل  اقرار  وسط 
والدول املحيطة كبري جدا، والجميع عىل استعداد 
للمساعدة يف هذا امللف. ما يجري حاليا هو نقاش 
حول كيفية مساعدة لبنان، وعلينا االنتظار ليس 
لوقت طويال لرنى مثار االجتامعات التي عقدها 
الجانب اللبناين والطروحات التي قدمها وما هو 
صداها، بعد الصدى االيجايب الكبري الذي احدثته 
كلمة الرئيس عون وكذلك مواقف وزير الخاجية 
واملغرتبني جبان باسيل. الجميع يعلم ان لبنان ال 
ميكنه ان يتحمل املزيد من االعباء، وال احد يريد 
ان يحّمل لبنان اكرث مام يحتمل ماديا وال سياسيا 

وال اجتامعيا". 
حول  نظره  وجهة  لبنان  طرح  "بعدما  اضافت: 
فان  السوريني،  النازحني  ملف  معالجة  كيفية 

السفيرة مدللي: تفهم دولي كبير مللف النازحني في لبنان
الدول االعضاء يف االمم املتحدة ستدرس ما تم طرحه 
اكرث  ويتم بعدها مراجعات حول ما طرح، وهناك 
من محطة حول موضوع النازحني، حينها يتبني مدى 
كبري  بوضوح  عنه  عّب  الذي  لبنان  موقف  استجابة 

الرئيس عون". 
وكشفت مدليل ان تقديم رئيس الجمهورية خريطة 
اللبنانية  االرايض  السوريني عىل كل  النازحني  توزع 
"القى اهتامما دوليا داخل الجمعية العمومية، الن 
والخطري  الكبري  الحجم  اظهرت  املعروضة  الخريطة 

للمشكلة يف لبنان".
عن املسارات التي تعمل عليها بعثة لبنان يف االمم 
املتحدة، اوضحت انه منذ "بداية تويل مهاميت عىل 
رأس البعثة مطلع العامل الحايل حرصت عىل القيام 

بتطوير وتوسيع حضور لبنان عىل مثانية صعد:
العمل عىل ضامن  السالم، عب  ميدان حفظ  1- يف 
يف  العاملة  الدولية  الطوارئ  القوات  والية  متديد 
جنوب لبنان )يونيفيل( واعتامد ميزانيتها السنوية، 
وانضممت باسم لبنان اىل االعالن حول االلتزامات 

املشرتكة يف مجال عمليات حفظ السالم.
2- العناية الكبرية بقضية فلسطني وكل ما يتصل بها 
مجموعة  مفاوضات  يف  العربية  املجموعة  ومتثيل 

العمل الدولية املعنية بتمويل االونروا.
سفري  وزمييل  العامة  الجمعية  رئيس  عينني   -3
اتفاق  اىل  التوصل  مفاوضات  نقود  ليك  البتغال 
عاملي حول البيئة، وانضممنا اىل مجموعة اصدقاء 
املياه يف االمم املتحدة واىل مجموعة الحفاظ عىل 

املحيطات والبحار.
4- عىل الصعيد التكنولوجي، انضممنا اىل مجموعة 

الذكاء االصطناعي.
تنفيذ  عن  الوطني  لبنان  تقرير  تقديم  واكبنا   -5

املتحدة  االمم  لدى  الدامئة  اللبنانية  البعثة  رئيسة 
السفرية الدكتورة امال مدليل.

آلية  ضمن   2030 املستدامة  التنمية  اهداف 
االستعراض الطوعي الوطني.

6- شاركنا بشكل فعال يف املفاوضات التي امثرت 
الهجرة  حول  عاملي  اتفاق  مسودة  عىل  التوافق 

االمنة واملنتظمة.
اللبنانيني  مع  التواصل  يف  الجهود  كثفنا   -7
املختلفة،  واجهزتها  املتحدة  االمم  يف  العاملني 
هذه  يف  اللبنانيني  عدد  زيادة  اىل  وسنسعى 

املنظمة اذا امكن ذلك.
8- عززنا حضور لبنان يف كل املنتديات الخاصة 
الجمهورية  رئيس  ومبادرة  السالم،  بثقافة 
العمل عىل اعالن لبنان مركزا لحوار الحضارات 
واالديان واالعراق، يف اطار االمم املتحدة، خري 
تجسيد لرسالة لبنان النموذج الفريد يف التنوع 

والعيش املشرتك".
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مع  عقدها  لقاءات  بسلسلة  عون  ميشال  الرئيس  زيارة  حفلت 
املرصي  الرئيس  مع  ابرزها  كان  دولية  ومنظامت  وفود  رؤساء 
الثاين،  عبدالله  امللك  االردين  والعاهل  السييس،  الفتاح  عبد 
كوليندا  كرواتيا  ورئيسة  باشينيان،  نيكول  ارمينيا  وزراء  ورئيس 
كالجواليد،  كرييستي  استونيا  جمهورية  ورئيسة  كيتاروفيك، 
العام لالمم املتحدة  ايرينا سولبي، واالمني  الرنوج  ورئيس وزراء 
"اكادمييا  عن  دراسة  عون  الرئيس  سلمه  وقد  غوترييس  انطونيو 
التالقي والحوار"، وابلغه ان 50 الف نازح سوري عادوا اىل سوريا 
حتى االن، مبديا الخشية من ان يكون وراء وقف دعم االونروا 

للتوطني.  مخطط 

ابرز لقاءات رئيس الجمهورية

الرئيس ميشال عون مع نظريه املرصي عبدالفتاح السييس.

ومع االمني العام لالمم املتحدة انطونيو غوترييس.  ومع العاهل االردين امللك عبدالله الثاين.

القرارات الدولية تبقى املنطقة عىل فوهة 
املقاربات  "الن  االسف  عن  معّبا  بركان"، 
االوسط  الرشق  ملنطقة  الدولية  السياسية 
الصيف  وفيها  العدالة،  اىل  تفتقر  زالت  ال 
يجعل  ما  واحد،  سقف  تحت  والشتاء 
تعتب  التي  الدول  يف  الدميوقراطية  مفهوم 
شعوبنا.  لدى  شك  موضع  فيها  رائدة 
القضية الفلسطينية هي خري تجسيد لهذه 
معالجتها  يف  العدالة  فانعدام  الصورة، 
االوسط،  الرشق  يف  كثرية  حروبا  اشعل 
واوجد مقاومة لن تنتهي اال بانتفاء الظلم 

واحقاق الحق". 

االمن  مجلس  تصويت  عىل  مثاال  واعطى 
القدس  إعالن  ضد  العمومية  والجمعية 
التصويتني  نتائج  ورغم  الرسائيل،  عاصمة 

اللذين عكسا ارادة املجتمع الدويل.
لحوار  مركزا  جعله  لبنان  طلب  وطرح 
واالعراق  واالديان  والثقافات  الحضارات 
وقبلها  املتحدة،  االمم  عجزت  "بعدما 
وتحقيق  الحروب  منع  عن  االمم،  عصبة 
يف  خصوصا  الحق،  واحقاق  السالم 
اىل  يعود  االسباب   اهم  واحد  منطقتنا، 
تقوم  للسالم  عاملية  ثقافة  تكوين  عدم 
ومامرسة  املختلف  اآلخر  معرفة  عىل 

اىل  ملحة  الحاجة  هنا،  من  معا.  العيش 
الحوار، حوار االديان والثقافات واالعراق، 
دولية  ثقافية  مؤسسات  انشاء  واىل 
والسالم.  الحوار  ثقافة  نرش  يف  متخصصة 
لبنان، مبجتمعه التعددي الذي يعيش فيه 
ويتشاركون  معا  واملسلمون  املسيحيون 
خبات  من  يختزن  ومبا  واالدارة،  الحكم 
ومبا  االرض،  بقاع  كل  املنترشين يف  ابنائه 
وثقافات  حضارات  عصارة  من  يشكل 
منوذجاً  يعتب  العصور،  مر  عىل  عاشها 
القيم،  لنرش هذه  اكادمييا دولية  لتأسيس 

"اكادمييا االنسان للتالقي والحوار".
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الدامئة  اللبنانية  البعثة  رئيسة  اقامته  الذي  االستقبال  حفل  يف 
لبنان  وسفري  مدليل  امال  الدكتورة  السفرية  املتحدة  االمم  لدى 
اللبنانية من الواليات االمريكية  لدى واشنطن غايب عيىس للجالية 
رشف  عىل  نيويورك،  يف   park avenue  583 قاعة  يف  املختلفة 
ناديا عون، يف حضور  السيدة  االوىل  واللبنانية  الجمهورية  رئيس 
اعضاء الوفد اللبناين، خاطب الرئيس عون ابناء الجالية بالقول ان 
االصالحات التي يشهدها لبنان عىل الصعد كلها "من اجل طأمنة 
عىل  يعتادون  الناس  جعل  وبدء  بلدهم  مستقبل  اىل  اللبنانيني 
التي  السلبية  الشائعات  واالبتعاد عن  تقليدية،  امور جديدة غري 

تتناول اشخاصاً والحالة العامة دون التحيل بروح املسؤولية".
ولفت اىل ان "البعض يستغل الحرية التي يتمتع بها لبنان من اجل 
تحويلها اىل شتيمة من دون افق، وهي آفة جديدة نحاول وضع حد 
عن  بشعة  سلبية  تعطي صورة  النها  الثقافية،  الرتبية  من خالل  لها 
الرتويج  عىل  توافق  ال  اللبنانيني  من  الساحقة  االكرثية  فيام  البلد، 
لهذه الصورة التي تصل اىل الخارج عب مواقع التواصل االجتامعي".

وقال: "لقد متكنا من تحرير لبنان من التبعية، رغم وجود شوائب 
من  نابعة  املتحدة  االمم  يف  وكلمته  مستقل  وهو  البعض.  لدى 
صلب امياننا وتفكرينا كلبنانيني، وال تتبع احدا. وهذا ما سمح لنا 
تتبلور  وبأن  للوطن  واخالص  بشجاعة  الدولية  املؤمترات  بدخول 
عليها  بنينا  ركيزة  ستكون  التي  الحقيقية  اللبنانية  الشخصية 
الطالق مبادرة "االكادمييا الدولية للتالقي والحوار"، وهناك قبول 
التنفيذ  بدأنا مرحلة  نكون قد  ان  املتحدة، وآمل يف  االمم  لها يف 

اعتبارا من السنة املقبلة."
النازحني،  استضافتنا  عىل  بشكرنا  "تكتفي  الدول  ان  عىل  وشدد 
استقبال  عب  لبنان  عىل  العبء  لتخفيف  مبادرة  بأي  تقوم  وال 
جزء منهم"، وقال ان "هناك جرمية ثانية ترتكب يف حق لبنان، 
الوطني  االتفاق  امنا  السيايس  االختالف  يجسد  الذي  البلد  هذا 
اللبنانيني  وعي  بفضل  وهذا  داخلية،  حرب  نشوب  جّنبه  الذي 
ويلتقون  الوطنية،  القواعد  عن  الخروج  دون  يختلفون  الذين 

عىل حب الوطن".

الجالية اللبنانية

رئيس الجمهورية يخاطب الجالية اللبنانية يف الواليات املتحدة.
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اىل  لبناين  لرئيس  االوىل  الزيارة  هي 
البملان االورويب. اهميتها تكمن يف حلول 
ضيف  عون  ميشال  الجمهورية  رئيس 
االورويب  البملان  اعامل  افتتاح  رشف يف 

يف دورته االوىل لعام 2018 - 2019

حرضت العالقات االوروبية - اللبنانية بقوة خالل 
الربملان  الجمهورية ميشال عون اىل  زيارة رئيس 
االورويب يف 11 ايلول، اذ فتحت افاقا جديدة ثبتت 
صعيد  عىل  االوروبية  املعادالت  يف  لبنان  موقع 

الرشق االوسط.  
الزيارة واهمية تطوير  ابعاد هذه  للحديث عن 
"االمن  التقت  االورويب،  االتحاد  مع  العالقات 
العام" عضو الوفد الرسمي سفري لبنان لدى بلجيكا 
واالتحاد االورويب فادي الحاج عيل الذي رشح ما 

حملته الزيارة من عناوين. 

رئيس  زيارة  اكتسبتها  التي  االهمية  ما   ■
الجمهورية اىل الربملان االورويب واستقباله كضيف 

رشف؟ 
لرئيس  نوعها  من  الفريدة  الزيارة،  تعترب   □
جمهورية لبنان للربملان االورويب، تاريخية بجميع 
معاين الكلمة، النها تحمل يف طياتها بعدا سياسيا 
اىل  لبناين  جمهورية  لرئيس  اوىل  زيارة  ورمزيا. 
الرصح الربملاين االهم يف اوروبا، الذي يجمع وميثل 
والذي  قبته،  تحت  االوروبية  التناقضات  جميع 
استقبل ويستقبل العديد من الشخصيات العاملية 
والدولية من داخل االتحاد االورويب وخارجه اللقاء 
كلمة. هذه املناسبة مهمة جدا وتكريم كبري مينح 
القاء  اىل  تدعى  دولية  او  اوروبية  لكل شخصية 
كلمة تحت قبته. من هنا تطلع النواب االوروبيون 
اىل كلمة الرئيس اللبناين الذي ميثل ويتكلم اليوم 
ليس فقط باسم لبنان، بل باسم كل الدول العربية 

الرئيس عون خاطب البرملان األوروبي:
إيصال رسالة لبنان في الحّرية والتنوع

والرشق االوسط يف معاناتها مع االزمات املختلفة 
عصفت  التي  الحروب  وتداعيات  الالجئني،  مثل 
"داعش"  لتنظيم  التدمريي  واالثر  بها،  وتعصف 
االرهايب، والتناقضات يف سياسات الدول االقليمية 
االرسائييل،   - العريب  والرصاع  املنطقة،  الكربى يف 
االمريكية،  القرارات  واحادية  الحل  فرص  وتراجع 
وتزايد النفوذ الرويس، والتي ال تزال تتخبط فيها 

منذ 2011 حتى اليوم.  

الرئيس عون كضيف رشف  ■ ماذا يعني دعوة 
اللقاء كلمة امام الربملان االورويب؟

كانت  تاياين  انطونيو  االورويب  الربملان  رئيس   □
له لفتة خاصة تجاه رئيس الجمهورية اللبنانية، 
وهو الذي عمل مراسال صحافيا الحدى الوسائل 
تعايش  كنموذج  به  واعجب  لبنان،  يف  االعالمية 
وكدولة غنية بالرتاث والحضارة. لذا اراد ان يعطي 
للبنان ما يستحق من خالل اعطاء الرئيس عون 
شعوب  ممثيل  اىل  لبنان  رسالة  ايصال  امكان 
االتحاد االورويب، يف يوم مميز هو تاريخ انعقاد 

الدورة النيابية الذي يأيت عشية خطاب االتحاد. 

■ كيف ترشح اهمية االتحاد االورويب يف قضايا 
السوريني  النازحني  قضيتي  خصوصا  املنطقة، 

والالجئني الفلسطينيني؟
وايران  املنطقة  االورويب دور مهم يف  لالتحاد   □
قام مببادرات  وافريقيا، حيث  املغرب  اىل  وصوال 
وسياسة  التاريخية  العالقات  عىل  معتمدا  عدة 

اىل   ،2003 عام  من  بدءا  اطلقها  التي  الجوار 
دوره االقتصادي كونه رشيكا تجاريا اوال للعديد 
للمساعدات  مانح  واكرب  املنطقة،  يف  الدول  من 
االورويب  االتحاد  رعى  هكذا  منطقتنا.  دول  اىل 
االستقرار  تعزيز  اجل  من  ايران  مع  مفاوضات 
اسلحة  انتشار  من  والحد  املنطقة،  يف  واالمن 
الدمار الشامل، ويقوم مببادرات سياسية عدة يف 
ليبيا وكذلك يف اليمن، وكان له ايضا دور اسايس يف 
املساعدات االنسانية التي قدمها اىل دول الجوار 
وايضا  اليها،  الالجئني  تدفق  اىل  بالنظر  السوري، 
اىل دول  اجل حرص دخول هؤالء من دولنا  من 
االتحاد االورويب كام حصل يف صيف 2015 وقلب 
نفسها.  االتحاد  دول  يف  املعادالت  من  العديد 
والهجرة  بالالجئني  املتعلقة  القضايا  فان  لذلك، 
استحوذت عىل اهتامم العديد من اجهزة االتحاد 
مواضيع  يف  للبحث  قمة  فعقدت  ومفوضياته، 
 .2018 حزيران  و29   28 يف  بروكسل  يف  الهجرة 
يف  واملنطقة  سوريا  مستقبل  دعم  مؤمتر  سبقها 
الذي   ،2 بروكسل  مبؤمتر  املعروف  نيسان،   25
حرضه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عىل 
رأس وفد وزاري كبري، واقرت فيه تعهدات مببالغ 
فيه  للبنان  كانت  اورو  مليارات  الثالثة  تفوق 
حصة وازنة، فيام اوروبا او االتحاد االورويب الذي 
يتابع مبادرات املبعوث االممي اىل سوريا ستيفان 
دوميستورا، ال يزال ينأى بنفسه عن الدخول يف 
طروحات اعادة اعامر سوريا، عىل اعتبار انه لن 
يساهم فيها ما مل تحصل عملية حل سيايس فيها. 

الحدث
داود رمال

aborami20@hotmail.com

رئيس الجمهورية ميشال عون يخاطب البملان االورويب.
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وتشغيل  غوث  وكالة  االورويب  االتحاد  ينس  مل 
القضية  وال  )االونروا(  الفلسطينيني  الالجئني 
الفلسطينية، حيث تم نقل السفارة االمريكية اىل 
عاصمة  بها  املتحدة  الواليات  واعرتاف  القدس 
للكيان االرسائييل. فهو انتقد الترصفات االمريكية 
حيال تقليص وقطع مساهامتها لالونروا، وكذلك 
نقل السفارة، وقدم مساهامت مبا يفوق خمسني 
مليون اورو اىل االونروا كتعويض، ودعا ايضا اىل 
توسيع رقعة املساعدات الدولية لالونروا لتشمل 
الصني وروسيا باعتبار انهام ال يساهامن اال بجزء 

يسري من املساعدات.

■ كيف تنظر اىل العالقات السياسية والعسكرية 
واالمنية بني لبنان واالتحاد االورويب؟

□ ال بد يف سياق مقاربة هذا املوضوع من تقييم 
سياسة الجوار واستفادة لبنان منها. اذ انضم لبنان 
اىل سياسة الجوار عام 2004، وباتت لديه يف هذا 
 .Partner Country السياق صفة دولة رشيكة
كام يربطه باالتحاد االورويب اتفاق رشاكة موقع 
 .)2006 عام  التنفيذ  حيز  )دخل   2002 عام 
مواقف االتحاد االورويب من املواضيع السياسية 
الداخلية، تبلورت بشكل خاص يف الخالصات عن 
لبنان التي اقرها مجلس وزراء الخارجية االورويب 

يف عام 2017:

1- التزام سيادة لبنان واستقالله وسالمة اراضيه.
2- الرتحيب بانتخاب العامد ميشال عون رئيسا 
الوطنية  الوحدة  حكومة  وبتشكيل  للجمهورية 
برئاسة الرئيس سعد الحريري، واعتبار االستحقاقني 
اللبناين  التوافق  خطوة مهمة يف سبيل استكامل 
حول االستحقاقات السياسية املقبلة، والتي افضت 
بشكل   2017 عام  النيابية  االنتخابات  اجراء  اىل 
السياسية  التحديات  ومواجهة  وشفاف،  سلس 

واالمنية واالقتصادية واالجتامعية.
3- اعتبار ان النموذج اللبناين القائم عىل الحرية 
املنطقة  اىل  بالنسبة  اهمية  يحمل  والتنوع 

وتتوجب حاميته. 
4- تاكيد اهمية االستمرار بالتزام سياسة االبتعاد 

من االزمات االقليمية، متاشيا مع اعالن بعبدا.
5- تأكيد اهمية االلتزام الكامل باملوجبات الدولية، 
مبا فيها القرارات 1559 - 1680 - 1701 و 1757 

ودعم مهمة الجيش اللبناين واليونيفيل. 
القانونية  الحامية  توفري  عىل  لبنان  تشجيع   -6

للنازحني السوريني.
مجال  يف  باملساعدة  االورويب  االتحاد  يقوم   -7
اسرتاتيجيا  وضع  يف  السيام  االرهاب،  مكافحة 

وطنية ملكافحة االرهاب.
8- شارك االتحاد االورويب يف تنظيم بعثة مراقبة 

اوروبية لالنتخابات الترشيعية. 

القوى  سائر  مع  العالقات  اىل  بالنسبة   -9
السياسية اللبنانية، ابقاء قنوات االتصال السيايس 
حني  )يف  السياسية  القوى  سائر  مع  مفتوحة 
لديها عالقات سياسية  الدول االعضاء  ان بعض 
مقطوعة مع بعض القوى السياسية، وهذا مثال 
عىل التاميز بني مواقف االتحاد ومواقف بعض 
الدول االعضاء، وكذلك عىل توزيع االدوار التي 

تعمد اليه احيانا الدول االعضاء(.
االزمة  من  لبنان  موقف  اىل  بالنسبة   -10
وتجنيبه  بالنفس  النأي  سياسة  دعم  السورية، 

تداعيات االزمة.

سفري لبنان لدى بلجيكا واالتحاد االورويب فادي الحاج عيل.

ابرز ما طرحه الرئيس ميشال عون يف خالل زيارته اىل البملان االورويب:
• قوة الربملان االورويب، هذا الرصح الدميوقراطي، تكمن يف بناء السالم 
الحقيقي يف القارة االوروبية وانتفاء نزعة الحرب لحل املشكالت واقتناع 
الدول والشعوب بان قوتها ومصالحها وازدهارها،  مجموعة كبرية من 

هي يف وحدتها ال يف النزاع بينها، ويف مشاركتها قيم الدميوقراطية.
املبادئ  تطبيق  اىل  والعودة  املتبادل  واالحرتام  الحوار  يجد يف  لبنان   •
العاملية لحقوق االنسان واملجموعات والدول، سبيال اىل تبيد محركات 
مشتعال  اتونا  منطقتنا  من  جعلت  التي  والتطرف،  والحروب  العنف 

بالكراهية والخوف واالضطرابات.
عليها  التي نشأت  باالسس  اكرث متسكا  يجعلنا  اليوم،  بنا  ما يحوط   •
من  الرغم  عىل  الذي،  الدميوقراطي  النظام  رأسها  وعىل  لبنان،  دولة 
بعض الشوائب التي ما زالت تعرتيه، التقت حوله مكونات الشعب 
اللبناين، وعكس يف جوهره رسالة لبنان، بلدا للتعايش والتنوع والغنى 

الحضاري والثقايف. 
االخر.  للتطرف ورفض  بيئة حاضنة  ليس  بطبيعته  اللبناين  املجتمع   •
من  جزء  هو  االختالف  وحق  والرأي  والتعبري  املعتقد  حرية  احرتام 

اللبنانيني. ثقافة 

من  طلبناه  ما  لتحقيق  االوروبية  الدول  من  خاص  دعم  يف  آمل   •
مختلف  بني  للحوار  دامئا  مركزا  لبنان  بجعل  املتحدة  االمم  منب  عىل 

الحضارات والديانات واالعراق.
علينا.  ثقال  الجوار  دول  حروب  تداعيات  اكرث  من  السوري  النزوح   •
مؤمتر  يف  اتخذت خصوصا  التي  املادي  الدعم  قرارات  بتفعيل  اطالب 
واملتعلق  الختامي،  بيانه  يف  جاء  ما  بعض  عن  تحفظنا  برغم  بروكسل 
السيايس،  بالحل  وربطها  للنازحني  الطوعية  العودة  مبسألة  خصوصا 

وانخراطهم يف سوق العمل يف الدول التي نزحوا اليها.
• ان لبنان يسعى اىل تأمني العودة الكرمية واالمنة للنازحني اىل ديارهم، 
ويرفض اي مامطلة يف هذا الشأن، ويؤيد كل دعم لحل مسألة النزوح 
السوري املكثف اىل اراضيه، عىل غرار املبادرة الروسية، ويرفض ربطها 

بالحل السيايس الذي قد يطول امده.
• ان الشعب الفلسطيني اليزال منذ العام 1948 يعيش يف املخيامت يف 
دول الشتات، وخصوصا يف لبنان، يف انتظار الحل السيايس وتنفيذ القرار 
194، وها هي مالمح هذا الحل بدات تظهر بعد 70 عاما من االنتظار 
منبئة مبرشوع التوطني، واملجتمع الدويل كانه يعتمد سياسة وهب ما 

ال ميلك ملن ال يستحق.

بلد التعايش
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بعد غياب 13 سنة عنها، عاد اييل فرزيل اىل الندوة النيابية، وهو كان شغل هذا املوقع ايضا 13 سنة. عاد ايضا اىل املنصب 
الذي شغله نائبا لرئيس املجلس ما بني عامي 1992 و2005

باكرثية  النواب  لرئيس مجلس  نائبا  انتخب 
80 صوتا، يف مقابل 32 صوتا ملنافسه نائب 
النائب  اللبنانية  القوات  كتلة  مرشح  عاليه 
انيس نصار، ووجدت يف صندوقة التصويت 

8 اوراق بيض وورقتان ملغيتان.
انقطاع  بعد  النجمة  ساحة  اىل  بعودته 
بورشة  فرزيل  اييل  النائب  وعد  طويل، 
بدأت  الجديد  للمجلس  كربى  ترشيعية 
النيابية،  للجان  مكثفة  بجلسات  تباشريها 
تشكيل  تنتظر  مل  وهي  ومشرتكة،  منفردة 
عملها، عىل  تبارش  الجديدة حتى  الحكومة 
الرغم من ان الجلسات العامة متوقفة اكرث 

من ثالثة اشهر.  
نائبا   ،1991 عام  الربملان  اىل  فرزيل  دخل 
دائرة  يف  االرثوذكيس  املقعد  عن  معينا 
الطائف  اتفاق  بعد  ما  مرحلة  يف  زحلة، 
مللء الشغور يف مقاعد املجلس، وكان نجم 
عن تعذر اجراء انتخابات نيابية عامة ابان 
دائرة  عن  نائبا  انتخب  ثم  الحرب.  سني 
عام  انتخابات  يف  راشيا  ـ  الغريب  البقاع 
خالل  توىل   .2005 عام  حتى  وتباعا   1992
املجلس  رئيس  نائب  منصب  الحقبة  تلك 
ثالث دورات متتالية، وُعنّي وزيرا لالعالم يف 
حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي يف عهد 
 ،2004 عام  لحود  اميل  الجمهورية  رئيس 
 2005 عام  من  النيابية  الندوة  عن  وغاب 
نائبا  انتخابه  اعيد  عندما   2018 عام  حتى 
عن دائرة البقاع الغريب ـ راشيا يف انتخابات 

6 ايار وفق قانون النسبية.
مريرة.  طويلة  السيايس  العمل  يف  سريته 
عام  الزحلية"  "الجبهة  والدة  يف  ساهم  
النائب  اليه  وضمت  رئاستها،  وتوىل   1986
من  وعددا  هراوي  خليل  االسبق  والوزير 
تعرض  العام.  الحقل  يف  الزحليني  الناشطني 
سيدة  كنيسة  تفجري  اثر  اغتيال  ملحاولة 

عاد إلى مجلس النواب بعد غياب 13 سنة
فرزلي: تصحيح خطأ تاريخي أعادني إلى النيابة

غاصب مختار

مجتمعا  وكان   ،1986 عام  زحلة  يف  النجاة 
والوزير  حبيقة  اييل  الراحل  الوزير  مع 
خليل هراوي واملطران اندره حداد. اصيب 
عمله  مواصلة  من  متنعه  مل  بالغة  اصابات 
عىل  عمل  شفائه.  بعد  والنيايب  السيايس 
سوريا  بني  وسيطا  زحلة  اهل  معاناة  انهاء 
عىل  تسيطر  كانت  التي  السياسية  والقوى 

املدينة يف الثامنينات.
كام  الربملان  خارج  وهو  لفرزيل،  يشهد 
 - يزال  وال   - كان  انه  داخله،  يف  وهو 
تقريب  يف  املساهم  الوسيط  دور  يلعب 
السياسيني  االطراف  بني  النظر  وجهات  يف 
الذين يختلفون عىل هذا املوضوع او ذاك، 
ما  يف  االفرقاء  لتالقي  حثيثة  مبساع  ويقوم 
بينهم. كذلك ينشط يف العثور عىل معالجة 
كام  معقدة،  اجرائية  او  وطنية  مشكالت 
حول  الطويلة  املشاورات  اثناء  يف  فعل 
لالنتخابات  جديد  قانون  عىل  االتفاق 
النيابية. وهو ما زال متمسكا مبوقفه حول 
الطوائف  كل  متثل  صيغة  ايجاد  رضورة 
الخاصة،  وبقوتها  بعدالة  السياسية  والقوى 
اىل  للوصول  االخرين  قوى  عىل  االتكال  ال 
وان  التمثيل،  حسن  لضامن  وذلك  الربملان، 
حول  النظر  وجهة  يف  البعض  مع  اختلف 

هذا املوضوع. 
الربملانية  العام" حاورته عن تجربته  "االمن 
والية  اىل  يحمل  وماذا  القدمية،   - الجديدة 
حامل  وهو   ،2022 سنة  اىل  متتد  جديدة 
السلطات  ترتيب  4 يف  الرقم  السيارة  لوحة 
الدستورية، ما يجعل منصبه منصبا سياسيا 

وبرملانيا وبروتوكوليا ورشيكا يف السلطة.

■ ماذا تغري لديك عىل الصعيدين الشخيص 
اىل  عودتك  1991 حتى  عام  من  والسيايس 

الربملان بعد غياب 13 سنة؟

يب  يتعلق  ال  تاريخي  خطأ  حصل   □
يف  العام  السيايس  بالوضع  بل  شخصيا، 
كان  الذي  الواقع  انهار  حيث  البالد، 
لبنان،  تعرض  فقد   .2005 عام  قبل  قامئا 
كبري  استهداف  اىل  برمتها،  املنطقة  كام 
الشهيد  الرئيس  اغتيال  مع  بدأ  ورئييس 
املؤمرات  فشلت  عندما  الحريري.  رفيق 
الرغم  عىل  حددتها،  التي  باالستهدافات 
املؤامرة  اهداف  بعض  تحقق  انه  من 
لقمة  وجعلها  العربية  االمة  تدمري  واقلها 
سائغة اذا استطاعوا اىل ذلك سبيال. عندما 
قانون  عىل  االتفاق  وجرى  االمور  تغريت 
عدنا  النسبية،  عىل  قائم  لالنتخاب  جديد 
الحقا  اصبح  ويك  منتخبا  نائبا  الربملان  اىل 

نائبا لرئيس مجلس النواب.

الالحقة  السياسية  التغريات  ان  يعني   ■
هي التي اعادتكم اىل الربملان؟

الذي  التاريخي  الخطأ  صححت  نعم،   □
يف  قوى  موازين  انتاج  عرب  وذلك  حصل 
بسبب   2005 العام  يف  اىت  نيايب  مجلس 
قانون ما يعتربونه قانون الوصاية، وبسبب 
كان  الحريري.  رفيق  الشهيد  الرئيس  دم 
بنسبة  املسيحيني  للنواب  استيالد  هناك 
35 نائبا يف كنف املكونات االخرى. عندما 
جديد، صحح  انتخاب  قانون  هناك  اصبح 
التمثيل النيايب وبالتايل صحح متثيل املكون 

املسيحي.

■ مقارنة بني منصبي نائب رئيس املجلس 
النيايب ونائب رئيس الحكومة، ايهام تفضل 

وما الفارق؟
□ طبعا افضل نيابة رئيس املجلس. قبل ان 
رئيس  نائب  منصب  لها طرح عيل  اترشح 
لبنان  "تكتل  رئيس  قبل  من  الحكومة 

مقابلة
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جربان  الوزير  اليه  انتمي  الذي  القوي" 
وقاطعا،  مطلقا  رفضا  فرفضت  باسيل، 
ومتسكت بنيابة رئاسة املجلس النيايب، اوال 
الين احمل ثقافة برملانية، وثانيا الن نيابة 
دستورية  نيابة  النيايب هي  املجلس  رئاسة 
وترتأس  القانون،  يف  عليها  منصوص 
النيابية  اللجان  عمليا وخصوصا  الجلسات 
هناك  يكون  عندما  والسيام  املشرتكة، 
تعاون بيني وبني رئيس املجلس وهو االن 
الرئيس نبيه بري الذي تكونت بيني وبينه 
وحدة حال اىل درجة ان سامحه يجعلني 
املجلس عمليا  رئاسة  انني جزء من  اشعر 

وفعليا.

■ ماذا تحمل من افكار واقرتاحات للوالية 
للمجلس؟ الحالية 

شخصية  انا  افكار،  مجرد  هناك  ليس   □
برملانية وثقافتي ثقافة برملانية، ولدينا نية 
اجتامع  اثناء  يف  املجلس  رئيس  عنها  عرّب 
التقليدية  الزيارة  املجلس يف  هيئة مكتب 

املجلس  لرئيس  كان  الجمهورية.  لرئيس 
وانا  باسمه،  وينطق  املجلس  ميثل  الذي 
فيها  قال  مداخلة  له،  وتابع  منه  جزء 
ان  نريد  "نحن  حرفيا:  الجمهورية  لرئيس 
يكون هذا املجلس ورشة ترشيعية شبيهة 
بورشة املجلس عام 1992". هكذا سنكون 
املجلس  يحافظ  ان  يف  وآمل  الله،  باذن 
وجهة  اما  والترشيعي.  الرقايب  دوره  عىل 
محاوالت  مثة  ان  فهي  الشخصية،  نظري 
النيابية  االنتخابات  نتائج  الجهاض  قامئة 
الخريطة  اىل  تيسء  حكومة  تشكيل  عرب 
وعرب  االنتخابات،  انتجتها  التي  الربملانية 
للمجلس  الرقايب  الدور  الغاء  محاولة 
النيايب. آمل يف ان ال تنجح هذه املحاوالت، 
بالرقابة  النيايب  املجلس  دور  يكون  فهنا 

واملحاسبة بكل ما تحمل الكلمة.

نائب رئيس 
مجلس 

النواب اييل 
فرزيل.

املساءلة واملحاسبة 
تتطلبان حكومة تحكم 

واقلية تعارض

مساعي التقريب 
بني كل االطراف اقوم 

بها بال تردد
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الجديد  املجلس  عمل  تتصور  كيف   ■
من  االنتخابات،  افرزته  ما  ضوء  يف  اذن 
الكتل  بني  والتكامل  االنتاجية  حيث 

التوجهات؟  املختلفة  النيابية 
ترشيعية.  ورشة  هناك  ستكون  قلنا   □
املجلس،  عمل  النطالق  االول  اليوم  منذ 
لجنة  عملها،  النيابية  اللجان  بدأت 
االدارة  ولجنة  الرتبية  ولجنة  االشغال 
اما  اسبوع.  كل  تجتمع  وسواها  والعدل 
وهي  حرج،  وال  فحدث  املشرتكة  اللجان 
عدد  ارباع  ثالثة  اي  نائبا،   70 نحو  تضم 
انجاز  عىل  تعمل  وهي  املجلس،  نواب 
يف  كام  املطروحة  الجديدة  املشاريع 
اثنتي  او  عرش  منذ  القدمية  املشاريع 
حتى  انتهينا  بتها.  بدأنا  وقد  سنة،  عرشة 
صدد  يف  ونحن  مشاريع  اربعة  من  االن 
املتبقية.  املشاريع  من  قريبا  االنتهاء 
الورشة  انجز  بانه  سيتباهى  املجلس  هذا 
كل  انجازه  خالل  من  كاملة  الترشيعية 

العالقة. املشاريع 

واملحاسبة  املساءلة  تفعيل  تتوقع  ■ هل 
يف هذا املجلس، علام ان كل الكتل تقريبا 

ستكون مشاركة يف الحكومة؟
□ وجهة نظري الشخصية انه اذا مل تكن 
هناك حكومة اكرثية تحكم واقلية تعارض 
الرغم من  لن تكون هناك محاسبة. عىل 
يف  االعرتاضية  الكلمة  هناك  تبقى  ذلك، 
او  النائب  عليها هذا  يقدم  التي  املجلس 
قيمتها ولها شأنها وتاثريها وقد  لها  ذاك، 
تقّوم الكثري من االعوجاج. يف مجلس عام 
الدكتور  الرئيس  كتلة  هناك  كانت   1993
واكيم  نجاح  والنواب  الحص  سليم 
الخطيب  وزاهر  لحود  نسيب  والراحل 
وقالوا  اعرتاضية  كتلة  شكلوا  وسواهم، 
كلمتهم وصححت هذه الكتلة الكثري من 
االرتكابات. اذا مل تكن املعارضة موجودة 
يف النظام الدميوقراطي، يجب العمل عىل 
او  اكرثية  حكومة  تشكيل  ينبغي  خلقها. 
فريسة  البلد  يبقى  ان  يجوز  فال  اقلية، 
اجهاض  تريد  التي  الخارجية  االهداف 
نتائج االنتخابات النيابية واجهاض العهد. 
لذلك نحن نؤكد عىل دور مجلس النواب 

وجود  ان  وبخاصة  والترشيعي،  الرقايب 
الحكومة يعطل  النيابية داخل  الكتل  كل 
الحكومة  فتصبح  للمجلس  الرقايب  العمل 
هناك  تكون  كيف  مصغرا.  نواب  مجلس 
رقابة اذا مل تكن هناك معارضة يف مجلس 
النواب؟ ال ميكن ان اتصور مجلس النواب 

من دون معارضة. ثقافته الرقابية مسألة 
بامتياز. دستورية 

املوفِّق  او  الوسيط  دور  لعبت  لطاملا   ■
هل  املختلفني.  السياسيني  االطراف  بني 
ستستمر يف لعب هذا الدور بعد عودتك 

اىل الربملان وضمن كتلة كبرية ووازنة؟
الوسيط.  دور  عن  الكالم  من  دعنا   □
اسد  ان  ميكن  ساحة  او  مكان  كل  يف  انا 
ثغرة فيها، اقوم بذلك من دون اي تردد. 
كل  نظر  وجهات  بني  للتقريب  املساعي 
بها  اقوم  استثناء  بال  السياسيني  االطراف 
اختالف  اي  يحصل  عندما  تردد  بال  ايضا 
تقريب  يف  فعلت  كام  متاما  خالف،  او 
وجهات النظر بني الرئيس نبيه بري وبني 
جربان  الوزير  الحر  الوطني  التيار  رئيس 
بها االن، لكنني ال  اقوم  امور  باسيل. مثة 

احب ان افصح عنها قبل اوانها.

اذا لم تكن املعارضة 
موجودة في النظام 

الديموقراطي يجب خلقها

الورشة التشريعية 
قائمة وسننتهي من اقرار 

املشاريع

للكلمة االعرتاضية للنواب تأثريها يف تصحيح االعوجاج.

لبنان | أستراليا | المملكة المتحدة | ألمانيا | سلطنة عمان | قبرص | ا	مارات العربية المتحدة | نيجيريا |  غانا

70 فرعًا في لبنان
16 فرعًا في أستراليا

3 فروع في أوروبا
5 فروع في سلطنة عمان

3 مكاتب تمثيلية 

نذهب بعيداً لنوّفر لكم تجربة مصرفية فريدة 
بنك بيروت معكم إلى أبعد حدود.
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لبنان | أستراليا | المملكة المتحدة | ألمانيا | سلطنة عمان | قبرص | ا	مارات العربية المتحدة | نيجيريا |  غانا

70 فرعًا في لبنان
16 فرعًا في أستراليا

3 فروع في أوروبا
5 فروع في سلطنة عمان

3 مكاتب تمثيلية 

نذهب بعيداً لنوّفر لكم تجربة مصرفية فريدة 
بنك بيروت معكم إلى أبعد حدود.
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تحقيق
رضوان عقيل

نجح مجلس النواب يف اعادة الروح اىل ساحة النجمة، وخوض غامر الترشيع يف جلسة عامة عقدت للمرة االوىل بعد االنتخابات، 
يف انتظار تأليف الحكومة ليكتمل عنقود السلطات الدستورية وتستقيم الحياة السياسية يف البلد، السيام ان جملة من القوانني 

واملشاريع االمنائية واالقتصادية واالتفاقات تحتاج اىل التنفيذ عىل االرض، بدال من االستمرار يف مسلسل التعطيل 

يتحدث  بري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  كان 
باطمئنان قبل انعقاد الجلسة الترشيعية يف 24 
ايلول و25 منه، مستندا اىل الدستور اوال، فضال عن 
االتصاالت التي سبقت هذا املوعد واملشاورات 
التي اجراها يف هذا الشأن مع رئيس الجمهورية 
الحريري.  سعد  املكلف  والرئيس  عون  ميشال 
علام ان اصواتا يف محيط تيار املستقبل، اضافة 
اىل عدد من الشخصيات، مل تكن تؤيد حصول 
هذا الترشيع يف ظل حكومة مستقيلة. املطلوب 
السياسية  والقوى  الكتل  جميع  تفرغ  رأيها  يف 
للحض والعمل عىل تأليف الحكومة اليوم قبل 

غد، وعدم هدر كل هذه االيام واالشهر. 
مل تصدر هذه االصوات اىل العلن حيال الجلسة، 
وان كان قصدها رضورة السعي رسيعا اىل تأليف 
الحكومة والترشيع يف ظل مجلس وزراء طبيعي. 
الترشيع،  عند صدور االشارة من االقطاب نحو 
حرض الجميع اىل القاعة العامة التي استعادت 

حيوية فقدتها يف سنوات الدورة السابقة. 
يجمع كثريون عىل مسألة انه حتى لو مل تتألف 
من  مثة  اكرث.  املجلس  تفعيل  ينبغي  الحكومة، 
يدعو اىل التمييز يف الترشيع عند حصول الشغور 
رأس  عىل  رئيس  ووجود  الجمهورية  رئاسة  يف 
حكومة ترصيف االعامل، وان رئيس الجمهورية 
رد  حق  اعطي  طاملا  الترشيع  يف  رشيك  هو 

القوانني.
عىل رغم مرشوعية تلك الجلسة، اال ان السبب 
اىل  النيابية  وكتلته  الحريري  دفع  الذي  االول 
اجل  الخارج من  من  املالية  القروض  الحضور، 
االطمئنان  بعد  سيدر.  مؤمتر  مسار  تحصني 
تكتل  واعضاء   نوابه  انسحب  اقرارها،  عىل 
الثاين،  اليوم  الجمهورية القوية من الجلسة يف 
االعامل  جدول  خارج  من  الطلب  تم  عندما 
مناقشة تطوير مرفأ طرابلس وتوفري اعتامدات 
الدوية الرسطان، االمر الذي حمل بري عىل رفع 

جدل دستوري وسياسي لم يمنع انعقاد أولى جلسات البرلمان
تكريس "تشريع الضرورة" بني الحاجة والواقع

الجلسة بسبب انسحاب كتلتني اساسيتني، علام 
ان 67 نائبا كانوا ال يزالون يف القاعة.

كان من الواضح ان تسوية ما حصلت وساهمت 
وعدم  الترشيع  تأييد  بني  الجلسة  انعقاد  يف 
االعرتاض عليه، رشط ان تكون البنود املطروحة 
تخص مشاريع يتم العمل عىل اقرارها وتثبيتها 
وخصوصا ما يتعلق بسيدر وتتالقى مع خطته 
االقتصادية، حيث تبني ان رضوراته ساهمت يف 
التئام الجلسة. يخىش هذا الفريق من تكريس 

تتعلق  التي  غري  اخرى  قوانني  اقرار  هو  عرف 
بسيدر، ويتكرر هذا املشهد من الترشيع. االمر 

الذي ال يستطيعون الخروج منه يف املستقبل. 
بارزة،  الجلسة معارضة  انعقاد  يلق  مل  من هنا 
كان  وان  اصيلة،  دون وجود حكومة  حتى من 
من حق املجلس عقد جلسات ترشيعية مبوجب 
"عند  املادة 69:  يف  الدستور  من  الثالثة  الفقرة 
يصبح  مستقيلة  اعتبارها  او  الحكومة  استقالة 
مجلس النواب حكام يف دورة انعقاد استثنائية 
حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة". تنىشء 
اىل  يستمر  استثنائيا  عقدا  للربملان  املادة  هذه 

موعد تأليف الحكومة ونيلها الثقة.
عدم  عن  البعض  كالم  املجلس  رئيس  رفض 
غياب  يف  ترشيعية  جلسات   عقد  من  الفائدة 
حكومة كاملة االوصاف، وانها غري مجدية. جاء 
رده انطالقا من مسألة ان املجلس يعطي الحق 
لالخرين وال يأخذ الحق من احد. يجزم مؤيدون 

الوزير السابق شكيب قرطباوي.

قرطباوي: ال اعارض 
التشريع حتى في ظل 

حكومة تصريف االعمال
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صالحية  بأن  النوع  هذا  من  جلسات  النعقاد 
الترشيع حرصية للربملان، وال ميكن اي جهة الحد 
منها عىل اساس ان مثة سلطة اخرى غري مكتملة. 
الدستور يف النهاية سمح ملجلس النواب باالنعقاد 

حكام عند استقالة الحكومة.
مثة مسألة مل يلتفت اليها اال قلة، هي ان املشكلة 
ال تكمن يف الترشيع، بل يف آلية تطبيق القوانني 
التي اقرت وصدور مراسيم يف شأنها وارسالها اىل 
رد  لو  ماذا  سؤال:  طرح  مع  الجمهورية  رئيس 
رئيس الجمهورية احد هذه القوانني اىل الحكومة، 
وكيف ستتعاطى مع هذا االمر وهي يف مرحلة 
ترصيف االعامل. يأيت الرد هنا من نائب مخرضم 

بأن بري سيتكفل عندها بهذا املوضوع.
 ،29 اصل  من  بندا   16 العامة  الهيئة  ناقشت 
وضعتها هيئة مكتب املجلس يف جدول االعامل، 
واهمها ما يتعلق بالتزامات مالية واملوافقة عىل 
قروض خارجية. شاركت جميع الكتل اىل النواب 
"ترشيع  عنوان  تحت  معا  وحرضوا  املستقلني، 
النفايات  تناولت  قوانني  اقرار  تم  الرضورة". 
والنفط واخرى مالية واقتصادية لها عالقة مبؤمتر 

سيدر.
اختلط الكالم السيايس بالقانوين يف تلك الجلسة. 
بحسب الخبري القانوين الدكتور غالب محمصاين 
الذي ال يعرتف مبقولة ترشيع رضوري وآخر غري 
الدستور،  يف  موجودة  غري  انها  ويعترب  رضوري، 
وهناك ترشيع او ال ترشيع. االمر الذي ادى اىل 
ان  هو  الترشيعية  الجلسة  تلك  بانعقاد  الدفع 
الجميع حرشوا امام التوجه اىل املجلس واملشاركة 
يف هذه الجلسة، القرار جملة من القوانني اعتربها 

البعض انها مطلوبة ورضورية. 
مل يلتفت الدستور اىل هذه الزاوية عىل اساس ان 
فرتة تأليف الحكومات عند استقالتها ومرورها يف 
ترصيف االعامل، يحتاج اىل ايام وليس اىل اشهر، 
عىل غرار ما يحصل عندنا من خالل وضع جملة 
من الرشوط والتعقيدات التي ال تؤدي اىل تأليف 

الحكومة يف اجواء طبيعية.
كانت  رافقها،  وما  االخرية  الترشيعية  الجلسة 
رجال  ومتابعة  السياسيني  عند  اهتامم  محل 
العدل  يعارض وزير  ايضا. ال  القانون والدستور 
السابق شكيب قرطباوي لـ "االمن العام" حصول 
حكومة  ظل  يف  ولو  حتى  الرضورة  "ترشيع 
اذا  مستقيلة وهي ترصف االعامل، عىل قاعدة 
مل تكن هناك قدرة عىل تأليف الحكومة، وانا مع 

اليوم قبل غد، ال ينبغي تعطيل بقية  تشكيلها 
ام  وهو  النواب  مجلس  رأسها  عىل  املؤسسات 
املؤسسات. املبدأ هو استمرار الحياة الدستورية 

يف البلد". 
يسأل: "هل املطلوب تعطيل كل البلد ومؤسساته 
التأليف 11 شهرا عىل  رحلة  استمرت  لو  حتى 
غرار ما حصل يف حكومة الرئيس متام سالم. عند 
استقالة حكومة الرئيس عمر كرامي عام 2005 
اجراء  امامها من  مانع  ان ال  القائلني  كنت من 

االنتخابات النيابية واالرشاف عليها".
يف  الربملان  اقرها  التي  القوانني  ستحمل  هل 

جلسته الترشيعية توقيع الحريري؟
 ينطلق قرطباوي هنا من زاوية حضور الحريري 
انه  مبعنى  اي  يومني،  مدار  عىل   الجلسة 
مل  صالحياته  ان  السيام  سريها  عىل  "يوافق 
تحمل  ان  بالطبع  االمكان  يف  منتقصة.  تكن 
رئيس  توقيع  جانب  اىل  توقيعه  القوانني   تلك 

الجمهورية".  رئيس  اىل  ارسالها  قبل   املجلس 
"ان  حيال  قرطباوي  مع  هنا  محمصاين  يلتقي 
تحمل تلك القوانني توقيع الرئيس الحريري حتى 
لو كان عىل رأس حكومة ترصيف اعامل"، لكنه 
يتوقع ان  تكون هذه الجلسة الترشيعية االخرية 
ال  املقبلة.  الحكومة  تشكيل  فجر  انبالج  "قبل 
الجلسات  وانعقاد  الترشيع  يف  االستمرار  يعقل 
واقرار قوانني ليست مستعجلة". ويشدد عىل انه 

الدكتور غالب محمصاين.

محمصاني: ال اعترف 
بمقولة تشريع ضروري 

وآخر غير ضروري

"يجب ان يكون للحكومة رأيها يف القوانني التي 
تتم مناقشتها يف املجلس، وهي ال تستطيع القيام 

بهذا الدور يف ظل ترصيف االعامل".  
يف غضون ذلك ترددت عبارة املجلس سيد نفسه 
عىل لسان بري وعدد ال بأس به من النواب اكرث 
املجلس  رئيس  وان  االخرية،  االونة  يف  مرة  من 
عىل قول قرطباوي "متكن بحنكته من  تحضري 
الجلسة  النعقاد  املطلوبة  القانونية  الديباجة 
الترشيعية حيث حرض لها املناخات املالمئة من 
دون االنتقاص من دور اي جهة، ورتب الظروف 
ال  احدا".  يزعج  ان  دون  من  النجاحها  املؤاتية 
الجلسات  عقد  يف  املجلس  "استمرار  يف  ميانع 
الترشيعية حتى لو طالت فرتة تأليف الحكومة 
املطلوبة  باملهامت  الربملان  يقوم  ان  اجل  من 
منه، رشط ان تكون القوانني املطروحة رضورية، 
وهناك حاجة اليها، وال يعقل انضامم املؤسسة 

الترشيعية اىل الحياة املشلولة يف البلد".
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تحقيق
جورج شاهني

يف انتظار تأليف الحكومة الجديدة، ال يرغب اي طرف يف االعرتاف باسباب خارجية 
تحول دون تشكيلها بعد مرور اربعة اشهر عىل تكليف الرئيس سعد الحريري، يف 
االنقسام  تظهر  داخلية  وحصص  احجام  حرب  االسباب  معظم  ان  التأكيد  مقابل 
واضحا بني منطقني: احدهام يقول ان بعض الداخل يسعى اىل استدراج الخارج، 

واآلخر يرص عىل العكس 

وطأة  منطقني  بني  االفرقاء  مواقف  تعكس 
التباعد تحت سقف بعض العناوين الجامعة. 
يعرف  ما  ضمن  املعادلة  هذه  ترجمة  تأيت 
بني  متيزها  التي  السياسية  املناكفات  مبنطق 

في الشهر الخامس والعقبات كما في اليوم األول
ما يعيق تأليف الحكومة: الداخل أم الخارج أم اإلثنان؟

تدخل  اىل  ويقود  قاد  ما  وهو  وآخر.  وقت 
بعض املراجع االمنية والسياسية لضبط االمور 
ويحرص  وسياسيا،  امنيا  به  مسموح  هو  مبا 

الجميع عىل مراعاته واحرتامه والتزامه.

عليه، عكست مواقف ممثيل ثالث كتل نيابية 
هذه الصورة بافضل معانيها. وهذا  ما اكده 
النائب فادي سعد عن حزب القوات اللبنانية 
الله  حزب  عن  املوسوي  ابراهيم  والنائب 
التقدمي  الحزب  عن  عبدالله  بالل  والنائب 
اإلشرتايك يف احاديثهم اىل "االمن العام". رغم 
نظرتهم املختلفة اىل االسباب التي تعيق مهمة 
التأليف، هم حريصون عىل استعادة اللبنانيني 
الخدمات  لتوفري  ومؤسساتها  بالدولة  ثقتهم 

التي يستحقونها يف افضل الظروف.

سعد: رئيس الجمهورية 
أب الجميع وراعي التفاهمات

ومل  التكليف  مهمة  عىل  اشهر   4 عربت   ■
تشكل الحكومة بعد، فام الذي يعيقها؟ وهل 

االسباب داخلية ام خارجية؟
داخلية  تشكيلها  اعاقت  التي  العقبات   □
اخرى  وجود  انفي  ان  دون  من  معظمها  يف 
خارجية. االجواء املتأتية من الرصاع يف املنطقة 
يضيف عىل ما هو داخيل من معوقات، مبعنى 
ان الفريق املتشدد يبدو كانه يريد اخذ لبنان 
الله  حزب  وتعقيداتها.  الخارجية  املحاور  اىل 
رغم خطابه العايل النربة مل يظهر انه ال يريد 
حكومة برسعة، ال بل يخىش التأخري ويحتاج 
اىل تشكيلة امان تقيه رش العقوبات واملحكمة 
والتطورات الدرامية يف املنطقة. نرى ان رئيس 
تيار املستقبل املكلف تشكيل الحكومة امامه 
مهلة ال حدود لها، لكنه غري مرتاح اىل ما يعيق 
فله حساباته  الحر  الوطني  التيار  اما  مهمته. 
الخاصة ويسعى تارة اىل الثلث املعطل وطورا 
يف  مصلحة  له  وليس  الرئاسية  الوراثة  اىل 
التأخري. نحن نحتاج اىل حكومة يف ارسع وقت 
الحدود  هذه  عند  الناس.  مبعاناة  لشعورنا 
نفهم ان االسباب املعرقلة داخلية وميكننا ان 
يطالعنا مبواقف  لكن من  بذلك.  الناس  نقنع 

يف  انترص  محورنا  "ان  خلفية  عىل  ومطالب 
املنطقة" كيف ميكن ان نفرس مواقفه ونحن 
يف  فاملعركة  بعد،  ينترص  مل  احدا  ان  ندرك 

املنطقة طويلة.

بني  رفيعا  خيطا  مثة  ان  يعتقد  من  هناك   ■
ومعظم  والخارجية،  الداخلية  االزمة  وجهي 

االطراف لهم عالقاتهم الخارجية؟
□ ال اعتقد ان للجميع عالقات خارجية. حتى 
التيار الوطني الحر مل نتلمس ان له مثل هذه 
العالقات، ولرمبا اراد التموضع يف محور يعتقد 
انه منترص كأنه يريد ان يربح الدنيا واآلخرة. 
يريدون تعزيز عالقات لبنان بالخارج ويعتقدون 
بان العهد سريبح، يف ما نحن نعتقد العكس ان 
مل يكن عىل مسافة واحدة من الجميع وهذا 
هو دور رئيس الجمهورية الذي يجب ان يكون 
للجميع وخصوصا  وابا  التفاهامت،  راعيا لكل 

بصالحيات ما بعد الطائف. 

■ اذا صح ان العقدة الصعبة تكمن يف كيفية 
انها يف   تعتقد  اال  الحقائب والحصص،  توزيع 

االثنني معا؟  

نحن من املتمسكني 
بالحد االدنى من النوعية 

اكثر من العدد

نائب حزب القوات اللبنانية فادي سعد.

من  االدىن  بالحد  املتمسكني  من  نحن   □
لذلك تساهلنا دعام  العدد.  اكرث من  النوعية 
ملهمة  الرئيس املكلف. تجربتنا الناجحة سابقا 
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املوسوي: ال نقبل بأي فيتو
ان لم يكن داخليا

الحكومة  تشكيل  عراقيل  اىل  تنظر  كيف   ■
داخلية ام خارجية؟

كتلة  يف  وكنائب   اوال،  لبناين  كمواطن   □
اقبل  ان  اريد  ال  وكانسان،  للمقاومة،  الوفاء 
عن  ميتنع  لبناين  مسؤول  اي  بان  اقتنع  وال 
القيام بواجباته الوطنية السباب خارجية. رغم 
عىل  للخارج  وتأثريا  نفوذا  هناك  ان  معرفتنا 
سياديا  املوضوع  يكون  عندما  لكن  الداخل، 
فنحن  الناس  وشؤون  الدولة  بادارة  يتصل 
نرفضه. لذلك فاملشكلة داخلية تتصل مبطامع 
البعض مبزيد من املقاعد والنفوذ يف املعادلة 

الداخلية.

داخيل  هو  ما  بني  ممكن  الفصل  هل   ■
بعالقاته  البعض  متسك  ظل  يف  وخارجي 

الخارجية؟
رفيعا  خيطا  هناك  ان  القول  يصح  قد   □
بني الوجهني الداخيل والخارجي. نعم هناك 
الداخل.  عىل  خارجية  لقوى  وتأثري  نفوذ 
لتأليف  معرقال  يكون  ال  ان  يجب  لكن 
فقد  لبنان.  يف  فقط  ليس  وهذا  الحكومة. 
االمرييك  التدخل  العني  بأم  وشهدنا  شاهدنا 
اختيار  موضوع  ويف  العراق  انتخابات  يف 

رئيس وزرائه. لبنان ليس يف منأى عن مثل 
اىل  يؤدي  ال  ان  يجب  لكن  الصورة،  هذه 

اللبنانيني.  البلد ومصالح  تعطيل 

■ كيف تفرس الخالف حول توزيع الحقائب 
والحصص؟

بتوزيع  تتصل  اساسية  مشكلة  هناك   □
الحقائب وتلك التسميات التي اعتدنا عليها. 
لو  عادية.  واخرى  سيادية  حقيبة  هذه  يقال 
كان هناك اتفاق عىل مصلحة الوطن ملا وجد 
هذا التصنيف. هناك من يريد ان يكرب حجمه 
فيام  يستحق،  مام  اكرث  مقاعد  للحصول عىل 
اجله.  من  نضحي  ان  يستحق  لبنان  ان  نرى 
به   يتمسك  الذي  باملوقف  ترجم  ما  وهذا 
تواضع  لو  الله.  وحزب  امل  الوطني  الثنايئ 
وتنازل عن مطامعه ورشوطه  االطراف  بعض 
التنفيذية  السلطة  يف  من  الحكومة.  لشكلت 
املسؤولية  من  عال  مبستوى  يتحىل  ان  يجب 

واملواطنية. 

■ اال ترى هذا التصنيف امرا واقعا، واال كيف 
توليكم  دون  يحول  فيتو  عن  الحديث  تفرس 

وزارة الصحة؟ 

وجود نفوذ خارجي
على الداخل يجب ان 

ال يعرقل التأليف

نائب حزب الله ابراهيم املوسوي.

□ من املعيب ان نتحدث عن فيتو خارجي 
تجاه اي فريق لبناين ليتوىل اي حقيبة، فكيف 
اجل  من  التضحيات  قدم  مقاوم   بفريق 

الفيتو يجب  الوطن. وإن وجد مثل هذا 

التي  الحقائب  بنوعية  التمسك  علينا  فرضت 
ميكن من خاللها ان نقدم التجربة نفسها. كل 
الوزارات مهمة، وليس هناك حقيبة خدماتية 
سيف  فهي  النجاح.  كان  ألي  توفر  ان  ميكن 
الفشل  حال  يف  تشكل  ان  وميكن  حدين  ذو 
نقطة ضعف بدل ان تكون نقطة قوة. لذلك 
لبناء  مسعانا  لنحقق  مفيدة  حقائب  نريد 
الدولة كالعدل او الطاقة. الطاقة ما زالت منذ 
30 عاما يف يد فريق واحد، ومنذ 10 سنوات 
عىل  املواطن  يحصل  ومل  الوطني،  التيار  مع 
افضل.  السابق  يف  كانت  بل  ال  بعد.  كهرباء 
من  هناك  ان  يقولون  بالفشل  اإلعرتاف  بدل 
لغريهم  يرتكونها  ال  ملاذا  اذا  ويعرقلنا.  مينعنا 
توفري  عىل  بقدرتنا  اقتناع  عىل  نحن  ليجرب. 

العدل  وزارة  نريد  العام.  يف  دوالر  ملياري 
الستعادة ثقة الناس بالقضاء، ليس كل القضاة 
النوعية يرص  فاسدين. يف مقابل ارصارنا عىل 
التيار عىل تغليب املحاصصة ألنه يريد الثلث 
املعطل من دون حلفائه. االرصار عىل الحصة 
الغايئ  فكر  وجود  اىل  يقود  الكربى  املسيحية 
لآلخرين فيام ننصحهم باوسع متثيل مسيحي.

او  بالزائد  حقيبة  عند  االزمة  تقف  هل   ■
بالناقص يف ظل هذا التصنيف يف الحقائب؟ 

كلها  الحقائب  سياسيا.  ليس  تصنيفي   □
ناجح يعالج اخطر  بيئة  سيادية. وجود وزير 
لبنان،  برتول  يستثمر  للسياحة  وآخر  آفة، 
عمل  وينظم  البطالة  من  يحد  عمل  ووزير 

ميكن  وزارات  هناك  ان  قصدته  ما  االجانب. 
من خاللها االرساع يف بناء الدولة، ولذلك تعنينا 

النوعية ال العدد للهيمنة كام يريد آخرون. 

خالفية  عناوين  تطرح  التشكيل  فرتة  يف   ■
الهدف  فهل  الوزاري،  البيان  قبل  اوانها  ليس 

العرقلة او استباق صيغة البيان؟ 
ذلك.  يريد  الجميع  ان  صحيحا  ليس   □
نترصف  نحن  بعد.  اوانها  يحن  مل  املواجهة 
واعون  الننا  النقاش  هذا  نريد  وال  بروية 
ملخاطر زيادة العراقيل من دون ان نقلل من 
مثل  من  املستفيد  هو  من  ارى  ال  اهميتها. 
يريدون  باكرثيتهم  اللبنانيون  املواقف.  هذه 

حكومة اليوم قبل الغد.
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ان يكون داخليا والسباب منطقية ومقنعة 
للجميع. الحديث عن فيتو امرييك ضدنا يفرس 
بان الواليات املتحدة ال تعكس مصالح شعبها، 
هذه  بالتايل  الصهيوين.  العدو  مصالح  بل 
تخضع  وهي  رصف،  امريكية  ليست  الرؤية 
العكس صحيحا  كان  ولو  االرسائيلية.  للنظرة 
منطق  اىل  ننظر  ال  نحن  خري.  الف  يف  لكنا 
مل  ما  وهو  لبنانيا  كان  حال  يف  اال  الفيتوات 
نتبلغ به وال نقبله. اما عىل مستوى الحقائب  
الخدمة  وتصنيفها، علينا ان نجتهد من اجل 
خدمة  اىل  نطمح  نحن  الحقيبة.  كانت  ايا 
واالختصاص  الكفاية  اصحاب  من  اللبنانيني 

ملثل  املناسبة  الرشوط  يستجمعون  الذين 
هذه املهمة.

■ اثريت اخريا خالفات حول عناوين ال تبحث 
عرقلة  املقصود  هل  الوزاري.  البيان  يف  اال 
امام  املقبل  الوزاري  البيان  وضع  أم  التأليف 

ظروف صعبة؟ 
□ املوضوع ال يتصل ببيان وزاري، فانا اعتقد 
هناك  يكون  لن  الحكومة  تشكيل  فور  انه 
السابق  الوزاري  البيان  ان  سمعنا  مشكلة. 
سيعتمد. اما موضوع العالقات مع سوريا وغري 
ذلك من االمور فال اعتقد انها تتصل بالعرقلة. 

اللبنانيني حول  الفرقاء  بني  كبري  هناك خالف 
املعيب  العالقة من عدمها. من  طبيعة هذه 
وماهية  الوطنية  الحسابات  نغيب  ان  جدا 
عراقيل  وضع  يف  واللبنانيني  لبنان  مصلحة 
اعتقد ان هذا املوضوع  العالقات.  امام هذه 
يفهمون  السياسة  طبيعي، فمن يشتغلون يف 
من  مبستوى  يتحلوا  ان  وعليهم  الوقائع 
لبنان،  اجل  من  ليعملوا  والشجاعة  الحكمة 
فور  انه  اعتقد  آخر.  احد  اجل  من  وليس 
عراقيل  هناك  تكون  لن  الحكومة  تشكيل 
العمل عىل  االنطالق يف  لتمنع  كربى وصعبة 

املستوى الوطني العام.

عبدالله: لسنا في جدول 
اولويات املجتمع الدولي

تشكيل  تعيق  خارجية  اسبابا  قرأت  هل   ■
الحكومة ام داخلية؟

عىل  تفيض  الداخلية  العقبات  ان  اعتقد   □
الخارجية منها، وهي مرتبطة برصاحة بسعي 
البعض اىل تكبري االحجام والحصص، والسعي 
والسعي  الحكومة،  قرار  عىل  الهيمنة  اىل 
ومعايري  الطائف  خارج  جديدة  اعراف  اىل 
تستخدم غب الطلب لتجاوز نتائج االنتخابات 
النيابية. لذلك الحاجة ماسة اىل تدوير الزوايا 
واىل تواضع البعض. لذلك فان التنازل مطلوب 
من الجميع لنصل اىل تسوية عادلة، واال لن 

نصل اىل النتيجة التي نرغب فيها.  

خالفات  عن  الحديث  ان  تعتقد  اال   ■
التزامات  نتيجة  اخرى  لتغطية  داخلية 

الخارجية؟  البعض 
□ رغم ان الخالف االكرب داخيل عىل تقاسم 
املتنازعني  بعض  فان  والحقائب،  الحصص 
يسعون اىل تظهري البعد الخارجي. يف يقيني 
يتصورها  كام  ليست  الخارج  اهتاممات  ان 
خارج  من  اننا  ثقة  عىل  وليكونوا  البعض، 
مشاكل  لديهم  الخارج.  انشغاالت  نطاق 
هذه  اىل  سعى  من  ان  واعتقد  تعنينا،  ال 
اىل  يدفعه  الذي  بالفشل  يشعر  الخطوات 

الهروب يف اتجاه الخارج. لذلك يستدرجون 
السعودية وروسيا مثال، وهي يف النتيجة دول 
ومصالحنا.  تتالقى  ال  قد  التي  مصالحها  لها 
املطلوب وطنيا  االدىن  الحد  من واجباتنا يف 
ودستوريا ان نحول دون تدخل الخارج، وان 

ال نكون دولة فاشلة بنظام فاشل.

االسباب  ان  يعتقد  من  هناك  لكن   ■
الخارجية تطغى عىل الداخلية كالدعوة اىل 

تشكيل الحكومة قبل حرب ادلب مثال؟ 
□ من يعتقد ان تعرث تشكيل الحكومة مرتبط 
بحرب ادلب ان وقعت هو غافل. ما هو الرابط 
الرئيس املكلف وما يجري هناك؟  بني مهمة 
ومبا يريده االتراك او الروس واالمريكيني مثال؟ 
ومن قال ان القمم الروسية وااليرانية والرتكية 
الرابط  وما  الحكومية؟  االزمة  يف  بحثت  قد 
والنفايات  والكهرباء  االقتصادية  بني مشاكلنا 
يربط  من  فان  لذلك  العامل؟  يف  يجري  وما 
االمور بعضها ببعض يرفض تحمل املسؤولية 

ويسعى اىل الهروب اىل االمام. 

جراء  الحكومة  تشكيل  تعرث  ان  اذا صح   ■
الحصص واالحجام، كيف تفرس ذلك؟

□ املشكلة االساسية تكمن يف ان فريق رئيس 

ربط احداث املنطقة
بتأليف الحكومة هروب

 الى االمام

نائب الحزب التقدمي االشرتايك بالل عبدالله.

الثقل  له  يكون  ان  عىل  يرص  الجمهورية 
آخرين.  حساب  عىل  الحكومة  يف  الوازن 
القوات  ومع  معنا  املشكلة  تبدو  لذلك 
ما  وهو  املعارضة.  وسّنة  واملردة  اللبنانية 
ويعزز  الحكومة  تشكيل  تأخري  اىل  يؤدي 
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فيام  السيايس،  والخالف  االقتصادي  االنهيار 
السنوات  سنميض  كيف  ننتبه  ان  املطلوب 
زال  ما  الحديث  العهد.  من  املتبقية  االربع 
ربطها  وعدم  الرئاسة،  انتخابات  عن  مبكرا 
نائب  منه  حذر  ما  وهو  اليوم،  يجري  مبا 

االمني العام لحزب الله نعيم قاسم.

■ هل من حل او مخرج للعقدة الدرزية يف 
مثل هذه الحال؟

وليد  موقف  درزية.  عقدة  هناك  ليس   □
وملا  البلد،  عىل  وحريص  حضاري  جنبالط  
فضل  الشارع  يف  الحالية  حدته  الرصاع  بلغ 
فهو  والتنافس دميوقراطيا.  الرصاع  يبقى  ان 
نادى وما زال ينادي بتنازل الجميع لنلتقي 
يف مكان ما. الرئيس بري قال ان الحل عنده 
املسيحية.  االساسية  العقدة  حل  انتظار  يف 
تسوية  اىل  نتوصل  ان  نأمله  ما  لذلك 

الناس.  ومصارحة  الحكومة  لتأليف  ومخرج 
اوانها، وعىل  ليس  نعيشها  التي  الرتف  حال 
وتحديدا  الوطنية،  املصلحة  تغليب  الجميع 

من هم يف موقع املسؤولية ونحن منهم.

وفق  حقيبة  عند  االزمة  تقف  هل   ■
التصنيف التي تخضع لها؟ 

□ الحديث عن عقدة من هذا النوع مرده 
اىل النظام الطائفي والزبائني الذي نعيشه. 
منذ متى تتحول وزارة اىل جمهورية مستقلة 
نوع  هناك  طائفة.  او  تيار  او  الحزب  لهذا 
تغطية  ورمبا  الحقائب،  لبعض  التملك  من 
كل  يف  استمرار  السلطة  مستدام.  لفشل 
املواقع، وهو منطق ال يعرتف به من يخىش 
كشف فساده. لنكن رصيحني املداورة باتت 
الحقائب  تصنيف  خارج  رضورية  من  اكرث 

واعتبارها لهذه الطائفة او تلك.

حول  الخالف  يؤدي  ان  ميكن  ما  اىل   ■
ملفات خالفية قبل وضع البيان الوزاري؟

لتعقيد  املنطق محاولة  بهذا  الحديث   □
اال يف  تبحث  التشكيل. فهذه مواضيع ال 
عىل  دليل  اليوم  واثارتها  الوزاري  البيان 
املسؤولية  احمل   انا  سليمة.  غري  نيات 
ان عىل  اعنيه  ما  التعبري.  اذا صح  للعهد 
املسؤولني تحمل املسؤولية، فمن يحرص 
اطالق  بدل  يبادر  ان  عليه  العهد  عىل 
متفائلني  فسنكون  نحن  اما  الشعارات. 
مؤمتن  عون  الرئيس  لنا.  آخر  خيار  وال 
قادر  الحريري  والرئيس  الدستور،  عىل 
بري  الرئيس  ولدى  الزوايا،  تدوير  عىل 
القدرة عىل تفكيك بعض العقد. املواطن 
الطائفي  النظام  كان  وان  يرحمنا،  لن 
له  تسمح  مدنية  دولة  فلنعطه  مينعه 

باملحاسبة. 

مجلس الوزراء ينتظر أعضاءه.
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يف اجندة كتلة التحرير والتنمية جملة من املشاريع واقرتاحات القوانني التي ستعمل عىل انتاجها لتبرص النور، وتأخذ طريقها 
اىل التطبيق. ابرزها ما يتعلق باستخراج النفظ والغاز، اىل انشاء وزارة للمغرتبني، والتوصل اىل قانون انتخاب يحايك النسبية 

الصحيحة، ورفض الصوت التفضييل الطائفي، واالنتقال بلبنان اىل حياة سياسية مستقرة وتطبيق مندرجات الطائف

عن  الدفاع  لواء  والتنمية  التحرير  كتلة  تحمل 
الجنوب الذي ال يغيب عن ادبياتها يف الربملان 
ومختلف املنابر التي تطل منها. منذ دورة 1992 
واملنت  البقاع  يف  بنواب  ايضا  تتمثل  اليوم،  اىل 
الجنويب وصوال اىل بريوت. يقودها رئيس مجلس 
النواب نبيه بري، وتشارك يف الحكومات املتعاقبة 
منذ اتفاق الطائف، مستفيدة من عصب حركة 
عن  تغب  مل  بحيث  وجمهورها  الحزيب  امل 

واحدة منها، ومل تعرف طريق املعارضة. 
فحسب،  الشيعة  من  بنواب  متثيلها  ينحرص  مل 
وهي تعيش كل هذه االعوام يف كنف السلطة، 
بني  متامسكة  غري  الوزراء  مجالس  كانت  وان 
افرقائها الذين درجوا عىل االنقسام يف ما بينهم. 
رأس  عىل  رئيسها  موقع  من  الكتلة  تستفيد 
السلطة الترشيعية طوال هذه االعوام عىل مدار 
ست دورات متتالية، حيث نجح يف تثبيت فريقه 
املقاومة  الدولة.  وادارات  الوزارات  السيايس يف 
دعم  وكذلك  الحمر،  الخطوط  من  عندها 
اللبناين،  الجيش  رأسها  عىل  االمنية  املؤسسات 
االرسائييل  الخطرين  وجبه  البلد  عن  للذود 

والجامعات االرهابية.
ينطلق االمني العام للكتلة النائب انور الخليل 
الدورة  انتاج  ان يكون  انه ال يجوز  من زاوية 
الحالية مثل سابقتها نتيجة التمديد والشغور 
الرئايس، السيام يف ظل بروز حامسة يف الدورة 
الجديدة لدى مختلف الكتل مع تشديد الكتلة 
اىل  السعي  ومواصلتها  الدستور،  التزام  عىل 
الطائفية  اللغاء  الوطنية  الهيئة  عجلة  اطالق 

السياسية. 
بخمسة  الكتلة  تطعيم  تم  االخرية  الدورة  يف 
عناية  الوزيرة  بينها  من  جديدة،  نيابية  وجوه 

الكتل النيابية في برلمان 2018 ]3[
التحرير والتنمية الثالثة عددا:

شبكة أمان نفطّية وتغيير قانون اإلنتخاب

رضوان عقيل

اىل  تدخل  شيعية  امرأة  اول  وهي  عزالدين، 
الربملان. غاب عنها النائب املخرضم عبد اللطيف 
الزين املنتخب للمرة االوىل عام 1962 عن قضاء 
مات  الذي  الزين  يوسف  لوالده  النبطية خلفا 
دون  من   2018 عام  اىل  وبقي  السنة،  تلك  يف 

انقطاع. 
النائب  العام  امينها  مع  تسلط  العام”  “االمن 
الخليل الضوء عىل خطتها ومشاريعها، وهو ال 

يزال يف صفوفها منذ والدتها حتى اليوم. 

■ ملاذا ابقيتم عىل اسم كتلتكم التحرير والتنمية 
منذ عام 1992 اىل اليوم؟

□ طبعا مثة داللة  لهذا االسم. اردنا ان نؤرش يف 
شكل واضح اىل موضوعني اساسيني هام يف صلب 
من  اوال  بد  ال  وانجازاتها.  الكتلة  عمل  تفكري 
تحرير ما تبقى من االرايض املحتلة يف الجنوب 
وخصوصا يف قضاء حاصبيا، واىل ان ينتهي ذلك 
يف  ودامئا  قامئا  التحرير  موضوع  سيبقى  اليوم 
التحرير  موضوع  لذا،  وعملها.  الكتلة  تسمية 
عندنا اسايس جدا اىل حني تحرير آخر شرب من 
الرتاب اللبناين. طاملا بقيت مزارع شبعا محتلة 
الغجر،  من  املحتل  والقسم  كفرشوبا  وتالل 
يؤكد  االمر  هذا  الستعادتها.  معركتنا  سنواصل 
الجنوب  عن  نحيك  حتام.  املقاومة  مرشوعية 
الذي طرد ارسائيل يف العام 2000 عندما عجز 
املجتمع الدويل عن منعها من احتالل ارضنا. اما 
بالنسبة اىل التنمية، فقد اطلق شعارنا هذا يف 
العام 1992، وهو جزء اسايس من بقاء كل ما 
تم تحريره ليبقى صالحا لتنمية املواطن وبيئته 
االجتامعية، وليتمكن من الحياة، لكن من دون 

توافر التنمية واالمناء يصعب ذلك.

■ ما الفرق الذي احدثتموه من دورة 1992 اىل 
هذه الدورة؟

□ لدينا تاريخ حافل يف العمل التنموي واالمنايئ. 
االنتخابات  يف  عربها  تحركنا  مسرية  وفق  نسري 
نتابع  ليك  االوىل  للدورة  تكملة  وهي  االخرية، 
وتصون  لبنان  تحفظ  التي  التزاماتنا  تحقيق 
وحدته وصيغ التعايش املشرتكة فيه، والتمسك 
بالحوار يف حل مشكالتنا. يبقى الجنوب ساحة 

مفتوحة للحوار والتالقي بني مكوناته.

■ ما هي البنود االساسية التي التزمتم اياها؟
□ النقطة االوىل يف برنامج عملنا التزام الدستور 
االول  خيارنا  تبقى  التي  الوطني  الوفاق  ووثيقة 
وحدة  حفظ  عىل  ايضا  نركز  اليه.  نحتكم  الذي 
لبنان وسيادته وحدوده الوطنية، وحامية مجتمعه 
لهذا  االخر  الوجه  يبقى  من االطامع االرسائيلية. 
التكفريي. لن ننىس  االرهاب  االرهاب متمثال يف 
حاصبيا  يف  الجنوب  حدود  اىل  وصل  االخري  ان 
والنرصة  لداعش  مجموعات  وجود  خالل  من 
الخطط  يف  االنخراط  اردنا  لذلك  حدودنا.  قرب 
املجموعات  هذه  تجفيف  بهدف  والعمليات 
والتصدي لها. مثة نقطة مهمة نعمل عليها، هي 
استمرار السعي اىل تشكيل الهيئة الوطنية اللغاء 
الدستور.  عليها  نص  التي  السياسية  الطائفية 
تقدمت باقرتاح قانون اىل كتلة التحرير والتنمية 
بغية درسها، وهذا ما وعدنا به الناخبني. هذا االمر 

بدأ به الرئيس نبيه بري منذ العام 2004.

■ ما تطرحونه حيال هذه الهيئة هل هو قابل 
التي تسيطر  الطائفية  املناخات  للحياة يف ظل 

عىل البلد؟

تحقيق
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املؤذية  املناخات  هذه  بعض  نتخط  مل  اذا   □
والتي بدأت معاملها بالظهور، لن يكون الوطن 
يف وضع مرتاح النها تقض مضجعه وتفتك بكل 
يشء. اذا مل نتجاوز هذه العقدة ال قيامة للبنان 
اطالقا. القانون الحايل طائفي - سيايس يف املطلق، 
وال يجب ان يكون يف حسبان اي مسؤول كائنا 
من كان. يف مقابل هذا املوضوع، نطلق مجلس 
يف  الطائفية  ننىس  او  هنا  نهرب  وال  الشيوخ 
البلد يف ظل التعددية املوجودة والتي يجب ان 

نتعاطى معها بعقالنية وليس بالهياج.

■ من املالحظ انكم الكتلة السباقة التي تسعى 
اىل اطالق عجلة الهيئة الوطنية اللغاء الطائفية 

السياسية؟
□ نحن مع تشكيل هذه الهيئة وفقا للدستور. 
طويل  السياسية  الطائفية  الغاء  اىل  الوصول 
االمد ولن يحصل يف سنوات قريبة، لكن يجب 
اطالق الهيئة ليك نذهب اىل العوامل االساسية 
البحث  لنبدأ  يدها.  يف  تكون  ان  يجب  التي 
هذا  متابعته.  من  مانع  وال  املوضوع  هذا  يف 
املرشوع هو من الربامج العملية التي وضعناها 
ابرزها  عدة  مشاريع  لدينا  عملنا.  صميم  يف 
قوانني النفط ومشاريع اخرى من بنى تحتية 
يف  اجتامعية  ومؤسسات  مستشفيات  واقامة 

دوائرنا االنتخابية.

النفط  موضوع  يف  تركزون  ماذا  عىل   ■
واستخراجه؟

قيام  اىل  االخرية  الفرتة  يف  ننتبه  ان  علينا   □
يف  املناطق  بعض  عىل  التعدي  يف  ارسائيل 
البحر. مثة قوانني اساسية تتعلق بالنفط نعمل 
عىل االنتهاء منها واقرارها، مثل قانون النفط 
والصندوق السيادي وكل القوانني التي تتعلق 
امان  شبكة  وضع  عىل  نعمل  الحقل.  بهذا 
نرتك  لن  ثروتنا.  نهدر  نضعها  مل  واذا  نفطية، 
هذه الدورة اطالقا قبل بدء لبنان يف التنقيب 
الحقيقي برا وبحرا. املطلوب ان ننتج شيئا من 
رشكات  ستجلب  التي  النفطية  املوارد  هذه 
وستساهم  عروضها  تقديم  يف  بدأت  كربى 
بالطبع يف توفري بعض املال للدولة. استخراج 
وانشاء  والبحر  الرب  يف  والغاز  للنفط  لبنان 
الوطنية  البرتول  ورشكة  السيادي  الصندوق 
وقانون النفط الربي، امور مهمة تعمل الكتلة 
عىل اقرارها والسري فيها. منذ دورة 1992 بدأنا 
مع كتلة الوفاء للمقاومة يف الجنوب عددا من 
من  اخرى  اىل  مرحلة  من  ونقلناها  املشاريع 
خالل شق الطرق وبناء املستشفيات واملدارس، 
اىل تأمني افضل العوامل التي يجب ان تتوافر 
لبقاء املواطن يف ارضه ومل تكن موجودة اصال. 
عىل  باالعتداء  ارسائيل  قيام  من  الرغم  عىل 
الجنوب اكرث من مرة، بقي اهلنا فيه وصمدوا. 

املشاريع واقرتاحات القوانني التي نعمل عليها 
يف املجلس تثبت الجنوبيني يف بلداتهم.

■ درجتم عىل الرتكيز عىل ملف املغرتبني، كيف 
ستتعاطون معه؟

للمغرتبني. وجدنا يف  وزارة  انشاء  □ نرص عىل 
انحرصت  البعض  ان هموم  االخرية  االنتخابات 
بالحصول عىل اصوات املغرتبني. املطلوب وجود 
وزير لالغرتاب باملعنى الحقيقي لالنتشار اللبناين، 
االغرتاب.  جناح  مع  الكايف  االهتامم  نلمس  وال 
املغرتبني  وزارة  لتثبيت  قانون  باقرتاح  سنتقدم 
هناك  ان  وجدنا  واذا  املقبلة،  الحكومات  يف 
عدم استعداد حيال هذا الطرح سنتصدى لالمر 
ونقاتل من اجل هذه الوزارة. نحن نعرف جيدا 
الرسمي مقرص حيال  حاجات االغرتاب، ولبنان 
املغرتبني، وال بد من سد هذا الفراغ  بترشيعات 

نضمنها عرب وجود وزارة املغرتبني واقرارها.

انتخاب  قانون  اىل  التوصل  برضورة  ناديتم   ■
امللف  هذا  مع  ستتعاطون  كيف  جديد. 

الحساس؟  
اىل 18  االنتخاب  لدينا مرشوع لخفض سن   □
عاما. نحيك دامئا كالما عابرا عن هذا االمر وعند 
امر  امام  الـ21. نحن  نبقى عىل سن  االنتخاب 
يربطنا بالوفاء لشبابنا، وسنتقدم باقرتاح قانون 
راضني  غري  نحن  باالقرتاع.  الـ18  البن  ليسمح 
اطالقا عىل قانون االنتخاب الحايل، لذلك تقدمت 
باقرتاح قانون للكتلة التي درست املرحلة االوىل 
امامه  التوقف  من  بد  ال  شيئا  ووجدت  منه 
وبكل حذافريه وهو: هل نرىض بالقانون  الحايل 
النسبي مع الصوت التفضييل او نأيت بيشء جديد 
مبا هو موجود يف العامل املتحرض الذي يستعمل 
اىل  الكتلة  ستقدم  النهاية  يف  النسبي؟  القانون 
االنتخاب،  لقانون  مرشوعا  النواب  املجلس 
للقوانني  العامل  يف  املوجودة  االمثلة  وستدرس 
النسبية، وعلينا ان ننجزه قبل نهاية 2018. ابرز 
الصوت  عن  كليا  التخيل  يف  تكمن  االصالحات 
لعينة،  طائفية  اىل  اال  يؤد  مل  الذي  التفضييل 
وهو من اكرب سيئات القانون الحايل، وقد رضب 
النسبية التي كانت اسام عىل غري مسمى. عملية 
تعاطينا مع الصوت التفضييل جاءت عىل شكل 
القانون  خالصة  بكرعوبها”.  لحقت  عنزة  “كل 

نرفض  لذا  الطائفي،  االنقسام  كانت  الحايل 

االمني العام لكتلة التحرير والتنمية النائب انور الخليل.



28
عدد 61 - تشرين األول 2018

طائفيا  انقساما  ملسنا  الننا  فيه  االستمرار 
غريبا، واذا مل نبدله يعني اننا نذهب اىل تثبيت 
الطائفية بابشع معانيها. طبقنا الشكل االسوأ من 
القانون االرثوذكيس، علام ان البطاقة االلكرتونية 
ان  االنتخابات.  يف  مهام  امرا  تبقى  القانون  يف 
توجه الناخب لالقرتاع يف قريته امر ال يعقل، بل 

املطلوب ان ينتخب يف مكان سكنه. 

■ اعلنتم يف برنامج الكتلة العمل عىل تطبيق 
املؤسسات  يف  االلكرتونية  الحكومة  قواعد 

الرسمية؟

ومؤسساتها  الدولة  تحديث  وراء  نحن   □
من خالل قيام حكومة الكرتونية للتخفيف 
املواطنني  معامالت  وتسهيل  الفساد،  من 
تم  كاملة  مشاريع  عملية  مثة  االدارات.  يف 
تحضريها لهذا االمر لتأمني الخدمة املطلوبة 
عىل  نحرص  نحن  الرىش.  ومنع  للمواطنني 
اكتامل هذه الرؤية املطلوبة، وهذا سيكون 
االدارية  التنمية  وزارة  عمل  صلب  من 
مشاريع  الطليعة  ويف  اسايس،  شكل  يف 
املياه  االساسية  التحتية  البنى  استكامل 
الحديثة  الخطط  وتنفيذ  الليطاين  ومرشوع 

االوتوسرتادات  واستكامل  الكهرباء  النتاج 
بالنسبة اىل مرشوع  بيئية.  وتنفيذ مشاريع 
الليطاين، لسوء الحظ، وعىل الرغم من كل 
ان  نرى  واستهلكت،  دفعت  التي  االموال 
تقصريا  كبريا يحصل يف سري العمل الذي يتم 
القريبة  املعامل  املشكلة تكمن يف  تنفيذه. 
من الليطاين التي ترمي نفاياتها يف حوضه. 
ابار  حفر  يتم  انه  ذلك  من  االخطر  لكن 
ارتوازية يف محيطه، ومل يصل هذا املرشوع 
اىل ما نصبو اليه. ال شك يف اننا امام مشكلة 
كبرية. لكن عىل الرغم من هذه التحديات، 
يف  االولويات  من  الليطاين  مرشوع  يبقى 

اهتاممات كتلتنا.

■ خضتم االنتخابات مع حزب الله، هل مثة 
تنسيق بينكم يف االعداد ملشاريع واقرتاحات 

قوانني؟
□ ال شك يف اننا ننسق معا وخصوصا يف كل 
ما يتعلق بالجنوب والبقاع. مثة تعاون بيننا 
ونحن نكمل بعضنا البعض. ال بد من االشارة 
ايضا اىل اننا ككتلة يبقى لدينا موضوع االمام 
موىس الصدر ورفيقيه من االساسيات حيث 

يحظى مبتابعة كبرية عندنا.

■ كيف تقاربون الوضع االقتصادي؟
الجمود  نتيجة  عصيبة  فرتة  يف  منر   □
حيث  حكومة،  قيام  عدم  جراء  من  القاتم 
االقتصادي  الحقل  عىل  االمر  هذا  ينعكس 
انقاذ  عملية  عىل  سلبا  يؤثر  الذي  والنقدي 
الهاوية املدمرة،  اقتصاديا ويقربه من  لبنان 
بالفم  نقول  اقتصاد.  بناء  ميكننا  ال  وعندها 
قبل  اليوم  الحكومة  تتألف  ان  يجب  املآلن 
ازالة  ينبغي  كام  غد،  بعد  قبل  وغدا  غد، 
يف  املؤرشات  تأليفها.  طريق  من  العراقيل 
يف  واالستمرار  تشجع،  ال  الوطني  االقتصاد 
جهة  من  االفالس.  اىل  يقودنا  الحالة  هذه 
جلسات  عقد  عىل  مصممون  نحن  اخرى، 
يقول  علينا  دستوري  واجب  مثة  ترشيعية. 
انه عندما تستقيل الحكومة وتصبح يف حكم 
ترصيف االعامل، عىل مجلس النواب حكام 
ليرّشع. لذا  يبدأ بعقد استثنايئ ومفتوح  ان 
نحن مضطرون ان نقوم بهذا الفعل واللجان 

كلها تعمل وتحرض النتاج قوانني.

جابر،  ياسني  خليل،  عيل حسن  حميد،  ايوب  عسريان،  عيل  الخليل،  انور  بري،  نبيه 
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مقابلة
مارلني خليفة

@marlenekhalife

االتحاد  رئيس  اطلقه  الذي  الكالم  لعل  الرشق".  "سويرسا  لقب  لبنان  حمل  طاملا 
مربزا  املقولة،  هذه  انعش  لبنان  اىل  االخرية  زيارته  اثناء  يف  برسيه  آالن  السويرسي 
الجيوسرتاتيجي  الخالبة واملوقع  الطبيعة  البلدين من حيث  الذي يجمع بني  التشابه 

والتنوع الخالق واالغرتاب الغني لالدمغة

الذين  السويرسيني  املواطنني  عدد  يبلغ 
يعيشون يف لبنان قرابة 1500 مواطن، يف 
مقابل 10 االف لبناين يقيمون يف سويرسا. 
تتميز عالقة البلدين بعمق الصداقة التي 
والقيم  مجتمعاتهام  وغنى  بينهام  تجمع 

املشرتكة. 
يستحق  بلد  انه  القول  عىل  "اجرؤ 
جدا،  عميق  بتنوع  يتميز  فهو  االعجاب. 
غاية  وامرا  فكريا  محفزا  اجده  ما  وهذا 
يف الجامل". بهذه الكلامت بادرتنا  سفرية 
سويرسا يف لبنان مونيكا شمودت كريغوز. 
قالت انها عينت يف بريوت منذ قرابة عام، 
وهي معجبة كثريا بهذا البلد. تعرتف بانه 
اثناء  يف  مامثلة  بحرارة  استقبالها  يتم  مل 
مهامتها الديبلوماسية  كام يف لبنان الذي 

يتميز شعبه بالكرم وحسن الضيافة.
تشري اىل ان الحيادية التي طورتها سويرسا 
بسبب  لبنان  عىل  تنسحب  ان  ميكن  ال 
ال  الحيادية  لكن  ارسائيل،  مع  الرصاع 
االلتزام  بل  الالمباالة  او  االنسحاب  تعني 

االنساين لسويرسا. 
تبني  عن  كريغوز  شمودت  تتحدث 
يف  االنساين"  "االمن  مفهوم  سويرسا 
بضعة  وتذكر  العام"،  "االمن  مع  حوارها 
منها  االنسان  خدمة  يف  تصب  مساهامت 
السورية  االزمة  اندالع  منذ  تخصيصها 
سنويا  سويرسي  فرنك  مليون   20 مبلغ 
بلورتها  اىل  اللبنانية،  املحلية  للمجتمعات 
ومتويلها مشاريع تتعلق مبكافحة االرهاب 
الحكومة  رئاسة  مع  بالتنسيق  العنيف 
اللبنانية. وهي متول لجنة الحوار اللبنانية 
واسع  ثقايف  نشاط  ولديها  الفلسطينية،   -
نازحني  توطني  اعادة  عىل  وتعمل  جدا، 

لغاية  عددهم  بلغ  سويرسا  يف  سوريني 
اليوم 20 الفا. 

العلوم  يف  متخصصة  السويرسية  السفرية 
من  الدكتوراه  وحائزة  االجتامعية، 
حيث  زوريخ  يف  الفيديرالية  الجامعة 
يف  البلدان  اوضاع  مقاربة  يف  تخصصت 
التنمية.  مجال  يف  وعملت  النمو   طور 
سهول  يف  العمل  امليدانية  مهامتها  من 
عملت  بعدها  الشاسعة.  اندونيسيا 
اىل  انطلقت  ثم  اوروبا،  يف  التجارة  يف 
خاص  اهتامم  مع  الديبلومايس  العمل 
مهامت  تسلمت  االوسط.  الرشق  بدول 
تركيا وايطاليا ويف االرايض  ديبلوماسية يف 

املحتلة. 

آالن  الرئيس  لزيارة  تقييمك  هو  ما   ■
لرئيس  االوىل  وهي  لبنان  اىل  برسيه 

سويرسي منذ 10 اعوام؟
□ انه لرشف كبري ان يلبي الرئيس برسيه 
عون،  ميشال  العامد  الرئيس  من  دعوة 
وهو قبل هذه الدعوة بكثري من الرسور. 
متواصلة،  ايام  ثالثة  الزيارة  استمرت 
مشرتكة  امور  هناك  ممتازة.  وكانت 
وانا  ولبنان،  سويرسا  بني  تجمع  كثرية 
شعار  البعض  يطلق  قد  اقول.  ما  اقصد 
وهذا  الرشق"،  "سويرسا  كان  لبنان  ان 
صحيح وليس شعارا  فحسب. نحن بلدان 
بجريان  ومحاطان  جدا،  وقريبان  صغريان 
اكرب منا بكثري - ليك نقول االمور بطريقة 
يتمتعان  بلدان  ونحن   - ديبلوماسية 
الجبال  يف  السيام  خالب  طبيعي  بجامل 
لكنني  ايضا.  جدا  مهم  مايل  وبقطاع 
اننا منتلك  االكرث متيزا هو  االمر  ان  اعتقد 

املقابل  يف  الطبيعية.  املوارد  من  القليل 
ام  سويرسا  يف  سواء  مميزة  عبقرية  لدينا 
يف لبنان، وهنا نتحدث عن سلطة العقول 
التي يتمتع بها الناس. لذا اردد ان التعليم 
الحقيقية  السلطات  هي  النرية  واالدمغة 
نجد  العامل سوف  نظرنا حول  اذا  لبلدينا. 
سويرسيني ولبنانيني اينام كان. انهم رجال 
اعامل ونساء اعامل خالقون. وهذا امر ال 
يتحدث عنه كرث لكنه يربز الشبه العميق 
سويرسا  فإن  ثانية،  جهة  من  بلدينا.  بني 
هي من اوائل البلدان التي ساعدت لبنان 
اسهام كبري  السورية، وذلك مع  االزمة  يف 
سنويا.  سويرسي  فرنك  مليون   20 بلغ 
فمساهامتنا  مميزة،  االزمة  لهذه  مقاربتنا 
ال تقترص عىل املنظامت الدولية فحسب، 
تهدف  التي  الخاصة  مشاريعنا  لدينا  بل 
وهذا  املضيفة.  املجتمعات  تفعيل  اىل 
امر يطلبه اللبنانيون ايضا اذ يرون انه ال 
ونسيانهم،  فحسب  النازحني  متويل  يجوز 
وهم يتحملون العبء االكرب. بالتايل، فان 
خطواتنا كسويرسيني طاملا اعطت االولية 

املضيفة. للمجتمعات 

صحايف  مؤمتر  يف  برسيه  الرئيس  رصح   ■
بال  انه  عون  ميشال  الرئيس  مع  مشرتك 
يكون  لن  الدويل  املجتمع  من  قوي  دعم 
متاحا انجاز وضع مستقر لعودة النازحني 
تعطي  ان  املمكن  من  هل  السوريني. 

اضاءة وافية حول موقفكم؟
□ هذا هو موقف املجتمع الدويل واالمم 
عىل  اكرث  االضاءة  ميكنني  وال  املتحدة، 
عودة  وواضح.  مشرتك  النه  املوقف  هذا 
وطوعية  آمنة  تكون  ان  يجب  النازحني 
وبكرامة، اضافة اىل رشط مسبق للمجتمع 
واعطاء  السيايس،  بالحل  يتعلق  الدويل 

ضامنات لهؤالء النازحني.

■ يرفض لبنان ربط عودة النازحني بالحل 

سفيرة سويسرا: املبادرة الروسية
هي املخرج املالئم لعودة النازحني
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سفرية 
سويرسا يف 

لبنان مونيكا 
شمودت 

كريغوز.

السيايس؟ ما هو املخرج لهذه العقدة؟
تشكل  الروسية  املبادرة  ان  اعتقد   □
مخرجا جيدا. حتى الرئيس سعد الحريري 
الدويل،  املجتمع  موقف  فهم  طاملا  الذي 
يقول اليوم انه موافق متاما عىل التعاطي 
مع الروس. اعتقد انه عىل املجتمع الدويل 
ان يصب اهتاممه اكرث عىل هذه املبادرة 

الروسية وتقييمها لفهمها بشكل جيد. 

الروسية  املبادرة  ان  البعض  يعتقد   ■
امتناع  بسبب  التمويل  يف  صعوبة  تواجه 
الدول االوروبية عن متويل اعادة االعامر 

والعودة الرسيعة. ما رأيك؟
التي دفعناها  املبالغ  اذا نظرنا اىل كل   □

الخارجية  وزير 
السويسري سيزور لبنان 

في تشرين االول

فانه  السورية،  االزمة  بسبب  اليوم  لغاية 
سيكون مدهشا جدا يل عدم ايجاد املبالغ 
الالزمة لتمويل املبادرة الروسية اذا اثبتت 

انها ستكون جيدة. 

اليوم  لغاية  اللبناين  العام  االمن  نظم   ■
دفعات عدة للعودة االمنة الالف النازحني 

السوريني. كيف ترين هذه الخطوة؟ 
يف  رأي  ابداء  عيّل  يتعني  انه  اعتقد  ال   □
هذا املوضوع. االمن العام هو مؤسسة من 
نتعاون  اللبنانية، ونحن  الدولة  مؤسسات 
اىل  اشري  هنا  مختلفة.  مجاالت  يف  معه 
العام  للمدير  نحمله  الذي  الكبري  التقدير 
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم نظرا اىل 

النأي بالنفس مالئم 
للبنان وسويسرا مستعدة 

للمساعدة 
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ولدي  عمله،  وفاعلية  العالية  مهنيته 
واالعجاب  التقدير  من  الكثري  شخصيا 
عىل  يرتتب  انه  اعتقد  ال  لذا  لشخصه. 
العام.  االمن  عمل  عىل  التعليق  سويرسا 

فهو يدرك ماذا يفعل. 

الثالثة  املؤمترات  تعاونكم يف  ماذا عن   ■
 ،2 روما  لبنان،  اجل  من  انعقدت  التي 

سيدر، وبروكسل 2؟
□ حرضت سويرسا املؤمترات الثالثة. اشري 
الخارجية مختلفة اىل حد  ان سياستنا  اىل 
ما عن بقية البلدان. نحن نربط بني قطاع 
االمن وحقوق االنسان. قدمنا مداخلة يف 
2. يف بروكسل  الشأن يف مؤمتر روما  هذا 
لكننا  ايضا،  مالية  تعهدات  لنا  كانت   2
النازحني،  من  املزيد  استضافة  تعهدنا 
سوري  الف   20 اليوم  لغاية  ولدينا 
ضمن  السويرسية  االرايض  عىل  يعيشون 
ليس  عدد  وهذا  التوطني.  اعادة  برنامج 
بعدد  ومقارنة  اخرى  ببلدان  قياسا  بقليل 
ومبا  سيدر  مؤمتر  يف  سويرسا.  يف  السكان 
نضف  مل  فاننا  املساهمني،  كبار  من  اننا 
وهي  اساسا،  ندفعها  التي  تلك  اىل  مبالغ 
مبالغ تزيد عن 20 مليون فرنك سويرسي 

سنويا. 

العام  االمن  مع  التعاون  عن  ماذا   ■
اللبناين؟

□ لدينا تعاون وثيق يف شؤون الهجرة مع 
االنساين  املكتب  فان  العام، وكذلك  االمن 
االمن  مع  تعاونا  يقيم  للسفارة  التابع 

اللبناين.  العام 

الجيش  مع  معني  تعاون  من  هل   ■
اللبناين؟

كدولة  علينا  الصعب  من  الن  كال،   □
الدخول يف رشاكات عسكرية مع  محايدة 

جيوش.

قوات  يف  سويرسي  اسهام  من  هل   ■
اليونيفيل يف جنوب لبنان؟

البلدين بصورة اكرب، وهو امر تحدث عنه 
الرئيس برسيه؟

□ العالقات ناشطة ولدينا زيارات متبادلة 
تتم شهريا، سواء من برملانيني ام مسؤولني 
عالية.  بكثافة  وهي  اخرين،  سويرسيني 
ثقافية  وتظاهرات  مشاريع  لدينا  كذلك 

20 الف سوري تم توطينهم يف سويرسا.

□ نعم لدينا بضعة جنود، لكنهم من كبار 
االهم  من  وهؤالء  املتخصصني،  الخرباء 
رئييس  امر  وهو  الخرائط.  رسم  يف  عامليا 

اليونيفيل.  يف 

بني  العالقات  تفعيل  ميكن  كيف   ■
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دامئة يف لبنان كل اسبوعني. ستزور لبنان 
سكرترية الدولة باسكال برييسفيل يف نهاية 
يزور  ان  يف  ونأمل  الجاري،  االول  ترشين 
يف  كاسيس  اغناسيو  خارجيتنا  وزير  لبنان 
ان  يف  نأمل  بالتايل  الجديد.  العام  بداية 

تتوطد هذه العالقات بني بلدينا. 

اهمية  اىل  برسيه  الرئيس  تطّرق   ■
حامية  اهمية  واىل  الترشيعي  االستقرار 
عامالن  انهام  مضيفا  الفكرية،  امللكية 
مهامن لتقوية التبادل االقتصادي وتشجيع 
سويرسية  مشاريع  من  هل  االستثامرات. 

جديدة يف لبنان؟
□ تطّرق الرئيس برسيه اىل هذا املوضوع 
بسبب وجود مشكلة اقتصادية خطرية منذ 
بامللكية  عالقة  لها  لبنان  مع  طويلة  مدة 
الفكرية. من هنا شدد الرئيس برسيه عىل 
اود  هنا  الفكرية.  امللكية  احرتام  اهمية 
اغتنام الفرصة للقول ان سويرسا كلها تريد 
فلن  حلها  يتم  مل  واذا  املشكلة،  حل هذه 
لبنان  يف  للعمل  اقتصادية  بعثات  اي  تأيت 
او التعاون يف اية مشاريع مستقبلية. هذا 
الفعيل.  سويرسا  موقف  لكنه  قاس،  امر 
يف  املبادرة  اللبنانية  الدولة  عىل  امتنى 
الدولية  االتفاقات  واحرتام  املوضوع  هذا 

املوقعة يف هذا الخصوص. 

■ كيف سيتم تفعيل اتفاق التبادل الحر 
البلدين؟  بني 

حل  بكيفية  ايضا  يتعلق  االمر  هذا   □
وتتعلق  وذكرتها،  سبق  التي  املسألة 
كبار  عليها  اطلع  التي  الفكرية  بامللكية 

اللبنانيني.  املسؤولني 

■ كان مثة توقيع اتفاق بني سويرسا ولبنان 
الديبلوماسية  الجوازات  حاميل  العفاء 
واىل  سويرسا  اىل  الدخول  تأشريات  من 
لبنان. هل سينسحب هذا االمر عىل بقية 

املواطنني؟
بالجسم  ينحرص  االمر  ذلك.  اعتقد  ال   □

للبلدين فحسب. الديبلومايس 

نأي  مسألة  برسيه  الرئيس  اثار  ملاذا   ■
يكون  ان  لبنان  ميكن  هل  بنفسه؟  لبنان 

بلدا محايدا عىل غرار سويرسا؟
بالنفس  النأي  مفهوم  ان  نعترب  نحن   □
الن  للبنان،  واملالئم  الصحيح  املفهوم  هو 
اليه،  بالنسبة  صعب  امر  الحياد  اعتامد 
خصوصا وانه رسميا ال يزال يف حال حرب 
مع جاره الجنويب. حتى الحياد السويرسي 
احيانا  صعبا  يبدو  عسكري،  حياد  وهو 
الواقع  يف  لبنان  اىل  بالنسبة  االمر  فكيف 
يعجبنا  بالنفس  النأي  مفهوم  الراهن. 
كثريا، وقد نوه به رئيسنا كدعم سويرسي 
موجودة  سويرسا  ان  وليقول  للبنان، 
املفهوم  بهذا  التعريف  اجل  من  وجاهزة 
لبلدكم،  اصدقاء  نحن  تطبيقه.  اجل  ومن 
الينا يف تطبيق مفهوم  واذا كان يف حاجة 
بهذا  وسنقوم  معه  فنحن  بالنفس،  النأي 

االمر بكل رسور.

■ النأي بالنفس يف خصوص ماذا تحديدا؟
□ هو كام رشحه رئيس الحكومة اللبنانية. 
اتخاذ املسافة ذاتها حيال القوى املوجودة 

يف املنطقة.

بني  عدة  حوارات  سويرسا  اطلقت   ■
اللبنانية،  الحرب  ابان  السيام  اللبنانيني 
اجتامع  املثال  سبيل  عىل  منها  نذكر 
 ،1983 عام  جنيف  يف  الوطني  الحوار 
واجتامع الحوار يف لوزان عام 1984. هل 
وسط  حاليا  معينة  سويرسية  مبادرة  من 

الحكومي؟ الفراغ 
□ ال، لكن مثة عرضا من سويرسا. اذا اراد 
االفرقاء مساعدة ما فنحن جاهزون، وهذا 
امر يعرفه الجميع. مثة اليوم املفهوم الذي 
ميشال  العامد  الجمهورية  رئيس  اطلقه 
عاملي  مركز  بانه  لبنان  لتصنيف  عون 
للحوار بني الثقافات واالديان. ونحن ايضا 
اللبنانيني حول  يف مرحلة تفكري دامئة مع 
باالمر  نقوم   كيف  ونفكر  املوضوع،  هذا 

السبل. بافضل 

■ ماذا عن املوقف السويرسي من وقف 
االمريكيني متويل االونروا؟

اهم  ان سويرسا هي من  التذكري  اود   □
اىل  يصل  مببلغ  لالونروا  املانحة  الدول 
وان  سنويا،  سويرسي  فرنك  مليون   27
املفوض العام لالونروا هو سويرسي. طرح  
من  مجموعة  السويرسي  الخارجية  وزير 
االونروا  اىل  بالنسبة  الرئيسية  االسئلة 
وهو  فلسطيني،  الجئ  ماليني   5 وعودة 
اي  يوجد  ال  لكن  قانونيا.  مرشوع  امر 
ويف  االنساين  العمل  يف  تقاليدنا  يف  تغيري 

املنظمة.  دعمنا 

■ قرأنا عن وساطة تقوم بها سويرسا بني 
الرياض وطهران. ماذا عنها؟

االمر صحيح،  ان  قوله هو  استطيع  ما   □
السياسة  يف  تجاربنا  من  تجربة  وهي 
الخارجية. لكنني ال استطيع اعطاء املزيد 
من التفاصيل عنها. فسويرسا تقوم بالكثري 
نقوم  ال  ورسية.  بصمت  لكن  االمور  من 
العبا  نعترب  هنا  من  عنه.  ونتحدث  بيشء 
جيدا والناس يقصدوننا ويستشريوننا الننا 
نقوم بكل ما ميكن عمله خلف الكواليس 

وبطريقة رسية، ومن دون اي اعالن.

اولوية الدعم لدينا 
املحلية  للمجتمعات 

اللبنانية

نقدر اللواء ابراهيم 
ملهنيته وفاعلية عمله

نتعاون مع االمن العام 
في شؤون الهجرة
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تحقيق
مارلني خليفة

@marlenekhalife

الحياة  بني  "االونروا"  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  غوث  وكالة  مصري  يتأرجح 
واملوت، ومعها مصائر اكرث من 5,2 ماليني الجئ فلسطيني تريد الواليات املتحدة 
االمريكية تقليصهم اىل نصف مليون، ملغية حقهم يف العودة اىل فلسطني املحتلة، 
ما يفرس قرار تجميد متويلها الوكالة الذي يبلغ 360 مليون دوالر سنويا من اصل 

موازنة 1,2 مليار دوالر

شكل القرار االمرييك خيبة امل كربى للوكالة 
التي اسستها الجمعية العمومية لالمم املتحدة 
الدول  اىل  موجعة  رضبة  ووجه   ،1949 عام 
املستفيدة من خدماتها، وهي لبنان وسوريا 
قلقا  وسّبب  الغربية،  والضفة  وغزة  واالردن 
لالجئني الفلسطينيني الذين يحلمون بالعودة 
اىل ارضهم السليبة. اضف ان قرار التصويب 
عىل "االونروا" احد املؤرشات السلبية المكان 

منع تحقيق هذه العودة.
يف لبنان، يعيش املسؤولون عن "االونروا" حاال 
من القلق الشديد، وسط تباطؤ عريب ودويل 
كليا  اضمحلت  قد  ستكون  سيولة  توفري  يف 
اىل حني صدور هذا العدد من "االمن العام" 
يف نهاية ايلول. واذا مل تنجح االتصاالت التي 
تقوم بها "االونروا" من اجل ترجمة التعهدات 
املدرسية  االقساط  لدفع  اموال  اىل  الدولية 
التي  العديدة  واالعامل  االستشفاء  وتكاليف 
تضطلع بها يف املخيامت الفلسطينية حيث ال 

وجود للدولة اللبنانية.
لواقع  الصادمة  التفاصيل  يف  الدخول  قبل 
خدماتها،  توقف  ومخاطر  اليوم،  "االونروا" 
وموقف الدول املانحة والخطط البديلة، مع 
من  كوردوين،  كالوديو  الوكالة  شؤون  مدير 
عمله  وفريق  كوردوين  ان  اىل  االشارة  املفيد 
بقلق  يتداولون  لبنان  يف  الرئييس  املقر  يف 
الن  العودة،  حق  الغاء  امكان  من  شكوكا 
املؤرشات التي عكستها التقارير االمريكية يف 
بالخري، وهي ظهرت  تبرش  االخرية ال  االشهر 
يك  الالجئ  مفهوم  تعريف  تغيري  محاولة  يف 
واملتحدرين   1948 الجئي  جميع  يشمل  ال 
منهم، وحرصه مبن هم عىل قيد الحياة من 
من  الالجئني  عدد  يقلص  ما   1948 الجئي 

5,2 ماليني الجئ فلسطيني بحسب سجالت 
"االونروا"  اىل بني 400 و500 الف ال اكرث. 

الغاء  محاولة  اىل  ايضا  التقارير  هذه  وتشري 
"االونروا" ودمج الالجئني الفلسطينيني تحت 
لالجئني.  لشؤون  السامية  املفوضية  راية 
جفاف  يف  يكمن  حاليا  الداهم  الخطر  لعل 
النهاء  املتبقي  العجز  سد  ورضورة  السيولة 
مليون   200 نحو  يبلغ  والذي   ،2018 العام 

دوالر امرييك. 
كيف نشأت املشكلة؟ 

بتفويض سيايس  "االونروا"  تتمتع  االساس  يف 
صلب من الجمعية العمومية لالمم املتحدة، 
تم متديده حتى حزيران 2020 باكرثية 160 
فيام  ارسائيل،  هو  واحد  بلد  وعارض  بلدا، 
من ضمنها  التصويت  عن  بلدان   9 امتنعت 

الواليات املتحدة االمريكية.
نقطة الضعف الرئيسية يف تفويض "االونروا" 
فرض  ميكن  ال  اذ  الطوعي.  التمويل  يف  هي 
الوكالة  يجعل  ما  دولة،  اي  عىل  التمويل 

رهينة املساهامت الدولية.
الواليات  كانت  الفائت،  االول  كانون  حتى 
املانح االكرب للوكالة. وهي  املتحدة االمريكية 
بداية  يف  دوالر  مليون   360 دفع  تعهدت 
العام.  بعد ايام قليلة اتخذ الرئيس االمرييك 
السفارة  نقل  شأن  يف  قرارا  ترامب  دونالد 
االمريكية اىل القدس، وكان غاضبا جدا من رد 
بشكل  وقرر  عام،  بشكل  الفلسطينيني  فعل 
دوالر  مليون   60 مبلغ  الوكالة  منح  فجايئ 
يف  منها  مبالغ  رصف  منع  مشرتطا  فحسب، 
الواليات  تضعه  مل  لبنان وسوريا. وهو رشط 
املتحدة االمريكية سابقا. ثم عمد اىل تجميد 
املبلغ املتبقي تاركا اياه عرضة للنقاش، ليقرر 

اخريا حجب اية اموال اضافية لـ"االونروا" يف 
الحارض واملستقبل.

 يقول كوردوين ان التقارير املرسبة الواردة اىل 
بامتياز".  "القرار سيايس  ان  اىل  الوكالة تشري 
املتحدة  الواليات  الن  نأسف  "نحن  يضيف: 
االمريكية اتخذت قرار تجميد متويلها، ونحن 
املساهمة  يف  متاما  حرة  البلدان  بأن  نقبل 
ارغام  ميكننا  وال  عنها،  االمتناع  او  املالية 
عىل  سواها  وال  االمريكية  املتحدة  الواليات 
فيها  تم  التي  الطريقة  نرفض  لكننا  دعمنا، 
وصف وكالتنا بأن ال امل منها. لدينا تفويض 
من االمم املتحدة. وحتى انتهائه لدينا التزام 

متابعة تقديم خدماتنا".
هي  الراهنة  االزمة  ان  اىل  كوردوين  يشري 
تأسست  التي  "االونروا"  تاريخ  يف  االصعب 
عام 1949 وبدأت عملها الفعيل عام 1950. 
ويضيف شارحا: "عام 2015 نشأت مصاعب 
اىل  االطفال  الدخال  الكافية  املبالغ  اليجاد 
فيها  نعاين  التي  االوىل  املرة  لكنها  املدارس، 
الفائت،  االول  كانون  منذ  كبرية  ثغرة  من 
اليوم اىل 200 مليون دوالر  ونحن يف حاجة 
امرييك النهاء متطلبات الالجئني لهذه السنة. 
ان  اىل  تضاف  فريدة  مشكلة  انها  بالتايل 
من  للشكوك  عرضة  بات  "االونروا"  تفويض 
وهذا  وارسائيل  االمريكية  املتحدة  الواليات 

مختلف وجديد".
وقال: "قدمت االونروا خدمات عدة لالجئني 
الف   29 وقرابة  لبنان  يف  الفلسطينيني 
اخر  ويف  سوريا.  من  اتوا  فلسطيني  الجئ 
خدماتها  شملت    2017 لعام  االحصاءات 
الالجئني  من  معظمهم  شخص  االف   204
يتحدرون  منهم  البعض  لكن  الفلسطينيني. 
االم  تكون  ان  مبعنى  مختلطة،  عائالت  من 
فيتمتع  مثال،  اجنبي  من  ومتزوجة  الجئة 
الوكالة،  خدمات  من  االفادة  بحق  الزوج 
سيان  االمر  الجئ.  صفة  يحمل  ال  لكنه 
ان  ميكنها  ال  املرأة  الن  االوالد  اىل  بالنسبة 

تنقل صفة الالجئ".

دول غربية تنتظر الخليج لتدفع تعّهداتها
حّق عمل فلسطينيي لبنان بديل خدمات "األونروا"
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ويؤكد كوردوين ان وقف خدمات "االونروا" 
الالجئني  نتائج كارثية عىل  لبنان "سريتب  يف 
سندهم  الوكالة  تشكل  الذين  الفلسطينيني 
قد  التي  املخاطر  ابرز  ويلخص  الوحيد". 
تنشأ كااليت: "38 الف طالب )بينهم 5 االف 
فلسطيني من سوريا( يصبحون يف الشارع اذ 
موزعة  مدرسة   66 نفقات  "االونروا"  تغطي 
وتغطي  ككل.  البلد  ارجاء  ويف  املخيامت  يف 
من  يستفيدون  الذين  املرىض  االف  نفقات 
خدمات تقدمها 27 عيادة. وتقدم مساعدة يف 
املستشفيات تصل اىل دفع بني 60 و90% من 
الفاتورة االستشفائية يف املستشفيات اللبنانية 
ويف العيادات. وسترتدى احوال 61 الف الجئ 
يعيشون تحت خط الفقر ويقبض كل شخص 
منهم 10 دوالرات شهريا كمساعدة، يضاف 
سوريا  من  فلسطيني  الجئ  الف   29 اليهم 
يفيدون ايضا من مساعدات "االونروا" )100 
اضافية  دوالرا  و27  للعائلة  شهريا  دوالر 
"االونروا"  خدمات  توقفت  حال  يف  للفرد(. 

ستنشأ ايضا مشاكل بيئية وصحية واجتامعية  
بجمع  الوكالة  تهتم  حيث  املخيامت،  داخل 
وضخ  الصحي،  الرصف  ومشاكل  النفايات، 
اىل  االيلة  املساكن  وترميم  املنازل،  اىل  املياه 
السقوط. تبلغ امليزانية اللبنانية 180 مليون 
دوالر سنويا. وهي توفر فرص عمل لـ3 االف 

يف  مؤسساتها  يف  يعملون  فلسطيني  الجئ 
يف  الوكالة  موظفي  عدد  ان  حني  يف  لبنان، 
فروعها )لبنان واالردن والضفة الغربية وغزة 
اكرب  وهي  موظف،  الف   30 يبلغ  وسوريا( 

جهة اممية للتوظيف". 
العام  املفوض  قام  ذلك،  "اىل  يضيف: 
لـ"االونروا" بيار كرينبول بجوالت عدة اخريا 
معلنا ان الوكالة ليست عبئا ماليا، بل منظمة 
الناس وتعمل من اجل حقوقهم  تستثمر يف 
تقديم  اىل  الدويل  املجتمع  داعيا  وكرامتهم، 
املزيد من الدعم املايل لسد عجز 200 مليون 
الدرايس  العام  واستكامل  العام،  هذا  دوالر 
كرينبول  وزار  "االونروا".  وكالة  يف  الحايل 
مرص وحرض اجتامعا لجامعة الدول العربية، 
عباس.  محمود  الفلسطيني  الرئيس  وقصد 
اجتامع  يف  الفائت  ايلول   27 يف  شارك  كام 
"االونروا" عىل  متويل  الزمة  استثنايئ خصص 
هامش اعامل الجمعية العمومية الـ73 لالمم 

املتحدة يف نيويورك، والذي حرضه وزراء 

تغيير تعريف الالجئ
يقلص العدد من 5 ماليني 

الى 500 الف

االميركي  الرئيس 
منع الوكالة من تمويل 

لبنان وسوريا

مدير شؤون 
وكالة 

"االونروا" 
كالوديو 
كوردوين.
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خدمات  من  املستفيدة  الدول  خارجية 
"االونروا" ومنها لبنان والدول املانحة، وترأسه 
االمني العام لالمم املتحدة انطونيو غوتريس". 
ايجابية،  التحركات  هذه  ان  كوردوين  يعترب 
"واالونروا" ترحب بالدعم السيايس "عىل امل 

ان تتم ترجمته اىل دعم مايل لسد عجز هذه 
قوية،  مبيزانية  الجديد  العام  وبدء  السنة، 
فال يكون لدينا قلق شهري عام ستؤول اليه 

االحوال يف الشهر املقبل".
وهو يصف االجتامع يف جامعة الدول العربية 

اللبناين، يقول مدير شؤون "االونروا"  كالوديو  العام  حول تنسيق "االونروا" مع االمن 
لدينا  لكن  اللبنانية،   - الفلسطينية  الحوار  لجنة  يف  يتمثل  الرئييس  "محاورنا  كوردوين: 
تنسيقا جيدا مع كل املؤسسات، ولدينا عالقات جيدة مع املدير العام لالمن العام اللواء 
عباس ابراهيم، ونعقد اجتامعات متواصلة معه ملناقشة شؤون الالجئني وخصوصا اوضاع 
وتصاريح  االقامات  مناقشات مهمة جدا حول  ولدينا  الفلسطينيني من سوريا.  الالجئني 

الدخول ومثة تعاون ايجايب دائم".
يضيف: "منذ بدء عميل يف لبنان، اي منذ قرابة عام ونصف عام، تم خفض رسوم معينة 
او الغاؤها من االمن العام، ما سهل حياة الفلسطينيني عموما واولئك القادمني من سوريا 

بشكل خاص".

التنسيق مع االمن العام

بعد  توجد  ال  لكن  قوي،  دعم  اىل  ادى  بانه 
مؤرشات محددة ملساهامت مالية.

ويكشف ان الوكالة حصلت عىل دعم ملوقفها 
جديدة  وبلدان  واملانيا  االورويب  االتحاد  من 
اللتان  واندونيسيا  ماليزيا  منها  آسيا،  من 
انضمتا اىل اليابان وكوريا الجنوبية،  يف حني 
قررت الصني  زيادة مساهمتها وكذلك تركيا.

الن  الدعم،  يزيدوا  مل  "االوروبيون  ويقول: 
معرفة  تريد  الدول  املالية.  دورته  بلد  لكل 
البلدان  عىل  توزيعها  وكيفية  مدخراتها 
واملنظامت، ويرتدد كل بلد يف اضافة مبالغ 
انسحاب  بعد  االغىل  الفاتورة  يدفع  ال  يك 
التمويل،  من  االمريكية  املتحدة  الواليات 
الدول  ستدفع  كم  تنتظر  الدول  وبعض 

لتقرر".  الخليجية 
مثة سؤال يطرح: هل من املمكن ان تتعرض 
الدول الخليجية االساسية املمولة )السعودية 
100 مليون دوالر، االمارات العربية املتحدة 
دوالر(  مليون   50 قطر  دوالر،  مليون   50

38 الف طالب يف 66 مدرسة قد يصبحون يف الشارع.
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يف  االستمرار  من  متنعها  امريكية  لضغوط 
التمويل؟

يقول كوردوين: "ليست لدينا  معلومات عن 
االمريكية،  للضغوط  تخضع  البلدان  هذه  ان 
اكدت  العربية  الدول  جامعة  اجتامع  ويف 
انها ستدعمنا عمليا  السعودية  ومنها  الدول 
وللسنة  السنة  لهذه  اسهاماتها  وستدفع 

املقبلة".
فور  "االونروا"  ستقوم  البديلة  الحلول  يف 
تشكيل الحكومة الجديدة يف لبنان باتصاالت 
العادة  اللبنانية  االحزاب  مع  سياسية 
الالجئني  الوضاع  املوحدة  "الرؤية  احياء 
الفلسطينيني يف لبنان"، والتي اصدرتها لجنة 

الحوار اللبنانية - الفلسطينية عام 2017.
وقعت  لبنانية  احزاب   7 ان  الخلفية  يف 
باستثناء   - املشرتكة  الرؤية  هذه  عىل 
تويص  وهي   - تحفظ  الذي  الكتائب  حزب 
لالجئني  وتسهيله  العمل  حق  حظر  برفع 
ظروف  تحسني  توصياتها  من  الفلسطينيني. 

عىل  القيود  وتخفيف  املخيامت،  يف  العيش 
حق العمل لالجئني وحق تشكيل جمعيات. 
وكلها نقاط تخفف وطأة املصاعب عىل حياة 

الالجئ.
بعد  العمل  حق  عن  الكالم  وينتعش 
كوردوين  بحسب  املالية  "االونروا"  ازمة 
هذا  اهمية  عىل  ركزنا  "طاملا  يقول:   الذي 

حق  عىل  الفلسطينيني  فحصول  املوضوع. 
"االونروا"،  عىل  اتكالهم  من  يخفف  العمل 
االكرث  مساعدة  الدويل  للمجتمع  ويتيح 
نزمع  ما  وهذا  منهم.  وفقرا  هشاشة 
وسنطرحه  اللبنانية،  االحزاب  مع  مناقشته 
تطبيق  اىل  للتوصل  الجديدة  الحكومة  عىل 
ما تم االتفاق عليه يف هذه الرؤية الجديدة 

للعمل". 
ويلفت: "ال يعترب هذا االمر توطينا، وانا اكرر 
البؤس  يف  العيش  عليهم  ليس  انه  لالجئني 
موجود  العودة  حق  العودة.  حق  لحامية 
فلسطينيني، حتى  النهم موجودون كالجئني 
لو اختفت "االونروا". لو كان الالجئ غنيا يف 
يخرس حق  لن  فانه  لبنان  يف  فقريا  او  كندا 
العودة اىل بالده. لكن مبا ان الحل السيايس 
يعيش  ان  انسان  اي  حق  فمن  متأخر 
يعني  وهذا  االخرون،  يفعل  كام  بكرامة 
التمتع بحق العمل وحق التملك، وهو امر 

اخر سنثريه الحقا".

كوردوني: ازمة "االونروا" 
االصعب منذ عام 1949

سنطرح منح حق
العمل في لبنان بعد 

الحكومة تشكيل 

29 الف الجئ فلسطيني من سوريا يفيدون من "االونروا" يف لبنان.
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إدلب آخر فصول الحرب وبؤر اإلرهاب في سوريا:
التسوية الساخنة قيد اإلختبار... والعبرة في التنفيذ

التطورات السورية امليدانية تتواصل وفق املسار املعد لها من روسيا وايران، ويف 
اىل  من حلب  سنتني  قبل  انطلق  الذي  املسار  هذا  املنطقة.  يف  يجري  عام  معزل 
القلمون، وقبل اشهر من الغوطة الرشقية اىل درعا والسويداء، يصل اىل خواتيمه يف 

ادلب. آخر الجزر االمنية والبؤر االرهابية الخارجة عن سيطرة النظام

االسد  بشار  السوري  الرئيس  نظام  يرص 
ادلب واقفال  الشاذ يف  الوضع  إنهاء  عىل 
لرتكيا،  املحاذي  السوري  الشامل  ملف 
بعدما انجز اقفال ملف الجنوب السوري 

املحاذي الرسائيل.
اتخذ،  ادلب  وضع  انهاء  شأن  يف  القرار 
ان  يفرتض  الذي  التنفيذ  عىل  واحيل 
ينتهي قبل نهاية العام الجاري حدا اقىص. 
درعا،  يف  وتحديدا  الجنوب،  يف  حصل  ما 
يف  وتحديدا  الشامل  يف  يتكرر  ان  ميكن 
السوري  الجيش  تقدم  الجنوب  ادلب. يف 
تحت مظلة تفاهامت روسية ـ ارسائيلية. 
ويف الشامل من املفرتض ان يتقدم تحت 
لكن  تركية.  ـ  روسية  تفاهامت  مظلة 
الفارق كبري بني درعا وادلب التي تحولت 
الفصائل  لكل  مكب  او  مستوعب  اىل 
املتطرفة واالف املقاتلني الوافدين من كل 

السورية. النواحي 
املعارك  وتشبه سيناريو  قادمة،  "املعركة" 
الجنوب.  تحرير  معركة  والسيام  االخرى، 
والحل  التسوية  خيار  بني  الدمج  اي 
املرجح  هو  ليس  الخيار  هذا  العسكري. 
فقط، بل هو الحتمي عكس كل االعتقاد 

السائد، استنادا اىل الوقائع االتية:
استعادة  عىل  السورية  الدولة  تصميم   -
لسيطرة  خاضع  اراضيها  من  شرب  كل 

االرهابيني والجيوش االجنبية.
ومدنها  االكرب  ادلب يف جزئها  محافظة   -
النرصة  جبهة  سيطرة  تحت  تقع  املهمة 
وافقت  الذي  استانة  مسار  يف  املستثناة، 

عليه تركيا، من اتفاقات وقف القتال.
- روسيا التي توجه اليها االنتقادات بانها 
خيار  تسقط  مل  تركيا  مع  صفقة  ابرمت 

ليحّيد  كان  الذي  الرتيك  التوجه  احباط 
التزم  العسكرية،  العمليات  ـ  نجح  اذا  ـ 
الفرصة  اتاحة  وااليراين  الرويس  الجانبان 
السالح،  والقاء  املصالحات  خيار  امام 
انقرة  تقوده  الذي  املجهود  سياق  يف 
برضورة  قادتها  القناع  الشام  تحرير  مع 
الجيش  نسيج  ضمن  واالنصهار  التفكك 

الوطني الحقا.
جبهة  فتحت  طهران،  قمة  ارفضاض  بعد 
املعركة  وانطلقت  مرصاعيها  عىل  ادلب 
وسط سباق محموم بني الحسم العسكري 
ارتباك تركيا  السياسية، ويف ظل  والصفقة 

وتراجعها عن تفاهامت مع روسيا.
قابل  غري  ادلب  امن  تركيا،  اىل  بالنسبة 
يف  الرتيك  الجيش  انترش  وقد  للتفاوض. 
تزال  ال  وهي  املايض،  العام  املحافظة 
من  الردوغان.  سياسية  رافعة  تشكل 
دون ضامنات امنية يف ادلب، رمبا لجأت 
او  العسكري  انخراطها  تصعيد  اىل  تركيا 
التوقف عن املشاركة يف تشكيل مستقبل 
الحكم يف سوريا. هذا ما ميثل خيارا صعبا 
باملصالح  يتعلق  ما  يف  روسيا  اىل  بالنسبة 
عن  انقرة  يبعد  وقد  سوريا،  يف  الرتكية 

الرشاكة يف محادثات االستانة.
عليه  سترتتب  ادلب  حول  النزاع 
مضاعفات مهمة بالنسبة اىل روسيا وتركيا 
اواخر  منذ  السورية.  الحرب  ومستقبل 
انتهجت روسيا وتركيا اسرتاتيجيا   ،  2015
التفاهم  عىل  قامئة  سوريا  يف  عسكرية 
املتبادل. ادلب اليوم تشكل املعقل االخري 
مناطق  وبخالف  السورية.  للمعارضة 
يف  تتشابك  اخريا،  النظام  عليها  سيطر 
القوى  لكل  متضاربة  مصالح  املحافظة 
مثة  االخطار.  مستوى  يرفع  ما  املعنية، 
اتخذ  السوري  النظام  ان  عىل  مؤرشات 
بدعم  ادلب  يف  العسكري  الحسم  قرار 

من روسيا وايران.
تعلم تركيا جيدا انها ال تستطيع االعتامد 

تركيا  تنفذ  مل  حال  يف  العسكرية  املعركة 
االرهاب  ان  عىل  وشددت  التزاماتها. 
التمدد من  اىل  ادلب، ويسعى  يحشد يف 
جديد، ومن حق الدولة السورية الحفاظ 

عىل سيادتها واستقرارها.
جمعت  ثالثية  قمة  طهران  يف  انعقدت 
والرئيس  بوتني  فالدميري  الرويس  الرئيس 
والرئيس  اردوغان  طيب  رجب  الرتيك 
النهاء  خصصت  روحاين،  حسن  االيراين 
الحلني  مالمح  ورسم  ادلب  يف  الوضع 
العسكري والسيايس لها، واسدال الستارة 
حيث  الحرب،  من  االخري  الفصل  عىل 
والتنظيامت  الفصائل  كل  تجميع  جرى 
النرصة،  )جبهة  واملتطرفة  االرهابية 
الرتكستاين  الحزب  الشام،  تحرير  هيئة 
الشام،  احرار  داعش،  تنظيم  االسالمي، 

جيش املجاهدين وجيش البادية(.
يف  للشك  مجاال  وطهران  موسكو  ترتك  مل 
قد  ادلب  يف  العسكري  الحسم  قرار  ان 
وسياسية  عسكرية  باشارات  مرفقا  اتخذ 
ودفعها  تركيا  عىل  للضغط  وذلك  جدية، 
اذا  الروسية  بالرشوط  التسوية  قبول  اىل 
العسكري  الحسم  خيار  تاليف  تريد  كانت 
بازائها  متلك  معركة  يف  التورط  ومخاطر 
بتقويض  تهدد  النها  مفرطة،  حساسية 
الشامل  يف  الحدود  عىل  الرتكية  السيطرة 
السوري. كام تتسبب يف موجة هائلة من 

النزوح يف اتجاه الداخل الرتيك.
القمة الثالثية يف طهران مل تفض اىل صيغة 
شاملة واضحة من شأنها وضع ملف ادلب 
التحضري  مدة  رغم  الحل، عىل  سكة  عىل 
موسعة  مشاورات  تخللتها  التي  الطويلة 
رغم  وعىل  الضامنة.  الدول  مسؤويل  بني 
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 15 • انشاء منطقة منزوعة السالح بعمق 
التنظيامت املسلحة ونزع  ـ 20 كلم لعزل 
بني  والفصل  وتفكيكها،  الثقيل  سالحها 
النرصة  جبهة  واولها  االرهابية  التنظيامت 
)هيئة تحرير الشام( واملجموعات املعتدلة 

واملؤهلة لالنخراط يف العملية السياسية.
املصنفة  التنظيامت  من  ادلب  اخالء   •
املهمة  تركيا هذه  تتوىل  ان  ارهابية، عىل 

ويف مهلة محددة ال تتجاوز األسابيع.
الرشطة  من  مجموعات  انتشار   •
الشغور  جرس  يف  الروسية  العسكرية 
ومناطق حساسة يف حامه وسهل الغاب.

• تعهد تركيا منع اي هجوم عىل القاعدة 
الروسية يف حميميم، وعىل قوات النظام، 

والسيطرة عىل السالح الثقيل للفصائل.
مؤسسات  دخول  عىل  تركيا  موافقة   •
النظام املدنية اىل مناطق ادلب واملحيط  

يف ارشاف رويس.

لها  ليس  التي  املتحدة  الواليات  عىل 
حضور عسكري مبارش وفاعل يف الشامل، 
ايضا(  )واالورويب   االمرييك  املوقف  وان 
ادلب،  يف  العسكرية  العملية  يؤيد 
ضمن  من  لها  االخرض  الضوء  واعطى 
ضوابط وقيود محصورة يف عدم استخدام 
مجازر  ارتكاب  وعدم  الكيميايئ  السالح 
ضد االنسانية. مام ال شك فيه ان حكومة 
وتحديا  صعبا  امتحانا  تواجه  اردوغان 
معركة  تخوض  جهة  من  فهي  مصرييا. 
مع  متكافئة  غري  سياسية  ـ  اقتصادية 
ترامب،  دونالد  االمرييك  الرئيس  ادارة 
ومن جهة ثانية تواجه تحديا روسيا كبريا 
خسارتها  ان  وتدرك  ومحيطها  ادلب  يف 
خلف  اىل  قواتها  وتراجع  املناطق  هذه 
كبرية  سياسية  ازمة  سيخلقان  الحدود 
االزمتني  اىل  تضاف  الرتيك،  الداخل  يف 
وقت  يف  املتفاقمتني،  واملالية  االقتصادية 

مصري االتحاد

ال يحتاج اردوغان اىل مزيد من املشكالت 
واملتاعب.

مل يكن امام تركيا اال التجاوب مع الخطة 
الروسية والبحث عن تسوية لوضع ادلب 
والشامل السوري. وهذا ما حصل يف "قمة 
ادلب" بني بوتني واردوغان التي انعقدت 
يف سوتيش، وشكلت نقطة تحول يف مسار 
االحداث، وتم التوصل فيها اىل تفاهامت، 

هذه خطوطها العريضة:

حكومة اردوغان 
تواجه امتحانا صعبا 

مصيريا وتحديا 

ادلب تشكل اليوم املعقل االخري للمعارضة السورية.
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تركيا  وتتوىل  الحدودية،  املعابر  فتح   •
مهمة االرشاف من الجهة الرتكية للحدود، 
من  املهمة  هذه  وايران  روسيا  وتتكفل 

السورية. الجهة 
والتنسيق  للتعاون  مركز  انشاء   •
املخابرايت بني تركيا وايران وروسيا ملحاربة 

االرهابية. التنظيامت واملجموعات 
محافظة  يف  الواقع  معالجة  تتطلب 
سيام  ال  هادئة،  نار  عىل  العمل  ادلب 
اطراف  بني  ان وضعها معقد ومتداخل 
اقليميني ودوليني. مثة اقتناع بأن االمور 
عىل  السيطرة  يسهل  تفاهم  نحو  تسري 
الن  كبرية،  خسائر  دون  من  ادلب 
اكرب  وروسيا  تركيا  تجمع  التي  العنارص 
يسمح  ان  من  ودوليا  اقليميا  بكثري 
عىل  خالف  يف  بها  بالتفريط  الطرفان 
ان  كام  ادلب.  يف  الوضع  تسوية  آلية 
التايل،  اليوم  عىل  تركز  بدأت  روسيا 
ادلب  يف  الوضع  حسم  ان  باعتبار 

النازحني واملهجرين من مناطق  تضم ادلب نحو ثالثة ماليني شخص، اكرث من نصفهم من 
اخرى، وفيها اكرث من 50 الف مقاتل من فصائل اسالمية واخرى متطرفة.

محافظتي  بني  تقع  مربع.  كيلومرت  الف   185 البالغة  سوريا  مساحة  من   %4 نحو  تشكل 
طرطوس والالذقية حيث تقع القاعدتان العسكريتان الروسيتان والقاعدة الشعبية للنظام 

من الغرب وحلب من الرشق ثاين اكرب مدينة سورية وحامه من الجنوب.
شكلت ادلب وجهة لعرشات االالف من املقاتلني الذين رفضوا اتفاقات تسوية مع النظام، 

وبدأوا ينظمون انفسهم امام معادلة واحدة هي القتال حتى النهاية.

إدلب

اىل  سيؤدي  وانه  املؤكد،  حكم  يف  بات 
العمليات  لكل  الفعيل  االنتهاء  تكريس 

العسكرية الواسعة يف سوريا.
اعادة  روسيا  اىل  بالنسبة  حاليا  االهم 
االعامر وتسهيل عودة الالجئني، بالتوازي 
سيكون  الذي  الدستوري  االصالح  مع 

الرافعة االساسية الي تسوية سياسية.

النظام السوري اتخذ قرار 
استعادة ادلب قبل نهاية 

العام الجاري

القرار يف شأن انهاء وضع ادلب اتخذ واحيل عىل التنفيذ.
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"داعش" بعد عام على السقوط:
ُشطب الوجود العسكري ولم يختِف الفكر املتطّرف

العراق  عليها يف  التي سيطر  االرايض  تنظيميا وجغرافيا وعسكريا مع خسارته كل  "داعش"  االسالمية  الدولة  تنظيم  سقط 
وسوريا. لكنه مل يسقط ومل ينته كفكر متطرف ومرشوع عابر للدول والحدود، وكخطر قائم عىل االمن والسالم يف املنطقة 

والعامل. واذا كان التنظيم انكفأ عن سوريا والعراق، فانه عمد اىل تغيري خططه وابقى عىل اسرتاتيجيته 

معركتان مفصليتان يف سوريا والعراق كتبتا النهاية 
البلدين املتجاورين:  لـ"داعش" عىل ارض هذين 
وقاعدته  معقله  عىل  قضت  التي  الرقة  معركة 
ونقاط  جيوب  يف  وحرشته  سوريا،  يف  املركزية 
ومعركة  الفرات،  نهر  رشق  مناطق  يف  متناثرة 
العراق  يف  عاصمته  عىل  قضت  التي  املوصل 
سوريا  مع  الجغرايف  تواصله  خطوط  وقطعت 
بشكل نهايئ. لكن، اذا كان قد اختفى من سوريا 
اخرى  عربية  دول  يف  ظهر  يكاد،  او  والعراق 

باشكال جديدة.
)الخالفة(  "داعش"  تنظيم  مرشوع  سحق  اذن، 
ميثلون  له  واملوالون  التنظيم  زال  ما  يهزمه.  مل 
تهديدا كبريا ومتناميا يف انحاء العامل، عىل الرغم 
من الخسائر العسكرية الكربى التي لحقت بهم 
الحرب ضده   ان  العراق وسوريا. وهذا يعني  يف 
خارج  تهديده  ان  اذ  جديدة.  مرحلة  دخلت 
املوالون  اظهر  مرص  يف  يتنامى.  وسوريا  العراق 

واصبحوا  نشاطهم،  مواصلة  عىل  كبرية  قدرة  له 
ميثلون تهديدا متزايدا. يف ليبيا، يسعى اىل اعادة 
بناء قدراته، ويواصل شن الهجامت املتفرقة هناك. 
والدول  مايل  يف  العمل  يواصل  افريقيا،  غرب  يف 
املجاورة. ويف رشق افريقيا ينشط املوالون له يف 

بونتالند وجنوب الصومال.
تنترش يف شامل افريقيا فروع عدة لـ"داعش"، لكن 
ابرزها واكرثها نشاطا بال شك فرع والية سيناء يف 
مرص الذي قام عىل انقاض جامعة اخرى كانت 
محسوبة عىل تنظيم القاعدة، وتطلق عىل نفسها 

اسم انصار بيت املقدس. 
يف السنوات التي تلت مبايعة بيت املقدس لزعيم 
"داعش" ابوبكر البغدادي، سجل تصاعد مخيف 
التي تشهدها مناطق سيناء  العمليات  يف حجم 
مل  سيناء  والية  عمليات  تصاعد  لكن  املختلفة. 
يبق من دون رد. اذ اطلق الجيش املرصي حملة 
املتشددين،  من  الجزيرة  شبه  لتطهري  واسعة 

والعملية ما زالت مستمرة. اال ان الرتاجع الكبري 
يف نشاط دواعش سيناء يف الفرتة املاضية يوحي 
بأن التنظيم مني فعال بخسائر هزت اركانه. وقد 
يكون يحاول حاليا اعادة تنظيم صفوفه يف مناطق 

معزولة يف عمق الصحراء.
اذا كانت والية سيناء هي الفرع االسايس لـ"داعش" 
الفرع  هو  آخر  فرعا  له  فان  افريقيا،  شامل  يف 
الليبي، وكان ميكن ان ينافسها لو اتيحت له فرصة 
تثبيت اقدامه لفرتة اطول يف اماكن سيطرته. هذا 
الفرع مل ينشأ عىل انقاض جامعة موجودة اصال، 
كحال والية سيناء مع انصار بيت املقدس. بل نشأ 
اىل حد كبري نتيجة استقطاب افراد ليبيني شاركوا 
يف الثورة التي اطاحت نظام العقيد معمر القذايف 
عام 2011، ثم اكملوا مشوارهم يف سوريا، وانحازوا 
اىل "داعش" قبل ان يعودوا ادراجهم اىل بالدهم 
لتأسيس خاليا للتنظيم وتجنيد مزيد من العنارص.

نجح "داعش" يف اقامة موطئ قدم مهم له عىل 
الساحل الليبي بالسيطرة عىل مدينة رست، املعقل 
منها  وجعل  املهزومني،  القذايف  ملنارصي  السابق 
عاصمة له. كام استطاع ، يف املقابل، اقامة مواقع 
ثالث  قيام  واعلن  ليبية،  منطقة  من  اكرث  يف  له 
واليات تحايك التقسيم التاريخي للبالد: والية برقة 

)الرشق(، والية فزان )الجنوب(، والية طرابلس.
"داعش"، كام  تنظيم  املجاورة، حاول  الجزائر  يف 
خالل  من  لصالحه  الوضع  هذا  استثامر  يبدو، 
استقطاب مجموعات تابعة للقاعدة اىل صفوفه، 
كام فعل مع جامعات اخرى مالت اىل صفه بعد 
اعالن البغدادي قيام دولة مزعومة كاملة االركان 
البغدادي مل يستطع يف  يف سوريا والعراق. لكن 
الجزائر سوى استقطاب جامعة صغرية من داخل 
يف  خرجت  التي  الخالفة  بجند  تعرف  القاعدة، 
ايلول 2014 باعالن مبايعته مدشنة والءها بقطع 
رأس رهينة فرنيس. سارعت قوات االمن الجزائرية 
اىل  الوصول  يف  خاللها  نجحت  حملة  اطالق  اىل  تنظيم الدولة االسالمية سحق عسكريا لكن خطره االمني باق.
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منهية  زعيمهم،  وقتلت  الخالفة  جند  مخابئ 
وجودهم بالكامل.

يف املغرب، مل يسجل حتى اليوم تنفيذ "داعش" 
اعلنت عن  االمن  اجهزة  لكن  ارهابية.  هجامت 
توقيف عرشات بتهمة انشاء خاليا بايعت التنظيم 

او تأثرت بافكاره.
اذا كان هذا وضع التنظيم يف املغرب العريب، فان 
توسعه يف قلب القارة االفريقية مل يكن سلسا. يف 
يف  مهم  اخرتاق  تحقيق  يف  فشل  الساحل،  دول 
مناطق نشاط فرع القاعدة يف الصحراء، مثل مايل 
والنيجر وبوركينا فاسو. لكنه متكن يف املقابل من 
تحقيق خرق داخل نيجرييا. يف اذار 2015 اعلن 
ابوبكر شيخو )شيكاو( مبايعة  زعيم بوكو حرام 
بقبولها، موسعا بذلك نشاط  الذي رد  البغدادي 

"داعش" يف واحدة من اهم الدول االفريقية.
يف اوروبا، عاد امللف االرهايب اىل الواجهة ليقض 
مضاجع املسؤولني االمنيني فيها مع عودة املقاتلني 
دولهم، وهم  اىل  "داعش"  تنظيم  مع  االوروبيني 
لها  تعرض  التي  الكبرية  الهزائم  بعد  باملئات، 
اختفت  منهم  املئات  ان  كام  خالفته.  وتقويض 
اثارهم، وقسم منهم ال يزال يف صفوف التنظيم 
بقي  فيام  االوسط،  الرشق  يف  الرسية  وخالياه 
الجهاد  اشكال  من  بشكل  متمسكني  الكثريون 
العنيف، ما يعزز احتامالت صعوبة تاليش ظاهرة 

املقاتلني االجانب يف املستقبل القريب. 
اوطانهم  اىل  االوروبيني  الدواعش  عودة  تشكل 

خطورة كبرية، اذ تحولهم اىل خاليا نامئة وقنابل 
حرفية  قتالية  مهارات  اكتسابهم  بعد  موقوته 
شن  عىل  التنظيم  معسكرات  يف  تدربهم  نتيجة 

عمليات ارهابية. 
خطورة  االقل  بني  ما  تهديدهم  مصادر  تتعدد 

واالكرث خطورة: 
يف  يحملون  هؤالء  املجاهدون.  السياح  هناك   •
يصطدمون  ثم  القتال  عن  مثالية  افكارا  البداية 
االخرين  خداع  يحاولون  انهم  اال  الواقع.  باالمر 
بالرتويج الفكار عن عظمة الجهاد عند عودتهم 
اىل دولهم. وهم يشكلون خطرا جديا عىل اوروبا. 
هؤالء  للقارات.  العابرون  الجهاديون  هناك   •
لديهم التزام ايديولوجي بالعنف باسم االسالم يف 
الداخل والخارج. لهذا ال يعودون اىل بلدانهم اال 
بعد تنفيذ هجامت يف الخارج. وهذا النمط هو 

االشد خطورة واالكرث انتشارا. 
الذئاب  فهي  الجهادية  االمناط  مناذج  ابرز  اما   •
يف  الرشيعة  ورشطة   )Lone – Wolf( املنفردة 

مدينة فوبرتال االملانية.
يوروبول  االوروبية  االمن  وكالة  من  تقرير  توقع 
ان تزداد الهجامت يف دول االتحاد االورويب، سواء 
من جامعات ام افراد. القلق ليس من الهجامت 
الرعب  وادوات  تكتيكات جديدة  بل من  فقط، 
التي قد يستخدمها التنظيم لخلق الفوىض، السيام 
السيارات  استخدام  يف  خبريا  اصبح  "داعش"  ان 
املفخخة يف العراق وسوريا، والتي قد يستخدمها 

قريبا يف اوروبا. وقد نبه الخرباء اىل رضورة الوقاية 
سيتخذه  الذي  املنحى  محدقني:  خطرين  من 
التنظيم واملجموعات التي ستخلفه والتي تشكل 
خطرا عىل االمن االورويب والدويل، السيام انه قادر 
ابقاء بنية رسية وجهاز دعايئ عرب االنرتنت  عىل 
العايل النوعية، مهمته الهام كل االسالميني يف انحاء 

العامل.
مثة وجهتا نظر حول مستقبل "داعش" ومساره 
تتمحوران  والعراق  انهيار خالفته يف سوريا  بعد 
حول نوعية الهزائم واثرها يف تحديد مستقبل هذا 

التنظيم:
العملية  الوقائع  من  انطالقا  واالنهيار  الرتاجع   -
لعامي 2015 و2016 وتقود اىل مؤرشات دامغة 
تثبت تراجع التنظيم. تستدل يف تفسريها اىل تحول 
اىل  جغرافيا  يتمدد  واقع  من  املزعومة  الخالفة 
واقع ينحرس ويفقد االرض والقيادات العسكرية 
واالعالمية والدينية. وتشري اىل ان "داعش" يعاين 

كثريا من اجل الحفاظ عىل صورة تنظيم يعمل.
القدرة  من  انطالقا  االنتشار  واعادة  التكيف   -
الداعشية  االيديولوجية  الذاتية للخط والعقيدة 
متوال  شكل  يف  االنبعاث  واعادة  الصمود  عىل 
ايديولوجيا  للتنظيم  املخيف  االنتشار  ومتجدد. 
التجنيد عن بعد، وخلق مناطق غري  ميكنه من 
آمنة يف دول اوروبية عدة منطلقا من صالبة البعد 
صفوف  يف  وانتشاره  وتغلغله  القتايل  العقائدي 
الجيل الثالث للشباب املسلم واملتعلم يف الغرب. 
العامل  وليس  اوروبا،  ان  اىل  النظرية  وتنبه هذه 
العريب فحسب، تعيش ظاهرة جديدة ولدت مع 
"داعش" هي ظاهرة اسلمة الراديكالية وتحويل 
الجيل الجديد من الشباب يف الغرب اىل حامل 
قوي للعقيدة القتالية الداعية. مع االشارة اىل ان 
)حرب  االفرتاضية  الحرب  اعلن  "داعش"  تنظيم 
وهذه  الغربية.  واملصالح  الدول  عىل  االنرتنت( 
الحرب رمبا ستؤذيها اكرث النها ستجند متشددين 
ليس لحروب يف الرشق االوسط، ولكن لحروب 
يف داخل هذه الدول. وقد بدأ "داعش" خطوات 
كبرية العادة تجميع عملياته الدعائية التي تعترب 
النظرية  هذه  وتعترب  خطرا.  اسلحته  اكرث  من 
ان متدده وتراجعه ال ميكن عزلهام عن السياق 
العام لاليديولوجية الدينية القتالية، وبالتايل فان 
هزامئه ال تعني بالرضورة هزمية اسرتاتيجية للروح 
الدينية القتالية، ما يؤرش اىل امكان انبعاثه باسامء 

متجددة يف بنية تنطلق من الرصاع الديني.

الجهاديون العائدون اىل اوروبا ذئاب منفردة.
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اللرية الرتكية. لكنها املرة االكرث قساوة خالل  مل تكن املرة االوىل ترتاجع فيها قيمة 
قليلة. منذ  اشهر  اكرث من 40% من قيمتها خالل  املاضيني، حيث فقدت  العقدين 
املحاولة االنقالبية قبل عامني، واالقتصاد الرتيك يرتنح ما بني عوامل انهيار وعوامل قوة. 

فام هي حقائق املشهد الرتيك والتحدي االخطر الذي يواجه رجب طيب اردوغان؟ 

تقرير

اردوغان  الرتيك رجب طيب  الرئيس  بنى 
صعوده  منذ  السيايس  مجده  من  الكثري 
اىل  وصوال   ،2003 العام  يف  السلطة  اىل 
باالقرتاع  لالتراك  رئيس  كاول  انتخابه 
عىل   ،2018 حزيران  يف  املبارش  الشعبي 
انجازاته  اهم  لعل  االقتصادي.  النهوض 
دخل  متوسط  مضاعفة  من  متكن  انه 
يف  )مسجل  دوالر  االف  ثالثة  من  الفرد 
العام 2001( اىل 11 الف دوالر حاليا، مع 
الف   25 اىل  بزيادته  حكومية  تعهدات 

دوالر يف حلول العام 2023. 
مل  اردوغان  ان  كثريون  اعترب  لطاملا 
ما  الخارجية  السياسة  ملف  يف  يحقق 
اىل  بالنظر  االقتصادي،  امللف  يف  حققه 
العديد من االزمات االقليمية والسياسية 

كرد إقتصادية" من حروب تركيا وتاريخها "مالذ
إمتحان أردوغان: الليرة تترنّح

خليل حرب
khalilharb66@gmail.com

اليها  وجلبت  فيها  انقرة  تورطت  التي 
سمح  الذي  االمىض  السالح  انتقادات. 
بل  ال  الحكم،  يف  باالستمرار  الردوغان 
للحكم  السيايس  النظام  صياغة  باعادة 
نحو الصيغة الرئاسية، كان ورقة االقتصاد. 
رمبا لهذا تحديدا، يترصف اردوغان بهلع 
"حرب  بانها  يصفها  ما  ملواجهة  واضح 
اقتصادية" تشن عىل بالده. منذ االنقالب 
الرتكية  اللرية  بدأت  عامني،  قبل  الفاشل 
ما  منذ  ثم  قليال.  استقرت  ثم  تهتز، 
حزيران   24 يف  املبكرة  االنتخابات  قبل 
2018 راحت تتدهور مجددا، لكن ذروة 
سقوطها، جاءت مع تسلم سلطاته رسميا 

كاول رئيس منتخب يف 9 متوز 2018. 
من  اكرث  اردوغان  اعلنها  الحرب"  "انها 

ليحشد  القتال  بسيف  يلّوح  كمن  مرة، 
الجيوش خلفه. انهيار اللرية بنسبة 40% 
كان  الحايل  العام  بداية  منذ  قيمتها  من 
املتسلح  اردوغان،  ان  درجة  اىل  مفجعا 
بصالحيات استثنائية كرئيس للجمهورية، 
اىل  معه  للخروج  مرارا  االتراك  ناشد 
الذهب  من  مكتنزاتهم  بيع  اىل  الحرب، 

والجواهر والدوالر لرشاء اللرية. 
26 آب 2018،  ابعد من ذلك. يف  ذهب 
مع  مالذكرد  ملعركة  السنوية  الذكرى  يف 
البيزنطيني يف العام 1071 وانتصار الدولة 
السلجوقية، وهو انتصار مهد الحقا لقيام 
القسطنطينية  وانتزاع  العثامنية  الدولة 
لشحذ  اردوغان  الحقا(، خرج  )اسطنبول 
السلطان  فعل  كام  متاما  االتراك،  همم 
معركته  قبل  ارسالن  الب  السلجوقي 

التاريخية، قبل اقل من الف عام.  
اردوغان  احالم  تعرث  عن  كثريون  كتب 
االستقرار  ورقتي  لكن  تباعا.  االقليمية 
وفرتا  االقتصادي،  والنجاح  السيايس 
العدالة  ولحزب  له  االهم  الحامية 
سنة.   15 من  اكرث  منذ  الحاكم  والتنمية 
يف  الفاشلة  االنقالب  محاولة  فان  لهذا، 
العام 2016، ثم رضب اللرية يف الصميم، 

يقول خرباء ان عامل الثقة اسايس يف دعم 
اداء اي عملة، ما يجعل اي رضبة خارجية 
ترامب  دونالد  االمرييك  الرئيس  كرسوم 
ما  ذلك  عىل  الدليل  التأثري.  محدودة 
حصل لالورو واليوان بعد فرض واشنطن 
تتهاو  مل  اذ  جديدة.  جمركية  قيودا 
الرتكية.  اللرية  مع  جرى  مثلام  العملتان 
تغريدة  بعد  فقط،  قليلة  ساعات  خالل 

لرتامب، فقدت 18% من قيمتها. 

االورو واليوان

الرئيس الرتيك رجب طيب اردوغان وحراسه يف مالبس من التاريخ. 
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الربيطانية  "الغارديان"  صحيفة  تحاول 
مشهد  عىل  بالرتكيز  القصة  اختصار 
السحاب  ناطحات  اسطنبول.  يف  الفت 
خالل  عجل  عىل  ارتفعت  التي 
جعلت  املاضية،  القليلة  السنوات 
بعض ضواحي املدينة، تبدو كأنها ديب 
رس  يكمن  رمبا،  هنا،  كونغ.  هونغ  او 

االقتصادية.  الكارثة 
العديد  ان  يتبني  املشهد،  يف  التدقيق  يف 
او  فارغة،  هذه،  السحاب  ناطحات  من 
بعض  يف  مسكونة  بالكاد  او  تكتمل،  مل 
والتي  هذه،  العمرانية  الطفرة  شققها. 
"املوالت"  من  العديد  ايضا  تتضمن 
مطار  بناء  فيها  مبا  العمالقة  واملشاريع 
شيدت  كلها  العامل،  يف  االكرب  هو  جديد 
وبفوائد  املصارف  من  مقرتضة  باموال 
يساهم  االعامر  قطاع  جعل  ما  صغرية، 
بنحو %20 من منو الناتج االجاميل املحيل 

خالل السنوات القليلة املاضية. 
للداللة عىل طبيعة ما جرى، فان ناطحة 
اسطنبول"  "ياقوتة  املسامة  السحاب 
عندما  اوروبا.  يف  ارتفاعا  املباين  اكرث  من 
قيمتها  قروض  بتمويل  كانت  استكملت، 
 ،2013 العام  يف  تركية  لرية  مليون   164
من بينها 154 مليون لرية كانت بالدوالر 
اللرية،  انهيار  مع  االن،  القرض  االمرييك. 

اصبحت قيمته 539 مليون لرية تركية. 
90% من  ان  اىل  تشري  الحكومية  االرقام 

العقاري  القطاع  يف  الرشكات  استثامر 

بنحو  االجنبية  للمصارف  تركيا  ديون  تقدر 
الدويل  البنك  لبيانات  وفقا  دوالر،  مليار   224
ان  املستثمرين  من  العديد  يعترب  للتسويات. 
مليار   900 حجمه  يبلغ  الذي  الرتيك  االقتصاد 
دوالر، كان يتجه بالفعل نحو الهاوية حتى قبل 
صادرات  عىل  الرسوم  مبضاعفة  االمرييك  القرار 
  .%15 بلغ  جامح  تضخم  اىل  ويشريون  تركية، 
حجم  ان  اىل  مورغان"  يب  "جيه  مرصف  يشري 
خالل  سيستحق  الذي  الرتيك  الخارجي  الدين 

ارقام
مليار  اىل نحو 179  املقبلة، يصل  الـ12  االشهر 
دوالر، اي ما يعادل نحو ربع الناتج االقتصادي 
دوالر(  مليار   146 )نحو  الدين  معظم  للبالد. 

مستحق عىل القطاع الخاص والسيام املصارف. 
مستويات  تسجيل  الرتكية  اللرية  تواصل  فيام 
والسياحة  الصادرات  تحقق  منخفضة،  قياسية 
ايرادات كبرية. الصادرات الرتكية سجلت يف متوز 
2018 مستوى قياسيا، اذ بلغت نحو 14.1 مليار 

دوالر، وذلك بنسبة منو %11.8. 

بنسبة  زيادة  القطاع  فقد حقق  السياحة،  اما 
30%، ومن املتوقع ان تصل ايرادات تركيا من 
السياحة يف نهاية العام اىل نحو 32 مليار دوالر، 
مع دخول 40 مليون سائح. دخل اىل تركيا خالل 
نحو 19  السنة  من هذه  االوىل  الستة  االشهر 
ماليني  و3  اجنبي  مليون   16 شخص،  مليون 
بلغت %29  بزيادة  الخارج،  يعيشون يف  تريك 
عن الفرتة نفسها من العام 2017، وفقا ملا نقلته 

"اسوشييتد برس" عن بيانات حكومية.

قرصه  يف  الرئيس  اطمئنان  بعمق  هزتا 
املشيد وفق العامرة السلجوقية. 

االمريكية  بولييس"  "فورين  مجلة  عنونت 
الخارسة  االقتصادية  "الحرب  لها  تقريرا 
الرتكية  اللرية  يراقب  من  كل  ان  لرتكيا". 
مقابل  يف  لريتني  من  ترتاجع  راحت  التي 
ثالث  اىل  ثم   ،2014 العام  حتى  الدوالر 
يف  االنقالب  محاولة  وقوع  مع  لريات 
العام 2016، ثم اىل اربع لريات وصوال اىل 
ست لريات خالل االسابيع املاضية، يدرك 

ان الخطر اكرب من مجرد ازمة عابرة. 
كثريون يعتربون ان املسألة وصلت فعليا 

اىل حد الكارثة، لكنها لن تكون بال رجعة 
حتى االن، رغم ان ترنح اللرية بهذا الشكل 
وقد  املصارف،  يف  الودائع  بتبديد  يهدد 
يفجر موجة هائلة من االفالسات املدمرة. 

تركيا في املرتبة العاشرة 
عامليا في حجم احتياطها 

من الذهب

عمالت تركية.
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من  جاءت   ،2016 العام  نهاية  يف 
قروض بالعملة االجنبية. هناك نحو 800 
الف شقة جديدة مل يتم بيعها. هيسترييا 
االعامر منذ العام 2001 تسببت االن يف 
العجز املقدر بنحو 50 مليار دوالر، ورمبا 
وحدها  البناء  مواد  استرياد  ان  اذ  اكرث. 
الصادرات  تجاوز حجم  االمرييك  بالدوالر 
مالحظة  املهم  من  باشواط.  الرتكية 
يف  عامليا  التاسعة  الدولة  هي  تركيا  ان 

استرياد الحديد. 
البالغ حجمه 880 مليار  الرتيك  االقتصاد 
 %6.8 اىل  سنويا وصل  منوا  دوالر حقق 
مالمح  احد  هذه  الحايل.  العقد  خالل 
القوة التي يتباهى بها مؤيدو السياسات 

حامية  يوفر  مل  ذلك  لكن  الحكومية. 
كافية للرية الرتكية. اذ ما ان اندلع خالف 
حول  وواشنطن  انقرة  بني  ديبلومايس 
القس االمرييك اندرو برونسون، املحتجز 
االنقالبية  املحاولة  يف  التورط  بتهمة 

فرض  وتبعها  عامني،  قبل  اردوغان  ضد 
عقوبات امريكية من بينها زيادة الرسوم 
من  وااللومينيوم  الصلب  واردات  عىل 
بال  كأنها  اللرية  ترنحت  حتى  تركيا، 

اساس. 
مع  املهجورة،  السحاب  ناطحات  مشهد 
باللرية،  املرصفية  االتراك  عائدات  انهيار 
االسواق  يف  الهلع  من  موجات  اثار 
والكثري من الضغط االضايف عىل العملة 
الوطنية. الطفرة العمرانية بلغت ذروتها 
كثريون  وظن  و2014،   2013 عامي  يف 
انها من عالمات القوة، وكانت املصارف 
لقطاع  كبرية  مرصفية  تسهيالت  تقدم 
ناطحة   69 ان  اىل  يشار  كام  االعامر. 
يف  شيدت  مرت(   100 من  )اعىل  سحاب 
العمالقة  املشاريع  وحدها.  اسطنبول 
هذه  من  ايضا  تستفيد  كانت  االخرى 
خصصت  الجديد  املطار  التسهيالت. 
يف  اورو  مليارات   5.7 بقيمة  قروض  له 
 18 وقتها  تعادل  وكانت   2015 العام 
تعادل  االن  واصبحت  تركية،  لرية  مليار 

40 مليار لرية. 
مليار  و40  لرية  مليار   18 بني  ما  الهوة 
عىل  قس  كبرية.  واحد،  مرشوع  يف  لرية 
اىل  استندت  التي  املشاريع  االف  ذلك 
ليس  انشائها.  اجل  من  مرصفية  قروض 
حدثا عابرا يف بلد يحتل اقتصاده املرتبة 
خالل   %40 عملته  تهوي  ان  عامليا،   14
يحتل  البلد  هذا  كان  وان  حتى  اشهر، 
احتياطه  حجم  يف  عامليا  العارشة  املرتبة 

من الذهب )565 طنا(. 
تقول  هذه  الرتكية  الفقاعة  ما،  مبعنى 
الحامية  لوحده  يوفر  ال  الذهب  ان 
لعملتك الوطنية. هذا نذير شؤم للعديد 
تكون  رمبا  والبعيدة.  القريبة  الدول  من 
التي  العامل  دول  بني  وحدها  الصني 
امام  عملتها  قيمة  بانخفاض  تتباهى 
تتسلح بسالح  انها  االمرييك، ذلك  الدوالر 
القوة  من  له  مثيل  ال  الذي  صادراتها 

والهيمنة يف العامل.  
واردوغان  الصني،  ليست  فهي  تركيا  اما 
امامه  االقتصادي  التحدي  ان  يدرك 
خالل  االرقام  تشري  سهلة.  معركة  ليس 

تعود اقدم عملة ورقية اصدرتها تركيا اىل العهد الجمهوري لسنة 1927 ولكنها طبعت بالحروف 
العثامنية، ومن ثم طبعت من جديد بالحروف الالتينية الحديثة يف العام 1937. كانت حينها 

من فئة 5 لريات. هكذا بدأ تاريخ العملة الورقية الرتكية منذ 84 سنة.
يف بداية االلفية الثانية، اضطرت تركيا اىل اجراء تعديالت عىل عملتها بعد النمو االقتصادي 
الكبري الذي شهدته البالد، والجل ذلك صدر قانون تنظيم العملة يف 28 كانون الثاين 2004، 
وجرى بعدها حذف 6 اصفار من العملة يف االول من كانون الثاين 2005 ليبدأ الجيل الثامن 

من النقود الرتكية. 
بعد حذف ستة اصفار من العملة اكتسبت اللرية استقرارها قبل ان تعصف بها االضطرابات يف 

مطلع العام 2018. 

الليرة في التاريخ

شحذ اردوغان الهمم 
كما فعل السلطان الب 

ارسالن قبل الف عام

من اسواق اسطنبول.
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مقارنة   -  2018 العام  من  االول  النصف 
بالفرتة ذاتها من العام املايض- اىل ارتفاع 
محققة   %13.5 بنسبة  الرتكية  الواردات 
ارتفاع  مقابل  يف  دوالر  مليار   122.9
 82.2 محققة   %6.3 بنسبة  للصادرات 
ان هناك عجزا يف  اي  مليار دوالر فقط. 

امليزان التجاري يبلغ %40.7. 
لكن ما يعزز نظرية املؤامرة التي يتبناها 
دونالد  االمرييك  الرئيس  ان  اردوغان، 
اقتصادية  عقوبات  يفرض  وهو  ترامب 
"تويرت":  عرب  رصاحة  اعلن  انقرة،  عىل 
الصلب  رسوم  مبضاعفة  امرا  "اصدرت 
تنهار  وقت  يف  تركيا،  عىل  وااللومينيوم 
فيه اللرية امام دوالرنا القوي جدا"، مشريا 
سرتتفع  االلومينيوم  عىل  الرضيبة  ان  اىل 

20%، بينام سرتتفع عىل الصلب %50. 
ترامب يقولها رصاحة بانه يريد النيل من 
اللرية الرتكية. صحيح ان انقرة ردت عىل 
مضاعفة الرسوم الجمركية االمريكية برفع 
الرسوم عىل الواردات االمريكية من التبغ 
اردوغان  ان  اال  والسيارات.  والكحول 

واشنطن  بني  فالعالقات  ومواطنيها. 
تركيا  بني  التوتر  ويتفاقم  متأزمة،  وانقرة 
االمريكيني  وبني  "الناتو"  حلف  يف  العضو 
االسالمي  الداعية  تسليم  يرفضون  الذين 
واشنطن  تنظر  حني  يف  غولني،  الله  فتح 
مع  اردوغان  تقارب  اىل  كبرية  بريبة 
املصالح  تصطدم  وااليرانيني.  الروس 
فيتأخر  السورية،  الحرب  يف  واالولويات 
وتفرض  تركيا،  اىل  امريكية  اسلحة  تسليم 

عقوبات امريكية عىل وزراء اتراك. 
مسكون  والنه  اقتصادية،  حرب  النها 
اردوغان  يجد  العثامين،  بالتاريخ  كثريا 
من  بعيدا  ليتحرك  املرشوعة  االعذار  كل 
املانيا  نحو  اللرية"  "مالذكرد  يف  الهزمية 
جنون  حرب  ترفضان  اللتني  وفرنسا 
ترامب  يخوضها  التي  التجارية  الرسوم 
نحو روسيا يف السياسة واالقتصاد والغاز، 
الرتيك  االقتصاد  وعدت  التي  قطر  ونحو 
االستثامرات،  من  دوالر  مليار  بـ15 
يف  لنرصته  انفسهم،  االتراك  نحو  واالهم 

معركة حياة او موت. 

التركية  الليرة  ترامب: 
تنهار امام دوالرنا 

القوي جدا

اردوغان يدرك 
ان التحدي االقتصادي 

ليس معركة سهلة

وهواجس  كربى،  بطموحات  املسكون 
االنقالب  محاولة  منذ  خصوصا  كثرية، 
يخىش  ال  شعبه  ان  يقول  ضده،  الفاشلة 

الرصاص والدبابات... والدوالر.  
طرفا  صارت  تركيا  ان  يعني  ذلك  لكن 
يخوضها  التي  التجارية"  "الحروب  يف 
وهي  حلفائه،  اقرب  ضد  حتى  ترامب 
حالة ال تبدد القلق الذي ينتاب اسواقها 

بنى اردوغان الكثري من مجده عىل النهوض االقتصادي.
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نشاطات
اكد املدير العام لالمن العام اللواء عباس 
التبغ  حرص  ادارة  زيارته  خالل  ابراهيم 
االمن  بني  التعاون  )الريجي(  والتنباك 
مكافحة  مستوى  عىل  والريجي  العام 
التعاون  هذا  ان  عىل  مشددا  التهريب، 

يساهم يف زيادة مداخيل الدولة 

جال املدير العام لالمن العام اللواء عباس 
والتنباك  التبغ  حرص  ادارة  عىل  ابراهيم 
)الريجي( يف الحدت، يف 12 ايلول 2018، 
وتفقد منشآتها. استهل الزيارة باجتامع مع 
سقالوي  ناصيف  املهندس  العام  مديرها 
اقسام عدة  يف مكتبه. ثم قام بجولة عىل 
فيها اطلع خاللها عىل التقدم الذي حققته 

املؤسسة، واهم نشاطاتها وانجازاتها.
العايل  املالك  ابراهيم  اللواء  التقى  ثم 
حضور  يف  التدريب،  قاعة  يف  لالدارة 
املهندسني  االدارة  لجنة  واعضاء  سقالوي 
والدكتور  عبود  ومازن  حبيقة  جورج 
باز  الحكومة مرينا  عصام سلامن ومفوضة 
ورئيسة  يوسف  كارول  املالية  واملراقبة 
بساط  املبيض  ملياء  فليحان  باسل  معهد 
والجمعية  والتعاضد  النقابة  واعضاء 

الرياضية.
قدم  الريجي،  عن  وثائقي  عرض  بعد 
تكرميية،  درعا  ابراهيم  للواء  سقالوي 
وتحديثي"،  تطويري  "قائد  بانه  ووصفه 
وبدور  وتضحياته"،  بـ"انجازاته  مشيدا 
بل  فقط  امنيا  يعد  مل  الذي  العام  االمن 

اصبح ايضا "دورا خدماتيا وامنائيا".
اضاف: "رغم اختالف مجال عملنا، اال اننا 
نلتقي مع اللواء ابراهيم عىل حب الوطن 
املؤسسات  بقيامة  امياننا  وعىل  وخدمته، 
العامة، وعىل حامية اقتصادنا ورفع جودة 

االداء املؤسسايت". 
وذكر بأن "الريجي تحقق اليوم ايضا دورا 
تعترب  حيث  وامنائيا،  اجتامعيا  اقتصاديا 

اللواء عّباس إبراهيم تفّقد الريجي:
سنتعاون معًا في مكافحة التهريب

اذ  اللبنانية،  الخزينة  لدعم  خامس مصدر 
امرييك  دوالر  مليون   470 عائداتها  بلغت 
لعام 2017". واشار اىل ان "مصانع الريجي 
انتاج  اىل  واحد  صنف  انتاج  من  تحولت 
مركز  احدث  يف  ووطنيا  اجنبيا  صنفا   25
لصناعة التبوغ يف منطقة الرشق االوسط". 

ولفت اىل ان "التميز ترافق مع نيل شهادة 
الثالث عىل التوايل"، مضيفا  الجودة للعام 
الريجي  اعامل  أنسنة  "انعكس  ذلك  ان 
حيث تعترب املرفق العام االول الذي يضع 
وطاولت  املستدامة،  للتنمية  اسرتاتيجيا 
بلدة   170 من  اكرث  التنموية  مشاريعها 

حتى اليوم".
فيها  قال  كلمة  ابراهيم  اللواء  والقى 
الناجحة"،  املؤسسات  "زيارة  يجب  انه 
بهذا  عامة  "مؤسسة  برؤية  مبديا سعادته 
املستوى"، ومشيدا بدور سقالوي يف نجاح 
الريجي. ورأى ان "اول اسباب النجاح هو 

نجاحه يف اختيار فريق عمله". 
ناجحا  عمل  فريق  نختار  "عندما  وقال: 

اللواء ابراهيم يجول يف اقسام مؤسسة الريجي.

ويطلع عىل مهامتها.

اللواء ابراهيم: التعاون
بني االمن العام والريجي 

الكثير  يحقق 
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اىل  الطريق  حفرنا  نكون  به،  وموثوقا 
النجاح بكل ثبات".

وادارة  سقالوي  ابراهيم  اللواء  وهنأ 

اليوم  الريجي، قائال: "لقد فاجأين ما رأيته 
واالداري  والتنظيمي  التقني  املستوى  عىل 
النظافة".  وحتى  املكننة  مستوى  وعىل 

مع املدير العام املهندس ناصيف سقالوي.

متحدثاً.

من 
الحضور.

بني  تكامل  "زيارة  بأنها  زيارته  ووصف 
االمن العام والريجي". 

افاقا  ويفتح  اليوم يشجع  رأيته  "ما  وقال: 
كبرية جدا للتعامل بيننا وبينكم حتى عىل 
لنا عالقة  التهريب. نحن  مستوى مكافحة 
والسيايس  واالجتامعي  االقتصادي  باالمن 
واالمني، فدعونا نخصص جزءا من جهدنا 
لزيادة  التهريب  مكافحة  يف  لنساعدكم 
وضع  تعرفون  النكم  الدولة  مداخيل 

الدولة والوضع االقتصادي بشكل عام". 
وتابع: "انا امد يد التعاون واعتقد ان هذا التعاون 
الريجي  ويف  العام  االمن  يف  العمل  فريقي  بني 
اساس  ألن  وللناس،  للدولة  الكثري  تحقيق  يتيح 

الدولة هو الناس وال دولة من دون الناس". 
االرض  عىل  "اللقاء  يف  آمال  كلمته  وختم 

التهريب". ملكافحة 
عىل  ابراهيم  اللواء  وقع  مغادرته،  قبل 

السجل الذهبي للريجي.

ابراهيم:  اللواء 
التهريب تزيد  مكافحة 

الدولة مداخيل 
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من اولويات خطة تطوير املديرية العامة لالمن العام، التي اطلقت منذ ست سنوات، السعي مع السلطتني الترشيعية والتنفيذية 
اىل استصدار نص قانوين يجعل جميع معامالت ذوي االحتياجات الخاصة التي تنجز لدى املديرية مجانية بالكامل. الظروف 

حالت دون تحقيق هذا الهدف، لكن املديرية مل تقف مكتوفة االيدي، بل قامت بكل ما يف وسعها لتسهيل شؤونهم

مباٍن تراعي أوضاعهم وتسهيالت قانونية وإدارية ومالية 
إهتماٌم إستثنائي لألمن العام بذوي اإلحتياجات الخاصة

قضية
املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

اذا كانت مشيئة القدر، او االسباب الوراثية، او 
بعض الحوادث الخطرة، او االخطاء الطبية يف 
بعض االحيان، تقف خلف عجز االشخاص ذوي 
االحتياجات الخاصة عن القيام مبفردهم بفعل 
او عمل ما يف حياتهم اليومية، فان املجتمع الذي 
ال ميد اليهم يد العون، وال يحوطهم باالهتامم 
واملساعدة، يكون بافعاله تلك قد رضب عرض 
الحائط كل املبادئ والقيم االنسانية واالخالقية 
والفكرية والدينية، وتخطى الحد الفاصل بني 
بها  يخجل  افعال   وهي  والتخلف.  الحضارة 

تاريخ الوطن وحارضه ومستقبله. 

بكامل  يتمتعون  ال  ملن  االصح  التسمية  ما 
يعرّف  كيف  العقلية؟  او  الجسدية  قدراتهم 
القانون اللبناين ذوي االحتياجات الخاصة؟ ما 
التسهيالت  ما  هي حقوقهم وواقع احرتامها؟ 
التي  املالية  واالعفاءات  واالدارية  القانونية 

خصهم بها االمن العام؟ 

التسمية االصح
واحدة  تسمية  عىل  العامل  يف  اجامع  ال 
بكامل  يتمتعون  ال  الذين  لالشخاص 
وسواها.  العقلية  او  الجسدية  قدراتهم 

االمم  منظمة  ان  نجد  املثال،  سبيل  عىل 
املواثيق  من  الكثري  يف  اعتمدت  املتحدة 
"ذوي  عبارة  عنها  الصادرة  واالتفاقات 
اللبناين  القانون  ان  حني  يف  االعاقة". 
 220 الرقم  تحت   2000 عام  صدر  الذي 
اعتمد تسمية "حقوق االشخاص املعوقني" 
كعنوان له. كام نجد ان العديد من الدول 
تسمية  تعتمد  املدين  املجتمع  وهيئات 
التعبري  وهو  الخاصة".  االحتياجات  "ذوي 
ناحية  من  الطف  التسمية  كون  االصح 
ان  لغويا  تعني  والنها  النفيس.  تأثريها 
حاجات  او  حاجة  تأمني  يلزمه  الشخص 
معينة ليتساوى مع غريه. يف حني ان عبارة 
"اعاقة" توحي كأن هناك عائق، اي طريق 
املجتمع.  يف  دمجه  معها  يستحيل  مقفلة، 
ذوي  او  معوقني  لعبارة  ذكرنا  ان  يبقى 
رأي  احرتام  سياق  يف  يأيت  الحقا  االعاقة 
نقل  يف  الصدقية  عىل  وحرصا  املشرتع، 

النصوص القانونية كام هي. 

التعريف 
حقوق  قانون  من  الثانية  املادة  تعرف 
املعوقني الصادر تحت الرقم 220 يف 29 ايار 
2000 املعوق بانه: "الشخص الذي تدنت او 

انعدمت قدرته عىل:
- مامرسة نشاط حيايت مهم واحد او اكرث.

الشخصية  حياته  مستلزمات  تأمني  عىل  او   -
مبفرده.

عىل  االجتامعية  النشاطات  يف  املشاركة  او   -
قدم املساواة مع االخرين.

- او ضامن حياة شخصية او اجتامعية طبيعية 
بحسب معايري مجتمعه السائدة.

او تقصري وظيفي، بدين  وذلك بسبب فقدان 
او  دائم  جزيئ،  او  كيل  ذهني،  او  حيس  او  تجهيزات يف دائرة امن عام بريوت يف خدمة ذوي االحتياجات الخاصة.
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موقت، ناتج من اعتالل يف الوالدة او مكتسب 
او من حالة مرضية دامت اكرث مام ينبغي لها 

طبيا ان تدوم".

انواعها
بحسب التصنيف الدويل لالعاقات الصادر عن 
العاملية عام 1980 وتعديالته  منظمة الصحة 
قانون  من   3 املادة  بحسب  وكذلك  الالحقة، 
حقوق املعوقني اللبناين املشار اليه آنفا، هناك 
 - الحركية  هي:  االعاقات،  من  انواع  اربعة 

البرصية - السمعية - العقلية.

الواقع الدويل
الجاد مبوضوع حقوق ذوي  الدويل  االهتامم 
صدور  مع  فعليا  بدأ  الخاصة  االحتياجات 
عقليا  املتخلفني  االشخاص  حقوق  اعالن 
االشخاص  حقوق  اعالن  تاله   .1971 عام 
العمل  منظمة  اتفاق   .1975 عام  املعوقني 
للمعوقني  املهني  بالتأهيل  املتعلق  الدولية 
من  العديد  وسواه   ،1983 عام  وتوظيفهم 
وصوال  الالحقة،  الدولية  واملواثيق  االتفاقات 
االشخاص  لحقوق  املتحدة  االمم  اتفاق  اىل 
 2006 عام  الصادر   )CRPD( االعاقة  ذوي 

وهو   ،2008 عام  التنفيذ  حيز  دخل  والذي 
طريق  عىل  العاملية  الجهود  ذروة  ميثل 
االحتياجات  ذوي  االشخاص  حقوق  تحسني 
االنسانية عىل  يتمتعوا بحقوقهم  الخاصة يك 

قدم املساواة مع االخرين. 
هذا  عىل  وقع  لبنان  ان  اىل  االشارة  تجدر 
حددت  بعد.  عليه  يصادق  مل  لكنه  االتفاق 
االول  كانون   3 يوم  املتحدة  االمم  منظمة 
االحتياجات  لذوي  عامليا  يوما  عام   كل  من 
الخاصة. وتشري االحصاءات الدولية اىل ان ما 

يحملون  باتوا  العامل  سكان  من   %10 يقارب 
هذه الصفة. 

عىل الصعيد اللبناين
بشؤون  الخاصة  اللبنانية  الترشيعات  اول 
كان  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  االشخاص 
الرقم  تحت  الصادر  املعوقني  رعاية  قانون 
تاله   .1973 عام  الثاين  كانون   31 يف    11
يف  متخصصة  مستقلة  ادارة  استحداث 
شؤون  ويف  عام،  بشكل  االجتامعية  الشؤون 
رقم  القانون  مبوجب  خاص،  بشكل  املعوقني 
وزارة  هي   ،1993 نيسان   2 يف  الصادر   212
التاريخ  الشؤون االجتامعية )كانت قبل ذلك 
وزارة  انذاك  املسامة  الصحة  بوزارة  مدمجة 
الترشيع  اما  االجتامعية(.  والشؤون  الصحة 
قانون  صدور  يف  متثل  فقد  واالحدث،  االبرز 
عام  ايار   29 يف  املعوقني"  االشخاص  "حقوق 
2000 تحت الرقم 220 الذي سنستعرض ابرز 

احكامه. 

بطاقة شخصية
بطاقة  عىل  الحصول  يف  الحق  معوق  لكل 
االجتامعية  الخدمات  بطاقة  هي  شخصية، 
واالمتيازات  الحقوق  مامرسة  تخوله  التي 
متنح  النافذة.  واالنظمة  القوانني  متنحها  التي 
ملدة  االجتامعية  الشؤون  وزارة  من  البطاقة 
الوسيلة  وتعترب  تجديدها.  ميكن  محددة، 

الوحيدة التي تعتمد الثبات االعاقة.

ابرز الحقوق
 2000/22 رقم  املعوقني  حقوق  قانون  كرس 
بذوي  الخاصة  الحقوق  من  واسعة  مروحة 
عىل  نذكر  ابرزها  من  الخاصة،  االحتياجات 

سبيل املثال ال الحرص: 
الصحية  الخدمات  عىل  الحصول  يف  الحق   -
واعادة التأهيل وخدمات الدعم بكاملها عىل 
نفقة الدولة، كالعمليات الجراحية سواء نتجت 
والتحاليل  االدوية واالشعة  ال،  ام  االعاقة  من 
من  والتجهيزات  التقنية  املعينات  املخربية، 
ومعينات  وثابتة،  متحركة  تعويضية  اجهزة 

للتنقل... 
- الحق  يف بيئة مؤهلة: رضورة تأهيل االبنية 

واملنشآت العامة واملرافق العامة والخاصة 

اللواء ابراهيم: االمن العام 
في خدمة االنسان في

كل مكان

ابراهيم: موافقتي  اللواء 
مسبقة على كل ما يخدم 

ذوي االحتياجات الخاصة

مصعد خاص لذوي االحتياجات الخاصة يتيح تنقلهم يف مراكز االمن العام.
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لكل  يتيح  بشكل  العام  لالستعامل  املعدة 
شخص معوق الوصول اىل اي مبنى، يستطيع 

الوصول اليه الشخص العادي. 
السوق:  التنقل واملرائب ورخص  الحق يف   •
استفادة املعوق مثال من وسائل النقل الربية 
عىل  له  واملرافق  وحصوله  مجانا،  العامة 
سفر  تذكرة  كل  عىل   %50 مقداره  حسم 
عىل منت رشكة طريان او بواخر تشرتك الدولة 
االشرتاك.  هذا  نسبة  كانت  مهام  ملكيتها  يف 
اي  )او  البلدية  اىل  يتقدم  ان  له  يحق  كام 
مرجع مختص( يف مركز سكنه بطلب لحجز 
القانون  نص  كذلك  به.  خاص  سيارة  مرآب 
بطلب رخصة سري عمومية وحق  عىل حقه 

التدرب عىل القيادة. 
• الحق يف السكن: وجوب تخصيص مساكن 
العامة  السكنية  املشاريع  يف  للمعوقني 
الدولة،  بها  تقوم  التي  الخاصة  والتجمعات 
القرض  رشوط  وتسهيل  عامة،  جهة  اي  او 
الذي يعطى له من اجل مساعدته عىل متلك 

مسكن.
اوجب  والتوظيف:  العمل  يف  الحق   •
القانون ان تخصص وظائف يف القطاع العام 
لالشخاص املعوقني بنسبة 3% عىل االقل من 
جميعها.  والوظائف  للفئات  االجاميل  العدد 
كام اوجب عىل ارباب العمل يف املؤسسات 
يرتاوح  التي  الخاصة  واالعامل  والرشكات 
عدد االجراء فيها بني 30 و60 اجريا استخدام 
عدد  فاق  اذا  اما  املعوقني.  من  واحد  اجري 
االجراء يف املؤسسة 60 اجريا، فيلزم صاحب 
بنسبة  استخدام معوقني  املؤسسة  او  العمل 
فيهم  تتوافر  اجرائها،  من  االقل  عىل   %3

املؤهالت املطلوبة.
ان  االنتخابية:  للعمليات  خاصة  اصول   •
عند  املعوقني  االشخاص  حاجات  احرتام  يتم 
نيابية  من  االنتخابية،  العمليات  تنظيم 

وبلدية وغريها.
- اعفاءات مالية: نذكر من ابرزها:

وجميع  الجمركية  الرسوم  من  تعفى   •
رضائب  او  رسوم  اي  ومن  االسترياد  رسوم 
والطبية  التعليمية  واملواد  التجهيزات  اخرى 
واالدوات  واالالت  املساعدة  والوسائل 
كذلك  قطعها.  وكذلك  باملعوقني،  الخاصة 
الخاصة  والجامعية  الفردية  النقل  وسائل 

جمعية  او  معوقني  بجمعية  او  باملعوقني، 
خدمات، رشط ان تنقيض خمس سنوات قبل 
الرسوم  تستوىف  ان  عىل  اخرى.  سيارة  رشاء 
اي شخص  اىل  امللكية  اتنقال  حال  يف  الحقا 

غري معوق.
مصالح  يف  التسجيل  رضيبة  من  تعفى   •
لكل  واحدة  نقل  وسيلة  السيارات  تسجيل 
شخص معوق، سواء سجلت باسمه او باسم 
او  او زوجه  اوالده  او احد  او والدته  والده 

زوجته، متحدين او منفردين. 
التأجريية  القيمة  عىل  الرسوم  من  يعفى   •
واملجاري  واالرصفة  الحراسة  رسوم  ومن 
واحد،  مسكن  املبنية  االمالك  رضيبة  ومن 
ايا  معوق،  لشخص  اقامة  محل  مثابة  هو 
يكن صاحب الحق يف االيجار او امللكية من 

اقاربه.

بني النص والتطبيق
من  يعترب   22/2000 القانون  ان  يف  شك  ال 
مقارنة  متقدما  قانونا  النظرية  الناحية 
احكاما  يتضمن  كونه  العربية،  بالقوانني 
وكرامته  املعوق  سالمة  تحقق  مفصلة 
ورفاهيته يف مجتمعه. لكن املؤسف ان من 
الناحية العملية مل تصدر حتى اليوم املراسيم 
قيد  احكامه  لوضع كل  الرضورية  التطبيقية 
محرتمة  غري  مواده  معظم  ان  كام  التطبيق. 
من العديد من الوزارات واالدارات الرسمية 
املعنية بها. ناهيك بأن التطور العاملي الذي 
حصل بعد تاريخ اصداره عام 2000، اي منذ 
التعديالت  ادخال بعض  18 سنة، يستوجب 
يك  نصوصه  من  عدد  عىل  والتوضيحات 
والترشيعات  التوجهات  مع  متامشية  تصبح 

الدولية الحديثة، التي تلت تاريخ صدوره. 

مسؤولية عامة وخاصة
من  وعددا  اللبناين  الدستور  مقدمة  كون 
يف  املساواة  عىل  رصاحة  نصت  مواده 
الحقوق والواجبات بني جميع املواطنني من 
احرتام  موجب  فان  تفضيل،  او  متايز  دون 
حقوق ذوي االحتياجات الخاصة يعترب واجبا 
واالدارات  املواطنني  جميع  ملزما  دستوريا 
من  هذا  استثناء،  اي  دون  من  واملؤسسات 

جهة اوىل. 

رقم  القانون  فان  ثانية،  جهة  من  اما 
2000/220 استحدث الهيئة الوطنية لشؤون 
الشؤون  وزارة  يف  مركزها  التي  املعوقني 
اساسية  مهامت  اليها  واسند  االجتامعية، 

ومحورية يف هذا املجال، كـ:
املعوقني  لشؤون  العامة  السياسة  اعداد  ـ 
القطاع  يف  املختصة  االجهزة  مع  بالتنسيق 
غري  والهيئات  االهلية  والجمعيات  العام 

الحكومية. 
املتعلقة  القوانني واالنظمة  اعداد مشاريع  ـ 
مجلس  طلب  عىل  بناء  او  عفوا  باالعاقة 

الوزراء. 
اية  لدى  دعوى  اي  يف  التدخل  او  االدعاء  ـ 
اي  يف  استثنائية  او  عادية  قضائية  هيئة 
عىل  يساعد  او  مبهامتها،  يتصل  موضوع 
تحقيقها، او الدفاع عن املعوقني وحقوقهم.

 وسواها من املهامت والصالحيات.

االمن العام يف خدمتهم
االحتياجات  ذوي  االشخاص  موضوع  "يف 
الخاصة ميكنكم، تحت سقف القانون، اتخاذ 
وتسهيل  لخدمتهم  الالزمة  االجراءات  كل 
شؤونهم اىل اقىص حد ممكن، بشكل فوري 
موافق  انا  حتى.  ايّل  الرجوع  دون  ومن 
مسبقا عىل كل اجراء تتخذونه ملصلحتهم". 

لالمن  العام  املدير  خاطب  العبارات  بهذه 
املديرية  ضباط  ابراهيم  عباس  اللواء  العام 
معهم  عدة  اجتامعات  خالل  وعسكرييها 
اما  فيها.  املسؤولية  سدة  تسلمه  عقب 
والتسهيالت  االجراءات  ابرز  اىل  بالنسبة 
بذوي  املتعلقة  واملالية،  واالدارية  القانونية 
مبوجب  اتخذها  التي  الخاصة،  االحتياجات 
اىل  استنادا  العسكريني  اىل  وجهها  تعليامت 

صالحياته القانونية، فنذكر منها اآليت:
بدل  من  الخاصة  االحتياجات  ذوي  اعفاء   -
شخص  كل  ان  معلوم  املأجورة:  الخدمات 
املتصلة  املعامالت  من  اي  انجاز  يف  يرغب 
خالل  اي  فوري،  بشكل  العام  االمن  بعمل 
اقىص  حدا  ايام  ثالثة  او  يوم  او  ساعات 
دائرة  من  التقدم  املعاملة، ميكنه  لنوع  تبعا 
العالقات العامة )املتمركزة يف العدلية - قرب 
جرس العدلية( وامتام ذلك يف مقابل تسديده 
املأجورة،  الخدمات  لبدل اضايف يسمى بدل 
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يسعى االمن العام الى 
استصدار نص قانوني لجعل 

معامالتهم لديه مجانية

للهيئة الوطنية لشؤون 
املعوقني الدور االبرز في 

تعزيز حقوقهم

اللبنانية،  الدولة  خزينة  لصالح  يستوىف 
وليس لصالح االمن العام كام يعتقد البعض. 
مقدار هذا البدل هو 105  االف لرية لبنانية 
الفا  اللبناين، و140  السفر  اىل جواز  بالنسبة 
ابراهيم  اللواء  املعامالت.  بقية  اىل  بالنسبة 
االشخاص  باعفاء  تقيض  تعليامت  اصدر 
هذه  بدل   من  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
تم  كام  املديرية.  تتحمله  بحيث  الخدمات، 
اعفاء ذوي عائلة الشخص ذوي االحتياجات 
والدته  او  )والده  يرعونه  الذين  الخاصة 
الخدمات  بدل  من  اوالده(  او  اشقاؤه  او 
املعاملة  كانت  حال  يف  ايضا  املأجورة 
عىل  بالنفع  تعود  منهم  اي  ينجزها  التي 
كمعاملة  الخاصة،  االحتياجات  ذي  الشخص 
الحصول عىل سمة عاملة يف الخدمة املنزلية 
يف  ستعمل  العاملة  تلك  تكون  مثال،عندما 
املنزل نفسه الذي يقيم فيه شخص من ذوي 
االحتياجات الخاصة، استنادا اىل افادة مختار 
من  حكام  يستفيد  يجعله  مبا  ذلك،  تثبت 
بد  املنزل. وال  تقدمها ضمن  التي  الخدمات 
من االشارة اىل ان رسوم املعامالت يدفعونها 
صدور  يوجب  منها  االعفاء  الن  كسواهم، 
بذلك،  الترشيعية يسمح  السلطة  قانون عن 

وهذا ما يسعى االمن العام اىل تحقيقه. 
املستحدثة،  العام  االمن  مراكز  كل  تجهيز   -
خاصة  مبداخل  مركزا،   37 يفوق  وعددها 
واللوازم  االلكرتونية  املعدات  وكل  للمعوقني 
اللوجستية التي تتناسب مع اوضاعهم تسهيال 
عىل  العمل  كذلك  ملعامالتهم.  وترسيعا 
املراكز  بهم يف كل  استحداث مداخل خاصة 
يكون  عندما  بعيدة،  مدة  منذ  انشئت  التي 
والقانونية.  املادية  الناحيتني  من  متاحا  ذلك 
اذ من معلوم انه عندما يكون املركز يف طبقة 

ذلك  امتام  يستحيل  مثال،  بناية  علوية ضمن 
السباب مادية وقانونية معا.

لتسلم  ثانية  مرة  الحضور  من  االعفاء   -
انجاز  بطلب  يتقدم  شخص  كل  املعاملة: 
ثانية  مرة  يعود  العام  االمن  لدى  معاملة 
هذه  عىل  االستثناء  بنفسه.  ليتسلمها 
االحتياجات  لذوي  بالسامح  متثل  القاعدة 
عند  يريدونه  شخص  اي  تسمية  خاصة 
فور  عنهم  ليتسلمها  املعاملة،  تقديم 
انجازها، مبا يوفر عليهم مشقة الحضور مرة 

لتسلمها. ثانية 
محل  اىل  العام  االمن  عسكريي  انتقال   -
اقامة الشخص ذي االحتياجات الخاصة الخذ 
توقيعه عىل املعاملة: اذا كان الوضع الصحي 
الي شخص من ذوي االحتياجات الخاصة ال 
تقرير  اىل  استنادا  منزله،  مبغادرة  له  يسمح 
طبي يثبت ذلك، فان عسكريي االمن العام 
الخذ  منزله  اىل  ينتقلون  باملعاملة  املعنيني 
اي  اىل  تسليمها  الحقا  ويتم  عليها.  توقيعه 

شخص يحدده ضمن املعاملة.
مرآب  اي  يف  سياراتهم  بركن  لهم  السامح   -
عسكري محاذ الي مركز او لدائرة العالقات 
عسكريني  تخصيص  اىل  اضافة  العامة. 
ومواكبتهم  الستقبالهم   املراكز  جميع  يف 
الالزمة  املستندات  تحضري  ومساعدتهم عىل 

معامالتهم. لتقديم 
اىل  وصولهم  فور  يتم  معامالتهم  انجاز   -
مراكز االمن العام من دون تكبيدهم مشقة 

الوقوف ضمن صف االنتظار.  
االعفاءات  تلك  كل  ان  اىل  االشارة  تجدر 
متنح  واالدارية  القانونية  والتسهيالت 
ذوي  من  شخص  الي  العام  االمن  لدى 
االحتياجات الخاصة، سواء كان يحوز بطاقة 
خدمات اجتامعية سارية املفعول ام منتهية 
ال  كان  ولو  حتى  ذلك،  من  اكرث  الصالحية. 
ان  رشط  اساسا،  البطاقة  تلك  مثل  يحوز 
الوضع،  هذا  مثل  يف  واضحة  حالته  تكون 
املعاملة  الن  اجنبيا،  ام  لبنانيا  كان   وسواء 
بغض  كانسان  باالنسان  ترتبط  االنسانية 

النظر عن جنسيته او عرقه. 
العام، كام يؤكد دامئا  العامة لالمن  املديرية 
اللواء عباس ابراهيم، هي يف خدمة االنسان، 

اي انسان، ويف اي مكان كان.

معامالتهم تنجز فور وصولهم من دون تكبيدهم مشقة االنتظار.
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يف موازاة استحداث املديرية العامة لالمن العام عددا من املراكز يف االقضية واملناطق التي مل تكن فيها مراكز اساسا، بهدف 
التوفري عىل املواطنني مشقة انتقالهم مسافات طويلة اىل مناطق اخرى النجاز معامالتهم، اعادت تأهيل كل املراكز املوجودة، 

وتزويدها احدث املعدات االلكرتونية واللوازم اللوجستية وتطوير امكاناتها، لتسهيل انجاز املعامالت وتعزيزا لالمن

مركز أمن عام القبيات اإلقليمي:
عنٌي على األمن ويٌد تحقق اإلنجازات

تحقيق 
املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

يتبع  الذي  االقليمي  القبيات  عام  امن  مركز 
اداريا دائرة امن عام الشامل الثانية املتمركزة 
يف بلدة منيارة، من املراكز التي شهدت اعادة 
موازاة  يف  ومضمونا.  شكال  شاملة،  تأهيل 
نوعية  امنية  انجازات  املركز  التحديث، حقق 
ارهابية  اعامال  املنطقة  بعضها  جّنب  عدة، 

كانت شبه حتمية.
التي  القبيات  بلدة  قصدت  العام"  "االمن 
كلم،   113 حواىل  بريوت  العاصمة  عن  تبعد 
وترتفع عن سطح البحر ما يقارب 220 مرتا، 
القبيات االقليمي  متوجهة اىل مركز امن عام 
عىل الطريق العامة يف وسط البلدة، وكان لها 
جولة ضمن ارجائه وحديث مع رئيسه الرائد 

عصام حداد.

■ ما عدد البلدات والقرى التي يضمها النطاق 
الجغرايف واالداري لعمل املركز؟

□ ما يقارب 54 بلدة وقرية، متتد من وادي 
حتى  شامال،  الجنويب  الكبري  والنهر  خالد 
حتى  رشقا،  الرومية  ومن  جنوبا.  الدوسة 
الدبابية غربا. تجدر االشارة اىل ان معظم تلك 
وغابات  احراج  بينها  تفصل  والقرى  البلدات 

واراض زراعية شاسعة. 

■ اي معامالت تنجز ضمن املركز؟
مراكز  تنجز يف جميع  التي  املعامالت  كل   □
االمن العام االقليمية. الناس اصبحوا يعرفونها 
بالتفصيل بفضل التعاميم التوضيحية املتتالية 
االعالم.  وسائل  كل  يف  املديرية  تنرشها  التي 
كذلك بفضل مجلة "االمن العام" التي ترشح 
العام  االمن  مكاتب  كل  بالتفصيل صالحيات 
التي تنجز فيها،  ودوائره ومراكزه واملعامالت 
اضافة اىل برنامج "امنك بامان" الذي يبث كل 
يوم اثنني عرب اثري اذاعة صوت لبنان )93.3(، 

مبهامت  يتصل  ما  كل  للمواطنني  ويرشح 
املديرية وصالحياتها ومعامالتها، وسواها من 

الوسائل.

■ قمتم بتأهيل مبنى املركز شكال ومضمونا. 
ماذا تحدثنا عن ذلك؟

االربع  بالفعل. منذ ما يقارب  □ حصل ذلك 
سنوات، متاشيا مع خطة التطوير التي اطلقها 
تحديث  ورشة  بدأنا  ابراهيم،  عباس  اللواء 
حتى  شملت  للمركز  كاملة  تأهيل  واعادة 
اليوم تجديد البنى التحتية وشبكات الكهرباء 
كام  فيه.  واملعلوماتية  واالتصاالت  واملياه 

شملت التايل: 
تسهيل  توفر  بطريقة  غرفه  تقسيم  اعادة   •

معامالت املواطنني وترسيعها.
• استبدال كل االثاث القديم باثاث جديد.

باخرى  القدمية  الكومبيوتر  اجهزة  استبدال   •
مع  يتناسب  مبا  عددها  وزيادة  جديدة، 

حاجات العمل املتزايدة. 
• اعتامد برامج معلوماتية متطورة يف العمل 
اتاحت تبادل املعلومات ضمن املركز بالطرق 
االلكرتونية، واالستغناء عن الورق بنسبة كبرية. 
• تركيب شبكة كامريات داخلية وخارجية، مبا 
يعزز امن املواطنني والعسكريني وآلياتهم عىل 

السواء.
باملعامالت  خاصة  مبعدات  املركز  تجهيز   •

البيومرتية والدفع االلكرتوين.
• توفري الكهرباء 24/24. 

• زيادة عدد اآلليات مبا ساهم يف رسعة انجاز 
حفظ  دوريات  وتكثيف  االمنية،  املهامت 
االمن ضمن كل البلدات والقرى التابعة اداريا 

للمركز.
عام   %45 بنسبة  العسكريني  عدد  زيادة   •
كانت عليه الحال سابقا، ما ساهم يف ترسيع 

اننا  علام  االمنية.  واملهامت  املعامالت  انجاز 
نبقي قسام من العسكريني يف حالة جهوزية 
حال  يف  برسعة  للتحرك  ونهارا،  ليال  دامئة، 

وقوع اي حدث امني مفاجئ. 
• زيادة عدد الكونتوارات املخصصة الستقبال 
 14 اىل   7 من  معامالتهم  وانجاز  املواطنني 
كونتوارا، ما ساهم يف تسهيل انجاز املعامالت 

وترسيعها.
املركز  مدخل  عند  "ستاند"  بوضع  قمنا   •
تتضمن  مجانا،  توزع  كتيبات صغرية  يتضمن 
رشحا مبسطا لرشوط كل املعامالت التي تنجز 
املطلوبة  املستندات  استعراض  مع  املركز،  يف 
لكل معاملة، وتحديد املدة الالزمة النجازها، 
وكذلك الرسم املايل الخاص بكل منها، مبا يسهل 
معامالتهم  مستندات  تحضري  املواطنني  عىل 

بشكل صحيح قبل التقدم منا النجازها. 
مبالحظات  خاص  بصندوق  املركز  تجهيز   •
حال  يف  بشكاواهم  خاص  وآخر  املواطنني 
الصناديق  تلك  ان  اىل  االشارة  مع  وجودها، 
ضمن  بها  املعنية  الدائرة  من  اال  تفتح  ال 
لتقوم  مفاتيحها،  حرصا  تحوز  التي  املديرية 
بعدها مبعالجة اي مالحظة او شكوى بشكل 
كان  بالنتيجة يف حال  املواطن  واعالم  فوري، 
حرصا  ذلك  وكل  به،  شخيص  طابع  له  االمر 
عىل شفافية التواصل بني املديرية واملواطنني 
والوقوف عىل ارائهم تحسينا لالداء العام. كام 
تجدر االشارة اىل اننا نقوم بشكل دوري ضمن 
انجاز  عىل  العسكريني  كل  بتدريب  املركز 
يف  نقص  الي  تالفيا  املعامالت  انواع  جميع 
حال تغيب احدهم بسبب اي ظرف طارئ، 
وللتمكن من مساندة اي شعبة تشهد زحمة 
بهدف  ذلك  كل  سواها،  من  اكرث  معامالت 
هذا  وترسيعها.  املواطنني  معامالت  تسهيل 
واالمنية  العلمية  القدرات  تأهيل  عن  فضال 
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رئيس مركز امن عام القبيات االقليمي الرائد عصام حداد.

التقّدم باملعامالت.

متابعتهم  عرب  وعسكرييه  املركز  لضباط 
العلمية  واملحارضات  الدورات  من  للعديد 
التي  السيام  املديرية،  يف  واالمنية  التثقيفية 
يتعلق منها بطرق كشف املستندات املزورة، 
واملخدرات،  بالبرش  االتجار  جرائم  مكافحة 
تلك  ضحايا  مع  التعامل  طرق  اىل  اضافة 

االنواع من الجرائم، وسواها. 

■ يف موازاة التحديث، هل من انجازات امنية 
تحققت؟

□ بالطبع. نطاق عمل مركزنا كام هو معلوم 
وهذا  السورية،   - اللبنانية  للحدود  محاذ 
من  هائلة  اعداد  دخول  ادى يف ظل  الواقع 
الجرائم  عدد  تزايد  اىل  السوريني  الوافدين 
رفع  منا  استدعى  ما  مسبوقة،  غري  بنسبة 
اعىل مستوياتها.  اىل  االمنية  الجهوزية  نسبة 
الحثيثة  واملتابعة  الدؤوب  العمل  بفعل 
نجحنا يف تحقيق انجازات امنية عدة جنبت 
املنطقة خضات امنية كانت شبه حتمية. من 

ابرزها نذكر:
• التمكن، يف سياق اسرتاتيجيا االمن االستباقي 
من  عدد  توقيف  من  املديرية،  اطلقتها  التي 
االرهابيني الذين كانوا يحوزون عبوات ناسفة 
شؤون  مكتب  مع  بالتعاون  للتفجر،  معدة 
معلومات االمن العام. خالل عام 2015، كان 
احدهم عىل وشك تنفيذ عمل ارهايب ضخم، 
املوعد  من  قصري  وقت  قبل  اوقفناه  حيث 

املحدد للتنفيذ.
عىل  تعمل  كانت  ارهابية  شبكات  توقيف   •
متهيدا  صفوفها  يف  وسوريني  لبنانيني  تجنيد 
لنقلهم اىل سوريا للمشاركة يف الحرب الدائرة 
اغتياالت  او  ارهابية  اعامل  تنفيذ  او  هناك، 

عىل االرايض اللبنانية.
تزوير  يف  متخصصة  شبكات  توقيف   •
الهوية  بطاقات  السيام  الرسمية،  املستندات 
ومستندات  السورية  القيد  واخراجات 
افرادها  كان  حيث  لبنان،  اىل  الدخول 
يعمدون اىل بيعها باسعار ترتاوح بني 500 و4 

االف دوالر امرييك.
الداخلني  السوريني  من  كبري  عدد  توقيف   •

خلسة اىل االرايض اللبنانية.
كانوا  منظمة  وشبكات  اشخاص  توقيف   •
يقومون بشكل مستمر ومنظم بتأمني ادخال 
مواطنني سوريني اىل لبنان بطرق غري رشعية يف 

مقابل بدالت مالية.
اللبناين  للقضاء  املطلوبني  توقيف عدد من   •
الرسقة،  كالقتل،  مختلفة  جرائم  الرتكابهم 
من  وسواها  التزوير،  باملخدرات،  االتجار 

الجرائم.

■ ماذا بالنسبة اىل اعداد الوافدين السوريني 
ضمن نطاق املركز، سابقا وحاليا؟

□ ما تجدر االشارة اليه بداية، انه قبل 

زدنا عدد اآلليات وكثفنا 
الدوريات تعزيزا لالستقرار

احبطنا عمال ارهابيا 
قبل وقت قصير من 

موعد التنفيذ



56
عدد 61 - تشرين األول 2018

الحرب املؤسفة التي اندلعت عام 2011 
يف سوريا، كانت البلدات والقرى التي تدخل 
منها  كبري  وعدد  املركز،  عمل  نطاق  ضمن 
السورية،   - اللبنانية  الحدود  محاذاة  يف 
السوريني  املواطنني  من  كبرية  اعدادا  تضم 
دائم،  شبه  او  دائم  بشكل  فيها  املقيمني 
الذي  الزراعي  القطاع  يف  يعملون  كونهم 
هذه  يف  االنتاجية  القطاعات  اهم  يعترب 
الحرب،  هذه  بدء  بعد  حصل  ما  املنطقة. 
بشكل  تدريجا  تزايدت  االعداد  تلك  ان 
هائل وغري مسبوق، بحيث اصبحت بعض 
البلدات تضم اعدادا من الوافدين السوريني 
هذا   اللبنانيني.  مواطنيها  اعداد  تفوق 
الواقع حتم علينا متديد وقت العمل حتى 
استيعاب  بهدف  االحيان  معظم  يف  املساء 
االشارة  تجدر  املعامالت.  من  الكبري  العدد 
السوريني  الحد من دخول  اجراءات  ان  اىل 
اللبنانية  الحكومة  اتخذتها  التي  لبنان  اىل 
اىل  ادت  سنوات،  الثالث  يقارب  ما  منذ 
انخفاض اعدادهم بشكل يوازي او يتجاوز 
سابقا.  موجودة  كانت  التي  االعداد  نصف 
آخر  وفق  الحال،  بطبيعة  ادى  الواقع  هذا 
عدد  يف  ملحوظ  انخفاض  اىل  االحصاءات، 
الجرائم املرتكبة، كذلك يف اعداد املعامالت 
النصف  حدود  اىل  املركز  ضمن  املنجزة 

تقريبا.

اىل  تسعون  اضافية  مشاريع  من  هل   ■
تحقيقها يف املستقبل؟

عباس  اللواء  ارساه  الذي  التطوير  نهج   □
ابراهيم يف املديرية اصبح جزءا ال يتجزأ من 
املشاريع  من  الكثري  هناك  اليومي.  عملنا 
يف  اعيننا  نصب  نضعها  التي  التطويرية 
املرحلة املقبلة، ابرزها السعي مع الجهات 
استحداث  اىل  املنطقة  وفعاليات  الرسمية 
مبنى جديد تكون مساحته اكرب من الحايل 
يتالءم  مبا  مرتا،   230 مساحته  تقارب  الذي 
يف  املرتقب  السكاين  التزايد  حاجات  مع 
الحايل  املركز  مبنى  كون  املقبلة،  السنوات 
توسيعه.  قانونا  علينا  يستحيل  و  مستأجرا 
عليها  العمل  يجري  مرشوع  فكرة  مثة 
بلغت  حاليا، سنكشف عنها الحقا يف حال 

خواتيمها املرجوة. 

التدقيق.

املراجعات.

القبيات – اكروم – البساتني – الدبابية – الدوسة – الرامة – السنديانة – السهلة – العامير 
– العوينات - جبل املنصورة – الفرض – الكوارشة – املقيبلة – املونسة – النهرية - بستان 
الحرش – الهيشة - بني صخر – جرمنايا – دكنة – حنيدر - خربة داوود - خربة شار - خط 
البرتول - دوير عدوية - رجم عيىس – رماح – شدرة – شيخالر – عندقت – الباردة - مشتى 
حسن - مشتى حمود – البرية - مجدل البرية - وادي خالد - مجدل وادي خالد -  منجز – 
الدغلة - رجم خلف – الكنيسة – العوادة - رجم حسني - عني تنتا – عيدمون - عني الزيت 

– فريديس – قرحة – قنية – كفرتون – كفرنون - كرم زبدين - مراح الخوخ.

نطاق عمل املركز
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عام 2015 اعتمدت االمم املتحدة باالجامع خطة التنمية املستدامة لعام 2030، 
من ضمنها مفهوم النوع االجتامعي واملساواة بني الجنسني. دارت حولها مناقشات 
يف املنتديات السياسية واملجتمعات املدنية ووسائل االعالم. واولت املديرية العامة 
لالمن العام هذا املفهوم اهمية يف اطار خطتها االسرتاتيجية للفرتة املمتدة ما بني 

عامي 2018 و2022 

صلة التنمية المستدامة ومفهوم النوع اإلجتماعي بإدارة الحدود
ما هو دور األمن العام في تعزيز املساواة بني الجنسني؟

تحقيق 

بدعوة من املديرية العامة لالمن العام، عقد 
اجتامع يف املبنى الرئييس للمديرية، حرضه كل 
نرسين  النقيب  الجندري  االرتكاز  ضابط  من 

سفارة  من  روثليسبريغر  وستيفان  شديد 
والفينيا  جونسون  وفيل  لبنان  يف  سويرسا 
بريرا من املركز الدويل لتطوير سياسة الهجرة 

مناقشات  ودارت  بريوت،  يف   )ICMPD(
املتعلقة  القضايا  فهم  اهمية  عن  العمق  يف 
االجتامعي  النوع  مفهوم  تناولت  بالجنسني، 
ومدى صلته بإدارة الحدود وضبطها ومهامت 

االمن العام حول هذا املوضوع.
"االمن العام" حاورت املجتمعني عن خطوات 
الجندرية،  واملساواة  الجندر  مفهوم  تعزيز 
وزيادة العنارص النسائية يف صفوفها من خالل 

برامج ومشاريع عدة.  

شديد: االمن العام سّمى ضابط ارتكاز
جندري ايمانا باهمية دوره

■ ما هو دور ضابط االرتكاز الجندري وملاذا 
تم تأسيس هذا املنصب؟  

عن  رسيعة  ملحة  اعطاء  من  بد  ال  بداية   □
واهمية  االجتامعي،  النوع  او  الجندر  مفهوم 
واملشاريع  والربامج  السياسات  يف  ادماجه 
يف  اللفظ  استعمل  مؤسسة.  بكل  الخاصة 
والنساء  الرجال  خصائص  لوصف  السبعينات 
الخصائص  تلك  مقابل  يف  اجتامعيا  املحددة 
املحددة بيولوجيا )الجنس(. النوع االجتامعي 
)الجندر( يشري اىل مجموعة العالقات القامئة 
واملسؤوليات  واالدوار  واملرأة،  الرجل  بني 
االجتامعية التي يحددها املجتمع لكل منهام. 
مييزه  ما  والزمان  املكان  عرب  متغري  هو  اذن، 
عن الجنس البيولوجي الذي هو ثابت. تجدر 
الجندر  او  االجتامعي  النوع  ان  اىل  االشارة 
الرتكيز عىل  ال يعني يف اي حال من االحوال 
بكليهام  يهتم  بل  الرجال،  دون  من  النساء 
النوع  بقضايا  االهتامم  بينهام.  وبالعالقة 
عىل  النساء  متكني  يستهدف  ال  االجتامعي 
بل  بينهم،  متييز  احداث  او  الرجال،  حساب 

يسعى اىل افادة الجنسني عىل حد سواء.

■ هل تلتزم الدولة اللبنانية االتفاقات الدولية 
حول حقوق املرأة؟

□ طبعا تلتزم الدولة اللبنانية اتفاقات وصكوكا 
دولية عدة حول حقوق املرأة، نذكر منها عىل 
سبيل املثال اتفاق CEDAW  حول الغاء كل 
عليه  صادق  الذي  املرأة  ضد  التمييز  اشكال 
االخري  الرسمي  التقرير  يف   .1996 عام  لبنان 
ترشين  يف   CEDAW لجنة  اىل  قدم  الذي 
الثاين 2015 والذي تضمن االصالحات والتدابري 
التي اتخذتها الدولة اللبنانية واملعوقات التي 
واجهتها لتنفيذ هذا االتفاق، جاءت مالحظات 
اللجنة الختامية لتيضء عىل الضعف املستمر 
ووجود  باملرأة،  الخاصة  الوطنية  لآلليات 
مؤسسات استشارية غري ملزمة، وعدم اكتامل 
الجندري يف  االرتكاز  منظومة ضباط  مأسسة 
العامة كرضورة الدماج  الوزارات واملؤسسات 
رأى  هنا  من  سياساتها.  يف  االجتامعي  النوع 
ارتكاز  ضابط  تسمية  رضورة  العام  االمن 
فتم  الدور،  هذا  باهمية  منه  اميانا  جندري 
انني كنت من  املنصب علام  تعييني يف هذا 
االخري  الدوري  التقرير  مناقشة  املشاركات يف 
انشاء وزارة دولة  ان  التفاق CEDAW. كام 
لشؤون املرأة يف اواخر عام 2016، متاشيا مع 
توصيات لجنة CEDAW وما تبعه من تبّني 
الوزارة السرتاتيجية وطنية للمساواة الجندرية 
املستدامة  التنمية  وفقا الجندة   2030-2017

االمن العام ركز 
على املساواة الجندرية 
وزيادة العناصر النسائية

النقيب نرسين شديد.

لعام 2030، جاء ليشكل عامال اضافيا لتشكيل 
يف  الجندريني  االرتكاز  ضباط  من  شبكة 
الوزارات واملؤسسات العامة، وتفعيل دورهم 
كرضورة للمشاركة يف تنفيذ هذه االسرتاتيجية.

االرتكاز  ضابط  اىل  املوكل  الدور  هو  ما   ■
الجندري؟
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جونسون: سويسرا تساعد االمن العام
في مجالي الهجرة وادارة الحدود

دور  تعزيز  من  العام  االمن  سيستفيد  كيف   ■
املرأة يف صفوفه؟

العام يتمتعن  □ ثبت ان املوظفات يف االمن 
بالكفايات عينها التي يتمتع بها نظراؤهن من 
الذكور، وقد يؤدي نرشهن العمالين اىل تعزيز 
املهامت التي يتعني االضطالع بها بشكل كبري. 
دامئا  ليسوا  بهم  واملشتبه  والجناة  املجرمون 
جرائم  يف  يتورطن  االناث  ان  اذ  الذكور،  من 
خطرية ايضا. كام ان املوظفات قد يتمكن من 
وكشفه  لالناث  به  املشبوه  السلوك  تحديد 
بشكل افضل. يعترب االرهاب والجرمية املنظمة 
ذكاء  ويتطلبان  للغاية،  متطورين  مجالني 
املعنية  الوكاالت  تحتاج  كام  للجمهام.  ودهاء 
بادارة الحدود وضبطها ووكاالت انفاذ القانون 
مثل االمن العام، اىل االستفادة من كل املوارد 

املتاحة لضامن استجابة فعالة وناجحة. 

■ كيف تربز اهمية وجود عسكريني اناث عىل 
الحدود؟

□ قد تشكل املوظفات قيمة مضافة عند اجراء 
عمليات البحث والتفتيش الجسدي واملمتلكات 
للنساء، او عند استجواب النساء واجراء مقابالت 
ملخاطر  املعرضات  النساء  تقييم  او  معهن، 
شديدة، او تحديد السلوك املشبوه والكشف عنه 
)املحادثات واالستجواب ولغة الجسد ومحتويات 
االمتعة، وما اىل ذلك(. وقد ثبت ان املوظفات 
انفاذ  مجاالت  بعض  يف  اكرث  بفعالية  يتمتعن 
الخطوط  عىل  الرد  مثل  تطورا  االكرث  القانون 
الساخنة املخصصة لتقديم املعلومات، وتوظيف 
املخربات االناث وادارتهن، والوصول اىل املواقع 
اثناء  يف  اليها  الوصول  الرجال  يستطيع  ال  التي 
الواضح  التوازن  يعد  اخريا،  املراقبة.  عمليات 

حيث  من  والذكور  االناث  بني  وامللموس 

االمن العام منظمة 
قادرة على التفاعل مع 

املجتمع ودعمه

فيل جونسون.

االرتكاز  ضابط  اىل  املوكل  الدور  يتمحور   □
الجندري حول االيت: 

1- نرش الوعي بني عسكريي االمن العام حول 
مفهوم الجندر واهمية ادماجه يف برامج االمن 

العام ومشاريعه.
2- التعاون والتنسيق مع مكاتب االمن العام 
يف ما يختص بشؤون الجندرة السيام مع دائرة 

حقوق االنسان واملنظامت والهجرة.
لشؤون  الوطنية  الهيئة  مع  التنسيق   -3
املرأة،  لشؤون  الدولة  ووزارة  اللبنانية،  املرأة 
واملنظامت  املدين،  املجتمع  ومؤسسات 

الحكومية وغري الحكومية املعنية بحقوقها.

االرتكاز  ضابط  منصب  يعكس  كيف   ■
الجندري االولويات االسرتاتيجية لالمن العام؟

□ يف اذار 2018 تبنت املديرية العامة لالمن 
العام، بتوجيهات من املدير العام اللواء عباس 
ابراهيم، الخطة االسرتاتيجية للسنوات الخمس 
املقبلة 2018-2022 تحقيقا لرؤيته "امن عام 
الخطة  الوطن". ركزت  لبناين متميز يف خدمة 

عىل مفهوم الجندر واملساواة الجندرية، وزيادة 
العنارص النسائية يف صفوف الجهاز من خالل 

برامج ومشاريع عدة نوردها كااليت:
• تطويع عنارص جديدة متخصصة.
• تعزيز املساواة بني املرأة والرجل.

النوع  مفهوم  لتعزيز  القدرات  بناء   •
االجتامعي. 

العامة  املديرية  لصالح  عسكريني  تطويع   •
ضابط  اىل1000  العدد  ليصل  العام  لالمن 

و11000مفتش ومأمور.
•  تطويع اناث بنسب اعىل كل سنة لتصبح 
نسبتهن %25 من عديد االمن العام يف حلول 

سنة 2022.
االمن  يف  ومتكينها  املرأة  مشاركة  تفعيل   •

العام.
• اقامة ورش عمل يف مجال التعاون الدويل، 
حقوق االنسان والهجرة، املعايري املهنية، امن 

املرافئ، مسائل الجندرة وادارة املشاريع.
وكيفية  االجتامعي  النوع  حول  تدريب   •

ادماجه يف برامج البنى التحتية ومشاريعها.

• تبادل الخربات واالطالع عىل تجارب دولية 
مقارنة يف مجال النوع االجتامعي.

التمييز ضد  الغاء كل اشكال  • تدريب حول 
انواع  جميع  عىل  القضاء  باتفاق  عمال  املرأة 

التمييز ضد املرأة.
مبا  العام  االمن  لتجهيز  دراستني  اجراء   •
خرباء  من  الجندرية  املساواة  مع  يتناسب 
املخاطر  وتحليل  الحاجات  وتحديد  دوليني، 

وتقييمها.

خطة  وضع  العام  االمن  سيستكمل  هل   ■
عمل جندرية؟ 

والربامج  االهداف  العام هذه  االمن  تبني   □
واملشاريع االسرتاتيجية، يعكس مدى اهتاممه 
يتعلق  ما  يف  سواء  الجندر،  قضايا  والتزامه 
مع  عالقتهم  يف  ام  بينهم  ما  يف  بعسكرييه 
املواطنني واالجانب.  بالطبع ستستكمل هذه 
بالتنسيق  املرحلة بوضع خطة عمل جندرية 
االمن  ومكاتب  الجندري  االرتكاز  ضابط  بني 

العام املعنية ودوائرها.
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اعداد املوظفني مؤرشا قويا للجمهور عىل ان 
االمن العام منظمة مهنية وقادرة عىل التفاعل 

مع جميع اجزاء املجتمع ودعمها. 

سياسات  لتطوير  الدويل  املركز  يقوم  كيف   ■
تعزيز  يف  العام  االمن  بدعم  بريوت  يف  الهجرة 

قدراته يف القضايا املتعلقة بالجنسني؟
الدويل  املركز  يقوم  االول 2016،  منذ ترشين   □
بريوت  يف   )ICMPD( الهجرة  سياسات  لتطوير 
بتنفيذ مرشوع الدعم السويرسي لالدارة املتكاملة 
هذا  يعترب  الثانية(.  )املرحلة  لبنان  يف  للحدود 
املرشوع جزءا من دعم اوسع نطاقا لتنفيذ هذا 
اىل   2012 العام  منذ  تقدميه  يتم  الذي  املفهوم 
تعزيز  مرشوع  اطار  يف  وذلك  املعنية،  الوكاالت 
قدرات االدارة املتكاملة للحدود يف لبنان املمول 

من االتحاد االورويب. 

■ عىل ماذا تركز املساهمة السويرسية؟
تعزيز  يف  العام  االمن  مساعدة  تركزعىل   □
مجايل  يف  الحقوق  عىل  قائم  نهج  واعتامد 
ان  ومبا  وضبطهام.  الحدود  وادارة  الهجرة 
من  اسايس  حق  هي  الجنسني  بني  املساواة 
عىل  الدويل  املركز  يعمل  االنسان،  حقوق 
تطوير سياسات الهجرة )ICMPD( مع االمن 
للتعامل  املؤسسية  قدراته  تعزيز  عىل  العام 
واالستمرار  بالجنسني،  املتعلقة  القضايا  مع 
عمله  يف  االجتامعي  النوع  مفهوم  ادماج  يف 
ويصب  التشغيلية،  الفعالية  يعزز  نحو  عىل 
الذين  واملهاجرين  املسافرين  مصلحة  يف 

يحتاجون اىل الحامية.

■ كيف يتم ذلك؟
يقوم  االنشطة  من  مجموعة  خالل  من   □

ذلك  يف  مبا  متمرسون،  ومدربون  خرباء  بها 
بالجنسني،  املتعلقة  القضايا  عمل حول  ورش 
لالعتبارات  املراعية  املقابالت  اجراء  وتقنيات 
النوع  حول  ميدانية  وزيارة  الجنسانية، 
الحدود وضبطها، وتحليل  االجتامعي، وادارة 
بني  باملساواة  املتعلقة  والحاجات  الثغر 
اللمسات  ووضع  العام،  االمن  يف  الجنسني 
الوعي  الذكاء  تدريبي  منوذج  عىل  االخرية 
وفق  ُمَصمم  االجتامعي  النوع  مفهوم  حول 
وقد  العميل.  والواقع  العام  االمن  حاجات 
جميع  مع  املنتظم  والتعاون  الحوار  كان 
املجال  بهذا  املعنيني  العام  االمن  عسكريي 
للغاية  مهمني  الجندري  االرتكاز  ضابط  ومع 
مع  مواءمتها  ويف  املرشوع  انشطة  توجيه  يف 
الجهود االوسع نطاقا التي يبذلها االمن العام 

للتقدم يف تحقيق املساواة بني الجنسني.

روثليسبيرغر: التزام االمن العام
حقوق االنسان ينعكس في ثقافته

بالجنسني  املتعلقة  القضايا  تعد  ملاذا   ■
التقنية  للمساعدات  متزايدة  اولوية 
ادارة  مجال  يف  سويرسا  من  املقدمة 

الحدود؟
االجتامعية  بالفوائد  االقرار  اىل  اضافة   □
بني  للمساواة  املتعددة  واالقتصادية 
وعدم  الحقوق  يف  واملساواة  الجنسني 
االحكام  القوي  سويرسا  والتزام  التمييز، 
تلك  )مثل  الدويل  القانون  يف  الصلة  ذات 
العمل  منظمة  اتفاقي  يف  عليها  املنصوص 
املتحدة  االمم  وعهود  و111   100 الدولية 
والسياسية  املدنية  بالحقوق  الخاصة 
واالقتصادية واالجتامعية والثقافية، واتفاق 
لحقوق  االورويب  واالتفاق  اسطنبول، 
الوطني،  قانونها  عن  وفضال  االنسان(، 
املتعلقة  القضايا  سويرسا  اعتربت  لطاملا 
التزاماتها يف  بالجنسني كأولوية، محليا ويف 
االمر  ترجمة  اجل  من  ذلك،  مع  الخارج. 
من  توسيعها  يجب  واقعة،  حقيقة  اىل 
اليومية  املهامت  اىل  التمثيلية  املستويات 

والوظائف الفنية. ويعترب عادة مجال ادارة 
العديدة  جوانبه  مع  وضبطها،  الحدود 
يهيمن  مجاال  الدولة،  بأمن  الصلة  ذات 
عليه الذكور. يف االونة االخرية، طّور التقدم 
فائقة،  برسعة  املجال  هذا  التكنولوجي 
لتعزيز  فريدة  فرصا  يتيح  بات  وبالتايل 
ذلك  يشكل  وال  الجنسني،   بني  املساواة 
املرأة  مجرد غاية يف حد ذاتها. وستساهم 
حيث  وضبطها،  الحدود  ادارة  مجال  يف 
تساعد  اليومية  املهامت  يف  مشاركتها  ان 
من  حامية  تعزيز  يف  الخصوص  وجه  عىل 
املستضعفني،  )االشخاص  الحدود  يعربون 
تسهيل  اىل  اضافة  الخ(،   ، االطفال  النساء، 
للجرائم  القضائية  واملالحقة  التحقيقات 

)التهريب، االتجار بالبرش، الخ(.

■ كيف تتوخى سويرسا دعم وكاالت ادارة 
الحدود اللبنانية وضبطها يف املستقبل؟

ادارة  بدعم  بالفعل  سويرسا  قامت   □
مدى  عىل  وضبطها  اللبنانية  الحدود 

سويسرا ملتزمة 
دعم ادارة الحدود اللبنانية 

وضبطها

ستيفان روثليسبريغر.

خالل  من  املنرصمة،  القليلة  السنوات 
تعاونها مع االمن العام عرب مرشوع االدارة 
يديره  الذي  لبنان  يف  للحدود  املتكاملة 
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الهجرة  سياسات  لتطوير  الدويل  املركز 
القيام  ملتزمني  نزال  ال  نحن   .)ICMPD(
مكون  دعم  خالل  من  املستقبل  يف  بذلك 
االدارة  مساعي  من  كجزء  سويرسي خاص 
سريكز  نطاقا.  االوسع  للحدود  املتكاملة 
املكون السويرسي بشكل خاص عىل حقوق 
الجنسني  بني  املساواة  بينها  ومن  االنسان، 
ذات االهمية القصوى. بينام نعتز بعالقتنا 
الوثيقة مع االمن العام ونهدف اىل الحفاظ 
عليها، فاننا نتطلع ايضا اىل توسيع منظورنا 
ذات  االخرى  والدوائر  الوكاالت  وارشاك 
كام  الحدود.  وضبط  ادارة  مبجال  الصلة 
نأمل يف ان يتمكن االمن العام من مشاركة 
مشاركته  من  املكتسبة  والخربات  التجارب 
بقضايا  يتعلق  ما  يف  السيام  املرشوع،  يف 

الجنسني، مع دول اخرى يف املنطقة.

■ ما هو انطباعك عن التقدم الذي احرزه 
املتعلقة  القضايا  االن يف  العام حتى  االمن 

بالجنسني؟
حقوق  العام  االمن  التزام  ينعكس   □
الجنسني يف ثقافته  االنسان واملساواة بني 
االلتزام  بهذا  االعرتاف  وتم  التنظيمية، 
السلوك.  قواعد  مدونة  يف  وضوح  بكل 
كام تجدر االشارة اىل ان االمن العام كان 
من الوكاالت الرائدة يف لبنان يف ما يتعلق 
اول  كونه  الجنسني،  بني  املساواة  بتعزيز 
يف  للنساء  ابوابه  فتح  لبناين  امني  جهاز 
حاليا  العام  االمن  يتمتع   .1974 العام 
مقارنة  موظفيه،  بني  نسايئ  متثيل  بأعىل 
ويشكل  املامثلة.  االخرى  بالوكاالت 
مع  مخصص  جندري  ارتكاز  ضابط  تعيني 
استعراض فعال لجميع الجوانب املتعلقة 

بقضايا الجنسني واالنشطة يف هذا املجال، 
االتساق  ضامن  نحو  واضحة  خطوة 
يف  االجتامعي  للنوع  املنهجي  واالدماج 
جميع جوانب العمل، باالضافة اىل تعزيز 
العام يف شؤون  لالمن  الداخلية  الكفايات 
الهدف  صياغة  وتشري  االجتامعي.  النوع 
تعزيز   - السادس  االسرتاتيجي  الفرعي 
الخطة  يف   - االجتامعي  النوع  مفهوم 
العام 2018  العام من  االسرتاتيجية لالمن 
وتوظيف   ،)2018 )اذار   2022 العام  اىل 
حلول  يف   %25 اىل  تصل  بنسبة  النساء 
املسبوق  غري  التزامه  اىل   ،2022 العام 
باملساواة بني الجنسني، ما يضعه يف موقع 
التي  اللبنانية  بالوكاالت  مقارنة  قيادي 
هدف  تحقيق  نحو  التقدم  عىل  تعمل 

التنمية املستدامة رقم 5.
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الناس،  كرامات  تنتهك  كانت  التي  العبودية  لظاهرة  التصدي  يف  العامل  نجاح  بعد 
املديرية  بالبرش.  االتجار  تتمثل يف جرائم  الظاهرة عرب اشكال جديدة  عادت هذه 
العامة لالمن العام تصدت لهذه الجرائم باحرتاف امني نجح يف تفكيك الكثري من 
الشبكات املنظمة، وبورش عمل ثقافية - امنية شملت جميع عسكرييها، عرب التنسيق 

والتعاون مع املجتمعني املحيل والدويل 

الحروب  توقف  مبجرد  يتحقق  ال  املجتمع  امن 
فحسب،  منه  االرهاب  ودحر  االمنية  واالحداث 
فيه  واملقيمني  مواطنيه  جميع  يصبح  عندما  بل 
والفكرية،  الجسدية  حرياتهم  بكل  ينعمون 
وكراماتهم االنسانية مصانة، بعيدا من اي افعال 
او  االعتداء  طابع  لها  خفية،  او  واضحة  جرمية، 
عرصنا  يف  واخطرها  ابرزها  بني  ومن  االستغالل. 
الحايل جرائم االتجار بالبرش. ويبذل االمن العام 

اقىص جهوده من اجل تحقيقه.   
العلمي  البحث  عنوان  بالبرش"  االتجار  "جرمية 
الذي اعده  رئيس دائرة حقوق االنسان واملنظامت 
والهجرة يف املديرية العامة لالمن العام، املدرب 
لدى  املعتمد  االنسان  حقوق  مجال  يف  الدويل 
اجهزة تابعة ملنظمة االمم املتحدة، الرائد املجاز 

يف الحقوق اللبنانية طالل يوسف. 
مضمون  حول  وحاورته  التقته  العام"  "االمن 

البحث. 

■ ما الواقع العاملي لجرائم االتجار بالبرش؟
□ جرائم االتجار بالبرش او االتجار باالشخاص 
ال فرق،  تشكل اليوم ثالث اكرب تجارة جرمية 
يف العامل بعد تجاريت املخدرات والسالح، علام 
دوالر.  مليار   150 تفوق  السنوية  ارباحها  ان 
يؤكد تقرير اعده مكتب االمم املتحدة املعني 
ملياري  يقارب  ما  ان  واملخدرات  بالجرمية 
جرمية  عليهم  مورست  العامل  حول  شخص 
الجناة  يتعرض  ان  دون  من  بالبرش  االتجار 
الضحايا  من   %70 ان  اىل  اشار  كام  للعقاب. 
هم نساء وفتيات، و30% منهم رجال وصبية. 
االحصاءات تبني انه يتم االتجار مبا يقارب 800 
الف اىل مليون شخص يف العامل كل سنة بطرق 
القانون،  يبيحها  اعامل  عناوين  خفية، وتحت 
كعقود اعامل فنية تتحول يف الواقع اىل استغالل 

جرائم اإلتجار بالبشر عبودية القرن 21
األمن العام يعّزز ثقافة املواجهة واإلحتراف األمني

أبحاث

االشخاص يف افعال دعارة، عىل سبيل املثال ال 
الحرص.

االتجار  جرائم  تنفيذ  وطرق  تعريف  ما   ■
باالشخاص؟

اجتذاب  فعل  كل  باالشخاص  اتجارا  يعترب   □
شخص او نقله او استقباله او احتجازه او ايجاد 

مأوى له، يتوافر فيه رشطان هام:    
استعاملها،  او  بالقوة  التهديد  بواسطة  يتم  ان   •
او االختطاف او الخداع، او استغالل السلطة او 
استغالل حالة الضعف، او اعطاء او تلقي مبالغ 
مالية، او استعامل هذه الوسائل عىل من له سلطة 

عىل شخص آخر. 
• ان يهدف اىل استغالله او تسهيل استغالله من 

الغري.
واالحداث،  االطفال  الضحايا  خص  ما  يف  اما 
او  استقبالهم  او  نقلهم  او  اجتذابهم  مجرد  فإن 
احتجازهم او تقديم املأوى لهم بغرض االستغالل 
من  بأي  يرتافق  مل  ولو  باالشخاص  اتجارا  يؤلف 
التهديد  القانون. اي وسائل  املعددة يف  الوسائل 

بالقوة، االختطاف، الخداع...

■ ذكرت ان الرشط الثاين يتمحور حول االستغالل. 
ما ابرز صور االستغالل يف الواقع االجتامعي؟

□ يعترب استغالال، وفقا الحكام القانون رقم 164/ 
عىل  شخص  ارغام  اىل  يؤدي  فعل  كل   ،2011

االشرتاك يف اي من االفعال التالية:
ا - افعال يعاقب عليها القانون.

ب - الدعارة او استغالل دعارة الغري. 
ج - االستغالل الجنيس.

د- التسول.
هـ - االسرتقاق او املامرسات الشبيهة بالرق.

و- العمل القرسي او االلزامي.

ز- تجنيد االطفال القرسي او االلزامي الستخدامهم 
يف النزاعات املسلحة.

ح - التورط القرسي يف االعامل االرهابية.
ط - نزع اعضاء او انسجة من جسم املجنى عليه.

تلك  من  بأي  تقوم  الضحية  كانت  لو  ماذا   ■
االفعال برضاها التام ومبلء ارادتها؟

املعترب  بالفعل  القيام  عىل  الضحية  موافقة   □
فال  عنه.  الجرمي  الطابع  ينفي  ال  بالبرش  اتجارا 
احد  او  عليه،  املجني  موافقة  االعتبار  يف  تؤخذ 
اصوله، او وصّيه القانوين، او اي شخص آخر ميارس 
عليه سلطة رشعية او فعلية عىل االستغالل املنوي 
ارتكابه. الفعل يبقى جرما خاضعا ملالحقة القانون 

يف كل االحوال.

■ هل تعترب جرائم االتجار بالبرش جرائم منظمة؟
الجرائم  اطار  ضمن  تندرج  الجرائم  هذه   □
ان  ميكن  جهة  من  القانوين.  التوصيف  املزدوجة 
تكون من الجرائم املنظمة العابرة للحدود الوطنية 
التي تبدأ يف بلد املنشأ وتتواىل فصولها يف بلد العبور 
وتكتمل يف بلد االستقبال. ومن جهة ثانية ميكن ان 
تكون جرائم محلية، اي غري عابرة للحدود، بحيث 

تبدأ وتكتمل عنارصها يف دولة واحدة. 

■ بشكل عام، ما مقدار عقوبات مجرمي االتجار 
بالبرش؟

من  انواع  بني  ميز  اللبناين  العقوبات  قانون   □
جرائم االتجار بالبرش، وخصص لكل منها عقوبة 
خاصة. عموما ميكن القول ان ادىن عقوبة تتمثل 
من  وبالغرامة  سنوات،  خمس  ملدة  باالعتقال 
مئة ضعف اىل مئتي ضعف الحد االدىن الرسمي 
 15 ملدة  باالعتقال  تتمثل  عقوبة  اعىل  لالجور. 
سنة، وبالغرامة من 300 ضعف اىل 600 ضعف 

الحد االدىن الرسمي لالجور.  

الدولة  اتخذتها  محددة  اجراءات  من  هل   ■
اللبنانية ملواجهة جرائم االتجار بالبرش؟

الصعيد  عىل  اتخذت  كثرية  قانونية  اجراءات   □
العام  انه يف  نذكر  ابرزها  ملواجهتها. من  اللبناين 
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رئيس دائرة حقوق االنسان واملنظامت والهجرة يف املديرية العامة لالمن العام الرائد طالل يوسف.

املتحدة  االمم  اتفاق  اىل  لبنان  انضم   2005
ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية، وبروتوكول 
مكافحة تهريب املهاجرين من طريق الرب والبحر 
والجو املكمل له، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة 
واالطفال  النساء  وبخاصة  باالشخاص  االتجار 
امللحق بها. كان لبنان قد صادق يف العام 2002 
االطفال  بيع  شأن  يف  االختياري  الربوتوكول  عىل 
املواد االباحية امللحق  البغاء ويف  واستغاللهم يف 
عدد  لبنان  يف  صدر  كام  الطفل.  حقوق  باتفاق 
من الترشيعات املتعلقة بابرام اتفاقات مع دول 
عدة من اجل مكافحة جرائم االتجار بالبرش. اما 
الترشيع االهم فكان يف 14 آب 2011 حيث صدر 
القانون الذي اضاف اىل الباب الثامن من الكتاب 
الثاين من قانون العقوبات فصال جديدا مخصصا 
ملعاقبة جرائم االتجار بالبرش. وقد تضمن الكثري 

من االحكام املهمة جدا.

■ اي اجراءات اتخذها االمن العام، او انجازات 
حققها، يف هذا املجال؟ 

اهتامما  العام  لالمن  العامة  املديرية  اولت   □
بالبرش،  خاصا واستثنائيا مبكافحة جرائم االتجار 
التطوير  خطة  اهداف  ابرز  ضمن  فوضعتها 
والتحديث التي اطلقها مديرها العام اللواء عباس 
تحقق  ما  اهم  من  سنوات.  ست  منذ  ابراهيم 

ضمنها حتى اليوم نذكر:
واملنظامت  االنسان  حقوق  دائرة  استحداث   •

والهجرة التابعة ملكتب شؤون الجنسية والجوازات 
ملفات  ومتابعة  مبعالجة  تعنى  التي  واالجانب، 
حقوق االنسان، مكافحة االتجار بالبرش، التعامل 
االنسان،  بحقوق  الخاصة  الدولية  التقارير  مع 
التنسيق مع املنظامت الدولية ذات الصلة وغريها.
• قيام دائرة حقوق االنسان واملنظامت والهجرة 
شملت  متخصصة  محارضات  او  دورات  بتنظيم 
حول  متحورت  العام،  االمن  عسكريي  جميع 
واشكال  صور  بالبرش،  االتجار  بجرائم  التعريف 
تنفيذها بطرق احتيالية ملتوية، ووسائل مكافحتها. 
مختلف  يف  تثقيفية  ندوات  نظمت  كذلك 
املرئية  االعالم  وسائل  وعرب  واملدارس،  الجامعات 
واملسموعة وسواها. واصدرت كتيبا يتضمن رشح 
القانونية واملخاطر االجتامعية املتصلة  كل االطر 
بجرائم االتجار بالبرش واطر جبهها، وعممته عىل 
جميع عسكريي االمن العام ويف معظم املدارس 

والجامعات، ويف املطار وغريه من االماكن العامة.
• تفعيل املديرية للتعاون والتنسيق االمني وتبادل 
الخربات، يف هذا املجال، مع منظمة االمم املتحدة، 
)االنرتبول(،  الدولية  الجنائية  الرشطة  منظمة 
االتحاد االورويب وسواهم، بهدف مكافحة الجرائم 
املنظمة العابرة للحدود الوطنية عموما وجرائم 

االتجار بالبرش محليا، اقليميا، ودوليا.
والتعاون  التفاهم  العديد من مذكرات  توقيع   •
وجمعيات  ومنظامت  وهيئات  العام  االمن  بني 
العاملية  الكاثوليكية  كالهيئة  ودولية،  محلية 

للهجرة  الدولية  املنظمة   ،)ICMC( للهجرة 
)IOM(، ورابطة كاريتاس لبنان وسواها، بهدف 
لكل  رعاية  افضل  وتوفري  الجرائم  تلك  مكافحة 
انسانيا  اهتامما  يويل  العام  االمن  كون  الضحايا، 

كبريا بالضحايا.
االتصال  وسائل  من  العديد  املديرية  وضعت   •
خدمة  يف  وااللكرتونية  الهاتفية  والتواصل، 
املواطنني، ليال ونهارا كل ايام االسبوع، لالبالغ عن 
اي خطر او جرمية تطاولهم، السيام جرائم االتجار 
بالبرش، يك تتم متابعة املوضوع من قبل الجهات 
تلك  ابرز  من  تامة.  برسية  املديرية  يف  املعنية 

الوسائل:
# قسم خدمة االتصاالت عىل الرقم 1717.
# الدائرة االمنية عىل الرقم 01-425610. 

عىل  العامة  الرس  امانة  يف  الشكاوى  شعبة   #
اىل  اضافة   ،01/389117 - الرقمني: 01/398116 

رقم الفاكس 01/388555 
باملديرية،  الخاص  الذكية  الهواتف  تطبيق   #
باالجنبية  او  اللبناين"  العام  "االمن  اسم  ويحمل 

."General security"
WWW.GENERAL-( االلكرتوين:  موقعها   #

.)SECURITY.GOV.LB
 )DGSG_Security يحمل اسم Twitter حساب #
@ االمن العام اللبناين، حساب Facebook يحمل 
اسم )Lebanese General Security(  او املديرية 

العامة لالمن العام اللبناين وغريها. 
• نجاح املديرية يف توقيف شبكات منظمة خطرية 
جدا كانت تعمل بني سوريا وتركيا ولبنان وبلدان 
اوروبية عدة عىل االتجار بالبرش باشكال مختلفة، 
تحت عناوين اعامل مرشوعة اصال. بعد التحقيق 
احالتها عىل  العامة متت  النيابة  معها يف ارشاف 

املراجع القضائية املختصة.
يبقى القول ان من املؤكد ان جهازا امنيا واحدا 
مهام  الدول  من  مجموعة  او  واحدة  دولة  او 
االتجار  جرائم  جبه  تستطيع  لن  شأنها،  عظم 
ووجوهها،  انواعها  بكل  عليها  والقضاء  بالبرش 
كونها منترشة يف كل املجتمعات وبشكل خفي. 
واملجتمعات  الدول  كل  جهود  تضافر  يجب  لذا 
والحكومات والسلطات القضائية واالجهزة االمنية 
ووسائل االعالم ومنظامت وهيئات املجتمع املدين 
واملواطنني معا، للتمكن من تحقيق هذا الهدف 
كل  وكرامة  سالمة  عىل  حرصا  السامي،  االنساين 

انسان يف اي مكان من العامل.



إحصاءات الشهر
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الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من  2018/08/15 لغاية 2018/09/15

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من 2018/08/15 لغاية 2018/09/15

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

117 لبناني
190اثيوبي

1اريتري
4اردني
2الماني

2اوكرانيا
2ايران

82بنغالدش
1بينية

5تركي
1توغولي
1تونسي
2روسي

117 لبناني
115اثيوبي

1اريتري
4اردني
2الماني

2اوكرانيا
2ايران

1باكستاني
1بلجيكي

79بنغالدش
1بينية

4تركي
1تشادي

2ساحل العاج
1سعودية

1سنغافوري
53سوداني
1294سوري

12سري النكي
1صومالي

17عراقي
1عرب رحل

1غاني
11فلسطيني - سوري

4فلسطيني دون اوراق
46فلسطيني الجىء

1توغولي
1تونسي
2روسي

2ساحل العاج
1سعودية
26سوداني
1315سوري

15سري النكي
18عراقي

1عرب رحل
1غاني

10فلسطيني - سوري
4فلسطيني دون اوراق

28فيليبيني
5قيد الدرس
4كاميرون

1كيني
1ماليزية

2مدغشقر
58مصري
1مغربي

15مكتوم القيد
1نيبالي

1نيجيري
17هندي

1988المجموع

47فلسطيني الجىء
29فيليبيني

5قيد الدرس
3كاميرون

5كيني
1ماليزية

1مدغشقر
65مصري

15مكتوم القيد
2نيجيري

23هندي
1923المجموع
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الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من 2018/08/16 لغاية 2018/09/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2018/08/16 و2018/09/15

املجموعاجانبعربلبنانيونحركة تنقل

العددالعددالعدد
3 افريقيا الجنوبية

6912اثيوبيا
1اريتريا
1ارمينيا

1افغانستان
1البانيا

3البرازيل
7السنغال

13المانيا
2النمسا
59الهند

11الواليات المتحدة االميركية
1اليابان
1اليونان

1اندونيسيا
15اوزباكستان

110اوكرانيا
1ايران

2ايرلندا
3باكستان

7الجزائر
1السعودية
10السودان
2المغرب

2االردن

دخول

مغادرة

املجموع

408290

466567

874857

398204

442339

840543

141051

202936

343987

947545

1111842

2059387

5بريطانيا
2بلجيكا

525بنغالدش
24بنين

8بوركينا فاسو
1بولونيا

36بيالروسيا
6تادسكا
1تركيا
31توغو

1جامايكا
4جزر الملغاش

1جورجيا
1دانمارك

7الدومينيك
41روسيا
1زامبيا

53سري النكا
1شاطىء العاج

5غامبيا

69غانا
1غينيا بيساو

17فرنسا
4فنزويال
411الفيليبين

1فييتنام
22كازاخستان

17كاميرون
7كاناري

8كركستان
2كرواتيا

3كندا
25كينيا

21مولدوف
7نيبال

7نيجيريا
1نيكاراغوا

6هولندا
9867المجموع

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
اعتبارا من 2018/08/15  لغاية  2018/09/15 ضمنا

9تونس
2سوريا
319مصر

352المجموع :

الدولة

الدولةالدولةالدولة

الدولة العددالعدد
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 الوثائق المزّورة
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املجموعمختلفهوياتأختامتأشرياتإقاماتجوازاتعام

20471344سوريا

152412املانيا

347العراق

145لبنان

44تركيا

33افريقيا الجنوبية

22اثيوبيا

11غينيا بيساو

11غينيا

11فرنسا

11اململكة املتحدة

11كندا

11املغرب

11السعودية

11هولندا

11االمارات العربية املتحدة

326111771386املجموع

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

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

عدد الوثائق املزّورة املضبوطة ونوعها: آب 2018

نسب الوثائق املزورة بحسب الجنسيات: 
آب 2018
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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          
آب 2018

الدوائر واملراكز الحدودية 
آب 2018

عدد الوثائق السورية املزّورة بحسب النوع واملركز الحدودي: آب 2018

عدد املسافرين مقابل عدد حاميل وثائق مزّورة: آب 2018

نسبة حاميل الوثائق املزّورة حاملو وثائق مزّورةعدد املسافريناملركز

1144277564.8/100000دائرة املطار

58164281.3/100000مركز املصنع

13816200مركز العبودية

12850400مركز العريضة

3798900مركز البقيعة

2577700مركز القاع

2352285.03/100000مركز مرفأ طرابلس

31097225/100000دائرة مرفأ بريوت

206181273100000/3.5املجموع
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لغة
شرح الفّية ابن مالك في القواعد العربّية

نون الوقاية

المدير العام السابق لالمن العام 
المتقاعد  الركن  العميد 

السفير انطوان دحداح
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ópjøp |)87:62(

Gdqòp…:            GS°º eƒU°ƒ∫ eÑæ»
q
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q

µƒ¿ a» eëπ
q

 fü°Ö Hó∫ eø: QÜ
s

 Gd©Édª«ø, GCh NÑô dªÑàóGE eëòh±.

N∏≤næp»:         a©π eÉV¢ d∏ª©∏ƒΩ eÑæ»
q
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شرح الفّية ابن مالك
دخول نون الوقاية

ONƒ∫ fƒ¿ GdƒbÉjá

}bnór Hn∏nr̈ân epør dnóofu» YoòrQkG | )67:81(
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q
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q
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q
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q

 d¡É eø G’EYôGÜ.
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كلام نبا ةّيفلأ حرش
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عيد الجلوس الهمايوني املأنوس
زمان اإلحتفال به في جبل لبنان

صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

سنة  منذ  العثامنية  السلطنة  لبنان  تبع 
سليم  السلطان  تغلَّب  عندما   ،1516
آخر  الغوري،  قانصو  عىل  العثامين 
البالد  عىل  واستوىل  الحاكمني،  املامليك 
السورية كاملة. فكان من الطبيعي، وقد 
السلطنة،  هذه  نطاق  ضمن  لبنان  غدا 
الرساء والرضاء،  به يف  تتأثر  يتأثر مبا  ان 
وان يرتدي رداء ُيظهر به صدق "تابعيته 
اقامة  حني  اىل  كذلك  بقي  العثامنية". 
املترصفية، التي وإن متتَّع فيها بيشء من 
االستقالل النوعي، رغم تضييق حدوده، 
العثامنية.  الدولة  ظل  متفيئاً  بقي 
لغتها،  الرسمية  ولغته  منها،  فحاكمه 
وعَلمه عَلمها، واسطنبول )دار السعادة( 
املرجع االخري للفصل يف قضايا اللبنانيني، 
اذ عنها تصدر االوامر الشاهانية، فيتبعها 
والسناجق،  الواليات،  جميع  يف  الناس 
واملتسلميات بالشكر والحمد، ومل تتبدل 
هذه الحال اال بعد نهاية الحرب العاملية 

االوىل.
التي  العثامنية  الوطنية  االعياد  من 
للسلطنة  مجاراة  لبنان  بها  يحتفل  كان 
الذي  املأنوس"  الهاميوين  الجلوس  "عيد 
من  آب   19 يف  به  االحتفال  يجري  كان 
بالذكرى  احتفاء  به  واملقصود  عام،  كل 
السنوية العتالء "سلطان الربَّين، وخاقان 

البحرين" عرش آبائه واجداده. 
فجر  منذ  متَّبعة  العادة  هذه  كانت 
بروزا  اكرث  غدت  امنا  العثامين،  التاريخ 
الحميد  عبد  السلطاَنني  زمن  يف  واتقانا 

الثاين الكبري ومحمد رشاد.
الواجب  لبنان املترصفية يقوم بهذا  كان 
والية  يف  واما  بعبدا.  او  الدين  بيت  يف 
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العثامين  الحكم  تحت  الواقعة  بريوت، 
مدينة  يجري يف  االحتفال  فكان  املبارش، 
بة آنذاك بـ"الدرَّة اليتيمة يف  بريوت امللقَّ

تاج بني عثامن".
السلطان  لعيد جلوس  ييل وصف  ما  يف 
ارتقى  الذي  الشهري  الثاين  الحميد  عبد 
سنة  حتى   1876 ايلول   6 يف  العرش 

 :1908
املأنوس،  الهاميوين  الجلوس  عيد  "َقِدم 
عموما  العثامنية  االمة  فاستبرشت 
وترطبت  السعيد،  العيد  هذا  بدخول 
النَِّعم  ويّل  لحرضة  بالدعاء  االلسن 
السلطان  ابن  السلطان  ومليكنا  موالنا 
مدى  ملكه  الله  ابَّد  خان،  الحميد  عبد 
الدوران. وقد احُتفل بهذا العيد الحميد 
االجالل  مظاهر  من  يكون  ما  مبنتهى 
واقتبل  الدول،  اعالم  فُرفعت  والتعظيم، 
مترصفنا  بك  نصوحي  سعادتلو  حرضة 
رسايا  يف  والتهاين  التربيك  مراسم  االكرم 
وكانت  الرسمية،  مبالبسه  الحكومة 
بانغام  تصدح  العسكرية  املوسيقى 
املأمورون،  سعادته  عىل  فوفد  الرسور. 
االهلني  ووجوه  العسكرية،  وامراء 
الدعوات  وتكررت  القناصل،  وتراجم 
ويف  السلطانية.  العليَّة  للحرضة  الخريية 
اليوم السعيد ظهرت املدينة  مساء ذلك 
يف حلة من نور، وُزيِّنت املواقع الرسمية 
واالعيان،  املأمورين  من  كثريين  ومنازل 
رساي  امام  الحميدية  الحديقة  وتجلَّت 
باالبصار،  يأخذ  بديع  مبظهر  الحكومة 
النارية  االلعاب  منها  تنبعث  وكانت 
والناس  والرونق،  البهاء  مبزيد  املتنوعة 
اطال  مستبرشون.  فرحون  حولها  من 

ُملكها،  وابَّد  الشاهانية  الذات  عمر  الله 
وايَّد شوكتها، امني". 

كان  الثاين  الحميد  عبد  السلطان  زمَن 
يجري هذا االحتفال عادة يف رسايا بيت 
رشاد  محمد  السلطان  زمن  ويف  الدين، 

كان يجري يف رسايا بعبدا غالبا.
املترصف  كان  للعيد  السابق  اليوم  يف 
امره اىل املرياالي القامة االحتفال  ُيصدر 
االمر  هذا  نص  نقلنا  وقد  الرسمي، 
"دفرت  عن   488 الرقم  يحمل  الذي 
اىل  م،  املعظَّ املشري  لبنان،  اوامر مترصف 
 1313 سنة  لبنان  جبل  عساكر  امرياالي 

)1897 م(": 
 19 الخميس  غد  لنهار  الرتتيب  "الئحة 
اغسطس تكون عىل الوجه التايل: الساعة 
بورلديات  تسليم  النهار  من  الثالثة 
وترقيتهم(  الضباط  تعيني  )مراسيم 
عن  وُيفَرج  الداخلية،  الرسايا  باحة  يف 
ثم  العفو،  شملهم  الذين  املسجونني 
جوق  باديشاهم  مرات:  ثالث  الدعاء 
يشاه. يف الساعة الثالثة ونصف استقبال 
للذات  دعاء  الخامسة  الساعة  املعايدة. 
ونصف  الخامسة  الساعة  الشاهانية. 
طلقة.  وعرشين  واحدا  القواس  اطالق 
الساعة العارشة يوقلمه العسكر. الساعة 
الساعة  العسكر.  عشاء  عرشة  الحادية 
الثانية عرشة استعدادات الزينة. الساعة 
اثنني ونصف االلعاب النارية. وعىل إمام 
ايضا  دعاء  يتلو  ان  القمر  دير  جامع 
هذه  ُحررت  وألجله  الشاهانية،  للذات 

الشقة افندم.
يف 18 اغسطس سنة 320
االمضاء : مظفر".
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يرضبون  الجنود  كان  املعنيَّ  اليوم  يف 
وتحتل  الرسايا،  ميدان  حول  نطاقا 
بصفوف  الداخلية  الساحة  "طواقمهم" 

يحرض  املترصف  الباشا  وكان  متقاربة. 
الرسمية  بألبسته  الخاصة  عربته  يف 
خلفها،  من  الياور  والضابط  )املشريية( 

وبعض الفرسان من امامها وهم شاهرو 
مدخل  اىل  يصل  عندما  السيوف. 
العسكرية  املوسيقى  كانت  امليدان 
الحميدي  )النشيد  بالسلملك  تصدح 
للسلطان  االدعية  وتتعاىل  الرشادي(  او 
"بادشاهم جوق ياشاه" )أي: ألله يحفظ 
ل املترصف  حياة السلطان طوياًل(، فيرتجَّ
كان  حيث  االستقبال  قاعة  ويدخل 
القناصل واالعيان وجامهري  يتوافد عليه 
املعايدة  فروض  يقّدمون  اللبنانيني 
والشعراء  الخطابء  ويتبارى  والتربيك، 
ان  يف  آمل  منهم  وكل  والثناء،  املدح  يف 
ويفوز  الباشا  نفس  يف  الحظوة  يصيب 

بالوظيفة التي يصبو اليها.
من  االنتهاء  بعد  املعيَّنة،  الساعة  ويف 
عىل  من  يظهر  املترصف  كان  االستقبال، 
به  يحيظ  امليدان  عىل  املطلة  الرشفة 
وكبار  القناصل،  من  املهنئني  جمهور 
املرياالي  فيستعرض  واالعيان،  املوظفني 
ينربي  بينام  انظارهم  تحت  العساكر 
لرجاله  األمر  العطاء  "طاقم"  قائد  كل 
النار، وكانت صيغة االمر هكذا:  باطالق 
"حاظرون )أي تهيَّأ(. نيشان ال )أي خذ 
الهدف(. اطش" )أطِلق النار(، بينام يأمر 
عّبئ  )أي  در"،  "دل  قائاًل:  رجاله  اآلخر 

البندقية(.
من  بكرثة  النار  يطلقون  الجنود  بينام 
يف  اللبنانيون  كان  القدمية،  بنادقهم 
العاب  اىل  ينرصفون  امليدان  ساحة 
بعضهم  وتحّدي  الجريد  ورضب  الخيل، 
من  العيد  مييض  كان  ما  ونادرا  بعضا، 
دون حصول حوادث تخل باالمن وتعّكر 

صفاء العيد املأنوس.
حسب  متيض  فكانت  النهار  بقية  اما 
تقدم  املترصف كام  اعطاها  التي  االوامر 
والتنوير  الزينة  معامل  اقامة  من  القول 
ليال،  متأخرة  ساعة  اىل  النارية  وااللعاب 
للذات  تدعو  وهي  الجامهري  تتفرق  ثم 

والتأييد. بالعّز  الشاهاينة 
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حفلة عيد جلوس السلطان يف بتّدين.

املرياالي سعيد سعد الدين شهاب يستعرض الجنود يف عيد الجلوس املأنوس.
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بأقالمهم  

حلم الشيخوخة

بقلم
الضاهر* دانيال 

اىل  املنتسبني  للبنانيني  وآمنة  كرمية  شيخوخة  بتأمني  الوعد  شارف 
اذ مر عىل  التقاعد،  الوطني للضامن االجتامعي عىل سن  الصندوق 

اطالقه 55 عاما، اي منذ عام 1963  تاريخ تأسيس الصندوق.
مليون و430 الف لبناين ينتسبون اىل الصندوق، عاشوا وال يزالون عىل 
امل يف تأمني هذه الشيخوخة التي اوىص بها قانون تأسيس الصندوق، 
ليحل مكان فرع تعويض نهاية الخدمة الذي حمل صفة "املوقت" 

كتدبري، وال يزال بعد مرور 55 عاما عىل هذه التوصية. 
ال ميكن اغفال االجيال املتعاقبة عىل مدى العقود الخمسة املاضية 
التي امضت سنوات عمرها حاملة بآخرة هانئة. االكيد ان كرثا توفوا 
وال يعرف كيف كانت آخرتهم، من دون تحقيق حلمهم. ال يختلف 
هل  يسألون  ايضا  فهم  العمل،  يف  ناشطني  يزالون  ال  الذين  تفكري 
َمن  اىل  الحاجة  دون  الشيخوخة، من  بهذه  للتنعم  احياء  سيكونون 

يعيلهم، خصوصا اذا كان سيحصل عىل هذه االعانة مبئة منة.
بعد خمسة عقود عىل تعطيل اقرار الشيخوخة، مل يفهم اللبناين بعد 
مشاريع ضامن  ان  معلوم  االجابة.  يحصل عىل  لن  وطبعا  االسباب، 
هذه الشيخوخة تكاثرت وتعددت مضامينها، وتعاقبت عىل نقاشاتها 
اعامل وزراء  االول يف جدول  البند  املسؤولني. كام كانت  اجيال من 
عمل كرث فور توليهم حقيبتهم، مع الحرص وتأكيد وضعها عىل سكة 

التنفيذ يف عهدهم. 
قد تكون الجهود صادقة ومستهدفة وحريصة عىل ضامن شيخوخة 
كان  اذ  اعتبارات،  والتأجيل  التأخري  يكون وراء  للبنانيني، وقد  كرمية 
الرسمية  االهتاممات  سطح  عىل  يطفو  املشاريع  هذه  يف  النقاش 
ويستحوذ عىل حّيز واسع من الرشح والتفسري واعالم الناس بالتقدم 
عن  يختفي  وفجأة  والتقدميات،  والرشوط  النصوص  يف  الحاصل 
االجندات عند اي تطور سيايس او امني او اقتصادي ومايل، لترتاجع 
مهب  يف  يضيع  ان  بعد  غيابه  ويطول  الدرجات  اسفل  اىل  اولويته 

التجاذبات عىل املسائل السياسية التي ال ميكن التنبؤ بزمن تهدئتها.
هل اقرتب تحقيق هذا االمل؟ 

الجواب نعم مع رمبا، يف وجود مرشوع قانون يف املجلس النيايب بات 
شبه جاهز، لكنه عالق يف تحديد املرجعية التي تديره. وكان مفرتضا 

لتتقدمه  تجمد  اخرى  مرة  لكن  السنة.  هذه  خالل  النور  يبرص  ان 
الحصص يف  الرصاع عىل  املأزوم عىل خلفية  السيايس  الوضع  اولوية 

تشكيل الحكومة.
وسننتظر  نقاش.  اىل  بعد  يحتاج  انه  ولو  جاهز،  املرشوع  ان  املهم 
يندرج  ان  يجب  التي  االولويات  ترتيب  واعادة  الجديدة  الحكومة 
الجمهورية  رئيسا  اعلنه  باقراره  الوعد  وان  خصوصا  احداها،  يف 
من  مضت  التي  االشهر  يف  الحريري  سعد  والحكومة  عون  ميشال 

هذه السنة. 
اللبنانيني معنيون باقرار قانون ضامن الشيخوخة، الن آخرتهم  ثلث 
الكرمية واالمنة تتعادل باهميتها، ورمبا اكرث، مع اي مرشوع اسرتاتيجي 
رفيق  مطار  وتوسيع  والغاز  النفط  عن  التنقيب  مثل  آخر  وحيوي 
الحريري الدويل وتأمني الكهرباء 24 ساعة والالئحة ال تنتهي. والنه 
قانون ميس ايضا حياة لبنانيني متنوا دامئا لو انهم توظفوا يف الدولة 
النعمة، النهم  لتقاعدهم. وهم رمبا يستأهلون هذه  لضامن معاش 
ايضا يسددون ما عليهم من رسوم ورضائب للدولة، ويتكبدون كلفة 
للرشب  الصالحة  واملاء  الكهرباء  سواء  خدمة  كل  يف  الفواتري  تعدد 
ولغري الرشب وغريها. وكانوا رمبا ادخروا هذه التكاليف التي تشكل 

نسبة وازنة من مدخولهم لتأمني آخرتهم يف مكان آخر. 
لذا يؤمل من الحكومة املنتظرة ان تدرج يف اجندتها هذا املرشوع، 
مؤمتر  يف  بتنفيذها  وعدت  التي  االقتصادية  االصالحات  جانب  اىل 
"سيدر"، فيأيت من ضمنها النه "اصالح" بالفعل. وهو ال يختلف يف 
اهدافه عن الربنامج االصالحي، بل يتكامل معها. وبات معروفا ان 
هذا الربنامج يرمي اىل الوصول اىل منو مستدام وامناء متوازن يف كل 
اىل  االقتصاد  وتحويل  للخدمات،  التحتية  البنى  وتحديث  املناطق، 
من  والحد  للشباب  العمل  فرص  تأمني  يف  ذلك  كل  ويصب  منتج. 
هجرتهم، لتضاف الشيخوخة اىل الحوافز التي تشجعهم عىل البقاء 
التقاعد  ومعاش  العملية  حياتهم  يف  الرزق  لتوفري  املغادرة،  وليس 

يف آخرتهم.  

* صحافية
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البروفسور بقلم 
غريتا صعب ضيف العدد

الفساد آفة وسلوك
الفساد  العاملية  املنظامت  من  وغريه  الدويل  النقد  صندوق  يعرّف 
بـ"اساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة". يبدو ان 
االقرتاحات الدونكيشوطية ملكافحة الفساد جاءت يف كثري من االحيان 
هزيلة او عدمية الجدوى، وقد طاول الفساد االمم املتحدة حتى عام 
2015، واقيمت شكوى ضد جون آيش رئيس الجمعية العمومية لالمم 
املتحدة تتهمه باختالس مليون دوالر بالتنسيق مع رجل اعامل صيني. 
كذلك رضب الفساد مؤسسات دولية وهيئات اعتربناها ابعد من ان 
الفاسدة  واملامرسات   FIFA املثال  سبيل  وعىل  الفساد،  فيها  يدخل 

واالموال الطائلة التي دفعت فيها.
لذلك، وان كان يف كثري من االحيان يحاول املسؤولون معرفة اين ذهبت 
املثال  يبقى  منها،  القليلة  القيمة  اسرتداد  اال  يستطيعون  وال  االموال 
السنغفوري احسن االمثلة عىل نجاح بعض الدول يف مكافحة واسرتداد 

اموالها، مدعمة بارادة سياسية وقضاء مستقل غري قابلني للجدل.
وضعية لبنان ال تختلف عن هذه الحالة، واالرادة السياسية التي ظهرت 
جديا يف كالم رئيس الجمهورية واكد عليها السيد حسن نرصالله واعدة 
اذا كانت محصنة بقضاء مستقل ومؤسسات مخصصة ملكافحة الفساد. 
اليوم نحن يف حاجة اىل بدء عملية االصالح ووقف الهدر والنزف. لن 
يكون ذلك اال اذا بدأنا برأس املؤسسات واعطينا مثاال صالحا. لذا قد 
يكون تخفيف مخصصات النواب برهانا واضحا عىل جدية الدولة يف 
هذا املنحى. ال ميكن االستفادة من مؤمتر سيدر اال اذا مشيناها خطوات 
املوازنة  من  املئوية  النسبة  وتخفيف  العامة،  املالية  اصالح  يف  ثابتة 
التي ترصف معاشات وتنفيعات. كل هذا ميكننا تحقيقه مع اصالحات 
بنيوية، وايجاد ثقافة االبالغ عن مامرسة الفساد، ومزيد من الشفافية 
يف ادارات الدولة واملساءلة عىل اساس الجدارة الدارة املوارد البرشية يف 
االدارة العامة. هذه االمور لو نفذت تجعل من املمكن الحد من الفساد 

و السري يف االصالح.

يبقى القول ان تحديد اتجاه االصالحات ليس سوى جزء من املهمة. 
وتكمن الصعوبة الرئيسية يف تنفيذها. سؤال من اين لك هذا؟ قد يكون 
انسب سؤال يطرح عىل العديد من السياسيني واملوظفني واملدراء يف 
الدولة اللبنانية. واال نحن نسري نحو الهاوية وبشكل رسيع، واالكيد من 

دون رجعة.
مع سيدر )1(، عالوة عىل حشد الدعم الدويل لدعم استقرار االقتصاد 
وتنفيذ اصالحات هيكلية، ال بد من التطلع اىل امور باتت تشكل عبئا 
كبريا عىل االقتصاد، منها استمرار منو الدين العام حتى اصبح يتجاوز 
150% من الناتج املحيل االجاميل، واستمرار العجز يف الحساب الجاري، 
ويف ظل جهود ال تزال غري كافية ملكافحة الفساد واملفسدين. واذا ما 
جاءت املوازنة، ستكون خطوة يف رحلة األلف ميل، وستبقى غري كافية. 
االمر املقلق حاليا حالة الجمود يف االقتصاد اللبناين سواء يف االستثامر او 
يف التجارة العامة، ما يعني امورا عدة وجب التطلع اليها بدقة ومراقبتها. 
عليه يجب ان يكون التصدي للفساد وتحسني الحوكمة عنرصا اساسيا يف 
اجندة االصالح يف لبنان. وقد قدم صندوق النقد الدويل بعض التوصيات 

للقضاء عىل الفساد، اهمها تفعيل قانون الرثوة غري املرشوعة. 
دروسا  تتطلب  وال  اجامال،  واضحة  فهي  االقتصادية  الخلفية  اما 
مستفيضة يف االقتصاد، ال سيام وان الجميع يعلم علم اليقني ان النمو 
ما زال منخفضا ومن غري املحتمل ان يتحسن يف املدى القريب، ال سيام 
يف القطاعات التي تعترب اساسية للبنان، مثل السياحة والعقارات والبناء 
بنسبة 10% يف  تدنت  العقارات  اسعار  فإن  لبنان  )وبحسب مرصف 
عام 2017، يف حني ان مؤرش ثقة القطاع الخاص ما زالت مثقلة بسبب 
عدم االستقرار السيايس، وارتفاع تكاليف الواردات ال سيام النفط ومع 

انخفاض الدوالر االمرييك(. 
هذه هي الصورة، وتبدو قامتة. اال انها غري مستحيلة يف بلد استطاع 

النهوض دوما كطائر الفينيق.
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بالشأن  االهتامم  يف  الحقبة  تلك  سيدات  رغبة  لالستقالل،  االوىل  الدالالت  من 
الصحي ومساعدة املحتاجني. فقمن عام 1945 بانشاء اول مستوصف صحي ـ 
اجتامعي يف لبنان، واول مدرسة للتمريض. كن يؤسسن ملا نعرفه اليوم الصليب 
االحمر اللبناين الذي سكن وجدان الناس، كمنقذ مل تخرتقه االنقسامات يف الحرب 

الن هويته مل تكن طائفية

رئيس الصليب األحمر اللبناني: 
نطّور الطوارىء كي يبدأ الرقم 140 بعالج املرضى

تحقيق

متثل  فيها  تفرقة  ال  التي  اللبنانية  العائلة 
لوالها  التي  اللبناين  االحمر  الصليب  قوة 
ملا استطاع تحقيق االنجازات، وال االنتشار 
سنوات  طيلة  اللبنانية  االرايض  كل  عىل 
لبنان ممزقا. فاملسؤول  الحرب عندما كان 
يف الصليب االحمر اللبناين يشعر بأن ظهره 
لبنان  يف  االنسانية  من  بتاريخ  محمي 

وبقبول شعبه به. 
انشأت  التي  هي  الحاجة  الواقع،  يف 
وال  نفسه  فطور  اللبناين،  االحمر  الصليب 
يزال حتى اليوم يقوم بذلك، واضعا اولوية 
يف  تتمثل  املقبلة  الخمس  للسنوات  له 
االمن  منظومة  يف  االوىل  بالحلقة  االمساك 

لتكون   ،140 الرقم  اي  الصحي،  واالمان 
تلقي  ال  العالج  بدء  الجديدة  مهمته 

املكاملات فقط.
رئيس  يتحدث  العام"  "االمن  مع  حوار  يف 
انطوان  الدكتور  اللبناين  االحمر  الصليب 

هذه  تاريخ  يف  محطات  عن  الزغبي 
املستقبلية. وخططها  الجمعية 

اللبناين،  االحمر  الصليب  تأسس  كيف   ■
متى وعىل يد من؟

□ تأسس بعد االستقالل عام 1945 عىل يد 
سيدات فاضالت اذكر منهن فائزة الجابري 
واملاركيزة  الصلح  رياض  الرئيس  زوجة 
دوفريج  النائب موىس  زوجة  دوماين  رينه 
اخريات لعنب دورا مهام يف هذا  وسيدات 
الصلح  السيدتني  عند  توقفي  لكن  املجال. 
اول  بتأسيس  قيامهام  اىل  مرده  ودوفريج 
يف  لبنان  يف  اجتامعي  صحي  مستوصف 
اربعينات القرن املايض، علام ان فكرة هذا 
الفرنيس  االنتداب  ايام  انطلقت  العمل 
ـ  اللبناين  االحمر  الصليب  اسم  تحت 
ودوفريج  الصلح  السيدتني  لكن  الفرنيس. 
توصلتا اىل انشاء اول مدرسة للتمريض يف 
جامعيا  معهدا  اليوم  اصبحت  التي  لبنان، 
تابعا للصليب االحمر اللبناين. منذ بدايات 
التعامل  كان  املستوصف  هذا  تأسيس 
الناحية  من  املحتاجني  اعانة  امرين:  مع 
بقي  االجتامعية.  الحركات  ودعم  الطبية، 
يف  تطور  ان  اىل  الحال  هذه  عىل  الوضع 
ستينات القرن املايض تحت ضغط الحاجة 
اسعاف،  سيارات  يف  املرىض  نقل  اىل 
الصليب  عند  االسعاف  فكرة  فانطلقت 
بتدريب  ترجمت  التي  اللبناين  االحمر 
تطوير  مع  االولية.  االسعافات  عىل  الناس 
الصليب  يف  املسؤولون  ادرك  النظام،  هذا 
االحمر اللبناين انذاك ان االسعاف يف لبنان 
اىل  الوصول  بعد  وقدرهم.  دورهم  هو 
هي  اخرى  حاجة  ظهرت  املرحلة،  هذه 
من  دم  نقل  بعمليات  للقيام  الدم  بنوك 
فتح  اقتىض  الذي  االمر  اخرى،  اىل  منطقة 
فكانت  والشباب،  للناشئني  التطوع  باب 
االحمر  الصليب  برامج  افكار  بث  بداية 
وهي،  السبعة  ومبادئه  وثقافته  الدويل 

رئيس الصليب االحمر اللبناين الدكتور انطوان الزغبي.

مع اندالع الحرب 
تقّسم لبنان لكن الصليب 

االحمر لم ينقسم 
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الحياد،  االنسانية،  الوحدة،  االنحياز،  عدم 
التطوعية. الخدمة  العاملية، االستقاللية، 

■ كيف تعامل مع واقع الحرب عام 1975 
وكيف تجاوز هذه املحنة؟

اللبناين جمعية وطنية  الصليب االحمر   □
كمساعد  اللبنانية  الحكومة  من  مكلفة 
ومكمل  العسكرية،  الطبية  للهيئة 
الكوارث  ادارة  يف  العامة  للسلطات 
االرايض  جميع  عىل  ينترش  والطوارىء. 
محايدة  اغاثة  كمنظمة  نحن  اللبنانية. 
نعمل طوعيا للجرحى. انضوينا يف االتحاد 
والهالل  االحمر  الصليب  لجمعية  الدويل 
190 جمعية.  اكرث من  يضم  الذي  االحمر 
يف  والوقاية  االشخاص  حامية  رسالتنا: 
والصحة  الحياة  وحامية  الظروف  كل 
احرتام  واالطفال،  والنساء  الرجال  عند 
ويف  النزاع  اوقات  يف  البرشي  الشخص 
العمل  كانت،  نوع  اي  من  الكوارث  اثناء 
الصحة  وتطوير  االمراض  من  الوقاية  عىل 
تشجيع  اىل  اضافة  االجتامعي.  والرفاه 
للمساعدة  واالستعداد  التطوعي  العمل 
مع  للتضامن  العاملي  الشعور  وتشجيع 
واملساعدة.  الحامية  اىل  املحتاجني  جميع 
مع اندالع الحرب عام 1975 تقسم لبنان، 
ينقسم  مل  اللبناين  االحمر  الصليب  لكن 
عىل  االطراف  كل  مع  تواصل  عىل  وبقي 
الظروف  احلك  يف  اللبنانية.  االرايض 
االحمر  الصليب  كان  املعارك،  واصعب 
اللبناين يجتاز املناطق املتنازعة مع بعضها 

البعض الن هويته مل تكن طائفية. 

■ كيف متكن من تحصني نفسه داخليا يف 
سنوات الحرب، وعىل ماذا اعتمد؟

الحرب  يف  تداعت  مؤسسة  كل   □
ودمرتها.  الحرب  اسقطتها  او  وسقطت، 
من  حصل  ما  بل  الحجر،  هنا  اعني  ال 
يف  اللبنانيني.  بني  حاد  داخيل  انقسام 
اللبناين  االحمر  الصليب  بقي  املقابل، 
الحرب  انقسامات  تخرتقه  مل  متامسكا 
جيل  كونت  كونته  التي  املبادىء  الن 
مستقال  جسام  فجعلتهم  فيه  املتطوعني 

فتحصنوا  اللبنانية،  االجسام  عن 

املقال

من الطبيعي ان نتوقف عند رس قوة الصليب االحمر اللبناين وصموده يف وجه 
الحرب لسنوات، بشكل مكنته هذه القوة من تجاوز املحنة بسالم، فبقي جسام 
متامسكا ال انقسامات فيه، يف وقت انهارت معه كل املؤسسات اىل حد تطلبت 

اعادة البناء من جديد العودة اىل الصفر. 
عليها  نشأ  التي  االنسانية  املبادىء  ان  وجدنا  القوة،  هذه  رس  عن  البحث  يف 
املتطوعون يف الصليب االحمر اللبناين هي التي انقذتهم. فحصنتهم داخليا طيلة 
من  التأسيس  اىل  املحنة  سنوات  بعد  الجمعية  هذه  تضطر  فلم  الحرب،  سنوات 
الصفر. بل واصلت ما بدأته قبل الحرب ويف اثنائها، االمر الذي يؤكد بعد كل تجربة 

ان قوة االنسان هي يف داخله، باعتامد اسلوب تربوي حضاري لالوالد والناشئني. 
عامل  عىل  منفتحة  راقية،  سامية،  افكارا  صغره،  يف  االنسان،  يتلقى  ما  بقدر 
الفكرية  والتزاماته  املختلف عن غريه مببادئه  االنسان  انساين غري منغلق عىل 

والسياسية، يصبح، هذا االنسان رشيك االخر يف االنسانية.
الحارض واملستقبل كمؤمتن  الجديد ان ينظر اىل  الجيل  من هذا املفهوم عىل 
عىل مصري وطن يخترص يف تركيبته كل التناقضات البرشية. يف تاريخنا الحديث، 
خصوصا مرحلة الحرب، ال منلك يف ذاكرتنا ما يشوقنا اىل ترداده عىل مسامع 
هذا الجيل اال تجربة الصليب االحمر اللبناين الذي التف حوله كل اللبنانيني يف 
عز تفرقتهم، فلم يختلفوا عليه ومل يجعلوا منه طرفا كسائر االطراف املتحاربني. 
تنوعه  عن  بصدق،  تعرب،  التي  املجتمع  من  متنوعة  رشائح  يضم  الذي  هو 

واختالفاته الفكرية. 
رسالته  عىل  بقائه  عىل  املجتمع  هذا  رشائح  كل  حرصت  ذلك،  من  اكرث  بل 
انه امثولة حية امامنا حبذا لو نقتدي بها، كتجربة  االنسانية وسط  الجحيم. 
فريدة من نوعها وكخالصة مرشفة تحمل الكثري من العرب التي نستطيع ان نبني 

عليها حارضا افضل.
من الرضوري السؤال هنا، امل يكن املتطوعون يف الصليب االحمر اللبناين من 
اهل هذا البيت، اي، من البيئة الحاضنة للمتنازعني يف الحرب. نعم، انهم من 
يف  تحفر شظاياها  زالت  ما  اشعال حرب  يف  ابناؤها  تورط  التي  نفسها  البيئة 
الجسم اللبناين حتى اليوم، عىل االقل، نفسيا. ما يعني ان جيل املتطوعني يف 
الصليب االحمر اللبناين كانوا مهيئني داخليا قبل انضاممهم اىل هذه الجمعية 
للعمل االنساين وحمل رسالة عدم التفرقة بني الناس، فمضوا وراء اقتناعاتهم 
الشخصية ووراء اميانهم باالنسان، رمبا كرد فعل عىل الحرب. فعرّبوا عنها بتأدية 

رسالة هي اسمى بكثري من مضمون حقبة جرفت االنسان قبل اي يشء آخر.
لهذا السبب نتمنى عىل املسؤولني يف الصليب االحمر اللبناين نرش املبادىء التي 
متثل برنامج تنشئة املتطوعني، كخطة متزامنة مع تعليم االرشادات ملرحلة ما قبل 
االسعاف التي تسعى هذه الجمعية اىل نرشها يف املدارس والجامعات والبيوت 

واملؤسسات. اذا مل نتمكن من انقاذ املايض فلننقذ املستقبل عىل االقل.

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

املبادىء أنقذته من نيران الحرب
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وانسانية  فكرية  قوة  واكتسبوا  داخليا 
انحياز  ال  شبكة  عرب  لبنان  يف  وانترشوا 
ما  رغم  وآخر.  مصاب  بني  تفرقة  او  فيها 
حدث يف سنوات الحرب، مل يتخذ احد من 
املتطوعني موقفا منحازا اىل اي طرف. مع 
عالقتنا  هي  اخرى  حقيقة  مثة  ذكرته،  ما 
الصليب  سكن  الذي  اللبناين  بالشعب 
كمنقذ  ووجدانه  ذاكرته  اللبناين  االحمر 
ومساعد له، فدخل اىل حياته كام واخت، 
التي  اللبنانية  العائلة  بذلك،  اعني  واب، 
جدا  املهمة  املسألة  هذه  فيها.  تفرقة  ال 
والتي  اللبناين  االحمر  الصليب  قوة  متثل 
االنجازات،  تحقيق  استطعنا  ملا  لوالها 
خصوصا شعورنا بأن ظهرنا محمي بتاريخ 

من االنسانية يف لبنان وبقبول شعبه بنا.

■ ما هي اهم االنجازات؟
طيلة  املستمر  وجودنا  اهمها،  من   □
القتىل  لنقل  اللبنانية  الحرب  سنوات 
وقف  مفاوضات  يف  املشاركة  والجرحى، 
االحمر  الصليب  كان  حيث  النار  اطالق 
بفعل  القرار  هذا  لتنفيذ  الضامن  اللبناين 
عندما  اللبنانية  االرايض  كل  عىل  انتشاره 

كان لبنان ممزقا. هذا اكرب انجاز.

الصليب  بها  قام  تطويرية  خطوات  اي   ■
االحمر اللبناين بعد الحرب، ويف اي اقسام 

بالذات؟
ال  للطوارىء  منظومة  لدينا  اصبحت   □
ميكن الدخول اليها اال عرب الرقم 140 النه 
هو من ميلك الجواب يف الحاالت الطارئة 
اىل  االسعاف  سيارات  ارسال  ليتوىل 
الجهاز  هذا  عمل  مع  واملرىض.  املصابني 
متكامل  بشكل  جاهزا   140 الرقم  بات 
الدارة اللحظات االوىل من الحادث. رغم 
ما انجز عىل هذا الصعيد، يقوم الصليب 
االحمر اللبناين يف الوقت الحارض بتطوير 
دوره  يبقى  ال  يك   140 الرقم  مهامت 
وتأمني سيارات  املكاملات  بتلقي  محصورا 
الدور  يتمثل هذا  ان  بل  فقط،  االسعاف 
التي  املكاملات  تحليل  اي  العالج،  بدء  يف 
املالمئة  الجهة  اىل  املرىض  الرشاد  يتلقاها 

املستشفى.  او  الطبيب  واىل  لحالتهم، 
مرحلة  عىل  العمل  هي  الثانية  الخطوة 
التعامل  كيفية  بتعليم  االسعاف  قبل  ما 
والجامعات  املدارس  املرحلة يف  مع هذه 
يعرف  ان  اجل  من  واملؤسسات  والبيوت 
وصول  قبل  به  القيام  عليه  ما  االنسان 
سيارة االسعاف اىل مكان الحادث. خطتنا 
الالزمة  االرشادات  تعليم  املجال  هذا  يف 
بعد  ما  اللبناين.  املجتمع  رشائح  كل  اىل 
تطوير  نحو  عمل  مثة  الخطوتني،  هاتني 
نظام نقل الدم يك ال تواجه اي مستشفى 
اىل  بالنسبة  خصوصا  عملها،  يف  مشكلة 
 140 الرقم  مهامت  بتطوير  الدم.  فئات 
امسكنا  قد  نكون  لبنان  مستوى  عىل 
واالمان  االمن  منظومة  االوىل يف  بالحلقة 
السنوات  يف  اولويتنا  هي  هذه  الصحي. 

املقبلة. الخمس 

■ بالنسبة اىل التطوع، هل من تراجع عىل 
هذا الصعيد؟

العدد  تدين  يف  ليست  التطوع  مشكلة   □
قليال، بل يف املدة الزمنية التي تدنت كثريا. 
اىل  التطوع  مدة  تصل  كانت  السابق  يف 
خمس او ست سنوات، اما اليوم فال تتعدى 
املتطوعني  مواصلة  بسبب  وذلك  السنتني، 

دراستهم الجامعية او السفر اىل الخارج.

■ اي نوع من التنشئة يتلقاها املتطوعون؟

ما  تطوعية.  وطنية،  انسانية،  تنشئة   □
فكر  املتطوعني  لدى  يكون  ان  هو  يهمنا 
ملتزم حضاري ومنفتح بعيدا من التعصب 
املقابل،  يف  الحايل.  املجتمع  ومشكالت 
االجتامعية  الطبية  مراكزنا  بتقوية  نقوم 
وتنظيمها يك تتمكن من استقبال اكرب عدد 

من املحتاجني. 

■ هل من مهامت اخرى يتوالها الصليب 
اللبناين؟ االحمر 

ادارة  وحدة  ضمن  مهامت  لدينا   □
النازحني  مخيامت  يف  املوجودة  الكوارث 
ضمن  من  هو  معهم  عملنا  السوريني. 
برامج الخدمة االجتامعية التي يدخل يف 
السوريني  للنازحني  النفيس  الدعم  اطارها 
مشكالت  من  يعانون  الذين  وللبنانيني 
الربامج  اىل  بالنسبة  اما  املجال.  هذا  يف 
السوريني فهي  النازحني  ننفذها مع  التي 
وصحية  غذائية  حصص  توزيع  كااليت: 
توزيع  خالل  من  والربد  الشتاء  ملواجهة 
التدفئة  ووسائل  املحروقات  قسائم 
برامج  واملياه،  االصحاح  برامج  والثياب، 
الحد من املخاطر، برامج التوزيع النقدي، 

برامج مّل الشمل العائيل.

■ من هي الجهات التي تنسقون معها؟
للصليب  الدولية  اللجنة  مع   ننسق   □
االحمر واالتحاد الدويل لجمعيات الصليب 
للهالل  العربية  املنظمة  االحمر،  والهالل 
االحمر  الصليب  االحمر،  والصليب  االحمر 
الدامناريك،  الكندي،  الربيطاين،  النمساوي، 
االملاين،  الفرنيس،  الفلسطيني،  الفنلندي، 
االحمر  الصليب  العراقي،  االحمر  الهالل 
الصليب  الكويتي،  االحمر  الهالل  الياباين، 
السويدي،  الهولندي،  الرنوجي،  االحمر 
القطري،  االحمر  الهالل  السويرسي، 
االيطايل،  االسباين،  االحمر  الصليب 
كلهم  االيراين.  االحمر  والهالل  االيسلندي 

رشكاؤنا.

■ ما هي طبيعة هذا التنسيق؟
الجهات  هذه  من  ماديا  دعام  نتلقى   □

تواصلنا مع كل االطراف
 ألن هويتنا لم تكن طائفية

لوال العائلة اللبنانية ملا 
استطعنا تحقيق االنجازات

وجودنا الدائم طيلة سنوات 
الحرب اهم انجازاتنا
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من  و%30  حاجاتنا،  من   %60 بنسبة 
الصحة،  وزارة  يف  املتمثلة  اللبنانية  الدولة 

و10% من املتربعني عىل الطرقات.

■ ما عديد الصليب االحمر اللبناين وعتاده؟
موظف  و300  متطوع  االف   8 يضم   □
فرعا   32 متطوع،  مسعف   300 من  واكرث 
يف كل لبنان، 46 مركزا لخدمات الطوارىء، 
 38 اسعاف،  320 سيارة  4 غرف عمليات، 
نقالة،  عيادات   9 واجتامعيا،  طبيا  مركزا 

اطراف  مخترب  الدم،  لنقل  مركزا   130
للتمريض،  جامعيا  معهدا  اصطناعية، 

وحدة الدارة الكوارث.

■ كم شهيد سقط منه؟
وراء  "ما  شعار  حملوا  شهيدا   15  □

الواجب" الذي اصبح شعارنا.

هل  اللبناين  االحمر  للصليب  كرئيس   ■
تريد رسم صورة جديدة لهذه الجمعية؟

□ طبعا، ان تكون لخدمة االنسانية بروح 
لبنانية، اي صنعت يف لبنان. ما اقوله دامئا 
وانا مقتنع به، التطوع يف الصليب االحمر 
الن  وطنية  لبنانية  صناعة  هو  اللبناين 

الشعب اللبناين كجباله يعطي من قلبه.

■ اىل ماذا تحتاجون حاليا؟
□ اىل التمويل املستدام. هذه هي حاجتنا 

املاسة.
د. م

إدارة كوارث 
وإغاثة
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باستمرار   2019 ـ   2018 الجديد  العام  بدأ  املايض،  الدرايس  العام  غرار  عىل 
املشكلة بني املدارس الخاصة ولجان االهل فيها واملعلمني املثبتني واملتعاقدين، 
بسبب الخالفات حول زيادة رواتب االساتذة ودرجاتهم يف القطاع الخاص، اسوة 
بزمالئهم يف القطاع العام، بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب، ما انعكس خالفا 

حول زيادة اقساط املدارس

العام الدراسي بدأ بخالفات على الزيادة
بني املدارس الخاصة واملعلمني واألهالي

تربية

حملت نقابة معلمي املدارس الخاصة قبل 
من  املعلمني  مطالب  الدرايس  العام  بدء 
صحايف،  مؤمتر  يف  وطرحتها  املايض  ايلول 
ملئات  تعسفي  طرد  عمليات  من  محذرة 
التي  املدارس  من  كبري  عدد  يف  املعلمني 
مل تلتزم زيادة رواتب املعلمني فيها، فيام 
املايل  تبعا لوضعها  اخرى  التزمت مدارس 

وللتفاهم الذي ابرمته مع لجان االهل. 
طبق بعض املدارس القانون 46 فورا، فيام 
من  السلسلة  باعطاء  االخر  البعض  طبقه 
دون الدرجات الست، يف حني ان مدارس 
او  مرحلتني  عىل  بتقسيطها  قامت  اخرى 
ثالث مراحل، بينام مل تلتزم اخرى الزيادة. 
املدارس  يف  املعلمني  نقابة  وكشفت 

غاصب مختار

ملصلحة  دعاوى  قدمت  انها  الخاصة 
تطبيق  عدم  يف  االساتذة  من  املترضرين 
القانون 46 ومن الرصف التعسفي والذين 
بلغ عددهم نحو 400 استاذ، واوكلت اىل 
الوزير االسبق زياد بارود متابعة الدعاوى 

القانوين. النقابة  بصفته مستشار 
من  الخاصة  املدارس  عانت  بدورها 
ناري  بني  وباتت  املشكلة،  هذه  تأثريات 
حكام  يعني  ما  للمعلمني  الرواتب  زيادة 
زيادة يف االقساط التي باتت تثقل كاهل 
االهايل. تحرك قسم كبري منهم عرب لجان 
مطالبني  الزيادات،  عىل  لالعرتاض  االهل 
حقيقة  ملعرفة  املدارس  موازنات  بكشف 
مروان  الرتبية  وزير  احال  مداخيلها. 

القضاء  عىل  خاصة  مدرسة   65 حامدة 
االهل عىل  لجان  توقيع  لعدم  التحكيمي 
امللفات  يف  نواقص  لوجود  او  املوازنات، 
 515 القانون   الحكام  مخالفة  يشكل  ما 
املتعلق بتنظيم املوازنات املدرسية، حيث 
الحقيقية  االرقام  كشف  املدارس  ترفض 
السابقة  الخمس  السنوات  عن  ملوازناتها 
زيادات  خاللها  تتقاىض  كانت  التي 
السلسلة  دفع  دون  من  اقساطها،  عىل 

لالساتذة.
الخاصة ترفض  الرتبوية  ان املؤسسات  اال 
يظلم  انه  بحجة   46 رقم  القانون  تطبيق 
اىل  ببعضها  ويؤدي  الخاصة  املدارس 
املدارس  بعض  فعال  اقفل  وقد  االقفال. 
شبه املجانية ابوابها العام املايض، وباتت 
نتيجة  باالقفال  مهددة  املدارس  عرشات 
وضعها املايل. لذلك طالبت االمانة العامة 
بالتدخل  الدولة  الكاثوليكية  للمدارس 
لدعم القطاع عرب املساهمة يف دفع فارق 

الزيادات يف رواتب املعلمني. 

حمادة: العودة الى الجدولة
او تعديل القانون

لـ"االمن  قال  حامدة  مروان  الرتبية  وزير 
دامئني  واتصال  تنسيق  "عىل  انه  العام" 
واتحاد  الخاص  التعليم  اساتذة  رابطة  مع 
ملعالجة  الخاصة  الرتبوية  املؤسسات 
فخامة  يد  يف  املوضوع  لكن  املطالب. 
بشارة  البطريرك  وغبطة  عون  الرئيس 
الدعم  اىل   بالسعي  وعدا  اللذين  الراعي 
اما  الرواتب.  ازمة  لحل  للمدارس  املايل 
جدولة  عىل  فقامت  للموضوع،  معالجتي 
يأخذ  يك  سنوات  ثالث  عىل  الزيادات 
تتأثر  ال  وبحيث  كاملة  حقوقهم  املعلمون 

العائالت بزيادة االقساط. لكن ويا لالسف، 
اعامل مجلس  املوضوع يف جدول  يدرج  مل 

الوزراء".
به  اتصلت  االساتذة  رابطة  ان  واوضح 
الزيادات:  جدولة  اعادة  امكان  يف  للبحث 
تعديل  اىل  حاجة  يف  اصبحت  "الجدولة 
والرواتب(،   الرتب  )سلسلة   46 القانون  
الوزراء مراسيم تطبيقية  او ان يقر مجلس 
للزيادات، او يتم التفاهم بني الطرفني عىل 

حل آخر".
وضعت  التي  الطروحات  ضوء  "يف  وتابع: 

ان  يتبني  الرتبوية،  الطوارئ  لجنة  امام 
الحل الوحيد املتاح لحفظ حقوق املعلمني 
االهل  عىل  االقساط  اعباء  من  والتخفيف 
املؤسسات  من  لعدد  املايل  التوازن  وصون 
باقرتاح  السري  يف  هو  الخاصة،  الرتبوية 
ثالث  ملدة  للزيادات  التدريجي  التقسيط 
التي  املدرسية  املوازنات  واعداد  سنوات، 
قبل  االساس  هذا  عىل  الوزارة  اىل  سرتفع 

نهاية كانون الثاين ".
عىل  توافق  لن  "الوزارة  ان  الوزير  واوضح 
بعد  اال  االقساط  عىل  الزيادات  تحديد 
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االب عازار: ثمة التباس
في نفاذ القانون 46

الكاثوليكية  للمدارس  العام  االمني  ابدى 
الخاصة  الرتبوية  املؤسسات  اتحاد  ومنسق 
للمشكلة  مختلفة  رؤية  عازار  بطرس  االب 
وطرق معالجتها، وقد عرّب عنها يف هذا الحوار 

مع "االمن العام".

العام  الكاثوليكية  املدارس  بدأت  كيف   ■
السيام  القامئة  املشكالت  ضوء  يف  الدرايس 

موضوع رواتب املعلمني؟
بصورة  الخاصة  املدارس  يعني  املوضوع   □
املؤمتر  يف  الكاثوليكية.  املدارس  ومنها  عامة، 
"استمرارية  هو  عنوانا  وضعنا  السنوي 
وتطلعات"،  رشوط  الكاثوليكية:  املدرسة 
يف  الخاصة  املدارس  كل  تصيب  املعاناة  لكن 
املدارس  ايا من  نغطي  اننا ال  لبنان. واضيف 
باسمها  نتحدث  وال  القانون  تخالف  التي 
القانون  46 )سلسلة  حتى، لكن املشكلة ان 

رواتب  عىل  اضافات  فرض  والرواتب(  الرتب 
االقساط  عىل  اضافات  انعكس  ما  املعلمني، 
املدرسية التي ال يستطيع االهل تحملها. نحن 
ومنحهم  املعلمني  رواتب  زيادة  نعارض  ال 
ان  اوال  الدولة  عىل  لكن  اضافية،  درجات 
والدعم  كلفتها  توفر  وان  مسؤوليتها  تتحمل 
لالهل ملواجهة تداعيات الزيادة. لهذا السبب 
الدرجات  الن   46 القانون  مع  مأزق  لدينا 
تستطيع كل  للمعلمني ال  منحها  التي  الست 
ان  علام  االقساط،  بزيادة  تأمينها  املدارس 
الكثري من االهايل مل يسددوا بعد كامل قسط 
دفع  املدارس  تستطع  مل  فاذا  املاضية.  السنة 

الزيادات فكم باالحرى الدرجات الست؟ 

■ ما هو السبيل اىل حل هذه املشكلة؟
□ نعتقد ان احدا ال يستطيع حل هذه املشكلة 
وبطريقتني:  الحكومة،  او  النواب  مجلس  اال 

دعم املدارس في يد الرئيس 
عون والبطريرك الراعي

وزير الرتبية مروان حامدة.

اوىل التزام ما قرره التجمع الرتبوي العام الذي 
يف  الرتبوية  واالرس  الطوائف  كل  فيه  متثلت 
بكريك، وصدر عنه بيان يطالب الدولة بتسديد 
مع  املدارس  وتتحمل  الست،  الدرجات  بدل 
االهل عبء الجدول رقم 17 املتعلق بزيادة 
هذا  ان  ثانية  الدرجات.  دون  من  الرواتب 
تفسريها  الواجب  من  بنودا  يحمل  القانون 
امكان  يف  النظر  بالدولة  ويفرتض  وتوضيحها، 
يجب  ما  وتوضيح  تعديله  يجب  ما  تعديل 
املؤسسات  ليصبح مقبوال، ولتتمكن  توضيحه 

الرتبوية من السري فيه.

■ ما هي التعديالت التي تقرتحونها؟
□ هل تشمل الدرجات الست القطاع الخاص 
كام شملت القطاع العام ام ال؟ هناك التباس 
حول  آخر  التباس  وهناك  القانون،  نفاذ  يف 

تتم  عادة  وهي  املدارس،  موازنات  اعداد 

مدى  من  والتحقق  املوازنات،  عىل  اطالعها 
القانون 515، وان تتضمن  مطابقتها احكام 
التعويضات  صندوق  يف  الحقوق  حفظ 
املقرتح  التقسيط  مع  االجتامعي،  والضامن 

ثالث  عىل  السلسلة  من  الناتجة  للزيادة 
الحلول  يعارض  "ال  انه  واكد  سنوات". 
تتضمن  والتي  طرحها  تم  التي  االخرى 
عىل  الزيادة  اعباء  العامة  الخزينة  تحميل 

الرواتب او جزءا منها، وان هذه االقرتاحات 
تتطلب قرارات من مجلس الوزراء ومجلس 
وضع  االعتبار  يف  تأخذ  ان  رشط  النواب، 

املالية العامة للدولة".
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 30 وحتى  االول  ترشين  اول  من  اعتبارا 
كانون الثاين. جاء القانون ليفرض عليها انجاز 
املوازنات يف 21 آب او يوم نرشه يف الجريدة 
عىل  ماليا  عبئا  اوجد  االمر  وهذا  الرسمية، 
انهوا  الذين  التالمذة  يدفعها؟  فمن  االقساط 
الجدد  التالمذة  ام  وغادروا،  الدرايس  العام 
الذين ال عالقة لهم باملوضوع؟ اضافة اىل ذلك، 
القانون ذاته ال يؤّمن العدالة بني املعلمني، بني 
من هم قبل العام 2010 ومن هم ما بعده. 

مثة تخبط يف السلسلة.

زيادة  يف  املشكلة  هذه  ستنعكس  كيف   ■
االقساط عىل املدارس الخاصة، وهل سيخف 

االقبال عليها ملصلحة املدارس الرسمية؟
بالتي هي احسن، لكن  السنة املاضية مرت   □
هذه السنة لن متر بسهولة. االعباء يف ازدياد، ومثة 
التالمذة  اعداد  فيها  تتناقص  كاثوليكية  مدارس 
نظرا اىل غالء االقساط، ويف الوقت نفسه مل تعد 
املاضية  السنة  اقساط  كامل  استيفاء  تستطيع 
لتدفع رواتب املعلمني. هناك مدارس استدانت 
اشهر  عن  املعلمني  رواتب  لتدفع  املصارف  من 
املساعدات  ذلك  اىل  تضاف  وايلول،  وآب  متوز 
املحتاجني.  الطالب  اىل  املدارس  تقدمها  التي 
نفقاتها  لذلك اضطرت مدارس كثرية اىل خفض 
قيمة  من  و%30   25 اىل   %35 من  التشغيلية 
التخفيض  هذا  لكن  النفقات،  لضبط  املوازنة 

يحول دون قيام املدرسة بتطوير نفسها.

الكاثوليكية  املدارس  من  عددا  ان  تردد   ■
العام، هل  ابوابها هذا  املجانية ستقفل  شبه 

هذا صحيح؟

ان  باالقفال  مهددة  مدرسة   90 هناك   □
او  املقبلة  السنة  ففي  السنة،  هذه  يكن  مل 
الروحية  واملرجعيات  الكنيسة  تليها.  التي 
بعمل  تقوم  املدارس  هذه  عىل  ترشف  التي 
اجتامعي عربها، وهي تقدم دعام مركزيا لها، 
قدر  لتستمر  تقشف  باجراءات  تقوم  لكنها 
االمكان. لكن هذا الدعم لن يدوم طويال، فاذا 
ساعدنا املدارس هذه السنة فرمبا ال نستطيع 

مل  انها  خصوصا  املقبلة،  السنة  يف  مساعدتها 
اربع  منذ  الدولة  من  مساعدة  اي  تتقاض 
سنوات وفق ما تنص االنظمة والقوانني، حيث 
شهري  يف  املساعدات  تسديد  القانون  يفرض 
نيسان ومتوز، وهذا ال يتم. هنا نسأل: كيف 
تطالب الدولة املدارس بتطبيق القانون وهي 
ال تطبقه؟ اضافة اىل ذلك، مثة مدارس محالة 
التحكيمية،  املجالس  اىل  املاضية  السنة  من 
وهي ليست مشّكلة اال يف جبل لبنان، فكيف 
املدارس وهي غري موجودة؟ ومثة  تحكم بني 
تتجاوزها  فكيف  املدارس  بعض  عىل  دعاوى 
وتعالجها، وكيف تضع موازنتها للسنة املقبلة 
الدعوى موجودة؟ هل قامت وزارة  ان  طاملا 
املوازنات  هذه  يف  بالتدقيق  بدورها  الرتبية 

وهل هي صحيحة ام ال؟

لتتحمل الدولة الدرجات 
ونحن واالهل زيادة الرواتب

االمني العام للمدارس الكاثوليكية ومنسق اتحاد املؤسسات الرتبوية الخاصة االب بطرس عازار.

عبود: اعتمدنا مسار القضاء
االسلم واالضمن للحقوق

يعرّب نقيب معلمي املدارس الخاصة رودولف 
املؤسسات  لنظرة  مغايرة  نظرة  عن  عبود 
العام"  لـ"االمن  وقد رشح   الخاصة،  الرتبوية 
يف  املطروحة  االزمة  من  النقابة  نظر  وجهة 

هذا الحوار.

■ هل ميكن ان نلخص اساس املشكلة بينكم 
وبني اتحاد املؤسسات الرتبوية الخاصة؟

□ املوقف الذي خرج به اتحاد املؤسسات كان 
 46 القانون  رفض  انه  مبعنى  راديكاليا،  موقفا 
االمور  تطورت  ثم  التشنج.  اىل  االمور  دفع  ما 

اىل البحث يف امكان دفع الدرجات الست ام 
ال، وهل ان القطاع الخاص تنطبق عليه هذه 
الدرجات ام ال. بعدها تطور موقف املؤسسات 
الدولة ال  الدرجات من  املوافقة عىل دفع  اىل 
االرضابات  عرب  نتحرك  كنا  كلام  املدارس.  من 
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املدارس ال تلتزم تطبيق 
السلسلة ونقلت املشكلة 

الى صندوق التعويضات

نقيب معلمي املدارس الخاصة رودولف عبود.

او االعتصامات، كانت هناك مجموعة كبرية من 
الزمالء تتعرض للضغط ويتم تهديدها بوظيفتها 
عوامل  الزمالء  تجنيب  حاولنا  لذلك  ومصالحها. 
لجنة  عرب  تفاويض  مسار  يف  فذهبنا  الضغط، 
والنقابة  الرتبية  وزارة  تضم  التي  الطوارىء 
نتيجة.  اىل  نصل  مل  لكننا  الرتبوية،  واملؤسسات 
واالهل  املدارس  بني  مشكلة  اىل  االمور  ذهبت 
بسبب رفض زيادة االقساط، وتحول املوضوع من 
دفع الحقوق اىل موضوع تفسري القانون 46 لجهة 
ما هي حقوقنا، وحصل اختالف يف وجهات النظر 
واقرتبت  الرتبوية،  املؤسسات  اتحاد  وبني  بيننا 
وجهة  من  فاكرث  اكرث  السياسيني  وبعض  الوزارة 
القانون 46  نظر املؤسسات الرتبوية، بحجة ان  
البلد وسيخرب املدارس بتحميلها فوق  سيخرب 
قدرتها. فصار النقاش يف مكان آخر حول تطبيق 
القانون او تعديله وما ميكن ان يطبق او ال يطبق 
منه. بينام كان املطلوب التأكد من صحة موازنات 

املدارس.

■ لكن القانون ينص عىل ان للجان االهل الحق يف 
االطالع عىل املوازنات ومناقشتها والتوقيع عليها؟

عىل  االطالع  يف  لالهايل  الحق  يتيح  القانون   □
املوازنة التي تقدمها املدرسة، لكن كيف سيعرف 
لذلك  ال؟  ام  صحيحة  املوازنة  كانت  اذا  االهايل 
فيها  والتدقيق  املوازنات  حقيقة  بكشف  طالبنا 

تحقيقا للشفافية.

■ اىل اين وصلتم يف مسار التفاوض اخريا وما هي 
االقرتاحات؟

□ ذهبنا اىل الشكاوى القضائية ليس فقط لعدم 
صندوق  يف  يحصل  ملا  بل   46 القانون  تنفيذ 
التعويضات الخاص باملدارس واملعلمني، حيث يتم 
اقتطاع جزء من الراتب ملصلحة الصندوق الذي 
للرتبية  العام  املدير  ادارته  مجلس  رئاسة  يتوىل 
ويضم ممثلني عن املدارس واملعلمني، وميكن ان 
تساهم فيه الدولة يف حال حصول عجز مايل. لكن 
اموال  هناك  بل  الصندوق  يف  عجز  هناك  ليس 

وفرية.

■ ملاذا رفعتم الشكاوى اذن؟
□ ما حصل ان العديد من الزمالء يتوقفون عن 
العمل سواء لسن التقاعد او املرض او الزواج ام 
لظروف اخرى، وعددهم نحو 800 زميل وزميلة 

او 8  لهم عىل مدى 7  التعويضات  يتم دفع  مل 
والدرجات  السلسلة  الحق يف  لهم  اشهر. هؤالء 
الست لكنهم مل يحصلوا عليها الن ممثيل املدارس 
يرفضون دفع املستحقات، والنهم يرفضون اصال 
تطبيق القانون، فنقلوا بذلك املشكلة اىل صندوق 
التعويضات. لذا طالبنا يف معرض تحركنا بتطبيق 
لكن  الصندوق.  من  التعويضات  ودفع  القانون 
عندما ملسنا الرفض املطلق دخلنا يف تسوية قد 
ال تكون قانونية سميت "دفعة عىل الحساب"، 
دون  من  لكن  الراتب  زيادة  دفع  تعني  وهي 
كامال.  التعويض  رصف  وليس  الست  الدرجات 
الزمالء  نرتك  ان  نستطيع  ال  الننا  قبلنا  نحن 
ان  يف  تتمثل  اخرى  مشكلة  مثة  مداخيل.   بال 
التعويض  حسومات  تقبض  املدارس  من  الكثري 
للصندوق.  تدفعها  ال  لكنها  االستاذ،  راتب  من 
وزميلة  زميل   200 نحو  وضع  حاليا  هو  وهذا 
ال يقبضون تعويضاتهم عىل الرغم من التسوية 
التي انجزناها مع املدارس. هذه مخالفة قانونية 
مسؤولية  بل  االستاذ  مسؤولية  ليست  وهي 

ان  الصندوق  ومسؤولية  تدفع،  ان  املدرسة 
يطالبها بالدفع. يف حال تعذر ذلك، القانون ينص 
عىل اللجوء اىل الدعاوى والشكاوى وقيام وزارة 

الرتبية بسحب رخصة املدرسة.

■ عدد كبري من املدارس الخاصة شبه املجانية غري 
قادرة عىل الدفع، فيام االهايل ينقلون اوالدهم اىل 

مدارس اقل كلفة او اىل املدارس الرسمية؟
□ انهم يقصدون املدارس املجانية وشبه املجانية، 
وهذه تحصل عىل منح سنوية من الدولة مل يتم 
هذه  اكرثية  ان  مع  سنوات،  اربع  منذ  دفعها 
املدارس تابعة لجمعيات او للكنيسة، وميكن هذه 
بدورها  لتساعد  الجمعيات  اىل  تذهب  ان  املنح 
املدارس حتى غري املجانية. علام ان غالبية هذه 
املدارس هي يف االرياف وعدد طالبها قليل. يجب 
البحث عن اسباب خسارة هذه املدارس لطالبها، 
واعتقد ان السبب ليس ماديا فقط، بل رمبا قد 
يكون بسبب سوء االدارة او ضعف املستوى او 

التنافس او نزوح االهل من الريف.

■ اي مسار ستسلكون بعد الذي حصل؟
القضايئ  املسار  هو  فيه  سنسري  الذي  املسار   □
والقانوين، وهو مسار حضاري يفرتض ان يوصل 
الحق اىل اصحابه. مثة دعاوى قضائية رفعت امام 
قضاء العجلة والقضاء العديل العادي وامام وزارة 
الرتبية، السيام حول زيادة التعويضات، وخصوصا 

مع غياب املجالس التحكيمية.
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عرب  فقط  يتحقق  ال  االنسان  ان هدف حامية  العام  لالمن  العامة  املديرية  تدرك 
استخدامها السالح ملواجهة االخطار االمنية، بل ايضا عرب استخدامها العلم والثقافة 
لتوعيته عىل مخاطر كل آفة اجتامعية قد تتسلل اليه، كادمان وسائل العامل االفرتايض 

وادواته التي تغزو عاملنا وبيوتنا. لذا، تويل هذه القضية اهمية استثنائية

تفاديًا لخطر جعل اإلنسان أداة في يد اآللة
األمن العام يعّزز الحماية من إدمان العالم اإلفتراضي

تربية

املديرية  بني  املثمر  التعاون  وجوه  ابرز  احد 
العامة لالمن العام وقوى املجتمع املدين، يتمثل 
يف تنظيم محارضات وندوات تثقيفية، سواء من 
ضباط املديرية وعنارصها يف املدارس والجامعات، 
افراد من املجتمع املدين داخل املديرية،  ام من 
يف مواضيع ثقافية وعلمية عدة تساهم يف صقل 

شخصية االنسان.
االجتامعية  الباحثة  القت   2018 ايلول   18 يف 
لوسيان فرح يف قاعة املحارضات يف املبنى املركزي 
للمديرية العامة لالمن العام محارضة عن مخاطر 
االدمان عىل وسائل العامل االفرتايض وطرق عالجه، 
يف حضور عدد من ضباط املديرية وعسكرييها. 

بعد املحارضة كان لـ"االمن العام" حوار معها:

■ ما تعريف العامل االفرتايض؟
□ العامل االفرتايض )Virtual world( هو محاكاة 
الكرتونية عادة ما تكون يف صورة بيئة ثنائية او 
بالشخصية  يسمى  ما  ملستخدميه  البعد.  ثالثية 
البيئة  مع  التعامل  لهم  تتيح  التي  االفرتاضية 
الشخصيات  ومع  بهم،  املحيطة  االفرتاضية 
آخر،  مبعنى  االخرين.  للمستخدمني  االفرتاضية 
هو عامل الكرتوين يف استطاعة كل فرد استخدامه 
او  عامة  معلومات  يف  عربه  االخرين  ومشاركة 
شخصية، عرب الصفحات ذات االستخدام العام او 
بشكل مبارش مع مستخدمني محددين، مبا يشبه 
اىل حد كبري واقع تبادل االفكار واملعلومات واالراء 

والخربات يف العامل الواقعي.

■ هل يقترص العامل االفرتايض عىل االنرتنت فقط؟
□ كال. حتى العاب الفيديو غري املوصولة باالنرتنت 
مبارشة تشكل عاملا افرتاضيا، كون االنسان يتفاعل 
معها وميكن ان يدمن عليها. عبارة العامل االفرتايض 
من  وسواها  الفيديو  والعاب  االنرتنت  تشمل 

االدوات املشابهة.

يف  الدخول  قبل  عموما،  االدمان  انواع  ما   ■
موضوع ادمان العامل االفرتايض؟

□ بحسب علامء النفس واالجتامع مثة انواع عدة 
من االدمان، ابرزها: االدمان عىل االكل مبا يفوق 
الحبوب  الكحول،  التدخني،  اليه،  الجسد  حاجة 
املخدرة او املنشطة مبختلف انواعها، املخدرات، 
ـ  االفرتايض  العامل  عىل  االدمان  امليرس،  العاب 

االنرتنت.

■ ما تعريف االدمان عموما، واالدمان عىل وسائل 
العامل االفرتايض خصوصا؟

□ االدمان كتعبري لغوي يشري اىل شكل من اشكال 
فقدان السيطرة عىل السلوك، بحيث  يعجز املرء 
اىل حد كبري عن ايقاف سلوك معني يتسبب له 
نفسية  باعراض  او  التوتر،  او  القلق  بحاالت من 
او جسدية او اجتامعية مرضة له. بالتايل، االدمان 
يف  يتمثل  االفرتايض  العامل  وسائل  من  اي  عىل 
فقدان القدرة عىل التوقف عن استخدامها بشكل 
او  تسببها مثال يف مشكالت صحية  مفرط، رغم 

نفسية او اجتامعية متنوعة.

نحو  الجنوح  خلف  تقف  التي  االسباب  ما   ■
االدمان عىل وسائل العامل االفرتايض؟

□ عموما، ال اسباب محددة، وامنا هناك تداخل 
والعائلية  واالقتصادية  االجتامعية  االسباب  بني 
فكرية  تيارات  وبني  اوىل،  جهة  من  املحلية 
اقتصادية - اجتامعية غزت العامل خالل السنوات 
االخرية مبا ساهم بشكل او بآخر يف تعزيز اتجاه 
الحديثة  االفرتايض  العامل  وسائل  عىل  االدمان 
العهد من جهة اخرى. من ابرز تلك التيارات نذكر 
عىل سبيل املثال: تيار البحث عن اللذة والراحة، 
اقىص  اىل  الذات  عن  التعبري  االستقاللية،  تعزيز 
حدود، تبدل االدوار بني الرجل واملرأة، وسواها. 
كشعوره  للفرد،  الشخيص  الوضع  بأن  ناهيك 

بامللل، وجوده يف حالة فراغ من دون اي امر مفيد 
يشغل نفسه به، شعوره بالوحدة والعزلة، فضال 
االنرتنت  شبكة  له  توفرها  التي  االمتيازات  عن 
بخاصة لناحية التواصل مع االخرين والخروج من 
عزلته، كلها عوامل تدفع الفرد من حيث ال يدري 
نحو ادمان اي من وسائل العامل االفرتايض مثال، 

كام تبني االحصاءات.

الحالة  ان  للقول  محدد  معيار  يوجد  هل   ■
تخطت املعقول واصبحت تشكل ادمانا؟

□ هناك مدرستان يف العامل كل منها يحدد معيارا 
ان  تعترب  اوىل  ادمان.  حالة  بوجود  للقول  خاصا 
استخدام اي شخص راشد وسائل العامل االفرتايض 
اكرث من 40 ساعة يف االسبوع بالنسبة اىل شخص 
ال يرتبط عمله بتلك الوسائل، دليل عىل االدمان. 
املدرسة الثانية تعترب انه اذا تغري سلوك الشخص 
وصار عدوانيا وانطوائيا مبجرد قطع االنرتنت عنه 
تكون حالته قد دخلت ضمن تصنيف االدمان. يف 
رأيي ان هناك الكثري من املؤرشات الواقعية التي 
تبني لنا ان الشخص يتجه نحو ادمان وسائل العامل 

االفرتايض، او انه اصبح مدمنا عليها.

■ ما هي تلك املؤرشات؟
□ تتمثل يف وجود الشخص ضمن بعض او معظم 

الحاالت التالية: 
العامل  وسائل  استخدام  ساعات  عدد  زيادة   •
حددها  التي  الفرتات  يتجاوز  بشكل  االفرتايض 

الفرد لنفسه.
اي  وجود  حالة  يف  الشديدان  والقلق   التوتر   •

عائق لالتصال بها.
• التكلم عنها بكرثة خالل حياته اليومية.

• اهامل الواجبات االجتامعية واالرسية والوظيفية 
بسبب استعاملها.

• استمرار استعاملها رغم وجود بعض املشكالت 
يف  والتأخر  االجتامعية،  العالقات  فقدان  مثل 

العمل.
• القيام من النوم بشكل مفاجىء والرغبة يف فتح 
عرب  به  املتصلني  قامئة  رؤية  او  االلكرتوين  الربيد 

االنرتنت مثال.
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عرب  اليومية  الحياتية  الضغوط  من  الهرب   •
استخدام تلك الوسائل.

• عدم القدرة عىل إشغال وقت الفراغ بهوايات 
متنوعة.

• عدم القدرة عىل اقامة عالقات اجتامعية جيدة 
بسبب الخجل او االنطواء.

■ ضمن شبكة االنرتنت، اي مواقع تعترب االكرث 
ادمانا عليها وفق االحصاءات؟

تصفحا  املواقع  اكرث  ان  االحصاءات  بينت   □
وادمانا، هي:

1 ـ ادمان الفضاء الجنيس، اي املواقع االباحية.
تتم عرب  التي  اي  السيربية،  العالقات  ادمان  ـ   2

الفضاء املعلومايت مثل عالقات قاعات الدردشة.
3 ـ املقامرة او الرشاء عرب االنرتنت.

4ـ  االفراط املعلومايت، مثل البحث عن املعلومات 
الزائدة عن الحد عرب االنرتنت.

5ـ  ادمان العاب التسلية بانواعها املختلفة.

العامل  ادمان  فيها  يتسبب  التي  االرضار  ما   ■
االفرتايض - االنرتنت؟

□ اعراض او ارضار نفسية واجتامعية وجسدية 
االعراض  ان  الدراسات  اظهرت عدد من  يف آن. 
االحباط،  الوحدة،  تشمل  واالجتامعية  النفسية 
االكتئاب، القلق، التأخر عن العمل، حدوث تباعد 
الزوجني خصوصا.  افراد االرسة عموما وبني  بني 
اىل  يؤدي  االباحية  املواقع  زيارة  ان  واستطرادا، 
االثارة الجنسية والكبت الجنيس وظهور العديد 

من املشكالت االجتامعية واالرسية. اما االعراض 
االرق،  الخمول،  التعب،  فتشمل  الجسدية 
التهاب  والرقبة،  الظهر  االم  النوم،  من  الحرمان 
الصادرة  االشعاعات  مخاطر  اىل  اضافة  العينني. 
عن  اما  الحديثة.  االتصال  اجهزة  شاشات  عن 
عىل  الحد  عن  الزائد  االنرتنت  استخدام  تأثري 
انه  اىل  الدراسات  من  عدد  اشار  فقد  االطفال، 
يتسبب لهم يف العزلة االجتامعية، اضطرابات يف 
سلوكية  مشكالت  الدراسة،  يف  مشكالت  النوم، 
انشطة  مامرسة  عن  توقفهم  نتيجة  واجتامعية 
العاب  ومامرسة  كالقراءة  اخرى  وهوايات 
اضطراب  تتسبب يف  االوضاع  تلك  كل  رياضية. 
كبري يف شخصية الطفل، ما ينعكس سلبا عليه يف 

الحارض واملستقبل.

العامل  ادمان  حاالت  معالجة  ميكن  كيف   ■
االفرتايض؟

□ هناك طرق عالج تتصل بسلوك الفرد نفسه، 
بعض  ان  كام  عائيل.  طابع  ذات  اخرى  وطرق 
نفيس  طبيب  مراجعة  تتطلب  الصعبة  الحاالت 

متخصص. اما الطرق الذاتية للعالج، فابرزها:
• كتابة ايجابيات االدمان وسلبياته عىل االنرتنت، 
والتفكري دامئا يف سلبياته مبا قد يساعد املدمن عىل 

االبتعاد عنها.
• بدء املدمن تطبيق اسلوب كبح جامح نفسه.

عن  يزيد  ال  بحيث  االستخدام  وقت  تحديد   •
ساعتني يف اليوم.

• ايجاد نشاط بديل كمامرسة الرياضة او التواصل 

مع االهل واالصدقاء بدال من تصفح االنرتنت مثال.
يدمن  الذي  التطبيق  او  الربنامج  التخلص من   •

عليه الفرد.
اما طرق العالج ذات الطابع العائيل، فابرزها:

• تعرّف االهل عىل مشكالت االبناء والعمل عىل 
حلها.

وزيادة  االبناء،  االهل مع  زيادة مساحة حوار   •
مستوى االحتواء العاطفي لهم.

• توجيه االطفال واملراهقني يف موضوع االنرتنت 
نحو االستكشاف والبحث العلمي.

■ ما انطباعك عن اجواء تفاعل العسكريني مع 
املوضوع خالل املحارضة؟

ان  انطباع رائع جدا. من جهة اوىل معروف   □
كل عسكريي االمن العام يتمتعون بدرجة عالية 
من العلم والثقافة، وهذا ما تلمسته اكرث فاكرث 
يف اثناء النقاش معهم خالل املحارضة. من جهة 
بها  التنويه  تستحق  عامة  حقيقة  هناك  ثانية، 
مفادها ان كل جمعيات حقوق االنسان وهيئاته 
اتواصل  التي  عموما،  املدين  واملجتمع  خصوصا 
مبا  كبريا  اعجابا  تبدي  وخارجه،  لبنان  يف  معها 
تقوم به املديرية العامة لالمن العام يف السنوات 
عباس  اللواء  سعادة  تويل  منذ  تحديدا  االخرية، 
ابراهيم سدة املسؤولية فيها، وذلك يف كل مجال 
انها  فعال  االنسانية.  واملجاالت  االنسان  حقوق 
مؤسسة تعكس افضل صورة حضارية وانسانية 
عن لبنان، مبا يشكل مصدر فخر لكل لبناين مقيم 

او مغرتب عىل السواء. 

من املحارضة.الباحثة االجتامعية لوسيان فرح.
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ملف توسيع مرفأ بريوت فتح من جديد يف االونة االخرية، عرب العودة اىل الحديث عن ردم الحوض الرابع من دون معرفة 
املوجبات التي اعيد عىل اساسها مرشوع الردم اىل التداول، يف وقت ظن الجميع انه طوي اىل غري رجعة، خصوصا بعد طلب 

قيادة الجيش اقفال هذا امللف 

إقتصاد

ردم الحوض الرابع بكلفة 270 مليون دوالر
مخاوٌف على دور مرفأ بيروت كمرفق عام

عاد املعنيون اىل تسويق مرشوع توسيع مرفأ 
تشكيل  نحو  االنظار  توجه  ظل  يف  بريوت 
الحكومة والتلهي السيايس الحاصل حيال كل 

امللفات االقتصادية.
وضعته  الذي  التوجيهي  املخطط  نافذة  من 
رشكة "خطيب وعلمي" ملصلحة وزارة االشغال 
االفضل  الخيار  ان  يعترب  الذي  والنقل،  العامة 
لتوسيع مرفأ بريوت هو ردم الحوض الرابع، ما 
احيا املخاوف عىل دور املرفأ وعدم بقائه مرفقا 

عاما لجميع اللبنانيني بال استثناء.
القصة بدأت تحديدا يف كانون االول عام 2013. 
املرفأ  الدارة  املوقتة  اللجنة  انذاك  اتخذت 
واستثامره برئاسة حسن قريطم قرارا بتطوير 
الخامس  الحوض  مكان  وهو   ،16 الرصيف 
سابقا، اي جنوب نهر بريوت، وفق عقد وقع 

بتلزيم مرشوع  اللجنة  العام 2009. قامت  يف 
ردم الحوض الرابع بالرتايض اىل رشكة "حورية" 
مبرشوع  متذرعة  دوالر،  مليون   130 بقيمة 
توسيع املرفأ، ومشرية اىل ان الردم يعترب مرحلة 
تنفيذ  ميكن  عليه،  التوسيع.  عملية  من  ثانية 
املرحلة الثانية من دون اجراء مناقصات تدخل 
الرابع  الحوض  ان  علام  اخرى.  رشكات  فيها 
بالتايل ال ميكن  الخامس،  الحوض  يقع جنوب 

اعتبار اعامله مثابة استكامل لالشغال السابقة، 
ويتطلب هذا االمر اجراء مناقصة جديدة. 

بالنسبة اىل املتعهدين الذين هم عىل معرفة بهذه 
مليون   40 تتعدى  ال  الردم  كلفة  فان  االعامل، 
دوالر. فلامذا اذا االرصار عىل الردم بهذه الطريقة 

وبهذه الكلفة املرتفعة؟ وما هي ابعاد ذلك؟
االبعاد  ان  املرفأ،  بأمر  املهتمني  من  يرى عدد 
تخزين  مساحات  ايجاد  اىل  تعود  االقتصادية 
اضافية للحاويات. ينطلق اصحاب هذا املنطق 
يستقبل  املرفأ  ان  يقول  استشاري  رأي  من 
مليون و400 الف حاوية، وان املساحة املتوافرة 
يف  اكرب  اعداد  استيعاب  عىل  قادرة  تكون  لن 
الرقم  ان  الوقائع  تبني  بينام  املقبلة.  السنوات 
حاجة  وال  حاوية،  املليون  يتجاوز  ال  الفعيل 
بالتايل اىل مساحة اكرب. حتى اذا زادت االعداد، 

تخوف من تحويل مرفأ بريوت اىل عقارات مفرزة.

اعمال الردم متوقفة 
الى حني بت الحكومة امللف



85
عدد 61 - تشرين األول 2018

مقال
إلى حيث ال حسابات وال حساب

عىل  السياسيني  بني  الحادة  واالنقسامات  الداخلية  السياسية  االزمة  انعكست 
كام  والتنفيذية.  الترشيعية  السلطتني  صعيد  عىل  شلل  اىل  وادت  اجامال،  البلد 
واملالية  االقتصادية  املؤرشات  عىل  سلبي  بشكل  االقليمية  التوترات  انعكست 
ذلك،  اىل جانب  واالقتصادية.  املالية  الهاوية  اىل شفري  البالد  اوصل  ما  اللبنانية، 
انترشت يف االونة االخرية موجة اعرتاضات عىل الرضيبة املقطوعة، كانت اقرت 
القيمة املضافة، وتم  اقرار رضيبة  الدولة قبل  لتمويل خزينة  منذ سنوات كحل 

وقف العمل بها مرات عدة. 
اىل  تذهب  التي  الرضائب  من  يسرتيح  ان  الشعب  لهذا  آن  اما  البعض،  يسأل 
يستعمل  الذي  الدولة  يف  الوحيد  املكان  واىل  حساب،  وال  حسابات  ال  حيث 
الصغر  تعلموها يف  التي  والقسمة  والجمع  والطرح  الرضب  الناس جداول  فيه 

كالنقش يف الحجر.
اما آن لهذا الشعب ان يرصخ عىل االقل من الوجع، وال نقول يعرتض او يستنكر 

او يتظاهر او يكتب مقاالت جدرانية عىل الطريقة القدمية. 
اما آن لهذا الشعب طبعا، ان يسأل السؤال الشهري: وماذا بعد؟ مثة من ميسح 
امرأة  طريقة  عىل  حسابات  دون  من  عالية  خريات  من  فيها  ما  الدولة  يف 
قيرص فوق الشبهات، يف حني ان املواطنني يعتربوا مشبوهني بسبب عدم دفع 

رضائبهم كاملة.
املال  املسامة  التافهة،  القضية  لنمر عىل هذه  الكربى،  القضايا  ان نحيك يف  قبل 
العام، ولو مرور الكرام عىل اصحاب البيت. نتسامر يف موضوعها ليال يف ما بيننا، 
ويتالعبون  السلطان،  مال  عىل  يتجرأون  كيف  لنسأل:  دون رصاخ،  من  وهمسا 
بارقامه كام يشاؤون، ويرّبرون االسباب ليصبح املكلف املسكني هو "الغلطان".

تعاونيات  افتحوا  االفالس.  شفري  عىل  الضامن  يصبح  ان  قبل  تعويضاتنا  اعطونا 
اذ ال  التعاونية،  لهم يف رؤية ما يف داخل  امل  الفقراء ال  للفقراء.  للناس وليس 

اموال للدعم.
الناس. كل ما ذكرناه  االزدحام عىل  لعله يخفف من وطأة  العام  النقل  عمموا 
النايلون  اكياس  حتى  يشء  كل  يأكل  الغالء  موجود.  غري  واملال  املال،  يلزمه 
التي تتسع لليسري من املشرتيات. الخزانة العامة فارغة ومديونة وغريه وغريه. 
الديك  رقصة  مثل  متاما  مبكية،  نكتة  هذه  غلط.  للدولة  العامة  الحسابات 

املذبوح من االمل.
اللبناين اقرتب من اطفاء كل محركاته ما ينذر ليس بأزمة بل  يبدو ان االقتصاد 
بكارثة اجتامعية، يف غياب اي بوادر قريبة للحل الذي يجب ان ينقسم اىل حلني:
االقتصاد  اىل  الثقة  يعيد  ما  الحكومة  تشكيل  عىل  ويرتكز  السيايس،  الحل   •
قد  مشاريع  سلسلة  واقرار  دولية،  ومؤسسات  مستثمرين  من  معه  واملتعاملني 

تساهم اىل حد ما يف دعم بعض القطاعات.
اطالق  باعادة  اقتصادية تسمح  تنفيذ خطة  يتمثل يف  الذي  االقتصادي،  الحل   •
االعتبار  االخذ يف  العامة، مع  املالية  ادارة  لكيفية  النمو عرب تصور شامل  عجلة 
العامل االقتصادي، اي ربط االنقاذ املايل بخطة اقتصادية تستند اىل اعادة اطالق 
اجراءات اصالحية تضع حدا  الخطة مع  تتزامن هذه  ان  االقتصادي. عىل  النمو 

للمديونية، اضافة اىل االرساع يف اقرار املوازنة  العامة.
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تتوافر من خالل  ان  فاملساحة االضافية ميكن 
اللجوء اىل البقعة غري املستعملة من املرفأ، منها 
الهنغارات املوجودة والتي كانت تستعمل سابقا 
لتخزين بضائع التجار حني مل تكن املستوعبات 
ان  السياق  هذا  يف  القول  علينا  مستعملة. 
املوجودة وراء  املخازن حاليا مقفلة، واالمالك 
وبلدية  املرفأ  رشكة  متلكها  التي  بريوت  مرفأ 
بريوت فارغة كسوق السمك واملسلخ وغريهام.

تؤكد املعلومات ان هذه املساحات املتوافرة ال 
االن ملدة 15 سنة،  اشغالها من  يتم  ان  ميكن 
املواصفات  وفق  التخزين  قدرة  وان  خصوصا 
العاملية تسمح بوضع خمسة مستوعبات فوق 
اربعة  وضع  اليوم  يتم  فيام  البعض،  بعضها 
حتى  املتوافرة  الحجج  كل  فقط.  مستوعبات 

االن كانت تهدف اىل القيام بعملية الردم.
املسيحية  االحزاب  اعرتاض  من  الرغم  عىل 
الخمسة، التيار الوطني الحر، الكتائب، القوات 
اللبنانية، املردة والطاشناق، كذلك البطريركية 
العاملة  الشاحنات  اصحاب  ونقابة  املارونية 
وتم  الردم  استمرت محاوالت  بريوت،  مرفأ  يف 
يعد يف  ومل  ردم جزئيا  بعدما  الحوض  تعطيل 
جرت  اليه.  الدخول  الكبرية  السفن  امكان 
محاوالت يف املرحلة االخرية اليجاد تسوية تريض 

الجميع، اال انها مل تنجح.
افادت  اذ  الحد.  هذا  عند  يتوقف  مل  االمر 
اجرتها  التي  الدراسات  احدى  ان  معلومات 
العسكرية  البوارج  ان  بينت  دولية  منظمة 
الضخمة ال ميكنها الدخول اىل مرفأ بريوت بسبب 
عمليات الردم يف الحوض الرابع املخصص ملثل 
هذه البوارج، ومل يعد لديها ملجأ عىل ساحل 
املتوسط سوى مرفأ حيفا. وال بد هنا من االشارة 
اىل ان عمليات الردم استمرت عىل الرغم من 
االوروبيني وخصوصا  السفراء  تدخل عدد من 
السفري الفرنيس لعدم اقفال هذا الحوض، كونه 
املنفذ الوحيد املحايد لتلك الدول عىل ساحل 
تشغله  مرفأ طرطوس  وان  املتوسط، خصوصا 
البوارج الروسية ومرفأ حيفا "تحصيل حاصل". 

ال شك يف ان اقفال الحوض مينع عىل السفن 
الحربية الكربى دخول مرفأ بريوت، لذا قامت 
من قيادة الجيش بتدخل مبارش لوقف عملية 

الردم واقفل املوضوع. 
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اقر مجلس الوزراء تعويضا بقيمة 6 ماليني 
دوالر للمتعهد يف مقابل فسخ العقد وسحب 
هذا  ان  علام  يستعملها.  كان  التي  معداته 
قد  كان  وانه  خصوصا  يستحقه،  ال  التعويض 
لبدء  دوالر  مليون   40 نحو  عىل  سلفا  حصل 

اشغال الردم.
بحجة  الواجهة  اىل  اليوم  يعود  املوضوع  لكن 
 270 بكلفة  املرة  هذه  التوجيهي.  املخطط 
تم  وقد  مليونا.   130 من  بدال  دوالر  مليون 
تلزيم رشكة "خطيب وعلمي" دراسة مستقبل 
مرفأ بريوت والدور الذي سيلعبه يف املستقبل. 

خلصت الدراسة اىل:
• رضورة توسيع املرفأ عرب ردم الحوض الرابع. 

• او توسيعه من جهة نهر بريوت، ما يعني قطع 
مجرى النهر وتوسيع السنسول الحجري، وهو 
امر مكلف وتتجاوز كلفته كلفة ردم الحوض 

الرابع. 
• الحل الثالث يجمع الحلني االول والثاين، اي 
ردم جزء من الحوض الرابع وتوسيع جزء من 

السنسول لجهة نهر بريوت. 
تلفت املصادر اىل ان عملية ردم الحوض الرابع 
ال تتعلق بالحوض نفسه فحسب، بل تأيت ضمن 

املخطط التوجيهي لتطوير كل املرفأ.
لكن مثة من يخىش من تحويل مرفأ طرابلس 
اىل مرفأ اسايس للبنان ان عىل صعيد الحاويات 

دور  والغاء  العام،  الشحن  صيعد  عىل  او 
يقول  الداللة عىل ذلك  مرفأ بريوت مستقبال. 
العارفون، رفع الرسوم املرفئية عىل الخشب يف 
علام  طرابلس،  مرفأ  يف  وخفضها  بريوت  مرفأ 
ان ادارة املنطقة الحرة يف مرفأ طرابلس ادارة 
اساسيا يف  اعتامده مركزا  خاصة، وهي تحاول 
واحدة  فئة  مثة  سوريا.  اعامر  العادة  املنطقة 
يخضع  بينام  املرفأ،  عىل  تسيطر  طرابلس  يف 
حاول  ما  اذا  متعددة.  لفئات  بريوت  مرفأ 
سيواجه  للعمل  طرابلس  اىل  الذهاب  البعض 

باعرتاضات، وحتى ميكن ان يتعرض للمشاكل.
يتم  يقال،  ما  بحسب  ذلك،  كل  اىل  اضافة 
داخل  مرفأ  وجود  يجوز  يعد  مل  بانه  التداول 
املدينة، ويجب ان ينشأ مرفأ آخر خارج اطارها. 
تحويل  يجري  ما  كل  من  الهدف  يبقى  لكن 
اىل  نظرا  مفرزة  عقارات  اىل  املرفأ  مساحات 
موقعها  اىل  وليس  فقط،  العقارية  اهميتها 

االقتصادي وما توفره من فرص عمل.
الحوض  تحويل  محاولة  االمر،  هذا  يؤكد  ما 
الجيش  قيادة  ان  غري  سياحي.  مرفأ  اىل  االول 
حالت دون ذلك. بالتايل تم االبقاء عىل الحوض 
الثاين الهراءات القمح. اليوم يجري العمل عىل 
يف  داخيل  خاص  سياحي  بحري  حوض  انشاء 
محاذاة الحوض االول خارج السنسول االسايس، 

اي داخل ارض منطقة البيال.

الهيئة  وجود  ظل  يف  تحصل  االمور  هذه  كل 
التي  واستثامره،  بريوت  مرفأ  الدارة  االدارية 
فتح  وقد  موقتة.  بصفة  سنة   18 منذ  تعمل 
انطالقا  املعلومات  بحسب  اليوم  الهيئة  ملف 
من املخالفات القانونية التي تشوب وجودها 
عىل  وتترصف  عام،  مرفق  عىل  مرشفة  كهيئة 

هواها بعائدات املرفأ.
بارش النائب حكمت ديب تحضري ملف قانوين 
حول وضع هيئة املرفأ، سيتناول فيه "كيف ان 
قانوين  مؤسسايت  اطار  اي  يف  تدخل  ال  الهيئة 
وفقا للقوانني واالنظمة املرعية االجراء؟ وكيف 
انها متفلتة من اي رقابة لوزارة املال او ديوان 
بحسب  ايضا  بعملها  وتخالف  املحاسبة؟". 
املصادر النيابية املتابعة للملف املادة 88 من 
امتيازا ملصلحة ذات منفعة  الدستور، ومتارس 
عامة خارج اي اجازة ترشيعية، واىل زمن غري 
محدد، ما يخالف نص املادة 89 من الدستور 
قريطم  حسن  الهيئة  رئيس  ان  ومبا  اللبناين. 
سبق وقدم استقالته اىل وزير االشغال العامة 
السلطات  السابق غازي زعيرت، فلامذا مل تجد 
ووضع  الهيئة  لحل  مناسبة  باستقالته  املعنية 

اطار رشعي وقانوين الدارة املرفأ؟
بعيدا من الواقع القانوين للهيئة ومن عملية الردم، 
تشدد الجهات املهتمة عىل رضورة اجراء مناقصة 
قانونية لتلزيم اي رشكة تريد العمل عىل توسيع 
ردم  كان  اذا  عام  النظر  بغض  وتطويره،  املرفأ 
الحوض الرابع ينعكس ايجابا ام سلبا عىل املرفأ، 
او حتى اذا كانت هناك دراسة اخرى للتطوير ال 
تشمل ردم اي حوض. كل تلك املشاريع يجب ان 

تلزّم مبناقصات وليس بالرتايض.
وفق ما يقول رئيس مرفأ بريوت حسن قريطم، 
اليوم عىل طاولة مجلس  امللف حتى  يزال  ال 
الوزراء. ويؤكد ان اعامل الردم متوقفة اىل حني 

بت الحكومة امللف.
يتعلق  اول  قسمني:  اىل  امللف  ينقسم  ختاما 
بجدوى املرشوع وتأثريه عىل مرفأ بريوت، وثان 

يتناول قانونية التلزيم. 
املؤيدون  يأيت  العريضني،  العنوانني  ضمن 
واملعارضون بشواهدهم. لكن املستقبل وحده 

كفيل بتوضيح الصورة.
ع.ش.

مثة خشية من تحويل مرفأ طرابلس مرفأ اساسيا للبنان.
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النبتة التي قادت بفعل القانون 673 املئات اىل خلف القضبان، يرجح اليوم ان تصبح مرشعة الهداف طبية بحتة. عرض 
تقرير رشكة ماكينزي ترشيع زراعة الحشيشة كاحد الحلول الزمة لبنان االقتصادية. هل سيستطيع القانون ان يضمن عائداته 

االقتصادية من دون املخاطرة بفتح ابواب التهريب واالستهالك والتجارة غري املرشوعة؟ 

مشروع  قانون تشريع زراعة الحشيشة
بني اإلزدهار اإلقتصادي و"التحشيش" اإلجتماعي

عصام شلهوب 

إقتصاد

عىل  الرغم من الحامسة التي غمرت الرأي العام 
اللبناين حول املوضوع، تشري براهني مركز ترشيد 
السياسات الصحية العلمية يف الجامعة االمريكية 
اىل سلسلة ادلة، من شأنها وضع هذا املوضوع يف 
اطاره العلمي، وهو الضامن الوحيد الذي يحقق 
عن  "التحشيش"  ويبعد  االقتصادية  االهداف 

الئحة النتائج االجتامعية للقانون.
عن  الصادر  الرسيعة  االستجابة  مستند  بنّي 
رشّعت  عدة  دوال  ان  السياسات،  ترشيد  مركز 
اربعة  حدد  طبية.  الغراض  الحشيشة  استخدام 
هي  بزراعتها،  مرتبطة  دولية  ترشيعية   مناذج 
الحظر، والغاء الصفة الجرمية، وقوننة الحشيشة 
لالستعامالت الطبية واالستهالك الشخيص. اظهرت 
هذه النامذج نتائج مختلفة، متأثرة بعوامل عدة، 
مام يشري اىل ان اي منوذج مستورد قد ال يؤدي اىل 

النتائج املرجوة. 

االجتامعية،  السياسية،  اعتباراته  بلد  لكل 
بني  املتسق  غري  االرتباط  والزراعية.  االقتصادية 
ترشيع زراعة الحشيشة واالستهالك يشكل تحديا 

عند سن القانون.
يلفت املركز يف مستنده اىل ان لتفاصيل القانون 
اهمية وقيمة عاليتني. فعوامل كثرية يجب ان 
تؤخذ يف االعتبار مع ترشيع زراعة الحشيشة. 
الحالة اللبنانية تفرض تقييام مفصال للجوانب 
مثل  الحشيشة  باستخدام  املتعلقة  املختلفة 
معدل تعاطي الحشيشة، وعدد الحاالت الطبية 
الطبي،  الحشيشة  عالج  تتطلب  التي  ونوعها 
وحجم  بالحشيشة،  املرتبط  االجرام  ومعدل 
االنتاج.  ترصيف  وامكان  لها  املحلية  السوق 
الحشيشة  لزراعة  تنظيم  اي  ان يشمل  ينبغي 
الحكومية  الهيئات  االقل:  عىل  ابعاد  اربعة 
عىل  االرشاف  الرتاخيص،  اصدار  عن  املسؤولة 

الزراعة، االنتاج والتوزيع، التصدير والسعر.
ترشيع  محاولة  عند  وظيفة  القرار  الصحاب 
الحشيشة تستدعي ارشاكهم يف حوار علمي قائم 
عىل االدلة، يفتح االبواب للتطبيق السليم ويغلق 

شبابيك االتجار غري املرشوع.
رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي 
ابدى تخوفه لـ"االمن العام" من عدم متكن الدولة 
من تطبيق القانون، خصوصا وانها اليوم يف حال 
من الضعف رمبا ال تستطيع مراقبة هذه الزراعة 
وضبطها، ومنع قيام السوق السوداء، واالستخدام 
ترشيد  مركز  رئيس  واعرب  للحشيشة.  الشخيص 
السياسات يف الجامعة االمريكية يف بريوت الدكتور 
يتعلق  ما  الجرديل عن مخاوف خطرية يف  فادي 
بالتطبيق الفعال للقانون وتنفيذه. واكد الحاجة 
اىل االطر القانونية والتنظيمية املناسبة للتخفيف 

من العواقب السلبية.
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عراجي: تؤمن فرص
عمل وتدعم االسر
■ يطرح اليوم ترشيع الحشيشة لالستعامل 
الطبي. ما هي العوامل التي يجب ان تؤخذ 

يف االعتبار يف ترشيعها؟
البقاع  مناطق  يف  النبتة  هذه  انترشت   □
ايام  زراعتها  ومنت  والوسطى،  الشاملية 
بعد  انحرست  انها  غري  اللبنانية،  الحرب 
الشاملية.  املنطقة  يف  لتستقر  الحرب 
وايجابياتها.  سلبياتها  لها  الحشيشة  نبتة 
تظهر السلبيات من خالل ارتفاع معدالت 
تعاطي املخدر من الحشيشة والكبتاغون، 
وقد طاولت فئات الشباب وطالب املدارس 
القطاع  تدهور  ان  ويبدو  والجامعات. 
بشكل  يؤثر  اليوم  التقليدي  الزراعي 
مبارش عىل االوضاع املعيشية واالجتامعية 
للمزارعني. عدا شح املياه الناتجة من قلة 
وارتفاع  التصدير،  ووقف  املتساقطات، 
املستلزمات  وجميع  العاملة  اليد  كلفة 
الزراعية، يواجه هذا القطاع ايضا منافسة 
يفتقد  النه  بنا  املحيطة  الدول  من  كبرية 
املوضوع  ايجابيات  اما  الدولة.  دعم  اىل 
دور  الحشيشة  لزراعة  اقتصادية.   فهي 
كلفة  اىل  نظرا  االقتصاد  دعم  يف  بارز 
تحتاج  ال  انها  علام  جدا،  املتدنية  زراعتها 
االمطار  مياه  عىل  تعتمد  بل  الري  اىل 
دعم  عىل  عائداتها  تساعد  فيام  القليلة، 

االرس بشكل مهم.

مدخول  عن  تتحدث  ماكينزي  دراسة   ■
سنوي لهذه الزراعة يقدر بنحو مليار دوالر. 

هل هذا صحيح؟
□ صحيح. لكن دراسات اخرى تتحدث عن 
عليها  اطلق  من  هناك  الدوالرات.  مليارات 
فرص  تؤّمن  وهي  االخرض،  الذهب  اسم 
املوضوع  كبرية.  بطالة  تشهد  ملنطقة  عمل 
عندي ال يتعلق بالعائد املادي، بل بالخوف 
القانون،  تطبيق  من  الدولة  متكن  عدم  من 
خصوصا وانها اليوم يف حال من الضعف رمبا 

وضبطها،  الزراعة  هذه  مراقبة  تستطيع  ال 
او منع قيام سوق سوداء لها. مثة اقرتاحات 
املساحات  كتمديد  الشأن،  هذا  يف  عدة 
مؤسسة  اىل  االنتاج  وتسليم  املزروعة 
منعا  السوق  اسعار  تفوق  باسعار  الريجي 
لترسب هذه املادة اىل التجار، خصوصا وان 
الطائلة  االرباح  يجنون  الذين  هم  التجار 
معروفة  ارباحه  املزارع  املزارعني.  وليس 
التالعب  ميكنه  التاجر  ان  غري  ومحددة، 
باالسعار، حتى ان فرق السعر يقدر باربعة 
اضعاف. مثال ذلك اذا كان مثن الكيلوغرام 
التاجر  فان  دوالر،  الف  الواحد  الدونم  يف 
تبدأ  دنيا  حدود  يف  الخارج  اىل  بيعه  ميكنه 
الف   14 اىل  لتصل   دوالر  االف   8 من 
يف  التشدد  الدولة  عىل  وجب  لذلك  دوالر. 
املحصول  رشائها  طريق  من  املراقبة  عملية 
وتسويقه، وهي توفر املدخول الخاص بهذه 
النبتة، واال فان الترشيع والهدف االقتصادي 

منه يذهب هباء.

يشملها  ان  ميكن  التي  الضوابط  هي  ما   ■
القانون وتضع املوضوع ضمن اطاره العلمي 

استغالله؟ ومتنع 
اقرتاح  مثة  بعد.  يوضع  مل  القانون  نص   □
انطوان  الدكتور  النائب  به  تقدم  قانون 
ستتقدم  والتحرير  التنمية  وكتلة  حبيش، 
قيد  يزال  ال  املوضوع  آخر.  قانون  باقرتاح 
النواب  غالبية  ان  علام  النظري،  الطرح 
االقتصادية.  لالسباب  الحشيشة  ترشيع  مع 
مبارشة  قبل  الضوابط  وضع  املطلوب 
الترشيع كام يجري يف كل بلدان العامل، مثل 
املتحدة  والواليات  وكندا  وفرنسا  بريطانيا 

االمريكية.

عاملية  ترشيعات  اعتامد  ميكن  هل   ■
لتطبيقها يف لبنان؟

ال  انه  الكربى  البلدان  تجارب  اظهرت   □

تشريع الحشيشة يسقط 
مذكرات التوقيف

رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي.

الحشيشة  لترشيع  عاملي موحد  اطار  يوجد 
مفصل  تقييم  اجراء  علينا  عدة.  السباب 
االستخدام،  نسبة  ومعرفة  الراهنة  للحال 
تختلف  واالنواع  ومنترشة  كبرية  انها  مع 
منترشة  الكبتاغون  حبة  الحشيشة.  عن 
من  الجرائم  ارتكبت  وقد  واسع  بشكل 
معرفة  يجب  كذلك  استخدامها.  جراء 
وانواع  الترصيف  وامكانات  السوق  حجم 
الطبي  العالج  تتطلب  التي  الطبية  الحاالت 

للحشيشة.

يف  اتخاذها  الواجب  االجراءات  هي  ما   ■
شأن الترشيع املتعلق بزراعة الحشيشة؟

عىل  العام  الرأي  اطالع  يجب  طبعا   □
عملية  ترافق  التي  السلبية  الطبية  النتائج 
تعاطي  الن  املخدر.  او  الحشيشة  تعاطي 
نفسية  امراض  اىل  غالبا  يؤدي  املادة  هذه 
كثرية، مثل االنفصام يف الشخصية واالنهيار 
واللثة  االلتهابات  ومشكالت  العصبي 

الرضوري  من  ان  اىل  اضافة  وغريها. 
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إقتصاد

لتحقيق  الخيارات  معرفة  عىل  العمل 
يف  املطلوبة،  واالقتصادية  الصحية  الفوائد 
مقابل اقل نسبة من العواقب عىل الصعيد 
االجتامعي،  وخصوصا  واالقتصادي  الصحي 
ومعرفة معدل الجرمية املرتبط بالتحشيش 
والتجارة  االنتاج  بآليات  والتحكم 
والرضائب واالستخدام حتى الشخيص منه. 
الضوابط  هذه  تطبق  ال  ان  الخوف  لكن 
حاليا.  الدولة  بوضع  تتعلق  السباب  عندنا 
زراعتها  الواجب  الكمية  معرفة  يجب  لذا 

وامكانات ترصيفها خارجيا.

■ ماذا عن حاجات مصانع االدوية املحلية؟
املحلية  االدوية  مصانع  تكون  ال  قد   □
عىل  تساعدها  التي  الكاملة  بالجهوزية 
معرفة  الرضوري  من  لذلك  التصنيع. 
التي  املنتجات  وفعالية  ونوعية  طبيعة 
مؤسسات  هناك  وتوزيعها.  انتاجها  ميكن 
ميكنها  الحشيشة  انتاج  اىل  تحتاج  دولية 
يف  واستعاملها  لبنان،  من  استريادها 
منتجاتها، خصوصا وان الحشيشة اللبنانية 
هذا  الدراسات  تؤكد  االنواع.  اجود  من 

وجودة  املتساقطات  مبعدل  املتعلق  االمر 
الليل  بني  الطقس  حاالت  واختالف  الرتبة 
حصادها  عملية  ان  اىل  اضافة  والنهار. 
تتم يدويا. كل ذلك ال مينع من ان تحدد 
واالنتاج  املزروعة  املساحات  الدولة 
الخارج  اىل  والتصدير  املحيل  والتوزيع 

وترشف عليها. 

بزراعة  القانون  يسمح  ان  ميكن  هل   ■
الحشيشة الطبية يف كل املناطق اللبنانية؟

□ عندما جرى الحديث عن السامح بزراعة 
من  االعرتاض  تم  الشاملية،  البقاع  مناطق 
يعاين  ما  ان  باعتبار  االوسط،  البقاع  اهايل 
املزارع  منه  يعاين  الشامل  يف  املزارع  منه 
يسمح  فلامذا  واحدة،  واملشكلة  الوسط  يف 

شامال ومينع وسطا؟

اللبنانية، اي تلك  ■ ماذا عن بقية املناطق 
التي تزرع الدخان؟

نبدأ  ان  ميكن  تجريبية  اوىل  كمرحلة   □
من البقاع. اذا اىت املردود جيدا، ميكن ان 
اخرى،  مناطق  يف  الزراعة  الدولة  تعمم 

يف  كبرية  الدولة  مسؤولية  وان  خصوصا 
هذا املجال.

هذه  لكن  النبتة.  جودة  عن  تحدثت   ■
كيف  السجن.  اىل  الكثريين  ادخلت  النبتة 

ميكن ابعاد شبح استغاللها؟
□ ميكن ان يكون مفعولها جيدا كاسقاط مذكرات 

التوقيف يف حق مجموعة كبرية من املواطنني.

العمل  يجرّم  اليوم  قانونا  مثة  لكن   ■
بالحشيشة، فامذا سيحل به؟

القانون الجديد، ما  □ سيلغى ويحل محله 
عىل  منها  عدة  مشكالت  حل  عىل  يساعد 

سبيل املثال مذكرات التوقيف.

■ هل ميكن ان يكون الترشيع لهذا الهدف 
فقط؟

غري  االتجار  منع  به  املقصود  ال.  طبعا   □
املرشوع. اما مساعدة املزارعني فأمر مطلوب. 
ومستمر،  دائم  بشكل  التاجر  معاقبة  يجب 
اما املواطن فيمكن االخذ باالسباب التخفيفية 

نظرا اىل الوضع االجتامعي الذي يعيشه.

الجردلي: ليس للحشيشة اللبنانية
مواصفات االستخدام الطبي

يستند  ان  ميكن  التي  العنارص  هي  ما   ■
اليها موضوع ترشيع الحشيشة من اجل ان 
تعطي النتائج االقتصادية املطلوبة كام ورد 

يف دراسة ماكينزي؟
حصاد  يجرّم   673 رقمه  قانون  لدينا   □
يتعلق  ما  وكل  وتجارتها،  وانتاجها  الحشيشة 
لهذا  تطبيق  سوء  هناك  لكن  مبوضوعها. 
الحشيشة  زراعة  استمرار  والدليل  القانون، 
الشباب  من  محليا  واستعاملها  بها  واالتجار 
وتصديرها اىل الخارج. لذا مثة عالمة استفهام. 
اذا كان القانون املوجود حاليا غري مطبق، فام 

السباب  الحشيشة  ترشيع  تم  اذا  الحال  هي 
طبية؟

■ كيف ترى الوضع؟
□ وضعنا يف مركز ترشيد السياسات يف الجامعة 
االمريكية يف بريوت ما يعرف بـ"مستند رسيع 
يف  القرار  اصحاب  اىل  سلمناه  االستجابة" 
لبنان من رؤساء ووزراء ونواب. هذا املستند 
العلمي ال يقول بالترشيع او عدمه، بل ينص 
عىل جملة اعتبارات اعتمدت عامليا من الدول 

التي رشّعت الحشيشة السباب طبية.

ميكن  وهل  االعتبارات  هذه  هي  ما   ■
تطبيقها عىل لبنان؟

وصحية  اقتصادية  فوائد  مثة  علميا   □
الحشيشة  بزراعة  السامح  خالل  من 
التي  االمراض  لكن  طبية.  السباب 
الطبية  الحشيشة  عرب  معالجتها  ميكن 
الجزم  حدود  اىل  يصل  ومل  محدودة 
تطويرها.  عىل  اليوم  ويعمل  بقدرتها، 
مثة اكرث من 100 دولة يف العامل رّشعت 
االول  الشق  هذا  الطبي.  الحشيشة 
الثاين  الشق  اما  الدراسات.  بينته  الذي 
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يجب انشاء مؤسسة ملراقبة 
زراعة الحشيشة

رئيس مركز ترشيد السياسات يف الجامعة االمريكية 
الدكتور فادي الجرديل.

تطبيق  سوء  ان  فاظهر  الدراسات  من 
مخاطر  اىل  يؤدي  ان  ميكن  الترشيع 

كبرية عىل مجتمعنا يف لبنان.

■ كيف ميكن ابعاد هذا الخطر؟
□ يفرض القانون التشدد يف تطبيقه خصوصا 
ال  لبنان  اليوم يف  تزرع  التي  الحشيشة  وان 
تحمل مواصفات استيفاء رشوط االستخدام 
هذا  تلف  يعني  هذا  الطبي.  املجال  يف 
رشوط  تستويف  التي  النبتة  واعتامد  النوع 
تعمل  ان  الدولة  عىل  الطبي.  االستخدام 
ترشيع  عىل  وليس  الزراعة،  ترشيع  عىل 
التعاطي. لذا املطلوب ضبط االطار القانوين 
غري  والتعاطي  التهريب  ملنع  الزراعة  لهذه 

الرشعي.

■ من سيتوىل املراقبة ويفرض القانون؟
مؤسسة  انشاء  الترشيع  يلحظ  ان  يجب   □
واستيفائها  النبتة  هذه  زراعة  ملراقبة 
الرشوط الصحيحة، اضافة اىل معايري الجودة 
التي ستحدد نوعها. كام يجب ان يحدد من 
سيقوم بالتسعري منعا الي استغالل ملوضوع 
اىل  السعر  رفع  الدولة  واجب  من  السعر. 
اقىص الحدود منعا لدخول التجار ومنافسة 
بيع  اىل  املزارع  عندها  فيضطر  الدولة، 
من  انطالقا  رشعية.  غري  بطريقة  املحصول 
ينبغي  املجال،  هذا  يف  عدة  دول  خربات 
موضوع  يف  واضحة  وسياسات  قواعد  وضع 
حصاد الحشيشة والتصنيع والتجهيز، ووضع 
بالتجزئة،  البيع  ونقاط  الفارقة  العالمات 
والكمية  والتسويق،  والتصدير  والتوزيع 
املنتجة ووسائل االستخدام. كل هذه البنود 
يجب ان توضع ضمن اطار قانوين يف لبنان. 
لذا فان اللجنة التي ستكلف ضبط املوضوع 

يجب العمل عليها بدقة.

قرار  اتخاذ  قبل  الدولة  واجبات  هي  ما   ■
الترشيع؟

□ هناك حواجز تطبيقية عىل الدولة القيام 
باالمور  وتتعلق  الترشيع،  وضع  قبل  بها 

النبيل  الهدف  يتحول  ال  حتى  التنظيمية. 
زيادة  كمثل  للقانون،  ضارة  تأثريات  اىل 
الناتجة  الوعي بني الشباب يف شأن االرضار 
من تعاطي الحشيشة، وتثقيف املجتمع يف 
وآليات  الحشيشة  ترشيع  بهدف  يتعلق  ما 
اجراء  كذلك  االيرادات.  واستخدام  التنفيذ 
ومعدل  الحشيشة،  تعاطي  لنسب  تقييم 
الحاالت  نوع  بها، وتحديد  املرتبط  الجرمية 
بالحشيشة  العالج  تتطلب  التي  الطبية 
وامكان  السوق  حجم  ومعرفة  الطبية، 
واملواقف  التصورات  ووضع  الترصيف، 
لدى مختلف االطراف املعنيني. لذلك يجب 
والصحاب  للمواطن  توعية  عملية  اجراء 
الهدف  عىل  املوافقة  الجميع  وعىل  القرار، 
من الترشيع الذي ال يزال غامضا حتى االن. 
وضامن  للترشيع  اطار  وضع  ينبغي  كام 
واساليب  التنظيمية  االجراءات  توافر 
الفعال  التنفيذ  لتسهيل  والتقييم  الرصد 
وضعه  يتشابه  ال  وحتى  الحشيشة،  لقانون 
تتمكن  مل  التي  التدخني  منع  قانون  بوضع 
املهم  التنفيذ.  موضع  وضعه  من  الدولة 
وتأدية  تطبيقه  بل  القانون،  وضع  ليس 
نتيجته  كانت  وهل  منه  املطلوبة  الوظيفة 
الحكومة  قدرة  معرفة  من  بد  ال  جيدة. 
يف  خصوصا  القانون،  وتنفيذ  االرشاف  عىل 
اىل  التنظيم  ضعف  فيه  يؤدي  قد  مجال 
عواقب صحية واجتامعية. لذا، ضمن اطار 
الهيئات  تحدد  ان  يجب  الحشيشة،  ترشيع 
الرتاخيص  اصدار  مسؤولية  الحكومية 
والتوزيع  واالنتاج  الزراعة  عىل  واالرشاف 
لها،  التنظيمية  االطر  ووضع  والتصدير 
وفعاليتها،  ونوعيتها  املنتجات  وطبيعة 
السوق  لتجنب  االسعار  تنظيم  آلية  ووضع 
نحن  االستهالك.  وزيادة  القانونية  غري 
السياسة.  هذه  مثل  اىل  نفتقد  لبنان  يف 
خزانة  اىل  فقط  لتدخل  تجبى  فالرضائب 
اي  وتخفيف  رصد  ايضا  يجب  الدولة. 
مع  للقانون،  مقصودة  غري  ضارة  تأثريات 
التمني االخذ يف االعتبار معلومات املستند 
االمريكية،  الجامعة  اصدرته  الذي  العلمي 

والدرس  املناقشات  املرشوع  يأخذ  وان 
عملية  قبل  التنظيمية  االطر  ووضع  الالزم 

الترشيع.

التجريم  القانون  يلغي  ان  ميكن  هل   ■
االسايس رقم 637؟

انتاج،  او  حصاد  مينع  الحايل  القانون   □
غري  مخدرة  مواد  احتواء  او  تجارة،  او 
مرشوعة. لكن املادة 12 من القانون شملت 
للزراعة  خاصة  تراخيص  الصدار  استثناءات 
االكادميية  للمؤسسات  الوزراء  مجلس  من 
العلمي.  البحث  الغراض  العامة  او 
موضوع  يف  متبعة  عاملية  سياسات  هناك 
الدولة  ان  علام  الحظر  وهي  الحشيشة، 
اليوم تلغي قانون الحظر لتنتقل اىل ترشيع 
الغاء  سياسة  هناك  كذلك  الطبية.  االغراض 
سياسة  اىل  اضافة  التعاطي،  اي  التجريم 
للحشيشة  الشخيص  االستخدام  ترشيع 
بكمية  لكن  حاليا،  كندا  يف  الحال  هي  كام 
قانون  ستلغي  الدولة  مدروسة.  ونوعية 
الغراض  الترشيع  قانون  يف  لتدخل  الحظر 
التعاطي  عىل  الحظر  موضوع  لكن  طبية. 

يجب ان يظل ساري املفعول.
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عشقت سمرية بارودي التمثيل منذ الصغر، فاعتربته بعد تجربة طويلة عشقها االول 
اللبنانية ونجومها، اىل  واالخري. يف السابعة من عمرها وقفت امام عاملقة االذاعة 
ان اصبحت حاجة ملحة يف كل عمل فني يحتاج اىل طفلة. رافقت جيال من الفنانني 
امللتزمني عملهم تعلمت منهم، واستفادت من خرباتهم حتى رسقها التلفزيون من 

االذاعة واملرسح

سميرة بارودي: سرقني التلفزيون 
من املسرح واإلذاعة

تلفزيون

العمل  يف  بارودي  سمرية  املمثلة  تدرجت 
مع الفنانني الكبار. من ظروف قاسية مهنيا 
وصلت  واالنتاجي،  التقني  الصعيدين  عىل 
التقنيات واملخرجني  العمل مع احدث  اىل 
تعرتف  والظروف.  النصوص  وافضل  الكبار 
مسألة  يف  الجيدين  املخرجني  بقدرات 
مساعدة املمثلني عىل انتزاع ما يف داخلهم 
بانفسهم. هي  احاسيس مل يكتشفوها  من 
ما  الفني تطوري،  العمل  بأن  املؤمنني  من 
وعدم  نفسه  تطوير  املمثل  من  يتطلب 

الوقوف عند حدود ما يعرفه.
فني  عمل  تقديم  بارودي  سمرية  حلم 
يتحدث عن جرح الناس، ويقول شيئا لهم 

بعد سنوات من الحروب العبثية.
املمثلة  تروي  العام"  "االمن  مع  حوار  يف 
البدايات  منذ  الفن  مع  حكايتها  اللبنانية 

حتى حلمها االخري.

■ بدأت التمثيل يف سن مبكرة. كيف ومع 
من كانت تلك االطاللة؟

□ كنت يف السابعة من عمري حني قدمت 
نشاط  اول عمل متثييل يف حيايت من خالل 
الشامل  يف  املمثلني  نقابة  به  قامت  فني 
برئاسة النقيب محمد ميقايت، شقيق املخرج 
االذاعة  يف  حينها   قدم  ميقايت،  نزار  الكبري 
قبل  ما  االمهات.  عيد  مناسبة  يف  اللبنانية 
تلك املناسبة بدأ النقيب ميقايت البحث عن 
لبطولة  الفصحى  اللغة  تتقن  صغرية  فتاة 

ثالثية اذاعية باسم "زهرة بل زهرتني".

■ كيف تم اختيارك لهذا العمل؟

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

صديقا  ميقايت  محمد  النقيب  كان   □
كان  معه  التجربة  قبل خويض  ما  لوالدي. 
قد بدأ التحضري لهذه الثالثية االذاعية مع 
ابنته وشقيقتي، ورمبا مع فتيات اخريات. 
عن  والدي  اخربه  تلك  االعداد  مرحلة  يف 
املرسح  وعن  السينام،  ممثالت  تقليدي 
الذي اعددته عىل سطح البيت للتمثيل مع 
اوالد الحي اعتقادا مني انه مرسح. يف فرتة 
شقيقتي  بتدريب  ميقايت  النقيب  انشغال 
من  السمع  اسرتق  كنت  بيتنا  يف  وابنته 
ان  اىل  كله،  الحوار  فحفظت  الباب  وراء 
دعاين يوما اىل القيام بتجربة امامه، فعلم 
الدور  اديت  بكامله.  النص  اتقاين  مني 
والدي  وابلغ  قدمته،  مبا  فاعجب  امامه 
االذاعية  التمثيلية  للمشاركة يف  اختياره يل 
تلك. هكذا كانت البداية التي وقفت فيها 
امام عاملقني يف العمل االذاعي محمد نور 
الدين ونارديدا مارديني التي كانت نجمة 
اذاعية. اىل ان اصبحت حاجة ملحة يف كل 

عمل فني يحتاج اىل طفلة.

محطة  لك  كانت  املحطة  تلك  بعد   ■
املمثل صالح  مع  لبنان  تلفزيون  يف  اخرى 
التجربة  هذه  عن  حدثتنا  هال  تيزاين. 

وكيف بدأت؟
عام  اي  االذاعي،  عميل  من  سنة  بعد   □
االوىل،  التلفزيونية  تجربتي  1964، خضت 
يف  حينذاك  تيزاين  صالح  املمثل  وكان 
برنامج  يف  ابنته  لدور  فاختارين  البدايات، 
نفسه  الدور  وشاركته  عدت  "ابوسليم". 
املدينة".  يف  "ابوسليم  السيناميئ  الفيلم  يف 

هذه االعامل فتحت يل طريق التمثيل عىل 
خشبة مرسح الفرير يف طرابلس، فقدمت 
اعامال مرسحية عدة يف التاسعة من عمري.

التجربة  هذه  اياها  حَملتك  اعباء  اي   ■
املبكرة؟

□ حملتني املسؤولية منذ الطفولة. الجيل 
مواعيده  ملتزما  جيال  كان  رافقته  الذي 
تأسيسية  كانت  تلك  املرحلة  الن  وعمله، 
افتقارنا  بسبب  التعب  من  الكثري  فيها 
الغنية،  واالنتاجات  املتطورة  التقنيات  اىل 
عىل  جدا.  قاسية  عملنا   ظروف  جعل  ما 
سبيل املثال، كان التمثيل يف تلفزيون لبنان 
عىل  يؤدي  كمن  فكنا  الهواء،  عىل  مبارشة 
مرسح ال يف تلفزيون. هذه املعاناة اكسبتنا 
الصالبة ال الدلع. فانا ال اعترب نفيس دلوعة 
التأسيس  اىل  ذلك  مرد  الفني.  العمل  يف 
اوسع  كبار  فنانني  مع  والتدرج  الصحيح 
منهم  استفدت  خربة.  واكرث  مني  معرفة 
وصلت  ان  اىل  ومواهبهم  خرباتهم  ومن 
كبار  ومع  التقنيات  احدث  مع  العمل  اىل 

املخرجني وافضل النصوص والظروف.

يف  تجربتك  اىل  اليوم،  تنظرين،  كيف   ■
لبنان؟ تلفزيون 

التلفزيون  رسقني  فقد  شك  دون  من   □
كان  العرص  ذاك  واالذاعة.  املرسح  من 
اىل  به  شغوفة  والناس  التلفزيون  عرص 
الجهاز،  هذا  اجل رشاء  من  االستدانة  حد 
كل  ونال  املشاهدة  نسبة  فازدادت 
تكن  ومل  النجاح  يف  حقه  تلفزيوين  عمل 
لبنان.  يف  عممت  قد  حينها،  الفضائيات، 
قناة  لبنان  تلفزيون  لدى  البدايات كان  يف 
واحدة هي القناة 7، لكن مع انشاء القناة 
الفنانني،  بني  االيجابية  املنافسة  بدأت   11
مبعنى التنافس من اجل االفضل، فانعكس 
االمر ايجابا عىل مشاهدي التلفزيون. علام 
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ان تقييم العمل يف تلك املرحلة مل يكن من 
الناحية الفنية، بل من الناحية الجامهريية، 
اي الوقوف عند عدد االعالنات. مثال، كان 
مسلسل  ينافس  الناجح  املحيل  املسلسل 
جلب  يف  اخرى  اجنبية  وبرامج  "بونانزا" 

اعالنات اكرث.

■ هل تعتربين املرحلة االهم يف مشوارك 
التلفزيوين هي يف الثنايئ الفني مع زوجك 

الفنان احسان صادق؟
□ طبعا نجحنا معا ومع غرينا من املمثلني، 
علينا،  تنطبق  ال  الفني  الثنايئ  كلمة  لكن 
الن ما قدمته من اعامل مع احسان صادق 
كانت  ذلك  رغم  اليد.  اصابع  يتجاوز  ال 
بارزة  لبنان  تلفزيون  شاشة  عىل  اعاملنا 
بني  فارس  كـ"  جيدة  اعامال  كانت  النها 
الحائر" و"ظالل  عياد" و"املنتقم" و"النغم 
الشاويش".  وبنت  الحرامي  و"ابن  الحب" 
مل  احسان  زوجي  نجاح  او  نجاحي  لكن 

يكن مقترصا عىل هذه الثنائية.

■ كانت لك محطة مهمة عىل الخشبة مع 
يف  عساف  روجيه  واملخرج  شوشو  الفنان 
مرسحية  "آخ يا بلدنا". حدثينا عن اهمية 

هذه املحطة يف مشوارك الفني؟
يل  مهمة  فرصة  كانت  املرسحية  هذه   □
عساف  روجيه  املخرج  ادارة  تحت  للعمل 
هذا  شوشو،  الكبري  الراحل  مع  وللتمثيل 

الذي مل يتكرر ولن يتكرر. فهو من  املبدع 
كبار املرسحيني الكوميديني يف لبنان. حقق 
فنان  كل  فاصبح حلم  كبريا  نجاحا  مرسحه 

املشاركة يف اعامله.

روجيه  املخرج  مع  العمل  ميزة  ما   ■
عساف وماذا اضاف اليك؟

□ كل مخرج قادر عىل ان يضيف اىل املمثل 
وان ينتزع من داخله احاسيس مل يكتشفها 
املمثل نفسه، او قدرات تكون، رمبا، غافلة 
املمثل  ميتلكها  التي  االحاسيس  هذه  عنه. 

يف مقدور املخرج اخراجها اىل العلن.

التاريخية  عدة،  شخصيات  جسدت   ■
والكوميدية والبدوية والدراما، يف اي ادوار 

وجدت نفسك؟
وجدت  النص  يف  بل  الدور،  يف  ليس   □
اختيار  عىل  صغري  منذ  اعتدت  نفيس. 
ال  مام  امَثلها،  يك  تعجبني  التي  النصوص 

يعني انني ال اخطىء يف التقدير احيانا. 

املمثلة سمرية 
بارودي.

حقق مسرح شوشو
نجاحا كبيرا فاصبح حلم

كل فنان

كنت حاجة ملحة 
في كل عمل فني يحتاج

الى طفلة
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املمكن  من  معينا  نصا  رفضت  حال  يف 
اقدم   وقت  يف  جامهرييا  نجاحا  يحقق  ان 
نظري،  يف  هو،  اخر  نص   اختيار  عىل  فيه 
فني  كعمل  لكنه  شيئا،  ويقول  جدا  مهم 
خيارايت  اكرثية  ذلك،  مع  النجاح.  يحقق  مل 

كانت صائبة.

كيف  صعبا  متثيليا  دورا  تتلقني  عندما   ■
سهال؟ تجعلينه 

□ انا من املمثلني الذين يعرتفون بقدرات 
مساعدة  مسألة  يف  الجيدين  املخرجني 
عند  الكاتب.  اىل  طبعا،  اضافة،  املمثلني، 
فيه  الشخصية  وجدت  اذا  نصا  تسلمي 
وجهة  اعرف  يك  الكاتب  اقصد  معقدة 
اكتفي  ال  كتبها.  التي  الشخصية  يف  نظره 
بذلك، بل اتوجه اىل مخرج العمل للتحدث 
املوضوع  هذا  يف  املسألة.  هذه  يف  معه 
بالذات مررت يف تجربة من هذا النوع يف 
فيها  كنت  التي  التلفزيونية  االعامل  احد 
املدة  رغم  واحدة.  لحلقة  رشف  ضيفة 
التي  الشخصية  كانت  القصرية  الزمنية 
عيل تقدميها صعبة جدا، فاستعنت مبخرج 
جان  املخرج  هو  العمل  مخرج  غري  آخر 
فياض املتخصص يف امريكا يف ادارة املمثل. 
نظري  وجهة  واخربته  الغاية  لهذه  قصدته 
يف الدور وكيف اراه، فقال يل اريد ان ارى 

والضياع  والهلع  عينيك  يف  كله  الخوف 
والبحث عن ابنك مدة سبع سنوات واالمل 
عىل  العمل  فدام  يوما،  ستجدينه  انك  يف 
اللحظة  اىل  اي  ايام،  ثالثة  الشخصية  هذه 
كان  ما  فياض  جان  املخرج  فيها  رأى  التي 

يأمل فيه.

حاليا يك  لبنان  يف  الفن  يحتاج  ماذا  اىل   ■
ستينات  يف  كان  كام  ذهبيا  عرصا  يكون 

القرن املايض؟
اكرث  حاليا  الفنية  االعامل  بعض  ارى   □
املايض،  القرن  ستينات  يف  قدم  مام  اهمية 
واحدد يف هذا املجال بعض االعامل العربية 

املشرتكة. يف املايض كانت االنتاجات فقرية، 
اما اليوم فقد تطورت االعامل من الناحية 
التمثيل  يف  النظر  وجهات  حتى  التقنية، 
اكرث  فاصبحت  السابق،  عن  اختلفت 
بساطة يف االداء، ال تشنج  فيه وال مبالغة. 
العمل الفني تطوري ما يتطلب من املمثل 
انا شخصيا مع اعادة تأهيل  تطوير نفسه. 
قدرات املمثل عرب ورش عمل توقظ ما يف 
يفعل  كام  متاما  نامئة،  قدرات  من  داخله 
االطباء. لذا علينا كممثلني ان نكتسب اكرث 

وان ال نقف عند حدود ما نعرفه.

■ اي نص متثييل يستهويك اليوم؟
فكرة  او  مجنون  نص  اليوم  يستهويني   □
جديدة. نحن كفنانني عرب منر منذ سنوات 
وسقوط  عبثية  وحروب  مؤملة  قضايا  يف 
تحاك  التي  املؤامرات  نتيجة  ودول  انظمة 
هو  اين  أسأل  الوضع  هذا  يف  الننا  ضدنا. 
العمل الفني الذي يتحدث عن هذا الواقع 
الناس. هذا هو حلمي.  ليشكل يقظة عند 
لهم  ونقول  الناس  جرح  عن  نتحدث  ان 
الذي  الكاتب  هو  اين  الحل.  ما  او  شيئا 
الحل،  هذا  من  جزءا  عمله  يف  سيطرح 
الذي سيَوقع هذا  الشجاع  اين هو املخرج 
كل  معنا  يحدث  ملاذا  ويقول  ليطل  العمل 

ذلك. انا تواقة اىل هذه الوقفة. 

مع اعادة تأهيل قدرات 
املمثل عبر ورش عمل 

توقظ ما في داخله

بعض االعمال الفنية 
حاليا اكثر اهمية مما قدم 

في الستينات

من مسلسل رجاها.من مسلسل بنت الشهبندر.
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 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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صّورت معاناة المهّمشين وُتّوجت في مهرجان كان السينمائي
نادين لبكي: أطفال الشوارع مسؤولية وطنّية مشتركة!

سينما

بعد "سكر بنات" )2007( و"وهأل لوين" )2011( اللذين قاربت فيهام الحرب 
وقضايا اجتامعية مختلفة بطريقة رومانسية، ها هي نادين لبيك تذهب اىل قاع 
اطفال  يدور حول  الذي  "كفرناحوم"  الثالث  الطويل  الروايئ  فيلمها  يف  املدينة 

الشارع ومكابداتهم من خالل زين، ابن 12 ربيعا

رشيط نادين لبيك "كفرناحوم" الذي طرح اخريا 
لجنة  بجائزة  فاز  والعاملية،  اللبنانية  الصاالت  يف 
التحكيم يف "مهرجان كان السيناميئ الدويل" قبل 
اشهر، لتكون املخرجة اللبنانية الثانية التي تنال 
هذه الجائزة الرفيعة بعد الراحل مارون بغدادي. 
التي باتت تحتل  اللبنانية  تتويج جديد للسينام 
مكانها عىل الخريطة العاملية. الفيلم الذي كتب 
بجرأة  الواقع  نقل  مزنر،  خالد  الفنان  موسيقاه 
الوجه  عىل  الضوء  تسليط  يفته  ومل  ورهافة، 
الحقيقي واالصيل للمديرية العامة لالمن العام، 

ودورها الحضاري وادائها االنساين. 
"االمن العام" التقت املخرجة اللبنانية يف حوار عن 

الفيلم ومسريتها والفن السابع.

■ طغت الرومانسية عىل فيلميك السابقني "سكر 
بنات" و"وهأل لوين". ما الذي أخذك يف فيلمك 

الواقع والخيال، كان لدي منذ البداية. لكن عندما 
ان  ميكنك  ال  املهنية،  خطواتك  بداية  يف  تكون 
تدرك طريقة عملك حكام. كام ان العمل ضمن 
اطر السينام الكالسيكية مع وقت التصوير املحدد 
واالمكانات املحدودة وفريق العمل الكبري. كلها 
كنت  االحيان،  بعض  يف  تكّبلني.  كانت  عوامل 
اعود من التصوير واراجع اللقطات التي صّورناها، 
تخّيلته يف  الذي  ذاك  ليس  املشهد  ان  واكتشف 
خالل  تحتها  اعيش  التي  الضغوط  كمية  رأيس. 
قرارت  اتخذ  وتجعلني  تكّبلني،  كانت  التصوير 
من  انتهينا  لوين"  "وهأل  فيلم  يف  مثالً،  خاطئة. 
نشارك يف  كنا  أشهر  اربعة  التصوير، ويف غضون 
فعل  استطعت  كيف  اعرف  ال  كان".  "مهرجان 
مونتاجه  استغرق  "كفرناحوم"  ان  حني  يف  ذلك، 
فقط سنة ونصف سنة، وستة اشهر من التصوير، 
استغرقني هذا  املحصلة  الكتابة. يف  وعامني من 
كان  الوقت  العمل.  من  سنوات  اربع  الفيلم 
كامل  استغرق  ان  قررت  فقد  الحاسم.  العنرص 

وقتي يف هذا الفيلم.

■ هل ميكن اعتبار "كفرناحوم" مفرتقا يف مسريتك 
املهنية؟

التي متنحني  الطريقة  اكتشفت  □ طبعا، ألنني 
واريده.  احبه  ما  وتنفيذ  العمل،  خالل  جناحني 
اكتشفت ان املهم ان اكون انا وفريق التصوير كله 
يف خدمة املمثل ال العكس. هكذا، تتاح له الحرية. 
ال ميكن فعل ذلك من دون منحه الوقت الكايف. 
لهذا، كان الطفل زين اعجوبة الفيلم فعال، وكذلك 
الطفل االثيويب يوناس. حتى اللحظة، ال استطيع 
ان استوعب كيف نجحت يف جعلهام حقيقيني يف 
ادائهام اىل هذه الدرجة. هذا الفيلم اكرب منا، وكان 

هناك يشء يدفعنا اىل انجازه.  

■ ملاذا اخرتت "كفرناحوم" عنوانا؟
ورد  فلسطينية  بلدة  االصل  يف  "كفرناحوم"   □
شهدت  والجديد،  القديم  العهدين  يف  اسمها 
احداثا كثرية، فصار اسمها يستعمل ليعني الخراب 
عرب التاريخ. يف االدب الفرنيس الكلمة شائعة جدا، 

واىل  الجديدة،  الواقعية  اىل  "كفرناحوم"  الثالث 
التعمق يف العامل السفيل لبريوت واحزمة بؤسها؟

□ منذ بدء مسرييت، كان لدّي هذا امليل، لكنني 
مل استطع تحقيقه. اليوم، حني يسألني الناس عن 
فيلمّي السابقني، ال اتحدث عنهام باقتناع كامل 
امليل  احب.  مبا  فيهام  اقم  مل  انني  اشعر  ألنني 
صوب الحقيقة والواقع وتقديم عمل يغوص بني 

املخرجة نادين لبيك تتحدث اىل "االمن العام".

 انا من جيل صارت 
السينما جزءا من حياته 

خصوصا خالل الحرب
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العاملية ولكن... ليس بأي ثمن!
فوز نادين لبيك بجائزة اساسية من جوائز مهرجان كان السيناميئ العريق، هي 
جائزة لجنة التحكيم، عن فيلمها الجديد "كفرناحوم"، هو قبل كل يشء مجال 
للفخر واالعتزاز. مرة اخرى يثبت مبدعونا، خصوصا االجيال الصاعدة، ان الفن 
الذي ينتجونه بلغ اعىل درجات النضج الفكري والجاميل واالنساين، وانه قادر 
عىل الخروج من الدائرة الصغرى ليخاطب االنسانية جمعاء يف معزل عن اللغة 
والثقافة والهوية والعرق والدين.... وغري ذلك من حواجز ُتحكم الخناق عىل 

هذا الكوكب.
التي  اللبنانية  املخرجة  هذه  لبيك،  نادين  ان  اىل  النظر  نلفت  ان  يجب  هنا 
حققت  حاليا،  اللبنانية  الصاالت  يف  واسعا  اقباال  "كفرناحوم"  فيلمها  يشهد 
تحصد  ان  قبل  لوين؟"،  "وهأل  مع  ثم  بنات"،  "سكر  منذ  بلدها  يف  النجاح 
مواطنيها  تخاطب  كيف  عرفت  الحدود.  واالعرتاف خارج  واالعحاب  التصفيق 
وتستأثر بقلوبهم، قبل ان تلفت نظر االعالم الغريب ونقاده ومنتجيه وموزعيه 

تحكيمه.  وسينامئييه ولجان 
النبتة  هذا هو املسار الطبيعي ألي تجربة متتلك الرشعية، وتستحق االحرتام: 
الفنان  االعايل.  اىل  وتتطلع  تنمو ومتتد  ثم  تربتها،  ارضها، وترّشش يف  تطلع يف 
اوجاع  يف  كامرياه  او  يراعته  او  ريشته  ويغمس  اوال،  شعبه  ضمري  يخاطب 
ناسه واهله وشعبه، يف قصصهم وتجاربهم واحالمهم وتطلعاتهم وتساؤالتهم 
وقضاياهم امللحة، وتكون اصالته وتعبريه عن وجدان الجامعة، وتجسيده لواقع 
ومخاطبة  ورشقا،  غربا  االخرى،  املجتمعات  لدخول  سفره  جواز  هي  محدد، 

العاملية. االنسانية وتحقيق 
وطبيعية.  منطقية  كقاعدة  بل  ايديولوجي،  كخطاب  ليس  االصالة  عىل  نشدد 
اهل السينام الغربية الذين صفقوا وقوفا، دقائق طويلة، لنادين لدى تسلمها 
االخراجي  االسلوب  ولفتهم  بأدائه وصدقه،  الفيلم  فريق  اقنعهم  امنا  الجائزة، 
والتصوير واملوسيقى والنضج التقني، واخرتقت وجدانهم تلك الحكاية الجارحة 

الحد اطفال الشوارع يف العامل السفيل لبريوت. 
مل يقدم صناع الفيلم تنازالت للغرب يف مقابل تحقيق النجاح والفوز بالشهرة 

والجوائز. وهذه نقطة مهمة تسّجل لهم. 
سياسيا  له،  يتزلفون  الغرب.  هذا  يستعطفون  العريب  والعامل  لبنان  يف  كثريون 
الخيانة  فتكون  والتمويل.  والرواج  االعرتاف  عن  بحثا  وفنيا  وايديولوجيا 
االستقاللية  عىل  القامئة  روحهم  مرتني:  يخرسون  والشعب.  للذات  مزدوجة 
الرتويج والعالقات  الذي يصبح نوعا من  الذات، وفنهم  والجرأة والصدق مع 

العامة اقرب اىل ورود البالستيك البال روح منه اىل الورود الحقيقية.
كم فيلام لبنانيا، عربيا شاهدنا، يقدم للغرب ما يحب ان يراه، ويصور الواقع 
ولن  هذا  واالمانة.  الصدق  حساب  عىل  الرسدية  ويزّور  استرشاقية،  بطريقة 
او  هوليوود  دخول  يف  طمعا  ووطنيا  سياسيا  تتنازل  التي  االفالم  عند  نتوقف 

الفوز باوسكار. 
ليس هناك اصعب من خيانة الوطن اال خيانة الذات. نأمل يف ان يبقى كتابنا 
ومخرجونا ومؤلفونا خصوصا يف االجيال الجديدة مثل نادين لبيك، وان يصلوا 

اىل العاملية من دون تقديم تنازالت فنية او اخالقية.

سمير مراد

نقطة على السطر وكذلك يف االدب االنكليزي، وبنسبة اقل رمبا يف 
االدب العريب. لكنني اذكر انني كنت استخدمها 
حني  تلميذة.  كنت  عندما  االنشاء  مواضيع  يف 
بدأنا كتابة الفيلم قال يل خالد )زوجها املوسيقي 
خالد مزنر الذي وضع موسيقى العمل( ان ندّون 
الكلامت واملواضيع التي نريد مناقشتها يف الفيلم. 
االطفال،  عاملة  االجنبية،  العاملة  نكتب:  بدأنا 
زواج  القيد،  مكتومو  االطفال  بالبرش،  االتجار 
هواجس  تشّكل  املواضيع  هذه  كل  القارصات... 
زمننا الراهن. حني نظرت اىل اللوح امامي مع كل 
هذه الكلامت، قلت له هذه كفرناحوم، الجحيم 

الذي نعيش فيه. 

■ اين صّورت الفيلم؟
والكرنتينا  والكوال  النبعة  منطقة  يف  صّورنا   □
العدلية  سجني  ويف  الزبالة،  مكب  من  بالقرب 

ورومية.

■ كيف وقع اختيارك عىل املمثلني، خصوصاً زين 
الذين  "يوناس"  وابنها  رحيل  االثيوبية  والعاملة 

برهنوا عن اداء مذهل ومؤثر جدا؟ 
□ زين هو الجئ سوري اىت مع عائلته اىل لبنان 
يف بداية الحرب، واقاموا يف منطقة املزرعة. بدأنا 
عىل  حتى  حصولنا  قبل  املمثلني  اختيار  مرحلة 
اشخاص  خمسة  من  فريق  لدي  كان  التمويل. 
الفيلم.  بطل  عن  بحثا  لبنان،  كل  عىل  توزّعوا 
كانوا يجرون نوعا من مقابلة مع االطفال حيث 
معرفة  ويحاولون  الولد،  شخصية  يف  يتعمقون 
شخصيته، وكان زين من بني هؤالء االطفال. مديرة 
التصوير التقت به يف الشارع عندما كان يلعب مع 
االطفال اآلخرين. اجرت معه مقابلة، وشاهدت انا 
املقابلة وكان فعال اكتشافا بالنسبة ايل. كذلك األمر 

بالنسبة اىل رحيل ويوناس.

■ ما الذي جذبك يف زين؟
□ حني بدأت افرّس لفريق العمل ما الذي اريده 
من مالمح يف شخصية زين، قلت يجب ان يكون 
حجمه اصغر من عمره بسبب سوء التغذية، وان 
يكون هناك حزن يف عينيه يظهر انه شاهد عىل 
كل هذه املأساة. يجب ان يكون قبضايا، معجونا 
يكون  ان  يجب  حديثه  حتى  الشارع  بحياة 
شوارعيا، وكالمه اكرب من عمره. خالل وصف هذه 

املالمح لهم، رحت اقول يف نفيس انني أطلب 
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معجزة منهم، فأين سيجدون هذا الفتى؟ االمر 
نفسه ينطبق عىل رحيل وطفلها يوناس.

وما  هواة  ممثلني  ادارة  يف  املصاعب  ما   ■
االيجابيات يف ذلك؟

□ املصاعب تكمن يف انك تحتاج اىل الكثري من 
الوقت  كان  املشهد.  هدف  اىل  تصل  يك  الوقت 
رصفت  االموال  وكل  املرشوع،  هذا  يف  هاجيس 
عىل هذه النقطة تحديدا. املشهد لن ينجح منذ 
املحاولة االوىل، فانت ال تعمل مع ممثلني محرتفني، 
اما  منهم.  املطلوب  ويعرفون  دورهم  يحفظون 
لن  التي  الحقيقة  تقدم  انك  فهي  االيجابيات، 
يستطيع اي ممثل ان يقّدمها. لهذا السبب، دوري 
انا )تجسد دور محامية زين( يف الفيلم بات صغريا 
جدا بعدما كان كبريا، اذ شعرت انني لو ابقيته يف 
حجمه، سأكون كاذبة مبعنى انني الشخص الوحيد 
الذي مل يعش هذه الحالة وهذه الظروف، وهذه 

الكذبة كانت واضحة بالنسبة ايل. 

■ صحيح انك قاربت اطفال الشوارع يف الفيلم، 
لكنك مررت عىل جملة قضايا منها وضع العامالت 
االجنبيات يف لبنان وزواج القارصات وحياة الالجئني 
السوريني واالطفال مكتومي القيد والعامل الرسيني 
واالتجار بالبرش والفساد والفقر والهجرة الرسية. 
أمل تخيش ان تثقل هذه التيامت رمبا عىل املشاهد 

اللبناين الهارب من مشاكله وهمومه؟
هذه  كل  النهاية،  يف  لكن  فيها،  فكرت  طبعا   □
القضايا مرتابطة بشكل وثيق، وال ميكن تجزئتها. 
ال ميكن التحدث عن عائلة يف وضع عائلة زين، 
تكون خالية من زواج القارصات ومكتومي القيد، 
ليس بسبب حسابات سياسية معينة، بل ألنهم 
تسقط  بالتايل  ابنهم.  لتسجيل  ماال  ميلكون  ال 
حقوقه يف الطبابة والتعلم، ويعيش عىل هامش 
املجتمع. مشكلة العامالت االجنبيات انهن يعشن 
الجغرافية نفسها، اضافة اىل مشكلة  املنطقة  يف 
اللجوء وغريها. كل هذه املواضيع مرتابطة وكان 

امرا بديهيا بالنسبة ايل التحدث عنها جملة.

يف  والواقع  الخيال  بني  الحدود  تنتهي  اين   ■
الرشيط؟

زين  فيها  يقايض  التي  املحكمة  هو  الخيال   □
عائلته يف الفيلم. يف الحياة الواقعية، ليس هناك 
من مجال ان يرفع طفل دعوى قضائية عىل اهله.

■ بعض النقاد اخذ عليك هذه النقطة، معتربا انه 
تنقصها الصدقية؟

لبنان ال يستطيع رفع  الطفل يف  ان  □ صحيح 
وليك  امره.  اولياء  هم  الذين  اهله  عىل  دعوى 
اضطررنا  الفيلم،  يف  الرمزي  الفعل  هذا  نورد 
اىل املرور من بوابة االعالم، اي اتصال زين من 
سجنه بربنامج جو معلوف، والقول له انه يريد 
رفع دعوى قضائية عىل اهله، وتحول قصته اىل 
قضية رأي عام يف االعالم يك يستطيع هذا الطفل 
ايصال صوته ووجعه. بالنسبة ايل، كان هذا االمر 
اجرينا مقابالت  اننا  ما هو واقعي  لكن  رمزياً، 
مع املئات من اطفال الشوارع، وكان الكل يجمع 
عىل جواب واحد حني نسألهم ان كانوا سعداء 
انهم أتوا اىل هذه الحياة. كان جوابهم بالنفي، 
ان كان  الحياة  هو يف  يتساءل ملَ  واغلبهم كان 
القسوة.  هذه  يف  ويعيش  للرضب،  سيتعرض 
آخرون قالوا انهم يفضلون االنتحار، او يسألون 
عن الجرمية التي ارتكبوها لعيش هذه الحياة، 
او يسألون عن جدوى وجودهم يف الحياة. لذا، 
اردت ان اوصل صوت هؤالء االطفال يف الفيلم. 
طفل  لسان  عىل  يكون  ان  يجب  ذلك،  لفعل 
منهم، ويف املحكمة حيث يرفع دعوى عىل اهله 
واملجتمع  املنظومة  يحاكم  فهو  انجبوه.  ألنهم 

والسلطة برمتها. 

■ اخرتت نهاية سعيدة نوعا ما للفيلم خصوصا 
ان  تعرفني  وانت  ملاذا  بيوناس.  رحيل  لقاء  مع 

املسحوقني  هؤالء  نهايات  من  االعظم  السواد 
واملهمشني لن تكون سعيدة؟

النهاية، زين سّجل انتصارا صغريا، هو انه  □ يف 
نجح يف ايصال صوته اىل املجتمع. هذا ما اردت 
قوله رغم انه ظل يف السجن يف الفيلم. لو خرج 
العيش يف منزل، ألمكننا  السجن وانتقل اىل  من 
القول ان النهاية سعيدة. وال حتى حياة رحيل يف 
الفيلم كانت اجمل. صحيح انه اعيد اليها طفلها 
لت معه خارج  يوناس الذي اخذ منها، اال انها رحِّ

لبنان.

نظرتك  يف  والحكم  االدانة  من  نوع  هناك   ■
كمحامية تجاه والدة زين يف الفيلم. ماذا اردت 

القول من وراء ذلك؟
□ هدف املشهد كان كرس االحكام املسبقة عىل 
عاشته، ومل  ما  اعش  انني مل  تقول يل  فهي  األم. 
اكابد ولو ربع ما كابدته يف الحياة، خصوصاً واننا 
كثريا ما نحكم عىل األم يف هذه الحاالت ونحّملها 
الذنب واملسؤولية، وال نفكر يف ظروفها الخاصة 

التي دفعتها اىل عيش هذه الحياة.

لبناين  مخرج  فيها  ينال  الثانية  املرة  هذه   ■
مارون  بعد  السيناميئ  كان  مهرجان  يف  جائزة 
بغدادي عام 1991 مع "خارج الحياة". ما هو 

احساسك تجاه ذلك؟
جاءت  لذا  طاقاتنا،  كل  استنفد  الفيلم  هذا   □
تشعر  العمل.  وطاقم  كبرية يل  كمكافأة  الجائزة 

مع "بطل" فيلمها يف اثناء التصوير.
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انك مل تخذل كل هؤالء الذين وضعوا ثقتهم بك. 
ميكن القول ان السينام اللبنانية فرضت نفسها عىل 
الخارطة العاملية، بوجود الكثريين من املخرجني 

اللبنانيني كزياد دويري يف االوسكار وغريه. 

■ هل الوصول اىل العاملية يوجب تقديم تنازالت 
او الخضوع لذوق الغرب؟

ساذجا،  ليس  الغريب  فالجمهور  ال،  بالتأكيد   □
بل يعرف جيدا متى يكون املخرج صادقا ومتى 

يكون كاذبا. 

■ فيلمك أّثر جدا يف لجنة تحكيم مهرجان كان. 
اخربينا عن ذلك؟

□ اجل كثريا اىل درجة انه لدى عودتنا من كان، 
تلقيت رسالة رسمية من املفوضية السامية لالمم 
املتحدة لشؤون الالجئني مفادها قبول لجوء زين 
رسميا اىل الرنويج مع عائلته. كام ان املمثلة كيت 
وسفرية  املهرجان  تحكيم  لجنة  رئيس  بالنشيت 
االمم املتحدة ايضا نقلت قضية زين بعد تأثرها 

الكبري بقصته يف الفيلم. 

■ هل تؤمنني فعال بقدرة الفن عىل تغيري الواقع 
الذي نعيشه؟

□ بالتأكيد ألنني اختربت ذلك بنفيس.فكم مرة 
ما  تغري يشء  وقد  فيلم،  مشاهدة  من  خرجت 
شعرت  وقد  كتاب،  يف  جملة  قرأت  او  داخيل، 
بأنها تعرّب عني متاما، وغرّيتني اىل االبد. كام اؤمن 

برضورة تدّخل الفن يف السياسة، وسامع السلطة 
التي  بالطريقة  ألنه  الفن،  لرسائل  السياسية 
الخراب، والفن  اليوم نحن ذاهبون اىل  نعيشها 

هو املخلص الوحيد. 

■ منذ بدايتك مع الكليبات الغنائية إىل اليوم، ما 
الذي تغري يف نادين لبيك االنسانة واملخرجة؟

اخرى  انسانة  رصت  بل  كثرية،  امور  تغرّيت   □
الحياة واالفراد  النضوج والخربة يف  اليوم. هناك 
منها.  تتعّلم  التي  واملواقف  تلتقيهم،  الذين 
تتعرث  ما،  نوعا  ساذجا  تكون  مسريتك  بداية  يف 
تاريخ  ال  وان  السينام، خصوصا  ما هي  وتتعلم 
سينامئيا كبريا يف لبنان. تعّلمت السينام بنفيس 

حني بدأت انجز افالمي.

■ ما هي يف رأيك سامت جيلك من السينامئيني 
لبيك  نادين  به  تتميز  الذي  وما  اللبنانيني؟ 

بشكل خاص عنه؟

يريد  التي  االمور  الكثري من  لديه  □ هو جيل 
قولها. املخرج اآليت من هذه البقعة من العامل، 
لديه الكثري لقوله، فالرتبة خصبة جدا باملواضيع 
يصنع  اللبناين  املخرج  ان  وتشعر  والقضايا، 
فيلمه بدمه وعرقه ولحمه الحي، فاألمر صعب 
بعض  عند  التكرّب  هو  احبه  ال  ما  لكن  جدا. 
الواضح  الفيلم  ان  يعتقدون  الذين  املخرجني 
واملفهوم ليس جيدا، او ذاك الذي يحقق نسبة 
عالية يف شباك التذاكر هو تجاري وليس سويا 

من الناحية الفنية. 

العاملية،  السينام  عىل  مطلع  انسان  انت   ■
وتتابعني كل جديد، كيف بدأت قصة شغفك بها؟
□ يف بعبدات، كان جدي ميلك صالة سينام صغرية 
فقرية. كان والدي يحدثني عنها دوما، وكيف كان 
االفالم.  رائحة  فقط  ليشّم  العرض  صالة  يدخل 
كان مغرما بالسينام، لكن ظروف عائلته املادية مل 
تسعفه لتعّلم االخراج. رمبا اردت ان انتقم له من 
انه يف صغرنا صارت  االخراج. كام  تعلمي  خالل 
خالل  خصوصا  حياتنا،  من  كبريا  جزءا  السينام 
افالما  لنستأجر  املتاريس  نقطع  كنت  الحرب. 
ونشاهدها مرارا وتكرارا، ألنه مل تكن لدينا خيارات 
كثرية. اكتشفت انه اذا اردت ان اخلق عاملا خارج 
الضجر والروتني اليومي الذي اعيشه، فإن ذلك ال 
يكون اال بالسينام. فهي املكان الذي كان يتيح يل 

التنفس والفرح والحلم، ووالدي شّجعني جدا.
س. م.

على الفن مقاربة 
السياسية،  املواضيع 
السلطة فمطالبة  اما 

رسائله بسماع 

الطفل زين الرافعي يف مشهد.لقطة من فيلم "كفرناحوم".
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قاموس يستعيد األعالم وشخصيات وجداننا الوطني

إسكندر نجار... لبنان إن حكى!

كتاب الشهر

لبنان  تاريخ  نجار يف  اسكندر  الكاتب  ينزهنا  500 صفحة،  اكرث من  عىل مدى 
القديم والحديث. ادباؤه وموسيقيوه وشعراؤه كلهم حارضون هنا، كام امكنته 
انجز بجرعة  الوادعة. قاموس شامل  التاريخية وقراه  ومدنه االيقونية ومعامله 

عالية من الحنني والحب، واالسف عىل ما آلة اليه االوضاع

"القاموس العاطفي" هو عنوان سلسلة تصدر 
عن "منشورات بلون" الفرنسية منذ عام 2000، 
الحديث  مهمة  كاتب  كل  اىل  يوكل  حيث 
ومعامله  تاريخه  واىل  اليه  وتعريفنا  بلده،  عن 
الحضارية والثقافية من وجهة نظر شخصية، اي 
الخاصة، لكنه يتخذ شكل  املؤلف  وفق ذائقة 

القاموس النه منظم وفق ترتيب ابجدي. 
اللبناين  الكاتب  اىل  الدار  لجأت  اعوام،  قبل 
انجاز  اجل  من  نجار  اسكندر  الفرنكوفوين 
الجهد  من  عامني  بعد  بلبنان.  خاص  قاموس 
 2017 عام  بالفرنسية  الكتاب  صدر  الدؤوب، 
تحت عنوان "القاموس العاطفي للبنان". بعد 
لغة موليري، انتقل اخريا اىل لغة الضاد عن "دار 
الدويهي وجان هاشم  ماريا  )ترجمة  الساقي" 
القارئ  لـ"يطاول  الدويهي(  جبور  مراجعة  ـ 
اللبناين املقيم فيحب وطنه، واللبناين املنترش يف 
العامل فيحن اليه، والقارئ غري اللبناين اىن يكن 
فيتعرف اىل اعالم ومعامل وعالمات تنقي نظرته 

اىل لبنان" وفق ما كتب الشاعر هرني زغيب. 
عىل مدى اكرث من 500 صفحة، ينزهنا اسكندر 
نجار يف تاريخ لبنان القديم والحديث، مستدعيا 
ادباءه وشعراءه اىل وليمته، وطبعا قراه ومدنه 
وطقوسها  ومامرساتها  وتقاليدها،  وعاداتها 
والطرائف  النكات  وايضا  والدينية،  االجتامعية 
مشكالت  جانب  اىل  االجيال،  عرب  املتداولة 
نجح  قاموس  املزمنة.  وآفاته  اللبناين  املجتمع 
الجد  بني  والشعبية،  النخبوية  بني  التوفيق  يف 
لبنان  عن  شاملة  نظرة  واعطى  والفكاهة، 
بحميمية كاتب يرتبط بعالقة اشكالية بوطنه. 
يكن حبا عميقا له، لكنه ايضا يضمر احساسا 

بالخذالن ملا آلت اليه االوضاع. 
اختيار محتوى القاموس جاء عفويا. انصاع فيه 
واالحداث  واملعامل  وقلبه،  احاسيسه  اىل  نجار 

حيث  "ابجدية"،  بكلمة  قاموسه  نجار  افتتاح 
"اكتشفوا  الذين  الفينيقيني  عند  طويال  توقف 
من  القديم  العامل  يف  انترشت  التي  االبجدية 
يستعيد  "ابوالعبد"!  اىل  يصل  اليونان"،  طريق 
الذي  الفظ  البريويت  تناولت ذلك  التي  النكات 
املغامرات  انواع  كل  ويعيش  املقاهي  "يشغل 

الخيالية".
خليل  املمثل  جّسد  الستينات،  يف  انه  يرسد 
شحادة هذه الشخصية عىل خشبة املرسح، كام 
احمد خليفة بطل مسلسل تلفزيوين عرض عىل 

"تلفزيون لبنان". 
ليس  ابوشبكة  الياس  من  ابوالعبد  يقرب  ما 
االبجدي  التجاور  بل  طبعا،  املشرتك  االهتامم 
شبكة  ابو  الياس  عن  نجار  يحيك  السميهام. 
)مواليد زوق مكايل 1903 ـ 1947( الذي تويف 
اعجابه  يبدي  فقط.  واالربعني  الثالثة  يف  وهو 
املعذب  "املنشد  الرومنطيقي،  بالشاعر  الكبري 
اللبنانية  بالكاتبة  يستشهد  والحب".  باملرأة 
فينوس خوري غاتا التي كتبت ان "بودلري وابو 
شبكة حوال املآيس البرشية اىل جامل". يواصل 
مروره عىل االبجدية اللبنانية، متوقفا عند االدب 
وتطورها  ورموزها  اللبنانية  واملوسيقى  والفن 
عند  كام  اليوم،  حتى  التاسع عرش  القرن  منذ 

االذاعات، مستعيدا دورها يف الحرب االهلية. 
الذي  االخوي  رشيف  اسم  الذاكرة  من  ينبش 
توجيه  يف  "برع  اذ  اللبنانية،  االذاعة  يف  اشتهر 
التي  الخطرية  املناطق  بتحديده  املستمعني 
يجب تجنبها خالل الحرب". ويروي انه يف احد 
االيام، دعا االخوي عىل الهواء مبارشة اللبنانيني 
من طريف بريوت الرشقية والغربية اىل التالقي 
لبى  الحرب.  ضد  للتظاهر  املتحف  معرب  عند 
املئات النداء، اال ان القناصني كانوا لهم باملرصاد، 
ما ادى اىل استشهاد عدد من الناس. بعد هذه 
الحادثة، اصيب االخوي باالحباط وترك عمله يف 
اال بعدما تدخل رئيس  اليه  االذاعة، ومل يعده 
الجمهورية شخصيا، يك يستمر االخوي يف مهمته 

"مرشدا رسميا للجمهور". 
التي  "اليسار"  فيستعيد  نزهته،  نجار  يواصل 

التي طبعت مكانها يف وجدانه. كل يشء كان 
نجار  استبعد  لقد  واحد:  امر  باستثناء  عفويا 
قصدا الحديث عن سياسيني يف هذا القاموس، 
بينام  تفرق،  لبنان  يف  السياسة  "ان  باب  من 
مرشوعي يهدف اىل جمع اللبنانيني عىل اشياء 
مشرتكة"، متهام بعض السياسيني بأنهم السبب 

يف خراب الدولة.
يبدأ الكتاب مبقدمة تعريفية كتبها نجار لتذكري 
الوطن  هذا  واهمية  لبنان  "بأسس  القارئ 
جاذبية  االكرث  البلدان  احد  يبقى  الذي   )...(
بحكم اهمية مواقعه االثرية )بيبلوس، بعلبك، 
صور...(، وتاريخه الغني )تعاقبت عىل ارضه 17 
حضارة(، ومناخه املعتدل، والفسيفساء الدينية 
الرسالة" الذي حياه  ـ "لبنان  التي يتألف منها 
بحيث  وكوزموبوليته  ـ  الثاين  بولس  حنا  البابا 
وحسن  غريب،  بانه  ابدا  اليه  الزائر  يشعر  ال 
ضيافته املشهود لها، وتعلقه بالحرية، وطريقة 
العيش اللبنانية )االنتامء اىل العائلة، الرباعة يف 
تدبر االمور، ويشء من الالمباالة(، وهذه القدرة 
الصعاب  تخطي  اللبنانيون يف  بها  يتمتع  التي 
والنهوض مجددا. اضف اىل ذلك ان لبنان بلد 
عريب، منفتح عىل العامل، اشبه بصلة وصل فعلية 
هاتني  بني  ما  نوعا  توفق  والغرب،  الرشق  بني 

الحضارتني التي يصعب التوفيق بينهام...". 
ليس  القاموس  ان هذا  املقدمة  نجار يف  يذكر 
للموضوع  رؤيته  يعكس  بل  شاملة،  موسوعة 
حبي  "تركت  اذ  ذايت،  منظار  من  املطروح 
للبنان يقودين بحرية مطلقة"، واصفا القاموس 
مع  وفوضوي".  "مزاجي  بانه  انجزه  الذي 
ذلك، فالكتاب ممتع فعال، للقارئ العادي كام 
التي  والحضارات  والفنون  اآلداب  يف  للمتبحر 
تعاقبت عىل لبنان، اذ ينعش ذاكرته مبواضيع 
وتيامت سقطت يف النسيان. املضحك انه بعد 
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الوطن الذي مرت عليه حضارات كثرية، فاكسبته 
المكنة  فعال.  نظريه  قل  وتعددا  وتنوعا  غنى 
لبنان زاوية خاصة يف وجدانه. هذا ما اكده حني 
كشف ان الجزء االثري اىل قلبه يف قاموسه هو 
من  لبنان.  ومدن  قرى  ببلدات  املتعلق  الجزء 
كرسوان اىل بريوت، تراه مسحورا بهذه االمكنة 
املسكونة بالتاريخ. الحنني مفردة حارضة بقوة 
ايضا. حنني غامر اىل االمكنة التي جرفتها ورشة 
االعامر. يحن نجار اىل تراموي بريوت "الطريف 
بلونيه االحمر واالبيض". يتحرس انه مل يتسن له 
بخطوطه  يسحر  كان  لكنه  الرتاموي،  استقالل 
الحديدية التي متر يف شوارع ساحة الربج قبل 

زوالها غداة الحرب. 
يورد ان الكاتب اللبناين الراحل توفيق يوسف 
هذه  احدى  منت  عىل  زوجته  اىل  تعرف  عواد 
العربات، فيام متتع الصحافيون بامتياز الركوب 
املجاين يف الدرجة االوىل. يستدعي اشباح ساحة 
بالجموع  العز، يوم كانت تنغل  الربج يف زمن 
الغفرية وال يعرف النوم طريقا اليها. كان ذلك قبل 
الحرب، يوم كانت ساحة الربج كوسموبوليتية 
"الروكيس"،  كـ  السينام  صاالت  تزنرها  شعبية 
و"شهرزاد"  و"الكريستال"  و"الريو"  و"االوبرا" 
واملقاهي  والكباريهات  والفنادق  و"الريفويل"، 
قهوة  والبوست،  روندا،  وال  ابوعفيف،  )مقهى 

القزاز...( واملكاتب. 
يستشهد نجار بالكاتب والناقد والشاعر الفرنيس 
ماكس بول فوشيه )1913ـ  1980( الذي وصف 
الساحة قائال: "يف زمن مىض، كانت ساحة الربج 
االشهر يف املدينة، كام عرفتها معرضا للخمول. 
وسط الرصيف، ميسح االحذية بكل راحة بال. 
ومن حوانيت الرشب الكثرية، يسمع احيانا لحن 
ناي متلو كافعى. وكان هناك عربات خيل. اما 
الفارهة  االملانية  او  اليوم، فالسيارات االمريكية 
تصطف بجانب االرصفة، وحبل السري ال ينقطع، 
وبسطات بيع ارشطة املوسيقى تصدح بالعربية 

وبكل اللغات...". 
عىل  القيت  ضخمة  مهمة  ان  القول  ميكن 
الصحايف،  ادوارا عدة:  يتقمص  نراه  الذي  نجار 
واالديب، واملؤرخ، والقانوين، والروايئ من اجل 
انيقة  بلغة  تفرد  كتاب  القاموس.  هذا  تقديم 
حتى  انسيابا  ينساب  سلس،  رسدي  واسلوب 
لتكاد تنتهي من صفحاته التي تربو عىل 500، 

يف جلسة قراءة واحدة. 

غالف الكتاب. 

تشكل منوذجا مضيئا للمرأة يف التاريخ اللبناين. 
كانت املرأة يف تلك الحقبة "شجاعة ومتحررة 
يف حني ان العامل العريب يحرمها اليوم حقوقها 
السياسية" وفق ما يورد.  الساحة  ويعزلها عن 
باسامء  سميت  التي  بريوت  شوارع  اىل  يصل 
تركت بصمتها يف تاريخنا الحديث. يتحدث مثال 
عن االوزاعي الذي هو اسم شارع ومسجد وكلية 
جامعية يف لبنان. اخذ الشارع اسمه من االمام 
يف  ولد  الذي  االوزاعي،  عمر  بن  الرحمن  عبد 
بعلبك عام 707 وتويف يف بريوت عام 774. امام 
استثنايئ عاش طفولته يف العوز والفقر بني البقاع 
وبريوت ودمشق. تعلم عىل يد امئة معروفني، 
ومتيز بذكائه وسعة اطالعه وزهده بامور الدنيا. 
ورسعان ما استحال احد اهم علامء عرصه، بعد 
حله سبعني الف قضية، ومساهامته الشاسعة 
يف مجال الفقه. يحىك انه هب لنجدة مسيحيي 

جبل لبنان حني تعرضوا الضطهاد العباسيني.
من االوزاعي اىل البرتون تلك املدينة الساحلية 
القدم.  يف  الضارب  بتاريخها  نجار  تسحر  التي 
يذكر انها كانت مرفأ فينيقيا، ُذكر اسمها للمرة 
االوىل يف رسائل تل العامرنة العائدة اىل النصف 
االول من القرن الرابع عرش قبل امليالد. رسائل 
مرص  فراعنة  اىل  الكنعانية  املدن  حكام  بعثها 
اللتامس املساعدة يف معركتهم ضد االموريني. 
املدينة  هذه  عليه  تربض  التاريخ  من  طبقات 
التي اكتشفت فيها نواويس يف مقربة فينيقية 
جنوب املدينة، و"استخرجت من اعامق البحار 
جرار وخواب كان الفينيقيون يستخدمونها لنقل 

الحبوب والطحني والزيت". 
ببرشي  مرورا  وبعلبك  البقاع  اىل  بيبلوس  من 
مسقط راس جربان خليل جربان، تتواىل االمكنة 
يف "قاموس" نجار لتذكرنا بالعمق التاريخي لهذا 
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اىل املايض، وتحديدا العرص الجاهيل، متخذة 
العرب  وقائع  من  تتخذ  لروايتها.  زمنا  اياه 
اذ  للروي،  االوىل وحروبهم وغزواتهم فضاء 
ارادت ان يكون عملها "تاريخا روائيا لظاهرة 
الجزيرة  منطقة  الفتها  التي  والوأد  الثأر 
العربية التي سادت قبل بزوغ فجر االسالم، 
وتحليل  التاريخي،  االنغالق  هذا  لتفكيك 
القبيل"  الذي غّلف املجتمع  الوعي  طبقات 

وفق ما جاء يف البيان التعريفي للرواية.

■ يحتوي كتاب "قصص االمثال الشعبية" )"دار 
روافد"( لالكادميي والباحث صالح الفضيل عىل 
قسم من تاريخ االمثال يف الثقافات املختلفة.  
يذهب اىل تفنيدها بني حقيقية او منسوجة، 
تبيان خصائص  جانب  اىل  او شعبية،  فصيحة 
قسام  املؤلف  خصص  كام  االمثال.  هذه 
املجتمعات  يف  الشائعة  االمثال  بني  للمقارنة 

العربية واوجه التشابه بينها.

تجعلك  طرائق  سبع  السعادة:  "مفارقات   ■
سعيدا" هو الكتاب الذي اختارته "دار التنوير" 
لنقله اىل لغة الضاد )ترجمة امين عبد الهادي(. 
واملفكر  الفيلسوف  يذهب  الكتاب  هذا  يف 
الفرنيس لوك فريي اىل تعليمنا فلسفة السعادة 
التوتر.   دائم  ومناخ  صعب  تنافيس  زمن  يف 
بينام يسهل تحديد اسباب الحزن واليأس مثل 
االصابة مبرض، او الحداد عىل محبوب فقدناه، 
او حادث يسء، يرى الكاتب انه ال ميكن التكهن 
باالشياء التي تجعل االنسان سعيدا. قد يخال ان امورا مثل املال والنجاح 
املهني واالجتامعي والحب ستجعله سعيدا، اال ان ذلك ليس مضمونا فعال. 
يأخذنا املؤلف يف رحلة داخلية ونفسية لتعّلم اكتساب السكينة وصفاء 

الرؤية التي وحدها تدخل الطأمنينة والسعادة الهادئة اىل حياة املرء.

■ عن "دار الساقي" صدر كتاب "العامل الشيعي: 
طرائق يف التقليد والحداثة" )تحرير امني صاجو، 
يناقش  دفرتي(.   وفرهاد  جيوا  شاينول  تأليف 
واملعرفية  التاريخية  واالسس  القواعد  الكتاب 
شخصيات  ويتناول  الشيعي،  باالسالم  الخاصة 
الفكرية  تقاليده  وكذلك  تكوينه،  يف  ساهمت 
والرشعية واالخالقية، ومامرساته الوالئية، وفنونه 
وعامرته، وآدابه وموقفه من السينام واملوسيقى، 

وتعابريه وتجاربه يف مجال الحداثة.

واجهة املكتبات

■ بعد ثالث سنوات عىل صدورها بالفرنسية 
انتقلت  املرموقة،  الجوائز  من  عددا  ونيلها 
عن  العربية  اىل  الحب"  عىل  "مآخذ  رواية 
"دار الفارايب". مؤلفتها نتايل ازوالي )1966( 
الفرنيس،  االديب  املشهد  يف  املعروف  الوجه 
الحب.   قوامها  مثرية  حبكة  اىل  هنا  تلجأ 
سيتابع القارئ حكاية بريينيس التي تعيش 
للرتويح عن نفسها،  انفصاال عاطفيا صعبا. 
تلجأ اىل قراءة مرسحية "بريينيس" لراسني. 
انطالقا من هذه التحفة االدبية، ستتقفى اثر راسني وحياته ونظرته 
زمنني  بني  تجمع  حبكة  الغرامية ضمن  وعالقاته  الحب  اىل  االنثوية 

ويربطهام الحب كخيط ناظم. 

■ عن "رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش"، 
للتنظيامت  املالية  "الهياكل  كتاب  صدر 
صادق  ملؤلفه  منوذجا"  العراق  ـ  االرهابية 
نرش  العراقي  والباحث  الصحايف  حسن. 
ركزت  التي  واالبحاث  املقاالت  من  عددا 
كتابه  يعد  االوسط.   الرشق  شؤون  عىل 
متويل  مصادر  باسهاب  يغطي  عمل  اول 
وسيطرة  و"داعش"  "القاعدة"  تنظيمي 
سوريا  يف  والغاز  النفط  منابع  عىل  االخري 
والعراق واتجاره بهام وباملخدرات واالسلحة، فضال عن اتجاره باآلثار. 
ونفقاته،  املالية، ومداخيله  تحركاته  واالرقام  بالوثائق  العمل  يغطي 
وانتامءات قادته واعضائه واعدادهم من كل جنسية. يف النهاية يقرتح 
منها  االجراءات  من  جملة  عرب  ومتويالته  االرهاب  ملكافحة  خططا 
التقليدية  االعالم  بوسائل  االستعانة  جانب  اىل  واالقتصادية،  االمنية 

والحديثة.

انطوان"(،  )"هاشيت  الشتاء"  "اعياد  يف   ■
جراح  حيدر  نغمة  السورية  املؤلفة  تنكأ 
الحرب من بوابة اللجوء والترشد واالنسالخ 
عن الوطن. تتجسد هذه املأساة عىل السنة 
بعدما  العمل  بطولة  يؤدين  اللوايت  النساء 
احتللن ايضا احداث روايتها السابقة "مرّة".  
يف عملها الجديد، نتعرف اىل شهيناز وراوية 
اللجوء  العيش يف مخيامت  تفاصيل  ونتابع 
من خالل هاتني املرأتني، لكن ايضا من خالل 

اصوات ووجوه كثرية تقتحم الرسد.

■ ظاهرة الثأر والوأد تسيطر عىل مناخات رواية "فجر عريب" )"الدار 
العربية للعلوم نارشون"( للمؤلفة خولة نارص املقاطي. تذهب الكاتبة 
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التغذية

الكينوا كبديل من االرز او  غالبا ما تستخدم 
لكنها  عن حبوب  عبارة  عادة  وتعترب  الربغل. 
تطبخ  البذور. عندما  نوع من  الواقع هي  يف 
يتم  ان  ايضا  ميكن  ورقيقة.  ناعمة  تصبح 
متنوعة،  واطعمة  ورقائق  دقيق  اىل  تحويلها 

مثل املعكرونة والخبز وغريهام. 
تأيت الكينوا من دول البريو وبوليفيا والتشييل. 
تنمو يف جبال االنديز )الساحل الغريب المريكا 
السنني  كانت تشكل الالف  الجنوبية(، حيث 

الغذاء الرئييس للسكان االصليني هناك. 
عن  صادر  لتقرير  وفقا  االخرية،  االونة  يف 
لالمم  التابعة  والزراعة  التغذية  منظمة 
املتحدة، ادى ارتفاع معدل الطلب عىل الكينوا 

الكينوا فوائد 
وااللياف  للربوتني  جيدا  مصدرا  الكينوا  تعترب 
تحتوي   .B6 والفيتامني  والنحاس  والحديد 
عىل نسبة ممتازة من املاغنيزيوم والفوسفور 

واملنغنيز وحمض الفوليك. 
االغذية  علوم  مجلة  يف  نرشت  مقالة  يف  ورد 
العادية  غري  الكينوا  تركيبة  ان  والزراعة، 
والتوازن االستثنايئ للربوتني والزيت والدهون، 
الدهنية  واالحامض  املعادن  اىل  اضافة 
تجعل  والفيتامينات،  االكسدة  ومضادات 
املقالة  اشارت  كام  مهمة.  غذائية  قيمة  منها 
اىل ان املكونات النباتية املوجودة يف الكينوا، 
منها الـ"فيتو اسرتوجني" )مجموعة هرمونات 
سن  العراض  كعالج  دراستها  تجري  جنسية( 
مثل  االحيان  بعض  يف  تترصف  النها  اليأس 

هرمون االسرتوجني يف الجسم.
مجلة  يف   2017 عام  اجريت  دراسة  توصلت 
بالحبوب  مقارنة  انه  اىل   Food Science
جميع  يف  الناس  عليها  يعتمد  التي  االخرى، 

باتت الكينوا، التي غالبا ما توصف بالـ"سوبرفود"، تحظى باهتامم كبري السيام بني 
تحتوي  انها  الرئييس  السبب  فيه.  والعاملني  الصحي  الغذاء  علم  االختصاصيني يف 
من جهة عىل الربوتني وااللياف والفيتامينات واملعادن املختلفة، ومن جهة اخرى 
خالية من مادة الغلوتني، ويوىص بها لالشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا خاليا 

من هذه املادة

اىل زرعها وانتاجها يف اكرث من 70 بلدا خارج 
امريكا الجنوبية. حاليا، تنمو محاصيل الكينوا 
الشاملية  وامريكا  الصني  يف  واسع  نطاق  عىل 
يف  انتاجها  تزايد  وقت  يف  والهند،  وفرنسا 

افريقيا ومنطقة الرشق االوسط.
بتعدد  تتميز  الكينوا.  من  نوع   1800 هناك 
االحمر،  اىل  االسود  اللون  من  بذورها  الوان 
االبيض، البنفسجي، الوردي، االصفر، الرمادي، 
الربتقايل واالخرض. يف الواليات املتحدة تتوافر 
عادة باللون االبيض )التقليدي( واالحمر. ويف 
حني يعترب الصنف االبيض االكرث انتشارا، فان 
الكثري من  باحتوائه عىل  يتميز  اللون االحمر 

العنارص الغذائية.

ناتالي غّرة
دائرة الشؤون الصحية

مصدر مهم للبروتين والفيتامينات واأللياف والحديد والنحاس 

الكينوا تخّفض خطر اإلصابة باألمراض املزمنة
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انحاء العامل من اجل املغذيات الكبرية، تحتوي 
توازن  وعىل  الربوتني،  من  املزيد  عىل  الكينوا 
اكرب يف االحامض االمينية االساسية. من ناحية 
التغذية، تشبه بروتني الحليب اكرث من الحبوب 
عىل  تتفوق  كام  والشعري.  والذرة  القمح  مثل 
الحبوب بكميات من االلياف الغذائية والدهون 
والفوسفور  والزنك  والحديد  والكالسيوم 

.E و Cو B6 و  B2و B1 والفيتامينات

الغذائية املكونات 
يف ما ييل محتويات التغذية لكل 100 غرام من 

الكينوا، وفقا الدارة الغذاء والدواء االمريكية:
السعرات الحرارية: 222 سعرة.

الكاربوهيدرات: 39 غراما.
الربوتني: 8 غرامات.
االلياف: 5 غرامات.
الدهون: 4 غرامات.

بروتينات كاملة يف الكينوا
كونها  شهرة  النباتات  اكرث  من  الكينوا  تعترب 
واحدة من االغذية النباتية الوحيدة التي توفر 
االحامض  جميع  وتقدم  الكاملة،  الربوتينات 
الجسم  يستطيع  ال  التي  االساسية  االمينية 
الربوتينات  تحتوي  فيام  مبفرده،  يصنعها  ان 
الكاملة عىل كل هذه االحامض مبقياس متساو 

تقريبا.
اساسية، مدرجة  امينية  احامض  تسعة  هناك 
يف املعاهد الوطنية للصحة عىل النحو التايل: 
هيستدين، ايزولوسني، ليسني، ميثيونني، فينيل 
االنني، ثريونني، تريبتوفان وفالني. عىل عكس 
جيدا  مصدرا  الكينوا  تعترب  االخرى  الحبوب 
لليسني، وفقا ملركز البحوث الزراعية والتنمية. 

لاللتهابات مضادة 
تحتوي الكينوا عىل عدد من املغذيات املضادة 
لاللتهابات، اسوة بغريها من الحبوب الكاملة. 
االلتهابات، كام  تساعد يف خفض نسبة خطر 
تساهم يف تعزيز البكترييا الصديقة يف االمعاء. 
وهو امر مهم للوقاية من السمنة وااللتهابات 

واالمراض. 

خالية من الغلوتني
ينصح اختصاصيو التغذية بوجبات خالية من 

مرض  من  يعانون  الذين  لالشخاص  الغلوتني 
 Celiacاالضطرابات الهضمية، او ما يعرف بالـ

 .disease
خالية  حمية  يتبعون  الذين  االشخاص  ميكن 
من الغلوتني ان يواجهوا صعوبة يف الحصول 
مثل  االساسية،  الغذائية  العنارص  جميع  عىل 
والثيامني،  وااللياف  والكالسيوم،  الحديد 
الفوليك،  وحمض  والنياسني،  والريبوفالفني 
كمغذيات خاصة تفتقر اليها الحمية الخالية 

من الغلوتني.
بشكل  الغلوتني  من  خالية  الكينوا  ان  ومبا 
من  الكثيفة  الحبوب  هذه  فان  طبيعي، 
الناحية الغذائية، هي الخيار االمثل لالنظمة 
نرشت  وقد  الغلوتني.  من  الخالية  الغذائية 
مجلة التغذية دراسة اشار فيها باحثون اىل انه 
الغذائية  لالنظمة  الغذايئ  الوضع  تحسني  تم 
او  الشوفان  باضافة  الغلوتني  من  الخالية 

الكينوا اىل الوجبات. 
كذلك يشري باحثون اىل ان اضافة الكينوا 
الغلوتني  من  الخالية  املنتجات  اىل 
محتواها  من  ملحوظ  بشكل  يزيد 
باملنتجات  مقارنة  البوليفينول،  من 
من  املصنوعة  الغلوتني  من  الخالية 
االرز والذرة ودقيق البطاطا. تحتوي 
الكينوا عىل  من  املصنوعة  املنتجات 
املزيد من مضادات االكسدة، مقارنة 
باملنتجات الخالية من الغلوتني. علام 
كيميائية  مواد  هي  البوليفينول  ان 
تحمي خاليا الجسم من االرضار التي 

تسببها الجذور الحرة التي تساهم يف 
تلف االنسجة يف الجسم.

تساهم يف خفض الكوليسرتول
املوجودة  الجيدة  االلياف  محتوى  يستطيع 
مستويات  خفض  يف  يساهم  ان  الكينوا  يف 
يف  االلياف  تساعد  الدم.  يف  الكوليسرتول 
العملية  هذه  تحسن  ومع  الهضم.  عملية 
الدم  من  الكوليسرتول  بسحب  الكبد  يقوم 
اليسء(.  )الكوليسرتول   LDL وتنخفض كمية
واشارت دراسة اىل ان الفرئان التي استهلكت 
تغذيتها  متت  ثم  الفروكتوز  من  عالية  نسبة 
الكوليسرتول  نسبة  انخفضت  الكينوا،  بنظام 

الضار فيها بنسبة %57.

يف  اجريت  دراسة  اشارت  اخرى،  جهة  من 
يعانون  الذين  االشخاص  ان  اىل   2017 العام 
من زيادة الوزن او السمنة، وتناولوا ما بني 25 
اىل 50 غراما من الكينوا يوميا ملدة 12 اسبوعا، 
باالمراض  االصابة  خطر  عندهم  انخفض 

الرتيغليسرييد  معدل  وكذلك  املزمنة، 
الضار،  والكوليسرتول  الدم  يف 

بنسبة %70.
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رياضة

عاشت لعبة كرة السلة منذ االنتخابات التي حصلت يف 16 كانون االول 2016 ونتجت 
منها لجنة ادارية غري متجانسة، حاال من عدم االستقرار والخالفات التي كادت تطيح 
كل مقومات اللعبة. ابرزها فشل املنتخب الوطني يف نهائيات بطولة آسيا، والخسارة 

غري املتوقعة امام املنتخب االردين يف التصفيات املؤهلة اىل كأس العامل

منذ 28 متوز املايض انقلب الوضع رأسا عىل 
االتحاد  رئاسة  حلبي  اكرم  تويل  مع  عقب 
املستقيل  للرئيس  السلة، خلفا  لكرة  اللبناين 
سلوك  اىل  السلة  كرة  عادت  اذ  كاخيا.  بيار 
مسار تصاعدي من خالل عدد من القرارات 
الثقة  اعادت  التي  املسبوقة  غري  الجريئة 
النتائج  فظهرت  واملستثمرين،  الرعاة  اىل 
االردن،  من  املنتخب  وثأر  برسعة  االيجابية 
وهزم الصني، وكاد يعود بانتصار تاريخي من 

نيوزيلندا.

عن  االتحاد  رئيس  حاورت  العام"  "االمن 
املنتخب،  وظروف  ومستقبلها  اللعبة  واقع 

رئيس االتحاد اللبناين لكرة السلة اكرم حلبي.

اىل  الرابعة  للمرة  التأهل  يف  وحظوظه 
مسابقة كأس العامل املقررة يف الصني صيف 

العام 2019.   

■ كيف تقّوم الوضع الراهن يف االتحاد؟
اتحاد  لبنان، لدينا  تاريخ  للمرة االوىل يف   □
والعبني  اختصاصيني  يضم  متضامن  فعال 
قدامى واداريني يفهمون يف اللعبة ويعملون 
تضارب  دون  ومن  مصلحة،  اي  دون  من 
الخطوط  عىل  متفقون  وهم  املصالح،  يف 
اتفاق شامل  اللعبة ضمن  لحامية  العريضة 
واالهم  واملشكالت،  املناكفات  من  باالبتعاد 

من ذلك املحاصصة.

■ ما الذي تغري منذ السبت 28  متوز املايض 
خلفا  االتحاد  رئاسة  منصب  توليك  تاريخ 

للرئيس السابق بيار كاخيا؟
والكيدية،  واملشكالت  املناكفات  توقفت   □
لالتحاد  االدارية  اللجنة  اعضاء  لدى  واصبح 
عىل  شامل  واتفاق  واضحة،  واحدة  رؤية 
برنامج عمل لخدمة كرة السلة فقط، وليس 
من  السياسة  ابعاد  وتحديدا  آخر  امر  اي 
لتأمني  الداخلية  االتحاد  شؤون  يف  التدخل 

مصالحها الخاصة وان عىل حساب اللعبة.

كان  الذي  حلبي  اكرم  يف  تغري  الذي  ما   ■
عضوا يف االتحاد واكرم حلبي الرئيس؟

اصبحت  انني  سوى  يشء  اي  يتغري  مل   □
قادرا عىل تنفيذ برنامجي الذي عىل اساسه 
ترشحت يف االنتخابات التي جرت يف كانون 
تنفيذه  صدد  يف  انا  حاليا   .2016 االول 
بحذافريه، وادعو من يريد اىل ان يتعرف عىل 
مشاريعي املستقبلية يف اتحاد كرة السلة ان 
يطلع عىل الربنامج. عىل الصعيد الشخيص مل 

اتغري بل هم تغريوا.

عقالنية  اكرث  اصبحت  انك  يعترب  البعض   ■
وديبلوماسية؟

□ كنت وال ازال محاورا واستمع اىل وجهات 
اقناعي  احد من  واذا متكن  املختلفة،  النظر 
بوجهة نظره ال اتردد يف تبنيها. اعتقد ان من 
ولديهم  حلبي  اكرم  حاربوا  الذين  هم  تغري 
تفكريه  طريقة  وعن  عنه  خاطئة  نظرة 

واسلوب عمله.

اليوم يف خط  السلة  لعبة كرة  ■ هل تسري 
تصاعدي؟

انطالقة  عىل  اليوم  نشهد  نحن  طبعا،   □
ابرزها  صعيد،  من  اكرث  عىل  للعبة  جديدة 
الذي برهن يف استحقاقني  الوطني  املنتخب 

رئيس اإلتحاد اللبناني لكرة السلة:
ُنحارب مافيا تحّكمت باإلتحاد 30 سنة
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مقال
في الطريق إلى »الصني 2019«

برهن منتخب لبنان يف كرة السلة يف آخر مباراتني له امام منتخبي الصني ونيوزيلندا 
ضمن التصفيات املؤهلة اىل نهائيات كأس العامل يف الصني صيف 2019، انه انتقل اىل 
مرحلة جديدة فنيا ومعنويا. مع التغيري الذي حصل يف ادارة االتحاد، بدأت االمور 
تأخذ منحا مختلفا، فكان اول الغيث تويل املدرب السلوفيني سلوبودان سوبوتيتش 
منصب املدير الفني خلفا للمدير الفني السابق باتريك سابا الذي قاد املنتخب اىل 

الفوز عىل سوريا واالردن والهند يف املرحلة االوىل من التصفيات.
سوبوتيتش الذي توىل تدريب فريق الريايض بريوت بني عامي 2012 و2016، واحرز 
االسلوب  وعشقه  وانضباطه  برصامته  معروف  مرات،  ثالث  الدوري  بطولة  لقب 
الدفاعي ورفضه االعتامد عىل نجم واحد، وهي امور ليست سهلة التطبيق يف لبنان. 
وهو رسعان ما ترجم وصوله ايجابيا باستدعاء احمد ابراهيم اىل تشكيلة املنتخب، 
واستعادة عيل حيدر الذي غاب عن مباراة لبنان االخرية امام سوريا بسبب خالفه مع 

املدير الفني السابق سابا.
رمبا من املبكر الحكم عىل سوبوتيتش مع املنتخب، اال ان نتائج املعسكر يف تركيا امام 
الدراماتيكية  والخسارة  الصني  الفوز عىل  ثم  والكامريون،  وتونس  املغرب  منتخبات 
امام املنتخب النيوزيلندي يف التصفيات الرسمية، اعادت اللبنانيني يف الذاكرة اىل عرص 
املدرب الرصيب دراغان راتزا الذي قاد املنتخب اىل املركز الثالث يف نهائيات بطولة آسيا 
للمنتخبات عام 2007، واظهرت املنتخب يف افضل صورة فنية له منذ سنوات طويلة.

مباراة  يف  االخرية  االسيوية  االلعاب  ذهبية  حامل  الصيني  املنتخب  اسقاط 
ماراتونية مل تنته اال بعد متديد الوقت، رفع منسوب الثقة عند اللبنانيني بقيادة 
املنتخب وبسوبوتيتش تحديدا الذي اصاب يف خياراته الفنية، خصوصا بعد تألق 
سعود  وامري  فارس  ودانيال  ماجوك  واتر  رستم  اييل  والكابنت  وحيدر  ابراهيم 

ورودريغ عقل وغريهم.
امام  اوكالند  يف  روتوروا  من  نقاط  بثالث  العودة  حلم  من  الصني جعل  عىل  الفوز 
املنتخب النيوزيلندي ليس مستحيال، فقدم املنتخب اللبناين اداء مميزا وفرض سطوته 
سمعته  دوما  تسبقه  لبلد  سفراء  خري  الالعبون  كان  دقيقة.   30 طوال  مضيفه  عىل 
وتعب  والنفسية  البدنية  الصعوبات  كل  تجاوز  من  متكنوا  حيث  الطيبة،  السلوية 
السفر، وقدموا اداء مميزا عكس الصورة الحقيقية لكرة السلة اللبنانية رغم الغياب 
يف صفوف بعض الالعبني االساسيني الذي بلغ ستة مع انضامم امري سعود اىل مجموعة 
املصابني. رغم النقص مل يستسلم لبنان اال يف الدقيقة االخرية التي شهدت انتفاضة 

اصحاب االرض »راقيص الهاكا«، فخطفوا فوزا صعبا كان يف متناول اللبنانيني.
ودقة  احيانا  قراراتهم  وعىل  الالعبني،  اداء  عىل  انعكس  الذي  االرهاق  لوال  يقينا 
تسديداتهم احيانا اخرى، لكان للنتيجة حديث آخر، خصوصا وان االرقام تظهر ان 
اللبنانيني سددوا بنسبة 59% عن الرميات الحرة )13 - 22( وهو احد العوامل التي 

كان ميكن ان تقلب املباراة.
يف املحصلة، ظهر املنتخب اللبناين املتجدد واثقا من امكاناته، يتميز بدفاع صلب، ال 
يهاب خصام، يدرك متاما اسرتاتيجيته، عىل الرغم من بعض نقاط الضعف التي ظهرت 
ان  اال  »ريباوند«.  دفاعيا  املرتدة  الكرات  والتقاط  القوس  خارج  من  التسديد  مثل 
االكيد ان نسخة سوبوتيتش املتجددة، الغنية باملواهب التي مل تكتمل بعد، واملتابعة 
من اتحاد طموح صاحب رؤية، تبدو يف مسار تصاعدي جعلت اللبنانيني يستبرشون 

خريا باستعادة امجاد طال غيابها.

نمر جبر

تجاوزه  ميكن  وال  صعب،  رقم  انه  مهمني 
بسهولة. كذلك يف العمل االداري والتخطيط 
الصحيح ملستقبل اللعبة ضمن خطة طويلة 
املنفوخ  البالون  سياسة  اعتامد  وعدم  االمد 
الذي ينفجر عند اول استحقاق جدي يف وجه 
لذلك  للمستقبل،  جيل  بناء  هدفنا  الجميع. 
الرتبوية  واملؤسسات  املدارس  من  انطلقنا 
اىل  وصوال  واالكادمييات،  بالجامعات  مرورا 

تنظيم بطوالت الفئات وبطولة املدارس.

■ اين كان الخلل يف االتحاد؟ وملاذا وصلت 
االمور يف السابق اىل حد االنهيار؟ 

□ لالسف نحارب "مافيا" تحكمت بقدرات 
االتحاد عىل مدار 30 سنة، وتغلغلت يف جميع 
مفاصل اللعبة ونخرتها وخربت وعبثت فيها. 
الخلل كان يف املحاصصة واملصالح الشخصة. 
يصل  فكان  ارضاء جامعته،  يريد  طرف  كل 
اشخاص اىل االتحاد بعيدون من اجواء كرة 
السلة، وتقترص مهمتهم عىل حامية مصالح 
ومصالحهم  مآربهم  وتنفيذ  اوصلهم  من 
مادية  مكاسب  تحقيق  اجل  من  الشخصية 
عىل حساب الكفاية، ما ادى اىل انهيار اللعبة 
السابق  يف  االتحاد  االسفل.  اىل  وانحدارها 
كان اشبه بصورة مصغرة عن الدولة وواقعها 

املؤسف واملحزن.

■ ما هو الحل؟ وهل مرشوع االنقاذ صعب؟
اعتمدنا  النهج.  تغيري  اعيننا  نصب  وضعنا   □
الوطنية يف  املنتخبات  بدءا من  معايري خاصة 
مرورا  الرجال،  ومنتخب  العمرية  الفئات  كل 
لجنة  اىل  وصوال  االتحاد  يف  العاملة  باللجان 
 140 زهاء  كلفتها  من  خفضنا  التي  املالعب 
الف دوالر يف املوسم، والتي كانت عبارة عن 
تنفيعات ملحسوبيات انطالقا من رغبة البعض 
يف تلميع صورته وتشكيل مجموعة من "الزمل". 
يتوىل  الذي  صابونجيان  جورج  الزميل  درس 
رئاسة لجنة املالعب امللفات جيدا، واعتمد يف 
خياراته عىل معايري دقيقة وسجالت، وقد اثبت 
عن كفاية ممتازة يف ادارة مباراة املنتخب امام 
الصني. علام اننا حصلنا عىل تهنئة من االتحاد 

nemer.jabre66@yahoo.comالدويل "فيبا" عىل حسن التنظيم.
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لضغوط  تعرضتم  انكم  صحيح  هل   ■
من  كثرية  جهات  من  تدخالت  وحصلت 
املالعب  لجنة  اىل  اشخاص  اعادة  اجل 

وادخال آخرين؟
نرضخ  مل  لكننا  كثرية  تدخالت  حصلت   □
ومل نرتاجع. لن نسمح الي تدخل او ضغط 
من اي جهة اىت ان يثنينا عن القيام بعملنا 
التدخل  حجم  لكن  بقناعاتنا.  والتمسك 
مدى  ابرزها  كثرية  اشياء  عىل  عيوننا  فتح 

"استقتال" البعض العودة اىل اللجنة. 

■ البعض تحدث عن هدر وسوء ادارة يف 
االتحاد يف مراحل سابقة. هل الكالم دقيق 

ام هناك مبالغة؟
□ لو تعاقبت عىل اللعبة ادارات صحيحة 
لكان  واملحسوبيات  املحاصصة  من  بعيدة 
كبري،  مايل  فائض  االتحاد  صندوق  يف 
مختلف  من  الوطنية  املنتخبات  ولكانت 
الفئات والدرجات بدورها تعيش حاال من 
الطويل  االستقرار واالستمرارية عىل املدى 
تضمن مسرية اللعبة لسنوات طويلة. لكن 
يحصل  االشخاص  خيار  كان  لالسف،  ويا 

الرضاء البعض وان عىل حساب اللعبة.

بطولة  النطالق  التحضري  يتم  كيف   ■
الدوري؟

□ عرب متابعة ادق التفاصيل ووضع برنامج 
عىل  بالعمل  كذلك  ثابتة.  ومواعيد  واضح 
اللعبة  ابقاء  بهدف  سنوية  روزنامة  وضع 
 5 لفرتة  وليس  السنة  مدار  عىل  نشطة 
لتطوير  الصحيحة  الطريقة  هذه  اشهر. 

اللعبة وجذب املستثمر واملعلن.

■ ما هي ابرز التغيريات املتوقعة واملرتقبة 
يف املوسم املقبل؟

من  متشدد  عقوبات  نظام  تحضري  يتم   □
الحق  الفلتان، مع  اجل ضبط االمور ومنع 
اللبنانية  السلة  كرة  امن  عىل  الحفاظ  يف 
وصورتها الحضارية واملحرتمة عربيا وقاريا. 
هدفنا من خالل النظام الجديد للعقوبات 
واملذهبي  الطائفي  التحريض  من  االبتعاد 

حقه  حق  صاحب  كل  واعطاء  والحزيب 
ومعاقبة املخالفني. دورنا هو حامية اللعبة 
والجمهور.  والحكام  والالعبني  والنوادي 
كل  لحامية  ومظلة  للجميع  اب  االتحاد 
القوانني  ضمن  اللعبة  فلك  يف  يدور  من 

واالنظمة املرعية االجراء.

■ بيع بطاقات الدخول اىل امللعب سيكون 
ام  نهايئ  القرار  النوادي،  مسؤولية  من 

هناك احتامل حصول تغيري؟
النوادي  وستتوىل  نهايئ  القرار   □
وامن  مبارياتها  بطاقات  بيع  مسؤولية 
االمنية،  القوى  جانب  اىل  مالعبها 
جمهوره.  مسؤولية  سيتحمل  والنادي 
الجامهري  ونطالب  نتمنى  كاتحاد  نحن 
الالعبني  احرتام  النوادي  مختلف  من 
والحفاظ  لهم  التعرض  وعدم  والحكام 

رياضة

لو كانت االدارات بعيدة 
من املحاصصة لكان في 

صندوق االتحاد فائض مالي

نعمل على روزنامة 
سنوية بهدف الحفاظ على 

نشاط اللعبة
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يتساهل  لن  االتحاد  الن  كرامتهم،  عىل 
اىل  توجه  اهانات  او  مخالفات  اي  مع 

الحكام او الالعبني او النوادي.

تركيب  عن  السابق  يف  تحدثت  كنت   ■
كامريات يف املالعب. هل سيطبق املرشوع 

هذا املوسم؟
عدد  توجيه  الناقلة  الرشكة  من  سنطلب   □
املباراة،  طوال  الجمهور  عىل  الكامريات  من 
اي  حصول  حال  يف  التسجيالت  وسنعتمد 
عقوبات  لتنفيذ  مشكالت  او  اضطرابات 
اتحادية وقانونية حتى ال نظلم كل الجمهور. 
كام سنسمح لالوالد ما دون 14 سنة بدخول 
العائالت  تشجيع  بهدف  مجانا  املالعب 

للعودة اىل حضور املباريات يف امللعب.

يف  اللبناين  املنتخب  اداء  تقّوم  كيف   ■

واملنتخب  الزوق  يف  والرياضة"  للمرسح 
يف خري. 

يف  العامل  كأس  اىل  الوصول  من  واثق   ■
صيف العام 2019؟

لتحقيق  جهد  اي  ندخر  لن  الله،  باذن   □
سيكون  تحقق  حال  يف  الذي  الحلم  هذا 
مثابة نهضة حقيقية للعبة عىل كل الصعد.

التلفزيوين  النقل  مشكلة  سلكت  هل   ■
والعقد مع رشكة "نيولوك سبورتس" طريق 

النهايئ؟ الحل 
□ املشكلة اصبحت خلفنا. الرشكة سددت 
صدد  يف  وهي  االموال،  من  كبريا  قسام 
تسديد املبلغ املتبقي. االتحاد بارش بدوره 
تسديد الحصص للنوادي واالمور تسري عىل 

الصحيحة. السكة 

املقبل  املوسم  املباريات يف  ■ هل ستنقل 
عىل محطتني مختلفتني؟

"نيولوك  رشكة  اىل  يعود  االمر  هذا   □
يف  يساهم  ما  كل  ندعم  نحن  سبورتس". 
كل  يف  ونرشها  السلة  كرة  لعبة  تعميم 

املناطق ولدى اوسع رشيحة.

بطولة  حلبي  اكرم  سيحمي  كيف   ■
الدوري من اي خطر يهددها؟

دون  من  القانون  سيطبق  االتحاد   □
االنحياز اىل اي طرف. كذلك سيعمل عىل 
اداريني  من  الخامات  وايجاد  تطويرها 

وحكام والعبني لضامن استمرارها.

■ ما هي العراقيل التي تواجهكم؟
يف  التدخل  عىل  اعتاد  من  اقتناع  عدم   □
مع  نتجاوب  لن  بأننا  االتحادي  العمل 
بني  تعاون  مثة  سمرساته.  امرار  يف  مطالبه 
ال  جيدة.  واالجواء  االتحاد  اعضاء  جميع 
سنواصل  ولكننا  الجميع  ارضاء  نستطيع 
غري  السامرسة  وسيبقى  بضمري  العمل 

راضني، وان شاء الله ننتهي منهم قريبا.
ن. ج

مباراته امام املنتخب الصيني يف التصفيات 
املؤهلة اىل بطولة العامل؟ 

الالعبون  فيها  استبسل  تاريخية  مباراة   □
ان  كام  امللعب،  يف  رجوليا  اداء  وقدموا 
ادت  صائبة  خيارات  اعتمد  الفني  الجهاز 
ستكون  املباراة  هذه  ايجابية.  نتائج  اىل 
من  السلة  كرة  انتقال  يف  اساسية  محطة 

مرحلة اىل اخرى.

الجامهريي  الحضور  تتوقع  كنت  هل   ■
الكثيف يف "مجمع نهاد نوفل"؟

دامئا  وكان  يخذلنا  مل  فالجمهور  اكيد،   □
الوطنية  بالوحدة  سعداء  كنا  املوعد.  عىل 
يشجع  وهذا  وخارجه  امللعب  داخل 
الوحيد  الفريق  هو  املنتخب  للمستقبل. 
نقطة  وهو  خلفه  اللبنانيني  يوحد  الذي 
السلة.  كرة  انطالقة  يف  االساسية  االرتكاز 
لتحقيق  العامل  اىل كأس  التأهل  نعّول عىل 

القفزة التي ستدفع باللعبة اىل االمام.

منذ  الوطني  املنتخب  تغري يف  الذي  ما   ■
املباراة امام املنتخب االردين التي فاز فيها 

لبنان بفارق نقطة؟
ان  نقول  ان  نستطيع  الظروف.  اختلفت   □
املدرب السلوفيني سلوبودان سوبوتيتش حقق 
انجازا يف غياب اربعة العبني اساسيني يف املباراة 
االوىل امام الصني، وستة العبني يف املباراة الثانية 
املنتخب  يف  الحقيقي  التغيري  نيوزيلندا.  امام 

سيظهر يف املرحلة املقبلة من التصفيات.

ان  ام  لبنان  عىل  نيوزيلندا  فازت  هل   ■
لبنان مل يحسن الحفاظ عىل تقدمه؟

اخرى  عوامل  اىل  اضافة  معا،  االثنان   □
الطويل  السفر  نتيجة  االرهاق  ابرزها 
الدقائق  يف  التقدم  استغالل  وعدم 
بعض  من  اخطاء  ايضا  ارتكبت  االخرية. 
الالعبني الذين ال يالمون عليها. الخسارة 
مرشح  منتخب  امام  نقاط   3 بفارق 
نتيجة  ليست  العامل  بطولة  لقب  الحراز 
يف  تفوز  لن  نيوزيلندا  سيئة.  او  كارثية 
نوفل  نهاد  "مجمع  يف  االياب  مباراة 
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من العام 2003 حتى العام 2018، 16 سنة من عمر جمعية بريوت ماراثون املهتمة 
بتنظيم نشاطات يف رياضة الركض، ابرزها ماراثون بريوت الدويل الذي يقام سنويا 
بالجمعيات  مقارنة  قصرية  الفرتة  هذه  واجانب.  وعرب  محليني  عدائني  مبشاركة 
والهيئات املنظمة لسباقات املاراثون العاملية. ماراثون لندن الدويل مثال انقىض عىل 

اطالقه اكرث من 35 سنة 

ماراثون بريوت الدويل الذي صنفته املنظمة 
الدولية لسباقات املاراثون )AIMS( بالسباق 
بعد  االوسط،  الرشق  منطقة  يف  منوا  االرسع 
وجيزة  فرتة  يف  استطاع  بسنتني،  انطالقه 
السباقات  خريطة  عىل  حضوره  يؤكد  ان 
االوسط  الرشق  منطقة  يف  ليس  املاراثونية، 
العامل من خالل فرض نفسه  فحسب، بل يف 
العريب  الصعيد  عىل  بارز  ريايض  كحدث 
 2010 العام  منذ  بدأ  والدويل.  واالقليمي 
العاملية  التصنيفات  ونيل  الجوائز  بحصد 
كاعرتاف مبارش من الجهة الدولية باستيفائه 

الرشوط واملواصفات الدولية.
عىل  الـ16  عامها  الجمعية  دخول  مع 
تنظيمية  نجاحات  تسجل  تزال  ال  تأسيسها، 
متتالية، وتحصد املزيد من االلقاب والجوائز 
املحلية والخارجية عىل الرغم من التحديات 

واالقليمية.  الداخلية 
عىل  الرياضية  الجمعية  هذه  قدرة  الالفت 
تنامي  صعيد  عىل  القياسية  االرقام  تسجيل 
املشاركني يف سباق املاراثون السنوي، والذي 
 47 اكرث من  املايض  العام  تجاوز عددهم يف 
كام  العامل.  حول  جنسيات   105 من  الفا 
تعزيزا   2018 لعام  السباق  نسخة  شهدت 
من  رفع  ما  والسيدات،  الرجال  عند  لالرقام 
هو  الفنية  الناحية  من  الحدث  هذا  شأن 
الربونزي  التصنيفني  سجله  يف  يحمل  الذي 
اللذين   ،2015 عام  منذ  والفيض   2010 عام 
القوى  اللعاب  الدويل  االتحاد  اصدرهام 

.)IAAF(
الريايض  الوسط  داخل  من  كثريون  يجمع 

نمر جبر

بريوت  جمعية  نجاحات  ان  عىل  وخارجه 
القيادة  مبواصفات  مبارشة  ترتبط  ماراثون 
الخليل،  مي  الجمعية  رئيسة  تجسدها  التي 
اطار  يف  حرفية  امتلك  عمل  فريق  ومعها 
العملية التنظيمية لنشاطات الجمعية والتي 
تقام عىل مدار السنة ما بني بريوت واملناطق.
حني تسأل رئيسة الجمعية هل فقد املاراثون 
االرقام  ال.  "قطعا  برسعة:  تجيب  وهجه، 
عام  مشارك  االف   6 من  نفسها.  عن  تتكلم 
العام املايض يف  الفا ركضوا يف  2003 اىل 47 
عىل  املشاركني  عدد  ليصبح  بريوت،  شوارع 
مدى 15 عاما 393 الف مشارك. حني ينطلق 
الربنامج املخصص العداد عدائني يشاركون يف 
فيه  املشاركني  42 كلم ويكون عدد  ماراثون 
قبل سنوات 80 مشاركا، ويصل اليوم اىل اكرث 
من 400 الف، 64% منهم سيدات، فال شك 

يف ان ماراثون بريوت يف حالة تصاعدية".
الخليل تحدثت اىل "االمن العام" عن تجربة 
الجمعية منذ البدايات، وذّكرت بالحلم الذي 
راودها بعد حادثة التصادم التي تعرضت لها 
العام 2001 يف اثناء مزاولتها متارين الركض، 
وكيف  خارجية  ماراثونية  ملشاركة  تحضريا 
وعزمية  "بارادة  وقالت:  الحلم،  هذا  تحقق 
ومبساعدة  الظروف،  اصعب  فيهام  عايشت 
البعض  شكك  وقت  يف  واالصدقاء،  االهل 
الـ16  السنوات  خالل  نجحت  االستمرار،  يف 
ماراثون  بريوت  رسالة  ان  واكدت  املاضية 
الرشيان  يف  نبضا  هناك  ان  طاملا  مستمرة 

ورشكاء يؤمنون معنا بهذه القضية".
تؤكد الخليل اهمية االستمرار يف تأدية هذه 

"االهم  ان  املقابل  يف  تعترب  لكنها  الرسالة، 
جعلناه  ما  وهو  االداء،  يف  التطور  هو  ايضا 
واملناعة  الخربة  اكتسبنا  حيث  اعيننا  نصب 
املاضية. يف كل سنة كنا  السنوات  عىل مدى 
مع  العالقات  يف  حضورنا  من  ونوسع  نرتقي 
والنشاطات،  الربامج  ماهية  ويف  االخرين 
البالغة  الوطن  مساحة  تجاوزنا  بحيث 
يف  مشاركتنا  عرب  مربعاً  كيلومرتا   10452
 )APM( تأسيس دوري املاراثونات االسيوية
اسيوية  دوال  يضم  بات  والذي  الصني،  يف 

عريقة مثل الصني وكوريا الجنوبية". 
اضافت: "املهم هذا العام ان الدوري االسيوي 
سوف ينطلق يف دورته الجديدة من ماراثون 
بنك  بلوم  سباق  اسم  يحمل  الذي  بريوت 
االحد  يوم  تنظيمه  واملقرر  ماراثون،  بريوت 
الثاين تحت شعار: "بريوت بيكرب  11 ترشين 
الجنوبية  كوريا  مباراثون  مرورا  فينا"،  قلبها 
ثم الصني ومن ثم العودة اىل بريوت يف العام 

."2019
تتحدث  عندما  شغفها  الخليل  تخفي  ال 
التي  ماراثون"  بريوت  "جمعية  تجربة  عن 
ومدينة،  عاملية  عاصمة  من  اكرث  اىل  حملتها 
عن  فتحدثت  هناك،  ضيفة  حلت  حيث 
تجاربها  ايضا  لها  جهات  امام  التجربة  هذه 
وفتحت  طيبة  اصداء  تركت  وقد  الناجحة، 

افاق التعاون معها.
عىل  الشهرين  يقارب  ما  اىل  بالذاكرة  تعود 
دكتوراه  شهادة  مبنحها  متثل  حدث  آخر 
مرتوبوليتان"  "كارديف  جامعة  من  فخرية 
املاراثونية  التجربة  لنجاح  تقديرا  الربيطانية، 
اللقب  هذا  ان  فاعتربت  واهميتها،  اللبنانية 
لبنان  يف  والعداءات  العدائني  كل  اىل  يعود 
جمعية  يف  والناشطني  العاملني  كل  واىل 

بريوت ماراثون.
عن ابرز الصعوبات واملعوقات التي واجهت 
وال تزال الجمعية، اكدت ان هذه املشكالت 

التحّدي في ماراثون بيروت مستمر منذ 16 سنة
الخليل: قضيتنا اإلنسانية تجاوزت حدود الوطن
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رئيسة جمعية بريوت ماراثون مي الخليل.

وال  بريوت.  ماراثون  من  عليها  تحصل  التي 
الجمعيات،  عند  االنساين  الجانب  يتوقف 
دعم  عىل  تقوم  اخرى  برامج  هناك  ان  بل 
لهم  رياضية  معدات  وتقديم  املعوزين 
وتشجيعهم عىل مامرسة الرياضة، وتسجيلهم 
مجانا يف السباق. مثة مشاريع تربعات تقدم 

اىل الالجئني والفقراء". 
سنويا  ينّشط  املاراثون  سباق  ان  واعتربت 
الدورة االقتصادية ويحرك االقتصاد، اذ "توفر 
املاراثون  وسباق  عموما  الجمعية  نشاطات 
قطاعات  تدخل  مالية  عائدات  خصوصا 
العائدات  هذه  وتقدر  االقتصادية،  الدورة 
وفق احصاءات رشكة متخصصة مبا قيمته 19 

مليون دوالر سنويا".
عن جديد السباق هذا العام، كشفت الخليل 
العسكرية  البطولة  هي  العناوين  ابرز  ان 
الجيش  يستضيفها  والتي  للامراثون  الـ50 
"سباق  فعاليات  ضمن  من  وستكون  اللبناين 
بلوم بنك بريوت ماراثون"، اضافة اىل القرية 
املاراثونية التي اقيمت العام املايض وستقام 
النهر  منطقة  يف  نفسه  املكان  يف  العام  هذا 
والتي  بريوت،  يف  الحديد  سكك  محطة  ويف 
ستضم  ايام.   4 مدى  عىل  ابوابها  ستفتح 
تعنى  ورشكات  ملؤسسات  معارض  القرية 
يف  يقام  ان  عىل  الريايض  بالشأن  وتهتم 

داخلها املركز االعالمي للسباق.
ما مييز نسخة هذه السنة من السباق ايضا، 
برنامج التدريب يف نسخته الجديدة واملنقحة 
الذي سجل رقام قياسيا من املشاركني تجاوز 
لبنانية  مناطق  من  ومشرتكة  مشرتك   500
عدة. يهدف هذا الربنامج اىل تحفيز واعداد 
املاراثون  مسافة  لركض  الشباب  املشاركني 

وهي  42.195 كيلومرتا، للمرة االوىل.
برنامج  تنظيم  الجمعية  تواصل  كذلك 
تدريب لفئة االحتياجات الخاصة، هو االول 
حيث  االوسط  الرشق  منطقة  يف  نوعه  من 
تم تقديم 22 كرسيا متحركا وفق املواصفات 
الحديثة يف العامني املاضيني اىل عدد من افراد 
الفئة، مببادرة من عضو مجلس االمناء  هذه 
الجمعية  ان  الجمعية شهرزاد رزق. علام  يف 

تسعى يف خط مواز وبالتعاون مع اتحاد 

تخليدا لذكرى مقاتل يوناني

يف العام 490 قبل امليالد، نشبت معركة ضارية بني اليونانيني والفرس يف منطقة 
ماراثون اليونانية، انترص فيها اليونانيون بعد رصاع طويل. بعد االنتصار خرج مقاتل يوناين 
يدعى فيديبيدس من منطقة ماراثون، وركض مسافة قدرت بـ40  كيلومرتا اىل مدينة اثينا 

ليخرب اهلها ان اليونانيني انترصوا عىل الفرس، لكنه تويف نتيجة التعب واالرهاق. 
الحقا، اطلق عىل السباق اسم ماراثون تخليدا لذكرى املقاتل اليوناين.

جمعيات بيروت ماراثون

تأسست جمعيات بريوت ماراثون يف 14 آب 2002 )قرار رقم 103/ش( مببادرة شخصية من 
العداءة مي الخليل التي كانت متارس رياضة الركض وتشارك يف ماراثونات عاملية. ارادت ان يحظى 

لبنان مباراثون يحمل اسم العاصمة بريوت تشّبها بعواصم اخرى مثل باريس ولندن وطوكيو. 
لسباقات  الدولية  الجمعيات  والرياضة، ومنضوية يف  الشباب  وزارة  الجمعية مرخصة من 

.)AIMS( املاراثون

لبنان،  واالمني يف  السيايس  بالوضعني  "تتصل 
املايل  الصعيد  عىل  تحديات  منهام  وتنتج 
االقتصادي  الوضع  عىل  تداعيات  يرتك  الذي 
يف شكل عام. لذا كان ال بد من التعايش مع 
هذا الوضع. عىل الرغم من ذلك حرصنا عىل 
تنظيم سباق املاراثون سنويا. يف كل سنة كنا 
هذا  لكننا  سبقتها،  التي  السنة  عن  نتاميز 
العام اضطررنا اىل الغاء سباق الشباب لعدم 
توافر الراعي الرسمي واحجام بعض الجهات 

عن تقديم املساعدات املطلوبة".
تعترب الخليل "ان سباق املاراثون ليس مجرد 

حدث ريايض بعدما تحول اىل منصة ملساعدة 
الجمعيات الخريية التي يتجاوز عددها 190 
حسومات  منحها  خالل  من  رشيكة،  جمعية 
تشكل   %25 قيمتها  التسجيل  رسوم  عىل 
ايرادات تعود اىل هذه الجمعيات لتساعدها 
الجمعيات عىل  برامجها. حصلت  تنفيذ  عىل 
ما يقارب 1.3 مليون دوالر، مبعدل 155 الف 
واحد  يوم  سباق  من  كعائدات  سنويا  دوالر 
تجري  املثال،  سبيل  عىل  املاراثون.  يوم  هو 
قلب  عمليات   6 هارت"  "بريف  جمعية 
العائدات  خالل  من  سنويا  مجانية  مفتوح 
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خطة  وضع  اىل  الهوائية،  الدراجات 
الفئة للمشاركة يف  افراد هذه  ملساعدة احد 
دورة االلعاب الباراملبية يف االلعاب االوملبية 

يف طوكيو عام 2020.
"بلوم  سباق  يف  سيشارك  الفني،  الجانب  يف 
عدد  الجارية،  للسنة  ماراثون"  بريوت  بنك 
النخبة  ذوي  من  االجانب  العدائني  من 
الواليات  يف  وبوسطن  شيكاغو  مدينتي  يف 
بوجود  سيسمح  كذلك  االمريكية.  املتحدة 
نصف  سباقي  يف  )ارانب(  للعدائني  مرافقني 
ملساعدة  خطوة  يف  واملاراثون  املاراثون 

العدائني عىل تحسني اوقاتهم.
نرش  يتم  سوف  الفت،  تقني  تطور  ويف 
املوقع  العام عىل  لسباق هذا  الفنية  النتائج 
beirutmarathon.( للجمعية  االلكرتوين 
org( فور صدورها لتكون يف متناول الجميع.

سيستمر التسجيل يف السباق حتى الخميس 
جمعية  مكاتب  يف  املقبل  االول  ترشين   25
فروع  وجميع  الحازمية،  يف  ماراثون  بريوت 
محال  فروع  وجميع  واملهجر،  لبنان  بنك 
سبينس، ومجمع ABC يف االرشفية، وجميع 

االلكرتوين  املوقع  خالل  ومن  نايك،  محال 
 .)beirutmarathon.org( للجمعية

ماراثون  بريوت  رئيسة جمعية  اخريا، شكرت 
جميع الرعاة والرشكاء يف القطاعني الحكومي 
واالمنية  العسكرية  واملؤسسات  واالهيل 
والهيئات  بريوت  وبلدية  بريوت  ومحافظة 
والنقابية  واالقتصادية  الرياضية  والقطاعات 
ومؤازرتها  دعمها  عىل  واالعالمية  والبلدية 

عىل مدار السنوات الـ16.

تلقى  الذي  بريوت  ماراثون  ان  عىل  ال خالف 
سهاما كثرية لقدرته عىل جذب االموال واخذها 
من امام رياضات اخرى، ليس بالحدث العادي. 
كل بلد يحلم بأن يكون لديه ماراثون، وتخصص 
الدولة له ميزانيات ضخمة. لبنان نجح قبل 15 
عاما يف ان يضع نفسه عىل خريطة املاراثونات 
الربونزي،  التصنيف   2012 عام  حاز  العاملية. 
التصنيف  اصبح  فهل  الفيض،   2015 وعام 

الذهبي قريب املنال ام ال يزال امرا صعبا؟

اكرث من 47 الف عداء وعداءة من 105 جنسيات شاركوا يف سباق العام املايض.

سبيريدون لويس املاراثوني االول

تحول املاراثون اىل مسابقة اساسية منذ اول العاب اوملبية اقيمت عام 1896 يف اليونان لفئة 
الذكور. كان السباق يبدأ من جرس قرية ماراثون اىل اثينا، وهي املسافة نفسها التي قطعها 

املقاتل اليوناين فيديبيدس. 
اول ميدالية ذهبية لسباق املاراثون حصل عليها العداء اليوناين سبرييدون لويس  الذي قطع 

املسافة يف ساعتني و58 دقيقة و50 ثانية. 
يف العام 1984 ادخلت اىل االلعاب االوملبية فئة االناث.
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ابطال االمن العام عىل منصة التتويج. لحظة اعالن فوز املفتش ثاين شادي نرصالله بامليدالية الذهبية.

األمن العام حصد 4 ميداليات 
في املواي تاي

)ذهبية،  ميداليات   4 القتالية  لاللعاب  العام  االمن  فريق  احرز 
فضية، برونزيتان( يف بطولة لبنان )A Classe( يف لعبة املواي تاي 
ابطال  مبشاركة  تعنايل،  يف  مول  كسكادا  مجمع  يف  اقيمت  التي 

مصنفني دوليني.
جاءت نتائج ابطال االمن العام عىل الشكل التايل: 

 91 دون  وزن  يف  نرصالله  شادي  ثاين  للمفتش  ذهبية  ميدالية   •
كيلوغراما.

• ميدالية فضية لكل من املفتش اول محمد حمود يف وزن دون 86 
كيلوغراما واملفتش اول ممتاز ساندي نادر يف وزن دون 60 كيلوغراما. 
 81 دون  وزن  يف  العلم  اندرو  ممتاز  للمفتش  برونزية  ميدالية   •

كيلوغراما. 
رئيس  البقاع،  شخصيات  من  عدد  اىل  النهائية  املباريات  حرض 
العام  لالمن  العام  املدير  بجهود  نوه  الذي  قبالوي  سامي  االتحاد 

اللواء عباس ابراهيم وشكر له تعاونه.
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املتقاطعة الكلمات 
إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com
                 الكلمات المتقاطعة 

 

 

 

 

 

 

                         

            
            
            

  

 

 
 

 

 

 

 فقٌاا

فنانة فرنسٌة راحلة غناؤها عكس حالة غرٌبة من االلم والبؤس الذٌن رافقا  -1
سلسلة جبال فً المجر  -2مدن باكستان وعاصمة البالد سابقا  اكبر –حٌاتها 

 –ٌكذب الخبر  -3من االمراض  –بحٌرة فً اوروبا بٌن سوٌسرا وفرنسا  –
ما  –لحم غٌر مطبوخ  -4اصل البناء  –نضع خلسة  –ٌُصنع من العجٌن 

من اشهر فرق الروك  -5الرفق والرقة  –ٌرسل من البضائع فً البرٌد 
متبصر  –جهاز اتصال  –لسوٌدٌة فً سبعٌنات القرن الماضً الموسٌقٌة ا

 -7لالستدراك  –خالف خشن  –هاج الدم  –لدغة  -6وصاحب رأي سدٌد 

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

عموديًاأفقيًا
-1 فنانة فرنسية راحلة غناؤها 

عكس حالة غريبة من االمل والبؤس 
الذين رافقا حياتها – اكرب مدن 

باكستان وعاصمة البالد سابقا -2 
سلسلة جبال يف املجر – بحرية يف 
اوروبا بني سويرسا وفرنسا – من 

االمراض -3 يكذب الخرب – ُيصنع 
من العجني – نضع خلسة – اصل 

البناء -4 لحم غري مطبوخ – ما 
يرسل من البضائع يف الربيد – الرفق 

والرقة -5 من اشهر فرق الروك 
املوسيقية السويدية يف سبعينات 

القرن املايض – جهاز اتصال – 
متبرص وصاحب رأي سديد -6 لدغة 

– هاج الدم – خالف خشن – 
لالستدراك -7 هالك وموت – بلدة 

لبنانية يف محافظة جبل لبنان 

-8 مقياس مساحة – من الحيوانات 
املتواجدة يف اوسرتاليا تعيش عىل 

االشجار – عائلة اديبة ايطالية 
راحلة من مواليد جزيرة رسدينيا 

-9 من مالبس النساء – رديء الطبع 
قليل االدب – عّتال بأجرة -10 رشكة 

طريان بلجيكية مفلسة – فائز عىل 
الخصم -11 الشيخ الضعيف – 

مدينة فرنسية -12 مدينة مرصية 
يف محافظة سوهاج – تقصريهام 

وتكاسلهام – صوت الطفل اذا بىك 
-13 رجل ُمطأطئ الرأس – وكالة 

انباء عربية – وكالة ابحاث الطريان 
والفضاء االمريكية -14 فقد عقله – 
من الحرشات – امر فظيع – خالف 
فارس -15 امرباطور ياباين – مدينة 

لبنانية 

-1 رئيس وزراء لبناين راحل – مدينة 
مغربية -2 راقصة لبنانية راحلة – 
طأمنينة وسالم -3 يبصق – أكّف 

وامتنع عن قول او فعل – خيوط من 
معدن ترسي فيها الكهرباء -4 منارة 

عديدة االنوار تعلق يف البيوت الكبرية 
والقصور – من االقمشة – ارس النساء 

يف الحروب -5 منخفض باالجنبية – 
خاصته وملكه – مدينة مكسيكية – برد 

-6 كالم يوجه اىل الجامهري يف مناسبة 
من املناسبات – صوت توجعهم وأملهم 
-7 دولة اوروبية – نجمع ونضم الزهور 

يف باقات – للتأوه -8 جبل بركاين يف 
ايطاليا ادت ثورته عام 79 اىل تدمري 

مدينتي بومباي وهركوالنيوم – عاصمة 
التبت مقر داالي الما رئيس التبت 

الديني – ماركة سيارات -9 بذر االرض 

– طعام الدواب -10 مدينة فرنسية 
تطل عىل البحر االبيض املتوسط 

تستضيف كل سنة مهرجانا سينامئيا – 
جانبهم ومال عنهم – مدينة بريطانية 
يف ضاحية لندن -11 ممثلة لبنانية من 
اعاملها مسلسل "رماد وملح" – اسف 
وتحرّس عىل املايض -12 رئيس وزراء 

لبناين – حقق واكمل اعامله بنجاح -13 
اصل – حرف جزم – اسم عدة رجال 
نسبوا اىل مدينة تولوز يف فرنسا من 

مشاهريهم احد قواد الحملة الصليبية 
االوىل – واظب عىل طلب فرصة العمل 
مع االستفسار -14 شهر ميالدي – اسم 
حمله عدد من ملوك فارس عرب التاريخ 

-15 ممثل ومذيع لبناين من اعامله 
مسلسل "وارشقت الشمس" – فرح 

وابتهاج  
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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

  ثل في الدائرةم
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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 8 حروف: 
من ادوات املزارع  

ابريق الري – الحاشوشة – الشاعوب 

– املجرفة – املذراة – البذور – بلطة 

– بوق – ثقب – جرار زراعي – جز 

– حصادة – حقول – حبل – خراطيم 

– خيش – زراعة – سامد – سطل 

– شوكة – صاع – طل – ظل – عصا – 

عشب – غصن – فروع – قدوم – قزمة 

– قصب – قز – كرباج – مقص الشجر 

– مرشة ماء – محراث – مكنسة – 

منشار – منجل – مياه – معول – نري 

– نكش 

الضائعة  انكهًح انضائعحالكلمة 
 
 

 ا ل ش ا ع و ب و ج د ا ظ ح و
 ف ك ز ب ا ج ب ل و و د ق ٌ ج
 ِ ز ل و ع و ل ط خ ي ش ج و ٌ
 ح ا و ظ ا ع ط ض ش ج ل ش ي ل
 ي ق ي ع ق ش ج ا ظ ع ق ز ط ش
 ع ا و و ط ي ز ل ا ق ي ز ب ا
 ا ل ء ل ز ب ب ع ش ب ا ش ك ٌ
 ز ح ا ز ج و ظ ج و ي ط ا ز خ
 ش ا و و ش ق ق ل ف و ك ٌ ض ج
 ز ش ج ذ ل ح ب ل و ز ش و ك ج
 ا و ش ب ا د ا و ض ح ج ا ل ث
 ز ش ز ل ظ ش ز ا ع ج ز و ظ ق
 ج ج و ا ق ز ا ش ٌ و ز ا ل ب
 ؼ ٌ ظ غ و ا ل و ذ ز ا ج ث ا

 
 

                                  يٍ ادواخ انًصازع  :حسوف 8انكهًح انضائعح يكوَح يٍ 
 

جساز شزاعي  –ثقة  –توق  –تهطح  –انثروز  –انًرزاج  –انًجسفح  –انطاعوب  –انحاضوضح  –اتسيق انسي        
 –طم  –غاع  –ضوكح  –سطم  –سًاد  –شزاعح  –خيص  –خساطيى  –حثم  –حقول  –حػادج  –جص  –

ضح يس –يقع انطجس  –كستاج  –قص  –قػة  –قصيح  –قدوو  –فسوع  –غػٍ  –عطة  –عػا  –ظم 
 َكص  –َيس  –يعول  –يياِ  –يُجم  –يُطاز  –يكُسح  –يحساث  –ياء 
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متفرقات

ط ل ي س ن ا او ل خ ج اھ ا ة م تر ب ض ي ة

 41 =

ب ا ج ل ا رل و ز ي تي س ر عن ل د و

 30 =

و م ي ت ي ا رر غ ن ا دخ خ ن ي وا ن و م

 29 =

ش د ا ر ند ق م ي وق ا ق و ل ا وب ھ ة ا

36 =

װװװװ
27323740

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

استعداد وعّدة السفر
كهف قديم من عصور ما قبل التاريخ في العراق في منطقة اقليم كردستان 

مكان يضيع فيه االنسان ويتّحير 
1924عملة بولندا القومية منذ عام 

العالم الماهر والطبيب الحاذق 

انهر وسواقي الماء
مضيق يفصل هايتي والدومنيكان عن بورتوريكو

صفة قائد يتقّدم الجميع

لهب النار

مدينة اسبانية تقع في منطقة استورباس تطل على بحر كانتابريا

مدينة في السويد شهيرة بجامعتها المصنفة عالميا
نسيج من الصوف ُيستعمل في صناعة االلبسة

منطقة يونانية تتكون من ستة اديرة تعتبر من اهم معالم الجذب السياحي 

              حروف مبعثرة                   

الجبان 
فرس الشاعر الجاهلي عنترة بن شداد العبسي 

رسم تفرضه الدولة على البضائع المستوردة والكماليات 

حروف مبعثرة

1-الجبان
2-فرس الشاعر الجاهيل عنرتة بن 

شداد العبيس 
3-رسم تفرضه الدولة عىل البضائع 

املستوردة والكامليات
4-انهر وسواقي املاء

هايتي  يفصل  5-مضيق 
والدومنيكان عن بورتوريكو

6-لهب النار
شهرية  السويد  يف  7-مدينة 

بجامعتها املصنفة عامليا
يف  ُيستعمل  الصوف  من  8-نسيج 

صناعة االلبسة
تتكون من ستة  يونانية  9-منطقة 

اديرة تعترب من اهم معامل الجذب 
السياحي  

10-صفة قائد يتقّدم الجميع
تقع يف منطقة  اسبانية  11-مدينة 
استورباس تطل عىل بحر كانتابريا

12-استعداد وعّدة السفر
13-كهف قديم من عصور ما قبل 
التاريخ يف العراق يف منطقة اقليم 

كردستان
االنسان  فيه  يضيع  14-مكان 

ويتّحري
القومية منذ عام  15-عملة بولندا 

1924
16-العامل املاهر والطبيب الحاذق

أسماء من التاريخ
19 513 210 614 311 715 412 816

صيدالين ومنجم فرنيس )1503-1566( نرش 
مجموعة من النبؤات يف كتاب عّمت شهرته انحاء 

العامل. كتب معظم االحداث عىل شكل رباعيات 
غري مفهومة

 4+1+10+11+12+6+15+16 =  عاصمة اوروبية
3+14+7+13+8 =  جزيرة مرصية يف البحر االحمر

5+9+1 =  عتاب
16+2 =  نوتة موسيقية

حدث يف مثل هذا الشهر 

تتويج   :610 االول  ترشين 
االمرباطور البيزنطي هرقل. 

كريستوف   :1492 االول  ترشين 
كولومبوس يكتشف امريكا.

تأسيس   :1919 االول  ترشين 
الهولندية  امللكية  الطريان  رشكة 
رشكات  اقدم  من  تعترب  التي 

الطريان يف العامل.

تفجري   :1952 االول  ترشين 
قبالة  بريطانية  ذرية  قنبلة  اول 
سواحل اوسرتاليا.                                      

معلومات عامة
الحيوانات  اضخم  من  الفيل  يعد 
امتار   4 اىل  ارتفاعه  يصل  الربية، 
لديه  كيلوغرام.   7000 اىل  ووزنه 
مبشاعر  يتأثر  ذيك  مميزة.  سامت 
تولد  كاالنسان.  والحزن  الفرح 
لها  تظهر  ثم  اسنان  بال  الفيلة 
الزمن،  مع  تسقط  لبنية  اسنان 
الدامئة.  االسنان  منها  بدال  وتظهر 
الفيل  دغفل.  صغريها  ُيسمى 
حاسة  مقابل  يف  النظر  ضعيف 

سمع قوية جدا. 

طرائف
والدتها  عىل  تلح  الطفلة  بقيت 
ان توصلها اىل املدرسة بالسيارة، 
ملاذا  باآليت:  تتحجج  األم  وكانت 

جعل لنا الله قدمني؟  
ذات يوم جاءت الطفلة بالجواب 
قدمني  الله  لنا  جعل  الشايف: 
واخرى  الوقود  لدواسة  واحدة 

للمكابح.

اقوال مأثورة
 "يف النهاية ليس عدد السنوات يف 
يف  الحياة  بل  املهمة،  هي  حياتك 

سنوات عمرك".
)ابراهام لنكولن (

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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 SU DO KU SU DO KU

حلول العدد60 

عموديا
-1 ابراهيم باشا -2 الوتسو – حلول -3 مرمر – لبناين -4 شياومي – 
سيكا -5 يس – رسوم – كوبرنيك -6 ميت – نف – نادبات -7 اليف 
– نرنو ــ فا -8 طمع – هم – ناي – داعب -9 عرمرم – رهن -10 او 
– سامت الدخول -11 مدريد – سد – مسار -12 رق – نديم لطيف 

-13 باح – يدك – وتر -14 ادرانو – جمل -15 سامح انور – وج 

افقيا
-1 املشري – طعام -2 باريس – منرود -3 روما – عم -4 اتروريا – رقي 
-5 هس – مستلهم – درباس -6 يوليو – يم – قادم -7 منف – رمس 

– حرا -8 بحنس – نهادن – اح -9 االيك – نانت – دينا -10 شون 
كونري – اميدون -11 اليابان – السمك -12 ردود – دال – جر -13 

نب – الخرطوم -14 يافع – يتلو -15 كتاب الجفر 

حل كلمات متقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 زعفران -2 دهمج -3 السكو 

-4 جوشن -5 الوراق -6 مثال 
-7 سافا -8 رشود -9 ادناور -10 
اسرتجاع -11 شنغن -12 فداحة 

-13 كاتنغا -14 ميسم -15 
دودان -16 قريحة 

امليجور جيمس جبارة

اطلب العلم ولو يف الصني

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
جواز السفر

 SU DO KU SU DO KU

6 5 2 3 8
3 5

9 7
8 9 5 3 2
7 6

2 6 9
6 4

7 8 5
1

Sudoku مستوى صعب 

1 2 7
7 1 6 9
6 2 3 1 8

3 8 6 7
6 5 7 4 3

4 5 8
9 2 3 4 6

3 5
8 1 4 9 5

Sudoku مستوى سهل

5 4 1 9
2 6 8

6 7 2 5
2 4 9
1 6 3 7

7 2 9
5 7 9

6 2
8 4

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

4 3 2 5 8 9 1 6 7
6 7 5 4 1 3 9 2 8
8 1 9 7 6 2 4 3 5
2 5 6 8 4 7 3 9 1
3 9 1 2 5 6 8 7 4
7 4 8 3 9 1 6 5 2
9 2 7 1 3 8 5 4 6
5 8 3 6 7 4 2 1 9
1 6 4 9 2 5 7 8 3

Sudoku حل مستوى صعب 

3 8 2 1 9 7 5 4 6
5 6 9 4 8 3 1 2 7
4 1 7 6 2 5 3 9 8
7 2 8 3 5 6 4 1 9
1 3 5 7 4 9 8 6 2
6 9 4 8 1 2 7 5 3
2 5 3 9 7 1 6 8 4
8 7 1 2 6 4 9 3 5
9 4 6 5 3 8 2 7 1

Sudoku حل مستوى وسط

7 6 2 3 5 1 8 9 4
3 9 1 4 8 7 2 6 5
5 4 8 9 6 2 3 1 7
6 1 3 8 9 5 4 7 2
9 2 5 7 3 4 1 8 6
4 8 7 1 2 6 9 5 3
8 3 6 2 7 9 5 4 1
1 7 9 5 4 3 6 2 8
2 5 4 6 1 8 7 3 9

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.  
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انتهت  منذ  الدولة  مسار  ان  القول  مغاالة  ليس 
بها  ثقتهم  اللبنانيني  افقد   ،1990 العام  يف  االحداث 
واقع   به. هذا  يحلمون  كانوا  التي  املؤسسايت  وبادائها 
تبرص  مل  الثقة هذه  معالجة  ان  طاملا  بالخري  ُينبىء  ال 
النور، وهناك خوف من تراجع معدالتها، واصبح حرياً 
يحتملون  عادوا  ما  املواطنني  الن  املبادرة  باملسؤولني 

التأخري، وهم يأملون يف ما وعدهم به رئيس البالد. 
الوزارات  تنربي  اال  االن  اىل  مفهوما  وال  معقوال  ليس 
املعنية  واملؤسسات العامة يف معالجة قضايا الناس، وقد 
اضحت قاتلة اذا ما استمرت عىل حالها، وكل من موقع 

مسؤولياته وعدم رمي التقصري عىل "العهد الحايل". 
واسبابه  العديدة  مربراته  له  املوروث  الثقة  فقدان 
الحياتية  بامللفات  يتعلق   ما  يف  خصوصا  املوضوعية، 
احشاء  رسطاناتها  ترضب  التي  والنفايات  املياه  مثل 
يزداد عدد ضحاياها  التي  املرورية  السالمة  اللبنانيني، 
وارتفاع معدالت البطالة...، بالتوازي مع الحديث عن 
طارئة  ليست  انها  العلم  مع  مقبلة.  اقتصادية  ازمات 
وتغريت  بحبوحة  يف  نعيش  كنا  كأننا  ساعتها،  بنت  او 

االن االحوال.
من  السياسية  الطبقة  العفاء  مربر  من  ليس 
ال  انها  طاملا  االمور،  مآل  عن  الجسيمة  مسؤولياتها 
ينخفض  التي  املراوحة يف سجاالتها  مربع  تخرج من 
الشخصنة،  ارتفاع  مقابل  يف  السياسة  منسوب  فيها 
يف  التقصري  او  الرأي  او  التقدير  يف  الخطأ  واعتبار 
الوظيفة  ان  العلم  مع  عيبا،  ليس  االمور   معالجة 
السياسية الي موقع هي، بالتعريف يف علم االجتامع 
ربح  مقابل  يف  الخسارة  قبول  عىل  مترين  السيايس، 

الدولة، وهذا ما ليس موجودا عندنا.
"ارتجاالت"  اليه االمور يف االونة االخرية  اسوأ ما آلت 
امنية  شؤونا  تتناول  ـ  التعبري  صح  اذا  ـ  صحافية 
وعسكرية بالغة الحساسية، لكن بكثري من االستسهال 
والتبسيط. ذلك ان بعض االقاويل التي ال يجد اصحابها 
التعيينات  مادة يقدمونها، تتضمن توصيفات لقرارات 
والتشكيالت الدورية التي تطاول املؤسسات العسكرية 
"مقرب  ذاك  او  الضابط  هذا  بأن  والقول  واالمنية، 

ما  يقولون  اذ  هؤالء  عمرو".  من  "بعيد  او  زيد"  من 
او  معلوماتهم،  مبصادر  "البوح"  عن  ميتنعون  يقولون، 
وقد  الخرب،  اليها  نسبوا  او  عليها  قاسوا  التي  املعايري 
نسوا او تناسوا مضمون القسم عندما يتخرج الضباط 
ايديهم:  رافعني  يرددون  وهم  الحربية   الكلية  من 
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بواجبي كامال حفاظا عىل 

علم بالدي وذودا عن وطني لبنان".
يكفي ان يدرك اصحاب هذه التوصيفات اهمية هذا 
الضابط  هذا  تصنيف  عن  ليتوقفوا  وقدسيته  القسم 
هكذا  وان  سيام  الوطنية،  املعايري  خارج  من  ذاك  او 
ارتجاالت مل تعد مقترصة فقط عىل الجيش واملؤسسات 
االمنية، بل صارت من االستسهاالت التي يتم اسقاطها 
او  الدستوري  البناء  ذاك  او  القضايئ  الجسم  عىل هذا 
يدرون  ال  كانوا  ان  ذلك،  يفعلون  والذين  االقتصادي. 
يدرون  كانوا  وان  مصيبة،  فتلك  فيه  يتسببون  مبا 
ويفعلون، فاملصيبة اعظم واشد وطأة خصوصا يف ظل 

ظروف البلد الحالية والبالغة الحساسية. 
الحديث  يف  السهولة  تلك  هو  املخاوف  من  يزيد  وما 
اساس  عىل  املراكز  بعض  يف  امُلعينني  تنسيب  عن 
اقرتابهم او ابتعادهم من هذا املوقع او ذاك، متناسني 
يحملون  امنا  املؤسسات،  سائر  يف  العسكريني،  كل  ان 
دمهم عىل اكفهم، وان عيشهم ونومهم يكون مضبوطا 

عىل ايقاع حامية الوطن وشعبه. 
عن  وتحييدها  واالمنية،  العسكرية  املؤسسات  حامية 
مسؤولية  من  يبقيان  الداخلية،  وتفاعالتها  السياسة 
الجميع، وان نجاحهام يرتجم يف الدرجة االوىل يف توفري 
اعطاء  الثانية  الدرجة  ويف  البالد،  يف  واالستقرار  االمن 
القيمة  كبرية  معان  من  يحتوي  وما  الَقَسم  مضمون 
ومن  للوطن  الوالء  ميني  اقسموا  َمن  يستحقها  التي 

ضحوا من اجله.  

"اإلرتجال" وخطورته

رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل
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