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سفير نيجيريا:
نتعاون ولبنان 

في مسائل الهجرة

اللواء عّباس إبراهيم:
الفساد خطٌر على اللبنانيني 



في هذا العدد

يأمل اللبنانيون يف اليوبيل املايس لذكرى االستقالل، ان تستعاد يف هذا العهد بهجة االحتفال بالعيد، بعدما شعروا 
برتاجع الفرح املتأيت نتيجة تضخم معدالت الرتدي واالحباط التي يحاول البعض البناء عليهام. يف وقت ينتطر فيه 
املواطن قيام حكومته الجديدة بالعمل عىل كل املستويات من اجل بناء دولة حديثة، وردم  الهوة التي تتسع 
داخل القاعدة االجتامعية املنهكة، بعدما اجتاح البؤس يف املايض وال يزال يوميات اللبنانيني يف كل املجاالت وبال 

اي استثناءات. يف حال الفشل فإن هذا البؤس سينمو برسعة قياسية من دون ضوابط تحد من اندفاعته.
االستقالل يف معناه الحقيقي هو الشعور بالكرامة واالستقرار. هذا الشعور بالتحديد هو اكرث ما يطلبه اللبناين، وهو 
يشاهد ويعيش يوميا تداعي البنيان السيايس جراء االرتطامات غري املربرة، وكذلك جراء ضمور بنيان املؤسسات 
وضعفها بازاء وحش الفساد الذي ينهش يف كل االمكنة، وما عاد ينفع املناداة مبكافحته، بقدر ما ان املطلوب 
بفعالية اعالن الحرب عليه ايا تكن االكالف، واولها االستثامرات الطائفية البغيضة التي يف ظاللها نشأ وترعرع وَكرُب.
مل يسبق لدولة ان تعادلت وتوازت فيها قوى الفساد عىل حساب املكونات االجتامعية وبرىض االخرية وموافقتها، 
بالقدر الذي يحصل يف لبنان. فليس لعاقل ان يفهم، او حتى يربر، سكوت اللبنانيني وتقاعسهم لتقويم االعوجاجات 

التي سادت حياتهم اقتصاديا واجتامعيا وصحيا وتربويا وبيئيا.
االستقالل الفعيل يكون متى كانت االدارة حديثة ومستقلة عن التسلط وتكريس االزالم، بدال من اعطاء املواطنني 
خدماتهم التي هي حق لهم. ومتى كان املوظف محكوما بالقانون ال بهيبة هذا او ذاك. ومتى كان املوظف ايضا 
حر الضمري، وينظر ويتعاطى مع طالب الخدمة كمواطن مثله له حقوق يف موازاة الواجبات التي يفرتض اداؤها 

باقتناع وسالسة، هي اساسا جوهر العقد االجتامعي بني املواطن والدولة.
االستقالل يكون فعليا عندما يكون الوطن يتمتع، اىل سيادته عىل اراضيه، بسيادة قوانينه واستمراريتها ووحدانية 

معايريها عىل الجميع، وليس باالستثناءات التي تفّصل عىل قياس هذه الحالة او تلك.
الضغط واالبتزاز  القضاة  القضاء مستقال استقالال حقيقيا مينع عن  اعتزاز عندما يكون  االستقالل يصبح مدعاة 
والتهويل. القضاء العادل وحده يضمن الحقوق للدولة وعليها. كام يضمن الحقوق لالفراد وعليهم. ويكون مدعاة 
التعليمي املجاين محل رعاية واهتامم وليس حقال للتصويب عليه لصالح االرساليات  النظام  فخر عندما يكون 
املستشفيات،  مداخل  عند  املعاناة  مشاهد  من  اليومية  االخبار  تخلو  عندما  حقيقيا  ويكون  الخاص.  والتعليم 
والهواء  املياه  جراء  الرسطانية  باالمراض  املوت  من  الناس  لحياة  صونا  خاصة  عناية  محل  البيئة  تكون  وعندما 

امللوثني، وجراء النفايات التي صارت تتسابق اكوامها مع تالل لبنان التي كانت خرضاء ذات مرة.
الرتاب اللبناين كله ُروي بالدماء ذودا عن لبنان الذي منذ كان، ومنذ فجر التاريخ يشهد احتالالت متعاقبة، لكنه 
استطاع ان ينترص دوما وابدا لتوافر رشوط الحد االدىن للكرامة االنسانية. لكن ما آل اليه البلد صار يستدعي 

الخوف وليس القلق فحسب.
املستويات  بها عىل كل  ُوِعدوا  التي  املشاريع  انجازات  تحقيق  اىل  االيام  يتطلعون يف هذه  اللبنانيني  ان  الحق، 

االقتصادية واالمنائية والخدماتية، ليعود لبنان منارة الرشق ومركز حوار الحضارات. 
عندها فقط يستحق الشعب فرح االستقالل بعد التضحيات العظيمة والكبرية التي قدمها الجيش والقوى االمنية 
يف وجه االرهاب، ومن قبله وبعده يف وجه االحتالل االرسائييل الذي ال يزال رابضا عىل تالل كفرشوبا ومزارع شبعا، 

ناهيك بعرشات النقاط الحدودية عند الخط االزرق مع فلسطني املحتلة. 
فليتعاون الجميع العطاء اللبنانيني حقهم يف الفرح والعيش بكرامة بني سائر االمم.

"االمن العام"

كي يكون اإلستقالل ناجزا
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رئيس التحرير املسؤول
العميد منري عقيقي

مجلة شهرية 
تصدر عن املديرية العامة لألمن العام

مثن النسخة  3000 ل. ل.
االشرتاك السنوي  لألفراد  150،000 ل.ل.

للمؤسسات 300،000 ل.ل. 

رئيس شعبة مجلة االمن العام
 املالزم اإلداري حسام حيدر

majallasection@gmail.com الربيد االلكرتوين
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املبنى رقم 1، قبالة قرص العدل، بريوت
هاتف: 01/425303

 01/425777 ext:1599 :فاكس

موقع املديرية العامة لألمن العام
www.general-security.gov.lb

twitter@DGSG_Security
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االفتتاحّية

املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

قرار  اثر  اللبنانيون  ابداه  الذي  والعام  االيجايب  التفاعل 
املنتسبني  بعض  احالة  اخريا  العام  لالمن  العامة  املديرية 
جدا،  محمود  امر  هو  فساد  بتهم  التحقيق  اىل  اليها 
التوقف  ينبغي  ما  لكن  عناية وتقدير شديدين.  وموضع 
عنده لتعيني وجهة الصواب يف مكافحة الفساد، هو اعتبار 
تاريخ  ويف  عموما،  لبنان  تاريخ  يف  سابقة  كأنه  ما حصل 
املديرية خصوصا. يف حني ان وقائع االمور غري ذلك متاما. 
متت  عرشات  من  جزء  التحقيق  اىل  احيل  الذي  البعض 

احالتهم اىل القضاء املختص منذ عام 2012.

آنذاك كان االقليم برمته يضج بارتدادات الثورات والحروب 
انه،  حينها  العام  االمن  واعلن  ارجائه،  يف  اندلعت  التي 
بكل  سيقوم  العام،  املشهد  يلف  الذي  السواد  كل  رغم 
وعىل  القانون  به  ناطها  التي  وادواره  ومهامته  واجباته 
يف  اندفع  واللوجستية.  واالمنية  االدارية  املستويات  كل 
تطبيق خططه القصرية واملتوسطة االجل، وكان ان حقق 
اهدافه وفقا الرفع معايري الشفافية والنزاهة. آنذاك ايضا 
اعلنت املديرية العامة لالمن العام انه لن يكون يف عداده 
فاسدون وال مفسدون، ولن يكون فيه من يخون القسم 

العسكري ويلّوث رشف رفاقه ويطعن شعبه.  

باالستدالل  قراءته  ان  اال  ايجابيته،  عىل  التفاعل،  هذا 
املعاكس تقطع بحجم وكّم ونوع التعطش عند اللبنانيني 
اىل  والحزبية  العصبية  وانتامءاتهم  ميولهم  اختالف  عىل 
محاربة الفساد. كام يدل داللة بالغة وحاسمة عىل بلوغ 
التعبري ـ حدا صار الزما معه  ـ اذا صح  الوطني"  "اليأس 

اعالن حرب ال هوادة فيها عىل الفساد، واّن كانت حوارضه 
مسار  حصيلة  الحايل  فالوضع  يستظلها.  التي  والعناوين 
تراكمي تم السكوت عنه حينا، والتغايض عنه احيانا، ما 
بدا معه ان احدا مل يعد يقيم للدولة وزنا او اعتبارا، وال 

حتى للبلد برمته.
وسائل  عرب  اليومي  الرصاخ  ومعه  التفاعل،  هذا  ان  كام 
التواصل االجتامعي ومنصاته، يحسم بتحول الهّم املعييش 
عىل  متقدما  اوال  وحلوله  اللبنانيني  عند  واالقتصادي 

السياسة بعناوينها الصغرية والكبرية عىل حد سواء. 

السؤال االساس الذي رصده االمن العام يف حملة التفاعل 
ويف  البلد  يف  استرشى  الذي  للفساد  حدا  يضع  َمن  كان: 

شتى القطاعات واالتجاهات؟ 
"ملال  تسميته  ميكن  ما  عكس  التعبريات  بعض  كان  اذا 
جراء  البلد  اليها  آل  التي  السياسية  الحال  من  سياسيا" 
للناس،  املعييش  الشأن  اهملت  داخلية  مناكفات 
واندفعت انحدارا يف مسار تدن معه الخطاب السيايس 
حد االبتذال والشتم، ما خلق حاال من الفوىض السياسية 
تقاطعت  التوجهات  غالبية  فإن  العارمة،  واالجتامعية 
الفساد  ضد  فيها  هوادة  ال  حرب  اطالق  وجوب  عند 
اهمية  عند  كذلك  واملرتيش.  الرايش  وضد  والفاسدين، 
تقاسمها  ملنع  مؤسسات  من  تبقى  ما  الحفاظ عىل  بدء 
مواردها،  ونهب  استنزاف  بهدف  اقطاعات  وتكريسها 
تنعكس  مل  الذي  العام  الدين  حجم  وقف  ووجوب 
البنى  مستوى  وعىل  الواقع  ارض  عىل  شيئا  ضخامته 

انواعها ومسمياتها.  التحتية والخدمات بسائر 

معه  يجدي  يعد  مل  ومؤسسات،  شعبا  بلبنان،  حل  ما 
السجعية  والكليشيهات  واالرتجال  التبسيط  نفعا 
مسؤولية  هو  البلد  عليه  صار  ما  ان  ذلك  واالنشائية. 
جدية  آليات  عن  للبحث  ومحكومني،  حكاما  الجميع، 
هذا  الكامل.  االنهيار  دون  تحول  ورسيعة  وفاعلة 
العمل يفرتض اول ما يفرتض املساواة بني ملفات النفط 
مع  بالتوازي  والنفايات،  واملاء  والكهرباء  واالتصاالت 
املشاكل االجتامعية من معيشية وبطالة وأجور وضامن 
امنا  اولوية  وجعلها  االوىل  تقديم  ألن  وتعليم،  صحي 
حال  اىل  لبنان  تنقل  جدية  باصالحات  اهتامما  يعكس 
سائر  وقد خاضت  يريدونه.  انهم  الجميع  يقول  افضل 
االنتخابات  واالجتامعية  السياسية  والكيانات  القوى 
النيابية تحت شعار االصالح ومحاربة الفساد ومعالجة 

القضايا الحياتية مبسؤولية وجدية.

القفز  عدم  ينبغي  متالحقة  عقود  مدى  عىل  حصل  ما 
فوقه، اذا ما كان املراد فعليا قيام نظام محاسبة وشفافية 
يكون انجازا عصيا عىل كل نوابض الفساد وكتله الراجحة 
النظام  عىل  طارئا  ليس  الفساد  ان  صحيح  اآلن.  اىل 
بل  لبنان،  حرصا  اصاب  مرض  هو  او  اللبناين،  السيايس 
يف  لكن  معنى.  من  للكلمة  ما  بكل  عاملية  مشكلة  انه 
سائر الدول تقام معايري للشفافية وتتم مراجعتها دوريا 
وتشديد آلياتها، مبا يضمن معدالت نزاهة وشفافية عالية 
وحساسة جدا. اما يف لبنان فإن الفساد استفحل وتحول 
استعصاء يف مقابل ضمور هيبة هيئات الرقابة واملحاسبة 
اللبنانيني  وحضورها، ويف سياق مسار متامد تحت نظر 

عىل  وصار  تطييفه  جرى  بل  ال  ومبعرفتهم.  ورعايتهم 
شاكلة الصيغة الطائفية املقيتة "ستة وستة مكرر"، فصار 

البعض يرتبص ببعض ليتعادلوا يف الفساد.

ومستوياته،  الراهن،  الفساد  وقائع  اىل  النظرة  تصويب 
واخريا  اوال  اليه  النظر  من خالل  بنيوية  معضلة  وتحَوله 
ال  الذي  الرشط  هو  واللبنانيني،  لبنان  عىل  هائل  كخطر 
عندها  يجتمع  ان  يجب  التي  الرضورة  وهو  عنه.  غنى 
الجميع، واعالن الحرب عليه ومكافحته بالتوازي مع تلك 
التي تخاض ضد االرهاب والتجسس حفاظا عىل  الحرب 
السيادة الوطنية. فمحاربة الفساد يجب ان ال تقل قيمة 
واهمية واندفاعا عن الحروب الوطنية دفاعا عن اللبنانيني 

وسيادة االرايض اللبنانية ووحدتها.

ما من حضارة انهارت وضاعت اال كان الفساد هو الفاعل 
عىل  الحرب  مبارشة.  مسؤولية  واملسؤول  واالخري  االول 
الفساد ال ميكن ابدا استسهال رشوطها، وان توهم انجازها 
فقط مبرسوم، او بقرار او قانون، هو مجرد وهم ليس من 
الصواب بيشء االعتقاد به. فالشفافية ال تقوم وال تستقيم 
معيارا اال بتعاون وثيق بني املؤسسات الدستورية، وتحت 
الترشيعية  والنصوص  الرقابية  والهيئات  القوانني  سقف 
مسؤولية  تقع  عام  وطني  وعي  مع  وبالتوازي  الحديثة، 
تحت  الربملان  قبة  دخلت  التي  القوى  كل  عىل  تكوينه 
جحيم  يف  سقط  حيث  من  ونهوضه  لبنان  قيام  شعار 
الفساد، فكان ما كان من "يأس وطني" عام يهدد لبنان 

كله وال يستثني احدا.

الفساد ومفاعيله
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استطاع  بعدما  الخارج،  اتجاه  يف  الديبلومايس  حراكه  انطالقته  منذ  العهد  كثف 
احداث  يف  نجح  املطروحة.  االساسية  القضايا  حول  موحد  لبناين  موقف  تثبيت 
اخرتاق نوعي يف اكرث من موقع دويل واقليمي ملصلحة لبنان، مكرسا املوقف اللبناين 

الخارجي السيادي املستقل الذي يعمل للمصلحة اللبنانية اوال واخريا

الديبلومايس عملية ترفيه  مل يكن الحراك 
او انفعال غري مبني عىل خطة. لذا  ذهب 
العهد برئاسة الرئيس العامد ميشال عون 
اىل خطوات عملية كبرية، كان ابرزها ربط 
خالل  من  االم  بالوطن  مبارشة  االنتشار 
ستتواصل،  االغرتابية  للطاقة  مؤمترات 
يف  لبنان  جعل  ديبلومايس  حراك  وقيادة 
موقع املبادر، فارضا موقفه ووجهة نظره 
يف قضايا اساسية ابرزها ما يتصل بالنازحني 
وصوال  الفلسطينيني،  والالجئني  السوريني 
لبنان  دعم  حول  العامل  جمع  اعادة  اىل 
من خالل سلسلة مؤمترات امثرت قرارات 
مستشار  عنه  تحدث  ما  هذا  مهمة. 
الوزير  الدويل  للتعاون  الجمهورية  رئيس 
لـ"االمن  بوصعب  الياس  والنائب  السابق 
الديبلوماسية  االجندة  متناوال  العام"، 
عمر  من  سنتني  انقضاء  بعد  الرئاسية 
ويف  االساسية  االولويات  محددا  العهد، 
وعودة  االقتصادي  االستقرار  طليعتها 

النازحني ومنع التوطني.

السياسة  يف  االبرز  االنجاز  هو  ما   ■
الخارجية يف خالل سنتني من عمر العهد؟

داخيل  شقني:  من  االكرب  االنجاز   □
الذي  هو  الخارجي  الشق  وخارجي. 
مع  تواصلهم  واعادة  باملغرتبني  يتعلق 
ترجم  وهذا  البعض.  بعضهم  ومع  لبنان، 
وزارة  عقدتها  التي  املؤمترات  خالل  من 
ويف  لبنان  داخل  يف  للمغرتبني  الخارجية 
جدا.  متقدمة  خطوة  وهذه  الخارج، 
السياسة  تكريس  يف  متثل  الداخيل  الشق 
والسيادية.  املستقلة  الخارجية  اللبنانية 
مضت  التي  الفرتة  يف  انه  الواضح  ومن 

سنتان من عمر العهد... ماذا عن السياسة الخارجية؟
بوصعب: عون واجه ديبلوماسيًا بميزان من ذهب

جربان  واملغرتبني  الخارجية  وزير  برهن 
تعرب  عندما  اللبنانية  الدولة  ان  باسيل 
واملحافل  املؤمترات  يف  الوزارة  عنها 
مجردة  وقراراتها  مواقفها  كانت  الدولية، 
من  ونابعة  خارجي،  ضغط  اي  من 
سيادية  قرارات  وهي  اللبنانية.  املصلحة 
العامد  اساسها  عىل  واعتىل  العهد  كرسها 
بها  ونادى  الرئاسة  سدة  عون  ميشال 
يف  واضحا  كان  االمر  هذا  مسريته.  طيلة 
واما  الوزارة  عرب  اما  الخارجية،  مواقفه 
واملؤمترات  املتحدة  االمم  يف  مبارشة 
الدولية واالقليمية والعربية ويف الزيارات 
لبنان  ان  واثبت  بها،  قام  التي  الخارجية 
لبنان  سياسة  اليه  بالنسبة  مستقل.  بلد 
اوال  لبنان  مصلحة  من  تنبع  الخارجية 

واخريا، وليست ملصلحة اي احد آخر.

لعبته  الذي  الدور  اهمية  عن  ماذا   ■
السنتني  خالل  يف  اللبنانية  الديبلوماسية 

املنرصمتني؟
الدور  اهمية  لكن  عدة.  ازمات  مرت   □
عرب  الخارجية  السياسة  لعبته  الذي 
رئيس  كرسها  التي  اللبنانية  الديبلوماسية 
الجمهورية يف الدرجة االوىل، النه املعني 
دويل.  وتعاون  خارجي  تفاهم  بأي  االول 
الجمهورية  رئيس  لعبه  الذي  الدور 
هذه  خالل  مرت  التي  االزمات  كل  يف 
عىل  االمني  الوضع  من  بدءا  املرحلة، 
الذي  الدور  اىل  وصوال  الرشقية،  الحدود 
اللواء  العام  املدير  عرب  العام  االمن  لعبه 
التفاوض الستعادة من  ابراهيم يف  عباس 
استعدناه من الجنود اللبنانيني واملدنيني، 
موضوع  يف  سوريا  مع  التواصل  او 

النازحني واملعابر االمنة وكل النتائج التي 
الحدود  تكريس  اىل  اليها،  التوصل  تم 
وفلسطني  لبنان  بني  شأنها  يف  املختلف 
رئيس  اتخذها  التي  املواقف  املحتلة. كل 
امللفات  هذه  خصوص  يف  الجمهورية 
لكنه  بحجمه،  الصغري  لبنان  ان  اظهرت 
قوي بفعله، الننا مررنا يف ازمة كادت ان 
وجود  خالل  يف  ديبلوماسية  اىل  تتحول 
اىل  السعودية، وصوال  يف  الحكومة  رئيس 
تضع  ان  حاولت  التي  الدولية  املواقف 
البعض  بعضهم  بني  خالف  يف  اللبنانيني 
من  وغريها  باملقاومة  تتصل  امور  يف 
يديرها  كان  املواجهة  هذه  كل  امللفات. 
رئيس الجمهورية مبيزان من ذهب. ادارة 
هذه امللفات خارجيا اعطت لبنان املوقع 
الذي  القوي  العهد  هو  وهذا  القوي. 

نتحدث عنه الذي يرتجم مبواقف كهذه.

الديبلومايس  الدور  احياء  اعيد  هل   ■
الخارج  يف  البعثات  خالل  من  اللبناين 

بعدما عانت من جمود طويل؟
الذي  الجهد  ان  امر مؤكد. قلت  □ هذا 
عرب  الديبلوماسية  البعثات  مع  بذل 
وزارة الخارجية، واملؤمترات التي عقدت، 
تتحرك  الديبلوماسية  البعثات  جعلت 
من  لبنان  يف  هناك  الن  العمل  وتبارش 
بالتايل املطلوب ان  يتابع ويراقب عملنا. 
البعثات  استنفرت  نتائج.  ونعطي  نعمل 
موجودة  تكن  مل  بحامسة  الديبلوماسية 
من قبل، وبدأ العمل الن املحاسبة بدأت. 
الفارق بني من يعمل ومن ال يعمل صار 

واضحا.

■ شكلت مؤمترات الطاقة االغرتابية نقلة 
للتواصل  العهد  مقاربة  كيفية  يف  نوعية 
هذه  تحقق  هل  اللبناين.  االنتشار  مع 

املؤمترات مبتغاها الوطني؟
□ هذه املؤمترات اسست ليشء كبري جدا 

يف  منو  اىل  تؤدي  للبنان،  حقيقية  ولطاقة 
مع  التواصل  اعادة  واىل  اللبناين  االقتصاد 
بلدان  يف  االقتصاد  يف  الفاعلني  اللبنانيني 
وان  لبنان،  يستثمروا يف  ان  قرروا  اخرى. 
وهذه  البعض،  بعضهم  مع  يتواصلوا 
للبنانيني  كبرية  نتائج  اعطت  املؤمترات 
بحيث  لبنان  يف  هم  وملن  لبنان  خارج 

استفاد لبنان من هذا الوصل والتواصل.

للبنان  صار  انه  القول  نستطيع  هل   ■
لويب اغرتايب نتيجة هذه املؤمترات للطاقة 

االغرتابية؟
انه صار لدينا نواب للويب، ويف  □ االكيد 
بلدان اللويب اقوى من بلدان اخرى. املهم 
عىل  ووضع  كهذا  لويب  تأسيس  تم  انه 
ان نكمل  اال  الصحيحة، وما علينا  السكة 
به ليكرب ويشمل الجميع مبا فيه مصلحة 

االنتشار ولبنان.

■ قام رئيس الجمهورية بسلسلة زيارات 
اي  اىل  دول شقيقة وصديقة.  اىل  رسمية 
موقف  الخارج  افهام  من  متكن  مدى 
امللفات  مختلف  من  نظره  ووجهة  لبنان 

املطروحة؟

انتقد  احدا  نسمع  مل  االن  حتى   □
املوالني  من  الجمهورية،  لرئيس  خطابا 
مرة  من  اكرث  شهدنا  بل  ال  املعارضني.  او 
الذي  الجمهورية  رئيس  بخطاب  اشادات 
مختلفة.  منابر  من  الخارج  اىل  به  يتوجه 
من  بعيدا  وطنيا  يتحدث  انه  السبب 
ويعرّب  واملذهبية،  والطائفية  الحزبية 
ما  وهذا  اللبناين،  املوقف  حقيقة  عن 
دفع الجميع اىل االشادة بخطابات رئيس 
او  قمة  كل  بعد  ومواقفه  الجمهورية 

مؤمتر او زيارة خارجية.

عرب  او  الرئاسية  الديبلوماسية  هل   ■
عىل  لبنان  وضع  اعادت  الخارجية  وزارة 
وهل  العاملية،  الديبلوماسية  الخريطة 
صار ينظر اىل لبنان كدولة صاحبة موقف 

مستقل وليست دولة تابعة؟
الدول.  من  كثري  مع  تحقق  االمر  □ هذا 
مثة دول مل نزل نعمل معها لتغيري النظرة 
من  انطالقا  معه  والتعاطي  لبنان  اىل 
نظرتها  تغري  ان  عليها  لذا  الفاعل.  دوره 
اليه وتحرتم الدولة اللبنانية اكرث مام كان 

الوضع يف السابق.

واجهتها  صعوبات  من  هل   ■
سنتني  خالل  يف  اللبنانية  الديبلوماسية 

من العهد؟
□ من دون شك، الننا نواجه ديبلوماسية 
صهيوين  لويب  من  مدعومة  معادية 
اماكن  يف  ونواجه  مواجهتنا،  يف  يقف 
ضد  هم  من  مختلفة  والسباب  مختلفة 
اىل  الدخول  السهل  من  ليس  لبنان. 
للجهد  كبري  غياب  بعد  الغريب  املجتمع 
يبذل،  ان  يفرتض  كان  الذي  الديبلومايس 
وحدة  هناك  تكون  عندما  خصوصا 
موقف لبناين حول القضايا املطروحة وما 
يجب ان يتخذ يف شأنها. ما نشهده اليوم 
تكريس  استطاع  الجمهورية  رئيس  ان 
فعمدت  املواقف،  عىل  االجامع  هذا 
هذه  تنفيذ  اىل  اللبنانية  الديبلوماسية 
سهال  ليس  انه  اىل  االشارة  مع  املواقف. 
جهة  او  معني  بلد  وموقف  رأي  تغيري 
معينة من مواضيع مطروحة. لكننا بدأنا 
التي  االزمات  وان  مهام،  فرقا  نحدث 
رأسها  وعىل  وطأتها  تحت  لبنان  وقع 
باقتناع  مقرونة  السوريني،  النازحني  ازمة 
التي  الدولية  واملنظامت  الدويل  املجتمع 
حل  لكيفية  لبنان  اقتناع  مع  تتناقض 
الديبلوماسية  استطاعت  النازحني.  ازمة 
من  تغري  ان  املتواصلة  بالجهود  اللبنانية 
مقاربة  لسبل  ورؤيتهم  هؤالء  مفهوم 
احراجهم  اىل  وصوال  النازحني،  ملف 
تغيري  اىل  دفعهم  ما  معينة  مواضع  يف 
اللبنانية  الديبلوماسية  وصلت  مواقفهم. 

اىل مرحلة متقدمة يف مواجهة العدو 

الملف
داود رمال

aborami20@hotmail.com

مستشار رئيس الجمهورية للتعاون الدويل الوزير السابق النائب الياس بوصعب.

مؤتمرات الطاقة
االغترابية ستستمر ولها 

دور كبير جدا

االجندة الديبلوماسية 
ستركز على االولوية 

االقتصادية 
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االهم هو حل ازمة 
النازحني ومحاربة اي فكرة 

للتوطني

لبنان انتصر بديبلوماسيته 
على العدو عبر مواقف 

واضحة وشفافة 

الرئيس عون 
اثبت ان 

سياسة لبنان 
الخارجية تنبع 

من مصلحة 
الوطن اوال 

واخريا.

الرئيس  خاطب  عندما  االرسائييل. 
بالحقائق  العامل  عون  ميشال  العامد 
املتحدة، عمد رئيس  االمم  من عىل منرب 
عن  ومزاعم  اكاذيب  اىل  العدو  وزراء 
كأنه  املطار  قرب  صواريخ  ملنصات  صور 
الديبلوماسية  فسارعت  ما.  رضبة  يربر 
اىل  باسيل،  الوزير  رأسها  وعىل  اللبنانية 
جمع  خالل  من  بامتياز  ناجح  تحرك 
والذهاب  العاملي  واالعالم  الديبلوماسيني 
معهم اىل املكان املزعوم، كاشفا بالتحرك 
وبالصوت  املجردة  وبالعني  امليداين 
والصورة كذب ادعاءات العدو االرسائييل 
ان  العاملي. ملسنا كيف  العام  الرأي  امام 
تصعيده،  يف  يكمل  مل  االرسائييل  العدو 
املوضوع  هذا  عن  الحديث  خف  بل  ال 
انترص  لبنان  ان  السبب  كيانه.  يف 
واضحة  مواقف  عرب  عليه  بديبلوماسيته 
وهذا  يكذب،  العدو  ان  واثبتنا  وشفافة، 
التي حققت  اللبنانية  للديبلوماسية  نرص 

الهدف املطلوب.

ديبلوماسية  لبنان  تاريخ  يف  نشهد  مل   ■
متحركة كام هي حاليا. هل سيستمر هذا 

الزخم يف املرحلة املقبلة؟
□ اعتقد ان من الصعوبة مبكان الرتاجع 
ما  المر  نؤسس  عندما  النه  الخلف،  اىل 
العهد  فان  بسهولة،  ويسري  فيه  وننجح 
الزخم  من  املزيد  اتجاه  يف  ذاهب 

الدولية،  الساحة  عىل  الفاعل  والحضور 
ولن يقبل بالعودة اىل اتجاه معاكس.

االجندة  عناوين  ابرز  هي  ما   ■
للسنة  ومحطاتها  الرئاسية  الديبلوماسية 

الثالثة من العهد؟
□ سرتكز االجندة الديبلوماسية عىل االولوية 
يف  االقتصادي  االستقرار  لتكريس  االقتصادية 
التي  الدولية  املؤمتر  نتائج  وتفعيل  لبنان، 
ومساعدة  لبنان  دعم  حول  اجامعا  حققت 
السيادة  تثبيت  ومواصلة  اللبناين،  االقتصاد 
سنظهر  اللبناين.  القرار  واستقاللية  اللبنانية 
من  جزء  اللبنانية  الديبلوماسية  ان  دامئا 
بارضنا  الطامع  االرسائييل  العدو  مقاومة 
ومياهنا ونفطنا وغازنا، والدور االهم هو حل 
السوريني  النازحني  يف  املتمثلة  االكرب  االزمة 
الفلسطينيني  لتوطني  فكرة  اي  ومحاربة 
ان  وسنجد  لبنان.  يف  السوريني  ابقاء  او 
الديبلوماسية اللبنانية سرتكز بقوة عىل هذه 

العناوين يف املرحلة املقبلة.

Tabaris - Beirut, 
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كثرية هي العناوين التي يعمل العهد عىل انجازها، السيام ما يتصل منها بالسياسة 
الداخلية، مستندا اىل مد شعبي آمن به، وهو ضنني بأن يكون عىل قدر االمال املعلقة 
عليه، خصوصا يف االصالح ومحاربة الفساد، وصوال اىل بناء دولة املؤسسات والقانون

الداخلية  السياسة  تحقق عىل صعيد  ما  ابرز 
العامد  الرئيس  عهد  عمر  من  سنتني  خالل 
ميشال عون، انجاز قانون انتخاب منبثق من 
االنتخابات  واجراء  الطائف،  دستور  ميثاقية 
النيابية وفقه، مع اجندة العهد للسنة املقبلة 
وهي  مبارشة  الجمهورية  رئيس  التي حددها 

االقتصاد. 
هذه املواضيع كانت محور لقاء "االمن العام" 
الجمهورية  لرئيس  الرئيسية  املستشارة  مع 
تهمل  ال  التي  الهاشم  عون  مرياي  السيدة 
تفصيال ولو صغريا، اميانا منها بالرتابط بني كل 
امللفات، مع تركيز اكرب عىل امللف االقتصادي 
الضاغط الذي يشكل عبئا متزايدا يثقل كاهل 

اللبنانيني. 
والنها "عقل الرئيس"، ال تهدأ، والصورة شديدة 
املؤسسات  تعمل  ان  املهم  امامها.  الوضوح 
كل  تنفيذ  امللزم  التنفيذي  بركنيها  الدستورية 
عىل  املؤمتن  والترشيعي  والقرارات،  القوانني 
الترشيع واملراقبة واملحاسبة بالزخم املطلوب، 
وعمل املجلس النيايب الجديد يبرش بالخري يف 
الجديدة عىل قدر  الحكومة  ان تكون  انتظار 
التي  التحديات، وتذهب اىل معالجة امللفات 
طال انتظارها. وهي متفائلة بالقادم من االيام.

االنجاز  هو  ما  العهد.  عمر  من  سنتان   ■
السيايس االبرز عىل الصعيد الداخيل؟

□ ليس هناك اهم من انجاز قانون االنتخاب 
باملعنى السيايس العميق.

■ هل اجراء االنتخابات وفق القانون النسبي 
شكل تحوال عىل الصعيد السيايس الداخيل؟

□ من دون شك احدث تحوال. لكن مفاعيله 
النيايب  واملجلس  تظهر.  ليك  وقت  اىل  تحتاج 
اللجان  نحل.  بخلية  اشبه  ونسمع  نتابع  كام 

سنتان من عمر العهد... ماذا عن السياسة الداخلية؟
ميراي الهاشم: األبرز قانون اإلنتخاب وفق ميثاقية الطائف

تجتمع يوميا، والقوانني تدرس وتناقش. وهذا 
دليل عافية. لكن نقطة الضعف هي يف تطبيق 
القوانني. لذلك علينا االنتقال من مرحلة اصدار 
تطبيقها، وهذه مسؤولية  اىل مرحلة  القوانني 
نيايب 60% من  لدينا مجلس  اليوم  الحكومة. 
اعضائه من الوجوه الجديدة، والفئة العمرية 
للمجلس النيايب صُغرت عرش سنوات، واملعدل 
الوسطي العامر النواب 55 سنة. وهذا معدل 
مشجع مع دخول الشباب اىل الندوة الربملانية.

■ هل من خطوات عملية يف سياق الحفاظ 
عىل مقومات الوطن اللبناين البنيوية وصوال اىل 

الدولة املدنية الشاملة؟
اذا  هل  هو  نفسه  يفرض  الذي  السؤال   □
من  ستلغى  النصوص  من  الطائفية  الغاء  تم 
النفوس؟ هذا االمر مرتبط مبا يجب ان نطبقه 
عرب املامرسة، اي يف امكاننا ان منارس شعائرنا 
الدينية وكل الطقوس املرافقة لها، وان يكون 
اسس  عىل  الوطن  يف  الرشيك  مع  التعاطي 
مدين،  اجتامعي  عقد  عىل  مبنية  انسانية 
ديني  نص  لديك  يكون  قد  اوضح  وبشكل 
مدين  نص  لديك  يكون  وقد  مدنيا،  ومتارس 
ومتارس طائفيا ومذهبيا وفئويا اىل اقىص حد. 
اما ان تكون فئويا او ال تكون. الفئوية طائفية 
وبالجندرة وبالطبقية. وبالتايل االنسان اما هو 
فئوي او غري فئوي، هذا االمر مرتبط بالسياسة 
ان  صحيح  الحكومة.  تنتهجها  التي  العامة 
شعبية  ارادة  من  منبثق  الجمهورية  رئيس 
واسعة، وكتلة نيابية كبرية تخوله حيازة كتلة 
عاتق  تقع عىل  املسؤولية  لكن  وازنة،  وزارية 
الوزارية،  خياراتهم  يف  السياسيني  االفرقاء  كل 
ومن ثم يف طريقة ادارة التعيينات يف االدارات 
االشخاص  هؤالء  الن  اللبنانية،  واملؤسسات 
مبا  وطنيا  او  فئويا  اما  سيامرسون  الذين  هم 

يشكلون من منوذج. بني شخص من طائفتي 
ميارس بفئوية ويؤذيني، وآخر من طائفة اخرى 
ميارس خارج الطائفية من الطبيعي ان اذهب 
اىل من يعاملني وفق انسانيتي. هذه املامرسة 
تلغي الطائفية من النفوس وال يعود من قيمة 
لوجودها يف النصوص. بالتايل معالجة املشكلة 
الطائفية مرتبطة باداء املسؤولني السيام الوزراء 

واملدراء يف االدارات واملؤسسات العامة.

■ من اهداف العهد اقرار الالمركزية االدارية. 
اين اصبح هذا املرشوع؟

املجلس  يف  يدرس  قانون  مرشوع  يزال  ال   □
النيايب. 

من  الثالثة  السنة  يف  تطبيقه  سنشهد  ■ هل 
العهد؟

□ يجب ان يتم ذلك. الالمركزية االدارية تحتاج 
اىل دراسة وتعّمق، خصوصا مع انتخاب مجلس 

نيايب ميتلك رشعيته وقانونيته الكاملتني.

هل  شاملة  اقتصادية  خطة  وضع  جرى   ■
سنشهد تنفيذها؟

□ هي رؤية اقتصادية متكاملة وليست شاملة، 
الن احدا ال يستطيع ادعاء الشمولية. اردنا يف 
خالل ستة اشهر وضع رؤية متكاملة، هدفها 
القطاعات  عىل  تركز  لذلك  عمل.  فرص  خلق 
التي تؤمن اكرب نسبة من فرص العمل، وحصل 
وتم  قطاعا،  لعرشين  معمق  وتشخيص  درس 
تأمني  عىل  قدرة  االكرث  قطاعات  ستة  اختيار 
السنوات  خالل  عمل  فرص  واكرث  منو  ارسع 
وخرجت   ،2025 العام  اىل  اي  املقبلة،  السبع 
الرؤية االقتصادية مبئة وستني مبادرة من اجل 
ان تحفز عىل خلق فرص عمل يف كل قطاع. 
استكامل  من  الحقة  مرحلة  يف  مينع  ال  وهذا 

هذه الرؤية االقتصادية يف القطاعات االخرى.

■ ماذا عن تأمني الكهرباء، الحفاظ عىل املياه، 
يف  االرساع  البحرية،  البرتولية  الرثوة  استثامر 

الملف
داود رمال

aborami20@hotmail.com

رخيصة،  باسعار  الرسيعة  االتصاالت  توفري 
خطة النقل وشبكة الطرقات، وصوال اىل تأمني 

االعتامدات الالزمة النهاء ملف املهجرين؟
اليه  آلت  ما  تحديد  املخولة  الجهة  لست   □
االمور يف هذه امللفات. لكن لدى العهد ارادة 
القطاعات،  لكل هذه  الحلول  ايجاد  صلبة يف 
والتي تحّول بعضها اىل ازمة وطنية، كام ازمة 
معنيون  الجميع  االزمات.  وبقية  النازحني 
السيام  املشكالت  لهذه  الحلول  بايجاد 
العام.  الدين  ثلث  يف  تسببت  التي  الكهرباء 
ان  يف  جرأة  من  بد  ال  لكن  سهل،  االنتقاد 
الحر  الوطني  التيار  للحقيقة.  االنسان  يشهد 
وزارات  وتسلم  الحكومات  اىل  دخل  عندما 
هو الوحيد الذي وضع اسرتاتيجيات وطرحها 
والرد،  لالخذ  وخضعت  الوزراء،  مجلس  عىل 
اىل  انتقلنا  حني  شأنها.  يف  قرارات  وصدرت 
مرحلة التطبيق، وهذه املرحلة شهدت ازمات 
املشاريع  ان  اىل  املواطن  تطمنئ  ال  وعراقيل، 
التنفيذ،  عرب  النور  ستبرص  واملائية  الكهربائية 
الطاقة  صعيد  عىل  املوضوعة  واالسرتاتيجيات 
الخرباء  كل  واالتصاالت  والكهرباء  واملياه 
من  االنسب  انها  عىل  يوافقون  واالستشاريني 
لكن  للبنانيني.  االنسب  الخدمة  تأمني  ناحية 
ويالالسف مل نستطع بعد االنتقال اىل مرحلة 
هو  الجميع  امام  الكبري  التحدي  التطبيق. 
الحسابات  عن  والتعايل  التنفيذ  عىل  القدرة 

الضيقة من اجل املصلحة العامة. هل نستطيع 
هو  هذا  الوطني؟  الصعيد  عىل  الثقة  بناء 
التحدي االساس. رئيس الجمهورية بشخصيته 
االقدر عىل لعب هذا الدور الذي بارشه منذ 

اعتالئه سدة الرئاسة.

■ ماذا عن ملف الفساد والسبيل اىل وضع حد 
لهذه اآلفة؟

اىل  اوصلتنا  لبنان  عاشها  التي  الفوىض   □
هناك  كان  العام 2005  والفساد. حتى  الهدر 
وكان  اللبنانية،  االرايض  لبناين عىل  غري  جيش 
بعد  السوري.  عىل  يعّلق  يحصل  يشء  كل 
خروج الجيش السوري من لبنان بدأت تظهر 
ليست  املسألة  ان  علام  اوضح،  بشكل  االمور 
مرتبطة بالسوري فقط. تأخرنا يف اقرار قانون 

اي  نظام.  الي  القاعدة  يعترب  الذي  االنتخاب 
االنتخاب  قانون  كان  اذا  العامل  يف  جمهورية 
فيها غري عادل وغري متكافئ ويؤدي اىل نظام 
نعيش  كنا  التي  الفوىض  حالة  اي  سوي،  غري 
هو  الطائف  يف  اصالحي  بند  اول  ظلها.  يف 
قانون انتخاب نسبي عىل اساس املحافظة بعد 
اعادة النظر يف التقسيامت االدارية، مبا معناه 
قانون انتخاب نسبي عىل دوائر متوسطة. االن 
بدأنا تطبيق الطائف مبيثاقيته، وعىل املجلس 
النيايب ان يلعب دوره الترشيعي. االهم لعب 
تحفيز  القادر عىل  الوحيد  كونه  الرقايب  دوره 
الحكومة والوزراء لتطبيق القوانني الن املساءلة 

يف انتظارهم من النواب.

■ هل من خطط يف اطار مرشوع بناء الدولة 
والقضاء  واملؤسسات  السياسة  يف  لالصالح 

واالعالم والرتبية؟
□ هناك املبادئ التي ارساها رئيس الجمهورية، 
هذه  لكن  سيايس.  حزب  من  منبثقا  كونه 
الذي  التكتل  يف  تناقش  بتفاصيلها  املواضيع 
لديه موقف من كل عنوان من العناوين. االهم 
هو االصالح السيايس. لكن يف يومنا الحارض ويف 
ان  يف  صعوبة  هناك  االقتصادي،  الوضع  ظل 
نركز يف مخاطبة الجمهور عىل مواضيع سياسية 
اكرث منها امنائية. لذلك سنعمل بالتوازي عىل 
جهد  يف  ونحن  امللحة،  االساسية  العناوين 

دؤوب عىل هذا الصعيد.

املستوى  عىل  السياسية  االجندة  عن  ماذا   ■
الداخيل للسنة الثالثة من العهد؟

□ توجهت بالسؤال ذاته اىل رئيس الجمهورية، 
وكان جوابه االقتصاد ثم االقتصاد ثم االقتصاد 
ثم االقتصاد. االولوية للسنوات االربع املقبلة 
هي االقتصاد، الن اعادة بنائه تحتاج اىل جهد 
الريعي  االقتصاد  من  االنتقال  خصوصا  كبري، 
االستقالل  يؤمن  الذي  املنتج  االقتصاد  اىل 
االقتصادي للبنان. مجلس الوزراء هو املسؤول 
ونقدية.  مالية  اقتصادية  سياسة  وضع  عن 
مثة فرق بني سياسة تثبيت سعر رصف اللرية 
بناء عىل توجهات  لبنان  التي يطبقها مرصف 
الحكومة، وبني السياسة االقتصادية التي تجعل 
من االقتصاد الوطني اقتصادا منتجا وال يعود 

تحت رحمة احد.

معالجة املشكلة الطائفية 
مرتبطة باداء املسؤولني

اولوية رئيس الجمهورية 
للسنوات االربع املقبلة 

هي االقتصاد

مستشارة رئيس الجمهورية السيدة مرياي عون الهاشم. 
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يف 31 ترشين االول املايض حلت الذكرى الثانية النتخاب العامد ميشال عون رئيسا 
الرئايس. وهو  الشغور  بعد 29 شهرا من  بعبدا  ابواب قرص  ففتحت  للجمهورية، 
موعد فرض اعادة قراءة وتقويم للتطورات التي شهدتها البالد يف العامني املاضيني 

اللذين يشكالن الثلث االول من والية رئيس الجمهورية 

انجازات  يف  قراءة  من  بد  ال  كان  هنا  من 
التي شهدتها، بعدما  الفرتة والتطورات  هذه 
الدولية  الخريطة  عىل  موقعه  لبنان  استعاد 
التي  واالمنية  العسكرية  االنجازات  بفعل 
عون  ميشال  العامد  انتخاب  منذ  تحققت 
عىل  التوافق  ظل  يف  للجمهورية،  رئيسا 
الدولة  الدارة  االساسية  السياسية  القرارات 
مستوى  عىل  السيام  ومؤسساتها،  ومرافقها 

االجهزة العسكرية واالمنية. 
املتقاعد  العميد  حاورت  العام"  "االمن 
االنجازات  عىل  الضوء  اللقاء  نادر  ايب  شارل 
من  االول  الثلث  يف  واالمنية  العسكرية 
العامة  املديرية  بدور  نوه  انه  علام  الوالية. 
عباس  اللواء  العام  ومديرها  العام  لالمن 
ابراهيم يف التكامل بني االمن داخل الساحة 

اللبنانية ومع االمن خارجها.

العسكرية  االجهزة  ان  يقول  من  مثة   ■
للقوات  االعىل  القائد  افتقدت  التي  واالمنية 
الرئايس، نجحت يف  املسلحة يف فرتة الشغور 
الذي  فام  واالستقرار.  وضامن  السلم  حامية 

تغري بعد انتخاب الرئيس عون؟
التوافق  نتيجة  انه  القول  ميكن  بداية،   □
من  املكونة  السلطة  اركان  بني  املعقول 
تم  اللبنانيني،  السياسيني  االطراف  مختلف 
للجمهورية،  رئيسا  عون  العامد  انتخاب 
املطلوب  االدن  الحد  ذلك  عرب  وليتحقق 
الدارة  السياسية  القرارات  عىل  التوافق  من 
ومؤسساتها  االساسية  ومرافقها  الدولة 
الجيش  مؤسسة  طليعتها  ويف  الرسمية، 
االمنية  املؤسسات  وكل  العسكرية  واالجهزة 
االخرى. هذه املؤسسات التي افتقدت طيلة 
للقوات  االعىل  القائد  الرئايس  الشغور  فرتة 

إنجازات الثلث األول من الوالية عسكريًا وأمنيًا
األمن اللبناني نتاج منظومة متكاملة

عن  وبدوره  بقراراته  يعرّب  والذي  املسلحة، 
اللبناين،  النسيج  مكونات  غالبية  اجامع 
شخصيته  ويف  فخامته  موقع  يف  وجدت 
املميزة، الحلقة االساسية التي كانت تنقصها 
وتبحث عنها، ليك تستطيع ان ترتجم قدراتها 
والتزامها دورها وواجبها. فنجحت يف حامية 
ها  واالستقرار.  االمن  وضامن  االهيل  السلم 
سنتني  مرور  بعد  اليوم،  يعيش  لبنان  هو 
استقرارا  الجمهورية،  رئيس  انتخاب  عىل 
التي  بالفرتة  مقارنة  اوال  مسبوق،  غري  امنيا 
مبعظم  مقارنة  وثانيا  االنتخاب،  سبقت 

الدول املحيطة به.

واالستقرار  االمن  مستوى  اىل  تنظر  كيف   ■
يعيشه  ما  عكس  عىل  لبنان  يف  املتوافر 
التي  والعوامل  الظروف  هي  وما  جريانه؟ 

ساهمت يف ذلك؟
االمن،  املتفوق من  املستوى  ما مييز هذا   □
االجهزة  التزام  يجمع  متكامل  امن  انه  هو 
مع  وقدرتها،  وكفايتها  والعسكرية  االمنية 
فال  املرشذم.   غري  املوحد  السيايس   القرار 
خالف اليوم بني اركان السلطة عىل اولويات 
واهدافه  االمن  معطيات  او  مفهوم  او 
اذ  مهمة.  نقطة  وهذه  االخطار،  ومكامن 
طاملا كان الخالف عىل مفهوم موحد ملكامن 
الخطر عىل الدولة عامال سلبيا يف ضياع قرار 
السلطة. ال شك يف ان مثة عوامل ومعطيات 
ساهمت يف هذا االستقرار االمني، ويف عودة 
استعادته  مع  لبنان،  اىل  الداخيل  التوازن 
واملقبول،  املعقول  بالشكل  الخارجي  دوره 
ضغوط  من  سابقا  عان  ما  ظل  يف  خصوصا 
ميكن  العوامل  وهذه  معروفة،  وصعوبات 

تلخيصها يف اآليت:

الحدود  كامل  مسك  هو  االول  العامل   •
وتحرير كل الجغرافيا اللبنانية من االرهابيني، 
فجر  عملية  بعد  واكتملت  تحققت  والتي 
املعركة  هذه  يف  الجيش  حقق  وقد  الجرود، 
والعسكرية  امليدانية  بنتائجه  مهام  انتصارا 
عام  بشكل  للدولة  قدمه  مبا  وايضا  واالمنية، 
والسيادة  املفقود  الدور  استعادة  عىل صعيد 
والرشعية  املعنوية  املكانة  وتثبيت  املزعزعة 
بالنسبة اىل املجتمع الدويل. كان الفتا موقف 
كرئيس  اوال  املعركة،  هذه  يف  الرئيس  فخامة 
وتبنيها  ادارتها  يف  اساسيا  دورا  لعب  للبالد 
وتحصينها عىل الصعيدين الداخيل والخارجي. 
وثانيا كقائد اعىل للقوات املسلحة. فقد تابع 
مبارشة،  الجيش  قيادة  عمليات  غرفة  من 
حيث  مراحلها،  بكل  العسكرية  مناورتها 
اعطى توجيهاته العسكرية القيمة بشكل عام 
كقائد جيش سابق، وساهم واشرتك مع قيادة 
الخاصة  التفصيلية  االوامر  متابعة  يف  الجيش 

باملعركة عىل االرض.
• العامل الثاين الذي حقق هذه النقلة النوعية 
املستوى  يف  يتمثل  واالستقرار،  االمن  من 
الفعال  التنسيق  من  املسبوق  وغري  املتقدم 
والعسكرية،  االمنية  االجهزة  بني  واملنتج 
العام  واالمن  املخابرات  مبديريات  واملتمثلة 
مل  الذي  االمر  الداخيل.  واالمن  الدولة  وامن 
والتي  الرئايس،  الفراغ  فرتة  يف  متوفرا  يكن 
شاءت الصدف ان يواكب الفراغ الرئايس، مع 
اقىس مرحلة امنية وعسكرية عاشتها املنطقة 
االرهاب،  ضد  املعركة  يف  املحيطة،  والدول 
فشّكل انتخاب رئيس للجمهورية ويف الوقت 
نفسه انتخاب القائد االعىل للقوات املسلحة، 
دور  تلعب  سلطة  لوجود  االساسية  الفرصة 
والعسكرية،  االمنية  االجهزة  لكل  املدير 

واملنسق االعىل العاملها وملهامتها.

كانت  الجرود  فجر  عملية  ان  يف  شك  ال   ■
وستبقى االنجاز االكرب. فام هي النتائج التي 

عليها؟ ترتبت 

□ متيزت معركة فجر الجرود برسعة تنفيذها 
حصلت  انها  من  بالرغم  اهدافها،  وتحقيقها 
دموية  االرهابية  التنظيامت  اكرث  مواجهة  يف 
داعش  تنظيم  اي  قتالية،  وقدرة  وخربة 
عبور  يف  مفصلية  نقطة  وكانت  االرهايب، 
االمني،  والالستقرار  الخطر  مرحلة  لبنان من 
والهدوء  السالم  من  مميزة  مرحلة   اىل 
واالستقرار االمني، نعيشها اليوم تحت جناح 
متكاملة،  وعسكرية  امنية  منظومة  ورعاية 
تحصينها  يف  االمنية  اجهزتنا  جميع  تشرتك 

وحاميتها.

■ كيف تنظر اىل دور املديرية العامة لالمن 
الفرتة عىل جميع  انجزته يف هذه  وما  العام 

املستويات؟
□ ال ميكن ان يتجاهل اي لبناين الدور الذي 
عباس  اللواء  العام  ومديرها  املديرية  لعبته 
ابراهيم ومساهمتها يف هذا االستقرار االمني 
غري املسبوق، والذي ال يقل اهمية عام سبق 
الساحة  داخل  االمن  بني  التكامل  هو  ذكره، 
اللبنانية مع االمن خارجها، واملرتبط  ببعضه 
البعض بطريقة مبارشة او غري مبارشة. وهذا 
لالمن  العامة  املديرية  به  كلفت  التكامل 
والتي  بها  املنوطة  املهامت  خالل  من  العام 

ميكن ذكر اهمها:

اجهزة  مع  واالستعالمي  االمني  التواصل   •
املديرية  هنا  وتلعب  واقليمية.  دولية  امنية 
دورا  مديرها  بشخص  العام  لالمن  العامة 
تبادل  خالل  من  الصعيد،  هذا  عىل  الفتا 
مصلحة  يؤمن  مبا  الخارج  مع  املعلومات 
الدولة واملواطنني، وهناك العديد من االمثلة 
مع  االمني  التواصل  لعب  حيث  ذلك،  عىل 
مهام  دورا  خارجية،  رسمية  امنية  اجهزة 
االرهابية  الشبكات  من  العديد  كشف  يف 

الخطرة التي تعمل بني لبنان والخارج.
واالمنية  التنظيمية  االعامل  كل  تنفيذ   •
وتنسيق  االجانب  وجود  بادارة  املعنية 
من جهود  ذلك  يتطلبه  مبا  لبنان،  يف  عملهم 
االجانب  من  الهائل  العدد  هذا  مع  ضخمة 
قدرته  يفوق  والذي  لبنان،  يف  املوجودين 
االستيعابية. باالضافة اىل ادارة ملف جوازات 

وذلك  ومتابعتها،  اللبنانيني  املواطنني  سفر 
معتمدة  ومتطورة  تقنيات حديثة  من خالل 

البيومرتي. عامليا كالجواز 
• متابعة العديد من امللفات الحساسة املالية 
واالقتصادية املرتبطة مع الخارج، والتي لديها 
منها  اللبناين،  القومي  باالمن  تتعلق  صبغة 
مركزها  خارجية  مالية  مافية  شبكة  اكتشاف 
املرصيف  القطاع  استهداف  حاولت  العراق، 
الوطنية،  املصارف  بعض  وابتزاز  اللبناين 
نصيب  معرب  فتح  ملف  متابعة  اىل  باالضافة 
الحدودي بني االردن وسوريا، نظرا اىل اهميته 

االسرتاتيجية يف دعم االقتصاد اللبناين.
واملرتبط  لبنان  يف  السوري  النزوح  ملف   •
االنسانية  وتداعياتها  سوريا  يف  بالحرب 
من  امللف  هذا  وادارة  لبنان،  عىل  واالمنية 
املدير العام لالمن العام، بتكليف رسمي من 
الحساس  التواصل  عرب  الجمهورية،  رئيس 
سورية  ورسمية  وعسكرية  امنية  مراجع  مع 
العودة  برامج  من  تنفيذه  ميكن  ما  لتنفيذ 
الحل  انتظار  يف  النازحني،  لهؤالء  الطوعية 
وبنتائج  املتحدة  باالمم  املرتبط  الشامل 

الحرب السورية.

■ هل انت مقتنع بوجود غطاء دويل يساهم 
يف تحقيق االمن يف لبنان؟ 

العامل  اغفال  موضوعية،  بكل  ميكن،  ال   □
لبنان،  يف  االمني  لالستقرار  املساعد  الدويل 
التي  االستخبارية  باملعلومات  يتجىل  والذي 
االمنية،  اجهزتنا  الدولية  االجهزة  بها  تزود 
ويتجىل ايضا يف املساعدة العسكرية النوعية 
للجيش اللبناين يف االسلحة التي حصل ويحصل 
عليها تباعا، ونفذ بها عملية فجر الجرود، منها 
موجهة  صواريخ  املزودة  السيسنا  طائرات 
بواسطة الليزر، باالضافة اىل قذائف املدفعية 
من  ايضا،  الليزر  عىل  واملوجهة  هايد،  كوبر 
خالل عملية تقنية وفنية معقدة توصل اليها 
يلعب  كذلك  اللبناين.  الجيش  اختصاصيو 
الربية  الحدود  ملسك  املساعدات  برنامج 
ومراقبتها دورا اساسيا يف ضبط االمن وتحقيق 
االستقرار، واملتمثل يف تقديم دول غربية، منها 
متطورة  وتجهيزات  تقنيات  واملانيا،  بريطانيا 
الربية   الحدود  افواج  اىل  والرصد  املراقبة  يف 

املنترشة عىل الحدود.

العميد املتقاعد شارل ايب نادر.

ضمان االستقرار في التزام 
االجهزة العسكرية واالمنية 

دورها وواجبها
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القمة الفرانكوفونية السابعة عرشة التي استضافتها العاصمة االرمينية يريفان، يف ظل تحوالت عىل املستوى العاملي، فرضتها 
التطورات الهائلة يف وسائط التواصل واالتصال واملعلومات، وضعت الثقافات ويف صلبها اللغات امام تحدي الحفاظ عىل 

حضورها. وثبتت الفرانكوفونية التي تضم الناطقني كليا او جزئيا بالفرنسية يف صلب هذا التحدي الكبري

القمة  اعامل  يف  اللبنانية  املشاركة 
كون  املضافة،  ميزتها  لها  الفرنكوفونية 
اللغة  هي  لبنان  يف  الفرنسية  اللغة 
العميقة  بالعالقة  ناهيك  الثانية.  الرسمية 
وتربويا،  ثقافيا  بفرنسيا  لبنان  تربط  التي 
واملراكز  واملدارس  الجامعات  يف  وتتجىل 
اللبنانيني  الطالب  واعداد  الثقافية 
يف  دراساتهم  يتابعون  ممن  الكبرية 
االوىل  املشاركة  وهي  فرنسا.  جامعات 
قمة  يف  عون  ميشال  الجمهورية  لرئيس 
فرنكوفونية، بعدما غاب رئيس جمهورية 
الشغور  بسبب  السابقة  القمة  عن  لبنان 

يف موقع الرئاسة االوىل. 

كانت  الثقايف،  االمتداد  هذا  خالل  من 
اطاللة الرئيس عون عىل القمة بكلمة ركز 
فيها عىل ابعادها من دون اقحام الشؤون 

فيها. اللبنانية  الداخلية 
اىل  لبنان  جمهورية  رئيس  نظرة 
بالقول  مرارا  حددها  الفرنكوفونية 
"استطاع لبنان، بالتفاته اىل العامل وانفتاحه 
يف  املتمثل  االنجاز  تحقيق  عليه،  التام 
بني  الحكم  وتقاسم  املشرتك  العيش 
ترسيخ  جانب  اىل  واملسلمني  املسيحيني 
االمل يف السالم الدائم. اىل ذلك، هو يعترب 
بني  اي  املتوسط،  البحر  ضفتي  بني  جرسا 
الرشق والغرب، وحالة ثقافية استثنائية يف 

تحقيق
إنجاز قّمة يريفان: بيروت مركزًا إقليميًا للفرنكوفونية

عون: عشق اللغة الفرنسية جزٌء من الحياة في لبنان

داود رمال
aborami20@hotmail.com

"ـ نجدد تأكيدنا التمسك بسيادة لبنان وامنه وسالمة اراضيه، استنادا اىل قرار مجلس االمن الرقم 
1701، ونحيي الجهود الساعية اىل تشكيل حكومة جديدة يف البالد بهدف تقوية املؤسسات 
الدستورية فيها، والقيم االنسانية التي متيزها، السيام التسامح، والعيش املشرتك والتنوع الديني، 

والثقايف، والسيايس. وندعم كل املبادرات يف هذا االطار.
يعتمد ويعزز سياسة  املنطقة،  املتفاقمة يف  االزمة  الذي يف ظل  لبنان  استقرار  نؤكد دعم  ـ 
املتخذة يف  االلتزامات  احرتام  اىل  املعنيني  بالنفس، وندعو مجموعة االطراف  للنأي  ملموسة 
املؤمترات الدولية للدول املانحة، السيام يف  املؤمتر االقتصادي لتنمية لبنان من خالل االصالحات 
واالستثامرات "سيدر"، الذي انعقد يف السادس من نيسان 2018 يف باريس. كام ندعو رشكاء 
اللبنانية، اىل تقديم دعم مادي  السلطات  التزمتها  التي  البنيوية  لبنان، نظرا اىل االصالحات 

واقتصادي رضوري لتقوية املرونة االقتصادية، والقدرات املؤسساتية للبنان.
ـ نجدد التعبري عن قلقنا البالغ من انعكاسات التدفق الكثيف الكرث من مليون ونصف مليون 
سوري اىل لبنان، من بينهم مليون شخص مسجلني لدى املفوضية العليا لالجئني. واذا اضيف 
هذا العدد اىل العدد املرتفع لالجئني الفلسطينيني املسجلني يف لبنان او املوجودين فيه منذ العام 
1948، يشكل ذلك نحو نصف عدد سكان لبنان، ويجعل منه البلد الذي يستضيف اكرب عدد 
من النازحني والالجئني يف العامل نسبة اىل عدد السكان واملساحة. نعترب ان الحل الوحيد الدائم 
للنازحني والالجئني السوريني يف لبنان هو عودتهم االمنة والكرمية اىل بالدهم ، ونذكر برضورة 
ايجاد الظروف لهذه العودة، ضمن احرتام سيادة لبنان ودستوره، ومبادئ القانون الدويل ذات 
الصلة، والسيام مبدأ عدم االعادة القرسية. يف هذا االطار نعرب عن تضامننا مع الشعب اللبناين 
والسلطات اللبنانية، ونحيي شجاعتهم وكرمهم وتفانيهم يف سبيل تجاوز تحديات هذه االزمة 
االنسانية غري املسبوقة. ونشري مجددا اىل رضورة تقوية القدرات اللبنانية واالستجابة للرضورات 

االنسانية، ونحيي الدعم املقدم من الرشكاء الدوليني".

لبنان في البيان الختامي
هنا مقررات القمة الفرنكوفونية 

املتعلقة بلبنان:

واملثابرة  الصرب  بقوة  احداثها  تم  املنطقة، 
عىل مر القرون".

بتأكيده  اللغة  زاوية  من  املسألة  ويقارب 
لبنان،  يف  عريق  الفرنسية  اللغة  "تاريخ  ان 
السابع عرش عندما اسس  القرن  ويعود اىل 
الفرنسية.  املدارس  اوىل  اليسوعيون  اآلباء 
وال تزال اللغة الفرنسية تشكل اليوم عنرصا 
اللبنانية،  بالهوية  وثيقا  ارتباطا  مرتبطا 
وليست يف ذاتها لغة وطنية او لغة اجنبية، 
بشكل  اللبنانيون  يستعملها  لغة  انها  اال 
روابط  نسج  استطاعوا  وبفضلها  يومي، 
وقيم  مشرتك  تاريخ  عىل  قامئة  متينة 
بشكل  اللبنانية  الدولة  وتلتزم  مشرتكة. 
يومي ضامن دميومة احدى اوسع الشبكات 
التعليمية الناطقة باللغة الفرنسية يف العامل 
من خالل املدارس والجامعات ذات الجودة 
مظلة  تحت  جميعها  واملنضوية  العالية 

.")AUF( الفرانكفونية الوكالة الجامعية 
رئيس  يوضح  الحقائق،  هذه  ولتثبيت 
االحصاءات  "بحسب  انه  الجمهورية 
لعامي  العايل  التعليم  وزارة  عن  الصادرة 
املؤسسات  نسبة  بلغت   ،2018  -  2017
حواىل  العام  القطاع  يف  بالفرنسية  الناطقة 
الذين  الطالب  عدد  وصل  فيام   ،%57,3
القطاع  يف  ثانية  كلغة  الفرنسية  يتكلمون 
اغتنى  القدم،  منذ   .%57,4 نسبة  اىل  عينه 
من  كوكبة  باسهامات  الفرنيس  االدب 
بلغة  كتاباتهم  من خالل  اللبنانيني  املؤلفني 
موليري، هم جورج شحادة، فرج الله حايك، 
تويني،  ناديا  شديد،  اندريه  معلوف،  امني 

صالح ستيتية، وغريهم من االدباء".
لبنان  دور  اىل  الجمهورية  رئيس  تطرق  كام 
"لبنان  ان  اىل  باالشارة  الفرنكوفونية  يف 
يف  ساهمت  التي  الدول  اوىل  عداد  يف  كان 
حامسة.  واكرثها  الفرنكوفونية  رصح  اعالء 
املنظمة  انشاء  يف  رئييس  بدور  اضطلع  كام 
الحكومية الدولية االوىل للفرنكوفونية. وقد 
اللبناين  الجمهورية  رئيس  حلو،  شارل  اعرب 
انذاك، عن رغبته يف انشاء هيئة دولية تجمع 
الفرنسية.  اللغة  تتشارك  التي  الدول  بني 
بابهى  الفرنكوفوين  االمتياز  هذا  ويتجىل 
املستوحى  اللبناين  القانوين  النظام  يف  حلله 

اىل حد كبري من القوانني الفرنسية".

رئيس الجمهورية متحدثا امام القمة الفرنكوفونية.

يف مقعد لبنان. 

الفرنكوفونية 
تعمق الحوار بني الحضارات 

وتقرب الشعوب

عون: لبنان جسر بني 
ضفتي البحر املتوسط 

وحالة ثقافية في املنطقة
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خوري: للبنان صوالت وجوالت
في ارتباطه بالفرنكوفونية

كيدانيان: وجودنا في هذا
املحفل يعيد الوهج للبنان

غطاس  الثقافة  وزير  الرسمي  الوفد  عضو 
القمة  اهمية  العام"  لـ"االمن  اكد  خوري 
"هذه  قائال  عرشة،  السابعة  الفرنكوفونية 
القمة الفرنكوفونية هي اطار جديد للتعاون 
بني مجموعة من الدول الكبرية، ولبنان عضو 
كل  يف  وجوالت  صوالت  وله  فيها  مؤسس 
تقوم  التي  والنشاطات  ومنتدياتها  اروقتها 
اصبح  لبنان  ان  العام  هذا  والجديد  فيها. 
للمنظمة  الجديد  االقليمي  للمكتب  مقرا 
وزارة  بني  مشرتك  جهد  نتيجة  الفرنكوفونية 
والقرص  االونيسكو  يف  وسفريتنا  الثقافة 
هذا  مقر  الن  الرتبية،  ووزارة  الجمهوري 
املركز سيكون يف الـ"كنام". كل هذه الجهود 
ادت اىل اعتامد لبنان مقرا لهذا املكتب وهذا 
متعددة  نشاطات  كانت  وايضا  جدا.  مهم 
املشاركة  الدول  من  مجموعة  مع  ولقاءات 
الجمهورية  رئيس  عقد  وقد  القمة.  يف 
يف  نأمل  االطار،  هذا  يف  اجتامعات  سلسلة 

ان تنعكس ايجابيا عىل الوضع يف لبنان".
لبنان  الستقبال  املطلوبة  التحضريات  عن 
الفرنكوفونية،  للمنظمة  االقليمي  املقر 
الثقافة  وزارتا  تتوىل   " الوزير خوري:  اوضح 
وخدماته.  املركز  تأمني  مسؤولية  والرتبية 

السياحة  وزير  الرسمي  الوفد  عضو  تناول 
"االمن  اىل  حديث  يف  كيدانيان  اواديس 
القمة  يف  اللبنانية  املشاركة  اهمية  العام" 
رئيس  مشاركة  "ان  وقال:  الفرنكوفونية، 
الننا  جدا،  مهم  امر  شخصيا  الجمهورية 
دول  رؤساء  مبشاركة  افتتاح  حفل  شهدنا 
الكبار  القادة  كل  مع  ووجوده  مهمة، 
يف  لبنان  ملشاركة  اضافيا  دفعا  يعطي 
املهم  االمر  الفرنكوفونية.  القمة  مؤمتر 
للمكتب  مركزا  لبنان  اعتامد  طرح  االخر 
القى  الذي  االمر  للمنظمة،  االقليمي 
يف  وطرحه  سبق  ملا  واستكامال  تجاوبا، 
املتحدة.  لالمم  العمومية  الجمعية  اعامل 
لبنان ملتقى لحوار  اعتامد  اعاد طرح  فقد 
الحضارات والثقافات واالديان واالعراق، مبا 

يشكل من نقاش سيايس وفكري وديني". 
خالل  من  قادرون  اننا  "اعتقد  اضاف: 
اعادة  املحافل،  من  النوع  هذا  يف  وجودنا 
االمس  يف  كان  الذي  لبنان  اىل  الوهج 
والشعراء  واملبدعني  للثقافة  مركزا  القريب 
وفكريا،  وفنيا  سياحيا  ومقصدا  والكتاب 
النها  اسايس  امر  املنصة  هذه  اىل  وعودته 
وامنيا.  سياسيا  املستقر  بلبنان  الثقة  تعزز 
لدينا  اليه. صحيح  وهذا ما نحن يف حاجة 
مشاكل اقتصادية وسياسية، لكننا يف وسط 
من  بكثري  اكرب  ازماته  ومحيط  منطقة 
لهذه  الحلول  نجد  ان  ونستطيع  مشاكلنا، 
محافل  يف  وجودنا  ان  يف  شك  ال  املشاكل. 

كهذه يعزز الحلول املطروحة راهنا".
اعامل  يف  عون  الرئيس  كلمة  وقع  عن 
رئيس  "ان  كيدانيان  الوزير  اوضح  القمة، 
املحافل  يف  له  اطاللة  كل  عند  الجمهورية 

للمنظمة  تابعون  فهم  املوظفون  اما 
وعن  عنهم  املسؤولة  وهي  الفرنكوفونية 
بامورهم.  يتصل  ما  وكل  واقامتهم  رواتبهم 
املتعلق  النشاط  كل  ان  املركز  اهمية 
مركزه  يصبح  املنطقة  يف  بالفرنكوفونية 

كالمه  يالقي  والدولية  والعربية  االقليمية 
قمة  يف  كلمته  والرتحيب.  التجاوب 
اشتملت  اقتضابها،  عىل  الفرنكوفونية 
انه مل يتطرق اىل  عىل رسالة واضحة، علام 
فعل  كام  الداخلية  لبنان  مشاكل  من  اي 
دفعوا  الذين  الدول  رؤساء  من  العديد 
اظهر  لقد  القمة.  اىل  الداخلية  مشاكلهم 
مسؤولة  مقاربة  كلمته  يف  عون  الرئيس 
واستطاع  الداخيل،  الشأن  من  فيها  ابتعد 
ان  يريد  انه  من  واضحة  رسالة  يوصل  ان 
العامل  يف  دورا  الفرنكوفوين  لبنان  يلعب 

الفرنكوفوين".
السياسات  يف  ما  تحوال  ملس  اذا  وعام 
اشار  العاملي،  املستوى  عىل  الفرنكوفونية 

للبنان  الفرص  من  بالكثري  يأيت  وهذا  لبنان، 
واللبنانيني".

مقرا  اعتامده  لبنان  استثامر  امكان  حول 
ان  "يجب  انه  اىل  اشار  للمنظمة،  اقليميا 
فقط،  لغويا  اطارا  الفرنكوفونية  تكون  ال 

اىل  اليوم  يتجه  عام  بشكل  "العامل  ان  اىل 
من  اكرث  االنكليزية  باللغة  التخاطب 
تتحدث  التي  الدول  لكن  الفرنسية.  اللغة 
لديها،  االساسية  اللغة  وتعترب  بالفرنسية 
هي دول ذات اهمية اقتصادية واجتامعية. 
يتكلمون  الذين  اعداد  ان  توقعات  مثة 
املقبلة،  السنوات  يف  سيتزايدون  بالفرنسية 
وسريتفع ايضا اعتامد طلبات عدد من الدول 
الفرنكوفونية  او مراقبني يف  كاعضاء دامئني 
كبري  مؤرش  ومثة  اهمية.  ذات  دول  وهي 
عىل ذلك. هذه الحامسة لالنتساب اىل هذا 
املحفل الدويل لها اهميته ايضا، ما ينم عن 
او  كليا  الناطقة  الدول  اىل  االعتبار  اعادة 

بالفرنسية". جزئيا 

اما العالمة الفارقة التي لفت اليها، فهي 
"ان لبنان اثبت متسكه بالفرنكوفونية لدى 
الدول  لرؤساء  التاسعة  القمة  استضافته 
والحكومات يف العام 2002 ودورة االلعاب 
ويضم   .2009 العام  يف  الفرنكوفونية 
فرنسية  ثقافية  مراكز  تسعة  ايضا  لبنان 
اخرى.  محافظات  مثاين  ويف  بريوت  يف 
الفرنكوفوين يف  الكتاب  معرض  وسيحتفل 
بريوت الذي يستضيف نحو60  الف زائر 
والعرشين يف  الخامس  باصداره  كل سنة، 
لبنان  يحتفل  كذلك  الثاين.  ترشين  شهر 
بالتعاون  سنة  كل  يف  الفرنكوفونية  بشهر 
الفرنكوفونية  الجامعية  الوكالة  مع 

املمكن  ومن  وحضاري.  ثقايف  اطار  هي  امنا 
نوظف  ان  وعلينا  اقتصاديا،  اطارا  تكون  ان 
اليوم  الدول  تتجه  االطار.  هذا  يف  ونستثمر 
املنظمة  وهذه  اقتصادية،  مجموعات  اىل 
اقتصادية،  ملجموعة  اساسا  تكون  ان  ميكن 

يف  حرصا  موجودة  ليست  انها  خصوصا 
لكن  االساس.  هي  فرنسا  ان  علام  اوروبا. 
افريقيا.  من  متعددة  ودوال  كندا  هناك 
يرتكز  النشاط  ان  املؤمترات  هذه  يف  يالحظ 
ان  يجب  والتي  االفريقية  الدول  تنمية  عىل 

النشاط  يرتكز  طبعا  فيها.  دور  للبنان  يكون 
شامل  يف  العربية  الدول  من  مجموعة  عىل 
افريقيا، ومثة دول اخرى تحاول الدخول اىل 
والسعودية  الفرنكوفونية مثل مرص  املنظمة 

واالمارات العربية املتحدة".

والسفارات الناطقة بالفرنسية يف لبنان".
الفرنسية  اللغة  مع  عادية  عالقة  من  ابعد 
عشق  "بات  بقوله  عون  الرئيس  يرسمها 
اليومية  الحياة  من  جزءا  الفرنسية  اللغة 
واجلس  العاصمة،  يف  وجل  صل  لبنان.  يف 
عىل رشفة مقهى، فرتى الجالس اىل الطاولة 
لوجور"  "لوريون  صحيفة  يتصفح  بجوارك 
الفرنسية.  باللغة  اخرى  محلية  مجلة  او 
اذاعة  عن  صادرة  خلفية  دندنة  وتسمع 
لبنانية تبث عىل اثريها احدث اغنية لذاك 
كام  اسمه،  نسيت  الذي  الفرنيس  املطرب 
آخر  يف  الطاولة  عىل  فرح  نقاش  يدور 

املقهى باللغة الفرنسية ايضا".

عون
 نائبا لرئيس القمة 

الفرنكوفونية
الفرنكوفونية  القمة  رئاسة  انتقال  بعد 
توىل  حيث  ارمينيا،  اىل  مدغشقر  من 
رئيس وزراء ارمينيا نيكول باشينيان ادارة 
الجلسة، انتخب الرئيس ميشال عون نائبا 
للرئيس. كام قررت منظمة الفرنكوفونية 
يف  االقليمي  ملكتبها  مقرا  بريوت  اعتامد 

الرشق االوسط.

وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري.

وزير السياحة اواديس كيدانيان.
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يحمل نواب حزب القوات اللبنانية سلسلة من املشاريع االقتصادية واالصالحية التي يسعون اىل اقرارها بقوانني يف مجلس 
النواب، لتسلك طريقها اىل وزارات الدولة واداراتها. ال ينفكون عن املناداة بالتصدي للفساد يف املؤسسات الذي يعتربونه 

املعضلة االوىل التي ال بد من مواجهتها قبل خراب ما تبقى يف البلد 

عدد  رفع  يف  القوية"  "الجمهورية  تكتل  نجح 
متثل  حيث  االخرية،  الدورة  يف   15 اىل  نوابه 
االوىل:  للمرة  دوائر  يف  اللبنانية  القوات  حزب 
الشاميل،  املنت  الجنويب،  املنت  كرسوان،   - جبيل 
عكار، بعلبك – الهرمل، بريوت االوىل )االرشفية(. 
تعاطى الحزب مع قانون النسبية باتقان ودرس 
شديدين ومتكن من بسط حضوره عىل مساحة 
عىل  والحصول  املسيحية،  البيئة  يف  واسعة 

اصواتها يف صناديق االقرتاع.
 وضع التكتل برنامجا مفصال مللفات عدة تشغل 
الرأي العام، وهو يعمل عىل وضع مداميك لقوانني 
تقدم االجوبة عن ثالوث يتعلق بحاجات طارئة: 
االساسية  الحاجات  اىل  والنفايات  والطاقة  النقل 
للمواطنني، وهي االسكان والتعليم والصحة حيث 
يعاين اللبنانيون من كل هذه امللفات التي تقع 
عىل كاهلهم، وتشغل يومياتهم املعيشية الصعبة. 
التكتل  خطة  عىل  الضوء  تسلط  العام"  "االمن 
القانون  النائب جورج عقيص اآليت من عامل  مع 

والقضاء واملحاكم.

■ ملاذا استبدلتم اسم كتلتكم بتكتل "الجمهورية 
القوية"؟

السابقة  والدورة  الحالية  الدورة  بني   □
الجمهورية  رئاسة  افتتاح  معركة  حصلت 
تحت  للرئاسة،  الدكتور سمري جعجع  وترشح 
القوية"  "الجمهورية  اسم  عليه  اطلق  عنوان 
وكان هذا مرشوعه. مل يصل اىل سدة الرئاسة، 
اال ان برنامجه بقي خياره. نستمر يف تطبيق 
انفسنا  انسجام مع  العنوان، ونحن عىل  هذا 
وال  شعارات  ليست  نطلقها  التي  واالفكار 

برامج عمل  ظرفية.

رضوان عقيل

باسم  للتشبه  بأنه  تكتلكم   اسم  فرس  البض   ■
تكتل "لبنان القوي"؟

□ هذا التشابه ايجايب اذا كنا عىل تفاهم وتقارب 
فاتحة  االسم  هذا  يكون  ان  نتمنى  االسم.  يف 
وليد  تكتلنا  اسم  يكن  مل  املضمون.  عىل  اتفاق 
االنتخابات والنتائج التي حققتها القوات اللبنانية. 
حصل نقاش يف اول جلسة عقدناها حول االسم 
االنتخابات. بعد عرض  الحزب قبل  اطلقه  الذي 
كل  االراء داخل التكتل استقر الرأي عىل ان من 
االفضل لنا اعتامد هذه التسمية كربنامج عمل. مثة 

نواب معنا ليسوا من املنتمني اىل الحزب.

■ ما هي اسرتاتجيتكم الترشيعية يف الدورة الحالية؟
□ مثة استمرار السرتاتجيتنا السابقة التي تبلورت 
السابق.  املجلس  نهاية والية  اسايس يف  يف شكل 
بعد   2005 عام  منذ  عريض  عنوان  وفق  نسري 
خروج الدكتور جعجع من السجن وهو بناء دولة 
الدولة  املؤسسات. لعل اهم ركيزة يف بناء هذه 
مكافحة الفساد النه اخطر معضلة تواجه  لبنان 
االستقالل  نيلنا  منذ  ورمبا  عقود،  ومنذ  تاريخيا 
واملؤسسات  اللبنانية  االدارة  ان  حيث  قبله  او 
الرسمية بيئة حاضنة للفساد، وهذا املرض مسترش 
مر  معالجته.  من  بد  وال  مؤسساتنا،  معظم  يف 
لبنان يف فرتة الزمن الجميل عند قيام املؤسسات 
لها  لكن مل يخطط  فؤاد شهاب  الرئيس  يف عهد 
مل  البلد  يف  السيايس  املناخ  نتيجة  واستمرارها. 
نتمكن من االستثامر يف شكل جدي، ومل نقطف 
مثارهذه املؤسسات. تقول القوات اللبنانية اليوم 
انه طاملا نجحت هذه املؤسسات من الخمسينات 
اىل الستينات، يعني ان ال يشء مينع عضويا من 
تكرار هذه التجرية او االسترشاس عىل االقل يف 

سواء  اخريا  اقرت  التي  القوانني  اعادتها.  محاولة 
يف تعزيز الشفافية يف قطاع النفط والغاز وحامية 
كاشفي الفساد تساهم يف تعزيز املؤسسات. نقر 
البرتولية،  االعامل  بتنظيم  يتعلق  قانونا  اليوم 
ونحن من اوائل املساهمني يف هذه القوانني. مثة 
دور لعبه االستاذ جوزف معلوف )النائب السابق( 
يف اقرتاح قانون تعزيز الشفافية يف قطاع النفط 

عندما ترأس اللجنة الفرعية لالنشطة البرتولية.

النور  والقوانني  املشاريع  هذه  تبرص  عندما   ■
يتبناها اكرث من اب سيايس؟

□ ليس املهم االبوة. من الواضح ان معلوف هو 
من اقرتح قانون الشفافية. اقول ان هذا املرشوع 
االسايس للقوات اللبنانية عىل مستوى الدولة وهو 
تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد ووقف هدراملال 
العام، اىل تعزيز فاعلية اجهزة الرقابة وانتاجيتها، 

ومنحها اكرب قدر من املسؤولية.

■ ما هو توصيفكم لحال اجهزة الرقابة يف الدولة 
اليوم؟

□ مثة قدرة اكرب بكثري من اجل التوجه اىل جعلها 
مؤسسات قامئة يف شكل اكرث  استقاللية، وان ال 
تكون مبنية عىل االشخاص. نعرف دائرة املناقصات 
والدور الذي لعبته جاء نتيجة جهد رئيسها )جان 
العلية( وشجاعته يف االضاءة عىل املخالفات التي 
يرتكبها الوزراء. يشعر الوزير بعد الطائف انه فعال 
يستطيع  وانه  الناهي،  اآلمر  وهو  وزراته  رئيس 
الذي اعطي له عىل  الدستوري  الدور  من خالل 
رأس حقيبته كأنه مالكها. يف الحقيقة يجب ان ال 
يتجاوزها، علام ان الطائف منح صالحيات للوزير 

من اجل حسن ادارة وزارته.

تحقيق

■ تحدثتم عن ترشيعات اصالحية عىل مستوى 
مشاريع  توجد  هل  والرقابية.  القضائية  السلطة 

اخرى تعملون عىل اقرارها؟
□ هناك مرشوع اقتصادي طويل عريض. يهمنا 
االضاءة عليه وهو انه مل يتسن  للقوات بعد ان 
تظهر نظرتها االقتصادية يف البلد، وخالل سنوات 
الحرب وبعدها  وكل املراحل  السود من تاريخنا 
كانت االولوية عندها يف مكان اخر. نعترب اليوم ان 
الكتلة الكبرية التي منثلها وحصلنا عليها يف مجلس 
الوضع  اهمية  يف  البحث  علينا  يحتم  النواب 
االقتصادي يف البلد وان نطلق برنامحنا الترشيعي.

■ ما هي نواة مرشوعكم االقتصادي؟
ثم  للناس  الطارئة  الحاجات  عىل  الرتكيز   □
الحاجات الدامئة. تتمثل االوىل يف ثالثة عناوين: 
عىل  العمل  مبعنى  والنفايات،  والطاقة  النقل 
الطاقة بكل اوجهها  والسيام بوجود شح يف املياه، 
ارقاما  الخزينة  تكبد  التي  الكهرباء  معضلة  اىل 
مكتظة  الشوارع  حيث  العام  النقل  اىل  كبرية، 

ولدينا اعداد كبرية من السيارات ومل تعد شبكة 
الطرق عندنا تتحملها. 

نستطيع  الثالوث  لهذا  حلول  ايجاد  حال  يف   ■
القول اننا سلكنا الطريق الصحيح؟

اولويات  من  الثالوث  هذا  يكون  ان  يجب   □
الصوت  سرنفع  نحن  والعهد.  النيابية  الكتل  كل 
يف املجلس حيال هذا املوضوع. تبقى الحاجات 
االساسية يف الثالوث االخر وهي: االسكان والتعليم 
بالنسبة اىل الصحة لدينا مرشوع وهو  والصحة. 
تأمني البطاقة الصحية التي اطلقها الوزير غسان 
حاصباين. بالنسبة اىل التعليم سنطلق بعد تشكيل 
لبنان  يف  الرسمي  للتعليم  اسرتاتجيتنا  الحكومة 
فاكرث  اكرث  القوات  ستدخل  اللبنانية.  والجامعة 
اىل االستثامر يف التعليم الرسمي واعادة النظر يف 
املناهج التعليمية. يف االسكان، كانت الغاية من 
القروض  متويل  به  تقدمنا  الذي  القانون  اقرتاح 
السكنية هي معالجة ازمة طارئة وحادة تعرض 
لها قطاع االسكان يف لبنان والقطاعات التي تتأثر 

فيه، لكن هذا ال يعفينا نحن وكل الكتل من وضع 
من  هناك  كان  اذا  وما  للدولة،  اسكانية  سياسة 
مجال لقوننة االيجارات التملكية او تتجه الدولة 
اىل بناء مدن سكنية شعبية وما اىل ذلك. موضوع 
السياسة االسكانية يكبد الخزينة امواال باهظة يف 
ظل العجز. مع وجود االزمة املالية التي يعانيها 
لبنان، عىل االقل ينبغي التفكري يف السياسة املثىل 
االزمة  هذه  تخطي  استطعنا  حال  يف  لالعتامد. 

الحالية والحادة فهذا امر جيد ومطلوب.
■ اال تخشون من تحطم هذه املشاريع االصالحية 

عىل صخرة الربملان يف ظل الخالفات بني الكتل؟
بالها  عن  يغيب  االخرى  الكتل  ان  نشعر  ال   □
هذه االزمات التي يعانيها جمهورها من الكهرباء 
وغريها. نأمل عىل االقل يف هذه الدورة يف ان نضع 
ليتقدم  القوانني  اقرتاحات  وتقديم  اسرتاتيجيات 

النقاش يف هذه امللفات الحيوية.

املوارد  يف  ترشيعية   تعديالت  عن  تحدثتم   ■
هذا  من  تقصدون  ماذا  الحكومية.  البرشية 

املوضوع؟
□ هذا امر اسايس وال بد منه، وهو موجع  يف 
بداية االمر. لكنه سيأيت بثامره االكيدة يف ما بعد 
قررنا  اذا  اليوم  نحن  املستويات.  مختلف  عىل 
زيادة  اىل  مبارشة  نتجه  الدولة،  موارد  زيادة 
العبء الرضيبي عىل الناس. لدينا كتلة من املال 
ندفعها يف غري محلها  كدولة، بينام اذا استطعنا 
مشاريع  يف  منها  االستفادة  ميكن  تقليصها 
واملجال  ابواب  اىل  مقسمة  املوازنة  استثامرية. 
االكرب يرصف عىل سلسلة الرتب والرواتب وهي  
تم  انه  نقول  نحن  و%90.   80 بنسبة  تلتهمها 
التوظيف  عدم  عىل  الوزراء  مجلس  يف  االتفاق 
القرار  اتخاذ هذا  واملوازنة مل تعد تتحمل. بعد 
وقبلها  النيابية  االنتخابات  منذ  تم  انه  نسمع 
توظيف 25 الف شخص من املياومني والتعاقد 
الدولة.  عىل  االعباء  يزيد  ما  وغريه،  بالساعات 
يظن البعض انه يكسب بذلك شعبية املواطنني 
اليوم  نقوم  ان  يجب  لذا  هائلة.  العواقب  لكن 
بتمرين مهم جدا يف مجلس الوزراء حيال هذا 
املوضوع. لدينا قانون للموظفني منذ عام 1959 
وفق املرسوم 112، ومن بعده اصبح من الصعب 
التوظيف  ترعى  التي  العامة  القواعد  حرص 
الحكومي . كل وزارة تبدو كأنها مملكة توظف 

هي  لالليات  ووفقا  تشاء،  وساعة  تشاء  من 

النائب جورج عقيص.
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تحددها. يجب ان يكون هناك قانون مشرتك 
يرعى التوظيف يف كل الوزارات.

■ هل تؤيدون مهمة التوظيف وحرصها مبجلس 
الخدمة املدنية؟

هذا  تعزيز  من  بد  وال  املئة،  يف  مئة  طبعا   □
املجلس ومنحه كل االستقاللية وعدم التدخل يف 
بطريقة  وزارة،  كل  تقوم  ان  مينع  عمله. اليشء 
متخصصة  بجهات  االستعانة  عرب  او  ذاتية 
وحاجاتها  كادارتها  تقييم  بعملية  وحيادية، 
الرتقيات. ينبغي  وتحديد املهامت واحرتام سلم 
ان ننفق مرة عىل عمل لنوفرعلينا يف املستقبل.

■ تطرقتم اىل الحكومة االلكرتونية وباتت اشبه 
بالحلم يف لبنان؟

العامل  يف  الرقمية  البيئة  اصاب  الذي  التطور   □
الحلول  لكن  محزن.  وضع  يف  اننا  اىل  يشري 
نقتنع  وان  النية،  تتوافر  ان  واملهم  موجودة، 
الوقت  توفري  مستويني:  الرقمية عىل  بالحكومة 
والكلفة والجهد عىل املواطن، ومكافحة الفساد.

 
ومعيشته؟  املواطن  كرامة  عىل  تركزون  ملاذا   ■

هذا الشعار نسمعه من  اليسار واليمني؟
□  تقدمت شخصيا باقرتاح قانون ملنع اي توقيف 
عىل  الرأي  عن  التعبري  مسألة  حيال  احتياطي 
الشخص  ارتكب  اذا  االجتامعي.  التواصل  مواقع 
جرم القدح والذم  يدفع الغرامة ويدخل السجن 
السيايس  املقام  كان  اذا  اال  الحكم،  صدور  بعد 

املستهدف هو مقام رئيس الجمهورية. يف هذه 
القانون  ألن  الشخص،  حبس  االمكان  يف  الحال 
قانون  ايضا  الجمهورية.  رئيس  ويحمي  واضح 
لهذا  العقوبة  الجزائية واضح، واذا قلت  االصول 
الجرم عن سنة حبس ال ميكن ان توقفه احتياطيا 
ويتم تجاوز هذا النص كثريا. منارس ما هو ابشع 

من التوقيف االحتياطي وهو الضغط النفيس.

■ لكن مثة حاال من الفلتان يف التعبري عىل مواقع 
التواصل االجتامعي؟

التوقيف  استعامل  ويتم  بالغرامة  تضبط   □
رأينا.  يخالفون  الذين  الناشطني  االحتياطي ضد 
التي  الغرامات  ان  نرى  اخرى  جهة  من  لكن 
توقعها املحاكم متساهلة، فلو ضاعفت غرامة 5 
ماليني لرية عىل من يدفع لشخص مثال يك يشتم 
شخصا آخر، سيحسب االول عواقب فعلته اكرث، 
كل دول  العقوبة.  يضاعف  هنا  التكرار  ان  كام 
العامل استطاعت ان تضبط الفلتان من دون ان 
يكون هناك منع لحرية التعبري. يجب ان منيز بني 
كالم ينتقد فيه املرء وزارة ما، وهو كالم مرشوع، 
وآخر يقوم عىل التشويه واالفرتاءات. يف اقرتاحي 
االنسان  حقوق  منظامت  ذهبت  قدمته  الذي 
وتوقفت  الغرامات  زيادة  اقرتح  اين  القول  اىل 
عند هذا االمر، وحاولت االستيضاح مني حيال 
هذه النقطة. انا ال اخرتع العجلة، اطلعت عىل 
الفرنيس والكندي، ووجدت ان هذا  النموذجني 
هو االتجاه عندهام، ومل ار توقيفا احتياطيا عىل 

جرائم التعبري عن الرأي.

التكتل فريق من االستشاريني  ■ هل لديكم يف 
والقانونيني يساعد النواب يف تحضري مشاريعهم؟ 

بناء  عنوانه  الدرس  قيد  مرشوع  عندنا   □
قاعدة بيانات قانونية وترشيعية، وهو منصة 
وفريق  التكتل  نواب  بني  للتواصل  الكرتونية 
الدكتور  من  مبتابعة  ويحظى  االستشاريني 

جعجع والحاحه. 

جوزف  عقيص،  جورج  جعجع،  سرتيدا 
قاطيشا،  وهبي  سعد،  فادي  اسحق، 
ايب  بيار  واكيم،  عامد  حبيش،  انطوان 
زياد  نصار،  انيس  عدوان،  جورج  عايص، 
ايب  ادي  ماجد  دكاش،  شوقي   ، حواط 

اللمع، قيرصاملعلوف، جان طالوزيان.

اقرتاحات  عدد  بلغ   2009 دورة  يف 
القوات  كتلة  قدمتها  التي  القوانني 
اللبنانية 58،  ومتكنت من ايصال 6 منها 
قوانني.  يف  وصدرت  العامة،  الهيئة  اىل 
بقي 52 اقرتاحا يف اللجان النيابية ال يزال 

نوابها يتابعونها يف الدورة الحالية.

تكتل
 "الجمهورية القوية" 

58 اقتراح قانون 
في دورة 2009

تكتل "الجمهورية القوية" مجتمعا يف معراب.
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للشهر الرابع عىل التوايل، عىل وقع العفو العام الذي صدر منتصف الشهر املايض، تواصلت قوافل العودة الطوعية للنازحني 
لبنان، بعدما اقترصت  الرجوع اىل بالدهم من بريوت ومناطق مختلفة من الشامل والجنوب وجبل  الراغبني يف  السوريني 

القوافل يف الشهرين االولني عىل مناطق بقاعية وجنوبية

عن  تتحدث  التقارير  فيام  كله،  ذلك  يجري 
عودة عائالت سورية مببادرات فردية وعائلية. 
الثلج.  ككرة  متدحرجة  اىل عودة  قاد  ما  وهو 
بداية  منذ  الفا   50 العائدين  عدد  فاق  بعدما 
العام  لالمن  العام  املدير  توقع  الجاري،  العام 
اللواء عباس ابراهيم ان يصل عددهم اىل 200 
اعقاب  يف  يفيض  وقد  السنة.  نهاية  قبل  الف 
العفو العام الذي صدر بعد ايام عىل اشارته اىل 

هذا القرار يف 6 ترشين االول املايض.
العودة،  برامج  رافقت  التي  االجراءات  اىل 

جورج شاهني

تحقيق
أكثر من 50 الفًا عادوا و200 ألف قبل نهاية العام

اللواء إبراهيم: العفو العام 
ووقف العمليات العسكرية يسّرعان العودة

اىل  اسبوعيا  النازحني  من  املئات  توافد  سجل 
من  العام،  االمن  حددها  التي  التجمع  مراكز 
فاستمهلهم  مسبقا،  اسامئهم  تسجيل  دون 
االجراءات  اكتامل  حني  اىل  اليام  مسؤولوها 
تسوى  ان  بعد  لعودتهم،  واالدارية  القانونية 
اوضاع املخالفني ممن ال ميلكون اوراقا ثبوتية 

لالقامة ولالطفال الذين ولدوا يف لبنان. 
بداية  منذ  ابراهيم  اللواء  تسلم  تزامنا، 
يف  الراغبني  بالنازحني  لوائح  املايض  ايلول 
انشأها  مكاتب  تسجلوا يف  والذين  العودة 

 حزب الله والتيار الوطني الحر لهذه الغاية.
انطلقت  التي  العودة  برامج  اطار مسلسل  يف 
اواخر حزيران، يف ارشاف وتنظيم من املديرية 
املفوضية  مع  وبالتعاون  العام،  لالمن  العامة 
الالجئني  لشؤون  املتحدة  لالمم  السامية 
اللبناين،  االحمر  والصليب   )UNHCR(
خالل  العائدين  من  االوىل  الدفعة  انطلقت 
ايلول بدءا من صباح الثلثاء يف الرابع منه، حيث 
انطلقت القوافل املنظمة من اكرث من منطقة 
يف الجنوب والبقاع الغريب والشامل وجبل لبنان 
عرب معابر املصنع والعبودية والبقيعة ومعابر 
االدارية  االجراءات  من  االنتهاء  بعد  اخرى، 

واللوجستية.
العام،  لالمن  العامة  املديرية  ترتيبات  وفق 
ووسط مواكبة امنية واجراءات اتخذها الجيش 
شهدت  القوافل،  سلكتها  التي  الطرقات  عىل 
مراكز التجمع حركة ناشطة منذ ساعات الفجر 
الرسمية،  ثانوية شبعا  بني  ما  وتوزعت  االوىل، 
ساحة  يف  فياض  اللطيف  عبد  متوسطة 
مقر  قرب  املعرض يف طرابلس  محلة  النبطية، 
حمود  برج  بلدية  ملعب  ويف   ،)UNHCR(

للنازحني املتجمعني يف جبل لبنان.
لالمم  السامية  املفوضية  مندويب  حضور  يف 
 541 اعادة  جرت  الالجئني،  لشؤون  املتحدة 
نازحا سوريا من املناطق املختلفة اىل االرايض 
والعبودية  املصنع  معربي  عرب  السورية، 
بواسطة حافالت  النازحون  .انطلق  الحدوديني 
امنتها السلطات السورية لهذه الغاية، مبواكبة 
دوريات من االمن العام حتى معرب املصنع عىل 

الحدود اللبنانية - السورية. 
وانطلقت  عينها،  التدابري  اتخذت  طرابلس  يف 
مئات العائالت السورية يف حافالت من املدينة 
حيث تجمعوا يف معرض رشيد كرامي الدويل يف 

اتجاه معرب العبودية الحدودي.
وكالة  ذكرته  ما  مع  الخطوات  هذه  تالقت 
املئات  بأن  "سانا"  الرسمية  السورية  االنباء 
االرايض  من  القادمني  السوريني  النازحني  من 
اللبنانية وصلوا عرب معربي الدبوسية وجديدة 
نقلهم  جرى  حيث  الحدوديني،  يابوس 
ارياف  يف  وبلداتهم  قراهم  اىل  بالحافالت 

دمشق وحمص وحامه.
تقرر  كام  تجري  العمليات  هذه  كانت  وفيام 
بكامل خطواتها، بالتنسيق مع الجهات االممية 

اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  كان  املعنية، 
خاطفة  بزيارات  استبقها  قد  ابراهيم  عباس 
املسؤولني  من  عددا  خاللها  التقى  دمشق  اىل 
السوريني  املسؤولني  من  وتبلغ  السوريني. 
االستمرار يف استقبال النازحني العائدين ضمن 
بها حتى ذلك  املعمول  االطر واملعايري واآللية 

اليوم. 
الجانب  "ان  الزيارة  بعد  ابراهيم  اللواء  وقال 
بكل  النازحني  عودة  ملف  يف  يعمل  السوري 
صدقية وبالرسعة الالزمة، ويبلغ اىل االمن العام 
بكل نازح سوري عليه حكم قضايئ او مطلوب 
منه تسوية اوضاعه، وليس السامح له بالعودة 

ثم توقيفه يف سوريا كام يشيع البعض". 
استعدادها  كل  ابدت  سوريا  "ان  واوضح 
ـ  اللبنانية  املشرتكة  اللجنة  عمل  يف  للتعاون 

الروسية، وهي تنتظر انطالق عملها".
يف 9 ايلول، انطلقت القافلة الثانية وفق اآللية 

التي اعتمدت يف العملية االوىل بتأمني العودة 
مناطق  من  سوريا  نازحا   778 لـ  الطوعية 
عرب  السورية،  االرايض  اىل  لبنان  من  مختلفة 
مبواكبة  والزمراين  والعبودية  املصنع  معابر 

االمن العام والصليب االحمر اللبناين.
امنتها  حافالت  بواسطة  النازحون  انطلق 
السلطات السورية من نقاط التجمع املحددة 
برج حمود،  املصنع،  شبعا،  النبطية،  يف صيدا، 
حتى  وعرسال  طرابلس  البقيعة،  العبودية، 

الحدود اللبنانية - السورية.
السوري  النزوح  مخيامت  مسؤويل  احد  وقال 
غادرت  بكاملها  عائالت  ان  عرسال  بلدة  يف 
واىل  الغريب  القلمون  اىل  وتحديدا  سوريا  اىل 
فليطا بالذات. مل يعد االمر مقترصا عىل النساء 
الوطن  اىل  عاد  من  مع  فالتواصل  واالطفال، 
ابلغ النازحني ان "ما من احد سيتعرض لنا، وان 

االمور جيدة باستثناء مشكلة ايجاد عمل". 

قوافل العودة الطوعية.

اعلن املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ان عدد الالجئني السوريني يف لبنان يبلغ 
نحو 1,3 مليون شخص، فيام بلغ عدد الالجئني العائدين اىل سوريا نحو 50 الفا.

وقال يف حديث اىل وكالة االنباء الكويتية "كونا" يف 10 ترشين االول، ان "االمن العام اللبناين 
يتوىل دورا اساسيا يف موضوع النازحني السوريني يف لبنان، باعتباره الجهاز الرسمي املسؤول 
عن حركة الوافدين والخارجني من البالد، وكذلك املسؤول عن االجانب املقيمني فيه، وميتلك 

بيانات ومعلومات عنهم جميعا مبن فيهم الالجئون السوريون".
اضاف: "عمل االمن العام منذ اندالع االزمة السورية بشكل مكثف عىل موضوع الالجئني 
السوريني يف لبنان، وكان هو جهة التنسيق الوحيدة مع االجهزة االمنية السورية نظرا اىل 
االوضاع االمنية حينها. لهذه االسباب قرر الرئيس ميشال عون ان يكون االمن العام اللبناين 

هو الجهة املنسقة مع الجانب السوري يف موضوع عودة الالجئني".
عن املبادرة الروسية لتأمني عودة الالجئني السوريني، قال اللواء ابراهيم: "االمن العام اللبناين 
رشيك رئييس يف هذه املبادرة، وعىل تواصل مبارش مع املعنيني مبلف الالجئني، ومن املبكر 
الحديث عن مدى زمني لتطبيق املبادرة املذكورة الن خطة العمل مع الجانب الرويس مل 

تكتمل بعد".
واكد انه "تم االتفاق يف االطار العام مع الروس عىل النقاط االساسية، وتبقى هناك تفاصيل 

لوجستية وغريها يجري العمل عليها قبل بدء تنفيذ الخطة".
"يف  قال:  لتنفيذها،  الالزم  الدويل  التمويل  عىل  الروسية  املبادرة  عدم حصول  احتامل  عن 
جميع االحوال العمل يجري يف لبنان عىل اعادة النازحني بشكل طوعي، وقد فتحنا 17 مركزا 
يف مختلف املناطق اللبنانية الستقبال طلبات الالجئني الراغبني يف العودة. سنستمر يف هذا 

العمل، خصوصا وان عدد السوريني الراغبني يف العودة بدأ يرتفع بشكل ملحوظ".

اللواء ابراهيم: االمن العام 
هو الجهة الوحيدة للتنسيق 

مع االجهزة االمنية السورية

االمن العام شريك رئيسي 
في املبادرة الروسية

سنستمر في العمل الن 
اعداد الراغبني في العودة 

بدأت ترتفع 
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الوضع  ان  يعتربون  النازحني  ان  اضاف 
اليهم،  بالنسبة  مقلقا  اصبح  لبنان  يف  املعييش 
عالقة  وال  العودة،  يختارون  هم  وبالتايل 
لالغراءات باالمر لجهة تسوية اوضاع املخالفني 

مثال، بل هي مسألة ضائقة معيشية.
من  قافلة  خصص  العام  االمن  ان  الفتا  كان 
عمرهن  كان  مهام  للنساء،  ايلول  قوافل 
يف  الراغبني  عاما   15 الـ  سن  دون  واالطفال 
صيدا  رسايا  مبنى  واختري  الطوعية،  العودة 
الحكومية مقرا للتجمع، ومنها انطلقت القافلة 
التي اقلت 65 سيدة وطفال عىل نفقة املديرية. 
ارشف عىل العملية رئيس دائرة امن عام  لبنان 
الجنويب الرائد عيل قطيش مبا ضمن االجراءات 
للنازحني  الطوعية  العودة  وتؤمن  تسهل  التي 

للوصول اىل ديارهم.
ايلول يف  الثالثة لشهر  الدفعة  انطلقت قوافل 
نساء  فيهم  مبن  نازحا   427 وضمت  17منه، 
اىل  لبنان  يف  مختلفة  مناطق  من  واطفال 
وقامت  والعبودية.  املصنع  معربي  عرب  سوريا 
املديرية اعتبارا مـن ساعات الصباح بالتنسيق 
بتأمني  الالجئني  السامية  املفوضية  مع مندويب 
امنتها  حافالت  بواسطة  الطوعية  العودة 
نقاط  من  الغاية  لهذه  السورية  السلطات 
برج  الرياضية،  املدينة  يف  املحددة  التجمع 

حمود، النبطية، صور وطرابلس.
املديرية  اعلنت  االول،  ترشين  من  االول  يف 
شؤون  ملكتب  بيان  يف  العام  لالمن  العامة 
السامية  املفوضية  مع  "بالتنسيق  انه  االعالم 
 )UNHCR( الالجئني  لشؤون  املتحدة  لالمم 
 752 عودة  عىل  ارشفت  مندوبيها،  وحضور 
لبنان اىل  نازحا سوريا من مناطق مختلفة يف 
االرايض السورية عرب معابر املصنع والعبودية 
حافالت  بواسطة  النازحون  انطلق  والزمراين. 
من  الغاية  لهذه  السورية  السلطات  امنتها 
النبطية،  صيدا،  يف  املحددة  التجمع  نقاط 
شبعا، املصنع، برج حمود، العبودية، البقيعة، 
من  دوريات  مبواكبة  وعرسال،  طرابلس 
الحدود  حتى  العام  لالمن  العامة  املديرية 

اللبنانية - السورية".
عودة  بتنظيم  تقوم  ال  انها  املفوضية  واكدت 
يف  تعمل  بل  فقط،  اللحظة  هذه  يف  الالجئني 
ازالة  يف  للمساعدة  هوادة  بال  مستمر  شكل 
يتمكن  ليك  الالجئني  امام  املختلفة  العقبات 

وكرامة.  امان  يف  العودة  من  منهم  عدد  اكرب 
واشارت اىل ان "مفوضية الالجئني تساعد الذين 
يقررون املغادرة يف الحصول عىل الوثائق التي 
االطفال  والدة  عىل  للمصادقة  اليها  يحتاجون 
حاالت  او  الوفيات  او  الزواج  او  لبنان  يف 
يف  وجودهم  فرتة  خالل  التي حصلت  الطالق 

للوصول  يساعدهم  ذلك  وكل  كالجئني،  لبنان 
يف  واملدارس  املستشفيات  مثل  الخدمات  اىل 

سوريا".
ولفتت اىل انها عىل اتصال وثيق باالمن العام 
اللبناين قبل العودة ويف اثنائها، وهي موجودة 
الالجئني  جانب  اىل  مغادرة  نقطة  كل  يف 

ملساعدتهم يف ما يحتاجون اليه، بعدما عملت 
مع وزارة الصحة عىل التأكد من الحصول عىل 
االطفال،  وتلقيح  العاجلة  الطبية  الحاجات 
وتوفري االدوية للمرىض املصابني بامراض مزمنة 

قبل العودة. 
قافلة  املديرية  نظمت  االول،  ترشين   15 يف 

العودة  السابقة  اآلليات  وفق  وفرت  جديدة 
مناطق  من  سوريا  نازحا  لـ776  الطوعية 
مختلفة يف لبنان، عرب مركزي املصنع والعبودية 
الحدوديني، ومن عرسال نحو معرب الزمراين عىل 

الحدود السورية.
القلمون  اىل  العائدين  بني  من  ان  الفتا  كان 

عيل  املنشق  السوري  النقيب  عائلة  الغريب 
حورية وزوجته حال واطفاله االربعة، تزامنا مع 
السورية،  السفارة  تسوية وضعه يف  اىل  سعيه 
مستفيدا من العفو العام الذي اصدره الرئيس 
عن  واملتخلفني  املنشقني  شأن  يف  االسد  بشار 

الخدمة االلزامية.

البقيعة.

النبطية.

صيدا.

العبودية.

برج حمود.

طرابلس.

املصنع.

من شبعا اىل املصنع.

عرسال.
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مقابلة
مارلني خليفة

@marlenekhalife

تعترب نيجرييا، البلد االكرب مساحة يف القارة االفريقية، من اول البلدان التي هاجر اليها اللبنانيون يف القارة السوداء، حيث 
ببلدهم  يرتبطون  زالوا  ما  لكنهم  ولبنان،  نيجرييا  االقتصادي بني  النمو  بفاعلية يف  لبناين يساهمون  الف  يعيش نحو 40 

الصغري. الالفت ان اوجه شبه عدة تجمع بني هذين البلدين 

الطبيعية. وهي تشبه  تتميز نيجرييا مبواردها 
لبنان من حيث التنوع، وتضم 250 مجموعة 
اثنية من خلفيات ثقافية مختلفة، وتعد قرابة 
حيث  من  االكرب  وهي  نسمة،  مليون  الـ180 
عدد السكان يف افريقيا. كذلك تعترب من اكرب 

االسواق يف العامل. 
يتحدث السفري النيجريي غوين مودو زانا بورا 
املقيم يف لبنان منذ عام بشغف عن بلده الذي 
احيا ذكرى استقالله الـ58 يف االول من ترشين 
"االمن  مع  حوار  يف  يستعيد  الفائت.  االول 
العام"، هو االول للصحافة اللبنانية، جزءا من 
اليه  يتوق  بانه  الذي يعرتف  بلده  ذكرياته يف 
يوميا، وخصوصا اىل العمل السيايس الذي مترس 

فيه العوام.
كانون   6 يف  بورا  زانا  مودو  غوين  السفري  ولد 
الثاين 1960، وهو من الشامل الرشقي لنيجرييا 
وكان  يويب،  محافظة  يونوساري يف  مدينة  من 
رئيسا للحكومة املحلية يف مدينته "يونوساري"، 
ثم اصبح نائبا للمحافظ يف يويب، وانتخب عضوا 
يف مجلس الشيوخ عام 1998 ونائبا يف الربملان 

بني عامي 1999 و2003. 
لبنان  الديبلوماسية بني  العالقات  ان  يشري اىل 
نيجرييا  نيل  بعد   1960 عام  بدأت  ونيجرييا 
انتهاء  بعد  لعقدين.  توقفت  لكنها  استقاللها. 
نيجريي  سفري  اول  تعيني  تم  االهلية  الحرب 
بورا  زانا  السفري  ويعترب   ،1990 عام  لبنان  يف 

الخامس يف لبنان منذ ذلك الحني.
قرابة  لبنان  يف  النيجريية  الجالية  عدد  يبلغ 
النيجريي بشكل  السفري  ثالثة االف، ويتحدث 
بنت  انها  اللبنانية، ويقول  الجالية  ايجايب عن 
اعاملها الخاصة يف اعامل البناء والسوبرماركت 
واملطاعم. وهي جالية قدمية تعود هجرتها اىل 

ما قبل عام 1960.
محمد  والرئيس  النيجريية  الحكومة  تعكف 

بوهاري عىل التصدي لظاهرة بوكو حرام )جامعة 
عام  تأسست  متطرفة  سلفية  نيجريية  اسالمية 
2002(. تراجعت حدة ارهاب بوكو حرام بشكل 
تسيطر  كانت  وهي  االخرية،  االونة  يف  كبري 
عىل 18 مجلسا محليا يف نيجرييا من اصل 36، 

فطردها الجيش النيجريي بالقوة العسكرية.
مكافحة  مجال  يف  لبنان  مع  تعاون  من  هل 
انه  النيجريي  السفري  يقول  االرهاب؟  ظواهر 

سفير نيجيريا: إتفاقات ثنائية مع لبنان
تحتضر وفي حاجة إلى إنعاش

السفري النيجريي يف لبنان غوين مودو زانا بورا.

لغاية اليوم ليس من تعاون يف مجال مكافحة 
االرهاب مع لبنان، لكن اوجه التعاون قد تكون 
متعددة بني البلدين. يطرح افكارا عدة ابرزها: 
البلدين،  تبادل وتدريب االشخاص االمنيني يف 
يف  كام  الدولية  املنظامت  يف  التعاون  امكان 
تبادل  اخرى،  دولية  ومنظامت  املتحدة  االمم 
الزيارات عىل مستوى رفيع لشخصيات رسمية 

من كال البلدين. 

3 االف نيجيري 
يعيشون في لبنان

■ تعترب الجالية اللبنانية مهمة يف نيجرييا. كيف 
تنظرون اليها؟

□ يقطن ما يزيد عن 40 الف لبناين يف نيجرييا، 
بفاعلية  ويساهمون  اعاملهم  يديرون  حيث 
يف النمو االقتصادي بني نيجرييا ولبنان. بعض 
البناء والتعهدات  اللبنانيني يعملون يف مجال 

والصناعة.

■ ماذا عن امكانات تفعيل التعاون يف العالقات 
التجارية وبني رجال االعامل يف البلدين؟

الخدمات  اتفاق  توقيع  اىل  وارشت  سبق   □
الجوية الثنايئ يف نيسان الفائت، العادة انعاش 
واعادة  يحترض  كان  الذي  السابق  االتفاق 
تنشيط القطاع. يف مجال التجارة، ال ازال اعمل 
هذا  يف  العالقة  يف  توازن  احداث  بغية  بجهد 
اىل  نيجرييا  من  مستثمرين  دعوة  عرب  املجال 
لبنان لديهم خربة يف الصناعات املالية الفاعلة 

عىل غرار "اكسيس بنك" وسواه.

■ ما هو حجم التبادل التجاري بني البلدين؟
□ لطاملا كانت العالقة التجارية بني البلدين من 
جانب واحد. توجد الكثري من االعامل اللبنانية يف 
نيجرييا، والعكس غري صحيح. بالنسبة اىل االعامل 
رسمي،  غري  معظمها  فان  لبنان،  يف  النيجريية 
لكنني احاول جلب مستثمرين من نيجرييا اىل 
لبنان، وجعل هذه العالقات رسمية بني البلدين.

■ ماذا عن وضع النيجرييني يف لبنان؟
من  اكرث  لبنان  يف  النيجريية  الجالية  تعد   □
وظائف  يف  معظمهم  يعمل  شخص  االف   3
بني  العالقات  تصبح  ان  اريد  لذلك  متواضعة. 
يف  نيجرييني  لخرباء  يتيح  ما  رسمية،  البلدين 

بعض القطاعات العمل يف لبنان.

■ هل من تعاون مع االمن العام اللبناين ويف 
اية ملفات؟

□ التعاون بني سفارة نيجرييا خالل واليتي كان 
وديا ومتينا. يعمل االمن العام وسفارتنا يدا بيد 
يف مجال املسائل املتعلقة بالهجرة التي تطاول 
النيجرييني الذين يعيشون يف لبنان. هذا امللف 
االمن  من  تتلقى  نيجرييا  وسفارة  االهم،  هو 
العام ليس اهتامما فوريا فحسب، بل املعاملة 

املالمئة للمسائل كلها.

 - اللبنانية  الصداقة  انعاش  واعادة  االعامل، 
النيجريية عرب جمعية الصداقة التي تأسست 

عام 2007.   

■ سعادة السفري هل لك ان تعطينا نبذة عن 
عملك الديبلومايس قبل قدومك اىل لبنان؟

بل  مهنتي  اساس  يف  ديبلوماسيا  لست  انا   □
العمل  يف  يل  بحصة  اشعر  لكنني  سيايس. 
الديبلومايس بني السياسيني. وهذا امر طبيعي 
الخارجية  وزارة  منحتها  مئوية  نسبة  مثة  الن 
موزعة   %50 اىل  تصل  للسياسيني  النيجريية 
مناصفة بني ديبلوماسيني من املالك وسياسيني 
من  خارجه. انها املرة االوىل التي اشغل فيها 
منصب سفري، وقد كنت رئيسا للحكومة املحلية 
يف واليتي يونوساري، ثم شغلت منصب نائب 
يف  عضوا  كنت  كذلك  يويب،  ملحافظة  محافظ 
 1999 عامي  بني  النيجريي  الشيوخ  مجلس 

و2003.

■ ماذا عن انطباعك عن لبنان بعد عملك يف 
ربوعه منذ قرابة سنة؟

□ بعد مرور عام عىل بدء مهمتي الديبلوماسية 
يف لبنان، اجده بلدا دافئا محبا وآمنا.

لبنان  بني  الثنائية  العالقات  تصف  كيف   ■
ونيجرييا؟ متى بدأ التبادل الديبلومايس بينهام؟

□ قطعت العالقات بني نيجرييا ولبنان شوطا 
ما  اىل  العالقات  هذه  تعود  التاريخ.  يف  كبريا 
هي  عدة  ثنائية  اتفاقات  مثة  استقاللنا.  قبل 
اليوم يف طور االحتضار، ويف حاجة اىل اعادة 
واتفاق  الثنايئ،  التجارة  اتفاق  بينها  انعاش 
االزدواج الرضيبي وسواهام. اخريا، تم توقيع 
اىل  عاد  الذي  الثنايئ  الجوية  الخدمات  اتفاق 
الحياة مجددا. بالنسبة اىل العالقة التاريخية، 
استقالل  بعد   1960 عام  منذ  بدأت  فهي 
االهلية  الحرب  يف  تعطلت  لكنها  نيجرييا، 
انتهاء  بعد  لعقدين.  استمرت  التي  اللبنانية 
الحرب االهلية بوقت وجيز، متت اعادة ترميم 
العالقة بتعيني سفري جديد يف لبنان منذ عام 
1990، وقد استمر التمثيل الديبلومايس لغاية 
اليوم. انا اقع يف املرتبة الخامسة بني السفراء 
منذ اعادة ترميم العالقات الديبلوماسية عقب 

انتهاء الحرب االهلية. 

لبنان  اىل  النيجريي حني وصل  السفري  وضع 
اهدافا عدة يطمح اىل تحقيقها ابرزها: توقيع 
اتفاق للخدمات الجوية بني البلدين )وقع يف 
نيسان 2018(، اعادة انعاش اتفاقات قدمية 
)منها اتفاق للتجارة املتبادلة واتفاق يتعلق 
عينيه  نصب  يضع  الرضيبي(.  باالزدواج 
نيجرييا،  يف  اللبنانية  االستثامرات  توسيع 
لرجال  والتأمني  للتأشريات  رسيع  ومنح 
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■ ماذا عن التعاون مع لبنان يف مجال مكافحة 
االرهاب؟

□ صحيح انه ال يوجد اتفاق يف مجال مكافحة 
معا  للبلدين  لكن  ونيجرييا،  لبنان  بني  االرهاب 
مصلحة مشرتكة للتعاون يف هذا املجال. كام هو 
معروف، فان االرهاب هو مشكلة عاملية، ونيجرييا 
تتعامل معه عىل هذا االساس. يف امكان البلدين 
تدريب موظفيهم املعنيني عىل اساليب محاربة 
االرهاب، وميكن ان يسعى البلدان جاهدين اىل 

مقاتلة االرهابيني.

الرئيس محمد  بقيادة  نيجرييا  ■ كيف نجحت 
بوهاري يف تقليص العمليات االرهابية يف االونة 

االخرية؟
توفري  ملتزمة  بوهاري  محمد  الرئيس  ادارة   □
االمان لحياة وممتلكات كل شخص يعيش يف البالد. 
الحزم الذي تحلت فيه الحكومة للتصدي للتمرد 
وتراجع  حرام،  بوكو  اندحار  اىل  ادى  ولالرهاب 
انشطتها بشكل ملحوظ. الحكومة لن ترتاجع عن 
بذل الجهود املستمرة بغية الوصول اىل اجتثاث 
بوكو حرام كليا من نيجرييا، ومنع اي مترد محتمل 
لها. عالوة عىل ذلك، فان اعادة احياء قوة العمل 

من فتيات دابيش اللوايت اعتقلن عام 2018. من 
التدابري التي اتخذت لخفض مستوى الجرمية يف 
نيجرييا، شكلت الحكومة الفيديرالية قوة التدخل 
القوات  من  تتألف  التي  املشرتكة  العسكري 
والقوات  الجيش  يف  الخاصة  وتلك  النظامية 
الجوية والبحرية بالتعاون مع الرشطة النيجريية 

وقسم امن الدولة والدفاع املدين.

■ ما هي امللفات التي تهتم بها نيجرييا يف الرشق 
االوسط؟

مع  صداقة  عالقة  عىل  نيجرييا  كانت  لطاملا   □
بلدان الرشق االوسط، ومل تتغري سياساتها حيال 
معظم  يف  سفارات  نيجرييا  لدى  املنطقة.  هذه 
بلدان الرشق االوسط تقريبا، وهذا يظهر العالقات 
الودية بني بلدان هذه املنطقة وسياساتنا املتبعة.

اوروبا؟  اىل  النيجريي  الغاز  تصدير  عن  ماذا   ■
وماذا يف تفاصيل هذا امللف؟

لدول  الغاز  توفري  النيجريية  الحكومة  قررت   □
االتحاد االورويب عىل املدى الطويل. ويهدف جزء 
الغاز  سوق  وتوسيع  زيادة  اىل  التدبري  هذا  من 

لالمة خارج الحدود النيجريية.

التمثيل 
الديبلومايس مع 

لبنان عاد عام 
1990 واللبنانيون 
يساهمون بفاعلية 

يف اقتصادنا.

املشرتكة الوطنية املتعددة هي جزء من التدابري 
التي تهدف اىل محاربة الجرمية العابرة للحدود، 
وكذلك مترد بوكو حرام. كنتيجة للتدابري املذكورة، 
عاد اكرث من مليون شخص مرشدين اىل بيوتهم 
ومجتمعاتهم يف الشامل الرشقي بعدما غادروها 
منذ عام 2015. وقد تم تحرير ما يزيد عن 13 
الف رهينة كانت لدى بوكو حرام بينها 106 من 
فتيات الشيبوك اللوايت اعتقلن عام 2014، و104 

النيجيري طرد الجيش 
بوكو حرام من 18 منطقة

التعاون مع االمن العام 
ودي ومتني

ال تعاون مع لبنان 
في مكافحة االرهاب
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تقرير
مارلني خليفة

@marlenekhalife

موقع  اهمية  اىل  الخارجية  البعثات  ملمثيل  الديبلوماسية  والوظائف  الرتب  تشري 
اللبناين  االجتهاد  ينحو  برتبة ووظيفة محددتني.  الذي يعنّي فيه ديبلومايس  البلد 
الديبلومايس وتضخيم وظيفته من دون اسناد علمي. هنا  احيانا اىل "نفخ" رتبة 

اطاللة عىل الرتب الديبلوماسية ووظائفها يف لبنان وبعض الدول

بهدف  تاريخيا  الديبلوماسية  البعثات  نشأت 
الدول  امللوك والرؤساء يف  التواصل مع  ارساء 
وسائل  اىل  االفتقار  بسبب  جغرافيا.  البعيدة 
النقل والتواصل، تم اعتامد سفراء فوق العادة 
او مطلقي الصالحية، اي الذين يتمتعون بحق 
التفاوض باسم دولهم من دون الرجوع اليها. 
مطلق  العادة  فوق  سفري  لقب  فان  بالتايل، 
موجود  الحني، وهو  ذلك  منذ  نشأ  الصالحية 
لغاية اليوم يف بعض البلدان، ومينح اىل جميع 
بلقب  مستشار  ارسال  حال  يف  اال  السفراء 
سفري، اي قبل وصوله اىل مرحلة ترقيته سفريا، 
البعثة بلقب سفري من دون  فريسل اىل ادارة 

ان ينال الرتبة.
انواع  رمال  حسني  املتقاعد  السفري  يرشح 
مهامت  توىل  وهو  الديبلوماسية،  البعثات 
وعامن  والقاهرة  السنغال  يف  ديبلوماسية 
يف  كانت  كسفري  مناصبه  وآخر  وباريس، 

فنزويال وكوريا الجنوبية وسويرسا )2012(. 
من  نوعني  مثة  ان  رمال  السفري  يقول 
البعثات  والقنصلية.  الديبلوماسية  البعثات، 
من  مؤلفة  سفارة  عن  كناية  الديبلوماسية 
حني  يف  وملحق،  وسكرتري  ومستشار  سفري 
او  عام  قنصل  من  القنصلية  البعثات  تتألف 
بكامل  تتمتع  ال  قنصلية  بعثة  يدير  قنصل 

الصالحيات التي تتمتع بها البعثة كسفارة. 
مالكني،  من  الديبلوماسية  البعثة  تتألف 
املالك  ان  علام  والقنصيل.  الديبلومايس 
القنصيل غري موجود يف هيكلية وزارة الخارجية 
الديبلومايس  السلكني  دمج  تم  اذ  لبنان،  يف 
والقنصيل معا. يسمى الديبلومايس قنصال حني 
او  سكرتريا  ويسمى  عامة،  قنصلية  يف  يعمل 

مستشارا حني يعمل يف سفارة.
الديبلوماسية  والوظائف  الرتب  لبنان  تبنى 

التي تعتمدها وزارة الخارجية الفرنسية، لكنه 
فرنسا.  يف  حصل  كام  تعديلها  اىل  يعمد  مل 
يف  رسمية  ديبلوماسية  القاب   4 تعداد  ميكن 
سفري.  مستشار،  سكرتري،  ملحق،  هي:  لبنان 
واخرى  فئة  بني  الديبلومايس  وظيفة  تختلف 
للموقع  تبعا  التسميات  يف  طفيف  تبدل  مع 
قنصلية  يف  او  سفارة  يف  سواء  يشغله،  الذي 
وزارة  يف  الديبلوماسية  املراتب  تتدرج  عامة. 
الخارجية واملغرتبني بعد املباراة التي يخوضها 
املدنية  الخدمة  مجلس  يف  الديبلوماسيون 
الوزارة  اىل  فيدخلون  ثالثة،  فئة  كموظفني 
وهي  قنصل،  نائب  او  متمرن  ملحق  برتبة 
الديبلومايس  الدرجة االوىل. بعد عامني يرقى 

من ملحق متمرن اىل سكرتري او قنصل.
اللبنانية  الديبلوماسيون يف السفارات   يتوزع 
مثال  ولندن  فرنسا  يف  البلد.  اهمية  بحسب 
يوجد سفري و4 او 5 ديبلوماسيني. يف نيويورك 
 4 و  سفري  برتبة  الدائم  لبنان  مندوب  يوجد 
يف  االمر  وكذلك  يعاونونه،  ديبلوماسيني   5 او 

واشنطن.
ومعه  سفري  هناك  العامل  سفارات  بقية  يف 
ديبلومايس من املمكن ان يتم تكليفه االعامل 
الديبلومايس  عمله  اىل  اضافة  القنصلية، 

)سكرتري(، ويكون تحت رعاية السفري. 
املوظفون  يعني  الديبلومايس،  الطاقم  مع 
وزير  مبوافقة  السفري  من  بقرار  املحليون 
الخارجية يف البلد حيث تقع السفارة )سائق، 
حاجب، طباخ، ُمدخل معلومات )اي كاتب( 
يأمترون  هؤالء  البعثة(.  لرئيس  وسكرترية 

باوامر الديبلوماسيني.
تتطلب الفرتة التي يحق للملحق الرتقية بعدها 
اىل رتبة سكرتري سنتني، وبعدها يصبح سكرتريا 

او قنصال بحسب املكان الذي يعنّي فيه. 

يجب ان مير عىل وجود السكرتري 12 عاما يف 
موقعه حتى تتم ترقيته اىل مستشار، عىل ان 
يحوز الدرجات الثالث العليا. كل سنتني ينال 
الرابعة حتى  درجة، وما ان يصل اىل الدرجة 
اىل  التصنيف  يعترب  مستشارا.  تصنيفه  يحق 
رتبة مستشار سلطة استثنائية لوزير الخارجية 
او للجنة االدارية يف الوزارة )تتألف من وزير 
الشؤون  ومدير  الوزارة  عام  وامني  الخارجية 
التصنيف  تقرر  التي  وهي  واملالية(  االدارية 
وترفع قرارها اىل مجلس الخدمة املدنية لنيل 

موافقته.  
يحل املستشار يف السفارة بعد السفري ويقوم 
عمال  يتوىل  كام  وكالة،  باالعامل  قائم  مقام 
من  بتوجيهات  ويتحرك  وسياسيا  ديبلوماسيا 
بعثة  تعيينه قنصال عاما يف  يتم  السفري. وقد 
يف قنصلية عامة )هناك نحو 14 قنصلية عامة 
القنصليات  هذه  ترتكز  الخارج(.  يف  للبنان 
اللبنانية، يف حني  الجاليات  غالبا حيث تكون 
الشؤون  اال  العامون  القناصل  يتعاطى  ال 

القنصلية ويسهلون معامالت الجاليات. 
تتطلب الرتقية من مستشار اىل سفري بحسب 
اذا  سفري  اىل  ويرقى  اعوام،   8 اقله  القانون 
يزيد  ما  اي  العليا،  الثالث  الدرجات  كان من 
وتحصل  اليوم  القواعد  تتبدل  اعوام.   6 عن 
استثناءات بناء عىل اعتبارات سياسية، بحسب 

السفري حسني رمال.
فئتان:  هناك  سفري  اىل  املستشار  ترقية  بعد 
تضع  وبعضها  سفريا،  تسمي  البلدان  بعض 
مرتبة هي اقل من سفري واعىل من مستشار 
اىل  الرتبة  هذه  تعود  مفوضا.  وزيرا  تسمى 
حقبة كان يعاين فيها بعض البلدان من نقص 
يف عدد السفراء لديها، فتسمي وزيرا مفوضا 
الديبلومايس،  للتمثيل  تخفيضا  تعني  وهي 
لكن الوزير املفوض يتمتع بصالحيات السفري 
ذاتها. اعتمد لبنان هذه الفكرة يف خمسينات 
من  عامة،  مفوضيات  فأسس  الفائت،  القرن 
يف  شمعون  كميل  املفوضني  الوزراء  ابرز 
لندن. بعد تأسيس السلك الخارجي واستقرار 

الترقية من سكرتير إلى سفير تتطّلب 20 عامًا!
الرتب الديبلوماسية بني الواقع الوظيفي والخيال اللبناني

الدولة اللبنانية، مل يلحظ القانون رتبة للوزير 
املفوض. 

يكلف املستشار بلقب سفري رئاسة بعثة وقد 
يتقاعد من دون ان ينال رتبة سفري، ويف لبنان 
سفري،  رتبة  اىل  احيانا  املستشارون  يرتقى  ال 

وذلك يعود اىل التقسيم الطائفي للوزارة.
يف  اللبنانية  امليزة  "هذه  رمال  السفري  يرشح 
وجود 69 سفريا موزعني مناصفة بني املذاهب 
املسيحية واملسلمة، اضافة اىل منصب االمني 
الفئة  من  ويحتسب  الخارجية  لوزارة  العام 
يعبأ  ما  مكان  يف  مركز  شغر  كلام  املسلمة. 
بالتايل  الشاغر.  املركز  بحسب طائفة صاحب 
ال يوجد خالف. اذا كان لدينا 140 ديبلوماسيا 
يكون  السفراء(،  )غري  وسكرتري  مستشار  بني 
املناصب  توزع  ان  عىل  مناصفة  التوزيع 
بحسب  سفارة(  الـ80  )قرابة  السفارات  يف 
امكان  اىل  يؤدي  االمر  الطائفي. هذا  التوازن 
املالك  فيه  يكون  وقت  اىل  املستشار  وصول 

مغلقا فال يحظى بالرتقية".
يعتمد بعض البلدان سكرتريا اول وثانيا وثالثا، 
وهي رتب غري موجودة يف لبنان الن الرتاتبية 
يف  االقدمية  وفق  هي  الخارجية  مالك  يف 

الوظيفة. 
عسكريون  ملحقون  يعمل  ايضا  السفارات  يف 
وسياحيون واقتصاديون وثقافيون، فامذا عنهم؟

• امللحق العسكري: تعني وزارة الدفاع امللحق 
الناجحني يف مهامتهم  العسكري من ضباطها 
وزارة  بني  التواصل  يؤمن  وهو  العسكرية، 
الدفاع اللبنانية ووزارة الدفاع يف البلد املعني 
والديبلوماسيني  بالسفارة  له  عالقة  وال  فيه، 
يف  يكون  مكتبه  ان  من  الرغم  عىل  فيها، 
كملحق  اقامة  بطاقة  ويعطى  السفارة، 
والسكرتري،  السفري  غاب  حال  يف  عسكري. 
محيل  إداري  موظف  السفارة  ادارة  يكلف 
وال يكلف امللحق العسكري. وفق االصول كل 
تصل  العسكري  امللحق  يكتبها  التي  التقارير 
اىل وزارة الدفاع عرب وزارة الخارجية اللبنانية 

ويطلع عليها حكام رئيس البعثة، اي السفري، 
قبل ارسالها.

تعني  السفارات  بعض  االمني:  امللحق   •
امر  وهو  مخابراتيني،  او  امنيني  ملحقني 
تعتمده بعض الدول. تتكل بعض الدول عىل 
اعتامدها  من  اكرث  املخابراتية  املعلومات 
زيادة  بسبب  الديبلوماسية  التقارير  عىل 
معلومات  اىل  والحاجة  واالرهاب  التطرف 
للبنان اي  السفري رمال ليس  امنية. بحسب 

امنيني. ملحقني 
تم  لبنان  استقالل  بعد  السياحي:  امللحق   •
الكربى  العواصم  اىل  سياحيني  ملحقني  ارسال 
للرتويج  وواشنطن  ولندن  وباريس  كالقاهرة 
السياحي  امللحق  ينتدب  لبنان.  يف  للسياحة 
التي  الخارجية  وزارة  اىل  السياحة  وزارة  من 
يكون  وقد  الخارج،  يف  السفارات  اىل  ترسله 

رئيس دائرة او مديرا عاما.
• امللحق االقتصادي او التجاري: تختاره وزارة 
الخارج  يف  السفارات  اىل  وترسله  االقتصاد 
اللبنانية، ويسجل يف  الخارجية  مبوافقة وزارة 
الدولة حيث السفارة اللبنانية هي التي تعد 
اقتصاديا من  اوراقه. عنّي اخريا 22 ملحقا  له 

خالل مباراة باالتفاق مع وزارة االقتصاد.
• امللحق الثقايف: انقرض نهائيا من السفارات 
عاما،  اربعني  قرابة  منذ  الخارج  يف  اللبنانية 
دوره  يعترب  رمال.  السفري  تعبري  بحسب 
ميثله،  الذي  للبلد  الثقايف  للرتويج  مهام 
ويكتب  والندوات  الثقافية  املعارض  فينظم 
يكلف  آخر.  اىل  بلد  من  الثقافة  عن  تقارير 
االمور  السفارة  يف  العادي  الديبلومايس  حاليا 
والسياسة  واالقتصاد  والثقافية  التجارية 
ليست من  النها  العسكرية  الشؤون  باستثناء 

اختصاصه.
لغياب امللحق الثقايف سلبيات كربى، اذ اعترب 
بوجود  له  مردود  وال  مجد  غري  انه  لبنان  يف 
فحتى  االجتامعي،  التواصل  ووسائل  الكتب 
من  الغي.  باريس  يف  الثقايف  امللحق  منصب 
رمال  السفري  يذكرها  التي  املعروفة  االسامء 
يف  ثقافيا  ملحقا  كان  الذي  نعامن  عبدالله 
باريس. حني الغي املركز اصبح موظفا محليا. 
كل  يف  موجود  ثقايف  ملحق  منصب  ان  علام 
ويف  لبنان،  يف  العاملة  االجنبية  السفارات 

معظم السفارات العربية ايضا.

اقتبست  اللبنانية  الخارجية 
تنظيمها من فرنسا

الوزير املفوض يقع 
في منطقة وسطى بني 

والسفير املستشار 

السفري املتقاعد حسني رمال.
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تحقيق

ملجريات  والجداول  باالرقام  تحليلية  دراسة  تضمن  النيابية،  االنتخابات  عن  الجديد  كتابها  للمعلومات"  "الدولية  اصدرت رشكة 
العملية االنتخابية ونتائجها قبل اجرائها وبعده، وتوصيات واقرتاحات مبنية عىل االرقام واملعطيات لتاليف حدوث مشكالت مستقبلية 

سياسية ودميوغرافية واجرائية، يف حال استمرار اعتامد قوانني انتخابية وفق املعيار الطائفي مبا يخدم مصالح القوى السياسية

اللبناين  النواب  يقع كتاب "انتخابات مجلس 
الكبري،  الحجم  من  صفحة   297 يف   "2018
تتناول  فصال  و12  ومتهيدا  مقدمة  ويتضمن 
واملقرتعني  الناخبني  اعداد  التالية:  االمور 
نتائج  االنتخابية،  للدوائر  وفقا  واملرشحني 
واملرشحني  للوائح  وفقا  االنتخابية  الدوائر 
وفقا  الفائزين  املرشحني  نتائج  واالصوات، 
نتائج  السياسية،  والقوى  واللوائح  للدوائر 
لالصوات  وفقا  ومرشحيها  السياسية  القوى 
وفقا  الخارسين  وابرز  الفائزون  التفضيلية، 
النواب،  اعامر  والطوائف،  السياسية  للقوى 
دوائر  يف  االنتخاب  املرشحات،  النساء 
والدول،  والطوائف  للدوائر  وفقا  االغرتاب 
االنتخابية،  الدوائر  االنتخايب بحسب  االنفاق 
الطعون  والدميوغرافيا،  الطوائف  لبنان 

االنتخابية.
للمعلومات"  "الدولية  رشكة  رئيس  يرشح 

دراسة "الدولية للمعلومات" عن االنتخابات النيابية األخيرة
عدره: كيف نضع قوانني طائفية والطوائف تتناقص؟

نرش  اهداف  العام"  لـ"االمن  عدره  جواد 
التي  والخالصات  واالستنتاجات  الكتاب 
االنتخابات،  هذه  دراسة  نتيجة  اليها  توصل 
من  مناسبة  وجدها  التي  االقرتاحات  وبعض 

اجل تطوير النظام االنتخايب يف لبنان. 

واي  الكتاب،  هذا  اصدار  من  الغاية  ما   ■
فكرة تريد ايصالها اىل الناس؟

للمعلومات"  "الدولية  رشكة  تأسست   □

لبنان  يف  االوىل  الرشكة  وكانت   ،1995 سنة 
استطالعات غري مدفوعة مببادرة  التي تنرش 
ذاتية، كانت جريدة "النهار" تنرشها بشكل 
"السفري".  بذلك جريدة  قامت  ثم  متواصل، 
واقع  عىل  التوعية  العمل  هذا  من  الهدف 
يف  واملساهمة  االرقام،  عرب  هي  كام  االمور 
بدل  البلد  يف  وعقالين  هادىء  حوار  عملية 
انه  اما  ثابت  الرقم  الن  واالتهام.  الضجيج 
نظر،  وجهة  فيه  وليس  خطأ  انه  او  صحيح 
هذا  حوار حول  ايجاد  اىل  نهدف  كنا  يعني 
هذا  يؤرش  ماذا  اىل  معرفة  وبعدها  الرقم 
 2009 عام  اصدرنا  اننا  اىل  هنا  اشري  الرقم؟ 
الكتاب االول عن االنتخابات، وهذا الكتاب 
عن انتخابات 2018 هو تكملة لهذه املسرية.

■ ماذا يتضمن الكتاب من معلومات مفيدة؟
كل  يف  االنتخابية  العملية  الكتاب  يغطي   □
والذي  فيه،  املهمة  الفصول  من  املناطق. 
موضوع  كتابا،  وحده  يكون  ان  يستحق 
للسكان، النه  ام  للناخبني  االعامر سواء  هرم 
يكشف هشاشة الكالم عن مكونات يف البلد 
ان  نكتشف  عندما  الكالم  هذا  وخطورة 
الطوائف الست الكربى ليست كلها طوائف 
والشيعية  السنية  الطائفتني  فحجم  كربى. 
كبري، اما حجم الطوائف االخرى فاىل تراجع. 
اللبنانيون االرمن االرثوذكس والكاثوليك، عىل 
سبيل املثال، عانوا من تراجع هائل يف العدد 
ناخبيهم  وعدد  الخارج،  اىل  الهجرة  بسبب 
يف  جدا.  قليل  لبنان  كل  يف  اقرتعوا  الذين 
ناخب  االف  عرشة  اقرتع  مثال  االوىل  بريوت 
يف  املجتمع  ان  اقول  للفكرة  توضيحا  فقط. 
لناحية  سواء  الطوائف،  كل  يف  يشيخ  لبنان 
نشبه  فبتنا  الوالدات،  اىل  نسبة  ام  املقيمني 
اوروبا التي تعاين منوا بطيئا يف عدد السكان، 

رئيس رشكة "الدولية للمعلومات" جواد عدره.

وخصوصا يف املدن. خطورة هذا االمر تكمن 
يف ان النظام لدينا طائفي، فكيف سنستمر يف 
الكالم عن مناصفة بني املسلمني واملسيحيني 
بشدة.  تتناقص  املسيحيني  اعداد  كانت  اذا 
وليس رسا. مثة ارصار من  امر معروف  وهو 
بعد  لكن  املناصفة،  عىل  الطوائف  زعامء 
سيطالب  من  سنة  عرشين  او  سنوات  عرش 
باملناصفة؟ كيف ميكن ان يحافظ االرمن مثال 
عددهم  بينام  انفسهم  النواب  اعداد  عىل 
طائفة  كل  ان  عن  الكالم  ان  كام  يتناقص؟ 
يف  واملثال  صحيحا،  يعود  ال  نوابها  تنتخب 
البقاع الغريب، فالناخبون املسيحيون وحدهم 
االنتخايب  الحاصل  تحصيل  يستطيعون  ال 
ملرشح واحد. كذلك االمر بالنسبة اىل الناخبني 
الجنوب  يف  جبيل  بنت  دائرة  يف  املسيحيني 
حيث الحاصل االنتخايب 21 الف صوت. من 
نلحظ  لدينا  التي  االحصائية  الجداول  خالل 
كالرسيان  الصغرية  الطوائف  اعداد  تراجع 
مثال. دراسة هذا الكتاب هي التي تدلنا عىل 
ان قانون االنتخاب الحايل او اي قانون انتخايب 
اخر تتم مناقشته وفق الرؤية ذاتها، لن يكون 
صالحا للبنان مستقبال. والنقاش العلمي بناء 
التي  االنتخاب  قوانني  بان  يفيد  االرقام  عىل 

اعتمدت هي قوانني غري صالحة. 

■ اي قانون انتخايب هو االصلح للبنان؟
□ قانون االنتخاب يتم التوافق عليه بناء عىل 
فكرة اي بلد تريد ان تبني؟ ليس بالرضورة ان 
يريض قانون االنتخاب كل الناس. بل املوضوع 
هو هل نريد ان يكون لبنان دولة مدنية او 
ال؟ يعني ان قانون االنتخاب هو الذي يؤسس 
الطوائف  لبنان  اردنا  اذا  اما  املدنية.  للدولة 
ان  املشكلة  لكن  حاليا.  نفعله  ما  فلنفعل 
الطوائف تتناقص. كيف نبني لبنان الطوائف؟ 
طائفية،  انتخابية  قوانني  عىل  نبقي  وكيف 
يحافظ  انه  يدعي  من  مهددا  يصبح  بحيث 
عىل طائفته؟ لذلك يجب ان نحميه من نفسه 

ونحمي طائفته.

يف رشحه  الكتاب  اضافه  الذي  الجديد  ما   ■
ملجريات االنتخابات ونتائجها؟

كبري  دور  هناك  كان  انه  جدا  الوضح  من   □
ونحن  معينة،  مناطق  يف  االنتخايب  للامل 

اجرينا استطالعات للرأي يف عدد من املناطق 
قبل االنتخابات وبعد ترشح متمولني كبار مثال 
الرأي  ان  النتيجة  وكانت  وزحلة،  يف كرسوان 
العام تغري فجأة عندما دخل بعض املرشحني 
الحال.  بطبيعة  النتائج  وتغريت  املتمولني 
رابعا. ثم هناك  او  ثالثا  اصبح  اوال  فمن كان 
القانون  املرّشع يف  االنتخايب  االنفاق  موضوع 
دوالر،  مليون   700 نحو  بلغ  فقد  االنتخايب، 
لبنان،  مثل  بلد  اىل  بالنسبة  رقم ضخم  وهو 
وهو اكرب بكثري مام ينفق يف فرنسا وبريطانيا 
اعداد  هيكلية  جداول  اىل  نظرنا  اذا  سوية. 
وكانت  فيها،  كبريا  تناقصا  نلحظ  الطوائف 
لدينا مفاجآت. عدد االرثوذكس املسجلني مثال 
ناخبا،  الفا و818  لوائح الشطب بلغ 257  يف 
الفا فقط. كذلك تدنت  اقرتع منهم نحو 95 
صيدا  يف  الطوائف.  اكرث  لدى  االقرتاع  نسبة 
كان االقرتاع سلبيا بنسبة 12% عن انتخابات 
ان  تعني  النها  تدرس  مؤرشات  هذه   .2009
ينتخبوا  مل  السنية  الطائفة  من  ناخبني  هناك 
مرشحي "تيار املستقبل"، لكنهم بقوا يف البيت 

ومل يشاركوا يف العملية االنتخابية.

توصلتم  التي  الخالصة  او  النتيجة  ما هي   ■
والعملية  االنتخاب  قانون  اىل  بالنسبة  اليها 

االجرائية؟

نهدف الى فتح حوار 
عقالني حول االرقام 

في لبنان

الصوت  االنتخاب  قانون  سلبيات  من   □
التفضييل الواحد يف الدائرة الصغرى، وسقف 
اصوات  وجعل  املرتفع،  االنتخايب  االنفاق 
الدائرة  يف  طائفي  اساس  عىل  املقرتعني 
مبارشة  غري  بصورة  يعني  وهذا  الصغرى، 
العودة اىل القانون االرثوذكيس بانتخاب كل 
طائفة لنوابها، اضافة اىل عدم اتاحة الفرصة 
بدل  سكنهم  مناطق  يف  لالقرتاع  للناخبني 
هناك  والعمق،  االساس  يف  قيدهم.  منطقة 
سلبية عدم اعطاء الفرصة ملن يريدون الرتشح 
يجب  كان  طائفي.  غري  اساس  عىل  واالقرتاع 
النواب  من  عدد  النتخاب  صغري  مجال  فتح 
ينتخب  ال  ان  وميكن  الطائفي،  القيد  خارج 
الناس احدا عىل هذا االساس، لكن عىل االقل 
من  للخروج  صغرية  نافذة  فتحنا  قد  نكون 
املناصفة  تبقى  ان  عىل  الطائفي،  االنتخاب 
بالغاء  املطالبة  الباقني.  بالنواب  موجودة 
رياض  الرئيس  لسان  عىل  موجودة  الطائفية 
يقول  االن  وحتى   ،1943 العام  منذ  الصلح 
يجب  انه  واملسؤولون  الحكومات  رؤساء 
مل  شيئا  لكن  السياسية،  الطائفية  نلغي  ان 
يتحقق من ذلك. الدولة املدنية هي الضامن 
من  بد  ال  املسيحيني.  والسيام  الناس  لكل 
اعداد  تراجع  استمر  اذا  انه  اىل  هنا  االشارة 
هرم  جدول  من  واضح  هو  كام  املسيحيني 
والشيعة  السنة  بني  الرصاع  سيرتكز  االعامر، 
مشكلة  تخلق  وهذه  الباقية،  املقاعد  عىل 

جديدة يف لبنان.

االنتخاب.  قانون  محاذير  حيث  من  هذا   ■
االجرائية  العملية  عن  لكم  تبني  ماذا 

والنتائج؟
شعب  فعال  نحن  هل  التساؤل  يجب   □
غطاء  بل  طائفيا  شعبا  لسنا  نحن  طائفي؟ 
يف  االرقام  ان  بدليل  السياسية،  للزعامات 
الثالثة  الشامل  ودائرة  وزحلة  طرابلس 
االنتخابات  الناس يف  ان سلوك  تفيد  )عكار( 
الناخب يسري خلف  مل يكن طائفيا، بل كان 
زعيمه السيايس وملصلحته املادية اوال، وهذه 
االنتخابات، حيث  املستقاة من  الدورس  من 
مثال  السنية  الطائفة  من  ناخبني  ان  الحظنا 
يف  الحر  الوطني  التيار  ملصلحة  يقرتعون 

يف  اللبنانية  للقوات  ويقرتعون  ما،  دائرة 

غاصب مختار

الكتاب.
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تفسرينا  ذلك؟  نفرس  فكيف  اخرى،  دائرة 
السيايس، وليس  الناخب سار وراء خياره  ان 
صحيحا ان الناخب اعمى وال قرار لديه. هو 
يتخذ قرارات عملية بناء عىل مصالح معينة. 
يف  الدروز  الناخبني  اىل  بالنسبة  االمر  كذلك 
جديد  المر  مؤرشات  هناك  والشوف.  عاليه 
املرشحني  فبعض  الدروز،  لدى  ومتجدد 
نالوا  التقليديني  املرشحني  عن  املستقلني 
معينة.  رمزية  له  االمر  وهذا  عالية،  اصواتا 
امكنة  يف  تراجع  مثة  ذاته  الوقت  يف  لكن 
يف  حصل  ما  بدليل  الزعامء،  لسلطة  معينة 
ناقص  اي  سلبيا،  االقرتاع  كان  حيث  صيدا 
الف   42 وهناك   ،2009 انتخابات  عن   %12
يريدها  التي  الالئحة  ملصلحة  اقرتعوا  مقرتع 
تفضيليا،  صوتا  يضعوا  مل  لكنهم  زعيمهم 
للزعيم،  سياسيا  والء  هناك  ان  يعني  وهذا 
التحالفات  عىل  الناخب  رىض  عدم  مع  لكن 

التي جرت.

■ كيف قرأتم مزاج الناخبني؟
عن  زادت  امللغاة  او  الباطلة  االوراق   □
نعرف  وال  مرة   200 بنحو   2009 انتخابات 
لعدم  الناخب  من  خطأ  هو  هل  السبب، 
القانون  وفق  االقرتاع  بكيفية  معرفته 
اما  امر ما؟  ام بسبب اعرتاضه عىل  الجديد، 

االوراق البيض  فبقيت تقريبا بالنسبة ذاتها 
النتخابات 2009، كانت 13 الف ورقة وزادت 
فقط اىل 15 الف ورقة. هنا نسأل ايضا: هل 
هو  االرثوذكيس  القانون  وفق  التصويت  ان 
يف  انه  الجواب  املسيحيني؟  ملصلحة  دامئا 
رسنا  اذا  مسيحي  اي  يفوز  ال  معينة  دوائر 
يف  االرثوذكيس.  القانون  وفق  بالتصويت 
االنتخايب  الحاصل  مثال  الغريب  البقاع  دائرة 
املسيحيني  عدد  بينام  صوت،  الف   11 نحو 
يعني  ناخب،  االف  عرشة  يتجاوز  ال  كلهم 
فكيف  االنتخايب.  الحاصل  يؤمنون  ال  انهم 
الثانية  الجنوب  دائرة  يف  الحل؟  يكون 
وعدد  صوت،  الف   21 االنتخايب  الحاصل 
لو صبوا  يعني  االف،  املسيحيني كلهم تسعة 

كلهم يف خانة مرشح واحد سيخرس.

الدراسة  بعد  خرجتم  اقرتاحات  بأية   ■

التي  االرقام  وفق  لالنتخابات  التحليلية 
لديكم؟

□ خرجنا باقتناع انه يجب ان يكون لقانون 
االنتخاب هدف هو تأسيس الدولة. اذا كان 
الذي  الطوائف  لبنان  عىل  الحفاظ  الهدف 
بتغيريه،  خطاباتهم  يف  الزعامء  كل  يطالب 
فان لبنان الطوائف اصبح مهددا دميوغرافيا، 
بالقرار  بالدميوغرافيا ان مل يسقط  وسيسقط 
واع  قرار سيايس  السيايس. سقوطه يف غياب 
وسياسيا،  اجتامعيا  وخلال  امنيا  خلال  يسبب 
فيوصل  وبهدف  وبحكمة  برتو  اسقاطه  اما 
اىل  حكام  يؤدي  انتخايب  قانون  وضع  اىل 
املجال  فتح  يعني يجب  املدنية،  الدولة  بناء 
للناس للرتشح عىل اساس غري طائفي ولبنان 
النواب  من  محدد  بعدد  ولو  واحدة،  دائرة 
يف  املدين  املجتمع  توحد  لو  اوىل.  كمرحلة 
لكان  املرشحون  وتوحد  املاضية  االنتخابات 
لكن  نواب،  سبعة  او  ستة  بني  االن  لهم 
التقليديني.  بالسياسيني  التحق  بعضهم 
واحدة  انتخابية  دائرة  لبنان  جعل  املطلوب 
طائفي،  غري  اساس  عىل  واالنتخاب  والرتشح 
هذا ما اوحت به االرقام التي درسناها بدقة، 
فليتفضل  علمية  اخرى  ارقام  لديه  ومن 
علمي  نقاش  يجري  ان  ينبغي  للنقاش.  بها 
وفكري مبشاركة القوى السياسية حول قانون 
االنتخاب عىل اساس اي لبنان نريد ان نبني، 
ال البحث يف حصص القوى السياسية، لنخرج 
بفكرة واضحة ثم ليقرروا ما يريدون. تخيلوا 
للبلديات  نسبي  انتخايب  قانون  اقر  اذا  انه 
اىل  لبنان  يف  الحايل  البلديات  عدد  يخفض 
قرى  وجود  بسبب  االن،  عليه  هو  ما  ربع 
خدمات  يف  تشرتك  لكنها  ومتناثرة  صغرية 
يسبب  ما  وهو  وسواها.  واملياه  الكهرباء 
تخيلوا  الحديثة.  باالدارة  له  الهدر وال عالقة 
للمواطن  يجيز  انتخابيا  قانونا  اقرينا  اننا  لو 
االقرتاع حيث يسكن ال حيث ولد. االكيد ان 
انه  اقول  لذلك  ستختلف.  االنتخابات  نتائج 
يجب فتح نقاش فكري حول هذه االمور ثم 
تتم دوزنتها وفق ظروف البلد. لكننا نسعى 
دولة  لبناء  مثايل  انتخاب  قانون  وضع  اىل 
مدنية ال طائفية تؤمن مصالح كل الطوائف 
فنحن  ايضا،  السياسيني  والزعامء  واملواطنني 

ال نريد القيام بانقالب عىل اي طرف.

االنفاق االنتخابي 700 
مليون دوالر وهو رقم 
ضخم بالنسبة الى لبنان 

قوانني االنتخاب التي اعتمدت غري صالحة.

 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.rovina.com
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تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

إستراتيجيا روسية في سوريا
و"إدارة الصراع" بني إيران وإسرائيل 

ثالث سنوات عىل التدخل العسكري الرويس املبارش يف سوريا الذي شكل نقطة التحول الكبري يف مجرى الحرب، وقلب املشهد 
واملعادلة رأسا عىل عقب. مل تغرق روسيا يف املستنقع السوري، ومل تقع يف فخ حروب االستنزاف كام حصل معها يف افغانستان، 

بل نجحت يف تسلم زمام املبادرة وادارة االزمة املتفجرة وسط توازنات دقيقة

تحقيق  يف  حلفائها  مع  روسيا  نجحت 
املعادالت  وتغيري  عسكرية  انتصارات 
امليدانية والسياسية، وترجيح الكفة ملصلحة 
عن  الحديث  صار  الذي  السوري  النظام 
روسيا  لكن  املايض.  من  رحيله  او  سقوطه 
سياسية  وتسويات  انجازات  اىل  حاجة  يف 
وهذا  امليدانية.  مكتسباتها  وحامية  لتحصني 
ما بدأته من خالل اسرتاتيجيا مثلثة االضالع 
والتوافق  الرشاكة  حدود  ورسم  اقليميا، 
والتعاطي مع كل من ايران وتركيا وارسائيل.

تحركت روسيا منذ العام 2015 يف اتجاهني: 
متكني النظام من استعادة املبادرة العسكرية 
ميدانيا، وتفكيك املعارضة والجبهة االقليمية 
ميكن  السياق  هذا  يف  لها.  املؤيدة  والدولية 
مناطق  حول  الروسية  االفكار  بعض  فهم 
اىل  السعي  موازاة  يف  التصعيد  خفض 
سوتيش  مساري  عرب  جنيف  مسار  استنزاف 
واستانة. ال بد يف هذا السياق من االلتفات 
هذا  يف  موسكو  حققته  كبري  اخرتاق  اىل 
موقف  تطويع  يف  نجحت  حني  االتجاه 
استانة.  عملية  يف  رشيكا  وتحويلها  انقرة، 
تقاضت تركيا يف املقابل حق تأديب االكراد 
السوريني يف عفرين واسقاط الحزام الكردي 
الذي كان يتشكل عىل حدودها مع سوريا، 
نقاط  وتوزيع  االنتشار  حق  تقاضت  كام 
غالب  السورية.  االرايض  داخل  عسكرية 
االنتشار  هذا  ستستخدم  تركيا  ان  الظن 
يف  جديا  يطرح  حني  للمساومة  ورقة  الحقا 
اي مفاوضات الحقة موضوع اخراج القوات 

االجنبية من سوريا.
ضد  املعركة  يف  وايران  روسيا  تحالفت 
تغيري  محاولة  ويف  و"داعش"،  املعارضة 
يعني  ال  ذلك  لكن  امليدانية.  القوى  موازين 

مهتمة  روسيا  كانت  حني  ففي  التطابق. 
مواجهة  يف  للنظام  عسكرية  ارجحية  بفرض 
بتعميق  مهتمة  ايران  كانت  خصومه، 
سوريا  اقامة  وتعميق  سوريا  يف  وجودها 
العقبات  وازالة  االيراين  الهالل  يف  نفسها 
التي تعرتض انسيابا سلسا للممر الربي الذي 
بعد  اللبناين،  املتوسط  بشاطئ  ايران  يربط 

عبور العراق وسوريا.
الرئاسة  اىل  ترامب  دونالد  وصول  يؤِد  مل 
يف  احيانا  تسبب  كان  وان  اللعبة،  قلب  اىل 
ارباكها. ال متلك ادارة ترامب برنامجا الفشال 
االنقالب الذي تقوده روسيا عىل االرض، وان 
واعرتاض.  تأخري  وسائل  احيانا  متتلك  كانت 
امريكا ليست منشغلة كثريا مبن يحكم سوريا. 
انها تنظر اىل سوريا عرب الرتكيز عىل الوجود 

االيراين فيها، وهو ما تفعله ارسائيل ايضا.
وعدم  "داعش"  مع  املواجهة  دوي  عىل 
عسكري  تدخل  مثن  لدفع  الغرب  استعداد 
ومعها  غربية  دول  سوريا، جنحت  واسع يف 
يف  متثل  واقعي  خيار  اىل  املنطقة  يف  دول 
مينع  ذلك  كان  اذا  الروسية،  بسوريا  القبول 
قيام سوريا ايرانية. تحركت ارسائيل للحصول 
من موسكو عىل ضامنات بعدم اقرتاب ايران 
وحلفائها من الخطوط االرسائيلية يف منطقة 
الجوالن. ابدى الرئيس فالدميري بوتني اهتامما 
الفتا بابقاء العالقة قوية مع ارسائيل، وتفهم 
يستطع  مل  لكنه  االمنية،  حاجاتها  تعتربه  ما 

توفري الضامنات الالزمة. 
الرياح  وعودة  االمرييك  املوقف  تطور  ومع 
انتقلت  وطهران،  واشنطن  بني  الساخنة 
الوجود  استهداف  مرحلة  اىل  ارسائيل 
وقتل  سوريا  يف  مبارشة  االيراين  العسكري 
نتنياهو  بنيامني  حكومة  استغلت  ايرانيني. 

ردا ايرانيا محدودا يف منطقة الجوالن لتوجه 
االيرانية  العسكرية  البنية  اىل  واسعة  رضبة 

يف سوريا.
مل يعرتض الروس بشكل حازم عىل الرضبات 
سياسة  والتزموا  واالمريكية،  االرسائيلية 
عمليا،  بالنفس  والنأي  ديبلوماسيا  التحذير 
كأن االمر ال يعنيهم. ال شك يف ان الروس قد 
االرسائيلية  ـ  االمريكية  السياسة  جدية  ملسوا 
للنفوذ  التصدي  اىل  الرامية  االقليمية  ـ 
مصلحتهم  من  ليس  ان  ووجدوا  االيراين. 
االنزالق اىل مواجهات وحروب خارج نطاق 
اجلها.  من  سوريا  يف  تدخلوا  التي  االهداف 
يف االجامل، فان بوتني يشعر بالرضا التام عن 
دوره كوسيط بني ايران وارسائيل، النه يعزز 
فعاليته الدولية ويربز الوجه املقبول للغرب 

من الحضور الرويس.
االرايض  عىل  غاراتها  ارسائيل  واصلت 
عليه  املتفق  التنسيق  تحت سقف  السورية 
بني موسكو وتل ابيب، وعمدت اىل تكثيف 
الذي  الالذقية  هجوم  اىل  وصوال  هجامتها 
ومقتل  الروسية  الطائرة  سقوط  اىل  ادى 
ترك  ما  وهو  متنها،  يف  كانوا  عسكريا   15
الرويس  التنسيق  عىل  متوقعة  غري  تداعيات 

ـ االرسائييل.
من  وقلقا  انزعاجا  اكرث  اصبحت  ارسائيل 
الوجود الرويس يف سوريا. منذ بداية التدخل 
التدخل  هذا  مع  تعاملت  سوريا،  يف  الرويس 
كامر واقع ال طاقة لها عىل تغيريه، وحاولت 
قدر  منه  واالفادة  احتواءه  االول  اليوم  منذ 
املستطاع. بات اوضح للعيان اليوم ان الوجود 
فاكرث  اكرث  ويربك  يعقد  سوريا  يف  الرويس 
قدرة ارسائيل عىل مواجهة ايران وميليشياتها 
يف سوريا. هذا يف وقت مل متارس فيه موسكو 

االيراين  الحراك  لتقييد  جدية  ضغوط  اي 
سوريا،  يف  العسكري  او  واالمني  السيايس 
العسكرية يف  االرسائيلية  القدرة  فان  وبالتايل 
صح  اذا  االيراين  الوجود  فيام  ترتاجع،  سوريا 
يضاف  يتقلص.  مل  فانه  اكرث،  يتوسع  مل  انه 
دور  يف  التموضع  عن  موسكو  عجز  ذلك  اىل 
الوسيط النزيه القادر عىل ضبط ايقاع التوتر 

االيراين - االرسائييل يف سوريا.
سقوط  لحادثة  الرسيع  التطويق  رغم 
)صحيفة  روس  محللون  يرى  الطائرة، 
شكل  الحادث  ان  الروسية(  "كومريسانت" 
االرسائيلية،   - الروسية  للعالقات  اختبارا 
املحافظة  موسكو  مقدور  يف  يكون  لن  وانه 
مع  تحالفات  فيه  تقيم  وضع  عىل  طويال 
االرض،  عىل  ومتحاربني  متناقضني  اطراف 
سيكون  وانه  وارسائيل،  ايران  اىل  اشارة  يف 
جملة  يف  موقعها  قريبا  تختار  ان  عليها 
السورية.  االرض  عىل  القامئة  التناقضات 
اىل  معنوية  رضبة  وّجه  الطائرة  فاسقاط 
ال  انه  ذلك  مأزق،  يف  ووضعه  بوتني  هيبة 
الرصاع  عن  نهائيا  بالنفس  النأي  يستطيع 
االبقاء  يستطيع  وال  وايران،  ارسائيل  بني 
يتجنب  ملتبسة  صيغة  عىل  نهاية  ال  ما  اىل 
يف  االستمرار  يستطيع  وال  الطرفني،  نار  فيها 
هذه املعادلة الدقيقة التي تقوم عىل حرية 

ارسائيل يف الطريان وقصف اهداف وشحنات 
يف  ايران  حرية  مقابل  يف  االيرانية،  االسلحة 
حزب  اىل  والصواريخ  االسلحة  ونقل  ارسال 
ضمن  خلفية  قواعد  اىل  او  لبنان،  يف  الله 

االرايض السورية. 
امام  التطور  هذا  بعد  بوتني  اصبح  بالتايل، 
الضغط  وطأة  تحت  االنكفاء  اما  خيارين: 
بوضع  حاسم  قرار  اتخاذ  واما  االرسائييل، 
سوريا  تزويد  ارسائيل.  امام  حمر  خطوط 
رسالة  مثابة  كان   "300 "اس  منظومة 
مهاجمة  ان  فحواها  اللهجة  شديدة  روسية 
روسيا  ومصلحة  تتعارض  السورية  االهداف 
يف توطيد نظام االسد، وان موسكو يف صدد 

فرض قواعد جديدة وتعديل التفاهامت مع 
تقييد  اتجاه  ويف   ،2015 العام  من  ارسائيل 
حركة الطريان االرسائييل يف االجواء السورية.

بعد قمة هلسنيك بعث بوتني برسالة تطمني 
اىل ايران لتهدئة روعها والحد من هواجسها، 
ـ  الرويس  التقارب  ضحايا  احدى  تكون  بأن 
الكسندر  هو  خاصا  مبعوثا  واوفد  االمرييك، 
االيرانية  القيادة  اىل  وابلغ  الفرينتييف 
التعاون  قواعد  التزام موسكو  تعكس  رسالة 

والرشاكة االسرتاتيجية، والتي تؤكد امرين:
1- استمرار تأييد روسيا االتفاق النووي انطالقا 
ورفض  الدولية  االتفاقات  دعم  تعهدها  من 
االحادية واستغالل الدول لالدوات االقتصادية 
والتجارية لفرض االرادة السياسية عىل الدول 
االمريكية  العقوبات  ان  واعتبار  االخرى، 
االتفاقات  مع  وتتعارض  الجانب  احادية 
باالنسحاب  االمرييك  الرئيس  وخطوة  الدولية 

من االتفاق النووي مرضة وغري بناءة.
السيايس  التعاون  استمرار  عىل  التأكيد   -2
سوريا،  يف  البلدين  بني  وتعزيزه  واالمني 
وطبيعة  موسكو  مواقف  يف  تغيري  دون  من 
هذا  االرهاب.  ملكافحة  طهران  مع  التعاون 
االستقرار واالمن  اعادة  املسار مستمر حتى 

اىل سوريا.
الروس.  والخرباء  النخب  اراء  يف  انقسام  مثة 
مع  اتفاق  حصول  امكان  يرى  من  هناك 
روسيا  الن  االيراين،  املوضوع  حول  ارسائيل 
من  املتحدة  الواليات  بخروج  مهتمة 
االمرييك  االنسحاب  مقايضة  وتريد  سوريا 
عن  الدفاع  يهمها  وال  االيراين،  باالنسحاب 
بوجود  معنية  غري  وهي  االيرانية.  املصالح 
ارسائيل  مع  الحدود  قرب  ايرانية  قوات 
املقابل  يف  لالستقرار.  مزعزع  عامل  ستكون 
القوة  لديها  ليس  ان موسكو  يرى  هناك من 
عىل  للضغط  الكاملة  االرادة  او  الفعلية 
تتمثل  رئيسية  تعقيدات  وتواجه  االيرانيني، 
االيراين  الوجود  ملف  مع  التعامل  آليات  يف 
الرويس  املوقف  ان  علام  االوىل.  الدرجة  يف 
كل  انسحاب  رضورة  عىل  تأكيد  بني  راوح 
القوات االجنبية من سوريا مع انطالق مسار 
اكرث  ترددت  واشارات  السياسية،  التسوية 
من مرة، وخصوصا بعد حسم ملف الجنوب 

السوري، حول ان ايران رشيك اسايس وال 

روسيا مكنت النظام من استعادة املبادرة العسكرية وفككت املعارضة.

ترامب يقبل بسوريا 
روسية اذا كانت تمنع قيام 

ايرانية سوريا 

بوتني ابلغ الى القيادة 
التزامه الشراكة  االيرانية 

االستراتيجية
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او  سوريا  يف  ترتيبات  اىل  الوصول  ميكن 
يف  ارشاكها  دون  من  االقليمي  املستوى  عىل 

الحوارات.
ويعترب  ابعد،  اىل  يذهب  من  هناك  روسيا  يف 
يؤدي  سيناريو  بتجنب  تقيض  مصلحتها  ان 
هزمية  سوريا.  من  واخراجها  ايران  هزمية  اىل 
ايران يف سوريا تتهدد مصالح روسيا الحيوية. 
ويقتيض فهم ضخامة الخطر هذا، القاء نظرة 
القوس  اىل  النظر  وتحديدا  الخريطة،  عىل 

املتوسط  البحر  من  املمتد  املساحة  الهائل 
ال  كله،  القوس  هذا  ففي  الوسطى.  اسيا  اىل 
وغياب  االضطرابات  مالحظة  الناظر  يفوت 
االوسط  الرشق  دول  خالف  وعىل  االستقرار. 
الوحيدة،  الدولة  هي  ايران  الوسطى،  واسيا 
من سوريا اىل افغانستان التي ال يجوز وصفها 
متسك  االيرانية  فالسلطة  الفاشلة.  بالدولة 
التي  املشكالت  رغم  عىل  االمور،  مبقاليد 
تجبهها. واذا لقيت ايران مصري سوريا، انهارت 
وتزعزع  واسع،  اقليمي  نطاق  عىل  التوازنات 
ان  الوسطى.  اسيا  اىل  القوقاز  من  االستقرار 
الوسطى  اسيا  يف  االضطرابات  عدوى  تفيش 
ضخمة  بسيول  وينذر  روسيا،  يهدد  والقوقاز 

من الالجئني اليها.
باتت هناك  ان يف سوريا  ايران يرون  خصوم 
فجوة بني ايران وروسيا رغم محاوالت الطرفني 
تأكيد العالقة واستمرارها. الرشاكة يف الحرب 
من اجل هدف واحد هو دعم  نظام الرئيس 
ستحل  االرهاب،  عىل  والقضاء  االسد  بشار 
محلها مع انطالق العملية السياسية منافسة 
وشكوك متبادلة. اما الدائرون يف فلك ايران، 
فانهم يرون ان ال مصلحة لبوتني يف مواجهة 
ايران، وال يريد ذلك، الن مثة مصالح متشعبة 
عىل  والعامل  املنطقة  يف  البلدين  تربط 
واملالية،  واالقتصادية  العسكرية  املستويات 
بعضهام  اىل  يحتاجان  وايران  روسيا  والن 

البعض يف سوريا واملنطقة.
عىل  الحفاظ  اىل  روسيا  تسعى  النتيجة،  يف 
النها  االطراف،  كل  مع  الجيدة  عالقاتها 
يف  سوريا  يف  تسوية  الي  الزاميا  ممرا  تجعلها 
كل امللفات، ان لجهة اعادة االعامر او عودة 
النازحني السوريني، او بالنسبة اىل امن ارسائيل 
او تركيا. اما يف حال تردت عالقة روسيا مع اي 

طرف، فهذا يعني خسارة هذا املوقع املميز.
روسيا  من  يجعل  سوريا  يف  الدقيق  التوازن 
التي  العسكرية  قوتها  وليس  االول،  الالعب 
استخدمتها واستفادت منها ديبلوماسيا لتعزيز 
موقعها يف املنطقة. الواليات املتحدة وارسائيل 
خطوة  اي  لتنفيذ  روسيا  اىل  حاجة  يف  وتركيا 
السوري.  والنظام  ايران  اىل  وكذلك  سوريا،  يف 
بوتني يريد وجودا راسخا ونفوذا قويا يف سوريا 
واملعادلة املطروحة عنده هي: ارسائيل المريكا، 

العراق اليران، وسوريا لروسيا.

معادلة بوتني: ارسائيل المريكا، العراق اليران، سوريا لروسيا.

الرشاكة الروسية - االيرانية يف الحرب: دعم  نظام االسد والقضاء عىل االرهاب.

موسكو قيدت اسرائيل
في االجواء السورية ولم 

تقيد ايران على االرض
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lionbars@hotmail.com

نقطة تحّول في الصراع بين الواليات المتحدة وإيران
تشرين أميركي: عقوبات وانتخابات نصفية

تتأهب االدارة االمريكية بدءا من مطلع هذا الشهر لتطبيق الدفعة الثانية من العقوبات الجديدة ضد ايران، والتي ستكون 
اشد من الدفعة االوىل كونها تشمل قطاعي النفط والشحن والتعامالت املالية. من جانبها، تنتظر ايران االنتخابات النصفية 

للكونغرس االمرييك وكيف سيخرج منها الرئيس دونالد ترامب وحزبه الجمهوري، وهل تكون مؤرشا اىل والية ثانية له؟ 

فصل جديد من املواجهة املفتوحة سيدور بدءا 
تحول يف  نقطة  الذي سيكون  الشهر  من هذا 
مجرى الرصاع بني الواليات املتحدة وايران. ليس 
يف االفق ما يوحي بأن مثة قنوات خلفية متهد 
لحوار بينهام، بل ان حملة الوعيد والتهديد التي 
اطلقها الرئيس دونالد ترامب ورجال ادارته يف 
نيويورك، تيش بأن يف جعبة واشنطن الكثري، وان 
العقوبات عىل قطاع الطاقة ومشتقاتها لن تكون 
ايالما.  اكرث  اخرى  تليها  قد  بل  السلسلة،  اخر 
املواصالت  قطاع  تشمل  ان  يتوقع  من  هناك 

الجوية لعزل االيرانيني واستنزاف اقتصادهم.
ال شك يف ان تلويح ترامب بالقبضة الحديد متليه 
اعتبارات عدة. فالرجل يتشدد مع اقرتاب موعد 
انتخابات الكونغرس النصفية ليعزز فرص حزبه، 
لذلك،  ثانية.  والية  التجديد  لنفسه  ويضمن 
يستعجل ارغام ايران عىل الرضوخ ملطالبه. ابعد 
من ذلك، يريد البقاء امينا للشعارات التي رفعها 
يف حملته االنتخابية. لذا، يبدو نهجه خليطا من 
االنكفاء الذي مارسه رؤساء امريكيون سابقون، 
معتمدا  سياسية  مواجهات  يف  االنخراط  ومن 

عىل عصا العقوبات املتشددة.
يف الواقع، يراهن الرئيس االمرييك عىل العقوبات 
النفطية الجديدة لحمل ايران عىل العودة اىل 
كان  وهو  جديد.  اتفاق  عىل  التفاوض  خيار 
"تريثوا  املايض:  الصيف  اوروبا  لزعامء  قال  قد 
شهرين او ثالثة ستنتهي ايران". ثم قال لقادة 
العامل يف االمم املتحدة يف ايلول املايض: "ايران 
سوف تلجأ ايل وستطلب ان تعقد اتفاقا جديدا 
كثريا  يعانون  وهم  ذلك،  يحدث  سوف  معي. 
االن"، مشريا اىل ان العقوبات االمريكية ستفرض 
الثاين  ترشين  مطلع  من  بدءا  كامل  بشكل 
وستكون االكرث شدة، محذرا الذين يتقاعسون 
عن التزام العقوبات االمريكية عىل ايران بانهم 
سيواجهون عواقب وخيمة، فيام بدا انها رسالة 

تزداد  عندما  املفاوضات  اىل  تعود  طهران  ان 
الضغوط عليها بالشكل الكايف. ال يوجد سبب 
جعلت  التي  الظروف  هذه  عودة  عدم  يف 
التفاوض يف عام 2013. عند  ايران توافق عىل 
الضغوط  التي متثلت يف  الظروف،  عودة هذه 
اعادة  اىل  االيراين  النظام  سيلجأ  والعقوبات، 
التكلفة  وحساب  سلوكه  جدوى  يف  التفكري 

واملكاسب من ذلك حتى االن".
وترى مصادر ديبلوماسية امريكية ان ايران تواجه 

وضعا صعبا وخطريا لسببني اساسيني:
املتحدة رسميا وجديا وعلنيا  الواليات  - تعترب 
ايران العدو االول لها يف املنطقة. وهي ال تركز 
عىل حالة واحدة، بل عىل مجموع ما ترتكبه: 
املنطقة،  يف  االنظمة  زعزعة  النووية،  املسألة 
ضد  سوريا  يف  وعملياتها  الرسائيل  امريكا  دعم 
املنشآت العسكرية االيرانية، االعرتاف بان ايران 
الوحيدة  العامل والدولة  قوة االرهاب االوىل يف 

االتفاق  النقاذ  االوروبية  املساعي  اىل  واضحة 
النووي.

الخاص  االمرييك  املسؤول  يقول  االطار،  يف هذا 
يف  االن  "نحن  هوك:  برايان  االيراين  بامللف 
طريقنا اىل فرض حزمة جديدة من العقوبات 
عىل النظام االيراين، وسرنى كيف تسري االمور. 
حجم  يف  كبريا  تراجعا  نشهد  نحن  حاليا 
بسبب  ايران  يف  املبارشة  االجنبية  االستثامرات 
تشديد العقوبات االمريكية عليها، السيام يف ما 
يتعلق بالقنوات والتحويالت البنكية، فضال عن 
مشكلة التضخم، وتدهور العملة املحلية. كام 
االقتصادية  يواجهون كثريا من املشكالت  انهم 
النهم يديرون االقتصاد بشكل يسء، ويتخذون 
قرارات كثرية سيئة، وينفقون امواال كثرية عىل 

بث العنف يف الرشق االوسط". 
اضاف: "رمبا مل يرغب االيرانيون يف اللجوء اىل 
يثبت  التاريخ  ولكن  االن،  املفاوضات  طاولة 

وتوجد دول كالهند والصني وروسيا التي ال ترى 
العقوبات االمريكية. لذلك ميكن  نفسها ملزمة 
التعامل معها لبيع النفط، ومع اتجاه اىل توسيع 
ورشقية،  اقليمية  ودول  الجريان  مع  العالقات 
وافغانستان  والعراق  وروسيا  تركيا  مقدمها  يف 
وتوقيع  وقطر،  والهند  والصني  وتركامنستان 
االتفاقات التجارية الطويلة املدى، ما يعد من 
طرق تقليل املخاطر التي تتهدد االقتصاد االيراين 

يف مرحلة عودة العقوبات النفطية واملالية.
النصفية  االنتخابات  نتائج  ايران  تنتظر 
الجمهوري،  الحزب  تراجع  اذا  للكونغرس. 
املتمسكني  مع  والعمل  الصرب  طهران  ستختار 
بينهم  الخالف  تعمق  لعلها  النووي  باالتفاق 
وبني واشنطن. والتحايل عىل العقوبات بالرهان 
عىل مساعدة دول حليفة وصديقة بينها الصني 
وروسيا والعراق وتركيا وبعض اوروبا. وميكنها 
دميوقراطية  ادارة  مجيء  حتى  التحمل  رمبا 
واملرشد عيل  مجددا.  معها  تتفاوض  ان  ميكن 
خامنئي مل يستبعد فكرة الحوار ولكن ليس مع 

االدارة الحالية. 
انسداد باب الحوار بني ايران والواليات املتحدة 
مواجهة  اىل  النهاية  يف  سيقود  انه  يعني  ال 
ان  اكد  روحاين  حسن  فالرئيس  عسكرية. 
بالده ال ترغب يف محاربة القوات االمريكية يف 
املنطقة. وكذلك االدارة االمريكية ال ترغب يف اي 
حرب جديدة، خصوصا يف الرشق االوسط. وما 
يجري يف امليدان وما يدور من استعدادات ال 
املتبادلة ورفع  يعدو كونه جزءا من الضغوط 

سقف التحديات. 
يرى االمريكيون ان ايران تراهن ليس فقط عىل 
عىل  وامنا  املقبل،  الشهر  النصفية  االنتخابات 
كسب الوقت لتمرير السنتني املقبلتني من والية 
ترامب عّل االنتخابات الرئاسية املقبلة ال تفيض 
اىل والية ثانية له. وهذا ما يدفع بصقور االدارة 
االمريكية اىل حرص زمن التسوية مع ايران بالعام 
2019 واقفال الطريق امام اي مناورات لتقطيع 
النصفية  االنتخابات  عىل  الرهان  اما  الوقت. 
الجمهوريون  يخرس  ان  وامكان  للكونغرس 
االكرثية مبا يؤدي اىل اضعاف ترامب، فهو رهان 
الدميقراطيني  الن  خاطئة  حسابات  عىل  مبني 
متشددون ايضا تجاه ايران، والن تقدم الحزب 
الدميقراطي حتى لو حصل لن يؤثر عىل سياسة 

الرئيس الخارجية وال عىل اسرتاتيجيته حيالها.

يحدث يف سوريا، وما يحدث هناك الفت، ليس 
فقط الن ارسائيل اعلنت انها لن تقبل بالوجود 
اثبتت  هي  بل  سوريا،  يف  االيراين  العسكري 
بعرشات الغارات الجوية انها مستعدة لتدمري 

كل ما يبنيه االيرانيون هناك.
ال يعمل ترامب عىل فرضية اسقاط النظام يف 
ايران، وامنا عىل فرضية تغيري سلوكه  وسياسته، 
ويريد تحديدا الحصول عىل اتفاق نووي افضل 
اضافة  النووي،  السالح  ايران من تصنيع  يحرم 
قيود  ووضع  الصاروخي  برنامجها  احتواء  اىل 
وضوابط لسياستها االقليمية التوسعية. يعتقد 
ان ما نجح مع كوريا الشاملية ميكن ان ينجح 
مع ايران، مبعنى اعتامد سياسة حافة الهاوية من 
خالل التهديدات املتعددة االشكال، ثم القفز اىل 

الوراء باطالق مبادرة ديبلوماسية استعراضية.
لكن ترامب الذي ميتلك قوة شخصية وجاذبية 
سياسية ومهارات تفاوضية، ال تبدو طريقه يف 

ان  يبدو  وال  امامه،  وآمنة  سالكة  ايران  اتجاه 
ومتاحا  ممكنا  الشاملية  كوريا  سيناريو  تكرار 
مع نظام الجمهورية االسالمية التي قررت ان ال 
مفاوضات مع ادارته، او عىل االقل ال مفاوضات 

تحت الضغوط والعقوبات. 
ادارة ترامب غري  ان  يف االجامل، تعترب طهران 
جديرة بالثقة، وال ميكن الركون اليها بعد انقالبها 

عىل االتفاق النووي.
النفط  عىل  االمرييك  الحظر  موعد  اقرتاب  مع 
طهران،  لدى  التأهب  عالمات  تظهر  االيراين، 
لكن منسوب القلق ال يعادل حجم طموحات 
االدارة يف واشنطن. ثقة ايرانية مردها اىل اوراق 
بديلة ال تزال وافرة، يدعمها اقرار اوروبا نظام 
االلتفاف عىل العقوبات. االيرانيون يعتربون ان 
الظروف الدولية تغريت. يف املايض كانت ايران 
تعيش تحت عقوبات االمم املتحدة، لكنها اليوم 
الجانب،  االحادية  االمريكية  العقوبات  تواجه 

الرئيس االيراين ال يرغب يف محاربة القوات االمريكية يف املنطقة.الرئيس االمرييك يراهن عىل العقوبات النفطية لحمل ايران عىل التفاوض.

التي لديها بنية تحتية لالرهاب العاملي. عندما 
تعرتف بان لديك عدوا، فهذا عنرص مهم جدا.

بسوء  بدأت  تتصاعد.  االقتصادية  املشكالت   -
واستمرت  االيراين،  النظام  من  االقتصاد  ادارة 
ينوع  ومل  فقط،  النفط  عىل  كليا  باعتامده 
باراك  السابق  االمرييك  الرئيس  كان  صادراته. 
لتطوير  رخصة  النظام  هذا  اعطى  قد  اوباما 
االيرانيون،  ميلكها  ال  التي  والتكنولوجيا  النفط 
يعود  هذا  كل  االن  االنتاج.  زيادة  اجل  من 

التي  باملقاطعة  اكرث  يتأثر  وسوف  الوراء،  اىل 
ستبدأ للتو، وادعاء االوروبيني انهم سيعوضون 
ايران اثبت سخافته، اذ وجدوا ان رشكاتهم غري 

مستعدة لدعم سياستهم.
ترى هذه املصادر ان ايران ستتعرض لضغوط اكرث 
املتحدة  الواليات  االساسيني  واكرث، الن عدويها 
عىل  االمريكيون مرصون  يرتاجعا.  لن  وارسائيل 
مواصلة الضغط االقتصادي وحصلوا عىل الدعم 
يف ذلك، واالرسائيليون مرصون عىل مواجهة ما 
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متيض الفكرة االمريكية لتشكيل "ناتو عريب" قدما من خالل القمة املقررة يف كانون الثاين 2019. رغم انها تبدو جذابة بالنسبة 
اىل البعض، اال انها تعكس مشهدا قامتا ملستقبل الرشق االوسط الذي ال يزال يحاول الخروج من حاممات الدم التي خلفتها 

املعارك مع "داعش" واخواتها، والحرب القامئة يف اليمن والخالفات العربية - العربية املستمرة 

تقرير

هذا  طبيعة  االن  حتى  الواضح  غري  من 
واشنطن  تقرتحه  الذي  العسكري  التشكيل 
سيكون  كان  اذا  وما   ،2017 العام  منذ 
تأسس  الذي  االطليس  لحلف شامل  مشابها 
ان  االن،  املعلن حتى  لكن   .1949 العام  يف 
يف  يدفع  ترامب  دونالد  االمرييك  الرئيس 
اتجاه الفكرة، ويلقى حامسة سعودية، عىل 
العريب املفرتض دول مجلس  الناتو  ان يضم 
التعاون الخليجي باالضافة اىل مرص واالردن. 
اىل  "رويرتز"  لوكالة  مصادر  اربعة  واشارت 
مع  التعاون  تعزيز  يريد  االبيض  البيت  ان 
الصاروخي  الدفاع  البلدان يف خصوص  تلك 
االرهاب  ومكافحة  العسكري  والتدريب 
وقضايا اخرى مثل دعم العالقات االقتصادية 

االقليمية. والديبلوماسية 

حلف لَمن؟ وضد َمن؟ وبأموال َمن؟ وإلى أين؟
"الناتو العربي"... بني املمكن واملريب

خليل حرب
khalilharb66@gmail.com

بوش  جورج  االمرييك  الرئيسني  الداريت  سبق 
وباراك اوباما ان حاولتا مل شمل هذه الدول 
تستهدف  رسمية،  غري  تحالفات  اطار  يف 
مواجهة "النفوذ االيراين". لكن ادارة ترامب 
نضوجا،  اكرث  مرحلة  اىل  الفكرة  نقل  تحاول 

الخزائن  من  بتمويل  الطرح،  مبأسسة 
الصناعات  مستودعات  وذخائر  العربية، 

االمريكية.  العسكرية 
القومي  االمن  مجلس  باسم  متحدث  وقال 
االوسط  الرشق  "تحالف  ان  االمرييك 
مواجهة  يف  حصنا  سيشكل  االسرتاتيجي 
العدوان واالرهاب والتطرف االيراين، وسوف 

يريس السالم يف الرشق االوسط".
حلف  فكرة  املراقبني  من  العديد  ويستعيد 
من  الخمسينات  خالل  اقيم  الذي  بغداد 
املتحدة  الواليات  من  بدعم  املايض،  القرن 
العربية  القومية  مد  ملواجهة  وبريطانيا، 
بسقوط  الفشل  اىل  وانتهى  والشيوعية، 

نظام نوري السعيد يف العراق. 
االن، تأيت فكرة الناتو العريب يف ظل مخاوف 

ذكرت صحيفة "وول سرتيت جورنال" االمريكية نقال عن مسؤولني عسكريني امريكيني 
من  والصواريخ  للطائرات  املضادة  البطاريات  بعض  ستسحب  املتحدة  الواليات  ان 

الرشق االوسط.
انظمة صواريخ  اربعة  )البنتاغون( ستسحب  االمريكية  الدفاع  وزارة  ان  التقرير  واوضح 
هذه  ان  واضاف   .2018 الثاين  ترشين  يف  والبحرين  والكويت  االردن  من  باتريوت 
الخطوة تشري اىل تحول الرتكيز عن الرصاعات القامئة منذ فرتة طويلة يف الرشق االوسط 
لصواريخ  نظامني  ان  اىل  واشارت  وايران.  وروسيا  الصني  مع  التوترات  اىل  وافغانستان 
باتريوت سيسحبان من الكويت وواحدا من االردن وآخر من البحرين. ونظم باتريوت 

هي نظم صاروخية متحركة قادرة عىل اسقاط الصواريخ والطائرات.

اميركا ستسحب بطاريات مضادة للطائرات 
من الشرق االوسط

توجيه رسائل توبيخ اىل زعامء اوروبيني قبل 
قمة الناتو االخرية يف بروكسل يف متوز 2018، 
منتقدا عدم انفاقهم املزيد من االموال عىل 
ميزانية الحلف، وتحديدا عدم التزامهم رفع 
سقف مساهامتهم ليصل اىل نسبة 2% من 

الدخل القومي لكل دولة. 
الربيطانية  "اندبندنت"  صحيفة  وتحدثت 
زعامء  اىل  توجيهها  جرى  الرسائل  ان  عن 
كندا،  اىل  باالضافة  وهولندا  واسبانيا  املانيا 
عن  الدول  هذه  داخل  جدل  يدور  فيام 
من  املزيد  تخصص  يجعلها  الذي  السبب 
توجد  ال  فيام  العسكرية،  للنفقات  االموال 
نية الستخدام ترسانتها يف حروب ورصاعات 

مثلام تفعل واشنطن. 
تفاصيل  حول  االبيض  البيت  تكتم  بينام 
القومي  االمن  مستشار  توىل  الرسائل،  هذه 
رصاحة،  اكرث  بشكل  الحديث  بولتون  جون 
حني قال "عندما يتحدث الناس عن تقويض 
هؤالء  اىل  تنظر  ان  عليك  الناتو،  حلف 
اقل  الناتو  تجعل  خطوات  يتخذون  الذين 
فعالية عسكريا"، مضيفا "اذا كنتم تعتربون 
روسيا تهديدا فاسألوا انفسكم هذا السؤال: 
اقل من 1.2% من دخلها  املانيا  ملاذا تنفق 

القومي عىل ميزانيتها العسكرية". 
وبحسب انطوين بلينكن يف صحيفة "نيويورك 
لن  كهذا،  عربيا  عسكريا  تحالفا  فان  تاميز"، 
املذهبية،  النريان  تأجيج  يف  سوى  يساهم 
تقهقره،  اىل  ال  االرهاب  تفاقم  اىل  ويؤدي 
اىل  واشنطن  تعمد  ان  من  بدال  انه  معتربا 
ان تضغط عىل  االنحياز اىل طرف ما، عليها 

الرياض وطهران، لوقف تغذية النزاع. 
يلحظ بلينكن، الذي كان اول مسؤول امرييك 
عهد  يف  السابق  الخارجية  وزير  )مساعد 
السعودي  العهد  ويل  يلتقي  اوباما(  باراك 
االمري محمد بن سلامن بعد بدء الحرب عىل 
اليمن، انه يف الوقت الذي رمبا تتوقع ادارة 
يقومون  العرب  ستجعل  الفكرة  ان  ترامب 
بعضهم  ان  اال  التطرف،  مواجهة  يف  باملزيد 
الواليات  انخراط  تعميق  عىل  يراهنون 

املتحدة عسكريا يف الرشق االوسط. 
يف  الباحث  عن  بوست"  "نيويورك  ونقلت 
قوله  كاتوليس  بريان  االمرييك  التقدم  مركز 

انها "مبادرة من النوع الذي يتطلع اليها 

يف  والجزر  املد  من  الطويلة  السنوات  من 
االمريكية  املحاوالت  ومن  ايران،  مع  التوتر 
ما  وهو  االقليمية،  نفوذها  مواقع  لقضم 
غربيني  ومحللني  كتاب  بحسب  حتى  ينذر 
تبقى  ما  وزعزعة  االوسط،  الرشق  بعسكرة 

من استقراره. 
التحالف  اسم  الفكرة  تحمل  مبدئيا، 
االسرتاتيجي للرشق االوسط، وهي تأيت يف ما 
عصفت  التي  الدموية  الفوىض  مرحلة  بعد 
وسوريا.  العراق  ترضرا  واكرثها  باملنطقة، 
دورها  اداء  واشنطن  خاللها  وتحاول 
كرشطي  االلف،  للمرة  املكرر  التقليدي 
لها  يكتب  ال  ادوارا  ينظم  الذي  املنطقة 

النجاح دامئا. 
يف هذا االطار، جاء اللقاء الذي عقده وزير 
الخارجية االمرييك مايك بومبيو يف 28 ايلول 
الخليجيني  نظرائه  مع  نيويورك،  يف   2018
انه  من  الرغم  وعىل  واالردن.  مرص  ومن 
شدد عىل اهمية وقف نشاط ايران املؤذي 
تحدث  االمرييك  الوزير  ان  اال  املنطقة،  يف 
بـ"داعش"  الهزمية  الحاق  اهمية  عن  ايضا 
باالضافة  االرهابية،  التنظيامت  من  وغريها 
وتأمني  واليمن  سوريا  يف  االزمات  انهاء  اىل 

العراق. 
الدول  جيوش  ضد  فكرة  تصدم  ذلك،  مع 
انتهاء  بعيد  مثال،  معاكسة.  بوقائع  الثامين 
الخارجية  وزير  خرج  نيويورك،  اجتامع 

آل  عبدالرحمن  بن  الشيخ محمد  القطري 
الذي  الحقيقي  "التحدي  ان  ليقول  ثاين 
املتحدة  الواليات  بقيادة  التحالف  يواجه 
اشارة  يف  الخليجية"،  االزمة  تسوية  هو 
السعودية  تفرضها  التي  املقاطعة  اىل 
الدوحة  عىل  ومرص  واالمارات  والبحرين 

منذ اكرث من عام. 
لرأب  االمرييك  التدخل  محاولة  ان  يظهر  مل 
نتائج  اعطت  وقطر  السعودية  بني  الصدع 
وما  التصعيد،  حدود  لجم  باستثناء  مؤثرة، 
يطرح  ما  بينهام،  املوقف  سيد  التوتر  زال 
تساؤالت عن السبل التي يسعى من خاللها 
املزمع،  التحالف  دول  شمل  مل  اىل  ترامب 
فيام العالقات الداخلية بني اركانه االساسية 
تفتقر اىل الثقة. كام ان من غري الواضح ما 
وعامن  واالردن  مرص  مثل  دول  كانت  اذا 
وقطر والكويت، ستكون مستعدة لالنخراط 

يف حلف النيات السيئة تجاه ايران. 
ان  كثريون،  عندها  توقف  التي  املفارقة 
العريب  الناتو  لفكرة  يسوق  الذي  ترامب 
كان  ايران،  عىل  الضغط  لتعزيز  بحامسة 
بالخروج  يلوح  مضت،  قليلة  اسابيع  حتى 
ما  بكل  )الناتو(  االطليس  شامل  حلف  من 
بني  تاريخية  وعالقات  مصالح  من  ميثله 
العاملية  الحرب  بعد  ما  يف  االطليس  ضفتي 
الثانية، باعتباره اداة تكبد الخزينة االمريكية 
حد  اىل  ذهب  انه  بل  االموال،  من  الكثري 

الناتو العربي قفزة 
في املجهول

حلف بغداد فشل 
بسقوط نوري السعيد

الناتو العريب يضم دول الخليج ومرص واالردن.
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منذ  املتحدة  الواليات  رشكاء  من  العديد 
سنوات"، معتربا ان قيمتها تكمن يف طبيعة 
اكرب،  استقرار  تحقيق  خالل  من  نتائجها، 
اليمن  مثل  نزاعات  تسوية  يف  واملساهمة 
التنظيامت  مع  املواجهة  وتقدم  وسوريا، 

االرهابية يف املنطقة. 

فادارة  جديدة.  ليست  الفكرة  ان  الباحثان 
اوباما عملت سابقا مع السعودية عىل انشاء 
العربية،  القوة  مرص  ومع  االسالمية،  القوة 
وحاولت ايضا العمل عبثا مع جامعة الدول 
حفظ  عمليات  يف  تنخرط  لجعلها  العربية 

السالم واالغاثة يف الرشق االوسط.
يف  الباحثني  خالصة  يف  املهمة  االشارة 
"كارنيغي" انهام اكدا ان دوافع اداريت اوباما 
تتمثل  مركزية  فكرة  تتمحور حول  وترامب 
يف تخفيف العبء االمني واملايل امللقى عىل 
االوسط  الرشق  يف  املتحدة  الواليات  عاتق 
العقود املاضية، بارشاك دول املنطقة  خالل 
تعيد  وقت  يف  اكرب،  مسؤوليات  لتحمل 
عىل  االسرتاتيجية  اولوياتها  ترتيب  واشنطن 
الخطر  مكامن  عىل  والرتكيز  العامل،  مستوى 

املستقبيل االيت من رشق اسيا. 
تعاملت  اوباما  ادارة  ان  الواضح  من  كان 
بحذر مع محاوالت بعض االطراف العرب يف 
هذه التحالفات لتشجيع املواجهة مع ايران، 
ترامب  ادارة  مع  مختلفا  يبدو  االمر  فان 
طهران،  ملواجهة  مهمة  يف  نفسها  ترى  التي 

لكنها  النوع،  فيها مقرتح من هذا  التي يطرح  االوىل  املرة  ليست  انها  اىل  ايران  اشارت 
االنسجام،  عدم  من  العربية  للدول  الراهنة  الظروف  ظل  يف  تحقيقها  امكان  استبعدت 
واالختالف يف ما بينها. اوضح املتحدث باسم الخارجية االيرانية بهرام قاسمي ان الرئيس 
االسالمية  الدول  عالقات  يف  والضعف  الخالف  استغالل  "يحاول  ترامب  دونالد  االمرييك 
عن  "الحديث  ان  اضاف  وعائداته".   النفط  يحصد  وليك  لصالحه،  يصب  مبا  والعربية 

االيقاع بايران مجرد بلبلة واهية غري جادة، ال ميكن ان تصل اىل يشء". 
الوطنية،  واعرب عن امل طهران يف "ان تركز دول املنطقة عىل اهمية تحقق مصالحها 

من خالل التقارب مع ايران". 

ايران: ترامب يحاول 
حصد النفط وعائداته

االطراف  بعض  لسامعها  اذناها  وتطرب 
ان  املواجهة، من دون  بتلك  ينادون  العرب 
يعني ذلك بالرضورة ان واشنطن ستستخدم 

قوات امريكية يف مثل هذه املواجهة. 
ان  ميكن  التي  للمشكالت  تصور  لوضع 
يتسبب بها الناتو العريب يف هذه  الحامسة 
االمكان  يف  ترامب،  ادارة  تشجعها  التي 
النظر اىل اليمن بحسب الباحثني االمريكيني، 
عليها، مشريين  الحرب  اهداف  تتعرث  والتي 
"يندفع  ان  تصور  الصعب  من  ليس  ان  اىل 
لبنان  يف  مستنقعات  يف  السقوط  اىل  هؤالء 
يف  ان  عىل  والرهان  وسوريا"،  والبحرين 
اىل  املتحدة  الواليات  استدراج  امكانهم 
يؤيد مستشارا  جانبهم، يف وقت  اىل  القتال 
بومبيو  مارك  الخارجية  وزير  الرئيس 
بولتون  جون  القومي  االمن  ومستشار 
الرشق  يف  اكرب  امريكيا  عسكريا  انخراطا 

االوسط، بخالف رئيسهم املرتدد. 
ان  كثريون،  عندها  يتوقف  اساسية  نقطة 
التامسك  يف  نجح  االطليس  شامل  حلف 
السياسية  انظمته  بفضل  كبري  حد  اىل 

بني  يجول  الوقت  من  الكثري  لينديركينغ 
عواصم الدول العربية املعنية لوضع االسس 
2019، وهي  الثاين  كانون  املقررة يف  للقمة 
وزير  استضافه  الذي  اللقاء  امثرت  جولة 
العرب،  نظرائه  لبعض  بومبيو  الخارجية 
العمومية  الجمعية  اجتامعات  هامش  عىل 
نيويورك، بحسب صحيفة  املتحدة يف  لالمم 
اقر  لينديركينغ  االمريكية.  تاميز"  "واشنطن 
ازمات  فتيل  نزع  عىل  العمل  اىل  بالحاجة 
بني بعض الدول املنضوية، مشريا اىل الخالف 

مع قطر تحديدا. 
اذا  جذابة  العريب  الناتو  فكرة  تبدو  قد 
توحيد  انها  عىل  اليها  بالنظر  املرء  اكتفى 
لقوى عربية، ولو كانت مجرد محاولة. لكن 
يف  واالقتصادية  واالمنية  السياسية  الوقائع 
تعني  القامئة،  العالقات  وطبيعة  املنطقة، 
يف  قفزة  الخطوة  ان  االحوال  احسن  يف 
حروب،  طبول  لقرع  بداية  ورمبا  املجهول، 
منه،  تعاين  العربية  البالد  زالت  وما  عانت 
قالوا:  وقدميا  واموالها.  دمها  من  وتستنزف 

من يزرع الريح، يحصد العاصفة. 

صعبة  لحظات  قادت  التي  الدميوقراطية 
الحرب  بعد  ما  يف  والعامل  اوروبا  تاريخ  يف 
السود  االيام  يف  وخصوصا  الثانية،  العاملية 
اىل  االنزالق  لتجنب  الباردة،  الحرب  ملرحلة 
حرب كونية جديدة. ان الوضعية التي تنشأ 
، بحسب  العريب شبيهة  الناتو  هنا، يف حالة 
بنسخة عربية  كبري  اىل حد  كارنيغي،  معهد 
االوىل  العاملية  الحرب  قبل  ما  تحالفات  من 
من  جنون  اىل  االوروبية  القارة  جرت  التي 

العنف مل تعهد مثله من قبل. 
الظاهر  بحسب  قدما  متيض  الفكرة  لكن 
مساعد  امىض   ،2018 ايلول  يف  االن.  حتى 
الخليج تيم  الخارجية االمرييك لشؤون  وزير 

فكرة الناتو العريب تتويج لسنوات من التهويل املمنهج بازاء ايران.يسوق ترامب لناتو عريب فيام يلوح بالخروج من حلف شامل االطليس. 

ميلر  اندرو  كارنيغي  معهد  يف  الباحثان 
الناتو  خطة  ان  كتبا  سوكولسيك  وريتشارد 
املنطقة،  عىل  جديا  خطرا  تشكل  العريب 
االنقسامات  فان  الحظ،  لحسن  انه  اال 
ستنقذ  العرب،  امريكا  رشكاء  ومحدودية 
واعترب  الغريبة.  الفكرة  هذه  من  القلقني 

واشنطن تسعى الى 
التخلص من اعباء مالية



4849
عدد 62 - تشرين الثاني 2018عدد 62 - تشرين الثاني 2018

تحقيق
راعيًا مصالحة آل شومان في سرعين الفوقا 

اللواء إبراهيم: اإلحتكام إلى القانون والعدالة فقط 
مببادرة من املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم، انجزت لجنة االصالح يف البقاع املصالحة بني عائلة آل شومان لطي 

االحداث املؤملة التي اودت باربعة من ابنائها، نتيجة خالف يف ما بينهم

جرت املصالحة خالل احتفال اقيم يف 8 ترشين 
االول يف حسينية بلدة رسعني الفوقا. وحرض اىل 
ابراهيم،  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير 
ترصيف  حكومة  يف  والصناعة  الزراعة  وزيرا 
حسن،  الحاج  وحسني  زعيرت  غازي  االعامل 
والنائبان ابراهيم املوسوي وانور جمعة، والوزير 
حسني  السابقون  النواب  عبدالله،  عيل  السابق 
املوسوي ونوار الساحيل وسعود روفايل، ورئيس 
عبد  الشيخ  االعىل  الشيعي  االسالمي  املجلس 
االمري قبالن ممثال باملفتي الجعفري املمتاز الشيخ 
عيل  الشيخ  املجلس  رئيس  ونائب  قبالن،  احمد 
الله  لحزب  الرشعية  الهيئة  ورئيس  الخطيب، 
الشيخ محمد يزبك، وراعي ابرشية زحلة وبعلبك 
للروم االرثوذكس املرتوبوليت انطونيوس الصوري، 
ومفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح، ورئيس 
الفوعاين،  مصطفى  امل  لحركة  التنفيذية  الهيئة 
وقيادات امنية وقضائية ورؤساء بلديات ومخاتري 

وشخصيات.
كلمة لجنة االصالح القاها فيصل شكر، فقال: "اليم 

ما وقعنا به، ان نفقد شبابا يف زهرة شبابهم، وان 
تسفك دماء ال ينبغي ان تسفك، خاصة واننا كنا 
نأمل يف ان يكونوا شهداء يف مواجهة عدو غاصب 
او محتل الرضنا ال يقتلع اال بالقوة. انها مصالحة 
متت بجهود بيوت كرم وكرامة وعطاء ومفخرة، 
اللقاء،  قدموا كل ما ميلكون من اجل امتام هذا 

ولوال مواقف الرجال ملا تم هذا الصلح".
"لرسعني،  فيها:  قال  كلمة  ابراهيم  اللواء  والقى 
قلب بعلبك النابض ابدا بالحب والحياة، وما كدره 
املتصالحني  قيم  بسمو  اليوم  نطويه  خالف  اال 
ذراعيها  تفتح  التي  ولرسعني،  الخرية.  وبارادتهم 
والتسامح  العطاء  اال  يعرف  ال  الذي  البقاع  عىل 
واملحبة كام هو حال اهلنا الكرام من آل شومان 
بكرم  واملعطاءين  الصغائر،  عن  برتفعهم  الكرام 
اخالقهم ونفوسهم االبية والعصية عىل الكراهية 
التاريخ  يف  الضاربة  لرسعني،  والتناحر.  والتنابذ 
وهو  السالم،  عليه  عيل  االمام  طيف  ويغطيها 
االمام الذي ما كان بني اشياعه لئام وطالب ثار، 
امنا دعاة حقن الدماء ونبذ الفنت، ودعاة التسامح 

والتآخي. لرسعني وكل عائالتها الكرمية كل تحية 
احرتام وتقدير عىل امتام هذه املصالحة، وخصوصا 
باسمى  اليوم  معهم  نحتفل  الذين  شومان  آلل 
قيمة من قيم البرشية اال وهي التسامح والتعايل 

عىل الجراح سعيا وراء االستقرار والتحابب".
تقدر، وهي عظيمة  قيمة ال  التسامح  "ان  واكد 
اليها، وهؤالء هم من رشفت  يبادر  بعظمة من 
نفوسهم وصفت ارواحهم، اذ يعملون عىل حقن 
الكراهية  اال  يستولد  ال  الذي  الثأر  ونبذ  الدماء 
وعدو  والضمري،  العقل  قاتل  فالثأر  واالحقاد.  

االنسانية االول ومنذ االزل". 
نحو  قدما  امليض  تعني  اليوم  "املصالحة  اضاف: 
والتعاطف،  والتسامح  الرحمة  تسوده  مجتمع 
ونريدها محطة اساس نستلهم منها عربا تجنب 
فتك  الذي  املدمر  الحقد  افخاخ  يف  السقوط 
بنفوس الجميع خالل الفرتة املاضية، كام نريدها 
لحظة تطهر وتربؤ تقطع مع املايض البشع الذي 
النقية  والنفوس  الخرية  باالرادات  وانقىض،  مىض 
التقية. ان الخالف واالختالف امران واردان وكلنا 

االحتكام  يف  يكون  الصواب  لكن  برش خطاؤون، 
اىل القانون والعدالة وليس اىل اي يشء آخر. لذا 
فان الشكر املستحق هو لكل من ساعد بجهده 
ليس  فالعنف  املصالحة.  هذه  لتكون  وبضمريه 
الحقيقي  التآخي  بل  خالف،  اي  حل  اىل  سبيال 
وهانء،  مستقر  عيش  اىل  السبيل  هو  والصادق 
ومن دونه ال امكان للعيش خارج حلقات العنف 

الرهيبة واملقيتة".
مع  لنؤكد  هنا  اليوم  "اننا  ابراهيم  اللواء  واعترب 
عائالتنا كلها ومع آل شومان االعزاء، عىل االرادة 
والحكمة  الغريزة،  العقل عىل  بتغليب  الصادقة 
عىل االنفعال، والتعقل عىل التهور، واملحبة عىل 
عىل  واالنفتاح  الكراهية،  عىل  والتسامح  الحقد، 
التقوقع. ونحن هنا لنقطع مع التجربة السابقة 
حصل  وما  املستويات،  كل  عىل  الغالية  وامثانها 
يجب ان ال يتكرر، ليبقى الحوار هو املعيار، وهو 
املدخل اىل الصواب واىل الحق والعدالة، وما من 
احد ميكنه الغاء اآلخر او تغييبه، فلامذا اللجوء 
اىل العنف والتهور والكراهية؟ اليوم، من هنا، من 
هذه املنطقة العزيزة عىل قلبي، اوجه تحيايت اىل 
كل العائالت يف البقاع عموما ويف بعلبك خصوصا، 
واناشدهم ان يالقونا يف منتصف الطريق لنحتفل 
واالخوة  الوفاق  عرس  الكبري،  بالعرس  واياهم 
كبياض  ناصعة  جديدة  صفحة  وفتح  والتسامح، 
القلوب النرية، لنعيش كلنا يف هذه االرض الطيبة 
واىل  ومستقبله،  االنسان  اجل  من  واخاء  بوئام 

موعد قريب".
الدولة  وقوف  موقعي،  من  لكم،  "اؤكد  وختم: 
ومؤسساتها مع هذه املنطقة الغارقة يف مآسيها 
االجتامعية، التي تستحق اهتامما ما كان ينبغي 
ارضهم،  البقاء يف  اهلها عىل  ليساعد  يغيب،  ان 
البؤس  احزمة  من  املزيد  تشكل  دون  ويحول 
والفقر نتيجة غياب املشاريع االمنائية، والخطط 
او  الزراعي  باالنتاج  يتعلق  ما  يف  التطويرية 
بالصناعات البديلة. كلها امور، يف حال تحققت، 
ستساهم يف انتقال اهلنا من واقع التوتر والتفرقة 
والخالفات. لذا ادعوكم اىل التمسك مبنطق الدولة، 
تتنازلوا عن  الدولة وعربها، وال  الخالص مع  الن 
واجباتكم  اداء  يف  للحظة  ترتددوا  وال  حقوقكم 

لتنالوا ما هو حق لكم وليس منة من احد".
واعترب رئيس الهيئة التنفيذية لحركة امل مصطفى 
الفوعاين ان "هذه الدعوة اليوم واذا كانت اليمة 
عزيز  عند  نحسبها  وامنا  قد سقطت،  دماء  عىل 

قاوم  الذي  املجتمع  لهذا  خالصا  لتكون  مقتدر 
التكفريي  العدو  وقاوم  وانترص،  الصهيوين  العدو 
وانترص، وآمن بوحدة لبنان وانترص. فال بد لهذه 
الدماء من ان تكون بارقة نتوحد دامئا حولها يك 
تشكل لنا الضامن االساس، وعنوانا ملرحلة اصالح 

بني اهلنا من عشائر وعائالت".
كلمة قيادة حزب الله القاها الشيخ محمد يزبك، 
فقال: "اليوم نعتز بهذا الحضور الكريم، ونفتخر 
باللفتة املباركة من كل من ساهم يف هذا اللقاء، 
الذي  عىل  حزينة  القلوب،  يف  شديدة  االم  مع 
حصل. لكن الحزن ينتهي عندما نتوجه جميعا اىل 
التوجه الصحيح والسليم، ونكون جنبا اىل جنب. 
تحية اىل كل من ساهم يف امتام املصالحة وتحية اىل 
الحضور، والشكر لالهل آل شومان عىل تجاوبهم 

وتفاعلهم مع كل من كان له غرية عليهم".
"العداوة  ان  كلمته  يف  قبالن  املفتي  اكد  ختاما، 
ال  كامئن وخصومات  تعني  الحياة  مبنطق هذه 
للذرية  افناء  تعني  لالجيال،  قتال  تعني  تنتهي، 
والنسل، تعني ثأرا ال نهاية له، تعني تقسيام للناس 

بني قاتل ومقتول، عدو وعدو مضاد، تعني نفيا 
وسحقا وتهجريا وترويعا ومالحقات، وحتام معها 
كلها ينتهي هذا االنسان كعبد لله او كخليفه اراده 
وذريته  وعياله  بنفسه  آمنا  كائنا  او  مقدسا  الله 
واعراضه وامواله وباقي حقوقه التي جعلها الله 

مضمونة".
اضاف: "املفروض ايها االخوة االعزاء املتخاصمون 
املتصالحون ان الله يجمعنا واننا منه واليه، وانه 
صاحب خلقنا ووجودنا، وانه امني دمنا واعراضنا 
واملفروض اال نتحول اعداء لله، واال خرسنا جميعا 
الدنيا واالخرة. وعليه حتى الثأر بعنوان وطريقة 
وتوقيت وميزان يجب ان يكون تحت سقف رشع 
الصدر  االمام  مثل مرشوع  متاما  ومقاصده،  الله 
الباب. القتل يجر القتل، والظلم  الشهري يف هذا 
تجر  واملحبة  العدل،  يجر  والعدل  الظلم،  يجر 
املحبة، والعشرية التي تريب ناسها عىل ان الجميع 
دمها  الدم  وان  ناسها،  الناس  وان  واحدة،  نفس 
يصبح عندها الدم معظام جدا. وهو مطلوب الله 
واالنسان، وعليه اجامع امللل واالديان والثقافات".

الحضور يف احتفال املصالحة.

اللواء عباس ابراهيم متكلام.

الشيخ محمد يزبك.

مصطفى الفوعاين.

الشيخ احمد قبالن.
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انجاز املصالحات رسا افضل لالستقرار العام والطرافها.

يصّنف االمن عامليا اربعة انواع رئيسية: االمن الدويل او العاملي، االمن االقليمي، امن االفراد، االمن القومي للدولة. يشكل االمن 
السيايس، وهو احد فروع االمن القومي، جزءا ال يتجزأ من االنواع االربعة. يف اختصار، يهدف اىل ضامن متتع املواطنني بحقوقهم 

السياسية، وضامن استقرار العالقات، وحل اي خالفات بني مكونات املجتمع تحقيقا لالستقرار العام  

عزّز الحقوق واإلستقرار والتوافق ودعم اإلقتصاد:
األمن العام يطّبق إستراتيجيا األمن السياسي

قضية
املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

السياسية  التشنجات  ان  الجميع  يعلم 
الحادة، سواء بني مختلف القوى السياسية 
بني  او  نفسها،  الدولة  ضمن  االحزاب  او 
بني  النافرة  الرصاعات  كام  اكرث،  او  دولتني 
من  السلطة  وبني  املواطنني  فئات  من  اي 
يف  املجتمع   قوى  مختلف  بني  او  جهة، 
السباب  سواء  اخرى،  جهة  من  بينها  ما 
اجتامعية او سياسية او طائفية او مناطقية 
او اقتصادية وسواها، تؤدي من جهة اوىل 
قد  اجتامعي  استقرار  وعدم  اضطراب  اىل 
يتم تطويقه وحله.  اذا مل  امني  اىل  يتحول 
هروب  اىل  ثانية  جهة  من  تؤدي  كام 
مجيء  وعدم  املوجودين،  املستثمرين 
مشاريع  اية  يف  ثرواتهم  لتوظيف  سواهم 
يضعف  ما  وسواها،  سياحية  او  اقتصادية 

او يرضب االقتصاد بشكل مبارش.
املديرية  دفعت  الحقائق  تلك  كل   

ست  يقارب  ما  منذ  العام  لالمن  العامة 
ابراهيم  عباس  اللواء  تويل  عقب  سنوات، 
وتطبيق  وضع  اىل  فيها،  املسؤولية  سدة 
اسرتاتيجيا االمن السيايس تحقيقا لالستقرار 

العام، الذي بدوره يدعم االقتصاد تلقائيا.
ما مفهوم االمن السيايس؟ ما االهداف التي 
القانونية  الوسائل  ما  تحقيقها؟  اىل  يسعى 
التي تعتمدها املديرية العامة لالمن العام 
تحقيقا لالهداف املرجوة منه؟  ما ابرز ما 

حققته يف هذا املجال؟ الخ...

التعريف 
قبل الدخول يف تعريف االمن السيايس، ال 
التي  سياسة  مفهوم  عند  التوقف  من  بد 
مصدرها يف اللغة كلمة ساس، اي سرّي االمور 
ورعى الشؤون. عىل هذا االساس يقال بان 
السيايس هو من يتوىل تسيري شؤون جامعة 

بني  التوفيق  كيفية  ومعرفة  وقيادتها، 
والتفاعالت  املختلفة،  االنسانية  التوجهات 
بني افراد مجتمع واحد او اكرث، سواء كانت 
اقتصادية  او  او سياسية  او دينية  مناطقية 
وضامنا  الجميع  لحقوق  احرتاما  وغريها، 
االستقرار  من  اجواء  العام، يف ظل  للصالح 

االجتامعي الذي يسعى اىل تحقيقه.  
اما بالنسبة اىل االمن السيايس، فام  تجدر 
حديث  املفهوم  هذا  ان  هو  اليه  االشارة 
يوجد  ال  السبب  ولهذا  نسبيا،  العهد 
تنوعت  وامنا  العامل،  يف  له  موحد  تعريف 
او  او مجتمع واخر  بلد واخر  تعاريفه بني 

فقيه من هنا ومجتهد من هناك. 
التنمية  تقرير  ان   نجد  املثال  سبيل  عىل 
املتحدة  االمم  برنامج  عن  الصادر  البرشية 
االمن  اىل  اشار رصاحة   1994 لعام  االمنايئ 
من  "الحامية  انه:  عىل  وعرفه  السيايس 
من  والحامية  السيايس  القمع  تهديد 
التعرض للرصاعات والحروب والهجرة".  يف 
املقابل، نجد ان التعريف االكرث انتشارا يف 
العامل له، والذي نؤيده، هو االيت: "ان االمن 
من  التحرر  عىل  العمل  يتضمن  السيايس 
تهديد  من  الحامية  تأمني  وضامن  الخوف، 
التعرض  من  والحامية  السيايس،  القمع 
لجميع  والهجرة  والحروب  للرصاعات 
استثناء  ذاته من دون  الوقت  املواطنني يف 
هي  الحقوق  تلك  ان  اعتبار  عىل  متييز  او 
وتشكل  انسان،  لكل  مكتسبة  حقوق 

العمود الفقري الستقرار املجتمع". 

اهدافه
اعاله،  اليها  املشار  التعاريف  اىل  استنادا 
وغريها ايضا، ميكن القول ان االمن السيايس 

يهدف اىل تحقيق هدفني اثنني:

بجميع  املواطنني  متتع  ضامن  االول: 
عن  التعبري  كحق  السياسية،  حقوقهم 
الي  الرتشح  االنتخاب،  السياسية،  ارائهم 
القانونية  رشوطها  فيهم  تتوافر  انتخابات 
من  خالية  حرة  بارادة  ايضا،  وسواها 
يف  توجيه  او  قمع  او  اوضغط  خوف  اي  
اتجاه معني. كل ذلك تحت سقف القوانني 
الرأي اىل  التعبري عن  النافذة، يك ال يتحول 

جرائم قدح او ذم وسواها. 
للرصاعات  التعرض  من  الحامية  الثاين: 
كل  اتخاذ  اخر،  مبعنى  والهجرة.  والحروب 
او  سياسيا  او  قانونيا  املمكنة،  االجراءات 
وتفاقم  وقوع  ملنع  وسواها،  ديبلوماسيا 

االزمات و الرصاعات والحروب. 
العامة  املديرية  فان  االساس،  هذا  عىل 
ضمن  وطبقت  اعتمدت  العام  لالمن 
وضعتها،  التي  السيايس  االمن  اسرتاتيجيا 
عىل  يقف  ووطنيا  وامنيا  قانونيا  مسارا 
اىل  ويهدف  الجميع،  من  واحدة  مسافة 
تحقيق هديف االمن السيايس املشار اليهام . 

فام هي ركائز وتفاصيل هذا املسار؟

امن عام للجميع
وضعتها  التي  السيايس  االمن  اسرتاتيجيا 
عىل  ارتكزت  العام  لالمن  العامة  املديرية 

والوطنية  والقانونية  االنسانية  املبادئ 
االتية:  

االول،  الهدف  تحقيق  اىل  بالنسبة  اوال: 
حقوقهم  بجميع  املواطنني  متتع  ضامن  اي 
يف  كان  ان  بعد  حرة.  بارادة  السياسية 
الحرب  زمن  وخصوصا  البعيد،  املايض 
االمنية  االجهزة  قادة  بعض  املؤسفة، 
ينجرفون  تسمياتها،  مبختلف  اللبنانية 
لبناين  سيايس  فريق  دعم  نحو  احيانا 

وان  اخرين،  افرقاء  او  فريق  حساب  عىل 
محاولتهم  عرب  مبارش،  وغري  مبطن  بشكل 
التأثري بشكل مبارش او غري مبارش يف االراء 
سبيل  عىل  للمواطنني  السياسية  والقرارات 
منذ لحظة  ابراهيم  اللواء  قرار  كان  املثال، 
حاسام  املديرية  يف  املسؤولية  سدة  توليه 
وصارما لناحية الوقوف عىل مسافة واحدة 
تدخل  اي  ومنع  قوال،  ال  فعال  الجميع  من 
للمديرية يف الشؤون السياسية من اي نوع 
كانت، ال من قريب او بعيد، بحيث يقترص 
دورها، بوصفها ضابطة عدلية، عىل حامية 
يف  عليها  املنصوص  املواطنني  حقوق  كل 
ارشاف  تحت  اللبنانية،  والقوانني  الدستور 
حقوقهم  بالطبع  ومنها  املختص،  القضاء 
لحامية  فاالمن  اسايس.  بشكل  السياسية 
فيها  التأثري  ملحاولة  ال  املواطنني،  حقوق 
يقررونها  من  وحدهم  ايجابا. هم  ام  سلبا 

بارادتهم الحرة.
ثانيا: بالنسبة اىل الهدف الثاين، اي الحامية 
والهجرة،  والحروب  للرصاعات  التعرض  من 
ففي هذا املجال قامت املديرية، استنادا اىل 
وسائل قانونية مباح لكل شخص او جمعية 
او مؤسسة خاصة او رسمية او غريهم القيام 
والدولية  اللبنانية  القوانني  بحسب  بها 
املساعي  بالوساطة،  تتمثل  وهي  النافذة، 
السياسية  التسويات  املفاوضات،  الحميدة، 
بالسعي  وغريها،  التوفيق،  والديبلوماسية، 
قامئة  كانت  ونزاعات  خالفات  كل  حل  اىل 
االخرية،  السنوات  استجدت خالل  او  اساسا 
واالحزاب  والقوى  الشخصيات  من  اي  بني 
اي  بني  او  بينها،  ما  يف  اللبنانية  السياسية 
ما  يف  واالقتصادية  االجتامعية  القوى  من 
بينها، او بني اي منها وبني السلطة اللبنانية 
اللبنانية  الدولة  بني  او  اطيافها،  مبختلف 
او  عربية  دول  بني  وكذلك  اخرى.  ودول 
االستقرار  تعزيز  بهدف  بينها  ما  يف  اجنبية 
اللبناين واالقليمي وتعميم ثقافة السالم من 
الدولة  مصالح  تحقيق  وبهدف  اوىل.  جهة 

اللبنانية املرشوعة من جهة ثانية.

ابرز االنجازات
وضعتها  التي  السيايس  االمن  اسرتاتيجيا 

العام،  لالمن  العامة  املديرية  وطبقتها 

مفهوم االمن السياسي 
العهد حديث 

ال تعريف عامليا موحدا 
السياسي لالمن 

لالمن السياسي هدفان: 
السياسية،  الحقوق  حماية 

والحماية من التعرض 
للصراعات والحروب

اللواء ابراهيم اطلق مخطوفني لدى تنظيامت ارهابية.
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الكثري  حل  يف  اوىل  جهة  من  ساهمت 
واالنسانية  والسياسية  االمنية  امللفات  من 
والتي  ودوليا،  واقليميا  محليا  العالقة 
امنية  اضطرابات  اىل  تتطور  ان  ميكن  كان 
دراماتيكية لو مل تحل. هذه امللفات، بقسم 
االعالمي.  الضوء  اىل  خرجت  منها،  كبري 
الكثري  حل  يف  ثانية  جهة  من  ساهمت  كام 
بني  واملستجدة  التاريخية  النزاعات  من 
شخصيات وقوى واحزاب لبنانية عدة، وهي 
يف معظمها متت رسا من دون االعالن عنها. 
يف ما ييل سنتطرق اىل ابرز االنجازات التي 
اعلن عنها، واالطار العام لالنجازات التي مل 

يعلن عنها، واسباب كتامنها. 

ملفات اعلن عنها
من ابرز تلك امللفات املحلية والدولية التي 
ساهمت املديرية العامة لالمن العام وعىل 
رأسها اللواء عباس ابراهيم يف حلها، والتي 
عىل  نذكر  اعالمية،  مواكبة  ظل  يف  متت 

سبيل املثال ال الحرص:
اللواء  نجح   2018 االول  ترشين  خالل   •
يف  لبنانية،  احزاب  مع  بالتعاون  ابراهيم، 
انجاز مصالحة بني افراد من عائلة شومان 
يف رسعني البقاعية، بعد رصاع دموي طويل 

يف ما بينهم.

فك  يف  نجح    2016 االول  كانون  خالل   •
من  وهي  الربي،  النقل  اتحادات  ارضاب 
قوى املجتمع املدين، وتم فتح الطرق امام 
ارضاب  بعد  امليكانيكية  املعاينة  مراكز 
تسبب باقفالها وقتا غري قصري، وذلك بفعل 
جهة  من  االتحادات  بني  بها  قام  وساطة 
اوىل، والسلطة السياسية صاحبة القرار من 

جهة ثانية.
 26 تحرير  يف  نجح   2017 نيسان  خالل   •
بينهم  القطرية،  الجنسية  من  مخطوفا 
كانوا  القطرية،  الحاكمة  االرسة  من  افراد 

اختطفوا يف العراق عام 2015.

بالتعاون  نجح،   2013 االول  ترشين  يف   •
وسوريا  وتركيا  قطر  دول  من  وسطاء  مع 
اىل مساعي  اضافة  ايضا،  وفلسطني وغريها 
مخطويف  تحرير  يف  لبنانية  شخصيات  عدة 
اشخاص  تسعة  وهم  اللبنانيني.  اعزاز 
 522 ملدة  ارهابية،  مجموعة  خطفتهم 

يوما، ضمن ارايض الدولة السورية.
• يف كانون االول 2015  نجح بالتعاون مع 
اضافة  وغريهام  وسوريني  قطريني  وسطاء 
تحرير  يف  لبنانية،  شخصيات  مساعي  اىل 
اللبناين  الجيش  من  لبنانيا  عسكريا   16
جبهة  تنظيم  كان  الداخيل،  االمن  وقوى 
النرصة االرهايب خطفهم ملدة سنة واربعة 

اشهر.
راهبات  اطالق  يف  نجح   2014 آذار  يف   •
واثنتان  سوريات  منهن   14( الـ16  معلوال 
وسطاء  مع  بالتعاون  وذلك  لبنانيتان(، 
اىل  اضافة  وغريهام،  وسوريني  قطريني 
بعدما خطفهن  لبنانية،  مساعي شخصيات 
تنظيم جبهة النرصة االرهايب ملدة تزيد عن 

ثالثة اشهر.
القدر  شاء  بعدما   ،2017 آب  اواخر  يف   •
املخطوفون  الثامنية  العسكريون  يكون  ان 
لدى تنظيم داعش االرهايب قد استشهدوا، 
اىل  اضافة  جثامينهم،  استعادة  يف  نجح 
قبلهم  استشهدا  رفاقهم  من  اثنني  جثامين 

مبدة.

مل يعلن عنها
تنقسم اىل قسمني:

اللبناين،  القومي  باالمن  عالقة  له  االول:   
بالتايل املصلحة الوطنية العليا تقيض بعدم 
غري  او  مبارش  بشكل  سواء  اليه  التطرق 

مبارش.
قومي  امني  طابع  اي  له  يكن  مل  الثاين:   
عدم  العليا  الوطنية  املصلحة  تقيض 
السباب  عنه  يعلن  مل  وامنا  عنه،  االعالن 
واالجتامعي.  السيايس  باالستقرار  تتصل 
االستقرار  يعزز  كان  برسية  امتامه  ان  اي 
حالة  من  اكرث  السيايس،  بخاصة  والهدوء، 
االعالن  ان   تؤكد  فالوقائع  عنه.  االعالن 
عن اي حالة تفاهم، او وثيقة رشف مثال، 
عىل  بحدة  متنازعني  سياسيني  طرفني  بني 

سبيل  عىل  االسرتاتيجي  السيايس  الصعيد 
سيايس  استهداف  محط  يجعلهام  املثال، 
ما  التفاهم،  ذاك  من  املترضرين  من 
من  للكثري  جديدة   دسمة  مادة  يشكل 
التشنجات السياسية التي تعكر االستقرار 
ناهيك  عنها.  غنى  يف  نحن  والتي  العام، 
او  الفشاله،  الخارجية  التدخل  مبحاوالت 
الحراج اي من طرفيه امام جهات محلية 

او دولية. 
يف  ابراهيم  اللواء  نجح  فقد  عليه،  بناء 
الوصول، بشكل رسي غري معلن، اىل ميثاق 
الشخصيات  من  عدد  بني  شفهي  رشف 
تتصف  كانت  التي  السياسية  واالحزاب 
العداوة  درجات  باعىل  ببعضها  عالقتها 

والحدة والتخوين. 
الرشف  مواثيق  احد  تضمنه  ما  ابرز  من 
املثال،  سبيل  عىل  انجزت  التي  الشفهية 
جدا  الرشسة  التخوين  حمالت  وقف 
بينهم  ما  يف  الرصاع  ابقاء  اطرافه،  بني 
غري  الهادئ  السيايس  التعبري  حدود  ضمن 
ضمن  بينهم  ما  يف  التعاطي  بدء  املتشنج، 
الشكل  حيث  من  الدستورية  املؤسسات 

العام  الصالح  تحقيق  مبا يضمن  واملضمون 
يف امللفات الحياتية التي تهم املواطنني ويف 
وتم  ايضا.  وغريها  الفساد،  مكافحة  ملف 
تدريجي  بشكل  ذاك  الرشف  ميثاق  تنفيذ 
االستقرار  من  مزيدا  انعكس  ما  وهادئ، 
مع  مقارنة  واالجتامعي،  السيايس  العام، 
التكتمي  االسلوب  هذا  السابقة.  املراحل 
االطراف  مختلف  بني  الخالفات  حل  يف 
من  معتمدا  سيبقى  اللبنانيني  الساسيني 
االمن العام، ما مل يطرأ اي ظرف تستدعي 
معه املصلحة الوطنية العليا االعالن عن اي 

مصالحة او ميثاق رشف جديدين.  

عىل مسافة واحدة
العامة لالمن  من املؤكد ان نجاح املديرية 
العام يف حل كل تلك امللفات، املعلن وغري 
وقوفها  لوال  ليتحقق  يكن  مل  عنها،  املعلن 
الجميع،  من  واحدة  مسافة  عىل  اساسا 
االحزاب  جميع  مع  املمتازة  عالقتها  ولوال 
هذا  اللبنانية،  واملدنية  السياسية  والقوى 
الصعيد  عىل  اما  الداخيل.  الصعيد  عىل 
مواقف  ان  احد  عىل  يخفى  فال  الدويل، 

منقسمة،  اللبنانية  السياسية  القوى  معظم 
بشكل متناقض،  تجاه العالقة او الخصومة 
او  اوسطية  الرشق  الدول  من  عدد  مع 
التسميات،  الدخول يف  دون  ومن  العاملية. 
كل  مع  عالقاته  يحدد  العام  االمن  فإن 
القانونية  النصوص  من  انطالقا  العامل  دول 
االساس،  هذا  عىل  حرصا.  النافذة  اللبنانية 
ان القوانني اللبنانية ال متنع التعاطي اال مع 
العدو االرسائييل. بالتايل، اذا استثنينا العدو 
ابقاء  عىل  املديرية  تحرص  االرسائييل، 
افضل العالقات مع جميع االنظمة والدول 
العربية واالجنبية من دون اي استثناء، مبا 
ازمات  او  انسانية  ملفات  اي  حل  يسهل 
سياسية او امنية او اجتامعية او اقتصادية 
تكون عالقة بني لبنان واي دولة اخرى. كل 
ذلك  بهدف تعزيز االستقرار العام عموما، 
للدولة  االسرتاتيجية  املصلحة  وتحقيق 
يساهامن  امران  وهام  خصوصا،  اللبنانية 
والسياحية  االقتصادية  القطاعات  دعم  يف 
التي  السالم  ثقافة  تعزيز  يف  كام  وسواها، 
عىل  العام  لالمن  العامة  املديرية  تضعها 

رأس اولوياتها. االمن العام عىل مسافة واحدة من جميع االحزاب والقوى السياسية.

التفاوض املبارش، املساعي الحميدة، الوساطة، هي احدى ابرز الوسائل 
القوانني  عليها  تنص  التي  والديبلوماسية  السياسية  السلمية  الودية 
الدولة  عليها  صادقت  التي  الدولية  االتفاقات  من  والعديد  الدولية 
اللبنانية، والتي تعتمدها املديرية العامة لالمن العام ضمن اسرتاتيجيا 
االمن السيايس التي اطلقتها وتطبقها، لحل مختلف النزاعات املحلية او 

االقليمية، او حتى الدولية. 

يف ما ييل نبذة مخترصة عنها:
التفاوض املبارش:

هي مشاورات ومباحثات تجري بني دولتني او فريقني متنازعني او اكرث، 
بقصد تسوية خالف او نزاع قائم بينهام بطريقة ودية ومبارشة. ال توجد 
شكليات محددة يف اجراء املفاوضات، اذ قد تكون شفوية او خطية. 
ثالث  او عرب االستعانة بطرف  انجازها مبفردهم،  وقد يفضل االعضاء 
محط ثقة الطرفني. ال مدة زمنية محددة النهاء املفاوضات. ولالطراف 
بشكل  كامتامها  الجرائها،  والطرق  االساليب  اختيار  يف  مطلقة  حرية 
علني تحت اضواء وسائل االعالم واصدار الترصيحات والتعليقات، ام 

يف ظل احاطتها بالرسية والكتامن.  

املساعي الحميدة: 
ينشب  عندما  او  املفاوضات،  تفشل  عندما  الحميدة  املساعي  تطبق 
نزاع دويل ويسفر عنه سحب السفراء، او قطع العالقات الديبلوماسية، 
اوعجز اطرافه عن حسمه او حله. ففي هذه الحاالت قد يتحرك طرف 
ثالث، من تلقاء نفسه او بطلب من الطرفني املتنازعني او من احدهام، 
لعرض مساعيه الحميدة والحض عىل تسوية النزاع باملفاوضات، او عىل 
استئناف املفاوضات ان كانت قد توقفت. ينتهي دور القائم باملساعي 
الحميدة مبجرد موافقة االطراف املتنازعني عىل الدخول يف املفاوضات او 

عىل معاودتها. اي انه ال يشرتك معهم يف تفاصيل املفاوضات.  

الوساطة: 
الوساطة مسعى ودي تقوم به دولة ثالثة، او شخصية حيادية، من اجل 
ايجاد حل لنزاع قائم بني دولتني. والجهة الثالثة هنا تشرتك مبارشة يف 
املفاوضات ويف اعداد التسوية. ليس هناك مدة زمنية معينة النجاز 
الوساطة، اال اذا تم االتفاق بني االطراف املعنية عىل خالف ذلك. كام ان 
مقرتحات الوسيط ليس لها اي قوة الزامية. فالوساطة اختيارية. يف حال 
نجحت يتم تتويجها باتفاق يوقعه الوسيط واالطراف املعنيون بالنزاع.

التفاوض
املديرية تقوم 

عبر استراتيجيا االمن 
السياسي بالسعي الى 

حل كل الخالفات

اللواء ابراهيم: التدخل 
في السياسة ممنوع، 
واجبنا حماية الحقوق
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الخطة الخمسية الجديدة لتطوير االمن العام، التي اطلقت قبل اشهر عقب انتهاء 
بتنفيذ  املعنية  املدين  العسكري  التعاون  استحداث شعبة  امثرت  السابقة،  الخطة 
التدريب  مركز  استحداث  كذلك  الوطن،  مساحة  واجتامعية عىل  امنائية  مشاريع 
 - - عسكرية  امنية   - ادارية  دورات  بانجاز  املعني  العام  باالمن  الخاص  الوطني 

ثقافية ترفع مستوى اداء العسكريني وجهوزهم وثقافتهم 

دورات إدارية ـــ أمنية ـــ عسكرية ـــ ثقافية
إنطالق أعمال مركز التدريب الوطني لألمن العام

تحقيق 

مثابة  سيكون  الخاص  الوطني  التدريب  مركز 
استحداثه  سيتم  الذي  العام  االمن  معهد  نواة 
يف وقت الحق. وهو يتمركز يف منطقة جديدة 
الخامسة والسادسة من  الطبقتني  املنت، ضمن 
مبنى مركز امن عام املنت االقليمي الذي جرى 
سبع  من  واملؤلف   ،2018 نيسان  يف  تدشينه 

طبقات اىل طبقة سفلية.
رئيسه  والتقت  املركز،  قصدت  العام"  "االمن 
ظروف  رشح  الذي  الحلبي  طارق  الرائد 
استحداثه، مهامته، اهدافه، طرق وضع برامج 
التدريب، اضافة اىل عرضه ابرز تفاصيل برنامج 
دورة قيادة اآلليات وصيانتها التي كانت تنجز 

يف اثناء زيارتنا املركز. 

■ كيف انطلقت فكرة استحداث املركز، وكيف 
تم تحقيقها؟

□ فكرة استحداث مركز تدريب خاص باملديرية 
العامة لالمن العام، يكون قادرا عىل تلبية حاجاتها 
واالدارية  العسكرية  التدريبات  انواع  كل  اىل 
احد  كانت  مستقل،  بشكل  والثقافية  واالمنية 
بنود خطة التطوير التي وضعت ضمن املديرية 
منذ سنوات. كان الهدف استحداث مركز تدريب 
وتقنياته وتجهيزاته   وبرامجه  قدراته  يوازي يف 
اهم املراكز املوجودة يف امريكا وبريطانيا وفرنسا 
وسواها من الدول املتطورة يف هذا املجال. لهذه 
مرشوع  مع  والتنسيق  بالتعاون  قمنا  الغاية، 
باطالق  اللبناين  والجيش  االورويب  املساعدات 
مرشوع اصالح قطاع االمن يف لبنان. احد ابرز 
من  مدربني  وعسكريني  ضباط  اعداد  اهدافه 
االمن العام، ارشفت عىل تدريبهم مجموعة من 
نخبة الضباط العاملني يف اهم مراكز التدريب 
يف العامل، ليتولوا هم الحقا مهمة التدريب يف 

دورات يف مجاالت عدة، احداها تنفذ االن وهي 
دورة قيادة آليات وصيانتها.

■ قبل الدخول يف تفاصيل هذه الدورة، يهمنا 
ان نعرف ماذا يتضمن املركز؟

الدروس  العطاء  مخصصة  قاعات  يتضمن   □
النظرية، املجهزة باحدث الشاشات التي نعرض 
عربها افالم تتصل مبوضوع كل دورة، متاشيا مع 
طرق التعليم والتدريب الحديثة، اضافة اىل ذلك 
يحتوي عىل قاعة مخصصة حرصا للتدريب يف 
مجال املعلوماتية مجهزة بعدد كبري من اجهزة 
للرياضة  وقاعة  وبرامجه،  الحديثة  الكومبيوتر 
فيها احدث املعدات الرياضية، ومكتبة تحوي 
والعربية  اللبنانية  الكتب  من  كبرية  مجموعة 
والعاملية املتخصصة يف كل املجاالت العسكرية 
واالمنية واالدارية والقانونية والثقافية مبختلف 

انواعها، بحيث سنستعني بها يف تحضري واعداد 
برامج ومناهج جميع الدورات املنوي تنفيذها، 
كام نضعها يف ترصف العسكريني الذين يريدون 
تحضري  او  معني،  موضوع  يف  ثقافتهم  زيادة 
دراسة معمقة تتصل بأي من مجاالت عملهم 
اىل  بالنسبة  اما  املديرية.  ضمن  ومهامتهم 
التدريب العمالين فسننجزه، بالتعاون والتنسيق 
مع كل مكاتب االمن العام ودوائره، يف اي من 
االماكن التابعة لها، التي تكون مناسبة لكل نوع 

تدريب عمالين، بحسب طبيعة كل دورة. 

■ انتم من تضعون مناهج التعليم والتدريب 
لجميع الدورات؟

□ نعم. يف كل نوع دورة نريد تنفيذها نقوم 
يف  واملعتمدة  بها  املتصلة  الربامج  كل  بدراسة 
مع  الربامج  تلك  نقارب  ثم  العامل،  دول  اهم 

حاجاتنا ضمن املديرية يف ضوء الواقع والقانون 
اللبنانيني. بعدها نضع منهاجا خاصا لكل دورة 
وفق كل تلك املعطيات مجتمعة، ونبدأ تنفيذه.

■ ما هي آلية تحديد الدورات الالزم انجازها؟
املهم  من  املجال،  هذا  يف  الصورة  لتوضيح   □
دائرة  اىل  اداريا  يتبع  املركز  ان  اىل  االشارة 
التدريب يف مكتب شؤون العديد يف املديرية، 
وهي تضم منسقي التدريب املوجودين بشكل 
والدوائر، ومهمتهم درس  املكاتب  دائم يف كل 
حاجاتها اىل جميع انواع الدورات، بالتنسيق مع 
رؤسائها، ومن ثم رفع تقرير مفصل بها اىل رئاسة 
دائرة التدريب التي بدورها تنسق معنا يف كل 
التفاصيل النظرية والعمالنية واللوجستية الالزمة 
لكل دورة مقرتحة. بعد االنتهاء من اقرار تنفيذ 
الدورة، او برنامج تدريبي يشمل دورات عدة، 
املديرية،  ضمن  املعتمدة  االدارية  لآللية  وفقا 
يحال الينا قرار انجازها، فنبدأ التنفيذ. هذه هي 
اآللية املعتمدة وهي مرنة تواكب كل الحاجات 
املستجدة يك يتم تلبيتها يف ارسع وقت ممكن. 

■ سبق وارشتم اىل دورة قيادة اآلليات وصيانتها، 
ماذا تحدثنا عن تفاصيلها؟

□ هذه الدورة التي تضم عسكريني من مختلف 
تشمل  االقليمية،  ودوائره  العام  االمن  مكاتب 

قسمي تدريب: 
• نظري يتضمن رشح قانون السري اللبناين من 
جهة اوىل، ورشح مبادئ القيادة املعتمدة عامليا 
وآدابها من جهة ثانية. هذا القسم ينجز ضمن 

مركزنا. 
قيادة  عىل  عمالنيا  تدريبا  يتضمن  عميل   •
والكبرية،  املتوسطة  والشاحنات  السيارات 
الظروف  كل  يف  عام،  بشكل  وصيانتها 
وهذا  السائق.  تصادف  قد  التي  واالحتامالت 
املوجود يف  العام  االمن  ينجز يف مرآب  القسم 

ساحة العبد - جرس الفيات. 
والعميل،  النظري  بقسميها  الدورة،  تتخلل 
امتحانات يومية مكثفة. عند انتهائها  يحصل 
تثبت  شهادات  عىل  الناجحون  العسكريون 

متابعتهم لها. 

■ اي مواضيع يف قانون السري تم رشحها مثال؟
□ معظم احكامه تقريبا وبشكل معمق. 

ارشاف  يف  جهزناه  استحدثناه.  الذي  مركزنا 
ومساعدة مرشوع املساعدات االوروبية باحدث 
عامليا  املعتمدة  واملعدات  والربامج  التقنيات 
مركز  تسمية  عليه  اطلقنا  التدريب.  مجال  يف 

التدريب الوطني الخاص باالمن العام.

■ ما االهداف التي سيعمل املركز عىل تحقيقها؟
ادارية  دورات  انجاز  اول  رئيسيان:  هدفان   □
وامنية وعسكرية وثقافية متقدمة لجميع ضباط 
مستوى  رفع  بهدف  وعسكرييه  العام  االمن 
ادائهم وجهوزهم وثقافتهم. ثان اعداد مدربني 
ثانويني، اي غري تابعني اداريا ملركزنا بل لدوائر 
االمن العام االقليمية املنترشة يف كل املحافظات 
البعيدة من مدينة بريوت، يك يقوموا  اللبنانية 
هم الحقا بتدريب العسكريني ضمن نطاق عمل 
الدوائر التي يتبعون لها، مبا يوفر عىل عسكريي 
تلك الدوائر واملراكز التابعة لها مشقة الحضور 
اىل مركزنا يف جديدة املنت ملتابعة الدورات من 
دون  من  يتابعونها  يجعلهم  ومبا  اوىل.  جهة 
التغيب عن مراكزهم من جهة ثانية. ما تجدر 
االساسيني،  مدربيه  بكل  املركز  ان  اليه،  االشارة 
وكذلك الثانويني، سيكون مثابة نواة معهد االمن 
العام الذي سيتم استحداثه يف املستقبل. وهو 

سيكون ايضا معسكرا تدريبيا ضخام.

■ متى انطلق العمل فعليا؟
□ منذ نحو شهرين. تحديدا يف اول ايلول التحقنا 
جميع  وانجاز  تجهيزه  عملية  وبدأنا  باملركز 
التحضريات االدارية واللوجستية الالزمة الطالق 
سينضم  قريب  وقت  خالل  كامالً.  فيه  العمل 
والعسكريني،  الضباط  من  اضايف  عدد  الينا 
بكل  القيام  لنا  يتيح  يكتمل عديده بشكل  يك 
هذه  خالل  نحن  عاتقنا.  عىل  امللقاة  املهامت 
الفرتة نحرض لبدء تنفيذ برنامج تدريبي سنوي 
شامل سيطلق يف بداية عام 2019 ليكون مثابة 
االنطالقة الرسمية لعمل املركز. عىل الرغم من 
وبهدف  والتنظيمية،  التحضريية  االجواء  هذه 
استثامر الوقت اىل اقىص حد ممكن، بدأنا تنفيذ 

مشاركون.رئيس مركز التدريب الوطني الخاص الرائد طارق الحلبي.

من الدورة التدريبية لقيادة اآلليات.
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تدريس  برنامج  التوضيح، قسمنا  ملزيد من 
قانون السري اىل عرشة عناوين عريضة هي: 

• اول تعريفات ومصطلحات عامة. 
• ثان القواعد العامة للسري عىل الطرقات، وهذا 
القسم يعترب االهم وقد تطرقنا ضمنه اىل ادق 
الخاصة  العامة  باالحكام  املتعلقة  التفاصيل 
الرسعة،  املركبات،  لسري  عامة  احكام  باملشاة، 
استعامل  املرور،  افضلية  والتالقي،  التجاوز 
املركبات  انارة  والتوقف،  الوقوف  املنبهات، 

واشاراتها. 

السالمة  عىل  للحفاظ  عامة  احكام  ثالث   •
العامة. 

• رابع اشارات والفتات وعالمات سطح الطريق. 
ومجموعة  بالسيارات  خاصة  احكام  خامس   •

من املقطورات. 
• سادس رشوط املتانة والسالمة يف املركبات. 

• سابع احكام خاصة بلوحات التسجيل. 
• ثامن الحوادث ومعالجتها. 

• تاسع الرشعة اللبنانية لحقوق املشاة. 
• عارش اشارات لوحة املفاتيح.

■ ماذا تضمنت مادة مبادئ وآداب القيادة؟
□ ستة عرش فصال، كل منها مخصص ملوضوع 
التالية:  هي  العريضة  وعناوينها  محدد، 
السائق،  بها  يقوم  التي  االخطاء  عن  مناذج 
والنعاس  االرهاق  الرتكيز،  يف  النقص  مخاطر 
رد  مسافة  الكحول،  تأثري  القيادة،  اثناء  يف 
الفرملة  مسافة  التوقف،  ومسافة  الفعل 
الحامية  وسائل  الصحيحة،  الفرملة  وطرق 
داخل املركبة، االنوار االساسية للمركبة، نظام 
عىل  املحافظة  كيفية  التربيد،  نظام  الوقود، 
املعادم،  نظام  الحرارة،  ارتفاع  عند  املحرك 
االطارات،  وانواع  االطارات  يف  الهواء  ضغط 
القيادة  اثناء  يف  االعطال  مع  التعامل  كيفية 
دواسة  وعطل  املحرك  توقف  منها  السيام 
املركبة،  يف  حريق  املكابح،  يف  وعطل  الوقود 
انخالع غطاء املحرك يف اثناء السري، ارشادات 
مهمة للسائق، واخريا الحاالت املوجبة لعدم 
اىل  تؤدي  التي  والحوادث  املركبة  قيادة 

اصابات جسدية او وفاة.

■ ماذا بالنسبة اىل قسم التامرين العملية ضمن 
الدورة؟

التدريبات  من  كبرية  مجموعة  تضمن   □
السيارات  بقيادة  الخاصة  العمالنية 
يف  السيام  والكبرية،  الصغرية  والشاحنات 
او  اخرى  آلليات  االمنية  املطاردة  حاالت 
افراد مشاة، وسواها من التفاصيل. اضافة اىل 
طرق اجراء الصيانة االساسية لتلك اآلليات، 
وااللكرتونية  امليكانيكية  اقسامها  بكل 

والكهربائية.

■ هل من دورات اخرى انجزت ضمن املركز، او 
قيد االطالق يف وقت قريب؟

اآلليات  قيادة  دورة  جانب  اىل  بالطبع.   □
اولية.  اسعافات  دورة  انجاز  بدأنا  وصيانتها، 
استخدام  تقنيات  عىل  تدريب  دورة  ستليها 
اللغة االنكليزية،  انواع االسلحة، ودورة يف  كل 
يف  نزال  ال  نحن  وارشت،  سبق  كام  وسواها. 
مرحلة استكامل تجهيز املركز وتحضري الربامج، 
ويف مطلع العام 2019 سنطلق برنامج تدريب 
شامل ميتد اىل مدة سنة، ليكون مثابة االنطالقة 
الرسمية لعمل مركز التدريب الوطني الخاص 

باالمن العام.  مركز امن عام املنت االقليمي.

التدريب عىل الكومبيوتر.
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او  او متحرضة،  او علامنية،  او متدنية،  او فقرية،  املجتمعات، سواء كانت غنية،  تعاين منها كل  املخدرات مشكلة  آفة  اضحت 
النتائج  وان  االرس، خصوصا  وتكوين  الوطن  بناء  مستوى  وعىل  والقيم،  االخالق  مستوى  عىل  تداعياتها خطرية  باتت  متخلفة. 

الحتمية لتناول هذه السموم تؤدي باملدمن اىل الجنون او االنتحار او ارتكاب الجرائم، فُينكب املجتمع بالفوىض والالمسؤولية

قانون املخّدرات يشّدد عقوبته على املزارع والتاجر
عالج املدمن إراديًا يوقف املالحقة في حقه

تحقيق
ميشال كرم

Michelkaram2@hotmail.com

اىل  ونظرا  الخطري،  املعطى  هذا  من  انطالقا 
خطورة هذه اآلفة وما يرتتب عليها من ارضار 
رشعت  واملجتمع،  الفرد  تصيب  جسيمة 
القوانني الصارمة ملكافحة هذا الداء والقضاء 
مل  تعاطيه.  ومسهيل  ومروجيه  منتجيه  عىل 
يكن امام املرشع اللبناين اال الحد من قاعدة 
الترصف  يف  الحرية  كامل  له  االنسان  ان 
عىل  العقوبة  فارضا  يرغب،  كام  نفسه  يف 
مختلف امناط السلوك غري املرشوع املرتبط 
باملخدرات، كام اعتنى بالشق الوقايئ بايداع 
والذهاب  املختصة  املصحات  احد  املدمن 

حتى اعفائه من العقوبة.  
االشقر  نادين  املحامية  ترى  االطار،  هذا  يف 
"الرادع  هي  القانونية  النصوص  ان  الحلبي 
واالكرث  املخدرات،  جرائم  يف  االقوى 
والعائيل  الديني  الرادع  مع  مقارنة  فعالية 
اذ  العقاب".  مبدأ  واالجتامعي كونها تكرس 
جاء قانون املخدرات رقم )98/673(، محددا 
جوانبها  بكل  املخدرات  جرائم  مفاهيم 
املفروضة مبوجبها، من  والعقوبات  وانواعها 
ابرزها: زراعة املخدرات وتصنيعها، واالتجار 

بها وترويجها واالدمان عليها. 
عىل  "اعتمد  القانون  ان  عىل  وشددت 
عىل  الرضارها  تبعا  املخدرة  املواد  تصنيف 
الصحة العامة، ومدى فائدتها الطبية لتطبيق 
العقوبة املناسبة. وفرّق بني النباتات واملواد 
لها  طبية  فائدة  ال  التي  الخطورة  الشديدة 
الخطورة  الشديدة  واملواد  النباتات  وبني 
اىل  اضافة  فائدة طبية،  لها  التي  الخطرة  او 
بالسالئف".  تعرف  التي  الكيامئية  املنتجات 
ايجاد  "حاول   املشرتع  ان  كيف  ورشحت 
اراديا  يخضع  الذي  للمدمن  خاصة  وضعية 
مكافحة  لجنة  انشاء  عىل  فنص  للعالج، 
االدمان عىل املخدرات بهدف وضع املدمن 

املحامية نادين االشقر الحلبي تحارض عن املخدرات يف املديرية العامة لالمن العام.

مّروج املخدرات بهدف الربح املادي يوازي جرم التاجر.

عىل الطريق الصحيحة. بيد ان هذا القانون 
العقوبات  ورفع  االخرى  الجرائم  يف  تشدد 

املوجبة عىل املزارع واملصنع واملّروج".
وسلطت الحلبي الضوء عىل قانون املخدرات 
َمن  كل  هو  املزارع  ان  اعترب  الذي  الجديد 
يقدم عىل زرع نبتة من النباتات التي تنتج 
موادا شديدة الخطورة بغري االحوال املرخص 
مع  بالحبس  عقوبته  جعل  كام  قانونا.  بها 
 25 من  وبغرامة  املؤبدة  الشاقة  االشغال 
مليون لرية اىل 100 مليون لرية. اما يف حال 
كانت النبتة املزروعة من النباتات التي تنتج 
موادا خطرة، فيعاقب باالشغال الشاقة ملدة 
ترتاوح  وغرامة  سنوات،  عن خمس  تزيد  ال 
بني 5 و10 ماليني لرية. مل يشرتط توافر قصد 
االتجار من اجل تحقق جرم زراعة املخدرات 
بالنسبة اىل ملواد الشديدة الخطورة، بل تم 
مصنف  زرعه  ما  بان  الفاعل  بعلم  االكتفاء 
من املواد املخدرة املوضوعة تحت املراقبة. 

وتشري اىل ان "جرم زراعة املخدرات يختلف 
كليا عن جرم تصنيعه. فاملّصنع هو كل من 
ادوات  او  او صنع سالئف  انتاج  يقدم عىل 
او  انتاج  او  زراعة  يف  استخدامها  بقصد 
عىل  خطرة  او  الخطورة  شديدة  مواد  صنع 
باالشغال  املّصنع  يعاقب  مرشوع.  غري  نحو 
الشاقة املؤبدة وبغرامة ترتاوح بني 25 مليونا 
بعض  وتعامله  لبنانية.  لرية  مليون  و100 
االحكام القضائية كمروج واحيانا كتاجر وفقا 
للوصف الجرمي املنطبق عىل وقائع القضية. 
فعل من  باي  يقوم  فهو كل من  التاجر  اما 
املخدرة،  باملواد  واملتعلقة  املحظرة  االفعال 
الخطورة  شديدة  عقاقري  ببيع  يقوم  كمن 
او اي فعل آخر يقصد منه تحصيل االرباح 
باالشغال  االخري  هذا  يعاقب  املرشوعة.  غري 
اىل  مليونا   25 من  وبغرامة  املؤبدة  الشاقة 

يكون  االحيان  اغلب  يف  لرية.  مليون   100
العمليات  من  االول  املستفيد  هو  التاجر 
التي  االحكام  فان  لذلك  قانونا،  املمنوعة 
تصدر يف حقه تكون االكرث تشددا. اما املّروج 
املخدرة  املواد  بتسويق  يقوم  من  كل  فهو 
التاجر  عقوبة  حقه  يف  تطبق  توزيعها.  او 
املشار اليها اعاله كونه يؤمن املادة املخدرة 
ويعمل  املرشوعة،  غري  بالطرق  للمدمنني 
لحساب  او  املخدرات  تاجر  لحساب  غالبا 

مروج آخر". 
يف هذا السياق، تتحدث الحلبي عن وجوب 
"التمييز بني املروج الذي يسعى اىل تحقيق 
للجرم  مواز  عمله  فيكون  املادية  االرباح 
املدمن  املروج  وبني  التاجر،  يرتكبه  الذي 
امنا  املادي  الربح  نية  لديه  تتوافر  ال  الذي 
يكون هدفه من الرتويج  تأمني  بعض املواد 
املخدرة الستهالكه الشخيص. يف هذه الحالة 
التاجر.  لفعل  موازياً  فعله  اعتبار  يجوز  ال 
يقتيض  االدمان،  حاالت  يخص  ما  يف  كذلك 
كل  وليس  واملدمن،  املتعاطي  بني  التمييز 
متعاط مدمن. املتعاطي يستخدم املخدرات 
املدمن  اما  معينة،  مناسبات  او  ظروف  يف 

فيستخدمها بصورة اعتيادية".
وحصل  اقتنى  من  كل  اىل  القانون  ويتطرق 
عىل مادة مخدرة من دون وصفة طبية بقصد 
املعتمد  "املبدأ  ان  الحلبي  فتقول  التعاطي، 
يف القانون اللبناين هو تجريم املدمن. لذلك 
او  يحوز  من  كل  املخدرات  قانون  يعاقب 
طبية،  وصفة  دون  من  خطرة  مادة  يشرتي 
شهرين  من  بالحبس  التعاطي،  وبقصد 
ماليني   3 اىل  مليون  من  وبغرامة  سنتني  اىل 
لرية. اما الذي يحوز او يشرتي مادة شديدة 
وصفة  دون  ومن  التعاطي  بقصد  الخطورة 
طبية، فتشدد العقوبة يف حقه بالحبس من 

وبالغرامة من  ثالث سنوات،  اىل  اشهر  ثالثة 
العقوبة  مليونني اىل 5 ماليني لرية. وتختلف 
وتشدد  املخدرة،  املواد  تصنيف  بحسب 
خطورة.  اشد  املواد  تكون  عندما  العقوبة 
ضبط  يشرتط  مل  القانون  ان  اىل  االشارة  مع 
ملعاقبته.  املدمن  حيازة  يف  املخدرة  املادة 
لذلك يجوز اثبات جرم الحيازة او رشائها بكل 
نية  توافر  طبعا  يشرتط  امنا  االثبات.  وسائل 

تعاطي املخدرات بالطرق غري املرشوعة".

واالتفاق  املتحدة  االمم  اتفاق  اجاز  وبعدما 
املرشوع  غري  االتجار  ملكافحة  العريب 
اخرى  تدابري  الدول  تطبق  ان  باملخدرات 
بدال من العقوبة عىل املتعاطني، مثل العالج 
املجتمع،  يف  املتعاطني  دمج  اعادة  بهدف 
ابدى لبنان اهتامما بتطبيقها عىل املدمنني. 
الرعاية  لهذه  بالغة  اهمية  الحلبي  وتعطي 
الالحقة للمدمن، اذ تؤكد ان معظم املدمنني 
منه  ويخرجون  مدمنني  السجن  "يدخلون 

تجارا او مروجني، ما يزيد االمر سوءا. لذلك 
الذي  املدمن  الجديد  املخدرات  قانون  منح 
تفادي  امكان  العالج  اجراءات  يستجيب 
فعله  يكون  ال  ان  واملالحقة، رشط  العقوبة 

متالزما مع جرم آخر كاالتجار او الرتويج. 
تكريسه  تم  العالج  "مبدأ  ان  وتوضح 
املجتمع  اىل  يعودوا  حتى  املدمنني  لتأهيل 
ولذلك  العطاء،  عىل  قادرين  صالحني  افرادا 
عىل  االدمان  مكافحة  لجنة  دور  تفعيل  تم 
بعض  مع  بالتعاون   2013 سنة  املخدرات 
يف  املدمن  مطالبة  حق  فاصبح  الجمعيات، 
مكرسا  حقا  متخصصة  مراكز  داخل  العالج 
الشفاء  حال  يف  حقه  يف  املالحقة  يوقف 
املطالبة  مدمن  لكل  يجوز  لذلك  التام. 
يف  او  املالحقة  قبل  سواء  للعالج  والخضوع 
اثناء التحقيق والحكم او حتى خالل تنفيذه 
العقوبة تحت ارشاف لجنة مكافحة االدمان 

عىل املخدرات". 
املخدرات  جرائم  عن  الكشف  مجال  يف  اما 
بها  يسمح  التي  والحاالت  الجرمية،  واملواد 
القانون، فاوضحت الحلبي ان القانون اجاز 
العدليني املختصني معاينة وتفتيش  للضباط 
او  انتاح  او  صنع  فيها  يجري  التي  االماكن 
بطريقة غري مرشوعة،  مخدرة  مواد  تخزين 
والليل. كام  النهار  اي ساعة من ساعات  يف 
فيها  يجتمع  التي  االماكن  مداهمة  اجاز 
املخدرات. وقد فرض  بغية تعاطي  اشخاص 
الحصول عىل موافقة النيابة العامة املسبقة 
يف ما يتعلق باالماكن السكنية قبل اتخاذ اي 
تفتيش  اجراء  اجاز  كذلك  بتفتيشها.  اجراء 
ويف  الحدود  عند  واالمتعة  لالشخاص  ذايت 
العامة، بهدف كشف هذه الجرائم  االماكن 
تتوافر يف حالته  اخضاع كل شخص  وبالتايل 
دالئل جدية عىل نقله مواد مخدرة شديدة 
الخطورة او خطرة مخبأة يف جسمه لتقنيات 
الخطية  موافقته  اخذ  بعد  الطبي،  الفحص 
العامة.  النيابة  من  اذن  عىل  الحصول  او 
عالوة عىل ذلك، اجاز املراقبة والتنصت عىل 
اشخاص  يستعملها  التي  الهواتف  خطوط 
تتوافر يف حقهم دالئل جدية عىل قيامهم او 
اشرتاكهم يف جرائم املخدرات، بعد اخذ اذن 
النيابة العامة. مع العلم انه ال يجوز اعتبار 

هذه املكاملات مثابة اقرار. 
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يف موازاة استحداث املديرية العامة لالمن العام مراكز عدة يف اقضية مل يكن فيها مراكز اساسا، بهدف توفري مشقة انتقال مواطنيها 
مسافات طويلة النجاز معامالتهم. قامت ايضا باعادة تأهيل او تحديث املراكز املوجودة اساسا، وزيادة عدد عسكرييها، بهدف 

ترسيع العمل وتسهيل معامالت املواطنني، اىل تكثيف الدوريات االمنية لحفظ االمن وضامن االستقرار

مركز أمن عام بشري اإلقليمي:
تحديٌث شامل وخدمة عامة نموذجية

تحقيق 
املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

مركز امن عام برشي االقليمي احد تلك املراكز 
واملضمون،  الشكل  يف  تطويرا  شهدت  التي 
متثل يف زيادة عدد عسكرييه بنسبة 90% عام 
باحدث  وتجهيزه  سابقا،  الحال  عليه  كانت 
املعدات اللوجستية واجهزة وبرامج الكمبيوتر 
واالقامات  الجوازات  انجاز  واالت  املتطورة 

البيومرتية ووسائل الدفع االلكرتوين وسواها.
اىل برشي يف اعىل جبال محافظة لبنان الشاميل، 
يعني  فينيقي  اصل  اىل  تسميتها  تعود  التي 
كان  التي  عشتار  االلهة  اي  عشتار"،  "منزل 
يعبدها سكان املنطقة الفينيقيون يف العصور 
مركز  قاصدة  العام"  "االمن  توجهت  القدمية، 
النقيب  رئيسه  والتقت  االقليمي  العام  االمن 

جورج بشارة. 

■ ما النطاق االداري والجغرايف لعمل املركز؟
برشي،  قضاء  وقرى  بلدات  كل  يشمل   □
جبلية  جغرافية  مساحة  ضمن  املمتدة 
شامال  بان  منطقة  بني  ميتد  تحديدا  شاسعة. 
رشقا  االرز  جبال  بني  جنوبا.  املغر  ومنطقة 

ومنطقة طورزا غربا.

■ اىل اي دائرة يتبع املركز اداريا؟
هنا  الشاميل.  لبنان  عام  امن  دائرة  اىل   □
كانت  الدائرة  تسمية  ان  اىل  االشارة  تجدر 
لكن  االوىل،  الشامل  عام  امن  دائرة  سابقا 
منذ ما يقارب الشهر تقريبا صدرت تعليامت 
اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  سعادة  عن 
كل  تسميات  بتعديل  قضت  ابراهيم  عباس 
املحافظات  يف  املوجودة  العام  االمن  دوائر 
اللبنانية، واصبحت تسمية الدائرة التي نتبع 
يف  الشاميل.  لبنان  عام  امن  دائرة  لها  اداريا 
حني اصبحت تسمية دائرة امن عام الشامل 

عام  امن  دائرة  منيارة،  يف  املتمركزة  الثانية، 
املحافظات  محافظة عكار. هكذا دواليك يف 

اللبنانية.

■ ماذا بالنسبة اىل موقع املركز ومواصفاته؟
الحكومية،  برشي  رسايا  يف  موجود  املركز   □
اىل  تقريبا  نفسه  باملعدل  جغرافيا  القريبة 
وتضم  عمله،  نطاق  ضمن  الداخلة  البلدات 
املدنية  الرسمية  االدارات  ومكاتب  مراكز 
والعسكرية، اضافة اىل محكمة، مبا يسهل عىل 
واحد،  ان  يف  عدة  معامالت  انجاز  املواطنني 
مئتني  تقارب  مساحته  واحد.  مكان  ضمن 
واربعني مرتا مربعا. وقد شهد مبنى املركز منذ 
ثالث سنوات تقريبا، متاشيا مع خطة التطوير 
شاملة  تأهيل  اعامل  املديرية،  تشهدها  التي 

شكال ومضمونا.  

■ ما ابرز تلك االعامل التأهيلية؟
□ كثرية. تنقسم بشكل عام اىل خمسة عناوين 

عريضة:
اولها يتعلق مببنى املركز، وتضمن اعادة تأهيل 

وصيانة بناه التحتية بشكل عام.
تجهيزه  وتضمن  بتجهزاته،  يتصل   ثانيها   
واملكتبية  اللوجستية  املعدات  باحدث 
املتناسقة واملتناسبة مع ارقى معايري الخدمة 
الكمبيوتر  وبرامج  باجهزة  كام  العامة، 
النجاز  الالزمة  االلكرتونية  املعدات  الحديثة، 
االت  البيومرتية،  واالقامات  السفر  جوازات 
كامريات  شبكة  تركيب  االلكرتوين،  للدفع 
من  مستوى  اعىل  يضمن  مبا  تصوير  وبرامج 
عىل  والعسكريني  للمواطنني  واالمان  االمن 
املركز  يف  التدفئة  وسائل  عدد  زيادة  السواء، 
تشهده  الذي  القارس  الشتاء  فصل  خالل 

رئيس مركز امن عام برشي االقليمي النقيب جورج بشارة.

احد املكاتب.

املركز  آليات  عدد  زيادة  عام،  كل  املنطقة 
من  للتمكن  رضورية  كونها  الدفع  الرباعية 
القيام باملهامت االمنية عىل الطرقات الجبلية، 
اىل  احتياطي  كهربايئ  مبولد  املركز  تجهيز 
مولد خاص  اشرتاك يف  الدولة،  كهرباء  جانب 
ولو  حتى  الكهرباء  انقطاع  عدم  يضمن  مبا 
حصل اي طارئ. كام اننا نسعى مع الجهات 
اللواء عباس  بتوجيهات من  املعنية،  الرسمية 
بذوي  خاص  مدخل  استحداث  اىل  ابراهيم، 

االحتياجات الخاصة.
وترسيع  بتسهيل  يتعلق  اداري،  ثالثها 
املعامالت االدارية من خالل عدة اجراءات، 
ابرزها زيادة عديد العسكريني بنسبة %90 
عام كانت عليه الحال سابقا، توزيع كتيبات 
املركز  اىل  الداخلني  املواطنني  عىل  مجانية 
تتضمن استعراض املستندات الالزمة يف انواع 
املعامالت، اضافة اىل مهل انجازها والرسوم 
وسواها من االمور التي تسهل عليهم تحضري 
معامالتهم  النجاز  الالزمة  املستندات  كل 
صندوق  بوضع  قمنا  كام  مسبق.  بشكل 
خاص لشكاوى الناس، وآخر ملالحظاتهم عند 
مدخل املركز بهدف معالجتها والوقوف عند 
ارائهم يف كل ما يخص امكان تحسني رشوط 
املركز  ان  االشارة  تجدر  واملعامالت.  العمل 
اصبح يضم 15 كونتوارا مخصصة الستقبال 

معامالت املواطنني.

الذي  السياحي  لالقتصاد  اجواء  افضل  تأمني 
اضافة  القضاء،  ابناء  موارد  اهم  احد  يشكل 
البلديات  مع  واملتواصل  الدائم  التنسيق  اىل 
واملخاتري واملواطنني يف كل ما يصب يف مصلحة 
ضامن االمن واالستقرار اكرث فاكرث. كام تجدر 
والصليب  املدين  الدفاع  نؤازر  اننا  اىل  االشارة 
وسحب  االشخاص  انقاذ  عمليات  يف  االحمر 
االليات للذين يحتجزون يف الثلوج خالل فصل 

الشتاء القارس الذي تشهده املنطقة عادة.  

■ هل ينخفض عدد املعامالت كثريا يف فصل 
تساقطا  وتشهد  جبلية  املنطقة  كون  الشتاء 

كبريا للثلوج؟
□ بالطبع. لكن بنسبة ال تفوق 40% مقارنة مع 
عدد املعامالت يف فصل الصيف. كون القسم 
بلداتهم  يف  يقيمون  القضاء  ابناء  من  االكرب 

صيفا وشتاء او يرتددون عليها باستمرار.

مع  وتنسيقكم  عالقتكم  لنا  تصف  كيف   ■
فعاليات املنطقة ومواطنيها؟

البلديات  مع  التعاون  ممتازة.  من  اكرث   □
االدارية  املستويات  عىل  واملواطنني  والفعاليات 
واالمنية يف اعىل درجاته. يف هذا السياق، احب 
ان اذكر انه يف احدى اجتامعايت مع سعادة املدير 
العام اللواء عباس ابراهيم ذكر يل انه خالل فرتة 
اللبناين خدم  الجيش  قيامه مبهامته كضابط يف 
انطباعه  الزمن يف قضاء برشي، وكان  لفرتة من 
ومضيافون  طيبون  انهم  املنطقة  اهل  عن 
وكرماء وال يزالون يحافظون عىل القيم واالخالق 
ما  وهذا  بها.  نفخر  التي  اللبنانية  والتقاليد 
نتلمسه فعال نحن كل يوم. كام تجدر االشارة اىل 
ان الكثري من املؤسسات السياحية يف قضاء برشي 
قامت، مببادرة منها، بتقديم حسومات كبرية عىل 
اسعارها لعسكريي االمن العام، ما يعكس مدى 
كام  به.  نفخر  امر  وهذا  لنا،  الصادقة  محبتهم 
اننا نقوم بالتعاون مع البلديات واملخاتري باجراء 
احصاءات لعدد الوافدين السوريني املقيمني او 
العاملني ضمن نطاق عمل املركز مرتني كل شهر، 
فاكرث،  اكرث  ممسوكا  االمن  جعل  يف  يساهم  ما 
بجهودنا املشرتكة مع فعاليات وابناء قضاء برشي.  

الوافدين  من  الكبرية  لالعداد  كان  هل   ■
السوريني اثر عىل عمل املركز؟

زيادة عدد العسكريني 
بنسبة %90

تجهيز املركز باحدث 
املعدات البيومترية واالت 

الدفع االلكتروني

يف  ومتثل  البرشية،  للقدرات  تأهييل  رابعها 
تدريب جميع عسكريي املركز عىل انجاز انواع 
املعامالت واملهامت مبا يضمن استمرار العمل 
ارشاكهم  كام  الظروف.  كل  نفسها يف  بالوترية 
يف الدورات واملحارضات التي تجريها املديرية 
الحرص،  ال  املثال  سبيل  عىل  تشمل،  والتي 
والطرق  املنظمة  الجرائم  انواع  تعريفهم عىل 
والوسائل التي يعتمدها املجرمون يف تنفيذها، 
معها،  التعاطي  وكيفية  القانونية،  اطرها 
التزوير،  املخدرات،  بالبرش،  االتجار  كجرائم 

تبييض االموال، التجسس، االرهاب وغريها. 
تكثيف  وتضمن  ميداين،  امني  خامسها 
الدوريات االمنية ليال ونهارا يف البلدات والقرى 
يف  السيام  املركز،  عمل  نطاق  ضمن  الداخلة 
السياحية بهدف  التزلج واملعامل  محيط مراكز 
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جدول يبنّي عدد املعامالت املنجزة يف مركز امن عام برشي االقليمي

عام 2018 عام 2017 عام 2016 الشهر

1838 1195 1627 كانون الثاين

1759 1776 1769 شباط

2306 1895 1755 آذار

2466 2063 2105  نيسان

1966 2100 2147 ايار

1945 2210 1725 حزيران

1938 2595 2193 متوز

2162 2165 2317  آب

1941 1822 2381 ايلول

2491 2258 ترشين االول

2130 2048 ترشين الثاين

1915 1868 كانون االول

18321 24357 24193 املجموع العام

انه قبل  اليه  بالتأكيد. ما تجدر االشارة   □
مئات  كان  سوريا  يف  املؤسفة  الحرب  بدء 
دائم  شبه  بشكل  يعملون  السوريني  العامل 
اهم  احد  يعترب  الذي  الزراعي  القطاع  يف 
عقب  برشي.  قضاء  يف  االقتصادية  القطاعات 
بدء الحرب فيها عام 2011 توافد اىل القضاء 
ما  عائالتهم،  مع  السوريني  املواطنني  االف 
تسبب يف ازدياد اعداد املعامالت ضمن املركز 
بدأت  اعدادهم  ان  غري  جدا.  كبري  بشكل 
تتضائل تدريجا بفعل االجراءات االدارية التي 
اتخذتها الحكومة اللبنانية منذ ما يقارب ثالث 
لبنان،  اىل  توافدهم  من  الحد  بهدف  سنوات 
يف  الحربية  االعامل  حدة  انحسار  بفعل  كام 

سوريا وعودة الكثريين منهم اليها. 

االداري، هل متكنتم من  الشق  بعيدا من   ■
تحقيق اي انجازات ذات طابع امني؟ 

□ بالطبع. نجحنا يف تحقيق الكثري من االنجازات 
االمنية التي نذكر منها عىل سبيل املثال:

القضاء  اىل  املطلوبني  من  عدد  توقيف   •
الرتكابهم  عدلية،  مذكرات  مبوجب  اللبناين 
افعاال جرمية مختلفة كالقتل، الرسقة، التزوير 

واستعامل مزور، وغريها.
شؤون  مكتب  مع  بالتنسيق  النجاح،   •
من  عدد  توقيف  يف  املديرية،  يف  املعلومات 
التحضري  يف  الضالعني  السوريني  االشخاص 
طرابلس،  مدينة  يف  ارهابية  اعامل  الرتكاب 
برشي،  قضاء  جرود  يف  االقامة  حاولوا  حيث 
ابعاد  بهدف  زراعيني،  عامل  ستار  تحت 

الشبهات عنهم.
غري  االجنبية  العاملة  ظاهرة  مكافحة   •
القضاء  ارشاف  يف  اقفلنا  حيث  الرشعية، 
واملؤسسات  املحالت  من  الكثري  املختص 
من  سوريون  وافدون  افتتحها  التي  التجارية 
لليد  حامية  وذلك  قانونية،  تراخيص  دون 

العاملة اللبنانية.
القضاء  الجرائم يف  نسبة  ان  اىل  االشارة  تجدر 
برشي منخفضة عموما كون االهايل يف معظمهم 
يزالون  ال  وهم  البعض،  بعضهم  يعرفون 
عىل  الصاعدة  اجيالهم  تربية  عىل  محافظني 
مبادئ املحبة والتعاون، وعىل القيم االخالقية 
واالنسانية التي تساهم يف ابعاد االنسان تلقائيا 

عن اي افعال دنيئة وغري مرشوعة.

مراجعة معاملة.

نطاق عمل مركز امن عام برشي االقليمي يضم البلدات والقرى التالية:
برشي – حدشيت – بلوزا - وادي قنوبني – بقاعكفرا – بقرقاشا – بزعون – حرصون – 
بريسات – الدميان - حدث الجبة – قنيور - بيت منذر – قنات - مزرعة بني صعب - 

مزرعة عساف – برحليون – عبدين - طورزا- املغر - باُل.

نطاق املركز
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تحقيق

اتباع وسائل كثرية لتطوير ورفع مستوى  العام عىل  العامة لالمن  دأبت املديرية 
تعزيز  بهدف  والعميل،  االداري  الصعيدين  عىل  وعنارصها  ورتبائها  ضباطها  اداء 
قدراتهم يف تسهيل انجاز االعامل بدقة، السيام ما يتصل بالعالقة والتخاطب مع 

املواطنني. من هذه الوسائل تعزيز مستوى اللغة االنكليزية

العام مع مركز  لالمن  العامة  املديرية  تعاقدت 
"يب- يب- يس االنكليزي" )bbc english( للغات، 
من اجل اخضاع الراغبني من العسكريني لدورات 
االنكليزية  باللغة  ومتكاملة  وسهلة  مكثفة 
قدراتهم  تعزيز  بهدف  وكتابة،  وقراءة  تخاطبا 
صحيحة  بطريقة  االجانب  مع  التفاهم  عىل 
وسليمة، مبا يسهل عليهم انجاز املعامالت، ويوفر 
الدراسات  من  ملزيد  اوسع  مجاالت  الحقا  لهم 

الجامعية لتطوير قدراتهم الفكرية واالبداعية. 
آخر هذه الدورات يف املركز الوطني للتدريب، 
يف مبنى مركز امن عام املنت يف الجديدة، لنحو 
املركز  ان  علام  وعسكريا.  ورتيبا  ضابطا   15
وهو   ،1969 عام  بريوت  يف  تأسس  االنكليزي 
وكيل لالذاعة الربيطانية يف لندن - قسم تعلم 
الثقايف  املركز  مع  ويتعاون  االنكليزية،  اللغة 
تطوير  يف  رائدا  ويعترب  بريوت،  يف  الربيطاين 

عناصر من األمن العام يخضعون لدورة باللغة اإلنكليزية
صايغ: هدفنا إيصالهم إلى مستوى تخاطب صحيح 

طريقة ودراسة اللغة االنكليزية يف البيت خالل 
اوقات الفراغ، من دون التزام دوام ملن مينعه 
عمله  وتوسع  املركز.  اىل  الحضور  من  عمله 
وشامل  االوسط  الرشق  مناطق  كل  ليشمل 
افريقيا، حسبام يوضح مدير املركز اندرو صايغ 
الحوار  هذا  يف  العام"  لـ"االمن  يرشح  الذي 

همية الدورة، وما تشتمل عليه.

مدير مركز "يب- يب- يس" االنكليزي اندرو صايغ.

نركز مع املشتركني 
على تعلم التخاطب بطالقة 

في الحديث

غاصب مختار
jornalist.70@gmail.com

■ عىل ماذا تشتمل الدورة وما هي اهميتها؟
□ شمل اتفاق التعاون بني املديرية العامة لالمن 
العام وبني املركز شقني: الشق االول تدريب 15 
ضابطا ورتيبا وعنرصا يختارهم االمن العام الجراء 
دورة يف دراسة اللغة االنكليزية يف املركز الوطني 
الدورة  هذه  تركز  اشهر.  ثالثة  ملدة  للتدريب 
ذلك  االنكليزية،  باللغة  التخاطب  اصول  عىل 
ان املديرية هي واجهة البلد، ومن املفروض ان 
يكون لدى عسكرييها يف املطار مستوى معني يف 
االستقبال ومن التخاطب مع اي ضيف او زائر 
انها تعلم  اجنبي. طريقة املركز معروفة عامليا، 
خالفا  والكتابة،  القراءة  قبل  التخاطب  املشرتك 
ملا هو معتمد يف مراكز او معاهد تعليم اللغة 
تعليم  نركز عىل  اننا  بحيث  التقليدية،  العادية 
الصحيح  العميل  التخاطب  املشرتك من  ومتكني 
وليس الكتابة والقراءة فقط. هناك الشق الثاين 
الين"  "اون  مجموعة  عرب  التعليم  طريقة  من 
عرضا  العام  لالمن  وقدمنا  االلكرتوين(،  )الربيد 
والعنارص،  والرتباء  للضباط  خاص  بسعر  خاصا 

ليستفيدوا هم وافراد عائالتهم من الربنامج.

■ كم تبلغ مدة الدورة عرب الربيد االلكرتوين؟  
انها  اهميتها  اشهر.  تسعة  الدورة  هذه  مدة   □
تقدم متابعة مجانية الفراد عائلة املشرتك لتعلم 
عىل  الحصول  عرب  تحصل  املتابعة  وهذه  اللغة، 
منهاج متكامل مؤلف من اقراص مدمجة وكتب 
رشوحات باللغة العربية، ونحن نتابعه مع افراد 
وكلام  سنوات،  خمس  ملدة  عقد  مبوجب  عائلته 
انجاز عرشة دروس يجري له  انتهى املشرتك من 
املركز امتحانا او اختبارا عرب الربيد االلكرتوين، مع 
معلمة اختصاصية مدربة يف لندن. تجري متابعة 
املشرتك ايضا عرب خط ساخن من الساعة التاسعة 
صباحا حتى التاسعة ليال، وتجيب خاللها املعلمة 
نهاية  يف  باله.  يف  تخطر  ان  ميكن  اسئلة  اي  عن 
الدورة يخضع المتحان لدى رشيكنا الدويل جامعة 
"كامربيدج آيرليس"، يحصل بعدها عىل شهادة من 
الجامعة معتمدة من اجل التوظيف يف عدد من 
الدول العربية واالجنبية. يف بريطانيا وديب يعفى 

الطالب من امتحان اللغة االنكليزية اىل اي جامعة 
اذا كان حائزا عالمة سبعة ونصف واكرث يف هذه 
سوق  خوض  عىل  املشرتك  تساعد  التي  الشهادة 
العمل براحة يف اي بلد، علام ان نسبة النجاح لدينا 
هي يف حدود %75. هذه الشهادة تنمي القدرات 
السمعية والبرصية للمشرتك لتمكينه من التكلم 
والتخاطب براحة وسهولة، ويعتمدها الكثري من 
الجامعية.  والدراسة  العمل  اجل  من  السفارات 
يف  وظيفة.  الف   80 لنحو  تعتمدها  دول  هناك 
لبنان تعتمدها نحو %60 من الجامعات. نحن يف 
صدد التعاون مع وزارة الرتبية من اجل تعميمها. 
ويف هذا االطار وجدنا تعاونا وتشجيعا من الوزير 
الجامعات  من  عددا  ان  السيام  حامدة،  مروان 
االمريكية بدأ يعتمدها بدل امتحان "التوفل". اشري 
هنا اىل ان امتحان "كامربيدج آيرليس" مؤلف من 

اربع مراحل لكل مرحلة وقت محدد:
• املرحلة االوىل: يقرأ املشرتك مقطوعة ويجيب 

عنها كتابيا.
• املرحلة الثانية: يسمع مقطوعة ويجيب عنها 

كتابيا.
الحياة  من  موضوعا  يكتب  الثالثة:  املرحلة   •

اليومية.
ملقابلة  يخضع  واالهم:  الرابعة  املرحلة   •
شفهية مع مدرب متخصص لتبيان قدرته عل 

التواصل اللغوي.

■ مباذا تتميز طريقة التعليم هذه يف الـ"يب- يب- 
يس"؟

يوفر  الين"  "اون  عىل  االعتامد  بأن  تتميز   □
وزحمة  املركز  اىل  التنقل  مشقة  املشرتك  عىل 
من  يعمل  كان  اذا  خصوصا  الخانقة،  السري 
لزوم لحضوره،  انه ال  اذ  املساء.  الصباح حتى 
ان  كام  يريد.  وساعة  راحته  عىل  يدرس  بل 
املنهج الذي يحصل عليه يصبح ملكه الشخيص 
ليستفيدوا منه خالل  العائلة  افراد  وملك كل 
خمس سنوات، بعقد نوقعه مع رب العائلة اذا 

كان يف سلك االمن العام. 

■ ما هو العرض املقدم اىل املديرية العامة لالمن 
العام؟

وكلفتها  اشهر  ثالثة  مدتها  الدورة  هذه   □
لالمن  املقدم  العرض  لكن  870 دوالرا.  نحو 
اوىل  دفعة  مقسط  دوالر،  هو600   العام 
 18 عىل  الفا  وخمسني  لرية،  الف  خمسني 
يف  العام  االمن  مشرتيك  ان  نعتقد  شهرا. 
بالنتائج  سعداء  للتدريب  الوطني  املركز 
التطبيقية  املشاركة  عرب  ذلك  نلمس   الننا 

يف التخاطب. 

مع  للتعاون  مستقبلية  مشاريع  من  هل   ■
االمن العام؟

الدورة  هذه  يف  كثريين  عنارص  لدينا   □
بشكل  العام  االمن  منتسبي  من  والكثري 
شخيص عرب "اون الين"، ونحن نعترب ان ثالثة 
فقررنا  كافية،  غري  الحالية  الدورة  يف  اشهر 
اشهر  ثالثة  ملدة  معهم  الدورة  نستكمل  ان 
اخرى مجانا كتقدمة من املركز. هناك اربعة 
مستويات يأخذ منها مشرتكو الدورة الحالية 
معني  مستوى  اىل  للوصول  فقط  مستويني 
من القدرة عىل التخاطب باللغة االنكليزية. 
لتحقيق  االخرين  املستويني  اكامل  قررنا  لذا 
اكرب قدر من االستفادة للمشرتكني، والوصول 
يف  امل  عىل  والكامل،  االحرتاف  مستوى  اىل 
االمد  طويلة  اخرى  مشاريع  لنا  تكون  ان 
الوحيد  فالهدف  املديرية.  مع  مستقبال 
املشرتك،  اليه  يصل  ان  يهمنا  الذي  االسايس 
هو التخاطب والتكلم بشكل صحيح وسليم، 
وهو ما يفتقده جميع طالب اللغة يف لبنان. 
وليست  تخاطب  لغة  هي  االنكليزية  اللغة 
اكادمييون  هناك  فقط.  كتابة  او  قراءة 
والقواعد،  الكتابة  يف  ضليعون  جامعيون 
نحن  ضعيفة.  لديهم  التخاطب  لغة  لكن 
نريد ان يتعلم املشرتك بطريقة عملية اللغة 
املحكية الصحيحة، علام ان اللغة االنكليزية 
الدول  يف  اللغات  كل  مفتاح  الربيطانية هي 
انها  اذ  االخرى.  والدول  باالنكليزية  الناطقة 
االنكليزية  باللكنة  التخاطب  عن  تختلف 
الربيطانية  للغة  مثال.  واالوسرتالية  االمريكية 
نعمل  ونحن  رسمي  وغري  رسمي  مستويان: 

عىل املستويني مع املشرتكني.

■ ما هي قدرة االستيعاب لديكم من الطالب 
او املشرتكني؟

يف  املشرتك  ورغبة  الدورة  بحسب   □
لدينا  الحضور.  عدم  او  املركز  اىل  الحضور 
العامة  املديرية  مشرتيك  مع  الحضور  دورة 
تحدده  الذي  العدد  العام وهي رهن  لالمن 
فنحن  الين"  "اون  دورة  يف  اما  املديرية.  لنا 
مشرتك  الفي  حتى  استيعاب  عىل  قادرون 
سنويا، بينهم نحو 300 فرصة تعليمية لالمن 
تشمل  ان  يف  نأمل  املخفض.  بالسعر  العام 
هذه الدورات جميع القطع يف االمن العام، 
واعتقد ان التوجه لدى املديرية هو املشاركة 

يف دورات اخرى. احد دروس الدورة.
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اذا كانت الجرائم املالية التقليدية تنفذ عرب رسقة او اختالس االموال، فان الحديثة 
منها، وابرزها تبييض االموال، ترتكز يف بعض وجوهها عىل قيام الشبكات املنظمة 
التي تنفذها بدفع اموال طائلة بطرق الرشوة او الهدايا او املساعدات وسواها، اىل 
احزاب وشخصيات نافذة يف قطاعات رسمية وخاصة بهدف االستفادة من نفوذها 

لتمرير جرامئها املتسرتة خلف اعامل مرشوعة 

ترتكب  كانت  التي  املنظم  االجرام  شبكات 
انواع جرائم تبييض االموال عرب بعض  ابشع 
املصارف العاملية، ومن خالل رشاء العقارات 
التي  التقليدية  االستثامرات  من  وغريها 
يتطلب امتامها وقتا من الزمن، متكنت بفضل 
تكنولوجي  تطور  من  اوجدته  وما  العوملة 
عمليات  باخطر  القيام  من  هائلني،  وتقني 
ثوان  او  دقائق  يف  االلكرتوين  التبييض 
اقتصادي  عام  امن  املقابل،  يف  معدودة. 
لتلك  يتصدى  ومحرتف  متخصص  والكرتوين 
االقتصادية  االساليب  ولكل  الشبكات، 
وااللكرتونية الخفية التي تعتمدها يف تنفيذ 

جرامئها املدمرة لالقتصاد. 

ما  عامليا؟  االموال  تبييض  جرائم  واقع  ما 
التي  االعامل  قطاعات  ابرز  ما  مخاطرها؟ 
رأي  وما  املنظمة،  شبكاتها  فيها  تتغلغل 
يتخذها  اجراءات  واي  فيها؟  اللبناين  القانون 

االمن العام ملواجهتها؟ 
"االمن العام" حملت هذه االسئلة يف جعبتها 
وتوجهت بها اىل رئيس شعبة معلومات جبل 
لبنان يف دائرة االمن القومي يف املديرية العامة 
لالمن العام الرائد وليد اسرب، املجاز يف الحقوق 
حملت  معمقة  دراسة  اعد  والذي  اللبنانية، 
اللبناين" يف  القانون  االموال يف  "تبييض  عنوان 

مناسبة ترقيته من رتبة نقيب اىل رتبة رائد.

■ ما ابرز مخاطر جرائم تبييض االموال محليا 
ودوليا؟

□ بشكل عام، لجرائم تبييض االموال مخاطر 
اقتصادية - اجتامعية - سياسية جسيمة. منها 

عىل سبيل املثال: 

ألنها تعّمم الفساد وتستغل العولمة لتبرير جرائمها
أمن عام إلكتروني يحمي من شبكات تبييض األموال

أبحاث

رئيس شعبة معلومات جبل لبنان يف دائرة االمن القومي يف املديرية العامة لالمن العام الرائد وليد اسرب.

• التهرب من سداد الرضائب. 
• زيادة السيولة املحلية بشكل ال يتناسب مع 

الزيادة يف انتاج السلع والخدمات. 
واملؤسسات  القطاعات  وافالس  رضب   •
منافسة  تحتمل  ال  التي  الرشعية  االقتصادية 
اموال غري مرشوعة، تلجأ عادة اىل بيع السلع 
غري  مال  لترشيع  الحقيقية  كلفتها  من  باقل 

مرشوع. 
• رشوة وافساد جزء من املرصفيني والسياسيني 
كيان  ضعف  اىل  يؤدي  ما  واالمنيني،  والقضاة 
االجرام  شبكات  وسيطرة  الدولة،  ومؤسسات 
مبارش  غري  بشكل  مرافقها  بعض  عىل  املنظم 

وخفي.

■ هل من احصاءات دولية تبني الحجم املايل 
لهذه الجرائم عامليا؟

ضبط  عمليا  يستحيل  انه  من  الرغم  عىل   □
ومعرفة كل عمليات تبييض االموال التي تحصل 
يف العامل بنسبة مئة باملئة كونها جرائم خفية 
املبالغ  يقدرون  االقتصاد  خرباء  ان  اال  اساسا، 
التي يتم غسلها سنويا بحواىل 2 اىل 3  املالية 
تريليون دوالر، وهو ما يفوق 22% من اجاميل 
قيمة التجارة العاملية. كام تؤكد التقارير العاملية 
ان هذا الرقم مرجح لالرتفاع يف السنوات القليلة 
القادمة، بفعل التطور التكنولوجي الهائل الذي 

تستفيد منه تلك الشبكات.

■ هل من خصائص معينة تتميز بها شبكات 
تبييض االموال؟

□ بالطبع. علامء القانون واالمن يجمعون عىل 
ان تلك الشبكات تتميز بالخصائص التالية: 

• عدد افراد كل شبكة ال يقل عن ثالثة اشخاص، 

وقد يصل اىل خمسة االف شخص موزعني يف 
العديد من دول العامل. 

• منظمة وفق هيكلية وهرمية معقدتني جدا. 
مختلف  يف  املتخصصني  من  نخبا  تضم   •
التخطيط  يعتمدون  الذين  العلمية  املجاالت 
مراحل  لجميع  باحرتاف  واملدروس  املسبق 

تنفيذ عمليات التبييض. 
الخداع  ووسائل  التامة  الرسية  تعتمد   •

والتضليل يف تنفيذ كل اعاملها. 
• تعتمد نسج عالقات اسرتاتيجية مع النافذين 
والقضائيني  واالمنيني  السياسيني  واملسؤولني 
بسخاء،  ورشوتهم  عملها  دول  يف  واملرصفيني 
الستخدام نفوذهم يف مترير بعض االعامل غري 
ولضامن  الكربى،  للعمليات  الالزمة  القانونية 
العدالة يف حال  قبضة  افرادها يف  عدم وقوع 
من  وسواها  امرهم،  يفضح  ما  خطأ  حصل 

الخصائص. 
تبييض  جرائم  ان  القول  ميكن  اختصار،  يف 

االموال جرائم املجرمني االذكياء.

القانون  يعرّف  كيف  اللبناين،  الصعيد  ■ عىل 
هذا النوع من الجرائم وما هي عقوباتها؟ 

من   2 املادة  نصت  التعريف،  اىل  بالنسبة   □
تحت  الصادر  االموال  تبييض  مكافحة  قانون 
الرقم 318 يف 20 نيسان 2001، عىل انه يعترب 

تبييض اموال كل فعل يقصد منه:
غري  لالموال  الحقيقي  املصدر  اخفاء   -1
املرشوعة، او اعطاء تربير كاذب لهذا املصدر، 

بأي وسيلة كانت.
2- تحويل االموال او استبدالها، مع العلم انها 
متويه  او  اخفاء  لغرض  مرشوعة  غري  اموال 
مصدرها او مساعدة شخص ضالع يف ارتكاب 

الجرم عىل االفالت من املسؤولية.
او  او حيازتها،  االموال غري املرشوعة  3- متّلك 
منقولة  اموال  لرشاء  توظيفها  او  استخدامها، 
مع  مالية،  بعمليات  للقيام  او  منقولة  اوغري 

العلم انها اموال غري مرشوعة.
املادة  نصت  فقد  العقوبات،  اىل  بالنسبة  اما 

يقدم  من  كل  ان  عىل  نفسه  القانون  من   3
او يتدخل او يشرتك يف عمليات تبييض اموال 

يعاقب:
• بالحبس من ثالث اىل سبع سنوات.

• بغرامة ال تقل عن عرشين مليون لرية لبنانية.
ووفقا للامدة 14 منه، تصادر ملصلحة الدولة 
يثبت  التي  املنقولة  وغري  املنقولة  االموال 
بجرائم  متعلقة  انها  نهايئ  حكم  مبوجب 

تبييض االموال.

التعريف هو االموال غري املرشوعة،  ■ محور 
ولكن متى تعترب االموال غري مرشوعة؟

والدولية  العاملية  الترشيعات  اختلفت   □
التي  املرشوعة  غري  املصادر  تحديد  حول 
وذلك  تبييضها،  يتم  التي  االموال  منها  تتأىت 
باالموال  يحرصها  ضيق  االول  مفهومني.  بني 
واسع  والثاين  املخدرات،  تجارة  من  الناتجة 
من  الناتجة  القذرة  االموال  جميع  يشمل 
املرشوعة  غري  واألعامل  الجرائم  جميع 
وقف  فقد  اللبناين  املرشع  اما  انواعها.  بكل 
يحرصها  فلم  املفهومني،  بني  وسطيا  موقفا 
االفعال  كل  لتشمل  يوسعها  ومل  باملخدرات 
غري املرشوعة. نصت املادة االوىل من قانون 
مكافحة تبييض االموال 2001/318 عىل انه : 
كلها  االموال  املرشوعة،  غري  باالموال  "يقصد 

الناتجة من ارتكاب احدى الجرائم االتية:

1-  زراعة املخدرات او تصنيعها او االتجار بها.
التي تقدم عليها جمعيات االرشار  2- االفعال 
من  و336   335 املادتني  يف  عليها  املنصوص 
قانون العقوبات واملعتربة دوليا جرائم منظمة.

املواد  يف  عليها  املنصوص  االرهاب  جرائم   -3
314 و315 و316 من قانون العقوبات.

االرهاب  متويل  يف  املساهمة  او  متويل   -4
االرهابية  املنظامت  او  االرهابية  االعامل  او 
بحسب مفهوم االرهاب، كام هو منصوص عليه 

يف قانون العقوبات اللبناين.
5- االتجار غري املرشوع باالسلحة.

او  العامة  االموال  اختالس  او  6- جرائم رسقة 
الخاصة، او االستيالء عليها بوسائل احتيالية، او 
بالتزوير او بإساءة االمانة الواقعة عىل املصارف 
يف  املعددة  واملؤسسات  املالية  واملؤسسات 

املادة 4 من هذا القانون او يف نطاق عملها.
والدفع  االئتامن  وبطاقات  العملة  تزوير   -7
وااليفاء او االسناد العامة او االسناد التجارية مبا 

فيها الشيكات.

عملية  كل  فيها  متر  التي  املراحل  هي  ما   ■
تبييض اموال؟ 

□ من حيث املبدأ، كونه لكل مبدأ استثناء، متر 
عملية تبييض االموال يف ثالث مراحل هي: 

املرحلة االوىل: تسمى مرحلة اإلحالل، وتتمثل 
يف محاولة ادخال كمية االموال النقدية الكبرية 

النظام  اىل  املرشوع  غري  نشاط  من  املتأتية 
املرصيف.

التغطية،  مرحلة  تسمى  الثانية:  املرحلة 
وتتمثل يف القيام بالعمليات املالية واملرصفية 
السوق  يف  القذرة  االموال  لتتغلغل  املتتالية 

املايل الرشعي. 
الكامل  الدمج  مرحلة  تسمى  الثالثة:  املرحلة 
لالموال املغسولة يف االقتصاد، بحيث يصبح من 
الرشعية  االموال  وبني  بينها  التمييز  الصعوبة 

اصال.
ومن املمكن ان تتم كل مرحلة بشكل مستقل، 

كام ميكن حصولها كلها دفعة واحدة.

ملواجهة  العام  االمن  يتخذها  اجراءات  اي   ■
هذه الجرائم التي تشكل خطرا شامال؟

هذا  اولت  العام  لالمن  العامة  املديرية   □
امللف اولوية قصوى كونه يشكل خطرا شامال. 
اطلقها  التي  تحديثها  خطة  اطار  يف  اتخذت، 
اللواء عباس ابراهيم منذ سنوات ست، العديد 

من االجراءات ملواجهتها. من ابرزها نذكر:
• استحداث شعبة االمن االقتصادي واالجتامعي 
التي تعنى مبكافحة كل انواع الجرائم االقتصادية 
خصوصا.  االموال  تبييض  وجرائم  عموما، 
الشعبة تضم نخبة من املتخصصني يف العلوم 
االقتصادية، املرصفية، تحويل االموال، االسترياد 

والتصدير، وسواها.
لبنان  التعاون والتنسيق مع مرصف  • تفعيل 
املالية  واملؤسسات  الخاصة  املصارف  وكل 
او  انواعها، بهدف متابعة اي حاالت  مبختلف 
انها تخفي يف طياتها عمليات  افعال مشكوك 
تبييض اموال، لحظة بلحظة اذا جاز التعبري، يف 

ارشاف القضاء املختص.
االمني  والتنسيق  التعاون  وتفعيل  تعزيز   •
وتبادل الخربات مع املنظامت واالجهزة االمنية 
الرشطة  منظمة  املتحدة،  كاالمم  الدولية، 
االورويب  االتحاد  )االنرتبول(،  الدولية  الجنائية 

وسواها.
مجال  يف  متخصصة  شعبة  استحداث   •
من  نخبة  وتضم  السيرباين،  الفضاء  جرائم 
املعلوماتية،  مجاالت  يف  االختصاصيني 
االتصاالت، وسواها. من ابرز مهامتها مكافحة 
تبييض  جرائم  السيام  االلكرتونية،  الجرائم 

االموال التي تتم عرب تلك الوسائل. 
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الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من  2018/09/15 لغاية 2018/10/15

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من 2018/09/15 لغاية 2018/10/15

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

124 لبناني
277اثيوبي

1اريتري
7اردني
1ارمينيا

1اوسترالي
1اوكرانيا

3ايران
2باكستاني
153بنغالدش

3تركي
4روسي

2ساحل العاج
2سعودية

116 لبناني
268اثيوبي
8اردني
1ارمينيا

1اوسترالي
1اوكرانيا

3ايران
2باكستاني
136بنغالدش

1بينية
3تركي

4روسي
3ساحل العاج

2سعودية
1سنغافوري

36سوداني
1537سوري

1سوري - بلجيكي
24سري النكي

8عراقي
1عرب رحل

2غاني
1فرنسي

1فلسطيني
20فلسطيني - سوري

7فلسطيني دون اوراق
76فلسطيني الجىء

1فلسطيني - دانمركي
38فيليبيني

41سوداني
1549سوري

27سري النكي
8عراقي

1عرب رحل
1غامبي
2غاني

1فرنسي
1فلسطيني

20فلسطيني - سوري
7فلسطيني دون اوراق

69فلسطيني الجىء
1فلسطيني - دانمركي

32فيليبيني
4قيد الدرس

4قيد الدرس
3كاميرون

1كزاخستانية
1كولومبي

5كيني
2مالي

1مدغشقر
66مصري
4مغربي

17مكتوم القيد
3نيبالي

2نيجيري
18هندي

2461المجموع

5كاميرون
1كزاخستانية

1كولومبي
3كيني
2مالي

2مدغشقر
66مصري
2مغربي

18مكتوم القيد
4نيبالي

1نيجيري
24هندي

2443المجموع

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من 2018/09/16 لغاية 2018/10/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2018/09/16 و2018/10/15

املجموعاجانبعربلبنانيونحركة تنقل

العددالعددالعدد
2 افريقيا الجنوبية

7791اثيوبيا
3ارمينيا

1اوستراليا
7السنغال

7المانيا
2النمسا
88الهند

4الواليات المتحدة االميركية
1اليابان
1اليونان

1اندونيسيا
17اوزباكستان

155اوكرانيا
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3سوريا
1فلسطينية

472مصر
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الدولة العددالعدد
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 الوثائق المزّورة
7071

املجموعمختلفهوياتأختامتأشرياتإقاماتجوازاتعام

32621656سوريا

105116غينيا

3115العراق

44املانيا

112قربص

22تركيا

22الدامنارك

11غانا

11كندا

11الدومينيكان

11جنوب افريقيا

11الربازيل

11فنزويال

11فرنسا

11لبنان

52551341695املجموع

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

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

عدد الوثائق املزّورة املضبوطة ونوعها: ايلول 2018

نسب الوثائق املزورة بحسب الجنسيات: 
ايلول 2018

رسم بياين بعدد الوثائق املزّورة 
تبعاً للجنسية السورية وفقاً لنوع 

الوثائق املزورة

جدول ورسم بياين بعدد 
املسافرين مقارنة بعدد املسافرين 

الحاملني الوثائق املزّورة

الدوائر واملراكز الحدودية          
ايلول 2018

الدوائر واملراكز الحدودية 
ايلول 2018

عدد الوثائق السورية املزّورة بحسب النوع واملركز الحدودي: ايلول 2018

عدد املسافرين مقابل عدد حاميل وثائق مزّورة: ايلول 2018

نسبة حاميل الوثائق املزّورة حاملو وثائق مزّورةعدد املسافريناملركز

846606748.7/100000دائرة املطار

55668171.25/100000مركز املصنع

11761300مركز العبودية

10367400مركز العريضة

3373300مركز البقيعة

2224000مركز القاع

2389141.8.03/100000مركز مرفأ طرابلس

2824270.82/100000دائرة مرفأ بريوت

168576084100000/4.9املجموع
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موريس باّريس زار لبنان
فترك نقشًا في تاريخ الرحلة

صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

معروف  باّريس  موريس  الفرنيس  الكاتب 
قبيل   ،1914 عام  زارها  ألنه  بالدنا،  يف 
زمن  يف  االوىل،  العاملية  الحرب  اندالع 
بالدنا  اىل  هذه  زيارته  العثامنيني.  حكم 
كانت لها اهميتها من الوجهتني السياسية 
فرنسا  من  رجل  مجيء  ألن  والسياحية، 
من وزن موريس باّريس اىل لبنان يف تلك 
االشاعات  حوله  كرثت  حدثاً  كان  االيام 
كانوا  العثامنيني  ان  اذ  والتخمينات. 
مهام  الزيارات،  هذه  مثل  اىل  ينظرون 
الحذر  بعني  واسبابها،  دوافعها  كانت 
القدامى  اللبنانيني  بني  يزال  ال  واليقظة. 
وحرض  العني،  بأم  االديب  هذا  رأى  َمن 
املدن  يف  له  ُأقيمت  التي  االحتفاالت 
تركه  وما  واملؤسسات،  واملعاهد  والقرى، 

فيها من أثر. 
لعل ابرز ما تركته هذه الزيارة من اآلثار 
املادية، النقش الذي ُحفر عىل بالطة قرب 
الصخرة التي متّثل ادونيس، إله الفينيقيني، 
ورصاعه مع الخنزير يف قرية الغينه، وهذا 
النقش ينبىء مبرور باّريس يف هذا املكان. 
بالخيال  باّريس  صعد  املرات  من  لَكم 
حتى  ادونيس  نهر  امتداد  عىل  رينان  مع 
ينتحنب  بيبلوس  نساء  كانت  بينام  افقا، 
عاً عىل  السحيقة تفجُّ عىل ضفاف االودية 

املقتول. فتاهن 
يف   1862 آب   19 يف  باّريس  موريس  ولد 
االول  كانون   4 يف  ومات  فرنسا،  الفوج، 
املع  من  وخطيب  وسيايس  كاتب   .1923
التاسع  القرن  نهاية  يف  فرنسا  رجاالت 
مشهور  العرشين.  القرن  واوائل  عرش 
عىل  ومحافظته  لبالده،  وحبه  بوطنيته، 
التقاليد والسجايا الفرنسية. تاق اىل زيارة 

هذه  اىل  مجيئهم  حني  يدهم  ذات  قلة 
الرشق  اصبحت مؤسساتهم محجة  البالد، 
مؤسسات  كل  ذلك  بعد  وزار  اجمع، 
البعثات الفرنسية. روى االب كاتان، رئيس 
جاء  ملا  انه  آنذاك،  يوسف  القديس  كلية 
صادف  زائرا،  بريوت  اىل  باّريس  موريس 
قدومه يف اسبوع احتفاالت دينية، فأخذه 
االب كاتان اىل كاتدرائية القديس جرجس 
املارونية، وحدثه عن املوارنة وعن عظيم 
الرسويل،  بالكريس  تعّلقهم  وشدة  اميانهم 
دخل  الرشق.  يف  الكثلكة  عمود  وانهم 
فيها  الكثريين  فوجد  الكنيسة،  اىل  باّريس 
باالحاديث، يضحكون ويتسلون  مشغولني 

عىل غري ما يرى يف معظم كنائس فرنسا. 
باّريس  قال  الكنيسة  من  خرجا  فلام 
عمود  املوارنة  هم  "أهؤالء  كاتان:  لالب 
كاتان  االب  فضحك  الرشق؟"،  يف  الكثلكة 
واجابه: "ال تعجب يا حرضة النائب، فبني 
الكلفة"  برفع  االمور  تجري  واملوارنة  الله 
ليوسف  االستقالل"  سبيل  "يف  )كتاب 

السودا(.
باّريس  بها  قام  التي  الزيارات  اهم  من 
املاروين  للبطريرك  زيارته  كانت  لبنان،  يف 
مستهل  يف  باريس  قال  الحويك.  الياس 
هذه  "ان  حولها:  عقده  الذي  الفصل 
لبنان  عن  اعطيها  ان  احاول  التي  الفكرة 

تبقى ناقصة اذا اهملت ان اظهر يف قلب 
حويك  البطريرك  الغبطة  صاحب  الجبل 
البطريريك  القرص  يصف  ثم  امته".  عميد 
البحر  واريج  السامء  زرقة  "فريسة 
باثوابهم  االحبار  فيه  يزدحم  والجبل، 
الزاهية، ولحاهم الطويلة، وبينهم صاحب 
الغبطة البطريرك الجليل، والحق يقال ان 
االناقة  من  بكثري  يتسمون  االحبار  هؤالء 
يف  يطوف  قام  الغداء  بعد  الروحية". 
متعجبا،  متفرجا،  الطويلة  القرص  دهاليز 
اىل ان انتهى يف تجواله اىل الديوان حيث 
االحمر  "الدوشك"  عىل  البطريرك  جلس 
باثوابهم  االحبار  من  حاشية  وحوله 
فتمنى  املتوهجة،  وصلبانهم  القرمزية 
كان  "دوالكروا"  الرسام  ان  لو  باّريس 
هناك ليخّلد بريشته ذلك املشهد، وجرت 
االحاديث بينه وبني البطريرك يف جو من 

والتفاهم. املحبة 
االمريال  زيارة  تذكر  تزل  مل  بكريك  كانت 
املتوسط  البحر  الفرنيس يف  االسطول  قائد 
من  مؤلفا  وكان   ،1913 الثاين  ترشين  يف 
عدة.  وطرادات  ونسافات  مدرعات  ست 
حدث انه ملا رد البطريرك الزيارة لالسطول 
الفرنيس الرايس يف مياه جونيه، وفيام كان 
خامته  سقط  الدارعة،  اىل  الصعود  يحاول 
الراعوي يف البحر. فهزت االريحية البحارة 
واكتتبوا  مدة  بعد  فاجتمعوا  الفرنسيني، 
وابتاعوا خامتا غريه انزل فيه نائب االمريال 
ارسته  به  تحتفظ  كانت  مثينا  حجرا  الكاز 
من اكرث من مئتي سنة، وحفر عليه صليبا 
ووضع  االسطول،  زيارة  وتاريخ  ومرساة 
هذا الخاتم - حسب قول الرواة - يف فم 
وارفق  البحارة،  اصطادها  كبرية  سمكة 
فكأنني  لطيف،  بكتاب  هديته  االمريال 
التي  السمكة  "ان  يقولون:  كانوا  بالبحارة 
اىل  لتعيده  اصطيدت  قد  الخاتم  تلقفت 

الكبري".  صاحبه 
البطريريك  الرصح  باّريس  يغادر  ان  قبل 
اهدى اليه البطريرك رسمه، وهو مثبت يف 
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امليل  خ هذا  رسَّ وقد  منذ حداثته،  الرشق 
االديان،  ومهد  االنبياء،  موطن  لزيارة  فيه 
يقرأه  كان  ما  والحكمة  الوحي  ومهبط 
وجريار  وفولني،  الروك،  دو  مؤلفات  من 
دو نرفال، وشاتوبريان، والمارتني، ورينان، 
الرشق  زاروا  ممن  وغريهم  ولورتيت 
وترك  الجد  ساعد  عن  ر  شمَّ به.  واخذوا 
فرنسا يف ايار 1914 قاصدا البالد السورية، 
تامة  معرفة  اكسبته  بجوالت  قام  حيث 
عاملي  يف  قدمها  ورسوخ  بالدنا  باحوال 
التاريخ والحضارة. وكتب عن رحلته كتابا 
بلدان  يف  "استقصاء  عنوانه  مجلدين  يف 
ومشاهداته،  معلوماته،  اودعه  الرشق" 
وانطباعاته، وذكرياته وما وقع له فيها من 

الحوادث والطرائف والنكات. 
كان  باّريس  موريس  ان  بالذكر  جدير 
الفرنيس،  العلمي  املجمع  اعضاء  احد 
مؤلفا   35 من  أكرث  له  ومنتج  اديب  وهو 
برغم قدمها  املكتبات،  اكرثها معروض يف 
العرصية  الفرنسيني  افكار  وانرصاف 
اخربنا  وقد  املؤلفات.  من  غريها  اىل 
حفلة  به  جمعتنا  الذي  فيليب،  ولده 
يف  اللبناين  البيت  يف  فرنسية   – لبنانية 
الكتابات  لوالده غري ذلك من  ان  باريس، 

واملخطوطات. 
يعنينا من امر هذه املصنفات الكتاب ذو 
العنوان "استقضاء يف بلدان الرشق"، ففيه 
مطالعتها  اللبناين  تروق  مرشقة  صفحات 
عىل  السنني  عرشات  مرور  رغم  عىل 

تسطريها.
لهذه الزيارة منطويات سياسية اىل جانب 
انه  عنها  نعرفه  ما  السياحية.  منطوياتها 
الغرب  طرابلس  عىل  ايطاليا  اعتداء  بعد 

العثامنية،  السلطنة  من  جزءا  كانت  التي 
العثامنية  للباخرة  مدمراتها  ونسف 
 ،1912 عام  بريوت  مياه  يف  الله"  "عون 
عالقاتها  توطد  ان  العثامنية  الدولة  رأت 
الفرنسيني  باستاملة  وذلك  بفرنسا، 
بعقد  باشا  جامل  قام  وشعبا.  حكومة 
تأليف جمعية  اجتامعات حتى متكن من 
لها  واوجد  الفرنسية،   – الرتكية  الصداقة 
اسطنبول  يف  االول  رئيسيني:  مركزين 
املسيو  برئاسة  باريس  يف  والثاين  برئاسته، 
آنذاك.  الفرنسية  الخارجية  وزير  بيشون 
من  لديه  ما  الفريقني  من  كل  بذل  وقد 
الصداقة  اوارص  تعزز  التي  الوسائل 
والفرنيس،  العثامين  الشعبني  بني  والوالء 
بها  قامت  التي  املساعي  هذه  مقدم  ويف 
الفرنسية  الصحف  حملت  انها  الجمعية 
اىل  بها  تشري  الضافية،  املقاالت  عقد  عىل 
تربط  التي  التاريخية  الصداقة  بلغته  ما 
ان  فرنسا  رأت  ببعض.  بعضهام  الشعبني 
يف  نفوذها  الظهار  الفرصة  هذه  تغتنم 
عىل  حققته  ما  جملة  من  فكان  الرشق، 
طيار  اول  الينا  اوفدت  ان  الصعيد  هذا 
ارسلت  كام  فدرين،  هو  بالدنا  عرفته 
اىل  املتوسط  البحر  يف  الفرنيس  االسطول 
عىل  اشارت  املنطلق  هذا  من  مياهنا. 
موريس باّريس باملجيء اىل لبنان وسوريا، 
مجايل  يف  هؤالء  ضيوفهم  االهلون  فالقى 

والتكريم. الرتحيب 
ايار اىل  اوائل  باّريس، بعد وصوله يف  بدأ 
بريوت، زيارته اىل معهد اآلباء اليسوعيني: 
قوله،  حد  عىل  الروحية"  املتوسط  "منارة 
املعهد  دوائر  بني  يتنقل  اخذ  وهناك 
الذين، عىل  اآلباء  بهؤالء  العديدة، معجبا 

الكاتب الفرنيس موريس باّريس.
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كتابه، وطلب منه رسم الرئيس بوانكاره.
املسيو  آنذاك،  فرنسا  قنصل  دعا  وقد 
اىل  باّريس  موريس  الكاتب  بيكو،  جورج 
جولة يف الجبل، فسار املوكب نحو الشوف 
النادرة يف  املركبات  وكانت من  يف سيارة، 
حتى  عاليه  لهم  بدت  ان  ما  االيام.  تلك 
بها  ويعنى  املدرَّجات،  تلك  بروعة  اخذوا 
الجلول املتصاعدة من اعامق الوادي حتى 
االعايل املجلببة باشجار الصنوبر والخروب 
والزيتون والرشبني، حيث كانت تلوح لهم 
املختلفة  بالوانها  املتناثرة  البيوت  بينها 
وما  وادكن.  واصفر  وابيض  احمر  من 
استقبلهم  حتى  عاليه  اىل  يصلون  كادوا 
واهازيج  النساء  وزغردة  البارود،  هزيم 
بشيبها  البلدة  عليهم  واجتمعت  الرجال، 
اذ  ببطء،  طريقه  املوكب  وتابع  وشبانها. 
ريثام  قرية  كل  يف  يتوقف  ان  عليه  كان 

تنتهي العراضات والخطب.
بعد  الثانية  الساعة  "وكانت  باّريس:  قال 
الصفا  وادي  املوكب  اجتاز  حني  الظهر 
رشفنا  وعىل  مرورنا  عند  ُنحرت  حيث 
عرشة رؤوس من الغنم. ووصلنا بعد قليل 
من  عديدة  بطاوالت  فاذا  ما،  مكان  اىل 
االشجار  ظالل  يف  ممتدة  االورويب  الطراز 
املائدة  اىل  املدعوون  وكان  املياه.  بني 
عىل  ضيوفا  حّلوا  وقد  املئتني،  يتجاوزون 
الشاعر العريب رشيد بك نخله، وهو شاعر 
ايضا  هناك  وكان  يل.  قيل  كام  جدا  رقيق 
سيادة املطران بطرس شبيل رئيس اساقفة 
اساقفة  رئيس  بصبوص  واملطران  بريوت، 
املياه  اذيّن خرير  صيدا. ومل يزل يدّوي يف 
الشالل  وهدير  النساء،  بزغردة  ممزوجا 

الرنانة".  والخطب 
يف  "املنفى"  كتابه  يف  نخله  رشيد  وقال 
ان صديقي  "وصادف  الزيارة:  صدد هذه 
باّريس،  موريس  الصيت  الطائر  الشاعر 
نائب باريس يف الربملان الفرنيس، كان قد 
بيكو، قنصل فرنسا  نزل ضيفا عىل جورج 
يف بريوت، فرأيت ان اغتنم السانحة، ورأى 

وبيكو  باريس  فدعوت  ايضا،  ذلك  اخواين 
وصفوة كبرية من رجالنا اىل طعام الغداء 
الشوف، حيث  يف  الصفا  نهر  عىل ضفاف 
بها  قام  بالسالح  تظاهرة  للضيفني  جرت 
عىل دوّي البارود عرشة آالف لبناين ونّيف. 
ويف ذلك املهرجان السيايس الحافل، الذي 
باشا  اوهانس  لبنان  مترصف  يحرضه  مل 
نهض  القارىء،  عىل  تخفى  ال  السباب 
تنظر  فرنسا  بأن  ح  ورصَّ الفرنيس  القنصل 
اىل الشعب اللبناين نظرها اىل شعب يجمع 
وحدود  اوسع،  بامتياز  للمطالبة  اطرافه 
فقد  باّريس،  موريس  فعل  وكذلك  اوسع. 
اىل  سيحمل  انه  قائال  الجامهري  يف  خطب 
املجلس الفرنيس اماينَّ اللبنانيني يف التوسع 
كيانهم  وصون  امتيازهم  عىل  واملحافظة 

املستقل يف الرشق".
الصفا  نهر  املوكب  افراد  غادر  بعدما 
باّريس  التفت  الباروك،  عىل  وارشفوا 
فقد  اآلن  "اما  له:  وقال  نخله  رشيد  اىل 
يف  ميسرتال  ميسرتال".  عتبة  حقاً  جزنا 
لبنان،  يف  نخله  رشيد  كام  هو،  فرنسا 
مسري  قصائده  فيها  سارت  الزجالني،  إمام 
الباروك  اىل  وصلوا  ملا  هيغو.  قصائد 
اقتحمت السيارة فتاة ذات جامل مالئيك 
وقد  رنان.  عنيف  بصوت  قصيدة  والقت 
مضيفه  اىل  ومال  كثريا  باريس  بها  اعجب 
رشيد بك يسأله عنها فاجابه: "هي جديرة 
ايضا"،  انا  بها  تغنَّيت  وقد  بقصائدك، 
التي  هي  الحسناء  الفتاة  تلك  وكانت 
)والدة  حداد  حبّوبه  بعد  ما  يف  اصبحت 
الشهيد فؤاد حداد املعروف يف عامل االدب 
وراوية الحكايات لالوالد الصغار من وراء 

مذياع االذاعة اللبنانية(.
بلدان  يف  "استقضاء  كتاب  من  خالصة 

الرشق":
وانتهى املوكب اىل دير القمر قبيل املساء، 
اشدها.  اهلها  يف  بالغة  بالحامسة  فاذا 
ه اىل  فقصد باّريس حاال املدارس، وملا توجَّ
مدرسة االخوة املرمييني استقبله عدد كبري 

والهتافات  النارية  بالطلقات  الشبان  من 
الحامسية، ما ادهشه واثار اعجابه. وحل 
الدكتور  عىل  ضيفا  الليلة  تلك  يف  باّريس 
القمر  دير  واقامت  الطحيني،  جورج 
بيكو(  والقنصل  )باّريس  لضيفيها  اكراما 
مع  الطعام  وتناوال  واالفراح،  الزينة  معامل 
جلس  ثم  سخية.  مائدة  عىل  مرافقيهام 
عىل  فارشفوا  الدار،  سطح  عىل  الجميع 
االنوار  وكانت  الجذىل.  املهللة  املدينة 
والنساء  يلعلع،  والبارود  وترتاقص،  تتفجر 
يزغردن واملوسيقى تعزف، فشعر الضيوف 
بهناء ال يوصف، وغمرتهم غبطة ترسبت 
عليهم  ملكت  حتى  نفوسهم  اعامق  اىل 
منهوك  "كنت  باّريس:  قال  مذاهبهم. 
وانا  عينّي  فاغمضت  العزم،  خائر  القوى، 
انني يف  العيد، فُخيِّل ايل  انصت اىل جلبة 

حلم بعيد".
الليلة  تلك  يف  بيكو  القنصل  قّواص  ونام 
بأذن واحدة، فقد اطارت رصاصة طائشة 
اواخر  يف  االخرى  اذنه  املتحمسني  الحد 
رسوم  االحتفال  لهذا  اخذت  وقد  الليل، 

عدة نحتفظ نحن ببعضها.
واالستقباالت  االحتفاالت  هذه  كانت 
تفاصيلها.  االتراك ترقب رساً  تجري واعني 
لها ويقومون  الذين يخططون  واالشخاص 
هذه  موظفوها  جمع  وقد  بتحقيقها. 
تدق  حني  اصحابها  ملحاسبة  االخبار 
يف  بالفعل  الساعة  دقت  وقد  الساعة، 
النحو  عىل  االوىل  العاملية  الحرب  سنوات 

املعروف.
هذا  تصف  القمر"  "دير  جريدة  وقالت 
االستقبال: "ال تسل، ايها القارىء الكريم، 
عن مهرجان هذا االحتفال الكبري، فستقرأ 
الديريني  ان  تقول  ويجعلك  يدهشك  ما 
ابدعوا  امر  عىل  عزميتهم  عقدوا  اذا 
القنصل  سعادة  اطل  فعندما  واحسنوا. 
املنتزه  محلة  فوق  من  باّريس  واملسيو 
حيث  كفرنربخ"،  بـ"صفصافة  املعروف 
مؤلف  وطنيينا  من  وفد  لقائهام  يف  كان 
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عمون  بك  داود  الكريم  نائبنا  من حرضة 
الوجوه  وبعض  البلدي  مجلسنا  واعضاء 
التحية  واجب  اعضاؤه  ادى  واالعيان، 
الدين  السري اىل بيت  والسالم، ثم واصلوا 
رضيح  زيارة  بعد  الكرميني  الزائرين  مع 
رويدا  السيارة  سارت  الفرنسيني.  الجنود 
اىل  املركبات،  من  سلسلة  ووراءها  رويدا، 
)دير  البلدة  يدخل  ان  املوكب  اوشك  ان 
يوسف  القديس  براهبات  فاذا  القمر(، 
كل  وبيد  منتظمة  صفوف  وطالباتهن 
حرضات  وبعدهن  فرنيس،  علم  طالبة 
املرمييني وطلبتهم وعىل صدر كل  االخوة 

طالب العلم الفرنيس. 
البارود  فعقد  البلدة،  املوكب  ودخل 
يعد  مل  حتى  القمر  دير  سامء  فوق  قبابا 
الزائران  دخل  وملا  اآلخر.  يرى  الواحد 
قليال  واسرتاحا  البلدية  قاعة  الكرميان 
جملة  والقوا  الخطباء،  من  كثريون  وقف 

تأثريا  اثَّرت  والعربية  بالفرنسية  خطب 
كانت  موضوعاتها  الن  القلوب  يف  عظيام 

محضا. لبنانية 
يف  فاخرة  مأدبة  البلدي  املجلس  واقام 
املآكل  من  جمعت  والنظام  الرتتيب  غاية 
القنصل  صعد  العشاء  بعد  والوانا.  اشكاال 
دير  وكانت  الرسايا،  سطح  اىل  والجميع 
النار،  من  شعلة  الوقت  ذلك  يف  القمر 
مام يدل عىل ان اهاليها اشرتكوا جميعهم 
االسهم  وظلت  العمومي.  الفرح  هذا  يف 
خمسني،  خمسني  الجو  يف  ترشق  النارية 
ومئة مئة، حتى كان منظرها مدهشا جدا. 
ان  القنصل  احب  الليل  منتصف  كان  وملا 
رضبا  اثنان  فُأحرض  العريب،  الغناء  يسمع 
القلوب،  اوتار  حرّك  رضبا  العود  عىل 
فريد  لقيت  عربية  اغاٍن  بعض  وانشداه 
السهرة  هذه  انقضت  وهكذا  استحسانه. 
الجميلة التي تحسبها دير القمر من ليايل 

ذلك  بعد  باّريس  وزار  املفرحة".  الدهر 
العلويني،  وبالد  وحلب  ودمشق  بعلبّك 
الثاين  املجّلد  موضوع  هي  هذه  وزيارته 

من كتابه.
اطيب  صدره  يف  يحمل  فرنسا  اىل  وعاد 
الذكرى عن لبنان، ومات يف 4 كانون االول 
ان رأى علم بالده يخفق  بعد  عام 1923 
ما  كثريا  اللذين  واللورين  االلزاس  فوق 
جاهد يف سبيل ارجاعهام اىل فرنسا وابقاء 
تبذله  كانت  ما  رغم  الفرنسية  صبغتهام 

املانيا يف ازالتها.
يخّلد ذكرى مرور  ان  اراد  لبنان  ان  وكام 
عىل  اسمه  بنقش  فيه  المارتني  الشاعر 
 ،)1832( االرز  اشجار  من  قدمية  شجرة 
اىل  باّريس  زيارة  لذكرى  فعل  كذلك 
اسمه  بريوت  بلدية  اطلقت  فقد  ربوعه، 
عىل شارع مهم من شوارع العاصمة داللة 

عىل ان لبنان ال ينىس اصدقاءه ومحبيه.

استقبال موريس باّريس واملفوض السامي جورج بيكو يف دير القمر يف 20 ايار.
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بأقالمهم  

إعالم على القياس!

بقلم
أسعد مارون*

من؟  مع  بّناء  او  ايجايب  بّناء":  "اعالم  او  ايجايب"  "اعالم  اىل  يدعون 
وملاذا؟

مع السلطة السياسية ودوره كشف فسادها وعوراتها، ام مع قضايا 
املجتمع ودوره االضاءة عىل كل ما فيه من جامل وقبح. 

اسأل اوال: عىل اي مسار يقف االعالم يف بالدنا؟
االعالم رسالة وقضية وسلطة فاعلة، يساهم يف رسم السياسات وتبني 
صانعي القرار لقضية ما. االعالم غالبا ما يكون كذلك او ما يجب عليه 

ان يكون.
صورة،  وتلميع  موقف  وترويج  وسلعة  وسالح  بوق  احيانا،  االعالم، 

تأرسه السلطة السياسية ومصالحها. 
مع ذلك، يحاول هذا االعالم السري فوق ذلك الخيط الرفيع، الفاصل 
بني مصالح السلطة السياسية من جهة، والحرص عىل مصلحة املواطن 

من جهة اخرى. 
اسأل ثانيا: من قال ان االعالم يجب ان يكون ايجابيا او سلبيا؟

نوّصفه  ان  يجب  فلامذا  السطر.  عىل  ونقطة  االعالم  هو  االعالم 
ونؤطره؟

نرفضه  املطلقة،  االعالم  لحرية  مقنع  تقييد  هام  والتأطري  التوصيف 
كام ترفضونه.

قادرون عىل  املوضوع عرضا ونقدا، هل نحن  الغوص يف  قبل  لكن، 
ترجمة التنظري عن االعالم االيجايب او البّناء بخارطة طريق واضحة، 
قادر عىل  االعالمي  الخارطة فهل  للتطبيق؟ وان رسمت هذه  قابلة 
تطبيقها؟ وماذا لو اعاقه من يعتقد انه يقبض عىل السلطة ويحاول 

ان يتحكم باالعالم؟
وأال يعكس الواقع االعالمي الراهن تناحر السلطة السياسية وسياساتها 

ومصالحها؟ 
املهمة ليست سهلة. فهذه املهنة استخدمت عىل مدى عقود، دفاعا 
واقتصادية،  وسياسية  اجتامعية  اداة يف رصاعات  لتكون  او هجوما، 

وغري  املهنية  غري  واملامرسات  والضغوط  والقيود  بالتوجيه  متأثرة 
االخالقية، ما شّوه صورة االعالم ونال من صدقيته لدى الجمهور.

وذاك  هذا  بكل  متهم  اعالم  يرجوها  ايجابية  اي  القصيد.  بيت  هنا 
واكرث؟

وبرامج  تقارير  مع  القارىء  او  املشاهد  او  املستمع  كيف سيتفاعل 
اذاعية وتلفزيونية، الخرب فيها وجهة النظر؟ 

برسم  يكون  ال  ايجايب  اعالم  بناء  بأن  تام  يقني  وانا عىل  ذلك،  اقول 
بالقيم  تبدأ  بسيطة  بخطوات  امنا  كبرية،  اعالمية  اسرتاتيجيات 
والنقد  واملوضوعية  والحياد  واالنصاف  الدقة  يف  املتمثلة  التحريرية 

الذايت واالعرتاف بالخطأ والرتاجع عنه.
واملواثيق  التوجيهية  املبادىء  الحل هو يف وضع  امللح: هل  السؤال 

االعالمية ام يف تطبيقها؟ 
وفنه  الصحايف  باخالق  محكوم  االيجايب  االعالم  التزام  ان  نعتقد 
واحساسه، وهي ثالثية تحميها الحرية املطلقة املتفلتة من كل قيد 
اخفاء  فيه االحداث ويصعب معه  تتالحق  بأي حجة كان، يف عرص 

الحقائق.
لكن كيف ميكن تحقيق ذلك، واالهم مراقبة هذا االداء؟ 

االخرى  املهن  بينام تسهل مراقبة معظم من يعملون يف  الواقع،  يف 
عرب تطبيق معايري الرقابة والجودة، يصعب ذلك مع العمل الصحايف. 
لذلك، ظهرت مواثيق الرشف الصحايف Codes of ethics، كام ظهرت 

 .Editorial Guidelines ادلة السياسة التحريرية
مألى  نجدها  قد  املواثيق،  هذه  من  متوافر  هو  ما  استعراض  يف 

بالعبارات الرنانة، لكن من دون التطرق اىل كيفية ضامن التزامها.
طموحي وطموحكم ان ال يبقى ما نقوله كالما يف الهواء... عىل الرغم 

من ان ما ننشده صعب وغري يسري. 

* املدير العام الذاعة صوت لبنان 100.3 – 100.5

البروفسور بقلم 
كليب كليب* ضيف العدد

مقاربة غير تقليدية 
للمأزق اإلقتصادي في لبنان

للعامل  االنكشاف  شديد  االستقالل،  منذ  اللبناين،  االقتصاد  بقي 
الواردات  مع  الصادرات  مؤرش  ارتفاع  ذلك  عىل  يشهد  الخارجي. 
عىل الناتج املحيل االجاميل × 100،  ما ادى اىل استمرار انخفاض 
تغطية الصادرات عىل الواردات × 100، والتي وصلت اىل حدود 

20% اخريا، واىل وجود عجز مزمن يف امليزان التجاري للدولة.
يشكو االقتصاد اللبناين من مظاهر ضعف اخرى ابرزها: النقص يف 
املوارد الطبيعية، كثافة سكانية مرتفعة، انخفاض نصيب الفرد من 
التجارة  قطاع  منو  الداخلية،  السوق  حجم  الزراعية، صغر  االرض 
والخدمات عىل حساب قطاعي الزراعة والصناعة، الحجم الصغري 
مفرط  ليربايل  نظام  اعتامد  االقتصادية،  للمنشآت  جدا  والصغري 

وتواضع دور الدولة يف العملية االقتصادية، وغريه.
بعدد   1975 العام  حتى  اللبناين  االقتصاد  امتاز  ذلك،  مقابل  يف 
محافظ،  نظام مرصيف  نسبي،  سيايس  استقرار  القوة:  مظاهر  من 

واعتامد الرسية املرصفية.
العام 1982  مؤاتية حتى  كانت  التي  االقليمية  الظروف  ساعدت 
وتحويالت املغرتبني يف بقاء ميزان املدفوعات فائضا، وكان العجز 

يف املوازنة يكاد ال يذكر، كام ان لبنان مل يكن بلدا مدينا.
بعد العام 1982 اصبح دور العوامل االقليمية سلبيا. ومنذ العام 
اللبنانية 98% من  اللرية  العام 1992، فقدت  نهاية  1983 وحتى 
اللبنانية من 13 مليار لرية اىل  باللرية  العام  الدين  قيمتها وارتفع 
5000 مليار لرية، ولكن قيمته بالدوالر انخفضت يف الفرتة نفسها 
من 3 مليارات دوالر اىل 2.450 مليار دوالر، الن الدولة كانت متّول 

نفقاتها الجارية من االنخفاض يف قيمة اللرية.
رفيق  الرئيس  وضعتها حكومة  التي  االعامر  اعادة  وجاءت خطة 
الحريري االوىل يف العام 1993 لتعيد انتاج النظام االقتصادي اياه 
سعر  تثبيت  يف  متثل  وحيد  فارق  مع  االستقالل،  منذ  ساد  الذي 
النقد اللبناين اىل الدوالر. وسارت كل الحكومات الالحقة عىل النهج 
عىل  الفوائد  وارتفاع  النقد،  سعر  تثبيت  ادى  وقد  تقريبا.  نفسه 
القروض العامة وعوامل اخرى اىل زيادة الدين العام من اقل من 
3 مليارات دوالر يف العام 1993 اىل 81 مليار دوالر يف مطلع العام 

الجاري.
التي  التحوالت  عمق  اىل  لبنان  يف  املتعاقبة  الحكومات  تتنبه  مل 

منذ  االقتصادية  الحياة  يف  واالتصاالت  املعلوماتية  ثورة  احدثتها 
املعرفة  القائم عىل  الجديد  االقتصاد  ففي  االخري.  القرن  مثانينات 
املال  رأس  وليس   - املعلومات  تكنولوجيا  اصبحت  واملعلومات، 

املادي او القوة العاملة - العنرص االسايس يف النمو االقتصادي.
قللت ثورة املعلوماتية من االعتامد عىل املوارد الطبيعية وخفضت 
واتساع  االقتصادي  النشاط  املعلوماتية يف  تغلغل  وادى  اسعارها. 
امام املؤسسات الصغرية  الفسح يف املجال  التجارة االلكرتونية اىل 
الحجم الن تنتج للسوق العاملية، فاتجهت بعض املؤسسات الكبرية 
ذات  مؤسسات صغرية  اىل  التوزع  لجهة  بنيتها  تركيب  اعادة  اىل 

استقالل مايل واداري )الشكل العنقودي(.
مل يعد حجم سوق الدولة وعدد سكانها والحجم الكبري للمؤسسات 
والقدرة  املعرفة  كثافة  بل  املنافسة،  يف  االساسية  العنارص  تشكل 
عىل االبداع والتجديد واالبتكار. فها هي عرشات البلدان الصغرية 
جدا، عىل مثال سنغافورة واللوكسمبورغ، ترتبع عىل اعىل درجات 
سلم النمو االقتصادي. كام سهلت املعلومات امكان انتقال بعض 
الدول من املرحلة الزراعية اىل مرحلة اقتصاد املعرفة مبارشة من 

دون املرور مبرحلة الصناعة التقليدية )ايرلندا(.
اعاقة  آنفا تشكل عنارص  اليها  التي ارشنا  الضعف  تعد عوامل  مل 
من  هناك  يعد  ومل  املعلومات.  صناعة  زمن  يف  اللبناين  لالقتصاد 
عقبات يف نقل التكنولوجيا، فاملعلومات اصبحت مشاعا عامليا عىل 

الرغم من كل قوانني امللكية الفكرية.
كام ان لبنان ميتلك راسامال برشيا مهام ميّكنه من دخول بعض فروع 
صناعة املعرفة. ان اعتامد نظام ثنايئ الرأس يف التعليم )اكادميي 
ومهني( وزيادة االنفاق عىل البحوث العلمية، يعترب مدخال مهام. 
وتعترب عملية مكننة االدارة ورقمنة االقتصاد رشطا رضوريا النها 
السبيل االفضل اىل الحد من حدة الفساد والزبائنية واملحسوبيات 
يف االدارات العامة والخاصة. ان ذلك يجب ان يرتافق مع تعزيز 
دور اجهزة الرقابة واصالح النظام الرضيبي القائم. لكن ال بد قبل 

كل يشء من توفر النية واتخاذ القرار السيايس.
املهمة ليست سهلة. لكنها ليست مستحيلة.

* استاذ االقتصاد يف الجامعة اللبنانية
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عادت الحياة اىل معرب نصيب - جابر الحدودي بني سوريا واالردن الذي يعد رشيانا 
حيويا لحركة التجارة وعربه اىل بلدان املنطقة. وهو يعترب املعرب الرئييس بني 19 
معربا بريا سوريا، ويصفه البعض باملعرب االهم يف الرشق االوسط، ملا له من اهمية 

يف التبادل التجاري بني لبنان سوريا واالردن وبقية دول الخليج 

إقتصاد

الحياة تعود إلى معبر نصيب بعد 3 سنوات على إغالقه
الطريق مفتوحة أمام املنتجات اللبنانية... بال شروط

بدأ العمل عىل انشاء معرب نصيب ـ جابر عام 
1991 عىل مساحة تقدر بـ2867 دومنا، وبورش 
 3 املعرب  يشمل   .1997 عام  املعرب  يف  العمل 
القادمني  للمسافرين  واحد  منفصلة،  مسارات 
للشاحنات  مخصص  وثالث  للمغادرين،  وآخر 
حرة  منطقة  تحاذيه  كام  واملغادرة.  القادمة 
لخدمة  اخرى  ومرافق  مشرتكة،  اردنية  سورية 

املسافرين.
والصناعة  للزراعة  حيويا  رشيانا  املعرب  يعترب 
عربه  مير  كان  اذ  للتصدير.  املعدة  اللبنانية 
محملة  لبنانية  شاحنة   300 يقارب  ما  يوميا 
الذي  الوحيد  الربي  املنفذ  وهو  باملنتجات. 
ترسيع  يف  دورا  ويؤدي  بالخليج،  لبنان  يربط 

مقال
لكي يبقى لنا وطٌن واقتصاد

التي  االزمة  معالجة  اىل  املعنيني  وجميع  االقتصادية  الهيئات  تنرصف  عندما 
يعيشها لبنان يك يبقى لنا اقتصاد، سيجدون انفسهم بال ادىن شك امام مواضيع 
شائكة متتد جذورها اىل الشؤون االمنية والسياسية، بعد االجتامعية واملعيشية.

التجاذب  دامئا  تحّمل  الواقع. وهي  ليست غريبة عن هذا  االقتصادية  الهيئات 
ليس  وانعكاساته،  متفرعاته  بكل  االقتصادي  الوضع  تراجع  مسؤولية  السيايس 

عىل مصالح هذه الهيئات، فحسب بل عىل مصلحة لبنان ككل. 
الكالم  سياط  ستتلقى  وهي  الواقع،  هذا  عن  غريبة  ليست  العتيدة  الحكومة 
تتحمل  ان  لكن عليها  اكرث من موقع واكرث من جهة.  االقتصادي يف   - السيايس 

النها اصال جاءت ليك تعالج مثل هذه الحاالت.
يوحي  بشكل  يترصفون  االقل  عىل  او  يدركون،  واملعايل  الشأن  اصحاب  ان  ثم 
االقتصادية.  للقضايا  والسياسية يشء مكمل  االمنية  القضايا  ان  يدركون،  بانهم 
اخرى،  ميادين  يف  توترا  ينعكس  اقتصاديا  خلال  ان  بحيث  بالعكس  والعكس 
واستهالكية  اتفاقية  وتجمعات  اقتصادية  اجساما  يولد  سياسيا  انحسارا  ان  كام 

جديدة ومتواصلة تفرض نفسها عىل املستقبل السيايس.
ويطبق  ويؤكد حقوقا  عدالة،  يفرز  بشكل  االقتصادية  االزمات  معالجة  ان  كام 
دون  تعترب من  وتصميام،  وعيا  ويعكس  اخالقا ووطنية،  ويساير  وعلام،  منطقا 
شك شيئا مكمال للحل السيايس والحل االجتامعي. اذ ان معالجة االزمة املالية 

تتطلب اخرتاقا للحلقة املفرغة، وتطويقا السباب االزمة التي دارت يف داخلها.
املحيل  الرصاع  لعبة  يف  والضالعون  السياسية  الشؤون  عىل  القّيمون  ينتبه  فهل 
واالقليمي، ان الثقة الدولية التي اكتسبها لبنان خالل السنوات املاضية وخالل 
والعربية،  املحلية  االستثامرات  يعزز  سيايس،  استقرار  اىل  تحتاج  سيدر  مؤمتر 

ويشجع املؤسسات والبيوتات االقليمية والدولية عىل دعم االقتصاد الوطني.
استمرار  منها  االقتصاد،  كبريا عىل  عبئا  تشكل  باتت  امور  اىل  التطلع  بد من  ال 
منو الدين العام حتى اصبح يتجاوز 150% من الناتج املحيل االجاميل، واستمرار 
الفساد  ملكافحة  كافية  غري  تزال  ال  جهود  ظل  ويف  الجاري،  الحساب  يف  العجز 
واملفسدين. واذا ما جاءت املوازنة، ستكون خطوة يف رحلة االلف ميل، وستبقى 

غري كافية.
اذا كان قدر للبنان ان يعيش مع شعبه وحكمه حالة ترقب مضنية عىل مسار 
الحراك العريب االقليمي من جراء ما يحصل يف سوريا، فهل يجوز ان ندخل هذا 
ان  بدال من  تكون مسريتنا سلبية  وان  واالقليمية،  املحلية  الرصاعات  الوطن يف 

تكون محطة جديدة لتجديد االمل يف املستقبل.
املؤرشات السلبية التي تتخوف منها الهيئات االقتصادية قد تنقلب ايجابيات اذا 

ما احسن الجميع، سياسيني واقتصاديني، التعامل مع االحوال الراهنة.
ما تحّمله لبنان يف املايض من ويالت، يدفعنا اىل الدعوة امللحة بوجوب االستمرار 
علينا  لذا  الوطن.  هذا  يختزنها  التي  االيجابيات  ابراز  عىل  والعمل  التفاؤل،  يف 
تطويق كل اسباب االزمات التي يعيشها اقتصادنا، واالندفاع يف تطوير عالقات 
العام، رغم املعوقات  العمل لزيادة االنتاج وتحسني االداء الوظيفي يف القطاع 

السياسية وتخلف االدارة. 
فهل نفعل ذلك يف محاولة انقاذ ليك يبقى لنا وطن واقتصاد؟
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عصام شلهوب

الذي  االمر  اللبنانية.  البضائع   نقل  حركة 
املنافسة  عىل  القدرة  يعطيها  ان  شأنه  من 
واملحافظة عىل جودتها العالية. ناهيك بتنشيط 
قطاع النقل الربي وايجاد فرص عمل، وتفعيل 

قطاع التجارة.
املعرب الذي اغلق يف العام 2015 نتيجة ازدياد 
الشاحنات  مرور  واستحالة  االمني،  الخطر 
جاهزا  اصبح  سوريا،  عرب  واالردن  لبنان  بني 
العام  املدير  والواردات.  الصادرات  الستقبال 
امكان  اكد  ابراهيم،  عباس  اللواء  العام  لالمن 
عملية  الشاحنات  واصحاب  املزارعني  مبارشة 
مع  اتصاالت  اجرائه  بعد  وذلك  التصدير، 
الجانب السوري. هذه االتصاالت نفت عالمات 

دخول  منع  شأن  يف  طرحت  التي  االستفهام 
البضائع وخروجها من لبنان واليه عرب االرايض 
الوضع  وان  املرور،  رسوم  زيادة  او  السورية، 

عاد اىل طبيعته وواقعه ما قبل ازمة الحدود .
البقاع  وفالحي  مزارعي  تجمع  رئيس  اعلن 
بعد  ابراهيم،  اللواء  ان  ترشييش  ابراهيم 
الطريق  ان  اكد  السوري،  بالجانب  اتصاالته 
الوضع  وان  اللبنانية،  املنتجات  امام  مفتوحة 
عاد اىل طبيعته وواقعه ما قبل ازمة املعرب عام 
2015. وشدد عىل انه كام كانت تعامل البضائع 
من  تصديرها  عند  املعرب  اقفال  بعد  السورية 
بعد  اللبنانية  البضائع  اليوم  ستعامل  لبنان، 
فتح املعرب. واشار رئيس نقابة مصدري الفاكهة 
اهتامما من  انه ملس  اىل  نعيم خليل  لبنان  يف 
رئيس الجمهورية بامور الزراعة ومبعرب نصيب 
االقتصادي  النشاط  اهمية يف عودة  له من  ملا 
عىل مختلف وجوهه، ومن املدير العام لالمن 

العام كل اهتامم وتفهم للمشكالت.
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ترشيشي: خسائر لبنان 
مليار و200 مليون دوالر سنويا

امام  جابر   - نصيب  معرب  فتح  يعني  ماذا   ■
مرور املنتجات اللبنانية اىل الدول العربية؟

االردن،  يف  وجابر  سوريا  يف  نصيب  معربا   □
لبنان  يف  االنتاجي  القطاع  اىل  بالنسبة 
وخصوصا الزراعي هام رشيان الحياة. عندما 
اقفال كان يوما اسود للقطاع الزراعي. تدنت 
حجم  وبلغت   %50 بنحو  االسعار  نسبة 
نحو  املعابر  اقفال  خالل  من  لبنان  خسائر 
مليار و200 مليون دوالر سنويا. علام ان كال 
مليارات   10 نحو  خرسا  وسوريا  االردن  من 
 3 نحو  اوقف  نصيب  معرب  اغالق  دوالر. 

سببا  وكان  العمل،  عن  لبنانية  شاحنة  االف 
الزراعي  باالنتاج  اللبنانية  السوق  اغراق  يف 
السوري، اضافة اىل اننا سلكنا عملية التصدير 
ما  اضعاف   3 اىل  وصلت  بتكلفة  البحر  عرب 
هي عليه عرب الرب. قامت الدولة بدعم عملية 
اىل  نصل  ومل  لرية،  مليار   50 بنحو  التصدير 
النتيجة املتوخاة. كنا نصدر عرب معرب نصيب 
550 الف طن، بينام مل يتجاوز حجم التصدير 
عرب املرفأ اكرث من 350 الف طن، اضافة اىل 
كمن  كنا  العملية.  هذه  لدعم  تدفع  اموال 

يحاول تجنب املوت.

خسرنا اسواقنا التقليدية 
عبر املنافسة

رئيس تجمع مزارعي وفالحي البقاع ابراهيم ترشييش.

املحافظة  اثر اغالق املعرب عىل  ■ اىل اي حد 
عىل اسواق لبنان العربية؟

□ استغلت الدول االخرى واقع لبنان، ودخلت 
وان  خصوصا  املنافسة،  عرب  التقليدية  اسواقنا 
مواعيد تسليم البضائع املشحونة غري محددة 
مع  عالقتنا  عىل  اثر  الذي  االمر  مضمونة.  او 
من  تجار  مع  التعامل  اىل  دفعهم  ما  الزبائن 
بلدان اخرى. هذه املشكلة مل نكن نعانيها عرب 
معرب نصيب. فالبضائع كانت تصل يوميا طازجة 
خصوصا  العربية،  االسواق  يف  مقاصدها  اىل 
الخليجية منها. ابرز نتيجة سلبية للشحن عرب 
البحر حرمان لبنان من السوق االردنية وبنسبة 

وصلت اىل نحو %80.

■ زرتم املدير العام لالمن العام اللواء عباس 
خالل  اثريت  التي  املواضيع  هي  ما  ابراهيم. 

اللقاء، وعىل ماذا تم االتفاق؟
□ خالل الزيارات التي قمنا بها برفقة الوزراء 
واملعنيني اىل سوريا للبحث يف موضوع املعرب، 
تبني لنا ان املقاطعة الرسمية بني لبنان وسوريا 
من جهة وبني سوريا واالردن من جهة اخرى 
مستمرة، وان مجاالت التواصل بينهم مقطوعة، 
من  اىل  يحتاجون  الجميع  ان  ايضا  لنا  وتبني 
ال  املهمة  هذه  بينهم.  النظر  وجهات  يقرب 
اللواء عباس ابراهيم، النه يتمتع  يقوم بها اال 
بالقدرة والحنكة والذكاء وديبلوماسية التواصل. 
عرضنا امام رئيس الجمهورية هذا االمر، فاكد 
املدير  تكليف  تم  وقد  بحث  املوضوع  ان  لنا 
العام لالمن العام الحل. خالل اللقاء مع اللواء 
النقابات  جميع  رؤساء  حضور  يف  ابراهيم 
الزراعية يف لبنان، تأكدنا ان عىل رأس اهتامماته 
املهمة  ان  اعتربنا  لذا  نصيب.  معرب  موضوع 
انجزت خصوصا انه يشعر معنا مبا يعانيه هذا 
ابراهيم بالجانب  اللواء  القطاع. بعد اتصاالت 
السوري، اكد ان الطريق مفتوحة امام املنتجات 
وواقعه  اىل طبيعته  عاد  الوضع  وان  اللبنانية، 
ما قبل عملية اغالق معرب نصيب - جابر، وان 
اللواء نقل خربا مفرحا اىل االف اللبنانيني بدءا 
من املزارعني اىل املصدرين واصحاب املشاغل 
ومكاتب التخليص الجمريك وسواهم من مئات 

العائالت التي لطاملا انتظرت هذه البشارة.
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إقتصاد
■ ماذا عن رشوط الجانب السوري تجاه لبنان؟

اللواء  طأمننا  مطلقا.  الكالم  لهذا  صحة  ال   □
ابراهيم اىل ان الجانب السوري ال يطلب شيئا 
كانت  كام  اللبناين.  الجانب  من  االطالق  عىل 
تعامل البضائع السورية بعد اقفال املعرب عند 
البضائع  اليوم  ستعامل  لبنان،  من  تصديرها 
التي ظهرت  النتائج  املعرب.  فتح  بعد  اللبنانية 
اثبتت ان لرئيس الجمهورية ولوزير الخارجية 
وللواء ابراهيم دورا اساسيا يف التوصل اىل هذه 

النتيجة السعيدة.

■ ماذا عن اجراءات الجانب االردين؟
التجربة،  تحت  سيكون  املوضوع   □

االجراءات  جميع  استكامل  انتظار  يف 
طريقة  ومعرفة  املطلوبة  القانونية 
استقبال الجانب االردين للبضائع اللبنانية 
االمر  جابر.  معرب  عرب  ترانزيت  متر  التي 
الذي طأمننا هو ان سفرية لبنان يف االردن 
ستستقبل اول شاحنة لبنانية ستدخل عرب 

نصيب - جابر.

■ اىل ماذا تحتاج عملية بدء التصدير؟
بالظهور  بدأت  االيجابية  املؤرشات   □
بات  املعرب  ان  السوري  الجانب  اعالن  فور 
ان  علام  اللبنانية.  البضائع  امام  مفتوحا 
ان  التأخري  بعض  يشوبها  قد  التصدير  عملية 

لصيانة  واملوردين  التجار  بعض  صعيد  عىل 
مستعدين  سائقني  عن  والبحث  شاحناتهم 
لقيادتها اىل االردن عرب سوريا وهو امر ليس 
سهال، خصوصا وان عودة العمل اىل املعربين 
تعني وجود اجراءات حامية امنية جيدة بعد 

التجربة املريرة مع املعرب. 

■ هل سيتوقف دعم الدولة لعملية التصدير 
عرب البحر؟

ان  عىل  ينص  االتفاق  وان  طبعا، خصوصا   □
الدعم سيتوقف برشطني، اذا مل تتوافر االموال 
واذا تم فتح معرب الرب. عند توقف هذا الدعم 

سيتوجه الجميع نحو الرب.

خليل: معبر التنف
مهم جدا لتصدير التفاح

■ كانت لكم زيارة للمدير العام لالمن العام. 
ما هي املواضيع التي اثريت خالل االجتامع؟

الصناعي  اللبناين  االنتاج  موضوع  اثرنا   □
والزراعي الذي كان يتم تصديره عرب املمرات 
اقفال  ان  غري  العربية.  االسواق  اىل  الربية 
الصادرات  معرب نصيب حّول قسام من هذه 
عملية  تدعم  الدولة  كانت  والجو.  البحر  اىل 
التصدير هذه، غري ان االوضاع التي استجدت 
امنه،  نصيب  معرب  استعادة  اىل  وادت  اخريا 
بحث  من  بد  ال  كان  املعادلة.  هذه  غريت 
املوضوع مع رئيس الجمهورية خالل استقباله 
رحب  الذي  ابراهيم  عباس  اللواء  ومع  لنا 
وملعرفته  عون،  الرئيس  لرغبة  تنفيذا  بلقائنا 
خالل  مبعاناتنا.  وتحسسه  مبشكالتنا  املسبقة 
ان  ميكن  وما  املعرب  موضوع  يف  معه  البحث 
يصادف افتتاحه من رشوط وعقبات، طالبت 
التنف  معرب  فتح  بالعمل عىل  ابراهيم  اللواء 
ايضا الذي يربط سوريا بالعراق، خصوصا وان 
اربيل   - تركيا  اليوم يسلكون طريق  املوردين 
ان  العراق عرب مرفأ طرابلس. يجب  ومن ثم 
يوصلنا  فهو  خاصا،  اهتامما  املعرب  هذا  نويل 
بالعراق وهو مهم جدا لتصدير التفاح. ملست 

من املدير العام كل اهتامم وتفهم، ويبدو ان 
مساعيه القت تجاوبا لدى السلطات السورية 
اللبنانية  للشاحنات  بالسامح  اقرت  التي 
رشوط  دون  من  نصيب  معرب  اىل  بالدخول 
الشاحنات  تعامل  كام  وستعامل  مسبقة، 
يعامل  كان  لبنان  ان  من  انطالقا  السورية، 
كأنها  الخارج  اىل  املصدرة  السورية  املنتجات 

بضائع لبنانية. 

■ ما اهمية معرب نصيب لالقتصاد اللبناين؟
اللبنانية  املنتجات  بتصدير  يسمح  املعرب   □
اقل. مع  من دون تكاليف اضافية ويف وقت 
االنتاج  تصدير  تراجع  نصيب  معرب  اغالق 
من  النصف  اىل  سنوات  ثالث  منذ  الزراعي 
جراء املنافسة الخارجية، والتلف الذي يصيب 
بعض الخرضوات. ال بد من القول ان طريق 

الرب خري لكل املنتجات الزراعية والصناعية.

■ هل تتوقع وضع رسوم جديدة عىل عمليات 
التصدير؟

العملية.  هذه  تحكم  معاهدات  هناك   □
الرسوم.  رفع  عن  تحدثت  اشاعات  ترددت 

طريق البر خير لكل املنتجات 
الزراعية والصناعية

رئيس نقابة مصدري الفاكهة يف لبنان نعيم خليل.

الذي  االهتامم  يتأكد.  مل  االمر  هذا  لكن 
املسؤولني  وجميع  الجمهورية  رئيس  ابداه 
واملحاوالت  العقبات  كل  تخطي  يف  يساعد 
اىل  لبنان  من  الرتانزيت  عملية  تعيق  التي 

دول املقصد.

■ ماذا عن املشكالت التي تواجهونها لناحية 
املنافسة والتهريب؟

□ نواجه عمليات تهريب للمنتجات الزراعية 
اللبنانية  الجامرك  متكنت  وقد  سوريا،  من 
البيع  املعابر، ومن مداهمة مراكز  من ضبط 
ومصادرة البضائع املهربة. االسعار هي العامل 
االبرز يف عمليات التهريب، والروزنامة الزراعية 
هي التي تحكم عمليات التبادل الزراعي بني 
واالردن  لبنان  بني  وخصوصا  العربية،  الدول 
يصدر  الذي  املوز  انتاج  مثال  لنأخذ  وسوريا. 
فقد  واالردن،  سوريا  اىل  منه  االكرب  القسم 
املاضية  الثالث  السنوات  فرتة  يف  لبنان  خرس 
االردنية.  السوق  وخصوصا  االسواق  بعض 
يف  النظر  يعاد  ان  يف  املعرب  فتح  بعد  نأمل 
روزنامة  وضع  اجل  من  التجارية  االتفاقات 
جديد  اتفاق  من  بد  وال  جديدة.  زراعية 
بالنسبة اىل التفاح لبدء عملية التصدير. يبقى 

االمر بالنسبة اىل االصناف االخرى، وهي املوز 
والبطاطا والعنب والتفاح وغريها. نأمل يف ان 
يعود االمر اىل طبيعته مع افتتاح معرب نصيب.

■ ما هو حجم التصدير اىل الدول العربية؟
□ قبل اغالق املعرب وصل حجم التصدير اىل 
580 الف طن. مع اغالقه تراوح التصدير بني 
الفا. تعرضنا ملنافسة  330 الف طن اىل 360 
التي  االوروبية  االسواق  من  جدا  مهمة 
والعنب  التفاح  انتاجا ضخام من  باتت متلك 
الدول  مع  جيدة  عالقات  واقامت  والبطاطا، 
العربية، باالضافة اىل الغاء الرسوم الجمركية. 
هذا االمر خفض من الكلفة وسمح باملنافسة.

■ ماذا عن املواصفات؟
الخرضوات  يتذوقون  العرب  املواطنون   □
والفاكهة اللبنانية، لذا فهي مرغوبة ومطلوبة 

يف الدول العربية. عملية املنافسة تكمن فقط 
واليد  والكهرباء  باملياه  املتعلقة  الكلفة  يف 

العاملة وشح االمطار والنقل.

الذي  الدعم  وقف  من  خوف  مثة  هل   ■
تقدمه ايدال؟

بحسب  ويقدر  للتصدير،  هو  ايدال  دعم   □
من  فئتني  ويطاول  اليه،  نصّدر  بلد  كل  ُبعد 
املصدرين االوىل والثانية، وهو يهدف اىل فتح 
سبل  افضل  العتامد  املصدر  بني  املنافسة  باب 
التوضيب وتطبيق املواصفات العاملية، والسعي 
بالتزام  يتعلق  االمر  املشاغل.  تحسني  اىل 
ان  علام  املطلوبة،  الرشوط  جميع  املصدرين 
غالبية املصدرين هم من املزارعني. لذلك ننتظر 
الستئناف  باملعابر  املتعلقة  القضايا  كل  جالء 

التصدير الذي سيعود خريا عىل لبنان.
ع. ش.
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الوضع االقتصادي اللبناين يحتاج اىل املعالجة برسعة. العجز يف املوازنة مرتفع، والدين العام وصل اىل 81 مليار دوالر، اي اىل 
ما يوازي 150% من الناتج املحيل. لكن، عىل الرغم من كل الظروف القاسية، فان االقتصاد مل يصل بعد اىل شفري الهاوية، 

وال يبدو انه يتجه اىل ازمة 

أي سبيل إلى إنقاذ اإلقتصاد؟
تحفيز اإلستثمارات ووقف نزف الخزينة

عصام شلهوب 

إقتصاد

سّروع: االقتصاد ينتظر
الحلول الكبرى للمنطقة

■ كرث الحديث عن ان االقتصاد الوطني يتجه 
هذا  اصحاب  استند  ماذا  عىل  االنهيار.  نحو 

الرأي؟ 
من  لنا  بد  ال  مؤكدة،  نتيجة  اىل  للوصول   □
االقتصاد  هذا  قطعها  التي  املراحل  معرفة 
منذ  اي  املاضية،  االربعني  السنوات  طوال  
بداية الحرب الداخلية عام 1975. عرف لبنان 
نظرا  مستدامة  تنمية  مرحلة  اهم  خاللها 
من  وانتقالها  االقتصادية  العجلة  دوران  اىل 
املركز االسايس يف بريوت اىل بقية املناطق. ثم 
انتقلنا اىل مرحلة االمناء واالعامر بعد مؤمتر 
ولغاية   1993 عام  منذ  امتدت  التي  اوسلو 
عنارص  كل  توافرت  وبعدما    .1996 عام 
باالعتداء عىل  ارسائيل  قامت  التحتية،  البنى 
الغضب"،  "عناقيد  عملية  خالل  من  لبنان 
منطقة  يف  الكهرباء  محطة  خاللها  دمرت 
بها  اصيبت  التي  االوىل  املرة  وهي  الحازمية 
البنى التحتية. بعد هذه العملية دخل لبنان 
بني  السيايس  التوتر  سببه  ركود  مرحلة  يف 
بسياسة  متيزت  املرحلة  هذه  لكن  االطراف، 
سليمة وهي  الثبات النقدي. بعد عام 1996 
جاءت حكومة الرئيس سليم الحص، فبدل ان 
الوراء وبدأت  اىل  املستقبل، نظرت  اىل  تنظر 
عملية الكباش السيايس الواسع، وتركزت عىل 
اقتصادية هي االسلم. كان  اية نظرية  اثبات 
بشكل  النمو  عملية  توقف  ذلك  نتيجة  من 
ملموس، ومر لبنان يف فرتات انفراج محدودة 
اىل  التقدم   او  الوراء،  اىل  العودة  دون  من 
الفرتة  هذه  مقدرته.  او  قوته  وفق  االمام 
متيزت بنمو محدود واستمرت اىل عام 2005. 
الحريري  رفيق  الرئيس  اغتيال  عملية  بعد 
وبعد  لبنان،  من  السورية  القوات  وخروج 
الحرب االرسائيلية عام 2006، دخل لبنان يف 
مرحلة منو مهمة، من ابرز مؤرشاتها القطاعان 
وترية  عىل  النمو  استمر  والسياحي.  العقاري 
عادية لغاية عام 2007، ومن عام 2008 لغاية 
عام 2010 سجل االقتصاد منوا وصل اىل نحو 

24% وخالل ازمة سياسية مهمة. اثبت لبنان 
االزمات  ضد  ومناعة  قدرة  لديه  ان  بذلك 

السياسية بفعل االدارة والنظام املرصيف.

نحو  بلغ  الذي  النمو  مع  انه  املالحظ  ■ من 
24% اواخر عام 2010، ارتفع منو الدين العام 

والعجز يف املوازنة؟
□ اسباب ذلك ان النمو االقتصادي مل يستثمر 
االموال  للخزانة  تتأمن  حتى  سليم  بشكل 
اىل  ذهب  االقتصادي  النمو  مردود  املطلوبة. 
اصحاب العالقة من ارباب عمل ومستثمرين 
من  العاملة  الطبقة  تستفد  مل  وموظفني. 
وال  اجور  زيادة  شكل  عىل  ال  االسايس  النمو 
جباية رضيبية  تتوافر  مل  مكافآت.  عىل شكل 
تنل  مل  لذلك  النمو،  ونسبة  تتناسب  صحيحة 
والعجز  العام  الدين  استمر  نصيبها.  الخزينة 
اما   .2010 ولغاية   2008 من  السنوات  خالل 
الفرتة التي بدأت منذ عام 2011 ولغاية اليوم 
دون  من  امتدت  النها  االصعب،  الفرتة  فهي 
انفراجات وبنسب منو غري كافية الدارة الدين 

العام والعجز.

■ ملاذا مل يغتنم لبنان الفرصة؟
توترات  عشنا  الننا  الفرصة  نغتنم  مل   □
متالحقة. اضافة اىل ان مصالح الدول عملت 
واخرى  االنفراج  من  فرتات  لبنان  اعطاء  عىل 
لعبة  هناك  داخلية،  وبادوات  التوترات  من 
اللعبة.  مصالح سياسية وبلدنا جزء من هذه 
لناحية  الجميع  من  اهتامم  محط  كان  لقد 
حتى  نلهث  اليوم  لكننا  والتقدم،  االزدهار 
نتمكن من اللحاق ببعض الدول املحيطة بنا 
عىل الصعيد التكنولوجي. لبنان ميلك القدرات 
مع  يتناسب  بشكل  مجموعة  ليست  لكنها  
التي  الحديثة  للتكنولوجيا  املستقبيل  املفهوم 
العامة والصناعة  املالية  ستغري مفهوم االدارة 
ولكننا  ننهار  لن  اننا  الؤكد  اعود  املرصفية. 

سننمو منهكني.

سنخرج من االزمة لكن 
في حال ضعف

الخبري االقتصادي واملايل الدكتور جو رسوع. 

الوضع  اىل  واعون  السياسيون  املسؤولون 
االقتصادي، لكنهم ال يتمتعون بحس املسؤولية، 
التأجيل  اىل  تذهب  االمور  وان  خصوصا 
الحاصل  السيايس  الجمود  فيام  واملامطلة، 
املثقلة  البالد  ويرتك  عاجلة،  اصالحات  يعرقل 

بالديون عرضة للمخاطر.
تأليف الحكومة حاليا رضورة  من هنا، يعترب 
النقدي،  واالفالس  االقتصادي  االنهيار  لوقف 
ربطا باالصالحات املطلوبة من الدولة يف هذا 
الدويل،  النقد  صندوق  فرضها  كام  املجال، 
وكبرية.  فورية  تكون  ان  وجوب  عىل  مشددا 

املقصود ان تحدث تغيريا رسيعا وجذريا. هذه 
الحكومة  ارادة  دون  من  تتم  ال  االصالحات 

وبشكل جدي وفعال.
الوضع  انقاذ  ان  عىل  االقتصاد  خرباء  يجمع 
تحفيز  االوىل  مسألتني:  بتطبيق  يكون 
اي  الخزينة  والثانية وقف نزف  االستثامرات، 

الهدر والفساد يف الدولة.
من  اال  تتوفر  لن  االستثامرات،  اىل  بالنسبة 
ميكن  ال  التي  سيدر1  مؤمتر  مشاريع  خالل 
ان تنفذ اال بوجود حكومة تحقق االصالحات 
يف  واملتمثلة  تنفيذها،  املؤمتر  اشرتط  التي 

تخفيض العجر يف املوازنة اىل 5% من الناتج 
املحيل االجاميل، اضافة اىل القيام بعدد معني 
عن  التدريجي  الدعم  ورفع  االصالحات  من 

الكهرباء وغريها من القطاعات.
جو  الدكتور  واملايل  االقتصادي  الخبري  يؤكد 
نحن  الذي  الوضع  من  سنخرج  "اننا  رسوع 
بلبنان من  الثقة  اعادة  العمل عىل  فيه رشط 
االصالحات".  وتطبيق  الحكومة  تشكيل  خالل 
حبيقة  لويس  الدكتور  االقتصادي  الخبري  اما 
فيعترب ان "الوضع مستقر وعندما تحل االزمة 

السياسية سينتعش االقتصاد بال ادن شك".  

■  ما هي اسباب ذلك؟
□ املشاكل التي نعيشها كل يوم. نحن ننظر 
فقط اىل القضايا السياسية، لكننا مل ننظر اىل 
املعوقات التي اصبنا بها، سواء كانت امنية ام 
سياسية، والتي ساهمت يف تأخري منو االقتصاد. 
لبنان اىل حني  هدفها طبعا اضعاف مقدرات 

بدء اعادة بناء املنطقة.

■ يعني ذلك اننا امام انهيار اقتصادي؟
□ اطالقا، سنخرج من الوضع الذي نحن فيه 
اليوم من خالل االصالحات املطلوبة، والعمل 
الحكومة  الثقة من خالل تشكيل  اعادة  عىل 
االساسية  امللفات  والتأكيد عىل حل كل  اوال، 
العامة وابرزها  املالية  التي تؤثر عىل  العالقة 
ملف الكهرباء، وجباية الرضيبة بشكل اسايس 

وشفاف، وبالنسبة املوازية للنمو.

فرضها  ميكن  التي  الرضائب  عن  ماذا   ■
مستقبال؟

فرض رضائب جديدة يف ظل  ال ميكن    □
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إقتصاد

ويضبط  الثقة  يعيد  االصالح  الحايل.  العجز 
املالية العامة مضافا اىل نسب النمو، ما يساعد 
عىل خفض العجز اىل مستويات مقبولة. الوضع 
غري ميؤوس منه، وانهيار اللرية غري مطروح عىل 
نحو  اىل  وصلت  الدولرة  نسبة  الن  االطالق 
مليار دوالر موجودات   45 اىل  باالضافة   %72
املرصف املركزي. باالضافة اىل قطاع االتصاالت 
دوالر.  مليار   20 بنحو  موجوداته  تقدر  التي 
لذلك من املفرتض ان يؤمن عائدات بنحو %7، 
اي نحو مليار و200 مليون. وهناك نحو %20 
من املوجودات املرصفية ال تذهب اىل الدولرة، 
ودائع  من  املصارف  متلكه  ما  اىل  باالضافة 

بالدوالر يف الخارج والتي تقدر بنحو7 % .

■ يحىك عن تحويالت اىل الخارج ماذا عنها؟
□  ال تحويالت باملعنى العام واال لكان ميزان 
املدفوعات حقق عجزا باكرث من 600 مليون 
ان   حني  يف  مطلوب،  غري  البلد  انهيار  دوالر. 
االستقرار هو املطلوب واملدعوم لجهة الوضع 
االمني. اما االقتصاد فممنوع من الرتاجع ويف 

انتظار  التقدم، يف  الوقت نفسه ممنوع  من 
ابواب  عىل  ونحن  للمنطقة،  الكربى  الحلول 
دول  جميع  ستنطلق  لذلك  الحلول.  هذه 

املنطقة اقتصاديا من النقطة ذاتها.

■ اذا، ماذا ننتظر وما هو املطلوب؟
□ املطلوب ان يبدأ االقتصاد بالتوازن. اهمية 
البرشية  وطاقاته  االقتصادية  بخربته  لبنان 
وعالقاته الدولية، وباالنتشار االغرتايب، وبالتايل 
قدرته عىل جذب االستثامر اىل الداخل ومنه 

اىل دول املنطقة.
 

■ هل سنخرج من هذا الواقع؟ وما هو مصري 
مؤمتر "سيدر" يف ظل الوضع القائم؟

وجود  مع  بحالة ضعف.  لكن  منها  سنخرج   □
يف  املؤمتر  نتائج  ستأيت  الصلب  املرصيف  القطاع 
مجملها ممتازة، فقد متكنا من الحصول عىل دعم 
مايل الجال طويلة وبفائدة رمزية. االهم من كل 
ذلك، ترافق جميع املشاريع التي ستنفذ بادارة 
بالتالعب  يشاء  ملن  تسمح  لن  متشددة  مهنية 

بها، وسيكون هناك نوع من االنضباط الكيل يف 
ادارة املشاريع، بحيث ال يستخدم الدعم املايل يف 
غري وجهته الصحيحة.  الحلول ال تحتمل التأجيل 
لدينا  الفرص.  تفويت  دائرة  ضمن  سنبقى  واال 
مسؤولون ميلكون موهبة تقوم عىل عدم تفويت 

فرصة من هذا النوع.

■ لكن "سيدر" يطالب باصالحات؟
□ مشاريع "سيدر" يجب ان ترتافق مع عملية 
اصالح شاملة، وخروج من البريوقراطية االدارية 
القاتلة لكل مرشوع. لذلك، فان اي تأخري اداري 
معناها  سيفقدها  املطروحة  املشاريع  لتنفيذ 
وفق  االمور  مواكبة  علينا  كليا.  اهدافها  او 
تكنولوجيا مالية حديثة حتى نتمكن من بناء 
جرس لكل عمليات ادارة الدولة، وعلينا معرفة 
املشاريع  .نتائج  املطلوبة  االصالحات  مدى 
ولكنها  مفاجئة،  بصورة  تظهر  لن  املطروحة 
ستعيد الثقة اىل البالد. ما يعزز هذه الثقة هي 
االصالحات التي ستواكبها والتي ستؤمن وفرا يف 

اماكن اخرى كاملالية العامة من كل الجوانب.

حبيقة: انجاز املوازنة وضبط االنفاق
ومحاربة الفساد تلجم التدهور

■ مثة من يقول ان الوضع االقتصادي وصل اىل 
الهاوية، وهناك من يعتقد ان االمر مبالغ فيه؟

وان  خصوصا  مستقر،  االقتصادي  الوضع    □
االزمة سياسية وعندما تحل سينتعش االقتصاد. 
الحياة يف لبنان اليوم متوقفة، ومن اجل بث 
النشاط فيها وجعلها منتجة ال بد  من ايجاد 
وان  خصوصا  الحاصل،  السيايس  للكباش  حل 
عدم مقدرتنا كمجتمع عىل تشكيل الحكومة 
باملجتمع  يدفع مبجتمع رجال االعامل وحتى 
اتخاذ مواقف جامدة مام يحصل،  اىل  الدويل 
توقفت  لذلك  الداخلية.  التطورات  انتظار  يف 
االستثامرات  وكذلك  الداخلية  االستثامرات 
الكلفة  من  يرفع  االمر  هذا  الخارجية. 

الوقت.  مع  نتائجها  ستظهر  التي  االقتصادية 
االرساع  تم  اذا  الوضع  انقاذ  ميكن  االن  حتى 
املشاريع  تنفيذ  وبدء  الحكومة  تشكيل  يف 
ملفات  وابرزها  املواطن  تهم  التي  املطروحة 
الكهرباء، الفساد، النفايات وغريها. الوقت ال 

يزال مالمئا لبدء عملية الرتميم واالنقاذ.

■ لكن الوضع االقتصادي الذي نعاين منه اليوم 
هو نتيجة تراكامت سابقة وليس فقط لعدم 
املعالجات  ربط  ميكن  كيف  حكومة.  وجود 

بتشكيل الحكومة؟
وجودها.  عدم  من  افضل  وجود حكومة    □
املجتمع  نظرة  وتغري  العمل،  تسهل  فهي 

مشاريع االستثمار موجودة 
ومدروسة وجاهزة للتنفيذ

الخبري االقتصادي الدكتور لويس حبيقة.

الدويل تجاهنا وتعيد الثقة بنا، كام انها مدخل 
لبدء اتخاذ القرارات. اما عدم وجود الحكومة، 
او االستمرار يف االشتباك السيايس يف كل مرة 
للمجتمع  انطباعا  فيعطي  تشكيلها،  نريد 
املحيل والدويل باننا بلد ال ميكن ادارته، وهو 
امر خطري جدا. هذا االمر يدفعنا اىل الحديث 
عن تعديالت كثرية يجب ان تحصل عىل كل 
واالقتصادية.  والقانونية  الدستورية  الصعد 
املوضوع يتعدى امللفات اليومية اىل مواضيع 
تطاول اسس الدولة. انطالقا من اقتناعي بأن 
يسعى  انتحاريا  رجال  ليس  الجمهورية  رئيس 
بحنكته  يرعى  ان  امتنى  عهده،  رضب  اىل 
لتشكيل  الواجبة  الحلول  ايجاد  املعهودة 

التنازالت  الحكومة، والضغط يف سبيل تقديم 
امام  واننا  خصوصا  التشكيل،  عملية  امام 
"سيدر"  مؤمتر  نتائج  منها  دولية  استحقاقات 

التي تحتاج اىل قرارات حكومية.

ليس  االقتصادي  الوضع  ان  تعتقد  اال   ■
محكوما فقط باسباب محلية، بل ايضا باسباب 

خارجية، وهذا ما يؤثر عليه سلبا؟
□  هذا امر طبيعي، فنحن نتأثر حكام بالوضع 
والخليجي.  االيراين  وحتى  والعراقي  السوري 
بها  التأثر  اال  ميكن  ال  الخارجية  االسباب 
خصوصا وانها تشكل ضغطا كبريا عىل الوضع 
هذه  تحل  ان  نتمنى  الداخيل.  االقتصادي 
القضايا الكبرية يف ارسع وقت ممكن. الوضع 
الخارجي يؤثر بنسبة الثلثني والوضع الداخيل 
يؤثر بنسبة الثلث. علينا ان نحل نسبة الثلث 
امللفات  معالجة  وبدء  الحكومة  تشكيل  عرب 
وانتقايل،  ومرحيل  استثنايئ  وضعنا  الداخلية. 

ومن الرضوري االنتقال نحو االفضل.

لدى  فعيل  خوف  عن  يتحدث  من  هناك   ■
بدا  انه  حتى  االعامل.  ورجال  املواطنني 
بكميات  وان  اموال  سحب  عن  الحديث 
ميكن  كيف  الخارج.  اىل  ونقلها  محدودة 

الخروج من هذه الحالة؟
□  بعدم البكاء واالستسالم والسعي اىل ايجاد 
اصحاب  متناول  ويف  متوافرة  فهي  الحلول. 
املسؤولية الذين عليهم اللجوء اىل تنفيذها يف 
اقرب وقت. اما التحويالت املالية فالحديث 
جدا  محدودة  فهي  حجمها،  من  اكرب  عنها 
نحو  منلك  نحن  عليها.  التعويل  ميكن  وال 
وهو  املصارف،  يف  ودائع  دوالر  مليون   180
امر جيد جدا ويوازي 3 مرات الناتج املحيل. 
اعتقد ان اصحاب االيداعات لن يقدموا عىل 
الفائدة  نسبة  اوال  لسببني:  اموالهم  تحويل 
التي تدفع عىل االيداعات وهي غري موجودة 
يف الخارج عىل االطالق. وثانيا وضع املصارف 
معروفة.  واالسباب  مستقر  غري  العاملية 
القطاع املرصيف اللبناين هو ضامن اكيد نظرا 
اىل صغر حجمه وحرص اصحابه عىل متانته 

من خالل ادارة سليمة ورقابة صارمة ميارسها 
ال  هنا،  من  القطاع.  هذا  عىل  لبنان  مرصف 
صحيح.  التحويالت  عن  الحديث  ان  اعتقد 
عرب  معالجته  ميكن  الوضع  ان  واؤكد  اعود 
تشكيل الحكومة، وبدء اتخاذ القرارات لحل 
االيداعات  ان  اعتقد  العالقة.  امللفات  جميع 
ضخ  ميكن  دوالر  مليون   180 تقارب  التي 
جزء قليل منها يقدر بنحو 5 مليارات لرية يف 
عىل  اكيد  بشكل  تساعد  الداخيل،  االستثامر 
تحقيق منو رمبا يصل اىل 3%. والن اقتصادنا 
مليارات   5 تخصيص  من خالل  ميكننا  صغري 
 20 نحو  نحقق  ان  الداخلية  لالستثامرات 
مليار دوالر زيادة يف الناتج املحيل. مشاريع 
وجاهزة  ومدروسة  موجودة  االستثامر 
للتنفيذ. والقطاع الخاص عىل الرغم من كل 
ما يحدث يسعى اىل وضع مشاريع مستقبلية 
يف قطاعات صناعية وزراعية متعددة ومبئات 
املاليني من الدوالرات. فلو كان الوضع بهذا 
السباب  البعض  عنه  يتحدث  الذي  السوء 
املستثمرين  هؤالء  مثل  اقدم  ملاذا  اجهلها، 
وبهذه  املستقبلية  مشاريعهم  اطالق  عىل 

الكمية من  االموال.

■ اذا مل تشكل الحكومة هل يعني ان "سيدر" 
قد طار؟

□ ال لن يطري "سيدر"، ولكنه لن يعود كافيا 
الن وضعنا سيذهب نحو االسوأ. املعالجة التي 
"البنادول"  من  واحدة  حبة  اىل  تحتاج  كانت 
ستحتاج بعد فرتة اىل حبتني. هذا امر ال يجوز 
مسؤولياتهم.  تحمل  الجميع  عىل  يجب  لذا 
"بنادول"،  حبة  مثابة  اليوم  "سيدر"  مؤمتر 
الوجع  لتخفيف  اليها  حاجة  يف  نحن  لذلك 

وليس بعد مدة حني يشتد االمل.

■ كيف ميكن انقاذ الوضع االقتصادي عمليا؟
□  اوال بتشكيل الحكومة وبدء معالجة امللفات 
املطروحة واالساسية. عىل الدولة وضع االطار 
االستثامر  لبدء عملية  الخاص  للقطاع  الهادئ 
فيخفف  الداخلية  املشاكل  ثلث  يحل  حيث 

من تأثري الثلثني الخارجيني السلبيني.

التي  االوىل  العملية  الخطوات  هي  ما   ■
تساعد يف لجم تدهور القطاع االقتصادي؟

الفساد،  ومحاربة  العام  واالنفاق  املوازنة    □
قبل  االمور  بهذه  البدء  ميكن  ال  انه  علام 
يجب  مرتابطة  حلقة  انها  الحكومة.  تشكيل 
العمل عىل استكاملها. انا ارفض املنطق الذي 
استطاعتنا  يف  وليس  صعب  الوضع  ان  يقول 
وينبغي  الصعب  الوضع  عمل.  بأي  القيام 
علينا العمل قدر املستطاع للتخفيف من اثاره 
الننا  التقصري  من  اليوم  نعاين  نحن  السلبية. 
نشعر  وال  للمعالجة،  محاوالت جدية  نرى  ال 
تاليا بأن املسؤولني عىل دراية وادراك للوضع 

القائم.

■ يبدو انك تنظر اىل الوضع بتفاؤل؟
اقول  طرحتها  التي  النقاط  تتحقق  عندما   □
انني طبعا متفائل. يجب ان نلمس الخطوات 
الخطوات  هذه  التفاؤل.  هذا  متنت  التي 
وتكون  التدهور  وقف  عىل  تساعد  الواقعية 
اللبنانية  اللرية  التحسن.  نحو  انطالق  نقطة 
نخاف  ما  لكن  عليها،  خوف  وال  ثابتة  اليوم 

عليه هو ادارة البلد.
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تحتل ادارة حرص التبغ والتنباك )الريجي( موقعا الفتا يف االقتصاد، وتزود الخزينة رافدا ماليا كبريا يصل اىل 5,7% من عائدات 
الدولة. تسهر عىل تطبيق الخطط التي رسمتها حيال تطوير زراعة هذه الشتلة والنهوض بها، والتعاون مع كربيات الرشكات يف 

هذا الحقل. لذلك وضعت خطة لتنمية االرياف وتثبيت املقيمني يف بلداتهم

الريجي أحالم وأرقام واألولى في الشرق األوسط
خطة التنمية املستدامة تثّبت املواطنني في األرياف

تحقيق 

يشعر  الحدت،  يف  الريجي  مبنى  يزر  من 
مدار  عىل  محركاتها  تهدأ  ال  نحل  بخاليا 
الدولة  لالدارات يف  الساعة، تشكل منوذجا 
املسؤولني  عند  اعجاب  محل  وتبقى 
يف  ارقام  من  تحصده  ما  جراء  وتقديرهم 
صناعة  يف  لبنان  مستوى  ورفع  االنتاج، 
ذات  اجنبية  رشكات  واقدام  السجائر، 
عىل  العاملية  االسواق  يف  مهمة  مكانة 
تصنيع كميات من انتاجها يف بريوت نتيجة 
الريجي  مصانع  يف  وجدتها  التي  الثقة 
وهي  باتقان،  فيها  تعمل   التي  وااليدي 
ترتبع عىل املوقع االول يف هذا املضامر يف 

بلدان الرشق االوسط. 
وصناعتها  الزراعة  بهذه  االدارة  تعنى 
والتنباك  التبوغ  مشتقات  ونقل  وتجارتها، 
اقتصاده.  نهوض  يف  لتساهم  لبنان  يف 
مثانية  منذ  العملية  هذه  تواكب  وهي 
الزراعية  الطرق  باحدث  وتتبعها  عقود، 
توجه  وفق  الكرتونية  بوسائل  والصناعية 
العاملني  تنمية  قطاع  يقوم عىل  اجتامعي 
يف هذه الزراعة واملستفيدين منها. شكلت 
من  كبرية  اعداد  لصمود  مادة  التبغ  شتلة 
فرتة  ابان  بلداتهم  يف  الجنوبية  العائالت 
االحتالل االرسائييل وما زالت، ووفرت لهم 
بلدات  مثة  اوالدهم.  وتعليم  العيش  لقمة 
وغريها  عيرتون  الشعب،  عيتا  رميش،  مثل 
هذه  من  اهلها  من  االكرب  العدد  يعتاش 
بلدات  عىل  نفسه  االمر  ينسحب  الشتلة. 
عدة يف محافظتي بعلبك - الهرمل وعكار. 
املناطق  هذه  يف  الخرض  املساحات  متتد 
سبيل  يف  نشاط  بكل  اهلها  يعمل  التي 
انواع  افضل  ينافس  مميز  منتوج  توفري 
الزراعة  مستويات  عىل  العامل  يف  التبوغ 
عىل  االدارة  تركيز  مع  والتجارة،  والتصنيع 

رضوان عقيل

وانتاج  التبغ  رشكات  مقدم  يف  تكون  ان 
الراشدين،  الجودة للمستهلكني  مواد عالية 
لالنتاج  اضافية  قيمة  اعطاء  عىل  والعمل 
وادارة  الرشكاء  حاجات  وتلبية  املحيل، 
للتجارة  والتصدي  البيئة،  واحرتام  املخاطر، 
تعيل  الشتلة  هذه  ان  علام  الرشعية.  غري 

نحو 25 الف عائلة لبنانية. 
قبل  الريجي  النشاء  الثامنني  الذكرى  يف 
للتنمية  خطة  ادارتها  اطلقت  عامني، 
املستدامة يف املناطق ليك ال تبقى عالقاتها 
فقط.  التبغ  مبزارعي  محصورة  ومشاريعها 
من  اكرث  مع  شبكتها  توسيع  عىل  عملت 
مقدمها  يف  وعسكرية،  رسمية  مؤسسة 
اضافة  العام،  لالمن  العامة  املديرية 
املدين  املجتمع  مؤسسات  مختلف  اىل 

البلدية.  واملجالس 

هذه  التعاون  خريطة  الريجي  وضعت 
الدراسات  من  مجموعة  اجرائها  بعد 
وليس  االرض  عىل  ولدت  واالستشارات 
مسوحات  اجراء  تم  حيث  املكاتب،  يف 
االولويات  تحديد  اجل  من  ميدانية 
وضع  عىل  بناء  جامعي،  عمل  يف  املطلوبة 
الصحيحة  الرؤية  عىل  دعامئها  تقوم  اسس 
من  املشرتكة  االجتامعية  واملسؤوليات 
البيئي  يتضمن  ثالوث  عىل  االعتامد  خالل 
عوامل  تستند  واالقتصادي.  واالجتامعي 
التنمية املستدامة التي رسمتها الريجي اىل 
خمس ركائز: جودة االداء، ارشاك املجتمع 
قضايا  االنسان،  حقوق  وتنميته،  املدين 

البيئة. املستهلك، 
والعمل عىل  بالفعل،  القول  اقران  بهدف   
التي  البلدات  يف  املحيل  املجتمع  دعم 

الريجي  نفذت  والتنباك،  التبغ  اهلها  يزرع 
الطرق  شق  يف  متثلت  كبرية  مشاريع 
الزراعية وتأهيلها، حفر برك وآبار ارتوازية 
كهربائية،  مولدات  تأمني  املياه،  لتجميع 
اجتامعية،  وقاعات  رياضية  مالعب  بناء 
اضافة  عامة،  وحدائق  مكتبات  انشاء 
للصليب  وتجهيزات  معدات  تقديم  اىل 
االحمر اللبناين. تقوم الريجي ايضا بتقديم 

للبلديات يف اضاءة زينة  مساهامت مادية 
عيد امليالد، واقامة نشاطات فنية وترفيهية 
من  للحد  عمل  ورش  وتنظيم  املناطق،  يف 

عاملة االطفال.
تحرص الريجي عىل النهوض باملؤسسة ليك 
تحتل موقعا متقدما يف خريطة سوق التبغ 
تنفيذ خطتها  بالفعل  بدأت  العاملية. وهي 
والحلم  الرقم  معادلة  عىل  تقوم  التي 
لتطبيق الخطط التي بارشت تنفيذها بغية 

احتضان املزارعني وارسهم.
يتحدث  الرابح،  القطاع  هذا  عىل  لالضاءة 
ناصيف  املهندس  الريجي  ادارة  رئيس 
تعاون  عن  العام"  لـ"االمن  سقالوي 
يف  العام  لالمن  العامة  واملديرية  املؤسسة 
اجل  من  له،  والتصدي  التهريب  مكافحة 
هذا  من  وعائداتها  الدولة  مال  حامية 
القطاع. يعرج عىل دور الريجي يف التنمية 
ونسج  الريفية،  البلدات  يف  املستدامة 

عالقات مع مختلف اطياف مجتمعها. 

الريجي  بني  العالقة  بدأت  كيف   ■
واملديرية العامة لالمن العام؟

للمديرية  نكن  الريجي  يف  نحن  اوال   □
واللواء عباس ابراهيم كل االحرتام والتقدير 
النابعني من الدور الذي يؤديه الرجل عىل 
الوطني من خالل ادارته وارشافه  املستوى 
يف  تجاوزت  جدا،  حساسة  ملفات  عىل 
بهدف  العام،  االمن  مهامت  االحيان  بعض 
الوطني،  والسلم  البلد  يف  االستقرار  تثبيت 
السياسية.  املراجع  امام  العقبات  وتذليل 
مالية  مساهمة  تقديم  رشف  لنا  كان 
الثالثة  االعوام  يف  املديرية  اىل  متواضعة 
وتطوير  قطاعاتها  تعزيز  بغية  االخرية، 
الجهاز،  باملعلوماتية  يف  املتعلقة  املشاريع 
اضافة اىل متويل بعض النشاطات يف االمن 
كل  يف  ابراهيم  اللواء  وضعنا  وقد  العام. 
الوطني  املستوى  عىل  الريجي  تنجزه  ما 
املشاريع  يف  مبارش  وبشكل  عام،  شكل  يف 
التنمية املستدامة بغية تعزيز  التي تتناول 

قدرات املواطنني يف الريف. 

عىل  واطلع  الريجي  ابراهيم  اللواء  زار   ■
لقطاعات  تقديره  وابدى  انتاجها،  سري 

ملسنا من اللواء ابراهيم
كل تجاوب وتعاون 

بني املؤسستني

املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم يتفقد ادارة الريجي.رئيس ادارة الريجي املهندس ناصيف سقالوي.

مبنى ادارة الريجي.
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العاملني فيها كام توقف عند حسن سري 
عملها؟

اشادته  عىل  ابراهيم  اللواء  نشكر  نحن   □
للريجي.  زيارة  خالل  وانجازاتها  باالدارة 
الذي  الكبري  الرضر  موضوع  اىل  تطرق 
بالخزينة وخسارتها من جراء اعامل  يلحق 
التهريب. كان يف مقدم املشاركني يف مؤمتر 
مكافحة التجارة غري املرشوعة الذي نظمته 
مبشاركة  البيال  يف  عقد  الذي  الريجي 
اجهزة  املؤمتر  حرضت  دولة.  لـ27  ممثلني 
واالمم  واالنرتبول  اليوروبول  مثل  دولية 
املتحدة. ناقشنا االرضار الضخمة التي تنتج 
من  جزء  التبغ  الرشعية.  غري  التجارة  من 
وادخالها يف  فيها  العمل  يجري  التي  املواد 
الرشعية،  غري  املعابر  طريق  من  التهريب 
الوطني  االقتصاد  مستوى  عىل  تؤثر  وهي 
دوالر  مليون   250 اىل  نحو  عىل  وتصل 
سنويا. بدال من ان نبيع مبليار دوالر وصلنا 
اىل  750 مليون دوالر. ما نعمل عليه هو ان 
ال تخرس الدولة اي رقم من هذه العائدات 
ال  التهريب  بأن  نعرتف  اننا  علام  املالية، 
يزال مستمرا. لذلك تلقينا اشارة من اللواء 
اكرب  تعاون  هناك  يكون  ان  عىل  ابراهيم 
ذلك  وكان  تطويره،  اجل  من  الريجي  مع 
من ضمن التوصيات التي خرج بها املؤمتر 
والتي سلمت اىل رؤساء الجمهورية ميشال 
والحكومة  بري  نبيه  النواب  ومجلس  عون 

تتناول  فقرة  تخصيص  وتم  الحريري.  سعد 
االمنية  واالجهزة  الريجي  بني  التعاون 
الرشعية  املعابر  يف  التهريب  اعامل  لضبط 
وغري الرشعية. يتم  يف بعض االحيان ضبط 
التهريب يف املعابر الرشعية مثل مطار رفيق 
اللواء  مع  ناقشنا  بريوت.  ومرفأ  الحريري 
هذا املوضوع بكل تفاصيله لجهة مساعدة 
انها تشكل  الشأن، السيام  املديرية يف هذا 
لضبط  اخرى  مهامت  اىل  عسكريا  جهازا 

التهريب والعمل عىل تجفيف مصادره.

التعاون والتنسيق املطلوبني  ■ هل ملستم 
بني االمن العام والريجي؟

املطلوب.  التجاوب  كل  ملسنا  بالطبع   □
عقدناه  الذي  املؤمتر  قواعد  من   انطالقا 
مختلف  مع  والتعاون  التهريب  ملكافحة 
االجهزة الرسمية، عىل ان يتم مناقشة هذا 
قدمنا  الوزراء.  مجلس  جلسات  يف  امللف 

التجارة غري  اقرتاحا لتخصيص يوم ملكافحة 
املقبل  العام  يف  به  وسنحتفل  املرشوعة، 
واعالمية.  اعالنية  حملة  تواكبه  ان  عىل 
يف  اساسيا  جهازا  العام  االمن  نعترب  نحن 
بهمة  يستطيع  وهو  التهريب،  مكافحة 
يلعب دورا محوريا يف مساعدة  ان  مديره 
يف  الريجي  بينها  ومن  ومؤسساتها  الدولة 
وابرزها  املرشوعة،  غري  التجارة  مكافحة 
املهربني  عند  بجاذبية  يحظى  الذي  التبغ 
التي  الكبرية  املالية  العائدات  بسسب 
بيننا  عميل  تعاون  اىل  ووصلنا  يحّصلونها، 

وبني االمن العام لتثبيت ضبط املعابر.

عالقتها  عىل  الريجي  دور  يقترص  مل   ■
اطالق  عىل  عملتم  ملاذا  التبغ.  مزارع  مع 
املناطق  يف  املستدامة  التنمية  مشاريع 

الريفية؟
هذه  ايامنا  يف  الحديثة  االدارة  تقوم  ال   □
عىل انجاز املعامالت وتسيري االمور االدارية 
فحسب، بل تقوم ايضا عىل تطوير مستدام. 
عىل  الجودة  تحقيق  جزءين:  من  وتنطلق 
اساليب  تطوير  خالل  من  االدارة  مستوى 
وتحقيق  الروتيني،  العمل  وتغيري  العمل 
وانجاز  املنتجة  السلعة  حيث  من  جودة 
املزارعني  مع  املسار  هذا   اخذنا  العمل. 
تطورت  ولكنها  االخرية،  الستة  االعوام  يف 
ادراج  وتم  االخرية.  الثالثة  االعوام  كثريا يف 

التنمية املستدامة  العمل عرب مصلحة  هذا 
املوازنة.  يف  ثم  ومن  وقوننتها  الهيكلية  يف 
الريجي.  يف  الجودة  ملراقبة  مكتب  مثة 
من  عمل  برنامج  التنمية  مصلحة  وضعت 
خالل توزيعها االف االستامرات مع كل من 
يتعاون مع الريجي من املزارعني والرشكات 
من  بربنامج  حصيلتها  خرجت  والتجار. 
من  ووضعت  هرم  شكل  عىل  االولويات 
عاملة  مكافحة  مثل  اساسية  عنارص  ضمنه 
البيئة،  عىل  الحفاظ  اىل  والسعي  االطفال، 
ودعم  املرشوعة  غري  التجارة  مكافحة 
بها  نسري  ونحن  للمزارع،  انتاجية  مشاريع 
االطفال،  عاملة  مكافحة  صعيد  عىل  كلها. 
القطاع  مع  الورش  من  مجموعة  نظمنا 
تستهدف  وهي  عدة،  بلدات  يف  الخاص 
العمل   من  االطفال  ومنع  العائالت  تثبيت 
ملكافحة  برنامجا  ايضا  اطلقنا  التبغ.  يف 
جمعية  مع  ونتعاون  واملخدرات  االدمان 

"جاد" ومؤسسات اخرى. 

الريفية  البلدات  مساعدة  عن  ماذا   ■
وكيف تتم هذه العملية؟

القرى  لدعم  وسيلة  افضل  ان  وجدنا   □
زراعة  يف  منها  عائالت  تعمل  التي  الريفية 
البلدية  املجالس  مع  التعاون  هي  التبغ، 
مشاريعها.  باولويات  االخرية  تتقدم  حيث 
التنمية  مصلحة  يف  درسها  يتم  عندها 

نسري  لالولويات.  تبعا  عندنا  املستدامة 
عكار،  يف  مائية  اقنية  مشاريع  انجاز  يف 
وبناء قاعات اجتامعية وارشادية، وحدائق 
من  لدينا  مانع  ال  هنا  لالطفال.  ومالعب 
 184 السنة  هذه  حتى  نفذنا  املساعدة. 
مرشوعا يف بلدات الجنوب والبقاع وبعلبك 
وعكار تشمل عددا كبريا من املشاريع التي 
وجدنا يف تنفيذها الجدوى املطلوبة. قدمنا 
يف عدد من القرى سيارات اسعاف واخرى 
من  وعددا  النفايات  لجمع  مخصصة 
صهاريج املياه. تكمن الغاية من هذا العمل 
قراهم.  يف  االهايل  وتثبيت  الريف  دعم  يف 
كذلك قدمنا اىل املزارعني صيدليات زراعية 
منازلهم،  عن  واالدوية  املبيدات  لعزل 
يساعد  الرش.  من  واقية  البسة  اىل  اضافة 
االجتامعي  االمن  توفري  يف  املوضوع  هذا 
الذي يتالقى مع مهامت االمن العام لتوفري 
مقومات دعم االهايل. اختيار اولويات  تلك 

املشاريع يعود اىل الريجي وليس اىل نواب 
فيها.  املوجودة  السياسية  والقوى  املنطقة 
كذلك نساهم يف تقديم منح دراسية الوالد 
ونساعد  الجامعات،  يف  املتفوقني  املزارعني 
الثانوية  الشهادة  انهوا  الذين  الطالب  ايضا 
ويدخلون الجامعات. دعم ابن الريف امر 

مهم ال ميكن التغايض عنه.

املرأة  لدعم  مرشوع  برنامجكم  يف   ■
تعملون عىل تطبيقه ماذا يتضمن؟

 ،2019 العام  يف  تطبيقه  عىل  سنعمل   □
االعباء  لتخفيف  الريفية  املرأة  يدعم  وهو 
عنها. نرسل 30 مزارعا من االوائل كل سنة 
يف  تدريبية  دورات  يف  واليونان  تركيا  اىل 
هاتني الدولتني بغية اطالعهم عىل الوسائل 
يف  حاليا  نفكر  التبغ.  زراعة  يف  الحديثة 
هذه  ملثل  ليخضعن  مزارعات  نساء  ارسال 

الدورات.

■ اىل ماذا تطمحون بعد؟
مركز  اهم  الريجي  تكون  ان  اىل  نطمح   □
التبوغ، من حيث  رشق اوسطي يف صناعة 
النوعية وليس الحجم. اننا البلد الوحيد يف 
التبغ  اصناف  معظم  يصنع  الذي  املنطقة 
نوعية  عىل  اختبارات  اجريت  االجنبية. 
وحصلنا  العاملية،  املراكز  اهم  يف  انتاجنا 

عىل نتائج متقدمة. 

نفذنا 381 مشروعا
تنمويا في الجنوب

والبقاع والشمال

سنخصص في العام
املقبل يوما وطنيا 

التهريب ملكافحة 

بركة زراعية يف بلدة بشوات يف دير االحمر )بعلبك(.مزارعة تحمل "كبشا" من التبغ. مزارع تبغ.ملعب انشأته الريجي يف القليلة )صور(.
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مكتبة وطنية للسينما؟
والفنية  الفكرية  االنجازات  تراثها، وتؤرشف ذاكرتها، وتراكم  امة تحفظ  العظيمة هي  االمة 
والعلمية واالكادميية واملعرفية البنائها وبناتها، لالفراد واملجموعات. يف لبنان عندنا مكتبة وطنية 
لها تاريخ عريق، رغم املصاعب واالهامل والبريوقراطية، ورغم بعض املراحل القامتة املرتبطة 

بسنوات الحرب، وبذهنية املحسوبيات الذي يقيص اصحاب الجدارة املهنية احيانا. 
شهد العقد املايض يف لبنان مشاريع وقرارات ادارية ومبادرات رسمية، ودعم من دول صديقة 
من اجل انبعاث املكتبة الوطنية، واعادة تأسيسها بعد انتقالها اىل مقر جديد، ليس اال كلية 
الحقوق العريقة سابقا يف منطقة الصنائع يف بريوت. اليوم يفرتض ان املحفوظات صنفت ورممت 
ووضعت يف متناول الباحثات والباحثني، وان خطوات اجتيزت عىل طريق التحديث واالمتتة، ما 

يسمح باالستفادة من هذه الرثوة الحضارية املهولة التي متلكها املكتبة الوطنية يف لبنان.
لكن ماذا عن مرشوع السينامتيك، او املكتبة الوطنية السينامئية؟ 

حني نسمع فكتور سحاب يستعيد افالم العرص الذهبي، ال نستطيع اال ان نستعيد هذا السؤال... 
تلك "السينامتيك" رفع لواءها احد وزراء الثقافة النشيطني مطلع االلفية، بل وضع لبناتها االوىل، 
وهو الوزير السابق غسان سالمة. ثم رقد يف االدراج بعد محاوالت خجولة الطالقه، لعبت دورا 

مهام فيها السينامئية الراحلة رندا الشهال. 
مل نعد نسمع اليوم عن السينامتيك، وال نعرف مصري كنوزها ومحفوظاتها من االرشطة واالفالم 
التي تشّكل جزءا حيويا من ذاكرة لبنان الحديث، قبل االستقالل وبعده... هل رسقت كالعادة؟ 
هل ضاعت؟ هل تأكلها الرطوبة حيث تقبع يف احد املستودعات املجهولة يف قرص االونيسكو 
اخرى منها.  لنسخ  افالم قدمية ونادرة وال وجود  الثقافة؟ هناك عىل حد علمنا  او يف وزارة 
اين افالم الرائد االيطايل االصل جوردانو بيدويت )مثل "مغامرات الياس مربوك"( التي تعود اىل 
الثالثينات، واين افالم الخمسينات والستينات، بدءا باملخرج الرائد جورج نرص؟ اين افالم فريوز 
والرحابنة مثل "بنت الحارس" و"سفر برلك" وحتى الفيلم الذي حققه يوسف شاهني "بياع 
الخواتم"؟ وتكر العناوين وصوال اىل رواد السينام اللبنانية الجديدة مثل الراحلني رندا الشهال 
ومارون بغدادي وجوسلني صعب وبرهان علوية؟ اين كنوز استوديوهات عريقة مثل "بعلبك" 
و"هارون"؟ اخريا، اال تقتيض االصول ايداع نسخة من كل فيلم لبناين او يصور برخصة لبنانية 

ويف لبنان، قصريا ام طويال، روائيا ام تسجيليا، تجريبيا ام تجاريا، لدى محفوظات السينامتيك؟
علام ان السينامتيك، اذا اخذنا مناذج الدول الراقية، كفرنسا مثال، يجب ان تكون مؤسسة ثقافية 
االفالم وترميمها، وال  الوطنية. ال يقترص دورها عىل حفظ  الوطني واملكتبة  كربى كاملتحف 
حتى عىل حفظ السكريبتات والسيناريوهات واالرشيف، واملقاالت والدراسات والكتب ودفاتر 
التصوير، والصور وامللصقات... بل تلعب تلك املؤسسة دورا يف نرش هذا الرتاث واحيائه، من 
خالل عروض ومعارض وندوات ومهرجانات واصدارات ومواقع الكرتونية، بل صالة يومية متلكها، 
ومن خالل سياسة رعاية وتوجيه ودعم لنوادي السينام يف الجامعات واملعاهد والجمعيات 

االهلية يف كل املناطق اللبنانية.
اليوم هناك مؤسسات خاصة، وجمعيات اهلية، اخذت جزءا من دور الدولة يف حفظ ذاكرتنا 
البرصية ونرشها. وهي مبادرات تستحق التحية، نذكر منها جمعية "بريوت دي يس" التي بارشت 
العمل منذ سنوات عىل سينامتيك رقمية، تبدأ من قاعدة معلومات وبيانات، وتؤرشف وتحفظ 
ما تيرس من الوثائق واالعامل الكرتونيا، وتضعها بني يد الجمهور. اطلقت هذه "السينامتيك" 

االفرتاضية هذا العام يف سينام مرتوبوليس بعروض الفالم رندا الشهال.
لكن هذه املجموعات الخاصة، ال احد يعرف اي استمرارية سيكون لها عىل مر االجيال، ومن 
ميتلك محتوياتها ومن يصونها ويؤمن استمراريتها. املشاريع واملبادرات االهلية والخاصة يجب 

دعمها وتشجيعها. لكنها تبقى مرتبطة بافراد وظروف مرحلية. 
اما السينامتيك الوطنية، فهي ملكية عامة يف عهدة الدولة، ومتيض يف النمو والتجدد واالتساع، 

وتنتقل عىل مر االجيال والعصور. والعمل عليها اولوية وطنية. 
ترى هل تضعها وزارة الثقافة يف الحكومة الجديدة عىل قامئة االولويات؟

سمير مراد

نقطة على السطر عاشق الزمن السعيد يستعيد كنوزه 
سّحاب: السينما إحتضنت العصر الذهبي لألغنية العربية

ذاكرة الثقافة

ال يتعب الباحث واالكادميي واملؤرخ اللبناين فيكتور سّحاب من البحث والتنقيب 
يف كنوز وتاريخ املوسيقى العربية. بعد كتابيه االخريين عن صباح وزيك ناصيف، ها 
هو يطرق بابا جديدا يف البحث، آمال يف ان يكون فاتحة للعلامء واملؤرخني االخرين 

للتنقيب يف هذا املجال 

السينام  عىل  "اضواء  سّحاب  فيكتور  كتاب 
)"دار   "1960 ـ   1932 العربية،  الغنائية 
النوع،  لهذا  الذهبية  الحقبة  يعرض  نلسن"( 
من مرص مع محمد عبد الوهاب اىل لبنان مع 

صباح وفريوز. 
عن  حديث  يف  املؤرخ  التقت  العام"  "االمن 
املوسيقى العربية، وكيفية تطورها مع دخول 

السينام اليها.

عىل  "اضواء  كتاب  فكرة  جاءتك  كيف   ■
السينام الغنائية العربية، 1932 ـ 1960"؟

□ االمر اوال يعود اىل عشقي لهذا املوضوع. 
السينام.  اىل  تأخذنا  امي  كانت  صغري،  منذ 
اتذكر انه يف عام 1944 توفيت اسمهان. الحقا، 
اخذتنا امي ملشاهدة فيلم "غرام وانتقام" يف 
يافا، فرأيت اسمهان تغني ومتثل عىل الشاشة. 

فيه. منذ فرتة، وقعت عىل اطروحة ماجستري 
السينام  عن  الرشقاوي  املرصي جالل  الكاتب 
يف مرص من عام 1932 حتى عام 1960، لكنها 
ما  الغنائية.  وغري  الغنائية  االفالم  كل  ضمت 
فعلته انني استخلصت منها االفالم التي اعرف 
انها غنائية او تلك التي تشرتك يف متثيلها بعض 
هذا  كتايب  يضّمه  الذي  الجدول  املغنيات. 
يشتمل عىل 420 فيلام غنائيا هي عبارة عن 
الكتلة االساسية من اهم افالم الغناء العربية. 
يف لبنان الذي يأيت يف املرتبة الثانية بعد مرص 
من حيث كمية االفالم الغنائية، انجزت افالم 
حافظ  الحليم  وعبد  لصباح   1960 عام  بعد 
وافالم فريوز الثالثة. وقد اضفتها اىل الكتاب. 
مامثال،  جدوال  انجز  احد  ال  ان  شعرت  حني 
مني  طلب  عامني،  منذ  بنفيس.  بذلك  قمت 
املشاركة يف  العربية"  الوحدة  دراسات  "مركز 
مؤمتر يف االسكندرية. يومها، انجزت له دراسة 
هذا  يتضمنها  التي  املقدمة  اليوم  تشّكل 
اىل  الجداول،  مع  الدراسة  جمعت  الكتاب. 
جانب صور االفالم التي اخذتها من الصديق 
وانه  خصوصا  مشكورا،  جودة  ابو   عبودي 
وامللصقات،  الصور  من  هائال  مخزونا  ميلك 
يتمىش  كمن  مكتبه،  اروقة  يف  يتمىش   فمن 

مع التاريخ.

■ اخربنا عن عنوان الكتاب، كيف اخرتته؟
يف  كانت  العربية  الغنائية  السينام  طبعا،   □
مرص وخارج مرص. لكن للحقيقة، عرب رصدي 
ومحاورة  مونولوج  من  الغناء  اشكال  لتطوير 
اىل اوبريت يف السينام الغنائية، تبنّي ان اهم 
املحاوالت تركزت يف مرص. تلك النقطة االوىل. 
الغنائية  السينام  ان  فهي  الثانية،  النقطة  اما 
تحتاج اىل موسوعة من مجلدات عدة ضخمة 
انا ادرك هذا اليشء، وادرك  يك نوفيها حقها. 
انني ال ايف هذه السينام حقها بهذا الكتيب. 
لهذا السبب، جاء العنوان "اضواء عىل السينام 
الغنائية العربية"، يعني اضاءة من هنا وهناك 
لتشكيل فكرة عامة عن مسار هذه السينام، 

ماتت.  انها  تقولون  ملاذا  المي:  قلت  عندها 
انظري. مل افهم انها مجرد صورة فقط. خالصة 
القول انه منذ صغرنا تشّبعنا بهذا الرتاث وافالم 
وليىل  الهدى  ونور  كلثوم  وام  الوهاب  عبد 
يف  املاجستري  شهادة  عىل  مراد. حني حصلت 
املوسيقى العربية الحقا، وكانت اول ماجستري 
الفنون،  مجال  اللبنانية يف  الجامعة  تاريخ  يف 
التخصص  وقررت  االهتامم  هذا  عندي  منا 

وكيف  الغناء  اشكال  تطوير  لناحية  خصوصا 
تطورت من عرص سيد درويش وكامل الخلعي 
اىل عرص عبد الوهاب وام كلثوم اللذين بدأا 
كانت  البداية  املرصية، الن  الغنائية  بالسينام 
من مرص. هذه االضواء تعطي فكرة بسيطة، 
اىل  دعوة  هو  رأيي  يف  املتواضع  والكتاب 
املهتمني الصدار دراسات موسعة عن السينام 

الغنائية النها تستحق. 

■ كيف تطورت االشكال املوسيقية مع دخول 
السينام اليها؟

□ هناك اشكال موسيقية غنائية عربية ليست 
او  املوشح  مثل  للمرسح،  او  للسينام  مناسبة 
واملرسح  السينام  اليه  تحتاج  ما  اهم  الدور. 
الغنائيان هو املحاورة الغنائية التي نشأت يف 
الفيلم يف حاجة  فابطال  السينام،  ثم  املرسح 
اىل املحاورة. ملا كان فيلام غنائيا، كان طبيعيا 
النوع من  غنائية. وهذا  املحاورات  تكون  ان 
قبل  العريب  الغناء  يف  موجودا  يكن  مل  الغناء 
خالل  من  الينا  دخل  العرشين،  القرن  بداية 
هناك  ثم  الغنائية.  السينام  اىل  ومنه  املرسح 
غنايئ  مونولوج  اول  رصدت  وقد  املونولوج، 
او   1919 عامي  بني  درويش  لسيد  كان 
من  قلبي"  يا  تستاهل  "والله  بعنوان   1920
التي  االنواع  املونولوج من  احدى مرسحياته. 
فهذا  الغنائيان،  واملرسح  السينام  اليه  تحتاج 
يف   aria الـ  يسمى  مام  مستوحى  الشكل 
اغنية  عن  عبارة  والـ"اريا"  االيطالية.  االوبرا 
يصدم  حني  االيطالية،  االوبرا  سياق  ضمن 
بطل املرسحية، او يفرح، او يحدث له حدث 
جلل، يحتاج اىل بعض التأمل والوقوف منفردا 
ليخاطب نفسه، فتأيت هذه االغنية ليعرب فيها 
االغنية  هذه  تحتوي  ال  لذلك،  مشاعره.  عن 
رسدي.  طابع  ذات  النها  تتكرر،  مقاطع  عىل 
وهذا رضوري جدا يف سياق السينام الغنائية. 
العنرص.  هذا  اىل  تحتاج  الفيلم  قصة  فسياق 
الراقدون  "ايها  مونولوج  الوهاب  لعبد  مثال، 
تحت الرتاب" بعد ان متوت حبيبته يف فيلمه 
"دموع الحب" عام 1935. املونولوج واملحاورة 

اسسهام عبد الوهاب يف السينام الغنائية.

■ يعني ان عبد الوهاب هو الذي كان رائدا 
يف هذا املجال؟

املؤرخ املوسيقي فيكتور سّحاب. 

املونولوج واملحاورة 
اسسهما عبد الوهاب في 

الغنائية السينما 
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□ اجل، مل يسبقه اليه احد. مثال، يف فيلم 
 ،1933 سنة  الوهاب  لعبد  البيضاء"  "الوردة 
هناك سبعة مونولوجات. قبلها كان مونولوج 
سنة  قلبي"  يا  تستاهل  "والله  درويش  سيد 
1920. بني عامي 1926 و1927، بدأ التنافس 
بني عبد الوهاب ومحمد القصبجي عىل انتاج 
املونولوج، لكن يف غري سياق املرسح الغنايئ او 
السينام الغنائية، بل كان مجرد اغنيات عادية 
حان  حني  "بيضافون".  اسطوانات  يف  تصدر 
وقت السينام الغنائية، كان عبد الوهاب مركزا 

عىل املونولوج الغنايئ. 

فيلم  اول  صاحب  كان  الوهاب  عبد  هل   ■
غنايئ؟

من  والحانه  لنادرة،  كان  غنايئ  فيلم  اول   □
توقيع زكريا احمد وهو "انشودة الفؤاد" عام 
يف  التاريخي  تحقيقي  بحسب  لكن   .1932
الفيلم  هذا  ان  وجدت  الزمن،  تلك  صحافة 
الغنايئ  للفيلم  الحقيقي  باملعنى  ليس غنائيا 
مجرد  كانت  تضمنها  التي  االغنيات  الن 
اغنيات مستقلة ال عالقة لها بسياق القصة يف 
الفيلم، وقد الصقت به لشد املشاهد فقط. 
لذلك، ورغم انه سبق "الوردة البيضاء" لعبد 
الوهاب، اال انه ال يعّد فيلام غنائيا. حتى ان 
معتربة  يومها  انتقدته  اليوسف"  "روز  مجلة 
الفيلم.  عن  مختلف  سياق  يف  االغنيات  ان 
املحاورة  يف  البادئ  الوهاب  عبد  كان  ايضا، 
وهذه   ،)1939( وليىل"  "قيس  اوبريت  عرب 
االوبريت تعترب بداية االوبريتات واملحاورات 
كان  الوهاب  عبد  لذا،  الغنائية.  السينام  يف 
محمد  الحقا  وتبعه  النمط،  لهذه  املؤسس 
فوزي، وفريد االطرش، وعبد العزيز محمود، 
اوائل  يف  الحقا  الحليم  وعبد  محمود  وكارم 
"اليل  اوبريت  انجز  بعدها،  الخمسينات. 
يف  مراد  ليىل  غنتها  التي  قلبي"  عىل  يقدر 
لفريد  يسّجل  لكن   .1948 عام  "عنرب"  فيلم 
اوبريتات  انتج  فنان  اكرث  انه  ايضا  االطرش 
اوبريتات  تسع  مبعدل  الغنائية،  افالمه  يف 
وليىل"  "قيس  اوبريت  لكن  افالم.  مثانية  يف 
يغلب  التي  االخرى  االوبريتات  عن  تختلف 
عليها طابع فكاهي مرح بينام اوبريت "قيس 
اوبرايل النها جدية مثل  وليىل" ذات مسمع 

اعامل االوبرا. 

■ يعترب بعضهم ان عالقة خاصة تربطك بعبد 
الوهاب؟

□ بعضهم يأخذون علينا حبنا لعبد الوهاب، 
دراسة  يف  تعّمقت  اذا  انه  الحقيقة  لكن 
واشكالها  االغنية  تطور  وتاريخ  التاريخ 
بعبد  اعجابا  ستزداد  االوركسرتايل،  والتوزيع 
سنة  امل"  "ماليش  اغنية  يف  مثال،  الوهاب. 
1949، يظهر فيها انور منيس يف عزف مبدع 
فعال، وهذا سببه ان عبد الوهاب كان متطلبا 
املوسيقي  تأليفه  يف  يتقدم  وكان  الحانه،  يف 
يجتهدوا  ان  العازفني  عىل  يفرض  تقدما 
اخرين  يظهر مع  العزف. وهذا مل  ويحسنوا 

كام ظهر مع عبد الوهاب. 

عبد  اىل  الفضل  يعود  ماذا  يف  رأيك،  يف   ■
الوهاب؟

خطري.  مغن  انه  كام  ملحن،  اهم  هو   □
حني  والتلفزيونات  فاالذاعات  ويالالسف، 
كلثوم،  وام  الوهاب  عبد  اعامل  اليوم  تبث 
فانها تلجأ فقط اىل الجزء االخري من حياتهام 
الفنية، يف حني ان اعظم غناء ام كلثوم مثال، 
كذلك  املايض.  القرن  من  الثالثينات  يف  كان 

االمر بالنسبة اىل عبد الوهاب. كانا يتمتعان 
وكذلك،  الغناء.  يف  خارقة  ومقدرة  برباعة 
تطوير  يف  الفضل  الوهاب  عبد  اىل  يعود 

الغناء العريب. 

■ هل هذا بسبب تأثره باملوسيقى الغربية؟
□ عبد الوهاب يف رأيي يجسد صيغة تربوية 
يف  ترعرع  مقرئ،  شيخ  ابن  فهو  منوذجية. 
تربة التجويد القرآين والتواشيح، واطلع عىل 
شخصيته  اكتملت  بعدما  الغربية  املوسيقى 
العربية االسالمية االصيلة. اطالعه عىل فنون 
الغرب مل يشكل خطرا عليه، بل عىل العكس، 
الفنان  شخصية  تكون  ال  عندما  انه  حني  يف 
مكتملة حضاريا وثقافيا، ويطلع عىل ثقافات 
التغريب.  يف  الخطر  يكمن  هنا  االخرين، 
لكن  الغربية،  باملوسيقى  تأثر  الوهاب  عبد 
انه  اغنياته كانت ذات طابع عريب رغم  كل 
ادخل الكونرتباص والتشيللو والبيانو يف اغنية 

"الصبا والجامل".

■ ماذا عن نجوم ونجامت هذه االفالم؟
يف  الوهاب  عبد  لتحدي  استجاب  من  اول   □

ام  البيضاء" سنة 1933، كانت  "الوردة  فيلمه 
ام  شاركت   .)1935( "وداد"  فيلم  يف  كلثوم 
كلثوم يف مثانية افالم بدأتها بفيلم "وداد" ثم 
ختمت اخر فيلم سنة 1948. كل هذه االمور 
واردة يف الكتاب. عىل اي حال، ال بد من االشارة 
اىل انني ضمنت الكتاب جداول تفصيلية بافالم 
عبد الوهاب، وام كلثوم، ونور الهدى، وصباح 

التي خصصت لها جدولني، االول باالفالم التي 
شاركت فيها قبل عام 1960، واخر باالفالم التي 
شاركت فيها بعد الستني، وكذلك االمر بالنسبة 
مل  ويالالسف،  وفريوز.  الحليم،  عبد  افالم  اىل 
اضع جدوال بافالم وديع الصايف الخمسة، لكن 
اعامله ال تعد سينام غنائية، النها كانت مجرد 

اغنية يف فيلم ليس اال.

■ مل نتحدث عن تقسيم الكتاب؟
اىل  املرسح  "من  دراسة  بدأت  بداية،   □
السينام" وكيف انتقل الغناء العريب من املرسح 
اىل السينام، وكيف افادت االخرية من املرسح، 
ومنرية  الريحاين،  نجيب  اعامل  من  خصوصا 
درويش  كان سيد  التي  واملرسحيات  املهدية، 
يشارك فيها تلحينا، وكامل الخلعي، وابراهيم 
فوزي وغريهم ممن اشتغل يف املرسح الغنايئ. 
اشكال  تطور  كيفية  يف  اتوغل  ذلك،  بعد 
هذه  يف  االوبريت  ثم  املونولوج  ثم  املحاورة 
رسيعا  عرضا  اقدم  الدراسة،  اخر  يف  االفالم. 
يف  الغنائية  السينام  طورتها  التي  للعنارص 
التوزيع االوركسرتايل. وينتهي الكتاب بجداول 

االفالم.

العربية،  الغنائية  ■ تخلص اىل نهاية السينام 
ملاذا يف رأيك؟

السبب،  عن  خلدون  ابن  تسأل  ان  يجب   □
ثم دخلت  كانت يف صعود،  امة  انا. هذه  ال 
اليوم يف افول. هناك محاوالت جدية للنهوض 
من جديد، لكن هل ستنجح؟ املستقبل يجيب 
حضارية  صدمة  نتلقى  نحن  االن،  ذلك.  عن 
خطرية، هي صدمة العلوم واالدوات الرقمية، 
وال نعرف اىل ماذا ستنتهي بنا. هذا يعد تحديا 
التحدي  هذا  سنستجيب  فهل  الينا،  بالنسبة 
الجواب.  املك  ال  فاعلني؟  ننهص ونصبح  بان 
تهبط  اجيال  ثالثة  انه كل  يقول  ابن خلدون 
جديدة  عصبية  اىل  االمر  ويحتاج  العصبية 

للنهوض من جديد.

■ ما هي مشاريعك الجديدة؟
درويش  سيد  عن  اجريتها  دراسة   □
وستصدر قريبا يف كتاب. اشتغلت فيها عىل 
الصحافة  خالل  من  درويش  سيد  يوميات 
 .1923 عام  حتى  العرص  ذلك  يف  املرصية 
عرض  اول  بااليام  اضبط  ان  استطعت  لذا، 
اذ  الثالثني.  مرسحياته  من  مرسحية  لكل 
اكتشفت انه انجز ثالثني مرسحية وليس 23 
يذكرها  مل  هناك مرسحيات  شائع.  هو  كام 
عرضها  يوم  اكتشفت  كام  بتاتا.  املؤرخون 
نلسن"  "دار  عن  سيصدر  كله  وهذا  االول. 

مزّودا جداول االعامل.
س. م.

اول مونولوج غنائي كان 
لسيد درويش بعنوان 

"والله تستاهل يا قلبي"

تأثر عبد الوهاب 
الغربية، لكن  باملوسيقى 

كل اغنياته ذات طابع عربي

ملصق فيلم "فاطمة" ألم كلثوم.غالف الكتاب.

محمد عبدالوهاب وفايزة احمد.

ملصق فيلم "سفر برلك" لفريوز.
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أسعد قّطان مستعيدًا اإلرث الرحباني 
عاصي ومنصور وفيروز… "نواطير" الزمن الخالد

كتاب الشهر

الغيم ـ مطالت دراسية عىل ارث  خمس دراسات يضمها كتاب "عن جبال يف 
االخوين رحباين وفريوز". رحلة متأنية تحمل توقيع اسعد قطان، وتشّكل اضافة 
يحلل  ومنصور.  لعايص  الفريدة  الرتكة  عن  صدرت  التي  الدراسات  اىل  مهمة 
اشكالية  االرث من زوايا محددة، ويتوقف عند مواضيع  اللبناين هذا  الباحث 

يف هذا النتاج الغني واملتنوع 

ال يّدعي الباحث والربوفسور اسعد قطان بانه 
يقدم مؤلفا شامال عن مرشوع االخوين عايص 
ـ  الغيم  يف  جبال  "عن  يف  الرحباين  ومنصور 
رحباين  االخوين  ارث  عىل  دراسية  مطالت 
نارشون"(.  ـ  للعلوم  العربية  )"الدار  وفريوز" 
لكن الدراسات الخمس التي يتالف منها هذا 
الكتاب تشتغل عىل االحاطة بحثا وتحليال يف 
االخوان  بناه  الذي  الرصح  يف  اساسية  اركان 
يف  جبال  "عن  من  عنوانه  مستعريا  رحباين، 
الغيم" التي انشدتها فريوز عام 1959، ضمن 
دمشق  "معرض  يف  العلنية  حفالتها  اوىل 

الدويل". 
العنوان ميكن ان يحيل ايضا اىل ما قاله الشاعر 
السوري الراحل نزار قباين يف عايص، بعد عام 
عىل رحيله، بانه سيكون "اعىل واهم جبل يف 

اطلس لبنان".
يف  الالهوت  استاذ  قطان  اسعد  ان  صحيح 
جامعة مونسرت يف املانيا، اال ان باعه يف الثقافة 
رحباين،  االخوين  مرشوع  خصوصا  والفن، 
التسعينات. عىل  االول من  النصف  اىل  يعود 
عددا  نرش  الشباب"،  "نهار  ملحق  صفحات 
التي تغوص يف االرث  القصرية  الدراسات  من 
بالرحبانيني وفريوز،  الخاص  املوسيقي واالديب 
والحقا يف مجالت ادبية وعلمية عدة. ها هو 
اليوم يستعيد بعضها يف صيغة معدلة منقحة، 
من  عليها  حفاظا  كتاب  دفتي  بني  يضمها 

االندثار. 
تعكف هذه الدراسات الخمس عىل جوانب 
االديب  الرحباين  االخوين  انتاج  من  عدة 
التي  املرسحية  االعامل  فيه  مبا  واملوسيقي، 
ان  اختار  الباحث  لكن  لفريوز.  وضعت 
املسترشقة  كتاب  يف  مبطالعة  الكتاب  يفتتح 

ارث  يف  مراجع  يعتربون  الذين  االختصاصيني 
االخوين رحباين عىل رأسهم الناقد الراحل نزار 
مروة الذي يعّد اهم النَقاد املوسيقيني العرب 
املعارصين، وفيكتور سحاب، وفواز طرابليس، 

ومحمود زيباوي... 
يف  واملهمة  املتفردة  املحطات  احدى  لعل 
من  بيبقى  "شو  فصل  هو  الكتاب  صفحات 
رحباين  االخوين  اعامل  يف  الزمن  الرواية؟ 
عالقة  هنا  الباحث  يرصد   .")1972 ـ   1951(
االغنية الرحبانية بالزمن. يرى قطان ان عنرص 
يف  الرحابنة  اغنيات  يف  هامشيا  كان  الزمن 
النصف االول من الخمسينات. يف تلك الفرتة 
تركز عملهام عىل االغاين الراقصة واعادة انتاج 
الفولكلور والقصائد. يبدأ هذا الفصل باغنية 
انها "حلوة  الرحابنة.  شبه منسية يف ريربتوار 
املوطن" التي سجلها االخوان وفريوز مع كارم 
القاهرة  زيارتهم  خالل   1955 عام  محمود 

بعيد زواج عايص وفريوز. 
هذه  يف  ايجابيا  يبدو  الزمن  ان  املؤلف  يرى 
االيقاعات  حيث  من  تستبق،  "التي  االغنية 
الذي  االندلسيات  منط  العزف،  وتقنيات 
بدءا بظهور فريوز عام 1960  سيفرض نفسه 
من  فريدا  جزءا  الدويل،  دمشق  معرض  يف 

االنتاج الرحباين". 
للداللة عىل ذلك، يحلل بيتا يف االغنية هو:

"كرُبت هند، فانجيل يا سام بالحنان
كربت هند فاخجيل يا رىب البيلسان". 

ان  معتربا  البيت،  هذا  عند  املؤلف  يتوقف 
مرور الوقت يبدو امرا سعيدا يف االغنية، النه 
اجمل  وتتألق وتصبح  تكرب  ان  لهند  سيسمح 
تلك  قصائد  من  بعدد  ايضا  يستشهد  وابهى. 
الحقبة حيث تغلب املقاربة االيجابية للزمن 
بالدي"،  مروج  و"يا  سامؤك"،  "وطني  مثل 
الزمن  يبتلع  الوطن  جامل  "يكاد  حيث 
مبرور  تتأثر  ال  ازلية  الجامل  فصورة  وميحوه، 
تنشده  الذي  الوطن  زمن  ان  يرى  الوقت". 
هذه القصائد هو زمن الطبيعة يف تألقها اي 

الربيع والصيف: 

متخذا جملة من االغنيات والقصائد الرحبانية 
بعد  اعاله.  املذكورة  املقاربة  وفق  ليحللها 
االبحار يف خصائص الجملة اللحنية والشعرية 
قطان  يخصص  حدة،  عىل  كال  االخوين  عند 
مرسح  يف  والشعب  والحاكم  "القائد  لـ  فصال 
االخوين رحباين )1962 ـ 1972(، مستهال بانه 
القمر"  "جرس  مرسحية  يف  املشايخ  شيخ  منذ 
الخواتم"  "بياع  يف  باملختار  مرورا   )1962(
يف  سيلينا  ملك  داجور  اىل  وصوال   ،)1964(
"هالة وامللك" )1967(، تحرض شخصية القائد 
بكثافة،  املرسحية  رحباين  االخوين  اعامل  يف 

وتسبغ عليها بعدا سياسيا ال ريب فيه. 
بعد وضع املرسحيات املختلفة تحت مجهره 
واشباعها تحليال، يخلص قطان اىل ان ال خط 
اشكالية  االخوين  معالجة  يف  تصاعديا  بيانيا 
منذ  اعاملهام  والقائد يف  الشعب  بني  العالقة 
"هالة وامللك" اىل "ناطورة املفاتيح" )1972(، 
دائري"،  بـ"منوذج  وصفه  ما  هناك  ان  بل 
ذاتها  الفكرة  يتناوالن  االخوين  ان  مبعنى 
مختلفة.  سياقات  ووفق  مختلفة  زوايا  من 
يبحثان  الصوان"  "جبال  يف  نجدهام  فـ"فيام 
يف تأصيل الوعي السيايس لدى افراد الشعب 
الحق  القامئة عىل  القائد  انظومة  عرب تخطي 
الورايث، نراهام يتخليان يف "يعيش يعيش" عن 
ويستنجدان  النوع،  هذا  من  احالم  طوباوية 
الحكام  بني  االنقسام  يكرّس  جغرايف  بنموذج 

واملحكومني". 
لعل الثابت يف هذه االعامل بحسب قطان ان 
عليه  يهيمن  ذكوري  مبدأ  بني  رصاعا  "هناك 
وآخر  البائدة،  الذهنيات  وضغط  الطغيان 
انثوي نبوّي غالبا ما يعرّب عنه الحضور الفريوزي 
من  االنتقال  عىل  وقدرته  ايحائيته  يف  املبدع 
الثورة.  اىل  الوداعة  ومن  الغضب،  اىل  الهدوء 
بان  يتزعزع  ال  رحباين  اميان  ايضا  هذا  كل  يف 
القادة  القيمة الكربى، وبان مجد  االنسان هو 
والحكام ال قيمة له ما مل تتحول تيجان امُللك 

اىل لعب يف ايدي االطفال". 
تصدر  التي  االعامل  غزارة  رغم  املحصلة،  يف 
تركه  الذي  العظيم  االرث  عن  سنة  كل 
الغيم"  يف  جبال  "عن  كتاب  يبقى  الرحابنة، 
محاولة جادة ورصينة يف دراسة بعض اعامل 
والخروج بخالصات طازجة ومهمة  االخوين، 

واشكالية يف مواضع كثرية.

غالف الكتاب. 

واالخوان  "فريوز  فايرنيش  اينيس  االملانية 
رحباين: املوسيقى والحداثة واالمة يف لبنان" 
)"دار ارغون"/ املانيا ـ 2006(. اختيار كتاب 
فايرنيش ينبع من انه "يرسم االطار التاريخي 
والثقايف العامل االخوين الفريوزية، ما يجعل 

مطالعته تتخذ طابع مقدمة ال بد منها". 
نعرف  حني  االختيار  هذا  اهمية  تزداد 
املجتمعية  السياقات  يتحرى  الكتاب  ان 
الرحبانية،  بالظاهرة  املحيطة  والسياسية 
خلفية  عىل  ويحللها  الظاهرة  هذه  ويوثق 
مع  واملجتمعي،  والسيايس  الثقايف  املشهد 
يستعيد  كام  الخمسينات.  حقبة  عىل  الرتكيز 
الفريوزي،  لليربتوار  املوسيقية  املعامل  ابرز 
وانتقال  الهجرة  مثل  عوامل  ابراز  محاوال 
االهلية.  والحرب  املدينة،  اىل  الريف  ابناء 
بالتاريخ  ييضء عىل هذه الظاهرة يف عالقتها 
الوعي  تشّكل  وآليات  السياسية  والظروف 
الدراسات،  باقي  اما  بزوغه.  زمن  يف  القومي 
اعامل  يف  الزمن  مفهوم  بحث  عىل  فرتكزت 
الفصل  يتيح  معريف  مفتاح  وتقديم  االخوين، 
لحنه عايص  ما  ومتييز  االخوين،  انتاجات  بني 
القصائد  عىل  الرتكيز  عرب  منصور،  لحنه  عام 

الفريوزية. 
يشدد املؤلف هنا عىل ان محاولة التمييز بني 
"هدفا  لتخدم  تأيت  امنا  ومنصور  الحان عايص 
علميا معرفيا" يف الدرجة االوىل ال الفصل بني 

االخوين. 
اما البحث الرابع، فييضء عىل اشكالية القائد 
والحاكم من زاوية عالقتهام بالشعب يف اعامل 
االخوين املرسحية. يأيت البحث االخري ليشّكل 
قراءة تحليلية يف مرسحية "املحطة" )1973(. 
من  بعدد  كتابه  يف  املؤلف  يستعني  بالطبع، 

"فوق الرىب تزهو كرومك بالندى 
وعىل الوهاد بواسق االفنان 

تختال تحت الشمس مزدهر املنى
حلام ميوج عىل رؤى الوديان" )وطني سامؤك(. 
الزمن  مقاربة  يف  التفاؤيل  الطابع  هذا  ان  اال 
تسجيل  مع   1962 عام  من  بدءا  سيتغري 
بعنوان  تلفزيونيا  عمال  الرحباين  الثالوث 
البرشي  الوجود  بان  نشعر  هنا،  "االسوارة". 
يف  يؤدي  الذي  الزمن  لجريان  خاضعا  صار 
املؤلف.  بحسب  االنسان  اندثار  اىل  النهاية 
يتوقف  العمل،  ذلك  واغنيات  حوارات  من 
وصار  الختيار،  ورسّب  الشمس،  "غابت  عند 
رصد  عال،  شعري  بحس  عالحيط صورة".  يف 
االخوان مرور الوقت عىل االنسان حتى لحظة 
يف  االكرب  التحّول  لكن  الوجود.  من  اختفائه 
النظرة اىل الزمن ستفتتحها مرسحية "دواليب 
الراحلة صباح  التي قدمها االخوان مع  الهوا" 
يف   .1965 عام  بعلبك"  "مهرجانات  اطار  يف 
هذا العمل، ستتجىل نظرة االخوين اىل الزمن 
وزوال  الوجود  هشاشة  عن  مسؤوال  بوصفه 
الثاين  النصف  يف  قطان.  يوضح  كام  االنسان، 
سيتعزز  السبعينات،  واوائل  الستينات  من 
الناتجة  البرشي  الوجود  مبعطوبية  الشعور 
لعل  الرحبانيني.  اعامل  يف  الزمن  جريان  عن 
ابلغ قصيدة عن هذا االحساس يوردها قطان 
هي "يا بيتا لنا" الذي يرجح املؤلف ان منصور 

كتبها. مام جاء فيها: 
"صاح يب عند الرىب
 يف املمر االخرض 
بلبل ملء الصبا 
هاتفا ال تكربي 
كلهم قد كربوا 

اهلنا والزهر 
وانا يف هدب من اهوى

 سنونو تعرب". 
يرى قطان ان مرسحية "املحطة" )1973( تشكل 
الرحباين، ال  الفكري  املرشوع  "ذروة  ما  مبعنى 
عايص  اصابة  مبارشة  سبقت  كونها  حيث  من 
بنزف يف الدماغ، او من حيث محمولها الرمزي 
الكثيف  تعبريها  حيث  من  ايضا  يل  فحسب، 
يف  ودورانه  االنساين  الزمن  افق  انسداد  عن 
حلقة مفرغة". طبعا، هذه املرسحية سيفرد لها 
قطان الحقا فصال كامال، مقدما قراءة تحليلية 

معمقة ملختلف طروحاتها وزواياها. 
من الفصول االشكالية ايضا هو ذاك املخصص 
منصور  لحنه  ما  فصل  تحاول  بحثية  لعملية 
فعال، خصوصا  مهمة عسرية  عايص.  لحنه  وما 
وان االخوين ظاّل طيلة مسريتهام اشبه باقنوم 
تقاطع  عملية  اىل  قطان  يستند  هنا،  بضلعني. 
دراسات  بينها  )من  ودراسات  شهادات  بني 
لفيكتور سحاب وشهادات ملقربني من االخوين 
تحليله  جانب  اىل  الرحباين(  زياد  رأسهم  عىل 
الشخيص، ليخلص اىل انه يف التلحني املوسيقي، 
اجواء  اىل  عايص  من  ميال  اكرث  منصور  كان 
كان  فيام  الكالسيكية،  االوروبية  املوسيقى 

عايص مياال اىل طبيعة املوسيقى العربية. 
يستشهد  الرحبانية،  بالقصائد  يتعلق  ما  يف 
بعنوان  حلقة  يف  مروة  نزار  بالراحل  قطان 
"طريق النحل" بثت عىل اثري "صوت الشعب" 
عام 1987. يف تلك الحلقة، قال مروة انه "يف 
الشعر الرحباين، ارتبط عايص بالشعر العامي 
املتصل بجذور فولكلورية او ملعات تشبيهية. 
كام نستطيع ان نؤكد ان عايص كتب معظم 
واالسكتشات  املرسح  يف  الفكاهية  الحوارات 
الرحبانية. لعايص القدرة عىل كتابة القصيدة 
وقتا  لها  كرّس  منصور  ان  اال  الفصحى، 
االطالع  يف  وقته  من  الكثري  واعطاها  اكرث 

واملناقشات والتجربة".
يتوقف قطان يف هذا الفصل عند حيز تطبيقي، 
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عرب  سافر  كيف  سيخربنا  كاتبا.  يصبح  بأن  يحلم  طويل،  بشعر  شاباً 
الحرية  عن  وبحثا  الربازيلية  العسكرية  الدكتاتورية  من  هربا  العامل 

والروحانية.

ابرز  من   )1960( مجدالين  يعترب رشيف   ■
الذين  الفرنكوفونيني  اللبنانيني  الكتاب 
وتحوالته  مبطباته  لبنان  تاريخ  يستدعون 
"فيال  روايته  الرسدية.  مناخاته  اىل  العنيفة 
فازت  بالفرنسية،  صدرت  التي  النساء" 
بجائزة "جان جيونو" العريقة للعام 2015. 
عن  الضاد  لغة  اىل  الرواية  انتقلت  اخريا، 
تاريخنا  لتستدعي  نوفل"،  هاشيت  "دار 
رجل  لدى  يعمل  سائق  خالل  من  الدموي 
لرتاجيديا  مرآة  تشّكل  التي  بارساره،  له  يبوح  لبنان  يف  لبناين  اعامل 
بلد مزقته النزاعات االهلية والطائفية. ضمن هذا االطار، مير الكاتب 
متوقفا  وتقاليده،  وعاداته  وتركيبته،  اللبناين،  املجتمع  طبيعة  عىل 
عند العوامل التي ساهمت يف ازدهاره االقتصادي يف احدى الحقبات، 
قبل ان تأيت الحرب االهلية لتبتلع كل يشء. انها رواية لتاريخ لبنان 

الحديث باسلوب رسدي. 

االبداعي  حالحل  فرح  هنا  نتاج  يتنوع   ■
البرتون  ابنة  والرواية.  والقصة  الشعر  بني 
اآلن  حتى  اصدرت  االمارات،  يف  املقيمة 
والشعر  القصة  بني  تنّوعت  اعامل  عرشة 
اصدرت  التي  الفارايب"  "دار  والرواية.  عن 
لها اربع روايات يف السابق، ها هي تطرح 
مناخات  يف  تدور  التي  "جميلة"  روايتها 
القرية ومبادئها وقيمها عىل رأسها التمسك 

باالرض والذود عنها يف وجه الغزو.

الدين )1942(  ينتمي محمد عيل شمس   ■
اىل شعراء جبل عامل. بدأ مسريته االبداعية 
باكرا ليحجز مكانته يف طليعة شعراء الحداثة 
يف العامل العريب منذ العام 1973 حتى اآلن.  
مجموعة  يصدر  هو  ها  ديوانا،   23 بعد 
الزبد"  عىل  "كريس  بعنوان  جديدة  شعرية 
اىل  ينقسم   الذي  الديوان  اآلداب"(.  )"دار 
و"تسع  الكورس"  "اغاين  هي  محاور  ثالثة 
الجميل"،  اىل  و"مقاطع  حافظ"  اىل  قصائد 
كناية عن حواريات يقيمها شمس الدين مع شعراء من تراثنا الشعري 
الراحل  كالشاعر  معارصة  وجوه  جانب  اىل  القيس،  كامرئ  واالبداعي 

جوزف حرب، اضافة اىل تيامت فلسفية ووجودية تطبع العمل. 

واجهة املكتبات

ليس   )2018 ـ   1942( هوكينغ  ستيفن   ■
من  اشهر  صار  اذ  العريب،  العامل  عىل  غريبا 
يف  املشاركة  رفضه  اعلن  حني  علم  عىل  نار 
تنديدا   2013 عام  ارسائيل  يف  اقيم  مؤمتر 
وتضامنا  الوحشية  العربي  الكيان  بسياسة 
مع القضية الفلسطينية. اعترب هذا الربيطاين 
وعلم  النظرية  الفيزياء  علامء  ابرز  من 
انتقلت  وقد  العامل،  مستوى  عىل  الكون 
الكبرية  الشاشة  اىل  والفريدة  الفذة  سريته 
مرات عدة. اليوم، تطرح "دار التنوير" سريته بالعربية تحت عنوان 
الجندي(.  محمد  )ترجمة  الذاتية"  سرييت  موجز  هوكينغ:  "ستيفن 
رحلة يف عقل فذ وميضء وخالق وشخصية اعتربت قدوة يف التحدي 
اىل  التدريجي.  بالشلل  اصابته  مع  املرض، خصوصا  ومقاومة  والصرب 
جانب اهتامماته العلمية، كان شخصا ملتزما ومناضال، دعا اىل السالم 
لواء  وحمل  العراق،  عىل  الحرب  ضد  تظاهرات  يف  وشارك  العاملي 

املعذبة. الطفولة 

■ حواىل 500 امرأة اوروبية اخرتن اللحاق 
هذه  فهم  تىل  السبيل  ما  بـ"داعش". 
اوروبا؟  يف  عرفته  الذي  واالتساع  الظاهرة 
وما هي دوافع هؤالء الشابات بل الفتيات 
كتاب  اسئلة يجيب عنها  احيانا؟  الصغريات 
)"دار  داعش؟"  اخرتن  ملاذا  النساء:  "جهاد 
بن  فتحي  التونيس  للمفكرين  الساقي"( 
عرب  خرسوخاور.   فرهاد  وااليراين  سالمة 
ُيقّدم  تحليلية،  ونفسية  اجتامعية  مقاربتني 
هذا الكتاب تحليالت مستندة اىل معايري موضوعية، كالسن والطبقة 
ويسّلط  اسالمية.  ثقافة  اىل  واالنتامء  االقامة  ومكان  االجتامعية 
القمعي  النظام  اىل هذا  االنتساب  الذاتية وراء  البواعث  الضوء عىل 
يف  لكنه  املرأة،  تحّرر  مكتسبات  الشابات  عىل  ينكر  الذي  والعنيف 
ملقاتل  كزوجة  بالوجود،  شعوٍر  هيئة  عىل  خالصا  مينحهن  املقابل 

منذور للموت، او أم لـ"اشبال" منذورين للمعركة.

كويلو  باولو  الربازييل  الكاتب  شّكل   ■
االديب  املشهد  يف  خاصة  حالة   )1947(
العاملي، اذ حققت رواياته مبيعات قياسية 
بفضل  كلها،  املعمورة  لغات  اىل  وترجمت 
التي  والوجود  العيش  وبساطة  سهولتها 
 )2018( "هيبي"  االخرية  روايته  بها.  تبرّش 
رسعان ما ترجمت اىل العربية وصدرت عن 
"رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش". يف هذا 
كان  حني  سريته،  كويلو  لنا  يروي  العمل، 
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مل يشهد لبنان منذ مدة طويلة التفاتة واحدة نحو املرأة املعّنفة، عىل اختالف 
ابواب  انسداد  كانسان.  مكانتها  اليها  لتعيد  مجتمعنا،  يف  التعنيف  مصادر 
جمعية  تأسيس  اىل  املارونية  ابرشية رصبا  يف  الرهبان  دفع  حينها،  الجمعيات، 
واملنبوذة،  املعّنفة  املرأة  يأوي  كمكان  املعّنفات  لعالج  ومرتا"  مريم  "جامعة 

يصالحها مع ماضيها وجراحها قبل بناء حياة جديدة 

"جماعة مريم ومرتا" تعالج النساء املعنَّفات:
مصالحة املرأة مع جراحها

تربية

بدأ املسؤولون يف جمعية "جامعة مريم ومرتا" 
املجال  يف  خربة  اي  دون  من  املعّنفات  لعالج 
الذي اختاروه، رسالة اىل االنسان. فانضم اليهم 
اختصاصيون يعملون حاليا عىل مدى 24 ساعة. 
مع السنوات العرشين من عمر هذه الجمعية، 
مل يتضاءل عدد املعّنفات اللوايت لجأن اليها، بل 

ازداد من 20 امرأة اىل 70 يف الوقت الحارض.
اهمية العالج يف هذه الجمعية هو يف استعادة 
محورها  ذاتية،  مراجعة  بعد  نفسها  املرأة 
وكيف  اصابت  ومباذا  اخطأت  اين  االسئلة: 
تصحح مسريتها؟. هذه املساءلة هي التي تنقذ 
املرأة من اثار التعنيف النفيس قبل الجسدي. 
اىل  لجوئها  يف  امرأة  لكل  متاحة  الفرصة  اذا 

يف  النظر  العادة  عامني  مدى  عىل  الجمعية 
وضعها ككل، اي ماذا بعد هذه الجامعة، اين 
ستكون وماذا ستفعل، واي مهنة ستختار، واي 

اسلوب تربوي ستتبعه مع اوالدها؟
رئيس  يتحدث  العام"،  "االمن  مع  حوار  يف 

جمعية "جامعة مريم ومرتا" لعالج املعنَّفات 
االب عبده ابوخليل عن تجربة الجمعية، وكيف 

تتوىل معالجة النساء املعنَّفات واملنبوذات.

■ متى تأسست جمعية "جامعة مريم ومرتا" 
حادثة  تأسيسها  وراء  وهل  املعنَّفات  لعالج 

معينة؟
يف   ،1998 عام  القضية  بهذه  اهتاممنا  بدأ   □
تلك  الكهنوتية، حيث واجهنا يف  بداية دعويت 
الفرتة حاالت صعبة لنساء معّنفات. كان اولها 
حادثة حصلت مع ام معّنفة طردت من بيتها، 
الحامية خصوصا يف  الرعية طالبة  اىل  فلجأت 
اثناء الليل كونها مالحقة قانونيا ومهددة، فلم 
ايضا.  االديرة  حتى  وال  جمعية  اي  تستقبلها 
الذي  القرىب  الثانية كان بطلها سفاح  الحادثة 
ادت افعاله املشينة اىل هرب الفتاة من بيتها 
اتصاالت  آنذاك  اجرينا  الرعية.  اىل  ولجوئها 
نجد  فلم  الفتاة،  هذه  اليواء  عدة  بجمعيات 
تجاوبا من قبلها، االمر الذي دفعني اىل توفري 
قصرية،  فرتة  بعد  الرعية.  يف  ملنامتها  مكان 
سابقاتها،  من  صعوبة  اكرث  مشكلة  واجهنا 
تخترص وضعا قانونيا صعبا ألم معّنفة يرافقها 
اطفالها الثالثة، فاصطدمنا باملشكلة نفسها بعد 
اتصاالت قام بها املطران غي نجيم الذي كان 
حينها اسقفا البرشية رصبا املارونية. نتيجة ما 
واجهناه عام 1998 من ابواب مغلقة يف وجهنا، 
انطلقت فكرة تأسيس جمعية "جامعة مريم 
ومرتا" لعالج املعّنفات يف وقت كانت جمعية 
الراعي الصالح قد بدأت تهتم بفتيات الشوارع 
املعرضات لالنحراف. عدا ذلك ال وجود حينها 
النساء  تستقبل  لبنان  يف  واحدة  لجمعية 
املعّنفات واملنبوذات. لجأنا اىل الصالة، وشكلنا 
نواة جامعة صغرية دأبت عىل التفكري من اجل 
وضع نظام داخيل للجمعية. حصلنا عىل العلم 
والخرب عام 1999، وبدأنا العمل عام 2000 يف 
مركز يقع يف منطقة الشياح ـ عني الرمانة هو 
كناية عن بيت صغري قدمه لنا احد االشخاص 
مركز  اىل  تحويله  فيها  يطلب  وصية  تاركا 

مخصص اليواء املرأة املعّنفة من دون معرفة 
مسبقة به.

بداية  يف  الجمعية  استقبلتها  حاالت  اي   ■
نشاطها، وكم بلغ عدد النساء حينها؟

□ بدأنا العمل من دون خربة يف هذا املجال. كنا 
نستقبل اسبوعيا حاالت مختلفة، كضحايا سفاح 
القرىب والخارجات من السجون، او ضحايا العنف 
املنزيل وحاالت دعارة لنساء معرّضات لالنحراف. 
بعد ستة اشهر من بداية عملنا، وصل عدد النساء 
اىل 20. كرب فريق عملنا وانضم اليه اختصاصيون، 
اختصاصيات.  ومربيات  اجتامعيات  مساعدات 
توسع نشاطنا فافتتحنا مركزا ثانيا عام 2004 يف 
منطقة النقاش. توصلنا اخريا اىل بناء مركز كبري 
لنا يف منطقة عجلتون  عىل قطعة ارض وهبت 
 2009 عام  الجديد  املركز  اىل  بانتقالنا  داريا.  ـ 
اصبح فريق العمل مؤلفا من 20 موظفا من ذوي 

االختصاص يعملون 24 ساعة عىل 24.

■ ما هي هذه االختصاصات؟
هذا  يف  متخصصات  تربويات  سبع  لدينا   □
املجال ملرافقة املعّنفات ومالزمتهن يف حياتهن 
مساعدتني  اىل  اضافة  وليال،  نهارا  اليومية 
اجتامعيتني ومعالجتني نفسيتني واختصاصيات 
يف املسائل القانونية لالهتامم بامللفات الخاصة 
عىل  يتوزع  العمل  فريق  ان  علام  باملعّنفات، 
ساعة.  مدى 24  تعمل عىل  مجموعات  ثالث 
من الرضوري القول، هنا، ان جمعية "جامعة 
مريم ومرتا " تستقبل منذ سبع سنوات اوالد 
ايضا بسبب مالزمتهم والدتهم منذ  املعّنفات 
طردها من بيتها، ما اقتىض خضوعهم للعالج 
عدد  وصل  الجديد،  الوضع  هذا  مع  النفيس. 
االشخاص يف الجمعية اىل 70 شخصا، 35 امرأة 
و30 طفال. علام ان هذا العدد يشمل حاالت 
عدة وجنسيات متعددة ومشكالت اجتامعية 
مختلفة، منها االمهات العازبات، العنف االرسي، 
مكتومات القيد، الخارجات من السجون، وكل 

امرأة مرتوكة من اهلها واقاربها منذ سنوات.

■ ما هي السبل املتبعة لوصول هؤالء النساء 
اىل الجمعية؟

والنيابات  الوزارات  منها  متعددة،  الوسائل   □
"كفى"،  مثل  والجمعيات  واملحاكم  العامة 

رئيس جمعية "جامعة مريم ومرتا" لعالج املعّنفات االب عبده ابوخليل.

املقال

ال  معقدة،  مشكالت  يف  وقوعه  لحظة  لالنسان  الداعمة  املرجعيات  غياب  يف 
يجد سبيال اىل الخروج منها، تطل املبادرة الفردية عىل وضع سوداوي كمنقذ 
ما  انقاذ  فردية  مبادرة  كل  االساس، هدف  يف  نفسه.  انقاذ  عليه  استحال  ملن 
املهني.  او  الشخيص  لوضعه  ايجاد حل جذري  عن  العاجز  االنسان  من  تبقى 
عرب  اللبناين  الشعب  به  امتاز  ما  يف  تتمثل  اخرى  حقيقة  امام  تضعنا  حقيقة 
تاريخه الحديث من مبادرات فردية، انقذت كثريين من ابرزها، انشاء جمعيات 
اليواء املهمشني واملنبوذين واملعنفني واليتامى وحاالت اخرى مأسوية، اىل درجة 
بات لكل جمعية اختصاصها الذي تتفرد به بني جمعيات اخرى. مبعنى تقاسم 
املهامت يف ما بينهم لتسهيل سري العمل يف املجتمع اللبناين الذي باتت ميزته 

االساسية تعنيف االخر، خصوصا املرأة. 
حاالت  ازدياد  اسباب  عن  اللبنانيني  السنة  عىل  االسئلة  تكاثرت  سنوات  منذ 
التساؤالت، عادت اىل االذهان  الزوج زوجته. مع هذه  التعنيف وجرائم قتل 
صور من املايض تكشف عن واقع املرأة والصفات التي ميزتها يف تلك االيام. 
فتبني انها كانت مساملة، قنوعة، هادئة، خاضعة للرجل يف كل املسائل، الشخصية 
والعائلية، فال تعارضه وال تناقشه يف اي مسألة تتعلق بهام او بغريهام. االمر 
الذي مل يعرّضها للتعنيف وليس للقتل. مبعنى آخر، ظاهرة تعنيف املرأة عىل يد 
الزوج او احد افراد العائلة التي اصبحت سمة العرص، هي رضيبة التمرد بعدما 

استفاقت املرأة متأخرة عىل حقوقها املسلوبة منذ ما قبل الزواج. 
رمبا مل يكن االقدام عىل خطوة الزواج عند نساء كثريات، اال لتحقيق الحرية 
الفعل  ال  الفعل  ردود  من  حرمانها  حد  اىل  االهل  مع  املفقودة  الشخصية 
من  من حقوق  افتقدته  ما  لتعويض  فرصة  ذهنها  الزواج يف  ليشكل  فقط، 

دون وجه حق.
مع حلمها ببناء حياة جديدة تحدد املرأة سلم اولوياتها، بشكل تكون حياتها 
مع هذا الرتتيب الجديد مغايرا لتفاصيل حياتها ما قبل الزواج. عند اول صدمة 
او خيبة تفاجأ بها من رشيك حياتها، ال تكون ردة فعل املرأة آنية، بل تعود 
بها اىل الوراء البعيد ليكون موقفها الحايل رد اعتبار عىل مواقف مل تتخذها يف 
حياتها السابقة، ما يعني خوضها معركة اثبات وجود واهلية حان وقتها ومنذ 

مدة طويلة كفعل، ال كرد فعل هذه املرة.
يف الواقع، هناك تغيري جذري يف جوهر العالقة التي تربط الرجل باملرأة. وال 
ننكر ان الجهتني تتحمالن مسؤولية كل حدث يف حياتهام وكل فعل ايضا. عندما 
نعلم ان التعنيف هو تعبري عن غضب ندرك ان الجهة االخرى، اي املرأة، هي 
وراء اثارة هذه املشاعر. اي هي رشيكة غري مبارشة يف هذا الفعل. بالتايل فهي 

مسؤولة عن تعنيف الرجل لها. 
التعامل،  املستوى من  اىل هذا  الزوج والزوجة،  الطرفان،  االساس، يك يصل  يف 
فهذا يعني ان العالقة بينهام اصبحت مشكلة مستعصية، خرست معها املرأة 

كيانها، وبسببها لن يسرتد الرجل موقعه كرشيك اصيل وكرّب للعائلة.

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

ضريبة التمرّد

على املرأة املعّنفة 
ان تسأل: ملاذا انا هنا وماذا 

اريد من حياتي؟
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"ناهضات العنف ضد املرأة" و"ابعاد". كل 
املدن،  يف  اصغاء  مراكز  هي  الجمعيات  هذه 
خصوصا "كفى" التي يستمع املسؤولون فيها اىل 
مشكالت كبرية، وبالتايل، يصل الينا عربها العدد 
الرعايا  ايضا  هناك  االطار،  هذا  ضمن  االكرب. 

والرهبانيات ومحطة تييل لوميار.

■ ما هو العالج املتبع للنساء املعّنفات؟
□ لدينا حياة جامعية تتضمن لقاءات توعية 
وجلسات للعالج النفيس مع مرافقة دامئة لكل 
امرأة لتمكينها من وضع خطة لنفسها ولحياتها، 
انا هنا،  الشكل اآليت: "ملاذا  وطرح اسئلة عىل 
ماذا اريد من حيايت، اين وجعي". وضع هذه 
الخطة يساعد املرأة املعّنفة عىل اكتشاف نقاط 
ذاتية،  كمراجعة  داخلها  يف  والقوة  الضعف 
الخطوة  شبه  تنفيذ  هي  ثانية  خطوة  لتليها 
اثناء  يف  سنتني  او  ونيف  سنة  مدة  يف  هذه 
اقامتها يف الجمعية بهدف بناء حياة جديدة. 
مع هذا الجانب املهم هناك نشاطات تشارك 
فيها النساء يف معمل الخياطة، املرسح، الرسم، 
والربشان.  املربيات  وصنع  الرياضة،  التطريز، 
املساعدات  تتوىل  النشاطات  هذه  ضمن 
االجتامعيات مهمة التوعية القانونية والصحية 
والرتبوية من ناحيتني: حض املرأة عىل اكامل 
اوالدها  تربية  كيفية  عىل  وتوعيتها  دراستها، 
الن البعض منهن ال يجيد القراءة وال الكتابة. 

التي  واملعقدة  الكبرية  املشكالت  اختصار،  يف 
واجهناها يف الجمعية تعود جذورها اىل العائلة 
بعد،  ما  يف  املشكالت،  هذه  اتسعت  حيث 
الصعيدين  الفتيات المور كثرية عىل  وعرّضت 
الشخيص واملهني. ما  يطرأ خارج اطار العائلة 
من مشكالت اجتامعية او زوجية،  الشفاء منه 
يكون ارسع حيث تستعيد املرأة معه عافيتها 
وقوتها يف مدة قصرية، اذا ما قارنا ذلك باالشخاص 
الذين يعانون منذ طفولتهم من مشكالت مع 
االهل. يف هذه الحال لن تكفي هؤالء االشخاص 
فرتة سنتني من العالج يف الجمعية، بعدما تبني 

لنا رضورة مرافقتهم بعد خروجهم منها.

منذ  نفسه  العالج  تتبعون  زلتم  ما  هل   ■
التأسيس عام 2000؟

□ طبعا ال، هناك تغيري جذري يف طريقة عالج 
املعّنفات بعد حصول اشكاالت يف اثناء العمل 
مع 30 امرأة دفعة واحدة. سبب ذلك اختالف 
لكل  والذهنية  واللغوية  املناطقية  االنتامءات 
تغيري  اىل  دفعنا  الذي  االمر  منهن.  واحدة 
االسلوب، فاتبعنا منوذج الوحدات بشكل تضم 
كل وحدة 7 او 8 نساء تتفرد كل وحدة منها 

بربنامج خاص بها.

واجهتها  التي  الحاالت  اصعب  هي  ما   ■
الجمعية ومل تجد حال لها؟

االوالد  وضع  نجد  لكننا  نسبية.  الصعوبة   □
املرتوكني يف الشارع منذ صغرهم هو املشكلة 
االكرب واالكرث تعقيدا، خصوصا الفتيات اللوايت 
يتعرضن للدعارة واالستغالل واالتجار بالبرش. 
البعيد.  املدى  يخيفنا ويقلقنا عىل  االمر  هذا 
بدافع من هذا القلق، كانت لنا لقاءات عمل 
وزيرا  كان  عندما  الصايغ  سليم  الدكتور  مع 
للشؤون االجتامعية، نتجت منها فكرة مرشوع 
هو كناية عن مركز اقامة دامئة لهؤالء االوالد 
يؤهلهم  ما  الليل،  اثناء  الحامية يف  لهم  يوفر 
لعيش حياة الجامعة التي ستصبح مرجعيتهم 
والجهة الداعمة لهم. لكن هذا املرشوع بقي  
الحاالت  تنفيذ. صعوبة هذه  دون  من  فكرة 
ما  داخليا،  االوالد  تحصني  عدم  يف  تتمثل 
مبفردهم،  حياتهم  ادارة  عىل  القدرة  يسلبهم 

هذا هو قلقنا الدائم.

التي  الحاالت  يف  دامئا  املعّنف  هو  من   ■
تستقبلها الجمعية؟

□ ال املك هذا الجواب وال استطيع اختصاره 
عىل  اللوم  وضع  ايضا  استطيع  ال  كلامت.  يف 
جهة محددة بشكل مطلق. املصادر متعددة 
حني  الدولة  املجتمع،  معّنفون،  كلنا  ونحن 
والقوانني  العامة  الثقافة  واجباتها،  يف  تقرص 
كل  الناس.  حق  يف  مجحفة  تكون  عندما 
ضحاياه  العنف  من  جوا  يخلق  ذكرته  ما 
يثقفوا  مل  الذين  املساكني  الناس  دامئا  هم 
الذي  هو  الزوج  ان  صحيحا  ليس  انفسهم. 
يعنِّف دامئا. لهذا السبب اعتربت ان جوا من 
مثال،  اللبناين.  املجتمع  عىل  يسيطر  العنف 
شكوى  لتقديم  امنيا  مركزا  امرأة  قصدت  اذا 
ضد زوجها الذي عنَّفها، سيسخر منها عنارص 
هذا الجهاز او سيتطاولون عليها او سيتصلون 
بها وهي  التفاصيل سمعنا  بزوجها. كل هذه 
واالهل  املؤسسات  مسؤول،  الكل  واقعية. 
بشكل خاص املفرتض بهم حامية اوالدهم ال 
تعريضهم  للتعنيف اللفظي. ماذا نتوقع من 
هذا املجتمع، طبعا ان يكون الناس ذئابا؟ من 
هذا املناخ العنفي املنترش نسعى يف الجمعية 
اىل خلق جو من العدالة والثقافة والحوار يك 
يأخذ كل انسان حقه. نحن ندعم املرأة، لكن 
مل نقل لها مرة واحدة انها عىل حق عىل الرغم 

من دعمنا لها.

تحدي  املعّنفات  عالج  من  الهدف  هل   ■
معنِّفها يف الدرجة االوىل كعامل يشكل قوة 

لها يف فرتة عالجها؟
□ عليها اوال ان تتحدى نفسها والنقص الذي 
العنف،  من  نفسها  تحمي  وان  داخلها،  يف 
املجتمع،  عّنفتها،  التي  الجهة  تحدد  وان 
الزوج ام من؟ وعليها ايضا ان تسأل نفسها، 
اين عّنفت وملاذا مل تعش دورها كام يجب؟ 
داخلها  يف  الضعف  مكامن  تعي  ان  عليها 

ما  هذا  مقومات،  اكتساب  عىل  تعمل  وان 
يساعدها.

■ كم يبلغ معدل اعامر النساء يف الجمعية؟
لكن  سنة،  و50   17 بني  االعامر  ترتاوح   □
االكرثية من بينهن فتيات ما بني 20 و35 سنة.

■ اي مشكلة ترصد حاليا الجمعية؟
القارصات  الفتيات  وضع  اىل  ننظر   □

من  خصوصا  الشوارع،  يف  للعيش  املعرضات 
اجل  بني 12 و17 سنة. من  اعامرهن  ترتاوح 
هذا الهدف حصلنا، اخريا، عىل اذن من النيابة 
من  مؤلفة  مجموعة  بتشكيل  للبدء  العامة 
سبع او مثاين فتيات غري يتيامت، بل مرتوكات 
هو  اليه  نهدف  ما  واالقارب.  االهل  من 
الوصول اىل فتيات الشوارع قبل وصولهن اىل 

اشياء خطرية.
د. م

مقر الجمعية.
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التغذية

1- رشب املاء
به  القيام  تريد  ما  آخر  املاء  يكون رشب  رمبا 
االنفجار  وشك  عىل  بطنك  بان  تشعر  عندما 
عدة يف  اكواب  احتساء  لكن  االنتفاخ.  نتيجة 
الصوديوم  توازن  عملية  عىل  يساعد  اليوم 
املرتاكمة.  السوائل  من  الجسم  يتخلص  حتى 
فاملاء يساهم يف تحريك الجهاز الهضمي حتى 

ال يحصل امساك يف املعدة.
الغازية  املرشوبات  من  التخلص  املفضل  من 

عىل  تحتوي  التي  والخرضوات  الفاكهة  انواع 
العطش.  عىل  القضاء  يف  تساعد  كونها  املياه 
ينصح، وفق الدراسات، بتناول عصري الفاكهة 
خفيفة  وجبة  مع  الكيوي   مثل  املوسمية 
صحية، او تناول سلطة الفاكهة او طبق ميلء 
بالخرضوات التي تحتوي عىل كمية عالية من 

املاء مثل البندورة والخيار والخس.

2- التخفيف من امللح
لكن  باملياه.  يحتفظ  جسمك  يجعل  امللح 
التقليل منه ليس باالمر السهل، اذ ان حواىل 
وجباتنا  يف  املوجود  الصوديوم  من   %80
ووجبات  املعلبة  االطعمة  من  يأيت  الغذائية 

املطاعم.
غري  الطازج  الطعام  يف  تفكر  ان  عليك  لذا، 

كل  بعد  احيانا،  وبآالم  بانزعاج،  مصحوب  البطن  انتفاخ  من  الناس  بعض  يعاين 
وجبة طعام يتناولونها خصوصا خالل العطلة. لحل هذه املشكلة، اجريت دراسات 
توصلت اىل نتائج تساعد االشخاص عىل التخلص من االنتفاخ، او التقليل من اثاره، 
يف حال اتبعوا بعض النصائح الغذائية، رشط ان ال تكون االعراض ناتجة من امراض 

محددة توجب املعاينة الرسيرية 

ستجعلك  انها  تظن  قد  ايضا.  الغازية  واملياه 
لكن  التجشؤ،  طريق  من  بالتحسن  تشعر 
الغاز اىل نظامك  ينتج منه هو اضافة  كل ما 

الهضمي مع زيادة يف االنتفاخ.
يعترب  الذي  باملاء  ارو عطشك  بدال من ذلك، 
الرشاب الطبيعي واملثايل من الناحية الصحية. 
او  الليمون  رشائح  اليه  تضيف  ان  ميكن 
الفورية  الحرارية  السعرات  منخفضة  نكهة 
من  عدد  اضافة  ميكن  كام  الرغبة.  بحسب 

ناتالي غّرة
دائرة الشؤون الصحية

منها شرب الماء والتوقف عن السكريات وتخفيف الملح 

9 نصائح غذائية للتخّلص من انتفاخ البطن

4- اخرت جيدا منتجات االلبان
للكالسيوم  مهام  مصدرا  االلبان  تشكل 
وتحتوي  االخرى،  املغذية  واملواد  والربوتني 

ايضا عىل الالكتوز وهو سكر طبيعي.
 50 يقارب  ما  ان  اىل  الدراسات  اشارت  وقد 
مليون امرييك يعانون من عدم تحمل الالكتوز، 
ما يعني انهم يفتقرون اىل ما يكفي من انزيم
Lactase  ليهضموا الالكتوز بالكامل، والجسم 
وبتقلصات  بالغازات  يصاب  يهضمه  ال  الذي 

يف املعدة.
بعض الذين يعانون من عدم تحمل الالكتوز 
الشعور  واللنب من دون  الجنب  تناول  ميكنهم 
يبقى  الالكتوز  من  القليل  الن  الراحة،  بعدم 
كميات  رشب  حتى  فيمكنهم  التصنيع،  بعد 

قليلة من الحليب.
اذا كانت منتجات االلبان تزعجك، ميكنك ايضا 
يجب  لكن  الالكتوز.  من  الخايل  اللنب  تجربة 
االنتباه اىل انك اذا تجنبت منتجات االلبان او 
تناولت القليل منها، فسوف تضطر اىل العمل 
بجهد اضايف لتلبية حاجات الكالسيوم الخاصة 
يوميا.  ملغ  اىل 1300  بك وهي حواىل 1000 
املدعم  الصويا  بتناول حليب  ينصح  من هنا، 

بالكالسيوم او عصري الربتقال بدال من ذلك.

املزيد  اعداد  اىل  وتبادر  املصّنع،  وغري  املكرر 
االطعمة  ورشاء  املنزل  يف  الوجبات  من 
ان  كذلك  املفضل  من  الصوديوم.  املنخفضة 
تتناول الفاكهة والخرضوات العادية، لكن كن 
ان  فيمكن  السلطة  صلصة  انواع  من  حذرا 

تحتوي عىل كمية مرتفعة من امللح.
الحكم عىل ملوحة  انه ال ميكن  ادراك  عليك 
النظر  يجب  لذلك  طعمه،  بحسب  الطعام 
يف املعلومات الغذائية عىل ملصقات الطعام 
كلام كان ذلك ممكنا. مثال عىل ذلك: يحتوي 
ملغ   1000 من  اكرث  عىل  الدجاج  ساندويش 
الفول  من  كوب    ¼ ولكن  الصوديوم،  من 
ملغ،  يحتوي فقط عىل 160  املالح  السوداين 
بنكهة  اللنب  من  كوب  يحتويه  ما  تقريبا  اي 

الفاكهة.
يف املنزل، يجب التقليل من استعامل امللح يف 
الطعام. لتعويضه، اضف نكهة اىل اطباقك عرب 
اكليل  او  الريحان  او  الثوم  او  الحامض  وضع 
الفلفل  او  البقدونس  او  الكزبرة  او  الجبل 
املفضلة  والتوابل  االعشاب  من  اي  او  الحر، 

لديك.

3- التوقف عن السكريات املخبأة
السوربيتول،  اي  السكر  بدائل  ميكن 
واملانيتول  الالكتيتول  املالتيتول،  اكسيليتول، 
ان تكون كامنة يف اي طعام معلب مكتوبة 

عليه عبارة "خال من السكر".
من  الخالية  الغذائية  املنتجات  تحتوي  قد 

السكر عىل عدد قليل من السعرات الحرارية، 
لكنها تبقى يف امعائك، ونتيجتها يتكون الكثري 

من الغازات.

5- تناول االطعمة الغنية بالبوتاسيوم
هذا املعدن يدفع الكىل اىل اخراج املزيد من 
الصوديوم من الجسم. كذلك تحتويه معظم 
الفاكهة والخرضوات بنسبة عالية، منها: املوز، 
السبانخ،  البطاطا،  البابايا،  البطيخ،  املانغا، 

البندورة واملكرسات.

6- تناول وجبات صغرية
يجب تناول كميات قليلة من وجبات الطعام 
ملنح الجهاز الهضمي فرصة للعمل. اذا كانت 
الوجبات الصغرية ترتكك جائعا ومتنحك القليل 
وجبة  تتناول  ان  امكانك  ففي  الطاقة،  من 
خفيفة صحية )snacks(، او قّسم وجبتك اىل 

قسمني وتناولهام بني ساعتني وثالث ساعات.
سندويشا  تتضمن  الغداء  وجبة  كانت  اذا 
وجبتني  اىل  فانتقل  ولبنا،  بروكويل  وسلطة 

صغريتني:
وجبة رقم 1: نصف سندويش مع بروكويل.

وجبة رقم 2: نصف سندويش مع لنب.

7- تجنب بعض االطعمة
الكثري من االطعمة تسبب الغازات مثل الفول 

والقرنبيط والشمندر.

8- القيام بالتامرين الرياضية
ميكنك اخراج الغازات برسعة من خالل النظام 
التامرين  من  قليل  مع  بك،  الخاص  الغذايئ 

الرياضية.

9- االنتفاخ املزمن
معظم حاالت االنتفاخ ليست مدعاة للقلق. 
الطبيب  اىل  فانتقل  مزمنة،  كانت  اذا  لكن 
الستبعاد اي حالة اكرث خطورة، مثل انسداد 
الهضمية  االضطرابات  مرض  او  االمعاء 
)Celiac disease(، وهو مرض هضمي ناجم 
عن عدم تحمل الغلوتني، وهو بروتني موجود 

يف القمح والشعري.
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رياضة

متكن فريق بريوت فرست كلوب، منذ موسمه االول يف دوري الدرجة االوىل للرجال يف كرة السلة، من فرض نفسه كواحد من 
الفرق املرشحة للقب الدوري. وصوله اىل "املربع الذهبي" مل يكن وليد صدفة، بل نتيجة جهد مشرتك بني االدارة والجهاز الفني 

والالعبني الذين يطمحون اىل تحقيق نتيجة افضل بعد ادخال تعديالت طفيفة عىل التشكيلة   

بريوت  نادي  باستضافة  ترجم  الطموح  هذا 
عىل  املايض  الشهر  العربية  االندية  بطولة 
الريايض،  الثقايف  الشياح  مجمع  يف  ملعبه 
وحقق نجاحا تنظيميا واداريا استحق االشادة 
والتهنئة، وكان قاب قوسني او ادن من تحقيق 
الفني غري  االخفاق  لوال  اللقب،  باحراز  انجاز 

املتوقع يف املباراة النهائية.   
جوزف  النادي  امني رس  التقت  العام"  "االمن 

عبد املسيح.

املايض  املوسم  دوري  مستوى  تقّيم  كيف   ■
بشكل عام؟

□ جيد اىل حد كبري، مع بعض املالحظات عىل 
تنظيم  اىل  حاجة  يف  كان  الذي  النهايئ  الدور 
وسمعة  بصورة  الحق رضرا  النه  اكرث،  وانتباه 
كرة السلة اللبنانية من ناحية السالمة العامة، 
واستعامل  امللعب،  وارض  الالعبني،  وسالمة 
لكن  واملذهبية.  الطائفية  والشعارات  الاليزر 
يف  السلة  كرة  بأن  االعرتاف  من  مينع  ال  هذا 

تطور فني دائم.

■ ما الذي تغري يف اسرتاتيجيا نادي بريوت من 
املوسم املايض اىل املوسم الحايل؟

ملزمني  كنا  بعدما  وتحديدا  طفيفة،  امور   □
مشاركتنا  بسبب  الالعبني  بعض  مستوى  رفع 
املوسم  العربية. هدفنا هذا  االندية  بطولة  يف 
املنافسة عىل اللقب، وليس االكتفاء ببلوغ املربع 
الذهبي. نحن دامئا نتطلع اىل الفوز وتقديم اداء 
جيد  املوسم  هذا  فريقنا  السلة.  كرة  يف  مميز 
ويضم عنارص جديدة، ونختلف عن بقية الفرق 
املرشحة للمنافسة عىل اللقب اننا ال منلك مقعد 

احتياط يضم اسامء كبرية مثل بقية الفرق.

امني رس نادي بريوت فريست كلوب جوزف عبد املسيح.

املوسم  هذا  قريب  الفريق  ان  تعترب  هل   ■
من اللقب؟

البطوالت  يف  االلقاب  احراز  دامئا  طموحنا   □
جهدا  ندخر  ولن  فيها،  نشارك  التي  والدورات 
ضمن االمكانات والقدرات املتوافرة الحراز اللقب. 
منذ موسمنا االول يف الدرجة الثانية كان هدفنا 
بناء فريق عىل اسس سليمة، والتقدم بخطوات 
الزمتنا  الفريق  نتائج  لكن  مترسعة.  وغري  ثابتة 
االرساع يف البناء ومواكبة النتائج من خالل العمل 
بشكل جدي عىل انشاء اكادمييا ليكون لدينا جيل 
للمستقبل، للرد عىل الطلبات الكثرية التي تردنا 

من العبني ناشئني يريدون االنخراط يف االكادمييا.

تشكيلة  الذي حصل يف  التغيري  ترى  كيف   ■
املوسم الحايل، وما هي الثغر التي سدها؟

□ مل يكن كبريا، استبدلنا باسل بوجي الذي 
رغب يف الرحيل بعيل حيدر، واستقدمنا اييل 
ومتاشيا  االحتياط،  مقعد  لتعزيز  شمعون 
االجانب عىل  الالعبني  عدد  قرار خفض  مع 
يشبه  فريقنا   .2 اىل   3 من  امللعب  ارض 
التعديالت  بعض  مع  املايض  املوسم  فريق 
عىل  دامئا  ترتكز  واسرتاتيجيتنا  الطفيفة، 

الدفاع.

■ هل وجود عيل حيدر كبديل لباسل بوجي 
يريح االدارة ويطمئنها؟

الفني  والجهاز  االدارة  يطمنئ  طبعا   □
بوجي  عن  شأنا  يقل  ال  حيدر  ويريحهام. 
ويضيف روحا مرحة ومحببة وقريبة من كل 

الالعبني ما ينعكس ايجابا عىل جو الفريق.

مقال
اإلختبار الجّدي إلتحاد السلة

 20 السبت  للرجال  االوىل  الدرجة  لنوادي  السلة  كرة  يف  لبنان  بطولة  انطلقت 
الريايض  اللقب، وصيفه  ترشين االول مبشاركة 9 فرق: هومنتمن بريوت حامل 
ديك  الشانفيل  بريوت،  الحكمة  طرابلس،  املتحد  كلوب،  فرست  بريوت  بريوت، 
واطلس  االضواء،  دوري  اىل  العائد  بريوت  هوبس  الريايض،  بيبلوس  املحدي، 
متجدد  اتحاد  البطولة  عىل  يرشف  الثانية.  الدرجة  من  الجديد  الوافد  الفرزل 
كاخيا السباب عدة، يف ظل  بيار  السابق  رئيسه  استقالة  بعد  اكرم حلبي  يرأسه 
)اللويزة  فرق  ثالثة  انسحاب  اىل  وادت  النوادي،  غالبية  منها  تعاين  مالية  ازمة 
وتحضرياتها  تعاقداتها  عىل  سلبا  انعكس  ما  انرتانيك(،  بعبدا،  االنطوين  الزوق، 

واستعداداتها باستثناء قلة قليلة.
تسعة فرق ستتنافس ذهابا وايابا يف املرحلة االوىل، عىل ان يتأهل اصحاب املراكز 
الثامنية اىل "البالي اوف"، يف حني يذهب الفريق صاحب املركز الثامن اىل خوض 
تصفيات "بّراج" مع صاحب املركز الثاين يف الرتتيب النهايئ لبطولة الدرجة الثانية. 
يف دور الثامنية يلعب االول مع الثامن، والثاين مع السابع، والثالث مع السادس، 
اىل  يتأهل  ممكنة  خمس  من  مواجهات  ثالث  يف  والفائز  الخامس،  مع  والرابع 
بثالث  الفائزان  الفريقان  يتأهل  ان  الذهبي" عىل  "املربع  النهايئ  النصف  الدور 
مباريات من خمس ممكنة اىل الدور النهايئ، ويحرز اللقب الفائز باربع مباريات 

من سبع ممكنة. 
تغيريات كثرية شهدتها تشكيالت الفرق. بعضها كان طفيفا واقترص عىل العب او 
العبني، وبعضها االخر تجاوز اربعة العبني، فشهدت فرتة االنتقاالت منافسة واسعة 

بني عدد منها عىل ابرز الالعبني املحليني واالجانب.
يعترب البعض ان هوية الفرق املرشحة لبلوغ "املربع الذهبي" محسومة ومحصورة 
دون  من  االسامء،  ابرز  استقطبت  التي  وبريوت  هومنتمن  الشانفيل،  بالريايض، 

اغفال احتامل حصول مفاجأة ما.
الذي  واالمتحان  لالتحاد،  الجدي  االختبار  االوىل  الدرجة  بطولة  اعتربت  لطاملا 
التي  والصعوبات  املشكالت  مع  تعاطيه  وطريقة  ادائه  تقييم  اساسه  عىل  يتم 
او  مسايرة  وعدم  القانون  تطبيق  واحد،  امر  سوى  االتحاد  ميلك  ال  تواجهه.  قد 
مساومة اي ناد، واعتامد مبدأ الثواب والعقاب مع كل اجهزته وعىل رأسها الجهاز 
التحكيمي الذي طاملا كان يف مواسم سابقة مكرس عصا وشاّمعة للكثري من الفرق. 
خطوة تكليف النوادي بيع بطاقات الدخول اىل مبارياتها خففت عن كاهل االتحاد 
عبئا كبريا، وحّملتها مسؤولية ترصف جمهورها يف امللعب. مل يعد النادي املضيف 

قادرا عىل التملص او الهرب من مسؤولية مخالفة جمهوره للقانون.
تستبرش ادارات النوادي خريا من طريقة تعاطي االتحاد ورئيسه مع العديد من 
امللفات، خصوصا تلك التي كانت تواجه عقبات وصعوبات، والطريقة التي متت 
معالجتها برصامة وحسم. وهي متني النفس بأن ينسحب هذا االداء عىل دوري 
الدرجة االوىل، ويكون الجميع تحت سقف القانون، خصوصا وان كرثا يتخوفون 

من مواجهات صعبة قد ال تنتهي عىل خري. 
مع  تعاطيه  طريقة  اىل  موجهة  االنظار  وستكون  املجهر،  تحت  االتحاد  سيكون 
البطولة، وال ميكن الحكم مسبقا عىل االداء انطالقا من مبدأ "عند االمتحان يكرم 

املرء او يهان".
نمر جبر

■ هل الخيارات الفنية محصورة باملدير الفني 
املدرب الوطني باتريك سابا والجهاز الفني ام 

هناك تدخل يف عمله؟
□ القرارات كانت دامئا تخضع للنقاش والحوار، 
لكن القرار النهايئ يؤول دامئا اىل املدرب الذي 
ال يتدخل احد يف خياراته النهائية التي يتحمل 

مسؤوليتها بالرشاكة مع االدارة.

■ كل طلبات باتريك سابا الفنية نفذت؟ لكن 
هل كان يرغب يف الحصول عىل خدمات احد 

الالعبني ومل يستجاب طلبه؟
افضل  عىل  الحصول  يف  يرغب  مدرب  كل   □
محددة  ميزانية  وفق  نعمل  ولكننا  الالعبني، 
سلفا من بداية املوسم ومضمونة، وال تحتمل 
التحرك  حرية  لديه  سارة.  غري  مفاجات  اي 
من  الكثري  يف  لكن  املحددة،  املوازنة  ضمن 
واالدارة  املوازنة  تفوق  املطالب  تكون  املرات 

غري قادرة عىل تحقيقها.

من  الكثري  بدلت  شمعون  اييل  اصابة   ■
االسرتاتيجيا يف تشكيلة الفريق، ام التعاقد مع 

كرم مرشف حد من هذا التغيري؟
وغري  قوية  رضبة  شكلت  شمعون  اصابة   □
يف  تحول  نقطة  وكانت  سارة،  وغري  منتظرة 
الجاري.  للموسم  وضعت  التي  االسرتاتيجيا 
لكن خيار كرم مرشف جاء صائبا رغم الخيارات 
الضيقة التي كانت متاحة، وقد برهن عىل علو 
جون  وزميله  وقام  العربية،  البطولة  يف  كعبه 
عند  وكانا  وجه،  اكمل  عىل  بواجبهام  عايص 
ثبت  كام  الفني.  والجهاز  االدارة  ظن  حسن 
جاد  هي  واعدة  جديدة  موهبة  والدة  لدينا 

عبد املسيح الذي نتوقع له مستقبال باهرا.

بطولة  بريوت  نادي  استضافة  تقّيم  كيف   ■
االندية العربية الـ31؟

تنظيميا  اداريا،  النواحي  كل  من  ممتازة   □
شاركت  التي  الفرق  نوعية  اىل  اضافة  وفنيا، 
ومستواها الفني. ما ميز البطولة عودة الفرق 
السعودية اىل البطولة العربية بعد غياب دام 
سنوات طويلة. لقد نجح نادي بريوت يف اعادة 

nemer.jabre66@yahoo.comالسلة العربية اىل سابق عهدها، وهذا فخر 

أمني سّر نادي بيروت: هدفنا أعلى املراتب
واإلخفاق في نهائي العرب حسرة 
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للنادي وللسلة اللبنانية. كل الشكر لرئيس 
النادي نديم حكيم الذي يعود اليه الفضل يف 
ان نشكر  اال  يسعنا  االنجاز، وال  تحقيق هذا 
اكرم  رأسه  وعىل  السلة  لكرة  اللبناين  االتحاد 
كل  لنا  وقدم  جانبنا  اىل  وقف  الذي  حلبي 
الدعم، وكذلك جورج شلهوب وجوزف عون 
ومدير البطولة ابرهيم وهبي واالجهزة االمنية 

عىل كل الجهود التي بذلوها النجاح الدورة.

■ وصيف بطولة االندية العربية من املشاركة 
االوىل، النتيجة مرضية ام مخيبة؟

يختلف  ال  الثاين  املركز  ان  اعترب  شخصيا   □
عن املركز االخري. لكن ال شك يف ان ما حصل 
انجاز كبري. اللقب كان قريبا وكنا قادرين عىل 
احرازه، ولكن خربتنا القليلة يف البطوالت ويف 
يف  الحرسة  كبريا.  دورا  لعبت  النهائية  االدوار 
الفريق  ان  رغم  اللقب،  احراز  لعدم  القلب 
قوسني  قاب  وكان  الرابع  الشوط  يف  انتفض 
امام فريق االتحاد  انجاز  او ادن من تحقيق 
السكندري املرصي الخبري بالنهائيات واملدجج 

بنجوم املنتخب املرصي.

■ هل كنت مؤمنا بأن الفريق قادر عىل احراز 
اللقب العريب االول يف تاريخه؟

بعد فوزنا عىل االهيل  تعزز  االميان  □ طبعا، 
املرصية  الفرق  اقوى  يعترب من  الذي  املرصي 
فريقنا  اللقب.  حامل  بريوت  وهومنتمن 
معركة  خرسنا  صحيح  يستسلم.  وال  عنيد 
يف  السن  صغار  ونحن  طويلة  الطريق  لكن 
الفني  وبالجهاز  بانفسنا  وثقتنا  البطوالت، 
ميلك  الذي  سابا  باتريك  املدرب  رأسه  وعىل 

خربة واسعة باللعبة.

املباراة  خسارة  مسؤولية  يتحمل  من   ■
النهائية خصوصا وان الفوز كان قريبا؟

□ الجميع يتحمل املسؤولية. نحن واقعيون 
ونؤمن ان للخسارة اسبابا كثرية وال يتحمل 
مسؤوليتها شخص واحد، كام ان الربح يعود 
نتعلم  عربة  حصل  ما  املجموعة.  اىل  دامئا 
النهائية  املباراة  صفحة  طوينا  لقد  منها. 
عىل  العمل  مبارشة  وبدأنا  التايل،  اليوم  يف 

من  بعيدا  علمية  بطريقة  االسباب  تحليل 
اىل  التهم  وتوجيه  الفعل  ورد  االنفعال 
مسؤوليتها  نتحمل  الخسارة  معني.  شخص 

جميعا.

املسؤولية  حملت  االدارة  ان  صحيح  هل   ■
للمدرب سابا؟

□ ابدا، رغم ان البعض حاول الغمز من هذه 
ماذا  جيدا  ويعرف  خبري  سابا  املدرب  القناة. 
ملء  لدينا  امللعب.  يف  يترصف  وكيف  يفعل 
نحن  والقيادية.  الفنية  وبقدراته  به  الثقة 
فضله  ننكر  وال  سنوات   3 منذ  معه  نتعاون 

وتعبه ونشكره عىل الجهد الذي يبذله.

■  كيف تقّيم عمل االتحاد بعد التغيري الذي 
حصل يف ادارته؟

بالخري.  يبرش  به  يقوم  ما  االن.  □ جيد حتى 
ما نسمع به ونراه يطمنئ، وعىس ان ينعكس 
الدرجة  دوري  ان  نعترب  البطولة.  عىل  ايجابا 
ولنا  والحقيقي،  الجدي  االختبار  هو  االوىل 
جهدا  يدخر  لن  االتحاد  بأن  الثقة  ملء 
اليصال البطولة اىل بر االمان بطريقة مختلفة 
ان  نشعر  كنا  حيث  السابقة  السنوات  عن 
اليوم نؤمن  البطوالت اكرب من االتحاد. لكننا 
النظرة  وتغيري  الفارق  صنع  عىل  قادر  بانه 

السائدة منذ سنوات.

يكن  ومل  االتحاد  هذا  مع  تغري  الذي  ما   ■
موجودا يف االتحاد السابق؟

□ الجدية والقرارات الصارمة وعدم املسايرة، 

رياضة
عىل  واملساومة  املحسوبيات،  يف  والدخول 
الوحيد،  املعيار  هو  الذي  القانون  تطبيق 
ويجب ان يطبق عىل الجميع. هذه الشعارات 
ونتمنى  البلد،  يف  القطاعات  كل  يف  نسمعها 
مثاال  يكون  وان  يطبقها،  ان  االتحاد  عىل 
تطبيق  عىل  قادرون  اننا  يربهن  وان  يهتذى، 

القانون ولو يف الرياضة.

عىل  االجانب  الالعبني  عدد  خفض  قرار   ■
ارض امللعب من 3 اىل 2 هل هو قرار صائب، 

ويصب يف صالح الالعب اللبناين؟
□ صائب لكن توقيته غري مالئم. هناك نقص 
يف الالعبني املحليني. كام ان وجود 9 فرق يف 
الدوري انقذ املوقف ولو يف حده االدن. رمبا 
القرار كان يف حاجة اىل بعض الوقت افساحا 
يف املجال امام صعود عدد من الالعبني الجدد 
انا  الفراغ.  العمرية لسد  الفئات  من بطوالت 
مع الالعب اللبناين، لكن يجب اعطاؤه بعض 
القاعدة  من  يبدأ  ان  يجب  العمل  الوقت. 

وصوال اىل القمة وليس العكس.

■ من ترشح الحراز لقب الدوري؟
□ الشانفيل الذي يضم ابرز العنارص املحلية 
بدوره  ميلك  الذي  الريايض  يليه  واالجنبية، 

مقعد احتياط يضم اسامء بارزة.

■ من الالعب الذي كان نادي بريوت يرغب 
يف ضمه اىل صفوفه ومل ينجح؟

مغريا،  عرضا  له  قدمنا  احمد.  اسامعيل   □
لكنه  بعيدا،  معه شوطا  املفاوضات  وقطعت 
قيمة  ان  رغم  الريايض  اىل  االنضامم  فضل 

عرضنا كانت اعىل.

منصب  بشغل  طموح  املسيح  لعبد  هل   ■
اتحادي؟

مبوقعي  ومقتنع  راض  انا  كال.  والف  كال    □
يف نادي بريوت، واعمل براحة نفسية وفكرية 
منسجم،  عمل  فريق  مع  واتعاون  وجسدية، 
وهديف وزماليئ الوصول بفريق بريوت اىل اعىل 

املراتب.
ن. ج

نتطلع الى الفوز 
وتقديم كرة سلة مميزة

نجح نادي بيروت 
في اعادة السلة العربية 

الى سابق عهدها
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رياضة

واوائل  الخمسينات  اواخر  يف  ظهرت  مرصية  لعبة  بول"،  "سبيد  او  الرسعة  كرة 
الريايض  ووالده  حسني  العارشة  بابن  مرتبطة  طريفة  قصة  اىل  وتعود  الستينات، 
املرصي اللواء محمد حسني لطفي مخرتع اللعبة، الذي توىل رئاسة االتحادين املرصي 
حتى  وادواتها  الشاطىء  كرة  لعبة  قوانني  عىل  التعديالت  بعض  وادخل  والدويل، 

اصبحت تعرف الحقا بكرة الرسعة او "سبيد بول"

الفتى  كان  حني   1960 عام  بدأت  القصة 
قرب  عرايب  شارع  يف  املقيم  حسني  الصغري 
االسامعيلية،  مدينة  يف  التجديف،  نادي 
نظرا  لكن  التنس  رياضة  مامرسة  يهوى 
التي  والنوادي  منزله  بني  املسافة  بعد  اىل 
والده  ابتكر  هوايته،  فيها  ميارس  ان  ميكنه 
محمد حسني لطفي طريقة متكن ولده من 
باالستفادة  املنزل،  التنس يف حديقة  مزاولة 
صالحة  تعود  ال  التي  املثقوبة  الكرات  من 
النايلون يف قائم  للتنس، وربطها بخيط من 
يف  باملرضب  رضبها  عىل  والتمرين  معدين 

مكان ضيق يف الحديقة. 
مشكلة  ظهرت  الرياضة،  هذه  تقدم  مع 
القوي  اللعب  تتحمل  ال  التي  التنس  كرة 
اىل  يؤدي  كان  ما  برسعة  وتتمزق  العنيف، 
استهالك اكرث من 30 كرة يف املباراة الواحدة، 
تنافسية  كرياضة  نرشها  مهمة  من  وجعل 
كرة  ابتكار  عىل  العمل  فجرى  صعب،  امر 
تتحمل  خاصة  مواصفات  ذات  جديدة 
اللعب لفرتات طويلة. استمر البحث طوال 
اىل  16 عاما حتى توصل لطفي عام 1978 
البيضاوي  شكلها  يف  الحالية  للكرة  منوذج 
دون  من  مفرغة  املطاط،  من  املصنوعة 
يف  بها  النايلون  خيط  تثبيت  ويسهل  لحام 

شكل قوي.
الشاطئ  كرة  بداياتها  يف  تسمى  كانت 
عىل  متارس  كانت  اذ  بول(.  )بيتش 
نرش  اىل  لطفي  اللواء  دفع  ما  الشواطىء، 
بورسعيد  مدينة  سواحل  عىل  االجهزة 
مبساعدة عامد رشدي محافظ بورسعيد يف 

نمر جبر

سمي  مجمع  اول  انشاء  فتم  الوقت،  ذلك 
عرشة  يضم  وكان  الدائرة"  الكرة  "مجمع 
مالعب يتوسطها ملعب رئييس امام كازينو 
فاجتذب  بورسعيد،  شاطئ  عىل  الجزيرة 
عددا كبريا من املصطافني. ثم طورها الحقا 
اسمها  وبدل  ذاتها  يف  قامئة  رياضة  لتصبح 
اىل كرة الرسعة، فحصل عىل براءة االخرتاع 
تحت   1962 عام  املرصية  السلطات  من 
رقم 3395، ومن الواليات املتحدة االمريكية 

واوروبا عام 1972. 

اسس اول اتحاد مرصي يف العام 1984. ثم 
اتحاد دويل يف العام نفسه مقره مرص، قبل 
التعاون  بروتوكول  ضمن  اللعبة  تدخل  ان 

املرصي الفرنيس. 
 ،1985 العام  يف  فرنيس  اتحاد  اول  انشئ 
من  عدد  يف  انتشارا  الحقا  اللعبة  لتشهد 
الدول مثل النمسا، اليابان، انكلرتا، الواليات 
املتحدة االمريكية، السويد، بولندا، الدامنارك، 
السعودية،  السودان،  نيجرييا،  السنغال، 
االمارات، الكويت، البحرين، االردن، سوريا، 
االتحاد  ويسعى  ولبنان.  باكستان  قطر، 
املرصي اىل نرش اللعبة يف آسيا وافريقيا من 
افريقي  واتحاد  آسيوي  اتحاد  انشاء  خالل 

ويف اوروبا من خالل االتحاد االورويب. 
 ،1986 العام  يف  دولية  بطولة  اول  نظمت 
تحتل  تزال  ال  التي  مرص  لقبها  واحرزت 
تضم  املسابقات.  مختلف  االوىل يف  املراتب 
انواع  اربعة  الرسعة  كرة  يف  املنافسات 
الفردي،  التتابع  الفردي،  هي:  رئيسية 

الزوجي والرباعي.
من  مؤلفة  لجنة  اللعبة  تدير  محليا، 
وتضم  هاشم  جهاد  يرأسها  اعضاء،  خمسة 
للرئيس،  نائبة  زيدان  هبة  الزميلة  من  كال 
ماريبل عطا امينة للرس، فخري عالمة امينا 

للصندوق ودوري زخور عضوا مستشارا. 
عام  رسميا  لبنان  يف  النور  اللعبة  ابرصت 
والرياضة  الشباب  وزارة  من  بقرار   2009
الرقم  يحمل  فتفت  احمد  الوزير  عهد  يف 

.2010/55
منترش  ونشاطها  نواد،  اربعة  اللجنة  تضم 
واملعاهد  املدارس  يف  واسع  شكل  يف 
ابرزها  الجامعات  ويف  الرتبوية  واملؤسسات 

جامعة بريوت العربية املفتوحة يف الدبية.
والعبة  العب   100 من  اكرث  اللعبة  يزاول 
مظلة  تحت  العمرية،  الفئات  مختلف  من 
من  والعبة  العبا   20 بينهم  من  اللجنة 

الدولة  من  مساعدة  اي  غياب  ذايت يف ظل 
ومن وزارة الشباب والرياضة". 

عن  ممتنعة  تزال  "ال  اللجنة  ان  وكشف 
مسابقات  يف  للمشاركة  الدعوات  تلبية 
التي  العامل  بطولة  يف  اخرها  وكان  خارجية 
اقيمت الشهر املايض يف مرص من 25 ترشين 
تأمني  بسبب عجزها عن  منه   30 اىل  االول 

التكاليف". 
يف  لبنان  بطولة  الطالق  اللجنة  وتستعد 
العام 2019 مبشاركة طالب وطالبات  اوائل 
صدد  يف  "نحن  والجامعات:  املدارس  من 
انجاز كل الرتتيبات النجاح البطولة، ونتوقع 
 150 من  اكرث  اىل  املشاركني  عدد  يصل  ان 

العبا والعبة".
نشاطها  اللعبة  تعاود  ان  هاشم  ومتنى 
الخارجي وان تحصل اللجنة عىل مساعدات 
يتمكن  "حتى  الرياضة  الشباب  وزارة  من 
االنجازات  تحقيق  مواصلة  من  الرياضيون 
واحراز امليداليات". واكد ان كرة الرسعة يف 
لبنان "قادرة عىل فرض نفسها عىل الساحة 
والقدرات  الطاقات  متلك  وهي  العربية 
الذين  املميزين  الالعبني  خالل  من  الفنية 
برهنوا يف الكثري من املناسبات عن امكانات 
االحتكاك  من  املزيد  اىل  حاجة  يف  جيدة 

والخربة". 
"بوجود  اللعبة  مستقبل  اىل  وطأمن 
والقدرات  االمكانات  لديهم  ناشئني  العبني 
والرغبة والحامسة واالندفاع يف امليض قدما 
واالنخراط اكرث يف اللعبة، بهدف التطور فنيا 
الدولية  املحافل  يف  لبنان  اسم  لرفع  وبدنيا 
لعبة  مامرسة  كلفة  ان  وكشف  مستقبال". 
مقبولة  و"هي  مرتفعة  ليست  الرسعة  كرة 

مقارنة بالعاب فردية اخرى تشبهها". 
للعمل  جهدا  تدخر  "لن  اللجنة  ان  واكد 
املدارس  من  عدد  اكرب  يف  اللعبة  نرش  عىل 
الرتبوية  واملؤسسات  والجامعات  واملعاهد 
من  الطالب  من  عدد  اكرب  الستقطاب 
اللجنة  يف  لزمالئه  وشكر  االعامر".  مختلف 
اىل  اللعبة  لدفع  يبذلونها  التي  الجهود 
االمام "رغم الصعوبات واملشاكل والعراقيل 

تواجهنا".    التي 

شروط اللعبة
مضارب  اربعة  الرسعة  كرة  يف  يستخدم 
بكل  تتصل  البالستيك  مادة  مصنوعة من 
مرضب حلقة يضعها الالعب حول معصمه 
حتى ال يفلت منه املرضب يف اثناء اللعب. 
بيضاوية  املطاط  من  مصنوعة  الكرة 
مفرغة من الداخل. القائم معدين بارتفاع 
قدره 170 سنتيمرتا مثبت ىف قاعدة وزنها 
طوله  النايلون  من  وخيط  كيلوغراما،   70
الخيط  هذا  طريف  احد  يف  سنتيمرتا   150
االخر  والطرف  املطاطية  الكرة  تثبت 

متصل بالقائم املعدين للجهاز بحلقة.
مباراة  عليه  تقام  الذي  امللعب  يعترب 
املالعب  اصغر  من  الرسعة  كرة 
امتار  ستة  مساحته  تبلغ  اذ  الرياضية، 
مزاولتها  اما  امتار عرضا.  واربعة  طوال، 
يكون  ان  فيوجب  مقفلة،  قاعة  يف 

ارتفاع السقف 3,5 امتار.

بطولة 2017
توج املنتخب املرصي لكرة الرسعة بلقب بطولة العامل للكبار والناشئني رقم 29 التي اقيمت 
يف مدينة رشم الشيخ من 27 اىل 30 ترشين االول 2017، محرزا 13 ميدالية ذهبية يف املركز 
االول، امام منتخب تونس يف املركز الثاين برصيد 9 ميداليات، وبولندا يف املركز الثالث برصيد 

6 ميداليات. 
شارك يف البطولة 16 دولة الجزائر، تونس، بولندا، اليابان، البحرين، لبنان، الكويت، السودان، 

جنوب السودان، املانيا، فرنسا، الكامريون، االمارات، فلسطني، الهند ومرص.

"سبيد بول" 
لعبة عربية فرضت نفسها عامليًا

مسابقات  يف  يشاركون  الذين  املميزين 
وبطوالت خارجية.

حقق لبنان نتائج جيدة، واحرز ميداليات يف 
ودولية،  وقارية  عربية  وبطوالت  مسابقات 
التي  آسيا  بطولة  يف   2011 العام  يف  ابرزها 
اللبناين  الفريق  واحرز  الكويت  يف  اقيمت 
الفردي لالناث عرب  برونزية يف فئة  ميدالية 
البطولة  يف   ،2013 العام  يف  قبييس.  رنني 
االقرص  مدينة  يف  اقيمت  التي  العربية 
املرصية، احرز كل من محمد هاشم )نجل 
رئيس اللجنة( ميدالية فضية يف فئة الفردي 
عز  وغسان  هاشم  محمد  والثنايئ  للذكور، 
الزوجي  فئة  يف  برونزية  ميدالية  الدين 
للذكور، والثنايئ اميان الزين وارساء السمورة 
وميدالية  االناث.  زوجي  يف  فضية  ميدالية 
يف  الكويت  يف  العامل  بطولة  يف  برونزية 
وارساء  قبييس  رنني  الثنايئ  عرب   2014 العام 
نال  كام  االناث.  زوجي  فئة  يف  السمورة 

محمد هاشم جائزة افضل العب ناىشء.
يف  العامل  بطولة  يف  شارك  ان  للبنان  سبق 
العربية  البطولة  ويف   ،2010 العام  يف  مرص 
ان  دون  2015 من  العام  الشيخ يف  يف رشم 

يحقق اي نتيجة.
بل  الفنية،  النتائج  االنجازات عىل  تقترص  ال 
لهاشم  سبق  اذ  االدارية  االمور  ايضا  تشمل 
ان تبوأ منصب النائب االول لرئيس االتحاد 
نهاية  يف  وتنتهي   2014 العام  منذ  االسيوي 
املكتب  عضوية  يشغل  كام   ،2108 العام 
 2016 العام  منذ  العريب  لالتحاد  التنفيذي 

ملدة اربع سنوات. 
التي  املالية  الصعوبات  من  هاشم  وشكا 
اللجنة، واعرتف يف حديثه اىل  تعرقل نشاط 
عائقاً  يقف  املايل  "الشح  ان  العام"  "االمن 
الخارجية. واجهنا صعوبات  املشاركات  امام 
كبرية لتأمني املشاركة يف مسابقات وبطوالت 
خارجية عرب جهود فردية، ومن خالل متويل 

رئيس لجنة كرة الرسعة جهاد هاشم.
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رياضة

      

املفتشات املشاركات يف الدورة مع املدربني.لحظة االعالن عن فوز البطل شادي نرصالله.

مع شهاداتهم.املشاركون يف الدورة ابان التدريبات.

تنمية القدرات القتالية للمفتشاتأربع ميداليات لألمن العام في املواي تاي

دورة تدريبية على القتال وحماية الشخصيات

فضيتان  )ذهبية،  ميداليات   4 القتالية  لاللعاب  العام  االمن  فريق  احرز 
وبرونزية( يف بطولة لبنان للمواي تاي )A Class( التي شهدت مواجهات 
حامية ومنافسات قوية بني العبي االمن العام وابطال مصنفني دوليا، شاركوا 
يف البطولة التي اقيمت يف مجمع "كسكادا مول" يف تعنايل. حرض البطولة 
عدد من الفعاليات تقدمهم رئيس االتحاد سامي قبالوي الذي نوه بفريق 

االمن العام وشكر املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم دعمه. 
فنيا، نجح العبو االمن العام يف انتزاع 4 ميداليات ذهبية وفضيتني وبرونزية 

جاءت عىل الشكل التايل: 
- ميدالية ذهبية للمفتش ثاين شادي نرص الله يف وزن دون 91 كيلوغراما. 
 86 دون  وزن  يف  حمود  محمد  اول  املفتش  من  لكل  فضية  ميدالية   -

كيلوغراما، واملفتش اول ممتاز ساندي نادر يف وزن دون 60 كيلوغراما. 
- ميدالية برونزية للمفتش ممتاز اندرو العلم يف وزن دون 81 كيلوغراما. 

ضمن برنامج الروزنامة السنوية للتدريب، ومن اجل تطوير القدرات 
التدريب يف شعبة  دائرة  نظمت  وتنميتها،  العسكريني  لدى  القتالية 
يف  املستحدثة  القاعة  يف  للمفتشات  تدريبية  دورة  والرمي  الرياضة 

مدينة كميل شمعون الرياضية. 
امتدت الدورة من 25 ايلول اىل 5 ترشين االول، بادارة النقيب دميرتي 
صقر واملدربني املساعدين املفتش اول ممتاز عبري الجردي واملفتش 
اول ممتاز زياد عيىس واملفتش اول داين ابو شقرا واملفتش اول محمد 

حمود واملفتش ثالث داين االسمر.
اختتمت الدورة بحصة تدريبية عىل الرماية التكتية والرمايات الحية 

يف حقل الرماية يف املغيتة.

اختتمت بنجاح الدورة التدريبية التي خضع لها 20 ضابطا وعنرصا من 
االمن العام )16 من فئة الذكور و4 من فئة االناث( نظمتها اكادمييا اي 
يس اس )I.S.I.( يف املبنى الرئييس للمعهد الريايض يف الدورة، يف ارشاف 
املدرب االسباين ماركو غارسيا )صاحب واحدة من اشهر مدارس التدريب 
عىل القتال املتقارب وحامية الشخصيات يف العاصمة السويرسية جنيف(.

تضمنت الدورة التي استمرت من 28 ايلول اىل 30 منه، مبعدل اربع 
ساعات يوميا )من الساعة 9:00 اىل الساعة 13:00( تدريبات يف اللياقة 
القتال املتقارب، تقنيات حامية الشخصيات  القتالية،  الفنون  البدنية، 

وكيفية التعامل مع معتدين مسلحني.

الدروع  وتبادل  املشاركني  عىل  الشهادات  بتوزيع  الدورة  اختتمت 
التذكارية.

بركات،  حسان  اول  واملالزم  خوري،  اييل  النقيب  من  كل  فيها  شارك 
حمود  عصام  ممتازين  اول  واملفتشني  حواط،  نانيس  اول  واملالزم 
واملفتشني  اللل،  احمد  ممتاز  واملفتش  مهنا،  وسليم  رشيف  وحسان 
اول حسني حجازي واليان طعمه وليىل فضول ونتايل ضاهر، واملفتشني 
ثان ايهاب محمود وجاد عامر وماجد املرصي وعيل املوىس وجرجس 
ثالث  واملفتش  مدلج،  ومحمد  االشقر  وعالء  العيل  وغدير  جرموش 

منصور منصور.

حسني قانصوه عىل منصة التتويج.

ذهبية لقانصوه 
في رفع األثقال

يف  الصحية  الدائرة  عديد  من  قانصوه  حسني  ثالث  املفتش  احرز 
يف  كيلوغراما،   85 لوزن  ذهبية  ميدالية  العام  لالمن  العامة  املديرية 
اقيمت يف قاعة مدينة كميل  التي  االثقال  لرفع  العامة  لبنان  بطولة 

شمعون الرياضية يف برئ حسن.
العميد  الصحية  الدائرة  رئيس  دعم  عىل  فوزه  بعد  قانصوه  اثنى   
النقيب  والرمي  الرياضة  شعبة  رئيس  ومؤازرة  السيد  عيل  الطبيب 

دميرتي صقر.
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فقٌاا  

االسم الحقٌقً للسٌدة االٌطالٌة المجسدة فً لوحة المونالٌزا للفنان لٌوناردو  -1
 -3كبرى بحٌرات اوروبا  –" فنان لبنانً راحل من اغانٌه "موجوع -2دافٌنتشً 

ٌُعرف بالبقلة  -4بلدة لبنانٌة فً قضاء الكورة  –عرف الدٌك  احدى  –من النبات 
لباس المٌت  -6خالف غرب  –مدٌنة فرنسٌة  –والٌة امٌركٌة  -5مدن روسٌا 

ًٌ ٌتم استنساخه اول حٌوان ثد –من مواد التدرٌس فً الصفوف االبتدائٌة  –
 الغٌرشجاع ومقدام ال ٌهاب  –سقً النبات  -7بنجاح من خالٌا حٌوان آخر بالغ 

امٌر  -8ازالة احد اطراف الجسم بعد اصابة جسدٌة او جراحة  –اراقة الدماء  –
كٌٌف قدٌما مّد سٌطرته حتى البلطٌق وفً اٌامه صدرت اول مجموعة قوانٌن 

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 االسم الحقيقي للسيدة االيطالية 

املجسدة يف لوحة املوناليزا للفنان 
ليوناردو دافينتيش -2 فنان لبناين راحل 

من اغانيه "موجوع" – كربى بحريات 
اوروبا -3 عرف الديك – بلدة لبنانية 
يف قضاء الكورة -4 من النبات ُيعرف 
بالبقلة – احدى مدن روسيا -5 والية 

امريكية – مدينة فرنسية – خالف غرب 
-6 لباس امليت – من مواد التدريس يف 
الصفوف االبتدائية – اول حيوان ثديي 
يتم استنساخه بنجاح من خاليا حيوان 

آخر بالغ -7 سقي النبات – شجاع 
ومقدام ال يهاب الغري – اراقة الدماء 

– ازالة احد اطراف الجسم بعد اصابة 
جسدية او جراحة -8 امري كييف قدميا 

مّد سيطرته حتى البلطيق ويف ايامه 
صدرت اول مجموعة قوانني ُعرفت 

بالحقيقة الروسية – ارتفاع وتقدم 
يف منصب -9 السيف القطاع – من 

نسور العامل يعيش يف جبال االنديز له 
القدرة عىل التحليق عاليا – ضمن او 

داخل الرسالة -10 غابر االيام او املايض 
البعيد – جحد وانكر النعمة – مدينة 
اردنية -11 االقاليم واملناطق االدارية 
يف بلد ما – مأوى الدجاج -12 مدينة 

يف والية اوهايو االمريكية – احد اقرباء 
امليت الذين يحق لهم رشعا اخذ نصيب 
معني من تركته – من عباقرة املوسيقى 
الكالسيكية يف التاريخ الغريب -13 عام 
او حول – عائلة اعالمي لبناين ومقدم 

برامج – يستعمل اقالم التلوين يف الرسم 
– مرتفع من االرض -14 نهر ايطايل – 

قائد قرطاجي تاريخي -15 اديب لبناين 
راحل من قصصه "طعم الرماد" 

-1 من اغاين كوكب الرشق ام كلثوم – 
بطل اسطوري فينيقي نقل االبجدية اىل 

اليونان -2 من اسامء البحر – رشيط 
ساحيل يف ايطاليا يتميز باملنتجعات 

السياحية ويشكل الشاطىء الالزوردي 
يف فرنسا امتدادا لهذا الرشيط – ساللة 

حكمت صقلية يف القرن الثالث عرش 
-3 نوع من االشجار – حزمة من الصحف 
او االوراق ضم بعضها اىل بعض -4 اقدم 

مدينة مسورة يف العامل – عربة زراعية 
ذات محرك – للتأفف -5 نسبة اىل مواطن 
من بلد افريقي – رصاعات مسلحة – إناء 

ُيرشب فيه -6 عكسها هيئة املالبس – 
فتى اسطوري يوناين رائع الجامل عشق 
صورته املنعكسة يف املاء نبتت عىل قربه 
زهرة حملت اسمه – صورة فوتوغرافية 

مأخوذة عن قرب باالجنبية -7 ماء عذب 

– فنان لبناين مشهور من اغانيه "الغرام 
املستحيل" -8 مرض نفيس يشعر صاحبه 

بالحزن واالرق واليأس والعزلة – مطار 
فرنيس – ضمري منفصل -9 مراكب لنقل 

الناس او البضائع يف البحار – عاصمة 
اوروبية -10 مدينة يف ساحل العاج – من 
اآلالت املوسيقية – امارة عربية – مدينة 

فرنسية -11 عاصمة افريقية – احدى 
جزر انتيل الهولندية تشتهر مبصايف النفط 
عاصمتها اورنجستاد -12 رفيق وُمجالس 
عىل الرشاب – نطقت بالكلامت املدونة 

يف الكتاب – محمل امليت -13 ممثل 
مرصي كوميدي راحل – شق يف االرض 

-14 كربى جزر اليونان – رشائح املجتمع 
-15 قاتل متسلسل نشط يف لندن عام 
1888ُعرف بالسفاح – مؤلف النشيد 

الوطني اللبناين 

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: 
نحات ايطايل اشتهر يف عرص النهضة 

االوروبية

اوغست رودان – الدقامق – ازميل – 

اداة – بارتولدي – جاك مار – جبس 

– جري – حسان صعب – حرفة – حجر 

– سهيل ذبيان – سكني – صلصال – 

صخر – فتحي محمود – فارة – فظ 

– كوتشاريان – كوردييه – لورينزو 

كوين – محمد غني حكمت – ميشال 

بصبوص – مايكل انجلو – مطرقة – 

معدن – مرت – نحات – نقش – هرني 

مور – يوسف غصوب  

الضائعة  انكهمح انضائعحالكلمة 
 
 

 ح ش ا ن ؼ ع ب ي ي ي د ر َ ك
 د ا ي خ و ك ح ي ن غ د و ح و
 ن َ د ق ف خ ح ي و ح و َ د َ
 ي غ ل ا ل ن ا ي ر ا ظ خ َ ك
 َ ش َ و ي و ظ ن ر َ خ ن ي ؼ
 ك خ خ ق و خ ق ج ا ل ا ا َ َ
 َ ر ر د ز ر ن ر و ج ح ي ش ب
 ز َ ا ل ا ش ھ ا ك ن ن ب ف ؼ
 ن د ب ا ل ن ك ف ا ا ا ر غ ب
 ي ا خ ج ر ا ج ي ج ل و ل ؼ ل
 ر ن ا ي ق ر ؼ ب ن ك ع ي َ ا

 َ ي و د ؼ ر ي ل ش ي د ھ ب ظ
 ل َ ظ ف ا خ ط ج ؼ ا ن ش ل ي
 ر ح ر ف ج ج ر و َ و ح ج ر و

 
 

                               وحاخ ايطاني اغرٍر في عصر انىٍضح االَرَتيح :حرَف 8انكهمح انضائعح مكُوح مه 
 

 –حطان صعة  –جير  –جثص  –جاك مار  –تارذُنذي  –اداج  –ازميم  –انذقماق  –اَغطد رَدان        
 –كُذػاريان  –فع  –فارج  –فرحي محمُد  –صخر  –صهصال  –ضكيه  –ضٍيم رتيان  –حجر  –حرفح 

 –معذن  –مطرقح  –هُ مايكم اوج –ميػال تصثُؼ  –محمذ غىي حكمد  –نُريىسَ كُيه  –كُردييً 
  يُضف غصُب  –ٌىري مُر  –وقع  –وحاخ  –مرر 
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متفرقات

س ب ب سق ر ر ا ت س ال س ا ب رب ب و ي د

 26 =

ا ط و غ رد ا ح ر لا ة ش م ل ب لل ص ا و ل

 40 =

ص ا ق ل ل نز و ن دي ن ت و ب نب ل ط ح ا

42 =

و ا ك سو ر و ش م رھ ي ي ر لي ا ز و ر

28 =

װװװװ
33412735

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

ٌُعرف بالكوكب االزرق نجم سماوي 
آخر لٌالً الشهر القمري 

معتمد ترسله دولة الى مدٌنة من مدن دولة اخرى
ما اعّد من الشجر وقودا للنار

بحٌرة فً اوسترالٌا تتمٌز بلونها الوردي من جراء االمالح الموجودة فً مٌاهها

تسمٌة فرنسٌة لنهر اوروبً ٌعبر فرنسا وبلجٌكا وهولندا 
ٌُلبس من قمٌص او درع كل ما 

1913شاعر هندي من اعالم االدب العالمً حصل على جائزة نوبل عام 

نصب تذكاري فً والٌة داكوتا الجنوبٌة كناٌة عن سفح من الغرانٌت نقشت فٌه وجوه كبٌرة تمثل رؤساء امٌركٌٌن 

هدوء  االمن وثباته فً البلد

قفر او ارض واسعة خالٌة
من االشجار المثمرة ُتعرف بإسم االكٌدنٌا

المدة الطوٌلة من الزمن

              حروف مبعثرة                   

شّد العازف ما ارتخى من اوتار آلة القانون
مدٌنة قدٌمة فً الجزائر ومرفأ نفطً شمال والٌة وهران

سمٌن من كل شًء

حروف مبعثرة

اوتار  ارتخى من  العازف ما  1-شّد 
آلة القانون

ومرفأ  الجزائر  يف  قدمية  2-مدينة 
نفطي شامل والية وهران

3-سمني من كل يشء 
4-تسمية فرنسية لنهر اورويب يعرب 

فرنسا وبلجيكا وهولندا 
5-كل ما ُيلبس من قميص او درع

داكوتا  والية  يف  تذكاري  6-نصب 
من  سفح  عن  كناية  الجنوبية 
كبرية  وجوه  فيه  نقشت  الغرانيت 

متثل رؤساء امريكيني  
7-قفر او ارض واسعة خالية

8-من االشجار املثمرة ُتعرف بإسم 
االكيدنيا

9-املدة الطويلة من الزمن
االدب  اعالم  من  هندي  10-شاعر 
العاملي حصل عىل جائزة نوبل عام 

1913
11-هدوء  االمن وثباته يف البلد

بالكوكب  ُيعرف  ساموي  12-نجم 
االزرق

13-آخر ليايل الشهر القمري 
مدينة  اىل  دولة  ترسله  14-معتمد 

من مدن دولة اخرى
وقودا  الشجر  من  اعّد  15-ما 

ر للنا
16-بحرية يف اوسرتاليا تتميز بلونها 
الوردي من جراء االمالح املوجودة 

يف مياهها

أسماء من التاريخ
19 513 210 614 311 715 412 816

مفكر وفيلسوف ومؤرخ عريب )1902-1957( من 
رجال الرتبية والتعليم. عمل يف الصحافة، ثم توىل 

ادارة التعليم يف جمعية املقاصد الخريية. اشهر 
كتبه "الدولة االموية يف الشام"

1+7+3+5+14+12+9 =  والية امريكية
10+11+6+15+4 =  مادة تستعمل يف صناعة مواد البناء

13+2+8+12 =  جبل لبناين
6+16 =  حرف نصب

حدث يف مثل هذا الشهر 
الجمعية   :1789 الثاين  ترشين 
الوطنية الفرنسية توافق عىل قانون 

املساواة بني املواطنني. 

كارتر  هوارد   :1922 الثاين  ترشين 
عنخ  توت  الفرعون  قرب  يكتشف 

آمون.

الرئيس   :1950 الثاين  ترشين 
يتعرض  ترومان  هاري  االمرييك 

ملحاولة اغتيال نجا منها.

جدار  هدم   :1989 الثاين  ترشين 
برلني.                         

             
معلومات عامة

خالل  النازية  املانيا  اشتهرت 
بالصناعات  الثانية  العاملية  الحرب 
واالبتكارات العسكرية، وكان فخر 
صناعتها املدفع العمالق غوستاف. 
استعمل هذا السالح فرتة 13 يوما 
مدفعني  صناعة  متت  وقد  فقط، 
عمالقني من هذا النوع من تصميم 
رشكة غروب. كان يزن 1350 طنا 
وُينقل بواسطة مسار حديدي. تزن 
قادرة عىل خرق  اطنان  قذيفته 7 
جدار من االسمنت املسلح بسامكة 
 1945 عام  االملان  لجأ  امتار.    7
الستيالء  منعا  املدفعني  تدمري  اىل 

الحلفاء عليهام.
 

طرائف
االيرلندي  الكاتب  شو  برنارد  كان 
حني  الكتابة  يف  منهمكا  الساخر 
الجميلة  سكرتريته  عليه  دخلت 
النها  لرتاك  جاءت  نسيبتك  قائلة: 
قبلة  تقبلك  ان  وتريد  مسافرة 

الوداع. 
اين  تعرفني  اال  شو:  برنارد  اجابها 
منشغل جدا، خذي منها القبلة وانا 
اسرتدها منك حني افرغ من عميل. 

اقوال مأثورة
"ال تبالغ يف املجاملة حتى ال تسقط 
يف برئ النفاق، وال تبالغ يف الرصاحة 
حتى ال تسقط يف وحل الوقاحة".                                                                                                          
)تشاريل شابلن (  

 SU DO KU SU DO KU

حلول العدد61 

عموديا
-1 امني الحافظ – طنجة -2 داين بسرتس – امان -3 يتف – اعف – 
اسالك -4 ثريا – كتان – سبي -5 با – له – بويبال – قر -6 خطاب 

– انينهم -7 الربتغال – نلم – آه -8 فيزوف – السا – اودي -9 نف – 
علف -10 كان – حايدهم – هارو -11 رندا كعدي – ندم -12 سليم 

الحص – انجز -13 تر – مل – رميون – الح -14 شباط – داريوس 
-15 يوسف الخال – سعادة 

افقيا
-1 اديث بياف – كراتيش -2 ماترا – ليامن – ربو -3 ينفي – خبز 
– ندس – اس -4 ين – الطرود – اللطف -5 ابا – هاتف – حكيم 
-6 لسعة – بغ – ناعم – بل -7 حتف – الفيدار -8 آر – كواال – 

ديليدا -9 فساتني – سفه – حامل -10 سابينا – منصور -11 النلنل 
– نيس -12 طام – اهاملهام – وع -13 ناكس – وفا – ناسا -14 

جن – بق – اد – راجل -15 هريوهيتو – زحلة 

حل كلمات متقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 الوقواق -2 االبجر -3 رضيبة 
-4 غدران -5 مونا -6 سعري -7 
لوند -8 الجوخ -9 ميتيورا -10 
قيدوم -11 خيخون -12 اهبة 

-13 شاندر -14 متاهة -15 زلويت 
-16 النطايس 

ميشال دو نوسرتادام

جبنة وزيتون اطيب ما يكون

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
مشط االرض

 SU DO KU SU DO KU

1 4 6
8 2 5 1

3 1 7
7 8 2

9 6
6 4 7

5 8 7
5

2 1 3

Sudoku مستوى صعب 

5 3 6 2
4 7 3

8 5 2 4 7
2 3 7 1

9 4 1 8 2
8 2 4

1 2
2 5 8 6 9

7 6 5 8 1

Sudoku مستوى سهل

1 2 8
7 5

6 5 9 2 1
1 6 5 7

6 5 8
4 1

9 8 6
7 2 3

8 2 7

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

6 7 5 9 2 1 4 3 8
1 4 2 8 3 5 6 9 7
3 9 8 7 4 6 2 5 1
8 6 9 1 5 7 3 2 4
7 1 4 3 9 2 8 6 5
5 2 3 6 8 4 1 7 9
2 5 6 4 1 9 7 8 3
9 3 1 2 7 8 5 4 6
4 8 7 5 6 3 9 1 2

Sudoku حل مستوى صعب 

5 7 4 3 8 1 9 6 2
2 9 3 6 5 4 8 7 1
1 6 8 7 9 2 3 4 5
7 3 2 5 4 9 6 1 8
9 4 1 2 6 8 5 3 7
6 8 5 1 7 3 2 9 4
4 5 7 9 2 6 1 8 3
8 1 6 4 3 5 7 2 9
3 2 9 8 1 7 4 5 6

Sudoku حل مستوى وسط

9 3 5 8 4 1 2 7 6
7 1 8 6 9 2 5 3 4
6 2 4 3 7 5 9 1 8
1 9 3 4 8 6 7 5 2
8 6 2 9 5 7 1 4 3
4 5 7 1 2 3 6 8 9
5 7 9 2 3 8 4 6 1
3 4 6 5 1 9 8 2 7
2 8 1 7 6 4 3 9 5

Sudoku حل مستوى سهل
 SU DO KU حل

مستوى سهلمستوى وسطمستوى صعب

مستوى سهل

اللعبة  شروط 
هذه الشبكة أو الشبكات مكّونة من 9 مربعات كبرية 

وكل مربع كبري مقّسم اىل 9 خانات صغرية. 
ضمن   9 اىل   1 من  األرقام  وضع  اللعبة  رشوط  من 
الرقم يف كل مربع كبري ويف  الخانات بحيث ال يتكرر 

كل خط أفقي أو عمودي.  

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من 16 

مستطياًل. فوق كل مستطيل 
تتبعرث حروف عند انتظامها 
تشكل جواباً لألسئلة الواردة 

أدناه. عند معرفة أحد 
األسئلة نضع الجواب داخل 
املستطيل مع رقم السؤال 

وهكذا دواليك. ملعرفة 
صحة األجوبة نجمع األرقام 
املوجودة داخل املستطيالت 

ليك تتطابق مع األرقام 
املوجودة يف أسفل ويسار 

الشبكة.
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الزحف البطيء، لكن الحثيث، اىل موت الصحافة ما عاد 
وبشاعته  وطأته  من  التخفيف  حتى  وال  انكاره،  ميكن 
اسف"  "بيان  او  هنا،  من  استنكار"  بـ"ترصيح  وحدته 
منشورات  االعجاب عىل  عادت عالمات  وال  من هناك. 
التواصل االجتامعي قادرة عىل تأجيل اعالن هذا املوت 

القبيح الذي نال من مهنة ومن مهنيني.
 وطأة هذا املوت وقسوته ليست مقصورة عىل اعتباره 
وكّتاب  ملحررين  رزق"  "باب  اقفل  انه  او  مهنة،  يبدد 
وارتداداتهام  االمرين  هذين  اهمية  عىل  وصحافيني. 
االجتامعية، يبقى ان موت الصحافة يعني موت سلطة 
اخالقية يف وجه السلطات يف مامرسة الحكم. ال بل اكرث، 
فموت الصحافة يثري الرعب يف النفوس جراء مشهدين 
متقابلني. االول يتعلق بالقارىء نفسه. اما الثاين فيتصل 
التحكم  اىل  العفوي  او  التلقايئ  ونزوعه  بالحكم  بشدة 
بدال من الحكم. ذلك ان الصحافة لطاملا كانت الرقيب 
والحسيب الذي يوقظ الضامئر وينبه اىل املخاطر. هذا 

الدور يبدو انه اىل افول.
املوت الصحايف الذي نحن يف صدده كان االعالن االكرث 
فظاظة عنه، هو يف صدور جريدة "النهار" ببياض ينذر 
بسواد عميم يبدد ما كانه الحرب االسود ذات يوم، وهو 
الدولة،  واقع  حول  والبياض  الشفافية  من  آفاقا  يخط 
سبق  لقد  سواء.  حد  عىل  واملحكومني  الحكام  ومآالت 
انهيار  عن  متقطعة  اعالنات  الصحايف"  "املوت  هذا 
ومتيز  اتسم  لطاملا  الذي  لبنان  يف  الصحف  كربيات 
احيان  يف  بلغت  او  وصلت  التي  الصحافية  بحرياته 
كثرية حد الفوىض، واضاعت الفوارق بني معنى الحرية 
الصحف،  بعض  اضطلعت  ولنئ  الفوىض.  ويالت  وبني 
تلك.  او  الدولة  لهذ  املنصة  بدور  متفاوتة،  وبادوار 
الوقوف عند فضائل  لكن كل هذا ال يعفي من مهمة 
ووجوب بقاء الصحافة كـ"سلطة" اساس مهمتها "الرقابة 
االخالقية والسياسية"، ما يضع النظم الدميوقراطية امام 
وحتى  والسياسية  والحقوقية  الدستورية  مسؤوليتها 
االخالقية لتجديد ذاتها بحثا عن الرتقي والتقدم للبقاء 

يف مربع الدول الناجحة.
قاب  خواتيمه  باتت  هذا  الصحايف"  "املوت  مسلسل 

قوسني او ادن من النهاية الحتمية. الحيلولة دونه صارت 
مستحيلة ومحل استعصاء. قبل موقف جريدة "النهار"، 
توقفت "دار الصياد" العريقة، وسبقتها جريدة "االتحاد" 
اما  "السفري".  لهم  صوت  ال  الذين  صوت  جريدة  بعد 
الحي،  باللحم  فتكابد  الصدور  تواصل  التي  الصحف 
وليس من يشء يف االفق ما يوحي بأن االستمرار مضمون، 

خصوصا يف ظل انعدام وجود اي "ترشيعات انقاذية".
سببه  لبنان  يف  الورقية  الصحافة  موت  ان  قائل  رب 
الصحف نفسها التي ما عادت تستثمر يف املفاهيم وال 
يف االشخاص، وما عادت تحرتف اطالق مبدعني ميعنون 
متحيصا وتحليال يف الوقائع واملقاربات مبا يقدم للقارىء 
جديدا سياسيا او خربيا اكرث حضورا مام تقدمه منصات 
ووسائل التواصل االجتامعي. وهذا بعضه او الكثري من 
بعضه صحيح. رب قائل ايضا ان ما حصل وسيحصل ال 
يستدعي هلعا يف ظل منو الصحافة الرقمية )االلكرتونية(. 
وهذا صحيح ايضا لو ان االخرية اخذت مساحة وفرضت 
املتقدمة.  الدول  وجودها كام هو حاصل ومحقق عند 
فاملشكلة  متاما.  ذلك  غري  عىل  تدل  االمور  وقائع  لكن 
عندنا مزدوجة وتتوزع عىل اثنني هام: القارىء الذي صار 
يكتفي باشعارات خربية من هذا املوقع او تلك املنصة، 
وعىل السوق االعالنية بوصفها موردا اساسيا لكل االعالم 
السوق مل  وااللكرتوين. هذه  واملسموع  واملريئ  املكتوب 

تعد تقدم اال النذر اليسري بسبب االوضاع االقتصادية.
يف بلد مل ُتَحل مشاكله االقتصادية بعد، فإن توقع صمود 
والهلوسة،  الهذيان  خانة  يف  يندرج  امنا  ككل،  االعالم 
خصوصا وان نقابتي الصحافة واملحررين ومعهام وزارة 
االعالم تقف عاجزة عن ابتكار واجرتاح الحلول. واىل ان 
قاتل  بعجز  نتابع  سنبقى  مفعوال،  كان  امرا  الله  يقيض 
نتنقل بني مشهد  الصحافة، وسنبقى  نحو  املوت  زحف 

بوجهني هام بياض الصحافة وسواد ايامها. 

سواد الصحافة وبياضها

رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل

A4.indd   3 7/23/18   5:10 PM




