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في هذا العدد

آن األوان  ..لكن من دون عشوائية
اما وان الحكومة قد نالت الثقة عىل اساس بيانها الوزاري ،الذي لحظ جملة اصالحات هدفها الحد من الهدر والفساد
اللذين بلغا الذرى ،وهام قاب قوسني او ادىن من اسقاط لبنان يف قعر "الدول الفاشلة" ،فقد آن األوان لوعي وطني
جامع ،والتكاتف وااللتفاف حول خطط وبرامج مكافحة الفساد بكل اشكاله وعىل مختلف مستوياته  ،ومن دون اي
استثناء مهام كانت طبيعته او صفته او وضعيته .وهذا من سلم اولويات العهد.
مجلة "االمن العام" ،منذ نشوئها قبل سنوات خمس ،كام عاهدت قراءها ومتابعيها بأن تكون لبنانية صافية ،منحازة
اىل هموم اللبنانيني وشؤونهم عىل مختلف الصعد بحيث مل ترتك ملفا كبريا او صغريا ،سياسيا او امنيا او اقتصاديا ،اال
وضعته تحت مجهر الرأي العام ،مقاربة االمر من االراء املختلفة ،تاركة للقراء الحكم النهايئ واغناء معلوماتهم  .فإنها
كذلك ستكون يف صدارة الحرب عىل الفساد ومكافحته عىل مستويات :السلطتني الترشيعية والتنفيذية ،تجمعات
الرأي والقوى االجتامعية واالقتصادية .كل هذا بهدف الحؤول دون وقوع االخطر.
الفساد كاالرهاب .كالهام يقتل ويرضب خبط عشواء .حامية لبنان يف هذه املعركة تستلزم كل الطاقات والعقول.
يكفي ان نتوقف مليا عند االمرباطورية الرومانية التي قهرت العامل ،ومل يقهرها اال الفساد الذي مهد لسقوطها
املدوي ،وذلك عىل الرغم من ترشيعاتها الفاعلة جدا ،والتي ال يزال بعضها إىل اليوم مصدرا للكثري من القوانني.
اىل بعض الرداءة السياسية يف تطويع موارد الدولة وثرواتها وتوظيفها يف تحقيق مصالح طائفية وشخصية ،فقد
تعددت اسباب الفساد من رداءة الهيكل التنظيمي لالدارة العامة ،وبريوقراطيته ،وصوال اىل ضعف االجهزة الرقابية
والتأديبية ،مرورا بالتوظيف السيايس واالنتخايب ،وانعدام مؤرشات الشفافية عىل نظام التعيني والتعاقد والرتقية،
ناهيك بانتشار البطالة وغالء املعيشة الذي يتضخم من دون اي قيد ،وارتفاع الرضائب والرسوم عىل خدمات ترتاجع
مستوياتها بشكل مقزز.
مع كل هذا ،يبقى ان الفساد بتعبرياته السياسية هو من العنارص االخطر .فتقاسم السلطة واملحاصصة الغراض
شخصية وطائفية ،وبقاؤها بعيدة من اي محاسبة يزيد الطني ِبل َة ،ويهدد مبا هم اسوأ .ما يبعث عىل الغرابة ،انه،
منذ العام  1954تاريخ اقرار قانون االثراء غري املرشوع ،فإن خزائن البنك املركزي ترتاكم فيها االالف من تصاريح
الذمم املالية .اال ان الواقع مل يكشف انه تم فتح اي من هذه املغلفات .ال بل اكرث من ذلك ،فانه منذ قيام دولة
لبنان الكبري سنة  ،1920مل يُعاقب اي مسؤول او سيايس عىل جرائم الفساد واستغالل السلطة والتعسف باستعاملها
لتحقيق غايات شخصية وانتخابية.
االهم اآلن ،هو العمل عىل ارساء كل معايري الشفافية يف سائر القطاعات ،وعىل كل املستويات ،ومن السلطة
واملجتمع عىل حد سواء ،خصوصا من جانب االعالم الذي تقع عليه مسؤولية بالغة الحساسية يف االنحياز اىل الرأي
العام ومشاكله ،بهدف معالجتها عن طريق تدعيم االستقرار والسلم الوطنيني ،وليس بهدف زعزعة االستقرار القائم
وضعضعة اركان الدولة .فمن الخطأ االعتقاد مبكان ما ،ان الشعبوية قادرة عىل معالجة ما يشكو منه الجسد اللبناين
من ندوب الفساد .وهذا ال يعني بأي حال من االحوال ،ان املقصود هو الدعوة اىل نبذ اي قوة اجتامعية او قوة رأي،
لكن من املهم والرضوري التنبه اىل كيفية محاربة الفساد واالصالح ،من دون اسقاط هيكل الدولة.
املحاسبة ـ كام تقدّم ـ مطلوبة بشدة ،ورضورة قصوى لتطاول جميع املستويات والقطاعات ،لكن بخطط اصالحية
وليس بعشوائية الظروف ،وك ْيل االتهامات جزافا.

"االمن العام"
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االفتتاحيّة
املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

وثيقة "األمان السياسي"
الوثيقة التي وقعها قداسة الحرب االعظم البابا فرنسيس
وشيخ االزهر الرشيف االمام االكرب احمد الطيب ،عىل
هامش مؤمتر االخوة االنسانية يف العاصمة االماراتية
ابوظبي ،وان كانت قطعا وثيقة عاملية للسالم
والتعايش بني ابناء االديان املختلفة ،هي ايضا وثيقة
"االمان السيايس" .جاءت لتطوي سنوات من الكراهية
والجرائم التي ارتكبت باسم الدين ،وكانت قد بدأت
منذ هجامت  11ايلول  ،2001فيام العامل برمته يستعد
العالن شبه القضاء عىل تنظيم داعش ،الرديف املشابه
لتنظيم القاعدة واخواته.
حتام مل يكن البابا فرنسيس واالمام االكرب احمد الطيب
يرميان اىل مبارشة السياسة نيابة عن الحكومات يف
العامل .لكن كال منهام من موقعه ،ومبا ميثل ،ك ّلال
بوثيقتهام انتصارا عىل حرب مديدة وقع العامل عليها
منذ بداية االلفية الثالثة ،وكادت تزيل دوال برمتها عن
الخارطة ،وسقط فيها عرشات االف الضحايا االبرياء،
ناهيك باالستنزافات االقتصادية والتبدل الدميوغرايف،
واالختناق االجتامعي واالنساين ،التي اجهدت حكومات
العامل ،فكان االنفاق عىل هذه الحرب يأخذ من امام
التنمية والتعليم والتطوير والصحة.
االهم يف هذه الوثيقة ،انها جاءت فيام كان جانب آخر
من العامل يقرع طبول الحرب بني اعالن من هنا ،وآخر
من هناك عن انسحاب من اتفاقات صاروخية عىل
طريق سباق جديد اىل التسلح الصاروخي .وهي بهذا

املعنى جاءت لتقدم السالم العاملي عىل امليل الفطري
للدول الكربى ورصاعاتها اىل تس ّيد العامل وموارده .وليس
مغاالة عىل االطالق اعتبارها وثيقة للشعوب واالمم
التي تؤمن وتسعى اىل االستقرار والتعايش بسالم عادل
وكامل.
ما يثري االنتباه يف هذا السياق ،ذاك البند الذي ورد
فيها ان "الحوار بني املؤمنني يعني التالقي يف املساحة
الهائلة للقيم الروحية واالنسانية واالجتامعية املشرتكة،
واستثامر ذلك يف نرش االخالق والفضائل العليا التي
تدعو اليها االديان ،وتجنب الجدل العقيم" .فالجميع
مدعو اىل ان يتالقى مع اآلخر من موقعه كانسان
اوال واخريا ،وليس انطالقا من هويات ضيقة .ذلك ان
االعتقاد ومامرسة الشعائر مسألة محض شخصية" ،فال
اكراه يف الدين".
وألن القيم الروحية هي واحدة من جسور العبور
اىل السالم الحقيقي ،فان هذه الوثيقة التاريخية
دعوة حقيقية اىل التغيري اوال ،واسقاط القناع عن
االرهاب الذي يتمرتس بالدين ثانيا ،وترتجم التضحيات
والتطلعات الرساء قيم الخري واملحبة بني مختلف
الشعوب والثقافات يف مواجهة الرش والعنف اللذين
سيطرا عىل العامل خالل السنوات املاضية ،حيث طغى
الخطاب الديني العنرصي.
نجح القطبان االسالمي واملسيحي يف االنتقال بسالسة

من البعد الديني لهذه الوثيقة اىل الحيز السيايس .فهام
ذهبا اىل اعتبار ان وجع العامل ذاك الذي يقع "سواء
عىل مستوى التقدم العلمي والتقني ،واالنجازات
العالجية ،والعرص الرقمي ،ووسائل االعالم الحديثة،
ام عىل مستوى الفقر والحروب ،واالالم التي يعاين
منها العديد من اخوتنا واخواتنا يف مناطق مختلفة
من العامل ،نتيجة سباق التسلح ،والظلم االجتامعي،
والفساد ،وعدم املساواة ،والتدهور االخالقي،
واالرهاب ،والعنرصية والتطرف ،وغريها من االسباب
االخرى".
هذا التكثيف السيايس عىل وجه الدقة ،كان موجها
اىل قادة العامل وحكوماته ،كام اىل املفكرين والفالسفة،
للتوقف عند ما حققته "الحضارة الحديثة" من
ايجابيات .لكن مع التنبه وبدقة ،اىل ما خلفته ايضا من
اثار سلبية دفعت كثريين اىل دوامات التطرف املتعدد
املسميات ،وقد اثبتت حركة التاريخ ان التطرف ال
يو ّلد اال العنف والكراهيات وحب السيطرة والتحكم.
واذ انطلقت هذه الوثيقة باسم الله ،وباسم النفس
البرشية الطاهرة ،وباسم الفقراء والبؤساء واملحرومني
واملهمشني ،وباسم االيتام واالرامل واملهجرين
والنازحني ،وباسم الشعوب التي فقدت االمن والسالم
والتعايش ،فانها ذهبت اىل االهم حيث ما يقلق العامل
حتى الساعة من "اماكن يجري اعدادها ملزيد من
االنفجار ،وتكديس السالح ،وجلب الذخائر يف وضع

عاملي تسيطر عليه الضبابية وخيبة االمل والخوف من
املستقبل  ."...وهذا كله حقيقي وواقعي .لكن املقلق
يف االمر ان التاريخ ما برح يتكرر يف توليد النزاعات
والحروب ،عىل الرغم من وضوح كوارثها ونتائجها
وغياب حسناتها.
ومبا ان االمن هو حاصل للسياسة وليس العكس،
فان االمان السيايس الذي يرتجى ان تحققه الوثيقة
املوقعة بني البابا فرنسيس واالمام االكرب احمد
الطيب ،يبقى معلقا عىل ارادات الدول الكربى
وقراراتها ،وصناع السياسات الدولية واالقتصادية
العاملية ،وكذلك عىل قدرة الطرفني يف كبح التطرف
الديني الحاصل .كذلك يف القدرة عىل معالجة
تصاعد التوجهات القومية التي تتبدى يف الكثري من
الدول ،وال يقل خطرها عن مخاطر التطرف الديني،
وال تبرش بالخري ابدا.
هذه الوثيقة عىل اهميتهاُ ،يخىش عليها من ان تبقى
مجرد وثيقة ما مل تقرتن بافعال مادية وترشيعية
تطاول استخدام املقدس يف املدنس ،اي استخدام
الدين يف االعيب السياسة وشياطينها ليصبح منظومة
عنفية .املطلوب العمل عىل ارساء مبادىء الحرية،
اميانا واعتقادا وتعبريا ،يف مواجهة فوىض الفتاوى
التي يتلطى فيها البعض والتي خرجت عىل كل القيم
الروحية ،وسفكت الدماء يف اصقاع الكرة االرضية.
بهذا وحده ميكن التأكيد عىل ان االرهاب ليس له دين.
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تحقيق

رضوان عقيل

زيارة البابا إلى أبوظبي املغازي والرسالة:
واألخوة اإلنسانية
خاطبت الحوار والتالقي
ّ

مل تكن زيارة البابا فرنسيس اىل ابو ظبي حدثا عاديا .بل شكلت قمة عاملية
رفعت لواء التالقي بني سائر االديان والشعوب واالعراق تحت عنوان الجمع
يف ما بينهم ،والعيش بسالم ومن دون اي تفرقة ومتييز .وردت وثيقة االخوة
االنسانية عىل املتطرفني والتي يجب ترجمة مضمونها عند القواعد حتى ال
يبقى الحوار من فوق
هذه املساحة من التالقي والتعاون ومامرسة
سياسة االنفتاح ،كانت الفتة بني البابا
فرنسيس وشيخ االزهر االمام االكرب محمد
الطيب ،عىل ارض االمارات العربية الدولة
التي حط فيها رأس الكنيسة الكاثوليكية
وما ميثل يف وجدان املسيحيني عىل طول
املعمورة ،لتصبح يومياته وطروحاته وصلواته
يف الفاتيكان وزيارته اىل الخارج محل متابعة

عند املسلمني وسواهم .بدا كأنه يريد اعطاء
صورة جديدة عن الكنيسة لتشكل مساحة
للتقارب االنساين واالنفتاح عىل االخر .مل
يبادله الطيب اال بالتحية نفسها.
تنبع اهمية هذه الزيارة ،وما حملت من
رسائل عىل اكرث من مستوى ،من كون اول
حرب اعظم تطأ قدماه شبه الجزيرة العربية،
حيث نجح يف فتح قنوات جديدة بني

االديان من خالل دعواته اىل نبذ التطرف
ومد جسور العالقات بني الرشق والغرب.
وهي زيارة اىل دولة تستضيف عىل ارضها
نحو  200جنسية مع وجود اكرث من مليون
مسيحي و 47كنيسة ومعبدا منذ العام
 1965فصاعدا.
رئيس اساقفة بريوت للموارنة املطران بولس
مطر وعضو لجنة الحوار االسالمي ـ املسيحي
القايض عباس الحلبي تحدثا اىل "االمن
العام" عام سطرته هذه الزيارة ،وما ميكن
لبنان ان يستثمره ويفعله من خالل مضمون
ما قاله البابا فرنسيس ،اىل وثيقة االخوة وما
حملته من عرب ليتم تطبيقها عىل االرض بني
املسلمني واملسيحيني.

املطران مطر :وثيقة االخوة
رسالة الى العالم
■ كيف رأيتم زيارة البابا فرنسيس اىل
ابوظبي؟
□ شكلت هذه الزيارة حدثا تاريخيا.
وهي مل تكن وليدة ساعتها ،بل سبقتها
جملة من اللقاءات والتحضريات اىل
ان تم تتويجها يف دولة االمارات .سبق
لشيخ االزهر احمد الطيب ان اقام اربعة
مؤمترات يف القاهرة حول االسالم ،ورفض
االرهاب والتشديد عىل التالقي االسالمي
 املسيحي .وقد شاركت يف هذه املؤمتراتكلها .يف املؤمتر االخري وجه قداسة البابا
رسالة مهمة .ما حصل يف ابوظبي كان
قمة نتيجة كل الجهود الني بذلت يف هذا
الخصوص  .هناك امر اسايس تم حصوله
من خالل الرتكيز عىل مسألة "االخوة
االنسانية" ،وهي مهمة جدا .نحن نعرف
االخوة الدينية ،لكن عند التطرق اىل
االنسانية يعني التعاطي مع كل الناس
الذين خلقهم رب العاملني اله واحد
للجميع .من الرضوري الرتكيز عىل هذه
االخوة بني سائر الناس التي تخلق تعاونا
وتعارفا .يركز القرآن عىل هذا التعارف
يف احدى آياته .علام ان التعارف ينفي
هذا التناحر والتفرقة ورفض االخر .فهو
يعني التقرب .تكريس االخوة االنسانية
يؤكد عىل املسيحية واالسالم من اجل
العمل عىل هذه الرسالة واطالقها يف
شكل مشرتك يف اتجاه العامل والحضارة.
من يقرأ كل هذه الرسالة يرى انها تشكل
برنامجا للعامل كله عىل اساس احياء االميان
بالقلوب ،وحفظ االخالق والنفوس ،لوضع
قواعد للتعاطي مع الناس ويف السياسة
ايضا .مثة نقطة اساسية نتجت من قمة
ابوظبي هي اللقاء بني الرشق والغرب.
■ الحوار من فوق بني الرؤساء الدينيني
عند املسلمني واملسيحني امر مهم .كيف
ستصل حصيلته اىل قواعد الديانتني
واتباعهام؟

رئيس اساقفة بريوت للموارنة املطران بولس مطر.

الدين االسالمي ال يقبل
بممارسات االرهاب والقرآن
يحرّم القتل
□ يف الرسالة دعوة اىل الجامعات والناس
واويل االلباب واالمر اليصال مضمون
هذه الخطة .عىل كل دين هنا ان يبذل
كل الجهود املطلوبة يف مؤسساته للعمل
وفق هذه الرسالة.
■ هل ستحصل لقاءات عىل االرض بني
الكنائس واملؤسسات االسالمية لتنفيذ
مفاهيم هذه الوثيقة؟
□ اعتقد ان هذا االمر سيحصل ويف شكل
دوري .وضعت هذه الوثيقة برنامجا
لعمل حضاري ليس من اجل ان تنتهي
يف يوم او يومني ،بل من اجل خلق تصور

جديد .الحوار املسيحي  -االسالمي بدا
حقيقة مع املجمع الفاتيكاين الثاين
قبل خمسني سنة .وقعت سلبية معينة
يف االعوام العرشة االخرية جراء اعامل
االرهاب ،وهو موجة عابرة ان شاء الله
الستكامل طريق الحوار بني الديانتني.
مثة موقف من املسؤولني يلزمنا جميعنا
ونحن علينا متابعته اىل االخر.
■ ما هي الرسالة التي حملتها زيارة البابا
اىل املسيحيني يف الرشق؟
□ املسيحون اوال هم اخوة للمسلمني
ورشكاء لهم .ال بد من القول هنا ،ان
اول دستور للدولة االسالمية الذي صنع
يف املدينة ايام النبي محمد ،خاطب
املسلمني واملؤمنني ويقصد باملؤمنني
املسيحيني عىل اساس ان الجميع ابناء
امة واحدة.
■ ما هو الدور الذي ميكن لبنان ان يقوم
به لالستفادة من زيارة البابا؟
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□ عىل لبنان ان يحمل هذه الرسالة
ويعمل عىل تطبيقها .لكننا ويا لالسف
نتلهى باملشكالت واالزمات .املطلوب
منا كلبنانيني ان نعود اىل رسالتنا
الحضارية واالنسانية والتي من اجلها
تك ّون هذا البلد واصبحت له كل هذه
االهمية .يجب ان ال نغرق يف امورنا
الصغرية وننىس رسالتنا .ندعو الله اىل
ان نعود اىل احياء هذه الرسالة وال
يستطيع احد التعويض عن دور لبنان.
لنعرتف ان بلدنا قادر عىل تعطيل هذا
الدور ،لكننا نتمنى ان ال نصل اىل هذا
االمر.
■ هل ستقوم بكريك واملؤسسات
املسيحية واالسالمية االخرى بنشاطات
ولقاءات لتطبيق مضمون ما عمل عليه
البابا وشيخ االزهر يف ابوظبي؟
□ طبعا .سيعقد مجمع الكنيسة املارونية
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اجتامعا يف حزيران املقبل وسنتناول
بالطبع زيارة البابا وما حملته من نتائج.
سيلتقي مجلس البطاركة واالساقفة
الكاثوليك يف اجتامعات ايضا يف ترشين
الثاين املقبل للغاية نفسها .نحن ندرس
حاليا اوراق عمل اللقاءين.

واعتقد ان هذه املؤسسة تتخذ مواقف
عقالنية ومتنورة تركز عىل اآليات القرآنية
والتقليد االسالمي .لقد اصدر مجموعة
من الكتب التي تركز عىل هذا االمر
وتوضح جملة من املسائل ،وعىل املسلمني
قراءة هذه االنتاج.

■ تقول ان موجة االرهاب يف املنطقة اىل
زوال .املعاين التي حملتها القمة الدينية
يف ابوظبي هل سرتد عىل الجامعات
املتطرفة؟
□ بالطبع .ما حصل يف ابو ظبي سريد عىل
املتطرفني ،ومل يعد احد يقوم بتغطيتهم
او يربر لهم افعالهم .الدين االسالمي ال
يقبل مبامرساتهم والقرآن يح ّرم القتل.

■ الحظنا ان البابا يف رسالته ومواقفه
يرفع تهمة االرهاب عن املسلمني؟
□ االرهاب موجود يف اماكن عدة.
املتطرفون تسرتوا بالدين االسالمي ،لكن
االزهر الرشيف تصدى لهم .نحن نعرف
حقيقة املسلمني الذين نعيش معهم.

■ كيف ترى التطور الحاصل عند مؤسسة
االزهر؟
□ ما يقدم عليه االزهر ايجايب جدا،

الحلبي :البابا يقيم جسورا
ويحسن صورة املسلمني
ّ
■ ماذا حملت زيارة البابا اىل ابوظبي؟
□ اوال نحن من املرحبني بقيام البابا
بهذه الزيارة ،وهو يشكل منطا جديدا
بني البابوات والسيام حيال عالقته
مع املسلمني .اعرتفت تعاليم املجمع
الفاتيكاين الثاين باملسلمني واعتربتهم
رشكاء يف االميان ،ويف امكانهم الخالص
عقيديا .كان فرنسيس من اكرث البابوات
الذين وضعوا هذه االطروحة موضع
التنفيذ يف عالقاتهم مع املسلمني .نالحظ
ان معظم زياراته تأيت اىل بالد اسالمية.
زيارته اىل ابوظبي لها رمزية كبرية كونها
االوىل له اىل شبه الجزيرة العربية .تجاوز
العالقات بني املسلمني واملسيحيني ليقول
ان سائر االديان هم اخوة يف االنسانية،
وان يف االمكان التوصل اىل قاسم مشرتك

■ كثريون كانوا يتمنون رؤية البابا يف
لبنان وليس يف ابوظبي العتبارات عدة
ومن دون التقليل من دور االمارات؟
□ كل يشء يف وقته .بالطبع نتمنى رؤية
قداسة البابا يف لبنان.

يجمعك مع االخر ،يف سبيل تحقيق
السالم وضامن العيش املشرتك .من هنا
تنبع اهمية هذه الوثيقة.

□ الصورة تفيد االثنني معا .البابا اوال عىل
اعتبار انه بابا اصالحي داخل الكنيسة،
ويحاول اعطاء هوية جديدة للكنيسة
الكاثوليكية من كنيسة البورجوازية
اىل كنيسة الفقراء واملهمشني ،واالقرار
باالختالف مع االخر ،وان الخالص ليس
محصورا بالكاثوليك فقط .حرض يف مدينة
استوكهومل احتفاال يف مرور  500سنة عىل
نشوء الحركة االصالحية الربوتستانتية.
وهو يقيم جسورا ويهدم جدرانا داخل
الصف املسيحي ،فكم بالحري انه يقوم
بدور مامثل مع املسلمني الذين يتشارك
معهم يف القيم.

■ كيف رأيت صورة البابا وشيخ االزهر
معا؟

■ مثة خشية من ان تبقى الوثيقة حربا
عىل ورق .كيف سترتجم عىل االرض؟

■ ملاذا يهتم بالدول االسالمية؟
□ يهتم بها النه يريد تقديم صورة
جديدة يف عالقاته مع املسلمني .فهو
يعتقد ،وهذه مقولة تحتمل النقاش ،ان
املسلمني يف هذا العامل االكرث ظلام من
خالل لصق تهمة االرهاب بهم .من هذا
الجو يسعى اىل مساعدتهم عىل تحسني
صورتهم ،وبالتايل تخدم هذه الخطوة
العالقات املسيحية  -االسالمية.

□ للمرة االوىل تحمل هذه الوثيقة آلية
للتنفيذ ،وامل من الفاتيكان واالزهر
يف التوجه اىل صناع القرار والفالسفة
واملفكرين ،واىل املجتمع املدين وسائر
املنتديات لتنفيذها مبا تحويه من
مبادىء عامة وتشخيص لواقع العالقات
يف العامل.
■ ما هي ارتدادات هذه الزيارة عىل
لبنان؟
□ لبنان هو املوقع الطبيعي لهذه
الزيارة ،اوال بسبب دوره واملعنى الذي
ميثله .كنا نحن املنظرين يف الحوار
االسالمي  -املسيحي ،واكدنا معنى لبنان
من خالل  18طائفة وجدت يف ما بينها
تركيبة لسلطة يتشارك فيها الجميع مع
كل املساوىء التي نراها .عرفت هذه
الطوائف كيف تدير التنوع مبا يكفل
حرية االعتقاد والرتبية .ان دستور الدولة
يف لبنان يقر لجميع الطوائف بضامناتها،
وبالتايل فدولتنا ليست دينية بل هي حيز
مدين عام يتشارك فيه الجميع .اما الدين
فهو يف الطوائف.
■ كيف يستطيع لبنان االستفادة من
هذه الوثيقة؟
□ بالنسبة الينا ،هذه الوثيقة صيغة
متقدمة عىل ادبيات العالقات االسالمية
 املسيحية ،ويبقى االمل يف وضع آليةتنفيذها .هذا هو التحدي الكبري .نحن
يف لبنان نستطيع تعزيز عالقاتنا املحلية،
وبصورة خاصة البابا اعطى املسيحيني
اشارة هي رضورة تثبيتهم يف ارضهم ،وان
مستقبلهم وحارضهم يرتبطان بعالقاتهم
مع املسلمني .ودعا شيخ االزهر املسلمني
اىل احتضان املسيحيني واىل خروج
االخرين من العقدة االقلوية ،واعتبار
جميع املواطنني متساوين يف الحقوق
والواجبات عىل اساس املواطنة .وهذا
تقدم كبري .نريد منه ايضا ان يطالب
فعال باقامة الدولة املدنية النه يطالب
بالدولة الوطنية  -الدستورية .نحن نريد

عضو لجنة الحوار االسالمي  -املسيحي القايض عباس الحلبي.

للوثيقة صيغة
متقدمة في االدبيات
املسيحية  -االسالمية

هذه الدولة عىل طريقة لبنان لكن بادارة
حكم افضل.
■ سبق ان ذكرت بأن لبنان خرس ريادته
االقتصادية يف املنطقة .هل خرس ريادته
الدينية ايضا؟
□ االمارات كانت تطمح اىل ان تكون
مثل بريوت بحسب الشيخ محمد بن
راشد .فقد اخذت هذه الدولة من بريوت
السوق املرصفية واالقتصادية والسياحية،
ومببادرة زيارة البابا اخذت هذه امليزة.
نحن نقول ان لبنان اكرث من وطن هو
رسالة ،مبعنى رسالة العيش املشرتك اىل
املجتمعات املتنوعة.

■ رغم كل الرتحيب بزيارة البابا ،هناك
بعض رجال الدين املسلمني ال يرحبون
بهذا التالقي ومل يروا الصورة املثالية يف
ابوظبي؟
□ البابا بالنسبة اىل الكنيسة الكاثوليكية
ليس عىل حال شيخ االزهر بالنسبة اىل
املسلمني ،الن االول ميلك سلطة معنوية
دينية حاسمة وهو معصوم ،بينام الثاين
واحد من متساوين .االزهر عمره الف
سنة وميلك رمزية معنوية ،ومثة اناس
مترضرون من هذا التالقي بني املسلمني
واملسيحيني .السعودية يف صدد تنظيم
مؤمتر اسالمي  -مسيحي عاملي يف بريوت
يف وقت قريب .مل نفقد كليا دور لبنان
وموقعه.
■ كيف تتلقى ارسائيل هذا التالقي؟
□ من املؤكد ان ارسائيل ال ترتاح
سياسيا اىل هذا التالقي عىل اعتبار
انه يجعل من النسيج العريب اكرث
متاسكا ،وهي تهدف اىل تفتيت املنطقة
العربية .اعامل العنف واالرهاب ليست
وقفا عىل املسلمني وعىل منطقة الرشق
االوسط.
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فارس بويز :إسرائيل ته ِّيئ للحرب على لبنان
وتح ّرض أميركا ضد إيران

امرا مطروحا فعال ،فتوقيتها قد يكون قريبا يف
ظل وجود الرئيس ترامب يف الحكم.
■ اين مبدأ الرصاع العريب -االرسائييل من كل ما
تقدم؟
□ كل العرص الذي عشناه يف منطقة الرشق
االوسط والذي كان عنوانه عرص الرصاع العريب
 االرسائييل مل يعد موجودا ،نتيجة تفكك الدولالدول العربية ،وتغييب القاهرة ،واضعاف بغداد
ودمشق .بدأ االرسائييل يف مرشوعه الجديد معتربا
انه قد انتهى من عرص املواجهة العسكرية ودخل
يف التطبيع .نحن نشهد والجيل املقبل سيشهد
محاولة التطبيع التي ستفرض عىل الدول العربية.

منذ نحو عقدين من الزمن ومنطقة الرشق االوسط يف خضم تحوالت وتطورات متالحقة ،تلقي بظالل من الغموض
املقرون باملفاجآت عىل كل امللفات والقضايا التي تعني الوطن العريب ويف مقدمها الرصاع العريب  -االرسائييل ،والذي
يشهد ضمورا لصالح خيارات اخرى يتم التسويق لها بالرتهيب والرتغيب

يقرأ وزير الخارجية االسبق فارس بويز ،بتشاؤم،
خارطة التطورات العربية والرشق اوسطية نتيجة
الرصاع العاملي املحتدم بني محورين ،االول تقوده
الواليات املتحدة االمريكية والثاين تتصدر واجهته
روسيا ،تحت عناوين اقتصادية ومالية ونفطية
وغازية وتاليا عسكرية .االمر الذي ينعكس سلبا
عىل الواقع العريب املأزوم يف كل تفاصيل ملفاته
وقضاياه.
"االمن العام" حاورت صاحب التجربة املتمرسة
يف الديبلوماسية اللبنانية سلام وحربا حول
املستجدات الدولية واالقليمية والعربية انتهاء
بلبنان.
■ كيف تنظرون اىل الوضع العريب الراهن يف ظل
التطورات االقليمية والدولية املتسارعة؟
□ قبل الوضع العريب ،العامل برمته مير عرب مرحلة
استثنائية من الخالفات بني االقطاب املاليني
واالقتصاديني والنفطيني والسياسيني ،هذا اضافة
اىل نهج واسلوب بعض الرؤساء والقادة الدوليني
الخاص واالستثنايئ ،وال اعتقد ان العامل قد اعتاد
باسلوبه التقليدي يف السياسة عىل منط اسمه منط
الرئيس ترامب ،او اعتاد عىل وجود زعامء مثل
كوريا وايران او غريهم ،سواء كان ذلك يتعلق
باسلوبهم وشخصيتهم ام مببادراتهم وتطلعاتهم.
من هنا الوضع استثنايئ وينذر بتطورات كبرية
ابرزها الغاء االتفاق النووي مع ايران ،وهذا يعني
االنتقال من حالة االتفاق اىل حالة الخالف .مل يعد
لدينا سوى ان ننتظر لرنى كيف سيعرب عن هذا
الخالف وبأي طريقة .الحقت الواليات املتحدة
ذلك بعقوبات ضد ايران كدولة وكشعب وكأمة
وليس فقط كاشخاص ،وهذا يهدد االقتصاد
والحالة االجتامعية والنظام يف ايران .فهل اسهل
عىل النظام االيراين ان ينتظر االنفجار الداخيل
االجتامعي ام اللجوء اىل مواجهة خارجية؟ علمنا

التاريخ ان الهروب اىل االمام يكون دامئا يف
املواجهة الخارجية .كام قامت واشنطن ايضا مبنع
تصدير النفط ،وكان جواب الحرس الثوري االيراين
ان منعت ايران تصدير النفط عرب مضيق هرمز.
لذلك نحن يف امتحان لهذا الواقع ،واليوم الذي
سيعرتض االمرييك عىل مرور ناقلة نفط يف مضيق
هرمز ،ماذا سيكون الرد االيراين عىل ذلك؟
■ هل االمر محصور بالرصاع االمرييك االيراين
وتأثريه عىل املنطقة ،وماذا عن الرصاع االمرييك
الرويس؟
□ هناك رصاع حول الدوالر امرييك ـ رويس.
اشأمز عدد كبري من الدول من مزاجية العقوبات
االمريكية ،وتوىل قيادة هذه الحركة الرئيس الرويس
فالدميري بوتني الذي بدا يحاور عددا من الدول
واوالها الصني بحجمها االقتصادي الهائل ،قائال
لها ملاذا نبقى رهينة الدوالر؟ ملاذا ال نخرج من
هذا االطار؟ عارضا عليها عدم االبقاء عىل الدوالر
العملة الوحيدة للتبادل النفطي ،يف حني انها
تستورد  %33من النفط العاملي ،بالتايل فليتم
رشاء النفط بالعملة الصينية (يوان) طاملا سيعاد
هذا الـ(يوان) من الدولة التي هي يف حاجة اىل
الصناعات والبضائع الصينية ويصبح االمر اقرب اىل
التبادل .نحن كروس سنسهل لك (الصني) عملية
رشاء النفط االيراين بالـ(يوان) ،وهذا سيخرج
بالكامل عن السلطة االمريكية ،كام نحن سنبيع
النفط والصناعات الروسية بالعملة الوطنية.
■ اين موقع الغاز من الرصاع القائم وتأثريه عىل
منطقتنا؟
□ قامت الواليات املتحدة بتشجيع االوكرانيني
عىل االنتفاضة ضد روسيا وخاصة يف ما يتعلق
بانبوب الغاز الذي مير عرب اوكرانيا لتغذية اوروبا،
ورد الفعل الرويس كان باستعادة منطقة القرم

ومناطق اخرى يف اوكرانيا اىل السيادة الروسية،
فدخلت املنطقة يف حالة حرب ،واستكملت
واشنطن هذا املرشوع بخطة ملرشوع انبوب
امرييك مئة يف املئة يأيت من قطر ويعرب اىل
السعودية واالردن وارسائيل ويصب يف حيفا،
ومنها يتصل باالنبوب القربيص املرتبط باالنبوب
اليوناين ،وبالتايل اصبح يف اوروبا .وهذه عملية
قطع جذرية لتصدير الغاز الرويس اىل اوروبا ،ما
جعل بوتني يذهب اىل ايران ،كونها ذات مخزون
هائل ومل يستثمر منذ سقوط حكم الشاه ،ويعرض
عليها متويل انبوب غاز يخرج منها عرب الحدود
العراقية اىل سوريا ،ويصل اىل تركيا اي اىل اوروبا،
وهذا ما يفرس التقارب الرويس الرتيك بعد االزمات
الصغرى التي مرت بني الدولتني .من هنا نشهد يف
العامل مجموعة رصاعات اسرتاتيجية وكبرية الحجم
وخطرية ،مبا تتضمن من مصالح حيوية.
■ ماذا عن الوضع يف املنطقة العربية والرشق
االوسط؟
□ ارسائيل مل تعد تتحمل حجم التسلح لدى
املقاومة ،ال عدديا وال نوعيا ،وخاصة بعدما
اثبتت املقاومة انها مل تعد محلية ،بل اصبحت
جيشا اقليميا انترص يف العراق واليمن وسوريا،
وادرك كيفية التنسيق مع جيوش اخرى مخابراتيا
ومعلوماتيا ،وخاض معارك مشرتكة بالتنسيق
مع قوى اخرى منها الجيش السوري والجيش
الرويس واالكراد وااليرانيون والعراقيون .مل تعد
القضية بالنسبة اىل ارسائيل ان هناك ميليشيا
مقاوماتية ،بل اصبحنا امام قوة اقليمية تهددها.
اذا اخذنا تاريخها وثقافة شعبها الذي يعيش دامئا
هواجس الضامنات املطلقة ،مل يكفها انها متتلك
سالحا نوويا طاملا تعيش هاجس وصول كمية من
الصواريخ اىل مواقعها االسرتاتيجية من مطارات
وقواعد وغريها ،ونتنياهو يسعى اىل العمل عىل

الوزير االسبق للخارجية فارس بويز.

رضب املقاومة واضعافها .وهذا االمر ليس سهال،
الن الغاء املقاومة يحتاج اىل حرب برية لن تكون
كلفتها اقل من  9االف قتيل ارسائييل ،وهذا ما ال
تتحمله الحكومة االرسائيلية .يبقى اضعاف حزب
الله عرب غارات جوية ،وقد سمعنا تهديداتها
بغارات شاملة بحيث تنفذ  300طائرة يف الوقت
نفسه  1500غارة يوميا عىل اهداف محددة يف
االرايض اللبنانية ،وانها ستعيد لبنان مئة سنة اىل
الوراء ،ولن متيز بني الدولة واملقاومة .هذا الكالم
جدي ،ويف ارسائيل رأيان يتصارعان ،بني من يقول
برضورة الحسم حاليا قبل ان يتطور االمر اكرث
ويزداد حزب الله قوة ،وبني من يقول لقد تأخرنا
وحتى لو حاولنا رضب املقاومة فامذا لو اطلق
جزء مام لديها من الصواريخ .ونعلم جميعا ان
القبة الحديدية ال تستطيع رد اكرث من  %60من
الصواريخ يف افضل الحاالت .يكفي ان يصل الف
من الوف الصواريخ اىل مواقع اسرتاتيجية فاين
تصبح ارسائيل؟ هناك رصاع ،ولكن يف النتيجة
علينا ان نأخذ يف االعتبار ان نتنياهو املتهم بالفساد
واملهدد مبحاكامت قد يختار طريق الهروب اىل
االمام ،وقد يغ ّلب نظرية حتمية ورضورة املواجهة
فورا عىل نظرية الحذر من هذه النتائج.
■ هل يف مقدور حرب كهذه ان تقيض عىل
املقاومة؟
□ تعلم ارسائيل انها حتى ولو نجحت يف

ليست مصادفة اسقاط
عاصمتي االمويني
والعباسيني وتغييب
عاصمة الفاطميني
العالم يمر في مرحلة
استثنائية من الخالفات بني
االقطاب
اضعاف املقاومة بنسبة معينة ،تستطيع ايران
خالل اشهر اعادة تجهيزها .لذلك تتجه نحو
دفع الواليات املتحدة االمريكية بارصار والحاح
كبريين اىل مواجهة ايران يف الوقت الذي ستواجه
هي حزب الله .حتى االن الرئيس ترامب ساير
االرسائييل يف املواجهة االقتصادية ،فهل سيذهب
معه اىل حد املواجهة العسكرية؟ اذا اخذنا كم
ان ارسائيل تتحكم بالحياة االمريكية السياسية
وغري السياسية ،وجب علينا ان نأخذ هذا االمر
يف منتهى الجدية .بالنسبة اىل ارسائيل لن تتكرر
الفرصة دوما ،لديها الرئيس ترامب تتحكم به
عائليا وشخصيا ما يجعل قادتها يعتربون ان
الفرصة لن تتكرر .فاذا كانت الحرب عندهم

■ ما هي امثان هذا التطبيع؟
□ احد امثان هذا التطبيع هو ان يتنازل العرب
عن القضية الفلسطينية ،وقرار واشنطن نقل
السفارة اىل القدس واعتبارها عاصمة ابدية
الرسائيل مل يكن صدفة ،امنا يشكل االشارة االوىل
الطالق مرشوع التطبيع .املعارضة الخجولة التي
واجهت هذا املرشوع تشري اىل اي مدى اصبحت
الدول العربية اما عاجزة بسبب ما حصل معها،
او متواطئة النها ترغب يف تبادل مواقف ومصالح،
وتقع تحت الضغط االيراين .هروبا من هذا
الضغط جنحت نحو الواليات املتحدة االمريكية،
وغزو العراق مل يكن صدفة امنا كان يدخل ضمن
مرشوع اسايس للتمهيد للتطبيع وهو اسقاط
عاصمة العباسيني التي كانت تشكل ركنا اساسيا
من القرار العريب .حرب سوريا مل تحصل صدفة،
امنا الن الحكم يف سوريا رفض العروض االرسائيلية
يف العام  2000يف تركيا وهو السالم مع ارسائيل،
ورفض ان يقطع الروابط مع طهران .فكانت
حرب سوريا السقاط عاصمة االمويني بعد تحييد
عاصمة الفاطميني .اصبح العرب بال عواصم،
وليس صدفة ان من هذه العواصم عاصمتي
جبهة الصمود والتصدي اي التصدي للتطبيع،
وهذا متهيد لعملية التطبيع التي يعمل عليها
حاليا ليال ونهارا.
■ ماذا عن العرب عشية انعقاد القمة العربية
يف تونس؟
□ ترشذم العرب ،وال توجد جامعة دول عربية ،الن
ال جامعة من دون دمشق ومن دون بغداد .انا
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خطورة هذا الوضع والتأزم الدويل واالقليمي ان
يعود اىل لبنانيته ،وان تتحرر قواه السياسية من
مراجعها ،وان تنظر كيف ستواجه املرحلة االتية
ان اندلعت حروب اقليمية قد ال يكون بلدنا يف
منأى عنها .فلالسف ،يعاين لبنان من اصطفاف
مميت بحيث ان القوى الحرة فيه كادت تغيب،
وكل القوى اصبح لديها سقف خارجي.

ال وجود لجامعة الدول العربية.

مصير العالم يقف على حادث!
"العامل يف غليان ،وكل يشء ممكن .مصري العامل يقف عىل حادث او عىل ناقلة نفط ايرانية
متنعها واشنطن من االبحار يف مضيق هرمز ،تستدعي ردا ايرانيا سيشعل كل املنطقة،
ويسارع االرسائييل اىل شن حرب عىل لبنان .لذلك لبنان يف مرحلة بالغة الدقة ،وعىل القوى
السياسية ان تعي بأن االمور ال تحتمل الرتف .هنا اسجل بتقدير كبري الجهد الجبار لالجهزة
العسكرية واالمنية من جيش وقوى امن داخيل وامن عام يف ترسيخ االستقرار والقضاء عىل
االرهاب .االمر الذي يتطلب من القوى السياسية ان تالقي هذا الجهد برتسيخ االستقرار
السيايس ،واالنرصاف اىل معالجة امللفات الحيوية".

لبناين وفخور بلبنانيتي ،لكن هل استطيع ان
ازعم ان لبنان هو الثقل االكرب يف العامل العريب؟
■ هل هذا يعني اعادة سوريا اىل مقعدها يف
الجامعة العربية قبل قمة تونس؟
□ من دون شك .املطلوب من العرب اعادة مللمة
صفوفهم وتخطي الضغوط واالمالءات االجنبية
التي تفرض عليهم هذه الرشذمة .فان نجحوا
بذلك فستكون هناك قمة عربية بكل معانيها
النها ستضم عواصم القرار العربية التاريخية
والسياسية ،وان مل يحصل ذلك فان اي قمة تعقد
ستكون شكلية.
■ اين موقع لبنان يف خضم هذا الواقع العريب
املأزوم ،وهل يف مقدوره لعب دور ما؟
□ االمر اكرب من قدرة لبنان ،ويتطلب من الدول

العربية العودة اىل العروبة واالقرار بأن وحدتهم
ووحدة موقفهم هي الكفيلة بحاميتهم ،والتحرر
قدر االمكان من الوالء لدول معلوم انها تشجع
الرشذمة العربية ،وهي التي اطاحت ما تبقى من
عروبة .ان نجحوا يف ذلك تكون القمة العربية
ناجحة ،والخطوة االساسية تخطي اي اعتبار مع
سوريا .انا ال اطلب منهم ان يحبوا النظام يف
سوريا ،امنا ان يعتربوا انه من دون سوريا ال توجد
جامعة دول عربية ،واملطلوب عودتها اليها.
■ هل من مخاطر عىل الوضع الداخيل اللبناين
نتيجة هذا الواقع االقليمي والدويل؟
□ لبنان الذي اشتهر بتحسسه للمناخات االقليمية
والدولية ،والذي كان دوما يسجل نقاط ضعف
حيال التزام طوائفه دوال اجنبية عىل حساب
مواقفها الداخلية ،مطلوب منه ولو ملرة امام

■ كيف تنظر اىل تطور الوضع يف سوريا يف ظل
املؤمترات الدولية املتعارضة وعودة الحديث عن
احياء اتفاق اضنة بني سوريا وتركيا؟
□ تحولت سوريا اىل ساحة تعبري عن الرصاع الكبري
االمرييك  -الرويس ،واالمرييك  -االيراين ،واالرسائييل
 االيراين ،والخليجي  -االيراين ،خصوصا انها ساحةرصاع حول موضوع التطبيع .محاولة اسقاط
النظام يف سوريا عنوان عزيز عند االرسائيليني منذ
الخمسينات ،الن ارسائيل تعتقد ان االقليات يف
الدول العربية هي اقليات ضعيفة ،ولن تستطيع
ان توقع معها اتفاقات سالم ،بينام تعترب ان تحالفها
مع االكرثية وبشكل خاص االكرث تطرفا يف هذه
االكرثية ،هو الكفيل بالوصول اىل سالم يقره العرب.
هناك نظريتان يف ارسائيل :نظرية تقول ان عدوها
الحقيقي هو العروبة النها تعني الوحدة وكمفهوم
ينقض الطائفية ويجمع العرب يف مفهوم اوسع من
الطائفية .وهذا هاجس دائم تعمل عىل تكسريه
ونجحت يف ذلك .ونظرية اخرى تقول ان العدو
الدائم الرسائيل هي جبهة الصمود والتصدي ،النها
خلقت سقفا سياسيا ال يتجرأ احد عىل تخطيه،
وبالتايل ليس صدفة رضب هذه الجبهة وعاصمتيها
بغداد ودمشق لفتح املجال امام العرب للتطبيع.
السؤال :امل يالحظ ان كل الحركات االرهابية
التي ظهرت مل تتحدث عن العداء الرسائيل او
عن التطبيع؟ فشل الغرب يف ايجاد بديل معقول
ومقبول من النظام السوري ،ونتيجة ما حصل يف
سوريا وضعوا العامل امام خيارين :اما بشار االسد
واما داعش .ال احد يستطيع السري بداعش؟ حتى
الذي ال يريد بشار االسد اضطر عىل االقل اىل
الصمت .اكرب عدو الرسائيل هو مفهوم العروبة،
وقد حاولت استبداله باملفهوم الطائفي منذ
الستينات من االخوان املسلمني مرورا بداعش.
نحن دخلنا يف عرص مغاير للاميض ،وكل ما يجري
يجب قراءته من زاوية التطبيع الذي تحاول
ارسائيل ان تقوم به.

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

أيهما أفضل :وزراء سياسيين أم تكنوقراط؟

املستقبل ان يحاسبه احد النه مل يعمل،
وليك يرد عىل املعرتضني بأن من يشاركه
يف الحكومة منعه من تحقيق اهدافه او
عرقلة مشاريعه .عندما يكون الجميع
موجودين يف الحكومة يرمون الحجج
عىل االخرين .املقصود بحكومة الوحدة
الوطنية يف لبنان هو منع املحاسبة وابداء
اعذار عن التقصري.

حكومات بعد الطائف في أيدي الزعماء ورؤساء الكتل

كلام تم تكليف رئيس للحكومة يكرث الحديث عن منابت االسامء املطروحة
للتوزير ،سواء من السياسيني الذين يأتون يف الغالب من الحزبيني او من
التكنوقراط او من االثنني معا .اصبح مفتاح التوزير بعد الطائف عند زعامء
االحزاب الذين يحركون كتلهم يف الربملان
ايهام افضل للبلد ،حكومة اكسرتا من
السياسيني او كتيبة وزارية من اصحاب
االختصاص الذين كانت تتم االستعانة بهم
اكرث قبل الطائف ،الن لعبة التأليف كانت
انذاك محصورة بيد رئيس الجمهورية الذي
كانت له الكلمة االوىل يف تسمية الرئيس
املكلف واختيار الوزراء .مثة اصحاب
اختصاص تركوا بصامت يف الوزارات ال
يزال اللبنانيون يتذكرونهم اىل اليوم .جاء

اكرث هؤالء من عامل االدارة والقضاء من
امثال الوزير فؤاد بطرس الذي نال اعجاب
الرئيس فؤاد شهاب وتقديره .درجت
الحكومات بعد الطائف عىل تطعيمها
بوجوه من التكنوقراط ،وعمدت اكرث من
جهة يف الحكومة الحالية للرئيس سعد
الحريري اىل تعيني وزراء من التكنوقراط.
لالضاءة عىل هذا املوضوع ،سألت "االمن
العام" وزيرين سابقني مخرضمني هام

سابا :حكومة الوحدة الوطنية
تعني منع املحاسبة
■ عينت وزيرا يف اوىل حكومات الرئيس
سليامن فرنجيه يف العام  .1970كيف كان
حال التأليف قبل نحو نصف قرن؟
□ كنت قريبا من الرئيسني فرنجيه وصائب
سالم الذي الف الحكومة االوىل يف هذا
العهد .شاركت يف كل االجتامعات التي
عقدت بني االثنني .تألفت تلك الحكومة
"بالعجز" وتسلمت فيها حقيبتي املال
والدفاع وكنت نائبا لرئيس الحكومة .مل
يستطع رميون اده الحصول عىل حقيبة
املال انذاك .صعدت اىل القرص الجمهوري
بطلب من سالم الذي قال يل" :يا حبيبنا
اتكلنا عىل الله سنعينك وزيرا للامل" .كنت
مساعدا لهام ومل اكن اتوقع انني ساحصل
عىل حقيبة وزارية .ضمت تلك الحكومة 12
وزيرا ومل يوزر فيها االرمن ،واال لكان يجب
ان تتألف من  14وزيرا.

■ كيف كان يتم تأليف الحكومات قبل
الطائف؟
□ كان يتم تقريبا اختيار رئيس الحكومة
بقرار من رئيس الجمهورية .مثة رؤساء
كانوا يأخذون يف االعتبار الوضع السيايس
وخصوصا وضع الطائفة السنية التي كانت
تتهم رؤساء الجمهورية املوارنة بانهم يأتون
باشخاص من الطائفة السنية ليسوا اقوياء.
لكن فرنجيه جاء بحليفه سالم الذي توىل
الحكومة الثانية ايضا.
■ هل كان الرئيس املكلف يتوىل اختيار
وزراء يف الحكومة ام ان هذه املهمة كانت
محصورة برئيس الجمهورية؟
□ نعم كانت هناك كلمة للرئيس املكلف.
جاء سالم بجميل كبي وصائب جارودي
وحسن مرشفية وغريهم ،وقد تشارك

الياس سابا ومحسن دلول عن تجربتيهام
يف هذا الحقل .شق سابا طريقه من ميدان
التكنوقراط وتسلم وزاريت املال والدفاع
ومنصب نائب رئيس الحكومة يف الحكومة
االوىل يف والية الرئيس سليامن فرنجيه يف
العام  1970يف حكومة الرئيس صائب
سالم .تسلم ايضا وزارة املال يف حكومة
الرئيس عمر كرامي يف العام .2004
دلول عمل يف السياسة مبكرا وتحديدا
يف صفوف الحزب التقدمي االشرتايك،
وكان من الحلقة الضيقة يف محيط كامل
جنبالط .تسلم وزاريت الزراعة والدفاع بعد
الطائف اكرث من مرة ،وكانت له تجربة
نيابية طويلة ايضا.

الرئيسان يف عملية اختيار الوزراء .مل يكن
الرئيس فرنجيه يعرف كبي وال منري حمدان.
بعد تأليف الوزارة كنت امتىش معه يف القرص
الجمهوري فسألني عن كبي وحمدان وعن
الوزير جعفر رشف الدين الذي سامه سالم
ايضا بطلب من عاصم سالم.
■ تؤكد هنا انه كان للرئيس املكلف دور يف
اختيار الوزراء عىل عكس من ينفي ذلك؟
□ مثة معركة طويلة عريضة حصلت يف
حكومة فرنجيه االوىل ،عندما كان سالم
يؤيد منح اده حقيبة الدفاع ،لكن فرنجيه
مل يقبل.
■ ما هي نظرتك اىل وزراء التكنوقراط،
اين ينجحون واين يخفقون وقد كنت
محسوبا عليهم؟

الوزير السابق الدكتور الياس سابا.

□ كلمة تكنوقراط فضفاضة يف املفهوم
اللبناين ،وهي قد تعني شخصا يحمل خربات
عالية نتيجة دراسات ومامرسة يف حقل
علمي معني .اذا كانت هذه الصفات تنحرص
بشخص من التكنوقراط ال يجب ان يصبح
وزيرا ،بل عليه ان يقرنها بحس سيايس،
عندها سيصلح لهذه املهمة.
■ من هم وزراء التكنوقراط الذين نجحوا
يف حكومات ما قبل الطائف؟
□ من االسامء الناجحة :جعفر رشف الدين،
حسن مرشفية ،نجيب ابوحيدر ،ابراهيم
عبدالعال ،اميل بيطار الذي كان ممتازا
لكن مشكلته انه كان عنيدا .ترك هؤالء اىل
جانب اسامء اخرى بصامت كبرية وكانوا
ممتازين .مثة وزراء من التكنوقراط فشلوا
ومل يكونوا عىل املستوى املطلوب.
■ هل نحن اليوم يف حاجة اىل وزراء
تكنوقراط يف كل حكومة؟
□ السيايس الناجح يحتاج اىل ثالثة متطلبات:
فهم املوضوع الذي سيتواله ،ان ميلك حسا
سياسيا ،وان تكون له "ركب" يف اتخاذ القرارات.
مثة تكنوقراط مل ميلكوا الصفة االخرية ولذلك
فشلوا .من تتوافر فيه هذه الصفات من
املستحيل ان يكون مطية عند الزعيم السيايس.

بعد الطائف لم تعد
لدينا قدرة على تشكيل
حكومات من التكنوقراط

■ بعد الطائف هل يستطيع الرئيس
املكلف تشكيل حكومة كاملة من
التكنوقراط؟
□ ال يستطيع .هنا نطرح السؤال ملاذا
تتم املناداة بحكومة وفاق وطني؟ انا
لست مع حكومة كل الناس .ما افهمه يف
الدميوقراطية ان لبنان ليس دميوقراطية
وفاقية .يف االمكان تشكيل حكومة اكرثية
ووفاقية.
ان حكومات التوافق الوطني او االئتالف
تؤلف عند حصول ازمات كربى يف البلد،
يف حال كانت هذه االزمات تعني ان
الحكومة ستواجه عددا من املعضالت.
هل تتوافق الحكومات التي تشكل عىل
مواجهة الصعوبات يف البلد والتوافق الذي
نتحدث عنه مل يتم .يريدون حكومة وحدة
وطنية ،الن من ميلك الغالبية ال يريد يف

■ مثة من يطالب بحرص الحكومة يف
االختصاصيني؟
□ يف الحد االدىن بعد الطائف نحتاج اىل
 14وزيرا ،ومن الصعب ان يكون هؤالء من
التكنوقراط ويتحملون هذه املسؤولية .ال
نحتاج اىل حكومة من  30وزيرا بل اىل 24
فقط .وزراء الدولة تنفيعة ،والسؤال الذي
يطرح هو ملاذا تأليف حكومة من النواب.
الدستور يقول ان الجمع بني وظيفة
الوزارة والنيابة يعني االستثناء.
■ هل انت مع الفصل بني النيابة
والوزارة؟
□ لست مع الفصل وخصوصا يف لبنان .اذا
تم الفصل يأيت الزعيم بزملته وزيرا وهذا
مناقض لدستور الطائف الذي يقول ان
السلطة االجرائية هي يف مجلس الوزراء.
ال معنى للفصل .يف االمكان تأليف
حكومة مطعمة من النواب والسياسيني
والتكنوقراط ،ال مانع يف ذلك .اذا كان
الزعيم يريد اختيار اسم ما لتويل وزارة
يجب ان يكون ضالعا يف الحقيبة التي
سيتوالها ويجب ان يكون مسيسا .يف
املناسبة انا لست مع اعطاء حصة لرئيس
الجمهورية.
■ ملاذا تتأخر والدة الحكومات يف لبنان
بعد العام  ،2005علام انه قبل الطائف مل
يكن يحصل هذا االمر؟
□ من الطائف اىل اليوم اصبح لبنان اكرث
عرضة لتدخل القرار الخارجي يف سياساته.
بعد العام  2005باتت هناك قرارات
خارجية عدة.
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دلول :حكومة التكنوقراط
ال طعم لها وال لون
■ بعد تجربتك السياسية الطويلة ،الحزبية
والنيابية والوزارية ،ايهام اصلح للبنان:
حكومة وحدة وطنية تضم االحزاب ام
حكومة التكنوقرط؟
□ اعتقد ان حكومة التكنوقراط ال طعم
لها وال لون .مثة اسامء من الخرباء جاءت
اىل الوزارة من عامل املال واالقتصاد ومل
تنجح .عندما جاء الرئيس سليم الحص كان
استثناء ،علام انه يف البعد السايس مل يصل
اىل النتيجة التي انتهى اليها .الحكومة
السياسية هي التي ميكن ان تتحمل
املسؤولية ،والتكنوقراط ال قدرة لهم
عىل تحمل هذا االمر .وزراء التكنوقراط
يتعاطون مع االرقام وال يقدرون عىل تدوير
الزوايا وهي لب السياسة لحل التعقيدات.
السياسة تحتاج اىل هذا التدوير واملرونة،
لذلك نسأل هل نستطيع مثال االتيان
بحكومة عسكرية؟

■ مثة اصوات يف لبنان تطالب بحكومة
تكنوقراط واختصاصيني .هل تفيد
وتسي
حكومات من هذا النوع البلد
ّ
مؤسساته؟
□ انا مع حكومة سياسية حيادية ،يف
االمكان تطعيمها بتكنوقراط كام قلت .اما
اذا اردنا تغيري قواعد اللعبة فنفتش عن
الجدير والكفي.

الوزير السابق محسن دلول.

اعتقد ان الحكومة
■ مثة وجوه جاءت من التكنوقراط السياسية هي االفضل للبلد

وتوزرت يف اكرث من حكومة ال يزال
اللبنانيون يتذكرونها اىل اليوم؟
□ هؤالء كانوا استثناء وال ميكن البناء
عليهم .هل الوزير فؤاد بطرس كان من
التكنوقراط ،وهل الوزير جورج حكيم
جاء من التكنوقراط ايضا؟ االول جاء من
القضاء والثاين من وزارة الخارجية .مل
يأت شهاب بهام النهام من التكنوقراط
بل من خالل تجاربهام معه .الرئيس
الياس رسكيس جاء من االدارة ايضا،
واالسامء غري الحزبية جاءت من عامل
االدارة .الوزير الذي يأيت من االدارة
يكون ناجحا اكرث من الوزير الذي يأيت
من التكنوقراط .االول يعرف اللعبة اكرث،
عىل عكس الثاين الذي يركز عىل االرقام
الجافة .مثة حكومة تألفت يف العام 1958
بعد حصول ثورة مضادة للثورة التي
اندلعت يف هذه السنة عىل الحكومة.
لكن ما لبثت ان شكلت حكومة جديدة

الذين ينضوون يف صفوف االحزاب ال
ميلكون ابعادا عىل غرار املستقلني الذين
يتمتعون مبرونة اكرب النهم يكونون
خارج هذه االحزاب ويتعاملون بتجرد
ونزاهة اكرث .الوزير الحزيب اليوم يح ّول
الوزارة اىل مكتب لحزبه .هذا املشهد
ال نراه يف الخارج الن الشخص الذي
قد يكون قريبا من الحزب يف تفكريه
وتطلعاته ،ال يعترب الوزارة التي يتوالها
مكتبا لهذا الحزب.

برئاسة رشيد كرامي ضمت  2عن السنّة
و 2عن املوارنة ،كرامي وحسني العويني
عن السنّة وبيار الجميل ورميون اده
عن املوارنة ومل تضم اي شخصية من
الشيعة .اخذت هذه الحكومة صالحيات
استثنائية من مجلس النواب ،ومتكنت من
تنفيذ كل املشاريع االصالحية ،مستعينة
مبستشارين من التكنوقراط ملساعدة
الوزراء الذين وضعوا القوانني املطلوبة.
كذلك ضمت حكومة اخرى لكرامي عددا
ال بأس به من التكنوقراط ،مثل فؤاد رزق
وزيرا للعدل ،وكانوا من اصحاب الكفايات
العالية .اعتمد الرئيس شهاب ايضا عىل
املروحة الوزارية بالتعاون مع كرامي ،اذ
اوحت الوزارة باالطمئنان يف ظل وجود

قطبني متثال يف بيار الجميل وكامل جنبالط
عىل الرغم من كل الخصومة بينهام ،حيث
ساهام انذاك يف خلق حيوية يف البلد.
■ هل ميكننا استعامل مثل هذه املروحة
يف ايامنا هذه؟
□ نعم يف االمكان وان كانت صعبة التطبيق
السيام ان االقطاب ال يقبلون بحكومة من
هذا النوع .يرفض زعامء االحزاب والكتل
النيابية حكومات عىل هذا الشكل ومن
هذه الوجوه ،اال اذا كانوا يتبنون توزيرها.
■ انت ال متيل اىل وجود تكنوقراط يف
الحكومات؟
□ انا مع تطعيم الحكومة من سياسيني
وتكنوقراط .عىل سبيل املثال ،اذا اردنا
تعيني وزير للامل يجب ان يفهم حقيقة يف
القضايا املالية .ال اعتقد ان الذين تسلموا
هذه الحقيبة يف االعوام االخرية كانوا من
املبدعني.
■ يعني انك تؤيد حكومة من الحزبيني؟
□ الحكومة السياسية هي االفضل للبلد.

■ هل يف امكان الرئيس املكلف بعد

الطائف تشكيل حكومة واالتيان باسامء
من خارج الكتل النيابية والحزبية؟
□ عندما تعقدت االمور يف عهد الرئيس
سليامن فرنجيه ،عمل االخوان يف
املارونية السياسية عىل تغيري اللعبة
من خالل استبدال الرئيسني كرامي
وسالم بحكومة الرئيس امني الحافظ
الذي شكل حكومة من وجوه نرية جدا
من التكنوقراط يف العام  ،1973لكنها
اسقطت يف دار الفتوى ومل تبلغ مجلس
النواب .القت هذه الخطوة دعام من
احزاب عدة من بينها التقدمي والقومي
والشيوعي .وزير التكنوقراط ال يعرف
ردود الفعل السياسية واالجتامعية
النه يعيش يف االرقام ،وال يعرف ادارة
االمور يف السياسة وهو غري ملم بالبعد
االجتامعي عكس الوزير الحزيب .ال بد
من االشارة اىل انه ال ميكن تحييد االمن
عن االقتصاد ،ويجب ان يتالزما مع
بعضهام البعض .ال امن من دون اقتصاد
وامناء اجتامعي ،وال امناء من دون امن،

لذلك يجب توفري سياسة لتسيريهام
وليس خرباء.
■ حكومات من هذا النوع مل يعد يف
االمكان رؤيتها يف لبنان؟
□ يف االمكان التوصل اىل تطعيم الحكومات،
مثل حلول الوزير جهاد ازعور وزيرا للامل
او محمد خليفة وزيرا للصحة .التكنوقراط
الحزيب يكون ضعيفا يف العادة .جاء الوزير
حسن مرشفية وكان من املهمني ،اضافة
اىل وزير الصحة اميل بيطار وهرني اده.
ال يوجد نص يف الطائف يقول ان الزعامء
هم من يسمون اعضاء الحكومة ،بل هناك
واقع فرض هذا االمر .الرئيس املكلف بعد
الطائف يشء وبعد اتفاق الدوحة يشء
آخر .بعد الدوحة اصبح الرئيس املكلف
بالكاد ميون عىل طائفته ،وبعد الطائف
اصبح الرؤساء الثالثة يختارون الوزراء
وميارسون لعبة االختيار .والدة الحكومات
مل تكن تتأخر يف السابق ،وكل ما نحتاج
اليه يف لبنان هو الثقة.
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تحقيق
راغدة صافي

Raghida.ss@gmail.com

التكتل الوطني يكبر كلما أراد نائب مستقل االنضمام اليه

□ اعترب ان اهم املشاريع التي اسهمنا
يف اقرارها تتعلق مبنع العنف ضد املرأة
وبحاميتها وتفعيل دورها وحضورها،
فضال عن مساهمتنا الكبرية يف وضع
قانون استعادة الجنسية.

الدويهي :ال ينتظم العمل النيابي بال حكومة فاعلة

قد تكون من اكرث الكتل النيابية انسجاما مع نفسها ومع خطها السيايس .مل تغري سياستها عىل الرغم من التغيريات العديدة
التي شهدتها املنطقة ولبنان .موصوفة بعروبتها ودعمها للمقاومة واقامة افضل العالقات بني لبنان وسوريا .تعمل لقضاء
زغرتا بكل طاقتها ،ولها مرجعية واحدة ال غري :النائب السابق سليامن فرنجيه
كتلة املردة سابقا ،التكتل الوطني حاليا،
كتلة متنوعة طائفيا ومذهبيا ،لها وزنها
عىل الساحة السياسية اللبنانية ولو انها
عدديا من بني الكتل النيابية الصغرية.
تعترب التنوع بكل اشكاله من اهم
ميزات لبنان .هاجسها حاليا املساهمة
يف معالجة املأزق الذي مير فيه البلد
واحداث ثغرة يف جدار الجمود السيايس
القائم ،والعمل عىل إيجاد صيغة تجمع
بني ابناء الوطن الواحد .يف جدول
اعاملها الكثري من املشاريع والقوانني
التي تسعى اىل تقدميها ،وهي تشمل
مختلف املجاالت االجتامعية والثقافية
والبيئية وحتى االغرتابية ،لكنها تعترب ان
الحياة الترشيعية ال ميكن ان تنطلق يف
غياب حكومة قادرة وفاعلة.
عضو التكتل النائب اسطفان الدويهي
تحدث اىل "االمن العام" عن التكتل
ورؤيته حيال مختلف املواضيع
املطروحة.
■ متى نشأ التكتل؟
□ نشأ بعد االنتخابات النيابية االخرية
التي خضناها اىل جانب طوين بك
فرنجيه وفايز غصن واعضاء اخرين مل
يكتب لهم الفوز .بعد االنتخابات اصبح
لدينا تكتل اطلقنا عليه اسم التكتل
الوطني.
■ ما هو عدد اعضائه اليوم؟
□ عدد التكتل اليوم سبعة اعضاء ،بدأ
بثالثة ثم توسع ليضم االخوة واالصدقاء
فيصل كرامي وجهاد الصمد وفريد
هيكل الخازن ومصطفى الحسيني .وهو

االرتباط قوي جدا بني عمل
املجلس النيابي التشريعي
والرقابي ووجود حكومة

يف منزله او يف مكتبه هو من يرأس
االجتامع ،وهذا االمر يجري مداورة بني
النواب االعضاء .يف السابق كان الوزير
السابق سليامن فرنجيه يرأس اجتامعات
التكتل اما اليوم فقد تغري االمر.

يفترض ان يكون االنتشار
ممثال في الحكومة

■ ما هي آلية عمل التكتل وكيف تتم
عملية اتخاذ القرارات خالل اجتامعاته؟
□ التشاور هو االساس ،وغالبا ما تتخذ
القرارات باالجامع.

تكتل قائم عىل الرؤية السياسية الواحدة
التي تجمعنا عىل املستوى االسرتاتيجي.
بالنسبة اىل النائبني جهاد الصمد وفيصل
كرامي فقد اصبحا عضوين يف كتلة
اخرى هي اللقاء التشاوري ،ولكنهام ال
يزاالن قريبني منا.

■ ما هو برنامج عملكم للسنوات االربع
املقبلة؟
□ ما يجمعنا يف هذا التكتل الرؤية
السياسية واالسرتاتيجية املشرتكة بني
الجميع ،وبالتايل فان كل برامجنا وقراراتنا
وتوجهاتنا هي حصيلة لهذه الرؤية التي
تندرج تحت سقف عناوين عدة ابرزها:
الحفاظ عىل وحدة لبنان وعروبته ،بناء
افضل العالقات االخوية مع سوريا ،دعم
املقاومة وتعزيز دور الجيش والقوى
االمنية ،اصالح الحياة السياسية انطالقا
من تفعيل دور املؤسسات وانتظام
عملها وتطبيق الدستور وتطوير العمل
السيايس .كام اننا نعمل ونسعى جاهدين
العداد قوانني تتعلق بتعزيز دور
املرأة واملواطنة والعدالة االجتامعية،
والحريات العامة وضامن حرية االعالم
املسؤول ،فضال عن املساهمة يف وضع
رؤية اقتصادية واضحة تخرج البلد من
املأزق االقتصادي القائم حاليا.

■ اذا عقدتم اجتامعا هل يشاركان فيه؟
□ بالطبع اذا طلبنا منهام ذلك ،لكننا
مل نفعل.
■ هل انضامم النائب فريد الخازن هو
بداية لخروج التكتل من منطقة الشامل
والتوسع يف اتجاه مناطق اخرى؟
□ لدينا انفتاح كامل عىل كل اللبنانيني،
وقد يتوسع التكتل اكرث يف حال اراد اي
من النواب املستقلني االنضامم اليه .وقد
اطلقنا عليه اسم التكتل الوطني النه
يضم املسلم واملسيحي وهو متعدد وال
ينطبع بلون واحد.
■ من هو رئيس التكتل؟
□ ال رئيس للتكتل ،من يعقد االجتامع

■ ما هو املرشوع االبرز الذي يطمح
التكتل اىل تحقيقه؟
□ نضع كل املشاريع التي تعزز العدالة
االجتامعية يف رأس سلم اولوياتنا،
ولكن ال ميكن للعمل النيايب ان ينتظم
يف غياب حكومة فاعلة .كل الجلسات
الترشيعية التي عقدناها لغاية اليوم
يأيت يف اطار ترشيع الرضورة ،وهذا غري
كاف عىل االطالق.

■ ما هي اهم مشاريع القوانني التي
تقدمتم بها اىل املجلس النيايب؟

النائب اسطفان الدويهي.

املردة
تعددت التفسريات ولكن يف االساس االسم جاء تبعا لالله "مار" "دو" اي سيد القوة .مع
البطريرك يوحنا مارون يف القرن السابع للميالد ،اعتنق عدد كبري املسيحية دينا واميانا،
والعروبة واملرشقية خيارا وهوية .استنادا اىل هذا التاريخ املحفوظ يف كتب املؤرخني
والقادة امثال البطريرك املك ّرم اسطفان الدويهي وبطل لبنان يوسف كرم وفيليب حتي
وجواد بولس واالب بطرس ضو واالب الدكتور يوسف ميني ،اطلق الرئيس الراحل سليامن
فرنجيه "املردة" عام .1968
يف  11حزيران  2006اطلق النائب السابق سليامن فرنجيه تيار املردة الذي يرتكز عىل
مبادئ واقتناعات تك ّرس الهوية ثقافة وانتامء.
من التفسريات ايضا ان املرده شعب من الشعوب السامية يعود اىل  2300سنة ق .م،
عرف كشعب اصيل ومن اثنيات مختلفة ،حارب شتى انواع االستعامر والفتوحات من كل
الجهات واالتجاهات.

عودة بعد غياب
عاد املردة اىل الحياة النيابية حني دخل النائب السابق سليامن طوين فرنجيه املجلس
للمرة االوىل يف  7حزيران  ،1991وكان اصغر النواب سنا ،ثم انتخب نائبا يف دورة ،1992
واعيد انتخابه يف دوريت  1996و.2000
يف دورة حزيران  2005مل يفز يف االنتخابات التي جرت عىل اساس قانون العام. 2000
اال انه عاد وحجز مقعدا يف زغرتا الزاوية يف دورة العام  2009التي جرت عىل اساس
قانون القضاء.

■ بعد املصالحة مع القوات اللبنانية
هل هناك مشاريع قوانني مشرتكة يتم
االعداد لها لخدمة املنطقة؟
□ املصالحة يشء ورؤيتنا السياسية يشء
اخر .لكن ذلك ال يحول دون تفعيل
التقارب ليشكل دعام مشرتكا للمصالح
التي تخدم ابناء دائرتنا ،ونحن دامئا عىل
استعداد للتعاون مع الجميع ملا فيه
مصلحة الوطن واملواطن.
■ اىل اي مدى متارس الدميوقراطية يف
اتخاذ القرارات خالل االجتامعات؟
□ الحوار املفتوح هو القاعدة الرئيسية،
وهو الذي يؤسس التخاذ القرارات،
ونحن يف التكتل دميوقراطيون بامتياز.
■ كيف ينسق التكتل مواقفه مع
حلفائه يف املواضيع التي تختلفون معهم
يف شأنها؟
□ نحن اصحاب رؤية واحدة مع
حلفائنا.
■ كيف ميكن الكتل املمثلة يف الحكومة
مراقبة عملها ومحاسبتها؟
□ هذا االمر يشكل جزءا من الواقع
السيايس اللبناين .لكننا عىل الرغم
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الن الترشيع واملراقبة هام وظيفته االوىل
واالساسية .حتى الخدمات التي نقدمها
اصبحت محدودة جدا ،والتوظيف
اصبح محصورا بأسياد معينني وهو ال
يخضع باي شكل من االشكال ملعايري
الكفاية.

التكتل الوطني .من اليمني :فايز غصن ،فيصل كرامي ،جهاد الصمد ،مصطفى الحسيني ،اسطفان الدويهي ،طوين سليامن
فرنجيه ،فريد الخازن.

آل فرنجيه في البرملان
 1968ـ كتلة نواب الوسط ضمت:
* كتلة سليامن فرنجيه ـ صائب سالم :صائب سالم ،سليامن فرنجيه ،محمد فتفت ،نسيم
مجدالين ،حبيب كريوز ،احمد الفاضل ،باخوس حكيم.
* كتلة كامل االسعد :كامل االسعد ،رائف سامرة ،عبد الكريم الزين ،عبد املجيد الزين.
* كتلة جوزف سكاف :جوزف سكاف ،سليم الداود ،حسني منصور ،حسن امليس،
كميل دحروج.
 1972ـ تكتل الوسط الجديد وضم طوين سليامن فرنجيه ،فؤاد غصن ،حبيب كريوز،
باخوس حكيم ،بطرس حرب ،عبد املوىل امهز.
 1992ـ سليامن فرنجيه ،اسطفان الدويهي ،عبد الله الرايس (حتى عام  )1994ثم خلفه
نجله كريم الرايس ،سايد عقل ،مانويل يونس.
 1996ـ سليامن فرنجيه ،اسطفان الدويهي ،سايد عقل ،فايز غصن ،جهاد الصمد.
 2000ـ سليامن فرنجيه ،نجيب ميقايت يف كتلة واحدة مع عدد من النواب.
 2009ـ كتلة لبنان الحر املوحد وتضم طوين فرنجيه ،اسطفان الدويهي ،سليم كرم،
اميل رحمة.
 2018ـ التكتل الوطني ويضم طوين فرنجيه ،اسطفان الدويهي ،فايز غصن ،فريد هيكل
الخازن ،مصطفى الحسيني ،فيصل كرامي ،جهاد الصمد.

من ذلك حريصون كل الحرص عىل
مامرسة دورنا الرقايب يف معزل عن
وجودنا يف الحكومة .فاذا اخطأ وزيرنا
يف الحكومة يجب ان نقول انه اخطأ،
وهذا يدخل يف صلب عمل النائب

الذي تقع عىل عاتقه مسؤولية مراقبة
الحكومة وتوجيه االسئلة اليها ،وطرح
الثقة بها او باحد اعضائها اذا اقتىض
االمر .يجب ان ال تقترص وظيفة النائب
فقط عىل تقديم الخدمات للمواطنني،

■ هل وضعتم خطة ملواجهة الفساد
الذي تتحدثون دامئا عنه؟
□ مكافحة الفساد تتطلب اوال قيام
الدولة .اما الكالم عنه فسهل جدا.
محاربة الفساد اليوم مهمة صعبة خاصة
وان كان كل يف الطبل ضارب؟ لكننا
وعىل الرغم من ذلك لن نقف مكتويف
االيدي ،وقد وجهنا يف هذا االطار اسئلة
عرب املجلس النيايب اىل اكرث من وزير
ولكننا مع االسف مل نتلق اي رد منهم
حتى اليوم .محاربة الفساد هي افعال ال
اقوال ،وتبدأ باملامرسات من اعىل الهرم
اىل اسفله.
■ تولون اهمية خاصة ملردة االنتشار.
هل من مشاريع محددة تعدونها لهم؟
□ االنتشار اللبناين هو مثابة جناح
للوطن ،ونحن مل ندخر جهدا لتفعيل
دوره .سبق وعملنا مع كل املخلصني
عىل اقرار قانون اعادة الجنسية،
وسنسعى دامئا اىل فتح االبواب امام
كل فعل يؤسس لقيام عالقة تكاملية
بني لبنان االغرتاب ولبنان الوطن .نحن
نسعى اىل اعطاء االنتشار حقوقا ،ولكن
عىل الدولة ان تعمل عىل اعادتهم اىل
وطنهم ،وارشاكهم يف الحياة السياسية
من خالل فتح الباب امامهم للمشاركة
يف الحكومة .وهذا امر اسايس ويف غاية
االهمية ،اذ يفرتض ان يكون االنتشار
ممثال يف الحكومة ،حتى قبل ان يتمثل
يف املجلس النيايب .عىل الدولة ان تشعر
االنتشار اللبناين بأنها مهتمة به .وهو
يضم شخصيات ووجوها ناجحة ميكنها
اضافة تغيريات ايجابية عدة يف لبنان من
خالل خرباتها وكفاءآتها.
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تحقيق
سيدات نائبات للم ّرة األولى:
ماذا ِ
يحمل َن إلى البرملان؟
غاصب مختار

jornalist.70@gmail.com

فازت ست سيدات يف مجلس النواب الجديد الذي انتخب يف ايار  ،2018بزيادة
سيدتني عن مجلس  2009الذي ضم اربعا فقط .رغم ذلك بقي عددهن قليال
نتيجة عدم التزام القوى السياسية الكوتا النسائية التي وعدوهن بها ،ومسؤولية
الناخب يف االختيار ،ومسؤولية النساء انفسهن
اظهرت نتائج االنتخابات النيابية االخرية
فوز السيدات بهية الحريري ورىل الطبش
والدكتورة دمية جاميل (كتلة املستقبل
النيابية) ،الدكتورة الوزيرة السابقة
عناية عزالدين (كتلة التنمية والتحرير)،
سرتيدا طوق جعجع (كتلة حزب القوات
اللبنانية) ،بوال يعقوبيان (مستقلة -
املجتمع املدين) .علام ان السيدتني
الحريري وجعجع بقيتا من املجلس

السابق ،وتحقق فوز اربع سيدات
جديدات من مستويات علمية عالية.
بعض الجهات الخارجية املراقبة لالنتخابات
يف لبنان رأت ان وجود ست نائبات يف
املجلس ميثل العدد االعىل منذ عرشينات
القرن املايض ،واشارت اىل ان املرأة اللبنانية
اخذت حقها يف الرتشح واالنتخاب يف لبنان
سنة  ،1953ومع ذلك مل تصل منذ ذلك الحني
اال  17سيدة اىل مجلس النواب ،ليكون لبنان

الطبش :اهتمامي التشريعي
يتركز على تنمية التجارة واالعمال
يف املرتبة  143من اصل  ،144يف مجال متثيل
املرأة يف الحياة السياسية.
"االمن العام" القت الضوء عىل اسباب تراجع
عدد السيدات النائبات يف لبنان ،وماذا تحمل
النائبات الجديدات من افكار ومشاريع
واقرتاحات الحداث نقلة نوعية او تغيري يف العمل
املجليس ،يف لقاءين مع النائبتني رىل الطبش وبوال
يعقوبيان .االوىل محامية تعمل يف رشكة محاماة
كربى متخصصة يف االمور التجارية ،وهي عضو
يف اربع لجان نيابية هي الداخلية والبلديات
والدفاع الوطني واالعالم واالتصاالت وحقوق
االنسان واملرأة والطفل ،بينام الثانية اعالمية
منذ سنوات طويلة عضو يف لجان االدارة والعدل
واالعالم واالتصاالت واملرأة والطفل.

■ انت من بني ست سيدات نائبات فقط يف
املجلس .ملاذا ال يزال عددكن قليال ،وملاذا مل
تطبق القوى السياسية الكوتا النسائية؟
□ صحيح ان العدد قليل ويا لالسف .لكن ال
ننىس ان السيدات اللوايت ترشحن لالنتخابات
كان عددهن  111سيدة .غياب الوعي عند
االحزاب السياسية برتشيح النساء ودعمهن
ادى اىل هذه النتيجة ،وال ننىس ايضا ان البلد
قائم عىل الطائفية السياسية .وبالتايل الكتل
التي تنجح يف االنتخابات هي التي تتمثل
فيها الطوائف .لو ان كل الكتل دعمت النساء
سواء ترشحا ام انتخابا لوصل عدد اكرب منهن
اىل املجلس ،هذا فضال عن عدم اعتامد الكوتا
النسائية كمرحلة اوىل .قد يقول البعض ملاذا
ال يكون ترشيح السيدات مفتوحا .لكن كبداية
وبحسب تجربة الدول كلها ،لو كان لدينا كوتا
بنسبة  30او  35%من السيدات يف اللوائح
االنتخابية ،لكان الوضع افضل مام هو عليه
االن ،ولوصل العدد اىل  35نائبة بدال من ست.
اثبتت التجارب ان الكوتا كبداية افضل لو
طبقت .نحن طبعا مع الحرية الكاملة للمرأة،
لكن طاملا انها ال تحصل عليها كاملة ،فلتحصل
عليها عىل مراحل عرب الكوتا التي ال نريدها
ان تكون دامئة.
■ هل ترين ان هناك قلة تقدير لدى
الزعامات السياسية لدور املرأة يف العمل
السيايس والعام؟
□ ال طبعا .املرأة حاليا ال ينقصها يشء من
حيث الكفاية .وصلت اىل مراكز عليا ،ولديها
الكفاية الالزمة يف كل امليادين ،وهي ناشطة
وتستطيع ان تكون ناجحة يف العمل السيايس
رشعات جديرات بأن
والترشيعي .لدينا نساء م ِ
يقمن بالعمل النيايب وبكل االختصاصات .لكن
كام قلنا املشكلة يف الوعي عند الناس وعند
الطبقة السياسية الهمية وقدرة املرأة.
■ اال يتحمل الناخبون مسؤولية ايضا يف عدم
االقبال عىل التصويت للسيدات املرشحات؟

□ الحظنا وجود لوائح للمجتمع املدين
تتضمن سيدات مرشحات ،لكنها مل تأخذ
نصيبها من النجاح ،اذ عىل الرغم مام يقوله
املجتمع املدين عن تحرر املرأة مل يستطع
ايصال اال نائبة واحدة.

لو طبقوا الكوتا النسائية
لكان في املجلس  35نائبة

■ ماذا تحملني من اقرتاحات ومشاريع
وافكار بشكل خاص مستقل عام تحمله كتلة
املستقبل النيابية تنوين العمل عليها وفق
اختصاصك كمحامية؟
□ مرشوعي االسايس هو برنامج كتلة املستقبل
االنتخايب الذي يشمل كل االمور السياسية
واالقتصادية االجتامعية والخدماتية ،ونأمل يف
ان نستطيع تحقيق هذا الربنامج .طبعا لدي النائبة رىل الطبش.
مشاريع معينة اخصص لها وقتي ،وهاجيس
االسايس تطوير العمل الترشيعي يف كل
امليادين .لكن ما يهمني بشكل خاص قوانني
التجارة واالعامل ،وهو مجال اختصايص يف
املحاماة ،الن تطوير هذه القوانني يساهم يف الوضوع .هناك حقوق للمرأة وحقوق
تطوير االقتصاد اللبناين ويشجع عىل االستثامر للطفل ال يجوز التنازل عنها .بالد العامل كلها
سواء للبنانيني ام لالجانب ،وكذلك يتضمن وبالد عربية كثرية سبقتنا يف هذا املجال،
حوافز كبرية للشباب والرشكات الناشئة .بناء فلامذا يبقى لبنان بعيدا منه؟ الخالفات
مشاريع جديدة يحتاج اىل ترشيع قوانني الدميوغرافية غري مسموحة ،فكيف يعقل ان
تحفز الناس عىل تأسيسها ما يؤدي اىل تكون االم اللبنانية غري قادرة يف بلدها عىل
النهوض بالعمل االقتصادي.
منح الجنسية الوالدها وان تعيش بكرامة
معهم ،وهم محرومون من العلم ومن
■ هل من مشاريع اخرى تولينها االهتامم؟ الوظائف ومن الضامن والطبابة والتأمني،
□ طبعا هناك ملف املرأة الذي له حيز كبري يدخلون ويخرجون كأنهم منبوذون وكأن
جدا عندي ،ويتضمن مواضيع وقوانني كبرية املرأة اخطأت بزواجها ،بينام القانون اللبناين
تحقق املساواة الكاملة بينها وبني الرجل ،يعترب ان الولد غري الرشعي لبناين .هل
وقوانني التمييز ضدها ،والترشيعات التي يعقل ان املرأة التي تتزوج رشعا وقانونا
تصب يف خانة متكينها اقتصاديا ،وحقها يف تغنب مع اوالدها ،بينام الولد غري الرشعي
منح الجنسية الوالدها.
مينح الجنسية؟ هل يعقل ان تعطى املرأة
االجنبية حقوقا اكرث من املرأة اللبنانية ولها
■ لكن منح الجنسية الوالدها تدور حوله الحق يف ان تجنس اوالدها االجانب بعد
خالفات وتعقيدات كثرية؟
زواجها من لبناين؟ ما يعطى للرجل يجب
□ يجب ان نجد حال النه مل يعد مسموحا ان ُيعطى للمرأة .للعلم ،فان عدد الرجال
ان تبقى املرأة اللبنانية مغبونة يف بلدها .مل اللبنانيني املتزوجني من اجنبيات يفوق عدد
يعد مقبوال ال العنرصية وال تسييس هذا النساء اللبنانيات املتزوجات من اجانب.
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يعقوبيان :املوضوع البيئي
بالنسبة الي هو االهم
عن حقوق املرأة وتقدم املجتمع مل يرشح اي
سيدة يف دائرة بريوت االوىل او اي دائرة انتخابية.

■ ملاذا ال يزال عدد النائبات قليال؟
□ يف مجتمعنا ال تزال الغلبة يف النظرة اىل املوضوع
هي للذهنية الذكورية املسيطرة .التمييز موجود
بشكل كبري ويف مختلف املجاالت واملهن ،اال ان ■ ماذا تحملني اىل املجلس النيايب من افكار
نسبته تتضاعف بشكل خاص يف السياسة .اذ ما واقرتاحات؟
زالت تسود فكرة ان املرأة وجدت لتهتم مبنزلها □ نحن يف لبنان يف حاجة اىل بلورة افكار
ومطبخها وعائلتها ،وان السياسة هي ملعب واقرتاحات تساهم يف تحسني احوال املواطن يف
الرجل .املطلوب تحرير املرأة من هذه املعتقدات كل املجاالت .اذ نعاين اهرتاء وطنيا مل نشهد له
انطالقا من ادخال تعديالت عىل القوانني اللبنانية مثيال ،ما عدا ما يتعلق بالفساد ،فالحمد لله ال
املجحفة كثريا بحقها ،اىل ان متكنها من الوصول اىل احد ينافسنا عىل ذلك ،وهذا ما اعمل عليه من
املساواة عرب نرش التوعية ومتكني املرأة والرجل من خالل اقرتاحات القوانني العديدة التي تقدمت
فهم معنى املساواة الحقيقية .ال ننىس الضغوط بها .لكن يبقى املوضوع البيئي بالنسبة ايل هو
املتعددة التي تواجهها املرأة عائليا واجتامعيا االهم ،اذ وصلنا اىل الدرك االدىن يف هذا املجال.
واقتصاديا ،ومتنعها من االنخراط يف العمل السيايس .اكرر طلبي اىل الرئيس نبيه بري تحديد جلسة
فالتنمر والتشهري اللذان قد يلحقان بها يجعالنها طوارئ بيئية بعد الوضع الكاريث الذي نعيشه.
تفكر اكرث من مرة يف اخذ هذا الخيار .كام ان يف التلوث نحن يف املقدمة ،ويف نسبة املصابني
وجود وسائل التواصل االجتامعي التي باتت مباحة بالرسطان االمر نفسه .لكن االخطر من هذا كله
للجاهل والفهيم ،فتحت االبواب عىل مرصاعيها يبقى عدم االخذ بالحلول العلمية املطروحة
يف اطالق حمالت التشهري القاسية التي ال ترحم واستقدام حلول غري مجدية وملوثة وقاتلة،
كاعتامد املحارق مثال بحثا عن الربح.
وتتطلب صالبة وقوة يف الشخصية يف مواجهتها.
■ ملاذا مل تطبق الكوتا النسائية؟
□ السيطرة الذكورية السياسية مسؤولة عن غياب
الكوتا النسائية املرحلية التي قد تساعد يف تغيري
هذا الواقع وتساهم يف مضاعفة وجود النساء يف
املواقع السياسية ،ليتحول االمر اىل مسألة طبيعية،
فيزداد الوعي وندخل يف مرحلة يقترص فيها معيار
انتخابنا للنواب عىل الكفاية فقط.
■ هل تعتربين ان املجتمع املدين خذل السيدات
املرشحات بعدم التصويت لهن بكثافة؟
□ ناخبو املجتمع املدين مل يفرقوا بني النساء
والرجال عىل اللوائح االنتخابية ،بل اهتموا
بايصال من يرونه االكرث كفاية وقدرة عىل الدفاع
عن مصالحهم ومصلحة الوطن .هنا ال بد من
االشارة اىل ان نسبة عدد املرشحات اللوايت قدمهن
املجتمع املدين كانت جيدة بالنسبة اىل اعداد
املرشحات عىل لوائح احزاب السلطة والطوائف،
حتى ان احد هذه االحزاب الذي يدعي الدفاع

■ هل تعتقدين ان يف مقدورك وحدك او مع بعض
الزميالت يف املجلس احداث تغيري ما يف اتجاه
افضل ملعالجة قضايا املرأة والطفل واملجتمع؟
□ احاول قدر املستطاع القاء الضوء عىل االجحاف
الالحق بحق املرأة املوجود يف القوانني اللبنانية،
عرب تقديم اقرتاحات من شأنها اعطاؤها ابسط
حقوقها ومساواتها مع الرجل .يف هذا االطار،
تقدمت باقرتاحات قوانني تناولت رفع تحفظات
لبنان عىل اتفاقية "سيداو" (القضاء عىل جميع
اشكال التمييز ضد املرأة) ،والغاء حبس االم اكراهيا
المتناعها عن تسليم ولدها ،والغاء استعامل القوة
ودخول املنازل يف قضايا تسليم االطفال ،باالضافة
اىل تبني التعديالت عىل قانون مكافحة العنف
االرسي والعنف ضد املرأة املقرتحة بالرشاكة بني
منظمة "كفى" ووزارة العدل اميانا بدور الربملان
والقانون يف حامية املرأة واالوالد الذين كثريا ما
يظلمون يف املحاكم الرشعية والروحية .اما بالنسبة
اىل الزميالت ،فهن يقدمن الدعم قدر االمكان

القوانني اللبنانية مجحفة
كثيرا في حق املرأة

النائبة بوال يعقوبيان.

لكن يبقني اسريات الحيز املعطى لهن دينيا وتبعا
لالجندات الحزبية ونيات الزعيم.
■ هل من مشاريع قوانني قيد الدرس او قوانني
ترين وجوب تعديلها مبا يخدم اهداف برنامجك
االنتخايب؟
□ تقدمت بعدد من االقرتاحات من شأنها
مكافحة الفساد ،وتحسني الوضع البيئي ،واعتامد
سياسية التقشف والتوفري عىل ميزانية الدولة مثل:
منح النائب الصفة لطلب ابطال االعامل االدارية،
استقاللية القضاء وشفافيته ،الغاء مخصصات
الرؤساء والنواب السابقني ،تخفيض مخصصات
الرؤساء والنواب الحاليني ،منع استرياد االجهزة
االلكرتونية املستعملة ،تعديل قانون الصيد
الربي ،استخدام القنب الهندي الغراض طبية،
الغاء االلقاب العثامنية والفرنسية ،وغريها من
االقرتاحات التي ُتعنى بشؤون املرأة .يتم العمل
اليوم عىل قانون استغالل النفط والغاز ،وقانون
منع تزويج القارصين والقارصات ،ولهذه الغاية
اتعاون مع مجموعة من الخرباء الذين يقومون
بدراسة القوانني واقرتاحات القوانني ،وتقديم
النصائح والتعديالت عىل النصوص القانونية
التي اقوم بايصالها اىل املجلس النيايب .يبقى ان
قانون االدارة املتكاملة للنفايات الصلبة الذي اقره
املجلس النيايب يف حاجة اىل تعديالت اساسية،
اهمها منع اعتامد املحارق كحل للنفايات.

27

28

عدد  - 66آذار 2019

عدد  - 66آذار 2019

تحقيق
غاصب مختار

jornalist.70@gmail.com

 4وزيرات يشاركن للمرة األولى في صنع القرار

كيف ستتص ّرف سيدات الحكومة؟

ضمت الحكومة الجديدة اربع وزيرات ،وهي اعىل نسبة من توزير السيدات
منذ بدء تطبيق اتفاق الطائف ،التزاما من رؤساء الحكومات املتعاقبة مببدأ
ارشاك املرأة يف العمل العام .وقد كانت تجربتهن ناجحة اىل حد كبري ،ما
دفع اىل تكرارها
بعد تويل عرش سيدات املنصب النيايب منذ
االستقالل ،تولت  12سيدة املنصب الوزاري
منذ بدء تطبيق اتفاق الطائف .وهي نسبة
قليلة ،لكن البدايات كانت واعدة وهي اىل
تصاعد ،السيام مع زيادة عدد الوزيرات يف
كل حكومة ،وصوال اىل كرس احتكار الرجل

للمنصب العام ،ومتكني املرأة من مامرسة
دورها كامال ،خاصة وان املستويات التعليمية
والكفايات لدى السيدات اللبنانيات اىل
ارتفاع .لكن ال يزال هذا املوضوع يف حاجة
اىل عناية اكرب واىل ثقافة مجتمعية اوسع،
واىل قرار سيايس من الكتل والقوى السياسية

مبنح كوتا اكرب للمرأة ،سواء يف اللوائح
االنتخابية النيابية ام يف تشكيل الحكومات.
لالضاءة عىل خلفيات ومعاين تعيني اربع
وزيرات يف حكومة الرئيس سعد الحريري
الجديدة ،حاورت "االمن العام" وزيرة
الدولة لشؤون التنمية االدارية الدكتورة
مي شدياق ووزيرة الدولة لشؤون التمكني
االقتصادي للشباب واملرأة فيوليت خريالله
الصفدي ،اآلتيتني من عامل االعالم اىل عامل
السياسة العامة ،ومن ثم اىل عامل العمل
الرسمي الحكومي.

شدياق :سننتقل الى الشق العملي
من الحكومة االلكترونية
■ ماذا يعني لك توزير اربع سيدات يف
الحكومة الجديدة ،وهي اعىل نسبة يف
تاريخ لبنان يف توزير السيدات؟
□ لطاملا كانت مسألة مشاركة املرأة يف صنع
القرار موضوعا جدليا يستحوذ عىل اهتامم
الناشطني واملتخصصني يف مجال املواطنة
الصالحة ،السيام يف منطقة الرشق االوسط
التي تعاين من عدم استقرار مستمر ،ما يوجب
توظيف الطاقات البرشية ،مبا يف ذلك دور
املرأة ،لتحريك عجلة االستقرار وتحقيق التنمية
املستدامة ،واحالل السالم .مع توزير اربع
سيدات يف الحكومة ،نرى ان بعض الحواجز التي
كانت تقف يف وجه املشاركة السياسية والحزبية
للمرأة قد شهدت تحسنا نسبيا .هذا ال يعني
ان الوضع الحايل يدعو اىل الراحة واالسرتخاء،
فاملسرية امام تحقيق التوازن السيايس الكامل
بني الرجل واملرأة التي اثبتت نفسها عىل
مختلف الصعد ،ال تزال طويلة وشاقة.
■ اىل من يعود الفضل يف توزير السيدات،
رئييس الجمهورية والحكومة ام الجهة

السياسية التي اقرتحت التسمية ام االثنني
معا؟
□ يعود الفضل اوال اىل جدارة املرأة
التي وصلت اليوم اىل تبوؤ احد املراكز
الحكومية .فوزيرات اليوم يتمتعن بحنكة
سياسية ونشاط منقطع النظري .باالضافة اىل
اقتناع بعض القوى السياسية باهمية دور
املرأة ،اذ ال يستطيع مفهوم تطور الدولة
ان يسري عىل السكة الصحيحة من دون
وجود املرأة.
■ ماذا ميكن ان تضيف الوزيرة اىل عمل
الحكومة غري ما يقدمه الوزير ،عدا اللمسة
الهادئة واللطيفة والجميلة؟
□ السيدات عادة يكون لديهن املزيد من
التعاطف مع القضايا االنسانية ،كام ميتلكن
اسلوبا يف املفاوضات يتميز باالنفتاح
والشمولية .هذا ال ينطبق بالرضورة عليهن
جميعهن .اال ان النامذج الحديثة للقيادة
تتامىش بشكل اكرب مع الصفات التي
ميتلكنها ،اال وهي التعاطف والشمولية

يعود الفضل في التوزير
اوال الى جدارة املرأة

وزيرة الدولة لشؤون التنمية االدارية الدكتورة
مي شدياق.

ومنط التفاوض املفتوح .متيل النساء يف
مواقع السلطة والقرار ايضا اىل تعزيز
القرارات عىل اشكالها التي تدعم حقوق

املرأة وحقوق االطفال ،كام يتحدثن اكرث عن
مصالح املجتمعات املحلية ،وذلك بسبب
مشاركتهن الوثيقة يف الحياة االجتامعية.
■ هل سيحصل نوع من التضامن النسايئ
داخل الحكومة لتدعم كل وزيرة زميلتها
وتشجعها لضامن نجاحها؟
□ التضامن واجب بني االطراف جميعا
يف الحكومة ،وليس فقط بني السيدات.
نجاح الوزير اليوم يعتمد عىل مدى
كفايته واملامه بشؤون وزارته وعزمه
عىل مواجهة الفساد .هذا االمر يتطلب
تضامنا بني الجميع الرساء مفهوم الدولة،
والعمل الجل املصلحة العامة ،والنهوض
باملجتمع .كام انه بالطبع سيكون هناك
تواصل دائم بني الوزيرات العطاء
صورة ايجابية عن عمل املرأة يف الحكومة
والحقل السيايس.

■ هل يجب ان تلتزم الوزيرة قرار رئيس
حزبها او الجهة التي اقرتحتها ،ام سيكون
لديها بعض االفكار املستقلة مبا يفيد عمل
الحكومة ومصالح الناس؟
□ لو مل تكن الوزيرة مقتنعة بنهج الحزب
الذي تنتمي اليه وسياسته ملا كانت متثله
يف الحكومة اليوم ،وتحمل هواجسه
وتعمل وفقا الجندته السياسية .لكن يف
حزب القوات اللبنانية الذي امثله اليوم
يف الحكومة ،هناك نقاش داخيل مستمر
وحرية االفكار وسياسة الحوار البناء،
بالتوازي مع تنظيم وتنسيق عايل الدقة.
وهذا ما يجعل الحزب من اقوى االحزاب
السياسية يف لبنان واملنطقة.
■ انت اكادميية وتعملني يف الحقل العام
والسيايس منذ مدة .هل من تصور لديك
حول كيفية النهوض بعمل وزارة مهمة

كالتنمية االدارية؟ وهل من امكانات
لالصالح االداري وكيف؟
□ سبق ان قلت ان الوزارة التي تسلمتها
تتميز عن بقية وزارات الدولة بانها
كاملة املواصفات .اولويتنا تطوير وزارة
الدولة لشؤون التنمية االدارية وتحديثها
ليك تكون منوذجا لبقية الوزارات .فهي
السباقة يف املكننة واالدارة الصالحة
والشفافة .علينا ان نتعاون مع كل
الوزارات واالدارات والهيئات لننتقل اىل
الشق العميل من الحكومة االلكرتونية
لتسهيل حياة املواطن .اما يف ما خص
االصالح االداري ،فاعتقد ان هناك جدية
للبعض يف االصالح خصوصا ملا لهذا
االمر من ارتباط مبؤمتر سيدر ونتائجه.
نحن سنسعى اىل مساعدة كل الوزارات
عىل االصالح االداري ،ومكافحة الفساد،
وتسهيل حياة املواطنني.

خيرالله :سنعمم تجربة
معهد التدريب املهني املعجل
■ كيف ترين توزير اربع سيدات يف الحكومة
الجديدة ،وما هي الداللة؟
□ لطاملا تبوأت املرأة مراكز قرار مهمة يف لبنان
يف مختلف املجاالت ،وملع اسمها يف ميادين
عدة ،كام اثبتت يف اكرث من مناسبة ان ال يشء
عصيا عليها ،وهي قادرة عىل ان تحقق وتنجز
شأنها شأن الرجل .اال ان حضورها السيايس بقي
حتى اليوم خجوال .ما ميكننا قوله مع تشكيل
هذه الحكومة الجديدة ،هو اننا االن اصبحنا
عىل الطريق الصحيح .طبعا انا فخورة اليوم بأن
اكون يف عداد الوزيرات اللوايت يأتني جميعهن
من خلفية مهنية مناسبة للحقائب الوزارية التي
تسلمنها .انا عىل يقني باننا سنحقق باذن الله
الكثري للبنان ،وخصوصا للنساء والشباب.
■ كيف تم توزير السيدات ،هل باقرتاح من
رئييس الجمهورية والحكومة ام الجهة السياسية
التي اقرتحت التسمية ام االثنني معا؟
□ طبعا ال ميكن ان ننكر ان الفضل يعود

اىل الجميع .لوال دعمهم ملا وصل عدد
النساء الوزيرات اىل اربع .اال اننا يجب ان
نثني بشكل خاص عىل اميان رئيس الحكومة
سعد الحريري بدور املرأة .فنصف التمثيل
النسايئ يف املجلس النيايب ويف الحكومة من
كتلته .بيد انه ال بد من التشديد عىل ان
هؤالء السيدات هن من فرضن حضورهن يف
الحكومة .كام سبق يل ان ارشت ،جميعهن
ملامت بامللفات التي اعطيت اليهن ،ما
ساهم بشكل كبري يف وضع الجهات السياسية
ثقتها بهن .حكومة اىل العمل من املتوقع ان
تكون اسام عىل مسمى ،ولن يرىض اي فريق
سيايس ان يكون يف عداد وزرائه من يتقاعس
عن اداء واجباته امام الرأي العام ،ولذلك
حرص الجميع عىل وضع الشخص املناسب
يف املكان املناسب .بدل من ان نرى توزير
النساء كجائزة ترضية للمرأة ،حري بنا ان
نثق بأن كفايتها هي التي اوصلتها ،واالداء يف
املرحلة املقبلة سيربهن عام اقول.

السيدات هن من فرضن
حضورهن في الحكومة

وزيرة الدولة لشؤون التمكني االقتصادي للشباب واملرأة
فيوليت خريالله الصفدي.
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■ ماذا ميكن ان تضيف الوزيرة اىل عمل
الحكومة غري ما يقدمه الوزير؟
□ ينظر دامئا اىل املرأة من منظار انوثتها.
لكن حان الوقت الن نزيل عنها هذه الفكرة
النمطية ،النها قادرة متاما كالرجل عىل اتخاذ
القرارات الصارمة متى دعت الحاجة اىل ذلك.
الجدير بنا ان ال منيز بني رجل وامرأة ،لكن
بحسب كفايات كل وزير وما يستطيع انجازه
خالل عمله الوزاري بطريقة مقاربة املواضيع
وامللفات.
■ ماذا تحملني من افكار ومقرتحات لعمل
الوزارة ،وهي مستحدثة وتعنى باوضاع املرأة
والشباب وسبل متكينهم اقتصاديا؟
□ كام سبق يل ان تحدثت يف اكرث من مناسبة،
ان هناك افكارا كثرية للوزارة سنعمل عىل
تطبيقها وفق اسرتاتيجيا كاملة متكاملة سنعلن
عنها يف مؤمتر يف الرسايا الحكومية .اال ان هناك
واحدة من االفكار وهي تجربة خاصة عملنا
عليها يف منطقة الشامل وتحديدا يف طرابلس،
وهي معهد التدريب املهني املعجل ،حيث
استطعنا يف اقل من عام ان منكن نحو الف
شاب وصبية يف اكرث من  13مهنة .كام سعينا اىل
توظيف نحو  %85منهم يف وظائف وفقا للمهن
التي تدربوا عليها .نحن نأمل يف ان نطبق هذه
الفكرة يف جميع املناطق اللبنانية ،وخصوصا
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التي تضمحل فيها الفرص وتكرث نسب البطالة
بني فئات الشباب ،لنساعد بذلك عىل متكني
من ال يحمل شهادات جامعية ونبعدهم عن
مخاطر االنحراف ونثبتهم يف ارضهم من خالل
تأمني مستقبل افضل لهم.
■ هل ستشكل الوزيرات نوعا من التضامن
النسايئ داخل الحكومة؟
□ طبعا ،ولن يقترص االمر عىل دعم السيدات
فحسب ،النه بالحري عىل هذه الحكومة ان
يتضامن كل االفرقاء مع بعضهم البعض لتحقيق
االفضل للبنان واللبنانيني الذين طال انتظارهم،
ونفد صربهم ،وباتوا يف حاجة اىل عمل رسيع
ملعالجة امللفات الضاغطة.
■ هل ستلتزم الوزيرة قرار رئيس حزبها او
الجهة التي اقرتحتها ام سيكون لديها بعض
االفكار املستقلة مبا يفيد عمل الحكومة
ومصالح الناس؟
□ كوين مستقلة لست الشخص االنسب
لالجابة عن هذا السؤال ،الن االمر يعود اىل
كل عضو او سيدة تنتمي اىل جهة سياسية
معينة .لكن ما استطيع قوله ان مصلحة الناس
تبقى دامئا فوق كل اعتبار .وانا سأصوت عىل
املواضيع يف الحكومة بحسب ما اراه مناسبا
للمصلحة العامة.
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 12وزيرة
في  7حكومات
• شكل الرئيس الراحل عمر كرامي حكومة
عام  ،2004وضمت الوزيرتني ليىل الصلح
حامدة للصناعة ،ووفاء الضيقة حمزة وزيرة
دولة لشؤون مجلس النواب.
• شكل الرئيس فؤاد السنيورة حكومة
عام  ،2005وضمت الوزيرة نائلة معوض
للشؤون االجتامعية.
• عينت النائبة بهية الحريري وزيرة للرتبية
والتعليم العايل يف حكومة الرئيس فؤاد
السنيورة عام .2008
• تم تعيني ريا الحسن لوزارة املال ومنى
عفيش وزيرة دولة يف حكومة الرئيس سعد
الحريري عام .2009
• عينت يف حكومة الرئيس متام سالم عام
 2014القاضية اليس شبطيني للمهجرين.
• يف حكومة الرئيس الحريري عام  2016تم
تعيني الدكتورة عناية عزالدين وزيرة دولة
لشؤون التنمية االدارية.
• يف الحكومة الجديدة اربع وزيرات :وزيرة
الداخلية والبلديات ريا الحسن ،وزيرة
الدولة لشؤون التمكني االقتصادي للشباب
واملرأة فيوليت خريالله الصفدي ،وزيرة
الدولة لشؤون التنمية االدارية مي شدياق،
وزيرة الطاقة واملياه ندى البستاين.

Mouawad
Contracting
Oman

CityBlu
Waste Management
Beirut

Mouawad-Edde
General Contracting
Beirut
Tabaris - Beirut,
Fouad Chehab Avenue, Borj Al Ghazal Building
TEL. +961 1 202810/219225
MOB. +961 3 258017/258027
FAX. +961 1 219226
EMAIL. me@mouawad-edde.com
www.mouawad-edde.com

32

عدد  - 66آذار 2019

عدد  - 66آذار 2019

تحقيق

جورج شاهني

املدير العام لدائرة املناقصات :تطبيق القانون
أقصر الطرق إلى مواجهة الفساد
وضعت دائرة املناقصات يف هيئة التفتيش املركزي تحت املجهر ،منذ ان فتح النقاش عن االصالحات االدارية واملالية ،وبرامج
مكافحة الفساد وحامية املال العام .قبل النقاش حول دفاتر الرشوط يف ملف البواخر املنتجة للطاقة ،دار نقاش حول ملفات
النفايات واالمالك العامة البحرية والنهرية ،اىل ملفات املناقصات العمومية واملزايدة يف املنطقة الحرة يف املطار
كل ذلك جعل من دائرة املناقصات محط
انظار اللبنانيني ومعهم اعىل املراجع
الحكومية ،االدارية ،السياسية ،الحزبية
واملجتمع املدين .بذلك القيت عليها
مسؤولية كربى يف مواجهة كل هذه
االستحقاقات ،يف بلد يعاين ما يعانيه من
حجم الدين العام وكلفة خدمته وما يرتتب
عليهام من مخاطر .لذلك كان هذا اللقاء
مع املدير العام لدائرة املناقصات الدكتور
جان العلية.
■ متى انشئت دائرة املناقصات وما هي
صالحياتها وألي هدف؟
□ انشئت دائرة املناقصات يف العام 1959
يف عهد الرئيس الراحل فؤاد شهاب ،لتكون
يف لبنان ادارة مركزية تعنى بادارة الصفقات
العمومية ومراقبتها وتنظيمها .حددت
مبوجب املادة  17من املرسوم 59/2866
الشكل الذي يجب ان تتخذه املعاملة
للوصول اىل ادارة املناقصات موقعة من
املراجع املختصة لتصل اىل الجوهر ،وهو
يف مدى انطباق دفرت الرشوط عىل القوانني
املرعية ،وخلوها مام يحد من املنافسة او
التجزئة وصحة تقدير الكميات واالسعار.
هي ادارة مركزية وجدت يف لبنان منذ
العام  1959ولديها صالحيات تتجاوز
صالحيات الرقابة النظامية التي تعنى
بالتأكد من مطابقة املعاملة مع القوانني،
وصوال اىل حدود املالءمة عند التدقيق
يف الكشوفات التخمينية ألي صفقة
لناحية صحة تقدير الكميات ومالءمة
االسعار .وهي ادارة مرتبطة اداريا برئاسة
الحكومة من خالل التفتيش املركزي .تنظم

املناقصات يف املؤسسات العامة والصناديق
والبلديات ،كام يف كل االدارات ،بحسب
املادة  2من قانون املناقصات التي توجب
عىل هذه االدارات تطبيق االسس املعتمدة
يف نظام املناقصات العلنية والسيام املنافسة
واملساواة.
■ ما الذي يعيق تطبيق ما نصت عليه
القوانني واالجراءات املعتمدة؟
□ ما يعيقنا ناتج من القصور يف تطبيق
او تفسري النصوص ،كذلك بوجود مسؤولني
يف وزارة او ادارة ما ال يريدون تطبيقها.
هنا نصل اىل ما يسمونه الفساد الذي ميكن
مواجهته باقرص الطرق عرب تطبيق القانون.
متى طبق القانون تكون اوىل الخطوات
للحد منه مع الحاجة امللحة اىل تحديث
القوانني لجهة كيفية ادارة الصفقات
العمومية وتوحيدها اذا امكن .لذلك ،فان
محاوالت تحميل البعض القانون مسؤولية
املامرسات الفاسدة خطأ ،واملشكلة يف
تطبيقه منحرفا.
■ مثة حديث عن ورشة كبرية لتطوير
هيئات الرقابة والتفتيش املركزي ملواجهة
الفساد .ما هو نصيب دائرة املناقصات
منها؟
□ عملية تطوير وتحديث القوانني
والترشيعات يف املؤسسات الرقابية ورشة
كبرية بدأت منذ العام  2012عندما احالت
حكومة الرئيس نجيب ميقايت يف حينه
مرشوعي قانونني ،االول يتعلق بالتفتيش
املركزي والثاين بالصفقات العمومية .يومها،
شكل رئيس املجلس النيايب نبيه بري لجنة

خاصة ملناقشة املرشوع الخاص بالصفقات
العمومية برئاسة النائب ابراهيم كنعان،
وعقدت هذه اللجنة اربعة اجتامعات فقط
خالل العام  2013يف حضوري كممثل عن
ادارة املناقصات ومعنا السيد اييل معلوف
كممثل عن ديوان املحاسبة والسيد يوسف
سعد كممثل عن وزارة الدولة لشؤون
التنمية االدارية ،ومل نعد نجتمع منذ ذلك
التاريخ .اىل هذا املسعى ،مثة مسار آخر
قاده رئيس لجنة االدارة والعدل النيابية
السابق املرحوم روبري غانم ما بني العامني
 2014و .2015ما استطيع قوله ،انه عندما
كنا نناقش معه يف موضوع االحكام الخاصة
بادارة املناقصات من ضمن مرشوع
القانون لتنظيم التفتيش املركزي ،توصلنا
بعد اكرث من اجتامع اىل موقع متقدم
بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون التنمية
االدارية .انطالقا من اقتناعه باهمية دائرة
املناقصات ودورها يف الحفاظ عىل املال
العام ،حددنا املشكالت التي تعاين منها
الصفقات العمومية واالقرتاحات العملية
لتقوم االدارة بدورها .وقد تم تلخيصها
بالنقاط التالية :االرصار عىل عقد االتفاقات
الرضائية ،تنظيم استدراجات العروض
املبارشة يف الوزارات واملؤسسات بقرارات
تصدر عن مجلس الوزراء ،تجزئة الصفقات
يف عملية التلزيم للتهرب من املراقبة
الدقيقة ،غياب السعر التقديري الواجب
اعتامده سلفا عند عقد اي اتفاق .اضافة
اىل عدم التزام بعض الوزراء واملسؤولني
مالحظات ادارة املناقصات حول مضمون
دفاتر الرشوط ،وعدم وجود اي مناذج
موحدة الدارة الصفقات العمومية ،وغياب

التوريد االلكرتوين ومعوقات اخرى ثانوية
ال ميكن القول انها هي من تقود اىل تنامي
الفساد .بالنسبة اىل ارصار بعض الوزارات
واملؤسسات عىل االتفاقات الرضائية
وتجزئتها ،تجدر االشارة اوال اىل انها من
االساليب املعتمدة يف كل ترشيعات العامل.
لكن لذلك اصول ال ميكن تجاوزها .يف
امكان مجلس الوزراء ان يعطي الوزير

يعتقد وزراء ومسؤولون
ان مواقعهم تخولهم
مخالفة القوانني

املدير العام لدائرة املناقصات يف هيئة التفتيش املركزي الدكتور جان العلية.

او اي مسؤول سلطة استنسابية لعقد
صفقة معينة يف حاالت معينة محصورة
مبقتضيات الرضورة ،او الحاالت الطارئة
والظروف القاهرة واالستثنائية ،او اذا كان
للصفقة طابع امني يفرض الرسية وليس
يف اي وقت .عندما انضم لبنان يف العام
 2008اىل االتفاقية الدولية ملكافحة الفساد
بقانون اقر يف املجلس النيايب ،بدأنا تطبيقه
يف العام  2009حيث بات ملزما بتطبيق
ما فرضته من اصول ومنها عدم اللجوء
اىل الطرق االستثنائية كمثل االتفاقيات
الرضائية ،اال يف الحاالت التي يتعذر فيها
اجراء مناقصة .يف مثل هذه الحاالت ،تلزم
السلطة السياسية تعليل قرارها تربيرا
للخطوة .لكن ويا لالسف ،باتت االتفاقيات

الرضائية يف لبنان قاعدة بدال من ان
تكون استثناء وتطبق خارج كل القواعد
والضوابط القانونية .اضف اىل ذلك ،ال
ميكن تجاهل الضوابط التي تحكم الذهاب
اىل اتفاق رضايئ ،وابرزها تربير الخطوة
التزاما مبا قال به قانون الحق يف الوصول
اىل املعلومات .فاملادة  11منه توجب
تعليل القرارات االدارية غري التنظيمية،
وما تفرضه هذه املادة معمول به يف دول
اخرى من العامل بطريقة اكرث تشددا .يف
كندا مثال ،اذا ارادت السلطة عقد اتفاق
بالرتايض خارج االعتبارات االمنية ،فهي
ملزمة االعالم واالعالن عنه ملدة شهر عىل
االقل .اذا تبني ان هناك رشكة اخرى غري
املتعاقد معها ،تصبح العودة اىل املنافسة

واجبا ويؤخذ رأي الهيئة العليا للصفقات
العمومية يف االمر .لذلك كان اقرتاحنا عىل
اي ادارة تقوم بعقد مامثل ان تعود يف
هذه الحالة اىل دائرة املناقصات العمومية
التي عليها ان تعطي رأيها برسعة ،وحددت
خمسة ايام عىل االكرث او يومي عمل يف
حال العجلة .االصالح ال يتم باالنقالب عىل
القوانني ،مثة فرق كبري بني ان تصدر قرارا
بعقد الصفقة الرضائية من دون ان يسمع
بها احد او العكس وعدم وصولها اىل رأي
دائرة املناقصات .يف كل الحاالت ،ان مجلس
النواب قادر عىل محاسبة الحكومة عندما
تكون التقارير باملخالفات يف حوزته ،لذا
عىل دائرة املناقصات ان تبلغه مبا يحصل.
منطق الدولة يفرض عىل كل دائرة او
مؤسسة ان تقوم بدورها .نرش مثل هذه
التقارير واجب الدخال رقابة الرأي العام
واملجتمع املدين واالحزاب ،فقانون حق
الوصول اىل املعلومات يفرض هذا التوجه.
■ ماذا عن تجزئة الصفقات؟
□ بالنسبة اىل تجزئة الصفقات ،قد يلجأ
بعض املسؤولني اىل هذه الخطوة عىل
اكرث من مرحلة تهربا من اجراء مناقصة.
فأي صفقة دون املئة مليون لرية ميكن
ان تخضع لعقد بالرتايض ،فيلجأون اليها
تهربا من دون االعرتاف بارتفاع الكلفة ألي
مرشوع بنسبة تزيد عىل ما تستحق .لذلك
اقرتحنا مبدأ العودة اىل الربنامج السنوي
للمناقصات يف اي وزارة او دائرة ،تالزما مع
منطق سنوية املوازنة ليك نتمكن كمديرية
من تقديرها وبرمجتها وتنظيمها ،واال
كيف لنا ان نعرف حاجات هذه الوزارات
واملؤسسات .هنا ال بد من التذكري مبا قال
به قانون الحق يف الوصول اىل املعلومات،
فهو فرض تقريرا سنويا عن الصفقات ملنع
تجزئتها ولتوفري املراقبة الدقيقة وابالغ
كل من التفتيش املركزي وديوان املحاسبة
والسلطة الترشيعية بأي مخالفة مرتكبة.
اىل كل هذه املالحظات ،من املعيب امليض
يف عقد اي صفقة من دون دراسة السعر
التقديري لها لحجز االعتامد يف املوازنة
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العامة .نحن نعيش يف سوق حرة ومن
الواجب توفري الوسيلة التي متنع التواطؤ
بني العارضني .تحديد السعرين االدىن
واالقىص يسهل عملية التقدير واملحاسبة
الحقا .ليس يف العامل دولة ال تعتمد يف
صفقاتها عىل السعر التقديري .وهو امر
شددنا عىل اعادة تطبيقه لتسهيل املراقبة
والتأكد من نوعية املكونات والتثبت من
حصول االدارة عىل السعر االدىن.
■ ماذا عن عدم التزام الوزراء مالحظات
دائرة املناقصات؟
□ بالنسبة اىل هذا املوضوع حدث وال
حرج .مثة تجربة ال ميكن تجاهلها للتدليل
عىل خطورة هذا االمر ،وهي تجربة تلزيم
السوق الحرة يف مطار رفيق الحريري
الدويل التي التزمتها احدى الرشكات عىل
مدى  10سنوات مبليونني و 500الف
دوالر امرييك ،ووصلت يف العامني 2015
و 2016من خالل املزايدة اىل  17مليون
دوالر .حني وصل الوزير يوسف فنيانوس
اىل وزارة االشغال ،قال لنا ان هذه
املسألة كرة نار رميت يف وجهه ،فطلب
منا مالحظاتنا عىل دفرت رشوط جديد.
وافقنا ووسعنا دائرة املنافسة يف املزايدة

قانون الوصول اىل املعلومات يوفر مداخيل اضافية للدولة.

املطروحة ،فارتفع املبلغ الذي دفعته
الرشكة نفسها اىل اكرث من  125مليون
دوالر امرييك .اعتقد صادقا ،انه لو اعتمدنا
هذا النهج يف ملف البواخر الرتكية املنتجة
للطاقة ،لوصلنا اىل مكان متقدم يشبه
هذه العملية وما آلت اليه.
■ تحدثت عن قانون الوصول اىل
املعلومات .اين اصبح وهل هو نافذ؟
□ اهمية هذا القانون تكمن يف كونه
احدى الوسائل للوصول اىل توفري
مداخيل اضافية للدولة .فهو من اخضع
املناقصات العمومية يف مديرية املناقصات
ملوجب نرش املعلومات عن االنفاق العام.
ملا رشحت املوضوع عرب وسائل االعالم
وشددت عليه اتهمت من البعض بخرق

تحميل القانون
مسؤولية املمارسات
الفاسدة خطأ واملشكلة
في تطبيقه منحرفا

موجب التحفظ .الواقع انه ويف حال اجراء
اي مناقصة ،فان من حق املواطن الحصول
عىل كامل املعلومات املتصلة بها ،فال يجب
ان يكون يف االمر اي رس نخفيه عنه .وهو
حق مكرس له يف مقدمة الدستور ليتوفر
له حق مراقبة االنفاق العام .القانون
يصنف املعلومات ويفصل الرسية عن
العلنية التي ال يجب نرشها او العكس،
واي خلل يؤدي اىل مخالفة ترتكبها مديرية
املناقصات.
■ من يحاسب يف بعض املشاريع البعيدة
املدى بعد خمس او عرش سنوات اذا ظهر
خلل يف التنفيذ؟ وهل من محاسبة الحقة؟
□ الرقابة املتزامنة مع عملية التنفيذ
اهم من الرقابة الالحقة ،واعتامد اسلوب
االستالم املوقت لجزء من املرشوع تكتسب
اهمية مامثلة قبل االستالم الكامل .يف
حال تسلمت احدى اللجان مرشوعا ال
يتطابق واملواصفات التي قال بها دفرت
الرشوط ،تخضع للمساءلة ويستطيع
التفتيش املركزي التدخل يف اي وقت ولو
بالعينات او االختبارات العشوائية التي
تخضع لها عينات محددة وفقا ملعلومات
واستقصاءات مسبقة .فلجان االستالم
تخضع لرقابة التفتيش املركزي وديوان
املحاسبة.
■ هل تأمل يف بلوغنا يوما مرحلة تتحقق
فيها الشفافية يف املشاريع التي ميولها املال
العام وما هي املعوقات؟
□ انا منذ العام  2012يف هذه االدارة،
ومنذ اللحظة االوىل رسمت لها ويل خارطة
طريق هي تطبيق القانون وابداء الرأي يف
اي معاملة تعرض علينا ايا يكن مرسلها.
هدفنا ايصال املعلومات املتعلقة باالنفاق
العام ضمن االطر القانونية اىل الرأي العام
لالطالع عليها عمال بالدستور والرشع
واملواثيق العاملية .ما يعيقنا يف اختصار
هو االبتعاد من القوانني او اعتقاد البعض
يف عدد من املواقع ان مواقعهم تخولهم
مخالفة القوانني.
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سفير رومانيا :مؤتمر بروكسيل ـ 3
سيق ّدم املزيد لدعم قضية اللجوء

ترأس رومانيا حاليا مجلس االتحاد االورويب حتى منتصف هذه السنة ،ما يجعلها مفاوضا محوريا يف العديد من املواضيع
االوروبية ،وتلك املتعلقة بدول الجوار املتوسطي ومنها لبنان ،حيث تعود العالقات الديبلوماسية معه اىل  45سنة خلت
تقع رومانيا يف موقع اورويب اسرتاتيجي يف
شبه جزيرة البلقان ،جنوب رشق اوروبا
وتحديدا عند الحدود االخرية لدول اوروبا
يحملها مهمة الحفاظ عىل
الرشقية ،ما ّ
امن هذه الدول ،ومراقبة حدودها ومنع
اي تس ّلل مشبوه اىل داخل اراضيها .وهي
مهمة ليست سهلة وسط موجات اللجوء
والهجرة وحركة االرهابيني العائدين اىل
اوروبا من سوريا والعراق.
تلتزم رومانيا سياسات االتحاد االورويب،
كونها عضوا فيه منذ العام  ،2007يف
حني حافظت عىل عملتها املحلية وال
تزال تفاوض للدخول يف فضاء دول
"الشنغن" .لكنها يف املقابل تحافظ عىل
بصمتها يف السياسة الخارجية .فهي مثال
مل تقفل سفارتها يف سوريا لسبب رئييس
هو وجود الكثري من املواطنني الرومانيني
هناك ،بلغ عددهم قبل اندالع الرصاع
السوري العام  2011قرابة عرشة آالف
مواطن.
اما يف لبنان ،فتبدو العالقات التاريخية
منصبة عىل تطوير الروابط الثقافية
والرتبوية ،من دون اغفال بعد التعاون
االمني الذي ال يتحدّ ث عنه املسؤولون
الرومانيون باسهاب ،ومنهم سفري رومانيا
يف لبنان فيكتور مريسيا ،مفضال ترك هذا
املوضوع للتقنيني.
تتمتع رومانيا بخربات فنية كربى يف
قطاع البرتول والغاز ،ولديها اهم جامعة
العداد املتخصصني يف هذا املجال ،ما
يحتّم رضورة تبادل الخربات االكادميية
والتخصصية ليك يكون للبنان خرباته
الخاصة يف هذا املجال ،كام ينصح السفري
مريسيا يف حواره مع "االمن العام".

■ ما الذي م ّيز مهمتك الديبلوماسية منذ
قدومك اىل لبنان العام 2013؟
□ بعد ميض  5اعوام عىل تعييني يف
لبنان ،ميكنني القول بال تردّد ان لبنان
هو احد البلدان االكرث جاذبية بالنسبة اىل
اي ديبلومايس .يجمع هذا البلد العرصنة
والعراقة يف آن ،ويقع عند مفرتق
طرق الحضارات ،وهو مرتع الكثري من
الديانات ،ما يجعله مصدر استفزاز ايجايب
ومثري للديبلوماسيني .ارى ان لبنان يخبئ
لنا يوميا مفاجآت جديدة نحاول فهمها
ورشحها ،وهو ليس باالمر السهل دوما.
يف الوقت عينه ،يشكل هذا البلد منوذجا
للجميع ،اذ نجح يف صون سالمه وحفظ
الوفاق بني مختلف الديانات بالرغم من
االضطربات السائدة يف املنطقة .ا ّثرت ّيف
ايضا يف لبنان ظاهرة االغرتاب .انه امر
استثنايئ ان يكون لبلد هذا الكم من
املغرتبني الذين يشكلون اضعاف سكانه
وينترشون يف انحاء العامل .من غري املألوف
ايضا وجود هذه املواهب اللبنانية
الناجحة كلها املوزعة يف العامل يف مختلف
املجاالت .انه كنز وطني مثني ينبغي
تقديره ،وقد الحظت مبادرات عديدة
ومثرية لالنتباه يف هذا الشأن .ما لفتني يف
لبنان بعد مرور  5أعوام عىل وجودي فيه،
هو وجود العديد من اللبنانيني الذين
يعرفون رومانيا وهم زاروها لالعامل او
السياحة ،ولديهم اصدقاء وعائالت هناك
او طالب يتابعون دراساتهم .االمر امللفت
هو وجود كرث ممن يتكلمون اللغة
الرومانية ،وهذا دليل بارز عىل عمق
العالقات التقليدية والوثيقة والصداقة
التي تربط بني الشعبني الروماين واللبناين.

■ ّ
تشكلت الحكومة اللبنانية اخريا .كيف
تق ّيمون ذلك ،وهل من مشاريع جديدة
مع الحكومة الجديدة؟
□ القت الحكومة الجديدة ترحيب
املجتمع الدويل برمته .كان هذا هو
الرشط للدخول يف سياق طبيعي من اجل
تعاون دويل فعال .لدى الوزارات اليوم
كل ما تحتاجه من صالحيات رضورية
للتقدّ م يف عملها يف خدمة البلد .تضمن
البيان الوزاري اهدافا طموحة يبدو
تحقيقها رضوريا للبنان :قيام اصالحات
يف القطاعات الحيوية لهذا البلد كام يف
قطاع الطاقة عىل سبيل املثال ،االستثامر
يف البنى التحتية ،اتخاذ خطوات ملزيد
من الشفافية والنجاز اسرتاتيجيا وطنية
ملكافحة الفساد من بني امور كثرية.
بالطبع ،ينبغي سلوك طريق ليست سهلة
دوما ليك تتحول املشاريع اىل حقيقة،
لكنني متفائل ولدي ملء الثقة بأن لبنان
سينجح ،النه توجد امكانات هائلة يف
هذا البلد .ستتابع رومانيا قدر املستطاع
هذا املسار التنشيطي لالقتصاد اللبناين
عرب االصالحات والطاقات االيجابية للبلد.
■ ماذا عن العالقات الثنائية بني البلدين،
يف االقتصاد والثقافة ويف مجايل الدفاع
واالمن؟
□ تط ّورت العالقات االقتصادية والتجارية
باستمرار يف االعوام االخرية .يحتل لبنان
منذ اعوام عدة الرتتيب االول بني الدول
العربية يف االستثامرات يف رومانيا .يف
الوقت عينه نشهد منوا يف تبادالتنا
التجارية .ليست لدينا بعد االرقام
النهائية لنهاية العام  ،2018لكن لغاية

سفري رومانيا يف لبنان فيكتور مريسيا.

ترشين الثاين الفائت بلغت التبادالت
مستوى الـ 300مليون دوالر .باالضافة
اىل العالقات االقتصادية والتجارية ،لدينا
اجندة ثقافية متقدمة يف لبنان ،وال ميكننا
اال ان نكون عىل هذا النحو يف بلد يحب
الثقافة مثل لبنان .يف  24كانون الثاين
الفائت افتتحت رومانيا مهرجان الفيلم
االورويب كرئيسة حالية ملجلس االتحاد
االورويب .بات الحفل املوسيقي السنوي
يف مناسبة العيد الوطني لرومانيا يف االول
من كانون االول من كل سنة تقليدا حيث
يستضيف عازفا منفردا ،وغالبا رئيس

االغتراب اللبناني كنز ثمني
تشكيل الحكومة شرط
لتعاون دولي فعال
لدينا اجندة ثقافية
متقدمة في لبنان

اوركسرتا من رومانيا .ال يسعنا سوى
التعبري عن فخرنا بوجود اكرث من ربع
املوسيقيني يف االوركسرتا الفيلهارمونية
اللبنانية من الجنسية الرومانية .اما يف
مجاالت الدفاع واالمن ،فقد كان تعاوننا
جيدا يف اآلونة االخرية .بلغ االتفاق الثنايئ
بني حكومتي البلدين بالنسبة اىل التعاون
االمني والذي و ّقع يف العام  2017يف
رومانيا يف اثناء زيارة وزير الدفاع اللبناين
يعقوب الرصاف مراحله االخرية للمصادقة
عليه يف الربملان اللبناين .ما ان تدخل هذه
الوثيقة ح ّيز التنفيذ حتى يبدأ تعاون
وثيق يف قطاع الدفاع كتدريب وتبادل
الخرباء واملتخصصني الفنيني يف القطاع
عىل سبيل املثال .يوجد ايضا تعاون يف
مجال االمن بني الهيكليات املتخصصة يف
البلدين .احد االمثلة هو التعاون املمتاز
يف اطار مرشوع "ادارة الحدود املتكاملة"
Integrated Border Management
الذي يتضمن تبادل الخربات وتدريب
القدرات املتعلقة باالدارة املتكاملة
للحدود .تتمتع رومانيا بخربة صلبة
يف هذا القطاع تطاول الحدود الربية
والبحرية والجوية ،نظرا اىل اضطالعها
يف حامية امن الحدود الرشقية لالتحاد
االورويب .ط ّورت رومانيا ايضا قدرات
متقدّ مة جدا يف قطاع االمن املعلومايت.
تستضيف بوخارست مكتب "الجنوب
السيربياين"  Cyber Southوهو مرشوع
مشرتك بني االتحاد االورويب ومجلس
اوروبا ملكافحة الجرمية السيبريانية ،وهي
احد التهديدات االخرية والخطرة عىل
تضمن هذا املرشوع تبادل زيارات
االمنّ .
ملتخصصني فنيني يف هذا االطار ،وارى انه
قطاع ذو اهمية رئيسية بالنسبة اىل االمن
يف بلداننا.
■ هل تهتم الرشكات الرومانية يف
االستثامر او التعاون يف قطاع البرتول
والغاز الناشئ يف لبنان؟
□ تعترب الخربة الفنية الرومانية يف هذا
القطاع من االفضل يف العامل .لدى رومانيا
حقول هيدروكاربونية (نفطية) يف
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باطن ارضها كذلك يف البحر ،وتحديدا
يف البحر االسود .تم استخدام البرتول
عىل االرايض الرومانية منذ الفي عام،
وتم افتتاح اول مصفاة للنفط يف العامل يف
رومانيا وتحديدا يف بلويستي عام .1857
يف العام ذاته كانت رومانيا البلد االول
سجل رسميا يف االحصاءات
عامليا الذي ّ
الدولية انتاجه للنفط والذي بلغ يف
تلك الحقبة  275طن .كانت العاصمة
الرومانية بوخارست عام  1857اول
مدينة يف العامل مضاءة مبصابيح تعمل
عىل النفط .تعترب جامعة بلويستي لعلوم
البرتول والغاز اليوم والتي تأسست عام
 1948من االفضل عامليا يف هذا القطاع.
لذلك ارى الكثري من امكانات التعاون يف
هذا املجال وخصوصا يف الفرتة الراهنة،
بعد اكتشاف حقول نفطية مهمة يف
املياه االقليمية اللبنانية .التدريب يف
هذا املجال هو احد امكانات التعاون
الفعالة ،ألن اللبنانيني يجب ان يكون
لديهم شخصيا الخربة الفنية والقدرات
الرضورية الدارة ثروة بهذه االهمية.
■ آذار هو شهر الفرنكوفونية .هل
تعدّ ون ملشاريع ثقافية وتربوية تتعلق
بالفرنكوفونية؟
□ مبا انه يتوجب علينا نقل محبة
الفرنكوفونية بكل تنوعها اىل الجيل
الصاعدّ ،
فكرنا يف مشاريع تتوجه اىل
الشباب يف املدارس اللبنانية :املدرسة
العاملية ومدرسة مونتني يف بيت شباب.
يكمن الهدف يف تدريب التالمذة عىل
انشطة مختلفة للتعرف اىل رومانيا
الفرنكوفونية عرب تقاليدها وثقافتها
وناسها.
■ ماذا عن دور الجالية اللبنانية يف
رومانيا؟
□ يتو ّزع اللبنانيون يف كل انحاء العامل ويف
رومانيا ايضا ،لكنهم ال يعدّ ون كثريا وهم
قرابة الـ 3آالف لبناين .مثة العديد منهم
نجحوا يف اعاملهم املختلفة :السياحة،
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الفنادق ،الزراعة ،تجارة الخشب ،املزارع،
التجارة ،صناعة االدوية ،الرتبية وبالطبع
املطاعم وسواها .ميكنني اضافة الفنون
ايضا ،ألن احد اللبنانيني افتتح اخريا يف
بوخارست اول متحف خاص للفنون
الحديثة.
■ ماذا عن التعاون مع لبنان يف مكافحة
االرهاب؟ وماذا عن دور رومانيا يف هذا
السياق ضمن االتحاد االورويب؟
□ ليس لالرهاب حدود ،وبالتايل فإن
االلتزام والجهود املشرتكة هي وحدها
قادرة عىل محاربته بفاعلية .عىل الصعيد
االورويب ،ط ّور كل بلد من االعضاء
اسرتاتيجياته الخاصة وسياساته يف هذا
االطار ،لكن يبقى تنسيق الجهود والتعاون
عاملني اساسيني اعطيا نتائج .ال يتوقف
التعاون عند حدود االتحاد االورويب ،بل
يشمل بلدانا رشيكة كلبنان .احد ركائز
الرئاسة الرومانية ملجلس االتحاد االورويب
هي "اوروبا االمن" ،وهي مخصصة لهذا
االطار ،اي االمن الداخيل ومكافحة
االرهاب ،وهي تنعكس ايضا يف التعاون
مع االتحاد االورويب ورومانيا ومن ضمنه
مع رشكائها يف الرشق االوسط.
■ ترأس رومانيا مجلس االتحاد االورويب
يف النصف االول من سنة  .2019هل
تخربنا عن الروزنامة الرومانية خالل هذه
الوالية؟
□ تتضمن هذه الفرتة تحديات جمة.
هناك "الربكست" ذات الخامتة املجهولة
لغاية اليوم .ثم يأيت استحقاق االنتخابات
الربملانية االوروبية يف  26ايار  ،2019ثم
نهاية والية املفوضية االوروبية الحالية،
وكذلك انتهاء والية الربملان االورويب.
علينا التقدم يف املفاوضات يف ما يخص
"االطار املايل املتعدد السنوات" لالتحاد
االورويب ،اي ميزانية االتحاد بني عامي
 2021و .2027هدفت رومانيا اىل تحقيق
االنسجام واالستمرارية يف االجندة
االوروبية بالتنسيق مع النمسا التي

اتفاق امني بني
البلدين ينتظر مصادقة
البرملان اللبناني
تعاون وثيق في
ادارة الحدود
االمن املعلوماتي اساسي
في رومانيا واوروبا

كنا تولينا املنصب بعدها ،وبعد العمل
مع الثاليث الحايل الذي شكلته رومانيا
وضم فنلندا وكرواتيا ،وهي البلدان التي
ستتعاقب عىل رئاسة مجلس اوروبا.
شعار الرئاسة الرومانية ملجلس اوروبا هو
"االنسجام والقيم االوروبية املشرتكة".
بالرغم من التحديات الراهنة كلها،
فنحن يف حاجة فعلية اىل رص الصفوف
وتوطيد التآزر مع جميع رشكائنا .تتو ّزع
اهدافنا الرئيسية عىل ركائز:
• اوروبا املتناغمة التي تهدف اىل التالقي
واالنسجام من اجل تطور مستدام،
وبغية تحقيق النمو والتنافسية لالقتصاد
االورويب ،وتخفيض الفروق يف التنمية
والتواصلية والنفاذ للمعلومات والرقمنة.
• اوروبا االمن ،وقد تحدثت عنها.

لبنان املستثمر
االول يف
رومانيا بني
الدول العربية.

• اوروبا كالعب دويل والتي سرتكز عىل
القدرات الدفاعية لالتحاد االورويب
والرشاكة االسرتاتيجية مع حلف شامل
االطليس وعىل تعزيز التعددية.
• اوروبا القيم املشرتكة التي ستعزّز
حقوق االنسان وتكافح التمييز ،وتوفر
املساواة يف الفرص والوصول اىل التعليم،
وتقوي الكفاح ضد العنرصية والتعصب،
وتعمل عىل تقريب الشباب وارشاكهم يف
النقاشات ويف اتخاذ القرارات.
■ ماذا عن قضية اللجوء يف اوروبا؟
وكيف تقاربون هذه القضية يف لبنان؟
□ تويل رومانيا اهتامما خاصا ملسألة
الهجرة والالجئني ،وهو ملف مهم لالتحاد
االورويب ومسؤولية تقع عىل كاهل

اول مصفاة بترول
في العالم انطلقت في
رومانيا عام 1857
 3آالف لبناني يعيشون
في رومانيا

املجتمع الدويل برمته .بذل لبنان جهودا
خارقة إليواء عدد كبري جدا من الالجئني،
وكنا اعتقدنا بأن االمر غري معقول.
لكن لبنان ليس وحيدا .خصص االتحاد
االورويب لغاية اليوم مساعدات للبنان
بقيمة  1.4مليار يورو ،وهي مبالغ تشمل
الالجئني اآلتني من سوريا واملجتمعات
اللبنانية التي تستضيفهم .يف عام 2018
وحده بلغت قيمة املساعدات 320
مليون يورو .وقد اضافت الدول االعضاء
اسهاماتها الثنائية ،ما ضاعف االسهام
االورويب العام والذي بلغ  2.5مليار يورو.
وسيكون لبنان مرة جديدة محط اهتامم
املجتمع الدويل يف اجتامع بروكسيل  3الذي
سينعقد منتصف آذار الجاري ،وذلك ليتلقى
املزيد من الدعم.
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تحقيق

مارلني خليفة

@marlenekhalife

قطع العالقات الديبلوماسية ومفاعيله:
الدول تتأثر ،ال الحصانات واإلمتيازات!
يثري قطع العالقات الديبلوماسية بني الدول ،ومفاعليه عىل الحصانة الديبلوماسية ملمثيل الدول املعنية ،اشكاالت سياسية
وقانونية .يحصل خلط احيانا بني قطع العالقات وسحب االعرتاف بالدول ،ويطاول اللغط ايضا خفض مستوى التمثيل بني
دولتني ،او استدعاء احداهام لسفريها يف الدولة االخرى
استدعت فرنسا مطلع شباط الفائت
سفريها يف ايطاليا كريستيان مايس للتشاور
عقب ترصيحات اعتربتها هجومية ملسؤولني
ايطاليني ،ثم اعلن وزير الخارجية الفرنيس
جان  -ايف لودريان عن عودته اىل منصبه.
قبل شهرين اعلن املغرب قطع عالقاته
مع ايران .هناك دول تقوم احيانا بخفض
مستوى التمثيل لدى دولة اخرى.
ما هو الفارق بني استدعاء دولة سفريها
للتشاور ،وقطع العالقات الديبلوماسية،
وخفض مستوى التمثيل؟ ما تداعيات كل
تدبري من هذه التدابري ،وتأثريه عىل حصانة
الديبلوماسيني؟ هل يعني قطع العالقات
سحب االعرتاف بني الدول؟
هذه املسألة متشعبة كام يقول السفري
اللبناين احمد عبدالله الذي تقاعد عام
 ،2012ويشغل حاليا مركز امني رس "منتدى
سفراء لبنان" ،بعدما شغل مناصب عدة
يف تركيا ونيويورك وسويرسا والجزائر
واملغرب واليابان والصني وبلغراد ،كام
شغل مركز رئيس الدائرة القنصلية ،مدير
الشؤون العربية ،ثم مدير الرموز خالل
فرتات وجوده املتقطعة يف وزارة الخارجية
واملغرتبني.
يشري عبدالله اىل ان "االعرتاف يشء مهم يف
حياة الدولة ضمن املجتمع الدويل ،فالدولة
 كام يع ّرفها القانون الدويل العام  -تتشكلمن ثالثة عنارص :الشعب واالقليم والسلطة
السياسية التي متثل الشخصية املعنوية
للدولة .االعرتاف حدث مهم يف حياتها النها
ال تستطيع مامرسة سياستها الخارجية،
وحامية رعاياها املنترشين يف الخارج،
والتمتع بحقوقها كاملة تجاه الدول االخرى،

اال اذا اعرتفت هذه الدول بوجودها .هذا
االعرتاف قد يكون رصيحا باعالن دولة (او
دول عدة) اعرتافها بدولة اخرى ،ويستتبع
ذلك اقامة عالقات ديبلوماسية (وغريها
من االتفاقات والعالقات) معها .قد ال
يحصل تبادل للبعثات الديبلوماسية ،رغم
االعرتاف ،السباب قاهرة كالعجز عن تحمل
نفقات انشاء البعثة ،او صغر حجم السلك
الديبلومايس فيها الذي ال يكفي للتمثيل يف
كل الدول املعرتف بها ،وعندها يتم االكتفاء
بالتمثيل القنصيل او تعيني قناصل فخريني.
كام قد يكون االعرتاف ضمنيا مبجرد املبادرة
اىل اقامة عالقات ديبلوماسية بني الدولتني،
الن قرار التبادل الديبلومايس مع دولة هو
اعالن غري مبارش باالعرتاف بها".
يضيف السفري عبدالله" :اذن ،االعرتاف
بدولة ال يعني بالرضورة انشاء بعثة
ديبلوماسية فيها .لكن انشاء عالقات
ديبلوماسية يعني االعرتاف بها ،وقطع
العالقات الديبلوماسية مع دولة ال يعني
بالرضورة سحب االعرتاف بها ،اال اذا تضمن
قرار قطع العالقات سحب هذا االعرتاف".
ويلفت اىل ان "قرار تخفيض مستوى
التمثيل من قبل الدولتني (او احداهام)
اىل مستوى وزير مفوض او قائم باالعامل
مثال ،او االقتصار عىل التبادل القنصيل (او
حتى اقفال البعثة) قد يكون احتجاجا او
خالفا محدودا مثلام قد يكون لتخفيف
االعباء املالية ،وال يعترب قطع عالقات
طاملا مل يصدر اعالن رسمي بذلك .كذلك
استدعاء دولة لسفريها لدى دولة اخرى،
قد يكون للتشاور يف مسألة ايجابية
(كتعزيز العالقات بني البلدين من خالل

ابرام معاهدة او انشاء لجنة مشرتكة) ،او
ملسألة سلبية (احتجاج عىل موقف للدولة
االخرى او ترصيحات ادىل بها مسؤولون
فيها) ،وهذا ما حصل اخريا بالنسبة اىل
استدعاء فرنسا لسفريها يف ايطاليا".
يقول السفري عبدالله انه يف حاالت اخرى
"ميكن ان يكون مؤرشا للنية يف قطع
العالقات او خفض مستوى التمثيل،
السيام يف دول العامل الثالث .اما قطع
املغرب للعالقات مع ايران فقد صدر
مبوجب اعالن رصيح من املغرب ،معتربا
ان ايران تتدخل يف شؤونه ،وهذا يقتيض
اغالق البعثات الديبلوماسية وسحب
الديبلوماسيني (جميعهم) ،ولكن هذا ال
مينع االبقاء عىل متثيل قنصيل مستقل عن
البعثة الديبلوماسية اذا اراد الطرفان ذلك.
كام ال مينع تكليف كل من الدولتني لدولة
ثالثة برعاية مصالحها يف الدولة االخرى،
وهذا يتطلب موافقة املغرب عىل الدولة
التي سرتعى مصالح ايران عىل االرض
املغربية ،وموافقة ايران ايضا عىل الدولة
التي سرتعى مصالح املغرب يف ايران .وهذا
القطع للعالقات ال يعني سحب اعرتاف اي
من الدولتني باالخرى طاملا مل يصدر اعالن
رصيح بذلك".
ويعلق السفري عبدالله" :نرجو ان ال يستمر
هذا القطع طويال ،خصوصا وان العالقات
قد تم قطعها سابقا بني البلدين ثم عادت".
اما لجهة التأثري سلبا عىل حصانة السفري
وديبلوماسيي البعثة ،فيقول" :ال يشء من
هذا القبيل اال لجهة عودتهم اىل بالدهم.
فالحصانة تبقى لغاية مغادرتهم البلد
املضيف .وقد نصت عىل ذلك املادة  39يف

السفري احمد عبدالله.

اتفاقية فيينا للعالقات الديبلوماسية عام
 ،1961وهي اشبه بالدستور يف العالقات
الدولية .واضافت ان حصانة الديبلومايس
الشخصية تبقى قامئة حتى يف حالة وجود
نزاع مسلح ،وتستمر الحصانة قامئة مع
ذلك ،بالنسبة اىل االعامل التي يقوم بها
هذا الشخص الديبلومايس يف اثناء اداء
وظيفته".
نصت املادة  44من االتفاق عىل ما
ييل" :يجب عىل الدولة املعتمد لديها
(املضيفة) ،حتى يف حالة وجود نزاع مسلح
منح التسهيالت الالزمة لتمكني االجانب
املتمتعني باالمتيازات والحصانات ،ومتكني
افراد ارسهم ايا كانت جنسيتهم من
مغادرة اقليمها يف اقرب وقت ممكن.
وعليها بصفة خاصة وعند االقتضاء،
ان تضع تحت ترصفهم وسائل النقل
الالزمة لنقلهم ونقل اموالهم" .هذه
الحصانة والحامية ال تقترص عىل اشخاص
الديبلوماسيني واموالهم بل متتد اىل حامية
دار البعثة - ،بحسب السفري عبدالله -
فقد نصت املادة  45من اتفاق فيينا عىل

قطع العالقات
الديبلوماسية ال يعني
سحب االعتراف بالدولة
االعتراف بدولة ال يحتم انشاء
بعثة ديبلوماسية فيها
تخفيض مستوى التمثيل
ليس قطعا للعالقات

انه يتوجب عىل الدولة املضيفة ،حتى يف
حالة وجود نزاع مسلح مع الدولة التي
متثلها البعثة الديبلوماسية "احرتام وحامية
دار البعثة وكذلك اموالها ومحفوظاتها".
واضافت انه "يجوز لدولة البعثة ان تعهد
بحامية بعثتها وحراستها وحراسة اموالها
وممتلكاتها وحامية رعاياها اىل دولة ثالثة

رشط موافقة الدولة املضيفة عىل هذه
الدولة".
هل تقترص الحصانة عىل احرتام
الديبلوماسيني ومقر البعثة ،واالعفاء من
التفتيش والرسوم والرضائب ،وتأمني عودة
الديبلوماسيني ساملني اىل دولتهم؟
يجيب السفري عبدالله" :لو علمنا الحدود
الواسعة التي وصلت اليها امتيازات
الديبلوماسيني وحصاناتهم (وخصوصا
السفراء) ،التي نص عليها اتفاق فيينا،
لعرفنا القدر الكبري من املهابة والحامية
الشاملة املطلقة والتكريم الذي امنّه لهم
هذا االتفاق "ما يجعل هذه الوظيفة عىل
قدر كبري من االهمية والخطورة يف آن"،
كام يقول الع ّالمة الراحل الدكتور صبحي
املحمصاين .فباالضافة اىل اعفائهم من
الرضائب والرسوم عىل اختالفها وتكرميهم
حيثام يح ّلون ،كام ذكرت ،يتمتعون  -مثل
مقر البعثة ودارة سكن السفري -بحرمة
امكنة اقامتهم وملحقاتها التي تخصهم
سواء داخل مقار البعثة ام خارجها ،او يف
منزل اضايف ثانوي يستخدمونه كاقامة دامئة،
او يف اوقات العطلة او الفراغ (للتسلية او
للسياحة) بحسب املادة  22من اتفاق فيينا.
وكذلك سياراتهم وحقائبهم ومراسالتهم
وحساباتهم املرصفية ،فال يجوز التعرض
لها من حجز وتفتيش واستيالء .باالضافة
اىل ذلك  -وهو االهم واالخطر -الحرمة
الشخصية والحصانة القضائية املطلقة".
ماذا لو تم الشك يف احتواء الحقائب مواد
ممنوعة كاملخدرات مثال ،فهل تعفى من
التفتيش يف هذه الحالة؟
يقول السفري عبدالله" :مل يتحدث اتفاق
فيينا عن املخدرات ،ولكنه تحدث عن
مواد يحظر القانون استريادها او تصديرها،
وهذا ينطبق عىل املخدرات .فاذا كانت
املعلومات مؤكدة ،ميكن سلطات البلد
املضيف ان تطلب تفتيش الحقيبة ،ولكن
ال يجوز اجراء التفتيش اال يف حضور
الديبلومايس او ممثله املفوض .غالبا ما
تتم موافقة صاحب العالقة عىل ذلك ،الن
الرفض يعزز الشكوك .اما اذا رفض -

41

42

عدد  - 66آذار 2019

الحصانة الديبلوماسية ال متس حتى يف حالة الحرب.

غالبا يكون الرفض عنيفا باعتباره اهانة
وخرقا للحرمة الشخصية  -فان الرد قد
يكون تفتيش الحقيبة الن اتفاق فيينا
تحدث عن "مواد يحظر القانون استريادها
او تصديرها" .كام قد يكون الرد عدم تفتيش
الحقيبة استنادا اىل الحرمة الشخصية
املطلقة للديبلومايس التي نص عليها ايضا
االتفاق .لكن يجوز للدولة املضيفة يف هذه
الحالة ان تعترب ذلك الديبلومايس شخصا
غري مرغوب فيه ()Persona non grata
وتطلب من دولته سحبه ،فاذا مل يحصل
ذلك يجوز لها طرده .يف كل االحوال ،يجب
احرتام حرمته الشخصية وحصانته القضائية
وعدم التعرض له بعنف او خارج اللياقة
حتى بالكالم".
يشري السفري عبدالله اىل ان "قطع العالقات
الديبلوماسية ال يلغي الحصانة ،بل تبقى
الحصانة الديبلوماسية قامئة حتى يف حالة
الحرب والنزاع املسلح بني الدولتني ،وال
تنتهي اال بعودة الديبلوماسيني اىل بالدهم".
ويلفت اىل ان "جميع االمتيازات
والحصانات والتكرميات واالعفاءات هي
نتاج ملبدأ الحرمة الشخصية وتتعلق به
كمتمامت له .وهو نتيجة رضورية للحقوق
االساسية لالستقالل والسيادة واالحرتام
املتبادل للدول .فاملبعوثون الديبلوماسيون

قطع العالقات ال
ينفي االبقاء على تمثيل
قنصلي مستقل
قد تقوم دولة ثالثة
برعاية مصالح دولتني
قطعتا العالقات

ميثلون دولهم ،وكل ترصف عدواين مهام
كان بسيطا تجاههم يشكل ،يف نظر الفقيه
الدويل فويش ليس فقط اهانة لدولتهم بل
اعتداء عىل القانون الدويل وعىل امن كل
االمم".
ويعود السفري اىل قانون العقوبات اللبناين
الذي ينص يف املادة  292عىل معاقبة
بالحبس والغرامة ،بناء عىل شكاوى
املترضر من جرائم تحقري دولة اجنبية او
جيشها او علمها او شعارها الوطني عالنية،
او تحقري رئيس دولة اجنبية او وزرائها او
ممثلها الديبلومايس يف لبنان ،وان املادة
 293منه تنص عىل ان الجرم املقرتف

عىل االرض اللبنانية ،بفعل شخص لبناين،
عىل رئيس دولة اجنبية او احد وزرائه او
ممثله الديبلومايس يف لبنان ،وال نص عىل
عقوبته ،يتم تشديد العقوبة القانونية عىل
نحو ما ذكر يف املادة  .257ويشري اىل "ان
هذه الحرمة الشخصية للديبلومايس ترسي
عىل دولة ثالثة غري الدولة املعتمد لديها،
يف اثناء مروره يف اقليمها اذا كان جواز
سفره الديبلومايس يحمل تأشريات من هذه
الدولة ،وان هذه الحرمة الشخصية تشمل
افراد ارسته ايضا ،كام ان الديبلومايس غري
مجرب عىل االدالء بشهادته امام املحاكم،
بحسب نص املادة  31من اتفاق فيينا".
اما بالنسبة اىل الحصانة القضائية "فهي
مطلقة وال تجوز مقاضاته امام املحاكم يف
الدولة املضيفة ،ليس فقط بسبب حصانته
الديبلوماسية بل لسبب عدم اختصاص
هذه املحاكم ،فالديبلومايس يحاكم لدى
محاكم بلده .وهذه الحصانة القضائية
شاملة اطالقا يف القضايا الجزائية ،حتى
لو ارتكب جرمية القتل يف حالة الجرم
املشهود ،وحتى لو كان فعله الجرمي
مقصودا .وليس امام الدولة املعتمد لديها
(املضيفة) سوى ان تطلب من دولته
التنازل عن حصانة هذا الديبلومايس او
تطلب اليها محاكمته امام محاكمها .اما يف
القضايا املتعلقة بالقضاء املدين واالداري،
فالحصانة تبقى مطلقة اال اذا كان موضوع
الدعوى املدنية او االدارية افعاال او أمواال
ال تتعلق بوظيفة الديبلومايس يف بعثته،
وال عالقة للبعثة فيها بل قام بها من اجل
مصالحه الشخصية".
تبقى االشارة اىل ان الديبلومايس ال ميلك
الحق يف التنازل عن حصانته القضائية.
وال يحق له املثول امام املحاكم املحلية
يف الدولة املعتمد لديها (املضيفة) من
دون الحصول عىل موافقة دولته .حتى
لو تنازلت دولة الديبلومايس عن حصانته
القضائية وصدر الحكم ضده يف الدولة
املضيفة ،فال ميكن تنفيذ الحكم ضده اال
بتنازل جديد من دولته يسمى التنازل
عن حصانة التنفيذ .وهذا ما نصت عليه
املادتان  31و 32من اتفاق فيينا.
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روسيا وإيران في سوريا:
توزيع أدوار أم افتراق مصالح؟

ادركت روسيا ان قرار االنسحاب االمرييك من سوريا يعني يف الدرجة االوىل اخالء الساحة السورية لها ،وحصولها عىل
تفويض امرييك مضمر يك تنطلق يف ملء الفراغ وترتيبات ما بعد االنسحاب ،ويك تتوىل عملية ادارة النفوذ واملصالح االقليمية
والدولية ،مبا فيها من توازنات وتناقضات

لرئيس معهد دراسات االمن القومي يف جامعة تل
ابيب اللواء عاموس يالدين يعكس بوضوح عمق
التحالف االيراين ـ الرويس ،وشعور القلق االرسائييل
حياله ،اذ قال :لالسف ،الروس وااليرانيون لديهم
مصالح مشرتكة اكرث واقوى واوضح من املصالح
املتعارضة ،وهي ازالة الواليات املتحدة من سوريا
ودعم االسد يف السلطة ،مشريا اىل ان التنسيق
االرسائييل مع روسيا يف خصوص سوريا ممتاز

كام ادركت ان الوجود االيراين يعوق اكرث من
غريه تحويل االنتصار العسكري اىل انجاز سيايس
مقبول دوليا ،ما يعني تأخري متويل اعادة االعامر
الذي يربطه املجتمع الدويل مبستوى من التغيري
السيايس تعارضه طهران.
هذا االهتزاز يف التحالف ،وهذا التنافر يف املصالح،
يخرج للمرة االوىل اىل العلن ،ولكنه مل يبدأ االن
وامنا بدأت عنارصه تتكون وترتاكم منذ سنة،

يضع هذا التطور روسيا امام مرحلة جديدة يف
سوريا ،ويضع العالقة التحالفية مع ايران امام
اختبار هو االدق واالصعب منذ التدخل العسكري
الرويس يف سوريا.
الرئيس الرويس فالدميري بوتني هو سيد اللعبة يف
سوريا من دون منازع ،وهو الوحيد القادر عىل
ادارة مرحلة التسوية السياسية بعدما انتهت
الحرب العسكرية اىل انتصار النظام السوري
وبقائه .تتحرك موسكو يف ادارة امللف السوري
ومرحلة االنتقال من الحرب اىل التسوية ،عىل
ثالثة خطوط متوازية وبشكل متزامن:
* الخط االول :هو الخط االرسائييل الذي يشهد
استعادة الزخم وعودة التنسيق والتعاون االمني
يف سوريا اىل ما كان قبل ايلول املايض (عندما
تسببت تل ابيب باسقاط طائرة روسية) .وقد
حصلت زيارات متبادلة عىل مستويات رفيعة تم
خاللها التباحث يف مجمل االوضاع يف سوريا ،وعىل
رأسها التمركز االيراين ،اىل جانب تحسني منظومة
االتصاالت بني الجيشني يف االجواء السورية .اهم
ما تبلغته ارسائيل هو التزام روسيا الحفاظ عىل
االمن القومي االرسائييل ،وان جاء مقرونا بالتزام
رويس ثابت حامية نظام الرئيس السوري بشار
االسد .يف مقابل تفهم املصالح االمنية االرسائيلية
يف املنطقة املمتدة من جنوب دمشق وحتى
الجوالن ،هناك قواعد مضبوطة ومدروسة بعناية
لعدم االنزالق يف اتجاه الحرب املفتوحة التي
ترفضها موسكو يف املطلق.
* الخط الثاين :هو الخط الرتيك ،ويتعلق بامن
الشامل السوري وترتيباته .اذ لدى موسكو قلق
بازاء الوضع االمني يف منطقة ادلب التي تم
االتفاق سابقا عىل انشاء منطقة منزوعة السالح
فيها ،واذا بها تحولت اىل بؤرة لالرهابيني بشكل

الرئيس الرويس سيد اللعبة يف سوريا من دون منازع.

مخالف للتفاهامت الروسية ـ الرتكية ،بعدما
فشلت تركيا يف تنفيذ التزاماتها .وحيث ان
تركيزها هو عىل املنطقة االمنية العازلة التي
تريدها داخل سوريا بطول  250كلم وعرض
او عمق  32كلم ،وهذه املنطقة التي يطرحها
اردوغان من خلفية توفري االمن الحدودي وحامية
الحدود الرتكية من الهجامت الكردية ،وايضا من
خلفية تخفيف عبء الالجئني السوريني يف تركيا،
تتطلب قرارا دوليا وموافقة امريكية وروسية يف
الدرجة االوىل.
* الخط الثالث :هو الخط االيراين الذي هو
االول واالساس منذ العام  2015تاريخ التدخل
العسكري الرويس يف سوريا .وقد نشأ عىل االرض
السورية وتطور اىل تحالف ورشاكة ونجح يف
تحقيق االهداف املشرتكة ،وهي الحاق الهزمية
بالتنظيامت االرهابية ،ودعم الدولة السورية

اهداف الحرب تحققت والتباين ظهر مع بدء موسم القطاف.

الستعادة سيطرتها عىل كامل الجغرافيا السورية،
ودعم العملية السياسية مبا ينتج حال سوريا
لالزمة.
مثة وجهتا نظر تتبلوران حاليا حول ما يقال
عن اشكالية العالقة بني روسيا وايران يف سوريا،
والرصاع الخفي عىل النفوذ والدور واملصالح:
 -1وجهة النظر االوىل ترى ان هذا الخالف
سطحي ال يعتد به ،ورمبا اشبه مبناورة او شكل من
اشكال توزيع االدوار ،ولن يصل يف اي حال اىل حد
االفرتاق والطالق ،بل سيجد طريقة نحو التفاهم
والتقاسم التوافقي للمكاسب واالدوار .العالقة بني
روسيا وايران عميقة ومل تشبها شائبة لعقود من
الزمن يف مواجهة الغرب ،ويف التكاتف لاللتفاف
عىل العقوبات االقتصادية املتخذة ضدهام ،مرورا
بتفهم موسكو ملصلحة ايران يف سوريا وغض
نظرها عن كثري من اتفاقات الرشاكة االسرتاتيجية
املوقعة بني دمشق وطهران .لعل التعليق االخري

عىل املستوى التكتييك لكنه معيب من الناحية
االسرتاتيجية.
 -2وجهة النظر الثانية ترى ان الخالف الرويس ـ
االيراين يف سوريا سوف يتفاقم مع خمود املعارك
وبدء موسم القطاف ،ليأخذ ابعادا حادة تفيض
يف نهاية املطاف اىل متكني طرف عىل حساب اخر
يف تحديد املصري السوري ،ليس فقط الن قوتني
نافذتني يصعب ان تتعايشا عىل ارض واحدة،
وامنا ايضا بسبب تباين رشوط الطرفني ودوافعهام
للتدخل يف الشأن السوري وتعارض خططهام حول
مستقبل البالد.
ويرى اصحاب هذا الرأي ان ليس من مصلحة
موسكو الذهاب بعيدا يف تغطية سياسة طهران
التوسعية ،خاصة بعدما ادركت ان الوجود االيراين
يف سوريا بات سببا للتوتر والتفكك داخليا،
والنزعاج اطراف اقليميني ودوليني يف وقت ترتبط
موسكو بتفاهامت مع االمريكيني واالوروبيني.

وتحديدا منذ قمة هلسنيك منتصف العام املايض
التي دلت اىل ان سوريا هي املركز الرئييس الختبار
العالقة والعمل املشرتك بني بوتني ونظريه االمرييك
دونالد ترامب .بعد هذه القمة مبارشة ،تم االعالن
عن اطالق عملية تغيري الوضع يف الجنوب السوري
املحاذي للجوالن ،بأن يتم ابعاد ايران وامليليشيات
التابعة لها عن الحدود اىل مسافة  40كلم ،وان
توضع املنطقة تحت الوصاية الروسية ،وان يعود
الوضع يف مرتفعات الجوالن اىل ما كان عليه قبل
الحرب ،ووفق اتفاق فصل القوات عام .1974
بعد االنسحاب االمرييك من االتفاق النووي ،شعر
االيرانيون انهم يف حاجة اىل روسيا التي استمرت
يف تأييدها هذا االتفاق ،واعتربت االنسحاب
االمرييك مرضا وغري بناء ،والعقوبات االمريكية
الجديدة احادية الجانب وتتعارض مع االتفاقات
الدولية .بعد قرار االنسحاب االمرييك من سوريا،
شعر االيرانيون بارتياح مشوب بالحذر وبهاجس

ان يكون االنسحاب االمرييك جزءا من اتفاق
رويس ـ امرييك ،وان يكون الجزء االخر من هذا
االتفاق االنسحاب او الخروج االيراين من سوريا.
ذلك ان ايران تتبعت مسار الصفقة االمريكية
ـ الروسية التي تعهدت فيها موسكو بتسوية
تضمن مصالح امريكا وامن ارسائيل وتبعد ايران
عن حدودها .لكن ارسائيل مدعومة من الواليات
املتحدة ذهبت اىل ابعد واكرث من ابعاد ايران
عن حدودها ،وطرحت اخراج ايران من سوريا،
او بتعبري ادق انهاء وجودها العسكري .لذا بدأت
ترجمة هذا الهدف عمليا عرب غارات مركزة
ومكثفة ضد املواقع والقواعد االيرانية ،بينام تجد
ايران ان هامش الرد عىل هذه الغارات ضيق
ومحدود جدا ،يف ظل غياب التغطية الروسية
الجوية ،ال بل يف ظل انحياز روسيا اىل ارسائيل
وفتح املجال السوري لها مجددا.
مل يكن التنسيق الرويس مع ارسائيل هو االمر
الوحيد الذي ضايق ايران واقلقها ،بل يضاف اىل
ذلك:
 التنسيق الرويس املطرد مع تركيا الذي يضعايران عىل هامش االحداث يف شامل سوريا .وكان
هذا بدأ يف ادلب عندما حال اتفاق سوتيش دون
حصول عملية عسكرية ضد ادلب اعد لها الجيش
السوري ،بدعم من ايران وحزب الله لتحرير هذه
املدينة بعد اكامل السيطرة عىل الغوطة ودرعا.
ويتواصل االن يف رشق الفرات حيث يجري تنسيق
رويس ـ تريك يف شأن ترتيبات ما بعد االنسحاب
االمرييك ،واملتأرجحة حتى االن بني املنطقة االمنة
الحدودية واتفاق اضنة (للعام  )1988الذي يعطي
تركيا حق التدخل او الدخول اىل االرايض السورية.
 التنسيق الرويس مع الدول العربية ،وخصوصاالخليجية منها ،لعودتها اىل سوريا واعادة سوريا
اىل الجامعة العربية ،مع ما يعنيه ذلك من تجديد
االعرتاف بالرئيس االسد والتسليم ببقاء نظامه.
هذه العودة العربية التي تتم بتشجيع وتحريض
من روسيا ،موجهة يف الدرجة االوىل ضد تركيا
الحتواء خطر توغلها يف سوريا وترتيك الشامل
السوري ،ولكنها موجهة ايضا ضد ايران للحد
من نفوذها املتعاظم يف سوريا ،ومن خلفية ان
الدول الخليجية تراهن عىل ان روسيا مستعدة
للمساومة عىل تحالفها مع ايران ،وان لها مصلحة
يف اضعاف ايران يف سوريا والدفع يف اتجاه
انسحابها بعد االنسحاب االمرييك.

45

46

عدد  - 66آذار 2019

عدد  - 66آذار 2019

تقرير

شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

أين صارت صفقة القرن
وملاذا تأخر اإلعالن األميركي عنها؟
مل يتضمن الخطاب الذي القاه الرئيس االمرييك دونالد ترامب عن "حال االتحاد" امام مجليس الشيوخ والنواب اي ذكر ملا يفرتض
ان يكون خطة سالم مهمة لحل النزاع الفلسطيني ـ االرسائييل عرفت بصفقة القرن .عزز هذا االغفال االعتقاد بأن ترامب يعيد
النظر بهذه الصفقة لتصبح مقبولة ،او ارجأ اعالنها رسميا اىل ما بعد االنتخابات االرسائيلية

يف خالل انعقاد مؤمتر وارسو منتصف شباط
املايض ،اوفدت االدارة االمريكية كبري مستشاري
الرئيس االمرييك صهره جاريد كوشنري واملبعوث
االمرييك الخاص لعملية السالم جيسون
غرينبالت اىل العاصة البولندية للقاء رئيس
الحكومة االرسائيلية بنيامني نتنياهو والبحث
معه ،عىل هامش هذا املؤمتر الذي خصص
للرشق االوسط ،تفاصيل الخطة االمريكية
للتسوية املعروفة بصفقة القرن ،ويف امكان
االعالن عن قبولها والتسهيل عىل الرئيس دونالد
ترامب ترويجها يف العامل العريب .كانت االدارة
االمريكية قد وصفت مؤمتر وارسو بأنه اجتامع
ضد ايران ،لكن بعد اعرتاضات اوروبية جرى
وصف املؤمتر بأنه لقاء دويل من اجل وضع
مستقبل سالم وامن يف الرشق االوسط.
ما بدأه كونشري وغرينبالت يف وارسو اكماله
يف املنطقة ،مع جولة شملت دول عربية عدة،
هدفت اىل اطالع املسؤولني يف هذه الدول
عىل الشق االقتصادي من الخطة التي تشمل
اقرتاحات بتمويل دويل لقطاع غزة ودعم يشمل
مزيجا من املساعدات واالستثامرات ملساعدة
الشعب الفلسطيني .اما الكشف عن الخطة
السياسية ،فيبدو انه مؤجل اىل وقت الحق،
وعىل االرجح اىل ما بعد االنتخابات االرسائيلية
التي ستقرر مصري رئيس الوزراء نتنياهو.
ترجح مصادر ديبلوماسية امريكية ان تؤدي
االنتخابات املبكرة يف ارسائيل اىل تأجيل االعالن
عن صفقة القرن ،بحيث ال تعود هناك رضورة
لالعالن عن خطة سالم ،من دون وجود حكومة
يف ارسائيل لتتبناها .وتشري اىل ان استطالعات
الرأي االرسائيلية ترجح ان االحتامل االكرب هو
ان يفوز نتنياهو يف هذه االنتخابات ،لكنه
يصارع امرين :من جهة من املتوقع ان يتبنى

الخطة التي بلورتها االدارة االمريكية التي طاملا
قال عنها انها االكرث تأييدا الرسائيل عىل االطالق.
يف املقابل ،اذا تبناها ،فانه يعطي ذخرية حية
لخصومه السياسيني من اليمني .لكن نتنياهو
يدرك ايضا انه يف حال نأى بنفسه عن الخطة
االمريكية ،فانه سيتسبب يف رشخ عميق جدا يف
عالقته مع الرئيس االمرييك ،وهي العالقة التي
عمل طويال عىل توطيدها منذ وصول ترامب
اىل البيت االبيض قبل عامني ،وبلغت حدا غري
مسبوق يف العالقات بني البلدين.
وترى هذه املصادر ان نتنياهو بنى اسرتاتيجيته
عىل الرفض الفلسطيني للتعاطي مع صفقة
القرن .لكن االدارة االمريكية شعرت بانه يشكل
يف الواقع عقبة اكرب ،وانه يتهرب من هذه
الصفقة بسالسة ،وهو خطط لجعل موعد
االنتخابات العامة يحصل باكرا حتى ال يضطر
اىل التعامل مع صفقة القرن يف النصف االول
من هذا العام ،فيام سيشهد النصف الثاين بداية
انطالق حملة االنتخابات الرئاسية االمريكية.
وذكرت اوساط سياسية ارسائيلية ان االدارة
االمريكية اجرت تحسينات عىل النص االول
لخطة السالم يف الرشق االوسط ،تتضمن
تعديالت تتيح للعرب املوافقة عىل التفاوض يف
شأنها ،وان االمريكيني يعتربون هذه التعديالت
رضورية من اجل التوازن ،لكن االرسائيليني
يرون انها تصب يف صالح الفلسطينيني.
اما الفلسطينيون ،فانهم يعتربون ان االدارة
االمريكية تحاول تذويب القضية الفلسطينية
واختزالها بفكرة مشاريع اقتصادية تحت
عنوان السالم االقتصادي قبل الحديث عن اي
سالم سيايس ،وان الواليات املتحدة ستعمل
خالل الفرتة املقبلة عىل تطبيق سياسة امريكية
يف الرشق االوسط ،من خالل دفع عملية

التطبيع العريب الرسمي مع ارسائيل ،يف حني
ستستمر الضغوط االمريكية عىل الفلسطينيني
من اجل تقزيم مطالبهم .يعتقد الفلسطينيون
انه بعد التصعيد الكبري ضدهم يف ملف مدينة
القدس والالجئني واالونروا ،رمبا تكون صفقة
القرن التي من املتوقع ان ترى النور هذا العام،
هي الختم الرسمي عىل تصفية حل الدولتني
وحق العودة والقدس ،خصوصا وان الرئيس
االمرييك اثبت انه احادي النظرة ومييل اىل صالح
ارسائيل ،وهو مل يلمس اي ردود فعل عربية
رسمية رافضة لهذه الصفقة.
لكن هناك اعتقادا بأنه عىل الرغم من تكرار
االدارة االمريكية القول ان خطتها للسالم ،او ما
يعرف بصفقة القرن ستعلن قريبا ،فان الشكوك
ال تزال تعرتي امكان نرشها ،وذلك بسبب
تضاؤل فرص نجاحها اذا ما اطلقت يف الوضع
الحايل .فاملوقف العريب والفلسطيني يرفض
التعاطي معها ،النها ال تلبي اساسيات املطالب
الفلسطينية ،السيام اقامة دولة فلسطينية
عاصمتها القدس الرشقية .وبسبب غموض
املوقف االمرييك من هذه االساسيات ،فان
الدول العربية ال ترغب يف نرش الخطة االمريكية،
الن ذلك قد يضطرها اىل الدخول يف صدام
ديبلومايس مع الواليات املتحدة .كام ان ارسائيل
ال ترغب يف عرض الخطة حاليا ،واملجتمع
الدويل (خاصة اوروبا وروسيا) غري متحمس
يف هذه املرحلة لدعم اي خطة امريكية بسبب
توتر العالقات االمريكية ـ الدولية.
لهذه االسباب يقلل املراقبون من فرص نجاح
اطالق صفقة القرن عىل ارض الواقع ،ما يدفع
بعض اركان االدارة االمريكية اىل التأين ،يك ال يؤدي
نرش الخطة اىل فشل ديبلومايس امرييك .لذلك
فان امكان نرش الخطة قريبا تبدو متواضعة،

الرئيس االمرييك يراهن عىل لحظة اقليمية ـ دولية وفرصة سانحة.

غري ان الرئيس ترامب كثريا ما يتخذ قرارات ال
تأخذ يف االعتبار نصائح وتحليالت اركان ادارته.
ولهذا من املمكن ان تفاجئ االدارة االمريكية
الجميع وتنرش الخطة ،عىل الرغم من كل هذه
املحاذير.
يف ظل الضعف واالنقسام بني الفلسطينيني،
وتصوير خطة ترامب عىل انها ربح الرسائيل
وخسارة فلسطينية ،وقرار الرئيس الفلسطيني
محمود عباس قطع االتصاالت الرسمية مع

ادارة ترامب واعتبار انها فقدت صفة الوسيط،
من الواضح ان الفلسطينيني سريفضون خطة
ترامب للسالم ايا تكن .وال يبقى امام واشنطن
اال امر واحد من خيارين:
 اللجوء اىل القادة العرب الحلفاء ليفعلواشيئا مل يفعلوه من قبل ،واالعالن ان الخطة
جديرة بالثقة وتحقق الطموحات الوطنية
للشعب الفلسطيني بدل االكتفاء بتكرار
ما كانوا يقولونه سابقا بأنهم يقبلون

الفلسطينيون يرفضون صفقة القرن والعرب يطالبون بتعديالت تجعلها مقبولة.

باي يشء يوافق عليه الفلسطينيون.
 او اللجوء اىل تغيري القيادة الفلسطينيةواستبدالها باخرى مستعدة للتعامل مع
الواقع الجديد الذي يريده ترامب واملوافقة
عىل خطته .بالفعل يظهر فريق محمود
عباس خشية فعلية من وجود توجه امرييك
اىل التخلص من القيادة الفلسطينية الحالية،
وتحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية
اىل قضية انسانية ،وايضا الخشية من الفصل
السيايس بني الضفة وغزة عندما تعلن ارسائيل
وامريكا عن منح مساعدت مالية لغزة ومشاريع
لها (ميناء ومحطة كهرباء) بهدف معلن هو
تهدئة الوضع االمني يف قطاع غزة وخلق زخم
ايجايب لعرض خطة السالم.
كل ما فعله ترامب يف املنطقة والعامل ،من
لحظة وصوله اىل البيت االبيض ،كان يهدف
اىل امر اسايس هو فتح الطريق امام صفقة
القرن وتوفري ظروف نجاحها وتهيئة املرسح
الدويل ـ االقليمي لها .يف هذا السياق ،يندرج
مؤمتر وارسو ومعه الخطة االمريكية لتطويق
ايران وتطويعها واضعافها بالضغوط والعقوبات
االقتصادية ،او باملضايقات والضغوط العسكرية
االرسائيلية يف سوريا .ويبدو ان حسابات ترامب
مبنية عىل ثالثة عنارص اساسية:
 -1اللحظة الدولية ـ االقليمية املثالية لتمرير
قرار يف هذا الحجم باقل كلفة وضجة :العرب
منشغلون باوضاعهم ومشاكلهم ،وخطر ايران
بات اولوية عندهم .االوروبيون منكفئون عن
الرشق االوسط اىل ازماتهم الداخلية (الهجرة
واالمن واالرهاب واالنفصال) .روسيا لديها
اولويات اخرى يف سوريا واوكرانيا وبولونيا.
 -2تقديم هذه الخطوة وتسويقها عىل انها
داعمة ومرسعة لعملية السالم ،ومن خلفية
انه قدم الرسائيل هدية مثينة مل تكن تحلم بها،
وعليها االن ان تقدم يف املقابل تنازال لرتامب
عىل قاعدة القدس الرسائيل يف مقابل الدولة
للفلسطينيني.
 -3توقع ردود فعل عربية معتدلة تبقى تحت
السيطرة .مل يكن ترامب ليقدم عىل هذه
الخطوة لو مل يكن مطلعا عىل حقيقة املواقف
وسقفها املنخفض ،ولو مل يكن متأكدا من ان
العرب يحتاجون اىل الواليات املتحدة اكرث من
اي وقت مىض.

47

48

عدد  - 66آذار 2019

عدد  - 66آذار 2019

تقرير

خليل حرب

khalilharb66@gmail.com

ّ
مدمرة؟
عقوبات واشنطن ديبلوماسية أم حرب

نصف كوكب األرض تحت رحمة أميركا

غالب الظن ان احدا مل يكن يدرك ان العقوبات االمريكية التي فرضت للمرة االوىل يف القرن التاسع عرش ،ستتحول مع مرور
السنوات اىل السالح االمرييك االمىض ،واالكرث سهولة واتساعا ،واحيانا االكرث تدمريا .فام هي هذه العقوبات؟ وما هي اصولها
الترشيعية ،ومن تطاول؟
ال بد من التذكري بداية بالعقوبات
االمريكية االوىل التي فرضت يف العام
 1807ضد بريطانيا وفرنسا من جانب
الكونغرس االمرييك ،خالل الوالية الثانية
للرئيس توماس جيفرسون.
املفارقة ان واشنطن فرضت هذه
العقوبات ،فيام كانت بريطانيا وفرنسا
يف حالة حرب .كان االمريكيون يريدون
البقاء عىل الحياد يف هذه الحرب،
واالستمرار يف تصدير بضائعهم وحامية
تجارتهم مع كيل البلدين .اال ان كال من
باريس ولندن ارادتا منع الدولة االخرى
من الحصول عىل البضائع االمريكية،
ما تسبب بارضار باملصالح التجارية
االمريكية ،وهو الذي جعل جيفرسون
والكونغرس يسنان مجموعة قوانني
لحامية التجارة االمريكية ومنع تورط
االمريكيني يف الحرب.
مهام يكن ،مل تتحقق اهداف العقوبات
يف اجبار فرنسا وبريطانيا عىل احرتام
مصالح االمريكيني .يف العام  ،1809الغى
جيفرسون العقوبات ،فيام ظل التوتر
يتفاقم مع بريطانيا وصوال اىل الحرب
معها يف العام .1812
امريكيا ،رمبا كانت هذه هي البداية.
العقوبات االمريكية تطاول االن دول
البلقان ،بيالروسيا ،بورما ،ساحل العاج،
كوبا ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية،
ايران ،العراق ،ليبرييا ،كوريا الشاملية،
السودان ،سوريا ،زميبابوي ،لبنان ،ليبيا،
افريقيا الوسطى ،نيكاراغوا ،الصومال،
بوروندي ،جنوب السودان ،روسيا،
فنزويال ،اليمن والصني.

اىل جانب العقوبات التي تحمل اسامء
دولة مستهدفة ،هناك ترشيعات امريكية
تستهدف حاالت محددة ،مثل مكافحة
اعداء امريكا ،ومكافحة املخدرات
ومكافحة االرهاب ،والعامل السيرباين،
وعقوبات مرتبطة باالنتخابات االمريكية،
وقانون ماغنيتسيك ،ومكافحة اسلحة
الدمار ،وتجارة االملاس املحظورة،
ومكافحة الجرمية العابرة للحدود.
تعني هذه الترشيعات والقوانني ان
مثة ماليني اخرين من الناس واملنظامت
والهيئات حول العامل ،مترضرون من
العقوبات االمريكية بخالف الئحة الدول
املحددة سابقا.
نصف البرشية خاضعة لعقوبات
امريكية بشكل او بآخر .من جهة اخرى،
فإن الواليات املتحدة هي الدولة
االكرث تطبيقا للعقوبات يف العامل ،وال
توجد تقديرات دقيقة ملدى اتساع

خسائرها بلغت
 19مليار دوالر

نرش معهد االقتصاد الدويل دراسة يف
العام  ،1997خلص فيها اىل ان العقوبات
االمريكية االحادية منذ العام ،1970
حققت  %13فقط من اهداف السياسة
الخارجية املتوخاة ،وانها يف الوقت ذاته
كلفت الواليات املتحدة ما بني  15مليار
دوالر و 19مليارا سنويا خسائر لضياع
فرص تصدير اىل دول محارصة.

العقوبات االقتصادية .رابطة املصنعني
الوطنية االمريكية تقول ان  %42من
سكان العامل يعيشون يف دول خاضعة
لعقوبات امريكية .ووفقا لخدمة ابحاث
الكونغرس ،فان اكرث من  190نوعا من
العقوبات فرضتها واشنطن حول العامل،
وترتاوح حول قضايا كثرية ،من دعم
االرهاب وصوال اىل حامية السالحف
البحرية.
تتنوع االذرع االمريكية التي تعترب انها
متارس حقها يف فرض عقوبات .الرئيس
االمرييك يصدر اوامر ،ووزارة الخارجية
لها عقوباتها الديبلوماسية والسياسية،
والكونغرس ميارس دورا ترشيعيا يف سن
القوانني املالمئة ،وتظل مطبقة حتى لو
تبدل ساكن البيت االبيض او تبدلت
السياسات .فكام هو معروف ان االعالن
عن فرض عقوبات اسهل الف مرة من
الغائها الذي يتطلب ايضا فرتة زمنية
طويلة نسبيا .لكن الذراع االكرث خطورة
يف الدوائر االمريكية هي وزارة الخزانة،
وخصوصا هيئة التحكم باالصول االجنبية
( )OFACالتي تتحكم وتراقب وتالحق
االصول املالية لكل الجهات املستهدفة
من دول وافراد ومنظامت ،وتحاول
خنقها ماليا حتى لو تطلب االمر الضغط
عىل الدول االخرى ،لرتهيبها وجعلها
تنصاع ملراسيمها.
ماذا يعني ذلك؟ الواليات املتحدة
متارس دور رشطي العامل؟ هل هذا
طبيعي باعتبارها القوى العظمى
دوليا؟ هل تتجاوز الواليات املتحدة
االدوار التي يفرتض ان تلعبها منظامت

الرئيس
االمرييك
دونالد
ترامب يوقع
عقوبات
ايران.

دولية اخرى ،كاالمم املتحدة؟ اال يبدو
ان الكونغرس االمرييك صارت له سلطة
اكرب واكرث فعالية من سلطات وبرملانات
الدول االخرى املفرتض انها متمتعة
بالسيادة؟
يجادل البعض ان ذلك طبيعي يف
الرصاعات الدولية .نابليون بونابرت عىل
سبيل املثال ،حاول فرض حظر اقتصادي
عىل االمرباطورية الربيطانية خالل
حروبه معها ،من خالل محاولة اجبار

العقوبات االميركية
االولى شملت في العام
 1807بريطانيا وفرنسا
وزارة الخزانة االميركية
هي الذراع االكثر خطورة

الدول واملاملك االوروبية االخرى عىل
مقاطعة الربيطانيني ،ومل ينجح.
كام يجادل اخرون من مؤيدي العقوبات
عىل الساحة االمريكية او الدولية ،ان
للعقوبات شكال افضل انسانيا من خوض
الحروب العسكرية املبارشة .لكن هذه
الفكرة تحديدا ،تسقط برضبة قاضية
اذا استحرض منوذج العراق الذي خضع
القىس انواع العقوبات خالل التسعينات
من القرن املايض ،وصوال اىل الغزو

من التاريخ
يف سلسلة مؤمترات بني عامي  1892و ،1894ناقش دعاة سالم اوروبيون
للمرة االوىل مفهوم العقوبات السلمية الذي طرحه بروفسور بلجييك
كوسيلة دولية لحسم النزاعات.
يف العام  ،1918بعد نهاية الحرب العاملية االوىل ،اقرتح سياسيان فرنسيان
تكتال دوليا يف امكانه عزل دولة عاصية من خالل فرض عقوبات عليها
بهدف فرض الطاعة عليها بحسب توصيفهام.
يف العام  ،1919الرئيس االمرييك وودرو ويلسون ينادي مبا سامه املقاطعة
الشاملة من خالل عصبة االمم املتحدة ،حيث يحظر عىل مواطني دولة
معتدية مامرسة التجارة والتواصل مع دولة عصبة االمم املتحدة.

يف العام  ،1936اخترب مفهوم وودرو ويلسون للمرة االوىل بشكل جدي
من خالل عقوبات عصبة االمم املتحدة ،وبدعم من بريطانيا وفرنسا
ضد ايطاليا بزعامة موسوليني ،الجباره عىل االنسحاب من اثيوبيا.
يف العام  ،1940ساهمت العقوبات التجارية االمريكية عىل اليابان يف
دفعها نحو دخول الحرب العاملية الثانية ،ثم مهاجمة االسطول االمرييك
يف بريل هاربر.
يف العام  ،1945اصبحت العقوبات ضمن ميثاق االمم املتحدة ،وتحديدا
ضمن صالحيات مجلس االمن.
(عن مجلة فورين بولييس)
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يف العام  ،2003حيث تشري تقديرات
منظامت دولية اىل ان العقوبات انزلت
بالعراقيني مئات االالف من الضحايا
بسبب الجوع واملرض والحرمان ،ناهيك
مبا جلبته الحرب بعدها ،اي اكرث مام
اوقعه الهجومان النوويان عىل مدينتي
هريوشيام وناغازايك يف اليابان خالل
الحرب العاملية الثانية.
هول ما خلفته العقوبات عىل العراقيني
يف ذلك الوقت جعلت االمم املتحدة،
ممثلة دول الحصار ،تحاول تخفيف
العقوبات واثارها املدمرة بابتكار ما
سمي العقوبات الذكية ،لكنها مل تبدل
كثريا يف معاناة العراقيني .بحسب بعض
الخرباء القانونيني ،فان العقوبات ارتقت
اىل مستوى االبادة الجامعية التي
ارتكبت عن سبق ارصار ،وان عرابتها
وزيرة الخارجية االمريكية السابقة
مادلني اولربايت عندما سئلت بعد
سنوات عدة عام اذا كانت نادمة عىل
فرض تلك العقوبات بهذه الوحشية
وتسببها بوفاة عرشات االف االطفال،
قالت انها مل تندم!
تستعاد هذه الوقائع ليعاد التساؤل عام
اذا كانت هناك فعال جوانب انسانية
مبتغاة من فرض عقوبات من جانب
دولة عظمى كالواليات املتحدة ،عىل
دولة اقل قوة ،وهل هي فعال البديل
لحروب الدم؟ ام انها بكل بساطة شكل
من اشكال الهيمنة التي ميارسها القوي
عىل من يفرتض انه اكرث ضعفا منه يف
محاولة الخضاعه ،او ابتزازه او تعديل
سياساته او استغالله؟
اذا كانت عقوبات العراق مهدت
الطريق امام اجتياح عسكري ،بعدما
انهكت العراق مجتمعا وجيشا ونظاما،
واطاحت الحقا نظام الحكم يف بغداد،
فان هناك تجارب اخرى مل تجلب فيها
العقوبات تغيريا يذكر يف سياسات الدولة
الخاضعة للعقوبات.
لعل اكرث النامذج وضوحا التي ميكن
استحضارها هنا ،هي كوبا .واشنطن
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التعايش مع تداعياتها ،بل انهم حافظوا
اىل حد كبري عىل استقاللية سياسية
متميزة رغم نحو  60عاما من الحصار،
يف وقت مل تلق االجراءات االمريكية قبوال
يذكر من غالبية دول العامل.
يقول الكاتب االمرييك مايكل بولسون ان
التاريخ يظهر ان غالبية العقوبات التي
فرضت مل تنجح .يذكر بعقوبات اثينا
يف العام  432قبل امليالد مبنع التعامل
مع تجار مدينة ميغارا ،وهي لعلها
العقوبات التجارية االوىل التي يسجلها

العراق :النفط يف مقابل الغذاء.

الخزانة االمريكية.

عقوبات العراق اوقعت
ضحايا اكثر من هيروشيما
وناغازاكي!
هل دور اميركا كشرطي
العالم طبيعي باعتبارها
الدولة االقوى؟

العقوبات املتسرعة
الحقت خسائر بمصالح رجال
االعمال االميركيني

يف العام  432قبل امليالد فجرت العقوبات حربا بني اثينا واسبارطة.

فرضت العقوبات االوىل يف العام 1958
وبدأت بحظر عىل السالح ،ثم توسعت
تباعا حتى العام  1962لتشمل كل اشكال
التجارة مع الجزيرة الكوبية ،وقد ظل
قامئا حتى ايامنا هذه باشكال متعددة.
قبل مغادرة الرئيس باراك اوباما البيت
االبيض رفع العديد من العقوبات ومهد
الطريق امام تطبيع العالقات مع هافانا،
لكن الرئيس الحايل دونالد ترامب سد
املنافذ مجددا.
عىل الرغم من ان العقوبات خلقت
وقائع اقتصادية قاسية عىل حياة
الكوبيني ،اال انهم نجحوا بشكل كبري يف

قانون ماغنيتسكي

صدر قانون ماغنيتسيك الدويل للمساءلة حول حقوق االنسان مبوافقة الحزبني الدميوقراطي
والجمهوري يف الواليات املتحدة ،كام وقع عليه الرئيس السابق باراك اوباما يف العام .2012
ينص القانون عىل معاقبة الشخصيات الروسية املسؤولة عن وفاة محاسب الرضائب سريغي
ماغنيتسيك يف سجنه يف موسكو عام .2009
يف العام  ،2016اصدر الكونغرس االمرييك قانون ماغنيتسيك بعدما وسع من بنوده حيث
بات يسمح للحكومة االمريكية مبعاقبة املسؤولني الحكوميني االجانب املتورطني يف انتهاكات
حقوق االنسان يف اي مكان يف العامل ،بعدما كان يطاول روسيا فقط.
يف ايلول العام  ،2017بدأ تدويل القانون ،حيث حددت مجموعة من املنظامت غري
الحكومية  15بلدا ،تحدث فيها انتهاكات من دون محاسبة هي :اذربيجان ،البحرين ،الصني،
جمهورية الكونغو الدميوقراطية ،مرص ،اثيوبيا ،ليبرييا ،املكسيك ،بنام ،روسيا ،اململكة
العربية السعودية ،طاجكستان ،اوكرانيا ،اوزبكستان وفيتنام.

التاريخ .لكن هذه العقوبات مل تحقق
اهدافها ،بل انها عجلت بانفجار حرب
البيلوبونيز بني اثينا واسبارطة بسبب
رصاعات التوسع التجاري ،وساهمت
ايضا يف تقويض الدميوقراطية اليونانية
الناشئة.
من املفارقات الالفتة ان الكثري من
الضغوط التي متارس داخل االروقة
االمريكية تأيت من جهات مرتبطة
مبصالح رجال االعامل الذين يجادلون
بأن العقوبات املترسعة احيانا كثرية
تلحق الخسائر مبصالحهم يف االسواق
االستهالكية حول العامل .يلتقي رجال
االعامل بذلك مع حلفاء غري متوقعني:
نشطاء حقوق االنسان ،مثلام جرى
خالل سنوات حصار العراق.
يقول استاذ العلوم السياسية يف
جامعة روشيسرت االمريكية جون مولر
ان العقوبات صارت وسيلة رخيصة
لتطبيق سياسة خارجية ،مطالبا بحرص
العقوبات يف مجاالت التكنولوجيا
املرتبطة بالتسلح ،رافضا ان تشمل
الغذاء واالدوية.
ويرى استاذ الحوكمة يف جامعة نوتردام
االمريكية جورج لوبيز جانبا آخر من
املسألة ،اذ يقول ان العقوبات اضحت
وسيلة رسيعة (بالنسبة اىل النواب
والسياسيني) ليقولوا لناخبيهم :لقد قمنا
بيشء.
نادرا ما حققت العقوبات االمريكية
اهدافها املعلنة .تتم االشارة اىل امثلة
مثل ليبيا ونظام الفصل العنرصي يف
جنوب افريقيا .لكن بالنظر اىل حجم
العقوبات االمريكية املفروضة حول العامل،
فان االرضار التي تلحق بحياة ماليني
الناس ،تجعلها محل تساؤالت مرشوعة
وهواجس ،يف ان جل ما تبتغيه االدارات
االمريكية ،بعيد كثريا من سالم البرشية
واستقرارها ،ويخدم يف املقابل االهداف
الضيقة احيانا كثرية لسياسات واشنطن،
وما تجلبه من فوىض يف املجتمعات
االخرى ،االكرث ضعفا وهشاشة.
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تحقيق
رضوان عقيل

■ هل سيتم تفعيل اكرث للدوريات يف نطاق
املحافظة؟
□ نسبة الجرائم والرسقات تراجعت من
جراء تكثيف هذه الدوريات ،ويتم تنفيذ امن
استباقي ووقايئ قبل االجراءات التي تتخذ عادة
بعد تنفيذ الجرائم.

التلوث
محافظ البقاع :أولويتنا تنظيف الليطاني من ّ
 835مخيمًا عشوائيًا للنازحني تزيد معاناة األهالي
تلوث نهر الليطاين وازالة التعديات عنه ،وتفيش امراض الرسطان الذي يهدد ابناء عرشات القرى البقاعية ،اىل مكبات النفايات،
والوضع االمني ،وتأمني فرص عمل ،مواضيع تشغل ابناء هذه املنطقة الذين يطمحون ويأملون يف تنفيذ جملة من املشاريع
التي وعدتهم بها الحكومة ،ليتشبثوا اكرث بارضهم
تعاين محافظة البقاع من وجود  835مخيام
عشوائيا تضم اعدادا كبرية من النازحني السوريني
الذين ضاعفوا من حاجات البلديات ومعاناة
االهايل وضغوطهم املعيشية واالمنائية .يفاقم
هذه املعاناة تلوث نهر الليطاين الذي يشكل
رشيانا حيويا يف البلد .هذه املشكلة يتابعها
محافظ البقاع القايض كامل ابوجودة ،ويضعها
يف مقدم اهتامماته ليس من باب الحفاظ عىل
صحة ابناء املنطقة فحسب ،بل ايضا من اجل
الحفاظ عىل صحة جميع اللبنانيني.
درج ابوجودة منذ تعيينه يف كانون الثاين 2017
عىل اتباع اسلوب االصغاء اىل املواطنني حيث
يردد" :مل اشعر يوما بانني غريب يف البقاع".
مل يقفل امامهم باب مكتبه يف رسايا زحلة ،بل
يستمع يوميا اىل سيل من الشكاوى املطالبة
بالكثري من املشاريع االمنائية والبنى التحتية
املطلوبة يف ضواحي املدينة والبقاع الغريب
وراشيا.
يتناول ابوجودة يف حوار مع "االمن العام" ابرز
ما تحقق عىل االرض حيال بسط سلطة القانون
وتأمني الخدمات املطلوبة للبقاعيني.
■ تلوث الليطاين يهدد بلدات بقاعية عدة.
كيف تتعاطون مع هذه الكارثة؟
□ يف ايار  2017صدر قرار عن الحكومة
يحمل رقم  32وتشكلت لجنة وضعت خارطة
طريق لتنظيف الليطاين وحاميته من التلوث،
وعقدت اجتامعات يف الرسايا الحكومية.
كانت اللجنة يف ارشاف رئيس الحكومة سعد
الحريري ومتابعته ،وتحظى ايضا مبتابعة من
رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس
النواب نبيه بري .مثة اجتامعات ترأسها الرئيس
الحريري اضافة اىل اخرى عقدت مع النائب

عيل فياض والبلديات املعنية .نحن من جهتنا
نتعاطى مع هذه اللجنة واملهمة بكل جدية
وعدم تهاون مع البلديات يف البقاع .مثة تعاون
بناء بني املحافظة واملدير العام ملصلحة الليطاين
سامي علوية ،ونحن عىل تنسيق دائم معه بغية
معالجة اي مشكلة طارئة بالرسعة املطلوبة.
■ هل تتجاوب البلديات مع ما تطلبه لجنة
الليطاين؟
□ التجاوب كبري من البلديات يف هذا الشأن،
ومثة قانون حدد محطات تكرير يف محافظتي
البقاع وبعلبك  -الهرمل .بعض هذه املحطات
ال تزال تعمل فيام توقفت  11محطة عن
العمل يف املحافظتني .تقع هذه املحطات يف
ايعات ،اليمونة ،متنني (غري قامئة) ،الفرزل،
ابلح ،كفرزبد (غري قامئة) ،زحلة ،قب الياس
(غري قامئة) ،جب جنني ،صغبني والقرعون.
يف حال جرى امتام دورة العمل فيها بالشكل
املطلوب واملدروس ،ميكننا ان نخفف حتام من
تلوث الليطاين.
■ كيف ستكون حال النهر يف االشهر املقبلة؟
وكيف تتم آلية منع التعديات عليه؟
□ تجري عملية التعاطي بطريقة ممنهجة
وعلمية اكرث من قبل ،والسيام بعد دخول النيابة
العامة املالية عىل الخط يف ارشاف القايض عيل
ابراهيم .تقوم الوزارات واالدارات املختصة
مبتابعة بهذا املوضوع وتنفيذ الواجبات املطلوبة
منها .عرف الجميع ان هذه الجدية يف التعاطي
مع الليطاين مصلحة وطنية للجميع ،ألن ري
املزروعات مبياه ملوثة سيصيب جميع اللبنانيني
بالرضر واالخطار .وقد اصدرت تعميام يف هذا
الخصوص يشدد عىل عدم الري مبياه الليطاين.

■ هل هناك التزام تطبيق مضمون هذا
التعميم ويف ارشاف من البلديات املعنية؟
□ نعم مثة التزام بنسبة كبرية ،ومن مل تستجب
من البلديات بشكل مبارش نقوم بتنبيهها
وتحذيرها .تبقى املشكلة االساسية يف تأمني
التمويل ،علام انه يف حال مل تنفذ كل محطات
التكرير املطلوبة وفق قواعد املناقصات
ورشوطها ،ستستمر االزمة عىل املنوال نفسه.
■ كيف يتم التعاطي مع املصانع العاملة عىل
طول الليطاين او املوجودة يف محاذاته؟
□ بعد تعديل عدد من املراسيم والقوانني
تتم مراقبة هذه املصانع من وزارة الصناعة
التي اصبحت كل الرتاخيص واعامل املتابعة
واعطاء املهل تعود اليها ،وهي ترشف حاليا
عىل املصانع .يف حال وجود خطر داهم يحق
للمحافظة التدخل عىل الفور ،مثال عىل ذلك
اقدام مصنع عىل انتاج معلبات بلحوم فاسدة.
■ كيف هو وضع طريق ضهر البيدر بعد
العواصف االخرية التي رضبت لبنان؟
□ ترضرت يف اثناء العواصف االخرية مساحات
كبرية من هذه الطريق التي تشكل رشيانا
جغرافيا اساسيا يف هذه املنطقة ،وظهرت فيها
حفر ادت اىل انخفاض مستواها يف بعض االماكن.
نحن نعمل حاليا عىل تأهيلها بواسطة املديرية
االقليمية لوزارة االشغال يف البقاع التي تقوم
بدور مهم يف هذا الشأن .عند هبوب العواصف
يتم التنسيق بني سائر االدارات املعنية التي
تبقى عينا ساهرة  24ساعة عىل  ،24حيث يتم
التعاون مع الجيش واالجهزة االمنية اضافة اىل
الصليب االحمر .نحن يف مثل هذه الحاالت نعمل
كخلية طوارىء ،فنلتزم توجيهات وزارة الداخلية

■ مثة محال ومصانع تقدم عىل تزوير مواد
غذائية من خالل التالعب بتاريخ الصنع .كيف
تتصدون لها؟
□ تتم متابعة هذا املوضوع من طرف
املديرية االقليمية المن الدولة يف البقاع مع
النيابة العامة االستئنافية يف املحافظة ،ويعترب
هذا االمر جرما جزائيا .يف سياق التعاون
بيننا ،تبلغني غرفة العمليات يف زحلة بكل
االمور التي تقع من الجرائم اىل حوادث السري
وغريها .واتابع بدوري كل هذه امللفات مع
سائر االجهزة االمنية ،فيام تتوىل االجهزة
القضائية املعنية متابعتها يف ما بعد.

محافظ البقاع القايض كامل ابوجودة.

والبلديات ،ونتعاون مع محافظ جبل لبنان محمد
مكاوي وقيادة املنطقة.
■ املشاريع التي تنفذ يف بلدات محافظة البقاع
هل تخضع للمراقبة املطلوبة؟
□ كل ما يتعلق باملشاريع التي تنفذها
املجالس البلدية تخضع للمراقبة املطلوبة
واالرشاف عىل دفرت الرشوط ،لذا ال ميكن ان
يتم التالعب بهذا امللف ،ونحن ال نتهاون بأي
خطأ يف هذا الخصوص .اما املشاريع الكربى
التي تنفذها الوزارات ،مثل اعامل الطاقة
واملياه والكهرباء ،فهي تخضع للوزارات
املختصة استنادا اىل املناقصات التي متت يف
هذا الشأن ،علام انها تخضع ملراقبة ديوان
املحاسبة .ال تتدخل املحافظة اال اذا طلبت
الوزارة املختصة اجراء امر معني .عىل سبيل
املثال ،ال تقوم وزارة الصناعة بعملية التنفيذ
عىل االرض ،بل تطلب ذلك من املحافظة.
■ مثة شكاوى يف زحلة وضواحيها من تكاثر
اعامل الرسقات والنهب يف االسابيع االخرية؟ ما
هو السبب؟
□ االجهزة القضائية واالمنية تتابع هذه العمليات
وتالحق املشاركني فيها لتوقيفهم .يف اجتامعات
مجلس االمن الفرعي التي نعقدها يتم الرتكيز

اصدرت تعميما يشدد على
عدم الري بمياه الليطاني
االجهزة في محافظة
البقاع تنفذ امنا استباقيا
ووقائيا

عىل هذا املوضوع من مختلف الجهات املعنية،
اىل مواضيع عدة تتم مناقشتها من اجل ضبط
االمن اكرث يف بلدات البقاع .يف االجتامع االخري
الذي عقدناه تم التشديد مع قيادات الجيش
ومديرية االمن الداخيل وامن الدولة من
اجل نصب عدد من الحواجز يف اماكن معينة
وحساسة يف محافظتي البقاع وبعلبك  -الهرمل
لتفعيل املهامت االمنية عىل االرض .وتقوم سائر
االجهزة باملهامت والواجبات املطلوبة منها ،فيام
نعمل بالفعل عىل خلق اجواء امنية مطمئنة
اكرث .تم اتخاذ عدد من االجراءات التي تساعد
عىل بث روح االمان اكرث عند املواطنني وهم يف
طريقهم اىل اعاملهم ويف منازلهم.

■ كم يبلغ عدد البلديات يف محافظتك؟
□ تضم املحافظة  83بلدية يف زحلة والبقاع
الغريب .مثة بلدات ال مجالس بلدية فيها ويتوىل
املخاتري ادارة اوضاعها.
■ وجود هذا العدد الكبري من النازحني
السوريني يف البقاع ،أليس له تأثري سلبي عىل
البنى التحتية؟
□ التعاطي مع مخيامت النازحني يدخل يف اطار
السياسات التي وضعتها الدولة باالتفاق مع
املنظامت الدولية .يوجد  835مخيام عشوائيا
للنازحني يف البقاع ،ومن التأثريات السلبية
لهذه القضية ان اليد العاملة السورية تسبب
رضرا لليد العاملة اللبنانية كونها مل تحصل عىل
ترخيص من وزارة العمل .السوريون يعملون
بشكل غري منظم ،ومثة شكاوى نتلقاها يف هذا
الخصوص .كام نقوم بواجبنا االنساين تجاه
مخيامت النازحني التي تتعرض الخطار يف اثناء
هبوب العواصف .نحن يف املحافظة نحرص عىل
ان نكون قريبني من هموم املواطنني ونعمل عىل
مساعدتهم .انا ال اعمل مبفردي بل من خالل
فريق يبقى عىل تواصل مبارش مع اهلنا يف زحلة
وقراها وضواحيها ،ومع البقاع الغريب وراشيا.
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ّ
المنظم
التزوير وانتحال الهوية عصب اإلجرام

تخصصي ألمن الوثائق
األمن العام يستحدث أول مركز ّ

انترشت الجرائم املنظمة يف العامل بشكل رسيع بفعل العوملة ،وما اوجدته من تطور تكنولوجي هائل .وقد عدد التقرير العام
للمؤمتر الدويل لقانون العقوبات  43نوعا منها ،معتربا التزوير وانتحال الهوية العصب املحرك ملعظمها .تصديا لهذه الجرائم،
اطلق االمن العام مرشوع الوثائق البيومرتية عام  ،2016واستحدث اول مركز تخصيص المن الوثائق يف لبنان
تؤكد االحصاءات االمنية ان معظم السيارات
املفخخة التي فجرت يف لبنان خالل السنوات
املنرصمة ،كانت مرسوقة وتم التنقل بها عرب اوراق
مزورة .كام يستخدم معظم املجرمني الخطرين
خالل كل مراحل تنفيذهم جرامئهم املنظمة،
كذلك خالل معظم تنقالتهم ،بطاقات هوية
ومستندات مزورة متنحهم اسامء وصفات اشخاص
اخرين .هذه الحقائق تثبت ان التزوير وانتحال
الهوية يشكالن العمود الفقري لتنفيذ اخطر
الجرائم والخفاء اخطر املجرمني ،محليا ودوليا.
كيف ُيع ّرف القانون اللبناين جرائم التزوير،
وجرائم انتحال الهوية؟ متى تعترب جرائم
منظمة؟ ما االنجازات التي متكنت املديرية
العامة لالمن العام من تحقيقها عرب اعتامدها
مرشوع الوثائق البيومرتية؟ ما اهداف املركز
التخصيص المن الوثائق ،االول من نوعه يف لبنان
الذي استحدث اخريا؟

(بغض النظر عن عقوبة الغرامة التي تختلف بني
حالة واخرى) .من تلك الحاالت نذكر عىل سبيل
املثال ،حالة املوظف الذي يرتكب يف اثناء قيامه
بوظيفته تزويرا ماديا عرب اساءته استعامل توقيع
او خاتم او بصمة اصبع ،واجامال بتوقيع مزور ،او
يقوم بصنع صك او مخطوط .يف مثل كل هذه
الحاالت يعاقب الفاعل باالشغال الشاقة املوقتة
خمس سنوات عىل االقل.
من جهة اخرى ،استعرض قانون العقوبات ضمن
املواد  461حتى  472منه ،مختلف انواع حاالت
تزوير املستندات او الوثائق او الصكوك التي
تعترب جنحا ،اي عقوبة السجن فيها ترتاوح بني

عرشة ايام وثالث سنوات فقط (بغض النظر عن
عقوبة الغرامة التي تختلف بني حالة واخرى).
من تلك الحاالت نذكر عىل سبيل املثال ،حالة
الشخص الذي يقدم عىل تزوير تذكرة هوية او
شهادة اخراج قيد او جواز سفر او سمة دخول.
يف اي من تلك الحاالت يعاقب الفاعل ،كذلك
مستعمل املستند املزور ،بالحبس من ستة اشهر
اىل ثالث سنوات.

انواعه

التزوير نوعان:
االول  -تزوير كيل :هو اصطناع مستند جديد

بالكامل ونسبته زورا اىل اشخاص او جهات ليس
لها عالقة به.
الثاين  -تزوير جزيئ :هو العبث املادي يف مستند
صحيح اصال بهدف تغيري وقوعاته ،ويتم ذلك
عادة عرب الحذف ،الطمس ،الشطب ،االضافة،
التعديل...

انتحال هوية

نص قانون العقوبات اللبناين يف املادة  469منه
ّ
عىل التايل" :من تقدم اىل سلطة عامة بهوية
كاذبة قصد جلب املنفعة لنفسه او لغريه او
بنية االرضار بحقوق احد الناس ،عوقب بالحبس
من شهرين اىل سنتني فضال عام قد يتعرض
له من العقوبات الجنائية يف حال تواطئه مع
موظف عام" .كام ان املادة  470جاءت لتضيف
ما معناه انه يعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص
يقوم باثبات هوية شخص ما امام السلطات
العامة ،وهو عامل بأن هوية ذاك الشخص كاذبة.

التزوير

ع ّرف قانون العقوبات اللبناين الصادر مبوجب
املرسوم االشرتاعي رقم  340يف االول من اذار
 ،1943يف املادة  453منه ،التزوير بأنه" :تحريف
متعمد للحقيقة ،يف الوقائع او البيانات التي
يثبتها صك او مخطوط يشكل مستندا ،بدافع
احداث رضر مادي او معنوي او اجتامعي".
تجدر االشارة اىل قاعدة اساسية مهمة وضعتها
املادة  454من القانون نفسه ،تنص عىل انه:
"يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من
استعمل املزور وهو عامل بامره".
اما يف ما خص العقوبات ،فقد جاء قانون العقوبات
اللبناين ليستعرض من جهة اوىل ضمن املواد 456
حتى  460منه مختلف حاالت تزوير املستندات
او الوثائق او الصكوك التي تعترب جنايات ،اي
عقوبة السجن فيها تزيد عن السنوات الثالث

معظم املجرمني الخطرين ينتحلون هويات كاذبة للتخفي.

جرائم منظمة

مستعمل املستند املزور وهو عامل به ،يعاقب كالذي قام بتزويره.

كلام اثري موضوع جرائم التزوير او انتحال
هوية ،اسئلة كثرية تفرض نفسها بقوة مثال:
هل التزوير ،او انتحال الهوية ،يعترب من
الجرائم املنظمة؟ متى يعترب قانونا جرمية
عابرة للحدود الوطنية؟

نسبة حاالت تزوير الوثائق
البيومترية اللبنانية صفر
العوملة ادت الى انتشار
الجرائم املنظمة وتطورها

االجوبة هي االتية:
ال يوجد تعريف عاملي موحد للجرمية املنظمة
عرب الوطنية .اذ كرثت التعاريف واختلفت بني
قانون وطني واخر ،وبني فقيه من هنا ومجتهد
من هناك .القانون اللبناين بدوره مل يعرفها ،ومل
يذكر مصطلح الجرمية املنظمة سوى يف املادة
االوىل ـ الفقرة الثانية ـ من قانون تبييض االموال
رقم  .2001/318لكن الدولة اللبنانية صادقت
عام  2005عىل معاهدة االمم املتحدة ملكافحة
الجرمية املنظمة عرب الوطنية التي عقدت يف
بالريمو يف ايطاليا عام  ،2000والتي تعترب من
اهم االنجازات القانونية العاملية عىل صعيد
االجرام املنظم حتى اليوم .بالتايل ،اصبحنا يف
لبنان نتبنى مضمون تلك املعاهدة مبا يف ذلك

تعريفها لكل من الجرائم املنظمة والجرائم
العابرة للحدود الوطنية.
من جهة اوىل ،جاءت الفقرة (ا) من املادة
الثانية من تلك املعاهدة لتع ّرف الجرمية
املنظمة العابرة للحدود الوطنية كااليت" :يقصد
بتعبري جامعة اجرامية منظمة جامعة ذات
هيكل تنظيمي ،مؤلفة من ثالثة اشخاص او
اكرث ،موجودة لفرتة من الزمن وتعمل بصورة
متضافرة بهدف ارتكاب واحدة او اكرث من
الجرائم الخطرية او االفعال املجرمة وفقا لهذه
املعاهدة (كتزوير الوقائع واملستندات بهدف
اخفاء املصادر غري الرشعية لجرائم تبييض
االموال مثال او غريها) ،من اجل الحصول،
بشكل مبارش او غري مبارش ،عىل منفعة مالية او
منفعة مادية اخرى" .بالتايل ،يف كل مرة تتوافر
الرشوط املذكورة ضمن هذا التعريف يف جرمية
تزوير او جرمية انتحال هوية ،تعترب الجرمية
جرمية منظمة .مع كل ما يرتتب عليها من نتائج
قانونية.
من جهة ثانية ،جاءت الفقرة  2من املادة
الثالثة من تلك املعاهدة لتع ّرف الجرمية العابرة
للحدود الوطنية بالقول" :ان الجرم يكون عرب
وطنيا،
 -1اذا ارتكب يف اكرث من دولة،
 -2او ارتكب يف دولة واحدة لكن جرى جانب
كبري من االعداد او التخطيط له او توجيهه او
االرشاف عليه يف دولة اخرى،
 -3او ارتكب يف دولة واحدة ،ولكن ضلعت يف
ارتكابه جامعة اجرامية منظمة متارس انشطة
اجرامية يف اكرث من دولة ،او ارتكب يف دولة
واحدة ولكن له اثار شديدة يف دولة اخرى".
بالتايل ،يف كل مرة يتوافر اي من الرشوط الثالثة
املذكورة ضمن هذا التعريف يف جرمية تزوير او
جرمية انتحال هوية كاذبة ،تعترب جرمية عابرة
للحدود الوطنية ،مع كل ما يرتتب عليها من
نتائج قانونية.
استطرادا ،ال بد من االشارة اىل ان التقرير العام
للمؤمتر الدويل لقانون العقوبات ،يف معرض
استعراضه ابرز انواع الجرائم املنظمة يف العامل،
ذكر  43نوعا منها ،وتتضمن جرميتي التزوير
وانتحال هوية كاذبة ،وذلك عندما تتوافر يف
اي منها رشوط االجرام املنظم .اما ابرز االنواع
االخرى التي اشار اليها التقرير فنذكر منها
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عىل سبيل املثال :تبييض االموال ،البغاء
الدويل ،االتجار باالسلحة ،باملخدرات ،باالعضاء
البرشية ،بالنفايات النووية والكيميائية،
وسواها.

االمن العام يتصدى

سلسلة من االجراءات اتخذتها املديرية العامة
لالمن العام ،بخاصة عقب اطالق مديرها العام
اللواء عباس ابراهيم خطة تطويرها وتحديثها
منذ ما يقارب السنوات الست ،بهدف مكافحة
كل انواع الجرائم املنظمة عموما ،وجرائم
التزوير وانتحال هوية خصوصا .نذكر منها عىل
سبيل املثال ال الحرص:
اوال ـ تطوير قدرات وامكانات شعبة امن
الوثائق يف املديرية العامة لالمن العام ،عرب
استقدام معدات متطورة تعترب من بني االحدث
يف العامل عىل صعيد مكافحة تزوير الوثائق
الرسمية وانتحال الهويات الكاذبة .كذلك
عرب تفعيل التعاون والتنسيق االمني وتبادل
الخربات بينها وبني كل املنظامت واالجهزة
االمنية الدولية الناشطة يف مجال مكافحة كل
انواع الجرائم املنظمة ،كاالمم املتحدة ،منظمة
الرشطة الجنائية الدولية (االنرتبول) ،االتحاد
االورويب ،وسواها.
ثانيا ـ اطالق مرشوع الوثائق البيومرتية :بينت
االحصاءات االمنية اخريا انه منذ اطالق املديرية
العامة لالمن العام مرشوع الوثائق البيومرتية،
الذي شمل جوازات السفر اللبنانية اعتبارا من
تاريخ  2016/8/1ووثائق سفر الفلسطينيني
اعتبارا من تاريخ  2016/11/1وجوازات مرور
فئات قيد الدرس ومكتومي القيد اعتبارا من
تاريخ  2017/3/1حتى تاريخه ،مل تسجل اي
حالة تزوير الي من تلك املستندات .اي ان
نسبة التزوير كانت صفرا .هذا االنجاز كان
محط تنويه من كل املنظامت واملؤسسات
الدولية العاملة يف هذا املجال.
ثالثا ـ اطالق برنامج دائم للمحارضات والدورات
التي تساهم يف تطوير قدرات جميع الضباط
والعسكريني ومعارفهم عىل صعد معرفة
تفاصيل كل الجرائم املنظمة عموما ،وجرائم
التزوير وانتحال الهويات الكاذبة خصوصا،
وطرق كشفها.

تحديث االمن العام ساهم يف تحقيق انجازات امنية نوعية.

املركز التخصصي
جعل امكانات االمن العام
تضاهي احدث االجهزة
االمنية العاملية
رابعا ـ استحداث املركز التخصيص المن الوثائق
ضمن املديرية منذ حواىل الشهرين .لن تقترص
مهامته عىل داخل املديرية فقط ،بل سيكون له
طابع وطني مساند لكل ادارات الدولة التي قد
تواجه اي حاالت تزوير او انتحال هوية.
من ابرز املهامت التي يضطلع بها املركز ،نذكر:
• الكشف والتدقيق يف كل وثائق السفر
املشكوك يف صحتها ،لكونه يضم مختربا مركزيا
متطورا.
• تقديم الدعم ملختلف ادارات الدولة يف مجال
امن الوثائق.
• اعداد الدراسات واالحصاءات الالزمة.
• اعداد واجراء الدورات التدريبية التخصصية.
• التعاون والتنسيق مع كل االدارات
الرسمية اللبنانية ،مبا يساهم يف تحقيق

امن الوثائق اللبنانية عموما اىل اعىل درجة
ممكنة .اضافة اىل املهامت ذات الطابع
االمني التي تقتيض املصلحة الوطنية العليا
ابقاءها طي الكتامن.
اهمية انشاء هذا املركز التخصيص تكمن يف
جعل املديرية العامة لالمن العام ،تضاهي يف
امكاناتها وتقنياتها املتطورة احدث االجهزة
االمنية االوروبية والعاملية املتخصصة يف مجال
كشف الوثائق واملستندات املزورة ،ومكافحة
جرائم انتحال الهوية الكاذبة ،مبا يساهم اكرث
فاكرث يف ضامن وتعزيز االمن واالستقرار ،محليا
واقليميا ودوليا.

عمليات التجميل

بالرتابط مع جرائم التزوير وانتحال الهوية
التي يعتمدها عدد كبري من مرتكبي الجرائم
املنظمة ،بهدف تسهيل ارتكابهم لجرامئهم،
او بغية النجاح يف التواري عن انظار االجهزة
االمنية والقضاء ،من املعلوم ان العديد منهم قد
يلجأون ايضا اىل اجراء عمليات تجميل تؤدي
اىل تغيري مالمحهم بشكل كبري جدا ،للمزيد
من التضليل والتخفي .هنا كانت لالمن العام
اجراءات للتعامل مع مثل تلك الحاالت املكملة
واقعيا لجرائم التزوير وانتحال الهوية.
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تحقيق
دنيز مشنتف

في خطوة هي األولى من نوعها في لبنان

حضانة لألطفال في املديرية العامة لألمن العام
يف خطوة متقدمة هي االوىل من نوعها يف لبنان ،انشأت املديرية العامة لالمن العام
حضانة الطفال عسكرييها ،واطفال اشقائهم وشقيقاتهم ،واطفال املدنيني املتعاقدين
معها .تكمن اهمية هذا االنجاز يف غياب ميزانية ملرشوع مامثل ،لذا جاءت املباركة
املعنوية والدعم املادي من املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي اعطى
توجيهاته لجعل هذه الفكرة الحضارية واقعا س ّباقا عىل االرض
تحمل حضانة االطفال التي انشأتها املديرية
العامة لالمن العام اسم Bright Start
 Nurseryانسجاما مع انطالقتها املرشقة
التي اهلتها الن تكون اول حضانة اطفال

من نوعها يف لبنان ،كام انها تتميز مبواصفات
تخصصية راقية .من هذه املميزات اعتامد
منهج تعليمي يهدف اىل ايصال املعرفة من
خالل اللعب واملرح واالكتشاف ،سعيا وراء

تنمية املهارات والبنية الجسدية لالطفال.
وقد احتل النظام الغذايئ الصحي املرتبة
االوىل يف اهتاممات املرشفني عليها.
يف حوار مع "االمن العام" تحدث كل من
النقيب نرسين شديد ضابط االرتكاز
الجندري يف املديرية العامة لالمن العام،
واملرشفة عىل عمل الحضانة النقيب عال
القاسم ،واملربيتني عال احمد وسارة العرب،
عن ادوارهن يف يوميات اطفال عسكريي
االمن العام.

النقيب شديد :حماسة اللواء ابراهيم
للمشروع حققته في  3اشهر

اوضحت النقيب شديد ان "مهمتي كضابط
ارتكاز جندري يف املديرية العامة لالمن العام
تتضمن الوقوف عند حاجات العسكريني،
اناثا وذكورا ،وتحقيق هذه الحاجات قدر
االمكان .ومبا ان معظم عنارص املديرية
متزوجون ولديهم اطفال ،راودتني ومنذ
تسلمي مهمتي هذه فكرة اعتربتها انذاك غري
قابلة للتحقيق ،وهي انشاء حضانة الطفال
عسكريي املديرية العامة لالمن العام ملا
تقدم هذه الحضانة من تسهيالت معنوية
ومادية وحياتية لعسكريينا اسوة باملؤسسات
الكربى يف العامل".
واشارت اىل انه "يف اواخر نيسان املايض كنت
اقوم بدورة تدريبية يف االردن لالطالع عىل
اساليب عمل وحياة عنارص االسالك االمنية
االردنية .خالل جولتي هناك ،علمت بوجود
حضانات عرصية متخصصة الطفال عسكريي
القوى االمنية االردنية .فور عوديت اجتمعت
بسعادة املدير العام لالمن العام اللواء
عباس ابراهيم وعرضت عليه الفكرة .فكانت
املفاجأة يف املوافقة الفورية ،وقام باعطاء

توجيهاته لتنفيذ هذا املرشوع .كان التنفيذ
باندفاع وحامسة حيث تم انجازه كامال خالل
فرتة مل تتجاوز ثالثة اشهر .تم افتتاح حضانة
اطفالنا التي تحمل اسم Bright Start
 Nurseryيف بداية ايلول من عام ."2018
واكدت النقيب شديد ان "الحضانة تتميز
مبواصفات صحية وتقنية وتعليمية تضاهي
افضل الحضانات املوجودة منذ سنني يف لبنان،
وان هذه الفكرة باكملها مل تكن لتتحقق لوال
املباركة املعنوية واالبوية والدعم املادي من
اللواء عباس ابراهيم .فعليا ال وجود ملرشوع
كهذا يف كل مؤسسات الدولة اللبنانية
وهيكلياتها ،وبالتايل ال ميزانية لتحقيق
هذه الفكرة ،فكان الدعم املادي املقدم من
املديرية العامة لالمن العام مثابة العمود
الفقري الذي جعلها جسدا يقف عىل رجليه".
ولفتت اىل ان الرتكيز يف الحضانة "يصب عىل
السالمة الصحية والجسدية للطفل ،والذي
يكتمل بالرتكيز عىل النظام الغذايئ والوجبات
التي تقدم له يف الحضانة ،وقد استعنا باحد
ابرز االختصاصيني يف التغذية".

نركز كثيرا على معايير
السالمة في كل ما نقدمه
لالوالد

النقيب نرسين شديد ضابط االرتكاز الجندري يف املديرية
العامة لالمن العام.

النقيب القاسم :محطة مهمة عشناها
في الحضانة وشكلت دعما لنا

■ كمرشفة عىل حضانة االطفال يف املديرية
العامة لالمن العام ،ما هي طبيعة عملك
وبرنامجك اليومي؟
□ اقوم بزيارة يومية لدار الحضانة
ملعاينة االطفال ومتابعة ادق التفاصيل
التي تخصهم ،واالطمئنان عىل حسن سري
العمل .يف الوقت نفسه اقوم بالتنسيق مع
االهل ومع االدارة حول الوضع العام وكتابة
تقرير مفصل.
■ ما الذي تأملني يف تحقيقه من خالل عملك
هذا؟
□ اسعى واعمل لتكون حضانة االمن
العام هي االفضل ،ويف رأيي انها االفضل.
اذا رزقني الله بابن ثان ،لن اتردد اطالقا
يف انضاممه اليها.

■ هل تضعني هدفا يوميا لعملك هذا وما
هو؟
□ هديف هو سالمة االطفال وسعادتهم ورىض
االهل ،لذلك اعمل مع االدارة عىل تحقيق
هذه االهداف من خالل ارسال استامرات،
للتقييم لتعبئتها بشكل دوري بهدف التحسني
الدائم لجميع الخدمات واالنشطة التي يتم
تقدميها اىل االطفال.

■ ما هو اليشء الذي يحبه االطفال يف حضانة
االمن العام؟
□ الجو العائيل واملحبة التي تعم املكان ،وكذلك
النشاطات التعليمية والفنية .فاالطفال يشعرون
بالراحة والسعادة اىل درجة انهم يف بعض
االحيان يرفضون مغادرة الحضانة مع اهلهم،
ويطلبون البقاء للعب مع رفاقهم .ما يجب
ذكره ،ان مثة محطة مهمة يف عمر الحضانة
القصري التي شكلت دعام وقفزة اىل االمام لنا،
تتمثل يف زيارة املدير العام لالمن العام اللواء
عباس ابراهيم ومستشارة رئيس الجمهورية
مرياي عون الهاشم ملعايدة االوالد يف مناسبة
عيدي امليالد ورأس السنة وتقدميهام الهدايا لهم.

■ هال اخربتنا عن هذا اللقاء ومباذا متيز؟
□ ساتحدث هنا كأم وبغض النظر عن الرتب
العسكرية .يف عيون االم التي رأت دموع
الفرح يف عيون اللواء ابراهيم يف اثناء معانقته
االطفال ،وتقديم الهدايا لهم فردا فردا والتقاط
الصور معهم .عىل الرغم من كل مشاغله
واملهامت التي يتوالها ،اال انه تذكر اطفال
عسكريي االمن العام يف العيد .هنأنا اللواء
ابراهيم عىل عملنا وكان فخورا بنا ،وشعرنا
بانسانيته تجاهنا .فهو مل يكتف باالهتامم
باوالدنا بل باوالد اشقائنا وشقيقاتهم.

احمد :االطمئنان في عيون االهل
اجمل ما ابدأ به نهاري

■ كمديرة لحضانة االمن العام ،اي
مهامت تتولني؟
□ كمتخصصة يف الرتبية ،السيام تعليم
الطفولة املبكرة من الجامعة اللبنانية -
االمريكية ،انا مسؤولة بشكل مبارش عن
اعداد الخطة العامة للدار وتنفيذها
وتوزيع املهامت عىل املعلامت ،وادارة

العمل اليومي ،والتأكد من ان كل يشء
يسري عىل ما يرام .االهم من كل ذلك
متابعة شؤون االطفال النفسية والصحية
والرتبوية.
■ هل تعتمدون اسلوبا تربويا معينا يف
تعليم االطفال واىل ماذا يهدف؟

ما يفعله االوالد في
الحضانة يعيشونه بفرح
لذلك ال يودون املغادرة

النقيب عال القاسم املرشفة عىل عمل الحضانة.

□ نعتمد اسلوب التعلم من خالل
اللعب واالكتشاف ،بهدف دفع الطفل اىل
االعتامد عىل نفسه والثقة فيها ،فلدى كل
طفل طاقة كبرية يجب تفريغها بشكل
ايجايب من خالل االلعاب والنشاطات
الهادفة .اضافة اىل ذلك ،نعتمد منهجا
تعليميا خاصا باالطفال من عمر سنة اىل
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ثالث سنوات .وهو يعترب من اهم املناهج
املعتمدة يف لبنان والعديد من الدول
العربية اال وهو Tom and Feather
باللغة االنكليزية وTom et Plume
باللغة الفرنسية ،حيث يقوم بتغطية
املواضيع واملعلومات واملهارات الالزمة
التي يجب ان يكسبها الطفل خالل
وجوده يف دار الحضانة.
■ ما الذي تغري يف سلوك االطفال بعد
دخولهم اىل الحضانة؟
□ اعتقد ان هناك تغريا ملحوظا يف
سلوك االطفال من جميع النواحي ،اهمها
الناحية االجتامعية وعالقتهم ببعضهم
البعض ،والناحية العقلية وزيادة

عدد  - 66آذار 2019

حصيلتهم اللغوية ،واحساسهم بالنظام
والزمن ومعرفتهم ان لكل يشء وقته،
وهناك ايضا تغري ملحوظ يف املهارات
الحركية.
■ ما الذي ترغبني يف اعطائه اىل هؤالء
االطفال؟
□ امتنى واسعى اىل منحهم كل ما املك
من معرفة وخربة ،حتى ارى اطفاال
سعداء يتمتعون بقدرات عقلية وجسدية
ونفسية متيزهم عن غريهم .هذا حلمي
منذ مدة طويلة وانا االن احققه بكل حب
وفرح وعطاء ،حتى تصبح حضانة اطفال
عسكريي االمن العام  Bright Startمن
اهم دور الحضانة يف لبنان.

نشجع االطفال
على التعبير عن مواهبهم
واالستمرار فيها

املربية عال احمد.

العرب :اهتم بتأمني
سعادة االطفال وراحتهم

■ كيف عايشت بداية انشاء حضانة االطفال
يف املديرية العامة لالمن العام؟
□ تربطني برشيكتي عال احمد صداقة
قدمية ،وكانت هذه فرصة مناسبة للعمل
معا .عملنا يف هذا املرشوع بجد واهتامم
كبريين ،حيث حرصنا عىل ان يكون كل
يشء يف دار الحضانة ذا جودة عالية،
واتبعنا اعىل معايري السالمة ،وعملنا بجد
ملراعاة حاجاتهم الجسدية والنفسية .بحكم
موقع الحضانة القريب من املديرية العامة
لالمن العام ،وسعي املديرية اىل تأمني دار
حضانة الطفال عسكرييها ،وبعد مفاوضات
مع العقيد عامد دمشقية والنقيب نرسين
شديد مبباركة املدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم ،تم االتفاق عىل ان

تكون حضانة  Bright Startحضانة اطفال
عسكريي االمن العام.

يحتاج الطفل الى الحنان
■ ما هو اليشء الالفت الذي حصل معك فاذا اعطيته اياه يعطيك
كل ما عنده
منذ بدء العمل يف هذا املجال؟
□ برصاحة كنت اعتقد ان االمر سيزعجني
يف البداية من ناحية قضاء معظم الوقت مع
االطفال ،لكنني اكتشفت ان عامل االطفال
ساحر ومل اعد استطيع االبتعاد عنه.

■ ما الذي يحتاج اليه الطفل يف الدرجة
االوىل؟
□ يحتاج اىل الحب والحنان واالهتامم
والرعاية يف الدرجة االوىل .عند شعوره
باالمان يعطي كل ما عنده.

حضانة لألطفال

املربية سارة العرب.

اللواء عباس ابراهيم وميراي الهاشم
يزوران الحضانة
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تحقيق
مركز أمن عام حلبا اإلقليمي:

ني على األمن ،وي ٌد تخدم وتطور
ع ٌ
نهج تأمني خدمة عامة منوذجية للمواطنني اللبنانيني واالجانب ،ومسار التفاين يف
السهر عىل حامية امنهم وممتلكاتهم ،اللذان تعتمدهام املديرية العامة لالمن
العام ،ترجمهام ضباط وعسكريو مركز امن عام حلبا االقليمي انجازات امنية
استثنائية من جهة اوىل ،وتطويرا الداء وتقنيات عمل املركز مبا سهل ورسع معامالت
املواطنني من جهة ثانية
يف موازاة تجهيزه باحدث املعدات
الالزمة النجاز الوثائق واملستندات
البيومرتية ،االت للدفع االلكرتوين ،اجهزة
وبرامج كمبيوتر حديثة وسواها ،متكن
مركز امن عام حلبا االقليمي ،يف سياق
مهامته االمنية ،وتطبيقه اسرتاتيجيا االمن
االستباقي التي اطلقها االمن العام قبل
سنوات ،من توقيف شبكات ارهابية
منظمة تنشط يف مجاالت االرهاب،
التزوير ،املخدرات.
اىل محافظة عكار خزان القوى االمنية
والعسكرية ،الغنية بطبيعتها الخالبة
واثارها التاريخية املميزة ،التي قدمت
الكثريين من ابنائها شهداء عىل مذبح
الوطن ،توجهت "االمن العام" قاصدة
مركز امن عام حلبا االقليمي ،حيث
التقت رئيسه الرائد مارون عبود.
■ ما النطاق االداري والجغرايف لعمل
املركز؟
□ نطاق عمل املركز يشمل ما يقارب 62
بلدة وقرية ضمن محافظة عكار .تحديدا،
ميتد من بلدة عامر البيكات شامال ،حتى
بلدة بقرزال جنوبا .ومن بلدة عدبل رشقا
حتى بلدة العريضة غربا .تجدر االشارة
اىل ان مركزنا يعنى ايضا ،بشكل موقت،
بانجاز جوازات السفر اللبنانية ووثائق
سفر الفلسطينيني ،وهي معامالت
بيومرتية ،عائدة اىل ابناء البلدات والقرى
الداخلة ضمن نطاق عمل مركز امن
عام العبدة االقليمي املستحدث منذ
مدة ،وذلك ريثام يتم االنتهاء من تركيب

املعدات البيومرتية ضمنه يف املستقبل
القريب.
■ اىل اي دائرة يتبع املركز اداريا؟
□ اىل دائرة امن عام محافظة عكار
املتمركزة يف بلدة منيارة .هنا تجدر
االشارة ان تسمية الدائرة كانت سابقا
دائرة امن عام الشامل الثانية ،لكن منذ
اشهر صدرت عن سعادة املدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم تعليامت
قضت بتعديل تسميات كل دوائر االمن
العام املوجودة يف املحافظات اللبنانية،
واصبحت تسمية الدائرة التي نتبع اداريا
لها دائرة امن عام محافظة عكار .يف حني
اصبحت تسمية دائرة امن عام الشامل
االوىل ،املتمركزة يف طرابلس ،دائرة امن
عام محافظة الشامل .هكذا دواليك يف
كل املحافظات اللبنانية.
■ ماذا بالنسبة اىل موقع املركز
ومواصفاته؟
□ املركز موجود يف رسايا حلبا الحكومية،
القريبة جغرافيا باملعدل نفسه تقريبا اىل
كل البلدات الداخلة ضمن نطاق عمله،
والتي تضم مراكز ومكاتب االدارات
الرسمية املدنية والعسكرية ،اضافة اىل
محكمة ،مبا يسهل عىل املواطنني انجاز
معامالت شتى يف ان ضمن مكان واحد.
مساحته تفي باملطلوب من املهامت
االمنية واالدارية .وقد شهد مبنى املركز،
ومتاشيا مع خطة التطوير ،اعامل تأهيل
شاملة شكال ومضمونا.

■ ما ابرز تلك االعامل التأهيلية؟
□ تنقسم اىل خمسة عناوين عريضة:
• اولها يتعلق مببنى املركز ،وتضمن اعادة
تأهيل وصيانة بناه التحتية بشكل عام.
• ثانيها يتصل بتجهيزاته ،وتضمن تجهيزه
بكل ما يلزم من املعدات اللوجستية،
اجهزة وبرامج الكمبيوتر الحديثة،
معدات الكرتونية النجاز جوازات السفر
واالقامات البيومرتية ،االت للدفع
االلكرتوين ،تركيب شبكة كامريات وبرامج
تصوير متطورة جدا يف داخله كام يف
محيطه مبا يضمن اعىل مستوى من االمن
واالمان للمواطنني والعسكريني ،تعزيز
وسائل التدفئة خالل فصل الشتاء .علام
ان الكهرباء مؤمنة  24/24ضمن املركز.
• ثالثها اداري ،يتعلق بتسهيل معامالت
املواطنني وترسيعها عرب عدة اجراءات
ادارية اتخذناها ،ابرزها زيادة عدد
الستقبال
املخصصة
الكونتوارات
معامالت املواطنني وانجازها بحيث اصبح
عددها  22كونتوارا ،تكليف عسكري
بالتدقيق عند مدخل املركز باملستندات
التي يحوزها املواطنني بهدف التأكد من
اكتاملها ويك ال يتكبد املواطن مشقة
االنتظار ومن ثم يكتشف اي نقص فيها
عند تقدميه لها امام العسكري املكلف
باستقبال املعاملة ،واستطرادا تجهيز
املركز بصناديق مخصصة لشكاوى
املواطنني ومالحظاتهم واقرتاحاتهم .هذه
الشكاوى تبقى يف مظاريفها مقفلة ،وال
تفتح اال من الدوائر املختصة يف املديرية،
مبا يضمن اعىل درجات الشفافية يف
تواصل املواطنني مع املديرية.
• رابعها ،تأهييل للقدرات البرشية ،ومتثل
بتدريب جميع عسكريي املركز عىل
انجاز جميع انواع املعامالت واملهامت
مبا يضمن استمرار العمل بالوترية نفسها
يف كل الظروف .كام ارشاكهم يف الدورات

رئيس مركز امن عام حلبا االقليمي الرائد مارون عبود.

واملحارضات التي تجريها املديرية والتي
تشمل ،عىل سبيل املثال ال الحرص،
تعريفهم عىل انواع الجرائم املنظمة
والطرق والوسائل التي يعتمدها املجرمون
يف تنفيذها ،اطرها القانونية ،وكيفية
التعاطي معها ،كجرائم التزوير واستعامل
مزور ،املخدرات ،االتجار بالبرش ،تبييض
االموال ،التجسس ،االرهاب وغريها.
• خامسها ،امني ميداين ،وتضمن تكثيف
الدوريات االمنية ليال ونهارا يف البلدات
والقرى الداخلة ضمن نطاق عمل املركز،

اعادة تأهيل شاملة للمركز
وتجهيزه باحدث املعدات
بهدف ضامن االمن واالستقرار وتعزيزهام
اكرث فاكرث.
■ هل كان لالعداد الكثيفة من الوافدين

نطاق املركز
نطاق عمل مركز امن عام حلبا االقليمي يضم البلدات والقرى التالية:
حلبا – مشحة  -مزرة بلدة – هيتال – الحيصة – املسعودية – القنطرة – النفيسة  -عني
الذهب – حيزوق  -وادي الحور  -سفينة الدريب  -شيخ زناد – تلمعيان – العبودية –
الحاكور  -كروم عرب – الهد – رشبيال – العريضة – تلبرية  -ضهر القنرب – عدبل – عرقا
 خريبة الجندي  -دير جنني – الحوشب – القليعات – رسار – تلحمرية  -الشيخ طابا ذوق الحصينة – كوشا – بربارة  -عامر البيكات  -حكر الضاهري – سعدين  -الشيخعياش – الزواريب  -ذوق الحبالصة – الكويخات – قشلق – السامقية – دارين  -الشيخ
محمد – منيارة  -حكر الشيخ طابا – بقرزال – السويسة – غزيلة – الريحانية – تلبيبة -
تلعباس رشقي  -كرم عصفور  -مزرعة بيت غطاس  -جديدة الجومة – كفرحرة – التليل
– نورة – الكنيسة  -تلعباس غريب  -بيت الحاج.

السوريني انعكاس كبري عىل عمل املركز؟
□ بالطبع .جميعنا نعلم ان االعداد
الهائلة من الوافدين السوريني زادت عىل
نحو كبري ،غري مسبوق وغري متوقع ،اعداد
املعامالت املنجزة يف كل دوائر االمن العام
ومراكزه املنترشة عىل االرايض اللبنانية،
وبطبيعة الحال ضمن مركزنا القريب اىل
الحدود اللبنانية السورية .يف اختصار،
ميكن القول ان ما يقارب الـ 60اىل %70
من اجاميل عدد املعامالت التي ننجزها
يف املركز ،منذ سبع سنوات وحتى اليوم،
تعود اىل املواطنني السوريني .وكذلك حال
التوقيفات االمنية ،خاصة خالل السنوات
الثالث التي تلت بدء االحداث يف سوريا،
حيث اوقفنا خاللها عددا كبريا جدا
من الشبكات االرهابية وشبكات تزوير
املستندات وسواها .ما تجدر االشارة اليه،
انه حتى قبل بدء االحداث يف سوريا كان
هناك عرشات االف املواطنني السوريني
الذين يقيمون بشكل شبه دائم ضمن
نطاق محافظة عكار كونهم يعملون يف
القطاع الزراعي الذي يشكل احد اهم
قطاعاتها االقتصادية .منذ ما يقارب
الثالث سنوات ،عقب االجراءات االدارية
التي اتخذتها الحكومة اللبنانية بهدف
الحد من دخول السوريني اىل لبنان،
بدأت اعدادهم تنخفض تدريجا .حاليا
يوجد ما يقارب  150الف وافد سوري
ضمن نطاق عمل املركز .نحن ننسق مع
اتحادات البلديات والبلديات عىل صعيد
احصائهم بشكل دوري.
■ عىل الصعيد االمني ،هل متكنتم من
تحقيق اي انجازات؟
□ بالطبع .نجحنا يف تحقيق العديد من
االنجازات االمنية التي نذكر منها عىل
سبيل املثال:
• النجاح ،بالتعاون مع مكتب شؤون
املعلومات يف االمن العام ،بخاصة خالل
السنوات االوىل لبدء االحداث يف سوريا،
يف توقيف عرشات الشبكات االرهابية
املؤلفة يف معظمها من الوافدين السوريني
والتي كان العديد من افرادها
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يتحرضون لتنفيذ اعامل ارهابية
تطاول مدنيني ومراكز عسكرية ومعامل
دينية يف مختلف املناطق اللبنانية .كذلك
اوقفنا عددا كبريا من االفراد والشبكات
الضالعني يف جرائم تزوير مستندات
رسمية لبنانية وسورية ومن ثم بيعها اىل
وافدين سوريني يف مقابل مبالغ طائلة.
بعد التحقيق معهم يف ارشاف النيابات
العامة املختصة ،احلناهم اىل القضاء
املختص.
• توقيف عدد من االشخاص وشبكات
ينشط افرادها يف مجال جرائم االتجار
باملخدرات ،كانوا يستهدفون بشكل مركز
ومدروس جر املراهقني يف املدارس اىل
تلك االفة الخطرة بطرق خبيثة.
• توقيف اشخاص وشبكات منظمة
كانت تقوم باستغالل وتشغيل فتيات
من الجنسية السورية يف اعامل دعارة،
وذلك ضمن منازل منترشة ضمن غابات
واحراج استأجروها لهذه الغاية تحت
ستار عائالت وافدة من سوريا بهدف
ابعاد الشبهات عنهم.
• توقيف عدد من املطلوبني اىل القضاء
اللبناين مبوجب مذكرات عدلية ،الرتكابهم
افعاال جرمية مختلفة كالقتل ،الرسقة،
التزوير واستعامل مزور ،وغريها .طبعا،
تتخذ االجراءات القانونية تحت ارشاف
القضاء املختص يف حق كل الذين تم
توقيفهم.
• رفع نسبة الجهوزية االمنية عىل نحو
دائم عرب االبقاء عىل قسم من عسكريي
املركز يف جهوزية تامة ،ليل نهار ،للتحرك
الفوري عند وقوع اي حادث امني بهدف
ضبط االمن ومكافحة الجرائم.
تجدر االشارة اىل انه باستثناء تلك الجرائم
التي كان الضالعون فيها يف معظمهم من
الوافدين السوريني ،فان نسبة الجرائم يف
مجتمع محافظة عكار منخفضة عموما،
كون االهايل ال يزالون محافظني عىل
تربية اجيالهم الصاعدة عىل مبادئ املحبة
والتعاون ،وعىل القيم االخالقية واالنسانية
التي تساهم يف ابعاد االنسان تلقائيا عن
اي افعال دنيئة وغري مرشوعة.
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انتظار الدور.

اخذ البصامت.

جدول يبني عدد املعامالت املنجزة يف مركز امن عام حلبا االقليمي
الشهر
كانون الثاين
شباط
اذار
نيسان
ايار
حزيران
متوز
اب
ايلول
ترشين االول
ترشين الثاين
كانون االول
املجموع العام

عام 2016
3177
3067
3250
3317
3904
4006
3798
3715
2258
2488
2242
2442
37664

عام 2017
3046
2887
2778
2717
3005
3587
3354
3287
2669
3068
2701
3046
36145

عام 2018
3292
2748
3073
3278
2654
3191
3262
2805
2546
2822
2908
2873
35452
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نشاطات
في إطار التعاون الدائم بين األمن العام و الصليب االحمر:

دورة تدريبية حول املعايير الدولية لحقوق اإلنسان
نظمت املديرية العامة لالمن العام ،بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب
االحمر  ،ICRCدورة تدريبية حول املعايري الدولية للقانون الدويل لحقوق
االنسان يف مقر املركز الوطني للتدريب التابع للمديرية ،يف جديدة املنت
ضمن مبنى مركز امن عام املنت االقليمي ،امتدت خمسة ايام من 21
كانون الثاين  2019حتى  25منه .الدورة التي شارك فيها ضباط ورتباء
وعنارص من مختلف مكاتب ودوائر املديرية العامة لالمن العام ،تضمنت
محارضات مكثفة القاها كل من الخبري الفرنيس املندوب االقليمي للجنة
الدولية للصليب االحمر لدى اجهزة الرشطة واالمن دانيال اغوب ورئيس
املركز الوطني للتدريب يف االمن العام الرائد طارق الحلبي ،ومتحورت يف
مجملها حول عرض كل املعايري الدولية لحقوق االنسان املتصلة بشكل
مبارش او غري مبارش مبهامت وصالحيات كل من املديرية العامة لالمن العام
واللجنة الدولية للصليب االحمر  ،ICRCوطرق تطبيقها عمالنيا ،العقبات
التي تواجهها وكيفية معالجتها ضمن االطر القانونية الدولية واللبنانية.
ابرز تلك املواضيع:
ـ نشأة وتطور ومهامت وصالحيات اللجنة الدولية للصليب االحمر ،واطر
عالقتها وتعاونها وتنسيقها مع املنظامت املحلية للصليب االحمر والهالل
االحمر ،تواصلها مع الدول املضيفة واملؤسسات الحكومية وغري الحكومية،
السيام عىل صعد:
• نرش القانون الدويل االنساين.
• زيارة ارسى الحرب واملحتجزين.
• نقل الرسائل اىل اعضاء االرس ،ومل شمل االرس التي فرقتها النزاعات
املسلحة.
• توفري الوصول اىل خدمات الرعاية الصحية االساسية للجميع.
• دعم جمعيات الصليب االحمر والهالل االحمر الوطنية يف مجاالت
مهامتها الحقوقية  -االنسانية.

من الدورة التدريبية.

• محاولة ضامن حامية املدنيني غري املشاركني يف الحروب واالعامل
العدوانية.
• استجابة الحاجات امللحة الي انسان ،من طعام ومياه وسواها ،يكون يف
وضع صعب.
• اطر التعاون بني اللجنة الدولية للصليب االحمر واجهزة االمن والرشطة،
بخاصة عىل صعد انشطة قسم االحتجاز ،قسم ادارة الجثث ،قسم التدريب.
• املعايري الدولية التي يجب ان تحكم عمل اجهزة الرشطة واالمن ،السيام
يف ما يتعلق بـ :
• املبادئ الدولية التي تحكم تطبيق اجهزة االمن والرشطة املحلية
صالحياتها القانونية من دون املساس مببادئ حقوق االنسان.
• احرتام حقوق االنسان يف التوقيف والتحقيق.
• تطبيق حقوق االنسان يف التفتيش واملصادرة واالحتجاز.
• مراعاة حقوق االنسان عند االضطرار اىل استعامل القوة واالسلحة النارية،
ويف عمليات حفظ االمن والنظام ومكافحة االرهاب.
• نشأة وتطور ومهامت وصالحيات املديرية العامة لالمن العام ،اضافة اىل:
• التحديات والقيود القانونية والواقعية التي تعرتض عملها.
• تفاصيل واهمية مدونة قواعد السلوك الخاصة باملديرية العامة لالمن
العام ،التي انجزتها بالتعاون مع مكتب املفوض السامي لحقوق االنسان
يف املنظمة الدولية لالمم املتحدة ،اسوة باحدث وارقى املؤسسات
االمنية يف العامل.
• القانون الدويل االنساين وارتباطه بعمل اللجنة الدولية ،بخاصة:
• دور اللجنة الدولية للصليب االحمر يف اثناء النزاعات املسلحة
املحلية والدولية ،يف تبادل املحتجزين واالرسى ،يف دعم عمل االمم
املتحدة ومجلس االمن ومحكمة العدل الدولية ،ويف الحامية من
العنف الجنيس.
تجدر االشارة انه خالل مجمل املحارضات التي تخللتها الدورة ،كان تأكيد
من الخبري واملدرب دانيال اغوب عىل اهمية التعاون الوثيق والدائم بني
املديرية العامة لالمن العام واللجنة الدولية للصليب االحمر ،كام عىل
الدور الرائد الذي تلعبه املديرية عىل صعيد تعزيز حقوق االنسان يف
مجاالت عملها ،السيام لناحية استحداثها منذ ما يقارب الثالث سنوات
نظارة خاصة باملوقوفني موقتا ،تراعي ارقى املعايري الدولية لحقوق
االنسان ،وارشاكها منظامت وهيئات املجتمع املدين يف االرشاف عىل
رعايتهم .كام اعتامدها مدونة قواعد سلوك خاصة بعسكرييها ،وسواها
من االنجازات .كام كان تشديد من الرائد طارق الحلبي عىل اهمية
الدور االنساين الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب االحمر ICRC
عىل الصعيدين العاملي واملحيل ،منوها بالتعاون الوثيق والدائم بينها
وبني املديرية العامة لالمن العام.
يف ختام الدورة كان توزيع للشهادات عىل الضباط والرتباء والعنارص الذين
تابعوا الدورة.

دورة تزلج عسكري في إشراف إيطالي

الضباط والعسكريون املشاركون يف الدورة.

العقيد فوزي شمعون يسلم درعا تقديرية اىل رئيس الفريق االيطايل.

اختتمت دورة التزلج العسكري مستوى اول التي نظمها الجيش اللبناين
يف "مدرسة التزلج يف االرز" ،يف ثكنة يوسف رحمة ،شارك فيها  21ضابطا
وعسكريا من الجيش اللبناين واالمن العام ويف ارشاف فريق إيطايل ضم
ضابطا و 3عسكريني.
تخلل الدورة ،التي خضع يف ختامها املشاركون اىل اختبارات عملية اضافة
اىل التزلج عىل الثلج ،تقنيات التزلج عىل الجبال يف املزالج صعودا ونزوال،
وكيفية العثور عىل مفقودين يف اثناء االنهيارات الثلجية ،وكيفية املبيت يف
الثلج ،والتعرف عىل نوعية الثلج وآلية تجنب املخاطر خالل التزلج عىل
املنحدرات الوعرة.
واكد الرائد جورج موىس الذي ترأس فريق االمن العام املشارك يف الدورة
والذي ضم كال من املفتش ثاين رشبل الحاج واملفتش ثاين رائد ايب رميا

واملفتش ثاين جاد عامر واملفتش ثاين جو ضو واملفتش ثالث منصور
رومانوس ،عىل اهمية الدورة "ترفع من ثقة العسكري ومن قدرته عىل
التعامل مع العوامل الطبيعية يف الثلج وخالل العواصف الثلجية".
وكشف ان املشاركني يف الدورة تعلموا كيفية التعامل مع الثلج يف مختلف
الظروف املناخية ،وطريقة التعرف عىل نوعيته ،وآلية االنتباه من االنهيارات
الثلجية واملسالك التي ميكن اتباعها لتجنب املخاطر.
ومن املقرر ان تيل الدورة مستوى اول دورات اخرى من مستويات متقدمة.
حرض حفل توزيع الشهادات عىل املشاركني قائد مدرسة التزلج عىل الثلج
العميد محمد الفوال والعقيد فوزي شمعون من االمن العام وضباط من
الكتيبة االيطالية ضمن قوات حفظ السالم التابعة لالمم املتحدة "يونيفيل"
العاملة يف الجنوب .وسلم العقيد شمعون الفريق االيطايل درعا تقديرية.

مركز أمن عام مرفأ طرابلس
يك ّرم ستة عناصر أحيلوا على التقاعد

اقيم يف مركز امن عام مرفأ طرابلس احتفال تكرميي لستة مؤهلني يف االمن
العام احيلوا عىل التقاعد هم :عاطف مرتي ،موىس درويش ،رميون دريبي،
دونالد مطانيوس ،بدوي سابا ،ميشال البطي.
يف بداية الحفل رحب الرائد اييل عيىس باملحتفى بهم ،ومتنى لهم حياة
تقاعدية ملؤها الصحة والسعادة .بعدما نوه بخدمتهم املسلكية الناجحة،
"عبوا عنه من اخالص وتفان يف اثناء تأدية املهامت التي اوكلت
لفت اىل ما ّ
اليهم يف خدمة املؤسسة والوطن" .وقال" :منيض يف مراكزنا احىل ايام العمر
بسنواته ،وهي تفوق الفرتة التي نقضيها مع عائالتنا" .وختم الرائد عيىس:
"حفل التكريم قد ال يكون كافيا لتقدير الجهود التي بذلت ،لكن هدفه
السامي ارصار املؤسسة عىل االحتفاظ بجسور التواصل بيننا وبني املتقاعدين
بناء عىل توجيهات املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي يؤكد
دامئا عىل متتني اوارص العالقة بني العسكريني املتقاعدين ومؤسستهم".

العسكريون املتقاعدون املحتفى بهم.
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غاصب مختار

دورة تدريبية لجمعية اإلرشاد واإلصالح حول التعامل مع السجناء

بعدد اكرب وبعقد دورات خاصة بالعسكريني.
لكن عدد املشاركني كان مرتفعا ونحن نفضل ان
يكون اقل الن الدورة تتضمن نقاشات واسئلة
وحوارات ،وهي ليست مجرد محارضات .نحن
نفضل دمج العسكريني باملدنيني الن ذلك
يحقق اهدافا كثرية ،منها كرس الصورة املسبقة
بأن العسكري ظامل وان السجني مظلوم ،بينام
تتضح الصورة وطبيعة العمل واجواؤه من
خالل االختالط ،والعكس صحيح بالنسبة اىل
املدين املشارك .هذا التفاعل يجعل كل طرف
يتفهم االخر والسيام مع الزيارات امليدانية
للسجن .هذه الدورات هي الوحيدة التي يقوم
بها املجتمع املدين او الهيئات االهلية وتدمج
العسكري باملدين ،الن الدورات كانت تقوم بها
عادة االجهزة االمنية لعنارصها.

محيو :التعاون ضروري بني األجهزة األمنية والهيئات األهلية
تتعدد السيناريوهات التي تجري ربطا ملزما بني االمن والسياسة واالقتصاد .لكن التجارب تختلف بني دولة واخرى ،فتنتفي
الحاجة يف بعضها اىل هذا التالزم ،وتجرب اخرى عىل الجمع يف ما بينها .يف حال البحث عن تطبيق هذه النظرية يف لبنان،
ميكن الحديث عن التجربتني معا وفق الظروف التي عاشتها يف محطات مختلفة

انجزت جمعية االرشاد واالصالح الخريية
االسالمية بني كانون االول وكانون الثاين املاضيني،
دورة تدريبية لعنارص من املديرية العامة لالمن
العام واخرى من قوى االمن الداخيل وبعض
املدنيني من الهيئات االهلية ،تتعلق بكيفية
التعامل مع السجناء .وشملت كل النواحي
القانونية والحقوقية واالجرائية للعنرص االمني
والسجني ،وتركت انطباعات ونتائج ايجابية لدى
الطرفني
بادرت جمعية االرشاد واالصالح الخريية االسالمية
اىل االتصال باملديرية العامة لالمن العام ،الرشاكها
يف هذا النشاط بعد ثالث دورات مامثلة مل تشمل
االجهزة االمنية .التجاوب كان رسيعا وحاسام من
املديرية نظرا اىل اهمية املواضيع والتدريبات
واملحارضات والعمل امليداين الذي اشتملت عليه
الدورة ،وما ميكن ان يرتكه مستقبال عىل عملها
يف هذا املجال ،بفعل اهتاممها اساسا بحقوق
السجني وتوفري كل الظروف االنسانية له خالل
فرتة احتجازه.
تنشط الجمعية يف العمل االجتامعي العام
منذ تأسيسها قبل  35سنة ،وهي تعمل من
خالل اربعة عناوين هي :االرشاد والتوعية،
العمل الخريي واالغايث ،العمل الرتبوي ،العمل
االجتامعي .تهدف نشاطاتها اىل زرع فكرة
الشعور باملواطنة الصحيحة والتوعية عىل
الحقوق ،والعمل املؤسيس للخروج من العفوية
اىل التنظيم ،اضافة اىل تكريس الفكر الوسطي
الديني ،والتوعية عىل الحقوق والواجبات،
ومكافحة االفات االجتامعية السيام االدمان
عىل املخدرات ،اضافة اىل العمل الصحي عرب
بعض املستوصفات التابعة لها ،والتنمية االرسية
والعمل الكشفي والشبايب الهادف اىل جمع
الناس عىل فكرة االميان واالصالح يف املجتمع.
كذلك املساعدة يف املجال الرتبوي عرب دعم
التالمذة ،وتأهيل اصحاب الصعوبات التعليمية

منهم ،والتدريب املهني والتقني وتنمية القدرات
للفتيان والشباب ،واخريا تقديم الطعام اىل
مجموعات من النازحني السوريني.
يضاف اىل كل هذا العمل عىل موضوع السجون،
متابعة السجناء االحداث ومتكينهم من مبارشة
حياة جديدة سليمة ،وكان هذا املوضوع هو
محور لقاء "االمن العام" مع رئيس الجمعية
جامل محيو ،وساعدته يف الرشح رئيسة دائرة
العمل االجتامعي يف الجمعية رندة صقر التي
تابعت اعامل الدورة تدريبا وارشافا وقامت
كذلك بزيارات ميدانية.
■ ما هي اهمية دورة التدريب وفوائدها عىل
التعامل مع السجناء وماذا تضمنت من مواد؟
□ قررنا التعاون مع مؤسسات الدولة االمنية
لنحقق اهدافنا ونفيد املؤسسة املعنية
واملجتمع ،كمدخل يخترص الطريق علينا لتوفري
الخدمة ملستحقيها ومنهم السجناء .ولهذا
اجرينا االتصاالت مع املدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم واملدير العام لقوى االمن
الداخيل اللواء عامد عثامن ،ووجدنا لديهام كل
الرتحيب واالبواب املفتوحة واالستعداد للتعاون
املثمر .عىل اية حال ،نحن نشكرهام عىل تقبل
الحراك املدين وفتح االبواب للتعاون معهام،
وهذه باتت ميزة يف قادة االجهزة االمنية .هذه
الدورة هي الرابعة التي تنظمها الجمعية ،لكنها
االوىل التي يشارك فيها عسكريون من االمن
العام واالمن الداخيل ،ومن ابرز نتائجها التعاون
بني االجهزة االمنية والهيئات االهلية يف املجتمع
املدين واملؤسسات االكادميية مثل جامعة بريوت
العربية التي اشرتكت يف برنامج الدورة عرب كلية
الحقوق فيها .شارك يف الدورة التي استمرت
ستة اسابيع 45 ،متدربا من العسكريني بينهم 5
من االمن العام و 15من االمن الداخيل ،وشارك
من املدنيني محامون واعالميون واختصاصيون

اجتامعيون وطالب حقوق ،وتخللتها محارضات
من متخصصني وخرباء وتضمنت زيارات ميدانية
للسجون .الهدف من الدورة تدريب العاملني
يف السجون عىل التعامل مع السجناء نفسيا
واجتامعيا والعمل عىل تعريفهم عىل حقوقهم
وكيفية التفاوض معهم والتعامل مع القوانني
التي ترعى اوضاعهم ،وتعريف السجناء عىل
حقوقهم وواجباتهم ايضا .وقد تخللتها ورش عمل
داخل السجون وزيارات ميدانية .ويبقى اهم ما
يف الدورة ،حصول التواصل املبارش بني العنرص
االمني والعاملني يف السجون وبني السجني ،حتى
ال يحصل تعارض او خصومة بينهم ،ولكرس
الفكرة النمطية املسبقة عند العنرص االمني تجاه
السجني والفكرة النمطية املسبقة عنده تجاه
العنرص االمني ،ولفهم حقوقه وكيفية التعامل
معه .وكانت النتيجة واضحة واساسية من هذه
الدورة ،السيام انه شارك فيها اختصاصيون يف
الحقوق وعلوم االجتامع والتمريض من املهتمني
بالعمل يف السجون .وقد ملسنا من خالل
الزيارات للسجن التغيري الحاصل يف طريقة
التعامل ،ويف رد فعل السجناء انفسهم ،حتى
انهم باتوا يطرحون مشاريع وافكارا للتطوير،
ويطلبون ان تكون الدورات يف السجن مبارشة،
وهذا دليل اقتناع وليس ملجرد الحاجة اليها.
■ هل حققت الدورة النتائج املرجوة منها وما
مدى تجاوب املشاركني فيها؟
□ النتائج كانت ممتازة جدا .حتى انه يف
االحتفال الختامي للدورة كان هناك تفاعل من
جامعة بريوت العربية ،حيث اكد عميد كلية
الحقوق فيها انه ملس الجدية يف العمل واهمية
املواضيع التي طرحت .لقد ملسنا االشادة بالنتائج
من خالل رد فعل املسؤولني يف االمن العام وقوى
االمن الداخيل ،عدا عن ان تفاعل املشاركني يف
الدورة كان واضحا جدا .وال شك يف انها كانت

رئيس جمعية االرشاد واالصالح الخريية جامل محيو.

مفيدة للعنارص االمنيني ،علام ان لديهم خربتهم
وطريقة عملهم .نحن مل نبدأ معهم من الصفر،
بل كان هدفنا تطوير عملهم ،وقدمنا اضافات
كبرية عىل املعلومات املوجودة لديهم بخاصة
من الناحية العملية عرب الزيارات امليدانية لسجن
رومية ،ما زاد لديهم الوعي والقدرات االضافية
كام لدى السجناء .والزيارة امليدانية مهمة
للسجن الن املتدربني يلتقون السجناء ويدخلون
اىل غرفهم واىل املطبخ واملكتبة ،ويشاهدون بأم
العني كيف يعيشون ويستمعون منهم اىل كل

من اعامل الدورة التدريبية.

االمور التي تهمهم وما هي معاناتهم ومشكالتهم
والبحث عن سبل حلها .وليك ال تكون الدورة
نظرية فقط ،هناك دامئا مرشوع يف نهاية كل
دورة نقدمه للسجن وللسجناء ،علام انه يف العام
املايض قدمنا مكتبة عامة تهدف اىل تنمية الوعي
لديهم.
■ لوحظ ان عدد العسكريني قليل نسبة اىل عدد
املشاركني؟
□ حددنا هذا العدد بينام االجهزة االمنية تطالب

■ هل من توجه خاص بالنسبة اىل املسجونني
االحداث؟
□ اجرينا دورة تدريب مهني يف سجن االحداث
اخريا عىل مهنة السنكرية والرسم ،وقدمنا
مكتبة ملبنى السجناء يف سجن رومية تتضمن
كتبا تهدف اىل حض السجناء عىل املطالعة
وتوعيتهم عىل االمور الحياتية وتجارب االخرين
ورفع شأنهم وتطوير ثقافتهم ،عدا عن تنظيم
محارضات مبارشة داخل السجن من متخصصني
يف هذا امليدان.
■ هل من مشاريع تعاون اخرى مع املديرية
العامة لالمن العام؟
□ هناك تحضري لدورة يف اصول التحقيق ومن
ضمنها مناهضة التعذيب يف حال حصوله،
ولدورة توعوية تثقيفية اخرى مع االمن العام
لالمهات املتزوجات من غري لبناين لتمكينهن من
معرفة واجباتهن يف حال اردن تقديم مستندات
او طلبات معينة للزيارة او االقامة او سواها
لدى دوائر االمن العام .وكان املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم متجاوبا جدا مع هذا
املوضوع ،خصوصا وانه يوفر عىل املواطن وعىل
ويرسع انجاز
مكاتب االمن العام الوقت والجهدّ ،
املعامالت .يف هذا الصدد ،يحسب لالمن العام
انه تقدم كثريا يف مجال ترتيب انهاء املعامالت
وترسيعها بعد وضع نظام حديث ومتطور ادى
اىل تحسن الخدمة.
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إحصاءات الشهر
الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من  2019/01/15لغاية 2019/02/15

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

لبناني
اثيوبي
اردني
افريقي
اميركي
اوكرانيا
ايران
باكستاني
بنغالدش
بيالروسية
تركي
تشادي
توغولي
تونسي
جزائر
دومينيكان
روسي

104
266
3
1
1

ساحل العاج
سنغال
سوداني
سوري
سويدي
سيراليون
سري النكي
صومالي
عراقي
عرب رحل
غامبي
غاني
فلسطيني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني دون اوراق
فلسطيني الجىء
فنزويلي

1
1
84
573
1
1
27
1
17

فيليبيني
قبرص
قيد الدرس
كاميرون
كيني
مدغشقر
مصري
مكتوم القيد
مكتوم القيد  /سوري
ملغاشية
مولدافية
نروجي
نيبالي
نيجيري
هندي
يمني
المجموع

28
1
3
4
2
2
94
16
1
1
1
1
1
1
29
2
1593

1
2
2
204
1
2
1
2
1
2
2
3

3
1
2
1
12
5
77
1

جدول بديل عن الجدول الذي ورد يف العدد املايض رقم /65شباط 2019
الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من  2018/12/15لغاية 2019/01/15

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

لبناني
اثيوبي
اريتري
اردني
اميركي
اوزباكستانية
اوكرانيا
ايران
باكستاني
بنغالدش
تركي
توغولي
تونس

99
235
2
1
1
2
2
3
5
116
3
2
1

جزائر
سوداني
سوري
سري النكي
عراقي
غاني
فلسطيني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني  -اردني
فلسطيني من دون اوراق
فلسطيني الجىء
فلسطيني اميركي
فلسطيني اميركي

4
30
425
15
14
2
1
19
1
3
64
1
1

فيتنامية
فيليبيني
قرقزية
قيد الدرس
كيني
مدغشقر
مصري
مكتوم القيد
مولدافية
نيجيري
هندي
يمني
المجموع

1
35
1
1
3
1
90
10
1
2
14
1
1212

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من  2019/01/15لغاية 2019/02/15

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

لبناني
اثيوبي
اردني
اميركي
اوكرانيا
ايران
باكستاني
بنغالدش
بيالروسية
تركي
تشادي
توغولي
تونسي
جزائر
دومينيكان
روسي

109

ساحل العاج
سوداني
سوري
سويدي
سيراليون
سري النكي
صومالي
عراقي
عرب رحل
غامبي
غاني
فلسطيني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني دون اوراق
فلسطيني الجىء
فنزويلي

1

فيليبيني
قبرص
قيد الدرس
كاميرون
كيني
مدغشقر
مصري
مكتوم القيد
مكتوم القيد  /سوري
ملغاشية
مولدافية
نيبالي
هندي
يمني
المجموع

35

302
3
1
1
2
3
131
1
2
1
2
1
1
1
1

32
569
1
1
29
1
12
2
1
3
1
11
3
79
1

1
3
5
2
1
90
16
1
1
1
1
28
1
1495

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب
اعتبارا من  2019/01/15لغاية  2019/02/15ضمنا
حركة تنقل لبنانيون عرب
220631 217445
دخول
225771 228408
مغادرة
446402 445853
املجموع

اجانب املجموع
513378 75302
533946 79767
1047324 155069

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب
بني  2019/01/16و2019/02/15

الدولة

العدد

الدولة

العدد

الجزائر

9

سوريا

5

السودان
االردن

16
4

فلسطينية

1

مصر

354

تونس

2

المجموع

391

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من  2019/01/16لغاية 2019/02/15
الدولة
اثيوبيا
اذربيجان
ارمينيا
االرجنتين
البرازيل
السنغال
السويد
المانيا
المكسيك
النمسا
الهند
الواليات المتحدة االميركية
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوزباكستان
اوكرانيا
ايرلندا
باكستان
برتغال
بريطانيا
بلغاريا

العدد

7
1
4
1
1
13
1
7
9
2
136
13
1
1
1
17
136
2
2
5
10
1

الدولة
بنغالدش
بنين
بوركينا فاسو
بوسنة
بولونيا
بيرو
بيالروسيا
تادسكا
تركيا
توغو
جزر الملغاش
دومينيك
روسيا
رومانيا
زامبيا
زيمبابواي
سويسرا
سيراليون
سري النكا
صربيا
غامبيا
غانا

العدد

607
69
13
1
1
1
47
50
1
67
2
6
53
1
2
1
3
71
72
56
19
951

الدولة
غينيا بيساو
فرنسا
فنزويال
فيليبين
كازاخستان
كاميرون
كاناري
كركستان
كندا
كوريا الجنوبية
كولومبيا
كينيا
ليتوانيا
مالطا
مالي
مولدوف
نيبال
نيجيريا
نيوزيلندا
هنغاريا
هولندا
المجموع

العدد

28
8
4
553
23
69
15
11
1
1
8
188
1
1
3
17
12
183
1
3
4
3599

71

72

عدد  - 66آذار 2019

عدد  - 66آذار 2019

ّ
المزورة
الوثائق

مفصل بالوثائق املز ّورة املضبوطة يف الدوائر واملراكز الحدودية :كانون الثاين 2019
جدول اجاميل ّ
عام

سوريا
العراق
تركيا
املانيا
فرنسا
الجزائر
السويد
بلجيكا
اليونان
غانا
السعودية

جوازات

9
10
5
1
2

اقامات

7
2
2

كونغو
هولندا
بريو

لبنان
اسبانيا
ايران
المجموع

8
7
3

7

4
2

2

1

1

1

1
1
1
31

9

2

ايطاليا
نيجرييا

تأشريات

اختام

هويات

مختلف

1
11

25

15

0

7

رسامن بيانيان بالوثائق املز ّورة بحسب جنسية حاملها ونوعها:
الدوائر واملراكز الحدودية :كانون الثاين 2019
نسب الوثائق املزورة بحسب الجنسيات:
كانون الثاين 2019
عدد الوثائق املز ّورة املضبوطة ونوعها :كانون الثاين 2019

املجموع

24
17
12
7
5
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
89

رسم بياين بعدد الوثائق املز ّورة
تبعاً للجنسية السورية وفقاً لنوع
الوثائق املزورة
الدوائر واملراكز الحدودية
كانون الثاين 2019

عدد الوثائق السورية املز ّورة بحسب النوع واملركز الحدودي :كانون الثاين 2019

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

عدد املسافرين مقابل عدد حاميل وثائق مز ّورة :كانون الثاين 2019

الدوائر واملراكز الحدودية
كانون الثاين 2019

املركز
م.البقيعة
م.العبودية
م.العريضة
م .القاع
م.املصنع
د.املطار
مرفأ بريوت
مرفأ طرابلس
مجموع

عدد املسافرين
20108
85048
77079
15507
303910
605874
821
1044
1109391

حاملو وثائق مز ّورة
0
0
0
0
15
52
3
0
70

نسبة حاميل الوثائق املز ّورة
0
0
0
0
4.9/100000
8.5/100000
365/100000
0
6.3/100000
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المدير العام السابق لالمن العام
العميد الركن المتقاعد

السفير انطوان دحداح

www.arabic-grammar.com
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صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

املاريشال جقمق فوزي
تغي مجراه يف
يف التاريخ حوادث كربى ّ
املعارك الحاسمة او التحوالت الحضارية
والجغرافية كام يف ايامنا .من هذه
التحوالت ،احيانا ،اجتزاء مقاطعات
وضمها قرسا اىل بالد
من بالد ما
ّ
مجاورة ،ثم تعود هذه املقاطعات اىل
االصل ،كاملقاطعتني الفرنسيتني االلزاس
واللورين اللتني استولت عليهام املانيا
يف عام  1870ثم اعيدتا اىل فرنسا سنة
 .1918من هذا القبيل نهر الفرات الذي
يبلغ طوله  2800كلم وينبع يف تركيا
ويشق شامل سوريا ومنها اىل العراق
حيث يلتقي مع نهر دجلة ،ليص ّبا معا
يف الخليج .وقد تس َّبب تقاسم مياه
هذا النهر يف خالفات عدة بني سوريا

املعلم بطرس البستاين.

وتركيا والعراق ،آخرها كان قرار تركيا
حجز هذه املياه مدة شهر كامل ابتداء
من  3كانون الثاين  1990مللء خزان
سد اتاتورك العمالق الذي انتهت من
بنائه .هذه الحوادث هي مبعث اهتامم
املؤرخني ،يد ّونونها ويسرتسلون يف
اسبابها ونتائجها.
اآلن ماذا عن سنجق االسكندرونة؟
جاء يف املجلد الثالث من "دائرة
املعارف" لبطرس البستاين" :االسكندرونة
فرضة من فروض تركيا ـ آسيا عىل ساحل
بحر الروم .يف قضاء بيالن من والية
حلب ،موقعها عىل الجانب الرشقي من
جون باسمها ،وتبعد  12مي ًال عن حلب
اىل الجهة الغربية .وهي فرضة لحلب
وانطاكية الواقعة بني النهرين والجزيرة
والعراق .بنى االسكندرونة اسكندر ذو
القرنني تذكارا النتصاره عىل داريوس يف
العام  333قبل امليالد .لها ذكر يف تاريخ
الحروب ،فان تنكرد استوىل عليها سنة
 ،1097ويف سنة  1831انترصت العساكر
املرصية عىل عساكر الدولة العثامنية".
ُيفهم من هذا النص ان االسكندرونة من
قضاء بيالن من والية حلب السورية،
وهي اليوم من االرايض الرتكية .فكيف؟
ننقل عن الرائد جوزف نعمة اآليت:
"يف اواخر الثالثينات عام  ،1938كام
اذكر ،تج ّهم الجو السيايس ما بني الدول
املتحالفة وبني املانيا وبعض الدول
االوروبية الرشقية ومنها تركيا .عندما
شعرت الدول املتحالفة بأن الحرب
العاملية الثانية باتت وشيكة اخذت
تعدّ العدة لها ،ومنها استاملة تركيا اىل
بقائها حيادية اذا نشبت هذه الحرب.

استفتاء سكان السنجق هل يودون
البقاء جزءا من سوريا او االلتحاق برتكيا،
فكان جواب غالبية السكان ضد االلتحاق
برتكيا .مع ذلك مالت السياسات الدولية
اىل ارضاء تركيا ،فبقي السنجق اوال
مستقال تحت النفوذ الرتيك متخذا
اسم "هاتاي" ،ثم ُألحق نهائيا برتكيا
يف  30حزيران  ،1939فحزنت سوريا
لخسارتها احدى اغنى مناطقها واكتفت
باالحتجاجات والتظاهرات".

كانت اتصاالت متبادلة ،واوفدت تركيا
اىل بريوت احد ضباطها الكبار يف شأن
عقد معاهدة بينها وبني املفوض السامي
الفرنيس يف بريوت باسمي دولتيهام لهذا
الغرض .مىض القومندان بيكار ،معاون
مفتش الدرك العام الكولونيل بوافان،
اىل طرابلس ملالقاة هذا الضابط اآليت
اليها بالقطار ،وكنت مرافقا للقومندان
بيكار وسكرتريا وترجامنا .عند وصول
ترجل منه الضابط
القطار اىل املحطة ّ
الرتيك بلباسه العسكري مع مرافقني له
وتوجه يف سيارة خاصة اىل بريوت ،وتبعه
القومندان بيكار وانا معه.
يف الطريق سألته :ما اسم هذا الضابط،
وما سبب مجيئه اىل بريوت؟.
رس ايل قائال :انه املارشال جقمق فوزي،
فأَ ّ
القائد العام للجيش الرتيك الكاميل ،وهو
آت يف صدد عقد معاهدة مع املفوض
السامي باس َمي دولتيهام لتبقى تركيا
حيادية عند نشوب الحرب كام يشاع".
نقرأ يف كتاب عنوانه "خمسون سنة من
تحديث سوريا ولبنان" باللغة االنكليزية
ملؤلفه جورج حداد ،استاذ التاريخ
الرشقي يف الجامعة السورية269 ،
صفحة مع الفهارس وملحقاتها ،و114
رس ً
ام وصورة ملشاهد وآثار ،ورسوم حكام
وغريهاُ ،طبع سنة  1950يف "دار الحياة"
يف بريوت ،ما ترجمته:
"بينام كانت سوريا يف طريقها اىل
االستقالل (معاهدة  1936التي مل تو ّقع
بينها وبني فرنسا) اثارت تركيا قضية
سنجق االسكندرونة ،وافاد مندوبها يف
جامعة االمم ان بالده ال تنوي توقيع
املعاهدة ما مل ُت َحل قضية السنجق.
طلبت جامعة االمم لجنة دولية لرتعى

 :1936توقيع املعاهدة الفرنسية  -اللبنانية .من اليسار اىل اليمني :الشيخ بشارة الخوري ،جاك مرييه امني الرس العام
للمفوضية العليا ،االمري خالد شهاب رئيس مجلس النواب ،الكونت دو ماتيل املفوض السامي لفرنسا يف سوريا ولبنان،
الرئيس اميل اده رئيس الدولة ،جورج حيمري واقفا ما بني اده وايوب تابت.

الرائد جوزف نعمه ،يف بزة الرتجمة.

القومندان جورج بيكار رئيس الرشطة اللبنانية.

َمن هو املارشال جقمق؟
جاء يف كتاب عنوانه "مصطفى كامل
او موت امرباطورية" ،باللغة الفرنسية
ملؤلفه بنوا ميشان ،الصادر سنة 1954
يف منشورات ألبان ميشال ـ فرنسا ،ما
ترجمته بايجاز (الصفحة :)174
"يف الحرب العاملية االوىل اشتد الخالف
ما بني مصطفى كامل والجرنال االملاين
فلكنهاين يف صدد درس بعض الخطط
الحربية وتنفيذها ،فغضب مصطفى
كامل وقدّ م استقالته من قيادة الجيش
السابع ،فارتاع الجرنال االملاين وارسع
اىل منعه .وجاء يف مذكرات الكابينت
فرانر فون بابن ،من اركان حرب الجرنال
االملاين ،الذي اصبح من بعد مستشاراً
للرايش ،انه ارسل هو اىل مصطفى كامل
يناشده الرجوع عن استقالته ،فلم يفلح
برغم الحاحه عليه ،مام سبب استدعاء
مصطفى اىل العاصمة واستبداله بالجرنال
فوزي باشا عىل رأس الجيش السابع .هذا
الجرنال كان صديقا ومرافقا ملصطفى
كامل ،واصبح من بعد قائدا عاما
للجيش الرتيك الكاميل باسمه :املارشال
فوزي جقمق ،وقد ُأوفد اىل بريوت
للغاية التي ذكرتها .هكذا نشبت الحرب
سنة  1939وتركيا عىل الحيادُ ،
وغلبت
املانيا وحلفاؤها ،وربحت تركيا سنجق
االسكندرونة ملوقفها املحايد".
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بأقالمهم

بقلم
سعيد غرّيب

*

الدولة...
يف العام  ،1958انتهت الثورة والثورة املضادة بشعارين للرئيس
صائب سالم" :ال غالب وال مغلوب ،ولبنان واحد ال لبنانان" .قىض
اتفاق الخيمة بني الرئيسني فؤاد شهاب وجامل عبد النارص بأن
يدير لبنان شؤونه الداخلية من دون تدخل خارجي.
حزمت الحكومة الرباعية امرها ،وبدأ العمل الستعادة الدولة
هيبتها تدريجا .انطلقت ورشة بناء املؤسسات واالجهزة الرقابية،
واستبدل رشطي السري مسدسه االمريي بآخر من الخشب (طيل
باالسود) ألن املعدين يشكل ثقال عىل خرصه.
لعل هذه الواقعة خري دليل عىل هيبة الدولة عندما تحزم امرها :يف
العام  ،1959كان الرشطي يف رسية سري بريوت ،عز الدين حمدان،
ينظم السري عند تقاطع الروكيس  -املرتوبول يف وسط العاصمة.
استوقفته سيارة البويك السوداء الخاصة باملدير العام لقوى االمن
الداخيل نور الدين الرفاعي ،مركونة عكس السري ،فلم يرتدد لحظة
بتحرير محرض ضبط ولصقه عىل زجاج سيارة املدير العام الذي
عرف بانضباطه ودهائه ورصامته .وقف الرفاعي مشدوها امام
املحرض .سأل عن الرشطي الذي طلب منه الحضور فورا اىل مكتب
املدير العام حيث كانت تنتظره مكاتيب ثالثة :تهنئة ،تنويه،
مكافأة مالية قدرها مئتا لرية لبنانية .لكن الرشطي حمدان اخطأ
بعد فرتة ،وعاقبه الرفاعي نفسه ،عندما ضبطه وهو ينظم السري
واقفا يف ظل شجرة مستفيدا من فيئها ،عىل طريق النهر  -بريوت.
بعد ستني سنة ،تبدو الفرصة متاحة مع بداية عهد جديد وحكم
جديد ،وارادة جديدة ،مع عدم اغفال حقائق مرة متثلت يف تفويت
لبنان عرشات الفرص عىل مدى عرشات السنني ،تارة باالفتقار اىل
الذكاء ،وطورا بسبب الفائض يف الذكاء الهدام.
بعد ستني سنة ،هل يستطيع عز الدين حمدان آخر تحرير محرض
ضبط مبديره او بوزير او نائب او اي مسؤول آخر؟ هل ميكن ان
يد ّرس يف معاهد االمن رشطي ميثل ظاهرة اسمه ابووجيه كان
الناس ينتظرونه عىل ارصفة تقاطع بشارة الخوري -السوديكو -

ضيف العدد

بقلم
د .ناجي صفير

*

ماذا بعد التأليف اقتصاديًا؟
البسطة ملشاهدته كيف كان ينظم السري بحركات يديه ورجليه
وحواسه كلها؟
هل ميكن ان يفرج عن املناطق واالحياء والشوارع املقفلة لدواع
امنية ،واملمنوع الدخول اليها ،ألن ساكنيها من كبار القوم ،ويحذو
الجميع حذو وزيرة الداخلية ريا الحسن؟
هل ميكن ان يفرج عن اعادة سري وسائل النقل املشرتك من ترامواي
وقطار وباص؟
هل ميكن ان تفرش طرقات لبنان بالزفت بعد غياب طويل؟
هل ميكن ان نعيش يف بلد نقي يف بيئته وخال من الفساد ،وغني
بطاقات شبابه؟
هل ميكن ان نرى اعالما حضاريا متخصصا بثقافة السالم ال الهدم؟
الواقع يقول ان لبنان يقف اليوم امام املفرتق بني ان يكون او ال
يكون .بني ان يبقى موحدا او يزول ،بني ان يعود موطن الحرية
والدميوقراطية واالنفتاح او يفقد مربر وجوده ،بني ان يصون هويته
ومعها دوره ورسالته او يفقد كل هوية ويفقد معها طموحه اىل
مكان كريم تحت الشمس.
اذا كنا عاجزين عن ايجاد حل لخالفاتنا الداخلية ،يف مرحلة يكتب
فيها مصرينا الجيال واجيال ،فكيف نكون شعبا يستحق الحياة؟
اليوم جاء فرج ما ،وال نريد ،نحن الشعب املتعب ،العودة اىل طرح
االشكاليات الداخلية اململة واملتعبة ،والقول ان نظامنا اعطى الدليل
تلو الدليل عىل عجزه عن اداء الدور الطبيعي الذي يؤديه عادة اي
نظام دميوقراطي ،اي دور صامم االمان .يف دميوقراطيات العامل االكرث
اصالة ،كلام نشأت مشكلة ،كانت معالجتها تأيت بالطرق الدميوقراطية،
من خالل املؤسسات الدستورية ،قبل ان تتطور املشكلة اىل ازمة
مستعصية او محنة عاتية تتحرك آليات النظام لحسمها.
ال نريد اكرث من ذلك.
* صحايف

يف بلد الالمنطق والالمسؤولية ،ميكن ان تولد حكومة بقدرة قادر ،و
من دون رشح اسباب التأليف كام اسباب التأخري ،ومن دون محاسبة
اي كان عن التأخري والرضر الذي نتج عنه يف بلد يرزح تحت عجز يف
املوازنة يقارب  ،%157ودين عام يقال انه  85مليار دوالر ،بينام يف
الحقيقة انه يفوق  100مليار.
ال شك يف ان والدة الحكومة عامل ايجايب يف ذاته ،بغض النظر عن
تقييم الرتكيبة الحكومية .والدة الحكومة وان اتت قيرصية ،اضفت
جوا من االيجابية ما ادى اىل ارتفاع اسهم سوليدير "أ" و"ب" بنسبة
 %4.5و ،%2.7واىل ارتفاع يف السندات بنسبة  10%بعدما وصلت اىل
 75.568بحسب بيانات .Tradeweb
لكن عىل الحكومة ان تفهم ان صدمة التشكيل مداها قصري،
وسيزول ضمن فرتة  30اىل  60يوما ،اذ مل تقم الحكومة بخطوات
جدية ملعالجة امللفات الطارئة.
باالنتقال اىل الخطوات الواجب اتباعها:
اوال ـ عدم الرهان عىل مؤمتر سيدر لحل رسيع لالزمة االقتصادية،
ألنه اعطي حجام اكرب مام يستأهل .فعليا سيدر يقتطع  4مليارات
من اصل  11مليارا للنازحني السوريني ما يبقي  7مليارات للمشاريع
اللبنانية .وهذا املبلغ يرصف عىل  7سنوات ،وليس لدى لبنان
رفاهية االنتظار .كام ان املشاريع املمولة من سيدر غالبيتها بنى
تحتية ومدارس ومستشفيات وطرقات ونفايات (وليس من يجادل
يف الرضورة امللحة لحصول هذه املشاريع) ،وبالتايل سينحرص مفعول
الضخ املايل ( )money injectionعىل فئة محدودة ومحظوظة من
الرشكات القادرة عىل تنفيذ مثل هذه املشاريع .اما اليد العاملة،
فستكون يف الغالب اجنبية .حتى املواد واللوازم املطلوبة لتنفيذ
مشاريع سيدر محصورة برشكات ال تتجاوز اصابع اليدين.
مفعول سيدر االقتصادي سيكون عىل مدى طويل وبعد تنفيذ
املشاريع .كام ان مفعوله االقتصادي الرتددي ضعيف جدا
( ،)multiplier effectما يعوض سيدر هو اللجوء اىل الرشاكة مع
القطاع الخاص ( ،)PPPواالعتامد عىل عقود .BOT
ثانيا ـ اصالحات تؤدي اىل اقفال باب الترسب املايل (money
 )leakageاكان سببه الهدر او الفساد .يف هذا السياق عىل الحكومة:
• ان تتمكن من اغالق ملف الكهرباء من خالل انشاء معامل كهربائية

عىل االرض ،ضمن ال حرصية االنتاج (انشاء معامل لتغطية االرايض
اللبنانية) ،ما يخفف هدر النقل ونسب الفواتري غري املسددة .بالتايل
يخفف العجز بـ 2.5مليارات دوالر سنويا.
• ترشيد القطاع العام لتخفيض عديده (باستثناء املؤسسات االمنية
لدواع امنية متر وسوف متر فيها املنطقة) .اذ ان لبنان لديه اعىل
نسبة من املوظفني يف القطاع العام يف العامل.
• وقف مزاريب الصناديق واملجالس غري الخاضعة للرقابة املسبقة
(صندوق الجنوب ،صندوق املهجرين ،مجلس االمناء واالعامر ،الهيئة
العليا لالغاثة) ،واعادة ضبط كل املشاريع من خالل جهاز ادارة
املناقصات ووقف التلزيم بالرتايض.
• ضبط التهريب والتالعب الجمريك مبا يعيد اىل الدولة عىل االقل
مليار دوالر سنويا.
• وقف االيجارات للمباين ،واستعامل املباين الحكومية ،او بناء مبان
جديدة عىل ارايض الدولة.
• وقف جميع املخصصات لجميع املناصب واملصاريف املختلفة غري
الرضورية.
• تكبري االقتصاد من خالل عدم اللجوء اىل رضائب جديدة .ال بل
العكس تحفيز القطاعات من خالل التحفيز الرضيبي .هنا انبه اىل
خطورة اخضاع االقتصاد ملزيد من الرضائب ما سيؤدي اىل املزيد
من التباطؤ ،بالتايل املزيد من التدهور يف مستوى البطالة والنمو
االقتصادي .ثبت ذلك منذ اخر زيادة للرضائب.
• عىل الحكومة التصدي لنصائح البنك الدويل وصندوق النقد
الدويل يف هذا املجال والتي اثبتت تجربة الربازيل وقربص عقم هذه
السياسة.
خالصة القول ،عىل الحكومة املقبلة اتخاذ قرارات لن تريض منارصي
مكوناتها .من سيجرؤ عىل طرد الالمنتجني من القطاع العام؟ من
سيجرؤ عىل اقفال باب مغارة التلزميات؟ من سيجرؤ عىل ضبط
الجامرك؟ من سيجرؤ عىل القول "بكفي شبعنا اجا دور املواطن".
االشهر القليلة القادمة كفيلة باالجابة وتأكيد او نفي املثل الشعبي
القائل "يليل جرب مجرب كان عقلو مخرب".
* خبري يف التخطيط االسرتاتيجي واالقتصادي

79

80

عدد  - 66آذار 2019

عدد  - 66آذار 2019

إقتصاد

جورج شاهني

جورج قرم :ليس منطقيًا أن تكون الكهرباء
مشكلة بلد صغير كلبنان

انهت التدقيق فيها .حسابات الخزينة ال
ينظر فيها مجلس النواب النه ليس مدقق
حسابات ،بل هي مهمة ديوان املحاسبة
املكلف تدقيق حسابات الدولة واملؤسسات
العامة والبلديات.

تتعدد السيناريوهات التي تجري ربطا ملزما بني االمن والسياسة واالقتصاد .لكن التجارب تختلف بني دولة واخرى ،فتنتفي
الحاجة يف بعضها اىل هذا التالزم ،وتجرب اخرى عىل الجمع يف ما بينها .يف حال البحث عن تطبيق هذه النظرية يف لبنان،
ميكن الحديث عن التجربتني معا وفق الظروف التي عاشتها يف محطات مختلفة

تاكيدا لجهة صحة هذه املعادلة او عدمها،
فان لبنان عاش التجربتني معا .لذا ،املطلوب
هو اعادة نظر واسعة يف النظام الرضيبي
ليكون موحدا واكرث عدالة ومردودا .من هنا
علينا رفض الكثري من السياسات االقتصادية
والنقدية واملالية املعتمدة يف لبنان.
"االمن العام" التقت وزير املال السابق
الدكتور جورج قرم ،وحاورته حول تأثري
التطورات االمنية االقليمية واملحلية عىل
االوضاع يف لبنان.
■ هل ميكن بناء االستقرار من دون ان
يتأثر بتداخل االقتصاد واالمن والسياسة؟
وكيف ميكن تحييد اللرية اللبنانية عن
التأثريات السلبية؟
□ بطبيعة الحال التطورات االمنية االقليمية
واملحلية لها تأثري كبري عىل االوضاع يف
لبنان ،ونحن نعلم ان مصدر الصعوبات
املالية والنقدية ناجم بشكل كبري عن قلة
تحويالت املغرتبني يف السنوات املاضية.
وقد تفاقمت هذه املشكلة مع بدء الحرب
السورية اثر قطع الطرقات عىل املنتجات
اللبنانية اىل الدول الخليجية والعربية .لذلك
من املنطقي القول ان هناك ترابطا كبريا
بني الوضع االمني واالقتصادي ،ولكن االمر
ليس شامال بوجود مراحل استثنائية عاشها
لبنان ودول اخرى .لبنان يف عز الحرب ،مل
مينع التوتر الفورة االقتصادية والعمرانية
يف بعض القطاعات الحيوية كقطاع البناء
مثال .اذا انتقلنا اىل بعض التجارب الدولية،
ميكن ان نعطي كوريا الجنوبية وتايوان
مثال .فهام عاشتا سنوات من الحرب التي

مل تحل دون تطورها الصناعي واالقتصادي
بشكل مذهل.
■ الحكومة اشارت يف بيانها الوزاري اىل
انها ستواجه العجز بزيادة الجباية من دون
فرض رضائب جديدة .ما هي الجدوى من
هذه املعادلة؟
□ ال ميكن القول انها معادلة صعبة .ميكننا
يف لبنان ان نعزز موارد الخزينة من دون
فرض رضائب جديدة ،يف حال نجحنا يف
تقليص االنفاق ووقف الهدر ومكافحة ما
يسمى التهرب الرضيبي باشكاله املختلفة،
سواء من خالل تجاوز القوانني وتفسريها
بطريقة مرنة او لجهة قدرة بعض املكلفني
عىل اخفاء ارباحهم .فلبنان يعيش التجربتني
معا .ال ننىس تخلف لبنان عن اعادة النظر
يف النظام الرضيبي وتطويره ليكون اكرث
مردودا .نحن نعيش يف ظل نظام رضائب
نوعية عىل الدخل .فلكل من مجاالت الدخل
تصيبه رضائب برشوط ونسب مختلفة.
عندما توليت وزارة املال ما بني عامي 1998
و 2000سعيت اىل توحيد النظام الرضيبي
عىل مجمل مداخيل املكلف لننهي التمييز
بني ذوي الدخل .لكن لسوء الحظ ،مل
امتكن من انجازه قبل ترك الوزارة وتجاهل
اساليف الفكرة .فبقيت املوارد محدودة
ولو اعتمدت تلك الصيغة لزادت املداخيل
بشكل كبري .بات علينا نحن اللبنانيني ان
نعتمد عىل الرضائب التصاعدية واملبارشة،
خالفا ملا هو معتمد من رضائب متدنية.
يف امكاننا رفعها من  2اىل  %20بالنسبة
اىل حجم اعامل املكلفني ومداخيلهم ،ورمبا

نجد الحاجة اىل رفعها اىل  30او  %35يف
بعض املؤسسات والقطاعات .انها حلقة
مفرغة ندور فيها .مستوى الخدمات التي
توفرها بعض الدول املتقدمة واملتطورة مل
تأت من عدم .فهي تتأىت من رضائب تصل
اىل  40او  %45كام يف الدول التي يرضب
املثل بتقدمياتها املختلفة ،وهولندا واحدة
منها .لذلك ارى ان وعود الحكومة باملعادلة
الجديدة متفائلة اكرث من الالزم .من دون
تعديالت عىل النظام الرضيبي ورضيبة
الدخل تحديدا ،لن تتحقق هذه الوعود
وستكون االمور اصعب عىل من يتوىل
املسؤولية اال يف حال اللجوء اىل الرضائب
غري املبارشة التي تطاول مختلف الفئات.
وهو امر مكلف وصعب .االخطر ،ان يكون
الرهان مبنيا اليوم عىل اموال سيدر ـ  1اي
عىل املزيد من القروض التي ترفع من نسبة
االستدانة .ال اعتقد انه سيكون لها مردود
رسيع .عندما اقرأ ان الدولة ستستدين
 11مليارا اضافية ملجموعة مشاريع غري
مرتبطة بعضها ببعض ،اخىش عىل النتائج
املتوقعة النها تخلو من تصور تنموي شامل
للبنان .الئحة املشاريع املطروحة ال تفيد
سوى املقاولني الكبار وحجمها يدفعني اىل
االعتقاد بأن مساحة لبنان تزيد عىل 200
الف او  300الف كلم ،وان عدد سكانه
يفيض عن  50مليونا .الجميع يعرف ان
مساحتنا تزيد عىل  10االف كيلومرت بقليل،
وعدد سكان لبنان ال يزيد عن  4ماليني،
ولدينا مليون ونصف مليون نازح ونصف
مليون الجىء ،ما يعني اننا اصغر من اي
مقاطعة فرنسية .لذلك اعتقد اننا بفعل

وزير املال السابق الدكتور جورج قرم.

ما طرحنا انفصلنا عن واقعنا اللبناين.
هذا االمر ليس جديدا .فمنذ بداية اعادة
االعامر يف لبنان ضخمنا االرقام .لنتذكر
خطة " "Bachtelالتي وضعت يف نهاية
الحرب بني عامي  1975و .1990واشارت
يومها اىل ان كلفة االعامر يف لبنان ال تزيد
عىل  3مليارات دوالر .لكن هذه الخطة
وضعت عىل الرف ،وكلف الرئيس الراحل
رفيق الحريري مجلس االمناء واالعامر وضع
خطة سميت "افاق  "2000رصدت استدانة
 18مليار دوالر.
■ كيف ميكن ان تقر الحكومة موازنة
العام  2019فيام قطع الحساب ملوازنتي
 2017و 2018مل ينجز؟ وكيف يعالج هذا
املوضوع؟
□ هذا الوضع يدل عىل عدم الشفافية
يف ادارة املال العام وشؤون البالد .فذلكة
املوازنة هي التي ترشح محتوى املوازنة
واتجاهاتها التنموية للبنان .نحن اليوم
نفتقد هذه الرؤية التنموية .الدليل عىل
ذلك ،ان مشاريع البنى التحتية التي انجزت
بكلفة عالية مل يظهر انها صالحة او قادرة

نفتقد الرؤية التنموية
في لبنان ومشاريع
سيدرـ  1غير مترابطة
 600مليون دوالر كانت
كافية لتوفير الكهرباء
للبنان في العام 1994

عىل مواجهة اي طارىء .اما بالنسبة اىل
مسألة قطع الحساب ،ففي كل مرة تطرح
املوازنة عىل املجلس النيايب يصدر قانون
يعفي وزارة املال من تقديم قطع الحساب.
عىل الرغم من كل االخطاء املرتكبة ،فان
وزارة املال قامت بانجاز كبري باالنتهاء من
وضع حسابات الخزينة من العام 1993
اىل اليوم .يف املايض مل يكن هناك حسابات
للخزينة بالشكل الصحيح ،وهو ما يسمى بـ
"حساب املهمة" الذي تقول وزارة املال انها

■ كيف تنظر اىل السياسة التي يعتمدها
مرصف لبنان وتلك الهادفة اىل تثبيت سعر
رصف اللرية؟ وما الذي يحول دون اطالق
السوق ليحايك الدوالر قيمته الواقعية؟ وما
الذي ادت اليه الهندسة املالية؟
□ االخطاء املرتكبة يف النظام النقدي اللبناين
واضحة ،وقلام يتطرق اليها االقتصاديون
يف لبنان .الربط الثابت بني اللرية والدوالر
االمرييك بغض النظر عن ميزان املدفوعات،
هو نظام يحتوي عىل مخاطر جمة وهو
مكلف اال يف حال وجود فوائض مالية
متواصلة يف ميزان املدفوعات .فاملتاعب
اللبنانية اتت من العجز الذي حصل منذ
العام  2011يف ميزان املدفوعات السباب
عدة منها :الوضع يف سوريا نفسها وكام هو
معروف فان العالقات االقتصادية اللبنانية
 السورية كانت مهمة للغاية .معظمالصادرات اللبنانية اىل الدول العربية كانت
متر عرب ارضيها .عندما دخلت سوريا اتون
النار ازدادت االوضاع االقتصادية اللبنانية
تأثرا .زد عىل ذلك تدهور اسعار النفط
التي انعكست عىل تحويالت املغرتبني من
الخارج .الهندسات املالية بالشكل الذي متت
به ،كانت مكلفة للغاية وزادت من القالقل
النفسية عند املودعني اللبنانيني واالجانب يف
النظام املرصيف اللبناين .لذلك اضطر مرصف
لبنان اىل زيادة الفوائد ودخلنا يف حلقة
مفرغة ادت اىل شل االقتصاد ،كام نشهده
اليوم ،باالضافة اىل فورة عقارية مل تكن
عاقلة .هذه ليست املرة االوىل التي نشهد
مثيال لها ،اي فورة فوق حاجة البلد ومن
ثم تراجع كبري يف مبيعات القطاع العقاري.
عندما عينت وزيرا للامل عام  1998كان
هناك  150الف شقة سكنية فخمة فارغة،
فجاءين يومها تجار البناء باكني .اعود اىل
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هذه االساليب .انا ممن سعوا اىل تغيري هذا
النظام ،ولكن الوقت مل يكن كافيا.
■ البنك الدويل اوىص يف احد تقاريره
بزيادة  5االف لرية عىل صفيحة البنزين
وزيادة نسبة الـ  TVAفهل تؤيد هذه
الخطوات؟
□ انا لست مع مثل هذه االفكار وال اوافق
من يطرحها .االجراء الحكيم رضيبيا هو
يف زيادة الرضيبة عىل القيمة املضافة عىل
الكامليات اىل  15او  %18وحرصها بها .اذا
توصلنا اىل اعتامد الرضيبة املوحدة عىل
الدخل ،ستدر ايرادات اضافية اىل الخزينة
وتسهل حياة املواطن الذي سيقدم ترصيحا
واحدا عن مداخيله بدل ان يضطر اىل
تقديم ترصيحات منفصلة ومختلفة عىل
رضائب الدخل املتفرقة.

سعيت اىل توحيد النظام الرضيبي النهاء التمييز بني ذوي الدخل.

مسؤولية النظام النقدي الذي تم العمل
به منذ العام  .1993بعد موجة مضاربات
هائلة عىل اللرية اللبنانية ادت اىل انهيار
سعر رصفها من 850لرية للدوالر يف بداية
السنة اىل  2800لرية يف خريف العام نفسه.
طبعا كانت حفلة مضاربات اصطناعية
الضعاف سعر رصف اللرية ،وزيادة الفوائد
عىل سندات الخزينة باللرية حتى وصلت
يومها اىل  %40فاصبحت اللعبة لدى
البعض االستدانة بالدوالرات بـ 5او %6
واستخدامها باللرية .هكذا تكونت ثروات
كبرية يف لبنان فيام تحملت الخزينة اللبنانية
اعباء غري طبيعية ،وهكذا تضخم الدين
العام اىل مستويات خارقة .هنا استذكر
انني نجحت يف اثناء تويل وزارة املال عام
 1998يف تخفيض الفوائد عىل السندات
باللرية من  22اىل  .14%ومتكنت حكومتنا
عام  2000من تسديد كل متأخرات الدولة
اىل القطاع الخاص من مقاولني ومستشفيات
واصحاب االستمالكات .وال انىس ايضا ان
حكومتنا يومها التي ارشفت عىل االنسحاب
االرسائييل من الجنوب يف  25ايار عام 2000
ومل نتوجه اىل اي من مصادر التمويل،

الهندسات املالية
كما تمت مكلفة وزادت
قلق املودعني في
النظام املصرفي

فمر القطوع من دون استدانة لرية واحدة
اضافية.
■ هل تعتقد ان اقرار سلسلة الرتب
والرواتب هو الذي ساهم يف ما نحن عليه
اليوم من عجز يف املالية العامة؟
□ انا كنت من انصار اعطاء السلسلة
للموظفني ولكن عىل دفعات ،عىل ان ترتافق
مع اصالح كامل جهاز الدولة .اذ ان معظم
الوظائف اصبحت شاغرة وعملت الدولة
ببدعة العاملني بالساعة التي ال يسمح بها
القانون  119الذي ينظم عمل املوظفني منذ
العام  ،1996ال بل يحظر اللجوء اىل مثل

 70ﻓﺮﻋ ًﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن
 16ﻓﺮﻋ ًﺎ ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
 3ﻓﺮوع ﻓﻲ أوروﺑﺎ
 5ﻓﺮوع ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن
 3ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ

ﻧﺬﻫﺐ ﺑﻌﻴﺪا ً ﻟﻨﻮﻓّﺮ ﻟﻜﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﺮﻳﺪة
ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺮوت ﻣﻌﻜﻢ إﻟﻰ أﺑﻌﺪ ﺣﺪود.

■ كيف ميكن تسويق هذه الفكرة وهل
من امكانات لتطبيقها؟
□ ان ما اطرحه منطقي للغاية ،لكن لالسف
فقد لبنان منذ مدة طويلة املنطق املايل
واالقتصادي والنقدي .لو تركنا سوق رصف
اللرية عامئة يف السنوات التي كانت هناك
فوائض مالية كبرية يف ميزان املدفوعات،
لكان سعر اللرية قد تحسن وبالتايل قد
تحسن مستوى املعيشة وخصوصا الذين
يقبضون رواتبهم باللرية.
■ ما هي الوسيلة الكفيلة بتجاوز ازمة
الكهرباء وتردداتها عىل الدين العام؟
□ الكهرباء ليست مشكلة لدى اي دولة،
ومل يكن منطقيا ان تكون مشكلة يف بلد
صغري كلبنان .عندما زارتنا رئيسة وزراء
املانيا انجيال مريكل عرضت علينا حل
االزمة يف حدود سنة ومل نستجب ومل
نأخذ مبقرتحاتها .ال يسعني عند الحديث
عن هذا امللف اال التذكري بربنامج الوزير
املرحوم جورج افرام للنهوض بالقطاع يف
العام  1994بكلفة بلغت  600مليون دوالر
وكانت كافية لتوفري الكهرباء للبنان.
ﻟﺒﻨﺎن | أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ | اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة | أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ | ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن | ﻗﺒﺮص | ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة | ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ | ﻏﺎﻧﺎ
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مقال

إقتصاد
ينبغي إنشاء صندوق وطني إلدارة الدين العام

الحكومة أمام إمتحان امللفات اإلقتصادية الصعبة

ترتدي مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري اهمية مضاعفة ،نظرا اىل ترابطها باحوال ضاغطة
كنتيجة مبارشة لتفاقم االزمة العامة عىل الصعيدين املايل واالقتصادي .ما ورد يف الشق االقتصادي يف البيان الوزاري للحكومة
الجديدة يجسد دقة املرحلة الراهنة ،ويتامىش مع الوعود التي اطلقها لبنان امام املانحني الدوليني يف مؤمتر سيدر

يحتم واقع االزمة االقتصادية عىل الحكومة
ان تخوض معركة انجاز متطلبات املرحلة
املقبلة بذهنية الحسم االخري ،وامامها
خياران ال ثالث لهام :اما النجاح وتنفيذ
برامجها ،واما االخفاق والفشل .وهذه
املرة لن تكون ارتداداته اقل من انهيار
اقتصادي.
ال متلك الحكومة اوراقا كافية للمراهنة،
وتدرك ان انفالش مخاطر االزمة
االقتصادية وانفالتها من القيود التي
تكبلها ،ارتقت من مستوى االفرتاض
النظري الذي يطرحه بعض الخرباء

االقتصاديني ،اىل مستوى االحتامالت
الواقعية التي تنذر بالرش.
ابرز ما تضمنه البيان الوزاري للحكومة
الجديدة ،اىل جانب املحافظة عىل
االستقرار النقدي ،اجراء تصحيح مايل
مبعدل  %1سنويا عىل مدى  5سنوات،
من خالل زيادة االيرادات وتقليص
االنفاق ،بدءا من خفض العجز السنوي
لكهرباء لبنان ،وصوال اىل الغائه كليا .لن
يكون ذلك باالمر السهل ،اذ يعد ملف
الكهرباء من اكرب امللفات الخالفية يف
البلد .ومن املعلوم ان ملف انشاء معامل

النتاج الطاقة ،وما يرافقه من خالفات
عىل التعهدات ،وملف العاملني يف قطاع
الكهرباء ،ورشكات مقدمي الخدمات،
وملف العدادات والتعرفة الكهربائية.
كلها ملفات متأزمة ،تقع رهينة الفساد
منذ سنوات ،وتشكل جوهر االزمة يف
قطاع الكهرباء.
فاىل اي مدى ميكن لهذه الحكومة تحقيق
انجازات يف ملف الكهرباء ،وخفض عجز
الرشكة البالغ ملياري دوالر سنويا؟
البيان الوزاري يلزم الحكومة التنفيذ
الرسيع والفعال لربنامج اقتصادي اصالحي

استثامري ،يستند اىل الركائز الواردة يف
رؤية الحكومة اللبنانية املقدمة اىل مؤمتر
سيدر ،واملبادرات التي اوصت بها دراسة
االستشاري ماكينزي ،باعتبار هذا الربنامج
سلة متكاملة من الترشيعات املالية
واالستثامرية والقطاعية ،مع عدد من
االجراءات االصالحي التي يرتبط نجاحها
بعدم تجزئتها او تنفيذها انتقائيا.
يؤكد البيان الوزاري التزام الحكومة
اصالحات قطاعية بالرشاكة مع القطاع
الخاص ،وتأمني التغذية الكهربائية 24
عىل  24ساعة ،واعادة التوازن املايل اىل
مؤسسة كهرباء لبنان عرب الحد من الهدر
التقني واملايل ،وتثبيت حق لبنان الكامل
يف موارده الطبيعية يف املنطقة االقتصادية
الخالصة من خالل تثبيت حدوده
البحرية ،وتلزيم تراخيص بلوكات الدورة
الثانية قبل نهاية العام  ،2019واصدار
املراسيم التطبيقية لقانون دعم الشفافية
يف قطاع البرتول .كذلك استكامل تنفيذ
خطة ادارة النفايات الصلبة التي اقرتها
الحكومة السابقة ،واصدار املراسيم
التطبيقية لقانون االدارة املتكاملة
للنفايات الصلبة.
يتضمن البيان الوزاري اعادة هيكلة
القطاع العام من خالل دراسة شاملة
للعاملني فيه تبني اعدادهم وانتاجياتهم
والشواغر والفوائض وتحدد عىل اساسها
الحاجات الوظيفية لكل االدارات
واملؤسسات واملجالس واالسالك.
النائب السابق لحاكم مرصف لبنان
الدكتور مكرديش بولدوغيان اعترب ان
مؤمتر سيدر يرتكز عىل وعود املانحني
بعد اصالحات مالية واقتصادية ،ودعا اىل
انشاء وزارة جديدة الدارة الدين العام
وادارة مستقلة للنفايات .واكد نائب
رئيس غرفة التجارة والصناعة يف بريوت
وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد ان العجز
يف املوازنة سيؤدي اىل مشكلة اقتصادية
كبرية ،علام ان سد هذا العجز يتم عرب
زيادة الواردات وتخفيف النفقات.

أهمية اإلنتاجية
املشكالت االقتصادية التي يعاين منها لبنان ترتبط اىل حد ما باالوضاع املضطربة يف
املنطقة .لذلك فان النمو املطلوب يحتاج اىل استقرار امني ،واىل االبتعاد داخليا من خلق
ازمات نفسية او غري نفسية مع العامل العريب ،حتى ينجح النمو يف اخذ طريقه الصحيح.
النمو الذي نتحدث عنه ال يكفي وحده لحل املشكالت املالية العامة املوجودة.
لذا عىل املسؤولني عدم تغطية مشاكل املالية العامة بالركود الحاصل وعدم ربطها
بالنمو االقتصادي.
مر لبنان يف تجارب عدة تتعلق بالنمو الذي وصل اىل  %24من العام  2008ولغاية
العام  ،2010ومل يكن لديه فائض اويل باملوازنة يف ذلك الوقت حتى يستطيع اقله ان
يوقف تصاعد الدين.
يتجه لبنان اليوم اىل دين عام جديد وباسعار مرتفعة ،ويرتفع عجز موازنة بشكل مطرد.
لذا ،فان التعاطي مع هذا الواقع يحتاج اىل اقتناع تام باالصالحات املطلوبة ،من دون
اللجوء اىل فرض رضائب جديدة قبل استعادة سيادة الدولة التي من واجبها جباية
الرضائب ،وحل ازمة الكهرباء ،وترشيد االدارة العامة ،ووقف التوظيف السيايس الذي
بلغ ذروته عامي  2017و ،2018علام ان هذا االمر لن يتم بني ليلة وضحاها.
يؤكد خرباء االقتصاد ان من واجب املسؤولني السياسيني تخفيف حدة الخطاب السيايس،
وعدم الخالف عىل مشاريع مؤمتر سيدر.
عندما يبدأ تنفيذ هذه االصالحات ميكننا حينها التوجه نحو املجتمع الدويل ،وطلب
الدعم الالزم للموازنة عىل غرار ما حصل خالل مؤمتري باريس  1و ،2وعىل غرار ما قامت
به دول الخليج مع االردن منذ فرتة قصرية.
عدم اعطاء الدعم للموازنة من الدول املانحة يف مؤمتر سيدر ،مرده اىل موجة الفساد
التي ترضب ادارتنا ومجتمعنا بشكل مركز .هذا من دون ان ننىس ان ابرز اعداء املالية
العامة هو وجود النازحني السوريني .فهذا الوجود بلغت كلفته بحسب الخرباء نحو 14
مليار دوالر ما يشكل  %32من حجم الدين الداخيل بالعملة االجنبية ،وهو يف حدود
 47مليار دوالر.
لكن السؤال املطروح :ملاذا ال نطالب بهذه املبالغ؟ ام انها سددت اىل لبنان لكنها ضاعت
عىل الطريق ومل تصل اىل الغاية املنشودة منها؟
كل هذه التفاصيل تحتم عىل املسؤولني ايجاد وسائل واصول مشددة ملنع حصول
عمليات فساد جديدة ،النه ال ميكننا االستمرار يف العيش يف ظل كالم عن حل عمليات
الفساد القدمية فيام هناك فساد اكرب مستقبال عىل الطريق.
مشاريع سيدر ال تكفي وحدها ،اذ ان مثة مشاريع موازية يجب القيام بها وبرسعة
قصوى اولها حل مشكلة الكهرباء ،وثانيها عائدات الهاتف الخليوي التي تصل بحسب ما
يقوله الخرباء اىل نحو  20او  21مليار دوالر من دون ان تحصل الدولة عىل حقوقها التي
تصل اىل نحو  1.400مليار دوالر .هذا من دون اغفال اهمية تحديث مصفاة طرابلس
التي لزّمت اخريا ،وهو امر مهم جدا مستقبال اذا تم االنتهاء منها يف وقت رسيع النها
ستصبح املصفاة الوحيدة يف املنطقة.
عىل الرغم من صغر حجم لبنان ،اال انه يعترب من اصعب البلدان يف االدارة .من
هنا يجب الرتكيز مستقبال عىل ايجاد ادارة قادرة ورشيدة ومنتجة .وعىل كل وزير
ان يعمل يف اتجاه صحيح من اجل ان تأخذ املشاريع طريقها القويم فال ترتاكم
سنوات تنفيذها .هنا تكمن اهمية االنتاجية لدى الوزارات ،وهذا االمر يتطلب منا
منح الحكومة مدة زمنية ال تتعدى  4اشهر ،من اجل معرفة ما سيوضع من مشاريع
عىل سكة التنفيذ.
عصام شلهوب
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إقتصاد
بولدوغيان :الخروج من البيروقراطية
القاتلة لكل مشروع
■ حكومة لبنان امام ملفات اقتصادية كبرية.
كيف تنظر اىل هذا الواقع؟ وهل ستجتاز
االمتحان الصعب؟
□ برز الجانب االقتصادي بشكل ملحوظ
عىل مضمون البيان الوزاري للحكومة
اللبنانية التي تقدمت به امام املجلس النيايب
لنيل ثقته .وقد اكدت الحكومة انها ملتزمة
تنفيذا رسيعا وفعاال الصالحات وصفها
رئيسها سعد الحريري بانها قد تكون صعبة
ومؤملة .يجب ان يكون دور الحكومة يف
تنفيذ امللفات االقتصادية املطروحة من اجل
اعادة الثقة املفقودة ،والتي تجلت يف اكرث
من مناسبة محلية ودولية وخصوصا لدى
مؤسسات التصنيف الدولية ،وان الخطط
املوضوعة ملعالجة الواقع االقتصادي مقبولة
وعىل الجميع التعاون لتنفيذها .يجب اعطاء
املجال للحكومة لتنفيذ ما وعدت به الن
الوضع غري طبيعي وهو يف عنق الزجاجة،
ويجب معالجته بحكمة وروية وبجهد اكرب
للوصول اىل انقاذ الوضع باقل الخسائر
املمكنة.
■ كيف تقرأ عمليا الخطوات الواجب
اتباعها للخروج من عنق الزجاجة؟
□ البيان الوزاري يرتكز يف شقه االقتصادي
عىل وعود املانحني ،وبعد اجراء عملية
اصالحية اقتصادية ومالية البدء بالعمل
الجدي من اجل وقف النزف الحاصل يف
املالية العامة ،عرب وقف الهدر ومكافحة
الفساد ،والعمل ايضا عىل تخفيف االعباء
من كاهل املواطن عرب السعي اىل اقرار
مشاريع تساهم يف تحسني مستوى املعيشة
لدى املواطنني بعد ان وصلت االمور اىل شفري
الهاوية .عىل الحكومة االلتزام عمليا بخفض
العجز املايل من طريق خفض كلفة الكهرباء
التي تصل سنويا اىل نحو ملياري دوالر ،وهو

امر بالغ االهمية ،واالتجاه نحو انشاء معامل
كهربائية صغرية داخل االحياء .هذا فضال عن
وضع خطة شاملة الدارة النفايات .االمر املهم
ايضا والذي له طابع العجلة ،هو االرساع يف
انشاء صندوق وطني الستهالك الدين العام
عىل مثال الصندوق الفرنيس.

فهد :عجز املوازنة سيؤدي
الى مشكلة اقتصادية كبيرة
الخطوة االولى في عملية
النمو خلق فرص عمل
وتوسيع االستثمار

■ يتبني من البيان الوزاري ان لدى الحكومة
نية للسري يف برنامج اصالحي لتحقيق
املطلوب عىل املستوى الدويل .هل ميكن
التنفيذ خالل فرتة وجيزة؟
□ هناك سلة متكاملة من الترشيعات املالية
واالستثامرية يرتبط نجاحها بتنفيذها جميعا
وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص .لبنان
مير يف مرحلة دقيقة تجسد خطورة املرحلة النائب السابق لحاكم مرصف لبنان الدكتور
مكرديش بولدوغيان.
الراهنة وارتفاع مخاطرها االقتصادية .البيان
الوزاري يتامىش اىل حد بعيد مع الوعود التي
اطلقها امام مؤمتر سيدر .لذا يجب استكامل
كل امللفات التي طرحت البعاد السلبية عن
واقع االزمة التي نعيشها .االخفاق لن تكون • انشاء معامل كهرباء صغرية داخل االحياء،
ارتداداته سهلة عىل االطالق .والكل يدرك وهذا االقرتاح تقدمت به منذ عام  2000اىل
ان االزمة مل تعد نظرية بل هناك احتامالت مجلس االمناء واالعامر ،لكنه رفض من دون
واقعية تنذر بالرش .لذلك فان الحكومة ،ومن اعطاء االسباب.
خالل بيانها ،ميكن ان تخوض معركة انجاز • انشاء وزارة جديدة الدارة الدين العام.
متطلبات املرحلة املقبلة بشكل حاسم.
• انشاء ادارة مستقلة مللف النفايات ،وهذا
االقرتاح تقدمت به ايضا عام  1997ولكنه
■ ما هي االولويات الواجب اعتامدها لنجاح رفض من مجلس االمناء واالعامر.
تلك الخطوات؟
النشاء مثل هذه االدارات هدف يرتكز عىل
سعد
الرئيس
حددها
اولويات
□ للحكومة
الخروج من البريوقراطية االدارية القاتلة لكل
الحريري ،ابرزها االهتامم بامللف املعييش ،مرشوع .لذلك فان اي تأخري اداري لتنفيذ
وما يرتبط به ،يف محاولة للتخفيف من املشاريع املطروحة سيفقدها معناها او
االعباء التي يتحملها املواطن .توصيايت يف هذا اهدافها كليا .اخريا ،اقرتح ان يكون القطاع
املجال ترتكز عىل عدد من النقاط ابرزها:
الخاص جزءا من اللجنة املالية يف املجلس
• عدم فرض رضائب تطاول مراكز االنتاج النيايب ،ملواكبة عملية الترشيع وفق نظرة
ومنها الرضيبة عىل البنزين.
تكنولوجية مالية حديثة ،حتى نتمكن من
• عدم رفع سعر استهالك الكهرباء.
بناء جرس لكل عمليات ادارة الدولة.

■ تضمن البيان الوزاري للحكومة شقا اكرث منه مسؤولية عملية ،وهذه الطريقة
اقتصاديا يعرض لكيفية العمل عىل تحقيق كانت تؤمن مدخوال جيدا للمسؤول .الحل
االستقرار وتنشيط االقتصاد الوطني .كيف اذن ،هو بوقف الدعم نهائيا عن قطاع علينا وقف دعم قطاع
الكهرباء حتى ال يبقى الوضع يستنفد قدرة الكهرباء نهائيا
تقرأ هذا القسم من البيان الوزاري؟
□ االمر البارز يف الشق االقتصادي من الدولة عىل الحل .ان دعم االستهالك ينايف
البيان الوزاري ،ان جميع املسؤولني من دون املنطق االقتصادي ،لذا يجب دعم االنتاج
استثناء اصبحوا عىل دراية تامة بخطورة حتى يتأمن التوازن يف موضوع الكهرباء.
الوضع .لحل املشكلة ينبغي املبارشة بوقف
عجز املوازنة العامة النها املدخل اىل حل ■ كيف ميكن تأمني منو  %1سنويا مع كل
بقية املشاكل .قبل سنتني ،وعند درس هذا الوضع القائم؟
موضوع سلسلة الرتب والرواتب التي اقرت □ كنا نعيش وضعا مأزوما من جراء فقدان
وفق معطيات ضيقة وملصلحة االطراف الثقة بالدولة ،لكن ما حدث بعد تشكيل
السياسيني ،مل يكن اصحاب الشأن عىل دراية الحكومة ،ووضع البيان الوزاري ،اعاد نوعا ما
او فهم واسع او اقتناع بأن العجز املوجود يف الثقة اىل قطاع االعامل ،وهو امر كان يحتاجه
املوازنة سيؤدي اىل مشكلة اقتصادية كبرية .بشدة من اجل عودة االستثامرات وتوسيع نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة يف بريوت وجبل لبنان
الدكتور نبيل فهد.
لذلك جاء البيان الوزاري اليوم لرتجمة اقتناع حجم االعامل .يف حني كنا منذ تسعة اشهر
املسؤولني برضورة حل مسألة عجز املوازنة نفكر يف كيفية خفض االنفاق وتقليص عملية
ومعرفة طريق خفض هذا العجز .حدد التوسع خوفا من املجهول .ما اعلنت عنه
البيان الوزاري طريقتني لسد هذا العجز :الحكومة ميكن ان يكون مدخال لالخذ بوجهة
اوىل زيادة الواردات عرب فرض رضائب نظرنا كاقتصاديني .النظرة اليوم اختلفت ■ ماذا عن الفساد؟ وهل فرتة وجيزة جدا
جديدة من دون ان يتأذى االقتصاد ،وثانية لدى املستثمرين الداخليني ،وهم عىل اقتناع من عودة الثقة كفيلة بوقف هذه االفة
تخفيف النفقات.
تام بانهم يستطيعون العودة اىل استكامل املنترشة يف كل القطاعات؟
اعاملهم .الخطوة االوىل يف عملية النمو □ الفساد مشكلة كبرية اصبحت من ضمن
■ ما هي اولويات خفض النفقات؟
هي يف خلق فرص عمل جديدة وتوسيع الثقافة اليومية للوطن .لذلك القضاء عليه
□ وقف العجز يف الكهرباء ،ووقف التوظيف االستثامر ،وتوظيف االموال يف رشاء اصول صعب .يجب اوال القضاء عىل مراكز النفوذ
بجميع اشكاله يف القطاع العام ،ووقف الهدر وخدمات من السوق الداخلية مام يرسع يف حتى تتأمن طريق مكافحة الفساد .اعتقد
املتمثل بخفض حجم االنفاق يف االدارات تحريك العجلة االقتصادية.
ان الحل االمثل هو البدء بتطبيق الحكومة
واملؤسسات الحكومية ،وعند تطبيق هذه
االلكرتونية التي توقف االختالط بني املوظف
سيدر؟
مؤمتر
عن
ماذا
■
املسلامت ميكننا تلمس طريق الحل.
يف اية فئة كان واملواطن صاحب العالقة .عىل
□ خطوة ثانية وتحمل امرين مهمني :ارشاك هذه الحكومة ان ال توقف عملية الرشوة
■ لكن هذه االمور معروفة وليست جديدة .القطاع الخاص يف تنفيذ املشاريع االستثامرية فقط ،بل عملية االختالس والتزوير وهدر
ما سبب التأخري يف تنفيذها؟
يف البنى التحتية ،وكلفة اموال سيدر متدنية الوقت .عىل الرغم من ان الدراسات املطلوبة
 الن كل طرف سيايس كان يحمل غريه من جدا مقارنة مبا تستدينه الدول من سندات قد انجزت يف شأنها بحسب علمي ،فان بدءاالطراف املسؤولية يك يدفع مثنها سياسيا .مل الخزينة واالوروبوند .هذه املعطيات من العمل بهذه الحكومة غري معروف السباب
يكن لدى احد الشجاعة ملواجهة االمر وتغيري سيدر كفيلة باعطاء الزخم املطلوب لزيادة معروفة.
الواقع .اضافة اىل ذلك ،كان االمر شعبويا النمو خالل السنوات املقبلة.
ع .ش

87

88

عدد  - 66آذار 2019

عدد  - 66آذار 2019

إقتصاد

عصام شلهوب

الرضيبي ،الذي من املتوقع ان تتجه اليه
الحكومة املقبلة ،وهو رفع الرضيبة عىل
القيمة املضافة عىل مدى  5سنوات لتصل
اىل  ،%15امر محسوم .علام ان توصيات
مؤمتر سيدر تركزت عىل رضورة خفض عجز
املوازنة ،عىل ان يتم ذلك عرب رفع الدعم
عن الكهرباء وغريها وزيادة الرضائب السيام
الـ TVAوالخصخصة .من هنا اصبح التوجه
اىل الزيادة الرضيبية امرا واقعا".
البدء بالتمهيد لزيادة الرضائب ليس باالمر
املفاجئ .اذ ان تراكم العجز والدين وغياب
اي سياسة رضيبية واقتصادية ،ال ميكن ان
ميهد اال لرفع الرضائب بشكل مستمر .االمر
الذي يذكرنا بالقاعدة االقتصادية" :دين
اليوم هو رضائب الغد".
التطمينات التي اطلقها وزير املال ليست
سوى كالم لتهدئة النفوس .اذ بات واضحا
ان الزيادات الرضيبية لن متر عرب املوازنة
املقبلة ،امنا ضمن قوانني خاصة بها ،وذلك
تجنبا ألي طعن قد تتعرض له موازنة 2019

ألن دين اليوم هو ضرائب الغد
زيادات آتية ضمن قوانني خاصة
بعد نيل الحكومة الثقة ،بدأ الحديث عن التحديات التي تواجهها وما هو مطلوب منها ان تنفذه من اصالحات ،كرشوط
اساسية وملزمة نص عليها مؤمتر سيدر ،للحصول عىل التمويل الالزم ملشاريع البنى التحتية .رئيس الحكومة اكد ان التمويل
ال ميكن ان يتم من دون اصالحات جدية ،مشريا اىل التزام الدولة االصالحات املطلوبة
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة وينتظر
الجواب هو :ما هي االصالحات التي يريد
الرئيس سعد الحريري تنفيذها وفق مؤمتر
سيدر؟ هل تنسجم مع ما يتطلع اليه
اللبنانيون؟
اهم االصالحات التي يدعو اليها مؤمتر سيدر
هي:
• فرض رضائب جديدة.
• خفض العجز يف املوازنة بنسبة .%5
• االنتهاء من ملف الكهرباء وخفض اعبائها
مبا يخفض الدين العام.
• تحرير قطاع االتصاالت وخصخصته.
• تعزيز تدابري الشفافية واملساءلة.
• مكافحة الفساد.
هل فرض رضائب جديدة يحل ازمة العجز

املايل للدولة ،ويؤمن تاليا االصالح املنشود؟
ما هو حجم الرضيبة التي يسددها اللبناين
اىل الدولة؟ وما هو هدف الدولة من
التحصيل الرضيبي يف ظل غياب املعالجات
االصالحية التي كان ميكن ان ترفع االيرادات
الرضيبية اىل اكرث من  %17من الناتج املحيل
االجاميل.
يرصد معظم دول العامل للسياسات
الرضيبية اهدافا مالية واستثامرية وتوفري
فرص عمل جديدة وتشجيع الصادرات .لكن
يف لبنان ،يقترص الهدف الرسمي عىل تعزيز
املداخيل الرضيبية التي ال تتجاوز حدود
الـ %17من الناتج ،بينام تراوح بني 22
و %23يف دول متوسطة الدخل مثل لبنان.
يجزم خرباء االقتصاد ان محاوالت الدولة

لزيادة الرضائب من حني اىل آخر ،من اجل
متويل اجزاء متزايدة من انفاقها العام ،لن
يجدي نفعا الن زيادة الرضائب يف ظل وضع
اقتصادي مأزوم ،سيؤدي اىل تراجع قيمة
حصيلة الرضائب العامة وهو ما حصل فعليا
يف العام  2018حيث ان استحداث رضائب
جديدة وزيادة رضائب اخرى لتمويل
سلسلة الرتب والرواتب ،ترتب عليها تراجع
حصيلة الرضائب من نحو  4.7مليارات
دوالر يف النصف االول من عام  2017اىل
 4.5مليارات دوالر يف الفرتة ذاتها من .2018
عىل الرغم من تأكيد وزير املال عيل حسن
خليل ان ال رضائب جديدة يف مرشوع
موازنة  ،2019اشار الخبري االقتصادي
الدكتور جاسم عجاقة اىل "ان التعديل

عىل غرار موازنة  2018لعدم قانونية شمولها
تعديالت رضيبية .الرضائب الجديدة عىل
البنزين و TVAال شك يف انها اتية.
عطفا عىل ذلك ،فان جدول االعامل الذي
ينتظره اللبنانيون من الحكومة ليس
االستمرار يف السياسات نفسها التي تسببت
بالديون واالزمات االقتصادية ،وامنا اعادة
النظر يف هذه السياسات لصالح اعتامد
سياسات تنموية تنهض بالقطاعات االنتاجية
وتجعل من القطاعات الخدماتية ،من
كهرباء ومياه ونفايات ،مصدرا مهام لتغذية
الخزينة وليس عبئا عليها .كام يريدون
عدالة اجتامعية عرب اعادة النظر يف النظام
الرضيبي بحيث يقوم عىل اعتامد الرضيبة
التصاعدية املبارشة التي تحمل اصحاب
الرثوات واملؤسسات املالية العبء الرضيبي
االكرب ،وتأمني اعفاءات رضيبية للمستثمرين
يف القطاعات االنتاجية التي تحقق النمو
االقتصادي الحقيقي .كام ان املطلوب
الحفاظ عىل ملكية الدولة لقطاع االتصاالت

الذي يدر عائدات مهمة عىل خزينة الدولة،
وردم الهوة يف امليزان التجاري وتحقيق
التوازن بني الصادرات والواردات.
يجب ان تقرتن هذه السياسات ايضا باعادة
اطالق عمل اجهزة الرقابة ،وبالتايل وضع حد
لعقد الصفقات بالرتايض ،ومحاربة الفاسدين
واملفسدين بشدة ،وسن قانون رضيبي يحقق
العدالة االجتامعية .مثل هذه السياسات ،هي
وحدها القادرة عىل تحقيق النمو وزيادة
مداخيل الدولة وسد العجز يف املوازنة وخفض
الدين العام.
العميد السابق لكلية االقتصاد يف الجامعة
اللبنانية الدكتور غسان شلوق قال لـ"االمن
العام" ان سد العجز يف مالية الدولة لن
يكون كام يتصوره البعض من طريق مؤمتر
سيدر .بدوره الخبري االقتصادي الدكتور
اييل يشوعي اوضح ان املعنى الحقيقي
للرضيبة ليس اذا كان لدينا عجز يف املوازنة
يعني انه يتوجب علينا رفع الرضيبة .هذه
مقاربة خاطئة.

مس
شلوق :احذر من ّ
رواتب املوظفني واملتقاعدين
■ هل فرض رضائب جديدة يحل ازمة
العجز املايل للدولة؟
□ تتمحور املشكلة االوىل عىل املستوى
املايل والنقدي واالقتصادي ،وتكمن يف
عجز مالية الدولة .سد العجز لن يكون
كام يتصوره البعض من طريق مؤمتر
سيدر ،او انه الحل لهذه املعضلة.

■ كيف ترى الحل؟
□ الحل تلزمه خطوات محلية ،منها ما
يتعلق بالسياسات العامة للدولة ،اضافة
اىل تدابري لها الطابع املايل يف الدرجة
االوىل وبشكل رسيع ،وتنحرص بامرين ال
ثالث لهام ،اما زيادة االيرادات واما خفض
النفقات .خفض النفقات لن يتم بسهولة
العتبارات تحمل الطابع السيايس ،خصوصا

واننا مجتمع مركب سياسيا تتداخل فيه
املصالح الطائفية والحزبية واملصلحية.
وهو االمر الذي مينع االتجاه نحو خفض
االنفاق الذي يعترب يف نظر الكثريين هدرا
وفسادا.

■ اذا مل يتمكن اصحاب القرار من الغاء ما
هو قائم بشكل جذري يساعد عىل خفض
العجز ،ماذا سيحصل؟
□ الن الحكومة هي حكومة وحدة وطنية،
اي انها تجمع كل االفرقاء السياسيني،
والنها كذلك ،فهي مضطرة اىل اتخاذ تدابري
قاسية يف حق الشعب ال يستطيع اتخاذها
اال هذا النوع من الحكومات .تعني
هذه التدابري ان االمور تتجه اىل تحسني
االيرادات عىل املدى القصري ،واللجوء

مؤتمر سيدر ليس هو
حل عجز مالية الدولة

العميد السابق لكلية االقتصاد يف الجامعة اللبنانية
الدكتور غسان شلوق.
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اىل زيادة االجراءات عرب زيادة الرضائب
والرسوم املتنوعة.
■ ما هي انواع الرسوم والرضائب التي
ميكن اللجوء اليها من دون مس املواطن؟
□ هذا االمر يتعلق بالقرار السيايس.
امتنى ان ال تكون هذه الزيادات قاسية
يف حق املجتمع ،ويجب ان تكون عادلة
وتأيت بجرعات خفيفة .لكن عىل الرغم
من ان خفض النفقات يلزمه اتفاق
سيايس مسبق ،اال انه ميكن اللجوء اليه
من طريق لجوء الحكومة اىل اتخاذ قرار

جريء ورسيع من دون ان تنتظر املوازنة
العامة ،يقيض بالغاء بعض ابواب االنفاق
التي ال لزوم لها ،مثل املفروشات املكتبية،
وحفالت االستقبال ،والتعويضات
االضافية ،وتعويضات اللجان ،واوامر
السفر للوفود للمشاركة يف ندوات او
مؤمترات او دعوات ال معنى لها ،بل تكبد
الدولة امواال طائلة .كل هذه االبواب اذا
الغتها الحكومة ميكن ان توفر عىل مالية
الدولة مئات املليارات .وهي بالتايل لن
تؤثر عىل ابواب االنفاق االخرى ،ومراقبة
ميزانيات املؤسسات العامة وخفض

كلفتها .مثل هذه القرارات ميكن اتخاذها
برسعة من الحكومة.
■ هل تؤمن الوفر املطلوب؟
□ هي خطوة رضورية تؤمن وفرا كبريا
للخزينة ،من دون ان ننىس الوقف الفعيل
للتوظيف العشوايئ والغاء التوظيفات
التي متت عىل اساس انتخايب ،ما يؤمن
ايضا وفرا اضافيا .احذر من محاوالت
مس رواتب املوظفني واملتقاعدين النها
ستخلق كارثة اجتامعية حقيقية لن
يتحملها العهد وال الحكومة.

يشوعي :اتمنى املستقبل
واعدا بتدابير صحيحة
■ هل اللجوء اىل فرض رضائب جديدة
يساعد عىل حل مشكلة الخزانة العامة؟
□ تستعمل الرضيبة فعال من اجل ارساء
عدالة اجتامعية افضل ،وخفض الفروقات
االجتامعية ،والفروقات يف املداخيل،
واملداخيل االرسية ويف االجور الفردية.
وتستعمل الرضيبة من اجل جعل الناس
 وبالفعل  -اكرث متقابلني ،اي ان ال يكونلديهم ما يسمى بالنزاع الطبقي .املعنى
الحقيقي للرضيبة ليس اذا كان لدينا عجز
يف املوازنة فهذا يعني انه يتوجب علينا رفع
الرضيبة .هذه مقاربة خاطئة ،وحتى اليوم
مل تستعمل الرضائب يف لبنان اال من اجل
غايتها الثالثة االقل اهمية بني املهامت كلها.
الرضيبة يجب ان تكون اداة مرنة ،اي ان
تستعمل بشكل دوري.

■ كيف تحدد معنى الرضيبة ،واىل اي
اهداف تتجه اىل تحقيقها؟
□ الرضيبة مهمة جدا ليك يعيش االنسان
بكرامته ،فال يشعر بالغنب والظلم .علام ان
هناك ناسا يرثون .للرضيبة ثالث مهامت:

• تستعمل من اجل تحسني اعادة توزيع
الدخل الوطني.
• تستعمل لتحقيق النمو االقتصادي ،الن
هناك عالقة وطيدة بني مستوى الرضائب
والنمو االقتصادي.
• ينظر اليها كوسيلة لجمع املال لواردات
املوازنة العامة.

■ هل ترى حال ملشاكل لبنان املالية؟
□ هذه الدولة عنوانها الفشل ،النها مل
تحسن فعال تطبيق السياسات املالية
والنقدية واالقتصادية املالمئة للبنان .كذلك
طبع االنفاق الرسمي بالكثري الكثري من الهدر
املايل ،من محاصصة وسمرسات وصفقات
مشبوهة ،واثراء غري مرشوع ،كل ذلك عىل
حساب الناس وعىل حساب حياتهم ونوعية
مستواها.
■ كيف تقرأ اهداف مؤمتر سيدر؟
□ امتنى ان يكون املستقبل واعدا بتدابري
صحيحة تساعد نوعا ما عىل تخطي
الواقع املعاش.

الضريبة الرساء عدالة
اجتماعية افضل وخفض
الفروقات االجتماعية

!Paying your tuition is not so complicated

الخبري االقتصادي الدكتور اييل يشوعي.

Simply visit IBL Bank to apply for the
“Educational Loan” designed for all
!students

Where your dreams count
04 - 72 72 44

For more Info
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غياب
إبن طرابلس عاش مجهوالً ومات مشهورًا

جورج نصر… أب السينما اللبنانية

انطفأ اخريا يف باريس احد رواد السينام اللبنانية الحديثة ،مؤسسها وابوها بال
منازع .جورج نرص ،ابن طرابلس الذي اكتشف عشقه للفن السابع يف صاالتها،
والحق حلمه حتى امريكا حيث درس االخراج .كان رائدا يف الكثري من املجاالت،
اال ان بلده مل ينصفه اال يف االيام االخرية من حياته

املخرج الراحل جورج نرص.

ال ميكن الحديث عن تاريخ السينام اللبنانية،
والركن االول يف تشكيل هويتها بعيدا من التاثري
املرصي او الرتيك او االورويب ،من دون التوقف
عند اسم جورج نرص ( 1927ـ  .)2019قبله،
كانت هناك محاوالت قليلة لرتسيخ هوية لبنانية
للسينام املحلية ،لكن املخرج اللبناين الذي رحل
الشهر املايض ،زرع بيديه وكامرياه اساسات سينام
لبنانية تحمل قضايا وهواجس تقع يف صلب
املجتمع ،عىل رأسها الهجرة واالغرتاب واالنتامء
التي ما زالت قضايا راهنة اكرث من اي وقت مىض.
هكذا تحدّى "اىل اين" ( )1957الزمن .فيلمه الشهري
الذي دخل التاريخ من بابه العريض .اوال بكونه
اول فيلم يحيك عن االغرتاب واالنتامء والهجرة
اللبنانية املزمنة ،وايضا بكونه اول فيلم يضع لبنان
عىل خريطة السينام العاملية ،من خالل مشاركته يف
"مهرجان كان السيناميئ الدويل" العريق.

رسخ
كان جورج نرص رائدا يف الكثري من امليادينّ :
هوية لبنانية للسينام املحلية يف زمن طغيان
السينام املرصية والهوليوودية ،وكان اول مخرج
لبناين يشارك يف "مهرجان كان السيناميئ الدويل"،
واول عريب يتلقى تعليمه السيناميئ يف الخارج،
وتحديدا يف الواليات املتحدة حيث نال شهادة
املاجستري يف االخراج من جامعة كاليفورنيا يف
لوس انجلوس ...مع ذلك ،فان قلة تعرف جورج
نرص! وهذه القلة ليست من الجمهور اللبناين
بقدر ما هي من جامعة املؤرخني واالختصاصيني
يف السينام.
فلامذا ظلم القدر جورج نرص اىل هذه الدرجة؟
هل السبب نفسه هو الذي جعله يؤثر الصمت،
ممتنعا عن مواصلة مشواره السيناميئ بعد الحرب
االهلية ،عىل عكس سينامئيني اخرين وجدوا فيها
تربة خصبة البداعهم؟ ام انه فعال كانت هناك

مؤامرة حقيقية عىل جورج من اجل منعه من
اطالق موضة سينامئية جديدة قد تزاحم االفالم
املرصية ،بل تتغلب عليها كام قال مرة؟ ام انه
غياب البنية التحتية للصناعة السينامئية ،وغياب
الدعم الرسمي والالمباالة تجاه هذا الفن؟
لعل تلك العوامل مجتمعة ،تضافرت لتقف وراء
سوء الطالع الذي مني به مخرجنا؟
اسئلة كثرية تطرح يف هذه املناسبة .لكن االكيد ان
جورج نرص اوجد مكانه يف ذاكرة السينام اللبنانية
بوصفه رائدا وابا رشعيا لها ،ولو انه ظل مجهوال
ومظلوما .لعل العزاء الوحيد ان الرجل مل يرحل
مبرارة ،ومل ينطفئ اال بعد اعادة االعتبار اليه من
خالل ترميم فيلمه "اىل اين" وطرحه يف الصاالت
اللبنانية ،ثم طباعته عىل  ،dvdوعرضه مجددا
يف "مهرجان كان السيناميئ" يف العام ،2017
اىل جانب فيلم وثائقي ("نرص"  65 -دقيقة ـ
للمخرجني بديع مسعد وانطوان واكد) .كام
صدر انذاك كتاب حول مسريته بعنوان "جورج
نرص :السينام الداخلية" (ارشاف غسان قطيط ـ
منشورات جامعة "البا").
من امكن له مشاهدة املقابالت التلفزيونية التي
اجريت مع نرص خالل هذا االحتفاء ،تلمس عنده
تلك الدهشة ،وذاك الفرح يف عينيه ،كأنه طفل
نال ما كان يحلم به ويتوق اليه .لعل هذا هو
العزاء الوحيد ملسرية واجهت العراقيل واملشاكل
واملطبات ،ومت ّيزت باجهاض االحالم الكثرية التي
راكمها جورج نرص ،واراد تحقيقها.
ابن مدينة طرابلس ،اعتاد عىل مشاهدة خمسة
افالم يف االسبوع خالل طفولته ،واثنني دفعة
واحدة ايام االحاد .احب السينام ،من دون ان
يخطر يف باله ان هذا الشغف ميكن ان يصبح
تخصصا ،يف زمن مل يكن يف بريوت اي معهد او
كلية خاصة بالتمثيل والسينام .كرب جورج نرص
يف كنف عائلة من الطبقة الوسطى .بعد مرحلة
التعليم الثانوي ،هاجر اىل الواليات املتحدة
الكامل تخصصه يف الهندسة .فاذا مبصادفة اخذته
اىل جامعة كاليفورنيا ليكتشف انها متخصصة يف
االخراج السيناميئ.

عىل مقاعد الجامعة ،سيتعرف ايضا اىل ابرز
االسامء التي تصنع املشهد السيناميئ العاملي ،من
امثال املخرجني االمريكيني جورج روي هيل وجون
فورد .يف منتصف الخمسينات من القرن املايض،
سيعود جورج نرص اىل لبنان ،مح ّمال باحالم كبرية
وبزاد معريف يؤهله لوضع اسس سينام محلية
خالصة يف املشاغل والتوجهات .كام حمل معه
االرادة والتصميم الكفيلني بجعله يواجه كل
العراقيل املنتظرة.
فيلمه االول "اىل اين" ( 1957ـ كتابة حليم فارس
والروايئ البارز يوسف حبيش االشقر) ،كان ايذانا
بوالدة مخرج لبناين ،ينهل من تربة املجتمع
ومشاكله .الرشيط طرح تيامت وقضايا تتعلق
باالغرتاب اللبناين والرغبة يف الرحيل ،واالنتامء
والهوية من خالل قصة عائلة تعيش يف جبل
لبنان .يقرر رب االرسة ان يهاجر اىل الربازيل بحثا
عن حياة افضل ،خصوصا يف ظل املعاناة التي
تعيشها عائلته ،تاركا االوالد يف عهدة زوجته .متر
االيام ،وتنقطع اخبار االب…
يع ّري الفيلم االوهام واالمال الكثرية التي تعلق
عىل الهجرة بصفتها خشبة خالص من واقع مرتد
اقتصاديا واجتامعيا .اىل جانب اهمية املوضع
الذي كان راهنا انذاك ،وطريقة معالجتها ،فان
جورج نرص مت ّيز ايضا بابتعاده عن االسلوب
املرسحي الذي وسم افالم اسالفه .نحن امام
مخرج شاب وثوري يتمتع برؤيا واضحة اىل الفن
السابع ودوره .يرشح يف احد حواراته االخرية" :كل
كادر له وظيفة جاملية ودرامية ،وليس هناك اي
تفصيل مجاين ،كل يشء اختري بعناية بهدف ايضال
رسالة معينة" .املمثلون يف هذا العمل ،كانوا من
الهواة :اناسا عاديني ،خضعوا لتعليامت املخرج
ومالحظاته ،ما يعطي العمل طابعه الخاص.
علام ان لبنان يف تلك الفرتة كان ال يزال يفتقد
اىل معاهد التمثيل .واالهم ان النظرة الثورية
التي كان يحملها املخرج الشاب ،شملت ايضا
تعب عن رغباتها
طريقة تعامله مع املرأة .تركها ّ
الحسية بكل حرية ،وبال قيود وبكل جرأة ،كام
جعلها تتمتع بالعزم واالرادة والقوة ،متاما كنظريها
الرجل.
تجري احداث "اىل اين" يف مناخات الريف والجبل
واملناظر الطبيعية ،مع اغنيات من الفولكلور
والرتاث اللبنانيني .وعىل رغم ان الرشيط دخل
التاريخ بوصفه اول فيلم يشارك يف "مهرجان

نقطة على السطر

أين املكتبة الوطنية للسينما؟
ينقسم تاريخ السينام يف لبنان اىل اربع مراحل :االوىل اواخر الثالثينات هي مرحلة
البدايات مع افالم انتجها وصورها اجانب يف لبنان ،والثانية منتصف الخمسينات مع
جيل الريادة واملؤسسني ومن عالماتها املميزة فيلم جورج نرص "اىل اين" ( ،)1957ثم
جاءت السينام الحديثة التي اطلقها عشية الحرب االهلية جيل مارون بغدادي وبرهان
علوية وجوسلني صعب ،واخريا السينام املعارصة التي يصنعها اليوم جيل الورثة وجيل
القطيعة بامكانات واساليب وتقنيات ومشاغل جاملية متثل الزمن الراهن.
لكن السينام اللبنانية ميكننا ان نعتربها يتيمة ،تعيش وحدها عىل هامش املجتمع
واالقتصاد والحياة اليومية للشعب اللبناين .واذا كنا نفضل مصطلح "السينام يف لبنان"،
عىل "السينام اللبنانية" يف غياب صناعة وطنية حقيقية ،وبنى تحتية وهوية مشرتكة،
واستمرارية وتكامل بني االجيال ،فامذا نقول عن غياب الذاكرة ،وغياب االرشيف،
وغياب املؤسسات والبنى التي تحتضن هذا التاريخ؟
يف لبنان ليس هناك سينامتيك ،او دار للسينام ،او مكتبة وطنية للسينام ،تحفظ االعامل
واالرشيف الخاص بها من صور واكسسوارات وسكريبتات ومقاالت ودراسات ووثائق
بيوغرافية وتقنية وفية مختلفة .السينامتيك ال تجمع فقط ،بل تصنّف كرونولوجيا
وجامليا وفكريا و(سياسيا حتى) حقبات حركة سينامئية معينة وتاريخها .وتعرض هذه
االعامل ،وتدرسها وتناقشها وتنرشها بشكل متواصل يف لبنان والعامل .دغدغ مرشوع
السينامتيك احالم كثريين من اهل املهنة (الراحلة رندا الشهال) ،ومن رجال السياسة
واملسؤولني (وزير الثقافة السابق غسان سالمة) .لكن املشاريع والدراسات بقيت حربا
عىل ورق .مل تحد سياسات وطنية تدعمها وتنظمها ومتولها .السينامتيك يف حاجة اىل
امكانات تقنية ،وخربات ثقافية ،وكفاءات علمية وفنية .يف حاجة اىل اماكن تخزين،
واماكن بحث وعرض ومحارضات .يف حاجة تيل سياسة حفظ وتصنيف ونرش ،اىل رصد
ومتابعة ،اىل قانون يلزم كل منتج ومبدع وضع نسخة من عمله ايا كان نوعه او حجمه
يف املكتبة الوطنية البرصية ،والحصول عىل رقم ايداع .وهذه العنارص املختلفة ،مل
تتوافر بعد ،ومل نلمس يوما لدى الدولة وعيا الهميتها ورغبة يف بدء توفريها.
من زمن طويل مل نعد نسمع بـ"املركز الوطني للسينام" الذي تأسس يف العام ،1964
وكانت مهامته واسعة ترتاوح بني جمع الوثائق وحفظ االعامل ودعمها واملساعدة عىل
انتاجها وتسويقها .هذا املركز ليت وزير الثقافة يف الحكومة الجديدة محمد داوود يبادر
اىل تفعيله واحيائه ،فتكون خطوة اولية ايجابية نحو تأسيس املكتبة الوطنية للسينام.
لنبدأ بالحد االدىن يف احياء مجموعة االفالم التي ميلكها املركز ،وصيانة النسخ وترميمها
وحفظها عىل اسس عرصية ،وعرضها يف مهرجانات وضمن نوادي السينام والجامعات.
وايضا ميكن للمركز ان يستأنف اعامل البحث والدراسة ،وتنظيم قوائم تضم االعامل
واملبدعني يف سياق زمني وحسب االنواع والحقبات واالجيال ،وتنظيم عمل استقصايئ
لتعيني اماكن وجودها.
فيلم "اىل اين" ُرمم وعرض يف لبنان والخارج ،كام ُكرم صاحبه جورج نرص يف آخر ايام
حياته .وهذا امر عظيم .لكن هناك عرشات االسامء املنسية ،ومئات االعامل املهملة
او الضائعة او املشتتة ،وهي موزعة بني مؤسسات ودول وسينامئيني ومنتجني وورثة.
لنبدأ برصدها وتبويبها والتعريف بها ،كخطوة اوىل عىل طريق جمعها ،ووضعها يف
ترصف املبدعني والباحثني والجمهور العريض ،ضمن سينامتيك عرصية تضم جزءا من
ذاكرة االمة.
سمير مراد
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مشهد من فيلمه "اىل اين" (.)1957

كان" ،اال انه مل يقابل بالحفاوة التي يستحقها،
ال هو وال صاحبه.
يقول جورج نرص يف احدى مقابالته التلفزيونية،
انه لدى عودته من املهرجان الفرنيس ،مل يستقبله
احد يف املطار ،يف داللة فاقعة عىل غياب الدعم
الرسمي للمواهب الناشئة ،والالمباالة تجاه الفن
واالبداع .لدى عرضه يف الصاالت اللبنانية ،مل يحقق
االقبال املنشود ويا لالسف .مل يكن قنبلة شباك
التذاكر ،فجمهور تلك الحقبة كان معتادا عىل
االنتاجات املرصية والهوليوودية التي كانت متتلئ
بها الصاالت ،يف حني ان فيلم نرص كان خليطا
غريبا من امليلودراما والواقعية الجديدة االيطالية.
لكن جورج مل يستسلم ،بل واصل العمل.
فيلمه الثاين "الغريب الصغري" ( )1962جاء بعد
ست سنوات عىل االول ،وباللغة الفرنسية .ضمن
اطار الواقع اللبناين نفسه ،قارب قصة شاب ريفي
ينزل اىل املدينة ،لتتفتح احاسيسه يف مناخاتها
وغواياتها واغراءاتها الكثرية .وعىل رغم ان الفيلم
شارك ايضا يف "مهرجان كان" ،اال انه قوبل بفتور
نقدي وتجاري .رضبة ثانية تلقاها مخرجنا الذي
كان يردد يف حواراته ،ان املوزعني املرصيني هددوا
اصحاب الصاالت وطالبوهم بعدم عرض الفيلم
خوفا من ترسيخ سينام لبنانية تنافس نظريتها
املرصية.
رضبة جعلت جورج نرص ينكفئ عن الفن
السابع ،ليعود يعد عقد ونيف ،من سوريا هذه
املرة ،بفيلم "املطلوب رجل واحد" ( )1974الذي
انتجته نقابة الفنانني السوريني وصور يف منطقة
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امللصق.

كسب .حقق الرشيط نجاحا جامهرييا مدويا،
وبقي عىل الشاشات فرتة طويلة ،كام استعيد مرارا
خالل عقود عىل الشاشات السورية.
رمبا كان ملوضوع الفيلم دور يف هذا النجاح :فهو
يتناول القضية الفلسطينية من خالل قصة رمزية
عن شخص غريب يدخل بني مجموعة تعيش
بعيدا من الحياة العامة ،يف احد االماكن املنعزلة،
فيسعى اىل التفرقة بني افرادها بهدف االستيالء
عىل االرض .يتنازع طرفان يف القرية عىل شجرة
ضخمة ،تقع بني قطعتني من االرض .ويشتد
الرصاع بني الفريقني ،فيموت يف املعركة رب
عائلة ينتمي اىل احد الطرفني املتصارعني .يأخذ
االبن مكان والده القتيل ،ويرى ان الوقت حان
لحقن الدماء ،والتخلص من هذا الدخيل الغامض.
جاء الفيلم عىل منط الويسرتن ،مليئا باملطاردات
واملواجهات والعري النسايئ املحموم.
بعد هذه التجربة ،ميكن القول ان مسرية جورج
نرص توقفت نهائيا يف عامل الفن السابع .مع اندالع
الحرب اللبنانية ،صمت نرص عن الكالم املباح،
تاركا الساحة لجيل جديد من السينامئيني ممن
افرزتهم الحرب ،وصنعوا افالمهم يف مدارها عىل
رأسهم مارون بغدادي ،وبرهان علوية ،وجان
شمعون ،وجوسلني صعب ...مل ينجز اي فيلم عن
الحرب السيئة الذكر ،بل امىض  43عاما يف كتابة
السيناريوهات خالل حقبة الثامنينات ،ويف اخراج
الوثائقيات واالفالم الدعائية .الحصيلة  20وثائقيا،
و 150فيلام ترويجيا ،اىل جانب عمله كمنتج
منفذ لبعض االفالم التي وقعها سينامئيون اجانب

يف لبنان .من اشهرها فيلم "املز ّور" للسيناميئ
االملاين املعروف فولكر شلندورف عام  .1981منذ
العام  ،1993تفرغ كليا لعمله كاستاذ يف جامعتي
"االلبا" و"البلمند ،مستسلام رمبا لال ّمباالة الرسمية
تجاه فن يعترب مرآة لحال البلد وواقعه.
يف آخر مقابالته التلفزيونية قبل عامني ،سئل ان
كان نادما عىل سلوك درب الفن السابع .كان رده
مدهشا ،هو الذي تلقى رضبات القدر بصدر
رحب .قال ان من يريد حياة الجاه واملجد والرفاه،
عليه ان يبتعد عن هذا املجال .اما هو ،فليس نادما
سيه
عىل خياراته .الشغف بالكامريا هو الذي ّ
طوال حياته ،وهذا ما كان يسعى اليه وميتلئ به.
رحل جورج نرص قبل اسابيع ،يف الثانية والتسعني.
رحل بهدوء ،متاما كام عاش ،بعيدا من الصخب،
مالحقا عشقه الطفويل الذي رباه يف صاالت
طرابلس وسينامتها .كأننا برحيله نطوي زمنا
ونختم سرية جيل استثنايئ يف حياتنا الثقافية
وحياتنا العامة .رحل االب املؤسس ،لكن اللعنة
التي الزمته مستمرة ،واملشاكل ذاتها تؤرق الناس،
وتحارص اهل الفن والفكر والثقافة ،يف هذه
البقعة من العامل .مل يتغري يشء منذ الخمسينات،
بل بالعكس خفت حامسة املرحلة التأسيسية،
لتتفاقم حالة الالمباالة العامة بازاء االبداع
واملبدعني ،ويستمر االستنزاف املزمن للطاقات
وتتواصل تراجيديا الرحيل الدائم واالغرتاب ،بحثا
عن فرص افضل ،واحتامالت لتحقيق احالم ضاق
بها الوطن.
س .م
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التلفزيون
دنيز مشنتف

هند طاهر :نحن أبناء البلد
وعلى املنتج اللبناني تكريم نجوم زمننا

بجرأة مطلقة قررت هند طاهر يف ستينات القرن املايض ان تكون ممثلة .خيار كلفها تربؤ العائلة منها اىل حد منعها من حمل
اسمها .حضنت شاشة تلفزيون لبنان بداياتها ،فغامرت لتمثل رسا مع املمثل صالح تيزاين .حني اقتنع بها املخرج الياس متى
كممثلة اسند اليها دورا صامتا
ما ميز سرية املمثلة هند طاهر ،وقوفها
عىل خشبة املرسح للمرة االوىل امام الفنان
شوشو الذي رافقته حتى وفاته ،واعتربته
اهم مدرسة تعلمت منها ،وشعرت يف غيابه
بالفراغ عىل الخشبة .يف السينام املرصية
مارست هوايتها كحرامية كامريا مع اهم
نجوم مرص ،وتركت عالمة فارقة.
حول غيابها عن الشاشة سنوات عدة مثة
تساؤل كبري ،رمبا من اسبابه انها ال تتنازل،
خصوصا بعد مطالبتها بالتساوي مع املمثلني
غري اللبنانيني ،عىل االقل يف االجر.
يف حوار مع "االمن العام" تعود هند طاهر
اىل البدايات.
■ يف املرسح املدريس كانت البدايات .اىل
اي مدى اثرت حياتك يف مدرسة داخلية
للراهبات عىل خياراتك الشخصية يف ما بعد،
خصوصا الفنية؟
□ مل تؤثر هذه املرحلة من طفولتي يف
مدرسة القلبني االقدسني يف غزير اال عىل
جانب واحد من حيايت ،هو التقرب من
الديانة املسيحية بتشجيع من رئيسة الدير
انذاك االم ماري ايزابيل غ ّريب التي ربطتني
بها عالقة محبة ومودة كبريتني جعلتني الجأ
اليها يف كل امر يعنيني ،كحبي لدخول
الكنيسة اعتقادا مني بان االمر مح ّرم عيل
كوين مسلمة .مل اجد منها اال االنفتاح
عىل رغبتي هذه والطلب مني االهتامم
بالكنيسة وترتيبها .هذه العالقة الوطيدة
باالم الرئيسة كانت وراء اعتاليئ خشبة
املرسح املدريس للمرة االوىل وانا يف التاسعة
من عمري ،حيث لعبت الظروف ملصلحتي
يف هذا االمر بعد تعرض التلميذة التي
كانت ستلعب دور سيدتنا مريم يف مرسحية

درب الصليب لوعكة صحية مفاجئة .ما
ساعدين يف ذلك الحني ،هو حبي لتأدية
هذا الدور حيث كنت اراقب التدريبات
عىل املرسحية من نافذة تطل عىل امللعب
الذي تحول يف ما بعد اىل مرسح .حفظت
النص بحرفيته وعرفت كيفية اداء هذه
الشخصية .اعتليت املرسح يف حفل نهاية
السنة الدراسية واديت دور سيدتنا مريم
برباعة ابكت الحضور ،النني مل اقبل بأن
اكون ممثلة صغرية ،بل نجمة كبرية .بهذا
االحساس خرجت من هذه املرسحية.
■ متى قررت احرتاف التمثيل ،وكيف
اتجهت نحو هذا العامل؟
□ يف احدى زيارات والديت اىل مدرستي
الداخلية صارحتها رئيسة الدير بأن ال نفع
للعلم معي ،النني لن اكون يف نظرها اال
ممثلة ،ان مل يكن غدا فبعد غد .فوجئت
والديت مبا سمعته ،خصوصا بعد تكرار الكالم
نفسه عىل مسامعها .منذ تلك اللحظة مل
تفارقني فكرة احرتاف التمثيل .اما العجلة
يف اتخاذي هذا القرار فكان يف وفاة الراهبة
التي احببت يف احدى العطالت الصيفية
التي قضيتها يف بريوت ،حيث رفضت
العودة اىل املكان نفسه بعد وفاتها ،وبقيت
يف بريوت اواصل دراستي .كنت حينها قد
بلغت الثامنة عرشة من عمري ،وفكرة
ان اكون ممثلة كانت ال تزال تراودين
باستمرار .بالحاح من هذا الشعور ،قررت
االتصال باملمثل صالح تيزاين الذي تربطه
عالقة قرىب بوالديت ،من اجل ان يقدم يل
فرصة التمثيل معه يف تلفزيون لبنان ولو
رسا ،وهذا ما حصل بالفعل .مع اطاللتي
االوىل يف مسلسل ابوسليم الطبل مل تكن

تجهيزات تلفزيون لبنان الداخلية قد انتهت
بعد ،مشينا عىل الرمال يك نصل اىل استديو
ارضيته غري مجهزة بالبالط ،االمر الذي
دفعنا ،انا وزمياليت ،اىل مساعدة العامل
عىل تبليط املدخل واالستديو ايضا .بهذه
الروحية بدأت العمل يف تلفزيون لبنان يف
دور صامت ،ال اتفوه فيه بأي كلمة ،واتحرك
بواسطة املغناطيس ،وقد اختاره املمثل
صالح تيزاين يل تداركا لعدم وقوعي يف خطأ
ما اثناء الحوار مبارشة عىل الهواء ،خوفا من
االرتباك يف اطاللتي االوىل عىل الشاشة .بعد
االنتهاء من تقديم املسلسل ،توجه املخرج
الياس متى الذي كان يتوىل اخراج العمل اىل
صالح تيزاين ليقول له بلكنته املرصية" :ال
وجود لهذه الفتاة اال يف مرص ،انها ممثلة".
اعتمد متى يف رأيه هذا عىل الكامريا التي
التقطها لوجهي يف اثناء التمثيل ،فرآين
كالصنم الحقيقي مل يرف يل جفن امام
الكامريا ،فاقتنع يب كممثلة.
■ بسبب هذه الرغبة تربأت العائلة منك اىل
حد منعت فيه من حمل اسمها .هال حدثتنا
عن هذه التفاصيل؟
□ كانت جديت لوالدي من مشاهدي تلفزيون
لبنان ومن متابعي مسلسل ابوسليم الطبل.
بالطبع شاهدتني ،فغضبت جدا كون عائلة
كامل ،اي عائلتنا ،من ساللة البكاوات،
فقررت التربؤ مني يف حال مل اتراجع عن
قراري هذا اىل حد حرماين من حمل اسم
العائلة .عىل الرغم من املشاجرات مع
والديّ حول هذه املسألة ،عادا ووافقا عىل
الخيار الذي اتخذته ،حينها بدأت البحث
عن اسم فني يل .عدت اىل تاريخ العائلة
واخرتت اسم احد االجداد طاهر بك كامل

الذي تويف قبل مئة سنة واكرث .من هذا
االختيار تك ّون اسمي الفني ،هند طاهر.
■ ما بعد التمثيل رسا كيف مضيت نحو
االحرتاف ،ومع من بالتحديد؟
□ يف اثناء عميل يف تلفزيون لبنان مع املمثل
صالح تيزاين توجهت انظار املخرجني نحوي،
تحديدا املخرج غاري غارابتيان الذي كان
يتوىل يف تلك الفرتة ،اخراج مسلسل ابوسليم

■ َمن ِمن املخرجني ساعدك يف البدايات
عىل تكوين شخصيتك التمثيلية؟
□ مل يساعدين احد بشكل مبارش .فقط
اختاروين للعب ادوار يف اعاملهم .منذ البداية
اعتمدت طريقة يف عميل هي قراءة النص
كامال ،ال دوري فقط ،ملعرفة حول ماذا تدور
القصة ،من هم شخصياتها وما هي ادوارهم،
وما دوري يف هذه القصة .من هذه القراءة
كنت اك ّون شخصيتي يف كل عمل.

■ يف اي عمل بدأت مشوارك الفني مع
شوشو؟
□ يف مرسحية "مريض الوهم" التي لعبت
فيها دور الزوجة ،كدور اساس .عدت واديت
دور ابنته ،ومن ثم لعبت دور الخادمة
ايضا بعد مرض املمثلة ناديا حمدي صاحبة
هذا الدور اساسا .اهمية اطاللتي االوىل
مع الفنان شوشو كانت يف تأدية ثالث
شخصيات يف وقت واحد .شوشو ال يتكرر،
انه اكرب مدرسة تعلمت منها.

املمثلة هند طاهر.

الطبل .بعد فرتة من العمل معه كمخرج،
عرض عيل القيام بدور شهرزاد يف مسلسل
يقدم مبارشة عىل شاشة تلفزيون لبنان.
■ هل بتأدية هذه الشخصية التاريخية
خطوت نحو االحرتاف؟
□ طبعا ،بعد نجاحي يف شهرزاد قدمت
اعامال كثرية مع املخرج غارابتيان ،يف
"حكمت املحكمة" ويف الفيلم السيناميئ
"غارو" ،وكرت السبحة .ال انىس ما عشناه
انا واملمثلة سمرية بارودي يف اثناء تصوير
فيلم "غارو" ،اذ كنا نحمل ماكينات
االضاءة ،وكام كان يطلق عليها ،كيلو او
نصف كيلو اضاءة ،مشاركة منا يف امتام
الفيلم وانجاحه علام اننا قدمنا عملنا
مجانا لعدم توافر املال الكايف.

■ اطاللتك املرسحية االوىل كانت مع الفنان
شوشو .اي عمل قدمك اليه؟
□ مل اكن اعرف شوشو معرفة شخصية،
لكنني تعرفت اىل املخرج نزار ميقايت من
خالل عميل يف االذاعة اللبنانية .كنت يومها
اسجل عمال مع املخرج وجيه رضوان،
فسمعت صوتا ينادي املخرج ميقايت،
خرجت من االستديو للتعرف اليه بعد
الشهرة التي حصدتها مرسحية "شوشو يف
صوفر" .صارحته برغبتي يف التمثيل تحت
ادارته يف املرسح الوطني ،ليجيبني فورا
هل لديك القدرة عىل الوقوف امام شوشو،
فكان ردي ملاذا ال تجربني .هنا ابدى اعجابه
بجرأيت وهو الذي يعلم جيدا اهمية الجرأة
يف العمل املرسحي.

حياتي اشبه بالزفت
واشعر انني ميتة من
دون فن
شوشو ال يتكرر .انه اكبر
مدرسة تعلمت منها

■ هل من حادثة معينة جمعتك بشوشو
عىل املرسح لها بصمة يف ذاكرتك ال متحى؟
□ تشاجرت مرة معه يف كواليس املرسح
يف اثناء تقديم مرسحية "خيمة كراكوز"
بسبب الخوف الذي كان يتملكه قبل
اعتالئه خشبة املرسح ،فاسمعته كالما
جارحا استفزه وكان هديف ان اخرجه من
هذا االحساس .من بني جمهور الصالة كان
كبار فناين مرص ،عبد الحليم حافظ ورشدي
اباظة وعادل امام وفاتن حاممة وفريد
شوقي وغريهم من الفنانني الكبار .اغتاظ
شوشو وقال يل اذا مل ادع الجمهور يقف
مدة ربع ساعة تصفيقا الصبعي لن اكون
انا بعد اليوم .بدأنا عرض املرسحية اىل ان
وصلنا انا واملمثل شفيق حسن اىل املشهد
الذي سيطل فيه شوشو عىل جمهوره،
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الرئيس شارل حلو واملمثلة هند طاهر يف كواليس مرسحية "آخ يا بلدنا".

مع املمثل ابراهيم مرعشيل يف مرسحية "حامر مرسيدس".

من مرسحية "منحوس وعروس".

مع سامي مقصود يف مرسحية "كركول الربج".

مندوبة سالم يف الحرب توزع الورود عىل عنارص الجيش اللبناين.

من مرسحية "وراء البارافان".

فسمعت التصفيق يعلو يف الصالة من بانني مع انسان اكرث من عادي وفوق ما
دون ان اعرف السبب ،علام ان شوشو مل يتصوره العقل .من ال يشء كان يصنع
يطل بعد عىل املرسح .علمت حينها من شيئا.
املمثل شفيق حسن ان شوشو مد اصبعه
الصغري من وراء الستارة وقال يل :انتظري ■ شاركت يف اعامل سينامئية عدة،
ربع ساعة تصفيق الصبعي الصغري ،وهكذا لبنانية ومرصية .ما الذي اكتسبته من
كان .بعد هذا الرتحيب ،اطل شوشو عىل العمل مع املمثلني املرصيني وخربتهم يف
املرسح ليحرك عصاه وقبعته كالعادة هذا املجال؟
فازداد التصفيق اكرث فاكرث ،هذا هو شوشو □ .اكتسبت اشياء عدة ،هي تقنيات صغرية
لكنها مفيدة للممثل ،ككيفية الوقوف امام
■ بعد غياب شوشو ماذا افتقدت كممثلة؟ الكامريا ،تقطيع النص ،كيفية امتالك القدرة
□ افتقدت شوشو .انه اكرب خسارة يف عىل البكاء .تجربتي يف السينام املرصية
الحياة .حني اعتليت الخشبة للمرة االوىل افادتني كثريا من ناحية ما عرفت به بانني
بعد غيابه احسست بالفراغ .صحيح لكل "حرامية كامريا" ،فامرست هوايتي هذه مع
ممثل روحيته ،لكن مع شوشو كنت اشعر نجوم مرص.

■ واصلت مسريتك الفنية فقدمت اعامال
ناجحة ،كمسلسل "اماليا" مع املخرج
سمري حبيش .ما سبب غيابك عن الشاشة
يف السنوات االخرية ،باستثناء دورك كضيفة
رشف يف مسلسل "ثورة الفالحني"؟
□ تعرضت قبل اربع سنوات لكرس يف
رجيل ،مل تنجح العملية الجراحية التي
اجريتها لها ،اضافة اىل التقاط فريوس من
احد املستشفيات يف اثناء العالج ،فحذرين
االطباء من اجراء عملية جراحية اخرى
خوفا من تفيش الفريوس يف رجيل .اما عن
االستثناء الذي حصل معي يف مسلسل "ثورة
الفالحني" ،فالفضل يعود اىل املسؤولني يف
رشكة االنتاج "ايغل فيلمز" الذين ارصوا عىل
مشاركتي يف هذا املسلسل الناجح ،فسهلوا

يل عملية االنتقال اىل مكان التصوير الداء
دوري الذي ال يتطلب الحركة.
■ هل من اسباب هذا الغياب قولك انك ال
تتنازلني ،عن ماذا تحديدا؟
□ كل ما عنيته حني طرحت وجهة نظري
حول وضعنا كممثلني لبنانيني يفضل
املنتجون اللبنانيون عليهم ممثلني من
الخارج ،علام ان ال مشكلة لدي مع احد.
كل هؤالء زماليئ .لكن ،فلينصفنا املنتج
اللبناين كام ينصفهم ،من تأمني االقامة لهم
يف فندق ،وكذلك التنقل والطعام واملالبس.
عندما ذهبت اىل العمل يف مرص مل اعامل
كاملمثل املرصي ،النه ابن البلد ،فلنتساو
اذن باملمثلني الغرباء ،عىل االقل باالجر.

يف الكواليس تحضريا لدورها يف مرسحية "آخ يا بلدنا".

تبرأت العائلة مني
بعد اختياري التمثيل
اطالب بالتساوي مع
املمثلني غير اللبنانيني
على االقل باالجر

كيف عيل ان اقبل كممثلة لبنانية بان
اتقاىض  300دوالر عن الحلقة الواحدة يف
وقت يتقاىض فيه املمثل االيت من الخارج
 2000دوالر عن الحلقة نفسها ،ورمبا
يكون دوري اكرب من دوره؟ ملاذا يحدد لنا
كممثلني لبنانيني مبلغ  2000دوالر يف مقابل
 20يوما من التصوير ،فيام يتقاىض املمثلون
غري اللبنانيني عن العمل نفسه مبلغ 20
الف دوالر؟
■ بعد هذا الغياب كيف تعيشني الحياة من
دون فن التمثيل؟
□ حيايت اشبه بالزفت .اشعر انني ميتة من
دون فن .انا كالسمكة التي اذا خرجت من
مياه التمثيل متوت.
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كتاب الشهر
ٌ
قصص جديدة لـ"نوبل" المصري بعد  13عامًا على رحيله

نجيب محفوظ من عالم الغيب… يسامر النجوم

انه الكاتب العريب الوحيد الذي فاز بـ"جائزة نوبل لالداب» ( ،)1988وقد لقب بـ"عميد الرواية العربية" .ها هو يعود
اىل الواجهة من خالل صدور مجموعة قصصية له مل تنرش يف كتاب من قبل .صحيح ان "همس النجوم" التي تحوي 18
قصة ،ال تبتعد عن عوامل نجيب محفوظ التي الفناها ،اال انها تختلف ايضا عن اعامله السابقة لناحية االسلوب والنضج
الفكري ،خصوصا وانه كتبها يف اخر سنوات حياته
يبدو نجيب محفوظ ( 1911ـ  )2006مثل
جبل الجليد العائم .ال تظهر سوى قمته،
بينام الجانب االكرب منه مخفي .الغوص بحثا
عن الجزء املخفي من الجبل ،هو ما حاول
ان يقوم به الكاتب والصحايف املرصي محمد
شعري ،بحثا عام مل يقله محفوظ يف اعامله
الروائية وسريته .خالل رحلة البحث هذه،
وقع عىل مفاجآت عدة ،رمبا اهمها "صندوق
محفوظ الخفي" الذي يشبه صندوق باندورا
يف االساطري االغريقية .لكن خالفا لباندورا،
فان صندوق محفوظ ال يحمل رشور العامل،
امنا يحمل اوراقا ومخطوطات ،ورسائل
وقصصا وروايات .كنز اديب ،ميكن ان يقدم
رؤى نقدية مختلفة وجديدة عن عامل عميد
الرواية العربية.
احتوى الصندوق عىل ملف يضم حواىل
اربعني قصة قصرية كتب عليه محفوظ
بخطه" :تحت التجربة :يتحدد الطول والنوع
واملعالجة" .ثم شطب هذه الجملة ليكتب:
"قصص منشورة متت كتابتها (- 1993
 .)1994القصص جميعها تم نرشها يف مجلة
"نصف الدنيا" املرصية .وقد اختار محفوظ
ونارشه بعضها يك تصدر يف اخر مجموعة
قصصية له يف حياته ،تحت عنوان "صدى
النسيان" .هكذا بقيت مثاين عرشة قصة
قصرية يف ظلمة االدراج ،ومل تدرج ضمن
االعامل الكاملة يف طبعاتها املختلفة .هذه
القصص هي التي اصدرتها "دار الساقي" يف
بريوت اخريا تحت عنوان "همس النجوم".
املفارقة ،حتى وان بدت غري مقصودة ،ان
اوىل مجموعات محفوظ القصصية كانت
تحت عنوان "همس الجنون" (،)1938
فيام الفارق بينها وبني مجموعته االخرية

"همس النجوم" ما يقارب الـ 80عاما .لكنهام
تلخصان ما مرت به تجربة صاحب الثالثية
من تحوالت فنية وجاملية .واذ تعكس
املجموعة االخرية خربة الشيخ يف وحدته
مناجيا النجوم ،تظهر املجموعة االوىل نزق
الشاب الساعي اىل الجنون.
كام كتب محمد شعري يف تقدميه للمجموعة،
ال تختلف قصص "همس النجوم" عن عوامل
نجيب محفوظ االبداعية .فهي امتداد
لحكايات الطفولة التي استعادها يف
"حكايات حارتنا" ( ،)1975وكذلك يف "صدى
النسيان" ( .)1999لكنها محملة بالرمز،
وحكمة الشيخ الكبري .كل هذه القصص
تدور يف الحارة ،عامل محفوظ االثري ،املفعم
بالحياة .حارة محددة املالمح تنتهي يف قبو
حيث يعيش من ال مأوى لهم .يرتفع فوق
القبو "الحصن القديم" حيث تسكن االشباح
والعفاريت .فالحارة عنده عىل الدوام،
وليس يف هذه املجموعة فحسب ،هي مثال
للعامل او للوجود كله.
االمناط االنسانية التي انتجها يف هذه
املجموعة ،هي املعروفة يف االعامل االخرى،
مثل شيخ الحارة وامام الزاوية ورجال القبو
من الصعاليك و"الحرافيش" او بقية الشعب
خارج دوائر السلطة .كذلك هناك دامئا التاجر
الكبري صاحب النفوذ عرب امواله ،وهو قريب
دامئا من السلطة ،وشيخ الحارة وله عالقة
قوية به ،كام ال تخلو القصص من :فتوات،
و"مجاذيب" ،ومنجمون ،وموسوسون،
واولياء ،واصحاب كرامات ،وهاربون .شيوخ
يراقبون ويتدخلون يف شؤون الحارة وحياة
اهلها ،وامئة زوايا ،وجوه واقنعة تخفي
الكثري ...هذه الشخصيات لطاملا استوطنت

ادب محفوظ الذي ابدع يف نقل نبض الحارة
املرصية بواقعيتها الفجة وشخصياتها الطيبة
والرشيرة عىل حد سواء ،واستسالمها لالميان
الغيبي والشعوذة.
شيخ الحارة بطل اسايس يف معظم
قصص مجموعة "همس النجوم" التي
حملت قصصها عناوين "نبقة يف الحصن
القديم" ،و"نبوءة منلة" ،و"رس اخر الليل"،
و"مطاردة" ،وغريها .شيخ الحارة هو ممثل
السلطة ،تكمن مهمته يف ابقاء الوضع عىل
ما هو عليه .بالنسبة اليه ،يجب ان يكون
االمن مستتبا ،حتى لو ارتفعت همسات
اهل الحارة من اجل تغيري االوضاع القامئة.
لكن يف الحارة ايضا مثة هاربون من ثأر ،او
من تقاليد قدمية ،واحيانا من اجل الحب
او العمل .هناك ايضا عائدون بعد ثراء ،او
بعد حكمة وكشف ،هم "املجاذيب" او اهل
الخطوة ،كام يلقبون .وهم دامئا اصحاب
النبوءات واالقوال امللتبسة التي يتبادلها
ابطال القصص ،تتحقق عىل نحو ما ،ويكون
مصريهم دامئا االتهام بالجنون او الخروج
عىل التقاليد.
يف قصة "شيخون" التي تضمها املجموعة
مثال ،يعود شيخون محمال بالكرامات،
ويعمل عىل عالج املرىض ،ويتحلق حوله
العشاق واملريدون ،بعد غيبة طويلة عن
الحارة ،وفقر مدقع يف املايض ،ليتم الكشف
عن رس الغيبة يف النهاية ،من خالل رجال
مستشفى املجاذيب الذين يطاردونه.
"نبقة" ايضا من ابناء الحارة ،هو االبن االخري
الدم السقا الذي فقد ابناءه التسعة بسبب
وباء ،ومل يبق له اال نبقة .هذا االمر يدفع
االب اىل تسليم ابنه اىل امام الزاوية ،ليتعهده

بالرتبية ،ويترشب قلبه النور والربكة .يكرب
االبن و ُيثبت امانته ،وهمته ،ونشاطه ،لكنه
يغيب عىل اثر زيارة اىل قرب والديه .ثم يعود
بعد ثالثة ايام محمال مبعرفة وقدرة اهداها
له الراحلون كام يقول .يصري "نبقة حديث كل
الحارة" حيث يصارح الشيخ معلمه بحقيقته:
"مل اعد اصلح الكون خادما لك وال انت تصلح
لتكون سيدا يل" .باغت نبقة الناس بجرأة مل
يتصور احد ان تصدر عن صبي يف سنه ،وال
حتى من رجل مجنون .هنا ،يعرتض كثريون
من وجوه الحارة .يبدأ نبقة كالمه عادة
بقوله "اخجل من نفسك" ،او "كيف سولت
لك نفسك ان تفعل ذلك؟" ،او "اما زلت
تتظاهر بالوقار؟" .وعقب تلك االفتتاحية،
يذكر فضيحة من الفضائح االخالقية او
املالية يف الحارة ،فيسبب الصخب والغضب.
ويتساءل اهل الحارة" :من اين يجيء ذلك
الصبي بتلك االرسار؟" .وقد ذهب بهم سوء
الظن كل مذهب .ووقعت فنت وخصومات
وانترش القلق اميا انتشار .قيل بحق ان الحارة
ركبها عفريت .يواصل محفوظ رسد حكاية
"نبقة" .فبعد معركة كربى جرت بسببه يف
الحارة وقيل ان نبقة قبض عليه ،وقيل "ان
االقدام داسته .اما سكان القبو ،فقد اكدوا
انه حي وانهم رأوه يتجول يف ما وراء القبو،
وانه كان مع كل خطوة يكرب ويتضخم
ويتعملق وميتد يف جميع النواحي حتى تعذر
عليهم ان يروا رأسه املنطلق يف الفضاء .وما
زال قوم يعتقدون انه مقيم حتى اليوم يف
الحصن القديم".
رمبا تتامس اساطري وشخصيات الحارة مثل
شيخون ونبقة وغريهام مع قصص مشابهة
يف الرتاث الديني الذي افاد منه محفوظ يف
روايته االشهر "اوالد حارتنا" .فكال العائدين
اىل الحارة اي شيخون ونبقة ،يقف امام
سلطة الحارة وما ميثلها ،ويسأل اهلها عن
العدل الغائب.
الزمن بطل رئيس يف االحداث ،متاما كام
كانت "اوالد حارتنا" .مثال ،يف قصة "توحيدة"
جميلة جميالت الحارة ،يعصف الزمن
بجاملها ،فتقول للراوي" :اذا كنت مل تعرفني،
فليس الذنب ذنبي؟" .يستعيد محفوظ
توحيدة هنا بعدما كتب عنها من قبل يف

غالف الكتاب.

نجيب محفوظ اديب الحارة
الشعبية ومجانينها
شيخ الحارة بطل اساسي،
وحوله هاربون من ثأر ،او
من تقاليد بالية ،واحيانا
بدافع الحب او العمل

"حكايات حارتنا" بانها اول موظفة يف الحارة
تذهب اىل الوزارة وتخالط الرجال!
يخترب محفوظ يف قصصه الحارة يف كل
احوالها ،عندما تهب عليها "العاصفة" التي
تقتلع كل يشء ،ويعم الخراب والنهب
والسلب ،وتضيع االموال و ُتهتك االعراض.
يختربها عندما يداهم البكاء اهلها – فجاة
 ويصيب الجميع ،وينتقل كالعدوى ،يتحركمفتش الصحة يف محاولة لكشف االسباب،
ويكاد ان يبيك هو االخر .لكن محفوظ يف
رهانه هذا ،يبحث عن "قلة ممن ظلت

ثيابهم بيضاء ،يتبادلون الهمس والشد عىل
االيادي يف الظالم ،ويتطلعون بعزم ونفاد
صرب ،اىل طلوع الفجر ." ...او عن تلك النغمة
الراقصة التي تتهادى من بيت "حسن االاليت"
لريقص الجميع ويتوقف البكاء.
هكذا تستمر الحياة ،كام يراهن محفوظ
دامئا يف الحديقة والناي والغناء ،بهؤالء
الباحثني عن مرشق النور والعجائب ،بالفن
الذي يبقى رهانه االبدي.
بالتأكيد ،كتب محفوظ قصصه يف تلك
املرحلة ،اي يف سنواته االخرية ،لتأيت مكثفة،
خالية من كل الزخارف اللغوية ،او الشحوم
البالغية ،مع استبعاد كل ما ميكن ان يعوق
الرسد .كل كلمة اختارها بعناية ،رمبا كان
ذلك السباب صحية ،او فنية جاملية.
وهو االمر الذي يسميه املنظر واملفكر
الفلسطيني الراحل ادوارد سعيد "االسلوب
االخري" او "املتأخر" .اذ يشري سعيد يف كتابه
"افكار حول االسلوب املتأخر" (ترجمة فواز
طرابليس) اىل ان "الفرتة االخرية من الحياة -
السباب شخصية بديهية  -فرتة تحلل الجسد
واعتالل الصحة او حلول عوامل اخرى،
تحمل امكان النهاية قبل االوان حتى ملن
مل يتقادم به العمر" ،مركزا يف هذا الكتاب
عىل كبار الفنانني وكيف اكتىس كالمهم
وفكرهم يف نهاية حياتهم ،لغة جديدة.
وهو ما سوف يسميه االسلوب املتأخر .يف
تلك الفرتة ،يختار املبدع ان يعود اىل عوامل
خارج زمانه بالكامل ،اىل "اسطورة قدمية
او اىل انواع ادبية عتيقة مثل امللحمة او
اىل الطقوس الدينية القدمية"" .املفارقة ان
معنى الحداثة ال يبدو هنا حركة التجدد
بقدر ما هو حركة شيخوخة ونهاية .انه نوع
من شيخوخة تتنكر بالشباب" .يضيف ان
"تعب الشيخوخة يف حرضة املوت الداهم
واملشتهى ليس حزنا .انه اعمق بكثري من
الحزن .االمتياز العظيم الذي يتمتع به الفن،
هو انه يثري مشاعر ال اسم لها متزقنا اربا".
 18قصة ،بعضها يشغل صفحة واحدة يف
املجموعة ،كلها محملة بالرمزية التي اشتهر
بها نجيب محفوظ الذي نحت شخصياته
وابطاله ،وحملهم دالالت وامثوالت نكتشفها
مع نهاية كل قصة.
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واجهة املكتبات
■ بعد طرابلس االختالط والتنوع والزمن
الجميل التي استعادها يف "حي االمريكان"،
وبريوت التي كانت مطبعة الرشق كله يف
"طبع يف بريوت" ،يذهب الروايئ اللبناين
جبور الدويهي اىل الهند هذه املرة ،او اقله
هذا ما ييش به عنوان روايته الصادرة عن
"دار الساقي" .باسلوب مشوق ،تحيك رواية
"ملك الهند" قصة مقتل زكريا عند تقاطع
خطر اختلطت فيه خرافات الذهب وحروب
االشقاء مع حب النساء الفرنسيات ووعد الرثوة الزائف وعداوات
طائفية تظهر وتختفي منذ قرن ونصف .انها نوعا ما تاريخ لبنان
الحديث متواريا خلف قصة عشق كالسيكية .جاء يف تعريف مضمون
الرواية" :يف ظروف غامضة ،يُعرث عىل زكريا مبارك مقتوال عند حدود
قريته ،تل صفرا ،بعد ايام عىل عودته من غربة طويلة بني اوروبا
وامريكا وافريقيا .لقد اختار العودة محتفظا بلوحة "عازف الكامن
االزرق" ملارك شاغال ،التي اهدتها اليه صديقته الباريسية .تدور
الشبهات حول ابناء العمومة الذين رمبا قتلوه طمعا بكنز يقال ان
الجدة اخفته تحت املنزل الذي ش ّيدته لدى عودتها من امريكا".
■ يف "التحفة البهية ـ امثال وقصص شعبية
لبنانية" ("دار نلسن") ،تتوقف املؤلفة سمرية
زغيب الحجار عند املخزون الثقايف واالجتامعي
والشعبي اللبناين ،لتخرج كل ما حفظته
االلسن وتداولته شفهيا ،لتجمعه بني دفتي
كتاب حفاظا عىل هذا االرث من االندثار.
محاولة رضورية ومطلوبة لتوثيق هذا االرث
الثقايف الذي يع ّد مرآة لوجدان شعب ،ومقياسا
لتقفي حضارته وقيمه وتقاليده وعاداته .وقد
اختارت املؤلفة لوحة الغالف للرسام العاملي جورج كوسينيك تجسد قرص
بيت الدين .يف اختصار ،الكتاب عبارة عن موسوعة لالمثال والقصص
الشعبية ،تحفظ تراث لبنان الثقايف والحضاري.
■ بعد ثالث سنوات عىل صدوره بلغته
الفرنسية ،تولت "دار التنوير" اخريا مهمة
نقل كتاب "مفارقات السعادة" اىل لغة
الضاد .يف هذا العمل ،حاول الفيلسوف
والسيايس الفرنيس لوك فريي ان يتوقف عند
مفهوم السعادة التي تختلف من شخص
اىل اخر .بينام نعرف ان املرض او الفشل
يجعالن االنسان تعيسا ،يخلص الباحث اىل

ان هوس انسان اليوم يف البحث عن السعادة ،قد يجعله يقع ضحية
التعاسة واالحباط ،غافال عن امللذات الصغرية والجميلة التي تقدمها
له الحياة .كتاب فلسفي يف معنى السعادة والحب الذي يشكل منبعا
كبريا لهذا االحساس اللذيذ.
■ ال شك يف ان الرتبية تعد العمود الفقري الي
شخصية سيكرب عليها الطفل .لذا ،فهي تلعب
دورا حيويا واساسيا يف غرز قيم االخالق
والضمري وتنمية شخصية الطفل .يف كتابهام
املشرتك "كيف تبني وجدان طفلك" ("الدار
العربية للعلوم نارشون") ،يُركز املؤلفان
االختصاصيان زكريا محمد هيبة وصالح صالح
معامر عىل التكوين الجواين للطفل منخالل
بنائه وجدانيا .ما مييز هذا الكتاب انه يدمج
بني الجانب النظري والجانب التطبيقي .بذلك يتمكناملهتمون برتبية
الطفل سواء الوالدين او املعلمني من ان يحققوا اكرب افادة ممكنة.
■ عن "رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش"،
صدر كتاب "ما بعد القتال :حرب القوة
الناعمة بني امريكا وحزب الله" لالختصايص
يف العالقات الدولية االكادميي حسام مطر.
الكتاب الذي يتضمن تسعة فصول ،يع ّد
دراسة اكادميية يف مفهوم القوة الناعمة.
اذ يعرض ابرز االراء النظرية واملنهجية
املثارة حول املفهوم ،ثم يخترب كل ذلك
عىل منافسات القوة الناعمة بني الواليات
املتحدة وحزب الله من ضمن سياق الرصاع االسرتاتيجي بني
الطرفني ،ال سيام بعد عام .2004
■ يف مناخ غرائبي وسوريايل ،تدور احداث
رواية "االعراف" للكاتب املرصي الشاب
محمد عالء الدين ( .)1979يف هذه الرواية
الصادرة اخريا عن دار "هاشيت انطوان"،
نتعرف اىل قصة شاب فوجئ بامه تخربه بانها
ليست برشا ،بل كانت قطة يف االصل .ضمن
هذه العوامل الفانتازية ،يستعرض الكاتب
الكثري من قصص الحيوانات التي تح ّولت اىل
برش .علام ان عالء الدين اصدر سابقا تسعة
كتب تنوعت بني رواية وقصة قصرية ،فيام ترجم بعض هذه االعامل
اىل االنكليزية وااليطالية واالسبانية والروسية والهولندية.

ﺃﻣﻨﻚ ﺑﺄﻣﺎﻥ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ،
ﺗﻌﺮﺽ ﺇﺫﺍﻋﺔ "ﺻﻮﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ" ،93.3
ﺒﺚ ﹼ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺃﻣﻨﻚ ﺑﺄﻣﺎﻥ" ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳ ﹸ ﹼ
ﻛﻞ
ﹰ
ﺻﺒﺎﺣﺎ
ﻳﻮﻡ ﺇﺛﻨﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 11.20

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
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التغذية

ناتالي غ ّرة
دائرة الشؤون الصحية

النصيحة لن تجدي بال ّ
تحكم واعٍ بعاداتك

أسباب فشل أنظمة غذائ ّية

كثريون من االشخاص ال يأكلون دامئا بسبب الجوع ،فيلجأون اىل تناول الطعام
بهدف تخفيف التوتر ،او التعامل مع ظروف غري سارة ونفسية مثل الحزن،
الشعور بالوحدة ،او رمبا امللل ...لكن بعد تناول الطعام ،نتيجة هذه الحاالت،
يشعر هؤالء باالستياء مام فعلوه ،ال بل يشعرون بالذنب بسبب االفراط يف
االكل من دون ضوابط
بغض النظر عن مدى عجز الشخص عن مقاومة
الرغبة يف االكل ،هناك حلول للتخلص من هذه
املشكلة ،يرتكز بعضها عىل التكيف يف اختيار
انواع محددة من الطعام وبشكل صحيح ،كام يف
استخدام العقل من اجل تغيري العادات العاطفية
التي افسدت النظام الغذايئ ،وذلك من خالل
استعادة السيطرة عىل كمية الطعام ونوعه من
جهة ،واملشاعر النفسية من جهة اخرى.

الطعام العاطفي

تناول الطعام من منطلق العاطفة (او ما يسمى
الضغط النفيس) ،يجعل االنسان للوهلة االوىل
يشعر بالتحسن نتيجة تلبية الحاجات العاطفية،
بدال من ارضاء الجوع .قد تصل االمور اىل
تناول نصف كيلوغرام من البوظة عندما يشعر
الشخص بالغبطة ،وقد يطلب البيتزا اذا كان
يشعر بامللل او الوحدة.
من حني اىل اخر ،مل يعد استخدام الطعام كمكأفاة
او لالحتفال امرا سيئا بالرضورة .لكن عندما
يشكل تناول الطعام سببا للمواجهة العاطفية
االساسية ،او عندما يكون الدافع هو فتح الثالجة
كلام شعر االنسان بالضغط او االنزعاج او
الغضب او االرهاق او امللل ،فهنا يدخل الشخص
يف دوامة غري صحية نتيجة االفراط يف االكل،
ويبقى الشعور الحقيقي ،او املشكلة الحقيقية،
من دون معالجة .االكل قد ُيشعر الشخص بحالة
جيدة يف حينه ،لكن املشاعر التي تسببت يف
تناول الطعام ال تزال موجودة .غالبا ما يشعر
ان حالته اضحت اسوأ مام كانت عليه من قبل،
بسبب السعرات الحرارية غري الرضورية التي
استهلكها من دون انتباه.

بغض النظر عن مدى العجز عن مقاومة
الطعام يف هذه الحاالت ،من املمكن احداث
تغيري ايجايب .ميكن ان يجد الشخص طرقا اكرث
صحة للتعامل مع مشاعره ،ويتعلم كيف يتناول
الطعام ،ويستعيد السيطرة عىل وزنه ،واخريا
التوقف عن تناول الطعام العاطفي.

اسئلة ال بد منها

ـ هل تأكل اكرث عندما تشعر بالتوتر؟
ـ هل تأكل عندما ال تكون جائعا او عندما تكون
املعدة ممتلئة؟
ـ هل تأكل لتشعر بتحسن ولتهدئة نفسك عندما
تكون حزينا وقلقا؟
ـ هل تكافئ نفسك بالطعام؟
ـ هل تأكل بانتظام؟
ـ هل يجعلك الطعام تشعر باالمان؟
ـ هل تشعر ان الطعام صديق؟
ـ هل تشعر بالضعف او انك خارج نطاق
السيطرة عىل الطعام؟

الفرق بني الجوع العاطفي والجوع
الجسدي
ميكن ان يكون الجوع العاطفي قويا .لذلك من
السهل ان نخطئه بالجوع الجسدي الطبيعي.
لكن مثة ادلة ميكنك البحث عنها ملساعدتك يف
معرفة الجوع الجسدي والعاطفي.
الجوع العاطفي يأيت فجأة .يرضبك يف لحظة،
وتشعر بالغموض والعجلة .بينام الجوع
الجسدي يأيت بشكل تدريجي ،وال تشعر الرغبة
يف تناول الطعام بانها مؤملة او تتطلب رضاء
فوريا (اال اذا كنت مل تأكل منذ فرتة طويلة).

الجوع العاطفي يشتهي اطعمة الراحة املحددة.
اما عندما تكون جائعا جسديا فان اي يشء
تقريبا يبدو جيدا ،مبا يف ذلك االشياء الصحية
مثل الخرض .لكن الجوع العاطفي يشتهي
الوجبات الرسيعة او الوجبات الخفيفة السكرية
التي توفر ذروة رسيعة .تشعر انك يف حاجة اىل
كعكة الجنب او البيتزا.
الجوع العاطفي غالبا ما يؤدي اىل تناول الطعام
بال تفكري .ميكن ان تتناول كيسا كامال من رقائق
البطاطس ،او نصف كيلو من البوظة من دون
ان تنتبه حقا او تستمتع به متاما .لكن عندما
تأكل استجابة للجوع الجسدي تكون اكرث وعيا
مبا تفعله.
ال يشعر الجوع العاطفي بالرىض عندما تكون
املعدة ممتلئة ،ال بل يستمر الشخص يف الرغبة
يف الطعام اكرث فاكرث .وغالبا ما تأكل حتى تصبح
محشوا بشكل غري مريح .من ناحية اخرى،
بعكس الجوع املادي الذي ُيشعر بالرىض عندما
تكون املعدة ممتلئة ،الجوع العاطفي ،بعكس
الجوع الجسدي ،غالبا ما يؤدي اىل الندم او
الشعور بالذنب.

التعرف اىل ُمشغالت االكل العاطفي

يرتبط معظم االكل العاطفي باملشاعر غري
السارة .لكن ميكن ان ينشأ ايضا من املشاعر
االيجابية ،مثل مكافأة نفسك لتحقيق هدف

او االحتفال بعطلة او حدث سعيد .تشمل البحث عن طرق اخرى الطعام مشاعرك

االسباب الشائعة لالكل العاطفي عىل:
• اثارة العواطف :االكل ميكن ان يكون وسيلة
السكات موقت او ازالة مشاعر غري مريحة،
مبا يف ذلك الغضب والخوف والحزن والقلق
والشعور بالوحدة واالستياء.
• امللل او الشعور بالفراغ :هل سبق لك ان
تناولت الطعام لتسعد نفسك او لتخفف
امللل ،او لتمأل الفراغ يف حياتك؟ فيشكل
الطعام الطريقة املثىل مللء الفراغ ،ويرصفك
عن املشاعر الكامنة وراء الغاية واالستياء من
الواقع.
• التأثريات االجتامعية :ان التآلف مع اشخاص
اخرين لتناول وجبة هو وسيلة رائعة للتخفيف
من التوتر .لكن ميكن ان يؤدي ايضا اىل االفراط
يف تناول الطعام .من السهل ان نفرط يف الطعام
ببساطة النه موجود او الن الجميع يأكل.
• االجهاد :عندما يكون االجهاد مزمنا ،النه
يف كثري من االحيان يف عاملنا الفوضوي ،ينتج
جسمك مستويات عالية من هورمون التوتر،
الكورتيزول .وهو هورمون يسبب الرغبة
الشديدة يف تناول االطعمة املالحة والحلوة
واملقلية ،وهي االطعمة التي متنحك طعام
من الطاقة واملتعة .كلام ازدادت الضغوط يف
الحياة ،ازداد احتامل اللجوء اىل الطعام من
اجل الراحة العاطفية.

اذا كنت ال تعرف كيفية ادارة عواطفك
بطريقة ال تتضمن طعاما ،فلن تكون قادرا
عىل التحكم يف عاداتك الغذائية لفرتة طويلة
جدا .غالبا ما تفشل االنظمة الغذائية النها
تقدم نصيحة غذائية منطقية ال تعمل اال
اذا كان لديك تحكم واع بعاداتك الغذائية.
من اجل ايقاف االكل العاطفي ،عليك ان تجد
طرقا اخرى.

بدائل لالكل العاطفي

اذا كنت تعاين من االكتئاب او العزلة ،اتصل
باحد االشخاص الذي يجعلك دامئا تشعر
بالتحسن ،او إلعب مع حيوان اليف ،او انظر
اىل صورة مفضلة او اىل تذكار من شخص
عزيز.
اذا كنت قلقا ،استنفد طاقتك العصبية من
خالل الرقص ،او الضغط عىل كرة التوتر ،او
امليش الرسيع.
اذا كنت منهكا ،ميكنك تدليل نفسك مع كوب
ساخن من الشاي ،او اخذ حامم ،او اضاءة
بعض الشموع املعطرة.
اذا كنت تشعر بامللل اقرأ كتابا جيدا ،او
شاهد عرضا كوميديا ،او َّ
متش يف الهواء
الطلق ،او انتقل اىل نشاط تستمتع به (اعامل
حرفية ،العزف عىل االت موسيقية.)...

الحلول

• تناول الطعام يف اثناء القيام باشياء اخرى
ايضا مثل مشاهدة التلفزيون او القيادة
او اللعب بالهاتف ،ميكن ان مينعك من
االستمتاع متاما بطعامك ،نظرا اىل ان عقلك
يف مكان آخر ،قد ال تشعر بالرىض ،او
االستمرار يف تناول الطعام عىل الرغم من
انك مل تعد جائعا .ميكن ان يساعد تناول
الطعام بشكل اكرث عناية عىل تركيز ذهنك
عىل طعامك ،وعىل متعة تناول وجبة ما
والحد من االفراط يف تناول الطعام.
• تناول وجبات الطعام الخاصة بك يف مكان
هادئ ،من دون اي انحرافات اىل جانب اي
من متناويل الطعام القريبني.
• قبل ان تبدأ يف تناول الطعام ،خذ لحظة
للنظر يف ما يتطلبه االمر العداد وجبتك ،بدءا
من املزارع اىل البقال اىل الطباخ.
• ضبط مدة االكل بـ 20دقيقة.
• خذ قضامت صغرية وامضغها جيدا ،مع
مراعاة وقت تناول النكهات املختلفة.
• حاول التوقف عن تناول الطعام قبل ان
تشعر بالشبع حتى االمتالء .يستغرق االمر
وقتا حتى تصل اشارة الشبع اىل الدماغ.
• عند االنتهاء من الطعام ،خذ بضع لحظات
لتقييم ما اذا كنت ال تزال جائعا بالفعل قبل
اختيار وجبة اضافية او حلوى.
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رياضة
رئيس نادي الحكمة بيروت :هدفنا
إعادة البريق وال تأثير لحزب على اإلدارة
مل تكن السنوات الـ 15التي مرت عىل نادي الحكمة بريوت ،منذ قرار رئيسه التاريخي وصانع امجاده وانتصاراته وباين نهضة
كرة السلة انطوان شويري االستقالة من منصبه يف العام  ،2004عادية .عاىن من تقلبات وانقالبات وعدم استقرار اداري وعجز
مادي غري مسبوق ،انعكست سلبا عىل نتائج فريقي كرة السلة الذي غاب عن منصات التتويج ،وكرة القدم الذي يكافح
للبقاء يف الدرجة الثانية
مع انتخاب لجنة ادارية يف  19كانون الثاين
املايض برئاسة اييل يحشويش الذي شغل سابقا
منصب نائب الرئيس يف النادي يف عهد انطوان
شويري ويف اتحاد كرة السلة ،دخل نادي الحكمة
بريوت مرحلة جديدة مليئة بالتحديات التي يف
حال نجحت االدارة التي تضم وجوها حكموية
من تجاوزها ،ستعيده اىل السكة الصحيحة.
"االمن العام" التقت الرئيس الجديد للنادي.
■ ملاذا عاد اييل يحشويش اىل نادي الحكمة
بعد  15سنة عىل تركه اللجنة االدارية؟
□ مل اترك يوما نادي الحكمة حتى اعود ،وعندما
شعرت بأنه اصبح يف خطر حقيقي تدخلت
واعتربت ان االمر يعنيني شخصيا ،فتوافقت
مع مجموعة من االصدقاء الذين عملوا سابقا
يف النادي وحكامويني واصحاب كفاية وارتأينا
محاولة انقاذ النادي.
■ هل قرار العودة جاء فرديا ام بتمن من جهة
سياسية؟
□ ابدا ،مل يكن بتمن من جهة سياسية .القرار
كان فرديا وبتمن من الجمهور الذي اعرب
يف اكرث من مناسبة ويف شكل صارخ عن امله
وغضبه من االوضاع التي وصل اليها النادي،
وانا من الجمهور ،واعتربت نفيس معنيا وقررت
السري يف مرشوع محاولة انقاذه.
■ ما هو الدور الذي يلعبه حزب القوات
اللبنانية يف النادي؟
□ حزب القوات اللبنانية معروف بتشجيعه
للرياضة والرياضيني ،وكانت له يف فرتة سابقة

مقال
ومعروفون بصدقهم ونزاهتهم وحبهم
للنادي ،اضافة اىل شغلهم مواقع متقدمة يف
املجتمع.
■ هل االدارة الحالية يف ورشة اعادة ترميم ام
ورشة بناء؟
□ يف ورشة ازالة الركام الذي سببه الزلزال الذي
رضب النادي يف السنوات املنرصمة .بعد ازالة
الركام سنعيد تثبيت االساسات املتينة لنبدأ
بعدها عملية البناء.
■ هل كنتم تتوقعون حجم الرضر الذي لحق
بالنادي يف السنوات الـ 15املاضية؟
□ مل اتوقع هذا الحجم من الرضر .يف البداية
تبلغنا ان الدين زهاء  700الف دوالر ،ثم ارتفع
الرقم اىل  1.8مليون ،والحقا اىل  2.100مليونني،
وحاليا الدين بات يقارب  3ماليني دوالر.

رئيس نادي الحكمة بريوت اييل يحشويش.

نحن في ورشة ازالة الركام
الذي سببه زلزال النادي
تسلمنا ناديا في حالة
موت سريري والعالج لن
يكون بعصا سحرية

اياد بيض مبساعدة النادي ماديا ،اضافة اىل
دعم معنوي كامل .وسوف يكون للحزب
مساهمة جزئية بسيطة يف املوضوع املايل ،من
دون ان يكون له تأثري بالقرار ال من قريب وال
من بعيد ،ال هو وال اي حزب اخر .االحزاب
خارج نادي الحكمة.
■ هل خيار االعضاء السبعة يف اللجنة االدارية
جاء عن قناعة منكم ام هناك اسامء فرضت من
جهات معينة؟
□ ال احد يفرض شيئا عيل .هؤالء االشخاص
لديّ ثقة عمياء بهم من خالل تجربتي
الشخصية ،ومن خالل عملنا املشرتك يف
نادي الحكمة .لديهم موقعهم يف املجتمع،

■ ما الذي فاجأكم بعد تسلمكم املسؤولية ومل
تكونوا تتوقعونه؟
□ املفاجأة االيجابية تتمثل يف الجمهور الذي
اصبح عدده مضاعفا ،وتعلقه بالنادي اكرب رغم
كل املشاكل واملصاعب التي مر فيها .ولو ان
هذه التجربة مر فيها اي ناد اخر ملا كان صمد،
بل كان انهار واقفل ابوابه واصبح يف غياهب
النسيان .اما املفاجأة السلبية فهي عدم وجود
مقومات مؤسسة ،اضافة اىل الديون املرتاكمة
التي قاربت  3ماليني دوالر.
■ هل ملف ازالة العقوبات الدولية عن فريق
كرة السلة يسري يف الطريق الصحيح؟
□ كنت اتوقع ان يكون مساره افضل .هذا
امللف قد يكون نقطة تحول اساسية يف قرارنا
املستقبيل القريب.
■ هل ستحاسب االدارة املسؤولني عن الهدر
والذين رتبوا ديونا واعباء عىل خزينة النادي؟
□ هذا املوضوع غري مطروح االن .ل َرن كيف ستسري
االمور يف اي اتجاه .لكن ما هو مؤكد ان االنظمة
التي نعمل عىل تعديلها وتطويرها ان الجميع يف
النادي سيكون تحت مجهر املحاسبة بدءا من

إقرأ تفرح جرّب تحزن
لفتني منتصف الشهر الفائت خرب زيارة وفد من االتحاد الدويل لكرة القدم "فيفا"
اىل وزارة الرتبية والتعليم العايل ،وتحديدا اىل رئيس وحدة االنشطة الرياضية
والكشفية التابعة للوزارة الدكتور مازن قبييس (يشغل يف الوقت عينه منصب
عضوية اللجنة التنفيذية لالتحاد اللبناين لكرة القدم) بهدف "توقيع اتفاق تعاون
مع وزارة الرتبية والتعليم العايل واالتحاد اللبناين لكرة القدم ،لتطوير كرة القدم
املدرسية خصوصا يف املرحلة االبتدائية ،باالضافة اىل تأهيل اساتذة مادة الرتبية
البدنية والرياضية وتوزيع تجهيزات عىل املدارس املشاركة" ،وفق ما ورد يف الخرب
الذي وزعه املكتب االعالمي لوحدة االنشطة.
مشكور االتحاد الدويل عىل خطوته التي هي اساسية لبناء جيل كروي واعد،
ولضامن االستمرارية بتخريج العبني ورفد املنتخبات الوطنية يف مختلف االعامر
بالالعبني املوهوبني واملميزين .لكن تبقى العربة يف التطبيق.
املؤسف ان الواقع مختلف ،وينطبق عليه شعار "إقرأ تفرح ج ّرب تحزن" .اذ ال
ميكن الحد ان يخفي معاناة لعبة كرة القدم .هذه اللعبة الشعبية التي ال ميكن
ان تسري يف الطريق الصحيح ما مل تسلك مسارا اصالحيا جذريا .ال حاجة اىل ادلة
وبراهني لتصدق او تقتنع ان الفئات العمرية يف لبنان ضعيفة عىل جميع الصعد،
رغم الجهود التي تبذلها ادارات بعض النوادي مببادرات فردية ،وغياب شبه تام
التحاد للعبة الذي يعاين بدوره من عجز مايل .الشاهد االكرب هو حال اللعبة
محليا اكان عىل صعيد املنتخبات الوطنية يف مختلف الفئات او عىل صعيد الفرق.
يف كرة القدم اللبنانية تقام ثالث بطوالت للفئات العمرية فقط ،الشباب (دون 19
سنة) ،الناشئون (دون  17سنة) واالشبال (دون  15سنة) .يفرض االتحاد اللبناين
لكرة القدم عىل كل ناد يف الدرجة االوىل املشاركة يف اثنتني من البطوالت الثالث.
وعىل كل ناد من الدرجة الثانية ان يشارك يف بطولة واحدة .اما بالنسبة اىل الفرق
يف الدرجتني الثالثة والرابعة فاملشاركة اختيارية .عدم االلتزام يعرض االندية
لعقوبات مادية .قليلة هي االندية التي تشارك يف بطوالت الفئات العمرية.
خمسة اندية فقط تشارك يف الفئات الثالث هي النجمة ،العهد ،االنصار ،طرابلس
الريايض والسالم زغرتا.
املعاناة يف بطوالت الفئات العمرية كثرية ،ابرزها نظام التواقيع االبدي الذي
يعترب املشكلة الرئيسية واالساسية التي تعيق وتعرقل تقدم اللعبة من جهة،
ويقيد الالعب ويحرمه من التغيري واالنتقال اىل ناد اخر من جهة ثانية ،وقلة عدد
املباريات التي ال يتجاوز عددها  19مباراة ،يف حني انه يجب ان ال يقل عددها
عن  30مباراة يف املوسم ،وعدم امتالك النوادي ملالعب عشب طبيعي ،ويف حال
وجدت ال تكون صالحة او تحمل مواصفات تسمح مبامرسة كرة قدم حقيقية،
اضافة اىل كفاية املدربني والشهادات التي يحملونها والتي تؤهلهم االرشاف عىل
الالعبني الصغار ،ونوعية التامرين واسلوب التعليم وعدد الحصص التدريبية
وطريقة توزيعها.
كل هذه املشاكل تسقط جزئيا او كليا يف حال توافر الدعم املادي للنوادي ،ليك
تتمكن من القيام بواجبها من دون ان ترهق صندوقها بديون واعباء اضافية .فهل
يكون الحل من بوابة وزارة الرتبية والتعليم العايل واملدارس ،ام سيلقى املرشوع
مصريا مشابها لغريه من املشاريع التي ظلت حربا عىل ورق؟
نمر جبر
nemer.jabre66@yahoo.com
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رئيس النادي ،مرورا بكل االعضاء وصوال اىل كل
املعنيني يف النادي.
■ ما هي املهلة التي اعطتها االدارة لنفسها
العادة وضع النادي عىل سكة االستقرار املايل
بعد االستقرار االداري؟
□ بني السنة والسنتني ،واملهلة رهن الكثري من
االمور ،من دون ان ننىس اننا تسلمنا ناديا يف
حالة موت رسيري والعالج لن يكون بعصا
سحرية.
■ كيف ستتعامل االدارة مع وضع فريق كرة
السلة هذا املوسم الذي يحتل املركز التاسع
االخري يف الرتتيب العام؟
□ ندرس الوضع من كل جوانبه ،ولن نألو جهدا
للقيام باالفضل لصالح الفريق والنادي.
■ هل سيكون لنادي الحكمة فريق كرة سلة
منافس يف دوري الدرجة االوىل يف املوسم املقبل؟
□ هذا ما نخطط له ،لكن االمر مرتبط
باملوضوع املايل وازالة العقوبات املفروضة عىل
الفريق من االتحاد الدويل لكرة السلة "فيبا"،
نتيجة شكاوى مقدمة من العبني ومدربني.
■ هل تخشون سقوط فريق كرة السلة اىل
الدرجة الثانية؟
□ كال ،يف اقىص االحتامالت نلعب "براج" الرتفيع
والتنزيل ،ولدى االدارة ثقة كاملة باملدير الفني
املدرب غسان رسكيس والالعبني اللبنانيني الذين
اثبتوا كفاءة وجدارة مبعدل اعامر ال يتجاوز
 19سنة ،واثبتوا عن روحية ابطال خصوصا ان
"الرباج" ال يشارك فيه العبون اجانب .اي فريق
يواجه الحكمة من دون العبني اجانب سيواجه
صعوبة كبرية ولن تكون مواجهته سهلة ابدا.
■ ما الذي خرسه نادي الحكمة يف السنوات
الـ 15املاضية؟
□ خرس انطوان شويري .ويبدو من املستحيل
اعادته .اما كل ما تبقى فيمكن اعادته وسوف
نعمل عىل اعادته واعادة النادي اىل سابق
عهده وهذه مهمتنا.

■ لقد خرجت من النادي مع الرئيس
التاريخي انطوان شويري ،وعدت اىل النادي
يف غيابه .اىل اي مدى تشعر بهذا الغياب؟
وماذا تعلمت منه؟
□ اشعر بغيابه الجسدي ،لكن يف عقله وتفكريه
وروحه ومحبته وعطائه واخالصه وصدقه
وشفافيته موجود معنا .يف منصبي الجديد
اشعر بحاجتي اىل سند وظهر استند عليهام،
اشعر بحاجتي اىل جبل اىل رجل.
■ االشكال الذي حصل خالل وبعد مباراة
الحكمة والشانفيل يف املرحلة الثانية ايابا من
الدوري ازعج كثريين .كيف ستعالجون الوضع
وما هي االجراءات التي ستتخذونها؟
□ ازعجني كثريا .لقد حذرنا من االمر عشية
املباراة وطلبنا من الجميع االلتزام بالقوانني
املرعية االجراء ،امنا ويا لالسف بعض املندسني
وبعض الذين يدعون انهم حكامويون مارسوا
افعاالً غري الئقة بنادي الحكمة ما ادى اىل
االشكال .امنا بعد االطالع عىل بعض التفاصيل
تبني ان الرشارة انطلقت نتيجة امور محيطة
بها .االشكال بات يف يد القضاء ونحن لدينا ثقة
مطلقة به.
■ يف كل اطالالتك االعالمية تعتمد عىل
الجمهور وتدعوه اىل الوقوف اىل جانب النادي.
هل ستعتمد االدارة عىل الجمهور لتمويل
النادي؟
□ هديف ان يصل عدد جمهور الحكمة املنتمي
اىل الجمعية العمومية اىل  5االف ،وبالتايل هذه
الخطوة ستساهم مساهمة كبرية يف ايرادات
ثابتة للنادي تساعد عىل االبقاء عىل التطور
والتقدم اىل املواقع التي كان يحتلها سابقا.
■ هل لدى االدارة رغبة يف اعادة فريق كرة
القدم اىل دوري الدرجة االوىل؟
□ طبعا ،عودة فريق كرة القدم اىل دوري
الدرجة االوىل حيث موقعه الطبيعي امر
اسايس يف برنامج اللجنة االدارية .وهذا ما
اعربت عنه لرئيس االتحاد اللبناين لكرة القدم
املهندس هاشم حيدر الذي اعترب بدوره ان

وجود فريق الحكمة يف دوري الدرجة االوىل
قيمة مضافة.
■ خائف عىل نادي الحكمة؟
□ نعم الننا ال نزال يف مرحلة الخطر ،والخروج
منها يتطلب من الذين لديهم مستحقات مالية
االقتناع بأن التصلب يف مواقفهم سيلحق رضرا
ليس فقط يف النادي ،بل بكرة السلة ايضا ،وهذا
الرضر قد يطاول عىل الصعيد الشخيص.
■ هل والية اييل يحشويش عىل رأس اللجنة
االدارية لنادي الحكمة بريوت ستمتد اىل اكرث
من  4سنوات؟
□ ابدا االمر غري وارد ،وال يف اي شكل من
االشكال .نحن يف مهمة محددة ملدة اربع
سنوات ملحاولة انقاذ النادي ال اكرث وال اقل.
■ مباذا تعد جمهور نادي الحكمة؟
□ كام وعدته منذ البداية ،وانا مل اقطع وعدا
سوى للجمهور وهو وعدي ووعد االدارة عىل
حد سواء ببذل كل جهدنا ،ونضحي بكل يشء
ميكننا ان نضحي به العادة الحياة والربيق
واملجد اىل نادي الحكمة.
■ كيف تصف العالقة مع اتحاد كرة السلة؟
□ رغم انه مل مير عىل معرفتي برئيس االتحاد
اكرم حلبي فرتة طويلة ،فساسمح لنفيس
باعتباره صديقا ،وقد تبني يل يف هذه الفرتة
القصرية انه انسان صادق ومحب للعبة كرة
السلة ويبذل كل جهده للحفاظ عليها.
■ متى ميكن ان تعتذر من عدم اكامل املهمة
وتعلن انسحابك لعدم قدرتك عىل االستمرار؟
□ عندما اشعر انني مل اعد قادرا عىل تنفيذ
وعدي وقطعت االمل من تنفيذ املهمة الوطنية
التي عدت من اجلها .انا من االشخاص الذين
يرتكون موقعهم عندما يتأكدون من انهم غري
قادرين عىل تنفيذ املهمة التي جاؤوا من اجلها.
لو الجميع لجأوا اىل هذه الطريقة ملا وصل
النادي اىل ما وصل اليه.
ن .ج

109

110

عدد  - 66آذار 2019

عدد  - 66آذار 2019

رياضة

نمر جبر

رئيس الوحدة الرياضية والكشفية:
املدارس تعاني نقصًا في مد ّرسي مادة الرياضة
تشكل الرياضة املدرسية ،عىل الرغم من الصعوبات التي تواجهها اداريا ولوجستيا ،اساس الحياة الرياضية كونها ترفد
االتحادات واالندية بالالعبني واصحاب املواهب .بسبب اهميتها ،يشارك يف البطولة التي تنظمها وحدة االنشطة الرياضية
والكشفية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم العايل زهاء  30الف طالب سنويا ،وهذا الرقم هو اضعاف الالعبني املسجلني يف
كل االتحادات الرياضية
غالبا ما تعترب حصة الرتبية البدنية
والرياضية يف املدرسة ساعة فراغ .غالبا
ما تغيب كليا عن جدول حصص طالب
كثريين يف مدارس عدة لعدم وجود
مدرسني ،بينام ميكن ان تشكل ساعة
الرياضة الفرصة االوىل الكتشاف ابطال
ونجوم ،بدل ان تكون عبارة عن اوالد
يركضون يف امللعب تحت ارشاف استاذ
من املفرتض انه مؤمتن عىل مستقبل بلد
من الناحية الرياضية.
يف لبنان ،تحاول املؤسسات الرتبوية انقاذ
الرياضة واالتحادات االهلية ،يف فرتة
انحسار للمواهب يف غالبية االلعاب،
السيام االساسية منها .تنقسم املدارس
بني رسمية وخاصة ،ليضم القطاعان ما
يقارب املليون طالب .يف كل منهم قد
تكمن موهبة تحتاج اىل من يكتشفها
ويسلمها اىل الجهة الصحيحة القادرة
عىل صقلها وتطويرها ،ومن يدري فقد
يصبح صاحبها نجام.
يف املدارس الرسمية التي تضم ما يقارب
 300الف طالب ،تنقسم فكرة الرياضة
اىل قسمني :االول اكادميي هو عبارة عن
نشاط ريايض مدريس عرب فرق تتنافس يف
ما بينها .الثاين يتعلق باملوهوبني الذين
ميثلون نواة منتخبات وفرق املستقبل،
حيث يبدأ املشوار من املنتخبات املدرسية
ويتطور نحو االندية االهلية ومنها اىل
املنتخبات الوطنية.
يف القطاع الرسمي ينقسم مدرسو الرياضة
بني اساتذة املالك واملتعاقدين .لكن هؤالء

رئيس وحدة االنشطة الرياضية والكشفية مازن قبييس.

غري موجودين يف جميع مدارس لبنان.
هناك مدارس ال استاذ او معلمة رياضة
فيها ،اذ يبلغ عدد املدرسني املجازين يف
مادة الرتبية البدنية والرياضية 1800
مدرس ،نصفهم من املالك يرشفون عىل
تربية ما يقارب  150الف طالب ،اي بنسبة
 ،%50ما يعني ان نصف طالب لبنان يف
املدارس الرسمية ليس لديهم يف الربنامج
الرتبوي حصة رياضية .وفق االحصاءات،
مثة حاجة اىل  1000مدرس رياضة مللء
الشواغر ،ما يجعل هذه املهنة من اكرث
املهن التي لديها سوق عمل.
ينطلق العاملون يف قطاع الرياضة

التي تقيمها الوحدة الرياضية سنويا.
تختلف االراء حول العالقة بني وحدة
االنشطة الرياضية والكشفية والنوادي
االتحادية .اذ يعترب البعض ان ما يعيق
استفادة الرياضة اللبنانية من الخزان
املدريس هو عدم وجود هيكلية تنظيمية،
توصل املواهب اىل االتحادات الرياضية.
لكن يف الوقت عينه ،االلعاب املعتمدة
يف وزارة الرتبية تستفيد احيانا من

غالبا ما تعتبر حصة
الرياضة في املدرسة...
ساعة فراغ

الرياضة املدرسية ميكن ان تخ ّرج اجياال من الرياضيني.

املدرسية من منهاج موضوع من املركز
الرتبوي للبحوث واالمناء يحدد منهجية
الرتبية الرياضية يف املدارس ،ومنهجية
الحصص ونوع االلعاب التي من املفرتض
تغطيتها ،وعدد الحصص التي تقدم
خالل الدوام او بعده وتسمى االنشطة
الالصفية .ال تتجاوز مدة الحصة الرياضية
الـ 50دقيقة ،وهي غري كافية لتقديم
كل ما يلزم للطالب .من هنا يأيت دور
االنشطة الالصفية املفروضة عىل كل استاذ
يف املالك مبعدل اربع حصص اسبوعيا.
من خالل هذه النشاطات تتشكل
منتخبات املدارس التي تشارك يف البطولة

 803مدارس
و 25695طالبا
وصل عدد املدارس املشاركة يف البطوالت املدرسية للعام الدرايس  2016ـ  2017اىل 803
( 367مدرسة خاصة و 436مدرسة رسمية) ،وعدد الطالب اىل  25695طالبا ( 15237من
املدارس الخاصة و 10458من املدارس الرسمية).

االلعاب

كرة القدم للصاالت ،كرة القدم املصغرة ،كرة القدم ،كرة السلة ،الكرة الطائرة ،كرة اليد،
العاب القوى لالطفال ،كرة الطاولة ،الريشة الطائرة ،رقص ريايض متنوع ،سباق الضاحية،
امليدان واملضامر ،اللياقة البدنية ،الجمباز الفني ،الجمباز االيقاعي ،الفنون.

الطاقات املدرسية ،كام حصل مع ميشال
سامحة الذي احرز للبنان اول ميدالية
اوملبية للشباب يف العام  2010يف لعبة
التايكواندو ،وكان عامذاك يف صف
البكالوريا يف مدرسة خاصة .بينام يعترب
اخرون ان مشكلة الرياضة اللبنانية ليست
يف غياب رياضة مدرسية صحيحة .االخرية
مهمتها تعريف الطالب عىل االلعاب
واكتشاف املواهب وتوجيهها نحو االندية
االهلية ،علام ان هذه االندية هي املقرصة
يف تطوير تلك املواهب وعدم قدرتها عىل
استيعابها.
مع انشاء وحدة االنشطة الرياضية
والكشفية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم
العايل يف العام  ،2004بدا ان الفرصة
اصبحت مؤاتية امام تطبيق البناء الريايض
السليم عرب االطر الرتبوية اسوة بالدول
املتقدمة رياضيا .لكن االمور مل تكن سهلة
والعوائق والصعوبات كانت كبرية قبل ان
يتم تذليلها تدريجا.
تسلم مازن قبييس رئاسة الوحدة الرياضية
والكشفية يف العام  ،2013خلفا لعدنان
حمود الذي بلغ سن التقاعد .منذ السنة
االوىل من عهده ،شهد العمل الريايض
املدريس تطورا ملحوظا عىل املستوى
الريايض ،كام قال لـ"االمن العام"" :تركز
رؤيتي منذ تسلمت عميل يف الوحدة عىل
اربعة محاور هي:
• تنظيم البطوالت والدورات الرياضية
املدرسية ،وتنفيذها بالتعاون مع
املديريات املختصة بشكل يراعي التلميذ
ودراسته.
• ان تكون املنافسات قوية وبطريقة
عرصية وموزعة عىل مختلف املحافظات
واالقضية.
• تعزيز مراكز التدريب يف املناطق ،ومن
شأن ذلك رفع املستوى الفني للتالميذ
واقامة منشآت خاصة باملدارس الرسمية
التابعة للوزارة.
• العمل عىل تطوير الكادر االداري
للوحدة واساتذة الرتبية الرياضية عرب
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رياضة
دورات تدريبية وتحكيمية حديثة".
واعترب ان الرياضة املدرسية "اساس الحياة
الرياضية ومنبعها ،وهي ترفد االتحادات
بالالعبني واصحاب املواهب".
يرشف عىل البطولة اساتذة تربية بدنية
اصحاب اختصاص ،يختارون التالمذة
املميزين يف كل لعبة ،ويتم الحاقهم مبراكز
التدريب يف املحافظات التي بلغ عددها
هذه السنة تسعة مراكز .وقد يرتفع العدد
يف املوسم املقبل وفق الظروف والحاجة.
يف هذه املراكز يتم صقل املميزين واختيار
املنتخبات املدرسية املركزية" :لدينا رشاكة
مع بعض االتحادات السيام الكربى منها،
وتحديدا اتحاد كرة القدم واتحاد كرة
السلة".
يؤمن قبييس ان املدارس هي "خزان كبري
للمواهب الرياضية املميزة ،حيث يحبذ
النشء اللبناين الرياضة ويتعلق بها" .واكد
ان الرياضة املدرسية "ميكن ان تخ ّرج
اجياال من الرياضيني" ،مشددا عىل اهمية
دور وحدة االنشطة الرياضية والكشفية.
مل يخف وجود صعوبات وعوائق تعرتض
عملها ،ابرزها عدم قدرة كليات الرياضة
يف الجامعات الخاصة والجامعة اللبنانية
"عىل سد العجز الناجم عن قلة عدد
مدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية
الذي تعاين منه املدارس الرسمية
واملدارس الخاصة التي تعتمد عىل
مدرسني ال يحملون اي اختصاص" .وشكا
من عدم مشاركة مدارس رسمية وبخاصة
يف البطولة املدرسية لعدم رغبتها يف
االستثامر بالرياضة.
وكشف عن جهوز منتخبي كرة اليد وكرة
الطاولة للمشاركة يف البطولة العربية
للمنتخبات املدرسية التي تستضيفها مرص
يف اذار الجاري" :نأمل يف تحقيق نتائج
تعكس التحضريات التي انطلقت منذ
اشهر يف ارشاف مدربني اختصاصيني".
كام يواصل منتخبا كرة القدم وكرة السلة
تحضرياتهام ملشاركة االول يف بطولة
مدرسية دولية يف رصبيا ،والثاين يف بطولة

مدرسية دولية يف اليونان يف نيسان املقبل.
وشدد قبييس عىل "التزام وحدة االنشطة
الرياضية اهداف وزارة الرتبية والتعليم
العايل وتوجيهات الوزير اكرم شهيب
الذي يقدم كل التسهيالت ويحرص عىل
نجاح عملنا ،واملدير العام فادي يرق الذي
ال يرتدد يف املتابعة امليدانية انطالقا من
رئاسته للجنة العليا لالنشطة الرتبوية
املدرسية التي تضم املدراء ورؤساء

املصالح واملناطق الرتبوية ،وخلفهام
اللجنة التنفيذية ،وابرزها رضورة تفعيل
االنشطة الالصفية".
"روح واحدة ،فريق واحد ،فوز واحد".
هذا الشعار يزين مدخل املنشأتني يف
مجمع املدارس يف برئ حسن املمتدتني عىل
مساحة  2000مرت مربع ،لتكونا شاهدتني
عىل تخريج جيل ريايض جديد ميكن ان
يع ّول عليه.

وحدة االنشطة الرياضية والكشفية
انشئت بقرار وزاري رقم /1043م  2004تاريخ  2004/10/2وترتبط باملدير العام للرتبية مبارشة.
يرأسها مازن قبييس املنسق العام لالنشطة الرتبوية املدرسية .مهمتها تنظيم واعداد وتحضري
وتنفيذ مختلف انواع االنشطة الرياضية والكشفية التي تقام خارج الجدول الدرايس (املقرر)
داخل املدرسة وخارجها ،وتساهم يف كل ما من شأنه النهوض بالعمل الريايض والكشفي لجهة
نرشه وتعميمه يف املؤسسات التعليمية ،وتعترب االداة التنفيذية للجنة العليا لالنشطة الرتبوية
املدرسية التي يرأسها املدير العام للرتبية فادي يرق.
تتوىل وحدة االنشطة الرياضية والكشفية يف نطاق مهامتها املحددة يف املادة االوىل من قرار
انشائها الصالحيات التالية:
 1ـ اعداد واقرتاح برامج االنشطة الرياضية والكشفية يف املدارس والثانويات الرسمية والخاصة.
 - 2تنظيم البطوالت والدورات الرياضية املدرسية وتنفيذها بالتعاون مع املديريات املختصة.
 - 3العمل عىل تشجيع ونرش نشاطات الكشافة واملرشدات يف املدارس والثانويات الرسمية
(كشافة الرتبية الوطنية ومرشدات الرتبية الوطنية) وتنظيم العالقات مع االتحاد الكشفي اللبناين
والجمعيات الكشفية اللبنانية.
 - 4االرشاف عىل تنفيذ االنشطة املقرتحة الساتذة ومعلمي الرتبية الرياضية ضمن ساعات
النشاطات املحددة لهم داخل املدرسة وخارجها.
 - 5االرشاف عىل اعداد وتدريب املنتخبات الرياضية املدرسية املرشحة للمشاركة يف مختلف انواع
االنشطة محليا وخارجيا بالتعاون مع االدارات واملؤسسات ذات الصلة.
 - 6تقديم اقرتاح الحاق موقت لبعض اساتذة ومعلمي الرتبية الرياضية بوحدة االنشطة الرياضية
والكشفية لالستعانة بهم يف تنفيذ االنشطة الرياضية املختلفة.
 - 7اقرتاح مشاريع القرارات واملذكرات والتعاميم التي تضبط آليات تنفيذ هذه االنشطة.
 - 8التحضري القامة الندوات واملؤمترات التي تعزز وتطور الحركة الرياضية والكشفية املدرسية.
 - 9تأمني مراكز تدريب لاللعاب الرياضية يف املحافظات كلها.
 - 10اقامة دورات تدريبية تحكيمية الساتذة ومعلمي الرتبية الرياضية واالرشاف عليها.
 -11اعداد مرشوع املوازنة لالنشطة الرياضية والكشفية املدرسية.
 -12التنسيق والتعاون مع االدارات الرسمية واملؤسسات الخاصة النجاز االعامل ذات
االهتامم املشرتك.
 - 13التنسيق والتعاون مع الهيئات واملنظامت واالتحادات العربية والقارية والدولية املهتمة
بالرياضة والحركة الكشفية املدرسية.
 - 14العمل عىل تفعيل االندية املدرسية الرياضية وتطوير ادائها وتقديم العون لها.
 - 15تسيري سائر االعامل التي تهدف اىل تشجيع االهتامم بالرتبية الرياضية والكشفية.
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الكلمات املتقاطعة
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الكلمات المتقاطعة
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الكلمة الضائعة

12
13
14
15

افقٌاأفقيًا

انكهًح انضائعح

عموديًا

طعم الحنظل – تزفيت الطرق – احد
 1ممثلة امريكية اختريت لجائزةادواره البطل املخالف للعرف – للنفي
 1فرقة روك غنائية بريطانية لقيتممثلة لبنانية تعيش يف
القرن الوالدين 9-
ستٌنات العامل
فًريا عىل مستوى
االكرث تأث
منقطع املرأة
بطولة نجالء
لقٌتمرصي
برٌطانٌةسيناميئ
القرن  9-فيلم
روك ستينات
منقطع النظري يف
الماضً –
النظٌر
نجاحا
غنائٌة
نجاحا فرقة
-1
مرص – اداة استفهام مركبة – ّ
اخل
ملرات عدة – عنق  2-من اسامء
املايض – القنديل والرساج  2-دم مائل فتحي وحسني فهمي – حيوان خرايف
الرومانً نٌرون
االمبراطور
السواد –
والسراج 2
القندٌل
احد اللنب – منظمة
بتعهده 10--3بائع
االلوان – نهر فرنيس
مشهورة والدة الفضة – من
الى بريطانية
مائل ممثلة
الروماين -دم 10-عائلة
والدة االمرباطور
اىل السواد –
 –-4صف من السيارات
مسلحة
اسبانية
امرييك
ممثل
عائلة
–
اوروبية
دولة
3اليا
رت
اوس
كوينزالند
يف
مدينة
–
احلة
ر
الخمسة
بنجاب
انهر
احد
نريون 3-
انهر بنجاب الخمسة ٌقع فً كشمٌر وباكستان – عاصمة اوروبٌة – مأوى الدجاج
 11نوتة موسيقية – من الطيور –ابن صحايف وزوج محامية لبنانية
– رسيع باالجنبية  11-مؤلف يزاول
يقع يف كشمري وباكستان – عاصمة
عكسها–فهم اله
مناخٌر
اوروبٌة
سلسلة جبال
خاصتنا –
المصرٌٌنمن اكرث السالالت
الشمس منلدى نوع من الكالب
وسالمة وادراك –
مشهورة – 4-
الحبوب – لحم غري
الكتابة – من
الدجاج  4-خاصتنا
اوروبية – مأوى
جزيرة سعودية يف البحر
12شعبية
–
الحيوانات
من
–
الجسم
اعضاء
لهو
–
البحرية
العاصفة
12مطبوخ
–
مشهورة
اوروبية
– سلسلة جبال
القدماء  -5ماركة سٌارات – حرف جر – عرف الدٌك  -6شاعر تشٌلً حائز جائزة
االحمر – الوجه العابس من شدة الهم
حاجز مايئ  5-عاصمة دولة يف امريكا
ولعب – بيت ضخم كبري  13-ابو االب
مناخري – اله الشمس لدى املرصيني
ونقض
الٌوم – خان
الهندٌةاعتمد -7قبل
االطفال –آلهة
– احد
1971
نوبلماركةعام
مدينة سويرسية عىل نهر
والحزن 13-
االصدقاء بعضهم
المٌثولوجٌةالوسطى –
جبل شامخ
احسانبلغة
حرف – او االم
سيارات –
القدماء 5-
ادوارهراشه – رشب املاء
اين – رقد يف ف
ر
ال
للتمني
–
موسيقية
نوتة
6بعض
عىل
14اورويب
بلد
من
مواطن
اىل
نسبة
–
تشييل
شاعر
6الديك
عرف
فً معظم
والعلم  -8ممثل انكلٌزي ٌجسد
للرتبيةالحٌاة
عناصر
جر – العهد – مقٌاس بحري – من
دون تنفس – طبعا وبالتأكيد  14-برد
– مهندس اسكتلندي اخرتع الدواليب
حائز جائزة نوبل عام  – 1971احسان منظمة االمم املتحدة
وحسٌن
نوع مننجالء
بطولة
مصري
الكالم منفٌلم
للنفً -9
الهندية للعرف –
المخالف
البطل
الفرنسية لجزر فوكالند
فتحًالتسمية
الخشب –
للسيارات –
سٌنمائً املنفوخة
لغة اىل
والثقافة – ناقل
امليثولوجية
– احد آلهة
 7عاصمة اوروبية – عائلة ملك الروك االنكليزية – جامعة امريكية شهرية 15-لغة اخرى  15-ممثل سوري مشهور
 7قبل اليوم – خان ونقض العهداالسم الحقيقي للفنان املرسحي اللبناين
الراحل – يجري يف العروق  8-نهر
– دولة افريقية كانت ُتعرف قدميا
– مقياس بحري – من عنارص الحياة
الراحل شوشو – شحم
صغري يف والية مونتانا االمريكية –
بالسودان الفرنيس
 8-ممثل انكليزي يجسد يف معظم
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انكهًح انضائعح يكىَح يٍ  8حسوف :يهحٍ يصسي زاحم حًم نقة ضيد انًهحُيٍ
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شروط اللعبة

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

الكلمة الضائعة مكونة من  8حروف:
ملحن مرصي راحل حمل لقب شيخ
امللحنني
الشيخ امام – احمد شتا – اغنية – اجراس
– ارغن – اورغ – بيانو – بم – تهاليل –
تشيللو – حلمي بكر – حسن دنيا – حظ
– درامز – رباب – سيد درويش – سيد
عواد – ضد – طه راشد – طبلة – ظن –
عمر خريت – عامد حسن – عزف – غيتار
– فذ – قيثارة – قوس – قرص – كمنجة
– منري مراد – مثلث – معدن – ملحن –
نشيد – ناي – نص – وليد سعد – وتري
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متفرقات

حروف مبعثرة

خلماض

لحصةو

اأمل

ضاعةر

يتبماو

ميخاو

ھريوت

وإارل

وكامن

لدزي

ةغدزر

مححم

جاود

راشم

اةجديب

دابلناو

װ

װ

װ

װ

36

25

31

44

= 33
= 39
= 34
= 30

 -1عرق في العنق ينتفخ عند الغضب

مصرعها ينتفخ عند -10كهوف سياحية ومغاور رائعة يف
ديانا العنق
االنكليزية يف
اللعبةلقيت فيه االميرة -1عرق
شروطباريس
 -2نفق في
مدينة اورانج اباد الهندية
الغضب
16
من
نة
و
مك
اللعبة
ّ
هذهت الحصان في طلب العلف او اذا رأى من يأنس به
 -3صوّ
داغو فيه االمرية -11تحرك مفاجئ لكمية من الثلج
بإسملقيت
باريس
مستطي ًال .فوق كل مستطيل -2نفق يف
 -4جزيرة في بحر البلطيق تتبع دولة استونيا ُتعرف
عىل جانب منحدر جبيل يُحدث
االنكليزية ديانا مرصعها
تتبعرث حروف عند انتظامها
 -5فاتحة كتاب
ومقدمتهالواردة -3ص ّوت الحصان يف طلب العلف او ارضارا بالغة
تشكل جواباً لألسئلة
بإسمه
محركا
اخترع
راحل
الماني
-12بحرية ساحرة يف دولة البانيا
اذا رأى من يأنس به
مهندسعند معرفة أحد
 -6أدناه.
 -7معدة
-4جزيرة يف بحر البلطيق تتبع دولة االوروبية
الطائر الجواب داخل
األسئلة نضع
والكشفية
العسكرية
الفرق
في
القدم
منذ
ُرفت
ع
مميزة
موسيقى
 -13صوت املرأة تردده بلسانها يف
استونيا ُتعرف بإسم داغو
 -8املستطيل مع رقم السؤال
وهكذا الواسع
 -9البحر
االعراس
-5فاتحة كتاب ومقدمته
دواليك .ملعرفة
الهنديةاخرتع محركا -14مدينة جورجية ساحلية عُ رفت
اباد راحل
اورانجاملاين
-6مهندس
األرقام
سياحيةنجمع
كهوفاألجوبة
 -10صحة
رائعة في مدينة
ومغاور
جانب منحدر جبلي يُحدث اضرارا بالغة منذ القدم بجاملها الطبيعي ولقبت
الثلج علىبإسمه
املستطيالت
داخللكمية من
املوجودةمفاجئ
 -11تحرك
بلؤلؤة البحر االسود
-7معدة الطائر
ساحرةمعفياألرقام
تتطابق
 -12ليك
دولة البانيا االوروبية
بحيرة
-8موسيقى مميزة عُ رفت منذ القدم -15اطالق البارود يف محافل االفراح
ترددهويسار
المرأةأسفل
املوجودة يف
بلسانها في االعراس
 -13صوت
واالعياد
والكشفية
العسكرية
الفرق
بلؤلؤة البحر االسود
الطبيعي ولقبت
بجمالها
الشبكة.جورجية ساحلية عُرفت منذيفالقدم
 -14مدينة
-16نهر اورويب يلقب بنهر العواصم
واالعياد الواسع
 -15اطالق البارود في محافل االفراح-9البحر
 -16نهر اوروبي يلقب بنهر العواصم

أسماء من التاريخ
1

2

3

4

5

6

7

شاعر لبناين ( )1947-1903احد مؤسيس "عصبة
العرشة" التي ضمت عددا من الكتّاب واالدباء
اللبنانيني الذين شنوا حربا عىل القديم البايل من
ادبنا املعارص .من اعامله "نداء القلب".

8

16 15 14 13 12 11 10 9

 = 16+3+2+6+11+13+1نادي كرة قدم اسباين
 = 8+3+7+5+2+4مدينة مرصية
 = 10+7+9+4+8اقليم فرنيس
 = 14+12+15كأس ماء

SU DO KU

آذار  :1798االنكليز يدمرون
االسطول الفرنيس يف معركة ابو
قري قبالة شواطئ االسكندرية.
آذار  :1836االعالن عن استقالل
والية تكساس االمريكية عن
املكسيك.
آذار  :1956استقالل املغرب من
االستعامر الفرنيس.
آذار  :1997انفجار يف محطة
نووية يف اليابان يع ّرض  40عامال
إلشعاعات خفيفة.

طرائف

اقوال مأثورة

"من قال ان املال ال يشرتي
السعادة مل يكن لديه ما يكفي
من املال".
(جان بول سارتر)
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شروط اللعبة

1

8

7

5

3

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

كان احد علامء الدين الفقراء
مييش مع ولده الصغري خلف
جنازة ،فشاهد الولد امرأة تبيك
خلف املوكب وتولول وهي
تقول :سيأخذونك اىل بيت حيث
ال رساج فيه وال فرش وال خبز.
التفت الولد اىل ابيه ،وقال :انهم
ذاهبون اىل بيتنا يا ايب.

مستوى صعب Sudoku
3

حدث يف مثل هذا الشهر

من انواع الطيور الغريبة يف
العامل ببغاء البومة او الكاكابو
كام ُتعرف يف موطنها االصيل
يف نيوزيلندا .ميتلك هذا الطائر
مزيجا من الصفات :لونه اخرض
فريد ومنقاره رمادي كبري ،قصري
الساقني كبري القدمني لكنه ال
يستطيع الطريان.
يبلغ متوسط عمره  90عاما
ويتميز بوزن ثقيل .يعتقد بعض
العلامء ان عدم قدرته عىل
الطريان تعود اىل عدم وجود
اخطار تهدده يف الطبيعة .مع
ذلك انواع هذا الطائر متجهة
نحو االنقراض.

مستوى وسط Sudoku
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مستوى سهل

حلول العدد65
حل حروف مبعثرة

 1الجندل  2-السلوم  3-اسطبل 4اوترخت  5-اليهفوف  6-توباز 7غياهب  8-اراتو  9-دياميس 10ازرو  11-رحاب  12-اولوداغ 13تويرت  14-الرسحال 15-هوكو  16-تضاريس

حل الكلمة الضائعة

درب التبانة

حل اسماء من التاريخ

جيمس فريدريك فريير

حل مثل في الدائرة

الرزق السايب بيعلم الناس الحرام

حل SU DO KU

حل مستوى صعب Sudoku

حل مستوى وسط Sudoku

حل مستوى سهل Sudoku
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مستوى صعب

مستوى وسط

حل كلمات متقاطعة

افقيا

 1ابو سعدى – صلد – قلب  2-الرنكا – محوالت  3-جواد بولس –اوتاوا  4-ابق – رجا بدر – رمان  5-ما – وسام – فك – لو  6-عباس
بن فرناس – بك  7-كنوزي – هيتشكوك  8-لدي – غزو – فكريت
 9اودي – نا – رواية  10-زين – سف – علب – ا ا  11-ميدا – طل– يخاتل  12-رهان – لنب – كاوبوي  13-اعفر – شا – رون 14-
الشيطان الرجيم  15-بيكاسو – حنني – يأس

مستوى سهل

عموديا

 1الجامع االزهر – اب  2-باوباب – دوي – هايل  3-و ّراق – اكيدنيا– شك  4-سند – وسن – منايا  5-عكرب – بوم – قد – عطس  6-داو
جونز – الفاو  7-الس فيغاس – برن  8-مسبار – فطن – اح  9-صح –
دمنهور – شلن  10-لوار – اي – وع – كاري  11-دلو – فستفاليا جن
 12اترك – شكيب خوري  13-قتام – بكرة – ابومي  14-والكوت –اتون  15-بيانو – كيغايل – خس
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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

هو ُل الفساد
مل ُيسجل للبنانيني انهم اجتمعوا يوما عىل امر بعينه،
بقدر ما كان ُيسجل عليهم ميلهم الجارف اىل البحث
عن االنقسامات تحت عناوين الخصوصية غري املربرة
وغري املفهومة عىل االطالق  .يكاد يكون امر "محاربة
الفساد" هو العنوان الوحيد الذي اجتمعوا حوله
وتحته ،بعدما فعل الفساد فعله يف لبنان واللبنانيني،
وطاولت اهواله الجميع .لكن الخشية تبقى قامئة
من ان ينقسموا مجددا حول كيفية محاربة هذا
"املرض العضال".
يف املبدأ ،الفساد ،عىل غرار الحرب االهلية ،كالهام يف
حاجة اىل فريقني .الحرب ال ميكن وقوعها من دون
سعي فريقني اليها .كذلك الفساد ال ميكن له ان يصري
بنيويا ،كام هو الحال يف الوضع اللبناين ،اال بوجود
طرفني .الفساد يف حاجة اىل فاسد ومفسد .كالهام
يقتات من موارد الدولة وثرواتها ،وعىل حساب ومن
امام "اللبنانيني الضعفاء" الذين ال حول لهم وال قوة.
الفساد ليس جديدا يف العامل ،وعىل لبنان واهله .اال انه
مل يسبق ان بلغ ما بلغه اخريا حتى صار هوال ُيجزع
منه .وهو ايضا ليس حكرا عىل لبنان واللبنانيني ،او
صفة يتفرد بها هؤالء .بل عىل العكس مل يوجد منظومة
عرب التاريخ اال عابها الفساد بهذا القدر او ذاك .لكن
املراتب التي يحتلها لبنان عىل سلم مدركات الفساد،
خصوصا عىل مدى السنوات االخرية ،تحسم بأننا
سائرون يف اقىص رسعة نحو الهاوية .ذلك ان معدالت
الرتدي تزداد بوترية مخيفة ،مل تعد تجدي معها املواعظ
و"الطهرانيات" املزعومة التي ترشح من االفرقاء عىل
مختلف مواقعهم.
ما من احد اال يدين الغالب من السياسة والسياسيني
واصحاب املواقع والنفوذ ،وتسببهم بتحول الفساد اىل
منظومة بنيوية ،تقبض عىل عنق لبنان دولة وشعبا.
هذه الطبقة تستغل السلطة ،وتطبق منظومة زبائنية
طائفية بغيضة يف الدولة لتجيري الخدمات العامة اىل
خدمات خاصة .بحيث اضحى الفساد بنيويا ،ينهش مبا

يعادل عرشين يف املئة من قيمة الناتج املحيل ،جارفا
معه اكرث من عرشة مليارات دوالر سنويا ،وينزل اقىص
الرضبات والخسائر عىل خزينة الدولة.
الحال الذي صاره لبنان واللبنانيون ،يدفع اىل التساؤل
ما اذا كان الفساد "طبيعة جينية"؟ وما اذا كانت
"اللبنانية " او "املواطنة" هوية أم مهنة؟ هكذا وضع ما
عاد يحتمل اي تنظري من هنا او هناك ،لكون الفساد
امراً قات ًال بكل ما للكلمة من معنى ،واملعركة معه
ليست خطابية ،وال ميكن ربحها فقط بسيف الترشيع
والقانون ،بل بالفهم الجدي والواقعي ان كل راش
ومرتش ستطاولهام دورة الفساد وتطحنهام ،ألن الهدر
والتضخم وارتفاع غالء املعيشة سيطاول الجميع بال
هوادة وبال رحمة.
صار لزاما ،مع انطالق عمل حكومة العهد الثانية،
اعادة االعتبار اىل قيم "الفضيلة والحق والعدالة"،
واعتبار هذا الثالوث ضامنة موازية لضامنات الترشيع
والقوانني يف محاربة الفساد بشقيه :الفاسد واملفسد.
صار رضوريا ايضا معرفة ان كلفة الرشوة باهظة
وعالية .فهي تضعف الحكم وتأكل الدولة ومن عليها،
ألنها مرض ينهش بالفاعلية والتنمية والتطور عىل كل
الصعد االقتصادية واالجتامعية والقانونية.
بهذا املعنى فإن محاربة الفساد مسألة اخالقية ،تبدأ
من املسؤول نفسه ،بقدر ما هي مسؤولية قانونية
وسياسية ال ينبغي الرتدد يف خوضها ،ألن التلكؤ سيأيت
عىل ما بقي من لبنان .وهي عن حق مسألة اخالقية
وقيمية ،ولنا يف قول الشاعر احمد شوقي خري مثال:
"امنا االمم االخالق ما بقيت
فإن هم ذهبت اخالقهم ذهبوا".

إلى العدد المقبل

