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قيد الرقابة الثقيل

حكاية الرقابة يف لبنان ما برح الحديث عنها يتكرر بني الحني
واآلخر ،وقد آن االوان يك يتم التعاطي يف شأنها بكثري من
الجدية والواقعية .بعدما اصبحت تشكل قيدا ثقيال عىل
االمن العام ،ليس النه ال يريد تح ّمل املسؤولية ،وهو الجهاز
التنفيذي الرسمي الذي يلتزم القوانني وينفذها بحذافريها،
بل ألن االخرين او املعنيني بهذا امللف ال يعريون هذا امللف
اهتامما خاصا ومميزا .الدليل عىل ذلك امران:

االول ،عدم تحديث قانون االعالم ،ومن خالله قانون الرقابة
الذي نيط باملديرية العامة لالمن العام منذ تأسيسها
مسؤولية تنفيذ بنوده.
ثانيا ،الضعف الذي يعرتي بعض املجتمع املدين بكل اطيافه
والذي يقارب هذه املسألة بالخفة التي تظهر يف بيانات
انشائية من جهة ،وعدم تقديم اقرتاحات قانونية بديلة
وجريئة من جهة اخرى.
يف املبدأ ،كل "رقابة" تؤثر بشكل او آخر عىل السلوك االنساين
وحريته بأشكالهام املختلفة ،واللذين ُيفرتض ان يخضعا
لضوابط حددها الدستور يف املادة الثالثة عرشة ،ألن الثقافة
والفن يتطلبان فضاء من الحرية ومساحة ال محدودة من
الحركة الطالق االبداع .لكن هذا التوجه يقابله سؤاالن هام:
كيف ميكن التمييز بني الغث والسمني من هذه النتاجات،
والحيلولة دون النيل من حقوق الجامعات الروحية ومس
جوهر القيم االخالقية واالجتامعية الذي يتميز بها لبنان،
وكانت عىل الدوام وعرب التاريخ متالزمة مع الحرية؟ ثم من
هي الجهة املخولة بت هذا االمر؟
هذان السؤاالن جوهر مشكلة الرقابة بعنوانها العام .هام ايضا
مضمون املشكلة التي يواجهها عىل الدوام االمن العام بكثري
من االنفتاح ،عىل الرغم من بعض ردود الفعل السلبية واالفرتاء.
املديرية العامة لالمن العام تبارش بعض الرقابة ،ليس حبا
بصالحية "تقييدية" ،لكن يف ظل ما بلغته الثورة التكنولوجية
من مستويات مذهلة يف رسعة بث االفالم واملعلومات والصور
ونرشها بصالحها وطالحها ،اصبحت الرقابة نوعا من عمل ال

طائل منه .لكن ما يغفله كثريون ،او يتغافلونه ،هو ان االمن
العام ملزم ـ بكل ما تعني كلمة " ُملزم" من ٍ
معان ومضامني
ـ القيام بهذا االمر كونه يشكل بندا اساسيا من مهامته التي
ناطها به القانون.
اذا ،الرقابة ليست "صالحية استنسابية" تبادر اليها املديرية
العامة لالمن العام ،بقدر ما هي قانون ملزم للمكتب املختص
والدوائر التابعة له ،وتؤديه كواجب قانوين ال ميكن القفز
عنه ،مع التأكيد والتشديد عىل ان هذه الرقابة صارت
منتجة لتوترات وسجاالت عرب وسائل التواصل ،بعدما كانت
يف املايض عنرصا مهام من عنارص االستقرار لتحقيق األمن
باملع َن َي ْي املادي والقانوين.
ما ينبغي باللبنانيني معرفته والوقوف عنده مبسؤولية عالية،
هو ان تغيري القوانني التي ترعى الرقابة ال يكون باستسهال
التهجم عىل املديرية ،واالفتئات عىل ادائها الذي يتم باعىل
معايري الشفافية ووفقا للقوانني والقرارات املرعية االجراء ،بل
بالذهاب نحو نقاش عميق ومستفيض مع كل املعنيني من
هيئات روحية وكيانات ثقافية وفنية واعالمية وقانونية حول
جدوى الرقابة املسبقة .الوجهة االصح واالصوب هي مجلس
النواب مصدر الترشيع.
اصبحت مناقشة هذا املوضوع قضية ملحة ليس فقط ملا
تخلفه من ارتدادات وسجاالت عقيمة عرب وسائل التواصل،
بل للحفاظ عىل لبنان ودوره الريادي يف مجال حرية الرأي
والتعبري واالعتقاد .صار رضوريا جدا معالجة هذا "القيد
الثقيل" عىل االمن العام واملثقفني والفنانني .الجميع معني ـ
ومن موقع املسؤولية الوطنية ـ بتقديم رؤية وحل قانونيني،
يأخذان يف االعتبار كيفية صون الحقوق ،وكذلك التطور
العلمي واملعلومايت حيث صار من املستحيل الحيلولة دون
منع انتشار مقالة او رسم كاريكاتوري او فيلم.
توجه كهذا يضمن للبنان التنوع والدينامية اللذين طبعاه
ُّ
عىل الدوام ،كام انه يحول دون ضمور او ذوبان الفعاليات
الثقافية التي تشكل مصدر غنى للبنان واللبنانيني.

عدد  - 67نيسان 2019

عدد  - 67نيسان 2019

مواطنية صالحة وطن أفضل

نيسان  2019عدد  67السنة السادسة

اللواء عبّاس إبراهيم:

عودة طوعية غير مرتبطة
بالحل السياسي

سفير روسيا:
ال ب ّد من حوار مباشر
بني لبنان وسوريا

الفهرس

أكاديميا اإلنسان
للتالقي والحوار

لبنان املالذ

 3االفتتاحية:
قيد الرقابة الثقيل
املجلس االعلى مكبّل بالحصانات املذهبية

وزير االقتصاد :سنوصد ابواب الهدر

وزير املهجرين :إقفال الوزارة خالل سنتني

االمن العام يطبّق املعايير الدولية ملكافحة الفساد

نيسان  2019عدد  67السنة السادسة

رئيس التحرير املسؤول
العميد منري عقيقي
مجلة شهرية
تصدر عن املديرية العامة لألمن العام
مثن النسخة  3000ل .ل.
االشرتاك السنوي لألفراد  150،000ل.ل.
للمؤسسات  300،000ل.ل.
رئيس شعبة مجلة االمن العام
املالزم اإلداري حسام حيدر
الربيد االلكرتوين majallasection@gmail.com
التحرير
العنوان:املديرية العامة لالمن العام،
املبنى رقم  ،3قرب املتحف ،بريوت
هاتف 01/382642 :فاكس01/381629 :
االدارة
العنوان:املديرية العامة لالمن العام,
املبنى رقم  ،1قبالة قرص العدل ،بريوت
هاتف01/425303 :
فاكس01/425777 ext:1599 :
موقع املديرية العامة لألمن العام
www.general-security.gov.lb
twitter@DGSG_Security
تنفيذ وإخراج
برنار كامل
عيل عوده

تصوير
شعبة التصوير  -مكتب شؤون االعالم
مجلة األمن العام
عيل فواز
الطباعة

 18زيارة الرئيس عون لروسيا:
باب عريض على العالقات
 26الوزير عادل افيوني:
لبنان مركز اقليمي لقطاع
اقتصاد املعرفة

 64سعدى الكنية ثم بنت االمير بشير
 72وزير السياحة :بيروت
اكثر املدن امنًا في العالم
 76رفعت طربيه :وزارة الثقافة
في مقهى "هورس شو"
" 88ريستارت" لتأهيل ضحايا العنف:
تكامل مع االمن العام

 28غسان مخيبر:
اقرار الهيئة الوطنية
ملكافحة الفساد ضروري

 94العالقة بني التلوث البيئي والتغذية

 36سوريا تعود الى الجامعة العربية
أم العرب يعودون اليها؟

 96نادي الراسينغ:
ادارة اللعبة اوصلتنا الى القرف

 40الجزائر آخر حبة في عنقود
الربيع العربي

 100التنس رياضة النبالء

 46تدشني مبنى االمن العام
في النبطية

 90عندما يستقيل االهل من ادوارهم

 106تسلية
 110الى العدد املقبل

6

عدد  - 67نيسان 2019

عدد  - 67نيسان 2019

حوار

اللواء ع ّباس إبراهيم :ال رابط
بني عودة النازحني والح ّل السياسي
بني "عودة آمنة" و"عودة طوعية" ،يتح ّول النازحون
السوريون اىل سبب اضايف النقسام داخيل ال يفيض
سوى اىل خالصة يتيمة :ال االنقسام سيتبدد ،وال
النازحون سيعودون .اال ان املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم اكد ان املطلوب "عودة
طوعية للنازحني ال ترتبط بالحل السيايس للحرب
السورية" ،مؤكدا ان التعاون مع سوريا مكّن من
مواجهة االرهاب
اجرت جريدة "االخبار" حوارا مع املدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم تناول الجدل السيايس الذي يحوط
بالخالف عىل "العودة اآلمنة" و"العودة الطوعية" ،والتواصل
مع السلطات السورية لتسهيل عودة النازحني السوريني،
واملراحل التي قطعتها العودة والضامنات املرافقة لها.
عزا اللواء ابراهيم التنسيق االمني مع سوريا اىل ابعد من
املرحلة الحالية" :منذ ما قبل الحرب السورية ،مل ينقطع ما
بني االمن العام واالجهزة االمنية املوازية يف سوريا ،لكنه
صار الحقا اكرث الحاحا بعد اندالعها ،وصعود موجة االرهاب
والتطرف .مل يبدأ التنسيق االمني مع النزوح ،بل يصعد اىل
سنوات طويلة .طبيعة عملنا آلت اىل استمرار هذا التنسيق
ومضاعفته بعد تدفق اعداد هائلة من النازحني السوريني
قاربوا نحو مليونني .نحن مسؤولون عن العبور من سوريا
واليها ،وكذلك هو دور االجهزة السورية .هذا التنسيق
اداري يختص بالعبور ،وامني مبكافحة اي اخالل باالمن او
ارهاب .ز ّودنا السوريون معلومات وفرية عن اعداد كبرية
من االرهابيني عربوا الحدود اىل الداخل اللبناين ،وبفضلها
سمى البعض ذلك تطبيعا او فتح قنوات .ما
نجحنا سواء ّ
يهمنا هو ما توصلنا اليه من نتائج اساسية يف املواجهة مع
االرهاب ،فارتدت ايجابا مع لبنان .الخالف السيايس حيال
ملف النازحني لست معنيا به ،ألن عميل تقني محض.
كلفني فخامة الرئيس املهمة ،واملسؤولون اآلخرون جميعا
عىل علم بهذا التكليف .مل يعرتض احد يوماً عىل قناة
التواصل االمنية التي اقودها".

اضاف" :مثة توجهان حيال عودة النازحني الذي يريدها
االفرقاء جميعا ،لكنهم يختلفون عىل املقاربة .هناك َمن
يقول بالعودة اآلمنة ما دامت اضحت مناطق آمنة يف
بالدهم ما يحتم عليهم العودة اليها .العودة اآلمنة قد ال
تكون طوعية .كأن يقول اصحاب هذا الرأي ان دمشق
ومحيطها آمنان ،ما يوجب عىل النازحني منهام العودة
اليهام شاؤوا أم ابوا .الرأي اآلخر يتحدث عن عودة طوعية
وفيهم َمن يربطها بالحل السيايس للحرب السورية التي
ال يسع احد التك ّهن مبوعد الوصول اليه .قد يكون بعيدا،
لكنه حتام ليس قريبا يف ضوء املعطيات التي تحوط يف هذا
الوقت مبسار هذه الحرب .كام هو باد غري ناضج متاما .ذلك
هو مصدر اللغط القائم ،وتداخلت فيه املواقف السياسية.
انا استخدم عبارة العودة الطوعية التي هي ارادية ،تفاديا
الستفزاز املجتمع الدويل ،بل مراعاته والنازحني انفسهم.
هذا التعبري الذي اعنيه ـ ويرتبط حرصا بعودة طوعية
منبثقة من العودة اآلمنة لكن غري املرتبطة بالحل السيايس
ـ هو االكرث مالءمة ومرونة ويجنبنا اي انتقاد ،وهو ايضا
اكرث شموالَ .من ال يريد العودة اىل بالده ال ميكننا ارغامه
عليها .بل عليه ان يتيقن هو بالذات من زوال هواجسه
ومخاوفه ،من وفرة االشاعات الرائجة ،ويقتنع بأن رجوعه
اىل بلده وقريته ال يع ّرضه اىل اي اذى .يجب ان ال ننىس اننا،
يف االمن العام ،جعلنا املفوضية العليا لالمم املتحدة لشؤون
الالجئني  UNHCRشاهدا عىل القوافل العائدة اىل سوريا.
تجمع الباصات ويتحدثون
يحرض ممثلو املنظمة اىل اماكن ّ
مع النازحني ،ويتأكدون منهم انهم يريدون اراديا العودة
اىل بالدهم من دون اي ضغط ميارس عليهم .عندما نربط
العودة الطوعية بالحل السيايس ،يعني ان احدا من النازحني
لن يعود .وف ّرنا لهم  17مركزاً عىل كل االرايض اللبنانية
لتسجيل الراغبني يف العودة ،عىل االثر نتواصل مع السلطات
السورية التي تؤمن لهم باصات لنقلهم اىل الداخل السوري.
من هناك يتوجهون اىل مساقطهم وبلداتهم".
وميز اللواء ابراهيم بني املفهوم االمني للعودة الطوعية
واملفهوم السيايس ،ورأى ان الجدل الناشب من حولهام
مرتبط بخالفات سياسية يف ملف "يقتيض ان نقاربه عىل انه

املدير العام
لالمن العام
اللواء عباس
ابراهيم.

مسألة تقنية ـ وهو ما يفعله االمن العام ـ وليس سياسية لئال
نتسبب يف تعطيله .رمبا يأيت يوم ال يحرض اي نازح اىل مراكزنا
لتسجيل اسمه للعودة .ال يعني ذلك اننا سنذهب اليه
الرغامه عىل العودة .املسألة ارادية تقنية .ليست سياسية".
وتوقف عند االشاعات الرائجة عن "تخويف" يقوم به
النظام السوري ملنع عودة مواطنيه تحت طائلة ترهيبهم
ومالحقتهم ،واضاف" :سمعنا الكثري يف الفرتة االخرية اىل
حد القول بوجود اعتقاالت ،بل اعدامات وما سوى ذلك.
ال يسعني التأكيد وال النفي .طلبت من اصحاب هذه
املعلومات ان يزودنا معطيات حسية بذلك ،يك نراجع
السلطات السورية ما دام االمن العام هو الجهاز املكلف
تنظيم عودة هؤالء والتواصل مع دمشق .ال علم يل ،ومل
اتبلغ يوماً بحصول مالحقة او مضايقة او زج يف السجون
للعائدين من طريقنا.
يف الفرتة االخرية كان املفوض السامي فيليبو غراندي يف
سوريا .مكث هناك ثالثة ايام وتفقد عددا من السوريني
العائدين ،واخربين عندما زارين االسبوع املايض انه مل يسمع
شكاوى منهم عن مضايقات .االقبال عىل تسجيل االسامء يف

مراكزنا طلبا للعودة ،دليل اضايف عىل عدم صحة ما يشاع.
هو اقبال طوعي مرتبط ايضاً بالتواصل بني النازحني الذين
رجعوا اىل بالدهم وبني اولئك الذين ال يزالون يف مخيامت
لبنان .وهو ما ملسناه منذ الدفعة االوىل للنازحني يف شبعا
الذين قصدوا بيت جن ،وتواصلوا الحقا مع آخرين كانوا
ال يزالون يف شبعا ،ما ادى اىل تنظيم دفعة ثانية .ذلك هو
مقياس العودة الطوعية.
حتى اآلن نجحنا يف اعادة  13الف نازح خالل سنة عىل نحو
منظم ،يتواصلون مع املقيمني يف لبنان ،ومل نسمع شكوى
او تذمرا او مخاوف .العائدون يف مجملهم تجاوزوا 171
الف نازح ،بينهم الذين س ّوينا وضعهم القانوين يف لبنان،
كالذين ابدوا رغبتهم يف العودة وكانوا دخلوا خلسة او
مل يسددوا رسوم اقامتهم .سمحنا لهم بالعودة اىل سوريا
دومنا تسديدهم الغرامات ،يف مقابل رشط فرضناه عليهم
ـ بازاء تسوية اوضاعهم القانونية ـ هو ان ال يعودوا اىل
لبنان يف خالل خمس سنوات .هو السبب الرئييس الرتفاع
عدد العائدين اىل  171الفا خالل سنة واحدة .عندما نظمنا
يف املرحلة االوىل عودة  13الف نازح اىل سوريا ،حصلنا من
سلطاتها عىل ضامنات بعدم التع ّرض اليهم".
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هوية لبنان الثقافية
ظهر ّ
جريصاتي :عون ُي ّ
واألكاديميا تلقى دعم الفاتيكان واألوروبيني والعرب

تحتاج والدة اكادمييا االنسان للتالقي والحوار التي يعمل لبنان عىل اطالقها،
اىل املرور يف آلية قانونية يف االمم املتحدة ،للحصول عىل قرار قبل ان تبرص
النور .وهي تلقى الدعم املطلوب من الفاتيكان وبلدان عربية ،اىل االتحاد
االورويب ،ليحافظ لبنان عىل الرسالة املؤمتن عليها
ما يريده العاملون عىل خط هذا املرشوع،
يف مقدمهم وزير الدولة لشؤون رئاسة
الجمهورية سليم جريصايت ،بتكليف من
رئيس الجمهورية ميشال عون ومتابعته،
ان ال تكون االكادمييا املنتظرة جزءا من
منظامت االمم املتحدة ،بل عىل شكل
جامعة السلم يف كوستاريكا التي تأسست
قبل اربعة عقود.
من اجل ان يتامهى لبنان مع دوره
الطبيعي ،كان ال بد من ان يجري العمل
عىل ان يكون ملتقى للحوار والحضارات
بفعل تركيبته وتعدديته ،وانفتاح مكوناته،
ليطل من خاللها عىل العامل ،السيام يف ظل
ما يحصل من تغيري وتبدالت يف االقليم بعد
تصاعد موجات االرهاب ونبذ االخر.
لالضاءة عىل مرشوع االكادمييا يتحدث
جريصايت اىل "االمن العام" عن التحضريات
التي قطعتها يف انتظار تحقيق املراحل
املطلوبة ،مبساعدة من الدول الصديقة وعىل
رأسها فرنسا.
■ اىل اين وصل لبنان حتى االن يف عملية
التحضري الطالق اكادمييا االنسان للتالقي
والحوار؟
□ ال بد من االشارة اوال اىل ان هذه
عب عنها فخامة الرئيس يف خطابني
الفكرة ّ
متتاليني من عىل منرب االمم املتحدة .اراد
من خاللها ان يجعل من لبنان متاهيا مع
دوره الطبيعي ملتقى للحضارات واالديان
والثقافات واالثنيات .يف الوقت نفسه ،كان
لديه هدف وهو :اين لبنان حيال ما يحصل
يف االقليم والعامل؟ اذا كنا نريد التوجه اىل
الشق السيايس ،يربز تجاذب يظهر يف الشق

االقتصادي هو نتيجة اشكاليات بنيوية
وازمة مالية يف انتظام حياتنا العامة .بالتايل،
فان لبنان سواء يف السياسة او االقتصاد
واملال ،مير يف وضع صعب يجب التصدي له
ومعالجته مع تشابك املصالح فيه .اذا ذهبنا
اىل العالجات مثل معركة مكافحة الفساد،
مثة متاريس مرفوعة امام هذه املعركة .امام
هذه العناوين الثالثة الكربى ،يعمل الرئيس
عىل رضورة خلق مقاومة لبنانية حقيقية
للتغلب عىل هذه االشكاالت الكبرية التي
تطرح عىل لبنان سياسيا واقتصاديا وماليا
كونها ضد بنية مرشوع الدولة .يقول الرئيس
انترصنا يف االمس يف العسكر عىل االرهاب.
وخاض لبنان معركة وجودية كيانية اسمها
االمن واالرهاب ،فتغلب عليها وحقق
فيها انتصارات .مثة مشكلة عندنا ايضا
يف التجاذبات السياسية مثل االسرتاتيجيا
الدفاعية ،اضافة اىل خالفات سياسية محورية
عب عنها فخامته بانها مشاكل كيانية.
ّ
املصلحة اللبنانية العليا تقيض بتجاوزها من
خالل االتفاق والتوافق عىل حلولها ،واعتامد
مرجعية واحدة يف الدستور وامليثاق ومن
الطبيعي ان تتمثل يف رئيس البالد .بعدما
ربحنا يف االمن ،السؤال هو :اين هوية لبنان
الحقيقية وهي ثقافية ،علام ان لبنان رسالة
قالها القديس يوحنا بولس الثاين ومل يقل ان
لبنان سويرسا الرشق وال هانوي وال هونغ -
كونغ .سأل الرئيس عن دور لبنان الطبيعي
عامليا واقليميا عىل اساس انه منارة الرشق.
■ ماذا ميكن ان يقدم لبنان يف هذا
الخصوص؟
□ لبنان ميلك تجربة يف العيش املشرتك
بسيئاتها وحسناتها .لدينا تعددية

ودميوقراطية بسيئاتهام وحسناتهام ايضا،
اضافة اىل تداول يف السلطة وان كانت
بنسبيته .بالتايل ،فان لبنان ميتلك هذه
الهوية الثقافية ،وهي مهمة جدا وتكاد ان
تكون انسانية .كام يصلح لبنان ان يكون
مركزا لحوار الثقاقات واالديان .جاء طرح
هذه الفكرة ليعطي شعارا للنور والشمس
الدافئة يف ظل التصحر الذي نعيشه سياسيا
واقتصاديا وماليا .شعر يف مكان ما ان هوية
لبنان ضائعة ،فامذا ميكننا ان نعمل ولدينا
اشكاليات يف اكرث من قطاع .اين نجد هوية
لبنان ليقوم بلعب دوره يف العامل مع منحه
صبغة ثانية مبا ينظر العامل اىل هذا البلد.
وجد عون هذه الهوية وانطلق منها ،لذا
كان ال بد من تظهريها وترجمتها اىل ارض
الواقع عرب سلوك مسلكني :االول داخيل
وفقا لالنظمة واالحكام الدستورية ،اي
وضع مجلس الوزراء ورئيسه يف هذا الجو
وهو تعبري مضبوط االيقاع .وهذا املسلك
يسري مع املسلك الثاين ،حيث يجب تأمني
الخلقية لهذا املرشوع بحسب القانون
الدويل  .تواصلنا اوال مع من قال ان لبنان
رسالة اي مع الفاتيكان عىل وقع بيان االزهر
وقداسة البابا فرنسيس يف ابوظبي .قلنا ان
لبنان رسالة يحرض ملرشوع االكادميية وملسنا
حامسة مطلقة من الكنيسة .تواصلنا مع
القاصدية الرسولية وكان الجو ايجابيا جدا،
السيام ان الفاتيكان بدأ يف حوار من هذا
النوع منذ العام  ،2015ودعانا السينودوس
اىل الحوار مع جرياننا واالديان املختلفة،
واال سنموت .توجهنا دوليا اىل الفرنيس
ماسك القلم اللبناين يف مجلس االمن واالمم
املتحدة .يف املبدأ ،الفرنيس هو من يساعدنا
وميهد لنا او يفكك االلغام امام طريقنا ،وهو
يف شكل عام ال يتآمر علينا يف مهامت من
هذا النوع .كانت زيارتنا اىل باريس ناجحة
جدا والتقينا عددا كبريا من املسؤولني
الفرنسيني ،ورشحنا وقدمنا الورقة التفاهمية

الطرف .عندها ستقوم دول عدة مبساعدتنا
ومنها االتحاد االورويب .
■ هل ارسائيل قادرة عىل عرقلة هذا
املرشوع يف االمم املتحدة عرب امريكا ودول
صديقة لها؟
□ سيتم اتخاذ القرار عرب التصويت
وباالكرثية للحصول عليه.
■ هل تم التواصل مع البلدان العربية
ملساعدتنا يف هذا الخصوص؟
□ قمنا باتصاالت مع بلدان عربية عدة ويف
مقدمها الكويت.

لبنان يملك تجربة العيش
املشترك والتعددية
بسيئاتها وحسناتها

■ ماذا عن مرص ومؤسسة االزهر؟
□ طبعا مرص تساعد .نحن ال يقوم ارتكازنا
عىل الدين فقط ،بل عىل االختالف .مثة اديان
وطوائف وثقافات وحضارات يف العامل يجب
ان تكون لهم جامعة ،مع التصويب عىل
عنرص الشباب ليك يأتوا اىل لبنان ويتعرفوا
عليه ويعقدوا املؤمترات فيه ،ويتكلموا مع
بعضهم البعض لالطالع عىل معرفة االخر
وحضارته وثقافته وتاريخه.

الجمعية العامة لهذا املرشوع ،ما يشجع
البلدان املنتسبة اىل االمم املتحدة عىل
ان تشارك وتوقع معنا .ال يهدف املرشوع
اىل ان يكون منظمة من منظامت االمم
املتحدة عىل غرار االونيسكو او االسكوا .ما
نريده هو اعتامد االكادمييا مركزا للحوار،
ومن املمكن ان ال نكون منظمة وعىل
مختلف الصعد .الصعوبات التي تعانيها
االمم املتحدة عىل الصعيد املايل ال تستطيع
ان تأخذ مرشوعنا منظمة اضافية تكلفها
اعباء مالية ،ولن يقدم لنا احد هذه الهدية.
بينام اذا اعتمدت االمم املتحدة هذا
املرشوع ،فنحن ال نريد منها اكرث من ذلك،
اي مبعنى الحصول عىل اوراق اعتامد بال
كلفة عليها .اما التكاليف فتأيت من االطراف
املشاركني يف االتفاقات الثنائية املتعددة

■ سيكون املركز مفتوحا امام الجميع؟
□ وفق النظم الداخلية سيكون هناك مجلس
امناء وادارة ،لكنه لن يكون حكرا عىل اللبنانيني
ومبشاركة جميع االثنيات .الرئيس عون صاحب
مرشوع رؤيوي وهو يسترشف ويريد ان يرتك
اثرا يف واليته بعد التغيري الذي حصل عند
وصوله اىل الرئاسة .ينتظر اللبنانيون اصالحا
يف االقتصاد والوضع املايل ومكافحة الفساد
واستنهاض مرشوع الدولة واالستقرار السيايس
عىل اسس متينة ،وفق العيش املشرتك .يتم
العمل عىل هذه االمور مع كل الصعوبات
املرتاكمة ومع الرتكيز عىل نقاط القوة عندنا.
اذا عملنا عىل كل هذه املسائل ،مثة امر واحد
ينبغي ان نعمل عليه وهو دور لبنان الحقيقي
يف املنطقة .لذلك ذهب الرئيس الرؤيوي اىل
ابراز هذا الدور .اذ كنا نعترب ارضا للتالقي
والحوار ،نحايك الدميوقراطية والتعددية والقيم
االنسانية العابرة لالختالف والحدود ،هذا هو
الدور الذي نريده للبنان.

وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الدكتور سليم جريصايت.

للمرشوع ومراحله .كان هناك تفهم ودعم
كامالن من الفرنسيني لنا ،وعىل اساس عقد
مشاريع اتفاقات متعددة مع اطراف كثريين
من بني البلدان املهتمة مبثل هذا املرشوع،
عىل ان يس ّوقه الفرنيس يف مرشوع القرار
يف الجمعية العامة عىل غرار جامعة السلم
التي قدمتها كوستاريكا يف العام  .1979امام
هذا الواقع ،فان اللقاءات كانت رضورة
مع الفرنسيني لتعطي هذا املرشوع البعد
الدويل املطلوب من خالل االتفاقات الدولية
املتعددة الطرف مع اكرث من بلد ليوقع مع
لبنان ،وتودع كوثائق لدى االمم املتحدة
ليواكبها قرار من الجمعية العامة لالمم
املتحدة باعتامد االكادميية مركزا للحوار.
■ كم يحتاج لبنان من وقت النجاز هذه
املرحلة؟
□ االجتامعات التقليدية السنوية لالمم
املتحدة يف شهر ايلول ،ومن املفرتض ان
نكون قد تقدمنا مبرشوع هذا القرار من
الجمعية العامة .نحن ال نطلب ان نكون
(االكادمييا) منظمة دولية تابعة لالمم
املتحدة ،الن هذا الهدف دونه عقبات
كثرية .نريده مثل جامعة السلم يف
كوستاريكا التي تحصل عىل دعم اممي من
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فاديا كيوان :عون األب الروحي
إلطالق أكاديميا الحوار

يبذل الرئيس ميشال عون جهودا كبرية القامة اكادمييا االنسان للتالقي
والحوار يف لبنان وجعلها مركزا لحوار الحضارات ،مستفيدا من حيوية مكوناته
وانفتاحهم عىل الرشق والغرب .وهو تحدث عن هذا الحلم الثقايف يف االمم
املتحدة يف ايلول 2017

الغاية .كيف ميكن لباريس ان تساعدنا يف
هذا املرشوع؟
□ يستطيع الفرنسيون متويل هذا املرشوع.
يجب يف البداية ان تتبناه االمم املتحدة وان
يكون جزءا من منظامتها .مثة مبادرة اسمها
تحالف الحضارات ولدت بني الحكومتني
االسبانية والرتكية قبل سنوات .هذه املبادرة
عاملية تبنتها االمم املتحدة وعينت عىل رأسها
رئيس حكومة برتغايل سابق ،ثم اخذت تعرض
عىل الدول واملؤسسات الكربى االنضامم اىل
هذا التحالف.

■ هل ميكن القول ان الرئيس عون هو االب
الروحي لفكرة االكادمييا املوعودة؟
□ طبعا .مع االشارة اىل ان الرئيس ميشال
سليامن حاول ان يوظف فلسفة اتفاق
الطائف .كام ال بد من االشارة اىل ان لبنان
كان يف العام  1943يروج للعيش املشرتك.
يف التسعينات ،بعد الطائف ،اخذ يروج
للحوار بني مكونات مختلفة .ويف العرشينات
ُخلق لبنان عىل اساس انه موئل لالقليات
واملضطهدين عندما جاء اليه االرمن والرسيان
واالكراد .بعد االستقالل يف العام  ،1943عمل
عىل ان يكون همزة وصل بني الرشق والغرب.
بعد كل هذه املجريات ،طرح سليامن جعل
لبنان مركزا للحضارات وحاول تظهري فكرة
جديدة للعيش املشرتك بني اديان مختلفة،
فتلقفها عون وطرحها من وجهة نظر ثقافية.

■ كيف ميكننا االستفادة من هذه املبادرة؟
□ عندما كنت يف الجامعة اليسوعية حرض
من وزارة الخارجية السفري السابق وليم
حبيب واعلن يف مؤمتر ان لبنان سيدخل يف
مبادرة تحالف الحضارات .اذا اردنا اطالق
االكادمييا يجب ان تكون يف سياق هذه
املبادرة ،وعىل املتابعني لهذا املرشوع القيام
بهذه املهمة .مثة مبادرة ثانية لالمم املتحدة
حيث يعني االمني العام للمنظمة واملدير
العام لالونيسكو اعضاء مجلس ادارة هذه
الجامعة وكنت عضوا فيه .علمت بعدها ان
مثة معهدا لحوار الحضارات سيتم اطالقه عرب
االمم املتحدة .خدمت فيه بني العامني 2007
و 2016وعملت عىل ان يكون مقره يف لبنان.
لدينا تجربة مهمة وهي مركز علوم االنسان
يف جبيل .متنيت عىل الرئيس عون ان يتم
االنطالق (يف االكادمييا) من هذا املركز الذي
اسسه الراحل موريس الجميل .اذا اردنا ان
يعيش هذا املركز -االكادمييا يجب ان يدرج يف
سياقني دوليني :السياق االول عرب مبادرة االمم
املتحدة لتحالف الحضارات ويكون سياسيا
اقوى ،والسياق الثاين هو االسهل واالقل
كلفة بادخال فكرة االكادمييا ضمن مركز
علوم االنسان يف جبيل وهو تابع لالونيسكو،
اي مبعنى اطالق املرشوع الجديد من خالل
هذا املركز .ميلك رئيس الجمهورية الرؤية

يبقى الهدف من هذه االكادمييا تقريب
املسافات بني الحضارات والشعوب ،وخصوصا
بني فئات الشباب التي تحتاج اىل التواصل ما
بينها يف زمن العوملة ،واكتشاف االخر وتقبله
من دون حواجز وبعيدا ،من لغة التعصب
والكراهية والتطرف التي تؤدي اىل تعبئة
النفوس ،وال تحصد يف النهاية اال التباعد
والالحوار.
من موقع لبنان املميز يف املنطقة وعالقات
اهله املنترشة عىل طول املعمورة منذ اعوام
طويلة ،كان ال بد من التفكري يف مرشوع
انشاء اكادمييا للحوار يف بريوت .وهي ال تزال
تحتاج اىل املزيد من االتصاالت واالستعدادات
لتكون عىل مستوى الطموحات التي رسمها
اصحاب هذا املرشوع ،ويكون لبنان يف موقعه
الطبيعي مساحة للتالقي والحوار.
"االمن العام" حاورت املديرة العامة ملنظمة
املرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان ،وهي اول
من قدم جملة من االفكار النضاجها من اجل
تعزيز والدة هذه االكادمييا وانطالقتها.
■ كيف ولدت فكرة انشاء اكادمييا للحوار
والثقافات يف لبنان؟
□ جاءت الفكرة اوال من فخامة الرئيس عون،
كونه يعترب ان لبنان ميلك قيمة مضافة يف
العالقات الدولية .تحدثت معه عن ان لبنان
يستطيع ان يجدد موقعه عىل الساحة الدولية
وهو بلد صغري .حصل متوضع يف االعوام
االخرية ادى اىل بروز عالقات جديدة من خالل
العوملة ،السيام ان املنطقة تفككت ثم اعيد
تركيبها .الرئيس شخص مثقف جدا ،وركز يف
االعوام التي امضاها يف الخارج عىل املطالعة
والثقافة .اشري هنا اىل ان منظمة االونيسكو

شكلت لجنة دولية ملراجعة تقرير جاك
دولور عام  ،2012وكنت عضوا فيها ،وتناولت
الرتبية يف القرن الحادي والعرشين .اعددنا
نصا حول دولور صدر يف كتاب ونرش يف سبع
لغات ،واخربت الرئيس عن هذا املرشوع فتبني
انه كان قرأ دولور واطلع عىل كتاباته.

■ كيف ولدت نواة االكادمييا عند الرئيس
عون؟
□ الرئيس عون ينطلق من هاجس ان يخلق
للبنان موقعا انطالقا من قيمته املضافة.
تناولت معه موضوع االكادمييا فاتخذ قرارا
بها ،معتربا ان يف االمكان تحقيقها استنادا اىل
صداقات لبنان مع الخارج.
■ الوزير سليم جريصايت زار فرنسا لهذه

■ كيف؟
□ يبدأ بتعزيزها اوال سياسيا .يجب خلق جو
من التعاون اكرث بني السياسيني ،وال ينبغي ان
تكون الكرة يف يد العب واحد بل ملك كل
االفرقاء ،رشط ان يبعدوا الشخصانية ويتعاونوا
يف ما بينهم بروح الفريق .طبيعة نظام لبنان
هي عمل جامعي وليس فرديا او شخصيا.
اي شخص يحاول اخذ البلد ككرة يلعب بها
مبفرده يفشل ويرجع البلد اىل الوراء ،لذا عىل
الجميع فهم هذه الرسالة.

املديرة العامة ملنظمة املرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان.

وهو يحتاج اىل اناس متخصصني ،من مثقفني
واكادمييني.
■ كيف ستكون هيكلية هذه االكادمييا؟
□ ستكون مركز ابحاث .ليس بالرضورة ان
يكون االعضاء من اللبنانيني فقط بل من
دول عدة ،ويحتاج حوار الحضارات اىل
كثريين .اذا حضنت االمم املتحدة هذا املركز
وتقرر العمل به يف لبنان ستؤمن له االمور
اللوجستية.
■ الدولة االوىل التي ميكنها ان تساعدنا يف
هذا املرشوع هي فرنسا؟
□ حاولت يف البداية منظمة االكسوا (املنظمة
العربية للرتبية والثقافة والعلوم) ان تتبنى
هذا املرشوع  ،لكنها مل تبد االهتامم املطلوب،
وعىل اساس ان متول احدى الدول العربية
هذا املرشوع .نريد هذا املركز يف بريوت ،ومن
اجل ان ينجح يجب تعزيز املناخ اللبناين الذي
يسمح لنا ونستأهل ان يكون عندنا ليشكل
حاضنة للحوار واالنفتاح عىل الثقافات
والحضارات واالديان .كام يجب ان يندرج
ضمن املبادرة الدولية لتحالف الحضارات
الذي انطلق من دولتني واصبح يف عهدة االمم
املتحدة يف نيويورك .كام ينبغي انشاء خلية

اسرائيل ستواجه
مشروع االكاديميا في
املنتديات الدولية

صلبة من دول عربية واوروبية وامريكية
لدعم هذه الفكرة واحتضانها وتسليمها اىل
االمم املتحدة.
■ املطلوب خلق لويب لهذا املرشوع؟
□ نعم ،ال بد من انشاء لويب مع الدول الصديقة
ليكون خلية دعم لنا .تسري انكلرتا معنا وليس
فرنسا فحسب ،اضافة اىل كندا .اعتقد ان امريكا
لن تواجهنا وان كانت اليوم ارسائيلية جدا.
■ هل ان لبنان مؤهل الستضافة مثل هذه
االكادمييا اليوم يف ظل خالفاتنا املذهبية
والطائفية واالرتباطات مع الخارج؟
□ هو مضطر الن يقوم بتمهيد حتى يكون
املوئل لحوار الحضارات والثقافات ،وذلك عرب
تعزيز الوحدة الوطنية الداخلية.

■ هل لبنان هو اكرث بلد يف املنطقة قادر عىل
القيام بهذه املهمة؟
□ نعم ،نتيجة القوة والثقافة التي ميلكهام
وبفعل مناخ الحريات العامة .وهذه قيمة
مضافة عندنا ال احد ميكن ان يجادلنا بها .كذلك
توجد تعددية وفكر نقدي اضافة اىل مجتمع
مدين وحيوي منذ قيام البلد .هذه اسلحة
للحوار وقبول االنفتاح ،فضال عن اننا نعيش
يف وسط نسيج متعدد ليس عىل الصعيدين
املسيحي واملسلم فحسب ،بل عىل املستويني
القومي والثقايف ايضا .اما نقاط الضعف او
الثغر التي تواجهنا ،فهي ارسائيل التي من
الصعب ان تسمح للبنان بالقيام مبرشوع
االكادمييا .من املؤكد انها ستقاتل ضدنا يف
املنتديات الدولية .عندما ندعو اىل االنفتاح
مثة من سيسألنا :اين حواركم مع اليهود؟ قد
يحرجنا الغرب بهذه الزاوية التي تقف وراءها
ارسائيل التي تخىش الرسالة اللبنانية وتخاف
من قيامنا مبشاريع كربى.
■ كيف سنترصف هنا ملواجهة هذا التحدي؟
□ مرشوع ارسائيل يف االساس والذي قام
يف بدايات القرن املايض كان مناقضا متاما
للمرشوع اللبناين .نحن اوال كبلد يجب
ان نكون قدوة ،واملجتمع االهيل اللبناين
منوذج حي وجيد .لكن الخارصة الضعيفة
عندنا هي املجتمع السيايس املفكك
جدا والذي ال يتقبل بسهولة التعددية
الدميوقراطية يف السياسة ،وانها يجب
ان تكون تداوال للسلطة وتقبل االنتقاد
واملحاسبة .ويالالسف ،تم اخذ نظامنا اىل
تقاسم السلطة ومنع قيام معارضة.
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الملف
ميشال كرم

Michelkaram2@hotmail.com

كاتدرائية مار يوحنا مرقس يف جبيل.

لبنان أرض سماوية تزخر بمعالم دينية فريدة
تؤهله على الخارطة السياحية املستدامة
يزخر لبنان باملعامل الدينية االثرية املتنوعة املنترشة من شامله اىل جنوبه ،وعمق بقاعه وسفوح جباله واوديته .يكتنز مئات
املزارات والكنائس واملساجد واملقامات التي يؤمها االالف من اتباع االديان الساموية ،والتي تضم الكثري من مقومات السياحة نظرا
اىل ما تحمله من جاملية هندسية معامرية جذابة ،ورموز اميانية تتصل بالطوائف الـ 18املكونة للبلد
ليس من باب الصدفة ان يحدد الفاتيكان
لبنان ،الذي هو ارض حوار وعيش واحد
وحياة مشرتكة ،وجهة للسياحة الدينية لسنة
 .2019وان يضعه البابا يوحنا بولس الثاين
عىل منصة املرجعية العاملية للدول املتعددة
دينيا وثقافيا وحضاريا ،ويصفه بأنه اكرب
من بلد ،وانه رسالة للرشق والغرب .هذه
التعددية تربر لرئيس الجمهورية العامد
ميشال عون دعوته اىل انشاء اكادمييا الحوار
بني االديان والثقافات والحضارات يكون
مركزها معتمدا من االمم املتحدة يف لبنان،

املتميز مبجتمعه املتنوع ،وثروته الدينية يف
معناها االنساين والفكري ،ومنبعه االمياين
املقدس الذي اصبح العامل كله يف حاجة اىل
حفنة منه لتنمية ثقافة قبول االخر وتعزيز
قيم السالم.
لبنان الذي تراكمت عىل ارضه الحضارات
املتنوعة ،غني مبدارس متعددة للحياة
الروحية ،اثرت عىل تكوين نسيجه السكاين
ومكنته من بناء هويته الثقافية املشرتكة،
حتى شكل اليوم تحديا ملا يشهده العامل
من نزعات اقصائية ومتطرفة رافضة

لالخر ،ودعوات عنرصية وحركات انغالق
للهويات عىل ذاتها .وبات هذا اللبنان
مبواقعه الدينية االثرية املتناثرة جنبا اىل
جنب واحة للتعددية الثقافية الدينية،
وشاهدا عىل نشوء االديان وتكريس
تعايشها وتخطيها للصعوبات التي تواجهها
احيانا ،وعىل ترقي القيم االنسانية التي
يبنيها يوما بعد يوم مؤمنون يتعددون
يف انتامءاتهم ومعتقداتهم الدينية ،حتى
صار هذا الرتاث يشع يف اشكاله املعامرية
الهندسية فنونا ابداعية ،ويجذب بتفرده

املسجد العمري.

النوعي والتنوعي السائحني عىل مدار
السنة ويعد محركا للسياحة الوافدة التي
لها مردود اقتصادي.
لبنان الذي ال يزال التاريخ يصاحبه منذ
اقدم العصور ويالزمه ،كان ارض عبادات
منذ ان استوطنه الكنعانيون الذين جعلوا
لكل مدينة بعلها الخاص والهها الحارس
الشفيع ،ثم اصبح ارضا مقدسة منذ انتشار
الديانات الساموية يف قممها العالية
واوديتها ومعاقلها التي صارت معتكفا
روحيا للنساك والعباد .لبنان الذي ورد
ذكره يف العهد القديم انترشت فيه الديانة
اليهودية ،وتوزعت معابدها من جنوبه اىل
شامله ،واحتضنت بريوت وبحمدون وعاليه
ودير القمر وصيدا وطرابلس دور عبادة
عىل مر التاريخ ،وال يزال بعضها قامئا حتى
االن يف بريوت وصيدا ودير القمر.
كانت ارض لبنان مركزا النتشار املسيحية
منذ القرن االول للميالد ،وقد زار املسيح
شاطئ لبنان الجنويب .وورد يف االنجيل

منصة مزخرفة داخل كنيسة الروم االرثوذكس يف وسط بريوت

13

14

عدد  - 67نيسان 2019

انه قصد صور وصيدا وصنع معجزة
شفاء ابنة الكنعانية .ثم قىض بولس الرسول
اسبوعا يف صور وعرج عىل ميناء صيدا ،حيث
زار اصدقاء له ،واسس كنيسة تجذرت ومنت
وتوسعت حتى صارت مغروسة يف مئات
املدن والبلدات والقرى اللبنانية ،ساحال
وجبال ووسطا ،من جنوبه اىل شامله ورشقه
حتى غدا لبنان مهد املسيحية بعد فلسطني.
وانترشت ايضا عىل امتداد هذه الجغرافيا،
االديرة واملناسك واملغاور واملزارات التي
كرست للعذراء ولقديسني اخرين.
لبنان الذي ورد اسمه يف الكتاب املقدس
 70مرة ،وذكر االرز  75مرة ومدينة صور
 59مرة وغريها من القرى اللبنانية  35مرة،
تقدست ارضه باملسيح الذي قام باعجوبته
االوىل يف عرس قانا بجنوب لبنان ،وتجىل
لتالمذته يف الجبل العايل املعروف بقمة
حرمون اي الجبل الشيخ الذي كان جبال
مقدسا لالله بعل حرمون ،وانتظرته والدته
مع تالميذه يف مغارة مغدوشة حيث كانوا
يبرشون فسميت مغارة سيدة املنطرة .ثم
انعم الله عىل هذا البلد بكوكبة من الشهداء
االبرار والطوباويني والقديسني امثال :رشبل،
ونعمة الله الحرديني ،ورفقا ،واسطفان
نعمة ،ويعقوب الكبويش وغريهم من الذين
جعلوا بحق هذه االرض قبلة انظار الحجاج.
يف موازاة املسيحية دخل االسالم ارض لبنان
يف عهد الخليفة عمر والخليفة عثامن،
وظل النساك من النصارى واملتصوفة من
املسلمني والزهاد املتعبدين من الدروز
يؤثرون مغاوره وكهوفه عىل مالذ الدنيا،
وانترشت عىل مدى العصور اماكن عبادة
املسلمني يف الساحل كام يف الداخل .واصبح
لبنان يعد من سادات الجبال االربعة ،وهي
جبل لبنان وجبل سيناء وجبالن اخران يف
الحجاز .وهناك رواية تقول ان الحجارة التي
بنوا بها الكعبة اقتلعت من خمسة جبال
احدها لبنان.
كانت بعلبك اول مدينة نشأ فيها االسالم،
وشيد اول مسجد فيها خلف معبد باخوس
سنة  635ميالدية هو مسجد ابراهيم الخليل.
وكانت لبدايات االسالم آثار ظاهرة يف بريوت
ايضا ،فزاوية االمام االوزاعي يف بريوت تشهد
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دير مار ليشا يف وادي قنوبني.

خلوات البياضة.

مقام السيدة خولة بنت االمام الحسني.

كنيسة سيدة بشوات.

كنيسة الروم الكاثوليك يف بريوت.

الجامع املنصوري الكبري يف طرابلس.

عىل وصول االسالم اىل العاصمة سنة 719
ميالدية .اما اقدم مساجد العاصمة فيعود اىل
القرن الثاين عرش وهو الجامع العمري الذي
يعد من اجمل معامل العاصمة التي تخرب
جدرانها قصة ديانتني ،ولصيدا ايضا جامعها
العمري الذي يعود اىل القرن الثالث عرش
ميالدي ،ولطرابلس اململوكية قصة اخرى مع
الجوامع حيث بني الجامع املنصوري الكبري
عام  1294ميالدية .وعىل بعد دقائق منه
يقع احد اجمل مساجد لبنان وافخمها هو
جامع االمري سيف الدين طينال الحاجب
الذي يعود اىل العام  1336واملتميز مبئذنته
الفريدة من نوعها يف العاملني العريب
واالسالمي .وازدهرت تلك الفرتة اململوكية
يف القرن الرابع عرش بفورة تشييد الجوامع
املتصفة بفنون معامرية كالربطايس والعطار
والتوبة وارغون شاه وسيدي عبد الواحد.
وضمت طرابلس يف العام  1700اكرث من
 360مسجدا ومدرسة دينية ال يزال بعضها
صامدا بهندسته وجامله .كام انترشت مئات
املساجد واملدارس والزوايا والتكايا الصوفية
عىل امتداد الساحل.
كذلك احتفت منطقة جبل عامل بالجوامع
القدمية ،ويزيد عددها بني صغري وكبري عن
اربعمئة ،واشتهرت بقببها املشيدة باتقان
مثل جامع بليدا يف مرجعيون .وتزخر صور
ايضا بوفرة تلك املعامل التي توثق للتاريخ
وتؤهله ليدرج عىل الخارطة السياحية
ومنها قانا الجليل ،الجامع االموي الكبري،
كنيسة سيدة البحار ،مسجد صور القديم،
مقام النبي اسامعيل ،كاتدرائية القديس
توما للروم الكاثوليك .وكذلك صيدا التي
اغتنت مبعامل جامعها العمري ،وكنيسة
سيدة املنطرة ،ومقام النبي ساري ،ومقام
النبي يحيى ،وكاتدرائية مار نقوال ،وكنيسة
القديس نقوال.
معامل العبادة لالديان الساموية هي اماكن
تشكل خارطة طريق للسياحة الدينية يف
لبنان ،ومصدر جذب مايل واقتصادي .وقلام
تجد مدينة او بلدة ال تكتنز هذه الرثوة
من االرث الديني املتنوع الذي ميكن ان
يستقطب اليه ماليني الحجاج سنويا طلبا
لنعمة الشفاء .يكفي ان نذكر يف هذا السياق

15

16

عدد  - 67نيسان 2019

مزار سيدة لبنان يف حريصا ومحبسة
القديس رشبل يف عنايا ومزار سيدة بشوات.
وتجلت عظمة لبنان بتفاعله الحضاري
يف عاصمته بريوت التي اغدق عليها الله
كنوزه الثقافية الدينية التعددية ،وتشهد
عىل ذلك كاتدرائيات مار لويس للكبوشيني
ومار الياس للروم الكاثوليك ومار جرجس
املارونية ومار جاورجيوس للروم االرثوذكس،
ومساجد االمري منصور عساف والعمري
الكبري ومحمد االمني ،وكنيس ماغني ابراهام،
وكنيسة االربعني شهيد لالرمن االرثوذكس،
والكنيسة االنجيلية الوطنية وزاوية ابن
عراق .هذا املوزاييك من التنوع يشكل ثروة
للحج الديني الذي لن يجده الزائر يف اي
بقعة من العامل.
وينسحب هذا الغنى عىل بقية املناطق
ملا فيها من ثروات مامثلة تتجسد يف دير
سيدة النورية ،ودير مار يوسف الضهر،
ومزار القديسة رفقا ،ومزار القديس
الحرديني ،ومسجد كفيفان يف البرتون،
ودير مار مارون يف عنايا ،وكاتدرائية
مار يوحنا مرقس ،وكنيسة سيدة النجاة
االرثوذكسية ،ودير سيدة املعونات،
وكنيسة مار تادروس ،ومسجد السلطان
عبد املجيد يف جبيل ،ومقام النبي ايوب
ومقام النبي يونس وكنيسة سيدة التلة
وجامع االمري فخر الدين املعني االول يف
الشوف ،ومقام االمري السيد جامل الدين
عبدالله التنوخي يف عاليه ،وكاتدرائية مار
نقوال ومقام النبي ساري والجامع العمري
يف قضاء صيدا.
امتدت تلك املعامل الدينية اىل البقاع حيث
يف وسع السائح معاينتها يف قضاء بعلبك
كمزار سيدة بشوات ،ومسجد القلعة ،ومقام
السيدة خولة بنت االمام الحسني ،ومقام
النبي شيت ،وكاتدرائية القديستني بربارة
وتقال ،ومقام السيدة صفية ،ويف زحلة كدير
سيدة التعزية لالباء اليسوعيني ،ومقام النبي
النوح ،وسيدة زحلة والبقاع ،ومقام النبي
ايال ،ويف راشيا ككنيسة مار موىس الحبيش.
هذا االرث املنترش عىل مساحة  10452كلم
مربعا ،يجعل من لبنان ثروة سياحية ومركزا
مثاليا لحوار االديان.

مقام االمام االوزاعي.

كنيسة مار رشبل يف عنايا.

سيدة املنطرة يف مغدوشة.
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داود رمال

aborami20@hotmail.com

زيارة الرئيس عون لروسيا
فتحت الباب واسعًا لعالقات جديدة

جاءت نتائج القمة اللبنانية  -الروسية التي جمعت الرئيسني العامد ميشال عون وفالدميري بوتني عىل حجم التوقعات التي علق عليها،
وامثرت بدء نهج جديد من العالقات بني البلدين ،مبا ينسجم مع املستجدات عىل صعيد العالقات الثنائية وتطورات املنطقة

اجمع اعضاء الوفد اللبناين املرافق لرئيس
الجمهورية عىل اعتبار املحادثات اللبنانية ـ
الروسية بناءة ،وكل ما طرحه الرئيس ميشال
عون القى تفهام كبريا من الرئيس فالدميري بوتني،
مع تركيز رويس عىل تفعيل التعاون السياحي
واالقتصادي ،واهتامم كبري بالنفط والغاز،
ومسارعة روسية اىل تلقف الطرح الذي تقدم به
وزير الخارجية واملغرتبني جربان باسيل املتمثل
بانشاء لجنة ثالثية لبنانية  -سورية  -روسية
مشرتكة ملتابعة ملف النازحني.
تحدث اعضاء الوفد اللبناين عن مرحلة جديدة
وعملية من العالقات بني لبنان وروسيا ستبدأ
عرب تفعيل االتفاقات املشرتكة ،السيام وان هناك
اتفاقات موقعة بني البلدين مل تنفذ بعد واخرى
تحتاج اىل متابعة ،كام ان هناك اتفاقات يفرتض
ان يتم توقيعها بعدما تشكلت الحكومة اللبنانية
الجديدة.
واكد اعضاء الوفد انه مل يحصل اطالقا ،من قريب
او من بعيد ،حديث عن االتفاق العسكري بني
البلدين ال من الجانب الرويس وال من الجانب
اللبناين ،ولفت الرتكيز عىل تفعيل االتفاقات
السياحية واعتامد لبنان قاعدة العادة اعامر
سوريا .يف القمة الثنائية ركز الرئيس عون عىل
اهمية دفاع روسيا عن االقليات املسيحية يف
املرشق ،النهم مروا يف ظروف صعبة جدا وما
زالت صعبة اىل االن ،االمر الذي يحتاج اىل
مساعدة روسيا دامئا .كام حرض قرار الرئيس
االمرييك السامح الرسائيل بضم الجوالن السوري
املحتل اليها ،االمر الذي اعتربه رئيس الجمهورية
يتعارض مع كل القوانني ومبادئ االمم املتحدة
منذ تأسيسها اىل اليوم .ووافقه الرئيس بوتني الذي
رأى يف قرار الرئيس االمرييك خرقا للقوانني الدولية،
مثنيا عىل دور لبنان يف مكافحة االرهاب ،مشريا
اىل عمق املعاناة اللبنانية يف مسألة النازحني
السوريني وما يتحمله يف هذا املجال ،ومؤكدا
عمل روسيا عىل عودة سوريا اىل الجامعة العربية.

الرئيسان ميشال عون وفالدميري بوتني.

يف السياق ذاته ،جدد الرئيس عون تأكيد املوقف
اللبناين لجهة عدم امكان انتظار الحل السيايس
لتحقيق عودة النازحني ،مشريا اىل ان لبنان يعلق
اهمية كربى عىل دور روسيا للمساعدة يف تأمني
عودة النازحني .وما لفت يف هذا املجال الطرح
املشرتك الذي تقدم به الوزيران جربان باسيل
وسريغي الفروف اىل الرئيسني عون وبوتني بأن
يشارك لبنان يف مؤمتر االستانة بصفة مراقب يك
يكون عىل متاس اكرث مع الحل السيايس لالزمة
السورية وموضوع عودة النازحني واعادة اعامر
سوريا.
ممثل وزارة الخارجية يف اللجنة اللبنانية
 الروسية لتنفيذ املبادرة الروسية باعادةالنازحني ،النائب السابق امل ابو زيد تحدث اىل
"االمن العام" عن اهمية الزيارة كونه شارك يف
عداد الوفد املرافق.
■ ما اهمية زيارة الرئيس عون اىل روسيا من
الناحيتني السياسية واالقتصادية؟
□ يف البعد السيايس ،تم التأكيد عىل العالقة

■ ما االنجاز الذي تحقق يف ملف اعادة
النازحني السورين ،وهل اللجنة الثالثية التي
تم االتفاق عليها يف القمة ستوضع لها آليات
تنفيذية ملبارشة عملها؟
□ موضوع النازحني السوريني كان اساسيا
يف رأس جدول اعامل املحادثات ،انطالقا من
ان لبنان هو اول بلد رحب باملبادرة الروسية

العادة النازحني انطالقا من املصلحة اللبنانية
اوال وتاليا املصلحة السورية ،وتعرف روسيا
جيدا التباينات املوجودة يف لبنان .لقد ابلغنا
الجانب الرويس يف خالل املحادثات ان موسكو
تستكمل كل االتصاالت حتى تبارش بشكل افعل
يف اعادة النازحني ليس املوجودين يف لبنان
فقط وامنا يف دول الجوار وتحديدا يف تركيا

■ هل بعد القمة اللبنانية  -الروسية سنشهد
رفع مستوى اللقاءات بني لبنان وسوريا ملالقاة
نتائجها؟
□ من الواضح جدا ان رئيس الجمهورية ال حرج
وال مانع لديه يف هذا املوضع .همه االسايس
تأمني املصلحة اللبنانية ،وهو الذي اقسم
اليمني الدستورية يف الحفاظ عىل لبنان .طاملا
لدى الدولة اللبنانية والدولة السورية تبادل
ديبلومايس وسفراء ،فان اي يشء يحقق عودة
النازحني بامان اىل سوريا وتسهله هذه العالقة
املبارشة ،لن يتعاطى معه رئيس الجمهورية عىل
انه من املحظورات بل يوافق عليه.

املحادثات الروسية ـ اللبنانية.

الوطيدة بني لبنان وروسيا التي مل تشبها اي
سلبيات يف املايض ،لكنها تفعلت اكرث يف خالل عهد
الرئيس ميشال عون .وهذا تجىل يف محطات عدة
يف املنتديات الدولية ،ولبنان يف كثري من القضايا
وامللفات التي طرحت يف االمم املتحدة واملنظامت
التابعة لها متاهى مع املوقف الرويس ،السيام يف
امللفات التي تهم منطقتنا .اما يف البعد االقتصادي،
فمن املؤكد انه حصل تطور كبري ومهم وجديد من
خالل مشاركة رشكة "نوفاتيك" الروسية مع "ايني"
االيطالية و"توتال" الفرنسية يف التنقيب عن النفط
والغاز يف البحر اللبناين يف دورة الرتاخيص االوىل.
وهناك رشكة اخرى تعترب من الرشكات االوىل يف
العامل هي "روسنفت" التي ابرمت عقد استثامر
منشآت النفط يف الشامل ،وحصل حديث حول
تطوير هذه العالقة والذهاب اىل مرحلة يتحول
معها لبنان اىل مركز اسرتاتيجي للرشكات الروسية
العمالقة القادرة عىل استخراج الغاز وتكريره
ونقله من لبنان اىل االسواق املجاورة .وهذا يشكل
انجازا اسرتاتيجيا ملوقع لبنان بحيث يكون منصة
اساسية لهذه الرشكة يف البحر االبيض املتوسط.

واالردن .وروسيا تنجز بشكل كبري ورسيع اعادة
السوريني النازحني داخل سوريا الن هناك 400
بلدة امنة وال اعامل عسكرية فيها يتم اعادة
النازحني اليها .كام سيتم تفعيل اللجنة الثالثية
وستحصل لقاءات قريبة جدا ورسيعة جدا اما
يف بريوت او يف موسكو لوضع االطر التي سيتم
التفاعل عربها .وهناك دور كبري للدولة السورية
ستقوم به ،واملذكرة التي اصدرها وزير الداخلية
السورية تصب يف اطار تسهيل عملية العودة.

من البيان الختامي للقمّ ة الروسية ـ اللبنانية
 -1يدعم الجانبان الجهود املشرتكة املتواصلة الرامية اىل تعزيز الدور
التنسيقي املركزي لالمم املتحدة يف ضامن السالم واالمن والتنمية
املستدامة ،وتحسني فعاليتها اكرث فاكرث .انهام عىل استعداد لتوطيد
وتوسيع التعاون ضمن االمم املتحدة وغريها من املنظامت الدولية
واالقليمية.
 -2يؤمن الجانبان بأن االرهاب باشكاله ومظاهره كلها يشكل تهديدا
بارزا للسالم واالمن الدوليني ،ولالستقرار والتنمية املستدامة عىل
املستويني االقليمي والعاملي .وسوف يواصالن تعاونهام يف مواجهة هذا
الرش العاملي مبا يتوافق مع معايري القانون الدويل وميثاق االمم املتحدة
وقرارات مجلس االمن ذات الصلة.
 -3يعترب الجانبان ان من غري املقبول انتهاك مبادئ السيادة واملساواة
بني الدول ،واستخدام التنظيامت االرهابية واملتطرفة كادوات لتحقيق
املآرب السياسية والجيوسياسية؛ كام يشددان عىل ان االرهاب ال ميت
بصلة اىل اي ثقافة او دين او عرق.
 -4اذ يحرتمان استقالل الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسيادتها
وسالمة اراضيها ،واذ انهام مقتنعان بأن ال بديل من الحل السلمي
للقضية السورية ،يحبذان تسوية هذا النزاع من خالل الوسائل

السياسية والديبلوماسية ،استنادا اىل قرار مجلس االمن التابع لالمم
املتحدة رقم  2254ومقررات مؤمتر الحوار الوطني السوري يف سوتيش.
 -5يدعامن بقوة الجهود التي تضطلع بها سلطات الجمهورية العربية
السورية وحلفاؤها ملحاربة االرهاب املتمثل بتنظيم داعش وجبهة
النرصة واملجموعات املتفرعة عنهام.
 -6يلحظ الجانبان العمل الفعال واملثمر الذي تقوم به روسيا وايران
وتركيا يف اطار محادثات استانة لخلق ظروف من اجل اطالق العملية
السياسية والحد من العنف يف سوريا.
 -7يؤيد الجانبان الجهود الرامية اىل تطبيق مبادرة روسيا لتأمني
عودة الالجئني السوريني واملهجرين داخليا .ويؤمنان بأن حل هذه
املشكلة يعتمد مبارشة عىل تهيئة الظروف املؤاتية يف سوريا ،مبا يف
ذلك الظروف االجتامعية واالقتصادية ،من خالل اعادة االعامر ما بعد
الرصاع .ويدعوان املجتمع الدويل واالمم املتحدة واملنظامت االنسانية
اىل تأمني كل املساعدة املمكنة لهذه العملية.
 -8يشددان عىل الحاجة اىل تطبيق احكام قرار مجلس االمن رقم 1701
ويدعامن بالكامل والية قوة االمم املتحدة املوقتة يف لبنان (اليونيفيل)
التي تساعد البلد يف ضامن سيادته ووحدته وسالمة اراضيه.
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تحقيق
رضوان عقيل

املجلس األعلى ملحاكمة الرؤساء والوزراء
مك ّبل بـ"التوافق" والحصانات املذهبية
يدرك مجلس النواب صعوبة االحالة اىل املجلس االعىل ملحاكمة الرؤساء والوزراء،
لتطلبه موافقة ثلثي عدد اعضاء الربملان ،وتصويته عىل هذه العملية ال يخلو من
حسابات سياسية ومذهبية تحكم املشهد السيايس يف البلد
يف السادس من آذار الفائت ،انتخب الربملان
اعضاء املجلس االعىل ملحاكمة الرؤساء
والوزراء ،وهم سبعة نواب من مختلف
الكتل ،اضافة اىل مثانية قضاة.
وفق آلية قانون املجلس الحايل ومندرجاته،
مثة عملية طويلة معقدة يتطلب حصولها
قبل احالة اي رئيس او وزير امام هذا املجلس
الذي يتحول هيئة قضائية .االدعاء يتطلب
اوال موافقة خمس عدد النواب ،اما االتهام
فيحتاج اىل الثلثني اي اىل  86نائبا .مثة من يرى
ان الوصول اىل هذا الرقم اشبه باالستحالة.
تكمن دقة هذا االمر يف قول الرئيس نبيه

بري ان "ال بد من العمل عىل وضع قانون
لكيفية سري املحاكامت ،واال لن نستفيد من
املجلس االعىل ،ومل نستفد منه ولو يوما
واحدا" .تؤيد مختلف الكتل اىل النواب
املستقلني هذا الطرح ،واال سيكون عنوان
املجلس بحسب عدد من النواب والسياسني
ورجال القانون :ال ملحاكمة الرؤساء والنواب.
تتطلب عملية التطبيق واحالة وزير متهم
ومحاكمته "توافق" الكتل النيابية ،رشط توافر
النصاب املوصوف حيث تتحول هذه العملية
يف النهاية اىل تسوية سياسية تناقض ماهية
ما قام عليه هذا املجلس ،يك يكون الرادع

عقيص :العتماد النصف 1+
بدل الثلثني في املجلس
■ مثة من يعترب املجلس االعىل اشبه
بهيكل من دون روح؟
□ ما حصل يف الجلسة الترشيعية االخرية
انها اظهرت عوامل ايجابية ،حيث اثبت
الربملان استمراريته يف املحافظة عىل
الحد االدىن من الدميوقراطية .حصول
انتخاب املجلس االعىل هو تأكيد يف
ذاته عىل انه يحرتم كل االطر والنصوص
ويحاول ان يبني كل املؤسسات .شكلت
هذه الفاعلية امرا ايجابيا ،ومل تتم
هذه العملية بالتزكية بل حصل تنافس
وانتخاب وعد اصوات.
■ يعني انها مل تكن معلبة؟
□ نعم ،مل تكن معلبة.

■ لكن هذا املجلس جاء برملانا مصغرا عن
الهيئة العامة؟
□ ما يرعى عمل هذا املجلس هو النص
الدستوري الذي انشأه والقانون رقم /13
 90الذي يحدد آلية عمل املحاكامت
واصولها واالحالة امامه .كان هناك
حديث علني خالل الجلسة ،وشعرنا ان
الرئيس بري موافق عىل ان اآللية تحتاج
اىل اعادة نظر بغية تفعيل عمل املجلس
االعىل .ال بد من االشارة اىل ان ليست كل
الدول تعتمد مثل هذا املجلس ،اي وجود
محكمة خاصة ملحاكمة الرؤساء والوزراء.
هناك دول عدة وخصوصا الدميوقراطية
منها ،تحاكم اي شخص عرب القضاء العادي.
مثة بلدان دميوقراطية ال تعترب وجود هذا

والجهاز القضايئ الذي يتصدى لكل وزير او
مسؤول مهام علت درجته ،قام بالتفريط
مبالية الدولة واستثامرها ملصالحه الشخصية
او الحزبية.
كانت قد جرت محاولة يف  10كانون الثاين
 ،1998عندما وافقت اللجنة النيابية لالدارة
والعدل برئاسة رئيسها النائب الراحل شاكر ابو
سليامن عىل اعادة النظر يف اآللية املعتمدة يف
القانون  13الصادر يف  18اب  ،1990بناء عىل
توصية من الحكومة لتصبح قابلة للتنفيذ.
لكن حرب هذا الطرح بقي يف محارض اللجنة
وارشيف املجلس ،ومل يأخذ طريقه اىل التنفيذ
لجملة من الحواجز واالعتبارات.
عضوا املجلس االعىل النائبان جورج عقيص
والياس حنكش يسلطان عرب "االمن العام"
الضوء عىل صالحيات املجلس ومهامته.

املجلس رضوريا وتراه تجربة غري محبذة،
وان ال رضورة لوجود قضاء خاص ملحاكمة
املسؤولني وفق محاكامت بعض الفئات
من االقران ،اي ان ال تحاكم رئيسا او وزيرا
اال من خالل فئة معينة من القضاة االعىل
درجة .امام املجلس الحايل ال اريد الدخول
يف تعديل دستوري من اجل الغائه ،بل انا
مع االبقاء عليه .من اجل ان ينتج ويقوم
بدوره ،ال بد من اعادة النظر يف آلية عمله
وطريقته .املطلوب اوال اعطاء حق االحالة
من النواب اىل عدد اقل من ثلثي عدد
اعضاء مجلس النواب.
■ انت هنا تؤيد النصف زائدا واحدا
وليس االبقاء عىل  86نائبا؟

وتوقيع عقوبة ومنارس عمال قضائيا مئة
يف املئة.
■ مثة من يسمي املجلس االعىل بال
محاكمة الرؤساء والوزراء؟
□ انا ال اوافق عىل هذا الرأي رغم
املالحظات التي قدمتها .ال بد من االشارة
اىل ان التصويت عىل العقوبة رسي،
ومثة حامية للعضو يف املجلس .هنا تقع
املسؤولية الكربى عىل االعضاء الذين
يطبقون قانون اصول املحاكامت الجزائية
يف هذا املجلس.

النائب جورج عقيص.

□ انا مع خفض هذا العدد .كلام خفضنا
هذا الرقم يصبح العمل اسهل .االحالة شبهة
هنا وليست حكام وال تحتاج اىل اكرث من
النصف زائد واحدا .يجب ان تتوضح اكرث
آلية املداولة واملذاكرة وطرق املتابعة ،علام
ان قانون املجلس متت صياغته عىل عجل
انذاك ،وقد وضعت هذه النصوص من دون
الحصول عىل تحضري كاف.
■ تؤيد اعادة النظر يف هذه النصوص؟
□ امتنى حصول ذلك ،وان يعقد النواب الذين
تم انتخابهم يف هذا املجلس اجتامعا مع دولة
الرئيس بري وهيئة مكتب املجلس للبحث يف
كيفية اطالق هذه االفكار .من املمكن هنا
استشارة خرباء من القانونيني واجراء دراسات
مقارنة ميكن االعتامد عليها ،واالستامع اىل اراء
النواب وخصوصا يف لجنة االدارة والعدل ،عىل
ان يكون هذا االمر ضمن مهلة زمنية معينة
لوضع مرشوع او اقرتاح بتعديل القانون رقم
 13ويصوت عليه يف الهيئة العامة.
■ يف حال مل يحصل هذا التعديل املنتظر،
اال ترى ان مثة استحالة ملحاكمة اي من
الرؤساء او الوزراء؟

اكثر من دولة تحاكم
املسؤولني واملواطنني
عبر القضاء العادي

□ من التسعينات اىل اليوم مثة وزير
واحد متت محاكمته .يجب ان نتأكد
من ان هذا املجلس لن ميارس الكيد
السيايس مع وجود ضامنات عالية جدا
للذين سيحاكمون امامه وشفافية لهذه
املحاكمة ،وان يطلع الرأي العام عليها يف
شكل مستمر.
■ مثة من يعتقد ان النواب السبعة
االعضاء سيكونون مظالت حامية لكتلهم
النيابية والسياسية من اجل حاميتها؟
□ اذا كنا نفكر يف هذا املنطق ستتعطل
كل اعامل اللجان ومتنع من املحاسبة،
وال نستطيع تاليا اقرار اي قانون .نحن
يف املجلس االعىل لدينا سلطة محاكمة

■ ماذا ميكننا ان نقول للمواطن حيال
نظرته اىل هذا املجلس؟
□ علينا ان نكون واقعيني .يك ال نبني
احالما وامجادا عىل انتخاب هذا املجلس،
ويك ال نرسف يف التشاؤم والسلبية اذا كان
هذا العهد يريد ان يثبت انه قوي وانه
عهد تغيري واصالح حقييقيني كام وعد
اللبنانيني ،فان الفرصة سانحة .يف حال
ثبت ان هناك وزيرا من االن وصاعدا
سريتكب ارتكابات جسيمة خالل توليه
للعمل الوزاري ،يجب ان تصبح مالحقته
بشكل اسهل ،وان ال يتمتع باي تغطية
وهو ال ميلك حصانة من خالل انتامئه اىل
جهة سياسية وحصانة مذهبية.
■ هل انتم قادرون عىل جلب وزير سابق
ومحاكمته؟
□ نعم اذا كان الجرم املالحق فيه يتعلق
بوظيفته يف االمكان محاسبته .االخالل
بوظيفة الوزير محصور باملجلس االعىل
ويجب ان يتحرك خمس النواب ويقدموا
عريضة اىل رئيس املجلس ،ويقولوا فيها
ان مثة شبهة عىل هذا الوزير يف املرشوع
الفالين واملطلوب هنا تحريك االدعاء.
عندها تنتخب لجنة تحقيق من ثالثة
نواب من الربملان وتعد تقريرها وترفعه
اىل رئيس الربملان لذي يعرضه بدوره عىل
الهيئة العامة .اذا وافق الثلثان وتبنوا هذا
التقرير يصل عندها اىل املجلس االعىل.
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حنكش :املجلس سيكون مكبال
من دون احداث تغيير فيه
■ هل انت مقتنع بوجودك يف هذا
املجلس؟
□ انا اعرف سلفا ان عمل هذا املجلس
سيكون مكبال .وفق اقتناعي يجب ان
احداث تغيري فيه ووضع آلية اخرى واسهل
يف عملية املحاسبة مع تغيري بعض القوانني
ليعمل بوترية اكرب .نتعاطى باهمية
كبرية مع موضوع هذا املجلس ،ويحظى
باهتامم من رئيس حزب الكتائب سامي
الجميل .ندرس اقرتاح قانون لتعديل عمل
املجلس وتعديل مسألة ثلثي النواب ليك
نتمكن من تحقيق نتيجة .عىل سبيل
الدرس من االفضل ان يكون عدد النواب
الذين يسعون اىل محاكمة وزير او رئيس
النصف زائدا واحدا الحالة الشخص عىل
املجلس االعىل.
■ طلب الحصول عىل ثلثي النواب
الحالة وزير عىل املحاكمة فيه يشء من
االستحالة؟
□ تكمن املشكلة االساسية يف عدم فصل
النيابة عن الوزارة ،ونحن نغرق يف بدعة
ما يسمى حكومات الوحدة الوطنية التي
تفرض عىل الكتل والنواب ان يكونوا
داخل الحكومة وهنا تنعدم املحاسبة
املطلوبة .عندما تطلب الحصول عىل ثلثي
اعضاء مجلس النواب ملحاكمة احدهم،
هناك صعوبة ان مل اقل استحالة يف هذا
املوضوع لنصل اىل نتيجة .ال توجد اليوم
آليات املحاسبة املطلوبة ،وال نشهد اقدام
كتلة عىل محاسبة وزير ميثلها او حليف
لها.
■ مثة من ش ّبه هذا املجلس بال محاكمة
الرؤساء والوزراء؟
□ ال اؤيد هذا الرأي .مل يكن املجلس
موجودا يف اخر دورة .نحن نتعاطى
بجدية اليوم مع الربملان الحايل ،ولدينا

مرشوع التعديل ،واذا حصلت محاكمة
رؤساء ووزراء يثبت ان ال خيمة حامية
فوق رأس احد ،وسيخلق هذا االمر اماال
عند املواطنني ،وبهذه الطريقة يتم فرض
دولة القانون .نحن نحتاج اىل اسابيع عدة
النجاز املرشوع الذي سنقدمه ،ومثة جملة
من التعقيدات نأخذها يف االعتبار.
■ انت من املؤيدين الن يأخذ هذا املجلس
مساره العميل من دون تقييد؟
□ هذا االمر يجب ان يطبق .انا خائف
من تصاعد الحديث عن حمالت مكافحة
الفساد ،وان يتحول شعار فتح الحسابات
اىل شعار تصفية حسابات .مثة افرقاء
يتحالفون عىل مصالح ثم يختلفون عليها
يف ما بعد ،مبعنى انك عندما تكون حليفي
اسكت عنك ،وعندما اختلف معك اعمل
عىل فضحك وفتح ملفاتك .مثة استنسابية
وانتقائية يف الكثري من املحطات.

النائب الياس حنكش.

االولوية يجب ان تكون
للوطن قبل الطائفة

نية يف احداث تغيري يف هذا املجلس .اذا
استطعنا احداث تغيري فيه ووافقت الهيئة
العامة عىل التعديالت التي سنقدمها
نكون قد حققنا انجازا .سنقدم اقرتاحنا
اىل الكتل النيابية ونتوجه اىل الجميع ليك
يدرجوه يف جدول االعامل .اكرر القول ان
مجلس النواب سيبقى مكبال اذا استمر
املجلس االعىل عىل شكله الحايل ،ومثة
صعوبات كبرية يف محاكمة وزير وفق
اآللية الحالية .آخر وزير متت محاكمته
هو شاهي برصوميان ،واعتقد ان اجواء
سياسية معينة ادت اىل ذلك يف ظل وجود

عدد من العوامل التي ادخلته اىل السجن.
نستطيع اليوم تحويل وزير اىل املحاكمة
لكن عىل اساس ثلثي عدد النواب وستكون
هذه املهمة صعبة .عندما قدمت اوراقي
اىل املجلس الدستوري ورصحت عن اماليك
املنقولة وغري املنقولة سألت رئيسه عصام
سليامن :كم مرة تم فتح املغلف الذي
يحتوي عىل ممتلكات الشخص ،فاجابني:
وال مرة .يف اجواء الشعارات التي ترفع
ملكافحة الفساد ،اقرتحت الكشف عن
التصاريح املقدمة اىل املجلس الدستوري
بامالك النواب وغريهم ،وانا مع رفع
الرسية املرصفية واعالن الشخص عن
ممتلكاته وثروته.
■ يف حال بقيت آلية املحكمة يف املجلس
كام هي هل ستقدم استقالتك؟
□ املجلس ال يجتمع اال عندما يتلقى ملفا
بعد تحويله اليه .سابذل جهودا لتغيري
آلية عمل املجلس ولن نتعب .سنعمل عىل

■ اال ترى ان الحصانات املذهبية عند
املسؤول سواء كان يف موقع رئايس ام
وزاري اقوى من قوانني املحاسبة؟
□ شاهدنا امثلة عىل ذلك .يف الواقع عىل
اللبنانيني ان يعرفوا ان فاسدا من طائفة
ما ال يرشفها ،وهو يستفيد اوال من جيوب
ابناء طائفته وبيئته ثم من سائر اللبنانيني
ويرسق الجميع .االولوية يجب ان تكون
للوطن قبل الطائفة ،واملواطنية التي
نتحدث عنها يجب ان تكون هي السائدة.
نحن مجموعة طوائف واقليات ،ومل يكن
البلد منحدرا اىل هذه الدرجة من الطائفية
وتدهور القيم الوطنية واستباحة الطائفية
والتعصب .مثة امل نقدمه للمواطنني
اذا طبقنا القوانني ،وساهمنا يف تعديل
مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء ،وعملنا
عىل الوقوف يف وجه املسائل التي متنع
املراقبة واملحاسبة .يجب ان تكون لدينا
هذه الجرأة يف التعديل ،وعىل ان تتحمل
سائر الكتل النيابية املسؤوليات املطلوبة
منها .مثة دول مرت بأسوأ من اوضاعنا
واستطاعت ان تنظم مؤسساتها.

مرقص :ملحاكمة الرؤساء
والوزراء امام القضاء العادي
يرى رئيس مؤسسة "جوستيسيا" الحقوقية
املحامي الدكتور بول مرقص ان "صالحية
محاسبة الوزراء عىل مخالفتهم النصوص املانعة
للتوظيف تعود اىل املجلس االعىل ملحاكمة
الرؤساء والوزراء ،املنصوص عليه يف املادتني 70
و 80من الدستور ،وفق آلية عسرية لالسباب
اآلتية :يحتاج االتهام وهو اتهام سيايس قبل
كل يشء وليس اتهاما قضائيا ،اىل ما ال يقل
عن غالبية الثلثني من مجموع اعضاء املجلس
النيايب االمر الذي تصعب معه االحالة .كام ان
تكوين هذا املجلس هجني ،اذ يخلط بني اعضاء
من السلطتني الترشيعية والتنفيذية خالفا
ملبدأ الفصل بني السلطات كونه مؤلفا من 7
نواب و 8قضاة .فضال عن انه يتطلب اكرثية
موصوفة تتمثل بــ 10من اصل  15عضوا التخاذ
اي قرار ،وفقا للامدة  80من الدستور ،االمر
الذي تصعب معه االدانة .بالتايل فان املحاسبة
متعذرة عرب املجلس االعىل ،النه يكون مكبال
يف العمل وغري فاعل ،رغم ان املجلس قد درج
عىل تسمية اعضائه فيه من دون ان ينظر جديا
يف اي قضية الت اىل نتيجة ،باستثناء احدى
القضايا اليتيمة التي مل تسلك طريقها اليه".
يضيف" :املطلوب اليوم اتخاذ تدابري يف وجه
الوزراء بناء عىل تقارير التفتيش املركزي ،الن
يف التوظيف الذي قام به هؤالء ليس مخالفة
للقانون فحسب ،الذي مينع التوظيف ،بل
مخالفة للامدة  66من الدستور التي توجب
عىل الوزراء تطبيق القوانني واالنظمة ،فيام
هم اي الوزراء الذين قاموا بالتوظيف قد
خرقوا القانون الرصيح الذي مينع التوظيف.
عىل صعيد اعادة النظر يف البنية الترشيعية،
ميكن االقتداء بالتجربة الفرنسية التي كنا

الدكتور بول مرقص.

استقينا منها تجربة املجلس االعىل يوم كان مثة
قرار ترشيعي يف فرنسا يف العام  .1959اال ان
تلك التجربة قد تطورت يف العام  1988مع
صدور قانون لشفافية الحياة السياسية ،مرورا
مبحطات كثرية منها منذ نحو سنتني مع صدور
قانون لتعزيز الثقة بالحياة السياسية يف فرنسا.
باتت مسائل مكافحة مثل هذا الخرق الفاضح
للقانون ،تناط باعىل املرجعيات القضائية
يف فرنسا ويحاكم الوزراء عىل نحو فاعل
امام القضاء ،مرورا باعضاء الجمعية العامة
الفرنسية وصوال اىل رئيس الجمهورية الفرنسية
الذي ،للعربة ،حاكمه القضاء اكرث من مرة .اما
اىل حني تطوير التجربة الترشيعية يف لبنان،
فليس ما مينع ،ال بل من املحبذ ،حفاظا عىل
مبدأ املساواة امام القانون املعرب عنه يف املادة
 7من الدستور ،محاكمة الوزراء امام القضاء
العادي الذي يبقى هو القضاء االسايس يف ظل
قصور التجربة".

اعضاء املجلس االعلى
يضم املجلس االعىل ملحاكمة الرؤساء والوزراء النواب االصيلني :جورج عقيص ،سمري الجرس ،عيل
عامر ،فيصل الصايغ ،جورج عطالله ،اغوب بقرادونيان ،الياس حنكش .وفاز النواب االحتياطيون
بالتزكية :عيل عسريان ،رىل الطبش ،سليم عون.
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تحقيق
وزير املهجرين :خطة شاملة
إلعادة إعمار وترميم ما تبقى
غاصب مختار

jornalist.70@gmail.com

سياسيا .هذا امللف يف نظري ذاكرة سوداء يجب
ان نطويها .من هذا املنطلق ،عندما تأكدت القوى
السياسية من اننا نسري بامللف عىل هذا النحو
القتنا يف منتصف الطريق ،واتفقنا عىل التعاون
سويا ،وان اي صاحب حق سينال حقه حتى لو
كان مختلفا معنا سياسيا.

انطلقت الحكومة الجديدة "اىل العمل" من مقاربات جديدة ملعالجة امللفات العالقة االقتصادية واالجتامعية واملعيشية ،منها
وضع خطة شاملة لعودة املهجرين بعد انقضاء  29سنة عىل هذا امللف بال نتيجة نهائية
عىل الرغم من كل الجهود التي بذلت ،بقي عدد
كبري من امللفات عالقا حتى االن .من ابرزها:
االخالءات واملصالحة االخرية املتبقية يف بلدة
كفرسلوان ،والتي تعمل وزارة املهجرين عىل
اقفالهام يف اقرب وقت ،وقد اعلن وزير املهجرين
غسان عطاالله عند تسلمه حقيبته انه سيعمل
عىل اقفال كل ملفات الوزارة العالقة ،وسيقوم
بالغائها خالل سنتني تقريبا .وهو بارش عمله
عىل هذا االساس ،ويضع يف اولوياته انجاز ملفني
اساسيني هام :انجاز االخالءات للمنازل املصادرة،
وانجاز ما تبقى من مصالحات بني االهايل يف
منطقتني او ثالث ،ودفع التعويضات الالزمة
للمستحقني ،حتى ال يقفل ملف العودة "عىل
زغل".
الوزير عطاالله قام بجوالت عىل كبار املسؤولني
والقوى السياسية املعنية يف جبل لبنان بشكل
اسايس ،من اجل البحث يف سبل تسهيل اقفال كل
امللفات ،والقت مساعيه تجاوبا وتشجيعا .لكن
تبقى مشكلة واحدة اساسية هي التمويل الالزم.
"االمن العام" حاورت الوزير عطاالله حول
تفاصيل خططه القريبة والبعيدة املدى النجاز
كل امللفات ،وصوال اىل الغاء وزارة املهجرين
نهائيا ،ونقل موظفيها اىل وزارات اخرى.
■ اعلنت فور تسلمك الوزارة انك ستعمل عىل
اقفال كل امللفات العالقة والغاء وزارة املهجرين
خالل سنتني .ما هو برنامجكم؟
□ الحقيقة انها حددت بثالث سنوات ،سنتان
يف الوزارة القفال كل امللفات العالقة ،وسنة
لصندوق املهجرين لدفع التعويضات للمستحقني
بحسب البيان الوزاري للحكومة .نحن كنا سنبدأ
العمل كوزارة بشكل مستقل ملدة سنتني ،لكن
طلب منا يف الحكومة ان نعمل مع الصندوق.
الوزارة تتابع كل امللفات الباقية املوجودة لديها،
وتجري الكشوفات ،وتنجز الدراسات ،وترسل

امللفات اىل الصندوق لتحرير الشيكات ودفعها
اىل مستحقيها .الخطة التي سننجزها خالل مئة
يوم القفال امللفات ستعرض عىل كل االطراف
علنا ،وبكل االولويات التي تعني الوزارة ،والتي
بارشنا حاليا تحديدهاّ .
حضنا جدوال كامال بكل
اعامل الوزارة وبدأنا االولويات ،ووجدنا ان
ملف االخالءات له االولوية ،حيث مل يعد جائزا
استمرار احتالل منازل االخرين بعد ثالثني سنة
من انتهاء الحرب االهلية .اعلنا منذ فرتة يف مؤمتر
صحايف بدء انهاء االخالءات بناء عىل امللفات
املوجودة لدى صندوق املهجرين والتي مل تدفع
مستحقاتها ،كذلك امللفات املوجودة يف الوزارة
والتي بدأنا اعادة دراستها وتأهيلها بشكل علمي
وموثوق به وصحيح ،مبا يؤكد حق املستحق.
■ يف اي مناطق ال يزال ملف االخالءات عالقا؟
□ يف غالبية املناطق ،من بريوت اىل املنت وبعبدا
والبقاع السيام يف زحلة ويف عدد مناطق الشامل
مثل طرابلس وزغرتا .هناك نحو الف طلب اخالء
لدى الوزارة ال بد من انهائها خالل فرتة قريبة وكلها
طلبات محقة ،وجرت دراستها بناء عىل تحقيقات
لها طابع التحقيق االمني الذي تتواله قوى االمن
والتحقيق االجتامعي الذي تتواله اجهزة الوزارة،
للتأكد من ان العقار مصادر وان صاحبه يريد
استعادته .لكن االخالءات تلحظ املنازل املصادرة
خالل فرتة الحرب فقط وليس بعدها.
■ هل تشمل الخطة امتام املصالحات يف املناطق
املتبقية؟
□ نعم ،يف الوقت الذي نعمل خالله عىل
انجاز االخالءات ،سنعمل يف خط مواز
عىل امتام املصالحات يف املناطق املتبقية،
وآخرها يف بلديت كفرسلون  -جوار الحوز
يف قضاء بعبدا .هناك شبه مصالحة يف
قرية صغرية اسمها حيالن يف قضاء زغرتا

حصلت فيها مشكلة ،وسنجد لها حال
خالل شهر تقريبا.
■ كم يحتاج انجاز املصالحات واالخالءات من
وقت؟
□ يف املصالحات ال نستطيع تحديد وقت دقيق،
الن العملية تحتاج اىل ترتيب لقاءات حتى نتوصل
مع املعنيني اىل تفاهامت معينة حول اجراء
املصالحة .لكن االكيد اننا لن نرتك فرتة طويلة بني
االجتامع واالخر ،بل سنحاول تقريب االجتامعات
حتى تكون االجراءات عاجلة ونجد حلوال رسيعة
مع اصحاب العالقة .منذ تسلمنا الوزارة وبدء
الورشة ،تطورنا كثريا يف العمل واصبح لدينا عدد
كبري من امللفات بني ايدينا ووضوحا يف الرؤية
حول كل ما يتعلق بالوزارة .سنبدأ االولويات التي
حددناها واذا انجزناها نكون قد قطعنا شوطا
كبريا ،الن هذه امللفات تحديدا تعترب اساسية
(االخالءات واملصالحات) .ثم يأيت وقت الخطة
الكبرية العادة اعامر ما بقي مام تهدم يف الحرب،
واعادة ترميم ما بقي مترضرا ،وسنضع ضمن
الخطة الكبرية الكلفة املالية لالعامر والرتميم .عىل
هذا االساس ،سنتقدم اىل مجلس الوزراء بالكلفة
املطلوبة حتى نبارش حل كل امللفات ،ونتوقع ان
تكون مدة الخطة نحو سنة تقريبا.
■ هل تتوافر االموال يف الوزارة والصندوق؟
□ ما زال لدينا بعض االموال يف الصندوق
من الحكومة املاضية تستخدم لالخالءات
واملصالحات ،عىل قدر ما يتوافر من االمكانات.
لكن ملفات االعامر مكلفة واعدادها كبرية،
وسنحدد يف ضوء ما يتوافر طريقة الدفع بحسب
ما يقرره مجلس الوزراء.
■ هل سيكون متويل اعادة االعامر والرتميم محليا
ام بواسطة مساعدات خارجية؟

وزير املهجرين غسان عطاالله.

□ اشك يف ان تتوافر جهة خارجية تدعمنا يف
موضوع داخيل وخاص يف هذا املرشوع ،النه
غري منتج وال يوجد اي طرف خارجي يقدم نوعا
كهذا من الهبات او املساعدات .لكننا قد نطلب
يف مراحل اخرى دعام خارجيا لالمناء الريفي
كاملشاريع الزراعية والصناعية والسياحية للقرى
املهجرة ،لتثبيت العائد اىل ارضه فيها وتوفري فرص
عمل وكل الخدمات والحوافز ،وان ال نكون قد
خرسنا كل االموال التي دفعناها لعودة املهجرين.
■ هل التصور العام للوزارة اصبح متكامال وما
هي عنارصه؟
□ التصور العام للوزارة هو عرب خطة واضحة ذات
معيار واحد للجميع من دون اي استنسابية .اتينا
للعمل يف وزارة املهجرين  -التي استعملت يف
السياسة ثالثني سنة  -من دون نية الستعامل اي
نوع من السياسة .لذا سنعمل فيها مهنيا وتقنيا
وعلميا ومبعيار واحد ومن دون استنسابية .لن
نسأل ال عن منطقة وال عن اسم وال عن طائفة بل
عن ملف ،فاذا كان محقا ومكتمال سنعمل عىل
مساعدة صاحب امللف ونعطيه حقه.
■ هل من ملفات عالقة غري ملفي املصالحات
واالخالءات؟
□ هناك الرتميم املنجز وترميم املترضر واعادة

الكل طلب مني االسراع
في اقفال كل امللفات
وخاصة رؤساء الجمهورية
واملجلس النيابي
والحكومة
االعامر وتعويضات عن بعض الضحايا .كل ملفات
الوزارة ما زالت مفتوحة لكن بنسب معينة
بحسب كل ملف .مل يقفل اي ملف بشكل كامل
حتى االن خالل  29سنة.
■ كيف تصف التعاون مع القوى السياسية
املعنية مبلف املهجرين وهل هي متجاوبة؟
□ الخطاب الذي قلناه منذ تسلم الوزارة كان
مثابة خريطة طريق سمحت لكل االحزاب
والقوى السياسية املعنية يف الجبل وغري الجبل
بأن متد يدها للتعاون مع الوزارة .نحن منذ اليوم
االول مددنا يدنا اىل الجميع ،وقلنا بشكل واضح
اننا يف وزارة املهجرين ال نريد وال نسعى اىل ان
نشتغل سياسة .هذا امللف مل يعد يحتمل التمييز
بني الناس ،الن فالنا قريب منا او فالنا بعيد عنا

■ ماذا عن اللقاءات التي اجريتها؟
□ رصاحة اقول ،من انجح اللقاءات التي اجريتها
كان لقايئ مع رئيس الحزب التقدمي االشرتايك
وليد جنبالط ،النه كان متعاونا جدا وسهل االمور
اىل اقىص الحدود .اعلن عن ذلك يف ترصيح له،
ووضع امامي بعض امللفات التي يفرتض ان ال
نغوص فيها االن حتى لو كانت تناسبه سياسيا،
لكنه فضل العمل بطريقة سليمة .تكلمنا يف كل
التفاصيل املتعلقة مبلف املهجرين الصغرية منها
والكبرية .هذه الطريقة اراحتنا كثريا لجهة التعاون
مع كل االطراف ،خالفا لبعض الجو االعالمي الذي
تحدث عن مواقف سلبية من جنبالط وسواه
حول تسلمنا الوزارة.
■ كيف تحدد العالقة حاليا بني الوزارة وصندوق
املهجرين؟
□ وزارة املهجرين هي املسؤولة عن كل امللفات،
وال سلطة لها عىل صندوق املهجرين .لكن حني
تصل االمور اىل دفع االموال يصبح الصندوق هو
املسؤول .الوزارة تضع امليزانية وتحدد الحاجات
املالية للملفات ،لكن الصندوق يتوىل الدفع ومن
دون العودة اليها .لذلك كان يحصل بعض االلتباس
سابقا حول املوضوع ،وقد اقرتبنا حاليا من حل اكرث
من  %50من االمور العالقة ،ووضعنا االمور عىل
السكة الصحيحة من التعاون بني الوزارة والصندوق،
يف حني ملس املوظفون من الجهتني هذا التعاون
املريح .امللفات التي يطلبها الصندوق نعطيه اياها،
وامللفات التي نطلبها منه يعطينا اياها ،الن النية
صادقة يف اقفالها .اجتمعت مع رئيس الصندوق
العميد الياس الهرب وكان متعاونا جدا ،وقام بعمل
ناجح يف ارشفة امللفات وتحضريها وانجاز كل ما
يلزم للعمل .كذلك الحال مع املدير العام للوزارة
احمد محمود ،حيث اتفقنا عىل السري سويا .اتفقنا
ايضا عىل الخطة ونناقش كل التفاصيل .كان الكل
متعاونا والجو مريحا للجميع ،ونحن نتعاون مع
الكل ونستعني بقدرات الجميع حتى ننجح سويا.
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وزير تكنولوجيا املعلومات واإلستثمارات:
تحويل لبنان إلى مركز إقليمي لقطاع اقتصاد املعرفة

ضمت الحكومة الجديدة وزارة دولة لشؤون تكنولوجيا املعلومات واالستثامرات ،من مهامتها نقل االقتصاد التقليدي والريعي
اىل اقتصاد رقمي منتج متطور ،يساهم يف عملية النهوض االقتصادي التي تعهدتها الحكومة .وقد بارشت الوزارة الجديدة
تحديد خطة عملها بالتعاون مع وزارات اخرى
تقوم خطة وزير تكنولوجيا املعلومات
واالستثامرات عادل افيوين عىل بناء اقتصاد
املعرفة عرب التكنولوجيا الحديثة يف كل القطاعات
االنتاجية والخدماتية واملرصفية واالستثامرية،
وتحفيز الرشكات يف الخارج عىل العمل يف لبنان
وتقديم خدماتها من خالله اىل العامل ،خاصة
مع وجود الطاقات والكفايات البرشية اللبنانية
القادرة عىل مواكبة العرص.
يفرتض ان تكون من مهامت الوزارة املستحدثة،
القيام باالصالحات وسن القوانني الرضورية
لتحضري لبنان للتحول الرقمي .كام ينبغي ان
تكون من نتائج عملها املساهمة يف وقف الهدر،
ومكافحة الفساد ،وتسهيل تعامالت الرشكات
واملستثمرين واملواطنني ،عدا عن تحفيز النمو
االقتصادي عرب خلق مشاريع استثامرية وفرص
عمل للشباب ،وتحديث القوانني ،وسن ترشيعات
جديدة تواكب العرص.
الوزير افيوين رشح لـ"االمن العام" اهداف خطته
ومشاريع وزارته ،وطريقة عملها والنتائج املرتقبة
من انشائها.
■ ملاذا تم استحداث وزارة الدولة لشؤون
لتكنولوجيا املعلومات واالستثامرات؟ هل لها
عالقة بتنفيذ مقررات مؤمتر سيدر االقتصادي يف
فرنسا؟
□ كام نعلم جميعا ،االولوية امام الحكومة
هي النهوض باالقتصاد وانعاشه ،هذا االمر
يتطلب بناء اقتصاد يواكب تغريات العرص.
يعترب قطاع تكنولوجيا املعلومات واقتصاد
املعرفة قطاعا اساسيا يف هذا املجال ،النه
يتطور برسعة ،ويخلق منوا رسيعا وفرص
عمل خاصة للشباب .اذن هو قطاع املستقبل
وتأثريه ال يقترص عىل مجاله فحسب ،بل عىل
كل القطاعات االقتصادية االخرى كالصناعة
والزراعة والسياحة ،وهي كلها ترتكز عىل

وزير تكنولوجيا املعلومات واالستثامرت عادل افيوين.

تكنولوجيا املعلومات
واقتصاد املعرفة اساسيان
في االقتصاد العصري
تكنولوجيا املعلومات .النقطة الثانية االساسية
ان الرؤية االقتصادية للبنان هي االن يف خلق
اقتصاد رقمي ،النه يجعل االقتصاد فعاال ورسيع
النمو ،ويسهل حياة املواطن وعمل املؤسسات
يف التعامل يف ما بينها ويف التعاون مع الدولة
واالدارة .هذان العامالن شجعا عىل انشاء وزارة
متخصصة بتكنولوجيا املعلومات ،من اجل
الرتكيز عىل بناء قطاع اقتصاد املعرفة وتنميته
لتقوم باالصالحات وسن القوانني الرضورية
لتحضري لبنان للتحول الرقمي.

■ هذا يعني انه سيتم عرب هذه الوزارة ترشيع
قوانني عرصية اقتصادية؟
□ طبعا ،مطلوب منا التحضري لتحديث القوانني
وسن قوانني جديدة ملواكبة التغريات يف
التكنولوجيا واالبتكارات والقطاعات الجديدة،
ولتسهيل عمل الرشكات يف القطاع الخاص
وتحديث االدارة .لذلك اعتقد ان انشاء مثل هذه
الوزارة يدل عىل اهمية ورشة العمل التي نحن
يف صددها من اجل تحقيق التحول الرقمي وبناء
اقتصاد عرصي ،بالتعاون طبعا مع وزارات اخرى
ألن ليس يف استطاعة وزارة واحدة القيام بهذا
املرشوع.
■ هل وضعت برنامجا معينا او خطة عمل
لورشة العمل؟
□ عمر الوزارة نحو شهرين ،وال نستطيع اعطاء
املوضوع حقه يف فرتة قصرية كهذه .لكن طبعا
لدينا دراسات وخربة حول هذا املوضوع .اول

خطوة قمنا بها هي التواصل مع املعنيني يف
القطاعني الخاص والعام ،حتى نشكل رؤية ونضع
مخططا وخريطة طريق .هناك مساران مهامن يف
هذا املجال :االول هو التحول الرقمي يف القطاع
العام واالدارة لتحديثه ولتسهيل املعامالت
ومكافحة الهدر والفساد يف كل االدارات .هذا
مرشوع ضخم نعمل عليه بالتنسيق مع كل
الوزارات املعنية لنؤسس فريق عمل حكوميا
يتوىل املرشوع ،حتى يشعر املواطن ان تعامله
مع االدارة سيتغري ويصبح اكرث سهولة وفعالية،
مبا يوفر عليه وقته وماله .لكن هذا املوضوع
يتطلب تعاون االدارات مع بعضها البعض
وتعاون الرشكات مع االدارة .املسار الثاين ال يقل
اهمية ،وهو التحول الرقمي يف القطاع الخاص،
وبناء مركز اقليمي لقطاع اقتصاد املعرفة يف
لبنان ،وخلق منو لكل الرشكات وتحفيزها وتحفيز
رواد االعامل للمشاركة يف هذا القطاع .لكن هذا
االمر يتطلب ايضا تحديث القوانني واصالحات
لتسهيل مزاولة العمل ،وتوفري الحوافز لها،
ودعمها بالقوانني العرصية التي تسهل ومنوها
واستقطاب فرص العمل والرساميل ،الن هذا
القطاع ال ينمو من دون الرساميل من الخارج.
كذلك نريد تطوير هذا القطاع ليتوسع خارج
لبنان ،حتى تخلق الرشكات فرص عمل للسوق
اللبنانية والسوق الخارجية ايضا عرب بيع خدماتها
يف قطاع اقتصاد املعرفة لالسواق العاملية .فالسوق
اللبنانية صغرية ،وال بد من خلق مركز اقليمي يف
قطاع اقتصاد املعرفة ،وهذا يتم بدعم رشكاتنا
الكربى واملتوسطة والناشئة بالحوافز والتسهيالت
والقوانني ،للتوسع خارج لبنان.
■ ماذا ستقدم الوزارة اىل القطاع الخاص؟
□ نسعى اىل مساعدة الرشكات ورواد االعامل
عىل انشاء رشكات وتنميتها يف الخارج ،لكن ايضا
يف صلب االولويات تشجيع الرشكات الخارجية
عىل العمل يف لبنان وبناء مراكز اقليمية لها
فيه .هذا موضوع اسايس يجب ان نركز عليه
الستقطاب رشكات اجنبية ورساميل واستثامرات،
السيام اننا منلك شبكة كبرية من االنتشار اللبناين
يف دول االغرتاب .العاملون فيها موجودون يف
كل الرشكات الكربى واملتوسطة والصغرى ،وهم
ناجحون يف مجال االعامل ويجب ان نستفيد
من طاقاتهم وقدراتهم لنشجع الرشكات الدولية

عىل ايجاد مراكز لها يف لبنان ،او استخدام رشكات
لبنانية لبعض خدماتها ،خاصة اننا منلك قدرات
تنافسية وباسعار ارخص من غرينا ،عدا عن الحياة
يف لبنان ارخص من غريها يف دول اخرى.
■ هل مثة ارتباط بني هذا التوجه وبني قانون
الرشاكة بني القطاعني العام والخاص؟
□ هناك بعض املشاريع التي تتطلب طبعا
مساهمة او رشاكة من القطاع الخاص ،وستكون
جزءا اساسيا من مرشوع التحول الرقمي.
■ اال يتطلب هذا املرشوع ايضا جهدا من كل
ادارات الدولة ليشمل كل لبنان؟
□ طبعا ،ال بد من الرتكيز عىل االمناء املتوازن
يف كل املناطق ،لتكون فرص العمل الجديدة
متوازنة ،خاصة ان طبيعة هذا القطاع تسهل
هذا املخطط االمنايئ ،ألنه يعتمد عىل العامل
االفرتايض ،مبا يعني ان اي شخص يف اي مدينة او
قرية يستطيع تأسيس رشكة والتوسع فيها ،النه ال
يحتاج اىل مركز او مبنى كبري ،ففي امكانه تقديم
الخدمات للزبائن من اي مكان .لدينا مبادرات
لتحقيق االمناء املتوازن عرب اقتصاد املعرفة.
■ هل سيقوم اقتصاد املعرفة واالقتصاد الرقمي
عىل القطاعات االستهالكية والخدماتية فقط ام
عىل قطاعات انتاجية ،خاصة وان الشكوى هي
ان اقتصادنا ريعي وغري منتج؟
□ هذا امر مهم جدا .هذا القطاع يف االساس قطاع
خدمايت ،لكننا اليوم نعيش تحوال يف كل القطاعات
االساسية ،بحيث صارت تستخدم التكنولوجيا
للنمو واملنافسة .لذلك اؤكد عىل اهمية هذا
القطاع النه ليس مستقال يف ذاته ،بل له تأثريات
عىل القطاعات االخرى .مثال عىل الزراعة ،لجهة
التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتكنولوجيا املواد
الغذائية ،واستعامل تكنولوجيا الذكاء االصطناعي.
ال شك يف اننا سنستعمل التكنولوجيا يف القطاعات
االخرى كالصناعة والسياحة .مع االشارة اىل ان
املخطط االقتصادي الذي وضعته الحكومة يقوم
عىل تشجيع القطاعات االنتاجية ليكون اقتصادنا
متوازنا .االقتصاد الذي يعتمد عىل القطاعات
الريعية فقط ليس اقتصادا صحيا .طبعا مثة دور
لالقتصاد الريعي عرب املصارف والخدمات يف بلد
صغري كلبنان ،لكن هناك دورا اسرتاتيجيا اساسيا

للقطاعات املنتجة ،ويف صلب اولوياتنا تشجيع
هذه القطاعات.
■ ما هي االنتاجية املرتقبة من الوزارة للمساهمة
يف نهوض االقتصاد ويف سياق مسار مؤمتر سيدر؟
□ نحن كوزارة دولة حديثة نحتاج اىل بناء
املوارد والهيكلية لنقوم مبهامتنا ومشاريعنا .لكننا
سنتعاون مع وزارات وادارات اخرى الطالق ورش
العمل يف ارسع وقت .لذلك اقول ان دورنا هو
من ضمن فريق عمل وزاري الطالق املشاريع
واالفكار ،وليك نقدم املبادرات ونعطي نتائج
ايجابية لكل املعنيني بهذا القطاع ،والذين ابدوا
ارتياحهم اىل انشاء وزارة تعنى بقطاع تكنولوجيا
املعلومات واالستثامر وتحمل همومهم وتلبي
حاجاتهم وتساعد يف منوهم وانتشارهم.
■ هل ستضعون هيكلية برشية وادارية للوزارة
الجديدة؟
□ طبعا ،اي مؤسسة تحتاج اىل قدرات برشية
لتطبيق برنامجها .مثة التزام يف الحكومة باعطاء
موازنات لوزارات الدولة جميعها .عىل صعيدنا
سنتشاور مع رئيس الحكومة حول ما ميكن ان
نحتاج اليه يف الوزارة من قدرات برشية وموازنة.
ال ننىس اننا رشكاء مع وزارات اخرى كالتنمية
االدراية واملالية ،واالتصاالت والتجارة الخارجية،
والزراعة والصناعة وسواها ،ودورنا هو التعاون
معها االخرى لالستفادة من خرباتها والطاقات
املوجودة لديها.
■ ما هو دور الوزارة يف عملية االصالح االداري
واملايل ومكافحة الفساد ومنو االقتصاد؟
□ االصالح االداري اساسا من مهمة وزارة التنمية
االدارية ،والنمو االقتصادي من مهمة كل الوزارات
ولكل وزارة دورها حسب قطاعها .نحن كوزارة
ومن ضمن املخطط الذي رشحته ميكن ان نلعب
دورا مهام كثريا يف منو قطاع اقتصاد املعرفة ،وهو
اسايس يف اي خطة للنهوض االقتصادي .لنا دور
اسايس يف التحول الرقمي لالدارة واالقتصاد ومن
ضمنه الحكومة االلكرتونية ،ومن اهم نتائج
ذلك تخفيف الهدر وتسهيل التعامل مع االدارة
ومكافحة الفساد .هذا املرشوع يف حاجة اىل وقت
وعمل طويل وجهد كبري ،لذا نأمل يف ان يطول
عمر الحكومة لتحقيقه كامال.
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غسان مخيبر :بذلنا جهدا مضنيًا
إقرار الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد ضروري

يعود الحديث عن الفساد اىل عقود مضت ،ورمبا يتواصل يف العقود املقبلة .لكن ما يثري العجب ان الحمالت ترتكز عىل
الفساد من دون االشارة اىل الفاسدين .ظلت اىل االمس القريب بال توجه عميل لوضع اطار قانوين ودستوري ،يعهد اليه
يف مهمة القبض عىل مرتكبي آفة الفساد ومحاكمتهم ،وفق القوانني القدمية والجديدة
الرتكيز عىل فكرة ترابط الترشيع كأمر مهم تحصل
من خالل االسرتاتيجيا الوطنية ملكافحة الفساد،
الن هناك مؤسسات عامة وقوانني غري قادرة
عىل فعل اي يشء ،مبا يشبه السلة املفتوحة التي
تحاول عبثا مألها باملاء .مع التأكيد عىل ان الهيئة
الوطنية ملكافحة الفساد جزء من مجموعة قوانني
ملكافحة الفساد ،يجب القيام بتجميع جميع
االجزاء من اجل خلق نظام متكامل ،يبدأ بالتعرف
عىل القوانني والعمل وفقها" .االمن العام" التقت
النائب السابق غسان مخيرب الذي عمل كمحام
وحقوقي وناشط يف مجال التنمية والدميوقراطية
ومكافحة الفساد يف لبنان ،وساهم منذ سنوات يف
اطالق هذه الهيئة بعدما عمل لسنوات عدة عىل
اقرار قانون حق الوصول اىل املعلومات.

النائب السابق غسان مخيرب.

يف السنوات االخرية وضع هذا امللف عىل نار
هادئة ،وبدأ التمهيد له من خالل سلسلة قوانني
ابرزها قانون حق الوصول اىل املعلومات وحامية
كاشفي الفساد ،اىل ان بدأ النائب السابق غسان
مخيرب يوم كان عضوا يف الربملان ،العمل عىل
صيغة قانونية النشاء "الهيئة الوطنية ملكافحة

الفساد" ،يف موازاة العمل عىل انجاز قوانني مامثلة
ومساعدة ،خصوصا بعدما صنف لبنان يف طليعة
الدول املصابة بهذا الداء املدمر ،وفق التصنيف
العاملي للدول االكرث فسادا.
العمل عىل القوانني حصل من خالل عمل تشاريك
ما بني الربملانيني واملجتمع املدين ،ومن خالل

رئيس الجمهورية:
معركة الفساد بدأت وان تأخرت
اكد رئيس الجمهورية العامد ميشال عون "ان معركة الفساد التي لطاملا اعتقد البعض انها
معركة منسية ،قد بدأت وان تأخرت بعض اليشء حيث بورش بفتح عدد من امللفات".
وقال" :مثة اندفاع ومقاومة ملعركة الفساد كام الحظتم يف االيام االخرية ،اال اننا مصممون
عىل ربح املعركة مهام بلغت التحديات ،ولن تثبط عزميتنا يف ذلك ،السيام ان ال حصانة الحد
مهام عال شأنه كام لن يكون فيها متييز".
وشدد عىل "اهمية الرأي العام يف ربح املعركة ،الذي مييز بني املتهم والربيء" ،معتربا "ان
الهيئات الرقابية والقضائية امام تجارب واضحة ،وعليها ان تقوم بواجباتها".

■ متى انطلقت فكرة انشاء الهيئة الوطنية
ملكافحة الفساد؟
□ بعدما انشأنا الشبكة الوطنية للحق يف الوصول
اىل املعلومات ،وطورت عملها مبجموعة من
القوانني ،وكنت قد ترأست هذه الشبكة التي
ضمت عددا من ممثيل الوزارات والنقابات
وهيئات املجتمع املدين املتخصصة وخرباء محليني
ودوليني وعدد من الزمالء النواب ،وكانت بقيادة
مجموعة برملانيني ضد الفساد التي كان يل رشف
ترؤسها .عملنا عىل مجموعة قوانني اعتربنا انها
تشكل سلة رئيسية لسد ثغر القوانني اللبنانية
املرتبطة مبكافحة الفساد .عملنا عىل قانون
الحق يف الوصول اىل املعلومات ،وقانون حامية
كاشفي الفساد ،والهيئة الوطنية ملكافحة الفساد.
لكن هذا االقرتاح الذي تقدمت به عام  2007اىل
مجلس النواب تطور كثريا عرب لجنة فرعية منبثقة
من لجنة االدارة والعدل النيابية ترأستها ايضا
لثالث سنوات ،وضمت خرية العقول والخربات
يف لبنان املتعلقة بحسن االدارة ومكافحة الفساد،
واستفادت من خربات دولية .لذا فانني اعترب ان

صالحيات الهيئة

بحسب اقرتاح القانون الرامي اىل "مكافحة الفساد يف القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية ملكافحة
الفساد" ،فإن صالحيات الهيئة الوطنية وهيكليتها منصوص عليها كالتايل:
أ ـ صالحيات الهيئة:
 1ـ تعمل الهيئة عىل "مكافحة الفساد والوقاية منه وكشفه".
 2ـ لدى الهيئة دور يف مجال "تلقي الكشوفات التي تردها واملتعلقة بالفساد" ،و"استقصاء جرائم
الفساد ،ودرسها واحالتها عند االقتضاء اىل سائر الهيئات الرقابية والتأديبية والقضائية املختصة".
 3ـ ينيط نص القانون بالهيئة دورا يعنى بثالثة محاور رئيسية :الحرص عىل تأمني الوصول اىل
املعلومات ،حامية كاشفي الفساد ،التدقيق يف التصاريح وفق احكام االثراء غري املرشوع ،اضافة اىل
دور رصد وضع الفساد وكلفته واسبابه وجهود مكافحته والوقاية منه ،واملساهمة يف نرش ثقافة النزاهة
يف القطاع العام واملجتمع.
ب ـ شكل الهيئة:
 1ـ تتالف الهيئة من ستة اعضاء ،ويتم اختيار ثلثي االعضاء (اربعة من اصل ستة) بحسب آلية
التسمية االولية من مؤسسات معنية باملجال عىل ان يعني مجلس الوزراء االعضاء املقرتحني مبوجب
مرسوم لست سنوات غري قابلة للتجديد.
 2ـ ينتخب العضوان االخريان ،وهام قاضيان متقاعدان ،وفق االصول التي ترعى انتخاب اعضاء مجلس
القضاء االعىل ،ويرفع وزير العدل اسم القاضيني املنتخبني اىل مجلس الوزراء.
ج  -اهمية الهيئة:
اقرار الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد يتقاطع مع صحة تطبيق ثالثة قوانني هي :حامية كاشفي الفساد،
الشفافية يف قطاع الغاز والنفط ،قانون حق الوصول اىل املعلومات.

حكومة القرارات الجريئة

اكدت الحكومة الحالية يف بيانها الوزاري انها "ستكون حكومة القرارات الجريئة واالصالحات،
حكومة تتصدى السباب الخلل االداري والفساد املايل والتهرب الرضيبي" .وتعهدت يف بند
االصالحات الهيكلية "اقرار االسرتاتيجيا الوطنية ملكافحة الفساد وبرنامجها التنفيذي واصدار
املراسيم التطبيقية لقانون حق الوصول اىل املعلومات".

صياغة هذا االقرتاح كام وصل اىل خواتيمه اليوم
يف مجلس النواب كان مثرة هذا التعاون وهذه
الخربات وهذا الجهد املضني لسنوات طويلة.
■ ما هو االطار الناظم لهذه الهيئة؟
□ هي هيئة مستقلة بقانون يتمتع اعضاؤها بالحد
االقىص يف لبنان من الحصانات واالستقاللية ،وايضا
من الخربات التي يفرتض ان ترفد بادارة مختصة
تنشأ ضمن هذه الهيئة .اهم ما فيها الصالحيات
الواسعة جدا التي تتمتع بها هذه الهيئة ،فهي
متخصصة يف املجاالت اآلتية بشكل رئييس:
اوال :هي جهة تتسلم شكاوى املواطنني.
ثانيا :هي هيئة استقصاء واحالة اىل الجهات
املختصة االدارية والقضائية والتأديبية ،وبالتايل ال
تنشئ ادارة موازية لالدارات.

ثالثا :هي جهة مختصة بحسن تطبيق قانون
حق الوصول اىل املعلومات.
رابعا :هي جهة مختصة بحسن تطبيق قانون
حامية كاشفي الفساد.
خامسا :هي الجهة املختصة بتلقي تصاريح
الذمة املالية وحسن تطبيق قانون االثراء غري
املرشوع.
اضافة اىل هذه املهامت الرئيسية ،تتمتع ايضا
بصالحيات عامة ،كوضع تقارير خاصة وعامة
عن االدارة وكيفية مكافحة الفساد فيها .لهذا
فهي تشكل حجر الزاوية يف جهود املؤسسات يف
لبنان ملكافحة الفساد.
■ هل يقترص عملها عىل اصدار التوصيات ام لها
سلطة تقريرية وتنفيذية؟

□ هناك مواضيع لها فيها سلطة تنفيذية مبارشة،
ومواضيع لها سلطة ضغط ،ويف مواضيع اخرى
لها سلطة استشارية.
■ مام ستتشكل وما هي الشخصية القانونية
لها؟
□ هي هيئة مستقلة وبالتايل هي ذات صفة
قانونية خاصة النها تنشأ بقانون ،متاما كام الهيئة
الوطنية لحقوق االنسان ،او املجلس الدستوري،
فهي شبه سلطة ونظامها خاص.
■ كيف سيتم اختيار اعضاء الهيئة وما تأثري
القوى السياسية عليها؟
□ يقرتح اسامء اعضاء الهيئة من جهات مستقلة،
مثال ينتخب القضاة من القضاة وهناك من
يقرتح من نقابة املحامني واخرين من هيئات
مستقلة ،ويقترص دور مجلس الوزراء يف التعيني
عىل اسامء تعرض عليه من جهات مستقلة ،ما
يضمن للهيئة الحد االقىص من االستقاللية.
■ ملن ستتبع الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد
دستوريا؟
□ يف املقرتح الذي وضعناه ال تتبع احدا ،النها
هيئة مستقلة.
■ ما مدة واليتها وهل ستكون لسنوات طوال
كونها تعالج ملفات اساسية؟
□ ستكون واليتها طويلة جدا ،واالهم ان
اعضاءها يتمتعون بالحصانة ،وستكون واليتهم
ملرة واحدة ليك مينع عليهم الحقا ان يرتشحوا
ملواقع سياسية او ان يطلبوا اعادة متديد واليتهم.
وهي من الحصانات التي يتمتعون بها.
■ هل عمرها محدد بزمان ام انها ستستمر
كباقي الهيئات املستقلة ،وتصبح جزءا من
الرتكيبة املؤسساتية يف لبنان؟
□ هذه الهيئة دامئة ،وعرب مجلتكم اتوجه
بدعوة اىل الزمالء يف مجلس النواب ،بعدما عملنا
لسنوات طويلة عىل اعداد النص ،وقد اشبع درسا
يف لجنة االدارة والعدل ،واخريا يف لجنة املال
واملوازنة ،القول لهم املطلوب االن اقرار هذا
االقرتاح يف الهيئة العامة ليك تبدأ املرحلة االخرى،
وهي مرحلة التطبيق وانطالق العمل.
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مقابلة

مارلني خليفة

@marlenekhalife

سفير روسياَ :من ُيعرقل عودة النازحني
يحق له طلب ضمانات من موسكو
ال ّ

عاد رئيس الجمهورية العامد ميشال عون اخريا من لقاء قمة مع رئيس روسيا االتحادية فالدميري بوتني ،مثبتا التعاون
يف ملفات حيوية مختلفة ،واتفق الجانبان عىل تعزيز وتوسيع العالقات الثنائية يف التجارة واالقتصاد واالستثامر
والطاقة والثقافة واملضامر االنساين والرتبية والرياضة والسياحة وغريها من مجاالت التعاون
شكلت الزيارة الرئاسية ملوسكو انجازا
واحتفالية حقيقية تزامنت مع اليوبيل املايس
( 75عاما) عىل بدء العالقات الديبلوماسية بني
لبنان وروسيا يف آب عام  .1944واكب الزيارة
تفعيل مجلس رجال االعامل بني البلدين،
واطالق االسبوع الثقايف الرويس ،ومن ضمنه
اسبوع السينام الروسية الذي شهد حضورا
كثيفا من الجمهور اللبناين.
اذا كان السفري الرويس يف لبنان الكسندر
زاسبيكني يضع الزيارة الرئاسية يف اطار التطابق
يف وجهات النظر ،وخصوصا يف ملفات التعاون
الثنايئ وعودة النازحني وقضية العيش املشرتك
بني الطوائف واالديان يف الرشق االوسط،
فان مجريات الحوادث والتنافس الرويس ـ
االمرييك عىل االمساك باملنطقة يعطيها بعدا
اقليميا مؤكدا ،عىل الرغم من جهود لبنان
الديبلوماسية يف البقاء يف منطقة وسطية نائية
من املحاور كلها.
يف حوار مع "االمن العام" تطرق سفري
روسيا االتحادية الكسندر زاسبيكني اىل
القضايا الشائكة كلها .برصاحته املعهودة
دحض اشاعات عن اخفاء نازحني ،متهام من
يطلقونها مبحاولة زرع الشكوك لعرقلة العودة
التي يجب عدم ربطها بالحل السيايس.
■ ما اهمية الزيارة الرئاسية اللبنانية اىل
روسيا؟
□ شكلت هذه الزيارة محطة مهمة .فهي
تتويج للتطور يف العالقات خالل الفرتة االخرية
وحققت بعض االنجازات ،واظهرت التفاهم يف
وجهات النظر حول ما يجري يف املنطقة وعىل
الصعيد الدويل والتطابق حول ملف عودة
النازحني .كذلك ابرزت التفاهم بالنسبة اىل

اىل القارة االوروبية ،كبديل للغاز الرويس .هذه
هي اجواء املنافسة ،ونحن لسنا ضد املنافسة
رشط ان تكون عادلة ومن دون ضغوط
سياسية او استخدام الغرامات او العقوبات.
■ بالنسبة اىل ملف النزوح السوري ،اين هي
مفاعيل املبادرة الروسية؟ علام ان االمريكيني
واالوروبيني يعتربون انها باتت يف الثالجة؟
□ انا اود استبعاد اللعبة التكتيكية حول

مرتفعات الجوالن
يجب استرجاعها
الى سوريا كاملة

■ ماذا عن التعاون مع االمن العام اللبناين يف
ما يخص هذه املبادرة؟
□ التنسيق جيد ودائم ،ونحن نقدر عاليا
جهود االمن العام اللبناين يف هذا املجال،
وهو يشتغل بشكل منظم ومتمسك بكل
املعايري املتعلقة بالتنظيم اللوجستي لعودة
النازحني ،وهنالك وجود املفوضية االممية
لشؤون النازحني كرشط الزامي .لذلك ،ال توجد
اية مالحظات بالنسبة اىل عمل االمن العام.
انا الحظت اخريا ترصيح سيادة اللواء عباس
ابراهيم الذي قال انه مل تصل اية معلومات
من سوريا حول اشكاالت تتعلق بالنازحني،
وهذا امر مهم لتوضيح الصورة فعليا .تصدر
اشاعات كثرية حول هذا املوضوع ،وهذا يؤثر
عىل النازحني ،لذلك يجب ان تكون هناك
شفافية يف هذا املجال.

قضية العيش املشرتك بني الطوائف واالديان
يف منطقة الرشق االوسط ،ويف ضوء حامية
الوجود املسيحي يف املنطقة .كل هذه االمور
تتعلق بالرؤية املشرتكة للوضع السيايس
وللعالقات السياسية .يف االونة االخرية ،نسجل
توقيع عقود كربى وخصوصا مشاركة رشكة
"نوفاتيك" يف كونسورسيوم يف البحر املتوسط،
كذلك توقيع رشكة "روسنفت" لعقد مع وزارة
الطاقة واملياه اللبنانية الدارة خزانات البرتول
يف جوار طرابلس ،ونعترب ان هذه االتفاقات
االسرتاتيجية الطويلة االمد امرا مهام لالقتصاد
اللبناين .بالتايل ،فان زيارة الرئيس عون تتويج
لهذه االنجازات وتحديد افق وتوسيع التعاون
املتنوع بني البلدين يف املرحلة املقبلة .نحن
ننطلق من وضع انه بعد تشكيل الحكومة
اللبنانية وبدء عملها ،سيكون تطبيق املشاريع
يف مجاالت عدة عىل جدول اعاملها .لذلك،
فان روسيا قادرة عىل املشاركة يف العروض
ويف تطبيق هذه املشاريع .امامنا فرص جيدة
للمرحلة املقبلة.
■ هل االتفاق بني "روسنفت" ووزارة الطاقة
اللبنانية ومشاركة "نوفاتيك" يف التنقيب عن
النفط هي مؤرشات لتنافس مع الواليات
املتحدة االمريكية ورشكائها عىل خط تصدير
الغاز اىل اوروبا؟
□ نحن شاركنا يف العروض عىل قدم املساواة
مع االخرين .لذلك ال اريد الرتكيز عىل
املوضوع االمرييك .اجامال ،بالنسبة اىل انابيب
الغاز ،هناك مشاريع كربى قيد التنفيذ ،ونحن
ال نستطيع ان نتكهن مباذا ستكون الصورة
الدولية يف املستقبل بعد عرشة اعوام مثال
لتصدير الغاز وتوريده واستهالكه عىل الصعيد

لسنا موافقني عىل هذا املنطق .وبالتايل،
كخالصة لكل ما يحدث ،نحن نطور مبادراتنا
قدر االمكان بجهودنا الذاتية وبالتعاون مع
الجانب السوري .هذا هو االمر ،وهذا يف رأيي
عمل مثمر.

■ تقصد ما تم تداوله اخريا عرب احد الوزراء
عن وجود عمليات اخفاء لبعض النازحني الذين
عادوا طوعيا ،فانتم ال متلكون معلومات مامثلة؟
□ صحيح ،هذا ما اقصده .هناك اشاعات كثرية.
نحن كروسيا نتعاون يف سوريا مع السلطات
السورية يف كل ما يحدث هناك ،من حيث
استقبال النازحني وتوزيعهم واقامتهم ،لذلك
ال توجد لدينا اية شكوك حول ما يحدث ،الن
التعاون قائم مع الجانب السوري ،ومن املهم
جدا تقديم صورة شفافة للعامل عام يجري
فعليا االن.
سفري روسيا يف لبنان الكسندر زاسبيكني.

العاملي .مثة تنوع يحصل حاليا من روسيا اىل
الدول االوروبية من جهة ،واىل الصني من
جانب آخر ،وعرب انابيب عدة .كام انه توجد
مشاريع االنابيب من الرشق االوسط او من
افريقيا الشاملية اىل اوروبا ،فيام يضغط
االمريكيون عىل االوروبيني لتوريد الغاز السائل

املبادرة الروسية ،مبعنى اين تكون االن عىل
النار ام يف الثالجة .هذه العبارات كلها غري
صالحة .نحن طرحنا املبادرة عىل اساس ان
الظروف تسمح االن بتوجيه الدعوة اىل عودة
النازحني .االمر االخر يتعلق بقدرة االطراف
الذين يشتغلون من اجل ذلك .اذا كانت

هذه القدرات هي سورية وروسية فحسب،
مع بعض املتعاونني معنا ،هذا يشء .اما اذا
انضمت الينا اوروبا والخليج فعندها سيكون
شيئا آخر .موقف االمريكيني واضح ،فهم يقفون
ضد املبادرة اصال ،ولكن الربط ما بني التسوية
السياسية وعودة النازحني امر يعرقل .نحن

■ يضع الغرب واملنظامت الدولية اليوم كرة
العودة يف ملعب الحكومة السورية ،طالبني
من روسيا ضامنات يف مسائل تطمنئ الراغبني
يف العودة الطوعية واآلمنة امنيا وحياتيا؟
□ ان الجانب الذي ال يريد العودة اصال
ويعرقلها من خالل عدم التمويل ومن
خالل طرح موضوع الربط بالحل السيايس
وزرع الشكوك وتخويف النازحني ،هذا
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التي متارسها الواليات املتحدة االمريكية تؤدي
دوما اىل مشاكل .فهي تستهدف بصورة
مقصودة عدم االستقرار يف الدول ،عىل الرغم
من كل الترصيحات بأنهم يؤيدون االمن
واالستقرار .ال ميكن التصور بأن الهجوم عىل
جزء من املجتمع يصب يف مصلحة هذا البلد،
هذا مستحيل .انا ارى بأن االحزاب السياسية
اللبنانية تدرك وجود خطوط حمر ال ميكن
تجاوزها عىل الرغم من الضغوط االمريكية
كلها ،الن االغراء املايل او االعتبارات املادية
يشء .العيش املشرتك والسلم االهيل عامالن
يجب ان يتفوقا عىل االعتبارات االخرى كلها،
وال يجوز ان يؤثر اي اجراء يف املجال املايل عىل
االمن واالستقرار يف البلد.

زيارة عون اىل
روسيا تتويج
لالنجازات بني
البلدين.

الجانب الذي يترصف بهذا الشكل ليس
لديه الحق ليطلب شيئا من روسيا او من
الحكومة السورية .عىل هؤالء االهتامم بتغيري
نهجهم وتعديله ،وعدم الخوض يف محاوالت
زرع املزيد من الشكوك حول العملية .يبدو
ان موضوع الضامنات مطروح منهم بهذا
الهدف ،الن السلطات السورية تترصف يف
اطار الحقوق السيادية للدولة السورية .اما
روسيا فهي تساعد السلطات السورية ،لذا
فان موضوع الضامنات ليس مطروحا بهذا
الشكل الذين يحاولون تصويره .نحن نعرف
بأن السلطات السورية تتخذ كل االجراءات
الالزمة وفقا للظروف القامئة يف مجال االمن
واملمتلكات والخدمة العسكرية والعفو
الخ ...كل هذه االمور تحت املراقبة والتطوير
لتسهيل االمور وفقا ملستجدات االوضاع.
■ العالقات اللبنانية  -السورية موضوع
تجاذب سيايس يف لبنان .كيف تنظر اىل ذلك؟
□ يف االصل ،العالقات اللبنانية  -السورية

ال بد من الحوار املباشر
بني لبنان وسوريا
تصريحات االميركيني
تؤكد انهم يريدون تخريب
الشرعية الدولية
نقدر جهود االمن العام
اللبناني في تنظيم عودة
النازحني

يجب ان تتطور ،وهذا يصب يف املصلحة
املتبادلة ،حيث يستفيد كل طرف من ذلك،
ولبنان ايضا بطبيعة الحال النه مهتم بعودة
النازحني وباملشاركة يف اعادة االعامر يف سوريا.
لتطبيق هذه االهداف ال بد من الحوار املبارش،
وانا اشارك الرأي يف أن اللعبة حول هذا
املوضوع ،اي زرع الشكوك ،ال تفيد املصلحة
الوطنية اللبنانية .هناك عالقات ديبلوماسية
قامئة ويجب تطوير الزيارات والحوارات
واللقاءات والتعاون وفقا ملا هو مطلوب من
الطرفني .مرة اخرى ال يجوز الخضوع ملطالب
االطراف الذين اصال ال يريدون تطبيع االوضاع
يف سوريا ،ويعرقلون مجرى االمور.
■ بدأت الواليات املتحدة االمريكية حزمة
جديدة من العقوبات ضد ايران وحزب الله،
ومثة اشتباك قوي جدا حاليا بني الطرفني،
ولبنان يف الوسط يف ظل وجود حزب الله ،هل
ترى خطرا عىل استقراره؟
□ الحروب االقتصادية واملالية والعقوبات

■ ماذا ستفعل روسيا اذا تكررت الغارات
االرسائيلية عىل مواقع يف سوريا وعرب االجواء
اللبنانية؟
□ هذا السؤال ال ميكن للسفري ان يقدم عنه
اجابة كاملة .انا ارى ان املواجهة بني ارسائيل
من جهة ومحور املقاومة من جهة اخرى يعود
اصال اىل النزاع العريب  -االرسائييل .لذلك ينفذ
السالح الجوي السوري مهمة دفاع عن امن
البلد ضد اي تدخل من الجانب الخارجي وال
سيام التهديد االرسائييل.
■ مرت قضية النزاع يف سوريا يف مراحل عدة:
بيان جنيف واالتفاق مع الواليات املتحدة
االمريكية لكنه فشل ،فانتقلتم اىل مسار استانة.
تقول نريد تنقية االجواء يف الرشق االوسط عىل
اساس التعاون مع الجميع ،لكن ال يبدو ان
ارادة التعاون موجودة لدى االخرين ،فكيف
ستتطور االمور بالنسبة اىل اللجنة الدستورية
وعملية االنتقال السيايس ومؤمتر سوتيش؟
□ اعتقد ان هذه املراحل كلها مل تفشل ،بل
كانت هناك انجازات .لكن مع تطور االحداث
كان يجب تطوير التفاهامت واالتفاقات
واآلليات للتواصل .لذا ميكن ان نقول ان
عملية التسوية السياسية تطورت تدريجا،
وكل محطة مثل بيان جنيف او قرار مجلس
االمن او االتفاقات وتشكيل اآلليات املناسبة،
كانت محطة يف هذه الطريق .نحن وصلنا اىل
مسار استانة من خالل محاوالت عدة اليجاد

قاسم مشرتك مع االمريكيني ،وقد فشلت .لذلك
انتقلنا اىل مسار استانة ونحن نشتغل االن عىل
هذا االساس .يف الوقت عينه ،التنسيق قائم بني
روسيا والجيش السوري وحلفائه ،كام تعقد
االجتامعات من حني اىل آخر مع االطراف
الخارجيني ،وطبعا هنالك اآللية السورية
املتمثلة مبؤمتر سوتيش والجهود لتشغيل
اللجنة الدستورية .هذه الجزئيات كلها هي
محطات يف الطرق اىل التسوية السياسية.
■ عادت جبهة موضوع ادلب اخريا اىل
التسخني ،كيف تعالجون هذا امللف مع تركيا
بالنسبة اىل املمرات االمنة؟ وكيف تواجهون يف
الوقت ذاته رفض الواليات املتحدة االمريكية
وحلفائها الي عمل عسكري هناك؟
□ ان امريكا وحلفاءها يف االصل ال يريدون
التعامل مع روسيا بشكل جدي ،وهم يعرقلون.
لذلك يجب ان ال نأخذ اراءهم يف االعتبار
بالنسبة اىل ما يحدث .اما التعاون يف اطار
مسار استانة ،فهو مبني خالل الفرتة االخرية
عىل اشكال عدة منها مصالحات وتطوير فكرة
مناطق خفض التوتر وتحديدا يف ادلب .يف
الوقت نفسه ،ال يزال هدف تصفية االرهاب
قامئا كاولوية .لذلك ،وبحسب تطورات الوضع،
يلجأ االطراف املعنيون اي الجيش السوري
وحلفائه مبا يف ذلك روسيا اىل استخدام القوة
للقضاء عىل االرهابيني .ميدانيا ،ان العسكريني
هم من يتخذون القرار الذي يرونه االفضل يف
هذه الظروف .اما سياسيا ،فهذا يعني القرار
حول استمرار التعاون يف اطار استانة كآلية
مناسبة اكرث لهذه املرحلة.
■ كيف تقرأون االنسحاب االمرييك من شامل
رشق سوريا ،ثم قرار الرئيس االمرييك دونالد
ترامب االبقاء عىل  400جندي امرييك؟ هل
ستكون هنالك طأمنة لالكراد يف مقابل تربيد
جبهة ادلب؟
□ منذ البداية شككنا يف تطبيق اعالن
االنسحاب وهذا ما حدث .اصال نحن كنا
نطلب االنسحاب الننا نعترب ان هذا الوجود
غري رشعي ،والن هذا الوجود يعرقل ترتيب
االمور بني االطراف املوجودين هنا وهم
سيبقون حتام هنا .انا اقصد اهايل البلد،

سواء كانوا اكرادا او عربا والحكومة املركزية،
كسلطة يف هذه املناطق وتركيا والعراق
كدولتني مجاورتني .عىل هذا االساس ،نحن
كروس نسعى اىل عدم وقوع اية اشكاالت ما
بني كل االطراف ،والوصول اىل اتفاقات اخذين
يف االعتبار مصالح الجميع املرشوعة وحقوق
جميع املوجودين هنا .يف هذه املعادلة ،ان
االمريكيني هم العنرص الخارجي الذي كلام
ارسع يف االنسحاب يكون الوضع افضل
لالخرين ،خصوصاً واننا نعرف ان االمريكيني
يلعبون هنا دورا سلبيا يف السنوات االخرية ،من
خالل التعامل مع االكراد مبعنى انهم يلعبون
دورا تحريضيا ويشجعون االكراد عىل املزيد
من املطالب .نحن نظن بأن الدور الكردي
يف الحوار الوطني السوري هو دور طبيعي
ومرغوب ،ولكن يجب اتفاق االكراد مع
الحكومة املركزية من دون الضغوط االمريكية
او التأثري االمرييك عىل هذا الوضع.
■ كيف تنظر اىل اعرتاف الرئيس االمرييك
دونالد ترامب بسيادة ارسائيل عىل مرتفعات
الجوالن السورية؟
□ موضوع مرتفعات الجوالن يتمتع بالطابع
املبديئ ،ويجب اسرتجاعها اىل سوريا كاملة
كام نصت عليه قرارات االمم املتحدة ،ويعترب
اي موقف آخر مناقضا للرشعية الدولية .ان
ترصيحات االمريكيني االخرية تؤكد مرة اخرى
انهم يريدون تخريب الرشعية الدولية ،ويف
هذه الظروف املطلوب منا الوقوف بصالبة يف
وجه االستفزاز االمرييك وان نتضامن مع سوريا.
■ ماذا عن فرملة عودة سوريا اىل جامعة
الدول العربية؟
□ لدينا موقف مبديئ منذ البداية ،اذ كنا نعترب
بأن هذا القرار ال يصب يف مصلحة الحلول
والتسويات ،بل يزيد يف تعقيد االمور واالستنفار
العريب ضد سوريا .اكد تطور االوضاع فشل
جميع الذين ارادوا اسقاط السلطة يف سوريا،
لذا كلام كان تطبيع عالقات العرب مع سوريا
ارسع ،يكون الوضع افضل .ال بد من اعادة
النظر يف هذا القرار ،لذلك فان من يدعو اىل
استمرار هذه الحالة ال يريد الحل يف سوريا او
تطبيع االوضاع بشكل كامل يف املنطقة.
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تحقيق
مديرية املنظمات الدولية
تواكب الديبلوماس ّية املتعددة الطرف

مارلني خليفة

@marlenekhalife

تلعب مديرية املنظامت الدولية واملؤمترات والعالقات الثقافية يف وزارة الخارجية واملغرتبني دورا رياديا يف تعزيز حضور لبنان
دوليا .فهي جزء من الديبلوماسية املتعددة الطرف التي تتطلب ديبلوماسيني يتمتعون بثقافة واسعة ،ويتقنون اختصاصات
متنوعة تعنى باالمن والسلم الدوليني ،وبعمليات حفظ السالم والتنمية املستدامة والحكم الرشيد
تضج املديرية الواقعة يف مبنى محاذ لقرص
بسرتس بطاقم ديبلومايس شاب يخضع دوريا
اىل دورات تدريبية متخصصة بالديبلوماسية
املتعددة الطرف ،بغية اتقانه اساليب التعامل
مع مختلف املنظامت الدولية يف انحاء العامل.
ترتبط وزارة الخارجية واملغرتبني يف لبنان بعالقة
ثالثية االبعاد بينها واملنظامت الدولية املعتمدة
يف الخارج عرب البعثات الديبلوماسية اللبنانية،
وكذلك من خالل املنظامت املعتمدة يف لبنان
التي ترعى الخارجية اللبنانية اوضاعها مبوجب
اتفاق املقر ،فيام تهتم مديرية املراسم بالشق
املتعلق باالمتيازات والحصانات.
ترتأس املديرية منذ عام ونيف السفرية كارولني
زيادة .آخر مركز تبوأته كان القائم باالعامل
ونائبة املندوب الدائم يف البعثة اللبنانية الدامئة
يف نيويورك عىل مدى  12عاما .برز اسم السفرية
زيادة ابان تويل لبنان والية عضو غري دائم يف
مجلس االمن بني عامي  2010و ،2011وترأست
مرات عدة جلسات مجلس االمن يف اثناء طرح
قضايا شائكة منها االعتداء االرسائييل عىل قافلة
املساعدات االنسانية يف ايار  2010وموضوع
العقوبات ضد ايران وسياسة النأي بالنفس.
كذلك تبوأت سابقا منصب نائب السفري يف
لندن ،اىل مناصب عدة من بروكسيل اىل فيينا
حيث تعرفت عن كثب اىل عمل املنظامت
الدولية.
تنبثق اهمية مديرية املنظامت من الدور الذي
تضطلع به يف مسائل اساسية مطروحة عىل
مستوى الحوار الدويل .ميكن تقسيم مهامتها
اىل ثالث رئيسية :املنظامت الدولية واملؤمترات
والعالقات الثقافية حيث تتجىل ملساتها جليا يف
مواضيع اساسية تؤثر عىل صورة لبنان الدولية.
تواكب املديرية االجتامعات التي تعقدها
املنظامت الدولية واالجهزة التابعة لها ،عىل

سبيل املثال :الدورات العادية للجمعية
العمومية ،اجتامعات مجلس االمن ،املجلس
االقتصادي واالجتامعي ،وكل الجهات واللجان
املنبثقة منها .يف منتصف اذار الفائت ،رافقت
املديرية عن كثب بدء اعامل لجنة االمم املتحدة
املتعلقة بوضع املرأة ،وشارك يف هذا االجتامع
وفد كبري .من املسائل التي متت مناقشتها
الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس االمن رقم
 1325الذي حمل عنوان :املرأة واالمن والسلم.
عند صياغة خطة العمل للقرار  ،1325قامت
الهيئة الوطنية لشؤون املرأة بتشكيل لجنة
توجيهية ضمت ممثلني عن مختلف الوزارات
مبا فيها ممثلون عن املديرية العامة لالمن
العام .ساهمت كل وزارة ،بحسب اختصاصها،
يف بنود الخطة.
تتم عملية املتابعة بحسب السفرية زيادة
عرب التواصل مع البعثات اللبنانية املعتمدة
لدى هذه املنظامت :البعثة اللبنانية الدامئة
يف نيويورك ،والبعثات الدامئة يف جنيف وفيينا
واالونيسكو وسواها.
ينطلق اهتامم لبنان بهذا املوضوع "من انفتاحه
التاريخي عىل العامل اجمع ،عرب اغرتابه وانفتاحه
عىل االرساليات .لبنان عضو مؤسس يف االمم
املتحدة منذ ترشين االول  ،1945حيث شارك
بوفد ضم شارل مالك وعبدالله اليايف ووديع
نعيم .كان مالك املندوب الدائم للبنان لدى
االمم املتحدة ومقررا يف لجنة صياغة االعالن
العاملي لحقوق االنسان ،وكان مندوب لبنان
خالل والية لبنان يف مجلس االمن للمرة االوىل
بني عامي  1954و ،1955وقد ترأس ايضا
الجمعية العمومية لالمم املتحدة".
هذا الوجه العاملي للبنان ،كام ترويه السفرية
زيادة ،يجعل من املديرية التي ترتأسها "اساس
العالقة املفتاح لكيفية التواصل بينه وبني

املنظامت املعتمدة يف لبنان وتطاول صالحيات
هذه املديرية  22منظمة عاملة يف لبنان".
هل من خصوصيات معينة للتعاطي مع هذه
املنظامت؟
تشري اىل ان "كل منظمة موجودة يف لبنان يجب
ان تكون ضمن اطار معني ،يتم عادة عرب اتفاق
مقر الذي ينظم وجود هذه املنظمة ويحدد
مكانها وصالحياتها وامتيازاتها وحصاناتها
وعدد املوظفني لديها ونقاط االتصال والتواصل
والوالية .ويكون اتفاق املقر نتيجة عملية
تشاورية مع املنظمة االم .مثال يف موضوع
االسكوا كان هناك تفاوض مع االمم املتحدة .اما
التواصل يف موضوع املفوضية السامية لحقوق
االنسان فيمر عرب املديرية .لكن نتيجة الطابع
القانوين التفاق املقر ،يلعب مركز االستشارات
القانونية يف وزارة الخارجية دورا رياديا يف
التواصل مع الوزارات املعنية للتأكد من ان ما
سيتضمنه اتفاق املقر  -اي العقد بني املنظمة
الدولية والدولة املضيفة  -ينسجم مع القوانني
املرعية االجراء يف لبنان".
تعترب التقارير جزءا مهام من عمل املديرية.
مثة تقارير طوعية دورية يقدمها لبنان مبوجب
االتفاقات الدولية وحقوق االنسان التي انضم
اليها يف جنيف لعرض اوضاع حقوق االنسان
فيه .وعىل الرغم من انقطاع استمر  16عاما،
متكنت املديرية بجهود السفري عفيف ايوب
والعاملني فيها من اداريني وديبلوماسيني
وبالتعاون مع الوزارات االخرى ،من اعداد
التقرير الطوعي الدوري االول كام تروي زيادة،
يف حني تنشط املديرية اليوم العداد التقرير
الدوري الثالث يف شأن وضع حقوق االنسان.
تأخذ املديرية علام باالستحقاقات وآليات العمل
والتواصل مع سفراء لبنان يف الخارج ،وتعمل

السفرية كارولني زيادة.

عىل مأسسة العالقة مع الوزارات االخرى .بعد
صدور مرسوم تشكيل اآللية الوطنية لصياغة
التقارير والتي تولت الوزارة واملديرية امانة
الرس فيها "باتت لدينا آلية وطنية عرب كل
الوزارات ،وعقد االجتامع االول يف كانون الثاين
وتم اطالق ورشة صياغة التقرير الدويل".
تقوم املديرية باخطار الوزارات االخرى
باالستحقاقات الالزمة وتنسق معها يف صياغة
التقارير واعدادها.
يف العام املايض قدم لبنان  4تقارير تتعلق
باتفاق مكافحة كل اشكال التمييز ضد املرأة،
ومكافحة العنف ،ومكافحة كل اشكال التمييز،
وتعمل عىل اعتامد العهد الدويل حيال الحقوق
السياسية واملدنية .تقول زيادة" :هذا جزء من
العمل الذي تقوم به املديرية بالتعاون مع
الوزارات االخرى ومع البعثة اللبنانية يف جنيف.
ومثة تعاون شبيه ومتشعب مع السفارات يف
فيينا ونيويورك واالونيسكو ،وهو يعترب جزءا
من عملنا".
يف املقابل ،تصدر املنظامت الدولية توصيات
للبنان ،فتويص عىل سبيل املثال ال الحرص
باالنضامم اىل االتفاقات الدولية التي مل ينضم
اليها لبنان بعد كاالتفاق الدويل للعامل
املهاجرين ،وعدد من االتفاقات الدولية التابعة
ملنظمة العمل الدولية ،والربوتوكول االضايف

يخضع ديبلوماسيو
مديرية املنظمات الدولية
لتدريب مستمر
للعهد الدويل للحقوق املدنية .وتشري زيادة اىل
ان لبنان "من الدول التي تتمتع بسجل جيد
يف االتفاقات الدولية التي انضم اليها .واخريا
استقبل وزير الخارجية جربان باسيل املمثلة
الشخصية لالمني العام لالمم املتحدة لذوي
االحتياجات الخاصة ،ومن املسائل التي طرحتها
انضامم لبنان اىل االتفاق الدويل لالشخاص
ذوي االحتياجات الخاصة .وقع لبنان عىل هذا
االتفاق عام  ،2007ويبقى انجاز مراحل االبرام
وايداع وثيقة االبرام لدى االمم املتحدة .مثة
امور تتعلق بعقوبة االعدام والتمييز يف منح
الجنسية بني الرجل واملرأة .هذه من املسائل
التي تطرح دوما وبشكل دوري وتكون للبنان
مساهامت ايجابية ومسؤولة".
ما هو دور املديرية يف املؤمترات؟
يف ما يتعلق بالتحضري ملشاركة الوفود

اللبنانية يف املؤمترات الدولية "تنسق املديرية
مع السلطات املعنية لضامن افضل ظروف
للمشاركة .عىل سبيل املثال ال الحرص،
التحضري ملشاركة لبنان يف مؤمتر الفرنكوفونية
الذي عقد يف يريفان العام الفائت وترأس
الوفد اللبناين رئيس الجمهورية العامد ميشال
عون .فقد نسقت املديرية مع البعثة اللبنانية
لدى االونيسكو يف عدد من املسائل وابرزها
تقنية وتنظيمية( ،تحديد املواعيد ،تسجيل
الوفود الرسمية والصحافية) ،املسائل االساسية
كالقرارات والوثيقة الختامية التي صدرت
عن املؤمتر والتدقيق عام اذا كانت ستتضمن
فقرات عن لبنان ،وهل من امكان لتحديث
الفقرات التي صدرت عن لبنان يف البيان
السابق؟ .بالنسبة اىل انشاء املكتب االقليمي
للمنظمة الفرنكوفونية ،واكبت املديرية هذا
املوضوع مع البعثة الدامئة يف االونيسكو
واملمثل الشخيص لرئيس الجمهورية اللبنانية
يف الفرنكفونية والدوائر املختصة يف القرص
الجمهوري ووزارة الثقافة .حرض وفد من
االونيسكو وقام بعملية استكشافية وتم رفع
تقرير ،وعىل اساسه تم اختيار لبنان للمكتب
االقليمي .كذلك تتابع املديرية كل املراسالت
التي ترد بهذا الخصوص".
تقوم املديرية بتقديم الرتشيحات اللبنانية
وتنظيمها يف مختلف الهيئات الدولية ،سواء
كان الرتشيح للبنان كدولة او سواء كان هناك
مرشحون للدولة .يف العام املايض تولت
املديرية ادارة  3حمالت انتخابية ،وتواصلت
مع البعثات املعتمدة يف لبنان ومع السفارات
اللبنانية يف الخارج .ونظمت يف مقر الوزارة
جلسات حوار للتعريف باملرشحتني ،االوىل
هي الدكتورة فاديا كيوان التي فازت
مبنصب املديرة العامة ملنظمة املرأة العربية،
واملرشحة الثانية الدكتورة رنا الحاج التي مل
يحالفها الحظ النها مل تتمكن من الفوز يف
املرحلة الثانية ،لكنها حصلت عىل  17صوتا
يف املرحلة االوىل .اما الفوز الثاين للبنان
فقد كان للسيدة سوزان جبور يف عضوية
لجنة مكافحة التعذيب" :كل ذلك ينصب
يف اطار الجهود املبذولة لتعزيز وجود لبنان
عىل الصعيد الدويل وتفعيل مساهامته يف
املنظامت الدولية".
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تقرير

شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

سوريا تعود إلى الجامعة العربية
أم العرب يعودون إليها؟
كان من املفرتض ان تكون عودة سوريا اىل جامعة الدول العربية هي عنوان القمة العربية التي انعقدت يف تونس نهاية اذار
املايض ،وان يكون الرئيس السوري بشار االسد املشارك يف اول قمة عربية منذ عام  2010هو "نجمها" االبرز .لكن ذلك مل
يتحقق ،ومل تصدق تنبؤات املراقبني واملتابعني
بدا يف القمة العربية يف تونس ان اوان
عودة سوريا اىل الجامعة العربية ،او عودة
العرب اىل سوريا ،مل يحن ،وان االندفاعة
العربية يف اتجاه دمشق انقلبت تريثا
وتأخريا اضافيا.
فامذا حصل؟
طرأ تبدل عىل اجواء املوقف العريب العام
ومساره تجاه سوريا .هذا املوقف كان يف
نهاية العام املايض يدفع يف اتجاه ترسيع
وترية التقارب بني عواصم عربية ودمشق
تجاوبا مع رغبة روسية ،ولوجود قناعة عند
دول عربية بعدم ترك الساحة السورية
اليران وتركيا ،خصوصا بعد القرار االمرييك
االنسحاب من سوريا .تبلور موقف عريب
برضورة اعتامد سياسة واقعية تجاه سوريا
وعودة الدور العريب اليها وعودتها اىل
الجامعة العربية .بدأت بوادر الرتجمة
العملية لهذا املوقف تظهر تباعا ،من زيارة
الرئيس السوداين عمر البشري اىل دمشق،
اىل اعادة فتح سفارة االمارات ،اىل مشاركة
رئيس مجلس الشعب السوري يف مؤمتر
االتحاد الربملاين العريب يف عامن ،والحديث
عن تهيئة الظروف ملشاركة الرئيس بشار
االسد يف قمة تونس.
ظهر توجه عريب يف نهايات العام املايض
وبدايات هذا العام يف اتجاه دمشق العادتها
اىل الحضن العريب ،اي اىل الجامعة العربية،
والعادة العالقات معها اىل ما كانت عليه
قبل الحرب السورية ،اي قبل العام .2011
هذا التحول ميكن اختصاره بثالثة اسباب
اساسية:
 -1النتيجة التي وصلت اليها الحرب يف

سوريا بعد سبع سنوات من معارك مدمرة
بدأت داخلية اهلية بني النظام واملعارضة،
وانقلبت اقليمية ـ دولية .هذه النتيجة
اعلنت ان النظام السوري ربح الحرب
بدعم قوي من روسيا وايران ،وان الرئيس
بشار االسد باق ومل يعد مصريه ومستقبله
مطروحني عىل بساط البحث ،ومل يعد
رحيله رشطا النطالق التسوية السياسية
ونجاحها .بالتايل ،فان املوقف العريب،
مثل املجتمع الدويل ،يدعو اىل الحل من
منطلقات واقعية وعرب مقاربات جديدة
تأخذ يف االعتبار الحقائق عىل االرض.
 -2الشعور العام لدى االنظمة والقيادات
العربية ان اخراج واقصاء سوريا من
الجامعة العربية كان خطأ ،والحق الرضر
بالدور العريب يف االزمة السورية اكرث مام
الحق الرضر بالنظام السوري .فكان ان
اخىل العرب الساحة السورية اليران وتركيا
اللتني مارستا دورا اساسيا يف الحرب ،من
الطبيعي ان يستكمل يف فرتة ما بعد
الحرب ومع تقدم فرص التسوية التي
يغيب عنها الدور العريب بشكل تام .وليس
من امكانات العادة الحضور والتأثري العريب
اال من خالل اعادة العالقات مع نظام االسد
كممر اجباري ،واعطائه الحوافز لالبتعاد
عن ايران والتصدي للمخططات الرتكية.
 -3الدور الرويس الفاعل واملؤثر يف تشجيع
ورعاية االنفتاح العريب عىل سوريا .روسيا
هي الالعب الرئييس يف سوريا ويف يدها
مفتاح التسوية ودورها ازداد حضورا وتأثريا
بعد قرار االنسحاب االمرييك .تسعى روسيا
اىل تكريس حل سيايس يحمي مكاسبها

العسكرية ومصالحها االسرتاتيجية ،واىل
ادارة دقيقة للتوازنات واملصالح االقليمية
املتضاربة عىل االرض السورية .وتبدو من
االن فصاعدا يف حاجة ماسة اىل الالعب
العريب ليجلس عىل طاولة التسوية ولو
كمراقب .هذه الطاولة التي يحتكرها
الالعبان االقليميان ايران وتركيا ويتشارك
فيها من وراء الستارة الالعب االرسائييل.
الحاجة الروسية االكرب اىل الدور العريب
والحقا الوجود العريب عىل االرض عرب قوات
حفظ السالم او قوات فصل هي يف منطقة
رشق سوريا ورشق الفرات ،حيث الوجود
الفاعل للعشائر العربية اىل جانب الكردية،
وحيث روسيا بدأت االعداد مللء الفراغ
االمرييك وادارة وضع ما بعد االنسحاب.
ميكن القول ايضا ان خطوة االنفتاح عىل
دمشق تبدو خطوة للتقارب مع روسيا
الرئيس فالدميري بوتني اكرث مام هي للتقارب
مع سوريا االسد .فالدول الخليجية املتخوفة
من الخطر االيراين ،تتقرب من روسيا ،التي
لها تأثري عىل ايران والعالقة بينهام قابلة
للتصدع ،يف وقت تنفذ الواليات املتحدة
انسحابا اسرتاتيجيا من سوريا والرشق
االوسط ،وتخيل الساحة لروسيا والدول
االقليمية الثالث تركيا وايران وارسائيل.
لكن هذا املنحى تغري ملصلحة خيار فرملة
التطبيع واالندفاعة يف اتجاه سوريا والرتيث.
وهذا ما تم االفصاح عنه من جانب وزير
خارجية مرص سامح شكري الذي تحدث
علنا عن رشوط ومعايري سياسية يجب
ان تتوافر قبل اعادة دمشق اىل الجامعة
وتطوير العالقات السياسية الثنائية ،وايضا

لدمشق رشطان للعودة اىل الجامعة العربية.

روسيا مهتمة برؤية دور عريب يف سوريا ملوازنة الدورين االيراين والرتيك.

من جانب االمني العام للجامعة العربية
احمد ابوالغيط الذي تحدث يف اثناء
وجوده يف بريوت عن ان الظروف مل تنضج
بعد من اجل عودة سوريا ،وهذه املسألة
تتطلب توافقا عربيا مل يحصل.
املوقف العريب من سوريا بدأ متحركا بني
خيارين وحيدين:

االندفاعة العربية نحو
سوريا حصلت لكن التريث
بفعل تدخل اميركي

• االول تدفع يف اتجاهه موسكو التي تريد
حشد التأييد العريب ملسألة رفع الحظر عن
دمشق وتطوير العالقات معها.
• الثاين تنصح به الواليات املتحدة واوروبا
للرتيث ورط االنخراط مع دمشق بتقدم
العملية السياسية ،خصوصا وان رفع
العقوبات عن سوريا واملساهمة يف اعادة
االعامر هي من االوراق الوحيدة يف ايديهام
يف عملية التفاوض مع موسكو حول امللف
السوري.
الرتيث العريب ال يتعلق باسباب ذكرها
مسؤولون وديبلوماسيون عرب ،ومنها
ما يتعلق بتشدد دمشق سواء يف ما
يتعلق بحديثها علنا انها لن تقدم طلبا
اىل الجامعة العربية للعودة اليها ،ام عرب
تصعيدها االعالمي بأن العرب يجب ان
يعودوا اىل دمشق ،وليس سوريا التي تعود
اىل العرب ،اضافة اىل التشدد يف مسرية
العملية السياسية ،وعدم تقديم مرونة
لتشكيل لجنة دستورية مبوجب اقرتاحات
االمم املتحدة .االمر يتعلق بنصائح امريكية
واوروبية ساهمت ايضا يف فرملة التطبيع،
سواء عرب احتجاجات قدمها سفراء غربيون
يف عواصم عربية ،ام عرب زيارات وزير
الخارجية االمريكية مايك بومبيو املتكررة
اىل املنطقة ،اضافة اىل اقرار االتحاد
االورويب عقوبات ضد شخصيات مقربة من
دمشق ،واقرار الكونغرس االمرييك مرشوع
قرار ينتظر موافقة الرئيس دونالد ترامب
يتعلق بـ"معاقبة املشاركني يف االعامر".
استندت دول اوروبية اىل قرار الخارجية
السورية بسحب االقامات من ديبلوماسيني
اوروبيني مقيمني يف بريوت ويرتددون عىل
دمشق ،للدفع يف اتجاه فرملة التطبيع.
بعدما كان االعتقاد السائد بأن الرئيس
االسد الذي مل يدعَ اىل القمة العربية
االقتصادية يف بريوت ،سيدعى اىل قمة
تونس وسيحرضها ،تبدد هذا االعتقاد
وسقط معه احتامل توسع دائرة االنفتاح
العريب.
اما االسباب التي تقف وراء هذا التغيري او
الرتيث العريب يف املوضوع السوري ،فهي:
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االسد ال
يستجيب
رشط االبتعاد
عن ايران.

 -1عدم رىض دول عربية ،وخصوصا
الدول الخليجية ،عن السياسة واملواقف
السورية التي تعد غري كافية وال تساعد
يف تطوير املوقف العريب ويف دفع عملية
التقارب اىل االمام .يف هذا االطار ،تربز
زيارة االسد اىل طهران التي دلت عىل
ان النظام السوري متمسك بتحالفه مع
ايران ،وانه ال يستجيب دعوة او نصيحة
االبتعاد عنها كرشط اسايس للعودة اىل
الحظرية العربية.
يضاف اىل ذلك ان االسد يترصف بطريقة
توحي انه يريد العودة اىل الجامعة العربية
من موقع قوة ،وان لديه رشوطا للعودة:
• اولها عىل صعيد الشكل ان يتخذ قرار
عودة سوريا بناء عىل مبادرة عربية وليس
بناء عىل طلب سوري.
• ثانيها عىل صعيد املضمون ان يجري
التعامل مع دمشق من خلفية انها خرجت
منترصة يف املعركة عىل االرهاب وان
املنترص هو من مييل الرشوط ،ومن خلفية
ان العرب هم الذين يعودون اىل دمشق
وليست سوريا هي التي تعود اىل العرب.
 -2عدم تبلور موقف رويس كاف لتشجيع

موقف روسي غير كاف
لتشجيع العودة العربية
الى سوريا وعودة سوريا
الى الجامعة العربية

العودة العربية اىل سوريا وعودة سوريا اىل
الجامعة العربية ملواكبة عملية التسوية
السياسية ،وللحد من الدورين االيراين
والرتيك او ملوازنتهام مع الدور العريب،
وحيث ان روسيا ال تفعل شيئا لتحفيز
االنفتاح العريب عىل سوريا ،وتحديدا لجهة
الحد من القلق املتزايد بازاء نفوذ كل من
ايران وتركيا يف سوريا ،وتستمر يف التنسيق
معهام يف اطار مسار استانة الذي الغى
مسار جنيف.
 -3املوقف االمرييك الضاغط يف اتجاه وقف
االندفاعة العربية نحو سوريا .وهذا ما تأكد
يف خالل زيارة نائب مساعد وزير الخارجية

االمريكية ديفيد ساترفيلد اىل بريوت ،حيث
اثري يف سياق البحث يف الوضع االقليمي
موضوع عودة سوريا اىل الجامعة العربية،
وخرجت الجهات التي التقته بانطباع ان
ال عودة لسوريا اىل الجامعة العربية واىل
القمة العربية يف املدى املنظور .فهم من
ساترفيلد ان االدارة االمريكية ال تشجع
الدول العربية يف استعجالها اعادة فتح
سفاراتها يف دمشق وتفضل الرتيث يف هذه
املرحلة ،الن مجرد االقدام برسعة عىل مثل
هذه الخطوة قد يؤثر سلبا ،ويدفع بالنظام
يف سوريا اىل التباطؤ يف دعم الجهود الدولية
الرامية اىل ايجاد حل سيايس لالزمة ،والتي
من دون حلها ال ميكن فتح ملف اعادة
االعامر.
الواليات املتحدة ،يف ظل انسحابها الغامض
واملتلعثم واملثري للجدل من سوريا ،تبدو
معنية مبسألة االنفتاح العريب عىل سوريا
بتشجيع من روسيا ،والتصدي لهذه العملية
وفرملتها ،حتى ان قمة تونس مل ترد لها
واشنطن ان تكون اال قمة مترير الوقت
الضائع العريب يف انتظار حل االزمة السورية
عرب تفاهامت بني واشنطن وموسكو.
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إلغاء اإلنتخابات الرئاسية لم يوقف الحركة اإلحتجاجية

الجزائر آخر ح ّبة في عنقود الربيع العربي

اعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تحت وطأة التظاهرات الشعبية الغاء االنتخابات الرئاسية التي كانت مقررة هذا
الشهر ،ومتديد بقائه يف الحكم مع خريطة طريق الدارة مرحلة انتقالية ،واقرار اصالحات دستورية .هذه الخطة مل تكن كافية
لوقف الحركة االحتجاجية الواسعة التي عربت عن خيبة االمل ،ودعت اىل تغيريات سياسية فورية
بقدر ما بدت هذه القرارات تنازال كبريا من
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ودافعا يف اتجاه
دينامية جديدة ،تعاطى معها خصومه عىل
انها تع ٍد عىل الدستور ومناورة جديدة للبقاء
يف الحكم ،وحتى من دون اجراء انتخابات
رئاسية ارجئت اىل اجل غري مسمى.
الربيع العريب الذي انقلب شتاء يف دول عربية
كثرية ،يطرق باب الجزائر متأخرا بطريقة
مختلفة .رشارة ما عرف بالربيع العريب كانت
انطلقت عام  2010من تونس جارة الجزائر.
مع ذلك بدت الجزائر طيلة السنوات املاضية يف
منأى عن هذا "الربيع" .ظلت ابوابها موصدة
باحكام امام اي ثورة شعبية او تهديدات
التطرف االسالمي ،ذلك انها كانت اختربت مثل
هذه الحالة باكرا وسبقت كل الدول العربية
عندما واجهت يف حقبة التسعينات اختبارا
صعبا وخطريا .يف تلك الحقبة حققت "جبهة
االنقاذ االسالمية" فوزا واضحا يف االنتخابات
جرى اجهاضه رسيعا ،ومل يقبل به الجيش
الذي شن حملة امنية وعسكرية ضد مسؤويل
هذه الجبهة االسالمية ومنارصيها ،وادت هذه
االضطرابات وشبه الحرب االهلية اىل مقتل
نحو  200الف من الطرفني عىل امتداد سنوات،
اىل ان وصل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اىل
رئاسة الجمهورية .كان بوتفليقة لعب ابان
االزمة دورا حاسام يف انهاء االزمة الداخلية
والتمرد االسالمي ،وبعدما صار رئيسا احكم
سيطرته عىل الوضع وقام بتعديل الدستور
ليبقى عىل رأس السلطة.
ظل بوتفليقة رئيسا قويا بفعل والء الجيش له،
ومحبة الجزائريني وتقديرهم لدوره خالل حرب
التحرير ،ونجاحه كوزير للخارجية ابان حكم
الرئيس هواري بومدين يف حقبة الثامنينات.
حتى عندما صار مقعدا يف اخر والية رئاسية

الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تنحى وما زال رئيسا ويريد الخروج اآلمن واملرشف.

له وتراجع وضعه الصحي ،تقبل الجزائريون
هذا الواقع .لكن عندما اظهر ارصارا عىل
البقاء والية رئاسية خامسة متمسكا بكرسيه
املتحرك ،مل تقبل رشيحة واسعة من الجزائريني
هذا االمر النهم اعتربوا ان فريق الرئيس الذي
يضم بشكل خاص شقيقه السعيد بوتفليقة
واركان املؤسستني السياسية (الحزب الحاكم)
والعسكرية (الجيش) ،والذي يتحكم بالسلطة
ويتنعم بخرياتها يريد بوتفليقة واجهة وتغطية
رشعية وسياسية له ،فيام الرئيس مل يعد
ممسكا بزمام االمور والقيادة وبات منفصال
عن الواقع ،ووضعه الصحي مل يعد يسمح له
بتويل مقاليد الحكم وادارة الدولة ،ما ادى اىل
تراجع عام يف الوضع االقتصادي للجزائر ويف
حضورها الخارجي ودورها االقليمي.
عندما اعلن بوتفليقة قراره الرتشح لوالية

خامسة ،كان هذا القرار مثابة رشارة الحركة
الشعبية التي انطلقت بقوة مطلع اذار،
وكانت كافية لخلق واقع جديد وكرس قرار
حظر التظاهر الذي فرض لسنوات ،خصوصا
لدواع امنية.
يف العاصمة ٍ
شهدت الجزائر حركة احتجاجية عارمة وغري
مسبوقة عىل ترشح بوتفليقة لوالية خامسة
مل تشهد مثلها منذ توليه الحكم ،السيام
بالنسبة اىل انتشارها وشعاراتها التي تستهدف
مبارشة الرئيس ومحيطه ،مطالبة برحيل هذه
املنظومة ،معتربة ان هذه االنتخابات الرئاسية
ال ميكن ان تستجيب التطلعات الحقيقية
للتغيري .ظهرت خشية من ان يفتح االرصار عىل
الرئاسة الباب امام الفوىض واملجهول الصعب،
وعودة التجربة الجزائرية الدموية .كان رئيس
الوزراء املستقيل او املقال احمد اويحيى قد

حذر من سيناريو سوري يف الجزائر ،وقال:
"قرأت وسمعت من يقول ان املحتجني قدموا
ورودا اىل رجال الرشطة .لكن يف سوريا ايضا
بدأت االحداث بورود وانتهت بانهار من
الدماء" .بحسب اويحيى ،فان ما يجري حاليا
عىل صعيد الرفض الشعبي الستمرار الرئيس
يف الحكم سيعيد الجزائريني اىل احداث
العنف التي عرفتها البالد سنة  .1991لكن
هذه االشارة اىل السيناريو السوري ،وهذا
التلميح اىل العنف واستخدام القوة ،استفز
الجزائريني الذين متسكوا بسلمية التحركات
االحتجاجية.
التظاهرات الشعبية القت الضوء عىل خطورة
ما يجري يف الجزائر ،وايضا عىل عجز املؤسسة
العسكرية وبعض القيادات السياسية عىل
التوافق حول مرشح بديل يضمن مصالحهم.
الواضح ان الجيش الجزائري غري متفق يف ما
بينه عىل امر الخالفة ،لذا يفضل ان يخوض
املعركة من وراء الرئيس .اال ان الواضح ايضا ان
الحالة االنسانية للرجل ال تخفى عىل مواطنيه
وال عىل االرسة الدولية التي هي معنية جدا
باالستقرار السيايس يف دولة يف حجم الجزائر
وموقعها .الواقع يقول ان الرئيس بوتفليقة
صار من املايض ،واملعضلة يف االختيار بني
البدالء من رجال النظام الحاليني واملعزولني.
التظاهرات واالحتجاجات الشعبية دفعت

بوتفليقة اىل التنازل عىل مرحلتني :يف البداية
قدم تنازال ومخرجا لالزمة بان ارفق ترشحه
الدستوري بتعهد سيايس رئايس هو التعهد
يف حال فوزه بان يدعو اىل انتخابات رئاسية
مبكرة ال يشارك وال يرتشح فيها ،عىل ان يحدد
موعدها مؤمتر وطني يعقد قبل نهاية العام
الحايل ملناقشة واعتامد اصالحات سياسية
ومؤسساتية واقتصادية واجتامعية ،ولتكريس
والدة جمهورية جديدة ونظام جديد .لكن
هذا التعهد بعدم الرتشح مرة ثانية مل يكن
كافيا الحتواء االزمة وسحب فتيل االنفجار.
فلم يكن امامه اال التنحي والخروج من املشهد
الجزائري ،لكن مع الغاء االنتخابات الرئاسية
والبقاء لفرتة انتقالية غري محددة زمنيا تكون
كافية لرتتيب عملية خروج امن ومرشف،
وعهد اىل الديبلومايس العريق واملتمرس
االخرض االبراهيمي ترتيب مؤمتر حوار وطني.
من الواضح ان بوتفليقة يريد خروجا مرشفا
من الرئاسة والحكم ،وال يريد ان ينتهي
ويتنحى تحت ضغط الشارع .ومن الواضح
ايضا ان سلطة بوتفليقة والدولة العميقة يف
الجزائر تعيش وضعا دقيقا وصعبا .من جهة،
مثة شارع متحرك ومعارضة شعبية معارضة
للتمديد الرئايس ولو لفرتة موقتة ،ولبقاء
حزب بوتفليقة وحاشيته ،ومن جهة ثانية
هناك سلطة هشة من دون بوتفليقة تفتقر

تأمل السلطات الجزائرية يف ان يتقلص عدد املسريات والتظاهرات مع الوقت.

اىل غطاء رئايس ودعم الشعب املنقسم حول
الخيار الرئايس البديل واملستقبل السيايس
للنظام والبالد.
انسحاب بوتفليقة من السباق الرئايس امللغى
مل يكن كافيا العالن نهاية االزمة ،والجزائر
ما زالت يف وضع صعب ومعقد وتقف عند
مفرتق طرق .واذا كانت تجاوزت خطر العودة
اىل الثنائية القاتلة بني الجيش واالسالميني ،او
خطر االنزالق اىل السيناريو السوري ،فانها ما
زالت يف مرحلة الخطر.
كان تأجيل اجراء االنتخابات الرئاسية من
القرارات التي يسهل عىل السلطات الجزائرية
اتخاذها .بيد ان تحديد الحلول التوافقية
مع الحركة االحتجاجية الوطنية سيكون من
القرارات العسرية .وان قدر للمؤمتر الوطني
البدء يف اي وقت ،فلن تكون املفاوضات
سهلة وبسيطة حيث ان االطراف كلهم عىل
غري استعداد لالتفاق حتى االن يف شأن شكل
مستقبل الدولة الجزائرية.
يف ظل هذا املناخ من عدم اليقني الواضح،
من شأن املسريات االحتجاجية ان تستمر.
وتأمل السلطات الجزائرية يف ان يتقلص عدد
تلك املسريات والتظاهرات مع مرور الوقت،
علام ان هذا االمر هو حاليا مجرد امل وليس
تحليال او تقديرا للموقف الراهن .تكمن
املخاطرة يف انه يف كل مرة تحتل اعداد كبرية
من املتظاهرين شوارع البالد ،ميكن ان تؤدي
التوترات اىل تفجر اعامل العنف يف الوقت
الذي يعيش فيه الشعب الجزائري مناخا
مفعام باملشاعر الجياشة والعواطف املتقدة،
وتزيد وترية القلق والرتقب والتوتر مع مرور
الوقت.
ترفض الحركة االحتجاجية الوالية الخامسة
للرئيس بوتفليقة ،او متديد فرتة الوالية الرابعة
الحالية .لكن ما الذي تريده تلك الحركة
عىل وجه التحديد؟ ترفض الربنامج االنتقايل
للحكومة ،فام الذي تريده عوضا عنه؟ هل
تريد االنتخابات الرئاسية النزيهة والرئيس
الجديد مع بقاء املؤسسات االخرى للحكومة
دومنا تغيري؟ ام هي تريد القطيعة الكاملة مع
النظام القديم؟
بعبارة اخرى ،ما نوع الجمهورية التي يريدها
املتظاهرون الجزائريون تحديدا؟
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خليل حرب

khalilharb66@gmail.com

من التقسيم البريطاني إلى الحروب واشتباك كشمير

عن تاريخ ال ُيغتفر بني الهند وباكستان

الحت اليام بوادر حرب شاملة بني دولتني نوويتني ،الهند وباكستان .اذا كان االنفجار الكبري مل يقع ،اال ان طبيعة الرصاع بينهام،
بخلفياته التاريخية والدينية والدموية ،تثري دوما املخاوف من انتشار نريانه يف جنوب رشق آسيا ،وتهديد حياة مئات املاليني
من البرش .فام تركته االمرباطورية الربيطانية هناك ،سيظل دوما يؤرق العامل
يحىك ان مسار العالقات بني الهند
وباكستان مل يشهد يوما من السالم الكامل
منذ ان رسم االستعامر الربيطاين خطوط
التقسيم يف العام  .1947املحامي الربيطاين
سرييل رادكليف كلف تقسيم الهند عندما
كان عدد سكانها  400مليون انسان ،خالل
خمسة اسابيع فقط.
اكرب نزوح برشي عرفه التاريخ حصل .اكرث
من عرشة ماليني انسان تحركوا عرب شبه
القارة الهندية وقتها ،للجوء هربا من
الجحيم الديني املشتعل .اكرث من مليون
انسان قتلوا يف املذابح وعمليات االنتقام
الجامعية ،ما ان ارتسمت خطوط الحدود
الجديدة.
غرقت احالم املهامتا غاندي السلمية وسط
شالالت الدم والكراهية املتدفقة .ثالث

جنود يف كشمري.

حروب كربى وقعت بني الدولتني .حرب
مصغرة وقعت يف جبال كارغيل يف العام
 .1999املناوشات يف الجبال ال تتوقف سواء
بالقصف ام بتبادل النار باالسلحة الرشاشة،
حتى ان االعالم نادرا ما يرصدها او يتابعها.
انه روتني القطيعة التاريخية بني الجارين
اللدودين ،الهندويس واالسالمي.
لكن يف اي من الحروب التي وقعت مل
يستخدم السالح النووي .لهذا عندما

ثالثة حروب كبرى وقعت
بني الهند وباكستان

اشتعل التوتر يف شباط  ،2019ثارت
املخاوف من ان احد الجارين الغاضبني من
نريان كشمري التي مل تتوقف منذ عرشات
السنني ،قد يبادر اىل اخراج السالح النووي
من جعبته العسكرية .لكن ذلك مل يحدث.
اظهر الطرفان السياسيان الحاكامن يف
نيودلهي واسالم اباد ،ضبطا الفتا للنفس
بازاء احتامالت التصعيد.
فام الذي جرى؟
يف  14شباط  ،2019وقعت عملية انتحارية
يعتقد ان تنظيم ما يسمى "جيش محمد"
الذي تحتضنه باكستان ،نفذها ،اوقعت
اكرث من  40من قوات االمن الهندية يف
والية كشمري املتنازع عليها بني الهند
وباكستان .للتنظيم سجل دموي حافل يف
املواجهة مع الهند منذ تسعينات القرن
املايض.
بعدها بنحو عرشة ايام ،وتحديدا يف 26
شباط ،نفذت طائرات من طراز مرياج
 2000التابعة للهند غارات عىل ما سمته
نيودلهي معسكرات تابعة للتنظيم يف
مدينة باالكوت الباكستانية .تكمن خطورة
هذه الخطوة يف انها املرة االوىل منذ العام
 1971التي تطاول فيها نريان القوات
الهندية مناطق داخل باكستان نفسها،
وليست واقعة يف والية كشمري.
يف اليوم التايل ،اختارت باكستان الرد
بعقالنية نوعا ما ،حيث اخرتقت مقاتالتها
املجال الجوي الهندي يف والية كشمري
املتنازع عليها (اي يف الجزء الذي تسيطر
عليه الهند) ،واعلنت اسقاط مقاتلتني
جويتني هندية وارس طيار هندي.
مل يجد الخرباء العسكريون تفسريا ملاذا
اختارت الهند ان تتصدى لباكستان يف

جنود من
باكستان
والهند
عىل
الحدود.

سامء كشمري يف  27شباط ،معتمدة عىل
مقاتلة قدمية نسبيا من طراز ميغ 21
وتم اسقاطها ،وسالحها الجوي ميتلك مثال
مقاتالت سوخوي  30االكرث تطورا .اضطر
متحدث عسكري هندي اىل الترصيح

لالعالم بأن التساؤالت حول سبب اللجوء
اىل ميغ  21التي صنعت للمرة االوىل يف
الخمسينات صارت غري مربرة الن املقاتلة
جرى تحديثها.
مهام يكن ،فان االشتباك مل يتحول اىل حرب

رادكليف وماونتباتن

قبل  70عاما ،كلف رجل واحد مهمة رسم الحدود التي قسمت الهند .كان ذلك الرجل هو املحامي
الربيطاين سرييل رادكليف الذي منح مهلة مل تتجاوز خمسة اسابيع للتقسيم.
كانت عىل طريف الهند الربيطانية انذاك واليتان كبريتان يتساوى فيهام عدد الهندوس واملسلمني،
وهام البنغال يف الرشق والبنجاب يف الغرب .مهمة املحامي رادكليف رسم خط تقسيم مير يف هاتني
الواليتني .وهي مهمة معقدة ،فيام كان مصري عدد من الواليات االخرى مبهام ايضا.
اعتمد رادكليف عىل مستشارين جهلة وخرائط عفا عليها الزمن واحصاءات غري دقيقة ،ومل يكن يف
االمكان رسم خطوط تقسم مجتمعات عاشت جنبا اىل جنب منذ قرون عدة.
احرق رادكليف كل وثائقه قبل ان يغادر الهند .رغم تكرميه من الحكومة الربيطانية ،مل يكن يشك
يف املشاعر الحقيقة التي يكنها له البنجابيون والبنغاليون .قال" :هناك  80مليونا من البرش الغاضبني
يبحثون عني ،وال اريد ان يعرثوا عيل".
مل يعد ابدا اىل الهند او باكستان
كلف اللورد ماونتباتن  -وهو من اقارب االرسة الربيطانية املالكة  -مهمة اخراج بريطانيا من اكرب
مستعمراتها ،فقرر ان من االفضل ان تتم عملية االنسحاب برسعة.
قتل ماونتباتن يف العام  1979بانفجار قنبلة زرعها يف يخته الجيش الجمهوري االيرلندي.
(عن يب يب يس)

طاحنة .ذلك ان الطرفني ،رئيس الوزراء
الهندي ناردندرا مودي ونظريه الباكستاين
عمران خان ،يدركان ان اندالع مواجهة
شاملة تعني خرابا اكرث مام ميكن ان
يتصوره عقل .مع ذلك ،فان املخاوف كبرية،
اذ كرست الهند ضبطا محددا للنفس تلزم
نفسها به منذ  48سنة ،بعدم استهداف
االرايض الباكستانية نفسها .وهي مخاوف
يجب ان تؤخذ بجدية كبرية ،اذ ان الحزب
الحاكم يف نيودلهي "بهارتيا جنتا" الهندويس
املتطرف ،بنى الكثري من ارثه السيايس عىل
اجندة العداء لباكستان ،فيام تتنامى نظرة
الهند اىل نفسها عىل انها تحولت اىل مصاف
الدول الكربى القادرة عىل اتخاذ ما يلزم من
قرارات حامية المنها القومي.
سلط االشتباك الهندي  -الباكستاين املصغر
الضوء عىل رصاعاتهام الدموية والتي ال
تشجعهام عىل خوضها مجددا ،برغم كل
اجواء االحتقان والتنافس القائم بينهام
منذ عرشات السنني.
من املعروف ان تجربة تقسيم الهند،
تركت جروحا غائرة مل تتم معالجة غالبيتها
منذ العام  ،1947وشكلت احدى اكرب
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كوارث القرن العرشين ،خصوصا وان
بريطانيا استندت اىل عنارص الدميوغرافية
الدينية لرسم خطوط التقسيم املمتدة
االف الكيلومرتات من البنغال رشقا اىل
البنجاب غربا وكشمري شامال.
صحيح ان املندوب السامي الربيطاين يف
الهند اللورد ماونتباتن ارشف عىل توقيع
اتفاق التقسيم عىل اسس دينية بني الزعيم
الهندي جواهر الل نهرو والزعيم االسالمي
يف الهند محمد عيل جناح ،وهو ما شكل
بحسب هيئة االذاعة الربيطانية ،بداية
نهاية عرص االمرباطورية الربيطانية .اال ان
العديد من املجتمعات املسلمة حافظت
عىل وجود لها داخل الهند ،ومل تغادر.
مل متض سوى اسابيع عىل التقسيم الدموي،
حتى اندلعت الحرب االوىل بني الدولتني
عىل ارايض كشمري ،بعدما ساعدت
باكستان يف انتقال مقاتلني قبليني من
منطقة وزيرستان الباكستانية ،اىل داخل
كشمري لتأمني السيطرة عليها بدعم الجيش
الباكستاين ،يف وقت كانت ال تزال امارة
مستقلة .اما الهند فانها كانت من جهتها،
تطمح اىل السيطرة عليها ،وما ان ناشدتها
املساعدة عىل التصدي للتوغل الباكستاين،
حتى اشرتطت عىل سلطاتها توقيع اتفاق
لخضوع كشمري اىل السيادة الهندية.
حصلت نيودلهي عىل مرادها ،فصار
الجيشان الهندي والباكستاين يف صدام
عسكري وجها لوجه طوال  14شهرا ،انتهى
بانحالل امارة كشمري ،وتقاسم السيطرة
عليها من الجارين الكبريين ،ونشوء خط
وقف اطالق النار ،اضافة اىل نحو  30الف
قتيل وجريح .سيطرت باكستان عىل ثلث
ارايض كشمري ،وذهب الثلثان اىل السيادة
الهندية.
اما الحرب الثانية بني البلدين ،فاندلعت
العام  ،1965واستمرت حواىل  50يوما،
بعدما تطورت االشتباكات الحدودية يف
كشمري اىل حرب مفتوحة .كتكرار ملا حصل
يف الحرب االوىل ،سمحت باكستان بتسلل
قوات اىل داخل كشمري الشعال مترد ضد
الحكم الهندي يف اطار عملية سميت
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الخزانة االمريكية.
مقسم الهند املحامي الربيطاين سرييل رادكليف.
ّ

غرقت احالم املهاتما
غاندي في شالالت الدم
والكراهية
التقسيم ترك جروحا غائرة
منذ العام 1947
في حرب كارغيل حركت
اسالم اباد ترسانتها النووية
عملية جبل طارق .مل تتوقف املواجهات
سوى بعد تدخل كل من االتحاد السوفيايت
والواليات املتحدة ضمن اتفاق رعته االمم
املتحدة.
متاما كام جرى ايضا يف حرب كشمري
االوىل ،زعم كل طرف انه خرج منترصا
يف الحرب الثانية .ويف كل االحوال ،سقط
االف الضحايا من الجانبني .يورد املؤرخون
ان الرئيس الباكستاين الجرنال ايوب خان
اعتقد وقتها ان الفرصة سانحة امامه

اللحاق هزمية بالهند التي خرجت يف العام
 1962من حرب مذلة مع الصني يف جبال
الهياماليا الحدودية.
اما بالنسبة اىل الحرب الثالثة ،فانها
انتهت بهزمية رصيحة لباكستان خالل 13
يوما فقط ،وانفصال ما كان يعرف باسم
باكستان الرشقية التي نشأت من خالل
التقسيم الربيطاين العام  ،1947وذلك من
خالل توقيع الجرنال الباكستاين خان نيازي
عىل وثيقة استسالم يف داكا يف كانون االول
 ،1971واعتقال عرشات االالف من الجنود
الباكستانيني.
مل تكن الكارثة عىل باكستان عسكرية
فحسب يف هذه الحرب الثالثة ،اذ كانت
ايضا سياسية بامتياز .فمحاوالت اسالم اباد
االستمرار يف بسط هيمنتها عىل باكستان
الرشقية التي اصبحت الحقا بنغالدش،
اصطدمت ال مبوقف هندي مخرب
فحسب ،وامنا مبعارضة شعبية عارمة من
جانب سكان بنغالدش لحكومة ذوالفقار
عيل بوتو يف اسالم اباد.
تطورت االزمة السياسية اىل مواجهات
عسكرية وغارات جوية متبادلة بني الهند
وباكستان ،ومواجهات بحرية وبرية

من النزوح بعد التقسيم.

الترسانة النووية عامليا
بحسب موقع "بيزنيس انسايدر" االمرييك ،فان تسع دول يف العامل متتلك  14200رأس نووية.
 روسيا يف املرتية االوىل ،متلك  6850رأسا نووية ،منها  1600منترشة يف الوقت الراهن،و 2750يف حالة تخزين ،يف مقابل  2500توقف اعتامدها ودخلت مرحلة التقاعد.
 الواليات املتحدة يف املرتبة الثانية ،حيث ان ترسانتها تضم  6450رأسا نووية ،من بينها 1750صاروخا منترشا ،و 2050يف حالة تخزين .يف حني تم احالة  2650رأسا اىل التقاعد.
 فرنسا يف املرتبة الثالثة ،برتسانة قوامها  300رأس نووية ،من بينها  290منترشة ،و 10مخزنة. الصني يف املرتبة الرابعة ،برتسانة قوامها  280رأسا نووية ،فيام حلت بريطانيا خامسةبرتسانة قوامها  215رأسا نووية.
 باكستان سادسة بـ 150رأسا نووية. الهند سابعة بـ.140 ارسائيل بـ( 80بحسب خرباء). -اما كوريا الشاملية فحلت تاسعة بـ 60رأسا نووية.

واعالن حكومة بنغالية يف املنفى الهندي.
هذه هي الحروب الثالث الرئيسية التي
خاضتها الهند وباكستان .لكن املفارقة
ان التطور االكرث خطورة جرى خالل
الحرب الرابعة التي اندلعت يف العام
 ،1999يف جبال كارغيل والتي سيطر
خاللها الباكستانيون عىل ما مساحته 200
كيلومرت مربع من املرتفعات الشاهقة
خالل عملية عسكرية رسية مفاجئة .مع
الضغط العسكري الهندي عىل املهاجمني
الباكستانيني ،حرك الجيش الباكستاين
صواريخه النووية يف اتجاه الحدود الهندية
تحسبا النهيار املوقف بشكل شامل،
وخصوصا الخوف من قيام الهند باغالق
ميناء كراتيش لحصار باكستان من البحر.
عىل الرغم من الخسائر الهندية الكبرية
بسبب طبيعة القتال يف الجبال ،اال ان
الرئيس الباكستاين برويز مرشف فشل يف
تحقيق مكاسب سياسية من الحرب ،حتى
ان الصني ،املنحازة اىل اسالم اباد عادة،
انتقدت تلويحه بالسالح النووي ،مثلام
فعلت ادارة بيل كلينتون والعديد من
الحكومات حول العامل.
كانت هذه املرة االوىل التي يلوح فيها شبح
الحرب النووية بني الجارتني اللدودتني،
خصوصا بعدما اكدت تجارب باكستان
النووية يف العام  1998امتالكها السالح
االكرث خطورة يف العامل.
يعتقد حاليا ان باكستان متتلك نحو 150
رأسا نوويا يف مقابل  140للهند .اذا ظل
البلدان مقيدين بهواجس البقاء واملايض،
فان الخطر عىل وجودهام هو الذي قد
يجعل االزرار النووية متفلتة من ضوابط
عقالنية كثرية ،يف منطقة جنوب رشق آسيا،
شديدة التوتر والتنافس والرصاعات.
قدميا ،سئل عامل عن اسلحة الحرب العاملية
الثالثة ،فقال انه ال يعرفها ،لكنه يعرف
اسلحة الحرب العاملية الرابعة .ملا سئل
كيف يكون ذلك؟ قال ان اسلحة الحرب
العاملية الثالثة ستفني الحضارة البرشية
التي نعرفها ،وسيعود العامل يف الحرب
الرابعة اىل االسلحة البدائية.
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تدشين
اللواء إبراهيم ّ
دشن مبنى األمن العام في النبطية:
متأهبون ملكافحة الفساد ومواجهة املخاطر والتهديدات
تعمل املديرية العامة لالمن العام عىل فتح املزيد من الدوائر واملراكز يف املناطق ،بغية تسهيل معامالت املواطنني وعدم
تكبيدهم املشقات يف انجازها ،مع الحرص عىل تقديم افضل الخدمات لهم يف اطار سياسة وضعت لتسهيل العالقة
القامئة عىل الثقة املتبادلة والشفافية التامة
يف عيد االم ،يف  21آذار ،كانت النبطية عىل
موعد مع تدشني املدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم املبنى الجديد لدائرة
االمن العام ومركزه االقليميني يف املدينة،
حيث شيد يف مكان مدروس يف حي الجامعات

مقدم الحضور يف االحتفال

مشاركون.

يسهل الوصول اليه من قلب النبطية والبلدات
املجاورة ،من دون الوقوع يف زحمة السوق
وساحتها العامة .والقى املرشوع ترحيبا من
املجالس البلدية واملخاتري واالندية والجمعيات
يف املنطقة ،اىل االهايل الذين ينظرون اىل االمن

العام بعني الرىض واالحرتام والتقدير نظرا
اىل الخدمات التي تؤديها املديرية ،الساهرة
والعاملة عىل عدم التساهل يف خدمة املواطن
وحفظ كرامته ،وتأمني الخدمة املطلوبة لسائر
املواطنني من دون التمييز يف ما بينهم.
ويستفيد من هذا املركز ايضا النازحون
السوريون ملتابعة معامالتهم .علام ان مثة
اعدادا كبرية منهم تعمل عىل تسجيل اسامء
افراد عائالتها متهيدا لعودتهم اىل بلدهم.
مجلس الجنوب انجز ورشة البناء ،مبساهمة
من السيد وليد ابراهيم حامدة .وزودت
مكاتبه باجهزة كومبيوتر حديثة توزعت يف
غرف تساعد العاملني فيها عىل انجاز املهامت
املطلوبة منهم.
رعى اللواء ابراهيم تدشني املبنى الجديد ،يف
حضور رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب
محمد رعد ،والنواب ياسني جابر وقاسم هاشم
وهاين قبييس ،ومحافظ النبطية محمود املوىل،
ورئيس مجلس الجنوب قبالن قبالن ،والعميد
جميل سيقيل ممثال قائد الجيش ،والعميد
غسان شمس الدين ممثال املدير العام لقوى
االمن الداخيل ،والعميد نواف الحسن ممثال
املدير العام المن الدولة ،ورؤساء بلديات
وشخصيات .حرض ايضا راعي ابرشية صور
املارونية املطران شكرالله نبيل الحاج،
ومرتوبوليت صيدا وصور ومرجعيون للروم
االرثوذكس املطران الياس كفوري ،ومفتي
مرجعيون الجعفري الشيخ عبد الحسني
عبدالله.
النشيد الوطني ونشيد االمن العام ،ثم تقديم
من النقيب الياس ارناؤوط.
والقى اللواء ابرهيم كلمة جاء فيها" :ها نحن
مجددا مع واسطة عقد الجنوب النبطية حيث
البداية .بداية الحفاظ عىل العيش املشرتك
الواحد يف سني الحرب البغيضة ،بداية ثورة

اللواء عباس ابراهيم يلقي كلمته.

الحصادين ومزارعي التبغ ضد االقطاع ،وبداية
املقاومة املدنية ومن ثم العسكرية يف وجه
االحتالل االرسائييل الذي يواصل بوقاحة انتهاك
سيادتنا الربية والبحرية والجوية معتديا عىل
ثرواتنا املائية والنفطية.
ها نحن مجددا يف النبطية .لؤلؤة جبل عامل
ونبضها الذي ال يتوقف عن ضخ الحياة
والفرح ،الؤكد ان من دواعي اعتزازي ،ان اقف
بينكم ومعكم يف احتفال تدشني املبنى الجديد
لدائرة ومركز امن عام النبطية االقليميني كحق
للمدينة ،وليس منة عليها .اضافة اىل تخصيص
مركز لرعاية معامالت النازحني السوريني،
وتنظيم شؤونهم لجهة مساعدتهم يف العودة
اىل ديارهم .سجلت هذه املنطقة وال تزال،
كسائر املناطق اللبنانية ،عددا كبريا من اسامء
النازحني السوريني الذين قرروا العودة طوعا
اىل بالدهم .وانطالقا من تكليفي من السلطة
السياسية  -وعىل رأسها فخامة الرئيس العامد
ميشال عون ـ هذه املهمة ،فان املديرية
العامة لالمن العام مستمرة يف تنظيم العودة
وتسهيلها بالتنسيق مع السلطات السورية ،مبا
يضمن سالمتهم والعودة االمنة لهم ،مع تأمني
هذه السلطات جميع االحتياجات اللوجستية
لهذه العملية تخفيفا ملعاناتهم.
ان االمناء املتوازن هو حرب ضد الفقر
والحرمان ،ويقع يف منت بناء الدولة الواحدة

استطاع االمن العام
تحقيق معدالت نمو
تتحدث عن ذاتها في جهات
الوطن االربع
املديرية مستمرة
في تنظيم عودة النازحني
وتسهيلها
الغنية بتعدديتها الروحية والثقافية .وهو ايضا
حرب ضد لغة التقوقع التي تقوم عىل شحن
النفوس التي خربنا جميعا عنفها وخرابها
واالمها .وستبقى هويتنا اللبنانية ومشرتكاتنا
االنسانية اكرب واوسع ،وقادرة عىل تعزيز
املناعة الوطنية .احتفالنا اليوم ،كام سبقه
ومثله الكثري يف سائر املناطق ،يأيت تطبيقا
لخطط التطوير عىل طريق بناء مؤسسات
الدولة القوية والعادلة التي تقف اىل جانب
مواطنيها واهلها".
اضاف" :االمن العام سقفه السلطة الدستورية
والسياسية ،وهو عىل عهدكم به يف القيام
بواجباته االدارية واالمنية انفاذا لخططه

التحديثية وبرامجه املستقبلية عىل املديني
القريب واملتوسط ،وعىل كل املستويات.
وكام كان دوما حارضا يف الحرب عىل االرهاب
وكاشفا خطط العدو االرسائييل ومالحقة
جواسيسه ليبقى لبنان مستقرا ويعيش شعبه
يف امان وسالم ،سيبقى عسكريو االمن العام،
كام عهدمتوهم ،متأهبني ملواجهة املخاطر
والتهديدات مهام عظمت .وكام افتتح عرشات
املقار يف مختلف املناطق ،فانه سيواصل عمله،
بالوترية نفسها ،ومبا يليق بلبنان وشعبه.
لقد استطاع االمن العام ان يحقق معدالت
منو تتحدث عن ذاتها يف جهات الوطن االربع،
واستطاع عىل الدوام ان يعدل اولوياته وفقا
للسياسات الترشيعية والحكومية ،وطبقا
للحاجات االدارية والخدماتية واملهامت
االمنية .وستبقى املديرية العامة لالمن العام
عىل تنافس مع ذاتها من اجل تحقيق اعىل
معايري الجودة يف مفهوم االدارة املتكاملة
ودميومتها واعتامد الشفافية يف االدارة ،والحزم
يف مكافحة الفساد بكل اوجهه ،واحرتام رشعة
حقوق االنسان والحفاظ عىل القيم االخالقية
تحت سقف القوانني النافذة ،وبذل كل ما
ميكن من جهد لتعزيز دور االمن العام امام
اللبنانيني يف الداخل والخارج ،ومن خاللهم
رفع صورة لبنان الحضارية ويحتل مكانته التي
يستحق ضمن منظومة املجتمع الدويل".
وختم اللواء ابراهيم" :ال بد من توجيه كلمة
شكر وامتنان اىل كل يد بيضاء قدمت العون
املادي واملعنوي ،واىل كل شخص او مؤسسة
ساهموا يف انجاز هذا املقر املتميز هندسيا،
واملتطور ادارة وعمال ،ليكون ضباطه ومفتشوه
ومأموروه جاهزين الستقبال معامالت
اللبنانيني واملقيمني ،وانجازها بكل تفان،
معتصمني بصمت العقالء والعصاميني ،بعيدا
من الرثثرة التي يكرث البعض منها ،ويالالسف،
للتعويض عن قلة انتاجيتهم ساعة وجب
عليهم العمل ومضاعفته .وسيشكل هذا املقر
مصدر امان البناء هذه املنطقة العزيزة عىل
قلوبنا جميعا ،كام هي حال كل دوائر االمن
العام ومراكزه عىل مساحة الجغرافيا اللبنانية".
والقى عضو مجلس بلدية النبطية صادق
عيىس كلمة مام فيها" :ليست املرة االوىل التي
تربز فيها مدينة النبطية ومحيطها ،ضمن
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قص رشيط افتتاح الدائرة واملركز.

اولويات املدير العام لالمن العام اللواء
عباس ابراهيم .فهو مل ينفك ،من بعيد او
قريب ،يويل املدينة واهلها كل االهتامم ملعرفته
بالدور الحيوي واالداري والخدمايت للنبطية،
وكذلك لحب يتجذر يف عقله وقلبه ووجدانه
لهذه املنطقة .كذلك ليست املرة االوىل التي
تندفع فيها بلدية النبطية ،بكل جهد وارصار
ومتابع وتنسيق ،لتقديم كل رعاية وفعل
ووسيلة ،من اجل ان توفر ملواطنيها واهلها
كل التسهيالت يف امورهم االدارية واالقتصادية
والخدماتية والرعائية ،ويف مقدم اولوياتها
مساعدة ادارات الدولة عىل الحضور الفاعل يف

املبنى الجديد.

االنماء املتوازن حرب
ضد الفقر والحرمان ويقع
في منت بناء الدولة
املدينة ومنطقتها ،ويشمل ذلك العديد والعدة
واالمكنة".
ثم القى رئيس مجلس الجنوب قبالن قبالن
كلمة جاء فيها" :افتتاح مبنى جديد لالمن

العام يف النبطية ،هذه الخطوة الجديدة التي
تضاف اىل سجل هذه املؤسسة الوطنية الكربى،
التي مع مديرها سعادة اللواء عباس ابراهيم
تجاوزت حواجز الطوائف واملذاهب وامللل
لتصبح مؤسسة عىل مستوى الوطن ،مؤسسة
جامعة لكل ابناء هذا الوطن ،لكل فئاته
وطوائفه .نعم هذه املؤسسة الوطنية بكل
امتياز التي هي واجهة هذا البلد للوافدين اليه،
وهي صامم امان المنه واستقراره مع شقيقاتها
املؤسسات االمنية االخرى .هذه املؤسسة وعىل
رأسها رجل وطني بامتياز ،ليس موظفا مبعنى
الوظيفة ،امنا هو خادم البناء هذا الوطن عىل
اختالف مشاربهم ومذاهبهم وانتامئهم".
وبارك للنبطية "املدينة الصابرة الصامدة
هذا املركز الجديد الذي يضاف اىل سلسلة
املؤسسات التي تنشأ او التي انشئت يف ما
مىض يف هذه املدينة التي قدمت اىل هذا
الوطن نخبة من ابنائها ،قدمت دما وصمودا
ومقاومة ومواجهة وتضحية .يضاف هذا
املركز ،الذي ترشفنا بانجازه الشهر قليلة ،ويف
وقت قيايس ليكون يف خدمة اهلنا وابنائنا يف
هذه املحافظة ،اىل سلسلة املراكز التي سبق
ان بنيت يف النبطية".
وتابع" :اننا يف مجلس الجنوب ويف طيلة ربع
قرن من الزمن رصفنا يف هذه االرض مبلغا
يعتقد البعض انه مليارات الدوالرات ،مل
نتجاوز عتبة املليار دوالر يف عملنا يف الجنوب،
وهو واحد يف املئة من العجز يف الدين العام.
هو عجز سنة واحدة ملؤسسة من مؤسسات
الدولة .هذا املبلغ رصف عىل مئات املدارس،
نحن بنينا املئات منها ،وعرشات املستوصفات
واملستشفيات ومئات شبكات املياه والكهرباء
والطرق واملالعب واملسالخ وجدران الدعم
واملراكز الثقافية .مل يبق باب من ابواب
التنمية مل نلجه يف هذه االرض ،وهذا ليس منة
من احد ،فكل مليارات الكون ال تساوي نقطة
دم واحدة سقطت فوق هذه االرض وصنعت
نرصا وانتصارا ومقاومة وتحريرا وعزة وكرامة".
والقى الشاعر رشيف فحص قصيدة زجلية.
ختاما ،ازاح اللواء ابراهيم والنواب رعد
وقبييس وجابر وهاشم الستارة عن لوحة تؤرخ
للمناسبة ،وقصوا الرشيط التقليدي الفتتاح
املركز ،وجالوا والحضور يف اقسامه.
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قبل سنوات ّ
دق ناقوس خطر ّ
تفشيه

األمن العام :أهم املعايير الدولية ملكافحة الفساد

كام شكلت الحرب الباردة العنوان االهم يف القرن العرشين ،فان جرميتي الفساد واالرهاب ستشكالن القضيتني العامليتني
االبرز واالخطر يف القرن الحادي والعرشين .واذا كانت املؤسسات االمنية اللبنانية نجحت يف التصدي لالرهاب الذي مكانه غري
معروف ،فان النجاح يف التصدي للفساد الذي عرف مكانه يبدأ بتطبيق القانون عىل الجميع

تقدر عامليا مبا يقارب  2.6تريليون دوالر يف
السنة ،اي ما يعادل  %5من الناتج املحيل
العاملي .تدفع الرشكات واالفراد اكرث من
تريليون دوالر من الرشاوى كل سنة .تؤكد
منظمة االمم املتحدة ان الفساد يشكل
احد ابرز اسباب تقويض سيادة القانون
يف مختلف الدول ،واملساهم االكرب يف
منو ومتدد اخطر الجرائم املنظمة العابرة
للحدود الوطنية يف العامل كاالتجار بالبرش،
تبييض االموال ،تجارة املخدرات ،تجارة
االسلحة ،وسواها .وهو سيشكل مستقبال
احد اكرب املعوقات امام تحقيق اهداف
التنمية املستدامة لعام  .2030ويشكل
الفساد ،الذي حددت االمم املتحدة
 9كانون االول من كل عام يوما عامليا
ملكافحته ،خطرا اقتصاديا  -امنيا عامليا
يستدعي دق ناقوس الخطر.

مؤرشات الفساد

تريليون دوالر تقريبا يدفعها االفراد والرشكات رشاوى سنويا.

تبلغ املديرية العامة لالمن العام ،بوصفها
ضابطة عدلية ،القضاء املختص عن كل
جرمية تعلم بها ،عادية كانت او منظمة
او متصلة بالفساد الذي يقصد به عرفا
الفساد االداري او املايل .معلوم انه بحسب
القانون ،للقضاء وحده حق اتخاذ القرار
ببدء املالحقة القانونية او عدمها .كام
ترفع اىل السلطات الرسمية املعنية دراسات
عن االوضاع االمنية والسياسية واالقتصادية
واالجتامعية يف البالد ،منها تلك املتصلة

مبلف الفساد .معلوم ان مجلس الوزراء
هو صاحب الصالحية التخاذ ما يلزم من
اجراءات قانونية وادارية واصالحية يف كل
مؤسسات الدولة واداراتها.
اما عىل الصعيد الداخيل يف االمن العام،
فقامت املديرية منذ ست سنوات ،عقب
اطالق مديرها العام اللواء عباس ابراهيم
خطة تطويرها يف كل مجاالت عملها
ومهامتها ،ببدء تطبيق خطط تساعد يف
مكافحة الفساد ،السيام تلك املنصوص

عليها يف اتفاق االمم املتحدة ملكافحة
الفساد الصادر يف  31ترشين االول ،2003
والذي انضم اليه لبنان عام .2008
ما واقع الفساد عامليا ولبنانيا؟ ما ابرز
اسبابه؟ اي قوانني تحدد جرامئه وعقوباتها؟
اي اجراءات ومعايري دولية اعتمدتها
املديرية العامة لالمن العام يف مكافحته؟

الواقع الدويل

تبني االحصاءات الدولية ان تكلفة الفساد

مثة مؤسسات عىل املستوى الدويل تهتم
بقياس مؤرشات ظاهرة الفساد يف معظم
دول العامل .من ابرزها مؤرش ضبط الفساد
ومؤرش ادارة الحكم اللذان يصدرهام البنك
الدويل ،ومؤرش مدركات الفساد الذي يصدر
عن منظمة الشفافية الدولية التي هي
منظمة غري حكومية تأسست عام .1993
كل تلك املؤرشات ال تستند اىل التدقيق
يف اعامل جميع املؤسسات الرسمية ضمن
دولة معينة ،بل اىل مجموعة معايري عامة،
كدراسات تجريها معاهد متخصصة ،قياس
مؤرش املساءلة العامة ،اراء خرباء اقتصاديني،
قياس مدى املشاركة السياسية للمعارضة
ضمن الدولة ،وغريها من املؤرشات العامة
ال التدقيقية او الشاملة .يف هذا االطار،
نشري اىل ان لبنان احتل وفق مؤرش مدركات
الفساد لعام  ،2018املرتبة  138عامليا من
اصل  180دولة شملها املؤرش .واملعلوم ان
الرقم  1يشري اىل افضل دولة يف مكافحة
الفساد ،والرقم  180اىل اسوأ دولة.

اللواء ابراهيم:
نعتمد القانون
للمحاسبة والعقاب من
دون التشهير باحد

مكافحته حديث العهد .اذ بدأ تداوله
عامليا يف منتصف تسعينات القرن املايض.
هذا االمر يربر عدم وجود تعريف عاملي
موحد للفساد حتى اليوم ،اذ ان تعريفه
يختلف بني دولة واخرى ،وبني مجتمع
وآخر .هنا نجد ان اتفاق االمم املتحدة
ملكافحة الفساد  ،2003ع ّرف يف املادة 15
منه الفساد بانه:
" (أ)  -وعد موظف عمومي مبزیة غیر
مستحقة او عرضها علیه او منحه ایاها،
بشكل مبارش او غیر مبارش ،سواء لصالح
املوظف نفسه او لصالح شخص او كیان
آخر ،ليك یقوم ذلك املوظف بفعل ما
او یمتنع عن القیام بفعل ما لدى اداء
واجباته الرسمیة.
(ب) -التامس موظف عمومي او قبوله،
بشكل مبارش او غیر مبارش ،مزیة غیر
مستحقة ،سواء لصالح املوظف نفسه او
لصالح شخص او كیان اخر ،ليك یقوم ذلك
املوظف بفعل ما او یمتنع عن القیام بفعل
ما لدى اداء واجباته الرسمیة".
اما منظمة الشفافیة الدولیة فاعطته
تعريف بسيطا" :الفساد هو استغالل
السلطة من اجل املنفعة الخاصة" .عىل
الصعيد اللبناين ،نجد ان قانون حامية
كاشفي الفساد الصادر تحت الرقم  83يف
تاريخ  10ترشين االول  ،2018ع ّرف يف
مادته االوىل الفساد بانه "استغالل املوظف
للسلطة او الوظيفة او العمل بهدف تحقيق
مكاسب او منافع غري متوجبة قانونا".

التعريف
عىل الرغم من واقع وجود الفساد بنسب قوانني واتفاقات
متفاوتة يف كل املجتمعات ،اال ان مفهوم

هناك عدد كبري من القوانني املحلية

واالتفاقات الدولية التي تعنى بشكل
مبارش او غري مبارش مبكافحة ظاهرة
الفساد .غري ان ما يجدر التوقف عنده هو
ان قانون العقوبات اللبناين الصادر منذ
العام  1943يتضمن احكاما تعاقب عىل
كل انواع االفعال والجرائم التي تدخل
ضمن تصنيف الفساد .كام نشري اىل ان اهم
واحدث القوانني اللبنانية الخاصة مبكافحة
الفساد تحديدا ،هو قانون حامية كاشفي
الفساد الصادر تحت الرقم  83يف تاريخ
 10ترشين االول  .2018اهم اتفاق دويل
يف هذا املجال هو اتفاق االمم املتحدة
ملكافحة الفساد الصادر يف  31ترشين االول
 ،2003الذي انضم اليها لبنان عام .2008
القوانني املحلية والدولية موجودة ،لكن
العربة يف التطبيق.

جرمية ...يف القطاعني

تؤلف جميع افعال الفساد من دون
استثناء ،بحسب قانون العقوبات اللبناين
وغريه من القوانني ذات الصلة ،جرائم
يعاقب عليها القانون .من ابرز تلك االفعال
املجرمة نذكر :الرشوة ،االختالس ،استثامر
الوظيفة ،اساءة استعامل السلطة ،االخالل
بواجبات الوظيفية ،رصف النفوذ ،الرسقة،
التزوير ،تبييض االموال.
استطرادا ،نوضح ان القانون اللبناين
يعاقب عىل افعال الفساد سواء حصلت
يف القطاع العام او الخاص .امام واقع كرثة
النصوص العقابية التي تطاول الفساد يف
القطاع العام ،من املفيد االشارة اىل بعض
النصوص غري القليلة التي تطاوله يف القطاع
الخاص ،حيث نذكر ان املادة  354من
قانون العقوبات تنص عىل ان "كل عامل
يف القطاع الخاص ،مستخدما كان ام خبريا
ام مستشارا وكل من ارتبط مع صاحب
عمل بعقد استخدام لقاء اجر ،التمس او
قبل لنفسه او لغريه ،هدية او وعدا او اي
منفعة اخرى ،لكشف ارسار او معلومات
تيسء اىل العمل او للقيام بعمل او االمتناع
عنه بقصد الحاق الرضر املادي او املعنوي
بصاحب او بصالح العمل ،يعاقب بالحبس
من شهرين اىل سنتني وبالغرامة من
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الفساد بالتفصيل كل املعايري واالجراءات
القانونية التي يجب عىل كل السلطات
الترشيعية والتنفيذية والقضائية اعتامدها
ضمن كل دولة ملكافحة الفساد .كام يحدد
ابرز االجراءات االستباقية والالحقة التي
يجب اعتامدها يف كل ادارة او مؤسسة
ضمن الدولة.

االمن العام واملعايري الدولية

االمن العام
طبق كل
معايري
اتفاق االمم
املتحدة
ملكافحة
الفساد.

مئة الف اىل مئتي الف لرية ،وتنزل
العقوبة نفسها بالرايش".

اسباب الفساد

تبني االحصاءات ان مثة اسبابا عدة تساهم
يف تعميم ثقافة الفساد وحامية الفاسدين
ضمن مجتمع معني .من ابرزها نذكر:

 -1عدم تطبيق القانون فعال ،سواء عىل
صعيد املحاسبة االدارية التأديبية او
عىل صعيد املالحقة القضائية ،بالنسبة
اىل املوظفني واملسؤولني الرسميني الذين
يتجاوزون القانون.
 -2تاليش القيم الدينية واالخالقية التي
توجب االمانة وعدم رسقة مال الغري .علام
ان السارق يخالف حكام تعاليم ديانته،
الن كل الديانات تح ّرم الرسقة .واقع
الحامية السياسية او الحزبية او الطائفية
لبعض الفاسدين.
 -3وجود العديد من النصوص القانونية
التي تجعل امكان مالحقة بعض االشخاص،
السيام من هم يف السلطة مثال ،شبه
مستحيل .كالقانون الذي يفرض رضورة
موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عىل

ال تعريف موحدا عامليا
للفساد ووسائل مكافحته
لبنان صادق عام 2008
على اتفاق االمم املتحدة
ملكافحة الفساد

موضوع احالة اي وزير ،متهم باخالله
بواجباته الوظيفية ،اىل املجلس االعىل
ملحاكمة الرؤساء والوزراء يك يحاكمه.
هذا امر شبه مستحيل  -يك ال نقول انه
مستحيل  -عمليا يف لبنان.
 -4وجود العديد من الحصانات التي
تقف حائال دون مالحقة اشخاص متهمني
بالفساد ،مثال كحال املوظف العام الذي
يتمتع بالحصانة الوظيفية ويرفض رئيسه
اعطاء االذن مبالحقته السباب شتى ،ما
يعطل عمل القضاء كليا.
 -5وجود قوانني تجعل كل رؤساء السلطات

القضائية يع ّينون مبوجب مراسيم تتخذ يف
مجلس الوزراء ،الذي هو سلطة سياسية،
وكذلك هي حال التشكيالت القضائية .هذا
الواقع يخالف مبدأ الفصل بني السلطات،
ويجعل السلطة السياسية املتمثلة مبجلس
الوزراء مؤثرة جدا يف اداء السلطة القضائية.
 -6الرسية املرصفية التي يستفيد منها
كثريون الخفاء اي اثر لصفقات الفساد التي
حققوا منها مبالغ نقدية هائلة ،والتي ال
ميكن رفعها عن املوظفني وغري املوظفني اال
يف حاالت غري سهل الوصول اليها.
 -7تدين رواتب الكثري من العاملني يف
القطاع العام مبا يشجع العديد منهم،
يف ظل االعباء املعيشية الكبرية وعدم
املحاسبة ،عىل اللجوء اىل استدراج الرشوة
او الصفقات املخالفة للقانون لتحسني
معيشتهم.

اعتمدت املديرية العامة لالمن العام ضمن
خطة تطويرها التي اطلقها مديرها العام
اللواء عباس ابراهيم منذ العام  ،2012تطبيق
معايري مكافحة الفساد املنصوص عليها يف
اتفاق االمم املتحدة ملكافحة الفساد .من
ابرز تلك املعايري التي طبقتها املديرية:
اوال :ضبط املشرتيات العمومية وادارة
االموال العمومية (املادة  9من االتفاق) .يف
هذا املجال نشري اىل ان املديرية كانت سابقا،
ككل االدارات ،تقوم بتنفيذ االعامل غري
العسكرية التي تحتاجها ،كرشاء الحاجيات،
اعامل الصيانة ،الكهرباء ،البناء وسواها ،عرب
تلزيم تلك االعامل او الخدمات اىل رشكات
او مؤسسات خاصة او اختصاصيني وفق
آلية استدراج العروض املعتمدة يف الدولة
اللبنانية .من املعلوم ان اسعار الخدمات

يف السوق اللبنانية مرتفعة نوعا ما.
بهدف تخفيض النفقات ،قامت املديرية،
ضمن دورات التطويع املتالحقة ،بتطويع
عرشات االفراد املتخصصني يف مجاالت
معينة ضمن صفوفها ،واسند اليهم بعد
انهائهم الدورات التدريبية تنفيذ املشاريع
والخدمات التي تحتاجها املديرية ،ما وفر
فعليا نسبة كبرية من التكاليف التي كانت
تتكبدها يف السابق .استطرادا ،اصبحت
املديرية تشرتي كل حاجاتها من اكرب تجار
الجملة مبارشة بأسعار جد مدروسة .ما
يسمح باستخدام الوفر يف تحقيق مختلف
املشاريع التطويرية.
ثانيا :ابالغ املواطنني تفاصيل وتوقيت انجاز
كل املعامالت (املادة  10من االتفاقية).
نشري اىل ان املديرية وضعت اكرث من 20
وسيلة اتصال وتواصل ،هاتفية والكرتونية
بكل انواعها يف خدمة املواطنني ،مبا يتيح
لهم معرفة تفاصيل املستندات املطلوبة
للمعامالت ،الوقت الالزم النجاز كل منها،
وسواها من الخدمات.
ثالثا :وضع مدونة قواعد سلوك تحدد كل
تفاصيل اداء املوظفني العموميني (املادة
 8من االتفاق) .هنا نشري اىل ان املديرية

مكافحته بتطبيق القانون

تكمن اهم خطوات مكافحة الفساد يف بدء
تطبيق القوانني عىل الجميع بال استثناء،
وعرب مكافحة كل االسباب التي تساهم
يف تعميم ثقافته ،وسواها من االجراءات
االخرى .يحدد اتفاق االمم املتحدة ملكافحة

مؤرش مدركات الفساد لعام  2018صنف لبنان يف املرتبة  138من اصل  180دولة.

اطلقت يف كانون االول  ،2016بالتعاون مع
مكتب حقوق االنسان التابع لالمم املتحدة
يف بريوت ،مدونة قواعد السلوك الخاصة
بها التي تحدد قواعد سلوك عسكرييها
وموظفيها وفق ارقى معايري حقوق االنسان
العاملية.
رابعا :مشاركة املجتمع املدين يف ما ميكن
من مهامتها (املادة  .)13يف هذا الصدد،
نشري اىل ان املديرية ارشكت العديد من
هيئات املجتمع املدين يف مهامها ذات
البعد االنساين ،كارشاك رابطة كاريتاس يف
رعاية املوقوفني موقتا يف نظارة االمن العام
واالرشاف عىل وجباتهم الغذائية وانجاز
نشاطات اجتامعية وترفيهية ،وسواها .كام
استحدثت يف االول من ترشين الثاين 2016
"دائرة حقوق االنسان واملنظامت والهجرة"
التي تعنى مبعالجة كل انواع ملفات حقوق
االنسان مبارشة ،ومتابعتها عرب التنسيق
مع جميع منظامت وهيئات وجمعيات
املجتمع املدين املحيل والدويل.
خامسا :اتخاذ التدابري ملنع غسل االموال
(املادة  .)14هنا نشري اىل ان املديرية
استحدثت شعبة امنية متخصصة يف
مكافحة الجرائم االقتصادية عموما ،وجرائم
تبييض االموال خصوصا .تضم الشعبة نخبة
من املتخصصني يف املجاالت االقتصادية،
املالية ،الجمركية ،تحويل االموال ،وسواها.
سادسا :انزال العقاب بكل مرتكب الي
فعل فساد (الكثري من مواد االتفاق يفند
هذا املوجب) .يف هذا السياق ،نشري اىل
ان املديرية اعتمدت نهج التكتم وعدم
االعالن عن تفاصيل عمليات مكافحة اي
حالة فساد ضمنها ،والتي نتج من بعضها
طرد بعض العسكريني الذين هم من
مختلف الرتب بعد احالتهم عىل القضاء
املختص ،وذلك تطبيقا للقانون الذي مينع
التشهري باي شخص كان .فاملديرية ،كام
يؤكد دامئا اللواء ابراهيم ،تحرتم كرامات
الجميع وتعتمد النصوص القانونية يف اي
محاسبة او عقاب من دون تشهري باحد.
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نشاطات
وفد من األمن العام شارك في دورة
حول إحترام القانون الدولي اإلنساني
يف اطار السعي اىل تعزيز ثقافة واحرتام قواعد القانون الدويل االنساين
ملواجهة التحديات الناجمة عن النزاعات املسلحة ،شارك كل من
النقيب جاد معلوف والنقيب اييل الخوري من املديرية العامة لالمن

من الدورة.

العام يف الدورة العربية االقليمية حول القانون الدويل االنساين بالتعاون
مع جامعة الدول العربية التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب االحمر
ما بني  18شباط و 26منه يف بريوت.
هدفت الدورات االقليمية اىل نرش واحرتام قواعد القانون الدويل
االنساين ملواجهة التحديات التي تشهدها النزاعات املسلحة املعارصة،
وتطور وسائل واساليب الحرب التي غالبا ما تكون عىل حساب املبادئ
االنسانية والسكان املدنيني.
يسعى هذا القانون إىل التخفيف من آثار النزاعات املسلحة من خالل
حامية االشخاص الذين ال يشاركون يف العمليات العدائية ،او كفوا عن
املشاركة فيها ،وتحديد اختيار وسائل واساليب الحرب.
تناولت الدورات مواضيع عدة من اهمها :املبادئ االساسية للقانون
الدويل االنساين ،تصنيف النزاعات املسلحة ،العالقة بني القانون الدويل
االنساين وقانون حقوق االنسان ،سري االعامل العدائية والقانون الجنايئ
الدويل .شارك يف هذه الدورة ،اىل االمن العام ،قضاة وعسكريون من
الجيش واكادمييون من دول عربية ما ادى اىل اغناء الدورة وتعزيز
املناقشات البناءة.

توزيع شهادات لضباط ومفتشني
كرمت املديرية العامة لالمن العام الضباط
واملفتشني الذين خضعوا لدورات تدريبية
عىل القتال الحر وسوق املوقوفني والدفاع عن
النفس والرماية التكتية التي نظمتها دائرة
التدريب  -شعبة الرياضة والرمي عىل دفعات
متتالية يف ارشاف رئيسها النقيب دميرتي صقر
ومعاونة املدربني املفتش اول ممتاز عبري
الجردي واملفتش ممتاز داين ابوشقرا واملفتش
اول محمد حمود واملفتش ثاين شادي نرصالله،
يف حفل اقيم يف قاعة التدريب يف "مدينة كميل
شمعون الرياضية" يف برئ حسن.
تخلل الحفل ،الذي حرضه رئيس دائرة التدريب
الرائد طارق الشويف ،عرض فيلم مصور لبعض
الحصص التدريبية ،وكلمة للنقيب صقر،
واختتم بتسليم الرائد الشويف العسكريني
املشاركني الشهادات.

الضباط والرتباء واالناث.

دورة "العمل الفردي والجماعي لتحسين الخدمات واألداء"

الرائد حلبي :خ ّريجو الدورة قادة التدريب مستقبالً

تنفيذا ملا اوىص به الربنامج السنوي الذي
وضعته املديرية العامة لالمن العام (مكتب
شؤون العديد  -دائرة التدريب) لتعزيز قدرات
عسكرييها وتنمية روح العمل الجامعي ،شارك
عدد من ضباطها ومعهم عدد من زمالئهم من
الجيش اللبناين يف دورة تحت عنوان "العمل
الفردي والعمل الجامعي لتحسني الخدمات
واالداء" مطلع شباط املايض.
رئيس املركز الوطني للتدريب يف املديرية العامة
لالمن العام الرائد طارق حلبي تحدث اىل "االمن
العام" عن الدورة التي استضافها املركز وبرنامجها
واهدافها واملرحلة التي تليها.
■ يف اي طار ميكن وضع هذه الدورة؟ هل هي
من ضمن الربامج التدريبية السنوية يف االمن
العام؟ وهل هو برنامج دائم ام انه مرحيل وعابر؟
□ املديرية العامة لالمن العام مؤسسة تسعى
اىل التطور من خالل اسرتاتيجيات تحفظ
مسارها املرتكز عىل التضحية والخدمة .والتزاما
مبا تضمنته الروزنامة التدريبية السنوية التي
وضعتها ،استضاف املركز الوطني للتدريب يف
مركز الجديدة ،اعامل هذه الدورة ملدة خمسة
ايام امتدت ما بني  4شباط و  8منه ،واتخذت
عنوان "العمل الفردي والعمل الجامعي لتحسني
الخدمات واالداء" .وهي تدخل يف اطار مرشوع
املساعدات االوروبية ـ اصالح قطاع االمن يف لبنان
.)SSR) Security Sector Reform Lebanon
■ عىل اي مستوى يجري التدريب؟ وهل سينتج
خرباء ومدربني يتولون املهمة الحقا؟
□ طاملا ان الهدف من هذه الدورة يتعلق
بكيفية ادارة املوارد البرشية بشكل سليم وفعال.
والتزاما مبا يتناسب مع توجه واسرتاتيجيا
املديرية العامة لالمن العام ،تابع الدورة 10
ضباط من رتبة رائد من املديرية العامة لالمن
العام ،اضافة اىل ثالثة ضباط من رتبة نقيب
من الجيش اللبناين .وهي ليست الدورة االوىل
من نوعها ،بل سبقتها دورات عدة للفئة نفسها

حلقة التدريب.

من الضباط ويف املوضوع ذاته يف العام .2018
وشارك فيها عدد من الضباط القادة من رتبة
رائد ومقدم ،اضافة اىل الضباط املرشحني لهاتني
الرتبتني يف العامني الحايل واملقبل.
■ ما هو الربنامج املعتمد يف هذه الدورة؟ وهل
هي نظرية ام عملية وتطبيقية؟
□ متحور مضمون الدورة عىل توعية الضباط
حول السبل املثىل لقيادة فريق العمل وتطوير
االداء يف مجال ادارة املوارد البرشية ،اهمها:
• تحفيز فرق العمل لتفعيل ادائها والوصول
اىل النتائج املتناسبة مع االهداف العامة ومنها
خدمة املواطن.
• التواصل مع افراد الفريق وتفهم حاجاتهم وبناء
عالقة ثقة متبادلة معهم من دون التخيل عن
دور الضابط كرئيس للفريق ومحاسب له عند
اللزوم مبا تنص عليه القوانني والتعليامت.
• تحسني بيئة العمل مبا يضمن تأمني جو مالئم
للعسكريني لتقديم افضل الخدمات للمواطنني
وراحتهم.
• الوقوف عىل الحالة املعنوية واملادية للعسكريني
(الحاجات النفسية والفيزيولوجية) مبا يضمن
اضفاء روح من االيجابية عىل صعيدي العمل
الفردي والجامعي.

■ ما هي مقومات الدميومة؟ ومن سيقوم االداء
الذي ستقود اليه الدورة ومن سيتابع نتائجها الحقا؟
□ ستنتهي هذه الدورة كالتي سبقتها والتي
ستليها بتشكيل فريق من املدربني يتابعون املهمة
الحقا ،وهو ما ينزع عنها صفة الدورات املستدامة
خصوصا وانها محصورة حاليا من ضمن مرشوع
املساعدات االوروبية .لكن ما مييزها مشاركة
عدد من املدربني املحرتفني يف املديرية ومبساعدة
الخرباء الفرنسيني يف مرشوع املساعدات االوروبية
يف عملية التدريب .عليه ستتم االستعانة بهؤالء
املدربني العداد برامج تدريبية مامثلة ،متكن دائرة
التدريب واملركز الوطني للتدريب من متابعة
تنظيم مثل هذه الدورات لكن بخرباء محليني من
املديرية العامة لالمن العام.
■ ما الذي سيتغري يف النتيجة ،وكيف ستنعكس
نتائج هذه الدورة عىل اداء الضباط والعسكريني؟
□ تفعيل االداء يف مجال ادارة املوارد البرشية
سيساهم يف رفع االداء العام للمديرية العامة
لالمن العام ككل .وهو ما سينعكس ايجابا عىل
االنتاجية االمنية والخدماتية فيها .وال ميكن قياس
نتيجة هذه الدورات اال من خالل قياس ثقة
املواطنني باالمن العام التي سرتتفع بنجاحها .فهم
املراقبون وهم املحاسبون.
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نشاطات
األمن العام في ورشة عمل في هولندا:
إنفاذ القانون في الجرائم العابرة للحدود

من ورشة العمل يف هولندا.

شاركت املديرية العامة لالمن العام يف ورشة عمل يف هولندا ،نظمها
املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة حول التعاون يف مجال انفاذ
القانون يف شأن الجرائم العابرة للحدود ضمن سياق الهجرة ،ويف اطار
رشكة التنقل ( ،)MPواالجندات املشرتكة املتعلقة بالهجرة والتنقل
( ،)CAMMبالتعاون مع املركز االورويب ملكافحة تهريب املهاجرين
(.)EMSC
جرت الورشة التدريبية يومي  14شباط و 15منه يف قاعة مؤمترات
مبنى الرشطة االوروبية  Europolيف مدينة الهاي ،يف حضور ما
يقارب  80شخصا ميثلون دوال اوروبية وعربية :النمسا ،بلغاريا،
كرواتيا ،فنلندا ،فرنسا ،املانيا ،اليونان ،هنغاريا ،ايرلندا ،ايطاليا،
التفيا ،ليتوانيا ،لوكسمبورغ ،مالطا ،هولندا ،بولونيا ،الربتغال ،رومانيا،
سلوفاكيا ،اسبانيا ،السويد ،اململكة املتحدة ،ارمينيا ،اذربيجان،
بيالروسيا ،جورجيا ،مالدوفيا ،تونس ،لبنان ،اىل ممثلني عن الرشطة
االوروبية  ،Europolواملنظمة الدولية لتطوير سياسات الهجرة
.ICMPD
متحور املؤمتر وورشة العمل حول موضوع تهريب املهاجرين لكونه
من اكرث النشاطات انتشارا للجرمية املنظمة ،والتي تعترب اسواقا
جنائية كبرية ومربمجة السيام ان احد اهم مكوناتها هو استخدام
وثائق سفر مزورة او مزيفة ،اضافة اىل منتحيل الشخصية.
افتتح املؤمتر بكلمة ترحيب ملمثل مركز الجرمية املنظمة يف Europol
جاري ليوكو ،شدد فيها عىل اهمية "جهود االتحاد االورويب للتصدي
ومواجهة مكافحة جرائم تهريب االشخاص واستخدام الوثائق املزورة
واملزيفة وانتحال الهوية ،لكون هذه الجرائم تعترب تحديا كبريا المن
املطار الحدودية .كل ذلك يف اطار التعاون الرئييس مع البلدان
االفريقية والرشقية ذات الصلة عىل طرق الهجرة الرئيسية".

الرائد زاهر يحيى يلقي مداخلته.

وكانت كلامت ومداخالت لبعض الوفود املشاركة ،بينها مداخلة
الخبري واملنسق الخاص المن الوثائق الرائد زاهر يحيى عن دور
املديرية العامة لالمن العام املتطور يف مجال مكافحة استخدام وثائق
السفر املزورة ومنتحيل الشخصية ،عارضا لبعض النامذج عن الحاالت
التي تم ضبطها واحصاءات عن جنسية املستندات املزورة واعدادها.
والقت املداخلة الكثري من اهتامم الوفود املشاركة ،كونها عرفتهم
عىل العمل املمتاز والحريف التي تقوم به املديرية يف هذا املجال.
وتضمنت مداخلة خبري كشف التزوير الهولندي جريتون بومهوف
مشاريع الرشطة امللكية الهولندية لدعم االجهزة اللبنانية يف مجال
امن الوثائق ،بالتعاون مع مكتب املنظمة الدولية لتطوير سياسات
الهجرة يف بريوت  ،ICMPDمبا فيها تنظيم دورات تدريبية وزيارات
عمل ميدانية اىل مقر الرشطة امللكية يف امسرتدام.
ورشة العمل كانت عىل قدر من االهمية ،كونها فتحت املجال
للوفود املشاركة للتعرف اىل نشاطات الرشطة واملنظامت االوروبية
واالجراءات املعتمدة منها يف مكافحة تهريب االشخاص ووسائلها،
السيام عملية استخدام الوثائق املزورة يف جرائم منظمة كهذه .كذلك
اكدت رضورة التعاون بني الدول من خالل تبادل معطياتها حول
هذه الجرائم من خالل الـ  Interpolوالـ  ،Europolوالتعاون ايضا
مع الدول املعنية خارج نطاق االتحاد االورويب.
عىل ان مشاركة املديرية العامة لالمن العام يف مؤمترات كهذه غاية
يف االهمية ،النها تظهر للوفود املشاركة مدى قدرة املديرية وحرفيتها
يف مراقبة املعابر الحدودية ملكافحة تهريب االشخاص املزودين
مستندات مزورة او اصلية ومنتحيل الشخصية .كذلك تسمح لوفود
املديرية التي قد تشارك مستقبال يف املؤمترات من التعرف اىل
اجراءات االجهزة املشا ِركة املعتمدة يف مكافحة جرائم مامثلة.

دور األمن العام ومهماته
وشروط اإلنتساب إليه
حارض رئيس شعبة التحقيق واالستقصاء يف دائرة
امن عام جبل لبنان االوىل الرائد يوسف البدوي
عن "دور االمن العام ،مهامته ورشوط االنتساب
اىل املديرية العامة لالمن العام برتبة ضابط
ومفتش ثان ومأمور" ،يف معهد اده التقني -
جبيل ،بالتعاون مع جمعية اصدقاء قوى االمن.
تحدث الرائد البدوي يف حضور ممثل الجمعية
عبدالله الرفاعي ومدير املعهد جوزف صليبا
واساتذة وطالب املعهد عن تاريخ تأسيس االمن
العام واملدراء العامني السابقني الذين تعاقبوا،
شارحا الرشوط واملستندات املطلوبة للتطوع.
ودار نقاش بني الطالب واملحارض متحور عىل دور
االمن العام اللبناين ،وتنسيقه مع االجهزة االمنية
االخرى.
بداية ،قدم الرائد البدوي ملحة تاريخية عن االمن
العام منذ العام  ،1921وصدور القرار رقم 1061
ومبوجبه انشئ االمن العام وسمي آنذاك "املكتب
االول" ،وصوال اىل العام  1959حيث صدر املرسوم
التنظيمي الرقم  2873اصبحت املديرية العامة
لالمن العام مبوجبه تضم اضافة اىل االدارة املركزية
دوائر مناطقية وحدودية وبرية وبحرية.
ثم عدّد املدراء العامني الذين تعاقبوا عىل املديرية
وهم :ادوار ابوجودة ( 1945ـ  ،)1948االمري فريد
شهاب ( 1948ـ  ،)1958العميد توفيق جلبوط
( 1958ـ  ،)1965االستاذ جوزف سالمة (1965
ـ  ،)1971العميد الركن انطوان دحداح ( 1971ـ
 ،)1977االمري فاروق ايب اللمع ( 1977ـ ،)1982
االستاذ زاهي البستاين ( 1982ـ  ،)1984الدكتور
جميل نعمة ( 1984ـ  ،)1988اللواء نديم لطيف
( 1988ـ  ،)1991االستاذ رميون روفايل (1991
ـ  ،)1998اللواء الركن جميل السيد ( 1998ـ
 ،)2005اللواء الركن وفيق جزيني ( 2005ـ )2010
اىل املدير العام الحايل اللواء عباس ابراهيم الذي
تسلم املسؤولية يف العام  2011وال يزال.
وحدد الرائد البدوي مهامت االمن العام اللبناين،
وابرزها :جمع املعلومات السياسية واالقتصادية
واالجتامعية لصالح الحكومة ،تقييم كل املعلومات
يف شتى امليادين وتحليلها واستثامرها ،املساهمة يف

الرائد يوسف البدوي محارضا.

التحقيقات العدلية ضمن حدود املخالفات املرتكبة
ضد امن الدولة الداخيل والخارجي ،مكافحة كل
ما ميس االمن مبراقبة ومالحقة اعامل التخريب
ودعاة الفوىض ومروجي االشاعات املرضة باالمن،
مكافحة االحزاب املنحلة والجمعيات الرسية
واملمنوعة ،اعداد البالغات واملالحقات املتعلقة
بالبحث ومنع السفر ومنع الدخول ،االرشاف عىل
اعداد وتنفيذ التدابري االمنية والتنسيق االمني
مبختلف االهتاممات ،املساهمة يف مراقبة الحدود
الربية والجوية والبحرية.
وتناول موضوع الرقابة ،والسهر عىل حسن تطبيق
احكام القوانني واالنظمة التي ترعاها استنادا اىل
القوانني والصالحيات التي نيطت باالمن العام.
كذلك استعرض كيفية التعاطي مع االجانب ،لجهة
تقديم التسهيالت التي تطلبها الجهات الخارجية
حول الوفود والبعثات والدعوات واالجتامعات
للزوار العرب واالجانب ،وتنظيم اقامة االجانب
يف كل ما يتعلق بدخولهم اىل لبنان واقامتهم فيه
وخروجهم منه ،ومراقبة تنقالتهم والسهر عىل
حاميتهم ،وتنسيق العالقات مع البعثات االجنبية
يف لبنان ،والقيام بجميع مهامت االتصال واالرتباط
بني السفارات والبعثات الديبلوماسية العربية
واالجنبية واملنظامت الدولية والعربية يف مجاالت
التدريب والدورات الدراسية يف الخارج ،وضبط
حركة املسافرين القادمني واملغادرين من كل

الجنسيات وتسهيل ذلك ،ومرافقة رجال الدولة
االجانب القادمني اىل لبنان واملحافظة عليهم يف
اثناء انتقالهم داخل االرايض اللبنانية.
اما املهامت التقنية فاوجزها الرائد البدوي باعطاء
جوازات مرور ،واصدار جوازات السفر اللبنانية،
ومنح بطاقات االقامة املوقتة والدامئة ،وتنظيم
واصدار وثائق سفر الالجئني الفلسطينيني يف لبنان
او الواردة من الخارج ،ومنح سامت الدخول،
واالرشاف عىل كل املعامالت العائدة اىل طلبات
التجنس واالحوال الشخصية ،ومرافقة رجال
الدولة اللبنانيني.
وتطرق اىل هيكلية االمن العام ،وعىل رأس الهرم
املدير العام ،ثم املكاتب وهي :مكتب املدير
العام ،مكتب شؤون التخطيط والتطوير ،مكتب
شؤون العديد ،مكتب شؤون املعلومات ،مكتب
شؤون العمليات ،مكتب الشؤون االدارية ،مكتب
شؤون االعالم ،مكتب شؤون الجنسية والجوازات
واالجانب ،مكتب شؤون املكننة ،مكتب الشؤون
القانونية واالنضباط .ولفت اىل الدوائر االقليمية
والحدودية ،والرتب العسكرية يف املديرية ،وصوال
اىل رشوط التطوع يف االمن العام واملستندات
املطلوبة ،ورشوط تطويع ضباط االختصاص،
واملستندات املطلوبة للرتشح اىل رتبة مفتش
درجة ثانية متمرن ،واىل رتبة مأمور ،مشريا اىل
كيفية التواصل مع املديرية العامة لالمن العام.
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إحصاءات الشهر
الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من  2019/02/15لغاية 2019/03/15
الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

لبناني
اثيوبي
اردني
ايران
باكستاني
برازيلي
بنغالدش
تركي
توغولي
سوداني
سوري
سيراليون

99
214
6
12
1
1
153
1
1
30
470
1

سري النكي
عراقي
عرب رحل
غامبي
غاني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني من دون اوراق
فلسطيني الجىء
فلسطيني  -دانمركي
فيليبيني
قيد الدرس
كاميرون

12
19
1
1
3
10
6
56
1
46
1
1

كيني
مدغشقر
مصري
مغربي
مكتوم القيد
نوري
نيبالي
نيجيري
هندي
يمني
المجموع

11
1
71
1
25
1
1
2
18
1
1278

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب
اعتبارا من  2019/02/15لغاية  2019/03/15ضمنا
حركة تنقل لبنانيون عرب
215357 240889
دخول
226879 243360
مغادرة
442236 484249
املجموع

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

لبناني
اثيوبي
اردني
ايران
باكستاني
بنغالدش
تركي
توغولي
جزائر
دومينيكان
روسي
سنغال
سوداني

99
235
7
11
1
189
1
2
1
1
2
1
69

سوري
سري النكي
عراقي
عرب رحل
غامبي
غاني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني من دون اوراق
فلسطيني الجىء
فلسطيني  -دانمركي
فيليبيني
قيد الدرس
كاميرون

463
15
14
1
1
4
9
8
54
1
50
1
2

كيني
مدغشقر
مصري
مغربي
مكتوم القيد
نوري
نيبالي
نيجيري
هندي
يمني
المجموع

7
2
71
1
20
1
2
1
23
2
1372

540624 84378
555249 85010
1095873 169388

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب
بني  2019/02/16و2019/03/15

الدولة

العدد

الدولة

العدد

الجزائر

12

تونس

3

السودان
الصومال

6
1

سوريا

10

مصر

186

االردن

1

المجموع

219

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من  2019/02/15لغاية 2019/03/15
العدد

اجانب املجموع

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من  2019/02/16لغاية 2019/03/15
الدولة
افريقيا الجنوبية
اثيوبيا
اذربيجان
البانيا
البرازيل
السنغال
الصين الشعبية
الغابون
المانيا
النروج
الهند
الواليات المتحدة االميركية
اندونيسيا
اوزباكستان
اوكرانيا
البرتغال
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغالدش
بنين

العدد

1
290
1
1
3
14
1
1
6
1
93
3
2
11
117
1
1
1
1
668
69

الدولة
بوركينا فاسو
بيالروسيا
تادسكا
تركمانستانية
تركيا
تشاد
تشيلي
توغو
جزر الملغاش
جمهورية سلوفينيا
جورجيا
الدومينيك
روسيا
زامبيا
سويسرا
سيراليون
سري النكا
صربيا
غامبيا
غانا
غينيا بيساو

العدد

20
31
40
1
1
2
1
69
8
1
1
6
53
1
1
209
60
2
7
1109
15

الدولة
فرنسا
فنزويال
الفيليبين
فييتنام
كازاخستان
الكاميرون
كاناري
كركستان
كونغو
كونغو الديموقراطية
كينيا
لوكسمبورج
ليتوانيا
مالي
مولدوف
نيبال
نيجيريا
هولندا
المجموع

العدد

11
2
519
2
14
50
3
6
1
1
142
1
1
1
18
9
314
1
4020
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ّ
المزورة
الوثائق

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

سوريا
بلجيكا
العراق
كندا

جوازات

4
3
9

اقامات

فنزويال
غانا
سلوفانيا
االمارات
السويد

10
6
4

نيجرييا
ليبيا

2
4
1
1

غينيا بيسو

1

تونس

1

اوكرانيا

مرص
لبنان
االردن
الجزائر
قربص

املجموع

26

9
4
7

4

املانيا
تركيا

تأشريات

اختام

1

2

1

هويات

6
3

مختلف

7
3

2
1

1
1

1
6

1
1
1
1

27

22

12

10

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

املجموع

26
17
16
10
6
5
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
103

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

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

عدد الوثائق السورية املز ّورة بحسب النوع واملركز الحدودي :شباط 2019

عدد املسافرين مقابل عدد حاميل وثائق مز ّورة :شباط 2019

الدوائر واملراكز الحدودية
شباط 2019

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

عدد املسافرين
22919
74863
71660
15432
319500
508089
918
1100
1014481

حاملو وثائق مز ّورة
0
0
0
2
16
57
3
1
79

نسبة حاميل الوثائق املز ّورة
0
0
0
12.9/100000
5/100000
11.2/100000
326/100000
90.9/100000
7.7/100000
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المدير العام السابق لالمن العام
العميد الركن المتقاعد

السفير انطوان دحداح

www.arabic-grammar.com
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شرح ألفية ابن مالك في القواعد العرب
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صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

سعدى الكنية ثم بنت األمير بشير
من قصر بيت الدين إلى املنفى إلى العودة
بني الوجوه اللبنانية العذبة سعدى بنت حسب العرف والعادة عندنا ابا عساف،
االمري بشري الكبري .وجه مغمور كادت تفوته والياس ابا ناصيف ،وانطون ابا فارس ،وفيليب
الشهرة ويغطيه النسيان ،لوال ان تكنّى االمري ابا امني ،وهكذا دواليك .ويظهر ان بشريا كان
بشري به واصبح ُيعرف بـ"ايب سعدى" .هذه ُيكنّى متشياً عىل هذه القاعدة بإيب سعدى.
كلمة عن سعدى مقتطفة باختصار من حياتها الذي يؤيد نظريتنا هذه ان نقوال الرتك ،شاعر
االمري ،اطلق عليه هذه الكنية يف بعض قصائد
املتواضعة.
انجبت الست شمس ،الزوجة االوىل لالمري له قالها يف مدح الحاكم الفوالذي الجبار .قال
بشري الشهايب الثاين الكبري ثالثة اوالد ذكورا مادحا سيده سنة  ،1817قبل والدة سعدى
هم االمراء قاسم وامني وخليل ،كام ُرزق بأربع عرشة سنة:
بابنتني من زوجته الثانية الست ُحسن جهان َمواليَ ُد ْم َت َمدَى الزَّمــانِ مؤ َّيداً
َ
ص ال َّلـــــــــ ِه دا َم ُم َخ َّلــــــدا
هام سعدى وسعود.
وعليـــــــك َن ْ ُ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ّـاك ت ْحنـى ،يا أبــــــا
رأت سعدى النور سنة  1831يف بيت الدين ،ولِ َعض ِبك الفت ِ
فاشاع مولدها البهجة واملرسة يف قلب األمري َس ْعدىَ ،مدى األَ ّي ِام ،أَ ْع ُ
ناق ال ِعدى
الحاكم ،ولبس القرص حلل الزينة والفرح كانت سعدى ابنة تسع سنوات تقريبا ملا
لهذه املناسبة السعيدة .اطلق عليها والدها تركت قرص بيت الدين مع والدها وافراد
هذا االسم ،سعدى ،لالعتقاد الذي كان سائدا ارستها يف طريقهم اىل املنفى سنة  .1840يقول
بني الناس يف لبنان وال يزال جزئيا يف بالدنا ،رستم باز ،مرافق االمري ،يف مذكراته الشهرية ما
وهو ان مدلول االسامء الخرية يجلب الخري معناه انه حمل الست سعدى عىل ظهره من
الصحابها ،ويؤثر تأثريا حسنا يف ما يخبئه لهم قرص بيت الدين اىل قاطع نهر صيدا األويل.
هناك يف اسطنبول شاطرت والدها أمل االرس،
املستقبل من مفاجآت.
سعدى وسعود اسامن يشتق اصلهام من فاقامت معه سنوات وهي تنمو وتكرب وعليها
"س ِعدَ" مبعنى ظفر بالسعادة والحظ دالئل الجامل واملهابة .اخذ االمري يفكر يف امر
فعل َ
يف الحياة .هكذا سمى رب عائلة ابناءه زواجها .ال يريد ان يخرج من هذه الدنيا من
الذكور اسعد ،وسعيد ،وسعود ،وسعد ...تيمناً دون ان يكون مرتاحا اىل مصري ابنتيه سعدى
بحسن الطالع ،وطيب الفأل .وكثريا ما كانت وسعود.
التقديرات تأيت مبا ُيصدّق حدسهم ويؤيد مام قاله رستم باز يف مذكراته املتقدمة الذكر
ما ملخصه …" :وكتب االمري من اسطنبول اىل
نظريتهم.
اما االمري بشري فكان دامئا ُيعرف بأيب سعدى ابن أخيه عبدالله لريسل له ابنه االمري سليام
قبل والدة ابنته البكر هذه وبعدها .ذلك ان لالقرتان بابنته سعدى املربوطة له .كتب اىل
بعض اسامء االشخاص يف لبنان ما تزال اىل الشيخ يوسف حبيش يقول :اخرت يل شابا
اليوم تتبعها كنيات ُيعرف بها اصحابها حتى يكون الئقا ومهذبا ،سواء أكان شهابيا أم ملعيا،
ولو كانوا عازبني أو متزوجني وليس لهم بنون .ألز ّوجه من ابنتي سعود" .يف أقرب وقت حرض
خذ مثال اسم "جرجس" ،فإن صاحبه يدعى العروسان اىل اسطنبول .قال الفقيه املرحوم

جرجس صفا نعمه" :سألت االمري سلي ًام
كيف تتزوج من بنت االمري بشري سعدى
واالمري بشري احمد اللمعي يتزوج من االخرى
سعود وانتام ال تعرفانهام وال هام تعرفانكام؟،
فأجاب" :إن االمري بشريا ،عمي ،ارسل اىل االمري
بشري احمد (قامئقام النصارى سابقا) يطلب
ورصح
اليه ان يرسل اليه ولده االمري خليالّ ،
له بأنه يرغب يف أن يز ّوجه بنته ،وارسل
مرصحاً يل بذلك .وقد طلب االمري
يطلبني ِّ
خليال ألنه كان يعرف انه كفء البنته نسباً
وغنى وجاها ألن اباه كان قامئقام النصارى.
وهو اغنى االمراء اللمعيني واوجههم ،واما انا
فألين ابن األمري عبدالله ابن االمري حسن الذي
هو شقيق االمري بشري".
تم زواج االمرية الست سعدى من ابن عمها
االمري سليم عبدالله حسن شهاب يف 17
ترشين االول سنة  1849املوافق للتاريخ

صورة زيتية للست سعدى رسمها رسام ايطايل.

االمري بشري الثاين الشهايب الكبري.

املعلم بطرس كرامه.

رستم باز مرافق االمري.

الشعري الهجري الذي نظمه للمناسبة شاعر
االمري بطرس كرامة الذي كان معهم يف املنفى،
وهو مثبت يف ديوانه ومطلعه:
باملس ِة َش ْمساً
		
قا َر َن ال َب ْد ُر َ َّ
ُ
يتسامى به الزمان السعيدُ
وختامه:
		
الجاملِ  ،أ ِّر ْخ ،ينادي:
فا ْق ِت ُان َ
ُ
سليم اقرتان َس ْعدى َسعيدُ
"يا ُ
قال رستم باز يف مذكراته ..." :ثم دار العرس،
منجدين من الذين يعرفوا يز ّينوا
فاحرضوا ّ
ُأ ْوضة العروس مبعرفة السيد احمد الدركزيل.
فأتوا باربعة شواالت معباية بزنجك (قامش
من الحرير الرفيع) من جميع االلوان .يف
االول غطوا حيطان االوضة بقامش صوف
مع ّرش لون ازرق ساموي ،والثاين مثلها،
والسقوفة ،واخذوا يشتغلوا من الربنجك
ليمون بردقان ،وحامض ،وحلو بورقه
واغصانه ،ونجاص ،وتفاح ،ودريق ،وخوخ،
ومشمش ،ورمان وسفرجل كلها باغصانها،
وجوز اخرض ،وقشطة وكرز ،واخذوا يع ّلقوا
هذه االغصان يف اربع حيطان االوضة عىل
الرتتيب .ويف السقف عريشة مالية كل
السقف وعناقيد العنب مدالية .كل هذا ال

ميكن ان تفرق عن اصلها .وكل شغلها برشيط
نحاس أصفر .وتبقى هذه الزينة عرشين
يوما .وجلبوا نوبتني :رجال اىل الرجال ،ونساء
اىل النساء ،مثانية ايام .واعطوا النوبتني أربعة
آالف قرش .وأمر االمري لكل خادم بثالمثاية
قرش مثن طقم يشرتيه عىل ذوقه .وانتهى
العرس".
عرث احد شيوخ دير القمر سنة  1900بني
اوراق االمري بشري ،يف دار قرينته الست ُحسن
جهان افروز يف قرية الجية ،عىل "علم جهاز"
الست سعدى يف قايض كوي ،وهذه تفاصيله:
 1500لولو مثقال  57مش َّكل 9000ريشة املاز 11000شعشاي برلنتي 26000تشكييل سلك كبريمحجرة
 17500ساعة َّ 1500زنار مك َّللمحجر
 10000سوار ذهب َّ 9000فرفار أملاز وقرط مطاول 2000جنزير ذهب للرقبة 15500خاتم أملاز ودايره أملاز 12500حلق لولو مك َّلل 30000-شرب يف الفلك

محجر عىل ذهب
 90000ظرف َّ 10000لكن وابريق فضة للغسيل كبار 9500شامعدين فضة عدد 4 4000ايضا لولو حب كبري مثقال عدد 10رجعت الست سعدى وزوجها واهل بيتها اىل
بريوت سنة  1851بعد وفاة ابيها الذي كان
يغمرها بعطفه وحنانه ،واستقرت نهائيا مع
زوجها يف قرية الجية حيث كان لالمري بعض
االمالك.
وهبهام الله البنني ،وال يزال احفادهام
مستقرين يف قرية الجية ونعرف منهم
االمريين اميل وبشريا.
عىل أثر داء عضال توفيت الست سعدى سنة
 1884عن عمر ناهز الـ 54سنة ،ودُفنت يف
مقربة الشهابيني يف دير مار انطونيوس بعبدا.
يف رواية لالب عامنوئيل الليليك ،وهو كاهن
مسن من الرهبنة االنطونية ،ان هذه املقربة
ُنقلت اىل الجية ،ومعها رفات االمرية سعدى،
عندما تم انشاء مقربة جديدة للشهابيني
هناك.
بيع رسم سعدى للحكومة اللبنانية مببلغ
عرشة آالف لرية لبنانية وعُ ِّلق يف احد مكاتب
دار اآلثار يف بريوت.
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بأقالمهم

بقلم
طوني فرنسيس

*

من الهاتف والتلكس إلى اإلنترنت
اإلعالم املكتوب ...هل ينجو؟
كنت العام الفائت ضيفا عىل احد املؤمترات العربية .كان املؤمتر
جامعا ومنوعا ،ضم سياسيني ومفكرين وباحثني شملت مداخالتهم
مروحة واسعة من القضايا التي تشغل العامل العريب وبلدانه
وشعوبه .للمرة االوىل مل اشعر كصحايف انني يف حاجة اىل ورق
ابيض او اصفر اعتدنا استعامله يف عملنا الصحايف ،وال اىل قلم
الـ"بيك" االزرق او االسود .وجدتني الجأ اىل هاتفي املحمول ،اصور
فيه الجلسات واملتحدثني ،واكتب عىل شاشته مواجز لكلامتهم
ونقاشاتهم ،وبواسطته التقطت مشاهد فيديو مصورة .عممت ما
كتبت وصورت عىل مئات االصدقاء الذين يتابعونني عىل وسائط
التواصل االجتامعي .وقد متكن هؤالء املتابعني من الفوز ببث حي،
ثم بخالصة مكتوبة ومصورة لكل جلسة من جلسات املؤمتر خالل
انعقادها ومبجرد انتهائها .
كان االمر سهال وممتعا يف آن .اال ان عميل عىل مدى سنني طويلة يف
الصحافة املكتوبة جعلني اتوقف فجأة بازاء ما "ارتكبته" للتو .لقد
نسيت لوهلة "مهنتي" السابقة التي تقتيض مني كتابة تقرير صحايف
مفصل الرساله اىل صحيفتي التي ستصدر يف اليوم التايل ،وهي عىل
االرجح قد تستعني ببعضه لنرشه يف موقعها االلكرتوين ،االمر الذي
سبقتها اليه قبل قليل .مل افعل شيئا .قلت ان ما ساكتبه للصحيفة
ينبغي ان يختلف عن ما نرشته عىل مواقع التواصل .ان يكون تحليال
وافيا وخالصة ورأيا يف آن ،ملجريات املؤمتر الذي احرضه.
كنت ،وزمالء يل من املواظبني عىل حضور القمم العربية قبل عرص
االنرتنت .يف غالب االحيان كان الصحايف ضيفا تحارصه التدابري
االمنية ،وينهكه البحث عن خرب او معلومة .مع ذلك كان يتوافر له
دامئا ما يكتبه الرساله :يجلس الصحايف يف فندقه بعد صورة االفتتاح
الربوتوكولية ،فهو مبعد عن املجتمعني وعليه ان ينتظر بالغات
رسمية فارغة ال تقدم وال تؤخر ،وسيكون من صاحب الحظ السعيد
اذا كانت له عالقة باحد الوفود ميكن ان يزوده معلومات ،عليه ان
يقارنها مبعلومات وفد آخر لئال يتحول بوقا الحد االطراف يف حلبة
االجتامع .مير وقت طويل حتى التمكن يف الليل املتأخر من اعداد
رسالة ووضع عناوين جذابة لها ،ثم تأمني اتصال هاتفي مع مقر

الجريدة تتم عربه تالوة الرسالة املهمة عىل محرر تم احتجازه من
اجلك ،فيكتب ما ميىل عليه ثم يحمله اىل املطبعة التي عليه متابعة
العامل فيها عىل طبع الرسالة واعدادها للنرش يف الغد!
الهاتف كان اساسيا ،بل وسيلة وحيدة يف العمل الصحايف .الهاتف
هو ما جعل االذاعة تهدد الصحافة املكتوبة ،وتفرض عليها يف وقت
ما منافسة بقاء محمومة .يف ذلك العرص القريب ،مل يكن الهاتف
متوفرا بسهولة يف بعض العامل ،فلعب التلكس دوره .التلكس ملن
ال يعرفه وسيلة تشبه الهاتف يف طريقة االتصال ،غري انه يرسل
الرسائل ويستقبلها مطبوعة  ...بثقوب .اضطررت مرة اىل اللجوء اىل
التلكس خالل جولة يف احدى دول امريكا الجنوبية .كتبت تقريري
باالحرف الالتينية ،ثم توىل عامل التلكس ارساله عىل رشيط مثقب
بشيفرة تستخدم يف الوسيلة هذه ،ليح ّول جهاز االستقبال يف مقر
الجريدة الثقوب اىل حروف وكلامت بالعربية.
كان الفاكس ميييل آخر الثورات يف عامل االتصال االعالمي قبل مجيء
االنرتنت .بواسطته ومع هاتف ثابت كان ميكن ارسال التقارير
الصحافية برسعة وفعالية ما س ّهل ليس فقط عمل الصحافيني ،بل
عامل االعامل والتجارة واملال واالدارات الحكومية ويف شتى املجاالت.
من الهاتف اىل االنرتنت تغري عامل الصحافة والصحافيني .ترك هذا
التغيري انعكاساته عىل االعالم عموما واملكتوب منه خاصة .اال ان
التجربة تجعلني أؤمن بالدور الذي ال غنى عنه للصحايف القادر
عىل تقديم مضمون ومحتوى مختلفني يف معزل عن الوسيلة التي
سيعتمدها اليصال هذا املحتوى.
حتى االن مل يحسم ما اذا كان االعالم املكتوب سيكون قادرا عىل
ان يبقى الوسيلة الفضىل ،اال ان الثابت ان مشكلة تراجع هذا
االعالم ليست بسبب االنرتنت مثلام مل تكن بسبب الراديو وبعده
التلفزيون .انها عىل االرجح مشكلة مركبة ،اعمدتها الصحايف
الجديد املحمي بالقانون ،والتمويل الذي يجب البحث عن اشكال
مختلفة منه ،والحرية التي هي دامئا بحر التجدد والتطور.
* صحايف

ضيف العدد

بقلم
عزيز نادر

*

أهمية منصة التداول اإللكترونية
ّ
في محاربة الفساد
اعلن رئيس هيئة االسواق املالية حاكم مرصف لبنان الدكتور رياض
سالمة ان لبنان عىل مشارف اطالق منصة التداول االلكرتونية ،حيث
يتم اجراء مجموعة من املعامالت والصفقات ىف االسواق املالية عن
طريق شبكة االنرتنت متاشيا مع العرص.
لجأ الحاكم اىل هذه الخطوة بعد تعذر تحويل بورصة بريوت اىل
رشكة مساهمة  -اي تقسيم رأس املال اىل اسهم متساوية وقابلة
لعملية التداول  -متهيدا لخصخصتها منذ اقرار قانون االسواق املالية
يف آب .2011
وجود بورصة فاعلة وناشطة عنرص اسايس لتطوير اسواق رأس املالالنها:
اوال ،تعطي اللبنانيني املقيمني وغري املقيمني فرصة لالستثامر يف
االسهم والسندات الصادرة عن رشكات خاصة ،ما سيجلب سيولة
اضافية اىل االقتصاد اللبناين.
ثانيا ،تتيح للرشكات ايجاد مصادر متويل لتطوير نشاطاتها.
ثالثا ،تخلق اجواء من الشفافية ما يزيد عامل الثقة.
يف اسواق املال ثالثة العبني اساسيني :الرشكات ،الدولة واالفراد .يف
هذه املرحلة بالذات ،عىل الدولة ان تكون الالعب االكرب واالقوى
الطالق اسواق رأس املال .مع اقرار قانون الرشاكة ما بني القطاعني
العام والخاص ،اضحت اسواق املال رضورية لتأمني التمويل ملشاريع
ذات منفعة عامة ،وذلك عىل ثالثة مستويات:
 طرح اسهم بعض الرشكات التي متلكها الدولة ومرصف لبنانللتداول العام يف البورصة ،نذكر منها كازينو لبنان ،طريان الرشق
االوسط ،ورشكات الخليوي عىل سبيل املثال ال الحرص.
 يف امكان اسواق اوراق املال متويل املشاريع املذكورة يف سيدر،بحيث ان االخري اشار ضمن مقرراته اىل ان عىل القطاع الخاص متويل
 %40من املشاريع التي ستنفذ.
 فرض بند عىل جميع الرشكات املهتمة مبناقصات الدولة الكبرية عىلان تكون رشكات مدرجة يف البورصة.
ما اهمية ادراج هذه الرشكات يف محاربة الفساد ،وكيفية مساهمتها
يف االصالح؟

النقطة االوىل ،تقليص حجم املؤسسات العامة واستبدالها باملؤسسات
الخاصة التي هي اكرث انتاجية وفعالية من دون تدخل املحاصصة
والسياسة يف االدارة.
النقطة الثانية ،تحرص هيئة االسواق املالية عىل الشفافية لكل
الرشكات املدرجة ،من بيانات مالية مدققة والتي ميكن للعامة
االطالع عليها ،وعىل عدم التالعب باسعار السوق.
النقطة الثالثة ،تحويل مشاريع الدولة من حرصية لذوي النفوذ
اىل عامة الشعب .فقد افسح املجال لكل فرد االستثامر يف اي
مرشوع يرى فيه منفعة عامة وافادة مادية .عىل سبيل املثال،
اذا ارتأى مواطن ان مرشوع االوتوسرتاد الدائري ذو اهمية او
منفعة ،يف امكانه عندها االستثامر يف الرشكة املشغلة لتمويل
هذا املرشوع.
النقطة الرابعة ،توجيه املدخرات نحو استثامرات اكرث انتاجية .ان
الودائع يف املصارف اللبنانية هي حواىل  185مليار دوالر مقارنة
بالناتج املحيل البالغ  52مليار دوالر ،ما يشكل نسبة  %350التي هي
من اعىل النسب يف العامل ،علام ان املتوسط العاملي يناهز الـ.%65
هذه النسبة املرتفعة و ّلدت نوعا من الفساد املايل ما اعطى دورا
كبريا للمصارف.
لست يف صدد مناقشة تبعية هذا الفساد يف هذا املقال ،لكن اكتفي
واقول انه مع وجود اسواق مالية ،ستتحول بعض هذه الودائع اىل
استثامرات منتجة.
النقاط االربع املذكورة اعاله ستزيد من شفافية االدارة ،تكرس منطق
االفشاء عن املعلومات ،تعطي فرص متوازية لالستثامر وتساهم يف
الحد من احتكار املصارف ،ما يساهم يف االصالح ويحارب الفساد
املسترشي.
لكن خويف االكرب حول الفساد يف لبنان يتمثل يف مقولة لفريدريك
نيتشه" :ان اضمن طريقة الفساد الشباب هي تثقيفهم بتقدير الذين
يفكرون مثلهم اكرث من اولئك الذين يفكرون بطريقة مختلفة".
* استاذ يف كلية االقتصاد يف جامعة الروح القدس يف الكسليك
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مقال

إقتصاد
وزير اإلقتصاد :سنقفل أبواب الهدر
ليس للفساد طائفة أو حزب أو هوية واحدة
يعيش لبنان وضعا اقتصاديا حرجا ،ويحتاج فورا اىل حلول ناجعة .لذا يعمل االختصاصيون واملسؤولون عىل تنفيذ مقررات
مؤمتر سيدر التي تعترب مثابة االدوية االخرية للمعالجة .وهي عىل ما يقوله الخرباء ،تحرك االقتصاد املتباطئ وتخلق فرص
عمل يف قطاعات متنوعة ،وتساهم يف تعزيز االستقرار النقدي واحتياط مرصف لبنان من العمالت االجنبية
لهذه املالحظات ناحية ايجابية تتلخص يف دفع
الطبقة السياسية اىل تنفيذ االصالحات ومحاربة
الفساد للحصول عىل االموال.
وزير االقتصاد والتجارة منصور بطيش اكد
لـ"االمن العام" ان العمل املطلوب كبري ومتشعب،
والحكومة جدية يف التزام شعارها "اىل العمل"،
ودعا اىل اعتامد سياسات مغايرة عام كان سائدا
"يك نصل اىل نتائج ايجابية ملموسة" ،مشريا اىل ان
الرئيس سعد الحريري يتوىل العمل عىل اللجنة
املشرتكة والتنسيق مع املعنيني يف صددها.

وزير االقتصاد والتجارة منصور بطيش.

املوفد الفرنيس السفري بيار دوكان املكلف تنفيذ
مقررات مؤمتر سيدر ،الذي زار لبنان اخريا ،حمل
مجموعة اسئلة ونصائح اىل املسؤولني الذين
التقاهم ،مشددا عىل رضورة ترشيد االنفاق،
وانجاز املوازنة العامة للعام  ،2019وانجاز موازنة
العام  2020اواخر هذه السنة .وشدد عىل انجاز
ملف الكهرباء يف مهلة قصرية ،ووضع خطة
شاملة للنفايات ،ومعالجة تلوث املياه ،وانشاء
الهيئات الناظمة للكهرباء والخليوي .ودعا اىل
خفض العجز يف املوازنة ،ووضع آلية ملكافحة
التهرب الرضيبي والفساد ،عىل ان تكون فعلية
وجدية ال مجرد شعارات.
توصل دوكان خالل محادثاته مع رئيس الحكومة
سعد الحريري اىل االتفاق عىل تشكيل لجنة
تقنية ،مركزها بريوت ،تعقد اجتامعات دورية

وترفع تقاريرها اىل هيئة دولية مقرها باريس،
والتي تق ّيم بدورها الرشوط واملشاريع التي تم
تنفيذها.
اشار بعض املتابعني للموضوع اىل ان دوكان
ملس استحالة تنفيذ االصالحات رسيعا بسبب
التعقيدات السياسية واالدارية والطائفية ،االمر
الذي دفعه اىل املطالبة بارسال لبنان اشارات
ايجابية تسمح له االستفادة من مقررات سيدر،
بتخطي ازمته االقتصادية .ونبه من سلبيات
التأخر يف اقرار موازنة  2019وعدم استجابة
االصالحات املالية واالدارية.
املالحظات التي ابداها دوكان توصف بأنها تهديد
للبنان من امكان خسارة اموال سيدر خالل 4
اشهر ،اذا مل تلمس الجهات املانحة الجدية يف
تعاطي املسؤولني مع الرشوط الدولية .اال ان

■ زار املوفد الفرنيس دوكان بريوت ملتابعة آلية
تنفيذ مقررات سيدر .ما هي خالصة الزيارة التي
جمعتكم به؟ هل تم تحديد آلية التنفيذ؟ وما
هي الخطوات االوىل التي ستتخذ؟
□ كان السفري دوكان شديد الوضوح يف ابداء
الحرص عىل االهمية القصوى التي توليها فرنسا
واملجتمع الدويل تجاه اجراء االصالحات املطلوبة
ضمن ثالثة اطر اساسية :تنفيذ املشاريع ،خفض
العجز يف املالية العامة الكرث من واحد ونصف
يف املئة سنويا ،واجراء اصالحات جذرية.
ورأى ان االجراءات التي ستتخذها الحكومة
اللبنانية ستكون املؤرش للمستثمرين واملانحني
للمساهمة واملشاركة يف تنفيذ مشاريع سيدر،
خصوصا لجهة تسمية الهيئات الناظمة
للطريان املدين والطاقة واالتصاالت ومكافحة
الفساد والحوكمة وتعزيز عمل املجلس االعىل
للخصخصة .كام ذكر دوكان بوجوب تنفيذ
مشاريع الرشاكة بني القطاعني العام والخاص يف
اطار تام من الشفافية .وقد بات معروفا انه
كرر امام كل من التقاهم ،ان لبنان ال ميلك ترف
اضاعة الوقت.

■ هل التحضريات التي تقوم بها الجهات الرسمية
املعنية كافية حتى االن النجاح املقررات وتنفيذ
املطلوب؟
□ االكيد ان توجهات فخامة رئيس الجمهورية
العامد ميشال عون ودولة الرئيس سعد الحريري
واضحة جدا لجهة تبني االصالحات ،والعمل عىل
انجازها عىل كل املستويات .العمل املطلوب كبري
جدا ومتشعب والحكومة جدية يف التزام شعارها
"اىل العمل" ونحن نكب عىل انجاز املطلوب.
■ هل انتم عىل اقتناع بأن اصالحات مقررات
سيدر ستنفذ خالل  3اشهر ،وما هي ابرز
الخطوات التي بدأت؟ هل ستلعب السياسة
دورها يف متييع هذه االصالحات؟
□ انا مقتنع قبل مؤمتر سيدر وتوصياته وبعدها،
انه ال بد من انجاز االصالحات .كذلك ال بد من
اعتامد سياسات مغايرة عام كان سائدا ،يك نصل
اىل نتائج مغايرة .ال ميكن توقع نتيجة مختلفة عن
اجراءات متكررة ومجربة .نحن مقتنعون باننا ال
منلك وقتا لنهدره .لذا حتى لو اختلفنا يف السياسة،
وتعددت وجهات النظر السياسية واالقتصادية،
لكن االكيد اننا لن نسمح بتمييع االصالحات.
هذا االمر مل يعد خيارا متاحا اذا اردنا النهوض
بالبلد واقتصاده .عىل اية حال ،نحن مصممون
عىل ذلك.
■ هل تبلغتم من املوفد الفرنيس اي مقرتحات
حول موضوع اللجنة املشرتكة التي ستكلف
املتابعة وهل تم تحديد كيفية متابعة عملها؟
□ اللجنة املشرتكة هي يف طور الدراسة يف رئاسة
الحكومة ،ويتوىل الرئيس الحريري العمل عليها
والتنسيق مع املعنيني يف صددها.
■ شدد دوكان عىل موضوع الفساد .كيف
سيكافح الفساد واملفسدين يف ظل االشتباك
السيايس يف كل مرة يثار فيها ملف معني ،خصوصا
يف ما يتعلق مبوضوع املالية العامة؟
□ الخالفات السياسية طبيعية يف كل االنظمة
والدول .لكن ال ميكن ان نسمح لهذه الخالفات
بأن تكون عائقا امام معالجة امللفات الكبرية
والخطرية التي تنعكس عىل مستقبل البلد

ال للفلفلة املوضوع املالي
يف حأمة هذه املعزوفة السياسية الحادة حول جميع القضايا العالقة ،يتبني ان الوطن
موجود لكن املواطنية مفقودة.
السبب يف ذلك يعود اىل وجود  18طائفة  -دولة اىل جانب الدولة .اذا كان االتهام يف
اي قضية من القضايا ملسؤول من طائفة معينة ويكون موجه التهمة من غري طائفته،
تنتصب عدالة السامء لتدافع عن طائفة املسؤول الذي قد يكون مرتشيا او جاهال
مقرصا او لصا .هكذا متوت الرسقة وتدفن يف السامء ،بدل دفنها بالنار االبدية يف
جهنم املحاسبة والحكم واالقتصاص.
لكن اموال اللبنانيني العامة ،وهي االموال املجموعة من اللبناين الذي رضب املثل به
يوم قالوا "ما تدق بجيبة اللبناين برضايب للدولة وبيميش الحال" .هذا اللبناين دقوا
بجيبه ،ودقوا عنقه وعنق اوالده واحفاده بالرضائب السابقة والالحقة ،اي برضائب
السلسلة بعد رضيبة املوت املستمرة منذ الحرب اللبنانية واىل اليوم ،والحروب
االرسائيلية عىل وطنه ،واالقليمية عىل اقتصاده .فدفع ،وصمت ،ومل يتفوه بكلمة
واحدة امال يف قيام دولة قادرة .فاذا به يفاجأ بأنه تراكمت عليه  85مليارا من
الدوالرات االمريكية ،وديون للمرصف ،وبيت يدفع مثنه تقسيطا ،وآخر بااليجار
التعاقدي الجديد باملدينة او برشاء مرهون للدائنني ،اىل ما هنالك من مطارق عىل
الرأس باتت معروفة للجميع.
االموال العامة قصتها قصة مشبوهة ،وال ميكن لفلفتها سياسيا مهام كان السبب،
وال ميكن منحها صك الرباءة حتى لو تغاىض البعض عن مالحظاته ،او وضعوا مكانها
امواال مستحدثة .هذه االموال كانت هبات مجانية للخزانة من خالل املؤمترات
الدولية .اللبناين يريد ان يعرف كيف رصفت امواله من الخزانة؟ كيف تبخرت كل
هذه االرقام العالية؟ واىل اين؟ من اخذها؟ وملن ذهبت؟ املوضوع ال يتعلق بعهد
واحد بل بعهود.
هذا املوضوع ال يحمل اللفلفة وال اي عملية تغطية ،وال تالقي الزعامء هنا او يف
الخارج وال حتى البنادق واملدافع.
ال خالص للبالد من االزمة اال من خالل الدخول يف االصالحني املايل واالداري بقرار
سيايس ال يبدو انه خرج اىل النور حتى االن .فالدخول يف العملية االصالحية
يحتاج اىل طريقني :الطريق الداخلية وهي عبارة عن الخطوات املطلوبة من
الحكومة والدولة اللبنانية ،والطريق الخارجية القامئة عىل مساندة الدول
الشقيقة والصديقة ومساعدتها ،الن املال الداخيل املتوافر مل يعد كافيا لتكبري
حجم االقتصاد وخفض كلفة الدين العام اصال وفائدة ،بخطوات متوازية تتعلق
بتنفيذ الخصخصة او التسنيد لقطاعات استثامرية ميكن ان تؤمن بعض املردود
الطفاء جزء من الدين.
لذلك يعترب الخرباء االقتصاديون ان مؤمتر سيدر كفرصة ،رمبا تكون االخرية بالنسبة
اىل تأمني املساعدات باجامع دويل للبنان ،مع رشوط اساسية مرتبطة باالصالحات
املطلوبة والتي قد تتطلب برامج لسنوات عدة .ما يعني ارتباط املساعدات او
املساهامت الدولية من الدول املانحة والبنك الدويل مبراحل التزام الحكومة التنفيذ.
مبعنى اخر ،ان كل مساهمة ستأيت ينبغي ان تكون يف حجم االصالح.
هم يخافون عىل املال العام ،ويبدو انهم احرص منا عليه .اما نحن فهذا موضوع
احرق حياتنا وشبابنا ومستقبل اوالدنا ،ال ميكن التغايض عنه وال القيام بتسوية حياله.
اللبناين يريد ان يعرف اين ذهبت امواله و َمن بددها؟ واىل جيب َمن؟ قبل ان تبدأ
مفاعيل سيدر ،هذا اذا بدأت.
عصام شلهوب
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 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.

واقتصاده .املالية العامة هي يف صلب
هذا املستقبل وانعكاساتها تطاول كل تفصيل
من تفاصيل الشأن العام .ميكنني التأكيد ان
التفاهامت عىل الخطوط العريضة للموازنة قد
ارسيت ،وسيتم استكاملها بخطوات عملية للجم
االنفاق.
■ دوكان ارص عىل تشكيل الهيئات الناظمة التي
هي خطوة اوىل عىل طريق اصالح القطاعات
الخدماتية .هل سيتم خالل مهلة  100يوم
تشكيل هذه الهيئات وتخطي الخالفات يف شأنها؟
□ صحيح ان دوكان شدد عىل رضورة انشاء
الهيئات الناظمة ،لكن الحكومة استبقت زيارته
بايراد هذا املوضوع الحيوي يف بيانها الوزاري.
سيتم تشكيل هذه الهيئات تباعا واجراء كل
االصالحات املطلوبة .نحن ملتزمون اوال واخريا ما
ورد يف البيان الوزاري الذي توافقنا عليه جميعا
كقوى سياسية.
■ ترشيد االنفاق واالدارة هل سيقترص عىل
كالم املسؤولني ام ان الحكومة ستتجه اىل اتخاذ
قرارات تصب يف خانة االصالح الحقيقي؟
□ تعهدات الحكومة ليست حربا عىل ورق.
العمل جدي عىل انجاز ما تعهدنا به وترجمته
وقائع عىل ارض الواقع .ابواب الهدر ستقفل
وملفات الفساد ستذهب اىل خواتيمها بعيدا من

التسييس .الجميع متفق عىل ان الفساد ال طائفة
له وال حزب وال هوية واحدة .له اوجه متعددة
ويف مفاصل كثرية يف الدولة وسنكافحها جميعا.
■ هل صحيح ان ملف الكهرباء هو االختبار
االول الذي تخضع له الحكومة قبل االنتقال اىل
امللفات االخرى املتعلقة بالبنى التحتية؟
□ ملف الكهرباء من بني ملفات اخرى كثرية
ستتم معالجتها .ومن دون شك ،له اولوية كربى ملا
يشكله من تداعيات عىل عجز املوازنة .االسابيع
القليلة املقبلة ستكون حاسمة لجهة خطة تنقل
واقع الكهرباء تدريجا من حال اىل حال اخرى.
■ ما هي اجراءات خفض العجز املايل الذي
تعهدت به الحكومة يف مؤمتر باريس مبعدل %1؟
□ االجراءات متعددة يف كل القطاعات والوزارات.
يف طليعتها لجم التهرب الرضيبي ،ومعالجة
االستنزاف يف ملف الكهرباء ،اضافة اىل مكافحة
الفساد يف كل االدارات واملؤسسات والصناديق.
هذا االمر مل يعد شعارا.
■ ماذا ستفعل الحكومة بازاء عجز املوازنة والتي
مل تتخذ اي اجراء لتعويض االنفاق االضايف من
جرائها؟ وماذا ستفعل اليوم بعد تكبري حجم
القطاع العام بنسبة  %4عرب التوظيفات الجديدة
غري القانونية؟

□ العمل متواصل يف الحكومة ويف مجلس
النواب من اجل اقرار اجراءات تتخذ بهدوء
وتأن تؤمن العدالة لجميع العاملني يف
القطاع العام .موضوع العمل يف القطاع العام
وحجمه ،كام املخالفات ،تتم دراسته ومتابعته
من هيئات الرقابة التي تقوم بدورها .وسيتم
االعالن عن كل ما ستتوصل اليه من منطلق
الشفافية.
■ زيارة دوكان ،هل هي تأكيد دويل عىل
االستمرار يف التزام دعم لبنان؟
□ نعم .املجتمع الدويل مستمر يف التزام دعم
لبنان ،لكنه لن يقوم بدورنا .علينا مسؤوليات
يجب ان نتحملها لننهض ببلدنا .يف طليعة تلك
املهامت العمل عىل تحويل اقتصادنا اىل اقتصاد
منتج ،حيوي ،دينامييك ومؤنسن .ما الذي
مينعنا مثال من تفعيل دور املؤسسات الصغرية
واملتوسطة الحجم وريادة االعامل التي يتم
التعويل عليها لتنشيط االقتصاد وخلق فرص عمل
تحايك الحداثة ،وتفتح االفق رحبا لالبتكار؟ ما
الذي مينعنا من الرتكيز عىل اولوياتنا افقيا فنعمل
عىل التنمية االقتصادية واالجتامعية املستدامة؟
لدينا امكانات مادية وطاقات برشية كبرية علينا
االستفادة منها لنبني بلدا يصدّر بضائعه وال
يصدّر ابناءه.
ع .ش
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السياسة الترويج ّية نقطة إنطالق السياحة اللبنانية
كيدانيان :بيروت أكثر املدن أمنًا في العالم
لبنان ،عىل الرغم من صغر مساحته ،يتميز باهتاممات كربى يف امليدان السياحي ،حيث عرف هذا القطاع نجاحا باهرا ،وقد
لوحظ تطوره املميز منذ سنة  .1951لكن االنتكاسات االمنية شوهت صورة لبنان يف الخارج ،واساءت اىل استقراره االمني،
وتاليا اىل حركته السياحية .السياحة قطاع حساس تجاه اية عوامل سلبية ،اقتصادية كانت ام سياسية
الواقع االليم الذي عاشه لبنان خالل
السنوات املاضية ،افقده الكثري من مكاسبه
املادية واملعنوية ،واملبالغ الطائلة التي مل
يجنها كانت كفيلة ،لو توافرت ،بأن تغطي
الكثري من عجزه والتزاماته وديونه .االنتاج
السياحي اللبناين ،عىل رغم تنوعه ،عرضة
للمشاكل التي يستوجب تالفيها يف كل
املجاالت ،الرتويجية منها واالعالمية ،يك
يطاول كل الفئات واالعامر ،الشابة منها
خاصة ،ما يساعد عىل النهوض والسري يف
ركب السياحة املحلية واالقليمية والدولية.
قد يكون لبنان يف حاجة اىل زيادة منشآته
السياحية ،نظرا اىل التوقعات التي تنتظرها
االيام السياحية املقبلة ،يف حال قدوم
السالم املرتجى ،ما يشجع املستثمرين عىل
القيام مببادرات اقتصادية تزيد من طاقات
كل القطاعات ،والسياحة يف طليعتها،
ويضع الدولة امام مسؤولياتها لتشجيع
هذه االستثامرات.
وزير السياحة افاديس كيدانيان اكد
لـ"االمن العام" ان الوزارة ليست يف وضع
انتظار ملا سيحدث يف املنطقة ،داعيا اىل
انشاء هيئة الرتويج السياحي التي ستكون
املنصة االساسية التي ستسمح للقطاعني
العام والخاص بالحديث عن السياسة
الرتويجية للبنان ،مشريا اىل انه ميلك تصورا
معينا للرتويج عن لبنان يف كل دولة وقارة.
■ يعيش لبنان اليوم حالة من الرتقب
واالنتظار ملا ستؤول اليه االوضاع يف
املنطقة .هل وزارة السياحة من ضمن
الذين ينتظرون ام انها تخطت هذه

املرحلة لتفعيل العمل السياحي ووفق اية
مرتكزات؟
□ وزارة السياحة تخطت حالة االنتظار
والرتقب ملا يجري حولنا .اتخذت الخطوات
الالزمة منذ سنتني ،وباتت متلك توجها
واضحا وخطة سليمة لكيفية التعاطي
مع القطاع السياحي .مرت املنطقة يف
اوضاع سيئة وانعكس ذلك سلبا عىل لبنان.
لكننا من خالل تجربتنا وخربتنا ،اثبتنا اننا
نستطيع العمل يف القطاع السياحي بغض
النظر عام يجري حولنا .نحن نتحدث اليوم
عن بريوت ،وهي من اكرث املدن امنا يف
العامل .لذلك فان ارقام سنتي  2017و2018
وتطورها تشري اىل اننا لسنا يف وضع انتظار
ملا سيحدث يف املنطقة .وضعنا جيد امنيا
وسياسيا ،ولدينا توجه سيايس وخطة
سياحية واضحة نعمل عىل اساسها من
دون ان ننتظر احدا.
■ ما هي مرتكزات هذه الخطة؟
□ الخطوات العملية ترتكز عىل السياسة
الرتويجية التي اعتمدت ،وتم تطبيق جزء
منها عام  .2018نحن عىل موعد يف 8
نيسان العالن خطتنا العامة التي تعرض
لكيفية التعاطي مع السياحة يف الفرتة
املقبلة .من خالل انشاء هيئة الرتويج
السياحي التي ستكون املنصة االساسية التي
ستسمح للقطاعني العام والخاص بالحديث
عن السياسة الرتويجية للبنان .يف الوقت
نفسه لدينا تصور معني للرتويج عن لبنان
يف كل دولة وقارة .لدينا خطة ترويجية
خاصة بالدول العربية ،واخرى خاصة بدول

اوروبا ،وخطة تتعلق باالغرتاب اللبناين،
اضافة اىل خطة محددة لالسواق الجديدة
كروسيا والصني .كام اننا سنعمل عىل
السياحة الداخلية بالتعاون مع البلديات
واتحادات البلديات .سنحاول خلق املنتج
السياحي الخاص بكل منطقة وكل قرية،
وستكون وزارة السياحة املنصة التي سرتوج
لكل املنتجات التي سنعمل عليها.
■ من خالل الزيارات التي قمتم بها اىل
الخارج ،هل ملستم نتائج ايجابية واستعدادا
لزيارة لبنان سياحيا؟
□ بالتأكيد ،وهذا ما ملسته يف اوروبا وبرلني
وروسيا تحديدا .مثة توجه ملموس لزيارة
لبنان ،وبعض الرشكات كانت قد وضعت
برنامجا محددا ارسلت من خالله عددا من
السياح االوروبيني اىل لبنان .هذا االمر جاء
نتيجة العمل الذي قمنا به ،ومن خالل
توجيه الدعوات اىل اصحاب هذه الرشكات
لزيارة لبنان لالطالع عىل معامله وقدراته
السياحية ،وقد اعتمدوه كوجهة سياحية
اساسية وبدأوا ارسال السياح الينا .هذا
ما ملسته ايضا يف روسيا ،لكن مبنحى آخر.
الروس يرغبون يف السفر كمجموعات تقصد
البلدان التي متلك طقسا صافيا وشمسا
شارقة وبحرا نظيفا وباسعار تنافسية .لكن
القطاعني العام والخاص لفتا اىل ان الروس
قد اكتفوا من مثل هذه الرحالت ويريدون
وجهات سفر جديدة ،ولبنان قادر عىل ان
يكون الوجهة السياحية الجديدة.
■ ما هي عنارص هذه الوجهة؟

وزير السياحة افاديس كيدانيان.

□ تختلف عن السياسة التقليدية،
وعنارصها تقوم عىل تقديم خدمات
مميزة محرتفة وخلق اجواء منوعة من
مقاهي واماكن سهر ومطاعم ذات طابع
رشقي معني ومطبخ لبناين مميز .اضافة
اىل اماكن تراثية وتاريخية جديدة مدرجة
يف جدول منظمة االونيسكو ،اضافة اىل
السياحة الدينية وهي الوجهة االساسية يف
املنطقة التي ميكن ان تكون منتجا مختلفا
عن قربص وتركيا واليونان ومرص .املطلوب
منا تاليا ان نعتمد اسام او رمزا معينا لهذا
املنتج ليك نتمكن من الرتويج له ،ويتمكن
اصحاب الرشكات من رشح ابعاده وبيعه
اىل زبائنهم.
■ متى سيتم هذا االمر؟
□ املوضوع يحتاج اىل وقت من اجل
تحضري املنتج ،واالتفاق مع الرشكات املعنية
واالستثامر معها حتى تتمكن من الرتويج.
كذلك يحتاج اىل قرار من الحكومة ومعرفة
مدى قدرتنا عىل متويل مثل هذا الربنامج،
اي اننا سنقوم بدفع تكاليف الرتويج
للرشكات التي سيتم االتفاق معها لبيع
املنتج عرب وسائل التواصل االجتامعي .االمر

موسم 2019
سيكون افضل موسم
سياحي وستتخطى
ارقامه عام 2010

يف اختصار يحتاج اىل تحضري وخطة اتفاق
مع تلك الرشكات ودفع املتوجب لبدء
الرتويج .وهذا العمل يحتاج مدة زمنية ال
تقل عن سنة حتى نتمكن من جني النتائج
املطلوبة .هذا يتعلق بالسوقني الروسية
والصينية .اما ما يتعلق باالسواق العربية
واالوروبية وهي اسواق تعرف لبنان،
فعلينا العمل عىل اعادة انعاش الذاكرة
وهي عملية رسيعة جدا .ملسنا ذلك منذ
فرتة ،فقد زارت لبنان وفود عربية اعالمية
وهي بدورها بدأت بجولة اعالمية يف دولها
حتى تتمكن من اعادة السائح العريب اىل
لبنان وكذلك بالنسبة اىل اوروبا.

■ اىل اي حد ينعكس قرار رفع حظر السفر
الذي اتخذته اململكة العربية السعودية
ايجابا عىل لبنان سياحيا؟
□ انه امر جيد ويساعد بشكل كبري عىل
عودة السائح العريب اىل لبنان .لذلك
تحدثت عن رضورة العمل عىل هذه
السوق .خالل عام  2010زار لبنان 190
الف سائح سعودي ،وعام  2018استقبل
لبنان  65الف سائح سعودي ،اي اننا خرسنا
ثلثي العدد .مع رفع الحظر اليوم علينا
العمل عىل تذكري السعوديني بأن لبنان
يتمتع باالمن واالطمئنان .كذلك علينا
الرتويج للبنان لدى الجيل الجديد الذي
مل يعرف لبنان بعد .نقوم حاليا بتحضريات
وهي موجهة اىل رعايا السعودية والكويت
واالمارات وجميع الدول العربية .لن ننىس
االردن ايضا الذي حرمنا من سياحه بسبب
اغالق معرب نصيب .عودة هذه الدول اىل
لبنان ليست صعبة ،لذا علينا العمل بجدية
وسنحصد النتائج قريبا جدا ،خصوصا وان
نتائج اوروبا كانت خالل السنتني املاضيتني
جيدة .سنكثف حاليا العمل عىل السوق
االوروبية ،فيام يبقى االغرتاب اللبناين وله
رسالة خاصة .االغرتاب اللبناين يف الربازيل
والدول الالتينية االخرى واوسرتاليا ميكنه
املجيء اىل لبنان ،لكن علينا ايجاد الوسيلة
االسهل له وهي خلق خط طريان مبارش او
عرب رشكات طريان اخرى .متكنا من ايجاد
صيغة جيدة تؤمن وصول املغرتب اىل
لبنان عرب محطات توقف قصرية وباسعار
تنافسية .نحن سرنوج لهذه الصيغة يف
الربازيل مع رشكات طريان برازيلية ،النها
هي ستقوم ببيع املنتج رشط ان يوفر
لها الحافز والربح .هناك رشكة واحدة
يف الربازيل مثال متلك  1200فرع يسافر
معها نحو  4ماليني شخص .اذا متكنا من
استقطاب  %10فقط من هذا العدد
سنختنق يف لبنان .لكن من اجل الوصول اىل
هذا العدد ،نحتاج اىل عمل يستغرق اكرث
من سنة .هذا االمر يحتاج اىل مبادرة نقوم
بها نحن يف اتجاه هذه الرشكات وتوجيه
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إقتصاد
الدعوة لها لزيارة لبنان واطالعها عىل ما
منلك من منتجات سياحية ،وهذا ما نقوم
به حاليا .سارفع كل هذه التفاصيل وفق
خطة اىل مجلس الوزراء قريبا جدا ،وبعد
نيل املوافقة سنبارش التنفيذ.
■ اىل اي حد ميكن االجواء املفتوحة ان
تف ّعل السياحة؟
□ االجواء املفتوحة مهمة جدا .توفر
التنافس عىل اسعار البطاقات .عندما تأيت
اي رشكة طريان اىل لبنان يعني ذلك مجيء
السياح .الطريان البولوين مثال سيبدأ تسيري
خط مبارش اىل لبنان يف حزيران املقبل بعد
توقف دام سنتني .االمر الذي دفع برشكات
بولونية اىل عقد اتفاقات مع رشكات
لبنانية ،ما افسح املجال امام تحريك
عجلة السوق السياحية .مل يعد جائزا خنق
السوق واالعتامد عىل الرشكة الوطنية التي
لها كل االهمية ولها تحية خاصة .لكن
خلق املنافسة يساعد عىل توفري فرص
توافد السياح اىل لبنان ،وهذا امر يعود
اىل مجلس الوزراء .نحن لدينا ما يسمى
االجواء املفتوحة ولكنها ال تطبق .القطاع
السياحي يحتاج اىل دعم الدولة .هذا ما

شعرت به من خالل اهتامم رئيس الحكومة
ومن خالل اقرتاحات دراسة ماكنزي التي
اعتربت ان قطاعات السياحة والزراعة
والصناعة هي رافعة االقتصاد.
■ ماذا عن السياحة الدينية واالستشفائية
وسياحة املؤمترات؟
□ السياحة الدينية مهمة جدا ،وهي قامئة
يف ذاتها .يف لبنان اليوم وفد من الفاتيكان
مؤلف من كهنة واعالميني ،وهي الزيارة
الثانية لهم بهدف تأمني رحالت حج اىل
لبنان .طبعا حصل هذا االمر بعد رفع
الفاتيكان الحظر عن رحالت الحج اىل لبنان
واعتباره وجهة سفر سياحية آمنة .السياحة
الدينية اىل لبنان وسوريا واالردن توقفت

االجواء املفتوحة
مهمة جدا سياحيا وهي
توفر التنافس

بسبب الحرب السورية وستعود اىل نشاطها
قريبا .اما السياحة االستشفائية فهي يف
حاجة اىل تنسيق كامل .قطاعنا الطبي
متطور جدا وقطاعنا السياحي كذلك .لذلك
االمر يحتاج اىل تنسيق بني القطاعني وهو
ما نعمل عليه حاليا .اما سياحة املؤمترات
فهو قطاع حديث جدا ،ومع ذلك فقد
متكنا خالل عام  2018من عقد  4مؤمترات
ضم كل مؤمتر منها اكرث من الف شخص.
ال ميكننا ان ننىس بأن هذا القطاع منتج
جيد .دعونا نحو  50رشكة تنظم مؤمترات
ومهرجانات للمجيء اىل لبنان ،وقد بدأت
درس مقار املؤمترات رشط ان تحوط بها
فنادق ومطاعم واماكن للسهر .هذا ما
يبحثون عنه ،وهو متوافر يف لبنان بكرثة.
■ ما هي االجراءات التي ستتخذونها البعاد
فكرة ان لبنان هو البلد االغىل سياحيا؟
□ داخليا يعترب لبنان االغىل .فهو مختلف
عن دول الجوار .نحن ليس لدينا منتج
بـ 300دوالر وال ميكننا ان نعتمد ما تعتمده
تركيا ومرص وقربص وغريها .لدينا  20الف
غرفة فندقية فقط ،بينام هم ويف كل
مدينة ميلكون  20الف غرفة .لذلك نحن
نبيع منتجات مميزة بسعر مميز ولزبائن
مميزين .علينا العمل يف اتجاه طبقات
معينة النه ال ميكننا منافسة دول الجوار،
فنحن ال منلك االمكانات التي تؤمن ماليني
السياح ولدينا القدرة عىل استيعاب مليوين
سائح ،رمبا سنتمكن بعد فرتة من الوصول
اىل اربعة ماليني سائح.
■ ماذا عن موسم 2019؟
□ سيكون افضل موسم سياحي يف لبنان،
وستتخطى ارقامه ارقام عام  2010بشكل
كبري.
■ عىل ماذا تعتمدون؟
□ عىل رفع حظر السفر عىل رعايا الدول
الخليجية ،وفتح معرب نصيب ،والسوق
االوروبية باالضافة اىل االسواق الجديدة.
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حدث الثقافة
شاهدٌ على العصر الذهبي لمدينة اسمها بيروت

رفعت طربيه :وزارة الثقافة في مقهى "هورس شو"

 ...و" ُرفعت الستارة" ،فاذا بزحمة وجوه واسامء تحتل كتاب رفعت طربيه
( )1948الجديد .الكتاب االول واالخري عىل ما يقول املمثل املرسحي ذو الظل
الخفيف والنكتة الحارضة دوما ،حتى حني يتحدث مبرارة عن بريوت عاصمة
العواصم العربية التي اغتالتها الحرب االهلية املشؤومة

املمثل والكاتب رفعت طربيه.

عام  1973دخل رفعت طربيه "مدرسة بريوت
للمرسح الحديث" التي اسسها الرائد منري ابودبس
عام  ،1960ليشارك الحقا يف اكرث من مئة مرسحية
بتوقيع رواد املحرتف املرسحي اللبناين ،كام قدم
عددا من االفالم ،والربامج االذاعية واملسلسالت
التلفزيونية .لكن يبقى املرسح ملعبه االثري ،هو
الذي يصفه بأنه حضارة الشعوب.
"االمن العام" التقت طربيه وحاورته يف محتوى
كتابه الذي استغرق مثاين سنوات من العمل،
اىل جانب الجديد الذي يقدمه يف ترشين االول
يف بريوت.
■ اخربنا قصة هذا الكتاب؟
□ مثلام ذكرت يف الكتاب حرفيا .انا اصل دوما
قبل ساعتني من بدء اي عرض اقدمهّ ،
الحض
نفيس .انا احرتم الجمهور ،وآيت باكرا ّ
الحض نفيس

جورج شحادة قال
خالل احدى الجلسات
التي جمعتنا :لن يبقى
من املسرح اللبناني
اال شوشو

جيدا قبل الظهور عىل الخشبة .هناك زميلة مثيل
تصل قبل عرضها بساعتني هي جوليا قصار .لذا،
خالل الساعة االوىل ،كنا نتسامر ّ
وندخن وابدأ
برسد القصص .هنا ،كانت جوليا كل مرة تطلب
مني تدوين هذه الروايات .وعدتها لكنني مل اكن

جادا ،اذ كنت اعترب انني ال اعرف ان اكتب .يف
احد االيام ،كنت جالسا ضجرا ،فاخذت ورقة
وقلم رصاص وبدأت باالهداء اىل جوليا ،ورست يف
شجعني
الكتاب الذي استغرق مثاين سنوات .ما ّ
اكرث انني اعطيت جزءا منه الخي عباس ،وهو
مثقف كبري .قرأ ووافق عىل طريقة الكتابة .ثم
اخذه اىل تلميذه امني معلوف يك يقول رأيه فيه.
معلوف كان تلميذ عباس يف مدرسة "الجمهور"
حيث كان عباس يع ّلم اللغة الالتينية واالدب
تشجعت اكرث.
الفرنيس وتاريخ الحضارات .هنا ّ
ايضا ،اعطيت رميون جبارة نصوصا من الكتاب
ليك يبدي رأيه .كام ان نزيه خاطر عندما قرأ
جزءا من الكتاب ،قال يل انه سيكتب املقدمة
الن الكتاب اعجبه كثريا .لكنه تويف قبل االنتهاء.
حني اريته لجالل خوري قال انه يريد ان يكتب
املقدمة ،فاذا املوت يأخذ جالل خوري قبل
االنتهاء ،ما دفعني اىل اصدار الكتاب من دون
مقدمة النني تشاءمت من القصة.
■ حني نقرأ الكتاب نكتشف انك شاهد حقيقي
عىل حقبة ثقافية كاملة ،وانت قادر باسلوبك
عىل ان تؤرخ لهذه الفرتة الغنية والطويلة؟
□ بالنسبة ايل ،مل اؤرخ لنفيس بقدر ما ا ّرخت
لبريوت عاصمة العرب الثقافية يف فرتة من
الزمن .هذه البريوت العزيزة جدا ،التي فقدناها
يف حربنا الحضارية ،يجب ان ُيكتب عنها يك
يعرف الجيل الحايل والجيل املستقبيل اين
اوصلتنا مناكفاتنا التافهة يف السياسة .يف الحقيقة،
وقعت هذه الحرب من دون ان يسألنا احد عن
رأينا .يف هذا الكتاب ،اردت ان اعيد االعتبار اىل
بريوت التي اعتربها اهم من لبنان ،واهم من اي
عاصمة عربية .مع االسف ،من د ّمر بريوت هي
حروب االخرين وحروبنا نحن ايضا ،ومل تأخذ اي
عاصمة عربية مكانها.
■ كم كان هاجسك كبريا لتكون موضوعيا يف نقل
هذه التجارب التي تخص الذاكرة الثقافية؟
□ انا تع ّمدت ان ال اكون موضوعيا ابدا .اردت ان

اكون صادقا يف نقل ما عرفته وعايشته .حتى اعز
وجهت اليهم انتقادات الذعة يف
الناس اىل قلبيّ ،
الكتاب بسبب مواقف معينة اتخذوها ،خاصة من
يتعلق منهم باملرسح ،النني لست وحدي من عاىن
بسبب هذه املواقف ،بل الكثري من العاملني يف
املرسح .مثالَ ،ربط املرسح باملخرجني اعتربه كارثة
حلت باملرسح يف لبنان الن املخرجني قلة ،لكن
العاملني يف املرسح كرث .لذلك ،حني ُيربط املرسح
باملخرج ،يسقط كل الذين عملوا يف العرض الذي
قام عىل اكتافهم .اذا استعدنا املرسح الذي حظي
بانتشار وث ّبت وجوده يف لبنان ،لوجدنا انه ذاك
املرتبط باملمثل .ظاهرة شوشو هي اهم ظاهرة،
وجورج شحادة الذي يعترب من اهم خمسة
كتّاب مرسح يف العامل يف القرن العرشين ،قال
خالل احدى الجلسات التي جمعتنا انه لن يبقى
من املرسح اللبناين اال شوشو .مع االسف ،نحن
ال نقدّر اهمية شوشو ،ورأيناه فقط يف االعامل
التلفزيونية .شوشو يف االعامل التلفزيونية ال يشء
امام شوشو يف االعامل املرسحية .شوشو الذي كان
ممنوعا عليه ان مي ّر عىل رصيف معهد الفنون،
يجب ان يد ّرس يف جميع معاهد الفنون ليس
فقط يف لبنان ،بل العامل النه ال يقل اطالقا عن
تشاريل تشابلن ،وهذا ايضا رأي جورج شحادة.
■ ككل الفنانني الكبار ،يسأل الجمهور عن االب
واملعلم الذي اثر يف رفعت طربيه .نكتشف يف
الكتاب ان هناك اكرث من اب ،ميكن ان نتحدث
عن منري ابودبس ،ويجب ان نتوقف عند حالة
فريدة يف حياتك وحياة الثقافة اللبنانية هي
رميون جبارة ،فام رأيك؟
□ ال ميكن ان اس ّمي رميون جبارة االب .كان
رميون يف الشق الحيايت رجال حلو املعرش .انسان
ذيك جدا ،رسيع البديهة .حني يكتب املرسح ،كان
يكتب الشخاص بني يديه .يكتب لكميل سالمة ما
يليق به ،ولرفعت ما يالئم رفعت ،ولرضا خوري
ما يالمئها .حني كتب مرسحية "رشبل" ،كانت فعال
ظاهرة .اتعرف انه مل يكن هناك نص لـ"رشبل"
يف البداية؟ كان يو ّزع عىل كل واحد منا ورقة.
كان يقول يل رفعت احفظ هذه الورقة ،وحني
كنت اقول له اين موقعها يف النص ،كان يجيبني
باننا سرنى ذلك الحقا .رميون كان عبقريا ،خاصة
يف التأليف املرسحي .يف االخراج املرسحي ،هناك
الكثري من االسامء رمبا افضل منه.

نقطة على السطر

شاه ٌد من أهلها...

فن املذكرات نوع اديب عىل حدة بني االصناف واملدارس والفنون .يجمع الشهادة
والوثيقة ،اىل البعد التاريخي (ملرحلة ،لزمن ،لعرص) ،والبعد االديب ايضا .اهمية كتاب
املذكرات ،غالبا ما يكون يف لغته واسلوبه ايضا ،خصوصا حني يتعلق االمر بادباء
وفنانني ومبدعني .فهو ،بني االجناس االدبية املختلفة ،يقف عىل حدة .اذ يجمع بني
سامت وهويات مختلفة ،ويقف يف مكان ما بني التسجييل والرسدي ،جامعا الخاص
والعام ،الذايت والجامعي .واذا كانت مذكرات رجال السياسة والقادة والزعامء جزءا من
تدوين التاريخ ،بتفاصيله ومحطاته الحاسمة ،ووثائقه املختلفة ،تساعد عىل فهم املايض
ومواجهة الراهن واستقراء املستقبل ...فان اهل االدب والفن يكتبون ايضا التاريخ عىل
طريقتهم :ينظرون اليه من مسافة تسمح باالستقراء والتحليل واالنفعال ،ومن زوايا
ثقافية وفكرية واجتامعية اساسية.
هذا الجنس االديب الذي خصه احسان عباس بدراسة مرجعية تحت عنوان "يف فن
السرية" ،اغنى املكتبة العربية خالل القرن العرشين مبؤلفات واعامل مهمة ،يضيق املجال
عن ذكرها .من ادوارد سعيد ("خارج املكان") ،اىل محمد شكري ("الخبز الحايف") ،ومن
ميخائيل نعيمة ("سبعون") اىل عمر فروخ ("غبار السنني") ،ومن طه حسني ("االيام")
اىل توفيق الحكيم ("زهرة العمر"" ،سجن العمر" ،)...ومن نجيب الريحاين ("مذكرات")
اىل عباس محمود العقاد ("انا") ،ومن عبد الرحمن بدوي ("سرية حيايت") اىل عبدالوهاب
املسريي ("رحلتي الفكرية") ،ومن نزار قباين ("قصتي مع الشعر") اىل جربا ابراهيم جربا
("شارع االمريات") ،ومن بريم التونيس ("مذكرايت") اىل احمد فؤاد نجم ("الفاجومي")...
والقامئة تطول.
لكن ،ويالالسف ،ميكن القول ان املذكرات الثقافية خفت غزارتها يف العقدين االخريين،
لبنانيا وعربيا ،وان كنا سجلنا صدور تجارب الفتة مثل "السرية الطائرة" البراهيم نرصالله،
مثال .كام ان قامات شعرية مثل سعيد عقل ومحمود درويش مضت من دون تدوين
سريتها الكاملة ،فيام مياطل شعراء كبار احياء مثل ادونيس يف كتابتها .وسط هذا املشهد
الشحيح ،فاجأنا رفعت طربيه ،احد ابرز ممثيل جيله يف املرسح اللبناين ،بكتاب خاص جدا
من ناحية الشكل واالسلوب ،قياسا اىل كتب السرية التقليدية ،عنوانه " ُرفعت الستارة".
رفعت هو آخر من كنا نتوقع منه اصدار مذكراته .فنادرا ما كتب ممثل او ممثلة مذكراته
يف لبنان .ليت نضال االشقر تفعل االن ،ليت انطوان كرباج يفعل .لو ان مادونا غازي
فعلت ،او رضا خوري ،الغنتا تاريخ املرسح اللبناين الذي ال يزال غري مكتوب اىل اليوم.
ليس " ُرفعت الستارة" كتاب مذكرات تقليديا .،هنا اهميته وفرادته ،بل شذرات عفوية
تبدو قطعا يف بازل اكرب ،عىل القارئ جمعها وترتيبها ليطلع منها مبحطات متكاملة يف
حياة بريوت الثقافية واملرسحية .شذرات تقدم للباحثني واملؤرخني مادة خصبة واضاءات
مفيدة .نحن هنا امام منوذج فريد :هذا املبدع الذي عاش مراحل اساسية ،كان رشيكا
فيها وشاهدا عليها من داخل الكواليس ،يضع يف ترصفنا مشاهداته وما عاشه وسمعه
وخربه يف هذا العامل الخاص والفريد الذي شكل مختربا فكريا وفنيا للحداثة العربية.
هنا متحى الحدود بني املذكرات ،والتدوينات ،والسرية الذاتية .تصبح الذات الشاهدة
هي مصدرنا لقراءة التاريخ .يتقاطع املسار الشخيص ،الخاص والحميم ،مع املسار العام
للحركة الثقافية ،بوجوهها ورموزها .حكاياتها الصغرية وخناقاتها ولحظاتها السحرية.
لحظات اساسية من تاريخ مدينة ليست ككل املدن ،مدينة تحتاج اليوم اىل من ينعش
ذاكرتها ،ويحييها ...هذا ما فعله بنجاح رفعت طربيه.
سمير مراد

77

78

عدد  - 67نيسان 2019

■ مثل من؟
□ من املخرجني الذين تعاملت معهم،
اذكر برج فازليان ويعقوب الشدراوي.
كان رميون يتكل عىل االخرين لناحية
الجاملية مثل الفونس فيليبس ،وحتى
منري ابودبس كان يتكل عىل فيليبس.
كان االخري هو الذي مينح شاعرية
املشهدية يف املرسح ،وكان يبصم اي
عرض ببصمته .اما شكيب خوري ،فقد
كان يتمتع بعني جاملية مهمة جدا،
وجريار افيديسيان ايضا .كل مخرج لديه
ميزة ،لكن رميون هو عبقري التأليف.
كام انه يف االخراج متواطئ مع املمثلني
وهذا امر جميل ومهم.
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■ هذا ما كنت تلوم منري ابودبس عىل عدم
توافره يف مرسحه؟
□ صحيح ان منري هو صانع املمثلني يف لبنان،
لكنه مل يكن ممثال يف حياته .ما يهمه هو االجواء
التي يريد ان يخلقها من العمل وبالطريقة التي
يريدها ،متجاهال كليا املمثل.
■ رغم حياتك املرسحية الغنية ،ميكننا ان نقول
ان جزءها االكرب مقرتن برميون جبارة .ما الذي
سيبقى منه يف الذاكرة املرسحية اللبنانية؟
□ تبقى نصوصه .رميون ترك للمرسح اللبناين
 11نصا .انا استغل هذه املناسبة الطالب وزارة
الثقافة بطبع نصوص رميون ،وتوزيعها عىل
طالب املرسح ،وترجمتها اىل لغات العامل ،النني
اعتقد بان هناك اكرث من عمل يف مصاف املرسح
العاملي ،عدا رميون الكاتب يف جريدة "النهار".
يف بعض مقاالته ،هناك مشاهد مرسحية يجب
ان تجمع .ويف املجال ذاته ،اريد هنا توجيه تحية
اىل كميل سالمة وعمله االخري "( "64قدم الشهر
املايض عىل خشبة "دوار الشمس" يف الطيونة)
الذي يجب ان يرتجم اىل لغات العامل.
■ ملاذا اثرت يف كتابك ان تسلط الضوء عىل
خالفات ضجت بها كواليس املرسح اللبناين
ومقهى الـ"هورس شو" الشهري يف بريوت؟
□ الن الـ"هورس شو" مل يكن فقط مقهى،
بل كان يلعب دور وزارة الثقافة .كل االمور
الثقافية االساسية وحتى السياسية كانت تحدث
فيه وعلنا .اذا اردت ان تعرف ماذا يحدث يف
بريوت ثقافيا وفنيا ،عليك ان تجلس يف الـ"هورس
شو" .هناك ستعرف كل يشء من دون الحاجة
اىل رشاء جريدة .هناك ،ستسمع قصة خالف
بول غرياغوسيان مع آل بصبوص مثال ،وتشابك
فالن مع فالن ...ثرثرة عىل مستوى ثقايف عال،
ال مجانية .كانت ديناميكية ومناخات بريوت
تخترص كلها يف الـ"هورس شو".

يف مرسحية "زايد والحلم" (.)2008

لظرف ومناسبة (تطويب القديس رشبل يف روما
عام  )1977ال عمال ابداعيا يف مصاف "زردشت"
و"دكر النحل" وغريهام...
□ هي اهم من كل هذه االعامل التي ذكرتها
لناحية الكتابة املرسحية" .رشبل" ليست عمال
ظرفيا .لو رميون جبارة اراد استغالل النغمة
الطائفية الستقطاب الناس اىل املرسحية ،لكان
ركز عىل مذابح  1860التي عايشها رشبل .لكن
رميون قدّم رشبل كفالح من االرض ،ميكن ان
يكون مسيحيا ،وميكن ان يكون درزيا ،او مسلام.

■ بني الوجوه الغزيرة التي تتناولها باسلوبك يف
الكتاب كمحطات يف هذا املسار الثقايف الخاص
والعام يف آن معا ،يجب ان نتوقف عند قامة
كيوسف الخال .اذا طلب اليك ان تخترص هذه
القامة بجمل قليلة ،ماذا تقول؟
□ يوسف الخال انسان طالع من التاريخ

من "سهرة مع وليم شكسبري" باخراج جالل خوري (.)2016

من مرسحية "طائر الفينيق" باخراج مروان الرحباين (.)2011

من مرسحية "صخرة طانيوس" باخراج جريار افيديسيان (.)1994

االشوري .بعبع لكنه يعرف كيف يجمع حوله
كبار الشعراء والكتّاب واملفكرين العرب .ليوسف
فضل كبري عىل الثقافة العربية ،النه قام بثورة يف
الشعر واللغة .اراد دوما تبسيط اللغة العربية يك
تصري يف متناول الكل ومواكبة لعرصها.

□ يومها ،كان انيس مرشفا عىل "النهار العريب
والدويل" يف باريس ،ونحن تربطنا صداقة
بانيس وبكل شعراء مجلة "شعر" من فؤاد
رفقة وشوقي ايب شقرا وادونيس الن لهم عالقة
باملرسح بشكل او باخر .يومها ،اصدر انيس
ديوانه "الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع"
( .)1975حني اىت انيس اىل لبنان ،قصدت انا
رميون جبارة السأله عن ديوان انيس ،فقال يل
ان الديوان اعجبه .اقرتحت عليه مفاجأة انيس
باقامة امسية شعرية له يف بيت الحرير اي بيت
منري ابودبس .وافق رميون ،واقمنا االمسية من

كتابني هام "الرسولة "...و"ماذا صنعت بالذهب،
ماذا فعلت بالوردة؟" ( .)1970اقمنا االمسية
وتوزعنا االدوار بني رضا خوري وكميل سالمة
ورميون جبارة ،وبدأت االصوات تطلع من هنا
وهناك ،وكان انيس يبيك طوال الوقت تأثرا .حتى
يوسف الخال اندهش من ادائنا رغم انه كان
يعلم بأمر االمسية.

■ من يوسف الخال اىل رشيكه يف مجلة "شعر"
انيس الحاج ،وقد ربطتك به عالقة وطيدة،
كالهام شاعر كتب وترجم للمرسح .حدثنا عن
تلك اللحظة النادرة التي مرسحتم فيها شعره يف
"بيت الحرير" يف الفريكة؟

"رُفعت الستارة"
كتاب رفعت طربيه "رفعت الستارة" ("دار
صادر") ليس تأريخا علميا للمرسح اللبناين،
بل ومضات وشذرات من احداث ومشاهد
وفصول عايشها ،لكنها ايضا تش ّكل مجتمعة
تاريخا عميقا لبريوت منذ السبعينات يوم
اختار رفعت طربيه طريق التمثيل.
باسلوب الحكوايت السلس واملشوق وبلغته
الحية الطالعة من رحم الناس ،وبفصول
صغرية معنونة بالحدث ،يكتب سرية بريوته
من خالل سريته الشخصية التي تزدحم باسامء
ك ّرست بريوت عاصمة ثقافية للعرب :انيس

الحاج وجورج شحادة ويوسف الخال ورضا
خوري وعايص الرحباين وصليبا الدويهي
وشوشو وجالل خوري ويعقوب الشدراوي
وجوزف بونصار ومرياي معلوف وروجيه
عساف والفونس فيليبس ونزيه خاطر وكميل
سالمة ومادونا غازي ورميون جبارة وشكيب
خوري وفريد سلامن وبول غرياغوسيان وبرج
فازليان وجورجيت جبارة وعبدالحليم كركال
وفؤاد رفقة وامني الباشا وشوقي ايب شقرا
وبول شاوول ...وامكنة حفرت مكانها يف
الذاكرة الجامعية والوجدان.

■ سيستغرب بعض النقاد انك تعترب مرسحية
"رشبل" ( )1977لرميون جبارة منعطفا يف مسار
املرسح اللبناين ،يف حني ان كثريين يعتربونها تلبية

■ يتحىل املؤرخ رفعت طربيه بكثري من
املوضوعية واالنفتاح .فرغم انك كنت خالل
الحرب يف موقع محدد ،اال انك تبدو قادرا عىل
رؤية االخر .مثال عىل ذلك ،تناولك يف الكتاب
لظاهرة فنان استثنايئ اخر هو زياد الرحباين
الذي كان يجرب املحاربني يف انطلياس عىل
االستامع اىل برنامجه االذاعي "بعدنا طيبني قولوا
الله" خالل الحرب.
□ زياد الرحباين كان صديق االب مارون عطا
الله الذي هو رئيس دير مار الياس يف انطلياس،
وكان ّ
ينظر من منرب كنيسته ضد الحرب .كانت
تربطه صداقة بزياد الرحباين قبل ان يهج من
املنطقة بسبب حيازته صور لينني .ظل االب
يلحن لقداس
مارون عىل عالقة به ،وظل زياد ّ
الشباب يف انطلياس الذي كان اهم يشء انجز
يف تلك الحقبة .كان زياد يلحن نصوصا ليوسف
الخال واالب جان صادر وجوزف حرب وانيس
الحاج مثل "الهي رفعت اليك يديك" وغريها
من االلحان التي ضجت بها الكنيسة املارونية.
من جهة ،كان هؤالء املحاربون يحبون زياد
الذي كان يتمتع بشهرة وشعبية كبرية ،ومن
جهة اخرى ،يكرهونه النه يف املعسكر املقابل.
يف بيت الكتائب يف انطلياس كانوا يديرون
الراديو ويضعون سالحهم جانبا ليستمعوا اىل
برنامج زياد ،فتتوقف املعارك عىل الجبهات ،ثم
يستأنفون القتال بعد انتهاء الربنامج.
■ ما جديدك؟
□ احرض ملرسحية "هاملت" التي ستعرض يف 16
ترشين االول يف قبو "كنيسة القديس يوسف" يف
مونو ،وستكون بتوقيع جريار افيديسيان.
س .م
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فنون
موريس موصللي :جمهوري
في مسرح الطفل ناهز  40ألف تلميذ
دنيز مشنتف

قبل عرشين عاما مل يكن املمثل موريس موصليل يعلم شيئا عن مرسح الطفل وماذا ينتظره .بدأ يتعلم مذذاك ،وما زال يتعلم حتى
اليوم من اجل تقديم مرسح هادف لجمهور ،بات عدده يناهز  40الف تلميذ .نجاحه اخافه من الفشل ومن العودة اىل الوراء
يف بحثه عن معنى ملرسح الطفل ،اختار املمثل
موريس موصليل حقوق الطفل واالهامل
الذي يعاين منه االطفال يف لبنان .طرح كل
االفكار التي تهم املواطن اللبناين ،كالحفاظ
عىل البيئة وعىل اللغة العربية والتمسك بها
كهويتنا .حرض االطفال عىل الحلم وعىل البقاء
يف الوطن ،فلم يعد لديه اال وجع واحد هو:
الطفل العريب اىل اين؟ سؤال ادخله يف مساءلة
مع نفسه :وماذا بعد؟
يف حوار مع "االمن العام" يروي املمثل
موصليل قصته مع مرسح الطفل من البدايات
حتى اليوم.
■ هل من حادثة معينة جعلتك تتجه نحو
مرسح الطفل؟
□ يف احد االيام من عام  1999كنت متجها
بسياريت اىل بريوت ،التقيت بشاب ينتظر
سيارة تقله اىل مكان ما يف العاصمة ،فدعوته
يك اوصله ما دامت طريقنا واحدة .كان هذا
الشخص الذي مل اعرف اسمه ملام باالمور
الفنية ،ومتابعا لها ومستجداتها حيث بادرين
بالقول معاتبا :كل املمثلني قدموا مرسحا
وانت حتى اليوم مل تقدم شيئا عىل هذا
املستوى ،ماذا تنتظر؟ سألني ملاذا ال تعمل
عىل مرسح الطفل؟ وزارة الثقافة التي كان
يرتأسها يف ذلك الحني الوزير ميشال اده
تدعم فكرة انشاء مرسح من هذا النوع.
فور وصويل اىل بريوت اتصلت مبستشار وزير
الثقافة ،حينها ،الفنان طوين شمعون ،وهو
صديق يل يك اتحقق من صحة هذه املعلومة
التي وصلت ايل من شخص ال اعرفه كأنه
مالك مرسل ايل لهذه الغاية ،فكان الرد من
شمعون ايجابا مؤكدا دعم وزارة الثقافة
مرسح الطفل ،انذاك ،اي قبل  20عاما.

املمثل موريس موصليل.

الخطأ مع جمهور
مسرح الطفل ممنوع
لدي االن وجع واحد:
الطفل العربي الى اين؟

■ كيف تبلورت لديك فكرة اعداد اول عمل
مرسحي لالطفال؟
□ اتصلت ،بداية ،باصدقاء يل بحثا عن كتّاب
يف هذا املجال .علمت بوجود كاتب مرسحي يف
طرابلس لديه قصة مرسحية لالطفال ،كان يريد

تقدميها عىل الخشبة ،لكن مرشوعه هذا توقف
يف اللحظة االخرية .تواصلت معه ومع اعضاء
فرقته الذين ما زالوا يعملون معي منذ  20عاما،
بهدف التعاون عىل امليض يف خطويت االوىل نحو
مرسح الطفل .فكانت مرسحية "الحطاب وملكة
الغاب" التي وجدت فيها تسلية لالوالد من دون
مضمون ذات معنى .االمر الذي ادخلني يف
مراجعة مع نفيس ،كممثل امىض  30عاما من
عمره يف عامل الفن ،حيث ال يليق يب تقديم اعامل
مشابهة لـ"الحطاب وملكة الغاب" او "سوسو
والنملة" .قررت حينها االتجاه نحو مرسحيات
هادفة توصلني اىل عقول الناس وقلوبهم،
وتعطي السمي مكانة يك يبقى موجودا.
■ ما الهدف الذي وضعته لنفسك ومرسحك
آنذاك؟

■ اخرتت املرسح الجوال لتقديم اعاملك اىل
اطفال لبنان .مباذا ميتاز هذا املرسح الذي
اختاره بعض املمثلني اللبنانيني يف ستينات
القرن املايض؟
□ انا واحد منهم .خضت يف بدايايت تجربة
فنية مميزة من خالل املرسح الجوال مع
املمثل فيليب عقيقي والشاعر هرني زغيب
ككاتب للنص املرسحي يف مرسحية "الفرصة".
اهمية هذا النوع من املسارح هو يف الذهاب
اىل الناس يف قراهم ،نتنقل من منطقة اىل
منطقة لنش ّيد مسارح ،صغرية او كبرية ،يف
ساحات القرى او يف مدارسها .عمل ميلء
باملتعة يكسبنا محبة الناس وتقديرهم الن ال
قدرة لديهم عىل املجيء اىل بريوت لحضور
عرض مرسحي لالطفال .اهمية ما اقوم به يف
املرسح الجوال حاليا هو يف العمل فيه من
رضبة املسامر حتى االخراج.

□ هديف منذ البداية حتى اليوم زرع
الخري يف قلوب االطفال ،وتقديم اشياء
لهم تجعلهم يلتفتون نحو امور مهمة
تهم كل مواطن لبناين ،كالبيئة مثال ،التي
اعددت ثالث مرسحيات عنها .كان اولها،
مرسحية "البيئة مستقبل اوالدنا" التي
كرمت عليها يف القرص الجمهوري من
السيدة االوىل انذاك ،اندريه لحود ،حيث
رأت فيها افضل وسيلة للتوعية مقارنة
بامللصقات االعالنية او املناشري التي توزع
عىل الناس يف هذا الخصوص .سارسد هنا
ما حصل معي يف البدايات ،يف اثناء بحثي
عن املرسح الهادف الذي اريده للطفل.
كنت يف زيارة احدى املدارس للسؤال عن
التالمذة ،رغبة مني يف لقاء مبارش معهم
من باب معرفة ارائهم يف مرسح الطفل
وما يحبون مشاهدته عىل خشبته ،فعلمت
انهم يف تدريبات عىل مرسحية "ايام فخر
الدين" التي قدمها االخوان رحباين يف
ستينات القرن املايض .دفعني هذا االمر اىل
السؤال ،اي مرسح ساقدم الطفال اختاروا
مرسحية "ايام فخر الدين" لتمثيلها يف
املدرسة .يف تلك اللحظة قررت االتجاه نحو
قضايا الطفل وحقوقه ،كحقه يف التعلم ويف
النوم عىل الرسير ال عىل الطريق ،وحقه
يف االحساس بالدفء ايام الشتاء القارس،
اضافة اىل توجيهه للحفاظ عىل البيئة
واللغة العربية التي قدمت مرسحية خاصة
فيها هي "لغتنا هويتنا" .يف مجاالت اخرى،
طرحت معاناة ذوي االحتياجات الخاصة
من ناحية حرمانهم من التساوي مع
رفاقهم يف التنقل عىل ارصفة خاصة بهم،
او عرب مصاعد مخصصة لهم ،فكان تركيزي
يف اعاميل املرسحية عىل االهامل الذي يعاين
منه االطفال يف لبنان.

■ اي اعامر يستقبلها مرسحك؟
□ مرسحي مخصص الطفال ترتاوح اعامرهم
بني  3سنوات و 12سنة.

■ مرسحك هذا موجه اىل االهل ايضا؟
□ طبعا ،هو ليس للصغار فقط ،بل للكبار
ايضا .لالهل ومدراء املدارس ،للمعلمني
واملعلامت ،فالكل معني به .علام انني اتلقى
مالحظات من بعض املعلامت عىل تفاصيل يف
نصويص املرسحية لتنبيهي اىل اخطاء معينة
ذكرتها يف العمل.

■ ما الذي انجذب اليه االطفال يف مرسحك،
وماذا احبوا فيه؟
□ جذبتهم القصة والفولكلور اللبناين ورقص
الدبكة .هذا ما ملسته من اوالدي الذين كنت
اصطحبهم معي اىل الربوفات ،حرصا مني عىل
معرفة انطباعاتهم العفوية او ردود فعلهم
عىل مرسحية جديدة اقدمها .هل سيحبها

■ اىل اي مناطق وصل مرسحك الجوال؟
□ اىل كل املناطق اللبنانية من دون استثناء.
يف الجنوب مثال ،اقدم عميل عىل مرسح كبري
يف صيدا ،فيقصده ابناء النبطية وصور وجزين
وقرى رشق صيدا والدامور .يف الشامل مثال،
اقدم مرسحيايت يف طرابلس التي يقصدها كل
اطفال الشامل من عكار وشكا واقىص الشامل
ايضا .يف زحلة لوحدها يجتمع  2000تلميذ من
املناطق املجاورة لها يف كل مرسحية اقدمها.
■ كم يبلغ عدد جمهورك؟
□ نحو  40الف تلميذ .يف كل عرض مرسحي ال
يقل عدد الحضور عن  500تلميذ.

االطفال ام ال؟ حيث كنت اعدل يف النص اذا
شعرت بأن امللل اصاب اوالدي ،فكانوا بهذه
الخطوة ،جمهوري االول واختباري االول ايضا
لنجاح مرسحيايت.
■ ماذا اعطاك مرسح الطفل شخصيا ،ومباذا
يختلف عن غريه من الفنون التي قدمتها يف
مسريتك؟
□ سعاديت معه ال توصف .اجمل ما املكه من
مشاعر هو لقايئ باهايل القرى الطيبني ومدراء
ومديرات املدارس ،باملعلمني واملعلامت ،خصوصا
بعد تعريف اليهم عن كثب .هنا اخص بالذكر
املسؤولني يف املدارس الرسمية الذين يعانون
ويتعبون عىل تالمذتهم من اجل تثقيفهم ،عرب
تشجيعهم عىل مواكبة االعامل املرسحية متاما
كمواكبتهم دروسهم .اما عن االختالف ما بني
مرسح الطفل والفنون االخرى فالفارق كبري جدا،
الن املسؤولية فيه اكرب واكرث صعوبة من كل
النواحي ،خصوصا يف ما يتعلق بالنص املرسحي
الذي ال تتامىش بعض مفرداته مع ذهنيات ابناء
بعض القرى اللبنانية .لذا ،احرص عىل انتقاء
الكلامت ،وعىل كيفية توجيه الرسائل من خالل
هذا املرسح ،ألن املسؤولية صعبة.
■ اين تكمن صعوبة اعداد مرسح موجه اىل
الطفل؟
□ يف البدايات ،حني قررت التوجه نحو مرسح
الطفل مل اكن اعلم طريقي واىل اين ساتجه،
وماذا ينتظرين؟ عرشون عاما وانا اتعلم
وما زلت اتعلم حتى اليوم .الخطأ مع هذا
الجمهور ممنوع ،فانا اشعر معه يف خوف
دائم ،خوف من الفشل ومن العودة اىل الوراء.
النجاح يحملني مسؤولية كبرية وهذا ما يزيد
من خويف ،ان مل اقل من هلعي يف كل عمل
اسعى اىل تحضريه .صحيح ،طموحي كبري يف
هذا املجال وال ينتهي ،واشعر معه بانني مل
احقق ربع ما عيل تحقيقه ،او ما استطيع
تحقيقه يف هذا املجال .جمهوري وصل عدده
اىل نحو  40الف تلميذ ،فامذا ساقدم لهم
مستقبال؟ طرحت كل االفكار التي تعنيهم ما
عدا وجعا واحدا هو الطفل العريب اىل اين؟
انا اعيش وجعا كبريا حيال هذا الطفل الذي
يختبىء الكبار وراءه.
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■ اي عمل مرسحي تقدمه االن اىل اطفال
لبنان؟
□ مرسحيتي هذه السنة هي "حق الطفل
حقي" التي بدأت عرضها يف عاليه واملنية
وطرابلس وزحلة ،عىل ان اكمل مرسحي الجوال
هذا يف كل املناطق اللبنانية هذه السنة.
■ هل ما زالت وزارة الثقافة داعمة ملرسحك؟
□ مرسح الطفل مل يعد مدعوما من وزارة
الثقافة ،وال من وزارة السياحة .كل ما يقدم
ا ّيل االن من وزارة الثقافة كدعم لهذا املرسح،
هو مبلغ ال تتعدى قيمته مليون لرية وتصل
احيانا اىل مليون ونصف مليون لرية ،يف مقابل
تقديم مرسحية واحدة يف السنة ،علام ان هذا
املبلغ ال يكفي الجرة التنقل بالباص اىل احدى
القرى .اما الجديد لدى وزارة السياحة فهو
دعم الجمعيات ال االفراد ،يف وقت كان دعمها
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ملرسح الطفل يف السابق كبريا ويصل اىل تقديم
خمس مرسحيات يف السنة.
■ اىل ماذا يحتاج مرسح الطفل يك يرضيك
ذاتيا ويدفع الخوف عنك؟

اعماله

□ من الصعب جدا الوصول اىل هذا الرىض
الداخيل ،وال مجال لدي للتخلص من خويف
املرافق لكل نجاح احققه ،النه مرتبط بثقة
الناس يب .هذه املسؤولية الكبرية تخيفني،
خصوصا لدى سؤايل ماذا بعد؟

"الحطاب وملكة الغاب" (" ،)1999بنت السلطان واالخوة الثالثة"
(" ،)2000اخالص االمري زاد" (" ،)2001بياع االحالم" (" ،)2002البيئة
ببالدنا النا والوالدنا" (" ،)2003رس الحلم" (" ،)2004البيئة وطن
بال حدود" (" ،)2005حقوق الطفل" (" ،)2006انت قادر عالتغيري"
(" ،)2006بالدي حكاية مجد" (" ،)2007هيك الوطن احىل" (،)2008
"عرس الوطن" (" ،)2009يال نع ّمر ضيعتنا" (" ،)2010دوما مستعد
تغي" (" ،)2012حلمك ق َّرب يتحقق"
كشاف" (" ،)2011ليش املناخ َ
(" ،)2013زهق وملل شو العمل؟" (" ،)2014رسقوا القمر" (،)2015
"لغتنا هويتنا" (" ،)2016البيئة ببالدنا مستقبل اوالدنا" (" ،)2017الزم
نحلم" (" ،)2018حق الطفل حقي" (.)2019
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كتاب الشهر
رحلة تاريخية نقدية في مسيرة "سفيرتنا إلى النجوم"

فيروز… س ّر صوت أدخل الطمأنينة إلى قلوبنا
لعلها املرة االوىل يصدر كتاب يتمحور حول فريوز ،جاعال منها البطلة املطلقة" .فريوز سفرية املحبة" للباحث زياد جامل
حداد ،يحاول تتبع سرية "جارة القمر" ،متوقفا عند جوانب محددة من انتاجها الفني مع االخوين رحباين وابنها زياد
"هذه سفريتنا اىل النجوم" قالها الشاعر
العبقري سعيد عقل ،فرد عليه عبقري آخر،
هو املوسيقار محمد عبد الوهاب بانها "سفرية
النجوم الينا" .هي ايضا التي قال عنها الشاعر
الراحل انيس الحاج "بعض االصوات سفينة،
بعضها شاطئ ،بعضها منارة ،وصوت فريوز
هو السفينة والشاطئ واملنارة .هو الشعر
واملوسيقى والصوت ،و ...االكرب من الشعر،
واملوسيقى ،والصوت ،وحتى املوسيقى تغار
منه" .كيف الحديث عن فريوز وقد عجز ارباب
الشعر واملوسيقى عن تحديد هذا الصوت
املحمل بالصور واملبلل بالذكريات؟
اعامل كثرية صدرت عىل مر السنوات تحاول
فهم ظاهرة االخوين رحباين ،بدءا من املؤرخ
فواز طرابليس اىل الشاعر هرني زغيب .دراسات
وابحاث اكادميية قاربت تلك الظاهرة التي
استحالت وجدان امة كاملة وذاكرتها ومخيلتها
مثل "االخوان رحباين الحياة واملرسح" للمخرج
نبيل ابو مراد ،و"فريوز والرحابنة" لفواز
طرابليس ،و"يف املوسيقى العربية واملرسح
الغنايئ الرحباين" لنزار مروة ،و"يف رحاب
الرحابنة" لهرني زغيب .آخر االصدارات بعنوان
"الظاهرة الرحبانية مسرية ونهضة" للصحايف
هاشم قاسم.
انطالقا من ذلك ،قد ال يضيف اي اصدار
اضاءة جديدة عىل ارث الرحابنة وتركتهم .اال
ان كتاب "فريوز سفرية املحبة" ("دار املصور
العريب") للباحث االردين زياد جامل حداد ،ال
يدعي هذه املهمة وال هذه الطموحات .قالها
املؤلف يف املقدمة بأن عمله "تحلييل ملجموعة
من العوامل التي عملت مع بعضها ،فنتجت
عنها حضارة جديدة اسمها فريوز والرحابنة".
اهمية الكتاب انه يحمل نظرة مؤلف عريب ،اي
نظرة متتلك مسافة مع لبنان .الكتاب يف اختصار
هدية مفعمة بالحب والجميل لصاحبة الصوت

املالئيك التي ال تحلو قهوة الصباح من دونه.
مع ذلك ،انه اول كتاب يحمل فريوز عنوانه
االوحد ،مسقطا االخوين رحباين من الواجهة،
ولو ان صفحاته يحتلها االخوان ،عىل اعتبار
انه يستحيل فصل نتاجهام عن الصوت الذي
حمله ،وساهم يف انتشاره يف ارجاء املعمورة.
اذا ،الكتاب او لنسمه قصيدة الحب هذه يف
صوت كرب عليه الكاتب ،وادمنه حتى شكل
وجدانه… ليس دراسة ،وال بحثا شامال يقارب
املسألة الرحبانية من مختلف الزوايا بل اقتفاء
لالثر الذي تركه صوت فريوز يف وجدان املؤلف.
رصد تاريخي ونقدي يضع تحت املجهر جوانب
محددة من نتاج فريوز ومسريتها .هكذا ،قسم
الكتاب اىل مثانية فصول اضاءت عىل طفولة
فريوز ،ثم عايص ومنصور ،فزياد الرحباين
املسؤول عن الوالدة الثانية لفريوز .كام خصص
الباحث فصال عن فريوز واالخرين الذين
تعاملت معهم لحنا وكلمة ،وفصال عن فريوز
والقمر الذي كان رفيق رحلتها .كذلك ،توقف
عند فريوز والزمن ،وفريوز واملحبة كام تبدت
يف اغنياتها ويشكل هذا الفصل جوهر الكتاب.
وانهى االخري بدراسة االغنيات الدينية التي
قدمتها فريوز .وقد استند املؤلف يف عمله اىل
مقابالت صحافية اجرتها فريوز وعايص ومنصور
وزياد ،وكتب واصدارات عن االخوين رحباين.
يف املقدمة ،يعلل املؤلف اختياره قائال" :خالل
االزمة اللبنانية عام  1975حتى عام ،1990
انقسمت بريوت اىل قسمني :رشقية وغربية،
ووصل يف ذلك الوقت عدد التنظيامت
السياسية عىل الساحة اللبنانية اىل اكرث من
مئة تنظيم .عجزت هذه التنظيامت بافكارها
واشخاصها عن تحقيق وحدة بريوت .لكن
بصوت فريوز بقيت بريوت موحدة ،وكان
صوتها مثل االوكسيجني الذي يزود الرئتني
بريوت الرشقية والغربية ،فاستمرت الحياة

بشخص واحد .فريوز وحدها كانت تتنقل بني
فوهات بنادق الطرفني عىل الخط الفاصل ،وال
تجد هذه البنادق سوى االنحناء اجالال واحرتاما
لهذه السيدة العظيمة".
لكن نهاد حداد ( )1935املولودة يف كنف عائلة
متواضعة الحال يف منطقة زقاق البالط ،مل تكن
تعرف انها منذورة ليشء كبري ،ملهمة اسمى هي
تشكيل هوية ثقافية وفنية وعاطفية لبلد صغري
عىل خارطة املنطقة .يكتب شقيقها جوزف
وديع حداد عن الوضع االقتصادي للعائلة،
قائال" :مرحلة شبابنا كانت مليئة باالمل والفقر،
لكننا نشأنا عىل الكرامة وعزة النفس" .مع ذلك،
زرعت والدتهم ليزا البستاين يف انفس اوالدها
القناعة واملحبة حتى رحيلها املبكر عن  45عاما
يف سنة  .1961كانت فريوز مثرة تلك التعليامت:
شابة خجولة متواضعة محبة متفانية كرمية
بحسب اقوال شقيقها .اما صوتها ،الذي كان
يزعج جارهم املتعطش اىل النوم يف الظهرية،
فقد كان الجوهرة املخبأة التي ستنتشل العائلة
من بؤس الحال .طبعا ،ال تنفصل نشأة فريوز
عن املناخ االقتصادي واالجتامعي والسيايس
العام الذي ساد حقبة االربعينات .فقد كانت
الحرب العاملية تضع اوزارها ،مخلفة ماليني
القتىل والفقر والجوع واملرض يف اصقاع االرض،
مبا فيها املنطقة العربية .لكن قلام اهتمت
نهاد مبا يحدث خارج حافة الشباك الذي كانت
تتكئ عليه ،لتسرتق السمع اىل تلك االصوات
الطالعة من راديو الجريان :اغنيات لعاملقة
الطرب العريب مبن فيهم اسمهان ،وليىل مراد،
وفريد االطرش حفظت اغنياتهم وراحت
ترددها باتقان .مل تكن تتخيل انه بعد سنوات،
ستحتل مكانها يف نادي العاملقة هذا ،بل جل
طموحها كان ان تصبح معلمة مدرسة".
اال ان القدر كانت له كلمة اخرى .يف الـ 11من
عمرها ،كان امللحن املعروف محمد فليفل،

احد مؤسيس املعهد املوسيقي الوطني يف
لبنان ،يبحث عن مواهب صوتية جميلة بهدف
تأسيس فرقة كورال لربنامج يتم اعداده ملناسبة
رسمية .يف اثناء زيارته مدرسة فريوز عام ،1946
سيقع عىل االكتشاف االروع .انضمت فريوز
اىل فرقته من دون علم والدها وبتواطؤ مع
اخيها جوزف .عىل مدى اربع سنوات ،تعلمت
اصول الغناء يف املعهد ،كام التجويد القرآين .ويف
االذاعة اللبنانية ،سيكون امللحن حليم الرومي
مكتشفها الثاين الذي طلب منها تغيري اسمها
ليصبح فريوز ومينحها اغنياتها االوىل مثل "تركت
قلبي وطاوعت حبك" (تتضارب املعلومات يف
شأن صاحب الكلامت ،فهناك مراجع تحيل
اىل ميخائيل عودة واخرى اىل ميشال عوض
ـ  .)1959استمر الرومي يف تقديم االغنيات
لفريوز اىل ان اوكل مهمة توجيهها اىل عايص
الرحباين عام  .1950ستكون اغنية "عتاب"
(الحانه وكلامته ـ  )1952البطاقة الحقيقية
للدخول اىل عامل الشهرة ،لتبدأ االسطورة كتابة
حكايتها تحت توقيع "االخوين رحباين".
باقي القصة نعرفها كلنا ،دمشق ،بعلبك ،باريس،
الشهرة ...اعتلت فريوز خشبات العامل من رشقه
اىل غربه ،غنت الوطن ،وعنارص الطبيعة،
والحب ،والفقدان ،واالنتامء ،والهجران ،والفرح،
واملدن...
يفرد املؤلف هنا مساحة مفصلة عن عالقتها
بالقمر الذي استحال يف اغنياتها "كائنا حيا،
وصديقا وفيا ،هو الذي يرصد ايامنا كام قال
جربان (وسع البدر وللبدر عيون ترصد االيام)،
وشاهدا صامتا عىل عرثات املحبني" .حتى
وصفت فريوز بـ"جارة القمر" ،هي التي تربطها
عالقة قدمية بالقمر وغنت له "يا قمر انا واياك
صحبة من صغرنا ...حبينا قمرنا وعشنا انا واياك
يا قمر".
اال ان لـ"فريوز واملحبة" القسط االكرب من
املساحة يف الكتاب .يف هذا الفصل الذي اعطى
االصدار عنوانه ،يتوقف املؤلف عند انواع الحب
الذي غنته فريوز .بعد استعراض اقوال الفالسفة
والشعراء الكبار يف الحب ،يتوقف عند فريوز
التي بنت حاجزا رصينا بني الحب االفالطوين
وذاك الشهواين ،اذ "ال توجد كلمة او حتى حرف
يف كل اغاين فريوز يشري اىل الشهوة ،واملسحة
الروحية يف كلامت اغانيها تقتل تلك الشهوة،

غالف الكتاب.

ليس دراسة عن املسألة
الرحبانية بل اقتفاء اثر
صوت فيروز
ال كلمة في كل اغنيات
فيروز تنطوي على
الشهوة ،واملسحة
الروحية تقتل تلك الشهوة

وتحيي الشعور النبيل عند املرء ،فغنت الحب
الطاهر ،الرقيق ،النقي والشفاف" .وان تطرقت
اىل الحب الحيس ،فانها تفعل ذلك مواربة بنوع
من البوح الخفر والغمز غري املبارش مثل اغنية
"يا ريت" (كلامت والحان االخوين رحباين ـ
 )1963التي تقول فيها:
يا ريت انت و انا بالبيت
يش بيت ابعد بيت
ممحي ورا حدود العتم والريح
والتلج نازل بالدنيي تجريح

يضيع طريقك ما تعود تفل وتضل حدي تضل
ويزهر ويدبل الف موسم فل
وتضل حدي تضل حدي تضل
وما يضل بالقنديل نقطة زيت.
هذه الدعوة اىل الحب الجسدي والبوح
باختالجات حسية ،قدمتها ضمن انبل
وارقى صيغة ،بكلامت ملئها التورية واملجاز.
غنت فريوز الحب من زوايا كثرية ،واماكن
مختلفة ،كأننا بصوتها اخترصت كل تجاربنا
الفردية مع هذا االحساس .ورغم ما قيل عن
عالقتها املتوترة بزوجها عايص ،وحالة الجفاء
والهجران التي سادت يف السنوات االخرية
من حياة عايص ،اال ان الباحث يؤكد عىل ان
الحب الحقيقي جمع االثنني حتى النهاية.
اذ يستشهد مبا قاله املرسحي والشاعر
الراحل عصام محفوظ الذي كان وثيق الصلة
بالثنايئ وشاهدا عىل التمزق الذي اعرتى
العالقة .وقد اورد يف كتابه "ماذا يبقى منهم
للتاريخ" بأن ما حصل مع االثنني يشبه مأساة
املرسحية االغريقية "بيغامليون" عن "عالقة
الفنان املبدع بنموذجه الفني الذي ابدعه.
هذه االسطورة تتحدث عن ملك نحت متثاال
المرأة جميلة ،وعشق هذا التمثال ،فطلب
من اآللهة ان تبث فيه الحياة ،واستجابت
اآللهة ،وتزوج امللك متثاله".
بالنسبة اىل محفوظ ،بدأت فريوز تتمرد عىل
"خالقها" الفني ،ما احدث هذا التوتر والقطيعة
يف العالقة ،لكن ذلك ـ لحسن الحظ ـ حصل
متأخرا بعدما كان االرث الرحباين الفني قد
اكتمل ،واالسطورة اسرتاحت يف مقعدها الوثري
يف التاريخ .طبعا ،كان لهذه العالقة املتوترة
اثر بالغ عىل االبن البكر ،زياد الرحباين ،الذي
ستولد فريوز مرة جديدة عىل يديه.
مع ذلك ،كتاب "فريوز سفرية املحبة" يبقى
بادرة عرفان بفضل هذا الصوت الذي لون
صباحاتنا ومساءاتنا ،وادخل الطامنينة اىل
قلوبنا .فريوز التي اخترصت لبنان بصوتها،
فقال عنها الكاتب الفرنيس املتخصص يف سري
العظامء ورجال التاريخ بانها "شديدة الرقة،
وغامضة ،وصلبة ،ولذيذة ملن حظي بثقتها،
تتعامل مع شهرتها باستخفاف ،وترفض اي
تعامل سيايس او تجاري فيها .فريوز هي لبنان،
وجغرافيته ،وحكايته…".
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ثقافة
دنيز مشنتف

مهى الشلبي :محترفات صور
إلحياء الحرف امله ّددة باإلندثار

وجهت رئيسة الجمعية الدولية لحامية صور
الدكتورة مهى الخليل الشلبي الشهر املايض
دعوة اىل وسائل اعالمية لزيارة محرتفات صور
واالطالع عىل انجاز حضاري حققته اخريا
يعيدنا اىل تاريخ الفينيقيني واىل عادات اهل
صور القدمية.
يف يوم امتاز بالعودة اىل التاريخ القديم ،عرضت
الشلبي اهدافها من انشاء محرتفات صور ،او
القرية الحرفية .فكانت جولة عىل املحرتفات
التي تش َكل هذه القرية الفريدة ،رغبة منها يف
تشجيع الشباب والنساء عىل العودة اىل الجذور
والتشبث باالرض.
حاورت "االمن العام " الدكتورة الشلبي حول
الغاية من انجازها ،فقالت" :محرتفات صور ،او
القرية الحرفية ،جزء من حلم كبري عشته منذ
عام  ،1984تحديدا بعد االعرتاف بالجمعية
الدولية للحفاظ عىل صور من منظمة
االونيسكو عام  1980والتي اصبحت رشيكة
توجت صور
لها يف كل مشاريعها .عام َ 1985
كاول مدينة كانت عرب تاريخها رمزا للسالم يف

مؤمتر دويل عقد يف املغرب ،وضم حواىل الفي
مندوب من كل دول العامل .ما كان ملفتا يف
هذا املؤمتر وجود وفد رويس ضخم مواكبا
لطرح مدينة كييف لهذا اللقب ،االمر الذي
دفعني اىل القيام بحملة صحافية كبرية لالضاءة
عىل تاريخ صور املغفل عن بعض الدول .متكنا
بذلك من كسب القرار الدويل باالجامع باعتبار
صور اول مدينة يف العامل للحرف وكرمز للسالم.
وما هو معروف فان اول دميوقراطية يف التاريخ
انطلقت من صور ايام امللك حريام ،حيث تم
انتخابه مبارشة من الشعب .اما الغاية من
انشاء هذه القرية الحرفية ،فاالسباب عدة .اوال
الح َرف الرتاثية املهددة باالندثار ،ثانيا
احياء ِ
تأمني فرص عمل للشباب وللنساء خصوصا
وذوي االحتياجات الخاصة ،ثالثا تحفيز االبداع
واالنتاج الفني عند النشء الجديد لخلق
جيل جديد من الحرفيني ،رابعا ضامن التنمية
املستدامة ،خامسا تأمني التفاعل االجتامعي
لتصبح القرية الحرفية مركزا ثقافيا واقتصاديا،
سادسا تنمية السياحة الثقافية البيئية يف

مهى الخليل الشلبي مع النائبة بهية الحريري تجوالن يف املحرتفات.

الجنوب ،سابعا تأمني ترصيف االنتاج الحريف
محليا ودوليا".
■ ما هي الح َرف املهددة باالندثار والتي
اعادت محرتفات صور احياءها اخريا؟
□ هناك محرتف للزجاج املنفوخ التقليدي
الذي يعود تاريخه اىل زمن الفينيقيني علام
ان هذه الحرفة انطلقت من شاطىء صور،
محرتف لصناعة الفخار واخر للرسم عىل الزجاج
والطباعة عىل القامش والخياطة .يف املستقبل
القريب سنعيد احياء الصباغ االرجواين الذي
اشتهرت به صور يف تاريخها القديم.
■ متتاز محرتفات صور بفن معامري خاص ،من
اي طراز مستوحى؟
□ من طراز العامرة الفينيقية ،وقد شيدت
محرتفات صور مبواد وطنية محلية باستعامل
مواد اولية من صور ،من اشياء طبيعية ،كالحجر
والخشب والطني والقش املمزوج مع الطني
للجدران املل َبسة بالحجارة .فلم استورد حجرا
واحدا من خارج صور .اما امليزة يف هذا الفن
املعامري والتي ال يرى بالعني املجردة ،فهو يف
اعتامد العامرة البيئية التي بواسطتها نستطيع
تخزين مياه الشتاء عىل سطوح املباين ،علام
ان جدران القرية الحرفية شيدت بطريقة
تحفظ هذه املياه لتترسب منها اىل مستودع
كبري لتكريرها ،والعادتها مجددا اىل الخزانات
املوجودة عىل سطوح املباين لتصبح مياه شفة.
اضافة اىل تدوير املياه املبتذلة واعتامد نظام
الطاقة الشمسية يف كل مباين محرتفات صور.
■ من شاركك يف هذا االنجاز؟
□ عمل فردي مل يشاركني فيه احد .هذه البساتني
التي تلف محرتفات صور كانت ارضا صخرية
ح َولها والدي النائب الراحل كاظم الخليل اىل
بساتني ليمون وحمضيات ليهديني اياها ،فحققت
حلمي بانشاء قرية حرفية وسط هذه البساتني
عىل ارض تبلغ مساحتها  7200مرت مربع.
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تحقيق
املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

املديرة التنفيذية لـ"ريستارت" لتأهيل ضحايا العنف:
نتكامل واألمن العام في تعزيز حقوق اإلنسان

نهج اعتامد اعىل املعايري الدولية لحقوق االنسان الذي تطبقه املديرية العامة لالمن
العام يف كل مجاالت عملها ،مل يتوقف عند حدود اطالقها مدونة قواعد سلوك
العسكريني الخاصة بها ،وتشييدها نظارة منوذجية ،وسواها من االنجازات ،بل تطور
ليثمر رشاكة متكاملة مع مركز "ريستارت" لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
نظمت املديرية العامة لالمن العام بالتعاون
مع مركز "ريستارت" ( )Restartلتأهيل ضحايا
العنف والتعذيب ،يف  3آذار و 4و 5منه،
باالشرتاك مع الجيش اللبناين واملديرية العامة
لقوى االمن الداخيل ،دورة تدريبية حول
املقابالت التحقيقية يف اطار القضايا الجنائية.
"االمن العام" قصدت القاعة التي تنجز فيها
الدورة ،وشاركت يف جانب منها ،والتقت املديرة
التنفيذية ملركز "ريستارت" لتأهيل ضحايا العنف
والتعذيب نائبة رئيس اللجنة الدولية للوقاية من
التعذيب التابعة لالمم املتحدة سوزان جبور.
■ كيف تعرفيننا باملركز؟
□ يشكل مركزنا الذي انىشء عام  1996منظمة
غري حكومية تنشط يف مجال اعادة تأهيل ضحايا
العنف املنظم والتعذيب ،والسعي اىل الحد
والوقاية من جميع اشكال مامرسات التعذيب
والعنف .املركز عضو يف املجلس العاملي لتأهيل
ضحايا التعذيب يف كوبنهاغن عاصمة الدامنارك
منذ العام  .2003تتمحور رؤيته حول نهج
حقوق االنسان عموما ،وحول مفهوم صون
كرامة وسالمة االفراد الذين يكونون ضحايا
العنف والتعذيب خصوصا .يستفيد من خدماته
سنويا ما يقارب  3االف شخص من نساء ،اطفال،
رجال ،سجناء ،الجئني ،ضحايا من الحروب،
اطفال متأثرين او تم ارشاكهم يف النزاعات
املسلحة ،اطفال ذوي احتياجات خاصة ،وغريهم
من املعرضني للصدمات من جراء الحروب او
النزاعات وسواها.
■ ما هي االطر العمالنية التي يعتمدها املركز
لتحقيق تلك االهداف؟
□ ينشط مركزنا محليا ودوليا عىل نشاطات

عمالنية عدة ،تهدف يف مجملها اىل تحقيق
اربعة برامج اساسية ،ميكن تلخيصها كااليت:
اوال :برنامج التأهيل النفيس  -الصحي -
االجتامعي لضحايا التعذيب .يتم تطبيقه يف
املركز من فريق متعدد االختصاصات .يتضمن
مجموعة من الخدمات التي تقدم للضحايا،
وهي:
• الخدمات الطبية :للعالج والحد من االعراض.
• خدمات التأهيل :العادة بناء حياة الضحايا
بنوعية افضل وتطوير املرونة يف االداء والتأقلم.
• خدمات التدخل النفيس :لتحسني نوعية
رفاهية الضحايا وتعزيز قدراتهم عىل الصمود
وعىل ايجاد معنى لحياتهم.
• خدمات التمكني :لتطوير املشاركة االجتامعية
للضحايا واعادة ادماجهم اجتامعيا بشكل آمن
من دون اي متييز.
• خدمات الدعم القانوين :عرب تعزيز الوصول
اىل العدالة ،والدعوة اىل توثيق حاالت التعذيب،
والرتويج لحقوق الضحايا ،وسواها.
تجدر االشارة اىل ان هذا الربنامج يطاول ،عىل
سبيل املثال ال الحرص ،السجناء ،سجناء سابقني،
الجئني ،وغريهم ممن عانوا او يعانون من حاالت
عنف او تعذيب.
ثانيا :برنامج بناء قدرات اشخاص انفاذ القانون
يف مجاالت القوانني الدولية واملحلية ذات الصلة
بضحايا العنف والتعذيب وسائر املحرومني من
حريتهم ،وهو برنامج يستهدف اشخاص انفاذ
القانون عرب دورات تدريبية ومحارضات وبرامج
عمل تطاول الضباط والعنارص االمنيني ،القضاة،
املحامني ،االطباء الرشعيني ،وسواهم.
ثالثا :برنامج الرتويج واملنارصة ويرمي اىل تحقيق
االهداف التالية:
 -1العمل عىل الرتويج للقوانني الدولية واملحلية

املتعلقة مبكافحة العنف والتعذيب ،عرب كل
الوسائل االعالمية ووسائل التواصل االجتامعي
املتاحة امامنا.
 -2التواصل مع اشخاص السلطتني الترشيعية
والتنفيذية ،اي الوزراء والنواب تحديدا ،للسعي
باالشرتاك معهم نحو اعداد مشاريع قوانني
واقرتاحات قوانني من شأنها تعزيز مكافحة
ظاهريت العنف والتعذيب ،واقرارها وفقا لالصول
القانونية يك تصبح قوانني واجبة التطبيق.
 -3السعي بكل الوسائل نحو خلق ذهنية
مجتمعية ،السيام ضمن السلطات واالجهزة
املعنية بانفاذ القانون ،مناهضة تلقائيا لكل
حاالت التعذيب والعنف.
 -4برنامج االبحاث والدراسات وتبادل الخربات.
يف هذا الصدد نشري اىل اننا خلقنا نوعا من
الرشاكة الدامئة مع العديد من الجامعات
اللبنانية واالجنبية املنترشة يف دول عدة ،للتعاون
يف انجاز االبحاث والدراسات وتبادل الخربات،
بهدف توحيد الجهود امال يف تحقيق اهداف
مناهضة التعذيب والعنف بشكل اشمل عامليا.
ما تجدر االشارة اليه اننا نتعاون مع كل
املؤسسات الرسمية والخاصة وهيئات املجتمع
املدين ،املحلية والدولية ،الجل تحقيق تلك
االهداف االنسانية السامية.
■ هل يف امكان اي شخص يتعرض الي حالة
عنف او تعذيب ،ان يتواصل معكم لتقديم
املساعدة له؟
□ بالطبع .هذا االمر يدخل يف صلب مهامتنا
واهتامماتنا .مبجرد علمنا باية حالة تعذيب او
عنف تطاول اي شخص كان ،نتواصل فورا مع
الجهات القضائية واالمنية صاحبة الصالحية
للتدخل لوقف هذه الحالة الشاذة والالنسانية
والالقانونية بطبيعة الحال .ثم نقوم بكل
ما يلزم تجاه الضحية من النواحي الصحية
والنفسية والتأهيلية والقانونية التي سبق
وارشنا اليها .يف هذا االطار نحن نضع ارقام
هواتف مقرينا املوجودين يف بريوت وطرابلس،

املديرة التنفيذية ملركز "ريستارت" لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب سوزان جبور.

وهي (  01-380587 - 01-385358يف بريوت)
و( 06-411451 - 06-410577يف طرابلس )،
اضافة اىل الخط الساخن  ،76-708083املوضوع
يف ترصف اي شخص يريد ابالغنا عن اي حالة
عنف او تعذيب تحصل يك نتدخل ،كام يف
ترصف اي مؤسسة رسمية او خاصة ترغب يف
ان نتعاون ونتشارك يف العمل عىل الحد من
مامرسات التعذيب والعنف التي تخالف كل
القوانني املحلية والدولية.
■ ماذا بالنسبة اىل التعاون بني مركز "ريستارت"
واملديرية العامة لالمن العام؟
□ نتعاون منذ سنوات عدة مع املديرية العامة
لالمن العام .يف البداية كان التعاون يقترص عىل
مشاركة املديرية ،كام سائر السلطات واملؤسسات
الرسمية االمنية واملدنية التي نوجه اليها الدعوات
لحضور مؤمتراتنا او محارضاتنا او دوراتنا التدريبية،
يف مختلف نشاطاتنا الهادفة اىل تعزيز حقوق
االنسان عموما .مع استحداث املديرية منذ ما
يقارب الثالث سنوات دائرة خاصة تعنى بحقوق
االنسان ،هي دائرة حقوق االنسان واملنظامت
والهجرة ،بدأ التعاون بيننا يتوسع تدريجا ليشمل
كل مجاالت نشاطاتنا التي تدخل ضمن مهامت
االمن العام وصالحياته ،من دون اي استثناء.
بالتايل انتقلنا من مرحلة التعاون املحدود اىل

اللواء ابراهيم وضع قدرات
االمن العام في خدمة قضايا
حقوق االنسان
مرحلة التكامل يف تحقيق اهداف مشرتكة تصب
كلها يف مصلحة تعزيز حقوق االنسان .وهي
بطبيعة الحال قضايا تتبناها وتعمل الجلها معظم
هيئات املجتمع املدين وجمعياته يف داخل لبنان
وخارجه .هذا التكامل مل يكن ليحصل بهذا الزخم
وبهذه الشمولية لوال نهج اعطاء االولوية لكل
قضايا حقوق االنسان الذي ارساه املدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ضمن املديرية،
كام عىل مساحة الوطن عرب امللفات االنسانية
التي ساهم يف حلها .فكام اكد لنا ،ويؤكد دامئا يف
االعالم ،ان كل قدرات املديرية العامة لالمن العام
وطاقاتها هي يف خدمة كل القضايا االنسانية
وقضايا حقوق االنسان ،وهذا ما نتلمسه من
خالل تعاطينا مع كل ضباط املديرية وعنارصها.
■ ماذا بالنسبة اىل تفاصيل الدورة التي تجرى
حاليا؟

□ هذه الدورة التي يشارك فيها  30ضابطا
من كل من الجيش اللبناين واملديرية العامة
لالمن العام واملديرية العامة لقوى االمن
الداخيل ،نجريها بالتعاون مع اكادمييا الرشطة
يف بريطانيا واملؤسسة الرنوجية الوطنية
لحقوق االنسان يف الرنوج ،وهي تتمحور حول
املقابالت التحقيقية يف اطار القضايا الجنائية.
تهدف الدورة اىل تدريب الضباط عىل احدى
احدث املنهجيات العلمية املعتمدة عامليا
يف كيفية اجراء التحقيقات االولية ،من دون
استخدام العنف او القوة او اي وسيلة من
وسائل الضغط الجسدي او النفيس ،ومبا يتيح
للمحققني الوصول اىل اعىل قدر ممكن من
االعرتافات الصادقة من الشخص املوقوف .هذه
املنهجية طبقت الول مرة يف العامل يف بريطانيا
عام  ،1999وقد اثبتت نجاحها ما جعلها تعتمد
يف العديد من دول العامل املتطورة .ما تجدر
االشارة اليه اننا من بني كل  90ضابطا يتدربون،
مبعدل  30ضابطا يف كل دورة ،نختار  15منهم،
ممن تبني عالماتهم انهم يتمتعون بكفايات
متميزة ،يك يخضعوا لدورات تدريبية اضافية
تتيح لهم ان يصبحوا مدربني لتلك املنهجية يف
املؤسسات االمنية التي ينتمون اليها.
■ ماذا تتضمن برامج التدريب؟
□ تتناول برامج التدريب التي ينجزها مدربان
يتمتعان بخربة تتجاوز العرشين عاما يف مجال
التحقيقات ،احدهام من الجنسية الربيطانية
والثاين من الجنسية الرنوجية ،الكثري من
املواضيع االمنية والقانونية التخصصية .من ابرز
العناوين العريضة التي ميكن االشارة اليها ،نذكر
عىل سبيل املثال ال الحرص :التخطيط والتحضري
لبدء التحقيق ،التقديم وبناء عالقة ودية ،الرسد
الحر االول ،التوضيح واالفصاح ،اختتام املقابلة،
تقييم املقابلة.
■ هل من دورات اخرى ستجرى يف وقت
قريب؟
□ بالتأكيد .بالتعاون مع الجيش اللبناين واملديرية
العامة لالمن العام واملديرية العامة لقوى االمن
الداخيل .اضافة اىل الدورات التي اجريت يف
اذار املايض ،ستجرى دورات خالل ايار وحزيران
املقبلني ،واخرى تحدد تواريخها الحقا.
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تربية
دنيز مشنتف

لماذا وما أسباب هذا التخ ّلي؟

مستقيلون من أدوارهم والمبالون تجاه أوالدهم

مع التطور التكنولوجي الذي استحوذ عىل عقول االوالد ،تحولت الصفوف الدراسية
اىل مكان للنوم .واقع شهدته بعض املدارس يف لبنان اخريا ،االمر الذي استدعى
البحث عن اسباب هذه املسألة الالمألوفة يف لبنان ويف كل دول العامل .تبني ان
هناك استقالة فعلية وراء المباالة بعض االهل تجاه امور اوالدهم االساسية
حدد املعنيون بالشأن الرتبوي واالختصاصيون
يف علم النفس اسباب تراجع هيبة االهل،
وعدم مهابة اوالدهم لهم يف سن مبكرة .هذه
االسباب عدة متشابهة عند الجميع تقريبا،
خصوصا وان التطور بدَل الوجه االجتامعي

للناس فيام النظام التعليمي يف لبنان ما زال
متخلفا .ورغم االعرتاف بذكاء اطفال اليوم،
هناك خوف من املستقبل معهم ،الن الوضع
بات يتطلب اعجوبة.
يف حوار مع "االمن العام" حول معرفة اسباب

استقالة االهل غري املربرة من مسؤوليتهم
تجاه ابنائهم ،تحدث اربعة مسؤولني
تربويني ،من مدرسة مون السال االختصايص
يف العلوم الرتبوية الربوفسور جورج غنيمة،
واالختصاصية يف علم النفس العيادي ويف
املقاربات املسلكية واالدراكية لالمراض
العقلية جيزيل غالب ،ومن كلية خالد بن
الوليد الحر التابعة لجمعية املقاصد الخريية
االسالمية تحدثت املد ّرسة منى الخطيب
واملرشدة النفسية جيهان طبارة.

غنيمة :األم املالزمة
للبيت قيمة فقدناها
■ مثة وقائع تشري اىل وصول التالمذة اىل
مدارسهم متعبني ويف حاجة اىل النوم ،من
موقعك كمسؤول عن حلقة تعليمية يف
مدرسة تضم  555تلميذا ،ما تعليقك عىل
هذا الواقع الجديد واسبابه؟
□ االحظ هذا االمر يف اثناء زيارايت اىل
الصفوف لتفقد سري العملية الرتبوية،
ان كان يف خصوص التالمذة او املعلمني
واملعلامت .ما يلفت نظري يف هذا املجال،
هو احمرار العيون عند البعض منهم،
فيام التعب باد عىل وجوه التالمذة وعىل
طريقة جلوسهم يف الصف ،يستمعون
اىل املعلمة لكنهم شاردو الذهن وكأنهم
يف مكان اخر .رغم هذا الوضع امللفت
ال نستطيع تحديد نسبة هؤالء التالمذة،
ان كانت كبرية ام صغرية ،والسبب عدم
قيامنا باحصاء حول هذا املوضوع .هذا
الواقع الجديد مل اكتشفه فقط خالل
تفقدي التالمذة يف صفوفهم ،بل من خالل
مالحظات وجهت ايل من معلامت طالنب
بالتوجه اىل الصفوف ملراقبة االوضاع التي
تدل عىل سهر البعض منهم.

■ كيف تعالجون هذه املشكلة؟
□ لدينا توجيهات عامة نعلنها يف مطلع
كل سنة دراسية نقول فيها للتالمذة،
هناك حدود لكل يشء يف الحياة وعليكم
ان تضعوها بانفسكم .لكنني يف املقابل ال
استطيع منع التلميذ من حب االكتشاف
واالنفتاح عىل االخر ،باستعامل "االيباد" ،او
الهاتف الخليوي ،او حضور االفالم بواسطة
االنرتنت للتعرف عىل هذا العامل .فمن حق
التلميذ ان يكتشف ،لكن بوضع حدود
لهذه االشياء يف حياته النها ليست الحياة
كلها ،كام هو يعتقد .توجيهاتنا هذه ال
تقترص عىل التالمذة فقط ،بل تشمل االهل
ايضا بهدف التيقن من كل املسائل التي
يعيشها اوالدهم.

■ اال ترى ان مثة استقالة لدى االهل من
ادوارهم من ناحية المباالتهم تجاه تأمني
حاجات اوالدهم االساسية ،كالنوم ليال
مثال؟
□ هناك استقالة لكن ال تصل نسبتها اىل
مئة يف املئة .البعض منهم مستقيل بطريقة

البعض من االهل مستقيل
لكن بطريقة غير متعمدة

االختصايص يف العلوم الرتبوية الربوفسور
جورج غنيمة.

غري متعمدة او مقصودة ،الن ظروف الحياة
عند االهل قد تغريت .فاالم يف السابق كانت
مالزمة للبيت ليال ونهارا ،ومرافقة دامئة
للعائلة يف كل امورها ،الصغرية والكبرية.

لكن عندما دخلت ميدان العمل كالرجل عىل انجاز الدروس اليومية الوالدها .هذه
متاما ،حيث يغادر االب واالم صباحا معا القيم ال تخترصها اال االم يف البيت.
ويعودان مساء معا ايضا ،الن دوام العمل
هو نفسه عند االثنني ،مل يعد لديها وقت ■ ال تعاين الدول الغربية من تدهور تربوي،
الوالدها بعد عمل مضن طوال النهار .االم علام ان االب واالم يعمالن معا وقد دخلت
يف السابق ،قبل دخولها ميدان العمل كانت املرأة يف تلك املجتمعات ميدان العمل منذ
تقوم باشياء عظيمة فقدناها اليوم ،خصوصا سنوات طويلة ،ما تفسريك لهذه املفارقة؟
القيم التي كانت تحملها معها ،كاملثابرة □ الن النظام الرتبوي يف الغرب مختلف

عن النظام التعليمي املتبع لدينا ،فال وجود
للمفكرة املليئة باالنجازات اليومية .كل ما
يفعله التالمذة يف تلك الدول هو مراجعة
بسيطة ملا تعلموه يف املدرسة ،الن النظام
التعليمي املعتمد لديهم يتامىش مع سوق
العرص الجديد ،والفارق بيننا وبني تلك
املجتمعات هو يف تطور الحياة االجتامعية يف
لبنان فيام النظام التعليمي ما زال متخلفا.

غالب :الجيل الجديد
مصدوم من مجتمعه

حيث تثار مشكالت االهل امام االوالد،
االمر الذي يؤثر عىل تحصيلهم العلمي.
يف الواقع ،ما مييز اطفال اليوم هو القلق،
فبدال من ان يهتموا بانفسهم ويحبونها
باتوا قلقني عىل انفسهم ومصريهم من
نزاعات اهلهم ،خصوصا يف حاالت الطالق
التي ازدادت كثريا يف السنوات االخرية.
هذا الوضع املستجد جعلني اضع عنوانا
لهذه السنة قالته فريوز يف احدى اغنياتها،
"بحرب الكبار شو ذنب الطفولة" ،فالظلم
بات اكرب واالطفال يدفعون الثمن.

■ كمعالجة نفسية ،ما تحليلك للواقع
الجديد الذي بدأت تشهده بعض املدارس
يف لبنان ،وهو تحويل التالمذة صفوفهم
الدراسية اىل مكان للنوم .ما اسباب
المباالة االهل؟
□ االسباب عدة منها ،عدم رغبة االهل يف
تسخري كل وقتهم الوالدهم كام تتطلبه
الرتبية الواعية من تفرغ  24ساعة عىل
 .24عذر املرأة العاملة ان ال وقت لديها
للسهر عىل حاجات اطفالها ال تربير له،
فالنوعية ،يف نظر علم النفس اهم بكثري
من العددية .يكفي ان تخصص نصف
ساعة من وقتها لنوم طفلها من اجل ■ ما دورك يف ايجاد حلول لهذه املشكالت؟
السهر عىل حاجاته العاطفية كتعويض □ دوري توجيهي ،ال عالجي .من غري
عن غيابها طوال النهار بسبب ارتباطاتها املسموح القيام بعالج نفيس يف املدارس.
املهنية والشخصية .نعرف ان الرتبية لذا ،اتوىل التوجيه نحو الحقائق ،بالتفرغ
ليست امرا سهال .فهي تتطلب تفرغا كامال كليا للتالمذة الذين يعانون من مشكالت
وهذا مل يعد متوافرا يف هذه االيام .اضافة يغلب عليها الطابع العائيل ،باالستامع
اىل ما ذكرت ،هناك استسهال لدى االهل اليهم وباعطائهم شعورا بانني وجدت يف
يف تعاملهم مع اوالدهم ،خصوصا مع من املدرسة من اجلهم ،فريتاحون اىل االمر من
وصلوا اىل املرحلة الثانوية ،اي بلوغهم سن الجلسة االوىل التي تكون ،عادة ،مدخال
املراهقة حيث يفضلون اعطاءهم الحرية الخراج ضغوطهم الداخلية بالتعبري بكاء
يف الترصف ويف اختيار املناسب لهم ،من دون ذكر تفاصيل .يف الجلسات التالية
فيسهرون اىل ما بعد منتصف الليل ،واحيانا يبدأون البوح بكل ما يؤملهم يف عالقتهم
حتى الرابعة فجرا بسبب متابعتهم مباراة باهلهم ،كالتعنيف اللفظي من االب الذي
رياضية تبثها محطات عاملية ال تنتهي يشكل اهانة كبرية لالطفال وللمراهقني
حسب التوقيت املحيل قبل هذا الوقت .معا .توجيهي يهدف اىل تقوية شخصياتهم،
من االسباب االخرى ،التفكك العائيل ،بالدفاع عن انفسهم واملواجهة من دون

نحن في وضع يتطلب
اعجوبة

االختصاصية يف علم النفس العيادي ويف
املقاربات املسلكية واالدراكية لالمراض العقلية
جيزيل غالب.

خوف .يف الواقع ،ما اقوم به ،اي االستامع
فقط من دون امتالك القدرة عىل فعل اي
يشء عميل لهؤالء التالمذة ،مبعنى ،االقدام
عىل ايجاد حلول ملشكالتهم ،الن ال سلطة
لدي تخولني القيام بهذا الدور دفعني
اىل كتابة ورقة علقتها يف املكتبة الخاصة
باملراحل الثانوية ،متنيت فيها تشكيل
جامعة مؤلفة من كاهن ومرشدة نفسية
وبعض املهتمني مبضمون هذه املهامت
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تعطينا الحق يف الدخول اىل البيوت
لجمع افراد العائلة بهدف خلق حوار يف ما
بينهم ،عىل ان يتحدث كل واحد منهم عام
يؤمله من االخر وعن االذى الذي سببه له.
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هذه الحال فقط نتصل باالهل لالجتامع
بهم يف املدرسة بوجودي وبوجود املسؤول
عن الحلقة التعليمية التابع لها ،وطبعا
بوجود الطفل املعني باالمر ،لتكون
املواجهة مبارشة وواضحة وشفافة بني
الجميع ،طالبني من االهل عدم تعريض
ولدهم للرضب ثانية ،وهذا ما يحصل عادة.

■ اي نوع من املشكالت يعطيكم حق
التدخل مبارشة مع االهل؟
□ يف حال واحدة ،اذا تعرض احد تالمذتنا
للرضب يف البيت .نكتشف هذا االمر ■ ما هي مشكالت الجيل الجديد ،ومم
بانزوائية التلميذ وحزنه ،واحيانا ،من اثار يعاين؟
الرضب الظاهرة عىل اجزاء من جسده .يف □ هذا الجيل مصدوم من املجتمع الذي

يعيش فيه ،حيث ال وجود ملثل اعىل
يقتدي به ،االمر الذي يخيفنا ويجعلنا
غري مطمئنني اىل املستقبل .كل ما علينا
فعله يف هذه املشكلة الخطرة ،اعطاء
التالمذة احساسا باالمان بيننا ومعنا،
وبأنهم محبوبون يف املدرسة من الكل
من دون استثناء ،عىل ان ال ينظروا اىل
الخارج ،بل اىل انفسهم وكيف يكونون
افضل ،بدعمهم داخليا تحضريا ملواجهة
هذا الخارج ،اي املجتمع مستقبال ،فنحن
يف وضع يتطلب اعجوبة.

الخطيب :ال نستطيع
االستقالة من ادوارنا
■ ما الذي ادى اىل استقالة االهل من
ادوارهم واىل المباالتهم تجاه اوالدهم
وامورهم الحياتية االساسية؟
□ هناك اربعة اسباب:
 -1الصعوبات املادية التي فرضت عىل
االهل العمل يف اكرث من وظيفة واحدة،
ما حتم عىل االم غيابها عن البيت حتى
املساء ،فتسلمت الخادمة شؤون املنزل
واالوالد يف هذا الغياب باستثناء امر
واحد ،هو متابعة دروس التالمذة الصغار
ومالحقتهم المتام واجباتهم املدرسية.
 -2تفوق االوالد عىل اهلهم يف معرفة
الوسائل التكنولوجية واالملام فيها بشكل
باتوا يخرتقون فيه هذا العامل بسهولة ،من
دون ان يشعر االهل بهذا االمر.
 -3يف االساس هناك استقالة لدى االهل
من ادوارهم من منطلق االنفتاح الذهني
وترك الحرية الوالدهم لتحمل مسؤولياتهم
بانفسهم ،من دون مراقبة املسؤولية التي
حملوها الوالدهم يف سن مبكرة ،عىل االقل
من باب معرفة االسلوب املتبع من قبلهم،
وهل هناك من خطأ ما يف هذا املجال.
هذه املسألة مل تعد مقترصة عىل الشأن
الشخيص ،بل عىل الدرايس ايضا ،اىل حد ال
يتوىل االهل االرشاف عىل دروس اوالدهم

الن الولد وعدهم باالنتباه اىل دروسه اكرث
من قبل .ويف بعض الحاالت يكون الحل
باختيار استاذ لتعليمهم يف البيت.
 -4التطور التكنولوجي دخل عامل االطفال
فبدل حياتهم ،فبدال من ان يتنافس التلميذ
مع رفيقه يف الصف حول نجاح اكادميي
معني بات يسعى اىل تقليده ومنافسته
يف التكنولوجيا التي سبقوه رفاقه اليها،
وذلك باالنضامم اىل مجموعات مل يتعرف
اليها من قبل ،او بالوصول اىل مستوى
يف االلعاب االلكرتونية مل يسعفه الحظ
ملعرفتها سابقا .هناك مستويات يف هذه
االلعاب ان وصل اليها الولد يشعر بانه
اصبح متفوقا عىل رفاقه .اما بالنسبة اىل
استعامل االنرتنت يف البيت فهناك مراقبة
من بعض االهل ،لكن يف الوقت نفسه ،ال
علم لديهم مبهارة اوالدهم يف التعامل مع
هذه الوسائل وقدرتهم عىل اعادة فتح
االنرتنت من جديد يف اثناء نومهم.
■ ما دورك كمعلمة يف ضبط هذه االمور
او يف ايجاد حلول ملشكالت باتت من
االولويات يف حياة التالمذة؟
□ دورنا كمدرسة هو توجيهي .نتحدث
دوما مع االوالد حول هذه الشؤون،

نحتاج الى مساعدة االهل
كي نعطي نتائج افضل

املد ّرسة منى الخطيب.

وكمعلمة لغة فرنسية لنحو عرشين
تلميذا من الصفوف املتوسطة حتى
الثانوية ،اسعى اىل طرح مواضيع من
خارج النصوص القدمية يف الكتب يك
ينجذب اليها التالمذة .ففي صفوف
البكالوريا نطرح مواضيع يومية مرتبطة

بحياتهم ،كالزواج املدين مثال ،حيث
اختار نصوصا باللغة الفرنسية ترشح
اسباب هذا الزواج وظروفه وحسناته
وسيئاته بهدف التوعية ،بسعي منا
اىل تقديم افكار ذات قيمة مرتبطة
بحياة الشباب اليومية .اضافة اىل طرح
قضايا مثرية تحدث عرب وسائل التواصل
االجتامعي ،كقضية الشاب الذي اوصلته

هذه الوسائل اىل االنتحار ،وذلك من
باب الدل اىل مخاطر تأثرياتها النفسية
عىل االوالد ،ومن اجل ان اوصل رسالة
تقول لهم ،القدرات الذاتية هي التي
تحميهم من التأثريات السلبية االتية
من عامل مجهول .هذه هي ادوارنا يف
املدرسة ،توجيهية ملساعدة التلميذ ،قدر
االمكان ،عىل الوصول اىل بر االمان.

■ كأنكم تلعبون دور االهل يف هذه
املسألة؟
□ دورنا يف االساس هو تربية وتعليم،
لكننا نحتاج اىل مساعدة االهل ،بوضع
ايديهم يف ايدينا يك نعطي نتائج افضل.
نحن نقوم بدورنا الرتبوي ونريد املواصلة
فيه ،الننا ال نستطيع االستقالة من الدور
الذي اخرتناه النفسنا.

طبارة :اطفال اليوم اذكياء
ال احد يستطيع خداعهم

متطلبات العائلة من الناحية املادية .االمر
الذي ادى اىل غيابهام طوال النهار حتى
الساعة السادسة تقريبا ،وبالتايل فقد
فرض عىل االوالد التنقل من مكان اىل
مكان يف انتظار عودة اهلهم اىل البيت،
إما يف بيوت حضانة حيث يلعبون ،واما
يف مراكز للتدريس ملتابعة دروسهم ،واما
عند احد االقارب ما سبب لالوالد العيش
يف عدم استقرار داخيل نتيجة هذا الوضع.
وكام االوالد كذلك االهل حيث يحتاجون
اىل الراحة بعد عناء يوم طويل ،فينرصفون
عن مالحقة دروس اوالدهم .وبدال من
قيامهم بهذا الدور االسايس يف حياتهم
يعوضون عن غيابهم بالدلع الشديد
لالوالد ،باالنصياع اىل مطالبهم وتركهم
يفعلون ما يريدونه .علام ان هناك اباء
وامهات ال علم لديهم بسهر اوالدهم حتى
ساعات متأخرة من الليل ،اعتقادا منهم
رستهم فيام هم
بأن االوالد نامئون يف ا ّ
يتواصلون مع العامل الخارجي عرب االنرتنت.

■ كمرشدة نفسية يف احدى مدارس
املقاصد ،من اي ادوار استقال االهل؟
□ استقالوا من دور مهم ،من ان يكونوا
مثاال صالحا الوالدهم .مثال مينعونه عن
تدخني السجائر فيام هم من املدخنني.
يطلبون منهم اتباع اسلوب الئق يف
املخاطبة مع الناس ال يتبعه االهل يف
تعاطيهم مع اوالدهم .يطالبونهم بعدم
اللجوء اىل العنف مع رفاقهم ،لكنهم يف
الوقت نفسه يحضونهم عىل الرد باملثل
يف حال تعرضوا للرضب .السلوك العنفي
الذي نشهده يف املدارس ونعاين منه
منبعه البيئة العائلية .يف جانب اخر ،مثة
دالئل تشري اىل عدم تنظيم االهل االمور
الحياتية الوالدهم يف البيت ،كالنوم مثال،
بسبب انشغالهم بااللعاب االلكرتونية،
او مشاهدة التلفزيون ،او التواصل مع
رفاقهم ليال عرب االنرتنت .ما يعني ان جزءا
كبريا من هيبة االهل قد تراجعت ،علام
ان اطفال اليوم ال يهابون اهلهم ،واتحدث
هنا عن اطفال ترتاوح اعامرهم بني الست
والسبع سنوات .خطورة ما يحدث هو ■ ما دورك كمرشدة نفسية يف تصويب
يف عدم متكن االهل من فرض نظام عىل هذه االمور؟
□ دورنا كمرجعية تربوية هو االضاءة
اوالدهم يف هذه السن املبكرة.
عىل املشكلة .اوال يك يكون االهل عىل
علم بوضع اوالدهم االكادميي والسلويك.
■ ما اسباب ذلك؟
□ الظروف االقتصادية الصعبة التي ثانيا من اجل حض االهل عىل وضع نظام
فرضت عىل االب واالم العمل لتأمني البنائهم يطبقونه يف البيت.

خسر االهل جزءا كبيرا من
هيبتهم امام اوالدهم

املرشدة النفسية جيهان طبارة.

■ من خالل تواصلك مع التالمذة ،مباذا
ميتاز الجيل الجديد ،خصوصا الصغار منه؟
□ انهم اذكياء ،وذكاؤهم هو الذي
يوقعهم يف مشكالت .الجيل الجديد ميتاز
بالوعي وال نستطيع مقارنته باالجيال
السابقة .فابن السنة ونصف السنة من
هذا الجيل يعي امورا كان يدركها ابن
السنتني ونصف السنة سابقا .اطفال اليوم
ال احد يستطيع خداعهم وميرر امورا غري
مقنعة لهم.
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التغذية

ناتالي غ ّرة
دائرة الشؤون الصحية

يزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان

التلوث البيئي والتغذية
العالقة بني ّ
تعترب املواد الكيميائية السامة واملعادن املوجودة يف الهواء واملياه والرتبة ،والتي
تتكون من جراء الحوادث الصناعية والتخزين غري السليم ،ذات اثار سلبية
ومرضة عىل االنسان والحيوان والطبيعة .نتيجة لذلك ،قامت مجموعة من
الباحثني الربيطانيني باجراء دراسات وابحاث حول تأثري امللوثات البيئية واملواد
الكيميائية الخطرة عىل كل من التغذية والصحة والبيئة

االساسية ،الربوتني ،املغذيات النباتية والدهون
االحادية غري املشبعة املسؤولة عن خفض
الكولسرتول الضار يف الدم.
• تناول االطعمة التي تحتوي عىل قدر كبري من
االلياف.

الجيدة عىل تأثريات التلوث ،وابرزها:
 تحسني نظام املناعة يف الجسم ما يساعد يفحاميته من امللوثات البيئية ،وذلك من خالل:
• توفري مضادات االكسدة ومغذيات مكافحة
االمراض االخرى.
• تناول االطعمة النباتية ،مثل املكرسات والبذور،
ما يجعل النظام الغذايئ اكرث فائدة ،ويساعد يف
الوقاية من االمراض املزمنة.
• تناول مصدر جيد للمعادن والفيتامينات مثل
املغنيزيوم والفيتامني .E
• تناول مصدر جيد من الدهون الصحية

يف ما ييل اهم العنارص الغذائية القوية التي
يجب تناولها ملكافحة اثار تلوث الهواء:
• فيتامني  :Cاحد مضادات االكسدة االكرث قوة
الجسامنا .هذا الفيتامني القابل للذوبان يف املاء
موجود يف جميع انحاء الجسم ،وهو يعمل ضد
الجذور الحرة املرضة للجسم .ويعد تناول فيتامني
 Cمن اساسيات وجباتنا اليومية ،وهو امر يف بالغ
االهمية للحفاظ عىل مستواه يف الرئتني .ويحتاج
البالغون اىل  40ملغ من هذا الفيتامني يف اليوم.
اىل ذلك ،يساهم فيتامني  Cايضا يف تجديد
الفيتامني .E

من املعروف ان التلوث يف البيئة قد يزيد من
خطر االصابة باالمراض ،من بينها امراض القلب
وداء السكري من النوع الثاين والرسطان.
ويف حني يعاين الجميع من مشكلة عدم امكان
التحكم دامئا باالبتعاد عن التعرض للتلوث ،اال ان
التغذية الجيدة ميكن ان تلعب دورا مفيدا ومهام،
وقد تشكل حال للمشكلة .السؤال املطروح هو:
كيف ميكن الخيارات الغذائية الصحية ان تساعد
عىل حامية الجسم من تأثريات التلوث؟ وكيف
ذلك؟
سنعرض يف ما ييل انعكاسات اعتامد التغذية

• الخرضوات :مثل اوراق الكزبرة ،البقدونس،
الكرنب واللفت هي مصادر غذائية جيدة.
يشار اىل ان البيتا كاروتني يلعب دورا مهام للغاية
يف السيطرة عىل االلتهاب بسبب نشاطه املضاد
لالكسدة .كام ان الجسم يعمل عىل تحويله اىل
فيتامني .A
ميكن ايجاد البيتا كاروتني يف:
 -1الخرضوات الورقية مثل الكزبرة والخس
والسبانخ ،وهي اغنى مصادر البيتا كاروتني.
 -2اوراق الفجل والجزر ،وهي مصادر جيدة
للغاية.
اىل ذلك ،ميكن تناول املغذيات النباتية وهي
مركبات مغذية وجدت يف االطعمة النباتية تزود
الجسم:
• مضادات االكسدة.
• املضادات لاللتهابات.
• خصائص مضادة للورم.
كلها تساعد يف الحامية من امراض القلب
والسكتة الدماغية .وهي مقسمة اىل مجموعتني
هام :ستريول النبات والبوليفينول.
الجدير بالذكر انه تم العثور عىل كل من سرتول
النبات و" "Polyphenolsيف املكرسات والبذور،
اال انه يجب مراقبة الكمية التي نتناولها .فالكمية
املسموحة يف النهار هي حواىل  12حبة من اللوز،
 24حبة من الفستق 7 ،نصفني من الجوز ،او
ملعقة واحدة من زبدة الجوز.
بالتايل فان  FDAتويص بتناول املكرسات يوميا
كجزء من نظام غذايئ صحي.
ورغم فوائد املكرسات ،اال انه يجب االنتباه
اىل كمية تناول املكرسات اململحة التي يضاف
اليها الصوديوم ،علام انه ميكن للتحميص ايضا
ان يؤدي اىل زيادة محتوى الدهون املشبعة من
املكرسات والبذور.
كيف ميكن زيادة نسبة املكرسات والبذور يف
النظام الصحي؟
يف ما ييل بعض الطرق التي تفيد:
 استعامل الصنوبر كبديل عن املكرسات االخرى.استبدال الخبز املحمص بالبذور مثل بذور الشيااو الكتان ،وهي بذور غنية بااللياف والدهون
وبالعنارص الغذائية املهمة لصحة الجسم
والدماغ ،وميكن اضافتها اىل العديد من االطعمة
لزيادة قيمتها الغذائية.

الشمندر االحمر

قد يسأل البعض عن فوائد تناول الشمندر االحمر الذي يحتوي عىل العديد من املركبات
والعنارص الغذائية املهمة ،من بينها:
• يزود الجسم الكثري من الفيتامينات واملعادن :مثل فيتامني  ،Cوفيتامني  ،B1وفيتامني
 B2وفيتامني  B5وفيتامني  ،B6وهو مصدر غني لحمض الفوليك باالضافة اىل عدد من
املعادن كاملغنيزيوم ،واملنغنيز ،والفوسفور ،والبوتاسيوم ،والسيلينيوم ،والزنك ،والنحاس.
• القيمة الغذائية للشمندر :يحتوي الشمندر غري املطبوخ تقريبا عىل  %88ماء ،و%2
بروتني ،واقل من  %1دهون؛ حيث تحتوي حبة الشمندر الواحدة بوزن ( 82غ) عىل ما
يأيت 35 :سعرة حرارية ،ماء  71.82غ ،كربوهيدرات  7.84غ ،بروتني  1.32غ ،الدهون
 0.14غ ،املغنيزيوم  19ملغ وحمض الفوليك  89ميكروغراما.
• الحامية من الرسطان :الحتوائه عىل مضادات االكسدة لها قدرات وقائية ضد الخاليا الرسطانية.
• يحافظ عىل صحة الكبد.
• يعزز عمل جهاز املناعة :فهو مصدر جيد لفيتامني  Cالذي يساهم يف امتصاص الحديد.
• يفيد مرىض الكولسرتول :حيث يساعد الشمندر عىل التقليل من مستوى الكولسرتول
يف الدم ،وذلك الحتوائه عىل االلياف.
• يعزز صحة الجهاز الهضمي :الن الشمندر يعد مصدرا جيدا لاللياف ،فيحافظ عىل
الجهاز الهضمي من االمساك.
• يساعد عىل زيادة تحمل العضالت وزيادة قوتها لدى مرىض قصور القلب.
• يساعد عىل توسعة االوعية الدموية :النه يساعد عىل خفض مستويات ضغط الدم.
• يحفز من تدفق الدم اىل الدماغ ويقلل من االلتهابات داخل الجسم الحتوائه عىل
خصائص مضادة لاللتهاب.
• الشمندر يعترب مصدرا غنيا بالبوتاسيوم للحفاظ عىل العضالت واالعصاب ،ويساعدها
عىل القيام بوظائفها بالشكل الصحيح.
• يفيد مرىض السكري :اذ يحتوي عىل مضادات االكسدة التي تساعد عىل خفض
مستويات السكر يف الدم ،وزيادة حساسية االنسولني.
لكن يجب االنتباه اىل ان الشمندر يحتوي عىل االوكساالت ( )Oxalatesالتي تعد السبب
االهم يف تكوين حىص الكىل .لذلك يجب تقليل استهالكه ملن يعانون من مشاكل يف الكىل.
تجدر االشارة ايضا اىل ان اوراقه تحتوي عىل االوكساالت بشكل اكرب من جذوره.
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رياضة
أمني صندوق نادي الراسينغ :إدارة اللعبة
أوصلتنا إلى القرف واإلنسحاب وارد
مير فريق الراسينغ بريوت يف واحد من اصعب املواسم منذ سنوات .النادي الذي تأسس سنة  ،1950واستحق لقب سندباد
الكرة اللبنانية ،وحمل لقب بطولة الدوري اللبناين لنوادي الدرجة االوىل للرجال ثالث مرات اعوام  1964 ،1958و،1970
مهدد بالسقوط اىل الدرجة الثانية
الظروف الصعبة التي يعيشها نادي الراسينغ،
تعود يف شكل اسايس اىل الشح املايل وصعوبة
ايجاد متويل دائم ومضمون ،ما دفع االدارة اىل
خفض ميزانية فريق كرة القدم اىل اكرث من ،%60
وادى تاليا اىل حال من االرباك انعكست سلبا عىل
نتائج الفريق.
"االمن العام" فتحت ملف النادي عىل مرصاعيه
مع امني الصندوق جورج حنا.
■ كيف تق ّوم مستوى الدوري؟
□ يف تراجع مستمر من كل النواحي ،الفنية
واالدارية واملالية .ال شك يف ان الوضع االقتصادي
السيئ اثر سلبا عىل قطاع الرياضة يف شكل
عام ،وكرة القدم يف شكل خاص ،بدليل ان
غالبية النوادي باستثناء ناديني او ثالثة ،خفضت
ميزانياتها اكرث من  ،%60ما انعكس سلبا عىل
املعسكرات التدريبية والتحضريات الفنية التي
تسبق عادة انطالق الدوري ،اضافة اىل انخفاض
مستوى الالعبني االجانب الذي تراجع يف شكل
كبري.
■ ما هي االسباب التي تؤدي سنويا اىل الرتاجع؟
□ هي من شقني :اول ،يتعلق بالنوادي التي ويا
لالسف تعتمد يف غالبيتها عىل متويل ومبادرات
فردية ومزاجية من اشخاص رمبا لديهم اهداف
غري رياضية ،ما يؤثر يف شكل كبري عىل استقرار
النادي وغياب االطمئنان للمستقبل .ثان ،يتعلق
باتحاد اللعبة واعضاء اللجنة التنفيذية الذي مر
عىل وجودهم يف قيادة اللعبة  25سنة ما حال
دون تطورها وتقدمها ،بسبب غياب الرؤية
والتخطيط وبرامج عمل مستقبلية متتد اىل
سنوات وتعنى باالجيال الصاعدة.

امني صندوق نادي الراسينغ بريوت جورج حنا.

غالبية النوادي خفضت
ميزانياتها اكثر من %60

■ كيف ترى مستوى الالعبني االجانب يف دوري
املوسم الحايل؟
□ من سيئ اىل اسوأ .االمر مرتبط بعوامل عدة
ابرزها املالعب غري الصالحة وغري املجهزة ،ورفض
الكثري من الالعبني الحضور اىل لبنان لعدم وجود
ما يحفزهم ويشجعهم .اضف اىل ذلك الشح املايل

يف خزائن النوادي ،ما انعكس سلبا عىل نوعية
الالعبني االجانب ومستواهم الفني.
■ كيف ترى مستوى التحكيم؟
□ ال متر مباراة من دون شكوى او اعرتاض
من االندية ،وال تنتهي مباراة من دون اخطاء
تحكيمية .ال الوم الحكام بل من يتوىل ادارة هذا
امللف .ال يوجد عناية ورعاية وحامية للحكام.
الحكم اللبناين يفتقد اىل التحضري البدين والذهني.
■ ما هو الحل؟
□ انشاء اكادمييا لتخريج حكام جدد جامعيني
يتمتعون باستقاللية بعيدة من الضغوط .التحكيم
علم والخطأ البرشي وارد وطبيعي .لكن ال ميكن

مقال
اعتبار حالة تسلل واضحة خطأ برشيا بل هي
خطأ قانوين وتربيرها بانها خطأ طبيعي وانساين
يحصل يف املباريات ويفاقم املشكلة وال يحلها.
املسؤولية ليست عىل الحكم ،بل عىل االتحاد
املطالب بايالء ملف التحكيم عناية فائقة.
■ راض عن موقع الراسينغ الذي يحاول الهروب
من السقوط اىل الدرجة الثانية؟
□ يجب ان ال ننىس الظروف التي مر فيها الفريق
الذي كان قاب قوسني او ادىن من االنسحاب من
البطولة بسبب عوامل عدة ،ابرزها عدم ثقتنا
بادارة اللعبة التي اوصلت اكرث من مستثمر يف
اللعبة اىل القرف ،واالبتعاد نتيجة الظلم وغياب
العدالة يف التعامل مع الفرق .لكن ذلك ال يعني
اننا راضون عن املوقع الذي نشغله .االهم انك
تسأل نفسك ملاذا املشاركة؟ ال اكشف رسا اذا
قلت ان الفريق تم تجميعه يف آخر اسبوعني من
موعد انطالق الدوري .طموحنا ان ننهي املوسم
يف مركز بعيد من خطر الهبوط الذي ال يليق باسم
الراسينغ وتاريخه.
■ نتائج فريق الراسينغ يف تراجع يف املوسمني
االخريين ملاذا؟ هل االمر مرتبط بالتمويل؟
□ يف املوسم املايض تعرضنا للظلم ومتت محاربتنا
اكرث من املوسم الحايل ،وقد تراجعنا عن قرار
االنسحاب يف اللحظات االخرية .اضافة اىل ان
االمكانات املادية ال تسمح بالتعاقد مع العبني
محليني واجانب من طراز رفيع ،مثل حسن
معتوق ،نادر مطر ،ربيع عطايا ،سوين سعد ،جاد
نور الدين والعب العهد مارتن توشيف والحاج
مالك وغريهم من الذين كنا نفكر يف استقدامهم.
لكن امكاناتنا املادية ال تسمح بذلك.
■ هل الراسينغ مستهدف تحكيميا؟
□ ال اريد ان اقول انه مستهدف ،بل هناك
اخطاء كثرية فاضحة وواضحة من الحكام ظلمتنا
وحرمتنا من اكرث من  8نقاط يف مبارياتنا مع
النجمة ،واالصابة التي سجلناها يف مرمى االخاء
االهيل عاليه ،واصابة العهد يف مرمانا من تسلل
واصابة االنصار الظاملة .كرثة البطاقات الصفر
وحاالت الطرد التي تعرض لها العبو الراسينغ

عدم تأهل لبنان إلى "مونديال" السلة:
دروس وعبر
ٌ
مل يعد خافيا عىل احد ان عدم تأهل منتخب لبنان يف كرة السلة للرجال اىل مسابقة كأس
العامل املقررة يف الصني يف الصيف املقبل ،شكل رضبة ال بل صفعة قوية اىل كرة السلة
اللبنانية التي كانت متني النفس باملشاركة يف ارفع مسابقة عاملية يف لعبة كرة السلة للمرة
الرابعة يف تاريخها ،بعد اعوام  2002يف الواليات املتحدة االمريكية ،و 2006يف اليابان
و 2010يف تركيا.
نكسة عدم التأهل بعد غياب دام  19سنة كانت مؤملة اىل حد كبري ،خصوصا وان الفرصة
كانت متوافرة يف شكل كبري ،ولبنان مل يكن يف حاجة سوى اىل فوز واحد من خمس
مباريات خاضها يف املراحل االخرية من التصفيات االسيوية ـ االوقيانية ،اثنتان منها عىل
ارضه وامام جمهوره يف مواجهة منتخبي نيوزيلندا وكوريا الجنوبية.
ال شك يف ان ما حصل يحتم وضع الجميع امام مسؤولياتهم ،وفتح الباب واسعا امام مساءلة
ومحاسبة اقله لنتعلم من هذه التجربة ،ولنتفادى تكرار اخطائها الكثرية املعلنة منها والخفية
او غري املعلنة ،وهي اكرث بكثري .لو قدر ملنتخب لبنان الوصول اىل مسابقة كأس العامل لكان
من شأن هذه الخطوة ان تعطي زخام كبريا للعبة عىل كل الصعد ويف كل املجاالت.
مجد وعز كرة السلة الذي بني يف تسعينات القرن املايض خرس الكثري من رصيده نتيجة
السياسات العشوائية التي اعتمدت منذ ما قبل تأهل لبنان للمرة االوىل اىل كأس العامل
يف العام  ،2002والتي مل يليها اي تخطيط او مشاريع لتمتني القواعد االساسية واالنطالق
منها نحو مستقبل واعد .جاء التأهل الثاين يف العام  2006ليعمي البصرية ويرفع من وترية
الغرور ،ويزيد من القرارات العشوائية .حتى ان "رشاء" البطاقة يف العام  2010مل يدفع
املسؤولني عن اللعبة يف حينه او الذين تعاقبوا عىل ادارة اللعبة اىل دق ناقوس الخطر،
واالقالع عن سياسة طمر الرؤوس يف الرمال.
وألن التضخيم االعالمي للعبة تخطى قيمة تضخيمها املايل التي اثر فيها سلبا ايضا ،فكان
التلهي باالستعراض واالغفال عن االضاءة عىل املشاكل التي تحولت اىل كوارث فعلية،
ترجمت من خالل نتائج االندية يف البطوالت الخارجية الرسمية.
نعم .العودة اىل املايض ترتك الجميع امام مرحلة محاسبة شخصية ،بدءا من املتعاقبني عىل
ادارة االتحاد ،مرورا بالنوادي ،وصوال اىل الالعبني انفسهم .اذ مبجرد االتعاظ من الذي حصل
يف التصفيات االخرية ،ميكن بدء عملية تصحيح االخطاء ،واالنطالق من جديد نحو عملية
بناء بعيدة كل البعد من التضخيم والعيش يف االوهام ،او التطنيش كأن شيئا مل يحصل.
وألن البكاء عىل االطالل ونكء الجراح يزيدان "الطني بلة" ،حسنا فعل االتحاد ،بطي
صفحة التصفيات وبدء ورشة عمل واسعة ،من خالل تشكيل لجنة من خرباء ومدربني
تضم عضو اللجنة التنفيذية للجنة االوملبية اللبنانية جاسم قانصوه واملدرب الوطني جو
مجاعص والخرباء االيطايل جورجيو غوندولفي والرصيب نيناد ترونيتش ومواطنيه ميورداغ
برييسيتش وميالن كوتاراتش ،مهمتها درس الواقع الحايل للعبة .اللجنة مل تتأخر يف مبارشة
عملها الذي يتلخص باقرتاح رؤية مستقبلية شاملة لكرة السلة اللبنانية بالتنسيق والتعاون
مع جميع املعنيني ،لوضعها يف مهلة ال تزيد عن شهرين يف ترصف االتحاد.
عدم التأهل اىل كأس العامل بقدر ما هو مؤمل ومحزن وقاس ،يجب ان يكون مناسبة
الستخالص الدروس والعرب ،والعمل عىل ان يكون التأهل بعد  4سنوات مبنيا عىل اسس
متينة واقعية بعيدة من االحالم واالوهام.
نمر جبر

nemer.jabre66@yahoo.com
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رياضة
تطرح اكرث من عالمة استفهام .حرمنا يف اكرث
من مباراة من العبني اساسيني نتيجة قرارات ظاملة
من الحكام.
■ هل انسحاب ممول الفريق وداعمه االسايس
الوزير والنائب السابق ميشال فرعون ادى اىل
هذا االرباك يف الفريق؟
□ الوزير والنائب السابق فرعون حمل الفريق
 10سنوات ،من دون ان يكون له اي مطلب.
قبل االنتخابات النيابية باشهر طرحنا موضوع
االنسحاب من الدوري نتيجة الظلم وغياب
العدالة اضافة اىل حال القرف من االوضاع التي
تحوط باللعبة ،فكان السؤال املوحد عندنا جميعا:
ما هي االفادة من رصف  700الف دوالر عىل
فريق يف الدرجة االوىل وادارته ليست مشاركة يف
ادارة اللعبة وممنوعة من ذلك؟ اليس من االفضل
رصف هذا املبلغ عىل اكادمييا لتخريج العبني؟
■ موازنة الفريق يف املوسمني االخريين مل تتخط
 600الف دوالر ،وهي ليست بعيدة من موازنة
فرق اخرى وضعها افضل من وضع الراسينغ ،ملاذا
هذا التفاوت؟
□ يف موسم  2017 – 2016ناهزت موازنة الفريق
 690الف دوالر ،ويف موسم  2018 – 2017قاربت
املوازنة  700الف دوالر ،ويف هذا املوسم مل تقل
عن هذا املبلغ .من خمس سنوات حل الفريق يف
املركز الثالث ،ومن موسمني حل الفريق ايضا يف
املركز الثالث مبوازنة ال تقل عن  700الف دوالر.
يف هذا املوسم ،الفريق يف املراكز االخرية نتيجة
االرباك الذي حصل بداية املوسم ونحن ندفع مثنه
باهظا من دون اغفال االخطاء التحكيمية.
■ من ا ّمن الجزء االكرب من موازنة الفريق لهذا
املوسم؟
□ مل يعد خافيا عىل احد ان ادارة الراسينغ كان
متجهة اىل االنسحاب من الدوري .لكن فجأة
تدخل محافظ بريوت القايض زياد شبيب واعترب
ان ناديا مثل الراسينغ عمره  85سنة يجب ان
يكون موجودا يف الدوري ،واخذ ملف التمويل
عىل عاتقه من خالل عالقاته االجتامعية ،وساعد
عىل تأسيس جمعية اصدقاء نادي الراسينغ التي

تضم عائالت بريوتية ميسورة تتوىل متويل النادي.
■ املدير الفني للفريق املدرب رضا عنرت يتعرض
للكثري من االنتقادات ،هل االدارة راضية عن
ادائه؟
□ ال ميلك املدرب عنرت خيارات كثرية ،وليس بني
يديه امكانات كبرية وهائلة لتحقيق نتائج جيدة
افضل من تلك التي حققها .االدارة تدرك جيدا ان
ما تحقق مقارنة باالمكانات املتوافرة مقنع اىل حد
ما ،مع التأكيد والتشديد عىل رغبتنا الجامحة يف
ان يكون الفريق يف مركز متقدم .ما حققه املدرب
عنرت يف ظل الظروف التي مير فيها الفريق يعترب
كافيا وجيدا.
■ الجمهور يشعر ان االدارة تحمي املدرب عنرت
وتوفر له مظلة رغم النتائج املتواضعة ،هل هذا
االمر صحيح؟
□ طبعا .من واجب االدارة حامية املدرب،
والقيمون عىل النادي لديهم ثقة مطلقة باملدرب
عنرت صاحب الفكر الكروي واملرشوع املستقبيل
الذي يرتكز عىل بناء فريق من الشباب للسنوات
الخمس املقبلة ،ونحن وافقنا عىل مرشوعه رغم
علمنا مسبقا بالتضحيات التي سنقدمها .قد ال
يكون الجمهور راضيا عن املرشوع يف البداية،
لكن معامله بدأت تظهر تدريجا من خالل الالعبني
الشباب الذين بدأ املدرب يزج بهم يف املباريات
بطريقة علمية مدروسة ،بهدف االحتكاك
واكتساب الخربة ،امثال مارك مهنا ،اييل برادعي،
عيل خاتون ،كريم مكاوي ،سلطان حيدر وعيل
فحص الذين سيكونون نواة الفريق املستقبيل يف
السنوات املقبلة .اضافة اىل فتح الباب امام كل
الشباب الذين لديهم الرغبة والقدرة عىل اللعب
مع املدرب عنرت.
■ اين الخلل الفني يف الفريق؟ هل يف خط
الهجوم ام يف خط الدفاع؟
□ الرسعة يف تحضري الفريق يف بداية املوسم
دفعت املدرب اىل االعتامد عىل العب اجنبي يف
خط الدفاع ،ما ادى اىل خلل يف خط الهجوم تم
استدراكه بني مرحلتي الذهاب واالياب باستقدام
الالعب االفريقي بابا توندي ،فتغري شكل الفريق

اىل نزعة هجومية ،وهذا ما ظهر بشكل واضح يف
مرحلة االياب.
■ كيف تصف العالقة مع املعارضة الراسينغاوية
التي تحمل اسم املجتمع الراسينغاوي؟
□ ال مانع من وجود معارضة ،فوجودها امر صحي
ومفيد خصوصا عندما يكون هدفها مصلحة النادي
وليس التشهري به وباعضاء االدارة ومس كراماتهم
واطالق االشاعات التي تيسء اىل النادي وترض به
وبسمعته وتبعد املمولني .املعارضة التي تطلق
عىل نفسها املجتمع الراسينغاوي قسامن :اول
هدفه خلق حسابات وهمية عىل مواقع التواصل
االجتامعي واطالق االكاذيب واالشاعات ،وهؤالء ال
ميكن اعتبارهم معارضة بل اعداء للنادي .والقسم
الثاين نكن له كل االحرتام امثال زياد سعادة الذي
نختلف معه يف وجهات النظر لكن نقر بنجاحه
االكادميي يف كرة القدم ويتعاطى مع االدارة
بكل احرتام .لقد سبق وفتحنا الباب ملعارضني
سابقني امثال طوين الراعي وجورج ابومراد نجل
الرئيس التاريخي للنادي جوزف ابومراد .نحن
نقدر ونحرتم كل شخص يعارض ويقدم يف املقابل
اقرتاحات مفيدة تساهم يف التحسني والتطوير،
وليس انطالقا من مبدأ "قوم القعد محلك".
■ خائف عىل نادي الراسينغ؟
□ كال .اذ عىل الرغم من الظروف الصعبة مل
نستسلم ومل نرتاجع .لكن يف حال استمر التعاطي
يف كرة القدم من املعنيني عن اللعبة يف الطريقة
نفسها ال يعود الخوف فيه عىل الراسينغ فقط ،بل
عىل جميع االندية وعىل لعبة كرة القدم عموما.
■ هل ال تزال فكرة االنسحاب من دوري الدرجة
االوىل واردة؟
□ االرصار عىل عدم تطبيق القانون واستمرار
الظلم وعدم وجود رؤية واضحة من االتحاد تطمنئ
للمستقبل ،ستجعل من االنسحاب حالة عامة لن
تقترص عىل الراسينغ بل ستطاول نوادي اخرى.
يف ظل الظروف الصعبة اليجاد التمويل وتأمني
املصاريف والكلفة العالية ،يصبح القرف والهرب
من الظلم قريبني ويدفعان اىل اتخاذ قرارات صعبة.
ن .ج
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رياضة

نمر جبر

التنس رياضة النبالء ،الثانية في العالم
إنجازات محلية تاريخية رغم الصعوبات املالية
تعترب رياضة التنس او كرة املرضب ثاين اكرث الرياضات شعبية يف العامل ،بعد كرة القدم .رياضة عريقة تعود اىل القرن
الثالث عرش امليالدي ،وكانت حكرا عىل الطبقة النبيلة وامللكية ،فامرسها نبالء فرنسا بطريقة بدائية من طريق استخدام
كف اليد لرضب الكرة
حملت اللعبة تاريخيا اسامء عدة من بينها
"اللعبة البيضاء" ،و"لعبة امللوك" ،قبل ان
تستقر عىل اسمها الحايل التنس او كرة
املرضب .افتقدت الطابع التنافيس وظلت
متارس للرتويح عن النفس ،ومل تدخلها
الروح التنافسية اال يف القرن الخامس عرش
حيث بدأت املضارب تستخدم يف شكل
فعيل الول مرة.
مل تلبث التنس ،التي هي واحدة من
الرياضة الفردية التي ميكن مزاولتها حتى
سن متقدمة خصوصا وان فوائدها الصحية
عىل الجسم والعقل كثرية ،ان انترشت من
فرنسا اىل القارة االوروبية .مارسها االنكليز
الذين انخرطوا فيها بشكل كبري ،فكانوا
اول من اطلق عليها اسم التنس ،واول من
اطلق بطولة رسمية وبالتحديد يف مدينة

مالعب وميبلدون االعرق واالكرث شهرة يف كرة املرضب.

وميبلدون  ،1887فسميت البطولة "بطولة
وميبلدون" ،وهي االشهر بني الدورات
الدولية التي تقام سنويا حتى وقتنا
الحارض.
تصنف لعبة التنس ،التي تأسس اول اتحاد
خاص بها يف االول من اذار سنة ،1913
وفق ارضية املالعب التي تقام عليها
املباريات وهي ثالثة انواع :مالعب رملية،
مالعب صلبة ،مالعب عشبية او املالعب
الخرض .هناك اربع بطوالت كربى يف التنس
يطلق عليها "الغراند سالم" ،وتعترب من
اقوى واضخم البطوالت جامهرييا وماديا
من حيث مكافآت الفوز وهي :بطولة
اوسرتاليا املفتوحة اوىل البطوالت الكربى،
بطولة فرنسا املفتوحة املعروفة باسم
"روالن غاروس" ،بطولة وميبلدون يف

انكلرتا ،بطولة الواليات املتحدة املفتوحة
واملعروفة بـ"فالشينغ ميدوز" وهو اسم
املالعب التي تقام عليها البطولة .كام
هناك بطولة املاسرتز او (االساتذة)
وتعترب اخر بطوالت املوسم ،وال تقام يف
مكان محدد ،ويشارك فيها مثانية العبني
يتم تقسيمهم عىل مجموعتني ويحصل
الفائز بلقبها عىل  150نقطة يف التصنيف
العاملي ،وجائزة مالية بقيمة مليون و520
الف دوالر امرييك يف حال عدم خسارته يف
اي من مبارياته الثالث يف مجموعته من
الدور االول ،ويف الدور النصف النهايئ .كام
يحصل عىل  20نقطة يف حال فوزه يف اي
مباراة من مباريات مجموعته ،و 40نقطة
يف حال فوزه يف الدور النصف النهايئ ،و50
نقطة يف النهايئ ،ويتأهل ابطال الغراند
سالم االربعة اىل هذه البطولة مبارشة عىل
ان يتم اختيار بقية الالعبني وفق ترتيبهم
يف التصنيف العاملي للعبة.
يف مباريات التنس ليس هناك وقت
محدد للمباراة ،وتتوقف مسألة الوقت
عىل مهارة احد طريف املباراة يف انهائها
لصالحه .تقام املباراة بنظام املجموعات
وكل مجموعة تتألف من ستة اشواط .عند
السيدات تفوز يف املباراة الالعبة التي تحرز
مجموعتني من ثالث ممكنة ،وعند الرجال
يفوز باملباراة من يحرز ثالث مجموعات
من خمس ممكنة .يفوز باملجموعة من
يحرز ستة اشواط رشيطة ان يكون بفارق
شوطني او اكرث عن منافسه .يحرز الشوط
من يفوز بالطابات االربع وفق التايل:
الطابة االوىل  15درجة ،الطابة الثانية

رئيس االتحاد اللبناين للتنس اوليفر فيصل.

 30درجة ،الطابة الثالثة  40درجة ،واذا
فاز بالطابة الرابعة يربح الشوط .يف حال
تعادل الالعبني بحصول كل منهام عىل 40
درجة يستمر اللعب بينهام عىل ان يفوز
احدهام بفارق نقطتني ليحسم الشوط
لصالحه .اما اختيار رضبة البداية ،فيتم من
طريق القرعة ،كام يتم تغيري نصف امللعب
لكل العب يف نهاية كل شوط ،وال تزيد

منتخب لبنان للرجال يملك
فرصة التأهل الى النخبة في
"كأس ديفيس" للمرة االولى

رياضة رسمية
يف سنة  1924انسحبت لعبة كرة املرضب من دورة االلعاب االوملبية قبل ان تعود بعد
 60سنة ( ،)1984بفضل الجهود التي بذلها رئيس االتحاد الدويل للتنس فيليب شاترير
ونائبه بابلو ليورنز واالمني العام ديفيد غراي ،وبدعم كبري من رئيس اللجنة التنفيذية للجنة
االوملبية الدولية يف حينه خوان انطونيو سامارانش.
ونظرا اىل النجاح الباهر ،قررت اللجنة االوملبية الدولية اعتامدها كرياضة رسمية يف العاب
سيول سنة .1988

امللعب

يبلغ طول ملعب التنس  23,77مرتا ،وعرضه  8,23امتار يف مباريات الفردي رجال
وسيدات ،ويرتفع عرضه اىل  10,97امتار يف مباريات الزوجي للرجال والسيدات
واملختلط .يفصل بني جانبي امللعب شبكة يبلغ ارتفاعها عند وسطها  91,4سنتمرتا
وعند طرفيها  1,06مرت.

فرتة االسرتاحة يف املباراة عن عرش دقائق،
اال اذا ارتأى الحكم ذلك خاصة يف ظروف
مناخية خاصة او السباب طارئة ،وعند
الرجال تكون فرتة الراحة بعد االنتهاء
من املجموعة الثانية ،عن السيدات بعد
االنتهاء من املجموعة االوىل.
يرأس االتحاد اللبناين لكرة املرضب رجل
االعامل اوليفر فيصل منذ العام ،2016
ويعاونه يف اللجنة اإلدارية كل من نائبي
الرئيس عارف مارديني وباتريك مخباط،
وامني الرس االن صايغ ،وديزيريه خليفة يف
امانة الصندوق ومرينا ابومراد يف العالقات
العامة وكل من املستشارين نبيل قبيطر
وروجيه باسيل ونقوال ساسني.
ارتفع عدد االندية املنضمة اىل االتحاد اىل
 ،28بعد قبول عضوية  4نواد هي تواليا
الدامور ،رمال ،جامعة القديس يوسف
 ،1875املطيلب كاونرتي كلوب.
ال يخفي فيصل قلقه من الوضع املايل
"الذي يشكل العائق االسايس امام تطور
وتقدم اي لعبة رياضية .نحصل سنويا
عىل مساعدة من وزارة الشباب والرياضة
بقيمة  40مليون لرية ال تكفي لتسديد
االيجارات ورواتب املوظفني واملصاريف
املكتبية".
واضاف" :االزمة االقتصادية التي متر فيها
البالد تنعكس عىل كل القطاعات وترتد
سلبا عىل القطاع الريايض االكرث تأثرا
نظرا اىل الصعوبات الكثرية التي تحيط
به ولعدم قدرة االتحادات عىل تغطية
تكاليف نشاطها ،اال مببادرات فردية نتيجة
عجز الدولة وضعف موازنة وزارة الشباب
والرياضة".
ال يرتدد يف التأكيد عىل امليض قدما يف
املرشوع الذي وضعته اإلدارة نصب عينيها
بالبناء من القاعدة عرب تحسني وتطوير
مستوى املدربني" :همنا االوحد رفع مستوى
املدرب التفني والفني وتحسني قدراته حتى
يتمكن من نقلها بطريقة صحيحة وعلمية
اىل الالعبني ،ومرشوعنا يسلك طريقه بصورة
هادئة بعيدا من الضجيج والصخب".
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رياضة
أضاف" :لدينا  100مدرب منهم 30
يحملون شهادات معرتف بها ،وهدفنا
الوصول اىل  50مدربا حتى نطمنئ ولو
نسبيا اىل ان الذين يتولون تدريب االجيال
يقومون بعملهم انطالقا من خلفية متينة
وصلبة".
وكشف عن تخريج  8مدربني مستوى اول
وعن تنظيم دورة مستوى ثالث مبشاركة
 24مدربا بدعم من صندوق التضامن

ويمبلدون االنكليزية
اول مدينة استضافت بطولة
رسمية سنة 1887

املتفوقون
الالعبون العرشة االفضل يف تاريخ لعبة التنس:
• جيمي كونورز :مثانية القاب يف الغراند سالم ،وتصدر الرتتيب العاملي  159اسبوعا .اعتزل
يف سن  39عاما.
• ايفان ليندل :وصل اىل املباراة النهائية يف الغراند سالم  19مرة ،واحرز اللقب مثاين مرات.
يعد ثالث اكرث العب تصدر الرتتيب بعد بيت سامرباس وروجيه فيديرير.
• جون ماكيرنو :معشوق الجامهري بني نهاية السبعينات وبداية الثامنينات .فاز بسبع بطوالت
يف الفردي يف الغراند سالم ،واحرز تسعة القاب يف الزوجي .افضل مبارياته تلك التي فاز فيها
عىل االسطورة السويدي بيورن بورغ عام .1980
• نوفاك ديوكوفيتش :يعد صغري السن .جاء يف عرص فيديرير ونادال وموراي لكنه نجح يف
فرض زعامته لقرابة العامني  2011و 2012يف عامل التنس االريض .فاز بثامين بطوالت غراند
سالم ،وتعد افضل سنواته هي عام  2011عندما حقق  10بطوالت من بينها ثالثة القاب
جراند سالم .وهو الالعب الوحيد يف عرصه الذي حقق  5القاب من بطولة اوسرتاليا املفتوحة.
وصل مجموع جوائزه املالية اىل  72,444,493دوالراً.
• اندره اغايس :فاز بثامنية القاب يف الغراند سالم .ابن الس فيغاس وزوج البطلة االملانية
شتيفي غراف .نال ذهبية االلعاب االوملبية يف العام  .1992اعتزل اللعب عن عمر  36سنة
بسبب اصابة يف الظهر.
• بيورن بورغ :العمالق السويدي صاحب  11لقبا يف البطوالت االربع الكربى بينها ستة يف
بطولة روالن غاروس .متيز يف اللعب عىل املالعب الرملية .يعد احد ابرز اساطري اللعبة رغم
فشله يف تحقيق اي لقب يف بطولة امريكا املفتوحة.
• رود ليفر :االوسرتايل املولود عام  .1938حمل امللعب الرئييس لبطولة اوسرتاليا املفتوحة
اسمه .حقق  11لقبا يف الغراند سالم ،بينها اربعة يف بطولة وميبلدون املفضلة لديه .حقق 392
انتصارا يف مقابل  99خسارة مبعدل نجاح .%79،8
• بيت سامربس :حقق ابن كاليفورنيا اليوناين االصل  14لقبا يف البطوالت االربع الكربى .تصدر
التصنيف العاملي  286اسبوعا .احرز سبعة القاب يف بطولة وميبلدون.
* رافاييل نادال :متخصص يف املالعب الرملية .حقق  8من القاب يف بطولة روالن غاروس
الفرنسية.
• روجيه فيديرير :بقي لفرتة طويلة الرقم واحد يف عامل التنس .متيز برضبة "الباك هاند"
( .)Back Handصاحب  17بطولة من البطوالت االربع الكربى.

االوملبي يف اللجنة التنفيذية للجنة االوملبية
اللبنانية ،اضافة اىل الدورات الشهرية التي
ينظمها املدرب الدويل نرصي االشقر الذي
يستقدمه االتحاد شهريا لتنظيم دورات
صقل للمدربني.
واعترب ان قرار الغاء الحكم الرئييس يف
دورات النوادي االتحادية باستثناء مباريات
الدورين النصف النهايئ والنهايئ "خففت
االعباء املالية عىل النوادي وشجعتها
عىل امليض قدما يف اقامة دورات ودية
وتغذية صندوق النادي من خاللها .نتفهم
معاناة النوادي والصعوبات التي تواجهها،
وسنسعى اىل التعاون لرفع عدد الدورات
يف العام الجاري حتى تصل اىل  20دورة،
ما ينعكس ايجابا عىل اللعبة يف شكل وعىل
الالعبني يف شكل خاص".
يفاخر فيصل باالنجازات التاريخية التي
حققتها رياضة التنس للمرة االوىل يف
تاريخها يف عهده ،بدءا من تأهل منتخبي
الذكور واالناث دون  14سنة ومنتخب
االناث دون  16سنة اىل نهايئ منطقة
غرب اسيا "ما يبرش بجيل واعد ومستقبل
جيد للتنس اللبناين" ،اضافة اىل احتامل
تأهل منتخب لبنان للرجال اىل النخبة
عندما يستضيف يف  14و 15ايلول املقبل
منتخب اوزبكستان يف اطار منافسات
"كأس ديفيس" ،وقال" :حظوظنا ليست
ضئيلة وعامال االرض والجمهور سيكونان
اىل جانبنا ،علام ان املهمة ليست سهلة
لكنها ليست مستحيلة .سنواجه العبني
دوليني مصنفني دون املئة يف العامل،
لكن ثقتنا بالعبينا كبرية واعتامدنا عىل
الجمهور اللبناين الذي مل يخذلنا يوما
كبري".
وطأمن اىل عمل االتحاد "املنتظم ضمن
الخطة التي وضعتها اللجنة اإلدارية
ضمن برنامجها االنتخايب" .وقال" :تركيزنا
منصب عىل املدارس واملؤسسات الرتبوية
ضمن مرشوع "JTI" (Junior Tennis
 )Initiativeبالرشاكة مع االتحاد الدويل
ويشمل ايضا املخيامت الصيفية".
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األمن العام أحرز بطولة
"مواي تاي" العسكرية
احرز فريق االمن العام بطولة لبنان
العسكرية الخامسة لـ"مواي تاي" للذكور
واالناث ،نظمها رئيس شعبة الرياضة والرمي
يف املديرية العامة لالمن العام النقيب
دميرتي صقر يف املعهد العايل للرياضة
العسكرية ،يف "مجمع الرئيس اميل لحود
الريايض العسكري" يف مار روكز  -الدكوانة.
حقق فريقا االمن العام للذكور واالناث
انتصارات عدة ،واحرز كل من صهيب
الحسني وشادي نرصالله ومحمد ملحم ثالث
ميداليات ذهبية يف منافسات الذكور ،ودينا
بودياب وساندي نادر ورنني العبود ثالث
ميداليات ذهبية يف منافسات االناث.

وقد جاء ترتيب النوادي عىل
الشكل التايل:

فئة الذكور:

 -1االمن العام.
 -2الجيش اللبناين.
 -3فوج اطفاء بريوت.
 -4امن الدولة.
 -5قوى االمن الداخيل.

كؤوس الفوز.

األمن العام ك ّرم فريقه
في بطولة "مواي تاي" العسكرية
اقامت املديرية العامة لالمن العام حفل
تكريم للعسكريني الذين شاركوا يف البطولة
العسكرية الخامسة يف "مواي تاي" للعام
 ،2018يف قاعة "مدينة كميل شمعون

احرزت العبة فريق االمن العام لاللعاب القتالية البطلة الدولية املفتش
اول دينا بودياب حزام بطولة "غرين هيل فايت نايت" (Green Hill
 )Fight Nighاالحرتافية لـ"املواي تاي" ـ "تاي بوكسينغ" التي اقيمت
يف نادي بودا ادما.
فازت بودياب عىل البطلة الدولية ماريانا قمرة ،يف مباراة قوية احتدمت فيها
املنافسة .ومتكنت بفضل خربتها وارصارها وعزميتها من فرض سيطرتها يف
الجوالت الثالث ،لتنتزع حزام البطولة من منافستها التي مل تستسلم بسهولة.
يف ختام املواجهة تسلمت البطلة بودياب ،التي سبق لها ان احرزت لقب
البطولة العربية لـ"املواي تاي" لفئة االناث يف العام  ،2017درع البطولة من
املدرب النقيب دميرتي صقر عىل الحلبة امام جمهور كبري مأل املدرجات.

من املباراة.

"طائرة" األمن العام ثابتة في الدرجة الثانية

فئة االناث:

 -1االمن العام.
 -2امن الدولة.

بودياب بطلة "غرين هيل فايت نايت"

الرياضية" التابعة لالمن العام ،يف حضور
رئيس دائرة التدريب الرائد طارق الشويف،
ورئيس شعبة الرياضة والرمي ومدرب
فريق االمن العام لاللعاب القتالية النقيب

فريق االمن العام لـ"مواي تاي" مع رئيس االتحاد سامي قبالوي ورئيس دائرة التدريب الرائد طارق الشويف ورئيس
شعبة الرياضة والرمي النقيب دميرتي صقر.

دميرتي صقر ،وممثلني عن االجهزة األمنية
والعسكرية ،اضافة اىل الفرق الرياضية يف
الجيش اللبناين واالمن الداخيل وامن الدولة
وفوج اطفاء بريوت.
افتتح االحتفال بالنشيد الوطني ،ثم
كلمة للنقيب صقر تطرق فيها اىل اهمية
الرياضات القتالية يف املؤسسات العسكرية.
تاله العقيد فادي كبه من جهاز امن الدولة
اثنى عىل الجهود الكبرية التي يقوم بها
االمن العام يف الرياضة .بدوره شكر رئيس
اتحاد "مواي تاي" سامي قبالوي النقيب
صقر عىل جهوده لتفعيل الرياضة يف االمن
العام وتحديدا رياضة "مواي تاي".
ثم وزعت الشهادات عىل املشاركني ،وسلم
العقيد كبه شهادة ودرعا تقديريتني من
االتحاد اللبناين للثقافة والرتبية البدنية
للنقيب صقر.

مل تكن نتائج فريق االمن العام يف الكرة الطائرة يف دوري الدرجة الثانية
للرجال عادية .فقد ظهر الفريق يف صورة مميزة ،وقدم الالعبون اداء رجوليا
وكانوا منافسني حقيقيني ،ونحجوا يف الحفاظ عىل موقع الفريق يف دوري
الدرجة الثانية رغم املنافسة القوية من فرق عريقة تتجاوز موازناتها االف
الدوالرات وتضم العبني مخرضمني.
ورغم ان الفريق خرس جهود العبني اساسيني يف صفوفه ،ابرزهم املفتش
املؤهل اول ميشال سلوم واملفتش ثالث سيزار الحايك بداعي االصابة ،اال
انه متكن من الحلول يف املركز الخامس يف الرتتيب النهايئ برصيد  5انتصارات
و 8خسارات.
وجاءت نتائج الفريق عىل الشكل التايل:
فاز عىل فريق النجمة الرصفند ذهابا بنتيجة  0 – 3السبت  2018/12/1عىل
ملعب مجمع ميشال املر الريايض يف البورشية ،ثم كرر فوزه ايابا بنتيجة
 0 – 3االثنني  2019/1/3عىل ملعب النجمة الرصفند.
وعىل فريق هنيبعل نهر ابرهيم ذهابا بنتيجة  2 – 3الثلثاء 2018/12/18
عىل ملعب مجمع ميشال املر الريايض يف البورشية ،وكرر فوزه ايابا بنتيجة
 2 – 3السبت  2018/12/29عىل ملعب نادي غزير.
وعىل فريق الجية ذهابا بنتيجة  2 – 3الخميس  2019/1/17عىل ملعب
مجمع ميشال املر الريايض يف البورشية.
وخرس امام فريق القلب االقدس ذهابا بنتيجة  3 – 0السبت 2018/12/8
عىل ملعب مجمع ميشال املر يف البورشية ،وايابا بنتيجة  3 – 1االربعاء
 2018/12/12عىل ملعب القلب االقدس.
وامام الريايض القلمون ذهابا بنتيجة  3 – 2السبت  2018/12/29يف قاعة
"نورث هافن" يف القلمون ،وايابا بنتيجة  3 – 0الخميس  2019 /1/3عىل
امللعب نفسه.
وامام الريايض حاالت ذهابا بنتيجة  3 – 1الخميس  2019/1/10عىل ملعب

حاالت.
وامام الجية بنتيجة  3 – 0االثنني  2019/1/14عىل ملعب النجمة الرصفند.
وامام النجوم جونيه ذهابا بنتيجة  3 – 1الخميس  2019/1/24عىل ملعب
مجمع الرئيس فؤاد شهاب الريايض يف جونية ،وايابا بنتيجة  3 – 1ايضا
الخميس  2019/1/24عىل امللعب نفسه.
يضم الفريق الذي يقوده املدير الفني املدرب سيمون الراعي ،يف ارشاف
رئيس شعبة الرياضة والرمي النقيب دميرتي صقر ومتابعة املراقب
التقني املفتش اول ممتاز زياد عيىس ،كال من الالعبني :املؤهل اول عالم
الورد ،املؤهل اول رمزي سمعان ،املؤهل اول وليد الحموي ،املؤهل اول
ميشال سلوم ،املفتش اول ممتاز سامر حريقة ،املفتش اول ممتاز فريد
الحاج شحادة ،املفتش ممتاز اسطفان يوسف ،املفتش اول حنا سعاده،
املفتش ثاين رامز فرح ،املفتش ثالث سيزار الحايك ،املفتش ثالث سيزار
طربيه ،املفتش ثالث انطوين ديب ،املأمور جورج زغيب.

فريق االمن العام يف الكرة الطائرة.
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الكلمات املتقاطعة

إعداد نعوم مسعود

1

2

4

5

6

7

8

مثل في الدائرة

مثل في الدائرة

الكلمات المتقاطعة

naoummassoud@live.com
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يف داخلها حروف مكررة
واملطلوب شطب كل حرف
مكرر ثالث مرات يف كل من
الخانات ليتبقى لنا يف كل خانة
أحرف غري مشطوبة تشكل
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اكو٤اأفقيًا

عموديًا

– مسوخ جبابرة لهم عني واحدة وسط
 1ـ من شعراء الدولة العباسية – من
معرتضة فوق عنق الثور – نرش الخشبة
 1االسم الرمزي الحدى نقاط االنزالاُظاحَ
اُحِلاءالعربػ٘ذ ؿشٝ
اُخٔظت اُخ٢
االٗشاٍ
ٗواط
اُزٓش١
-1
امليثولوجيا اليونانية يصنعون
الجبهة يف
حذدٛاالتاريخية بني
اشهر املعارك
الطيور  9-احد
مائية – من
الحذ –ٟبحرية
عند غزو
االطْحددها الحلفاء
الخمسة التي
الصواعق واسلحة اآللهة  10-مرشوب
والبيزنطيني  2-وىش – ملك بابل
الوالدين – نظام الوان تلفزيوين – نسبة
الساحل الفرنيس خالل الحرب العاملية
االطزع
أُٞط٤وار كز٣ذ
شو٤وت
خرب-2
هبِ٤ت ػزب٤ت
اُااٗ٤ت –
اُؼأُ٤ت
اُلزٗظ2- ٢خال
االسم الفرنيس ملدينة
من املنبهات –
وسبى اليهود  3-عاملة
اورشليم
للنفي 10-
دولة اوروبية –
اُحز اىل سكان
ٍاملوسيقار
شقيقة
الثانية – قبيلة عربية
قطع اللحم او
رغنسبورغ
والكيمياء نالت
ًٝاحب الفيزياء
شاػز فرنسية يف
مكان منيع
حكومة فرنيس
عاصمة -رئيس
قلعة لبنانية 3-
االطرش –
االملانية – ّ
اُؼظز
كزٗظ ٢ك٢
ٓظزح٢
سابق ––
اٝرٝب٤ت
ػاطٔت
ُب٘اٗ٤ت 3
هِؼت
فريد –
التبغ  11-خاصتنا – جزيرة يف الخليج
جائزة نوبل عام  – 1911ادام النظر
ُخرج صوته من خياشيمه –
ي
11قوي
فرنيس
مرسحي
وكاتب
شاعر
–
اوروبية
حظٔ٤ت ُ
تابعة ك٢
ٜٓاراث
اٌُالط4 ٢ٌ٤
لدولة االمارات العربية
ٔ٣خٌِٖ العريب
اُ٤ابإ 4-احدى
ك٢ت الرصاص
حوِ٤ذ٣اث– ص ّو
ك٘اٗاث اىل حبيبه
ػِ٠اصطالح
طِنالهواء يف
صعب ح– سكن
ُِ٘ذاء –خالف
للنداء –-تسمية
يف العرص الكالسييك 4-
اُشخاءفرد5او-حبل يُفتل طاقا واحدا
ك٢منكظَ املتحدة –
اُطب٤ؼت اعترب
ػٞآَفولكلور يوناين
ينفث ٖٓ القارات –
الحيوانات 12-
اٌُالط٤ٌ٤ت العامة – من
تقليديات يف اليابان
ُتطلق عىل فنانات
ٝاالُؼاسائل –
ٝاُزهض
أُٞط٤و٠
اهم العالمات الفنية للرقص والغناء –  12-نبات يابس يُكنس من املنازل
من علبة معبأة بالضغط – يضطرب
ميتلكن مهارات يف املوسيقى الكالسيكية
ٓؤطظت
والتدمري 5-ه٤ادة
شديد –الفتكاػِ٠
باُوظذ٣ز
أُٔشٝج
اب٤ض
ٓؼذٕ
فرنسية–– دولة عربية 13-
صوت ك – ٢مدينة
سالح
13اُحذ٣ذ– قرع الجرس
ٖٓمن االزهار
ُظخخزجحياء –
عوامل ٣الطبيعة
االلعاب – من
والرقص و
عسكرية –-7نوع من انواع الغناء
رتبة
انباء
وكالة
–
صحبته
اىل
اطأمن
–
خفي
نعم
–
روسيا
قيارصة
ارسة
–
جر
حرف
ُستخرج
ي
ابيض
معدن
5يف فصل الشتاء
ٓ٘خلض باالج٘ب٤ت  -6اشاراث ٝدالالث – ُِ٘ذبت – احذ ٟاُزحب اُؼظٌز٣ت باالج٘ب٤ت
– شعور مرهف – حرير باالجنبية
االعالم العراقي  6-للتأوه – مبالغة
باالجنبية  14-انزلت عىل موىس يف جبل
من الحديد املمزوج بالقصدير – اعىل
 14اُاٞركٞم ػ٘ن
ٓؼخزضت
خشبت
أُخاحق
باالجنبية– 6-اطزّة
ًح٢ُٞ
متشابهان ––رئيسة مؤسسات
املعرفة
املدرك وصاحب
اُِب٘اٗ٤ت 8يف-الكالم –
منصب مدير
ٖٓامرييك شغل
– محام
سيناء –
ٓشز – ٝمنخفض
قيادة يف مؤسسة
االمام الصدر يف لبنان – عرشة ماليني
 7مجلة فرنسية – خالف الداخلاشارات ودالالت – للندبة – احدى الرتب مكتب التحقيقات الفيديرايل بداية هذا
 15رئيس حكومة لبناين راحل – من 8يطالب ويستحلف – دمار البلد –القرن  15-من الفاكهة – من اسامء
العسكرية باالجنبية  7-مرشوب كحويل
مؤسيس استقالل الهند الحديثة
عساكر حامة الديار  9-ماركة ساعات
رسة – من املتاحف اللبنانية  8-خشبة الذهب – امارة اوروبية
–ا ّ
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الكلوح الضائعح هكىًح هي  01حروف :هي االحجار الكريوح
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شروط اللعبة

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

الكلمة الضائعة مكونة من  10حروف:
من االحجار الكرمية
اكوامارين – الكسندريت – الالزورد –
الكهرمان – الزبرجد – االملاس – اللؤلؤة
– الزمرد – اباتيت – اوبال – توباز
– جمشت – حجر الطاووس – حجر
الدم – ذهب – زركون – زفري – زق
– شمس – صخر – عني النمر – عباس
اباد – عقيق – عز – فريوز – فضة –
قرياط – قمر – كوارتز – مرجان – نيزك
– هيامتيت – ياقوت – يشم
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حروف مبعثرة
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متفرقات

حروف مبعثرة

ققللتم

ركولابا

لوةحبا

اوتفل

ةعمي

شيار

باھس

اعفز

دغانم

ھرورف

ساوني

ردراھف

وترس

غناستدا

حلةاق

ناورك

װ

װ

װ

װ

32

23

39

42

= 27
= 42
= 30
= 37

 -1كتلة جبلٌة فً شمال العراق قرب حدود اٌران تعتبر اعلى قمة فً البالد

 -1كتلة جبلية يف شامل العراق قرب -10فورة الشباب وبهاؤه
فاخراللعبة
شروط
 -2اثاث
حدود ايران تعترب اعىل قمة يف البالد -11احد آلهة روما االقدمني حارس
هتلر 16
النازينة من
اللعبة مك ّو
هذه القائد
 -3لقب
االبواب كان هيكله مفتوحا زمن
مستطي ًال .فوق كل مستطيل -2اثاث فاخر
 -4صحار واسعة مقفرة ال ماء فٌها
الحرب مغلقا زمن السلم
-3لقب القائد النازي هتلر
تتبعرث حروف عند انتظامها
جبلٌة فً
سلسلة جواباً
-12متحرك باهتزاز متخلخل وغري
لبنانالواردة -4صحار واسعة مقفرة ال ماء فيها
لألسئلة
 -5تشكل
 -6مصٌدة ُ
خدٌعة
او
الفخ
شبه
ت
ثابت
-5سلسلة جبلية يف لبنان
أدناه .عند معرفة أحد
االمٌركٌة على
 -7اقدم
-13احد الكيانات الفيديرالية يف
االطالقشبه الفخ او خديعة
-6مصيدة ُت
الجامعاتداخل
واعرق الجواب
األسئلة نضع
الصفاقة
 -8قلة
-7اقدم واعرق الجامعات االمريكية روسيا عاصمته محج قلعة
السؤال
الحٌاءمعاو رقم
املستطيل
-14اطال يف حديثه حتى امللل
الضخمة فً عىل
االطالق صنعاء ٌعود تارٌخه الى ما قبل االسالم
العاصمة الٌمنٌة
 -9من
القصورملعرفة
اقدمدواليك.
وهكذا
-15طائر مايئ مغرد طويل الساقني
-8قلة الحياء او الصفاقة
وبهاؤه األرقام
األجوبة نجمع
 -10صحة
فورة الشباب
السلممنقاره الطويل للبحث عن
يستخدم
الضخمة
اقدمهٌكلهالقصور
املستطيالت
يف مغلقا زمن
الحرب
مفتوحا زمن
-9من كان
حارس االبواب
داخل االقدمٌن
املوجودة روما
 -11احد آلهة
العاصمة اليمنية صنعاء يعود االكل
باهتزازاألرقام
تتطابق مع
 -12ليك
متخلخل وغٌر ثابت
متحرك
-16سم يقتل رسيعا
قلعةاالسالم
محجقبل
عاصمتهاىل ما
ويسارفً روسٌاتاريخه
أسفل
يف
املوجودة
 -13احد الكٌانات الفٌدٌرالٌة
الشبكة.فً حدٌثه حتى الملل
 -14اطال
 -15طائر مائً مغرد طوٌل الساقٌن ٌستخدم منقاره الطوٌل للبحث عن االكل
 -16سم ٌقتل سرٌعا

أسماء من التاريخ
1

2

3

4

5

6

7

رسام واديب اسباين ( )1989-1904من اهم فناين
القرن العرشين ،واحد اعالم املدرسة السوريالية.
امتاز مبقدرة عجيبة عىل ابداع رسوم معربة عن
احالم غري معقولة.

8

16 15 14 13 12 11 10 9

 = 14+11+1+6+7+4+2+9+12دولة اوروبية
 = 2+16+10+13مرشد سياحي
 = 1+15+8عملة عربية
 = 3+5آلة موسيقية

SU DO KU

مستوى صعب Sudoku
2

حدث يف مثل هذا الشهر

4

نيسان  :1899الواليات املتحدة
تتوىل شؤون جزر الفيليبني بدال
من اسبانيا.
نيسان  :1918تأسيس سالح
الجو املليك الربيطاين.
نيسان  :1939وفاة امللك
العراقي غازي االول اثر حادث
سيارة غامض.
نيسان  :1960السنغال تعلن
استقاللها عن فرنسا.

طرائف

سألت االديبة مي زيادة االديب
املرصي عباس محمود العقاد
يف احدى رسائلها :ملاذا تكتب
الضمري املوجه اىل االنثى انتي
انت بكرس التاء؟
بدال من ِ
اجابها العقاد :يعز ع ّ
يل كرسك
حتى يف اللغة.

اقوال مأثورة

"رأس الحكمة مخافة الله .انها
تولدت يف الرحم مع املؤمنني
وجعلت عشها بني الناس مدى
الدهر وستسلم نفسها اىل ذريتهم".
(يشوع بن سرياخ)
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شروط اللعبة

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

العامل يشهد من سنة اىل سنة
ظاهرة التغري املناخي .بعد
مشكلة االحتباس الحراري
وتحول االرض تدريجا نحو
الجفاف ،يبرشنا علامء الطقس
اليوم بأن االرض قد دخلت يف
عرص املناخ النصف الجليدي
استعدادا لقدوم العرص الجليدي
الكامل.
الحظ بعض العلامء بدء انخفاض
درجة الحرارة عىل سطح االرض
مع تقلص النشاط الشميس
بنسبة  .%60وهذا االنخفاض
سيؤدي حتام اىل زيادة استهالك
الطاقة بشكل ملحوظ وتقصري
موسم النمو الزراعي ،وصوال اىل
النقص الحاد يف انتاج الغذاء.

مستوى وسط Sudoku
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مستوى سهل

حلول العدد66
حل حروف مبعثرة

 1وداج  2-أملا  3-حمحم 4خيوما  5-ديباجة  6-ديزل 7حوصلة  8-مارش  9-الخضم 10إلورا  11-تيهور  12-كومان 13زغردة  14-باتومي 15-عراضة  16-الدانوب

حل الكلمة الضائعة

سيد مكاوي

حل اسماء من التاريخ

الياس يوسف ابوشبكة

حل مثل في الدائرة

اذا ما كربت ما بتزغر

حل SU DO KU

حل مستوى وسط Sudoku

حل مستوى صعب Sudoku

حل مستوى سهل Sudoku
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مستوى صعب

مستوى وسط

حل كلمات متقاطعة

افقيا

 1البيتلز – املصباح  2-نجيع – اغريبينا  3-جيلوم – روما – القن 4لنا – الب – انوف – رع  5-رينو – من – زين  6-نرودا – بر –راما  7-امس – غدر – ميل – ماء  8-جايسون ستاتام – ال  9-وداعا
للعذاب – غول  10-يل – ويبا – رابيد  11-كاتب – هال – ين
 12النو – ددن – دوح  13-جدو – اشم – كروايت  14-يونسكو –الرتجامن  15-دريد لحام – مايل

مستوى سهل

عموديا

 1انجلينا جويل – جيد  2-لجني – رمادي – ادور  3-بيالروسيا –كلوين  4-وعي – يد – سعدان – سد  5-ماناغوا – تواكل  6-ال – لو –
دنلوب – شوح  7-زغرب – برسيل – دم  8-رو – مر – تعبيد – ام 9-
اميان – ماذا – نكل  10-لبان – ايتا – رتل  11-مي – وز – البرادور
 12صنافري – الواجم  13-بال – نام – غب – حتام  14-قر – مالوين– يال  15-حسن عالء الدين – ين
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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

لبنان مركز دائم لحوار الحضارات والثقافات واألديان
يستأهل لبنان ،وعن حق ،ان يكون مركزا دامئا للحوار
بني الثقافات واالديان واالعراق املختلفة ،عىل ما طالب
به رئيس الجمهورية العامد ميشال عون يف كلمة له
امام الجمعية العمومية لالمم املتحدة .مثل هكذا
مركز يستحق من اللبنانيني ـ مؤسسات دستورية
ومجتمعا مدنيا وقوى سياسية ـ ان تعمل عىل تحويل
هذه "الفكرة ـ الدعوة" اىل واقع ملموس عرب كسب
اعرتاف االمم املتحدة ،خصوصا وان لبنان مؤهل ذاتيا
وموضوعيا ليكون مقرا ،وكونه منوذجا للتنوع الديني
والثقايف ،والختزانه تيارات فكرية علامنية ونقدية .لهذا
خصصت "االمن العام" ملفا يتناول جوانب من دعوة
رئيس الجمهورية وحراك املجتمع املدين املواكب لها.
وهي فكرة كان اول من اطلقها الراحل السفري فؤاد
الرتك وناقشها مع الراحل الكبري غسان تويني ومع عدد
من املثقفني اللبنانيني املشهود لهم من ذوي الرؤية.
يف االساس ،فإن الكيان اللبناين قام منذ البدء عىل الحوار
واملصارحة واملصالحة والعيش املشرتك ،ال بل حتى
العيش الواحد .ذلك ان اللبنانيني عىل تنوع هوياتهم
الروحية والثقافية ،واجهوا املحطات التاريخية كلها
بروحية واحدة ،ألن املصائر ال متيز بني هوية واخرى،
او بني هذا التيار او ذاك .الجميع ادرك بامللموس ان
الخالفات بني اللبنانيني قامت عىل التناقضات السياسية،
وليس عىل اساس االنتامءات الدينية .لطاملا كانت
الخصوصية اللبنانية قامئة عىل التزاوج الخالق بني
االنتامء الذايت واالنفتاح عىل الحضارات والثقافات
االخرى ،لكون لبنان متشكل يف االساس من التنوع
الديني والثقايف.
ما يؤهل لبنان اكرث فاكرث ملثل دور كهذا هو
موقعه العريب املرشقي ،وصالته الشديدة والعميقة
بالفرانكوفونية واالنكلوسكسونية يف الفكر والسياسة
والثقافة والتعليم .لبنان ا ُمللتحف بـ"العروبة البيضاء"
(والتعبري للمطران جورج خرض) ،والتي تتولد من تزاوج
املسيحية املرشقية واالسالم القرآين عىل ما رصح ذات

مرة رئيس الوزراء السابق الدكتور سليم الحص ،يستحق
ان ينال اعرتافا عامليا ليكون مركزا دامئا لحوار الحضارات
والثقافات واالديان .هذا االعرتاف يستلزم جهودا
استثنائية القناع العامل باالسباب املوجبة ،خصوصا وان
كلامت البابا يوحنا بولس الثاين "لبنان اكرث من بلد ،انه
رسالة" ،تشكل اساسا صلبا للبناء عليه واالنطالق منه.
اذا ما ُقيض للبنان مثل هكذا موقع ،فإنه ُيكسب البلد
نوعا من حصانة دولية ،ألن حوار الحضارات واالديان راح
يكتسب يف اآلونة االخرية اهمية متزايدة عامليا ،وذلك
منذ صعود االرهاب وانتشاره يف جهات الكرة االرضية.
كام انه سيكون تصديا الطروحة صموئيل هنتغنتون
عن "رصاع الحضارات" .الحوار الذي صار ينشده العامل،
وتنشأ من اجله مؤسسات ومقار كتلك التي اقامها رئيس
الوزراء الربيطاين السابق طوين بلري ،ومثله الرئيس االيراين
السابق محمد خامتي وغريهام الكثري من الشخصيات
الدولية ،امنا املقصود به ليس فقط الحوار بني االديان مع
بعضها البعض ،بل كذلك الحوار بني الطوائف واملذاهب
املتعددة داخل االديان ،ناهيك بالحوار بني االديان
واالتجاهات الفكرية والفلسفية املتعددة والتي لها رؤى
وتوجهات عىل مختلف املستويات.
ليك يكون للبنان موقع يف هذا العامل ،ينبغي ان يكون له
دور .وهل من دور اهم من ان يكون مركزا دامئا للحوار،
وباعرتاف عاملي ،خصوصا وانه لعب ادوارا اساسية بني
الرشق وبني الغرب ،وعىل مختلف املستويات الثقافية
والرتبوية والتعليمية؟
يبقى ان بناء دولة مدنية عرصية رضورة للتخلص
من الطائفية السياسية التي كانت ترضب دور لبنان
الحضاري واملتنوع.

إلى العدد المقبل

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

